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مجتمعاتنا  في  العشيرة،  فكرة  خضعت 
العربية بشكل عام والمجتمع الفلسطيني 
بشكل خاص، البحاث ومناقشات مستفيضة، 
كفكرة  )العشيرة(،  القبيلة  إحتلت  حيث 
األهمية  بالغة  مكانة  وموضوع  ومفهوم 
وما زالت تأثيراتها المنهجية واأليدلوجية 
التحوالت  اليوم رغم جميع  مستمرة حتى 
التي عرفها مجتمعنا الفلسطيني، وطبيعة 
العالقة التي جمعتها مع النظم السياسية 
الحكم  منذ  فلسطين  على  تعاقبت  التي 
مرورًا  البريطاني،  واإلنتداب  العثماني، 
بالحكم األردني-  بالرغم من إلغاء القانون 
العشائري في األردن عام 1976 والذي كان 
المحتلة،  الفلسطينية  األراضي  في  ساريًا 
فإن التقاضي العشائري ال يزال ُيطّبق في 
فلسطين-  واإلحتالل اإلسرائيلي الذي ما 
قدوم  والحقًا  اإلحتالل،  بسلطة  قائمًا  زال 
السلطة الوطنية الفلسطينية، وما رافقها 
اإلجتماعية  البنى  في  وتحديث  إنشاء  من 
فرضية  أن  بل  والقانونية،  والمؤسسية 
العشيرة عادت من جديد إلى الواجهة أداة 
للفهم والتفسير في سياقات عديدة شهدتها 
األراضي الفلسطينية، وترتب عليها سلوك 
وأزمات  فترات  في ظل  وقائعه  ونهج فرض 
األمني  الفلتان  وأمنية مثل حالة  سياسية 
خاصة  الثانية،  االنتفاضة  أعقبت  التي 
لمقومات  اإلحتالل  سلطات  تقويض  بعد 
المواطن  حماية  في  السلطة  وقدرات 
مقراتها  بتدمير  تمثلت  الفلسطيني، 
قيام  دون  حالت  قيود  وفرض  ومرافقها، 
مؤسسات السلطة بأداء واجباتها في حفظ 
مع  بالتوازي  المواطنين  وحريات  حقوق 

حفظ األمن والنظام العام. 
كما كان لعامل االنقسام السياسي أثر  بالغ 
في إعادة تشكل قيم ووالءات تعلي من شأن 
المؤسسات  حساب  على  والقبيلة  العشيرة 
المدني  المجتمع  ومؤسسات  القانونية، 
واألحزاب  السياسية التي اعتراها الضعف، 
خطاب  وتقديم  طرح  على  القدرة  وعدم 
سيادة  من  يعزز  تقدمي  ثقافي  اجتماعي 

القانون وأركان العدالة. 
الفلسطيني   السياسي  النظام  أسس  لقد 
تسعى  الذي  المأمول  الدولى  الشكل 
وهو  له،  والتأسيس  تكريسه  إلى  فلسطين 
على  تقوم  وطنية  ورؤية  تطلعات  يلخص 

بعين  وتأخذ  السلطات،  بين  الفصل  أسس 
للشعب  والثقافية  الدينية  الهوية  االعتبار 
الفلسطيني ، وهذا ما نلمسه عبر الوثائق 
تأسيس  وتلت  سبقت  التي  والتشريعات 
وثيقة  في  جاء  حيث  الوطنية،  السلطة 
إعالن االستقالل التي صدرت في الجزائر 
هي  فلسطين  دولة   « أن    1988 العام  في 
يطورون  فيها  كانوا.  أينما  للفلسطينيين 
ويتمتعون  والثقافية،  الوطنية  هويتهم 
بالمساواة الكاملة ... في ظل دستور يؤمن 

سيادة القانون والقضاء المستقل« 
األساسي  القانون  من   6 المادة  نصت  كما 
الفلسطيني على أن » مبدأ سيادة القانون 
وتخضع  فلسطين،  في  الحكم  أساس 
للقانون جميع السلطات واألجهزة والهيئات 
المادة  واألشخاص«.   ونصت  والمؤسسات 
ومكفول  أن التقاضي حق مصون  على   30
للناس كافة، ولكل فلسطيني حق االلتجاء 

إلى قاضيه الطبيعي. 
السيادة  أن  إلى  اإلشارة  من  بد  ال  وهنا 
إنما  المشرع  قصدها  التي  القانونية 
التشريعية  الثالث،  بالسلطات  حصرها 
والقضائية والتنفيذية، ومنح أفرادها الحق 
في تولي وإدارة الشأن العام، ومعنى ذلك أن 
السلطة  لهذه  موازية  أو  رديفة  سلطة  أي 
تجعلنا أمام شخصين قانونين هما الدولة 
والعشيرة. تتصادمان حينًا، وتتهادنان آخر، 
التنفيذية  السلطتان  عليه  إتكأت  بل  ال 
والقضائية في أحيان كثيرة، في ظل حالة 
األجهزة  قدرة  وعدم  القضائي،  االختناق 
في  وخاصة  سيطرتها،  بسط  على  األمنية 
من  كثير  وإحالة  ج.  المصنفة  المناطق 
العائلي، وهو  إلى لجان اإلصالح  النزاعات 
بدور  السلطة  من  ضمني  واعتراف  اقرار 
هذه اللجان، وتأكيدًاعلى ذلك فقد أنشأت 
السلطة دائرة في وزارة الداخلية تحت أسم 

اإلدارة العامة لشؤون العشائر واإلصالح
خصص العدد رقم 63 من مجلة الفصلية 
لحقوق  المستقلة  الهيئة  تصدرها  التي 
النظامي،  غير  القضاء  ملف  اإلنسان، 
الجوانب  فيه  يتناول  العشائري.  والقضاء 
ودوره  للمواطنين،  الحقوقية  والضمانات 
وحفظ  والعدالة،  اإلنصاف  ميزان  في 

السلم األهلي والمجتمعي.  
رئيس التحرير
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مقّدمة

ظاهـرة  بوصفهـا  الجريمـة 
التاريـخ،  مـر  علـى  اجتماعيـة 
وهـي  كذلـك،  وسـتبقى  كانـت 
عميـق  بنيـوي  خلـل  عـن  ناتجـة 
الثقافيـة  القيـم  منظومـة  فـي 
التعبيـر  إنهـا  كمـا  واالجتماعيـة، 
فقـدان  مـدى  عـن  األقسـى 
المجتمـع، بكامـل مكوناته، لمبدأ 
ارتباطـاً  المرتبـط  المواطنـة 
وثيقـاً بالحقـوق والواجبـات التـي 
ينظمهـا ويكفلهـا القانـون.  لكـن 
السـؤال األهـم كيـف لنـا الوقايـة 
منهـا بالحـد األدنـى ومـن اآلثـار 
السـلبية على المجتمع، وبخاصة 
لنـا  وكيـف  الجنـاة؟  أقـارب 
معالجـة تلـك الظاهـرة المتفشـية 
فـي إطـار القانـون والشـرع، لكـي 
ال تتحـول المعالجـة إلـى عقوبـة 
جماعيـة تحـت ذريعـة مـا يسـمى 
بـ«فـورة  العشـائري  العـرف  فـي 

الـدم«.

فـورة الـدم هـي تعبيـر عـن حالـة 
ترافـق  التـي  الجماعـي  العنـف 
المجتمعـات  فـي  القتـل  حـوادث 
فيهـا  تكـون  والتـي  العشـائرية، 
العصبيـة القبيلـة حاضـرة بقـوة.  
هـذه الحالـة مـن العنـف مرتبطـة 
وعميـق  راسـخ  ثقافـي  بمـورث 
الفلسـطيني،  المجتمـع  داخـل 
األمـر  يتعلـق  حيـن  وبخاصـة 
شـرف  يسـمى  ومـا  بالسـمعة 

العائلـة.

الهيئـة  فـي  لنـا  بـد  ال  هنـا 
اإلنسـان  لحقـوق  المسـتقلة 
نسـجل  أن  المظالـم«  »ديـوان 
اسـتنكارنا الشـديد لجرائم القتل 
التـي تقـع فـي فلسـطين، وبوتيـرة 

متزايـدة عـن السـنوات السـابقة، 
نقـوم  التـي  االحصائيـات  وفـق 
التقريـر  فـي  ورصدهـا  بتوثيقهـا 
وتقاريرنـا  لالنتهـاكات،  الشـهري 
التأكيـد  ضـرورة  مـع  األُخـرى، 
علـى إيقاع العقوبـة الرادعة بحق 
الجنـاة وشـركائهم بالفعل المادي 
أو التحريـض علـى تلـك الجرائـم 
وفقـاً للقانـون، وأن ال تكـون تلـك 
الجرائـم محـل ضغـط مـن الـرأي 
العـام، مـا أعطـى المجـال واسـعاً 
لسـلطة القضـاء العشـائري علـى 
حسـاب سـلطة القضـاء النظامـي 
المرجـع  باعتبـاره  المختـص 
فـي  النزاعـات  فـي  الفصـل  فـي 
األخـذ  مـع  الحديثـة،  الكيانـات 
االصـالح  لجـان  ودور  بأهميـة 
األهلـي،  السـلم  فـي  العشـائري 
عـن  بديـاًل  تكـون  ال  أن  ولكـن 

النظامـي. القضـاء 

هـذا المقـال هـو تلخيـص لتقريـر 
لتسـليط  »الهيئـة«  أعدتـه  كانـت 
القتـل  حـوادث  علـى  الضـوء 
الغربيـة،  الضفـة  جنـوب  فـي 
محافظتـي  فـي  وبالتحديـد 
الخليـل وبيـت لحـم، التـي رافقهـا 
ومـا  الـدم،  بفـورة  يسـمى  مـا 
حـرق  عمليـات  مـن  عنهـا  نتـج 
للممتلـكات مـن منـازل ومركبـات، 
مواطنيـن،  علـى  واعتـداءات 
وإجـالء عائـالت أقـارب الجانـي 
وأحيانـاً  األولـى،  الدرجـة  مـن 
علـى درجـات أبعـد، ولكي يتسـنى 
لنـا فـي الهيئـة المسـتقلة لحقـوق 
اإلنسـان وضع هذا الملخص عن 
الجهـات  أمـام  المذكـور  التقريـر 
اّتخـاذ  أجـل  مـن  المسـؤولة 
التدابيـر الالزمـة لوقـف عمليـات 
الترحيل التي تعقب جرائم القتل 

قراءة حقوقية 
معّمقة بشأن 

أحداث فورة الدم 
واإلبعاد )الجلوة(

إعداد: يوسف وراسنة 
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للعوائـل  الـدم  فـورة  ذريعـة  تحـت 
التـي هـي علـى صلـة قرابـة بالـدم 
مـع الجنـاة والمشـتبه بهـم، وللعمـل 
القضـاء  دور  تعزيـز  علـى  أيضـاً 
النظامـي، إضافـة إلـى نشـر ثقافـة 
التسـامح والحـوار داخـل المجتمـع 
الفلسـطيني كإجـراء وقائـي للحـد 
وقفهـا. بـل  ال  الجرائـم  تلـك  مـن 

فـي هـذا المقـال، سـأقوم بعـرض 
خلصنـا  التـي  االسـتنتاجات  أهـم 
التقريـر،  ذلـك  إعـداد  أثنـاء  إليهـا 

كالتالـي: وكانـت 

والعنـف . 1 القتـل  جرائـم 
الممتلـكات  علـى  واالعتـداء 
التـي  الخاصـة والعامـة أيضـاً 
تعقـب مـا يعـرف بفـورة الـدم، 
غيـاب  علـى  خطيـر  مؤشـر 
والسـلم  الشـخصي  األمـن 
آخـذ  وبخاصـة  األهلـي، 
آخريـن. بجريـرة  األبريـاء 

المواطـن . 2 ثقـة  ضعـف 
الفلسطيني بالقضاء النظامي 
سـيادة  مبـدأ  غيـاب  نتيجـة 
القانـون، وبـطء قيـام األجهـزة 
العامـة  والنيابـة  األمنيـة 
والقضـاء بدورهـم األصيل في 
جمـع األدلـة والقرائـن وتقديـم 
المحكمـة  إلـى  االتهـام  لوائـح 
ضـد كل مـن يخالـف القانـون، 
األصـول،  حسـب  ومحاكمتـه 
المناسـبة  العقوبـات  وإنـزال 

. بحقـه

بمبـدأ . 3 الشـعور  ضعـف 
العصبيـة  وسـيطرة  المواطنـة 
المجتمـع  بنيـة  علـى  القبليـة 
عنهـا  ينتـج  ومـا  الفلسـطيني 
باليـد. القانـون  أخـذ  ثقافـة  مـن 

القضـاء . 4 سـلطة  تنامـي 
العشـائري على حسـاب سلطة 
وذلـك  النظامـي،  القضـاء 
قضايـا  فـي  الفصـل  لسـرعة 
يرافـق  ومـا  والثـأر،  القتـل 
ذلـك مـن إجـراءات عشـائرية 
تكـون  ولكـن  الدمـاء،  تحقـن 
مـا  إذا  ظالمـة  أغلبهـا  فـي 
وإجـالء  بإبعـاد  األمـر  تعلـق 
والتغاضـي  الجانـي  عائـالت 
عـن األحـداث التـي تلـي فـورة 
عليهـا. المحاسـبة  وعـدم  الـدم 

اإلبعـاد . 5 حـوادث  غالبـاً، 
للعائـالت بعـد فـورة الـدم التي 
يتـم  ال  القتـل  جرائـم  تعقـب 
فيهـا تقديـم شـكاوى للجهـات 
وقـف  أجـل  مـن  المختصـة 
ومحاسـبة  اإلجـالء،  عمليـات 
مـن يقـوم بأعمـال فـورة الـدم، 
فـي  رصدنـا  قـد  أننـا  إال 
ملخـص ذلـك التقريـر تقاعس 
الشـرطة ومكاتـب المحافظين 
فـي محافظتـي الخليـل وبيـت 
القيـام  عـن  حينـه،  فـي  لحـم 
بواجبهـم فـي اسـتقبال شـكوى 
حصـل  كمـا  المتضرريـن  مـن 
مـع أفـراد من عائلـة البالصي 
وكذلـك  العـروب،  مخيـم  مـن 
مـع  حصـل  مـا  مـع  الحـال 
عائلـة قطـوش مـن بلـدة بتيـر 
مـن  لحـم  بيـت  محافظـة  فـي 
االجـالء  عمليـة  وقـف  أجـل 
ممتلكاتهـم  علـى  واالعتـداء 

بيوتهـم. وإحـراق 

األمـن . 6 قـوى  انتشـار  صعوبـة 
العديـد  فـي  الفلسـطيني 
والمخيمـات  البلـدات  مـن 
وبخاصـة  الفلسـطينية، 
المناطـق المصنفـة وفق اتفاق 

و«ج«. »ب«  كمناطـق  أوسـلو 

مسـبقة . 7 أمنيـة  خطـط  غيـاب 
كإجـراء وقائـي لـدى األجهـزة 
المدنـي،  والدفـاع  األمنيـة 
أحـداث  تكـرار  دون  للحيلولـة 
مشـابهة في المسـتقبل، وعدم 
العالجـي  بالـدور  االكتفـاء 
والتعامـل فقـط مـع نتائـج تلـك 

األحـداث.

حـاالت . 8 مـن  عـدد  وجـود 
بعـض  لـدى  االسـترزاق 
العامليـن فـي لجـان اإلصـالح 
بالقضـاء العشـائري، مـا يؤثـر 
القضايـا  حـل  علـى  سـلباً 
يشـوب  لمـا  المواطنيـن  بيـن 
مـن  الكثيـر  فـي  قراراتهـم 
علـى  محابـاة  مـن  األحيـان 
حسـاب إحقـاق الحقـوق ورفـع 

. لظلـم ا

بيـن . 9 النـاري  السـالح  انتشـار 
المواطنيـن.

جرائـم القتـل التـي تقـع علـى . 10
بـ«فـورة  يسـمى  مـا  خلفيـة 
تعامـل  ال  »والشـرف«،  الـدم« 
النظامـي  القضـاء  قبـل  مـن 
النتفـاء  عمـد  قتـل  كجرائـم 
والترصـد. التخطيـط  شـرط 
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الروايـة . 11 بيـن  تضـارب  وجـود 
أقـارب  وروايـة  الرسـمية 
وذلـك  والمتهميـن،  الجنـاة 
أحـداث  فـي  الحـال  هـو  كمـا 
االعتـداءات التـي وقعـت علـى 
مخيـم  فـي  البالصـي  عائلـة 
مـن  رافقهـا  ومـا  العـروب، 
عمليـات حـرق، بعـد أن طلبـت 
مغادرتهـم  األمنيـة  األجهـزة 
توصيـة  علـى  بنـاًء  منازلهـم 
مـن قائـد المنطقـة ومحافـظ 
حصـل  مـا  وكذلـك  الخليـل، 
بلـدة  مـن  قطـوش  عائلـة  مـع 
بتيـر مـن محافظـة بيـت لحـم، 
مدينـة  مـن  ملـش  أبـو  وعائلـة 
الخليـل. محافظـة  فـي  يطـا 

خلـص  فقـد  تقـدم،  مـا  علـى  بنـاء 
التقريـر إلـى إبـراز أهـم التوصيات 

التـي كانـت كالتالـي:
مبـدأ . 1 إعمـال  ضـرورة 

مـن  وذلـك  القانـون،  سـيادة 
المواطـن  ثقـة  إعـادة  خـالل 
الفلسطيني بالقضاء النظامي 
باعتبـاره الحـارس األمين على 
الحقـوق والحريـات، وذلك من 
خـالل التأكيـد على عدم قبول 
أخـذ القانـون باليـد، والتعـدي 
علـى حيـاة األشـخاص أو علـى 
الممتلـكات العامـة والخاصـة، 
وإيقـاع العقوبـة الرادعـة بحـق 

الجرائـم. تلـك  مرتكبـي 
سـلطة . 2 تنامـي  وقـف  ضـرورة 

علـى  العشـائري  القضـاء 
المدنـي،  القضـاء  حسـاب 
اإلجـالء  عمليـات  ووقـف 
الجانـي،  ألقـارب  والترحيـل 
لمـا لهـا مـن أضـرار اقتصادية 
علـى  ونفسـية  واجتماعيـة 

وبخاصـة  المبعـدة،  العائـالت 
مـن  المسـتضعفة  الفئـات 
السـن. وكبـار  ونسـاء  أطفـال 

األمـن . 3 قـوى  قيـام  ضـرورة 
باسـتخالص  الفلسـطيني 
األحـداث،  تلـك  مـن  العبـر 
وتعزيـز آليـات عملهـا الوقائيـة 
والسـلم  األمـن  حفـظ  فـي 
لحظـة  وبخاصـة  األهلييـن، 
وقبـل  الجرائـم،  تلـك  وقـوع 
علـى  حفاظـاً  أيضـاً،  وقوعهـا 
وممتلكاتهـم. المواطنيـن  أرواح 

تقديـم . 4 علـى  العمـل  ضـرورة 
جميع من شـارك في االعتداء 
ممتلـكات  أو  أشـخاص  علـى 
عامـة أو خاصـة إلـى القضـاء، 
الجرائـم  علـى  ومحاسـبتهم 
فـورة  عقـب  ارتكبوهـا  التـي 
باعتبارهـا  تباطـؤ  دون  الـدم، 
لهـا مسـبقاً،  جرائـم مخططـاً 
لتكـرار وقـوع اعتـداءات  منعـاً 

المسـتقبل. فـي  مشـابهة 
الحـوار، . 5 تعزيـز  ضـرورة 

والتسـامح  العـدل  قيـم  ونشـر 
الفلسـطيني،  المجتمـع  داخـل 
واالبتعـاد عـن التعصب للقبيلة 
بهمـا،  واالسـتقواء  والعائلـة 
بجريـرة  األبريـاء  أخـذ  وعـدم 
أموالهـم  واسـتباحة  آخريـن، 
عنـد  وبخاصـة  ودمائهـم، 
للترحيـل علـى خلفيـة  اللجـوء 

الـدم. فـورة  يسـمى  مـا 
وطنيـة . 6 خطـة  وضـع  ضـرورة 

شـاملة تتضافـر فيهـا الجهـود 
داخـل  واألهليـة  الرسـمية 
المجتمـع الفلسـطيني للتوعية 
الظواهـر  هـذه  بخطـورة 
لهـا،  والتصـدي  السـلبية، 

السـلم  علـى  خطرهـا  وإبـراز 
األهلـي، كإجـراء وقائي لحفظ 
المجتمعييـن. والسـلم  األمـن 

قانـون . 7 مراجعـة  ضـرورة 
فـي  بـه  المعمـول  العقوبـات 
يضمـن  بمـا  الغربيـة،  الضفـة 
للقضـاء المختـص التعامـل مع 
جرائـم القتـل التـي تقـع علـى 
خلفية ما يسـمى بـ فورة الدم، 
مـع سـبق  قتـل عمـد  كجرائـم 
اإلصـرار، لتحقيـق الغايـة مـن 

الـردع. وهـي  العقوبـة 
ضـرورة عـدم تدخـل الجهـات . 8

الرسـمية في عمليات اإلجالء 
وأن  الـدم،  فـورة  تعقـب  التـي 
تعمـل بجديـة أكبر على حماية 
الممتلـكات واألرواح انسـجاماً 
فـي  السـامية  رسـالتها  مـع 
حفـظ األمـن والسـلم األهلييـن.

ضـرورة قيـام األجهـزة األمنيـة . 9
بعـدم  بالشـرطة،  ممثلـة 
الوفـاة  حـاالت  عـن  اإلعـالن 
ذلـك  وتأخيـر  وقوعهـا،  عنـد 
مـن أجـل منح األجهـزة األمنية 
لالنتشـار،  الكافـي  الوقـت 
وبيـوت  ممتلـكات  وتأميـن 
والمتهميـن. الجنـاة  أقـارب 

اإلصـالح . 10 رجـال  إلـزام  يجـب 
جميـع  باحتسـاب  العشـائري 
األضـرار التـي تقـع علـى ذوي 
فـورة  أحـداث  خـالل  الجانـي 
التعويـض  قيمـة  مـن  الـدم 
المطلوبـة. والديـة  اإلجمالـي 

هنـاك . 11 يكـون  أن  يجـب 
قاطـع  وتجريـم  تحريـم 
الجهـات  الـدم مـن  لفـورة 
ورجـال  الرسـمية 
العشـائري. اإلصـالح 
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والقضـاء  اإلصـالح  رجـال  لعـب 
العشـائري، تاريخيـاً، إلـى جانـب 
الفلسـطينية،  الوطنيـة  الحركـة 
بعـد احتـالل الضفـة  دوراً مهمـاً 
العـام  غـزة  وقطـاع  الغربيـة 
1967، فـي الحفـاظ علـى السـلم 
المجتمعـي  والنسـيج  األهلـي 
فضـاًل  االجتماعـي،  واالسـتقرار 
عـن دورهـم فـي فـض الخالفـات 
بيـن المواطنيـن/ات، مـا انعكـس 
إلـى  اللجـوء  عـدم  فـي  إيجابـاً 
وشـرطته،  االحتـالل  محاكـم 
وقـد يكـون هـذا هـو السـبب ذاتـه 
الـذي دفـع المجتمـع الفلسـطيني 
المحتـل إلى إفـراز نظام تقاضيه 

الخـاص. الوطنـي 

التاريخـي  اإلطـار  باسـتعراض 
كان رجـال اإلصـالح  وسـردياته، 
دائمـاً جـزءاً مـن هذه السـرديات، 
وفـي القلـب منهـا عنـد التأصيل.  
وبعـد تأسـيس السـلطة الوطنيـة 
الفلسـطينية فـي العـام 1994، تم 
العشـائري  بالقضـاء  االعتـراف 
الرئيـس  إصـدار  خـالل  مـن 
مرسـوماً  عمـار  أبـو  الراحـل 
رئاسـياً حمـل الرقـم )4557( تـم 
بموجبـه تعيين الحاج محمد فهد 
األعـرج مـن السـواحرة مستشـاراً 
ألحقـت  كمـا  العشـائر.   لشـؤون 
الـوزراء  برئاسـة  العشـائر  دائـرة 
إلـى وزارة  قبـل أن تنتقـل الحقـاً 
الداخلية الفلسطينية، تحت اسم 
العشـائر  لشـؤون  العامـة  اإلدارة 
واإلصـالح.  اليـوم، وفـي مختلـف 
المحافظـات الفلسـطينية، هناك 

العشـائر. دائـرة 

يبـرز التناقـض والسـؤال المدنـي 
األصعـب، فـي أنـه وعلـى الرغـم 

قطعتـه  الـذي  الشـوط  مـن 
إقامـة  طريـق  علـى  فلسـطين 
المسـتقلة،  الفلسـطينية  الدولـة 
عشـرات  إلـى  وانضمامهـا 
والمعاهـدات  االتفاقيـات 
االختصـاص  ذات  الدوليـة 
والجهـود  اإلنسـان،  بحقـوق 
فـي  الفلسـطينية  الرسـمية 
قطـاع  مؤسسـات  وتعزيـز  تقويـة 
بالـذات، وفـي مقدمتهـا  العدالـة 
ومبـدأ  القضائيـة،  السـلطة 
الرغـم  وعلـى  القانـون،  سـيادة 
مـن الحضـور القـوي لمؤسسـات 
الفلسـطينية،  المدنـي  المجتمـع 
فإنـه مـا زال هنـاك حضـور الفت 
المتناقضـات  هـذه  مـع  متزامـن 
المجتمـع  فـي  اإلصـالح  لرجـال 
مـن  مزيـداً  يطـرح  الفلسـطيني، 
األدوار وعالقـات  األسـئلة حـول 
الصالحيـات  وتداخـل  القـوة 
تلـك  مقدمـة  فـي  والسـلطات.  
األسـئلة: هـل باإلمـكان إلغـاء دور 
رجال اإلصالح وإخراجهم نهائياً 
ببسـاطة  اإلجابـة  المشـهد؟  مـن 
اعترافـاً  هنـاك  ألن  لمـاذا؟  ال، 
رسـمياً ومجتمعياً برجال القضاء 
إن  كمـا  العشـائري.   واإلصـالح 
بثقافتـه  الفلسـطيني  المجتمـع 
وذهنيتـه الجمعيـة مجتمـع عائلي 
وعشـائري، فعلـى الرغـم مـن أن 
فـي  المطبـق  العقوبـات  قانـون 
فلسـطين رقـم 16 لسـنة 1960، 
ترحيـل  عـن  مثـاًل  يتحـدث  ال 
القاتل أو المغتصب أو المعتدي، 
فإنـه ال يمكـن علـى أرض الواقـع 
إلراقـة  وقـف  هنـاك  يكـون  أن 
الـدم(  )فـورة  والحـرق  الدمـاء 
العشـائر  رجـال  تدخـل  دون 
فهـذا مرتبـط بالعـرف والعـادات 

دور رجال اإلصالح 
العشائري في حفظ 

السلم األهلي
من منظور حقوقي

الدكتور عمر رّحال

أستاذ العلوم السياسية
في جامعة بيرزيت
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والتقاليد.  وحتى الشـرطة - جهة 
تقـوم  الرسـمية-  القانـون  إنفـاذ 
باالسـتعانة برجـال العشـائر فيمـا 
وغيرهـا  القتـل  عمليـات  يخـص 
مـن القضايـا المجتمعيـة، وتعتمـد 
ال  التـي  المناطـق  فـي  عليهـم 
بشـكل  إليهـا  الوصـول  تسـتطيع 
المسـببات  فـي  هـذا  سـريع.  

والتبريـر.

المشـهد،  قـراءة  فـي  وبالتعمـق 
فـإن نظريـات الضبـط االجتماعـي 
تؤكـد أن الديـن والعادات والتقاليد 
والقوانيـن، هـي من أهـم الضوابط 
التي يسترشد بها لتحقيق الضبط 
المجتمعـات  فـي  االجتماعـي 
الضبـط  إذاً،  كافـة.   اإلنسـانية 
مـن  مزيـداً  يحقـق  االجتماعـي 
التـوازن واالسـتقرار فـي المجتمع، 
بيـن  العالقـات  تنظيـم  خـالل  مـن 
أفـراد المجتمـع كافـة، وعليـه تكون 
أسـاليب الضبط االجتماعي العباً 
مهمـاً ومؤثـراً فـي التأثيـر في حياة 
الفـرد، بـل وتجبـره علـى االنصيـاع 

واالنقيـاد ألوامـر المجتمـع وقيمـه 
البشـرية  المجتمعـات  ومعاييـره.  
طرقهـا  فـي  وتختلـف  تشـترك 
لتحقيـق  وسـلوكياتها  وأسـاليبها 
الضبـط االجتماعـي، وفـي مقدمـة 
ذلـك العـرف، إلـى جانـب العـادات 
ذلـك  إلـى  يضـاف  والتقاليـد، 
يرافـق  ومـا  االجتماعيـة،  التنشـئة 
القيميـة  المنظومـة  مـن  ذلـك 
للفـرد والمجتمـع، لكنهـا تتفـق على 

الضبـط. تحقيـق  ضـرورة 

تأسيسـاً علـى مـا سـبق، واسـتناداً 
الكالسـيكية  النظريـات  إلـى 
االجتماعـي،  للضبـط  والحديثـة 
فـإن المجتمعـات اإلنسـانية كافـة، 
وأنواعـاً  أشـكاالً  اسـتخدمت 
الضبـط  مسـألة  لتحقيـق  مختلفـة 
االجتماعـي  الوفـاق  وتحقيـق 
وفـق منظـور كل مجتمـع وخلفيتـه 
الفكريـة واأليديولوجيـة.  وبتوطين 
هذا التنظير ودمجه في السياقات 
الفلسـطيني  المجتمـع  المحليـة، 
المجتمعـات  هـذه  مـن  كواحـد 

رجـال  اسـتخدم  اإلنسـانية، 
العشـائري  والقضـاء  اإلصـالح 
وميكانيـزم  وأسـلوب  كطريقـة 
فـي  وبخاصـة  الضبـط،  لتحقيـق 
الوطنيـة  الدولـة  غيـاب  مرحلـة 

السـيادية. ومؤسسـاتها 

مـن المعـروف فـي علـم السياسـية 
أن إحـدى أهـم وظائـف الدولة هي 
وحمايـة  الداخلـي  األمـن  توفيـر 
منـذ  وهـذا  والممتلـكات،  األرواح 
كان  ومـا  األول،  بشـكلها  نشـأتها 
فضـاًل  الحارسـة،  بالدولـة  يعـرف 
حقـوق  احتـرام  فـي  دورهـا  عـن 
السـلم  علـى  والحفـاظ  اإلنسـان، 
االجتماعـي.   والتماسـك  األهلـي 
الفلسـطينية  الحالـة  فـي  لكـن 
شـائكاً  األمـر  يبـدو  الفريـدة، 
ظـل  ففـي  واسـتثنائياً،  ومختلفـاً 
فـي  المتمثلـة  الراهنـة  الظـروف 
الوطنيـة  السـلطة  سـيطرة  عـدم 
علـى جميع األراضي الفلسـطينية، 
وفـي الوقـت الـذي تفلـت من أيدينا 
 %62 مـن  أكثـر  إن  إذ  الجغرافيـا؛ 
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للضفـة  اإلجماليـة  المسـاحة  مـن 
السـيطرة  تحـت  هـي  الغربيـة 
لالحتـالل،  واإلداريـة  األمنيـة 
علـى  الحفـاظ  مسـؤولية  تكـون 
السـلم األهلـي هـي مسـؤولية الـكل 
الفلسـطيني، سـواء أحبـت النخـب 
المدنيـة هـذا الطـرح أم لـم تحبـه.

صحيح أن المؤسسة األمنية، وفي 
مقدمتها المؤسسـة الشـرطية، من 
األمـن  توفيـر  األساسـية  مهامهـا 
ومـع  وحمايتهـم،  للمواطنيـن/ات 
ذلـك فهـي، ال مـن حيـث العـدد وال 
توفـر  أن  وحدهـا  قـادرة  العتـاد، 
فـي  للمواطنيـن  األمـن  متطلبـات 
وهنـا  الفلسـطينية.   األراضـي 
تحديـداً يأتـي دور رجـال اإلصـالح 
والحركـة  المجتمعييـن  والقـادة 
ومؤسسـات  الفلسـطينية  الوطنيـة 
المجتمـع المدنـي، وكل مؤسسـات 
للمشـاركة  االجتماعيـة  التنشـئة 
للجريمـة  التصـدي  فـي  الفاعلـة 
السـلبية  وللظواهـر  وللمخاطـر 
السـلم  تهـدد  أن  مـن شـأنها  التـي 
رفـع  دور  جانـب  إلـى  األهلـي، 
االسـتقرار  علـى  للحفـاظ  الوعـي 

. لمجتمعـي ا

المجتمـع  مؤسسـات  تؤمـن 
بمدنيـة  راسـخاً  إيمانـاً  المدنـي 
بيـن  الفصـل  ومبـدأ  الدولـة، 
القانـون؛  وبدولـة  السـلطات، 
بهـا  تحتـرم  مواطنيهـا  لـكل  دولـة 
والكرامـة  والحريـات  الحقـوق 
قضائـي  نظـام  وذات  اإلنسـانية، 
مدنـي مسـتقل، فّعـال ومسـتجيب، 
الحقـوق  يصـون  تقدمـي  وحداثـي 
مـن  الرغـم  وعلـى  والحريـات.  
ذلـك، نجـد أن هنـاك وجهتـي نظـر 
رجـال  حـول  المدنـي  للمجتمـع 

العشـائري،  والقضـاء  اإلصـالح 
فهنـاك مـن يتبنـى موقفـاً قوامه أن 
ال دور لرجـال اإلصـالح، وبخاصـة 
فـي القضايـا التـي يكـون أطرافهـا 
هـذه  لحساسـية  أطفـال  أو  نسـاء 
الفئـات ضـد االنتهـاكات وضعفهـا، 
أو القضايـا ذات الطابـع الحقوقي، 
مفادهـا  أخـرى  نظـر  ووجهـة 
رجـال  مـع  والتعامـل  التعاطـي 
وبخاصـة  واإلصـالح،  العشـائر 
الذاتيـة  الظـروف  ظـل  فـي 
والموضوعية التي يعيشـها الشـعب 
الفلسـطيني، وفـي مقدمـة ذلـك ما 
سـبق أن ذكرنـاه مـن عـدم سـيطرة 
السـلطة الوطنية الفلسـطينية على 
جميـع األراضـي الفلسـطينية، هذا 
إلـى جانـب قيـم المجتمـع وعقليتـه 
التـي ال يمكـن تجاوزهـا بـأي حـال 
علـى  والمرتكـزة  األحـوال،  مـن 
والتقاليـد،  والعـادات  األعـراف 
مـن  مزيـد  بإجـراء  ذلـك  ويقرنـون 
المتابعـة والرقابـة علـى أداء رجـال 
قدراتهـم  وبنـاء  بـل  اإلصـالح، 
القانونيـة  بالقضايـا  وتثقيفهـم 

والحقوقيـة.

الـذي  المهـم  الـدور  هـذا  أن  إال 
فـي  اإلصـالح  رجـال  بـه  يقـوم 
الوقـت الحالـي، ال يمنـع أن يسـجل 
عليهـم فـي بعض األحيان انتهاكات 
وتجـاوزات ذات عالقـة بضمانـات 
المتقاضيـن/ حقـوق  أو  العدالـة 
ات، وتحديـداً فـي قضايـا النسـاء 
واألحداث، التي يمكن أن يكون لها 
تأثيـر سـلبي مباشـر علـى الحقوق، 
وفـي مقدمـة ذلـك تعـدد مرجعيات 
والقضـاء  اإلصـالح  رجـال 
إلـى  أدى  الـذي  العشـائري، األمـر 
اإلشـكاليات  مـن  العديـد  بـروز 
واإلصـالح  العشـائر  رجـال  بيـن 

أنفسـهم، وهـو مـا انعكـس بالتبعيـة 
سـلباً علـى حقـوق المواطنيـن/ات، 
وعلـى الفئـات الفقيـرة والمهمشـة 
وأبنـاء العائـالت الصغيرة والنسـاء 
المجتمـع  يفـرز  وإذ  واألطفـال.  
يكونـون  وإذ  منـه،  العشـائر  رجـال 
مـن صلـب ثقافتـه ومتشـربين لهـا، 
وبهـذا الربـط المنطقـي، ال يمكـن 
لثقافـة مجتمعيـة حاّطـة من كرامة 
عشـائرية  نخبـاً  تفـرز  أن  النسـاء 
بـل  التعبيـر-   إن جـاز  تقدميـة - 
إن غالبيـة رجال العشـائر تنقصهم 
والحقوقيـة  القانونيـة  الثقافـة 
بدائيـة  طرقـاً  ويسـتخدمون 
وهـو  الجنـاة،  إلدانـة  وتقليديـة 
حقـوق  مؤسسـات  علـى  يحتـم  مـا 
وبيـوت  الفلسـطينية،  اإلنسـان 
مـع  العمـل  الحقوقيـة،  الخبـرة 
رجـال اإلصالح لرفع وعيهم، وبناء 
الحقوقيـة  وشـخصياتهم  قدراتهـم 
ضروريـات  تتطلبـه  لمـا  وفقـاً 

المرحلـة.



الحمـد هلل رب العالميـن، واضـع الميـزان بالقسـط 
فـي القـرآن، والصـالة والسـالم علـى سـيدنا محمـد 
آلـه  وعلـى  عليـه  المتقيـن،  وأسـوة  المؤمنيـن،  قـدوة 
األطهـار وصحابتـه األبـرار األخيـار أفضـل الصـالة 

التسـليم. وأتـم 

- أمـر بالعـدل مقرونـًا باإلحسـان  إنَّ اهلل -عـزَّ وجـلَّ
وتعالـى:  سـبحانه  فقـال  العزيـز،  كتابـه  محكـم  فـي 
ْحَسـاِن َوِإيَتـاِء ِذي اْلُقْرَبـى  ِل َواإْلِ َ َيْأُمـرُ ِباْلَعـدْ »ِإنَّ اللَّ
ُكْم  َوَيْنَهى َعِن اْلَفْحَشـاِء َواْلُمْنَكِر َواْلَبْغِي َيِعُظُكْم َلَعلَّ
وَن« )سـورة النحـل آيـة 90(.  ومـن أدوات العدل  ـرُ َتَذكَّ
إيقـاع العقـاب علـى القاتـل بالقصاص منه، لتتناسـب 
علـى  آثارهـا  وهـول  الجريمـة،  حجـم  مـع  العقوبـة 
المجنـي عليـه وعلـى ذويه وعلى المجتمع ككل، وذلك 
العقاب المؤلم له مقصد تشـريعي أخالقي سـاٍم؛ أال 
وهـو حفـظ الحيـاة، قال تعالـى: »َوَلُكْم ِفـي اْلِقَصاِص 
ُقـوَن« )سـورة البقـرة  ُكـْم َتتَّ َحَيـاٌة َيـا ُأوِلـي اأْلَْلَبـاِب َلَعلَّ
آيـة 179(.  يقـول الشـيخ الدكتـور محمـد أبـو زهـرة 
فـي معـرض تبييـن حكمـة شـرعية القصـاص تعليقـاً 
علـى هـذه اآليـة الكريمـة: »فائـدة القصـاص ال تعـود 
إلى ولي الدم وحده، ولكنها تعود إلى الجماعة كلها، 

َر سـبحانه وتعالـى النـص بقولـه )لكـم(  ولذلـك صـدَّ
انتقامـًا  وليسـت  عليكـم،  عائـدة  فائـدة  فالقصـاص 
تعـود فائدتـه إلـى المجنـي عليـه وحـده، بل إنَّ فائدته 

تعـم وال تخـص« )أبـو زهـرة، العقوبـة: 301(.

التشـريعي  مقصـده  إلـى  القصـاص  يـؤدي  ولكـي 
المرتجـى، وتعـم فائدتـه علـى المجتمـع، فـال بـد مـن 
اكتمـال شـروط تطبيـق القصـاص، وانتفـاء موانعـه، 
نفسـها،  الجريمـة  وفـي  والقتيـل  القاتـل  فـي  وذلـك 
متعمـداً  عاقـاًل  بالغـاً  يكـون  أن  بـد  ال  القاتـل  ففـي 
معتديـاً، وفـي القتيـل أن يكـون معصـوم الـدم مظلوماً 
كل  تنتفـي  بـأن  نفسـها  الجريمـة  وفـي  معتديـًا،  ال 
الشـبه التي يُدرأُ بها الحد، فعقوبة القصاص عقوبة 
شـديدة جـداً ال يمكـن تالفـي الخطـأ فيهـا، ويراد بها 
فـي المقـام األول ردع الجنـاة القتلـة، وتحقيـق األمـن 
القصـاص  تلغـي  شـبهة  فـأي  ولـذا  ككل،  للمجتمـع 
إعمـاالً لقاعـدة درء الحـدود بالشـبهات، فهـي مبـدأ 
شـرعي وقانونـي يسـتند إلـى أن األصـل بـراءة الذمـة 
ال انشـغالها، وإلـى أن الخطـأ فـي العفـو أفضـل مـن 
ُعَمـر  سـيدنا  عـن  روي  وقـد  العقوبـة،  فـي  الخطـأ 
ـَل  أَلَْن ُأَعطِّ – أنـه قـال:  َعْنـهُ  ُ ـاِب -َرِضـَي اللَّ ْبـن اْلَخطَّ

خطورة استيفاء الحق بالقصاص
من الجاني دون قضاء أو حكم

الشيخ الدكتور محمد يوسف الحاج محمد
مفتي محافظة أريحا واألغوار

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان »ديوان المظالم« 10

ملف العدد | القضاء غير النظامي



ُبَهاِت أََحبُّ إَليَّ  اْلُحُدوَد ِبالشُّ
ـُبَهاِت  ِبالشُّ ُأِقيَمَهـا  أَْن  ِمـْن 
)ابـن كثيـر، مسـند الفـاروق، 
الفـالح،  دار   ،55 ص   ،1 ج 
الفيـوم – مصـر، ج3، 2009(.

اسـتحقاق  مـن  فالتأكـد 
مسـألة  للقصـاص  القاتـل 
خطيـرة فـي آثارهـا ودقيقـة 
تحتـاج  فهـي  وسـائلها،  فـي 
بـاٍتّ  قضائـي  حكـم  إلـى 
أي  معـه  تنتفـي  ونهائـي 
شـبهة فـي اسـتحقاق القاتـل 
بالقتـل،  القصـاص  لعقوبـة 
حضـور  مـن  بـد  وال  بـل 

تنفيـذ  يخولـه عمليـة  مـن  أو  القاضـي  أو  السـلطان 
إبطـال  يسـتدعي  مـا  حصـول  الحتمـال  القصـاص 
الحكـم بالقصـاص إذا عفـا بعـض أوليـاء الـدم فـي 
المرحلة األخيرة، على أن تنفيذ القصاص أو إبطاله 
واجـب كفائـي، ال يملـك أي شـخص عادي مشـروعية 
لتـه األمـة بذلـك، أي إذا كان حاكمـا  أدائـه إال إذا وكَّ
شـرعياً.  يقـول اإلمـام ابـن قدامـة المقدسـي: »وال 
السـلطان.   بحضـرة  إال  القصـاص  اسـتيفاء  يجـوز 
وحـكاه عـن أبـي بكـر.  وهـو مذهـب الشـافعي؛ ألنه أمر 
يفتقـر إلـى االجتهـاد ويحـرم الحيـف فيـه، فـال يؤمـن 
الحيـف مـع قصـد التشـفي.  فـإن اسـتوفاه مـن غيـر 
حضـرة السـلطان، وقـع الموقـع، ويعـزر؛ الفتياتـه –أي 
لتجـاوزه علـى صالحيـة السـلطة الشـرعية- بفعـل ما 
منـع فعلـه« )ابـن قدامـة المقـدس، المغنـي، ج 8، ص 

.)306

فـإن قـام بعـض أوليـاء الـدم بقتـل القاتـل دون حكـم 
القتـل  ارتكبـوا جريمـة  قـاٍض، وال إذن حاكـم، فقـد 
خـارج نطـاق القانـون، وأحيـوا سـنة الثـأر الجاهليـة، 
وأفقـدوا المجتمـع معانـي األمن والطمأنينـة، فالقتل 
هنـا جريمـة عظيمـة بحـق المجتمـع ككل، حتـى ولـو 
تكتنفهـا  جريمتـه  كانـت  فربمـا  قاتـاًل،  القتيـل  كان 
شـبهٌة أو أكثـر تسـقط بهـا عقوبـة القتـل قصاصـاً؟ 
فبـأي حـق يقتـل القاتـل دون أن يلزمـه قـاض بعقوبـة 

القتـل؟

أن  وهـي  الثـأر  مسـألة  فـي  مهمـة  مسـألة  وهنـاك 
علـى  فيسـتبد  القاتـل  يقتـل  قـد  الـدم  أوليـاء  بعـض 
القاتـل  عـن  عفـوا  ربمـا  الذيـن  الـدم  أوليـاء  باقـي 
فـي  يشـتركون  الـدم  فأوليـاء  أو عفـا بعضهـم عنـه، 
فـإن  بالقصـاص،  للمطالبـة  مجتمعيـن  اسـتحقاقهم 
عفـا واحـد منهـم عـن القاتـل فيسـقط عنـه عقوبـة 
القصـاص، ألن تلـك العقوبـة ال تقبـل التجزئـة، فلمـا 
حصـل العفـو مـن أحـد أوليـاء الـدم عـن حقـه، فـال 
حقهـم  ألن  الـدم  أوليـاء  باقـي  حـق  اسـتيفاء  يمكـن 
بالقصـاص سيسـري لـو نفـذ فـي القاتـل علـى جميـع 
فتكـون  فيـه،  يتفـاوت  وال  ينقسـم  ال  فالقتـل  بدنـه، 
النتيجـة ضيـاع الحـق بالعفـو علـى أصحابـه، وهـذا 
ال يجـوز قطعـاً لقولـه عـزَّ وجـل: »َفَمـْن ُعِفـَي َلـُه ِمـْن 
ِبِإْحَسـاٍن  ِإَلْيـِه  َوأََداٌء  ِباْلَمْعـُروِف  َبـاٌع  َفاتِّ َشـْيٌء  أَِخيـِه 
َبْعـَد  اْعَتـَدى  َفَمـِن  َوَرْحَمـٌة  ُكـْم  َربِّ ِمـْن  َتْخِفيـٌف  َذِلـَك 
.)179 آيـة  البقـرة،  )سـورة  أَِليـٌم«  َعـَذاٌب  َفَلـُه  َذِلـَك 

واألخطـر مـن ذلـك أن القاتـل إن حظـي بعفـو واحـد 
مـن أوليـاء القتيـل أو أكثـر، فُقِتـَل بعـد ذلـك فقـد قتل 
وهـو معصـوم الـدم، فيقتـل شـرعاً قاتلـه على تفصيل 
فقهـي فـي الموضـوع.  جـاء في شـرح زاد المسـتقنع: 
المسـتحقين  بعـض  أي:  لبعضهـم(  )وليـس  »قولـه: 
فلـو  ذلـك،  لـه  فليـس  بالقتـل  طالـب  إذا  للقصـاص 
أنـه قتـل رجـاًل آخـر وكان لـه ثالثـة أوليـاء مسـتحقين 
للقـود والقصـاص، فقـام أحدهـم وقتله قبل أن يحكم 
بقضيتـه، وقبـل أن يحكـم القاضـي باالسـتيفاء، فـإذا 
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قتلـه فإمـا أن يقتلـه قبـل عفـو الباقيـن، وإمـا أن يقتله 
علـى اتفـاق الباقيـن علـى القتـل، أو يقتلـه وقـد عفـا 
بعضهـم وطالـب اآلخـرون، فهـذه ثـالث حـاالت: أمـا 
الحالـة األولـى: فـإذا قتلـه وقـد اتفـق الجميـع علـى 
قتلـه فـال إشـكال أنـه ال قصاص؛ ألنه سـيقتل أصاًل، 
لكـن يـؤدب ويعـزر؛ ألنـه كان ينبغـي أن ينـاط األمـر 
بولـي األمـر حتـى يمكنـه مـن حقـه، فلمـا اسـتعجل 
وقتـل كان هـذا منـه افتياتـاً علـى الحاكـم والقاضـي 
وأمـا  يناسـبه.   بمـا  يُعـزر  فحينئـٍذ  يسـمونه،  كمـا 
الحالتـان الثانيـة والثالثـة: فهـي أن يعفـو الجميـع، أو 
يعفـو بعـض األوليـاء، كاثنين شـريكين فـي القصاص، 
فقـام أحدهمـا وقـال: عفـوت، فغضـب اآلخـر وأخـذ 

العفـو  ثبـت  فـإذا  وقتلـه،  سـالحه 
عنـد القاضـي، فإنـه حينئـٍذ يقتـص 
من هذا الثاني؛ ألنه إذا ثبت العفو 
ُحِقـن دم المقتـول الـذي هـو القاتـل 
فـي األصـل، فـإذا جـاءه وقتلـه فقـد 
قتلـه بـدون وجـه حـق؛ ألنـه ليس له 
حـق فـي القتل، وحينئـٍذ يقتص منه 
رحمهـم  العلمـاء  قـول جمهـور  فـي 
اهلل تعالـى؛ ألنـه فـي هـذه الحالـة 
ال حـق لـه فـي القصـاص؛ لكـن إذا 
لـم يعلـم بعفـوه وجـاء وقتلـه، وهو ال 
يعلـم أن شـريكه قـد عفـا، فحينئـذ 
الحـد  عنـه  ويـدرأ  شـبهة،  تكـون 

وال يقتـص منـه لوجـود الشـبهة« )محمـد بـن محمـد 
المختـار الشـنقيطي، شـرح زاد المسـتقنع، ج 6، ص 

.)354

عندهـا،  والوقـوف  الل  حـدود  لمعرفـة  أحوجنـا  فمـا 
بحجـة  القتـل  يستسـهل  ال  أن  الل  حـدود  فمـن 
ألنـه  للقتـل  الشـخص  اسـتحقاق  دعـوى  ألن  الثـأر، 
قاتـل مجـرد دعـوى ال يمكـن إثباتهـا إال عبـر عمليـة 
فقتـل  العمليـة  تلـك  وبـدون  الشـرعية،  التقاضـي 
مشـتبهًا  وكونـه  األركان،  مكتملـة  جريمـة  القاتـل 
بهـا  يسـقط  التـي  الشـبهات  مـن  يعتبـر  ال  بالقتـل 

قاتلـه. علـى  القصـاص 
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ملخص
الفاعليـن  الحالـي أحـد  الوقـت  العشـائري فـي  يعـد رجـال اإلصـالح 
الرئيسـيين فـي نظـام العدالـة الفلسـطيني، ال سـيما العدالـة الجنائية.  
وقـد أكـدت اسـتطالعات الـرأي الرسـمية األخيرة على هـذه الحقيقة، 
المجتمـع  مـن   )%43( معدلـه  مـا  أن  النتائـج  تلـك  أظهـرت  حيـث 
الفلسـطيني علـى ثقـة بجهـات العدالـة غيـر الرسـمية فـي دعـم وتعزيز 
سـيادة القانـون فـي فلسـطين، كمـا كشـفت تلـك النتائـج عـن تفضيـل 
الجمهـور الفلسـطيني تدخـل القضـاء العشـائري فـي حـل النزاعـات 
إضافـة  عـدالً.   وأكثـر  أسـرع  باعتبـاره  المحاكـم،  بعـد  ثانيـة  كجهـة 
ورعايـة  بدعـم  يحظـون  العشـائري  اإلصـالح  رجـال  فـإن  ذلـك،  إلـى 
وحلولهـم  قراراتهـم  إلـى  االسـتناد  ويجـري  التنفيذيـة،  السـلطة  مـن 
العشـائرية مـن قبـل الجهـات القضائيـة الرسـمية، فضـاًل عـن تأثيـر 
هـذا النظـام؛ نظـام اإلصـالح العشـائري علـى حقوق اإلنسـان وحرياته 
األساسـية، األمر الذي دفعنا، أمام هذه الحقائق، إلى تسـليط الضوء 
علـى نظـام اإلصـالح العشـائري فـي دولـة فلسـطين، وبخاصة، في ظل 
اسـتمرار االحتـالل اإلسـرائيلي وتأثيـره علـى التزامـات دولة فلسـطين 
علـى الصعيديـن المحلـي والدولي، وذلـك بهدف فحص واقع اإلصالح 
الفاعليـن  مـع  وعالقتـه  عملـه،  وآليـات  فلسـطين،  فـي  العشـائري 
المختلفـة  تأثيراتـه  وبيـان  الجنائيـة،  العدالـة  نظـام  فـي  الرئيسـيين 
علـى عديـد المبـادئ والقيـم الدسـتورية والقانونيـة، حتـى يكـون أي 
موقـف رسـمي أو مجتمعـي يتخـذ تجـاه هـذا النظام، يسـتند إلى 
فهـم عميـق ودقيـق لطريقـة عمـل اإلصـالح العشـائري من جهة، 

وللمبـادئ والقيـم الدسـتورية مـن جهـة أخـرى.

وقدمـت هـذه الدراسـة توصيـات عـدة للجهـات المختصـة فـي 
أي  ومسـاءلة  مالحقـة  أهمهـا:  العشـائري،  اإلصـالح  مجـال 
شـخص مسـؤول عن أي جزاءات غير قانونية تفرض عن طريق 
الجهـات القائمـة علـى اإلصـالح العشـائري؛ ضـرورة اإلشـراف 
علـى عمـل رجـال اإلصالح ومراجعـة مخرجاته من قبل الجهات 
الرسـمية لضمـان عـدم مخالفتهـا للقانـون أو انتهاكهـا لحقـوق 
اإلنسـان.  إضافـة إلـى توصيـات عـدة أخـرى تتعلـق بواجبـات 
أمـن  وحمايـة  العدالـة  تحقيـق  مجـال  فـي  الرسـمية  الجهـات 
المواطنيـن وسـالمتهم، وصـون ملكيتهـم، ال سـيما ضـرورة عـدم 
التسـامح مـع أي أعمـال انتقاميـة ترتكـب عقـب الجريمـة التـي 

اصطلـح علـى تسـميتها بــ »فـورة الـدم«.

حقائق حول اإلصالح العشائري كما وردت في التقرير

الفرق بين اإلصالح العشائري والقضاء العشائري
اإلصـالح العشـائري، هـو وسـيلة غيـر رسـمية لحـل النزاعـات 

تقرير حول اإلصالح 
العشائري من 

منظور حقوقي 
وقيمي دستوري

إعداد: المحامي عمار 
جاموس

دائرة الرقابة على التشريعات 
والسياسات
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بهـا  يقـوم  األفـراد،  بيـن 
تتوفـر فيهـم صفـات  أشـخاص 
»رجـال  بــ  يُعرفـون  معينـة 
طريـق  عـن  وذلـك  اإلصـالح«، 
بيـن  النظـر  وجهـات  تقريـب 
األطـراف للوصـول إلـى صيغـة 
حـل توفيقيـة بينهمـا، مسـتندين 
فـي ذلـك إلى مصـادر عدة منها 
والتقاليـد  والعـادات  العـرف 

والقانـون. والديـن 

العشـائري«،  »القضـاء  أمـا 
فهـو: وسـيلة غيـر رسـمية لحـل 
النزاعـات، يقـوم علـى مجموعة 
من القواعد واألسـس والمبادئ 
التـي تهـدف إلـى إصـدار قـرار 
نهائـي فاصـل في النـزاع القائم 
القاضـي  علـى  والمعـروض 
إلـى  باالسـتناد  العشـائري، 
األعـراف والتقاليـد العشـائرية 
السـائدة فـي منطقـة عشـائرية 

الدولـة. إقليـم  مـن  معينـة 

القضـاء  يميـز  مـا  أهـم  إن 
اإلصـالح  عـن  العشـائري 
إصـدار  هـو  العشـائري، 
القـرارات النهائية ذات الصبغة 
القضائيـة، فالقضاء العشـائري 
يهـدف إلـى إصـدار حكم فاصل 
فـي النـزاع بين األطـراف باتباع 
اإلجـراءات  مـن  مجموعـة 
وباعتمـاد علـى بينـات محـددة.  
العشـائري  اإلصـالح  أمـا 
إلـى  فيهـدف -بشـكل مبدئـي- 
الوصـول إلـى حـل توفيقـي بيـن 
تقريـب  طريـق  عـن  األطـراف 
وجهـات النظـر بينهمـا.  ولكـن 
لجنـة  أو  رجـل  يمنـع  ال  ذلـك 
اإلصـالح العشـائري، من فرض 
علـى  األطـراف  علـى  الحلـول 

نحـو يتخـذ معـه صفـة األحـكام 
يلبـس  أن  أي  القضائيـة؛ 
القاضـي  ثـوب  اإلصـالح  رجـل 
فـال  ذلـك،  ومـع  العشـائري.  
الحالـة  هـذه  وصـف  يمكـن 
ألن  عشـائري«،  »قضـاء  بأنهـا 
األخيـر نظـام مختلـف كليـاً عـن 
اإلصـالح العشـائري مـن عديـد 
اإلجـراءات  أهمهـا:  الجوانـب، 
الذيـن  واألشـخاص  والبينـات 

بـه. يقومـون 

الجهات القائمة على اإلصالح 
العشائري في فلسطين

يقـوم باإلصـالح العشـائري فـي 
فلسـطين، فـي الوقـت الحالـي، 
جهـات عـدة، منهـا ذات الطابـع 
اإلصـالح  لجـان  مثـل:  رسـمي، 
فـي  المركزيـة  العشـائري 
ذات  وجهـات  المحافظـات، 
ذات  وأخـرى  شـعبي،  الطابـع 
»فصائلـي«،  تنظيمـي  طابـع 
اإلصـالح  رجـال  إلـى  إضافـة 

التقليدييـن. العشـائري 

فـي  المحافظـات،  تتولـى 
الغالـب، اإلشـراف علـى رجـال 
العشـائري  اإلصـالح  ولجـان 
أجـل  مـن  حلولهـم،  ومراجعـة 
الوصـول إلـى أكبـر قـدر ممكـن 
مـن االنسـجام بين هـذه الحلول 
ذلـك،  ومـع  القانـون.   وبيـن 
يشـير الواقـع إلـى تمريـر بعـض 
الحلـول »غيـر القانونيـة«، مثـل 
الجلـوة، بداعـي المحافظة على 

األهلـي. السـلم 

أسباب فاعلية اإلصالح 
العشائري

واقـع  إلـى  تسـتند  عوامـل  ثمـة 

سياسـي واجتماعـي واقتصادي 
مـن  زمنيـة مختلفـة  فـي حقـب 
أدت  الفلسـطيني،  التاريـخ 
تمسـك  واسـتمرار  نشـأة  إلـى 
باإلصـالح  الفلسـطينيين 
كثيـر  فـي  وتفضيلـه  العشـائري 
مـن الحـاالت علـى وسـائل حـل 
التابعـة  الرسـمية  المنازعـات 
هـذه  أهـم  ومـن  للدولـة.  

العوامـل:

المجتمـع . 1 طبيعـة 
باعتبـاره  الفلسـطيني 
مـن  يعلـي  شـرقياً  مجتمعـاً 
والتقاليـد. األعـراف  قيمـة 

العامـة، . 2 السـلطات  ضعـف 
سـبباً  يعـد  الـذي  األمـر 
علـى  لالعتمـاد  رئيسـياً 
رجـال اإلصـالح العشـائري 
النزاعـات  وحـل  لتطويـق 
ال  التـي  المناطـق  فـي 
السـطات  لسـيطرة  تخضـع 

. سـمية لر ا

رفض الفلسـطينيين اللجوء . 3
الفلسـطينية  المحاكـم  إلـى 
األولـى  االنتفاضـة  أثنـاء 
عليهـا  اإلشـراف  بسـبب 
مـن قبـل سـلطات االحتـالل 
مـن  عـزز  اإلسـرائيلي، 
فاعلية اإلصالح العشـائري 
بيـن  المنازعـات  حـل  فـي 

المواطنيـن.

الفلسـطينيين . 4 ثقـة  عـدم 
ال  العامـة،  بالسـلطات 
القضائيـة  السـلطة  سـيما 
عنـه  أنبـأت  مـا  وفـق 
أحـدث اسـتطالعات الـرأي 
رئيسـي  دور  لـه  الرسـمية، 
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فـي دفـع الفلسـطينيين إلـى 
غيـر  الوسـائل  إلـى  اللجـوء 
النزاعـات،  لحـل  الرسـمية 
اإلصـالح  مقدمتهـا  وفـي 
الصـورة  حيـث  العشـائري، 
فـي  والحقيقيـة  النمطيـة 
طـول  عـن  ذاتـه  الوقـت 
أروقـة  فـي  التقاضـي  أمـد 
النظاميـة،  المحاكـم 
نزاهـة  حـول  والشـكوك 
الجهـاز  واسـتقاللية 
فـي  والشـك  القضائـي، 
مهنيـة أجهـزة إنفاذ القانون 
واحترامهـا  وحيادهـا 
األفـراد  ولحقـوق  للقانـون 
األساسـية،  وحرياتهـم 
نمطيـة  صـورة  عـن  فضـاًل 
التكلفـة  فـي  تمثلـت  أخـرى 
علـى  المترتبـة  الماليـة 
الرسـمي  القضـاء  اختيـار 
لحـل المنازعـات وتحصيـل 
حيـث  مـن  الحقـوق، 
الرسـوم، وأتعاب المحاماة، 

اإلجـراءات  وتكاليـف 
األخـرى، كنفقـات الشـهود، 
واالسـتعانة بالخبـراء.  وقد 
المرصـد  نتائـج  أظهـرت 
الخامـس حقيقـة  القانونـي 
هـذه الصور النمطية، حيث 
الجمهـور  نسـبة  وصلـت 
الفلسـطيني الذي يعتقد أن 
اإلصـالح العشـائري أسـرع 
فـي   )%73( عـدالً  وأكثـر 
و)%88(  الغربيـة،  الضفـة 

غـزة. قطـاع  فـي 

هـو . 5 األهلـي،  السـلم  حفـظ 
الرئيسـية  المبـررات  أحـد 
اإلصـالح  إلـى  للجـوء 
العشـائري، وأحـد مبـررات 
الرسـمي  الدعـم  توفيـر 
اإلصـالح،  ولجـان  لرجـال 
دوٌر  الجهـات  لتلـك  حيـث 
فاعـل ومالحـظ فـي تطويق 
فـي  والخالفـات  النزاعـات 
مـن  تمنـع  بصـورة  بدايتهـا 

فـي  وبخاصـة  تطورهـا، 
مسـتعينين  القتـل،  جرائـم 
لديهـم  بمـا  ذلـك  فـي 
اجتماعيـة  عالقـات  مـن 
بالسـلطات  وعالقـات 
أجهـزة  سـيما  ال  العامـة، 
إنفـاذ القانـون.  وتـزداد قوة 
المناطـق  فـي  المبـرر  هـذا 
للسـلطات  الخاضعـة  غيـر 

. لفلسـطينية ا

اإلصالح العشائري: للعدالة 
أم لحفظ السلم األهلي؟

المساواة وعدم التمييز
الحـاالت  مـن  كثيـر  فـي 
لـ«التحكيـم  خضعـت  التـي 
فـي  وبخاصـة  العشـائري«، 
كانـت  الجزائيـة،  القضايـا 
أو  النـزاع  أطـراف  أحـد  إرادة 
تعبـر  وال  شـك،  محـل  كليهمـا 
بشـكل حقيقـي عنهـا، فالمتهـم 
أنفسـهم  يجـدون  وعائلتـه 
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للسـير فـي إجـراءات الصلـح  غالبـاً مضطريـن 
العشـائري، تجنبـاً ألي أعمـال انتقاميـة محتملـة 
مـن عائلـة المجنـي عليـه.  كمـا إن هنـاك عوامل 
عدة تؤثر على إرادة أطراف النزاع، األمر الذي 
ال يمكـن معـه اعتبـار إرادتهـم حـرة تمامـاً علـى 
نحـو يخولهـم معـه إبرام اتفاقية بهـذه الخطورة، 
ومـن هـذه العوامـل، المركز العائلي واالجتماعي 
والسياسـي واالقتصـادي ألحـد أطـراف النـزاع 
اإلصـالح  رجـل  ومركـز  اآلخـر،  حسـاب  علـى 
ألحـد  وانحيـازه  االجتماعيـة  وعالقتـه  وقوتـه 
األطـراف.  هـذا بـدوره يدفـع كثيريـن إلى القول 
إن اإلصـالح العشـائري ال يهـدف إلـى تحقيـق 
العدالـة لألطـراف بقـدر هدفـه المحافظـة على 
بـدوره  وهـذا  المجتمـع.   فـي  األهلـي  السـلم 
يفسـر، أيضاً، سـبب خروج اإلصالح العشـائري 
بجزاءات قاسـية جداً في بعض الحاالت، لكنها 
فـي النهايـة قـد تكـون محـل »اتفـاق« األطـراف 

الشـكلية. الناحيـة  مـن 

عالقة اإلصالح العشائري بالقضاء النظامي
ثمـة عالقـة واضحـة بيـن اإلصـالح العشـائري 
والقضـاء النظامـي، فقـد درج العـرف القضائـي 
الصلـح  صـك  اعتبـار  علـى  فلسـطين  فـي 
العقوبـة  مـن أسـباب تخفيـف  العشـائري سـبباً 
بكفالـة.  وهنـا  المتهميـن  لإلفـراج عـن  وسـبباً 
يلعبـه  أن  يمكـن  الـذي  التكاملـي  الـدور  يظهـر 
النظامـي.   القضـاء  مـع  العشـائري  اإلصـالح 
فيمـا يظهـر اإلصـالح العشـائري كبديـل للقضاء 
عـن  المتهـم  مالحقـة  توقـف  حيـن  النظامـي، 
الجريمـة المنسـوبة إليـه أمـام القضـاء النظامي 
لمسـاءلته عنهـا عشـائرياً.  وفـي مقابـل ذلـك، 
فإنـه مـن الصعـب تصـور تأثيـر قـرارات القضاء 
النظامـي علـى عمـل رجال اإلصالح العشـائري، 
فـي  طويـاًل  وقتـاً  يأخـذ  النظامـي  القضـاء  ألن 
ال  فبينمـا  القضائـي.   الحكـم  إلـى  الوصـول 
المحاكـم  أروقـة  فـي  الجزائيـة  الدعـوى  تـزال 
وربمـا فـي مراحلهـا األولـى، يكـون رجـل أو لجنة 
اإلصـالح قـد توصلـوا أو فرضـوا حلولهـم بشـأن 
القضيـة.  ومـع ذلـك، فإذا كان صعباً تصور مثل 

هـذا التأثيـر، فإنـه ليـس بالمسـتحيل، حيـث إن 
قـرارات القضـاء النظامـي ال تمنـع مـن مسـاءلة 
المتهـم وعائلتـه عشـائرياً، فالحكـم الصـادر عن 
المحكمـة ببـراءة المتهـم ال يمنـع رجـال أو لجـان 
مـدان،  أنـه  علـى  معـه  التعامـل  مـن  اإلصـالح 
األمـر الـذي يتعـارض مـع مبـدأ عـدم مالحقـة 

الواحـد مرتيـن. الفعـل 

الجلوة أو الترحيل
يفرضهـا  التـي  العقوبـات  إحـدى  هـي  الجلـوة 
رجـال أو لجـان اإلصـالح العشـائري فـي قضايـا 
القتـل القصـد واالعتـداء علـى العـرض وجرائـم 
واضـح  إنـكار  علـى  وتنطـوي  الوجـه،  تقطيـع 
وشـرعنة  جهـة،  مـن  العقوبـة  شـخصية  لمبـدأ 
فهـي  أخـرى،  جهـة  مـن  الجماعيـة  للعقوبـات 
تعنـي إجبـار عائلـة المتهـم علـى مغـادرة مناطـق 
سـكناهم إلـى مناطـق بعيـدة، غالباً مـا تكون إلى 
داخـل المحافظـة، أو إلـى مناطـق أخـرى خـارج 
مـع  القرابـة  لصلـة  إال  لشـيء  ال  المحافظـة، 
المتهم.  وتكون الجلوة في القضايا التي يسـكن 
أطرافهـا المحافظـة نفسـها.  وعلـى الرغـم مـن 
أن الجلـوة تكـون لفتـرة مؤقتـة فـي الغالـب، فـإن 
ثمـة مؤشـرات وظـروف قـد تجعـل منهـا دائمـة، 
ففـي كثيـر مـن الحـاالت يصعـب بعـد »الحكـم« 
بالجلـوة وانتهـاء مدتهـا، إعادة األشـخاص الذين 
رجـال  برعايـة  الجلـوة  وتجـري  ترحيلهـم.   تـم 
اإلصـالح العشـائري، وتحـت مرأى أجهـزة إنفاذ 
القانـون، تحـت مبـررات حمايـة السـلم األهلـي 

وحقـن الدمـاء وعـدم توسـع الجريمـة.

يأتـي اسـتمرار »حكـم« رجـال اإلصـالح بالجلـوة 
مـن  الرغـم  علـى  الفلسـطيني،  المجتمـع  فـي 
فـي  الفلسـطينيون  لـه  تعـرض  مـا  مـع  تماثلهـا 
بيوتهـم  عـن  قسـري  تهجيـر  مـن   1948 العـام 
وأماكـن سـكناهم على يد العصابـات الصهيونية 
اسـتمرار  مـن  كذلـك  الرغـم  وعلـى  »النكبـة«، 
سـلطات االحتالل اإلسـرائيلي باتخـاذ إجراءات 
وعقوبـات جماعيـة ضـد الفلسـطينيين.  وقطـاع 
غـزة ليـس ببعيـد عـن ذلـك.  إن الفلسـطينيين 
بحاجـة أكثـر مـن أي وقـت مضـى إلـى الدفـاع 
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عـن أنفسـهم فـي مواجهـة إجـراءات االحتـالل 
وهـذا  الجماعيـة.   وعقوباتـه  العنصريـة 
يفتـرض منهـم -قبـل أي شـيء- إنـكاراً واضحـاً 
لإلجـراءات والعقوبـات العنصريـة في عالقاتهم 

األقـل. علـى  االجتماعيـة 

فورة الدم
»فـورة الـدم« هـي أحـداث العنـف التـي تلي وقوع 
القصـد،  القتـل  سـيما  ال  الخطيـرة،  الجرائـم 
المتهـم  وتسـتهدف  العـرض،  علـى  واالعتـداء 
مركباتهـم  حـرق  مثـل  وممتلكاتهـم،  وعائلتـه 
وأماكـن سـكناهم أو تكسـيرها، وقـد تصـل إلـى 
وترحيـل  والخطـف،  الجسـدي،  االعتـداء  حـد 
النسـاء  فيهـم  بمـن  العائلـة،  أفـراد  جميـع 
واألطفـال والشـيوخ حتـى ممـن تربطهـم بالمتهم 

بعيـدة. قرابـة  عالقـة 

وعلـى الرغـم ممـا تمثله تلـك األعمال من تهديد 
للنظـام والسـلم األهلـي فـي المجتمـع، واعتـداء 
علـى الحقـوق والحريـات، فإنهـا تعتبـر مقبولـة 
مـن  بتسـامح  وتقابـل  العشـائري،  العـرف  فـي 
إنهـا  بـل  العشـائري،  اإلصـالح  ولجـان  رجـال 
تقابـل بتسـامح مـن قبـل أجهـزة إنفـاذ القانـون 

األعمـال  تلـك  تجـري  مـا  غالبـاً  التـي  أيضـاً، 
لمنعهـا وحمايـة  تتدخـل  مـرأى منهـا، وال  علـى 
المعتـدى عليهـم، كمـا إنـه ال تجـري فـي بعـض 
األعمـال  هـذه  مرتكبـي  مالحقـة  الحـاالت 

للمحاكمـة. وتقديمهـم  قضائيـاً 

اإلصالح العشائري والمبادئ الدستورية 
والقانونية

إن عمـل اإلصـالح العشـائري بالوصف الموجود 
في هذه الورقة؛ أي في حال لبس ثوب القضاء 
العشـائري، وفـرض الحلـول علـى األطـراف دون 
االعتـداد بإرادتهـم الحـرة، وفـي حـال لعـب دور 
أحكامـاً  وفرضـه  النظامـي،  للقضـاء  البديـل 
بصـورة  يتناقـض  فإنـه  كالجلـوة،  قانونيـة  غيـر 
جوهرية مع مبادئ دولة القانون، ال سـيما مبدأ 
الشـرعية، وحظـر العقوبـات الجماعيـة، ومبـدأ 
سـيادة الدولـة، ومبـدأ السـيادة الشـعبية، والحق 
المبـادئ  مـن  وغيرهـا  العادلـة،  المحاكمـة  فـي 

والقيـم الدسـتورية.

فلسـطين  لدولـة  الرسـمي  الخطـاب  تناقـض 
العشـائري اإلصـالح  بشـأن 

يتمثـل التناقـض فـي موقـف دولـة فلسـطين مـن 
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الرسـمي  الخطـاب  فـي  العشـائري،  اإلصـالح 
والمعلـن الـذي جـرى التعبيـر عنـه فـي القانـون 
األساسـي المعـدل لسـنة 2003، وفـي إعالنهـا 
بمـا  الدولـي،  النظـام  إلـى  باالنضمـام  إرادتهـا 
لحقـوق  المتحـدة  األمـم  اتفاقيـات  ذلـك  فـي 
اإلنسـان، مـع األخـذ بعيـن االعتبـار مـا يترتـب 
علـى ذلـك مـن التزامـات أمام المجتمـع الدولي، 
يؤسـس لبنـاء دولـة القانون التي تسـودها مبادئ 
المسـاواة والديموقراطيـة وتكفـل للجميـع حـق 
العمليـة  الممارسـات  تظهـر  بينمـا  التقاضـي.  
القانـون  إنفـاذ  وأجهـزة  الفلسـطينية  للسـلطات 
تحديـداً، تشـجيعها ودعمهـا لجهات خـارج إطار 
مؤسسـاتها الرسـمية تعهـد إليهـا بوظائـف هـي 
مـن صميـم اختصاصـات السـلطات العامـة، مـن 
اإلصـالح  ولجـان  رجـال  الجهـات  تلـك  ضمـن 
تقويـض  شـأنه  مـن  الـذي  األمـر  العشـائري، 
دعائـم دولـة القانـون، ويتناقـض، بشـكل واضـح، 

مـع الخطـاب الرسـمي المعلـن.

يمكن رد هذه الحالة المتناقضة إلى سعي دولة 
فلسـطين، مـن جهـة، إلـى بنـاء دولـة مؤسسـات 
تحكمهـا مبـادئ سـيادة القانـون؛ الشـعب مصدر 
السـلطات، والمشـروعية، وغيرهما من المبادئ 
وهـو  المتحضـرة،  األمـم  فـي  الديمقراطيـة 
الدسـتورية  النصـوص  فـي  ترجمتـه  يجـد  مـا 
ومـن  األقـل.   علـى  العاديـة  القوانيـن  وفـي 
جهـة أخـرى، فـإن السـلطة الفلسـطينية، وكأي 

تتأثـر  معيـن،  إقليـم  فـي  شـعباً  تحكـم  سـلطة 
فـي  المعـاش  والقانونـي  االجتماعـي  بالواقـع 
المجتمـع الـذي تحكمـه، وأن تعمـل علـى تنظيـم 
الواقـع فـي صـورة قواعـد قانونيـة عامـة  هـذا 
ومجـردة وملزمـة تشـكل انعكاسـاً لذلـك الواقـع، 
مراعيـًة فـي ذلـك مصالـح األفـراد والجماعـات 
وتطورهـا فـي المسـتقبل، ومعلـوم للجميـع فـي 
هذا المجال، أن الواقع الفلسـطيني يكشـف عن 
انتشـار اإلصـالح العشـائري ولعبـه دوراً فاعـاًل 
فـي الحيـاة االجتماعيـة والقانونيـة، وليـس أدل 
علـى ذلـك مـن نتائـج اسـتطالعات الـرأي التـي 
عبـرت عـن ثقـة المجتمع الفلسـطيني باإلصالح 

العشـائري.

الفلسـطيني  الواقـع  فـإن  ذلـك،  إلـى  إضافـة 
اسـتمرار  بفعـل  االسـتقرار  بعـدم  يتسـم  الـذي 
إلـى  الهادفـة  المختلفـة  وإجراءاتـه  االحتـالل 
هـذه  يدفـع  الفلسـطينية،  السـلطات  تقويـض 
األخيـرة إلـى دعـم اإلصـالح العشـائري ليحمـل 
بفعـل  المنقوصـة  مسـؤولياتها  بعـض  عنهـا 
سـلطة االحتـالل، ال سـيما فـي المناطـق التـي ال 
تخضع لسـيطرتها.  كما إن رغبة السـلطات في 
السـيطرة علـى هـذه التنظيمات، وإظهار نفسـها 
بمظهـر المسـيطر علـى جميـع التنظيمـات غيـر 
الرسـمية، يدفعهـا إلـى اتخـاذ عديـد الخطـوات، 
بمـا فيهـا التشـريعية، التـي تدعـم هـذا الهـدف.
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الفلسـطيني  المجتمـع  اسـتمد 
سـنين  منـذ  التاريخـي  موروثـه 
متراكمـة وحقـب متنوعة، رسـخت 
عـادات  منهـا  حقبـة  كل  فـي 
األخـرى،  الحقـب  عـن  مختلفـة 
تأصيـل  إلـى  نهايتهـا  فـي  أدت 
موروثـات فكريـة تناقلتهـا األجيال 
جيـل. بعـد  جيـاًل  الفلسـطينية 

علـى  الظواهـر  أبـرز  ومـن 
مـا  التاريخيـة، وجـود  الموروثـات 
النظامـي،  غيـر  بالقضـاء  يسـمى 
متكامـاًل  نظامـاً  أصبـح  الـذي 
النزاعـات  فـي  والبـت  للفصـل 

إطـار  خـارج  األفـراد  بيـن  مـا 
عـن  وذلـك  النظاميـة،  الــمحاكم 
طريـق اللجـوء للقضـاء العشـائري 
أو لجـان اإلصـالح.  ويشـار إلـى 
بمصطلحـات  الظاهـرة  هـذه 
بالعـرف؛  القضـاء  مثـل:  أخـرى، 
الصلـح  العشـائري؛  القضـاء 
العشـائري؛ اإلصـالح بيـن النـاس 
غيـر  القضـاء  ممارسـة  وتتـم   ...
النظامـي فـي فلسـطين مـن قبـل 
وحمائـل  لعائـالت  ينتمـون  أفـراد 
مختلفة، وذوي خلفيات اجتماعية 

وتـة. متفا

غيـر  القضـاء  تعريـف  فيمكـن 
غيـر  »طريـق  بأنـه  النظامـي 
رسـمية للفصل فـي النزاعات بين 
األفـراد، يقـوم عليه أشـخاص ذوو 
صفـات خاصـة يطبقـون األعراف 

المتوارثـة«.

ويكثـر لجـوء األفـراد في المجتمع 
إلـى القضـاء غيـر النظامـي لحـل 
الحاصلـة  والنزاعـات  مشـاكلهم 
إلـى  التوجـه  بـدون  بينهـم  فيمـا 
والطريـق  األساسـي  الفيصـل 
بيـن  الخالفـات  لحـل  الطبيعـي 
فالقضـاء  القضـاء،  وهـو  األفـراد 

القضاء غير النظامي ودوره في ميزان 
اإلنصاف والعدالة وسيادة القانون

إعداد:

د. عالء بني فضل؛ محاضر في كلية القانون في جامعة النجاح وباحث قانوني

األستاذة لجين ياسين؛ باحثة قانونية
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المخولـة  الوحيـدة  الجهـة  هـو 
وإصـدار  النزاعـات،  فـي  للفصـل 
فـي  العدالـة  ووضـع  األحـكام، 
وجـود  أصبـح  وبذلـك  مجراهـا، 
يشـكل  النظامـي  غيـر  القضـاء 
القانونـي  النظـام  فـي  ازدواجيـه 
فـي  العدالـة  مجريـات  وميـزان 
المجتمـع، مـا يضـع عراقيـل أمـام 

مجراهـا. التخـاذ  العدالـة 

الراهـن،  الوضـع  إلـى  وبالنظـر 
أصبـح  النظامـي  غيـر  فالقضـاء 
يشـهد ازدهـاراً كبيـراً وتوسـعاً في 
حسـاب  علـى  وذلـك  السـلطات، 
القضـاء النظامـي، مـا يؤشـر على 
القضائيـة،  المنظومـة  ضعـف 
فـي  القانـون  سـيادة  وضعـف 

. لمجتمـع ا

عـن  بتفصيـل  وللحديـث  بدايـًة، 
غيـر  القضـاء  ازدهـار  سـبب 
أسـباب  إلـى  نتطـرق  النظامـي، 
توجـه األفـراد إلـى القضـاء غيـر 
إلـى  التوجـه  مـن  بـدالً  النظامـي، 
القضاء النظامي لحل الخالفات:

غيـر  القضـاء  ازدهـار  أوالً. 
مـرده  يكـون  قـد  النظامـي 
المواطنيـن  ثقـة  ضعـف 
بالقضـاء النظامـي بسـبب 
بطئـه فـي البـت بالقضايـا، 
وعدم تشـدده في األحكام، 
المجرميـن  مـن  فالكثيـر 
بعـد  الشـارع  فـي  نجدهـم 
أو  اعتقالهـم  مـن  فتـرة 
توقيفهـم، وهـو األمر الذي 
أخـذ  إلـى  المواطـن  يدفـع 

باليـد. الحـق 

ثانيـاً. سـرعة الحلـول ونجاعتهـا، 
درجـة  توفيـر  عـن  فضـاًل 

عاليـة مـن الحمايـة واألمن 
بوجـود  للمتخاصميـن 
العشـائريين،  الكفـالء 
التعديـات  يوقـف  إنـه  كمـا 
بشـكل سـريع، األمـر الـذي 
النظامـي  القضـاء  يعجـز 
عنـه بمفـرده، إضافـة إلـى 
أن القضـاء غيـر النظامـي 
أثبـت نجاعتـه فـي معالجـة 
ونـزع  النفسـية،  اآلثـار 
فـي  الدفينـة  الضغائـن 
المتخاصميـن،  نفـوس 
حيـث إنـه يعمـل علـى إنهاء 
ونفسـياً  ماديـاً  الخالفـات 

. ومعنويـاً

ثالثـاً. طبيعـة النسـيج االجتماعـي 
فـي  المتوارثـة  والعـادات 
المجتمع الفلسـطيني التي 
بعـض  فـي  اللجـوء،  تجعـل 
القضـاء  إلـى  األحيـان، 
علـى  محرمـاً  النظامـي 
العشـائر  بعـض  أفـراد 
المحافظـة،  المناطـق  أو 
اجتماعيـة  آثـار  وتترتـب 
إلـى  المتوجهيـن  علـى 
مثـل  النظامـي  القضـاء 
مـن  االجتماعـي  النبـذ 
القبيلـة. أو  العشـيرة  إطـار 

رابعـاً. عـدم كفـاءة بعـض القضـاة 
مـا  الخبـرة،  قلـة  نتيجـة 
يـؤدي إلى وزعزعـة النظام 
عـن  فضـاًل   ، القضائـي 
عـدم قـدرة المواطـن علـى 
تحمـل التكاليـف الباهظـة 
للمحاميـن  تُدفـع  التـي 
مـدة  طـوال  والمحاكـم 
تسـتمر،  التـي  التقاضـي 
عـدة،  سـنوات  أحيانـاً، 

واستشـراء الفساد، كما إن 
يجعـل  السياسـي  التحـزب 
اللجـوء  يرفـض  البعـض 
الرسـمي  القضـاء  إلـى 
للحـزب  القضـاء  النتمـاء 

فـس. لمنا ا

كل تلـك األسـباب جعلـت التوجـه 
إلـى القضـاء غيـر النظامـي فكـرة 
وأحيانـاً  بـل  ومقبولـة،  سـائدة 
النزاعـات  لحـل  الوحيـد  الطريـق 
والتغاضـي عـن وجود طريق مقرر 
النزاعـات،  فـي  للفصـل  قانونـاً 
ومـن منطلـق أن النظـام القضائـي 
األفـراد،  الحتياجـات  تلبيـه  جـاء 
النظامـي  القضـاء غيـر  حيـث إن 
المجتمعـات  فـي  وسـاد  ظهـر 
البدائيـة كافـة قبـل ظهـور الدولـة 
بسـلطاتها ومؤسسـاتها، ولـم يكـن 
هنـاك مـن قضـاء منظـم؛ فلم يكن 
هنـاك قانـون مكتـوب يطبـق علـى 
النزاعـات، إذ كان النـاس يلجـأون 
عشـائرهم  وشـيوخ  أعيانهـم  إلـى 
لحـل مـا يشـكل بينهم، وكان هؤالء 
والعـادات  األعـراف  يطبقـون 
السـائدة المتوارثـة.  والعرف »هو 
التـي  السـلوك  قواعـد  مجموعـة 
علـى  معينـة  مجتمعـات  تواتـرت 
تطبيقهـا فتـرة طويلـة مـن الزمـن، 

بإلزاميتهـا«. أفرادهـا  وشـعر 

النظامـي  غيـر  القضـاء  وانتشـار 
وثنائيـة  ازدواجيـة  إلـى  يقـود 
المسـؤولة  والسـلطات  الجهـات 
عـن فـض النزاعـات بيـن األفـراد، 
وإلـى حـدوث زعزعـة فـي ميـزان 
وعلـى  المجتمـع،  فـي  العدالـة 
النظـام  سـلبيات  كل  مـن  الرغـم 
أبرزهـا  مـن  التـي  القضائـي 
القضايـا،  فـي  البـت  فـي  البـطء 
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ووجـود عدالـة متأخـرة، والعدالـة 
المتأخـرة هـي عدالـة غيـر ناجـزة 
ال تسـاعد وال تؤصـل ثقـة األفـراد 
إعـادة  فـي  والدولـة  القضـاء  فـي 
وإنصافهـم  ألصحابهـا  الحقـوق 

القانـون. ظـل  فـي 

الفيصـل  هـو  القضـاء  يبقـى 
فـض  فـي  واألساسـي  الوحيـد 
فوجـود  األفـراد،  بيـن  النزاعـات 
النظـام  فـي  السـلبيات  تلـك  كل 
مبـرر  غيـر  سـبب  هـو  القضائـي 
السـتحداث نظـام جديـد منفصـل 

للبـت وقطـع األحـكام في القضايا 
العقـد  قبـل  مـا  لعصـر  والعـودة 
الدولـة  ووجـود  االجتماعـي 
وتثبيـت  المختلفـة،  ومؤسسـاتها 
بالـذات. الحـق  اسـتيفاء  فكـرة 

القضـاء  أحـكام  مـن  فالكثيـر 
القانـون،  تخالـف  النظامـي  غيـر 
إلـى  ذلـك  ويعـزى  بشـكل واضـح، 
عـدم وجـود تنظيـم وإطـار موحـد 
يتضمـن  العشـائري  للقضـاء 
عـدم  علـى  واضحـة  نصوصـاً 
العـام،  أحقيتـه بمخالفـة القانـون 

تخبـط  إلـى  يـؤدي  ذلـك  فـكل 
عـالوة  المجتمـع،  فـي  قانونـي 
علـى أن فلسـطين موقعة وملتزمة 
بالعديـد مـن االتفاقيـات الدوليـة 
فـي  اإلنسـان  حـق  تضمـن  التـي 
وفـق  عادلـة  نظاميـة  محاكمـة 
سـيادة  وضمـان  القانـون،  أسـس 
دولـة القانـون يتمثـل فـي أن تكـون 
الكلمـة األولى واألخيرة، للبت في 
النظامـي  للقضـاء  تلـك األحـكام، 

درجاتـه. اختـالف  علـى 

أسـاس  النظامـي  فالقضـاء 
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العدالـة، وال يمكـن أن يقـوم علـى 
اقتنـاص الفـرص أو كسـب الوقـت 
أو االعتمـاد علـى شـخص محـدد 
فـي إصـدار الحكـم، والعمـل علـى 
لحـل  األسـهل  الطريـق  اتبـاع 
التـي  فالمشـاكل  المشـكالت، 
النظامـي  غيـر  القضـاء  يثيرهـا 
وعـدم اتسـاقه مـع مبـادئ العدالـة 
يقتضيـان  اإلنسـان،  وحقـوق 
ومتكامـاًل  ليكـون داعمـاً  تجريـدِه 
الرسـمية،  العدالـة  منظومـة  مـع 
لهـا،  محبًطـا  يكـون  أن  مـن  بـدالً 
وذلـك علـى الرغـم مـن أنـه يمكـن 
اعتباره إحدى الوسـائل المسـاندة 

النزاعـات. بعـض  لحـل 

همـا  الحقـوق  وميـزان  فالعدالـة 
فـي  يمضيـان  متوازيـان  خطـان 
هـدف  إصابـة  إلـى  نهايتهمـا 
أساسـي وهـو إعـادة الحقـوق إلـى 
المحاكمـة  وضمـان  أصحابهـا، 
القانـون  إطـار  ضمـن  العادلـة 
ازدواجيـة  فوجـود  والعدالـة، 
)ثنائيـة( فـي الطـرق التـي تُفـض 
بهـا النزاعـات، يـؤدي، فـي غالـب 
الخـط  ذلـك  إلـى قطـع  األحيـان، 
حمايـة  إلـى  الهـادف  المتـوازي 
لألفـراد  والحريـات  الحقـوق 

قانونـاً. المؤسسـة  بالطـرق 

أن  إنـكار  عـدم  إلـى  وبالتطـرق 
القضـاء غيـر النظامـي، في بعض 
الحـاالت والظـروف، لـه إيجابيات 
البـت  سـرعه  أبرزهـا  وحسـنات؛ 
وبخاصـة  القضايـا  بعـض  فـي 
التـي  والقتـل،  »الشـرف«  قضايـا 
وفعـاالً  سـريعاً  تدخـاًل  تتطلـب 
للحد من تفاقم الخطر واالعتداء 
عملـة  لـكل  أن  إال  األرواح،  علـى 
وجهيـن، فعنـد قلـب العملـة للوجه 

القضـاء  سـلبيات  تظهـر  اآلخـر 
فـي  تطغـى،  التـي  النظامـي  غيـر 

إيجابياتـه. علـى  الغالـب، 

القانـون  فـوق  أحـد  ال  أن  فمبـدأ 
للتصرفـات  أساسـي  مبـدأ  هـو 
والتعامـالت داخـل إطـار المجتمع 
إصـدار  مـن  والهـدف  كافـة، 
واتخـاذ  والقوانيـن  التشـريعات 
ضبـط  أجـل  مـن  هـو  القـرارات 
القطاعـات،  مختلـف  فـي  العمـل 
ومـن أجـل راحة المواطن وتحقيق 
االسـتقرار في التعامالت اليومية 

المواطنيـن. بيـن 

هنـاك فـوارق كثيـرة بيـن القضـاء 
النظامـي،  وغيـر  النظامـي 
غيـر  النظامـي  غيـر  فالقضـاء 
مكتـوب  النظامـي  بينمـا  مكتـوب، 
تقديـره  فـي  ويخضـع  ومـدون 
لموروثـات  قواعـده  واسـتحداث 
الحـال  متغيـرة  ومعتقـدات 
حسـب آراء ومعتقـدات أشـخاص 
القضـاء غيـر  فـي  أمـا  معينيـن.  
أن  حـال  فـي  فإنـه  النظامـي 
المتهـم أنكـر التهمة الموجهة إليه 
يصبـح بريئـاً علـى عكـس القضـاء 
فـي  يبحـث  الـذي  النظامـي 
والظـروف  والحيثيـات  القضيـة 
مـن  للتحقـق  المقدمـة  والبينـات 

المتهـم. بـراءة 

أحيانـاً  النظامـي  غيـر  القضـاء 
القضـاء  لتطـور  معيقـاً  يشـكل 
القضـاء  تدخـل  فلـدى  النظامـي، 
قضايـا  حـل  فـي  النظامـي  غيـر 
يتـم  وغيرهـا،  كالقتـل  خطيـرة 
تهميـش القضـاء النظامـي فيهـا.

يعتبرهـا  قضايـا  هنـاك  أيضـاً 
القضـاء غيـر النظامي جريمة وال 

يوجـد نـص قانونـي يحرمهـا، وقد 
عقوبـة  فـرض  إلـى  األمـر  يصـل 
أضعـاف  إلـى  تصـل  وغرامـة 
يؤثـر  وهـذا  القانونيـة،  العقوبـات 
سـلباً علـى النظـام العـام والسـلم 
العدالـة،  وميـزان  االجتماعـي 
ويخل بمبدأ دسـتوري مسـتقر في 
غالبيـة دول العالـم ينـص علـى أنه 
»ال جريمـة وال عقوبـة إال بنـص«.

كل ذلـك يصـب فـي نتيجة واحدة، 
التـي  الطـرق  ازدواجيـة  أن  إال 
تـؤدي  بهـا،  النزاعـات  فـض  يتـم 
وضيـاع  العدالـة  تشـتت  إلـى 
للتعامـل  نظاميـن  ووجـود  الحـق، 
النسـيج  علـى  تؤثـر  قضايـا  مـع 
صغيـرة  كانـت  مهمـا  المجتمعـي 
أو كبيـرة، يعمـل علـى تغييـب مبدأ 

القانـون. سـيادة 

اسـتعراض  وبعـد  الختـام،  فـي 
التفاصيـل  وكافـة  األسـباب 
غيـر  القضـاء  بتداخـل  المتعلقـة 
النظامـي،  القضـاء  مـع  النظامـي 
ال بـد مـن اإلشـارة إلـى أن هنـاك 
بعيـن  أخذهـا  يجـب  عـدة  أمـوراً 
االعتبـار عنـد الحديـث عـن حـل 
ناجع للمشـاكل والعقبات السابقة 
الجهـود  تكثيـف  أهمهـا  الذكـر، 
بالنظـام  النـاس  ثقـة  لتعزيـز 
القانونـي وسـيادته وقدرتـه التامة 
تواجـه  التـي  المشـاكل  حـل  علـى 
علـى  والعمـل  المجتمـع،  أفـراد 
القانـون  نصـوص  بعـض  تعديـل 
غيـر الرادعـة التـي أصبحـت غيـر 
قـادرة علـى التعامل مـع التطورات 
والتـي  الحاصلـة،  المجتمعيـة 
أيضـاً تخالـف االتفاقيـات الدولية 
فلسـطين. دولـة  عليهـا  الموقعـة 
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تعتبـر الجلوة إحدى العقوبات 
القضـاء  يوقعهـا  التـي 
يحـدث  عندمـا  العشـائري 
شـخص  قبـل  مـن  اعتـداء 
علـى آخـر، أو مـن عائلـة علـى 
أخـرى يسـكنون فـي المنطقـة 
أو البقعـة الجغرافيـة نفسـها، 
أو  قتـل  حالـة  عنهـا  وتنتـج 
فيتـم  عـرض،  علـى  اعتـداء 
حتـى  القاتـل  عائلـة  إجبـار 
علـى  الخامسـة  الدرجـة 
سـكنهم  منطقـة  مـن  الرحيـل 

أخـرى. منطقـة  إلـى 

تنقسم الجلوة إلى أنواع عدة، 
األول الجلـوة اإلجباريـة؛ وهي 
المنطقـة  عشـائر  تتدخـل  أن 
علـى  الجانـي  عائلـة  إلجبـار 
العائلـة  اعتقـاد  بعـد  الرحيـل 
تسـتحق  ال  الجريمـة  أن 
هـو  المقتـول  أن  أو  الجـالء، 
المتسـبب الرئيسـي فـي هـذه 
الجلـوة  والثانـي  المشـكلة، 
يقـوم  أن  وهـي  التلقائيـة؛ 
بالرحيـل  وعائلتـه  الجانـي 
بعـد  ومباشـر  فـوري  بشـكل 
وقـوع الحادثـة خوفـاً مـن الرد 
مـن عائلـة المجنـي عليـه، أو 
السـائد.   للعـرف  احترامـاً 
االختياريـة؛  الجلـوة  الثالـث 
فـي  انتشـاراً  األقـل  وهـي 
فـي  وتتلخـص  مجتمعنـا، 
عليـه  المجنـي  عائلـة  رحيـل 
نظـراً لضعفهـم، أو اختصـاراً 
تفاقـم  قـد  تطـورات  لوقـوع 
انتظـار  وفـي  المشـكلة، 
أو  الموجـودة  العشـائر  حكـم 
حتـى  أو  الرسـمي،  القضـاء 
الطرفيـن.  بيـن  الصلـح  يتـم 
وقـد يتـم التوسـع فـي الجلـوة 

الدرجـة  مـن  أقربـاء  ليشـمل 
الخامسـة، وقـد تكـون الجلـوة 
محـدودة بحيـث تقتصـر علـى 
مـن  المتهـم  الجانـي/  أقربـاء 
يسـكن  )مـن  األولـى  الدرجـة 
السـقف(. نفـس  تحـت  معـه 

مباشـرة  الجلـوة  عمليـة  تبـدأ 
حيـث  الجريمـة،  وقـوع  بعـد 
العشـائر  رجـال  يتواصـل 
واإلصـالح مـع بعضهـم، وقـد 
يتواصلـون فـي بعـض األحيان 
للدولـة  التنفيذيـة  القـوة  مـع 
مثـل الشـرطة، لفـرض األمـن 
خـالل  الجلـوة،  عمليـة  أثنـاء 
الـدم  فـورة  فتـرة  يعـرف  مـا 
وذلـك  عليـه،  المجنـي  لعائلـة 
مـن خـالل التواصل مـع عائلة 
المجنـي عليـه مـن أجـل قبـول 
دفـن-  -عطـوة  هدنـة  أخـذ 
جوهرهـا  فـي  تقـوم  التـي 
لعائلـة  التعـرض  عـدم  علـى 
الجانـي أثنـاء عمليـة دخولهـم 
وخروجهـم لبيوتهـم لمـدة يتـم 
العطـوة،  فـي  عليهـا  االتفـاق 
أيـام  ثالثـة  العـادة  فـي  تكـون 
لهـم  يتسـنى  حتـى  وثلـث، 

اإلجـالء.

حـاالت  فـي  الجلـوة  تسـتمر 
طويلـة،  سـنوات  إلـى  كثيـرة 
فيوجـد الكثيـر مـن العائـالت 
معينـة  مدنـاً  تسـكن  التـي 
مدينـة  مـن  أصلهـا  وتكـون 
أخـرى، ورحلـوا إجباراً بسـبب 
قبـل  حصلـت  قتـل  عمليـة 
وبقيـت  السـنين،  عشـرات 
فيـه حتـى يومنـا هـذا.  وقـد 
إلـى فتـرة غيـر  تمتـد الجلـوة 
الصلـح  يتـم  لـم  إذا  محـددة 
بيـن الطرفيـن، واالتفـاق علـى 
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قيمـة الديـة، وذلك بسـبب تمسـك 
بالجلـوة  عليـه  المجنـي  عائلـة 
منقـوص  حقهـم  بـأن  لشـعورهم 
حـر  الجانـي  وأن  القانـون،  فـي 
طليق، ال سـيما في ظل طول أمد 
التقاضـي فـي المحاكم الرسـمية.

للجلـوة  المؤيديـن  بعـض  هنـاك 
بهـا،  العمـل  باسـتمرار  يطالبـون 
حسـب  إيجابيـات  لهـا  إن  حيـث 
تطـور  عـدم  مـن  اعتقادهـم 
الجريمة أو المشـكلة إلى األسـوأ، 
أو صـدور ردود فعـل سـلبية تؤثـر 
تفاقمهـا،  أو  المشـكلة  حـل  علـى 
وأنهـا تـؤدي إلـى تهدئـة النفـوس، 
المباشـر  االحتـكاك  دون  وتحـول 
فـي  وبخاصـة  العائلتيـن،  بيـن 
إنفـاذ  أجهـزة  وجـود  عـدم  ظـل 
القانـون فـي جميـع أنحـاء الوطـن 
جهـة  مـن  االحتـالل.   بسـبب 
أخـرى، يؤكـد المعارضـون للجلـوة 
مـن  شـكاًل  إال  ليسـت  أنهـا  علـى 
الجماعيـة  العقوبـات  أشـكال 
التـي يظلـم فيهـا أفـراد كثـر مـن 
العائلـة دون أي ذنـب، وحرمانهـم 
مـن التمتـع ببيئـة آمنـة، وتحطيـم 

حياتهـم االقتصاديـة واالجتماعية 
والنفسـية بسـبب أنهـم مـن عائلـة 
الجانـي نفسـها.  ومعلـوٌم للجميـع 
والجلـوة  الجماعيـة  العقوبـات  أن 
فـي  محظـورة  صورهـا،  إحـدى 
الديانـات السـماوية، وفـي جميـع 
الوطنيـة،  والقوانيـن  الدسـاتير 
الشـرائع  فـي  أيضـاً  ومحظـورة 
اإلنسـان  لحقـوق  الدوليـة 
دولـة  إليهـا  انضمـت  التـي 
مـن   )15( فالمـادة  فلسـطين، 
الفلسـطيني  األساسـي  القانـون 
أنـه:  علـى  تنـص  »الدسـتور«، 
وتمنـع  شـخصية،  »العقوبـة 

.»... الجماعيـة،  العقوبـات 

إن الجلـوة تتعـارض بشـكل صريح 
حيـث  اإلسـالمية،  الشـريعة  مـع 
إن كل إنسـان مسـؤول عمـا يفعـل 
ومـا يصـدر عنـه، وال يحاسـب أي 
لـم  جـرم  أو  فعـل  علـى  شـخص 
تَـِزُر  »َواَل  تعالـى:  لقولـه  يرتكبـه 
علـى  ويجـب  أُْخـَرى«،  ِوْزَر  َواِزَرةٌ 
وفـي  والعشـائر،  رجـال اإلصـالح 
علـى  الدولـة  مسـاعدة  سـبيل 
فـي ظـل غيابهـا  العدالـة  تحقيـق 

أال  االحتـالل،  بسـبب  القسـري 
يحكموا بما يتعارض مع الشـريعة 
والقوانيـن، والجلـوة ظلم يقع على 
أقـارب الجانـي، وعقوبـة جماعيـة 
والقانـون  بالدسـتور  محظـورة 
لحقـوق  الدوليـة  واالتفاقيـات 
اإلنسـان، علـى النحـو الـذي بينـاه 

قليـل. قبـل 

الظـروف  أن  حاليـاً  أعتقـد 
قبـل  سـائداً  كان  عمـا  اختلفـت 
فتـرة، وبخاصـة بعـد تطـور الدولة 
وأجهزتهـا ومؤسسـاتها وقوانينها، 
األمـن  بحفـظ  الملزمـة  وهـي 
والحفـاظ  المواطنيـن  وحمايـة 
يعتبـر  ولذلـك  ممتلكاتهـم،  علـى 
أن اللجـوء إلى القضاء العشـائري 
للدولـة، وعـدم  ليـس إال إضعافـاً 
تسـمح  التـي  فالدولـة  بهـا،  الثقـة 
علـى  العقـاب  بتطبيـق  لمواطنيـن 
رادع،  بـدون  آخريـن  مواطنيـن 
القضائـي  جهازهـا  عـن  وبعيـداً 

ضعيفـة. دولـة  هـي  الرسـمي، 

يجـب  بأنـه  أوصـي  الختـام،  فـي 
ولالعتبـارات  الدولـة،  علـى 
رجـال  منـع  أعـاله،  المذكـورة 
أو  بالجلـوة  الحكـم  اإلصـالح مـن 
المتعـارف  العقوبـات  مـن  غيرهـا 
العشـائري،  القضـاء  فـي  عليهـا 
المسـؤولية،  طائلـة  تحـت  وذلـك 
الجنائيـة.   المسـاءلة  فيهـا  بمـا 
علـى  يجـب  ذاتـه،  الوقـت  وفـي 
أن  الدولـة  فـي  السـلطات  جميـع 
فـي  الرئيسـي  بدورهـا  تضطلـع 
العـام،  والنظـام  األمـن  حفـظ 
والحريـات  الحقـوق  حمايـة  وفـي 
حمايـة  يشـمل  بمـا  للمواطنيـن، 
الجانـي وعائلتـه مـن الترحيـل، أو 

انتقاميـة. فعـل  ردود  أي 
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مقدمة
يعـد حقـل القضـاء العشـائري واحـداً مـن الحقـول التـي تشـكل أهميـة 
للباحثيـن والدارسـين والمتخصصيـن؛ كونه يعـد من الموضوعات غير 
المتفـق عليهـا، مـن حيـث األهميـة والحاجة، وموضـع خالف بين فئات 
المجتمـع ومكوناتـه؛ إال أن القضـاء العشـائري يبقـى واحداً من السـبل 

نحـو تحقيـق العدالة لـدى البعض.

بالعودة إلى الجذور التاريخية للقضاء العشائري، فقد نجده متمركزاً 
فـي الجزيـرة العربيـة حتـى قبـل قيـام الدولـة اإلسـالمية، وهـذا يبرهن 
علـى قـدم هـذا القضـاء؛ كونـه مثَّـل قاعـدة للحـل واإلصـالح وضبـط 
السـلوك وحـل الخصومـات بيـن النـاس، وهـو مرتبـط بالعـرف السـائد 
-آنـذاك- وال يـزال سـائداً حتـى وقتنـا الراهن مـع المزاوجة والخالف 

علـى أيهمـا األقـوى واألنسـب العشـائري أم النظامـي.

ومن هذا المنطلق، فإن القضاء العشائري له قوانين خاصة به تختلف 
عـن قضـاء الدولـة، حيـث يعتمـد فـي أحكامـه علـى العـادات والتقاليـد 
والبعـد االجتماعـي، وهـذه القواعـد متوارثـة وهـي غيـر مكتوبـة، وهـي 
وليـدة الحاجـات والظـروف الخاصـة بالمجتمـع.  وبالتالي، بقي العمل 
فيهـا جاريـاً حتـى يومنـا هـذا علـى الرغـم ممـا يصاحبهـا مـن إخـالل 
بنظـام العدالـة ككل.  وهـذا مـا نحـاول تسـليط الضـوء عليـه فـي هـذه 
المقالـة المتخصصـة، مـن خـالل بيـان أثـر القضـاء العشـائري علـى 

العدالـة واإلنصـاف وسـيادة القانـون ومنظومـة حقـوق اإلنسـان.

القضاء العشائري الفلسطيني
ِقـدم القضـاء العشـائري فـي فلسـطين عكـس مـدى قوتـه، بحيـث ال 
يمكـن تجاهلـه عكـس القضـاء النظامـي الـذي يطبعـه التعقيـد لتعـدد 
األطـراف التـي حكمـت أرض فلسـطين عبـر التاريـخ.  ونتيجـة لذلـك، 
نجـد محصـوالً كبيـراً مـن المصـادر القانونيـة المعتمـدة فـي القضـاء 

الفلسـطيني. النظامـي 

تحـت  كانـت  عندمـا  فلسـطين  فـي  العشـائري  القضـاء  تكويـن  يعـود 
اعتمـدت  السـبع، فقـد  بئـر  فـي منطقـة  العثمانـي، وتحديـداً  الحكـم 
العشـائر البدويـة وقضاتهـا علـى العـادات واألعراف فـي حل النزاعات 

ملزمـة. باعتبارهـا 

الفلسـطينية،  األراضـي  واسـتعماره  البريطانـي  االنتـداب  مجـيء  مـع 
أصـدرت الحكومـة البريطانيـة مرسـوم دسـتور فلسـطين للعـام 1922، 

الـذي خصـص بعـض المـواد منـه لتنظيـم عمـل القضـاء العشـائري.1

1  المادة 45 من مرسـوم دسـتور فلسـطين 1922: للمندوب السـامي أن يشـكل بمرسـوم محاكم منفصلة 
لقضـاء بئـر السـبع، ولمـا يستنسـبه مـن المناطـق األخـرى، ويسـوغ لهـذه المحاكـم أن تطبـق العـرف 

المألـوف لـدى العشـائر إلـى المـدى الـذي ال يتنافـى فيـه مـع العـدل الطبيعـي أو اآلداب.

القضاء العشائري 
بين القانون 

الوطني وحقوق 
اإلنسان

د. تامر صرصور
محاضر ومشرف العيادة القانونية 

في جامعة الخليل
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والمصـري،  األردنـي  الحكميـن  إلـى  االنتقـال  ومـع 
الخاصـة  القوانيـن  لبعـض  خاضعـة  العشـائر  كانـت 
العـام  الفلسـطينية  األراضـي  احتـالل  وبعـد  بهـا،1 
النظـام  1967 مـن قبـل إسـرائيل، وسـيطرتها علـى 
القضائي فيها، قام الفلسـطينيون بمقاطعة المحاكم 
النظاميـة، إلـى أن تـم تأسـيس اإلدارة العامـة لشـؤون 
مـن  بقـرار   1979 العـام  فـي  واإلصـالح  العشـائر 

الفلسـطيني.2 الوطنـي  المجلـس 

منحت اتفاقيات أوسلو العام 1993 السلطة الوطنية 
أراضـي  مـن  جـزء  علـى  ذاتيـاً  حكمـاً  الفلسـطينية 
أُعيـد  إثرهـا  وعلـى  غـزة،  وقطـاع  الغربيـة  الضفـة 
 1994 العـام  فـي  اإلداريـة  العشـائر  شـؤون  تشـكيل 
بمرسـوم رئاسـي يقضـى بإنشـاء دائـرة مخصصة لها 
العـام 2005،  الرئيـس.3  وفـي  تابعـة لمكتـب  تكـون 

1  قانون اإلشراف على البدو للعام 1936.
2  قـرار صـادر عـن المجلـس الوطنـي الفلسـطيني )رقـم 912/م/924 تاريـخ 

.)1979/1/22
3  قرار رقم )161( لسنة 1994 بشأن إنشاء إدارة شؤون العشائر.

تـم إلحـاق دائـرة شـؤون العشـائر واإلصـالح بـوزارة 
الداخليـة.4

القانون الفلسطيني
صـدر القانـون األساسـي الفلسـطيني العـام 2000، 
وتـم إصـدار الصيغـة المعدلـة لـه فـي العاميـن 2003 
حقـوق  لحمايـة  الضامـن  أصبـح  بحيـث  و2005، 

فلسـطين. فـي  وحرياتـه  اإلنسـان 

ومن خالل قراءة قانونية في مواد القانون األساسي 
الفلسـطيني، نـرى أنهـا منعـت العقوبـات الجماعيـة 
والعقوبـات بـدون حكـم مـن القضـاء،5 كمـا إنها كفلت 
للنـاس  أن  علـى  ونصـت  والتوطـن،6  اإلقامـة  حريـة 
كافـة حـق التقاضـي بـدون اسـتثناء.7  وبالتالـي، فـإن 
القانـون يعطـي ضمانات كافية للمواطن الفلسـطيني 
تمنعـه مـن التمسـك ببعـض العـادات والتقاليـد التـي 
تـؤدي إلـى عقوبـات جماعية تتـم خارج نطاق القضاء 

النظامي.

القضـاء  مـن  الصـادرة  الجماعيـة  العقوبـات  تمتـد 
العشـائري مثـل عقوبـة الترحيـل إلـى أقـارب المتهـم 
حتـى الدرجتيـن الرابعـة والخامسـة، كمـا تمتـد آثـار 
فـورة الـدم لتشـمل ممتلـكات عائلـة المتهـم، وبذلـك 
فإن القضاء العشـائري يطبق قاعدة ليسـت موجودة 
فـي القضـاء النظامـي، وهـي العيـن بالعيـن والسـن 

بالسـن.

حقوق اإلنسان
مـن المؤكـد أن القضـاء العشـائري بصيغتـه الحاليـة 
ال يحتكـم إلـى المواثيـق واالتفاقيـات الدوليـة لحقوق 
اإلنسـان، العتمـاده علـى األعـراف القديمـة، وبهـذا 
فهـو يشـكل انتهـاكات لحقـوق الفـرد وحرياتـه التـي 

جـاءت بهـا الشـرعة الدوليـة.

4  قـرار مجلـس الـوزراء رقـم )28( لسـنة 2005 بالمصادقـة علـى توصيـات 
اللجنـة الوزاريـة الخاصـة بالتعامـل مـع المؤسسـات الحكومية غيـر الوزارية 
التابعـة ألمانـة الرئاسـة، صـدر فـي مدينـة رام اهلل بتاريـخ: 2005/3/15.
5  المـادة 15 مـن القانـون األساسـي الفلسـطيني: العقوبـة شـخصية، وتمنـع 
العقوبـات الجماعيـة، وال جريمـة وال عقوبـة إال بنـص قانونـي، وال توقـع 
لنفـاذ  الالحقـة  األفعـال  علـى  إال  عقـاب  وال  قضائـي،  بحكـم  إال  عقوبـة 

القانـون.
6  المادة 20: حرية اإلقامة والتنقل مكفولة في حدود القانون.

7  المادة 1/30: التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلسـطيني 
حـق االلتجـاء إلـى قاضيـه الطبيعـي، وينظم القانون إجـراءات التقاضي بما 

يضمـن سـرعة الفصـل فـي القضايـا.
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فقـد تنـاول اإلعـالن العالمـي لحقـوق اإلنسـان حـق 
محكمـة  أمـام  قضاياهـم  تنظـر  أن  فـي  الجميـع 
مسـتقلة نزيهـة،1 وعـدم تعريضهم ألي تدخل تعسـفي 
التنقـل  حريـة  فـي  وحقهـم  الخاصـة،2  الحيـاة  فـي 

وخارجهـا.3 الدولـة  حـدود  داخـل 

المدنيـة  بالحقـوق  الخـاص  الدولـي  العهـد  أمـا 
فـي  فـرد  كل  حـق  علـى  حـرص  فقـد  والسياسـية، 
مـن  الحرمـان  جـواز  وعـدم  شـخصه،  علـى  األمـان 
الحريـة إال ألسـباب نـص عليهـا القانـون، والبـت فـي 

إبطـاء.4 دون  االعتقـال  قانونيـة 

هـذا مـا يتعـارض مـع قـرارات القضاء العشـائري من 
ترحيـل جماعـي ألهالـي مرتكـب الجريمـة إلـى خارج 
منطقتهـم، األمـر الـذي يطلق على تسـميته )الجلوة(، 
علـى  وأقاربـه  القاتـل  ذوي  إجبـار  فـي  تتمثـل  التـي 
المغـادرة إلـى مناطـق بعيـدة جبـراً، حيـث تعـد هـذه 
الطريقـة جـزءاً مهمـاً فـي حقـن الدمـاء عنـد القضـاء 
قضـاء  هـو  األخيـر  هـذا  أن  وبخاصـة  العشـائري، 
تطويـق  باسـتطاعته  أن  وجـد  إذا  بحيـث  مجامـل، 
المشـكلة بأقـل الخسـائر كالترحيـل يفعـل ويتماشـى 

مـع األمـر.

إن عـدم قانونيـة ظاهـرة )الجلـوة( ودخولهـا في إطار 
1  المـادة 10 مـن اإلعـالن العالمـي: لـكل إنسـان، علـى قـدم المسـاواة التامـة 
مـع اآلخريـن، الحـق فـي أن تنظـر قضيتـه محكمـة مسـتقلة ومحايـدة، نظراً 
منصفـاً وعلنيـاً، للفصـل فـي حقوقـه والتزاماتـه وفى أي تهمـة جزائية توجه 

إليه.
2  المـادة 12: ال يجـوز تعريـض أحـد لتدخـل تعسـفي فـي حياتـه الخاصـة 
أو فـي شـؤون أسـرته أو مسـكنه أو مراسـالته، وال لحمـالت تمـس شـرفه 
وسـمعته.  ولـكل شـخص حـق فـي أن يحميـه القانـون مـن مثـل ذلـك التدخل 

تلـك الحمـالت. أو 
3  المـادة 13: 1- لـكل فـرد حـق فـي حريـة التنقـل وفـى اختيـار محـل إقامتـه 
داخـل حـدود الدولـة.  2- لـكل فـرد حـق فـي مغـادرة أي بلـد، بمـا فـي ذلـك 

بلـده، وفـى العـودة إلـى بلـده.
4  المـادة 9 مـن العهـد الدولـي الخـاص بالحقـوق المدنيـة والسياسـية للعـام 
1966: لـكل فـرد حـق فـي الحريـة وفـى األمـان علـى شـخصه.  وال يجـوز 
توقيـف أحـد أو اعتقالـه تعسـفاً.  وال يجـوز حرمـان أحـد مـن حريتـه إال 

المقـرر فيـه. لإلجـراء  القانـون وطبقـاً  ينـص عليهـا  ألسـباب 
يتوجـب إبـالغ أي شـخص يتـم توقيفـه بأسـباب هـذا التوقيـف لـدى وقوعـه، 

كمـا يتوجـب إبالغـه سـريعاً بـأي تهمـة تُوّجـه إليه.
يقـدم الموقـوف أو المعتقـل بتهمـة جزائيـة، سـريعاً، إلـى أحـد القضـاة أو 
أحـد الموظفيـن المخوليـن قانونـاً مباشـرةَ وظائـَف قضائيـة، ويكـون مـن 
حقـه أن يحاكـم خـالل مهلـة معقولـة، أو أن يفـرج عنـه.  وال يجـوز أن يكـون 
احتجـاز األشـخاص الذيـن ينتظـرون المحاكمـة هـو القاعـدة العامـة، ولكـن 
مـن الجائـز تعليـق اإلفـراج عنهم على ضمانات لكفالـة حضورهم المحاكمة 
فـي أي مرحلـة أخـرى مـن مراحـل اإلجـراءات القضائيـة، ولكفالـة تنفيـذ 

الحكـم عنـد االقتضـاء.
إلـى  الرجـوع  االعتقـال حـق  أو  بالتوقيـف  مـن حريتـه  لـكل شـخص حـرم 
محكمـة لكـي تفصـل هـذه المحكمـة دون إبطـاء فـي قانونيـة اعتقاله، وتأمر 

باإلفـراج عنـه إذا كان االعتقـال غيـر قانونـي.
لـكل شـخص كان ضحيـة توقيـف أو اعتقـال غيـر قانونـي حـق فـي الحصول 

علـى تعويض.

الالإنسـانية، باعتبارهـا عقابـاً جماعيـاً علـى ذنب لم 
يتـم ارتكابـه، يشـكل انتهاكاً لإلعـالن العالمي لحقوق 
اإلنسـان وللعهـد الدولـي الخـاص بالحقـوق المدنيـة 
والسياسـية، الـذي تعتبـر فلسـطين دولـة طرفـاً فيه.5

المتهـم،  عـن  للدفـاع  محامـي  وجـود  عـدم  إن  كمـا 
والمحاكمـة دون اللجـوء إلـى القضـاء، وغيـاب واضح 
المراجـع  وتعـدد  العادلـة،  المحاكمـة  لضمانـات 
القضائيـة فـي الدولـة، كل ذلـك مـن شـأنه أن يـؤدي 
إلـى تحجيـم دور سـلطة القضـاء النظامي من تحقيق 
بسـبب  المجتمـع،  أفـراد  بيـن  االجتماعيـة  العدالـة 
القانـون  فيهـا  يختلـط  عشـائرية  وأعـراف  عـادات 

والديـن. باألخـالق 

مـن ناحيـة أخـرى، يؤثـر الحكم العشـائري سـلباً على 
النسـاء فـي المجتمـع، ويظهـر ذلـك من خـالل قضايا 
العنف األسـري التي يعالجها القضاء العشـائري عن 
طريـق التسـتر عليهـا خوفـاً مـن نشـرها، األمـر الـذي 
القضـاء  اتفاقيـة  بـه  مـا جـاءت  مـع  تعارضـاً  يشـكل 
علـى جميـع أشـكال التمييـز العنصـري ضـد المرأة.6

تلتـزم الـدول بموجـب القانـون الدولـي واالتفاقيـات 
اإلنسـان  باحتـرام حقـوق  المصدقـة عليهـا  الدوليـة 
وحمايتهـا، والعمـل علـى مواءمـة التشـريعات الوطنية 
للتشـريعات الدوليـة، واّتخـاذ جميع اإلجـراءات للحد 

مـن التدخـل السـلبي بحقـوق اإلنسـان وحرياتـه.

الخاتمة
تتمثل اإلشـكالية الرئيسـية في توجه أفراد المجتمع 
مـن تلقـاء أنفسـهم إلـى القاضـي العشـائري، فـي ظل 
اسـتمرار حالـة الضعـف التـي يعانـي منهـا القضـاء 
الفلسـطيني وتراجـع ثقـة المواطنيـن بـه، األمـر الذي 
أدى إلـى بـروز بعـض الظواهـر االجتماعيـة الخطيرة 
علـى حقـوق اإلنسـان، واإلخـالل بنظـام العدالة ككل.

النظـام  فـي  النظـر  إعـادة  مـن  الدولـة  علـى  بـد  ال 
حاليـاً  المحاكـم  إن  حيـث  الفلسـطيني،  القضائـي 
تشـهد تراكمـاً كبيـراً للقضايـا، وبالتالـي يجـب العمـل 
علـى زيـادة عـدد المحاكـم والقضـاة، بالشـكل الـذي 
5  قامـت فلسـطين بالتوقيـع والتصديـق علـى العهـد الدولي الخـاص بالحقوق 

.2014 أبريل/نيسـان   02 بتاريـخ  والسياسـية  المدنيـة 
6  انضمـت فلسـطين إلـى اتفاقيـة سـيداو بـدون أي تحفظ بتاريـخ 02 أبريل/

.2014 نيسـان 
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زمنيـة  فتـرات  ضمـن  التقاضـي  لألشـخاص  يتيـح 
قصيـرة.

يلعـب  العشـائري  القضـاء  أن  إلـى  اإلشـارة  تجـدر 
دوراً إيجابيـاً فـي بعـض األحيـان، هـذا الـدور مرتبط 
بالنطـاق المكانـي، بحيـث تخلـو بعـض المناطـق مـن 
مراكـز الشـرطة الفلسـطينية، مـا وصـل بهـا الحـال 
للجرائـم والمظاهـر المخلـة  إلـى أن تكـون مسـرحاً 
بالنظـام العـام واآلداب العامـة، وسـبب ذلـك هـو منـع 
االحتـالل اإلسـرائيلي لألجهـزة األمنيـة مـن حمايـة 

المواطنيـن فـي أماكـن تواجدهـم.

دون  تحـول  التـي  المختلفـة  األسـباب  إلـى  وبالنظـر 
األحيـان،  مختلـف  فـي  القانـون  تطبيـق  إمكانيـة 
فإنـه يمكـن االسـتعانة بالقضـاء العشـائري، لكـن مـع 
أن  وعلـى  العشـائري،  للتقاضـي  نسـبي  دور  إعطـاء 
يكـّون مـن هيئـات تحكيم مختصـة، وأن يكون القضاء 
العشـائري تحـت إمـرة وتوجيه القضـاء النظامي قدر 

اإلمـكان مـن أجـل تخفيـف خـرق القوانيـن.

يشـكل  الحاليـة  بصيغتـه  العشـائري  القضـاء  بقـاء 
عليهـا  صّدقـت  التـي  الدوليـة  لالتفاقيـات  انتهـاكاً 
دوريـة  تقاريـر  بتقديـم  وإلزامهـا  فلسـطين،  دولـة 
األراضـي  فـي  الحالـة  عـن  اإلنسـان  حقـوق  للجـان 
فلسـطين  وضـع  شـأنها  مـن  إن  كمـا  الفلسـطينية.  
بحالـة حـرج أمـام المجتمـع الدولـي نظـراً للسـلبيات 

القضـاء. لهـذا  المالزمـة 

تعزيـز  إلـى  بحاجـة  الفلسـطيني  المجتمـع  ثقافـة 
لتحقيـق  الجميـع  بـه  يلتـزم  محـدد،  قانـون  وفـرض 
دولـة  بنـاء  إلـى  والوصـول  االجتماعيـة،  العدالـة 
مؤسسـات قائمـه علـى أسـس قانونيـة، وعليـه يجـب 
والقانونيـة  المدنيـة  المفاهيـم  تطويـر  علـى  العمـل 
وسـيادة القانـون فـي المناهج التعليمية الفلسـطينية؛ 

الجامعـات. فـي  أو  المـدارس،  فـي  سـواء 
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العامـة  الجمعيـة  اعتمـدت   - نيويـورك 
لألمـم المتحـدة، وبأغلبيـة سـاحقة، أربعـة 

بفلسـطين. تتعلـق  قـرارات 
لـدى  فلسـطين  دولـة  مندوبيـة  وأوضحـت 
األمم المتحدة، أن الجمعية العامة أقرت 
القـرار المعنـون بـ«تسـوية قضيـة فلسـطين 
 )147( بتصويـت  السـلمية«،  بالوسـائل 
دولـة مـع، و)7( ضـد هـي: )أسـتراليا، كنـدا، 
ميكرونيزيـا،  المارشـال،  جـزر  إسـرائيل، 
نـاورو، الواليـات المتحـدة(، وامتنـاع )13( 

جواتيمـاال،  فيجـي،  الكاميـرون،  )البرازيـل،  هـي:  دولـة 
هنـدوراس، بـاالو، بابـوا غينيـا الجديـدة، روانـدا، سـاماوا، 

فانواتـو(. تونغـا،  السـودان،  جنـوب  سـليمان،  جـزر 
كمـا أقـرت الجمعيـة العامـة القـرار المعنـون بـ«البرنامـج 
اإلعالمـي الخـاص الـذي تضطلـع بـه إدارة شـؤون اإلعـالم 
باألمانـة العامـة بشـأن قضيـة فلسـطين«، بتصويـت )144( 
جواتيمـاال،  كنـدا،  )أسـتراليا،  هـي:  ضـد  و)8(  مـع،  دولـة 
الواليـات  نـاورو،  ميكرونيزيـا،  المارشـال،  جـزر  إسـرائيل، 
غانـا،  )فيجـي،  هـي:  دولـة   )14( وامتنـاع  المتحـدة(، 
الكاميـرون، هنـدوراس، المكسـيك، بابـوا غينيـا الجديـدة، 
روانـدا، نيجيريـا، سـاموا، جـزر سـليمان، جنـوب السـودان، 

فانواتـو(. تونغـا،  توغـو، 
بـ«اللجنـة  المعنـون  القـرار  العامـة  الجمعيـة  وأقـرت 
غيـر  لحقوقـه  الفلسـطيني  الشـعب  بممارسـة  المعنيـة 
و)13(  مـع،  دولـة   )92( بتصويـت  للتصـرف«،  القابلـة 
دولـة ضـد هـي: )أسـتراليا، البرازيـل، كولومبيـا، التشـيك، 
جـزر  إسـرائيل،  هنجاريـا،  هونـدوراس،  غواتيمـاال،  كنـدا، 
المتحـدة(،  الواليـات  نـاورو،  ميكرونيزيـا،  المارشـال، 

دولـة.  )61( وامتنـاع 
لألمـم  العامـة  الجمعيـة  أقرتـه  الـذي  الرابـع  القـرار  أمـا 
حقـوق  بـ«شـعبة  المعنـون  القـرار  فهـو:  المتحـدة، 
الفلسطينيين باألمانة العامة«، بتصويت )87( دولة مع، 
بلغاريـا،  البرازيـل،  النمسـا،  )أسـتراليا،  هـي:  ضـد  و)23( 
ألمانيـا،  إسـتونيا،  الدنمـارك،  كنـدا،  التشـيك،  كولومبيـا، 
إسـرائيل،  هنجاريـا،  هنـدوراس،  غواتيمـاال،  اليونـان، 

هولنـدا،  نـاورو،  ميكرونيزيـا،  المارشـال،  جـزر  ليتوانيـا، 
 )54( وامتنـاع  المتحـدة(،  الواليـات  رومانيـا،  سـلوفاكيا، 

دولـة.
وأوضحـت مندوبيـة دولـة فلسـطين أن الجمعيـة العامـة 
اإلسـرائيلي  االسـتيطان  إدانـة  علـى  قراراتهـا  فـي  ركـزت 
غيـر القانونـي، وتهديـد إسـرائيل فـي حـال اسـتمرارها فـي 
هـذا العمـل غيـر القانونـي أن تقـع تحت طائلة المسـاءلة؛ 
وهـذه لغـة تصعيديـة تسـتعملها الجمعيـة العامـة فـي هذا 

الشـأن.
األوروبـي جميعهـا صوتـت  االتحـاد  دول  أن  إلـى  وأشـارت 
بالوسـائل  فلسـطين  قضيـة  »تسـوية  قـراري  لصالـح 
السـلمية« و«البرنامـج اإلعالمـي الخـاص الـذي تضطلـع 
قضيـة  بشـأن  العامـة  باألمانـة  اإلعـالم  شـؤون  إدارة  بـه 

. » فلسـطين
األمـم  لـدى  فلسـطين  لدولـة  الدائـم  المنـدوب  وأعـرب 
المتحـدة ريـاض منصـور عـن شـكره للـدول التـي صوتـت 
لصالـح القـرارات، مطالبـًا الـدول التـي تتعامـل مـع قـراري 
بشـكل  القـرارات  تحتـرم  أن  بازدواجيـة،  المتحـدة  األمـم 
كامل، ألن ذلك مطلوب منها وفق ميثاق األمم المتحدة 
الـذي يطلـب مـن الجميـع احتـرام إرادة المجتمـع الدولـي 

المعبـر عنهـا بقـرارات األمـم المتحـدة.
وأكـد منصـور أن هـذه التصويتـات الكبيـرة علـى مجموعـة 
الدولـي  الدعـم  تؤكـد  المتعلقـة،  القـرارات  مـن  أخـرى 
الثابـت والقـوي لصالـح حـل المسـألة الفلسـطينية علـى 
ذات  المتحـدة  األمـم  وقـرارات  الدولـي،  القانـون  قاعـدة 

الصلـة.

األمم المتحدة تعتمد 4 قرارات 
تتعلق بفلسطين
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عـام،  بعـد  عامـاً  اإلعاقـة،  ذوو  األشـخاص  يترقـب 
الثالـث مـن كانـون األول وهـم  فـي فلسـطين، حلـول 
ومواقـف  توجهـات  حقيقـة  معرفـة  إلـى  يتطلعـون 
وحقوقهـم،  قضاياهـم  مـن  المتعاقبـة  الحكومـات 
جديـدة  حقبـة  فجـر  بـزوغ  فـي  يحذوهـم  واألمـل 
يملؤهـا العـدل واإلنصـاف، عوضـاً عـن حالة التجاهل 
واإلهمـال التي سـادت سـنوات المعانـاة العجاف التي 
امتـدت لعقديـن مـن الزمـان، حتـى طالـت أكثـر بكثيـر 

ينبغـي. ممـا 

شـاركت فلسـطين دول المعمورة إحياء اليوم العالمي 
الـدول  خصصتـه  الـذي  اإلعاقـة  ذوي  لألشـخاص 
األعضـاء فـي األمـم المتحـدة السـتذكار مسـاهمات 
ولمراجعـة  أوطانهـم،  بنـاء  فـي  األشـخاص  هـؤالء 
إنجازاتهـا فـي مسـاعيها إلدماجهـم وتلبيـة متطلبـات 
حقوقهـم فـي المواطنـة الكاملـة، والعدالـة، والعيـش 
ينتظـرون  هـم  وبينمـا  وألسـرهم.   لهـم  الكريـم، 
تغييـرات جوهريـة وإيجابيـة مـع تشـكيل كل حكومـة 
جديدة، ظلوا على الدوام يتوقعون حدوث المعجزات 
وإصـدار قـرارات تنـم عـن شـعور بالمسـؤولية وتحـول 
فـي النهـج والتفكيـر واإلرادة السياسـية المعبـرة عـن 
عمليـة  بخطـوات  االسـتجابة  فـي  الفعليـة  الرغبـة 
وتدابيـر إداريـة وتشـريعية لمتطلبـات إعمـال الحقـوق 
المعتـرف بهـا في القوانين الوطنية والمواثيق الدولية 

السـارية فـي فلسـطين، ولكنهـا لألسـف لـم تـأِت.

ولعلنـا ال نخطـئ كبـد الحقيقـة إذا قلنـا إن المطلعيـن 
علـى ملـف اإلعاقـة فـي الوطـن، يدركون أن مشـكالت 
واألميـة  والفقـر  والتهميـش  واإلقصـاء  اإلجحـاف 
ذوي  األشـخاص  علـى حيـاة  تهيمـن  التـي  والبطالـة، 
اإلعاقـة، مـا هـي إال نتيجـة حتميـة لعوامـل واضحـة 
ال لبـس فيهـا، وال يختلـف اثنـان علـى عمـق تأثيرهـا 
فـي واقـع األشـخاص ذوي اإلعاقـة المريـر.  ويمكـن 
تلخيـص أهـم هـذه العوامـل فـي غياب الرؤيـا الوطنية 
الجماعيـة المشـتركة والتخطيـط المهنـي الصحيـح، 
السياسـية،  اإلرادة  وضعـف  التشـريعات،  وضعـف 
وقلـة وعـي الموظفيـن العمومييـن المختصين بملفات 
اإلعاقـة، وسـوء اختيـار الشـخص المناسـب للتعييـن 
الرقابـة  غيـاب  إلـى  إضافـة  مناصـب حساسـة،  فـي 
االسـتهتار  عـن  عوضـاً  والمحاسـبة،  والشـفافية 
األداء  تقييـم  وغيـاب  العموميـة  الوظيفـة  بمسـؤولية 

النفـس.   ومراجعـة 

هـذه  علـى  للبرهنـة  أدلـة  إلـى  نحتـاج  أظننـا  وال 
بصيـرة،  ذي  كل  أمـام  ماثلـة  فالشـواهد  الحقائـق، 
القطاعيـة  الخطـط  مـن  السـاحقة  الغالبيـة  نجـد  إذ 
وموازنـات الـوزارات تخلـو خلـواً تامـاً مـن أي إشـارات 
لحقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة.  كمـا نجـد الكـوادر 
البشـرية -ذات العالقـة- بعيـدة كل البعـد عـن تقبـل 
وتفهـم الواقـع والظـروف والمعطيات المؤثـرة، وغالباً 
مـا يتصـدون للدفـاع عـن التقصيـر وسـوء المعالجـة 

الحكومة الفلسطينية
واستحقاقات ملف اإلعاقة

بقلم: األستاذ زياد عمرو
لمناسبة اليوم العالمي لألشخاص ذوي اإلعاقة
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بإلقـاء  الخبـرة  وقلـة  والسـطحية 
ذوي  األشـخاص  علـى  المسـؤولية 
وتوزيـع  ومؤسسـاتهم،  اإلعاقـة 
االتهامـات جزافـاً، ولـوم الضحايـا 
صوريـة  بإنجـازات  والتفاخـر 
وبطـرح آراء وتمجيـد مواقـف غيـر 
مهنيـة هشـة، تنـم عـن قلـة الخبـرة 
السـلبية  واالتجاهـات  والوعـي 
التمييزية الغريبة تجاه األشـخاص 

اإلعاقـة. ذوي 

معظـم  نجـد  آخـر،  صعيـد  علـى 
الملفـات الخدميـة الحساسـة فـي 
بسـبب  لهـا،  يرثـى  جمـود  حالـة 
ومـن  والمتابعـة،  المسـاءلة  عـدم 
األمثلـة علـى ذلـك، سـقوط الكثيـر 
مـن الخدمـات الصحيـة الضرورية 
لألشـخاص ذوي اإلعاقـة مـن سـلة 
تحـرم  الـذي  الصحـي  التأميـن 
ذوي  األشـخاص  غالبيـة  الدولـة 
مـن  الرغـم  علـى  منـه،  اإلعاقـة 
محدوديـة الخدمـات، وعلـى الرغم 
يثبـت  قانونـي  نـص  وجـود  مـن 
حقهـم فيـه، إضافة إلـى قلة أعداد 
الطلبـة ذوي اإلعاقـة في المدارس 
العمـل  وأسـواق  والجامعـات 
ومراكـز التدريـب المهنـي ومراكـز 
صنـع القـرار فـي الوظيفـة العامـة.  
تجميـد  أو  اختفـاء  نالحـظ  كمـا 
والخدمـات  البرامـج  مـن  العديـد 
االجتماعيـة المهمـة كما هو الحال 
بالنسـبة لبرنامـج التأهيـل الحركي 

فيـن. للمكفو

نجـد  زلنـا  مـا  أخـرى،  ناحيـة  مـن 
ومجمعـات  والشـوارع  األرصفـة 
والمبانـي  العموميـة  المركبـات 
واألماكـن  والجامعيـة  المدرسـية 
العامـة، تعج بالمعوقـات والحواجز 
حركـة  تعرقـل  التـي  العمرانيـة 
علـى  اإلعاقـة،  ذوي  األشـخاص 
عامـاً  عشـرين  مـرور  مـن  الرغـم 
على إقرار وسـريان القانون، وعلى 
الرغـم مـن أن المواءمـة ال تكلـف 

حـال  فـي  الماّلكيـن  وال  الدولـة 
وضعهـا باالعتبـار عنـد التخطيـط 
المنشـآت  إلقامـة  التنفيـذ  وبـدء 
نشـهد  زلنـا  مـا  كمـا  الحديثـة.  
ذوات  النسـاء  مـن  الكثيـر  حرمـان 
بخدمـات  االنتفـاع  مـن  اإلعاقـة 
مراكـز الحمايـة، ما جعلهن عرضة 
لمزيـد مـن الخطـر والقهر المطعم 
يكـون  مـا  غالبـاً  الـذي  بالعنـف 
أسـرياً، واألدهـى أن هـذا الحرمان 

مخجـل! قانونـي  بنـص  مدعومـاً 

علـى صعيـد آخـر، نشـهد تضاربـاً 
واللوائـح  القوانيـن  بيـن  مقيتـاً 
اإلعاقـة،  تعريـف  فـي  المختلفـة 
مـا  النصـوص،  فـي  وتضاربـاً 
بلوائحهـا  تتمسـك  وزارة  كل  جعـل 
القوانيـن  حسـاب  علـى  التنفيذيـة 
علـى الرغـم مـن سـموها كمـا هـو 

اإلعفـاء  للوائـح  بالنسـبة  الحـال 
األشـخاص  لمركبـات  الجمركـي 
قانـون  نغفـل  وال  اإلعاقـة،  ذوي 
العمـل الـذي مـا زالـت الئحة مادته 
الثالثـة عشـرة فـي علـم الغيب على 
عامـاً  عشـرين  مـرور  مـن  الرغـم 
مـن خمسـة  وأكثـر  القانـون،  علـى 
المكـررة  الوعـود  مـن  عامـاً  عشـر 
الالئحـة.   وإنجـاز  المـادة  بتنفيـذ 
وهنـا ال بـد أن نتسـاءل كيـف يمكن 
فـي  عليـه  منصـوص  حـق  إعمـال 
حقـوق  قانـون  وفـي  العمـل  قانـون 

ال  تنفيذيـة  لوائـح  دون  المعوقيـن 
يسـتغرق إعدادهـا أكثـر مـن شـهر 

اإلرادة؟! توفـرت  إذا  واحـد 

ولعـل أعجـب مـا فـي األمـر تجـرؤ 
اّتخـاذ  علـى  المسـؤولين  بعـض 
العمـل  تعطـل  فرديـة  قـرارات 
بمراسـيم رئاسـية وقرارات مجلس 
تنفيذهـا،  تجاهـل  أو  الـوزراء، 
كمـا هـو الحـال بالنسـبة للمجلـس 
األشـخاص  لشـؤون  األعلـى 
التخطيـط  وإطـار  اإلعاقـة،  ذوي 
اإلعاقـة،  لقطـاع  اإلسـتراتيجي 
ذوي  األشـخاص  بطاقـة  وبرنامـج 
دون  عطلـت  وجميعهـا  اإلعاقـة، 
الرجـوع  دون  وبالطبـع  مبـررات، 
المتعاقبـة،  الـوزراء  مجالـس  إلـى 
ودون  رقيـب،  أو  حسـيب  ودون 
شـرح أو توضيح للمواطنين، وذلك 

علـى الرغـم مـن أهميتهـا الماسـة 
للوطـن ولألشـخاص ذوي اإلعاقـة 

سـواء. حـد  علـى 

الحقائـق،  مـن  الغيـض  هـذا  أمـام 
نجـد  منهـا،  المزيـد  وراء  وسـعياً 
مـن  لمزيـد  مضطريـن  أنفسـنا 
التسـاؤالت، فنرفـع الصـوت عالياً! 
يعلـم  أال  مسـتنكرين:  متسـائلين 
علـى  القائمـون  الواجـب  أصحـاب 
المواطـن  وحمايـة  الوطـن  بنـاء 
وعلى ملف حقوق األشـخاص ذوي 
اإلعاقـة أن اإلرادة السياسـية يتـم 
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التعبيـر عنهـا باألفعـال والخطـوات 
العمليـة؟ وأن المأسسـة والتنظيـم 
إلـى  حتمـاً  تقـود  وطنيـة  مصلحـة 
والوقـت،  والجهـد  المـال  توفيـر 
وتحفـظ كرامـة أصحـاب الحقـوق، 
الواجـب؟  أصحـاب  عمـل  وتسـهل 
بـدور  المسـؤولون  يعتـرف  وهـل 
فلسـطين  وضـع  فـي  المأسسـة 
الـدول  مصـاف  فـي  -كدولـة- 
التـي تحتـرم مواطنيهـا باألفعـال ال 
باألقـوال؟ وهنـا يثور التسـاؤل، هل 
توجـد مصلحـة ألي جهـة أو فـرد 
فـي الحيلولـة بيـن األشـخاص ذوي 
وكأنـي  حقوقهـم؟  وبيـن  اإلعاقـة 
أسمع النفي واالستنكار! إذن لماذا 
بعرقلـة  للبعـض  الدولـة  تسـمح 
الحـل؟  هـي  دامـت  مـا  المأسسـة 
الشـمس  أن  بأسـرها  الدنيـا  تعلـم 
ال تغطـى بالغربـال، ويعلـم القاصي 
والدانـي أن الحكومة والمؤسسـات 
العامـة واألهليـة والخاصـة ال تقوم 
لحمايـة  وكمـاً-  -نوعـاً  يجـب  بمـا 
ذوي  األشـخاص  حقـوق  وتعزيـز 
ليـس  كرامتهـم،  وضمـان  اإلعاقـة 
بسـبب نقـص األمـوال وال ألسـباب 
ولكـن  أمنيـة،  أو ظـروف  سياسـية 
اإلرادة  وضعـف  الكفـاءة  لنقـص 
أن  الجميـع  ويعلـم  السياسـية.  
والمعالجـات  الترقيعيـة،  الحلـول 
إطفـاء  ومنهجيـة  المجتـزأة، 
الحرائـق ال تبنـي وطنـاً، وال تكـرس 
ثقـة بيـن أصحـاب الحـق وأصحاب 
الواجـب.  كمـا يـدرك المواطنـون 
والمسـؤولون، علـى حـد سـواء، أن 
وتكريـس  حمايـة  فـي  فشـلوا  مـن 
المأسسة، إما ضعفاء قليلو خبرة، 
وإمـا ربمـا تتعـارض المأسسـة مـع 
لذلـك  الشـخصية.   مصالحهـم 
يحاربونهـا، كمـا نعلـم أن الوسـائل 
التـي فشـلت أمـس، لن تنجـح اليوم 

غـداً. أو 

أدرك أن هـذه الحقائـق تعـد دسـاً 

للملـح فـي جـروح البعـض، ولكننـي 
إليهـا  يرقـى  ال  يقينـاً  أنهـا  أعلـم 
مواجهتهـا  عـن  محيـد  وال  الشـك 
والخطـوات  التدابيـر  واّتخـاذ 
العمليـة الحكيمـة لمعالجتهـا.  كما 
واألعـذار،  التبريـرات  أن  أدرك 
بمـا فيهـا قلـة المـوارد، ومسـؤولية 
ذوي  األشـخاص  مؤسسـات 
األعـذار  مـن  وكثيـراً  اإلعاقـة، 
ستسـاق  والتبريـرات،  واالتهامـات 
جنـوداً مجنـدة يزج بهـا المقصرون 
المسـاجالت  خضـم  فـي  جزافـاً 
وتبريـر  أنفسـهم  عـن  للدفـاع 
متوقـع  أمـر  وهـذا  تقصيرهـم.  
مرفـوض. مرفـوٌض  لكنـه  سـلفاً، 

وال يمكننـي أن أضـع القلـم قبـل أن 
أؤكـد أن األشـخاص ذوي اإلعاقـة 
يسـتحقون أفضـل مما يحدث لهم، 
أن  الحكومـة  علـى  نقتـرح  لذلـك 
قانـون عصـري  إقـرار  تعمـل علـى 
الدوليـة،  االتفاقيـة  مـع  ينسـجم 
التخطيـط  إطـار  تفعيـل  وإعـادة 
اإلعاقـة،  لقطـاع  اإلسـتراتيجي 
وإحيـاء برنامـج بطاقـة األشـخاص 
والمجلـس األعلـى،  ذوي اإلعاقـة، 
إلـى  الـوزراء  مجلـس  وندعـو 
الحكوميـة  المؤسسـات  إلـزام 
ذوي  األشـخاص  قضايـا  بـإدراج 
وبرصـد  خططهـا،  فـي  اإلعاقـة 
لتنفيذهـا،  الضروريـة  الموازنـات 
الـوزارات  بمتابعـة  نطالبهـا  كمـا 
ذات العالقـة، ومراقبـة أدائهـا فـي 
هـذا القطـاع، كمـا ندعـو الحكومـة 
وشـروط  ضوابـط  تغييـر  إلـى 
المسـؤولين  الموظفيـن  تعييـن 
جميـع  فـي  اإلعاقـة  ملفـات  عـن 
الـوزارات، لضمان تعيين أشـخاص 
والكفـاءة  بالمؤهـالت  يتمتعـون 
لتجنـب  المطلوبـة،  واالتجاهـات 
تكـرار الفشـل والضيـاع الـذي الزم 
هـذا الملـف طويـاًل، على أن تعطى 
األولويـة فـي إشـغال تلـك المراكـز 

والمناصـب الوظيفيـة لألشـخاص 
ذوي اإلعاقـة الذيـن تنطبـق عليهـم 
الشـروط والمعاييـر المهنيـة.  كمـا 
تصغـي  أن  الحكومـة  علـى  نقتـرح 
وأن  اإلعاقـة،  ذوي  لألشـخاص 
مطالبهـم  إلـى  لتسـتمع  تقصدهـم 
وآرائهـم، وأن ال تنتظـر كثيـراً، ألن 
واضحـة،  واالحتياجـات  الحقـوق 
وأسـباب  واضحـة،  وااللتزامـات 
هـو  هـذا  أكثـر وضوحـاً.   الفشـل 
دولـة  أي  بـه  تقـوم  أن  يمكـن  مـا 
تنشـد مصلحـة مواطنيهـا باألفعال 
وليـس باألقـوال.  فاألشـخاص ذوو 
حكومـة  إلـى  يحتاجـون  اإلعاقـة، 
وال  وتسـمعهم،  بدورهـم  تعتـرف 
عـن  التعبيـر  فـي  حقهـم  تنكـر 
وال  وآالمهـم،  وآمالهـم  آرائهـم 
والكلمـات.   األنفـاس  عليهـم  تعـد 
فاألوطـان تبنـى جيـداً بالمأسسـة، 
والضوابـط،  والمعاييـر  والتنظيـم، 
وتكويـن الشـراكات، واالسـتجابات 
مـع  تنسـجم  التـي  الصحيحـة 
الوطنيـة  والمواثيـق  القوانيـن 
والدوليـة، وليس بسياسـات فاشـلة 
أو متخبطة، وهدر الموارد.  وهذا 
مـا نحتاجـه فـي فلسـطين لنصنـع 
يعتـرف  جامعـاً  وطنيـاً  نظامـاً 
باألشـخاص ذوي اإلعاقة، ويحترم 
لمطالباتهـم  ويسـتجيب  حقوقهـم، 
الفسـاد  علـى  ونقضـي  العادلـة، 
وتحكـم الفـرد.  ونتأكـد أننـا نسـير 
فلسـطين  نحـو  واثقـة  بخطـى 
جامعـاً  ووطنـاً  مسـتقلة  دولـة 
فيهـم  بمـن  كافـة،  مواطنـوه  يتمتـع 
-ذكـوراً  اإلعاقـة  ذوو  األشـخاص 
وإناثـاً- بالعدالـة، والعيـش الكريم، 

الكاملـة. والمواطنـة 
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إغــالق  إلــى  الفلســطينية  العشــائر  دعــت 
جميــع المؤسســات النســوية ومــا يــدور فــي 

فلســطين.  فــي  فلكهــا 
في فلسطين يستذكر الفلسطينيون االنتفاضة األولى 
سلطة  وقيادتها  االنتفاضة  قوضت  عندما   ،7891
العشيرة، ووضعت مبادئ وقواعد للتعامل بين الناس 
وروح التضامن بينهم. حينها يستذكر الفلسطينيون 
كيف أن شخصاً ملثماً بجراب، كان يمنع أي اعتداء 
أن  إلى  والمواطنات،  المواطنين  على  العشائر  من 
تم تقويض االنتفاضة في سنواتها األخيرة، وبرزت 
مجدداً حاالت االعتداء على النساء ومحاولة فرض 
الحجاب عليهن من قبل بعض المتشددين دينياً. برز 
أيضاً صعود لتحالف مصالح بعض القوى المتنفذة 

مع بعض رموز العشائر الذي انتموا لتلك القوى.

العشائر  استعادت  الفلسطينية،  السلطة  قيام  ومع 
سلطتها وقوتها وعززت مكانتها في أجهزة السلطة 
السلطة،  لرموز  المشتركة  المصالح  خالل  من 
وتسابقت الفصائل الوطنية واإلسالمية على كسب 
بالتسلح  هويتهم  إلى  يعودوا  وكأنهم  العشائر  وّد 

بالحمولة والعشيرة والقبيلة.

هيئة  يسمى  ما  أسس  كان  عرفات  ياسر  الزعيم 

شؤون العشائر، ويتم تعيينها وحلّها كما حدث خالل 
قرار  صدر  عندما  الماضي،  سبتمبر  أيلول/  شهر 
الرئيس  قبل  من  في قطاع غزة  الهيئة  حّل  رئاسي 

محمود عباس بسبب خالفات حول من يقودها.

األصدقاء  أحد  تعليق  هذا  كان  غزة«!  يا  »عمار 
فلسطين  ووجهاء  عشائر  تمرد  من  يجري  ما  على 
الذين عقدوا اجتماعاً بدعوة من عائلة التميمي في 
ديوان العائلة بمدينة الخليل، لرفض تطبيق اتفاقية 
ضد  التمييز  أشكال  كافة  حظر  )بشأن  »سيداو« 
محمود  الفلسطيني  الرئيس  وقعها  والتي  المرأة(، 
مغلوطة  معلومات  من  نشر  وما   ،4102 عام  عباس 

حول االتفاقية والمبادئ الواردة بها. 

وتتهم  حماس،  حركة  حكم  تحت  تقع  التي  غزة 
بمحاولة فرض الشريعة اإلسالمية وإعالن اإلمارة 
االسالمية، لم يصدر منها وال من أي من عشائر غزة 
يعني أن حماس  أي موقف تجاه االتفاقية. هذا ال 
تحمل موقفاً ايجابياً، منها غير أنها فضلت الصمت 
ولم تبد أي رد فعل تجاه ما يجري في الضفة الغربية، 
خاصة منطقة الخليل، التي دعت جميع العشائر في 

فلسطين لالجتماع في ديوان التميمي في المدينة.

وبدعوات  علنياً  اجتماعاً  العشائر  عقدت  حيث 

»إمارة العشائر« في الضفة الغربية تعلن 
شريعتها في وجه السلطة

مصطفى إبراهيم
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التواصل االجتماعي، في تحد  منشورة على مواقع 
التي ظهرت  الفلسطينية وحكومتها  للسلطة  واضح 

بموقف العاجز ولم يصدر منها اي موقف.

ال  »سيداو«،  لجنة  وتفسيرات  االتفاقية  أن  مع 
اإلجهاض  في  الحق  المرأة  تمنح  نصوصاً  تتضمن 
حق  مع  يتعارض  بما  وعشوائي  مطلق  نحو  على 
الطفل في الحياة، أو ما يشّرع الزنا بين األزواج، بل 
على العكس، فقد أكدت على ضرورة تجريم البغاء 
الحقوق  والزوجة  الزوج  ومنح  بالنساء،  واالتجار 
المتساوية في تقديم الشكوى مع ضرورة المساواة 

في العقوبة بين الرجل والمرأة.

ولم يرد موضوع المثلية الجنسية في االتفاقية، وهو 
أصاًل ليس من صالحيات واختصاصات اللجنة.

اإلتفاقية أكدت على الحقوق األساسية للمرأة التي 
يجب أن يتمتع بها كل إنسان دون تمييز وهو ما نصت 
عليه االتفاقيات والمواثيق الدولية كافة، انطالقاً من 
أن حقوق اإلنسان متكاملة وغير قابلة للتجزئة. وفي 
ذات الوقت ما أكدت عليه وثيقة إعالن االستقالل، 

والقانون األساسي الفلسطيني.

في  للمرأة  المساواة  حق  »سيداو«  اتفاقية  تتضمن 
والمشاركة  والصحة  والتعليم  العمل  وفي  الحياة 
والزواج  القرار،  صنع  مواقع  وتقلد  السياسية 
والطالق وإدارة الشؤون العائلية واالهتمام بالفئات 
المهمشة من النساء، والمساواة أمام القانون، واتخاذ 

اإلجراءات الكفيلة بالحد من العنف ضده. 

التأكد منه وجد تغافاًل  لكن هذا كله ورغم سهولة 
بل وتضلياًل ومحاوالت تأجيج في أوساط العشائر. 
وبعد  ديسمبر،  األول/  كانون  شهر  منتصف  فمنذ 
على  عباس  الرئيس  توقيع  على  سنوات  خمس 
العشائر  تحريض  مفاجئ  وبشكل  برز  االتفاقية، 
مع  ذلك  تزامن  وربما  االتفاقية،  في فلسطين على 
سن  بتحديد  قرار  على  عباس  الرئيس  مصادقة 
السلبي  الفعل  ورّد  بـ81 عاماً،  الزواج في فلسطين 
الغربية،  الضفة  في  ينشط  الذي  التحرير  لحزب 
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الجدل  حالة  أثار  ما  والقدس،  الخليل  في  خاصة 
المستمرة إلى اليوم.

العشائر ضد حقوق النساء
أظهرتها  التي  والجرأة  القوة  هذه  هو  هنا  الخطير 
اجتماعهم.  بعد  توصيات  من  صدر  وما  العشائر 
حيث أوصى المجتمعون في بيان حمل ختم عشائر 
اتفاقية  من  التامة  بالبراءة  فلسطين،  ووجهاء 
السلطة  وتحذير  عنها،  يترتب  ما  وكل  »سيداو« 
وإلغاءها،  منها  االنسحاب  ودعوتها  الفلسطينية 
والدعوة إلى إغالق جميع المؤسسات النسوية وما 
يدور في فلكها في فلسطين، وهي بالمئات، والدعوة 
إللغاء عقود إيجارها، وكل من يؤجرهم فهو شريك 

لهم في »سيداو«.

بقرار  االلتزام  من  القضاة  تحذير  هو  األخطر 
وتحذير  به،  والعمل  والقبول  الزواج  سن  تحديد 
وسائل اإلعالم من السير في تغطية تلك النشاطات 
»سيداو«،  والمؤسسات  بالجمعيات  الخاصة 
فلسطين  وعشائر  أهل  إلى  باالنحياز  والمطالبة 
الدخول  من  ومندوبيهم  النسوية  المؤسسات  ومنع 
إلى المدارس بكافة مستوياتها، وتحميل المسؤولية 
كاملة لمدراء المدارس حال مخالفة ذلك، والدعوة 

األيام  إلى تنظيم مسيرة ووقفات احتجاجية خالل 
المقبلة.

العشائر تتحدث باسم الدين والفضيلة في تحالف 
غريب مع بعض القوى الدينية، وهي من تتنكر لمنح 
النساء حقوقهن في الميراث، وتجبرهن على الزواج 
يطالبن  ألنهن  النساء،  من  تخاف  العشائر  كرهاً، 
بالحق في المساواة وعدم التمييز. العشائر ال تريد 
النساء  وحرمان  الوصاية  ومبدأ  السلطة،  فقدان 
من المطالبة بحقوقهن والتمرد على القمع والعنف 

الممارس ضدهن.  

الكلمة،  معنى  بكل  دولة  أنها  على  العشائر  ظهرت 
العنف  تحتكر  التي  السلطة  مكونات  كل  وتمتلك 
طوعاً  الناس  وتنازل  حكمها،  في  اإلكراهية  والقوة 

عن بعض حريتها في مقابل حقوقهم وحرياتهم.

ما قامت به العشائر هو انقالب واضح وخطير على 
مؤسسات السلطة والمجتمع، وجرأة العشائر يوضح 
العشائر  قدرة  تعاظم  لصالح  السلطة  وهن  مدى 
على تقويض مفهوم الدولة المدنية، التي تدعوا لها 
السلطة منذ سنوات، وتهديد السلم المجتمعي. لقد 
اجتماعاتها  وحملت  مقلق  بشكل  العشائر  صعدت 
وبياناتها دعوات صريحة للعنف والقتل وبث خطاب 
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الكراهية، وقمع حرية الرأي والتعبير، وتعدي على 
القيم والعالقات الوطنية. 

ما عكسه بيان العشائر يؤسس لحالة فوضى وفلتان 
أمني، وهذا تماماً ما عانى منه الفلسطينيون كثيراً 
الدولة  سلطة  قوض  ما  وهو  الثانية،  األلفية  بداية 
كافة  على  القانون  سيادة  بسط  على  وقدرتها 

األراضي الفلسطينية.

الفلسطينية  السلطة  عن  صدر  ما  كل  اآلن،  حتى 
التي فقدت هيبتها هو بيانات خجولة، لم ترق إلى 
مستوى خطوة العشائر التي تحّدت وقوضت سلطة 
السلطة، ولم تتخذ أي خطوة لمحاسبة من تطاولوا 
على الدولة. عجزت السلطة الفلسطينية عن توفير 
المهمشة  المناطق  في  للمواطنين  والحماية  األمن 
العشائر،  سلطة  لتدخالت  يتصدى  بما  والضعيفة 
الوطنية لم تعبر عن موقف حقيقي  حتى األحزاب 

رافض ضد تماديهم. 

من  هي  الفلسطينية  السلطة  أن  هي  الحقيقة 
ساهمت في تعزيز سلطة العشائر، وهي من سهلت 
اجتماعاتهم، ولم تتحرك الحكومة لمنع تدخل سلطة 
العشيرة في صناعة السياسات العامة التي يفترض 
أن تصدر عبر قنوات دستورية رسمية بذل الشعب 
الفلسطيني نضاالت طويلة لبنائها، وتوفير الحماية 
اإلنسان  حقوق  عن  والمدافعين  للمجتمع  واألمن 
القيم  تهدد  رجعية  مواقف  من  وما صدر  والنساء، 

المجتمعية.

كيف فشلت السلطة في حماية النساء
خمس سنوات مرت على توقيع الرئيس عباس على 
من  كغيرها  وهي  »سيداو«،  اتفاقية  إلى  االنضمام 
ما  فلسطين،  لها  انضمت  التي  المهمة  االتفاقيات 

اعتبر إنجازاً وطنياً يجب حمايته والبناء عليه، غير 
أن ما قامت به السلطة الفلسطينية، من االنضمام 
إلى مجمل االتفاقيات، ظهر على أنه دعائي وسياسي 
أكثر منه ترسيخ سيادة القانون وبناء الدولة المدنية، 
والسؤال هل يستطيع الفلسطينيون بناء الدولة تحت 

االحتالل؟ 

باتجاه  وحقيقية  جدية  خطوات  الحكومة  تتخذ  لم 
تمكين المرأة في المجاالت االقتصادية والسياسية 
واالجتماعية باعتبار المرأة شريكاً في التنمية. ولم 
والجدية  الالزمة  والتدابير  اإلجراءات  اتخاذ  يتم 

للحد من جرائم العنف الممارس ضد المرأة.

بنشر  والحكومة  الفلسطينية  السلطة  تقم  لم  كما 
انضمت  التي  اإلنسان  لحقوق  الدولية  االتفاقيات 
في  »سيداو«  اتفاقية  خاصة  فلسطين،  دولة  إليها 
اإلصالح  باستكمال  تقم  ولم  الفلسطينية،  الوقائع 
في  المفعول  السارية  التشريعات  بمواءمة  القانوني 
الضفة وغزة مع مضمون االتفاقية وباقي االتفاقيات 

األخرى.

لجميع  مجتمعي  حوار  بفتح  خطوة  أي  تتخذ  ولم 
األطراف ذات العالقة من مؤسسات حقوق اإلنسان 
وأطر نسوية ورجال وعلماء دين، لمناقشة أية قضايا 
مع  الفلسطينية  الوطنية  التشريعات  بموائمة  تتعلق 

متطلبات االتفاقية.

الضفة  في  العشائر  إمارة  جعلت  النتيجة  هذه 
الغربية تتحدى السلطة والقانون، وتعقد اجتماعاتها 
السلطة  على  متمردة  عالنية  للقتل  تدعو  التي 
والكراهية،  العنف  على  وتحرض  القانون  وسيادة 
وحرية الرأي والتعبير والحرية الشخصية. والسلطة 

الوطنية والحكومة ال تحرك ساكناً.

للفتنة وتهديد  خطوة العشائر خطيرة جداً، وتدعو 
والحوار  السلطة  غياب  نتاج  هذا  األهلي.  السلم 
بقرارات  القوانين  واستسهال  الوطنية  القضايا  في 
رئاسية، دون النظر إلى المجتمع واحتياجاته، وعدم 
مقدمته  وفي  المجتمع  لمكونات  السلطة  استشارة 

المجتمع المدني المستهدف من جميع الجهات.

والفصائل  والحكومة  السلطة  لخروج  الوقت  حان 
من حالة الصمت والتواطؤ مع العشائر في مصادرة 

حقوق النساء واالعتداء على قيم المجتمع.
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على ضوء حالة التحريض، التي وصلت مستوى ممنهجاً، على 
اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة »سيداو«، 
بل على مبادئ وقيم حقوق االنسان وعلى المؤسسات النسوية 
والدولة  القانون  ومبادئ سيادة  المدني  المجتمع  ومؤسسات 
التحريضية  الحمالت  هذه  شاب  ما  ضوء  وعلى  المدنية، 
االتفاقية  حول  مغلوطة  معلومات  ونشر  وافتراء  تضليل  من 

والمبادئ الواردة بها، فإننا نود توضيح ما يلي:
تتويجا . 1 جاءت  عالمية  اتفاقية  هي  سيداو  اتفاقية  إن 

على  والحقوقية  النسوية  الحركات  ونضاالت  لجهود 
إليها  فلسطين  دولة  انضمام  ويشكل  العالم،  مستوى 
إنجازا مهما وخطوة باتجاه االرتقاء بحالة حقوق االنسان 

في فلسطين، وخاصة بحقوق النساء.
لقد أكدت اتفاقية سيداو على الحقوق األساسية للمرأة . 2

ما  وهو  تمييز  دون  إنسان  كل  بها  يتمتع  أن  يجب  التي 
نصت عليه االتفاقيات والمواثيق الدولية كافة، انطالقا 
من أن حقوق اإلنسان متكاملة وغير قابلة للتجزئة، وفي 
االستقالل،  إعالن  وثيقة  عليه  أكدت  ما  الوقت  ذات 
والقانون األساسي الفلسطيني. تتضمن اتفاقية سيداو 
والتعليم  العمل  وفي  الحياة  في  للمرأة  المساواة  حق 
والصحة والمشاركة السياسية وتقلد مواقع صنع القرار، 
واالهتمام  العائلية  الشؤون  وإدارة  والطالق  والزواج 
القانون،  أمام  والمساواة  النساء،  من  المهمشة  بالفئات 

واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بالحد من العنف ضدها.
 وال تتضمن االتفاقية أو تفسيرات لجنة سيداو في األمم . 3

اإلجهاض  في  الحق  المرأة  تمنح  نصوص  أية  المتحدة 
على نحو مطلق بما يتعارض مع حق الطفل في الحياة، 
أو ما يبيح الزنا بين األزواج، بل على العكس، فقد أكدت 
على ضرورة تجريم البغاء واالتجار بالنساء، ومنح الزوج 
مع  الشكوى  تقديم  في  المتساوية  الحقوق  والزوجة 
ولم  والمرأة،  الرجل  بين  العقوبة  في  المساواة  ضرورة 
من  وليس  االتفاقية  في  الجنسية  المثلية  موضوع  يرد 

صالحيات واختصاصات اللجنة.
المظالم«  »ديوان  اإلنسان  لحقوق  المستقلة  )الهيئة  في  إننا 
واتحاد المرأة الفلسطينية واالئتالف األهلي لتطبيق سيداو، 
األهلية  المنظمات  وشبكة  اإلنسان  منظمات حقوق  ومجلس 
الظالمة  والتشويه  التحريض  حمالت  نرفض  الفلسطينية( 
ضد االتفاقية وضد حقوق المرأة بشكل عام. ونقول ان المرأة 
الفلسطينية التي شاركت وال زالت تشارك في النضال الوطني 
الفلسطيني والتي حافظت على تماسك المجتمع الفلسطيني 

وتحملت اعباء قيادة
االالف من االسر الفلسطينية، وساهمت في نهضة شعبها في 
كافة الميادين بجهودها وعطائها الذي ال ينضب في المعامل 
الدولة،  بناء مؤسسات  وفي  والجامعات  والمدارس  والمزارع 

المجتمع  لبناء  رافعة  تكون  ان  اال  يمكن  ال  المرأة  هذه  ان 
المساواة  على  القائم  والتعددي  الديموقراطي  الفلسطيني 
باتجاه  يؤثر  سوف  سيداو  اتفاقية  اعتماد  وان  القانون  امام 
االنضمام  أن  ونؤكد على  يتفق مع طموحات شعبنا.  ايجابي 

إلى اتفاقية سيداو
الى  االنضمام  أن  فيه  نؤكد  الذي  الوقت  في  فإننا  وعليه 
عليه،  والبناء  حمايته  يجب  وطني  إنجاز  هو  سيداو  اتفاقية 

فإننا نطالب بما يلي:
ضرورة قيام الحكومة باإلسراع بنشر االتفاقيات الدولية . 1

لحقوق االنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين، خاصة 
اتفاقية سيداو في الوقائع الفلسطينية.

بمواءمة . 2 القانوني  اإلصالح  عملية  استكمال  ضرورة 
وباقي  االتفاقية  مضمون  مع  النافذة  التشريعات 

االتفاقيات األخرى.
باتجاه . 3 وحقيقية  جدية  بخطوات  الحكومة  قيام 

والسياسية،  االقتصادية،  المجاالت  في  المرأة  تمكين 
واالجتماعية باعتبار المرأة شريكا في التنمية.

من . 4 للحد  والجدية  الالزمة  والتدابير  اإلجراءات  اتخاذ 
جرائم العنف الممارس ضد المرأة.

إننا ندرك بإن بعض االحكام المحدودة في االتفاقية قد . 5
تثير جدال في المجتمع، وعليه نطالب بفتح حوار مجتمعي 
من  العالقة  ذات  األطراف  جميع  يضم  ومسؤول  هادئ 
دين،  وعلماء  ورجال  نسوية  وأطر  حقوقية  مؤسسات 
الوطنية  التشريعات  بموائمة  تتعلق  أية قضايا  لمناقشة 
الفلسطينية مع متطلبات االتفاقية، وهناك تجارب دول 
عربية وإسالمية عديدة يمكن االسترشاد بها في عملية 

الموائمة.

بيان صحفي بشأن حملة التحريض ضد اتفاقية القضاء 
على كافة أشكال التمييز ضد المرأة »سيداو«
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»العشائر«  بعض  تهديد  يثير 
لمناهضة  الشارع  الى  بالنزول 
الزواج  سن  تحديد  قانون 
والمطالبة  عاما  عشر  بثمانية 
مسألتين؛  القاصرات  بتزويج 
بحق  تتعلق  شكلية  األولى 
التعبير عن الرأي وحق االفراد 
السلمي  بالتجمع  والجماعات 
هذا  أن  ظني  وفي  لالحتجاج، 
أمر مشروع ال ينبغي االعتراض 
أحكام  احترام  ينبغي  بل  عليه 
الذي  الفلسطيني  القانون 
ويضمن  التجمع  حق  ينظم 
هذا  لممارسة  الدولة  حماية 
بجوهر  تتعلق  والثانية  الحق. 
سن  بتحديد  الخاص  التهديد 
يحتاج  الذي  االمر  الزواج 
المختلفة  الجهات  من  المزيد 
والدينية  والتربوية  الصحية 
والمجتمعية  منها  الرسمية 
هذا  اختيار  سبب  لتوضيح 
بالزواج لألفراد. للسماح   السن 
االجتماعية  المتغيرات  تظهر 
في  حدثت  التي  والثقافية 
الفلسطيني  العربي  المجتمع 
ما  العمر  هذا  أن  بفلسطين 
فإن  ذلك  مع  منخفضا.  زال 
في  الشخصية  األحوال  قانون 
االسرة  وقانون  الغربية  الضفة 
حدد  قد  أصال  غزة  قطاع  في 
السن األدنى للزواج ولم يلَق هذا 
سابقة.  احتجاجات  أية  األمر 
بما  المختلفة  األطراف  أن  أي 
حيث  من  تتفق  العشائر  فيها 
الحد  تحديد  على  المبدأ 
الجنسين،  لكال  للزواج  األدنى 
يتعلق  الحاصل  واالختالل 
 بالعمر أي ثمانية عشر أو أقل. 
من  التاسعة  المادة  تفرض 
الفلسطيني  األساسي  القانون 
منع  الحكومية  الجهات  على 
على  الفلسطينيين  بين  التمييز 

أساس الجنس في القانون وامام 
هذه  على  وجب  لذا  القضاء 
األمر  هذا  تصويب  السلطات 
لعقد  األدنى  الحد  بتوحيد  أوال 
والذكور  االناث  بين  »النكاح« 
األحوال  قانون  في  الموجود 
الذي  الضفة  في  الشخصية 
»النكاح«  بعقد  القانون  يسمح 
عشر  الخامسة  بسن  للفتاة 
والذكر في سن السادسة عشر 
القانون  فإن  القطاع  في  أما 
عشر  السابعة  سن  يشترط 
للذكر.  عشر  والثامنة   للفتاة 
احترام  يحقق  التوحيد  هذا  إن 
أنه  كما  آمرة،  دستورية  قاعدة 
القانونية  القواعد  مع  ينسجم 
الفلسطينيين  لحياة  الناظمة 
الشخص  بامتالك  المتعلقة 
»الذكر  الزواج  في  الراغب 
اتخاذ  على  القدرة  واالنثى« 
القرار أي يمتلك حق التصرف؛ 
الطفل  قانون  ينص  حيث 
الفلسطيني على أن من هم دون 
األطفال  من  هم  عشر  الثامنة 
كما  الحق.  هذا  يمتلكون  وال 
أن قانون األحوال الشخصية ال 
يتيح لهم حق التصرف بأموالهم، 
الفلسطيني  المصارف  وقانون 
يخرج  عاما«   18« العمر  بهذا 
من  ويتمكن  والديه  والية  من 
البنكية،  بحساباته  التصرف 
فيما قانون االنتخابات يتيح لمن 
أتم الثامنة عشر حق االنتخاب 
واختيار مصير البالد. وهو أي 
سن الثامنة عشر نقطة االنتقال 
الشباب.  إلى  الطفولة   من 
مع  ينسجم  العمر  هذا  أن  كما 
النعمان  حنيفة  أبي  مذهب 
في  به  العمل  يسري  الذي 
تتضمن قول  التي  الزواج  عقود 
كتاب  على  موكلتي  »زوجتك 
اهلل وسنة رسوله وعلى مذهب 

تزويج القاصرات... 
والعشائر

جهاد حرب
مختص في قضايا الحكم 

والسياسة
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ابي حنيفة النعمان ....« فعندما 
فهي  التوكيل  حق  الفتاة  تمتلك 
ما  »الموافقة«  األصل  تمتلك 
حق  تمتلك  قانونيا  أنها  يعني 
أعظم  وهو  بأمرها  التصرف 
أو  باألموال  بالتصرف  حقها  من 
في  عليه  المنصوص  الممتلكات 
يوجب  والذي  األخرى  القوانين 
عشر.  الثامنة  سن  إلى   الوصول 
قول  مع  ينسجم  القول  هذا 
الرسول علية الصالة والسالم »يا 
معشر الشباب، َمن استطاع منكم 
يشمل  وهو  ج....«  فليتزوَّ الباءة 
الرجال والنساء في هذه الفئة أي 
تتغير  قد  الشباب  وفئة  الشباب. 
من عصر إلى آخر فإذا كان في 
ثمانية عشر  من  أقل  زمن سابق 
عاما فإن الشباب في هذا العصر 
يبدأ من عمر الثمانية عشر وفقا 
للقانون والعرف في هذه البالد. 
اليوم  القدرة  عدم  عن  ناهيك 
بالواجبات  القيام  على  »صعوبة« 
 المعيشية لمن هم دون هذا السن. 
الفتيات  تزويج  خطورة  تكمن 

العواقب  في  القاصرات 
والنفسية  الصحية  والتداعيات 
حيث  أنفسهن؛  الفتيات  على 
المبكر  اإلنجاب  يؤدي  أن  يمكن 
األمهات،  وفاة  إلى  والوالدة 
بين  للوفاة  رئيسي  سبب  وهو 
-15 العمرية  الفئة  في  الفتيات 
الدخل  ذات  الدول  في  سنة   19
أنه  كما  والمتوسط.  المنخفض 
األطفال  وفاة  احتمال  من  يزيد 
المراهقات  لألمهات  المولودين 
 %80 بنسبة  األولى  السنة  في 
لألمهات  المولودات  عدد  عن 
اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 
-29 عاما. وفي حالة بقاء الطفل 
أكثر  يبقى  فإنه  الحياة  قيد  على 
الوزن  بنقص  لإلصابة  عرضة 
عند الوالدة وسوء التغذية وتأخر 
وفقا  واإلدراكي  البدني  النمو 
 لمنظمة األمم المتحدة للطفولة. 
لإلناث  المبكر  الزواج  يمثل 
الموجه  العنف  أشكال  شكاًل من 
الفتاة  تتحمل  حيث  المرأة،  ضد 
أنشطة  عن  المسئولية  الصغيرة 

إقامة عالقة  على  تترتب  عديدة 
زوجية لم يكن إلرادتها دخل في 
حدوثها، وهي غير مؤهلة نفسياً 
هذه  تبعات  لتحمل  جسدياً  أو 
من  النوع  هذا  ويؤثر  العالقة. 
المرأة  وضع  على  بسلبية  الزواج 
وفرصها ومساهماتها ومشاركتها 
ومجاالته  العام  الفضاء  في 
حقها  من  يحرمها  إذ  المختلفة، 
على  سلبيا  ويؤثر  التعليم،  في 
قدرتها على المشاركة االقتصادية 
أية  لمواجهة  المالي  واالستقالل 
تتعرض  قد  مستقبلية  مشكالت 
لها، وفي حال أصبحت ربة أسرة 
االجتماعية. األسباب  من   ألي 
تزويج  يتضمن  أن  يمكن  كما 
الزواج  القاصرات  الفتيات 
عادة  يتعلق  وهو  القسري 
عرضة  واألكثر  ضعيفة  بفئات 
نفسه  الوقت  وفي  لالستغالل، 
الذاتية  الوسائل  هؤالء  يملك  ال 
أو  لحقوقهم  بإيصالهم  الكفيلة 
لمن سيساعدهم على حماية هذه 

الحقوق والوصول إليها.
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األخيرة  األزمة  عن  نجم 
»سيداو«  باتفاقية  المتعلقة 
المجتمع  داخل  عميٌق  انقساٌم 
الفلسطيني بين مؤّيد لالتفاقية 
ومعارٍض لها، وكان أبرز مظاهر 
الذي  االجتماع  االنقسام،  هذا 
العشائر  من  مجموعة  عقدته 
في الخليل، ثم أعلنت في نهايته 
عشائري  بعصيان  أشبه  هو  ما 
وقوانينها،  السلطة  نُظم  على 
الزواج  سّن  رفع  قانون  خاصة 
وحظر  عاًما،   18 إلى  للفتيات 
المجتمع  مؤسسات  عمل 
المدني النسوية وتهديد كل من 
إنذار  إلى  يتعاون معها، إضافة 
وسائل اإلعالم إن قامت بتغطية 
األنشطة النسوية، حيث يصّنف 
انقسام  أعمق  بأنه  جرى  ما 

يتعلق بقضية مجتمعية.

الفلسطينية  السلطة  وقفت 
والصراع  الجدل  أمام  عاجزة 
الذي كاد أن يدّمر بنية المجتمع 
تنطق  ولم  ككل،  الفلسطيني 
بكلمة  دوائرها  من  دائرة  أي 
نفسها  من  وخلقت  واحدة، 
ترى  وال  تسمع  ال  ميتة  سلطة 
يدور  بما  تحّس  وال  تتنفس  وال 
سبل  كل  فقدت  كأنها  حولها، 
الذي  المجتمع  مع  التواصل 
دون  حائرة  ووقفت  تقوده، 
موقف رغم أن الرئيس محمود 
عباس هو من بادر للتوقيع على 
نفسه،  تلقاء  من  االتفاقية  هذه 
ضمن سيل اتفاقياٍت وّقع عليها 
بصورٍة جماعيٍة دون أن تُناقش 
المستوى  على  االتفاقيات  هذه 
حيث  المجتمعي،  أو  الرسمي 
حاولت السلطة أن تقّدم نفسها 
جسًما سياسًيا يحترم اتفاقيات 
محاولة  في  اإلنسان،  حقوق 
منها لتحقيق مكاسب سياسية.

السلطة  أّن  األولى  للوهلة  يبدو 
منذ  انتهجت  قد  الفلسطينية 
عام 2007 من حيث الشكل بناء 
سيطرة  على  كرد  مدنٍي  نظاٍم 
غزة،  قطاع  على  حماس  حركة 
عام  في  ذلك  قبل  وفوزها 
المجلس  انتخابات  في   2006
اتسم خطابها  التشريعي، حيث 
دينٌي  سياسٌي  خطاٌب  بأنه 
غالبية  يستقطب  أن  استطاع 
الناس في جو كانوا فيه محبطين 
من أداء حركة فتح ذات الميول 
نفسها  صنفت  التي  العلمانية، 
في أكثر من محفل عالمي بأنها 

حركة سياسية اشتراكية.

الفلسطينية  السلطة  اعتقدت 
أّن  فتح  حركة  تقودها  التي 
كانت  الذي  الديني  الخطاب 
هو  المساجد  في  حماس  تبّثه 
في  السياسي  انتصارها  سبب 
االنقسام  وبعد  لذا  االنتخابات، 
كل  لتجفيف  السلطة  سارعت 
الذي  الديني  الخطاب  منابع 
حماس،  تستخدمه  كانت 
عديده  خطوات  واتخذت 
المنابع،  هذه  على  للسيطرة 
أبرزها السيطرة السياسية على 
وزارة  واعتبارها  وزارة األوقاف 
سيادية، وحصرت أوقات قراءة 
القرآن عبر المساجد، وباشرت 
والمؤذنين  األئمة  بإقصاء 
المساجد،  من  لها  المناوئين 
الدينية،  اإلذاعات  وحظرت 
أئمة  على  سلطتها  وبسطت 
وزارة  باشرت  بينما  المساجد، 
خطبة  نماذج  بفرض  األوقاف 
المساجد  في  موحدة  جمعة 

وغير ذلك من اإلجراءات.

الفلسطينية  السلطة  نجحت 
المنابع  كل  على  السيطرة  في 
فشلت  لكّنها  الدينية،  الفكرية 

هل أضاعت 
السلطة هوّيتها 

المدنية؟

ماجد العاروري 
مختص بالشأن اإلعالمي 

الحقوقي 



فصلية القضاء - العدد ٦٣ - خريف ٢٠١٩

ملف العدد | القضاء غير النظامي

41

فكرية  منابع  إلى  تحويلها  في 
وتقبل  الناس  هموم  من  تقترب 
اآلخر، دون أن تقّدم نفسها سلطة 
اجتماعي  سياسي  برنامج  ذات 
منفتح، ولم تقم بتحويل الخطاب 
الديني السياسي إلى خطاب ديني 
وهموم  يلتقي  متسامح  تعددي 
التأثير  من  ويحررهم  الناس، 
خطاب  استبدلت  بل  السياسي، 
بخطاٍب  السياسي  المساجد 
وال  فيه  فلسفة  ال  أجوف  دينٍي 
محافًظا  سلفًيا  خطاًبا  مضمون، 
الفكرية  التعددية  حتى  ينفي 
إلى  يعود  ذلك  ولعّل  اإلسالمية، 
أن معظم أئمة المساجد الذين تم 
توظيفهم تلقوا تعليمهم في كليات 
كثيًرا  تؤمن  ال  متشددة،  شريعة 
بتعددية اآلراء حتى داخل المنهج 
جيل  بخلق  ساهم  ما  اإلسالمي، 
محافظ ومتشدد ال يؤمن بالرأي 
والرأي اآلخر وال يقبل التعدد أو 

التسامح.

الفلسطينية  السلطة  أن  أعتقد 
سلطة  إلى  التحول  في  فشلت 
أكبر  بدرجة  وتحولت  مدنية، 
تملك  أن  دون  دينية  سلطة  إلى 
إنتاجها  فكان  مواصفاتها، 
قبل.  ذي  رداءة من  أكثر  الفكري 
فصل  تعني  العلمانية  أن  أدركت 
الدين السياسي عن الدولة، لكّنها 
لم تعمل على فصل نفسها ككيان 
حاولت  بل  الدين،  عن  سياسي 
كما  واستخدامه  عليه  السيطرة 
قبل،  من  حماس  حركة  فعلت 
كل  على  الفكري  منتوجها  وأّثر 
الفلسطيني،  المجتمع  مكونات 
لذا وجدت السلطة نفسها عاجزة 
عن النطق بكلمة واحدة في أزمة 
ثقافية من هذا القبيل، وبدت في 
موقف محافظ يفوق موقف أشد 
المحافظين، كأنها لم تتعلم درًسا 

من األحزاب التي أخذت مواقف 
فخسرت  طبيعتها،  تخالف 
مواقفها وخسرت نفسها، فمقتل 
كان  اإلسرائيلي  العمل  حزب 
تشدد  يتقّمص  أن  أراد  عندما 
جمهوره  فخسر  الليكود،  حزب 
جديد  جمهور  إقناع  في  وفشل 
وتالشى من الواقع بسرعة كبيرة.

تدير  التي  الدينية  حماس  حركة 
في  ذكاًء  أكثر  كانت  غزة  قطاع 
تعاملها مع ثقافة المجتمع، فهي 

البنى  روابط  تعزيز  أن  أدركت 
قطاع  في  المتشددة  التقليدية 
غزة ال يخدم مصالحها، وقد يكون 
السياسي،  خطابها  عن  األبعد 
الليكود  حزب  تقليد  حاولت  لذا 
انفتاًحا  أكثر  بأنها  الناس  وإقناع 
وعملت  جديد،  جمهور  لكسب 
على تدجين العشائرية في قطاع 
وحاربت  سلطتها،  وإضعاف  غزة 
المتطّرفة  السياسية  القوى 
في  تختبئ  أن  تحاول  كانت  التي 
وخاضت  العشائرية،  أحضان 
البنية  لتفكيك  عنيفة  معارك 
المتطرفة، وتعاملت بحذر وقبول 

مع الخطاب المدني.

المدنية،  حماس  حركة  تّدِع  لم 
ولم  بمعاداتها،  تجاهر  لم  لكنها 
تحاول يوًما تقديم نفسها كحركة 
لتقديم  تسعى  ما  بقدر  علمانية 
دينية  سياسية  كحركة  نفسها 
بل  المدنية  الدولة  تعادي  ال 

وعّبرت  معها،  للتعايش  مستعدة 
بوضوح عن موافقتها على إجراء 
كان  بموقف  عامة  انتخابات 
السلطة  أكثر وضوًحا من موقف 

الفلسطينية.

ما أود أن أُنهي به مقالي، وعلى 
التي  المتضاربة  المواقف  ضوء 
سياسيين  مسؤولين  عن  خرجت 
والتي  »سيداو«،  اتفاقية  تجاه 
أكثر  محافًظا  البعض  فيها  ظهر 
من المحافظين، عكست أزمة في 

وهذه  للسلطة،  السياسية  الهوية 
لنقاش  تخضع  أن  بد  ال  األزمة 
فكري ُمعّمق، وال بد من الخروج 
مدني  اجتماعي  برنامجي  بإطار 
بهذا  يؤمنون  من  حوله  يلتف 
المتعدد  فالبرنامج  البرنامج، 
حين  كبيرة  فائدة  قّدم  األوجه 
كانت المقاومة هي العنوان وليس 
البرامج  لكن  الفكرية،  البرامج 
سّيدة  هي  اليوم  االجتماعية 
الفكرية  الهوية  الموقف، ووضوح 
هوية  على  تلقائًيا  سينعكس 
األزمة  في  بدت  التي  السلطة 
قلّد  الذي  الغراب  مثل  األخيرة 
أعجبته  أن  بعد  الحمامة،  مشية 
ولم  يقلدها  أن  وحاول  مشيتها، 
يستطع، وعندما يئس أراد العودة 
أّنه  فاكتشف  القديمة،  لمشيته 
صار  وال  غراًبا  عاد  فال  نسيها، 

حمامًة.



21 كانون األول/ديسمبر 2019:
ومسـتقل  شـامل  »تقييـم  بعـد 
العامـة  المدعيـة  أعلنـت  وموضوعـي«، 
فاتـو  الدوليـة  الجنائيـة  للمحكمـة 
تحقيـق  لفتـح  تخطـط  أنهـا  بنسـودا، 
رسـمي فـي »جرائـم حـرب« قالـت إنهـا 
ارتكبـت فـي فلسـطين، لكنهـا طلبت من 
المحكمـة إصـدار حكـم إضافـي بشـأن 

اإلقليميـة. القضائيـة  الواليـة 
الفحـص  اكتمـال  إلـى  بيـان  فـي  بنسـودا  وأشـارت 
اسـتيفاء  بتحديـد  فلسـطين،  فـي  للوضـع  التمهيـدي 
رومـا  قانـون  بموجـب  القانونيـة  المعاييـر  جميـع 

التحقيـق.  لفتـح  األساسـي 
معقـوالً  وأضافـت: »لـدي قناعـة بـأن هنـاك أساسـاً 
فـي  الوضـع  بشـأن  التحقيـق  فـي  قدمـاً  للمضـي 

» . فلسـطين
وللتأكيـد علـى أن »جرائـم حـرب قـد ارتكبـت أو يتـم 
ارتكابهـا فـي الضفـة الغربيـة، بمـا فـي ذلـك القـدس 
الشـرقية وقطـاع غـزة«، تعتقـد بنسـودا أن »الحـاالت 
المحتملـة الناشـئة عـن الوضع سـتكون مقبولـة«، وأنه 
»ال توجـد أسـباب حقيقيـة لالعتقـاد بـأن التحقيق لن 

يخـدم العدالـة.«
وبمـا أن فلسـطين نفسـها قدمـت اإلحالـة، أوضحـت 
السـيدة بنسـودا أنهـا لـن تسـعى إلـى الحصـول علـى 

إذن مـن الدائـرة التمهيديـة قبـل فتـح التحقيـق.
ومـع ذلـك، ونظـراً إلـى »القضايا القانونيـة والوقائعية 
الفريـدة والمتنـازع عليهـا بشـدة«، المرتبطـة بالوضع؛ 
أي »المنطقـة التـي يمكـن إجـراء التحقيق فيها،« رأت 
أنـه مـن الضـروري االعتمـاد علـى المـادة 19 )3( مـن 

النظـام األساسـي لحـل هـذه القضيـة المحددة.
مـن  العامـة  المدعيـة  طلبـت  سـابق،  وقـت  وفـي 
الدائـرة التمهيديـة األولـى، »حكمـاً قضائيـاً« لتأكيـد 

أن المحكمـة قـد تمـارس اختصاصهـا علـى الضفـة 
الغربيـة، بمـا فـي ذلك القدس الشـرقية، وقطاع غزة.
وأوضحـت بنسـودا أن »هـذا القـرار تـم اتخـاذه بشـكل 
صـارم ألغـراض تحديد قدرة المحكمة على ممارسـة 
اختصاصهـا ونطـاق هـذه الواليـة القضائيـة بموجـب 

النظام األساسـي.«
»السـؤال  هـذا  أن  العامـة  المدعيـة  وأكـدت 
التأسيسـي«، يجـب أن يقـرر بأسـرع مـا يمكن »لصالح 
الضحايـا والمجتمعـات المتأثـرة؛ الشـهود المحتملين 
واحتياجاتهـم وواجباتهـم المتعلقـة بالحمايـة، ولتوفير 

المعنيـة. للـدول  وضـوح 
ومـن خـالل التمـاس القـرار، دعـت السـيدة بنسـودا 
الدائـرة إلـى »الحكـم بسـرعة، مـع السـماح للضحايـا 
والـدول المعنيـة وغيرهـا مـن الجهـات بالمشـاركة في 

هـذه اإلجـراءات، حسـب االقتضـاء.«
وكانـت الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة، قـد صوتـت 
لصالـح منـح فلسـطين صفـة مراقـب غيـر عضـو فـي 

العـام 2012.
وفـي ردهـا علـى موقـع تويتـر، قالـت وزارة الخارجيـة 
المدعيـة  قـرار  تمامـاً  نرفـض  »نحـن  اإلسـرائيلية: 

العامـة، ونحـث الـدول األخـرى علـى فعـل ذلـك.«

المصدر: نقاًل عن موقع األمم المتحدة:
https://news.un.org/ar 

مدعيــة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
فــي  رســمي  تحقيــق  فتــح  تعتــزم 
»جرائم حرب« ارتكبت في فلســطين
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رام الل - عقـدت الهيئـة المسـتقلة لحقـوق اإلنسـان 
الحكومـي  الفريـق  مـع  بالتعـاون  المظالـم«،  »ديـوان 
إلنشـاء اآلليـة الوطنيـة الوقائيـة لمنـع التعذيـب فـي 
»مسـودة  حـول  وطنيـة  مشـاورات  جلسـة  فلسـطين، 
الوقائيـة لمنـع  الوطنيـة  إنشـاء اآلليـة  قـرار بقانـون 

التعذيـب«.

إلـى  إلـى التشـاور واالسـتماع  وهدفـت هـذه الجلسـة 
المالحظـات واألخـذ بهـا للوصـول إلـى عمـل جماعي 
بمنـع  المعنيـة  األطـراف  جميـع  بيـن  ومشـترك 

فلسـطين. دولـة  فـي  التعذيـب 

الهيئـة،  عـام  مديـر  الدويـك  عمـار  الدكتـور  وبيـن 
أهمية إشـراك المجتمع المدني في نقاش مسـودات 
متفـق  صيـغ  إلـى  الوصـول  أجـل  مـن  التشـريعات 
اسـتقاللية  ضـرورة  علـى  مشـددًا  مجتمعـًا،  عليهـا 
اآلليـة الوقائيـة لمنـع التعذيـب ومنحهـا صالحيـات 
مـن  الحرمـان  أماكـن  بزيـارة  يتعلـق  فيمـا  واسـعة 
الحرية، معربًا عن اسـتعداد الهيئة للتعاون وتقديم 
علـى  بعملهـا  للقيـام  لآلليـة  والمشـورة  المسـاعدة 
أكمـل وجـه، مشـيرًا إلـى موجـود مشـاورات وطنيـة فـي 
قطـاع غـزة حـول الموضـوع ذاتـه وصـواًل إلـى صيغـة 

وطنيـًا. عليهـا  متفـق 

وحـدة  عـام  مديـر  عـرار  هيثـم  تحدثـت  مـن جانبهـا، 
الجهـود  عـن  الداخليـة،  وزارة  فـي  اإلنسـان  حقـوق 
والفريـق  الحكومـة  ودور  اآلليـة،  إلنشـاء  الوطنيـة 
الحكومـي فـي إعـداد مسـودة القـرار بقانـون، مشـيرة 
إلـى الواليـة الجغرافيـة لآلليـة واسـتقاللها، وأهميـة 

المدنـي. المجتمـع  مـع  الشـراكة 

من جانبه، اسـتعرض غالب يسـير مدير عام الشـؤون 
القانونيـة فـي مكتـب الرئاسـة، مـواد مسـودة القانـون، 

والمنهجيـة التـي تـم بموجبهـا إعـداد هذه المسـودة.

عـن  ممثلـون  هـذه  المشـاورات  جلسـة  فـي  وشـارك 
ومؤسسـات  ووزارات  المدنـي،  المجتمـع  مؤسسـات 
والصليـب  ديـكاف،  األوروبيـة  والشـرطة  حكوميـة، 
األحمـر الدولـي، ومكتـب المفـوض السـامي لحقـوق 
المسـودة،  علـى  أبـدوا مالحظاتهـم  الذيـن  اإلنسـان، 
مـن  الحقـة  ومشـاورات  جلسـات  عقـد  يتـم  أن  علـى 
متوافـق  بقانـون  قـرار  مسـودة  إلـى  الوصـول  أجـل 

الجميـع. مـن  عليهـا 

إلـى انضمـام دولـة  المسـودة اسـتندت  يذكـر أن هـذه 
فلسـطين للبروتوكـول االختيـاري التفاقيـة مناهضة 
العقوبـة  أو  المعاملـة  ضـروب  مـن  وغيـره  التعذيـب 
توقيـع  بعـد  المهينـة،  أو  الالنسـانية  أو  القاسـية 
الرئيـس محمـود عبـاس بتاريـخ 2017/12/28 عليـه، 
وهـو مـا تطلـب التـزام دولـة فلسـطين بإنشـاء اآلليـة 
الوطنيـة الوقائيـة لمنـع التعذيـب، وعلـى ضـوء ذلـك 
بتشـكيل  بتاريـخ 2018/10/26،  الـوزراء  قـام مجلـس 
وبتاريـخ  اآلليـة،  إنشـاء  لمتابعـة  الحكومـي  الفريـق 

كهيئـة مسـتقلة. اآلليـة  اعتمـاد  تـم   ،2019/8/19

جلسة مشاورات وطنية حول 
مسودة قرار بقانون اآللية الوطنية 

الوقائية لمنع التعذيب
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المسـتقلة  الهيئـة  تقدمـت   - اهلل  رام 
المظالـم«،  »ديـوان  اإلنسـان  لحقـوق 
قانونيـة  بمذكـرة  الصحافييـن،  ونقابـة 
قـرار  مـن   39 المـادة  نـص  بخصـوص 
 10 رقـم  اإللكترونيـة  الجرائـم  بقانـون 
لسـنة 2018، لـدى المحكمـة الدسـتورية 
أحالـت  أن  بعـد  جـاءت  التـي  العليـا، 
 24 بتاريـخ  اهلل  رام  صلـح  محكمـة 
تشـرين األول 2019، االعتـراض المقـدم 
لحقـوق  المسـتقلة  الهيئـة  محامـي  مـن 

اإلنسـان »ديـوان المظالم« ومحامـي نقابة الصحافيين، 
التقريـر بشـأن  العليـا مـن أجـل  الدسـتورية  للمحكمـة 
الجرائـم  بقانـون  المـادة 39 مـن قـرار  دسـتورية نـص 
اإللكترونيـة رقـم 10 لسـنة 2018، وذلـك بشـأن حجـب 

اإلخباريـة. اإللكترونيـة  المواقـع 
وبينـت المذكـرة القانونيـة أن نـص المادة 39 من القرار 
بقانـون موضـوع اإلحالـة، يتعارض مـع الحق في الدفاع 
اإلنترنـت  مواقـع  إجـراء حجـب  كـون  البـراءة،  وقرينـة 
يتـم بموجـب إجـراءات أحاديـة يتـم اتخاذهـا مـن قبـل 
النيابـة العامـة أمـام قاضـي الصلـح دون منـح الموقـع 
الحـق بالدفـاع عـن نفسـه، ألن المـادة 14 مـن القانـون 
تثبـت  حتـى  بـريء  »المتهـم  أن  علـى  تنـص  األساسـي 
إدانتـه فـي محاكمـة قانونيـة تكفـل لـه حـق الدفـاع عـن 

نفسـه«.
وجـاء فـي المذكـرة القانونيـة أن نـص المـادة 39 مـن 
الموقـع  يتيـح عقـاب  اإلحالـة  بقانـون موضـوع  القـرار 
قضائـي،  حكـم  صـدور  دون  )حجبـه(،  اإللكترونـي 
مـن   ،27/3 المـادة  نـص  مـع  يتعـارض  الـذي  األمـر 
القانـون األساسـي التـي تنـص علـى أنه »تحظـر الرقابة 
علـى وسـائل اإلعـالم، وال يجـوز إنذارهـا أو قفلهـا أو 
مصادرتهـا أو إلغاؤهـا أو فـرض قيـود عليهـا إال وفقـاً 
للقانـون، وبموجـب حكـم قضائـي«.  كمـا تنـص المـادة 
15 مـن القانـون األساسـي علـى أن »العقوبـة شـخصية، 

وتمنـع العقوبـات الجماعيـة، وال جريمـة وال عقـاب إال 
بنـص قانونـي، وال توقـع عقوبـة إال بحكـم قضائـي، وال 

عقـاب إال علـى األفعـال الالحقـة لنفـاذ القانـون«.
موضـوع  القانونـي  النـص  أن  المذكـرة  أوضحـت  كمـا 
وحريـة  التعبيـر  فـي  الحـق  مـع  يتعـارض  اإلحالـة 
الصحافـة، فقـد جـاء فـي نـص المـادة 27 مـن القانـون 
األساسـي أن »تأسـيس الصحف وسائر وسائل اإلعالم 
حـق يكفلـه هـذا القانـون األساسـي، وتخضـع مصـادر 
اإلعـالم  وسـائل  وحريـة  القانـون.   لرقابـة  تمويلهـا 
الطباعـة  وحريـة  والمكتوبـة،  والمسـموعة  المرئيـة 
والنشـر والتوزيـع والبث، وحريـة العاملين فيها، مكفولة 
وفقـاً لهـذا القانـون األساسـي والقوانيـن ذات الصلـة.  
تحظـر الرقابـة علـى وسـائل اإلعـالم وال يجـوز إنذارها 
القيـود  أو فـرض  إلغاؤهـا  أو  أو مصادرتهـا  أو وقفهـا 
عليهـا إال وفقـاً للقانـون، وبموجـب حكـم قضائي«.  كما 
إن المـادة 19 مـن القانـون األساسـي نصـت على أنه »ال 
مسـاس بحريـة الـرأي ولـكل إنسـان الحـق فـي التعبيـر 
عـن رأيـه ونشـره بالقـول أو الكتابـة أو غيـر ذلـك مـن 
وسـائل التعبيـر أو الفـن مـع مراعـاة أحـكام القانـون«.
وسـبق أن تقدمـت الهيئـة والنقابـة فـي طلـب اعتـراض 
عـن  بالرجـوع  مطالبيـن  الصلـح،  محكمـة  قـرار  علـى 
الـرأي والتعبيـر، كمـا  قـرار الحجـب لمساسـه بحريـة 
تـم الطعـن أمـام المحكمـة بعـدم دسـتورية المـادة 39، 
لضـرورة االسـتعجال فـي البـت فـي هـذه القضيـة أمـام 

الدسـتورية. المحكمـة 

تقديم مذكرة قانونية بشأن دستورية المادة 
39 من »قانون الجرائم اإللكترونية« لدى 
المحكمة الدستورية العليا بخصوص حجب 

المواقع اإللكترونية
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رام اهلل - نظمت الهيئة المستقلة 
لحقوق اإلنسـان »ديـوان المظالم« 
جلسـة نقـاش حـول مسـودة تقرير 
»اإلصـالح العشـائري مـن منظـور 
الباحـث  أعـده  الـذي  حقوقـي«، 
عمـار  الهيئـة  فـي  القانونـي 
انطالقـاً  جـاء  والـذي  جامـوس، 
مـن دور الهيئـة في تعزيز منظومة 
فلسـطين،  فـي  اإلنسـان  حقـوق 
المواطنيـن  بحـق  اهتمامهـا  ومـن 
فـي الوصـول إلـى العدالـة وحقهم 
الشـخصي. واألمـن  الحريـة  فـي 

وشـارك فـي اللقـاء، ممثلـون عـن 
والبيـرة،  اهلل  رام  محافظـات 
وجهـاز  والقـدس،  وجنيـن، 
الوقائـي،  واألمـن  الشـرطة، 
وبعثـة  الشـرعية،  والمحكمـة 
الشـرطة األوروبيـة، ووكالـة غـوث 
وأكاديميـون،  الالجئيـن،  وتشـغيل 
بالشـأن  ومهتمـون  وإعالميـون 
العـام، ورجـال إصـالح، وممثلـون 
عـن مؤسسـات المجتمـع المدنـي 

الحقوقيـة. والمؤسسـات 

وبيـن الدكتـور عمار الدويك مدير 
عـام الهيئـة، أن موضـوع اإلصالح 
يحظـى  أصبـح  العشـائري 
باهتمـام كبيـر ومتنـاٍم فـي الواقـع 
خلفيـة  موضحـاً  الفلسـطيني، 
الموضـوع  بهـذا  الهيئـة  اهتمـام 
وتأثيراتـه علـى حقـوق المواطنيـن 
وحرياتهـم، وعلـى عديـد المبـادئ 

الدسـتورية. والقيـم 

جميـع  أن  علـى  الدويـك  وشـدد 
الرسـمية،  غيـر  العدالـة  أدوات 
ومن ضمنها اإلصالح العشـائري، 
يجـب أن تعمـل فـي إطـار مبـادئ 
إشـراف  وتحـت  القانـون،  سـيادة 
المختصـة،  القضائيـة  الجهـات 
داعيـاً، بشـكل خـاص، إلى ضرورة 
عـدم التسـامح مـع قضايـا الجلـوة 
وفـورة الـدم مـن جميـع األطـراف، 

الرسـمية. الجهـات  فيهـم  بمـن 

ملخصـاً  عـرض جامـوس  بـدوره، 
عـن التقريـر ومنهجيته والمشـكلة 
إلـى  إضافـة  يعالجهـا،  التـي 
إليهـا،  خلـص  التـي  التوصيـات 
مبينـاً أن التقريـر جـاء فـي سـياق 
ارتفـاع ثقـة المواطنيـن باإلصـالح 
العشـائري علـى حسـاب الجهـات 
ظـل  وفـي  الرسـمية،  القضائيـة 
الفلسـطينية،  السـلطات  إعـالن 
التزامهـا  مناسـبة،  مـن  أكثـر  فـي 
القانـون  سـيادة  بمبـادئ 
لحقـوق  الدوليـة  وباالتفاقيـات 
اإلنسـان، موضحـاً وجـود تناقـض 
فـي خطـاب دولـة فلسـطين تجـاه 
اإلصالح العشـائري، فبينما تلتزم 
السـلطة بمبـادئ سـيادة القانـون، 
فإنهـا ترعـى اإلصالح العشـائري، 
الـذي  اإلصـالح  ذلـك  فـي  بمـا 
لحقـوق  انتهـاك  إلـى  يفضـي  قـد 

اإلنسـان.

وأضـاف: التقريـر حـاول الوقـوف 
التناقـض،  هـذا  أوجـه  علـى 
موقـف  بنـاء  وطـرق  وأسـبابه، 
رسـمي تجـاه اإلصـالح العشـائري 
حقـوق  نهـج  علـى  مبنيـاً  يكـون 
تقديـم  إلـى  يـؤدي  بمـا  اإلنسـان، 
القـرار  توصيـات محـددة لصانـع 
والفاعليـن الرئيسـيين فـي مجـال 
فيهـم  بمـن  العشـائري،  اإلصـالح 
رجال اإلصالح، من أجل أن تكون 
الرسـمية  غيـر  العدالـة  عمليـة 
متوافقـة مـع القانـون الفلسـطيني 

اإلنسـان. حقـوق  ومبـادئ 

دور  عـن  مداخلتـه  وفـي 
اإلصـالح  فـي  المحافظـات 
رجـال  مـع  وعالقتهـا  العشـائري 
األسـتاذ حمـدان  عبـر  اإلصـالح، 
البرغوثـي نائـب محافـظ رام اهلل 
اإلصـالح  أهميـة  عـن  والبيـرة، 
السـلم  حفـظ  فـي  العشـائري 
األحـداث  تطويـق  وفـي  األهلـي، 
من بدايتها، ال سيما في المناطق 
التـي تخـرج عـن السـيطرة األمنية 
)مناطـق ج(، مؤكـداً  الفلسـطينية 
تراجـع  المحافظـات  أن  علـى 
جميـع صكوك الصلح العشـائري، 
تكـون  أن  أجـل  مـن  وذلـك 
مـع  كبيـر،  حـد  إلـى  منسـجمة، 
القانـون الفلسـطيني، ومـع حقـوق 

وحرياتهـم. المواطنيـن 

أن  السـياق،  هـذا  فـي  وأكـد، 

الهيئة تنظم جلسة نقاش حول 
مسودة تقرير اإلصالح العشائري 

من منظور حقوقي
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صـك  أي  ترفـض  المحافظـات 
بالجلـوة،  الحكـم  يتضمـن  صلـح 
أو إهـدار دم المتهـم، داعيـاً، فـي 
الوقـت ذاتـه، إلـى ضـرورة توحيـد 
اإلصـالح،  رجـال  عمـل  مرجعيـة 
الرسـمية  الجهـة  وتحديـد 

عملهـم. علـى  المشـرفة 

أمـا األسـتاذ محمـد خضـر أسـتاذ 
جامعـة  فـي  الدسـتوري  القانـون 
التـي سـبق أن أطلقـت،  بيرزيـت، 
فيهـا،  الحقـوق  مـن خـالل معهـد 
اإلصـالح  حـول  الوطنـي  التقريـر 
العشـائري فـي العـام 2006، فقـد 
أكـد علـى أهميـة »اإلصـالح« فـي 
وفـي  الجنائيـة،  العدالـة  مجـال 
مجـال حفـظ السـلم األهلـي فـي 
المجتمـع، مؤكـداً علـى حقيقـة أن 
المجـال  فـي  اإلصـالح، ال سـيما 
أي  يفـرض  أال  يجـب  الجزائـي، 
أي  األطـراف،  علـى  جـزاءات 
»القضـاء  ثـوب  يلبـس  أال  يجـب 
العشـائري« باعتبـار ذلـك وظيفـة 
الرئيسـية،  الدولـة  وظائـف  مـن 
وأن يقتصـر علـى تقريـب وجهـات 
بيـن  الخواطـر  وتطييـب  النظـر 

النـاس.

مراجعـة  ضـرورة  خضـر  وأكـد 
عمـل أي جهـات تقـوم باإلصـالح، 
للتأكـد مـن التزامهـا بمبدأ سـيادة 
القانـون، وعـدم انتهاكهـا للحقـوق 
والحريـات األساسـية للمواطنيـن، 
بيـن  اإلرادة  حريـة  يضمـن  وبمـا 
الوقـت  فـي  مؤكـداً،  األطـراف، 
أي  إخضـاع  ضـرورة  علـى  ذاتـه، 
المبـادئ  بهـذه  يلتـزم  ال  شـخص 
إلـى المسـاءلة القانونيـة، باعتبـار 
ال  اإلنسـان  حقـوق  جرائـم  أن 
تسـقط بالتقـادم بحسـب القانـون 

األساسـي.

وأكـد الدكتـور عمـر رحـال مديـر 
اإلنسـان  حقـوق  إعـالم  مركـز 
علـى  »شـمس«،  والديمقراطيـة 
اإلصـالح  رجـال  عمـل  أهميـة 
السـلم  حفـظ  فـي  العشـائري 
إلـى  الحقـوق  ورد  األهلـي، 
أصحابهـا بوقـت أسـرع بكثيـر مـن 
وهـذا  الرسـمية،  العدالـة  جهـات 
مـا يدفـع المواطنيـن إلـى تفضيـل 
اللجـوء إلـى رجـال اإلصـالح علـى 
حسـاب المحاكـم والنيابـة العامة.

رجـال  عمـل  أن  رحـال  وأوضـح 
اإلصـالح يكتسـب أهميـة إضافية 
فـي ظـل عـدم سـيطرة السـلطات 
الفلسـطينية علـى مسـاحة كبيـرة 
والقـدس  الغربيـة  الضفـة  مـن 
يدفـع  الـذي  األمـر  الشـرقية، 
عـن  البحـث  إلـى  المواطنيـن 
البديـل الـذي يثقـون بـه، وهـو هنا 

العشـائري. اإلصـالح  رجـال 

العديـد  الجلسـة  وشـهدت 
قضـاة  مـن  المداخـالت  مـن 

ومسـؤولين  الشـرعية  المحاكـم 
الغربيـة،  الضفـة  فـي محافظـات 
اإلصـالح  رجـال  إلـى  إضافـة 
أحدهـم،  أكـد  الذيـن  العشـائري، 
وهـو الشـيخ موسـى كايـد كعابنـة، 
أحـد شـيوخ عشـيرة الكعابنـة فـي 
معظـم  أن  القـدس،  محافظـة 
حـل  إلـى  يلجـأون  الفلسـطينيين 
قضاياهم عبر القضاء العشـائري 
مبينـاً  واألسـرع،  األسـهل  ألنـه 
هـذا  فـي  اإلصـالح  رجـال  خبـرة 

لمجـال.  ا

رجـال  رفـض  علـى  كعابنـة  وأكـد 
اإلصـالح إهـدار الـدم، معتبـراً أن 
مثـل هـذه األقـوال هـي إشـاعات 
مـن  كل  أن  مضيفـاً:  أكثـر،  ليـس 
يحارب العشـائر معركته خاسـرة.

هـذا، وسـتعمل الهيئـة علـى نشـر 
قبـل  النهائيـة،  بصورتـه  التقريـر، 
نهايـة العـام 2019، علـى موقعهـا 

اإللكترونـي.

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

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

الهيئة نظامها الداخلي الذي يضمن استقالليتها ووظائفها الفّعالة. 

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

وحقوق االنسان لتصبح جزًء من نسيجه الثقايف.

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

انتهاكات حقوق اإلنسان  بهدف خلق مجتمع دميقراطي ومتسامح.

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

بقيمها هذه والتي ترجمتها هذه إلى مدونة للسلوك املهني.

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

املعايير الدولية حلقوق اإلنسان. 
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لحقـوق  المسـتقلة  الهيئـة  تتابـع 
قـرار  المظالـم«  »ديـوان  اإلنسـان 
مجلـس القضـاء األعلـى االنتقالي 
بشـأن إحالة أحد السـادة القضاة 
علـى خلفيـة  تأديـب  إلـى مجلـس 
رأيـه  فيـه عـن  عّبـر  نشـره مقـاالً 
فـي قضايـا عامـة، علمـاً أن مثـل 
مـن  األول  يكـن  لـم  القـرار  هـذا 
مـن  العديـد  سـبقه  فقـد  نوعـه، 
القـرارات الصادرة عـن المجالس 
بمالحقـة  المتعاقبـة  القضائيـة 
بعـض السـادة القضـاة، بمـن فيهم 
قضـاة فـي المحكمـة العليـا، علـى 
فـي  آرائهـم  عـن  التعبيـر  خلفيـة 

العامـة. الشـؤون 

فـي  الحـق  أن  الهيئـة  تعتبـر 
حـق  هـو  والتعبيـر،  الـرأي  حريـة 
اإلنسـان  حقـوق  مـن  أساسـي 
الدولـي  القانـون  كفلهـا  التـي 
والقوانيـن الوطنيـة، بمـا فـي ذلـك 
القانـون األساسـي المعـدل، ويعـد 
لممارسـة الحقـوق  مدخـاًل مهمـاً 
الحـق  ممارسـة  وإن  األخـرى، 
كمـا  والتعبيـر،  الـرأي  حريـة  فـي 
لجميـع  هـو  األخـرى،  الحقـوق 
اختـالف  علـى  الفلسـطينيين 
مراكزهـم القانونيـة واالجتماعيـة 
واالقتصاديـة، بمـن فيهـم السـادة 
القضـاة، وال يخضعـون فـي ذلـك 
سـوى للقيـود القانونيـة المقبولـة 
الديمقراطيـة  المجتمعـات  فـي 
الحـرة، التي تحدثت عنها الوثائق 

العـام  التعليـق  سـيما  ال  الدوليـة، 
للجنـة حقـوق اإلنسـان فـي األمـم 
المتحـدة رقـم )34(، مـع إضافـة 
السـادة  قيـد آخـر علـى ممارسـة 
القضـاة لهـذا الحـق، نصـت عليـه 
المتحـدة  األمـم  مبـادئ  أيضـاً 
اسـتقالل  بشـأن  األساسـية 
السـلطة القضائيـة لسـنة 1985، 
ومدونـة السـلوك القضائـي لسـنة 
يسـلك  أن  باشـتراطهم   ،2006
ممارسـة  لـدى  دائمـاً  القضـاة 
هيبـة  يحفـظ  مسـلكاً  حقوقهـم 
القضـاء  ونزاهـة  منصبهـم 

واسـتقالله.

وبنـاًء علـى ذلـك، فإننـا فـي الهيئة 
المستقلة لحقوق اإلنسان، نطالب 
أو  إجـراءات  أي  وقـف  بضـرورة 
علـى  القضـاة  للسـادة  مالحقـات 
الشـؤون  فـي  يكتبونـه  مـا  خلفيـة 
هـذه  اسـتمرار  لتعـارض  العامـة، 

القانـون  مـع  اإلجـراءات جوهريـاً 
السـلوك  ومدونـة  األساسـي 
القضائـي، ومـع المعاييـر الدوليـة 
نجـاح  إن  كمـا  العالقـة.   ذات 
عمليـة اإلصـالح القضائي يتطلب 
السـادة  لجميـع  المجـال  إفسـاح 
بحريـة  التعبيـر  فـي  القضـاة 
القضايـا،  بمختلـف  آرائهـم  عـن 
المتعلقـة  القضايـا  فيهـا  بمـا 
بالسياسـة القضائيـة.  ونـرى فـي 
هـذا السـياق، ضـرورة العمـل على 
تعديـل مدونـة السـلوك القضائـي 
بمـا يكفـل حق القضاة في التعبير 
عـن الرأي وفي تكوين الجمعيات، 
هـذه  ممارسـة  إخضـاع  وعـدم 
الحقـوق إال للقيـود التـي حددتهـا 
المعاييـر الدولية، ال سـيما مبادئ 
األمـم المتحـدة األساسـية بشـأن 
القضائيـة  السـلطة  اسـتقالل 

.1985 لسـنة 

بيان صادر عن الهيئة المستقلة 
لحقوق اإلنسان حول حرية الرأي 

والتعبير للسادة القضاة
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تقريـراً  اإلنسـان  لحقـوق  المسـتقلة  الهيئـة  أصـدرت 
مـن  المدرسـية  الكتـب  تحليـل محتـوى  حـول  خاصـاً 
والعلـوم  العربيـة،  )اللغـة  اإلنسـان  حقـوق  منظـور 
والحياة( للصفوف األساسـية من األول حتى التاسـع.

وقـد جـاءت هـذه الدارسـة التحليليـة في سـياق العمل 
واهتمامهـا   2018/2019 العـام  فـي  بدأتـه  الـذي 
الـذي  الـدور  لفحـص  المدرسـية،  الكتـب  بمراجعـة 
الجنسـين،  بيـن  المسـاواة  ثقافـة  تعزيـز  فـي  تؤديـه 
ومـدى تضمينهـا مفهـوم النـوع االجتماعـي وقضايـاه، 
كفرصة سـانحة في إطار عمل وزارة التربية والتعليم 
علـى مراجعـة المناهـج المدرسـية الحاليـة وتقييمهـا، 
صانعـي  يـدي  بيـن  التقريـر  هـذا  مخرجـات  لوضـع 
القـرار التعليمـي والتربـوي، لالسـتفادة منهـا في إطار 

عمليـة التغييـر.

الكتـب  بمراجعـة  اهتمامهـا  فـي  الهيئـة  انطلقـت 
تلعبـه  الـذي  المهـم  الـدور  مـن  وتحليلهـا  المدرسـية 
الكتـب المدرسـية فـي تربيـة األفـراد، وتثقيفهـم علـى 
حقوق ومفاهيم وقيم المسـاواة وحقوق اإلنسـان التي 
أقرتها المؤسسـات الدولية المعنية بحقوق اإلنسـان.  
وتدريـس حقـوق اإلنسـان يعنـي تأسـيس هـذه الحقوق 
والمشـاعر،  والوجـدان  الوعـي  مسـتوى  علـى  كقيـم 

وكسـلوكيات عمليـة علـى مسـتوى الممارسـة.

اهتمـت المواثيـق الدوليـة، وكذلـك اإلقليميـة، بالحـق 
فـي التعليـم كحـق مـن حقــوق اإلنسـان، وأكـدت علـى 
التعليميـة،  للبرامـج  كغايـة  اإلنسـان  حقـوق  حمايـة 
ولكنهـا لــم توضـح، بشـكل تفصيلـي، طـرق الجمعيـة 
اإلنسـان  حقـوق  تعليـم  فـي  المتحـدة  لألمـم  العامـة 
والوصـول إلـى تحقيـق هـذه الغايـة.  وعرفتـه بأنـه: 
يتعلـم  الحيـاة،  باسـتمرار  ومسـتمرة  شـاملة  »عمليـة 

وكل  التنميـة،  مسـتويات  كل  فـي  النـاس  بوسـاطتها 
شـرائح المجتمـع، احتـرام كرامـة اآلخريـن، ووسـائل 
المجتمعـات«.   كل  فـي  ومناهجـه  االحتـرام  هـذا 
صـدر العديـد مـن الدراسـات واألبحـاث التـي اهتمـت 
بمقاربـة الكتـب المدرسـية مـن منظـور حقوقـي علـى 
الصعيـد العالمـي والعربـي والمحلـي، وكشـفت نتائـج 
هـذه الدراسـات عـن وجـود اهتمـام بحقـوق اإلنسـان 
فـي الكتـب المدرسـية، فـي ظـل غيـاب وجـود تـوازن 
بيـن الجوانـب النظريـة والعمليـة فـي مفاهيـم حقـوق 
اإلنسـان، ووجـود عشـوائية فـي إدماجهـا فـي الكتـب 

الدراسـية.

تمحـورت عمليـة تحليـل الكتـب المدرسـية فـي تحليـل 
والحيـاة(  والعلـوم  العربيـة  )اللغـة  كتـب  محتـوى 
للصفـوف مـن األول وحتـى التاسـع األساسـية، وذلـك 
القيـم  لمصفوفـة  مراعاتهـا  مـدى  علـى  للتعـرف 

توزيعهـا. ومنهجيـة  والحقـوق 

وقـد حاولـت الدراسـة الحاليـة اإلجابـة عـن األسـئلة 
التاليـة:

السـؤال الرئيـس األول: مـا مـدى مراعـاة محتوى كتب 
التاسـع  وحتـى  األول  مـن  للصفـوف  والحيـاة  العلـوم 

األساسـية لقيـم حقـوق اإلنسـان؟

محتـوى  مراعـاة  مـدى  مـا  الثانـي:  الرئيـس  السـؤال 
وحتـى  األول  مـن  للصفـوف  والحيـاة  العلـوم  كتـب 

اإلنسـان؟ حقـوق  لتكـرارات  األساسـية  التاسـع 

مراعـاة محتـوى  مـدى  مـا  الثالـث:  الرئيـس  السـؤال 
كتـب اللغـة العربيـة للصفـوف من األول وحتى التاسـع 

األساسـية لقيـم حقـوق اإلنسـان؟

محتـوى  مراعـاة  مـدى  مـا  الرابـع:  الرئيـس  السـؤال 

إصدار جديد
تحليل محتوى الكتب المدرسية 

من منظور حقوق اإلنسان
)اللغـة العربيـة، والعلـوم والحياة( للصفوف األساسـية من األول حتى التاسـع
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كتـب اللغـة العربيـة للصفـوف من األول وحتى التاسـع 
األساسـية لتكـرارات حقـوق اإلنسـان؟

وخلـص التحليـل إلـى أن عمليـة إدماج حقوق اإلنسـان 
عمليـة  سـياق  فـي  تـأِت  لـم  الدراسـية،  الكتـب  فـي 
ممنهجـة ومخططـة، حيـث كشـف التقريـر عـن بـروز 
تكـرارات كبيـرة للعديـد مـن الحقـوق، وبـروز تكـرارات 
محـدودة لحقـوق أخـرى، وذلك في كتـب اللغة العربية 

والعلـوم والحيـاة.

مـن  والحيـاة  والعلـوم  العربيـة  اللغـة  كتـب  تُخـل  ولـم 
تضميـن قيـم حقـوق اإلنسـان، ولكـن كشـف التقريـر 
الكتـب  فـي  القيـم  هـذه  وجـود  فـي  تفـاوت  عـن 
هـذه  أن  يعنـي  الـذي  األمـر  المذكـورة،  المدرسـية 
القيـم، وإن وجـدت، فهـي واردة فيهـا بشـكل عشـوائي 

لهـا. مخطـط  وغيـر 

وقد أوصى فريق البحث بـ:

 ضـرورة اعتمـاد مصفوفـة حقـوق اإلنسـان لـدى 1. 
بنـاء محتـوى كتـب المباحـث المدرسـية المختلفة 

أو تطويرهـا.
لـدى . 2 واضحـة  تربويـة  فلسـفة  تبنـي  ضـرورة   

بنـاء المناهـج أو تطويرهـا، وتحديـداً المدرسـية 
المختلفـة. للمراحـل 

محتـوى 3.  فـي  اإلنسـان  حقـوق  إدمـاج  ضـرورة   
الكتـب المدرسـية، بشـكل مخطـط وواٍع، بحيـث 
يغـذي الملكـة العلمية، ويعزز قيم حقوق اإلنسـان 

والطالبـات. للطـالب 
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نبذة تعريفية
الرسـمية  الوطنيـة  المؤسسـة  هـي  المظالـم«  »ديـوان  اإلنسـان  لحقـوق  المسـتقلة  الهيئـة 
الُمكرسـة لدعـم حقـوق المواطنيـن الفلسـطينيين. وتتمتـع بالعضويـة الكاملـة فـي التحالـف 
العالمي للمؤسسـات الوطنية لحقوق اإلنسـان )GANHRI(. كما أنها عضو في منتدى آسـيا 
والمحيـط الهـادئ للمؤسسـات الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان، ورابطــة أمنــاء المظــالم لمنطقــة 

البحــر األبيـض المتوسـط. 

وقـد أُنشـئت الهيئـة بموجـب مرسـوم رئاسـي َصـدر فـي 30 أيلـول/ 1993 ونُشـر فـي العـدد 
59 لسـنة 1995 فـي الجريـدة الرسـمية الفلسـطينية. وبـدأت الهيئـة عملهـا فـي مطلـع عـام 
1994، وأُخضعـت، الحقـاً، تحـت المـادة 31 مـن القانـون األساسـي الفلسـطيني الـذي ينـص 
تشـكيلها  يُحـدد  الـذي  القانـون  بموجـب  اإلنسـان  لحقـوق  مسـتقلة  لجنـة  »تنشـأ  أن  علـى 
ومهامهـا واختصاصاتهـا القضائيـة«. وتُقـدم الهيئـة تقاريرهـا إلـى رئيـس السـلطة الوطنيـة 
والمجلـس التشـريعي الفلسـطيني«. وتماشـياً مـع المرسـوم الرئاسـي لعـام 1995، وضعـت 

الهيئـة نظامهـا الداخلـي الـذي يضمـن اسـتقالليتها ووظائفهـا الفّعالـة. 

الرؤية
مجتمـع فلسـطيني حـر، تتأصـل فيـه قيـم العدالـة والمسـاواة وتُحتـرم فيـه الحريـات العامـة 

وحقـوق االنسـان لتصبـح جـزًء مـن نسـيجه الثقافـي.

الرسالة
إلـى حمايـة  اإلنسـان  تُعنـى بحقـوق  الهيئـة كمؤسسـة فلسـطينية وطنيـة دسـتورية  تسـعى 
وتعزيـز حقـوق اإلنسـان اسـتناداً إلـى القانـون األساسـي الفلسـطيني، والتشـريعات الوطنية، 
وإعـالن االسـتقالل، والمعاييـر الدوليـة لحقـوق اإلنسـان، وذلك باالرتكاز إلـى المنهج القائم 
علـى حقـوق اإلنسـان، وتقـوم الهيئـة برصـد احتـرام حقوق اإلنسـان  وتوثيـق انتهاكات حقوق 

اإلنسـان  بهـدف خلـق مجتمـع ديمقراطـي ومتسـامح.

القيم األساسية
تتبنـى الهيئـة وتطبـق مجموعـة مـن القيـم الخاصـة بهـا والمتأصلة فـي برامجها وأنشـطتها، 
أاّل وهـي المصداقيـة والنزاهـة والمسـاءلة والسـرية والتسـامح والمسـاواة. وتلتـزم الهيئـة 

بقيمهـا هـذه والتـي ترجمتهـا هـذه إلـى مدونـة للسـلوك المهنـي.

المسؤوليات والمهام
تحـددت  الهيئـة  ومهـام  مسـؤوليات  فـإّن   ،1995 عـام  الصـادر  الرئاسـي  للمرسـوم  وفقـاً 
»بمتابعـة وضمـان تحقيـق متطلبـات صـون حقـوق اإلنسـان من قبل التشـريعات الفلسـطينية 
بمـا فيهـا القوانيـن واللوائـح، وكذلـك مهـام مختلـف الدوائـر والـوكاالت والمؤسسـات التابعة 
لدولـة فلسـطين ومنظمـة والتحريـر الفلسـطينية«. ويمتـد نطـاق عمـل الهيئـة ليشـمل تغطية 
إسـاءة اسـتخدام حقوق اإلنسـان، وشـكاوى المواطنين بشـأن انتهاكات حقوق اإلنسـان التي 
ترتكبهـا السـلطات التنفيذيـة، ونشـر الوعـي القانونـي، وتراقـب الهيئـة أيضـاً التشـريعات 
الوطنيـة والسياسـات العامـة، وتعمـل علـى مواءمتهـا مـع المعاييـر الدوليـة لحقـوق اإلنسـان. 



العدد 63  - خريف 2019
فصلية حقوق اإلنسان الفلسطيني

تتابـع الهيئـة الشـكاوى التـي تتلقاهـا مـن المواطنيـن، وفيهـا انتهـاكات لحقوقهـم، سـواء كانـت 
الشـكاوى تتعلـق باألجهـزة األمنيـة كاإلعتقـال، والتوقيـف دون اتبـاع اإلجـراءات القانونيـة، أو 
شـكاوى تتعلـق بالـوزارات والمؤسسـات المدنيـة العامـة، مثـل الفصـل التعسـفي مـن الوظيفـة 
العامـة، والتقصيـر أو التأخيـر غيـر المبـرر فـي تقديـم الخدمـات، أو عـدم اتبـاع الرجـراءات 

القانونيـة فـي التعييـن للوظائـف العامـة.

عزيزتـي المواطنـة عزيـزي المواطـن: إذا حرمـت مـن خدمـة تستحقها/تسـتحقينها، أو إذا 
تعرضـت حقوقـك لالنتهـاك مـن قبل أي من السـلطات الرسـمية، فـال تتردد/تترددي بزيارتنا 

أو اإلتصـال بنـا علـى أحـد العناويـن المبينـة أدنـاه:

عناوين مكاتب
الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان »ديوان المظالم« - فلسطين

المقر الرئيسي
رام الل - خلف المجلس التشريعي

مقابل مركز الثالسيميا »أبو قراط«
هاتف: 2986958/ 2960241 2 970+

فاكس: 2987211 2 970+ ص.ب. 2264
ichr@ichr.ps :البريد االلكتروني

www.ichr.ps :الصفحة االلكترونية

مكتب الوسط
رام اهلل - رام اهلل التحتا - مقابل السفارة األلمانية 

عمارة راحة - ط6
هاتف: 2989838 2 970+  فاكس: 2989839 2 970+

مكتب الشمال
نابلس

شارع سفيان - عمارة اللحام - ط1
هاتف: 2335668 9 970+   فاكس: 2366408 9 970+

طولكرم
قرب مستشفى ثابت ثابت - عمارة دعباس - ط3

تلفاكس: 2687535 9 970+

مكتب الجنوب
الخليل 

رأس الجورة - بجانب دائرة السير
عمارة حريزات - ط1

هاتف: 2295443 2 970+  فاكس: 2211120 2 970+

بيت لحم
عمارة نزال - ط2 - فوق البنك العربي

هاتف: 2750549 2 970+  فاكس: 2746885 2 970+

مكتب غزة والشمال
الرمال - مقابل المجلس التشريعي - خلف بنك القدس
هاتف: 2824438 8 970+  فاكس: 2845019 8 970+

مكتب الوسط وجنوب قطاع غزة
خانيونس - شارع جمال عبد الناصر - عمارة الحسن،

الطابق الثالث، بجوار عصيرات رمانة 2 
هاتف: 2060443 8 970+  فاكس: 2062103 8 970+
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