
201  

 تطبيقات العدالة غير الرسمية لحل النزاعات المحلية:

اإلصالح العشائري في قطاع غزة نموذًجا

 ghassan.elkahlout@dohainstitude.edu.qa. البريد اإللكتروني:   (*)
sbarakat@dohainstitude.edu.qa. (**) البريد اإللكتروني:  
walarabeed@dohainstitute.edu.qa.  :البريد اإللكتروني (***)

غسان الكحلوت(*)
رئيس برنامج ماجستير إدارة النزاع والعمل اإلنساني،
معهد الدوحة للدراسات العليا.

سلطان بركات(**)
أستاذ، برنامج ماجستير إدارة النزاع والعمل اإلنساني،
معهد الدوحة للدراسات العليا.

 وديع العرابيد(***)
مساعد باحث، مركز دراسات النزاع والعمل اإلنساني.

ملخص
تسعى الورقة لدراسة اإلصالح العشائري كأحد تطبيقات العدالة غري الرسمية يف حل 
الرصاعات املحلية. تناقش الورقة مدى قبول هذا األسلوب كوسيلة بديلة من القضاء الرسمي 
القانونية  القيمة  إىل  التطرق  مع  غزة،  قطاع  يف  الفلسطيني  املجتمع  داخل  النزاعات  لحل 
لصكوك الصلح واملامرسة القضائية بهذا الشأن. وتخلص الورقة إىل أن اإلصالح العشائري 
هو أحد أشكال العدالة غري الرسمية املقبولة مجتمعيًا يف القطاع، ولكنه ال يعد بديًال من 
القضاء الرسمي، حيث ما زال، يلجأ إليه املجتمع الغزي لعوامل مختلفة، بالرغم من تضاؤل 
دور العشرية يف الشأن العام. تدعو الورقة إىل تبنى منظور إيجايب تجاه مشاركة القوى 

املجتمعية يف حل النزاعات املحلية.

الضبط  العشائري؛  اإلصالح  الرسمية؛  غري  العدالة  غزة؛  قطاع  املفتاحية:  الكلامت 
االجتامعي.
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مقدمة
عىل الرغم من نشأة املؤسسات القضائية واملحاكم وأجهزة الرشطة واألمن ووجود الدستور 
ومجموعة القوانني الناظمة لعالقة األفراد بالدولة، مل تختِف الوسائل البديلة التي يحل بها 
األفراد نزاعاتهم، بل استمرت املجتمعات يف اختيار وسائل مختلفة غري رسمية لحل خالفاتها. 
يوفر العمق التاريخي والزخم الثقايف للمجتمعات العربية فرصة فريدة لفهم مجموعة متنوعة 
من الوسائل للتعامل مع النزاعات املجتمعية، حيث تطورت طرائق بديلة يف كل بلد عريب، مع 

 .(Albrecht [et al.], eds., 2006) األخذ بالحسبان خصوصية كل مجتمع من هذه املجتمعات

الصهيوين  باالحتالل  تتعلق  لعوامل  نتيجة  كبري  حد  إىل  فريد  الفلسطيني  السياق  يعد 
بعد  واالجتامعية.  واالقتصادية  السياسية  البيئة  وضعف  للدولة،  األساسية  العنارص  وغياب 
توقيع تفاهامت أوسلو ما بني منظمة التحرير الفلسطينية واالحتالل اإلرسائييل، وتأسيس 
عام 1994،  منذ  للحكم  رسمية  مؤسسات  إنشاء  من  تبعها  وما  الفلسطينية  الوطنية  السلطة 
عىل  حامس  حكومة  وسيطرة   ،2007 عام  يف  الفلسطيني  االنقسام  حدوث  لحظة  وحتى 
قطاع غزة، واستمرار الحصار املفروض عىل القطاع (كرباج ونوفل، 2020)، ما زال املجتمع 
اإلصالح  وبقي  املحلية  النزاعات  حل  يف  والتقاليد  األعراف  مبنظومة  متمسًكا  الفلسطيني 

العشائري وسيلة بارزة للعدالة غري الرسمية يف فلسطني.

 تناقش هذه الورقة منظومة العدالة غري الرسمية مع الرتكيز عىل اإلصالح العشائري 
الرسمي،  القضاء  من  بعيًدا  غزة  قطاع  يف  املحلية  النزاعات  تسوية  وسائل  إحدى  بوصفه 
وتنظر يف جذور اإلصالح العشائري يف ضوء األدبيات والتجارب املختلفة ملثل هذه الوسائل 
ك  متسُّ يف  تساهم  التي  العوامل  يف  تبحث  كام  وإدارتها.  النزاعات  حل  يف  الرسمية  غري 
املواطنني بهذه الوسيلة، إضافة إىل مناقشة التحديات التي تواجه هذه املنظومة املجتمعية، 

ووجهات النظر املختلفة حولها.

غري  بالعدالة  املتعلقة  املوثوقة  األكادميية  الدراسات  عىل  التحليل  يف  الورقة  تعتمد 
الرسمية، والضبط االجتامعي وحل النزاعات، وكذلك عرب املقابالت شبه املنظمة مع بعض 
وجهاء العائالت املعروفني عىل املستوى املحيل يف قطاع غزة، ونشطاء يف حل النزاعات 
املجتمعية، ومستشارين وباحثني قانونيني. تم اختيار العيِّنة يف املقابالت من خالل استخدام 
مع  جنب  إىل  جنبًا  املؤلف،  جانب  من  لوجه  وجًها  املقابالت  إجراء  تم  الثلج.  كرة  أسلوب 
سكايب واملقابالت الهاتفية. تعتمد الورقة أيًضا عىل الخربة واملالحظات املرتاكمة للمؤلفني 

نظرًا إىل انخراطهم بصورة احرتافية يف املنطقة.

أوًال: العدالة غير الرسمية والضبط االجتماعي

يعرف نظام العدالة غري الرسمية بأنه «املامرسات التي تتخذ يف حل النزاعات وتقع 
خارج نطاق نظام العدالة الرسمي، بحيث تشمل سلسلة من اآلليات الخارجة عن السيطرة 
لحل  استخدامها  يتم  والتي   - بالرضورة  نفوذها  خارج  تكن  مل  وإن   - للدولة  املبارشة 



203 تطبيقات العدالة غير الرسمية لحل النزاعات المحلية/غسان كحلوت وسلطان بركات ووديع العرابيد 

النزاعات والرصاعات بطريقة تعتربها املجتمعات املحلية مرشوعة» (Coburn, 2013). تعود 
جذور ومالمح أنظمة العدالة غري الرسمية إىل ما قبل بروز الدولة الحديثة، حيث طورت 
الخالفات  لحل  والتقاليد  األعراف  عىل  تعتمد  متنوعة  مجتمعية  وآليات  وسائل  املجتمعات 
القبيلة  مثل  للمجتمعات  االجتامعية  البنية  يف  القدم  منذ  متجذر  أمر  وهذا  النزاعات،  أو 

 .(Abel, 1981: 245-267) والعشرية واملؤسسات الدينية والعائلة وغريها

ميكن تتبع أنظمة العدالة غري الرسمية، بالعودة ملفهوم الضبط االجتامعي الذي تعود 
دوركايم  وإميل   (Hollingshead, 1941: 217) سمول  وويدربري  ألبيون  أعامل  إىل  جذوره 
بقي  طويلة  ملدة   .(Thompson, 2020) وآخرين  هوبز  وتوماس   (Janowitz, 1975: 82-108)
 (Chriss, نفسها  تنظيم  عىل  اجتامعية  مجموعة  قدرة  عىل  يدل  االجتامعي  الضبط  مفهوم 
نظريات  تطوير  تم  حيث  شمولية  أكرث  ليكون  املفهوم  تطوير  تم  (712-689 :2007، ولكن 
بالك  دونالد  األمرييك  االجتامع  عامل  أثار  الرصاعات.  وإدارة  تسوية  يف  استخدامها  بنية 
سجاًال حول استخدامات املفهوم، إذ رأى أن مفهوم الضبط االجتامعي يحمل استخدامني: 
األول وهو العام، ويشري إىل جميع املامرسات والرتتيبات البرشية التي تساهم يف النظام 
الثاين،  االستخدام  يف  بينام  االمتثال.  إىل  خاص  بوجه  الناس  تدفع  والتي  االجتامعي، 
يشري الضبط االجتامعي بشكل أكرث تحديًدا إىل كيفية تعريف األشخاص للسلوك املنحرف 
واالستجابة له. وبالتايل، فإنه يشمل العقاب من كل نوع وكذلك املطالبة بالتعويض من قبل 
الضحية عن سوء السلوك (Black, 1984: 4-5)، ويشمل ذلك املعايري والقيم التي باالمتثال لها 
تتم تسوية الرصاعات يف املجتمع من طريق تدخل الطرف الثالث مثل الوساطة والتحكيم 
التي  اآللية  فهم  يف  املساهمة  إطار  ويف   .(285  :2009 الحسني،  (عبد  والحكم  القضايئ 
يتحقق بها الضبط االجتامعي، يبنّي بالك أن هناك خمسة أنواع لحل النزاعات من خالل 
نظرية تدخل الطرف الثالث وهي تتمثل بـ: (1) التهدئة الودية؛ (2) الوساطة؛ (3) التحكيم؛ 
(4) األحكام القضائية؛ (5) التهدئة القمعية (Black, 1984: 21-23). يضيف بالك أن درجة 
الخصوصية والقرابة تؤثر يف نوع الوسيلة التي يختارها أطراف النزاع لتسويته، بدًءا من 
الحل الودي الذي يتم حينام تكون درجة القرابة بني األطراف املتنازعة والطرف الثالث 
درجة القرابة واملسافة االجتامعية  وهكذا حتى نصل إىل الحل القمعي حينام تكون  أكرب، 
مع  يتناقض  قد  أنه  إال  جزئية،  بصورة  صحيًحا  بالك  إليه  يذهب  ما  يكون  قد  جًدا.  بعيدة 
البديلة،  الوسائل  طريق  عن  رصاعاتهم  لحل  املجتمع  أفراد  لجوء  يف  اإلنسانية  التجربة 
البنية  بسبب  رصاعاتها  حل  يف  والتقاليد  والعادات  العرف  عىل  تعتمد  التي  تلك  خصوًصا 
الثقافية واالجتامعية الخاصة باملجتمع أو بسبب غياب سلطة الدولة (الهيئة املستقلة لحقوق 
اإلنسان، 2009). يشري بول النديز، وهو من أشهر رواد نظرية الضبط االجتامعي الوظيفي، 
إىل أن األرسة وحدها ال ميكنها القيام مبهام الضبط االجتامعي، إمنا يعرتف بدور مكونات 
أخرى يف مامرسة هذه الوظيفة مثل املدرسة وغريها من املكونات يف املجتمع، مع تأكيده 
بأن درجة الضبط التي ميكن أن تصل إليها األرسة مختلفة من مجتمع إىل آخر ومن عائلة 
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إىل أخرى (الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان، 2009). ينعكس الضبط االجتامعي الخارجي يف 
اآلخرين  فرض  خالل  من  عىل القواعد واملعايري والقيم املجتمعية املتعارف عليها  الحفاظ 
أو  رسمي  إما  يكون  وهو  انتهاكها  من  ومنعهم  املجتمع  يف  األفراد  سلوكيات  عىل  الرقابة 
الرسمي  االجتامعي  الضبط  يتبلور   .(2009 اإلنسان،  لحقوق  املستقلة  (الهيئة  رسمي  غري 
يف مجموعة الوسائل التي تحكم سلوك األفراد يف املجتمع والتي تقوم بتنظيمها الدولة. 
بينام الضبط االجتامعي غري الرسمي وهو موضوع هذه الورقة فيتمثل مبجموعة الوسائل 
الناظمة لسلوك األفراد يف املجتمع والتي تقوم بتنظيمها وحدات ومؤسسات اجتامعية يتم 
لحقوق  املستقلة  (الهيئة  العامل  يف  املجتمعات  مختلف  يف  االجتامعي  الضبط  خاللها  من 
اإلنسان، 2009: 248-256). يف النوع األول تتمثل األداة الرئيسية للضبط االجتامعي يف 
القانون، أما يف النوع الثاين فهي تتمثل باألمناط االجتامعية كالعرف والعادات والتقاليد 

(فياض، 2018: 1).

املميزة  والعمليات  بالسامت  كبريًا  اهتامًما  توِل  مل  الدراسات  بأن  إميرسون  ويعتقد 
حل  يف  وبالتايل  االجتامعي  الضبط  تحقيق  يف  الرسمية  غري  االجتامعي  الضبط  لوسائل 
النزاعات؛ بسبب امليل املستمر إىل تصور هذا الضبط مبصطلحات تشبه القانون، فهو يرى 
أن التأكيد عىل العقوبات يف الرقابة غري الرسمية أمر مبالغ فيه، ألن العديد من حاالت 
هذا النوع من الضبط ال تنطوي عىل جهود ملعاقبة أو إيذاء أو حرمان اآلخر، وتحديًدا يف 
العالقات الدامئة. حيث غالبًا ما يتم توجيه هذا الضبط إىل تصحيح، أو معالجة املواقف 
أو السلوك املستفز أو املزعج، بغرض استعادة نوع من النظام، وهو ما يدعو إىل استخدام 

.(Emerson, 2006: 71-76) وسائل الضبط االجتامعي غري الرسمي كوسائل معالجة

ثانًيا: العدالة غير الرسمية
تطبيق عملي للضبط االجتماعي

من  الكثري  وهناك  العامل،  حول  الرسمية  غري  العدالة  ألنظمة  ملحوظ  انتشار  هناك 
األشخاص الذين يلجأون إليها للبحث عن حقوقهم (Wojkowska, 2007: 9). تشري التقديرات 
بأن ما معدله 70-80 باملئة من النزاعات املحلية عىل املستوى العاملي يتم حلها بالطرائق 
غري الرسمية ومن دون الذهاب إىل القضاء الرسمي للدولة. تَعّد النساء والفقراء واألقليات 
 (International الرسمية  غري  العدالة  طالبي  من  العظمى  األغلبية  املهمشة  واملجتمعات 
(Development Law Organization (IDLO), 2009: 5. عىل سبيل املثال، تشتهر بنغالدش يف 
تسوية ما معدله 80-90 باملئة من مجموع النزاعات عرب وسائل غري رسمية. ويف سرياليون، 
يخضع ما يقرب من 85 باملئة من السكان للوالية القضائية للقانون العريف، املحدد مبوجب 
الدستور عىل أنه «قواعد القانون»، والتي حسب األعراف املوجودة هناك، تعّد قواعد قابلة 
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للتطبيق عىل مجتمعات معيِّنة يف البلد. ويف موزمبيق وغانا، يتم تطبيق آليات الحيازة العرفية 
عىل 75 باملئة من األرايض؛ كام تشري التقديرات أن ما معدله 80 باملئة من البورونديني 
فقط  أمامها  أو  أوىل  كمحاكمة  النزاعات  لفّض  التقليدية  املؤسسة  إىل  قضاياهم  يرفعون 

 .(Wojkowska, 2007: 9)

قد يدلل وصف «غري رسمي» بوصفه نظاًما بسيطًا أو متدنيًا يف حني أنه يف الواقع قد 
(Röder, 2012: 58- يطبق نظاًما متطوًرا للغاية من القواعد ويكون رسميًا متاًما يف اإلجراء

(61. أقدمت بعض الدول عىل تنظيم هذه األساليب ضمن قوانينها الداخلية، بل يف حاالت 

يتم  حني  وذلك  للدولة  تابعة  رسمية  بهيئات  ممثلة  الرسمية  غري  العدالة  منظومة  أصبحت 
 (Wojkowska, دمجهم رسميًا يف نظام محاكم الدولة، مثل املحاكم االجتامعية يف إثيوبيا
(2007 . ومع تراجع الدور املركزي للدول، أصبح ملنارصي العدالة غري الرسمية مطالب بدور 

أكرب، مع إضفاء الالمركزية وإعطاء املجتمعات املحلية املساحة إلدارة شؤونهم الخاصة. هذه 
النزاعات،  لحل  باملرونة  تتسم  آليات  وتنفيذ  لتصميم  تسعى  لهم  وفًقا  العدالة  من  األنواع 
هذه  ال تستمد  كام  منه.  املتولد  وسياقه  للنزاع  املحددة  الطبيعة  مع  تكييفها  ميكن  وبالتايل 
األشكال رشعيتها من خالل العقوبات أو الجزاءات التي تفرضها املؤسسات التابعة للدولة، 
بل تقوم يف جوهرها عىل مشاركة وموافقة األشخاص املذكورين سابًقا، والذين يَعد اقتناعهم 
 .(Woolford and Ratner, 2010: 5-17) بأن العملية ستفرز نتائج عادلة أمرًا يف غاية األهمية
تدار املنظومة عادة من جانب السلطات التقليدية، أو الدينية، أو وجهاء القبائل، أو العشائر، 
يف  والنفوذ  واالحرتام  بالتقدير  يتمتعون  ممن  املجتمع  أفراد  من  غريهم  أو  العائالت  أو 

مجتمعاتهم. 

يرى أنصار العدالة غري الرسمية أن النجاح املحدود ملؤسسات الدولة يدفع الناس للسعي 
وراء مصادر العدالة غري الرسمية. فهذه األخرية تحظى برشعية يف نظر املجتمعات البسيطة، 
يف  رئيًسا  دوًرا  العوامل  من  العديد  تؤدي  بها.  الوثوق  ميكن  عدالة  إىل  سبيًال  توفر  حيث 
التأثري يف تفضيل األشخاص ألنظمة العدالة غري الرسمية يف تسوية املنازعات املجتمعية، 
إذ إنه غالبًا ما يختارها األشخاص نظرًا إىل سهولة الوصول إليها وبتكلفة ومجهود أقل، وقد 
تكون يف بعض الحاالت مجانية(1). كام تشري األدبيات بأن مثل هذه األشكال غري الرسمية 
الرسمي،  بالنظام  الثقة  فقدان  عند  تزداد فعاليتها  املحلية  الرصاعات  حل  يف  العدالة  من 
وما ينتج منه من زعزعة للثقة بالقانون، فضالَ عن عدم اإلملام أحيانًا باإلجراءات القانونية 
وطريقة عمل املحاكم وهو ما يجعل من أنظمة العدالة غري الرسمية أسهل وأكرث ثقة يف 
تسوية املنازعات بالنسبة إىل املواطنني (Röder, 2012). عىل النقيض، يذهب بعض النقاد 
إىل رفض أنظمة العدالة غري الرسمية لشبهة خضوعها لسيطرة النخبة عىل حساب الفئات 

رائد العطل، مقابلة عبر الهاتف 2020/5/4.  (1)
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الضعيفة واملهمشة يف املجتمع. لذلك، قد ال تتوافق هذه األنظمة مع معايري حقوق اإلنسان. 
أو  االطراف  ألحد  واإلجبار  العلني  اإلذالل  حد  إىل  واملامرسات  القواعد  بعض  تصل  حيث 
كليهام، فضًال عن تعارضها مع املبادئ األساسية للمحاكمة العادلة وعدم التمييز واملساواة 

.(French, 2016)

ثالًثا: اإلصالح العشائري في قطاع غزة 
إحدى وسائل العدالة غير الرسمية

لعقود  والعشائرية  القبلية  والتقاليد  العادات  من  مجموعة  العريب  الوطن  يف  سادت 
يف  القضايئ  النظام  من  أصيل  جزء  العرفية  املامرسات  هذه  أصبحت  الوقت  ومع  طويلة. 
بعض البلدان العربية مثل اليمن واألردن والعراق. يف اليمن عىل سبيل املثال، يشارك زعامء 
القبائل والُوجهاء كوسطاء يف النزاعات التجارية، حيث يتم ذلك من خالل غرفة التجارة. 
املحاكم  قضاة  من  عدد  وهم  العشائري،  الصلح  قضاة  يُسمى  ما  أيًضا  األردن  يف  يُعرف 
تدربهم الدولة، وهي وظيفة معرتف بها كجزء من نظام العدالة (Safa, 2007). ُعرفت أيًضا 
هذه الوسائل وغريها يف الكثري من املجتمعات، وهي غالبًا يربز دورها يف حل النزاعات 

املحلية بني أفراد املجتمع الواحد. 

يواجه قطاع غزة منذ سنوات حصاًرا خانًقا من جانب االحتالل اإلرسائييل، أدى تدريجيًا 
إىل انهيار كيل لالقتصاد املحيل، إضافة إىل تأثريه السلبي عىل الحياة االجتامعية مبا فيه 
تدمري البنية التحتية للقطاع بوجه كامل (UNRWA, 2019). كام شكلت الظروف السياسية 
املعقدة، إىل جانب الحصار املفروض، حجر عرثة أمام وجود أجهزة رسمية قوية. مبعنى آخر، 
تتكون األجهزة الرسمية للدولة القابعة تحت االحتالل من بنية مؤسساتية تتصف بالتصدع 
والركود واالختالل الوظيفي (UNRWA, 2019). العوامل آنفة الذكر قد متثل حوافز لزيادة 
النزاعات املحلية والتي بدورها كانت ثقًال عىل املؤسسة الرسمية للتعامل معها ومقاربة حلها. 

مُتارس العشائر والعائالت دوًرا اجتامعيًا مؤثرًا يف الساحة الفلسطينية، كام أنها تؤدي 
دوًرا مهاًم يف الشأن العام فهي تعد «قوة اجتامعية مقررة»، ليس بوصفها «كيانًا اجتامعيًا» 
فحسب، بل ميكن أن يكرب دورها لتصبح مؤثرة يف املجال السيايس واالقتصادي، من خالل 
التحالف مع األحزاب السياسية ورؤوس األموال، والنخب الثقافية (البطران، 2021). لكن، 
ميكننا القول إن نفوذ العشرية يكون قويًا يف مناطق معيِّنة، ويعود ذلك ألسباب منها قوة 
العائالت يف هذه املناطق وامتدادها (البطران، 2021). والبعض يرى أن هناك تراجًعا يف 
دور العشرية يف فلسطني، وبأن مناقشة مفاهيم مثل اإلصالح العشائري ينبغي أن يكون يف 
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إطار العائلة حتى درجة القرابة الخامسة وليس العشرية(2). يجادل البعض اآلخر بأن العشائر 
النزاعات  حل  ألدوات  العشائر  احتكار  رافضني  االجتامعي،  للتقدم  مقوًضا  دوًرا  متارس 
التي من املفروض أن تكون وظيفة حرصية ملؤسسات الدولة املعنية مثل القضاء النظامي 
والرشعي، وعىل الرغم من تأثر العشائر يف بعض املناطق بقيم الحداثة من حيث الشكل، 

إال أنها احتفظت بصفات ما قبل الحداثة يف املضمون (البطران، 2021).

رابًعا: مظاهر النزاعات المجتمعية في قطاع 
غزة واللجوء إلى اإلصالح العشائري

املصالحة  عملية  يف  املطبقة  القواعد  مبجموعة  غزة  يف  الرسمية  غري  العدالة  تتمثل 
العشائرية والتي تطبق نظاًما يقوم عىل املنطق العشائري أو العائيل الذي يستند إىل ما ميكن 
 ،(Khalil, 2009: 169-184)  تسميته القانون العريف والعادات والتقاليد السائدة يف املجتمع
ُويشبه هذا الشكل من املامرسات يف حل النزاعات الوساطة املدنية إىل حد ما. يشري البعض 
إىل أن مفهوم «القانون العريف» الذي يتضمن، عىل سبيل املثال ال الحرص، التقاليد القبلية، 
يبدو أكرث مالءمة يف السياق الفلسطيني سواء يف الضفة الغربية أو قطاع غزة، ومع ذلك 
 ،(Khalil, 2009) «يُالحظ آخرون إىل أنه ال ميكن اعتبار املجتمع الفلسطيني املعارص «قبليًا
(الهيئة  فلسطني  يف  تراجع  قد   - األصغر  البوتقة   - العشرية  وحتى  القبيلة  دور  أن  ذلك 
املستقلة لحقوق اإلنسان، 2009). هذا ال يعني باملطلق عدم وجود وسائل تعتمد عىل العرف 
والتقاليد والصالت االجتامعية يف حل النزاعات. ففي السنوات األخرية تألفت الكثري من 
لجان اإلصالح، التي نشأت يف بعض األحيان عىل نحو غري منظم، ولكن يف معظم األحيان، 
من خالل التدخل املبارش للسلطة الفلسطينية، وتحديًدا السلطة التنفيذية، أو حتى من قبل 

.(Khalil, 2009) الفصائل السياسية، أو من خالل تحالف بعض مخاتري العائالت

تكمن أهمية اإلصالح العشائري يف منع حصول الفوىض املجتمعية حني نشوب نزاع 
بني أفراد املجتمع، إذ يرتتب عىل تدخل لجان اإلصالح العشائري ردع أي أعامل انتقامية 
ويقوم  اإلنسان، 2009).  لحقوق  املستقلة  عليه (الهيئة  املجني  عائالت  أفراد  يرتكبها  قد 
واالتصال  التدخل  طريق  من  وذلك  اإلصالح»  «رجال  تسمية  عليهم  يطلق  أشخاص  به 
بالنزاع القائم لتهدئة األوضاع وتخفيف حدة النزاع، معتمدين يف ذلك عىل مصادر عدة 
منها العرف والعادات والتقاليد والرشيعة اإلسالمية والقانون، وذلك بغرض الوصول إىل 
حلول توفيقية بني األطراف املتنازعة (الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان، 2009). من حيث 

اســتــشــهــدت الــهــيــئــة المستقلة لــحــقــوق اإلنـــســـان فــي تــقــريــرهــا بــبــحــث حـــول تــضــاؤل دور الــعــشــيــرة في   (2)
فلسطين، واعــتــبــرت العائلة حتى الــدرجــة الخامسة وليست العشيرة هــي الــمــؤثــر فــي اخــتــيــار وسيلة 

اإلصالح العشائري. 
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التغطية الجغرافية، يعمل رجال اإلصالح العشائري يف كل من املدن والقرى واملخيامت، 
مع اإلشارة بأن القامئني عليه متطوعني وال يتقاضون أية أموال (الهيئة املستقلة لحقوق 

اإلنسان، 2009).

يف تقريرها، أشارت الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان يف عام 2019، بأن ما معدله (49 
باملئة) من أبناء املجتمع الفلسطيني يف القطاع يثقون بدور هذه املنظومة يف تعزيز وسيادة 
القانون، كام يجري االعتامد عىل قراراتهم واألخذ بها من قبل الجهات القضائية الرسمية 
والفصائل  للعائالت  القوي  بالحضور  تتمثل  عوامل  عدة  إىل  ذلك  ويُعزى  كبرية.  بصورة 
االحتالل  بسبب  القضائية  السلطة  رأسها  وعىل  للدولة  الرسمية  األجهزة  وضعف  السياسية، 
اإلرسائييل، وطول أمد التقايض أمام الجهات الرسمية والتكلفة العالية للمحاكم، والسلطة 
االقتصادي  والوضع  بالعائلة،  تؤمن  التي  والثقافية  االجتامعية  والطبيعة  للمجتمع  األبوية 

املرتدي واالنقسام السيايس (الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان، 2009). 

انعكس االنقسام عىل منظومة اإلصالح العشائري وأثر فيها كام أثر يف كل مناحي 
حياة الغزيني، إذ تتبني مالمح االنقسام يف لجان العشائر واإلصالح يف قطاع غزة يف 
منوذجني منفصلني هام دائرة اإلصالح التابعة لرابطة علامء فلسطني التي يرأسها أعضاء 
يف  والتنظيم  التعبئة  ملفوضية  التابعة  الوطنية  اإلصالح  ولجان  حامس،  لحركة  تابعني 
حركة فتح. تتكون دائرة اإلصالح التابعة لرابطة علامء فلسطني من 45 لجنة تتوزع عىل 
محافظات قطاع غزة، منها دائرة تختص بشؤون املرأة. أما يف ما يتعلق بلجان اإلصالح 
التابعة لحركة فتح فهي مقسمة حسب األقاليم غرب ورشق وشامل وجنوب قطاع غزة. 
إضافة إىل هذه اللجان والدوائر هناك الكثري من رجال اإلصالح املعروفني غري التابعني 
لهذه اللجان، ويف العادة يكون هؤالء من رجال العائالت املعروفة يف قطاع غزة (دائرة 
أحد  يقول  املنظومة.  لهذه  يلجأون  السكان  يزال  ما  ذلك  ومع  والثقافة، 2013).  اإلعالم 
املشاركني يف الدراسة موضًحا أسباب اللجوء إىل اإلصالح العشائري يف قطاع غزة، أنه 
مع تعقُّد الحياة ورسعتها والكّم الهائل من القضايا املرفوعة للمحاكم وبطيء إجراءات 
التقايض وتكاليفه الباهظة من رسوم محامني ودعاوى، ُوجدت حاجة إىل وسائل فعالة 
بجهود  واإلصالح»  العشائر  يقوم «رجال  ويضيف  األطراف.  بني  النزاعات  لحل  ورسيعة 
العرف  مرجعية  عىل  ذلك  يف  معتمدين  النزاع،  حدة  وتخفيف  األوضاع  لتهدئة  اإلصالح 
والعادات والتقاليد والرشيعة اإلسالمية والقانون أيًضا، وذلك بغرض الوصول إىل حلول 

توافقية بني األطراف املتنازعة(3).

رائد العطل، مقابلة عبر الهاتف 2020/5/4.  (3)
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خامًسا: القواعد واألصول المتبعة
في اإلصالح العشائري

يرشح أحد الوجهاء للباحثني أن رجال العشائر واإلصالح يف النزاع أو لجانها ال يتدخلون 
بطريقة عشوائية، إمنا يعتمدون يف عملهم عىل مجموعة من األصول والسلوكيات استمدت 
بقانون  يعرف  ما  متثل  وهي  الزمن،  مر  عىل  بها  والتزامهم  الناس  احرتام  من  رشعيتها 
العرف والعادة(4). وسنعرض فيام ييل بإيجاز بعض هذه القواعد واألصول املتبعة يف طريقة 
العائالت  مخاتري  بعض  مع  متت  التي  باملقابالت  مستعينني  بالنزاع  اإلصالح  رجال  اتصال 
املامرسني لعمل اإلصالح العشائري يف غزة، إىل جانب األدبيات املتصلة باملوضوع نفسه. 
العطوة  يف  القضايا  مبعظم  اإلصالح  رجال  بها  يقوم  التي  واإلجراءات  الخطوات  وتتمثل 
والجاهة والصلح غالبًا، ولكن تستدعي القضايا الخطرية مثل حاالت القتل وانتهاك الحرمات 

مجموعة من الخطوات الدقيقة والتي تتمثل بالنقاط التالية:

1 - التواصل مع أطراف النزاع وتهدئة الُنفوس 

تعد هذه الخطوة االبتدائية التي يتخذها رجال اإلصالح يف حالة نشوب النزاع، إذ ميكِّنهم 
هذا اإلجراء من فحص النزاع القائم ومعرفة التفاصيل واملعلومات حوله بدقة وحرص بالغني. 
بعد  يكون  وذلك  الرش  منع  وجه  عرفًا  يسمى  ما  لفرض  اتصاالتهم  اإلصالح  رجال  ويجري 
اختيار أعضاء الجاهة، حيث يقوم كبريهم بالتواصل مع ممثل عائلة املعتدى - أو املجني - عليه 
لالجتامع وفرض فرتة تهدئة لتحديد مطالب األطراف بعد ذلك. ويف حالة عدم استجابة أي 
مبكانة  يحظون  ممن  وبخاصة  اإلصالح  رجال  يقوم  الرش  منع  وجه  لنداء  النزاع  أطراف  من 
اجتامعية مرموقة بفرض «وجه منع الرش» عىل صورة ما يعرف بنرش الوجه (وجه عدم)، وهو 
يف هذه الحالة يشبه هدنة مفروضة فرًضا عىل أطراف النزاع، تبدأ عادة بثالثة أيام قابلة 
هذه  تشبه  النزاع.  حل  يف  تقدم  من  العشائر  لجان  يحرزه  ملا  ووفًقا  الظروف  حسب  للتمديد 
املرحلة إىل حد كبري أسلوب التفاوض، إذ إنه من خالل االتصاالت التي تتم عىل مستوى كبار 
رجال العائلة واإلصالح فإنهم يستشعرون النية لدى أطراف النزاع يف مدى إمكان التوصل إىل 

نقاط مشرتكة لحل النزاع (شلهوب وعبد الباقي، 2003: 15).

2 - تفعيل العطوة 

تشكل العطوة املرحلة الثانية بعد انتهاء مدة وجه منع الرش، وتعني استمرار مدة الهدنة 
إليها  يحتاج  التي  الوقتية  املساحة  العطوة  وتعطي  النزاع.  أطراف  بني  النفوس  تهدأ  حتى 

(4)  عالء الدين العكلوك، مقابلة، غزة، 2020/6/4. 
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العائالت  كبار  يقوم  الفرتة  هذه  خالل  النزاع.  يف  ثالث  كطرف  يتدخلون  الذين  الوجهاء 
واملخاتري ببذل أقىص جهد ممكن لتحديد نقاط الخالف مع أطراف النزاع وحرصها قدر 
صيغة  إىل  التوصل  أجل  من  وذلك  عليه،  املجني  مطالب  إىل  التعرف  جانب  إىل  اإلمكان، 
توافقية فيام بني األطراف املتنازعة(5). وتتوثق هذه املطالب بعد ذلك يف ما يُطلق عليه صك 
العطوة، وهي غالبًا ما تحصل يف الحاالت التي يكون فيها النزاع صعبًا ومعقًدا بدرجة كبرية 

مثل قضايا القتل أو الرشف وغريها من القضايا الخطرية (شلهوب وعبد الباقي، 2003).

3 - التنسيق الزماني والمكاني واالجتماع بين الوجهاء 
يعمل رجال اإلصالح بطريقة تنسيقية فيام بينهم، فمتى توصل رجال اإلصالح أو العشائر 
إىل نقاط مشرتكة فيام بني أطراف النزاع، يرشع هؤالء الوجهاء بالعمل عىل تشكيل الجاهة، 
التي بدورها تعمل عىل تحديد وتعيني املكان والتوقيت املناسب إلمتام مراسيم اإلصالح ومن 
ثم إشعار أطراف النزاع بذلك. يف هذه املرحلة يقوم أطراف النزاع باستشارة أعيان العائلة 
- وهؤالء يف العادة يكونون ممن يتمتعون مبكانة اجتامعية مرموقة ومن أصحاب الكلمة 
املسموعة - ويستعدون للذهاب إىل البيت املخصص الستقبالهم. أشارت دراسة لشلهوب وعبد 
الباقي إىل أنه يف القضايا الخطرية مثل جرائم القتل، يدرك الوجهاء صعوبة املوقف وأيًضا 
صعوبة التوصل إىل حل، ولكن يف حاالت عديدة نجح الوجهاء ورجال العشائر يف فرض 
مدة تهدئة عادة ما تكون ثالثة أيام قابلة للتمديد حسب األحوال، وذلك من خالل الوجه 
الذي يعيّنه املختار أو الجاهة املعيِّنة كوسيط يف النزاع بكفالتهم أو بكفالة شخص آخر أو 
عشرية أخرى تضمن للجاهة املتدخلة عدم القيام بأي رد فعل خالل هذه الفرتة بنية التوصل 
لجان  أو  رجال  أمام  الجلسات  إليه  تفيض  مبا  االلتزام  إىل  إضافة  للنزاع،  نهايئ  حل  إىل 

اإلصالح والعشائر (شلهوب وعبد الباقي، 2003).

4 - اختيار الكُفالء 
بني  حلول  إىل  التوصل  يف  اإلصالح  أو  العشائر  رجال  فيها  ينجح  التي  الحاالت  يف 
تم  مبا  التزامهم  يضمن  كفيل  بتحديد  القيام  طرف  كل  من  الطلب  يتم  النزاع،  أطراف 
التوصل إليه أمام الوسطاء ويسمى كفيل املعتدي «كفيل الوفا» وهو الشخص الذي يضمن 
فرضه  تم  ما  بأداء  والتزامه  املعتدي،  عىل  الصادر  الحكم  تنفيذ  النزاع  من  اآلخر  للطرف 
الشخص  هذا  يضمن  إذ  الدفا»،  «كفيل  عليه  املعتدى  كفيل  يسمى  بينام  واجبات.  من  عليه 
التزام أهل املجني عليهم بعدم الثأر أو االعتداء عىل الطرف اآلخر بعد ترشيع الحق والتزام 

املعتدي بالوفاء به (جرادات، 2014: 42-39)(6).

(5)  عالء الدين العكلوك، مقابلة، غزة، 2020/6/4.
عالء الدين العكلوك، مقابلة.   (6)
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5 - طقوس اإلصالح النهائي بين أطراف النزاع 

يم  وبعدما  النزاع،  أطراف  بني  فيام  واملفاوضات  املداوالت  بإجراء  الجاهة  قيام  بعد 
تحديد الكفالء، والتوصل إىل حل نهايئ يقبله جميع األطراف، يجري الحل بحضور جميع 
هذا  ويف  االتفاق.  طُقوس  إلمتام  الجاهة  بواسطة  مسبًقا  تحديده  يتم  مكان  يف  األطراف 
اليوم، يجتمع كل من الجاهة وأطراف النزاع مع الكفالء والشهود، إذ تبدأ الجاهة بكتابة 
اتفاق يسمى صك أو عقد الصلح، ويوقع عليه الجاهة وأطراف النزاع والشهود الحارضين. 
وصك الصلح هو مبثابة عقد مكتوب يتم إبرامه فيام بني أطراف النزاع، ويتضمن الحقوق 
والواجبات املطلوبة من وعىل كل طرف، وعادة ما يتضمن الصلح انتهاء الخصومة وعودة 
الود فيام بني األطراف، فضًال عن التنازل عن املطالبة بأية حقوق شخصية أو مدنية أمام 
االتفاق  يكون  معيِّنة  حاالت  ويف  الصك،  يف  وردت  التي  عىل  املطالب  واقتصار  املحاكم، 
معلًقا عىل رشط والتزام معينني. ويف هذه الحالة يتحلل املشرتط عليه من التزامه بأدائه 
ستكون  الرشوط  أو  االلتزامات  هذه  تنفيذ  عدم  من  العواقب  فإن  وإال  عليه،  املنصوص 
وخيمة مثل التعرض ألعامل انتقامية أو غريها من الجزاءات التي يتم فرضها وفًقا لألعراف 

السائدة عند العائالت أو حسب ما يتضمنه عقد الصلح (شلهوب وعبد الباقي، 2003)(7).

 خامًسا: الدور العشائري ما بين مؤيد ومعارض

تقوم لجان الصلح العشائري بدور بارز يف عملية تسوية النزاعات املحلية يف غزة، ولكن 
يبقى املتحكم الرئييس يف هذه العملية القضاء والسلطات العامة وهي املحرك الرئييس لكل 
ما يجري عىل الساحة الفلسطينية وبخاصة عىل املستويني السيايس واالقتصادي، إىل درجة 
ميكن فيها القول إن العشرية مل تعد متتلك مساحة كبرية مثلام كان الحال عليه يف فرتة 
االنتداب الربيطاين أو االحتالل اإلرسائييل (البطران، 2021). يعود ذلك ألسباب عديدة منها 
بروز األحزاب السياسية كفاعل مؤثر وأسايس يف الساحة الفلسطينية ونشوء السلطة الوطنية 
مؤسسات  تحايك  مؤسسات  تأسيس  يف  ورشعت  املبادرة  زمام  امتلكت  والتي  الفلسطينية 
األجهزة العشائر والعائالت وقوضت دورها،  هذه  من الحاالت تجاوزت  ويف كثري  الدولة. 
بخاصة حينام يتعلق األمر باألمن ورسم السياسات والقرارات الحكومية سواء عىل املستوى 

الداخيل أو الخارجي. 

الصلح  لتحقيق  إيجايب  بدور  واملخاتري  العشائر  وجهاء  يساهم  الشعبي،  املستوى  عىل 
يف  الثقة  مبدى  يتعلق  ما  يف  السكان  ردود  ولكن  القانون،  سيادة  ودعم  املجتمعي  والسلم 
دورهم تبدو متناقضة بعض اليشء، كام الحال يف ما يتعلق بالثقة يف نظام القضاء الرسمي. 

عالء الدين العكلوك، مقابلة.  (7)
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ويرفض أحد الوجهاء الذين تم لقاؤهم يف إعداد الورقة تهميش دورهم، ألن دورهم يحقق 
نتائج إيجابية كثرية الستقرار املجتمع سواء تعلق األمر يف النزاعات املجتمعية بني العائلة 
ميكن  ال  لكن،  الفلسطينية(8).  الساحة  يف  الوطني  الحوار  بدعم  يتعلق  ما  يف  أو  الواحدة 
العشائرية  العقلية  تحكمه  ال  كام  عشائري،  مجتمع  هو  غزة  قطاع  يف  املجتمع  بأن  االدعاء 
بالكامل، كام ال ميكن القول بأنه مجتمع العشرية أو القبيلة التي يدور يف فلكها كل يشء، 
أن  إىل  هنا  اإلشارة  مع  الوسيلة،  هذه  عىل  املواطنني  جانب  من  كامل  إجامع  يوجد  فال 
تشري  مثًال،  أيًضا.  متناقضة  تبدو  الرأي  واستطالعات  املسوحات  حسب  املستجيبني  ردود 
يشكلون  وهم   - السكان  أن  اإلمنايئ  املتحدة  األمم  برنامج  أجراه  ملسح  الرأي  استطالعات 
نحو 59 باملئة ممن شملهم االستطالع - يلجأون يف البداية للقضاء النظامي ويعّدونه الوسيلة 
الرئيسية للفصل يف نزاعاتهم، إضافة إىل وجود ثقة بوجه عام يف األجهزة الرسمية (برنامج 
األمم املتحدة اإلمنايئ، 2015). يف حني أن 52 باملئة ممن استجابوا ملسح أجرته مؤسسة 
والنيابة  املحاكم  داخل  فساًدا  هناك  أن  رأوا  «أمان»،  واملساءلة  النزاهة  أجل  من  االئتالف 

العامة (بركات، 2021). 

لجان  دور  ولكن  وحله،  النزاع  يف  للتدخل  العشائري  االصالح  للجان  حيّز  هناك 
اإلصالح ال ميثل قضاًء موازيًا للقضاء الرسمي(9)، مع األخذ يف الحسبان أن أهم األسباب 
التي تجعل السكان يختارون الصلح العشائري تتمثل بالرسعة يف فصل القضايا والتكلفة 
بخالف املحاكم النظامية. هناك مجموعة من النزاعات املحلية التي يتدخل فيها رجال 
تؤكد  كام  األرسة.  وقضايا  ومدنية  جنائية  قضايا  بني  ما  تتنوع  رئيسية  بصورة  اإلصالح 
بيانات وزارة الداخلية الفلسطينية أن دائرة العشائر واإلصالح التابعة للوزارة يف قطاع 
عرب  املواطنون  بها  تقدم  متنوعة  ُمجتمعية  قضية  عدده 1649  ما  حل  يف  ساهمت  غزة 
 .(2020 الوطني،  واألمن  الداخلية  (وزارة   2020 عام  من  األول  الربع  خالل  مكاتبهم 
وتتنوع تلك النزاعات بني مشاجرات، وقضايا مالية، وخالفات عىل األرايض واملرياث، 
وحوادث طرق ومشاكل عائلية، وقضايا قتل، ورسقات، من بني عدة نزاعات أخرى (وزارة 

الداخلية واألمن الوطني، 2020).

منظومة  جانب  من  املحققة  للنتائج  رضاهم  عن  الدراسة  يف  املشاركني  بعض  عّرب 
اإلصالح العشائري يف القضايا الجنائية. يقول أحد املشاركني يف الدراسة «هناك حاالت 
نجاح عديدة يف ما يتعلق بحاالت مثل الثأر والقتل، حيث يتم حل النزاع يف هذه القضايا 
التي  املدنية  القضايا  من  العديد  هناك  كذلك  جًدا »(10).  فعالة  بطريقة  اإلصالح  رجال  عرب 
كان لرجال اإلصالح دور كبري يف حلها، سواء قبل الوصول إىل القضاء الرسمي، أو حتى 

عالء الدين العكلوك، مقابلة.  (8)
طالل أبو ركبة، مقابلة أونالين، غزة، 2020/6/22.  (9)

أحمد البرعي، مقابلة أونالين، قطاع غزة، 2021/6/6.   (10)
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الواحدة  العائلة  أفراد  بني  اإلرث  بقضايا  القضايا  تلك  متثلت  القضاء.  إىل  الوصول  بعد 
والتي رمبا تتعلق باملطالبات املالية أو األرايض وغريها من القضايا التي تكون بني أفراد 
نجح  حالة  إىل  فلسطينية  ناشطة  املختلفة(11). تشري  العائالت  بني  حتى  أو  الواحدة  األرسة 
رجال اإلصالح فيها من حل قضية كانت منظورة أمام املحاكم الرسمية باسم «قسمة أموال 
مشرتكة»، حيث تم تسوية النزاع بواسطة رجال اإلصالح والعشائر بصورة نهائية وليس أمام 
أطراف  يتكبدها  التي  الباهظة  والتكلفة  األخرية،  هذه  أمام  التقايض  أمد  لطول  املحكمة 

النزاع للوصول إىل  حكم(12). 

يف قضايا األحوال الشخصية، هناك أحكام يف القضاء الرشعي مثل املشاهدة أو أحكام 
الحضانة يتم تنفيذها من خالل االتصال مع رجال اإلصالح لخربتهم يف مثل هذه القضايا، 
وال سيام دورهم يف السامع لألطراف ًرسا وبصورة تحفظ كرامة األطراف املتنازعة. ويف 
الحاالت التي يتم الرفض فيها تنفيذ األحكام الرشعية املتعلقة باستضافة الطفل أو املشاهدة، 
فيتم تقديم طلب املشاهدة أو االستضافة الجربية، كون هذه القضايا حساسة، وال ترغب 
الرشطة يف أخذ الطفل عنوة؛ ألن هذه الطريقة مؤذية نفسيًا للطفل، فيتم اللجوء إىل لجان 
ورجال اإلصالح للتدخل والسامح بتنفيذ الحكم بطريقة ودية(13). يف مثل هذه القضايا يؤدي 
رجال اإلصالح دوًرا مهاًم، ويف كثري من القضايا يطلب أطراف النزاع أو يطلب القايض 
املسألة،  خصوصية  إىل  نظرًا  اإلصالح  رجال  عند  الخالف  حل  محاولة  النزاع  أطراف  من 

وبخاصة، عندما يكون الخالف بني أفراد العائلة الواحدة. 

بالرغم من املميزات التي قد يجلبها الصلح العشائري إال أن البعض يرفضها متاًما، 
سيادة  وتخالف  الحديثة،  الدولة  مفهوم  مع  تصطدم  ككل  املامرسة  بأن  ذلك  مربرين 
وسلطة القانون(14)، فضَال عن عدم االمتثال يف تبني هذه الوسيلة لحل النزاعات املحلية 
املجتمع.  يف  املرأة  بحقوق  يتعلق  ما  يف  وخصوًصا  اإلنسان  لحقوق  الضامنة  للمعايري 
املنازعات  بعض  حل  يف  رسيًعا  العشائري  اإلصالح  كان  وإن  بأنه  الرأي  هذا  ويجادل 
املدنية مثل القضايا املالية وقضايا الطالق، إال أنه يف كثري من األحيان يكون مكلًفا يف 
املنازعات الجزائية التي يف العادة ال يتم حلها إال بطلب مبالغ مالية كبرية(15). يضيف أحد 
املشاركني يف الدراسة قد ينتج من اللجوء إىل القضاء العشائري ضياع الحقوق، حيث 
«يتم تجاوز حقوق األفراد عن طريق إحراج عائلة املجني عليه أو الضغوط التي متارس 
من قبل لجان اإلصالح. وبالتايل يتنازل أصحاب الحقوق عن حقوقهم كبادرة حسن نية 

يوسف سالم، مقابلة أونالين، قطاع غزة، 2020/5/1.   (11)
هنادي أبو شاويش، مقابلة أونالين، قطاع غزة، 2020/5/29.   (12)

يوسف سالم، مقابلة.  (13)
رائد العطل، مقابلة.  (14)

طالل أبو ركبة، مقابلة.  (15)
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أو نتيجة للضغط االجتامعي الذي ميارس عىل املجني عليه تحت بند األعراف والتقاليد 
املجتمعية وسطوة العائلة»(16).

كذلك، تعرتض ناشطة حقوقية عىل اإلصالح العشائري كونه يتجاوز دوره يف الواقع 
الدولة،  وسلطة  النظامي  القضاء  من  كبديل  األحوال  من  يف كثري  نفسه  ويفرض  العميل 
ويف ما يتعلق بالنساء خصوًصا فهذه املنظومة غالبًا ما تنتهك حقوق املرأة بسبب الطابع 
األبوي يف حل النزاعات (أبو الفول، 2020). حيث ترفض الناشطة تدخل رجال اإلصالح 
والعشائر يف قضايا املرأة التي غالبًا ما يتم حلها «بفنجان قهوة» حسب وصفها. وبالتايل 
تتحول هذه الوسيلة إىل أداة لهدر الحقوق ومزيد من التشجيع عىل انتهاك حقوق املرأة 
تدخل  «بأن  املشاركات،  إحدى  قمر،  أبو  وفاء  تعتقد  القانون.  مبوجب  حاميتها  من  بدًال 
اإلصالح العشائري يعترب أكرث الطقوس ظلاًم للمرأة، حيث يزيد تدخل رجال اإلصالح من 
معاناة النساء ويلغي بشكل أو بآخر دور القانون والسلطة التنفيذية يف حل قضايا املرأة 
الواجب  من  «إنه  بالقول  املشاركة  تستكمل  والقانون».  اإلنسان  حقوق  مع  يتناسب  بشكل 
حقوق  معايري  مع  يتناسب  بشكل  األرسة  حامية  قانون  مثل  املحلية  القوانني  دور  تفعيل 
اإلنسان وحقوق املرأة لكفالة الحياة الكرمية للنساء املعّنفات أو الاليت تعرضن للقتل، كام 
آخرًا  عنًفا  ويشكل  مجحف  أمر  هو  املرأة  حياة  متس  قضايا  يف  العشائر  تدخل  قبول  أن 
يُضاف لسلسة املعاناة التي تعيشها النساء يف مجتمعاتنا العربية، وبشكل خاص يف مجتمع 
مثل قطاع غزة والذي يُالحظ فيه ارتفاع نسب قضايا العنف والتمييز ضد النساء يف اآلونة 

األخرية»(17).

مشاكل  تواجه  قد  العشائري  اإلصالح  لجان  أن  الدراسة  يف  املشاركات  إحدى  تضيف 
متعلقة بنقص الخربة الفنية، فبحسب رأيها كثري من رجال اإلصالح يفتقرون إىل التدريب 
والخربة العملية التي متكنهم من حل القضايا التي تحتاج إىل خرباء ومختصني»(18). عىل 
وهي  الطرق،  حوادث  من  الناتجة  النزاعات  قضايا  إحدى  إىل  املشاركة  تشري  املثال  سبيل 
أحد أكرث أنواع القضايا التي تحتاج إىل متخصصني لقياس حجم الرضر وحساب التعويض، 
مل يتمكن رجال اإلصالح من حلها بصورة جيدة وفعالة، ونتيجة لذلك لجأ أحد املتخاصمني 
للقضاء الرسمي لفسخ صك الصلح الصادر عن رجال اإلصالح، وخلصت املحكمة يف قرارها 
إىل أن ما ورد يف صك الصلح من تعويض مل يكن مناسبًا، حيث أخطأ رجال اإلصالح يف 

تقدير وحساب حجم الرضر الواقع عىل املجني عليه.

رائد العطل، مقابلة.  (16)
وفاء أبو قمر، مقابلة عبر الواتس آب، غزة، 2021/5/22.   (17)

المقابلة نفسها.  (18)
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سادًسا: القيمة القانونية لصك الصلح

 كانت السلطة الوطنية الفلسطينية منذ تأسيسها قد حاولت تقنني عمل لجان اإلصالح 
والعشائر، كام عملت عىل تأسيس اإلدارة العامة لشؤون اإلصالح والعشائر، وهي عبارة عن 
دائرة تتبع لوزارة الداخلية واألمن الوطني تستند مهامها عىل قرار الرئيس الفلسطيني تحويل 
عدد من املؤسسات ملجلس الوزراء الذي بدوره ألحق اإلدارة بوزارة الداخلية (وزارة الداخلية 
واألمن الوطني، 2020). إال أن منظومة القوانني التي صدرت منذ تأسيس املجلس الترشيعي 
ومن ضمنها القانون األسايس الفلسطيني، قد نصت عىل أن الجهات املخولة بفض املنازعات 
بني الناس وحلها هي املحاكم عىل جميع أنواعها ودرجاتها، إال ما استُثني بنص خاص، ومل 
تذكر اإلصالح العشائري مطلًقا (القانون األسايس الفلسطيني املعدل لعام 2003). مع ذلك، 
يعّد صك الصلح وفًقا ملا تجري عليه األعراف املتبعة يف هذه املنظومة اتفاقًا يرتب حقوقًا 
التي ترتتب  عىل عاتق أطراف النزاع تنفيذ االلتزامات  عىل أطرافه، وكام يقع  والتزامات 
عليه. فهذا األخري ليس مجرد ورقة يتم توقيعها، بل تحمل صفة اإللزام. وحتى لو حاول أحد 
أطراف الصك التنصل من التزاماته أو واجباته املنصوص عليها يف الصك أو االتفاق املربم، 
فوفًقا للمنطق العشائري قد ينجم عن اإلخالل بهذه االلتزامات حد تنفيذ العقوبات أحيًانا 
تجاه الطرف املخل وفًقا ملا أشار له أحد املشاركني، وقد يرتتب عىل ذلك عواقب جسيمة يف 
حاالت معيِّنة تصل إىل الثأر من عائلة املجني عليه يف حاالت القتل أو الرضب وغريها(19). 
يعرتض البعض عىل ذلك، حيث إن تنفيذ العقوبات وتحديدها هي وظيفة حرصية للسلطات 
الرسمية املختصة، وبالتايل فإن دورهم يف هذا اإلطار يعد مخالًفا للقانون وسيادته، كام 
يصف البعض االلتزامات التي يفرضها رجال اإلصالح مثل الرتحيل وغريها مثل دفع مبالغ 

مالية كبرية بالعقوبات الجامعية، وهو منطق مرفوض متاًما.

عمل  تنظم  والتي  فلسطني  يف  حاليًا  املوجودة  فالترشيعات  القانونية،  الناحية  من 
يصدر  ملا  القانونية  القيمة  إىل  برصاحة  فيها  يَُرش  ومل  كافية  تكن  مل  العشائري  اإلصالح 
عن رجال اإلصالح والعشائر من صكوك صلح وكيفية تعامل القضاء الرسمي معها. ومعظم 
إىل  تطرقت  التي  القضائية  والسوابق  املامرسة  من  استقاؤه  يتم  الصدد  هذا  يف  يظهر  ما 
موضوع صك الصلح الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان (2009: 20) ، وبوجه عام، وضع القضاء 
رقابته،  تحت  جعله  خالل  من  وذلك  العشائري  اإلصالح  لعمل  والضوابط  املحددات  بعض 
حيث رأى فيه سنًدا عرفيًا يجوز الطعن فيه أمام املحاكم الرسمية إال يف الحاالت التي يكون 
فيها مشارطة تحكيم ويطبق فيها إجراءات التحكيم، فهنا يكون القرار الصادر بوصفه «قرار 

تحكيم» وينطبق عليه قانـــون التحكيــــم الرقم (3) لسنة 2000 (20). 

رائد العطل، مقابلة.  (19)
بهاء الحمالوي، مقابلة أونالين، قطاع غزة، 2021/2/6.   (20)
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قد  التي  األخطاء  تدارك  أمام  الباب  يفتح  الطريقة  بهذه  الصلح»  «صك  مع  التعامل 
تخصص  إىل  تحتاج  التي  الفنية  والقضايا  الحاالت  يف  والعشائر  اإلصالح  رجال  فيها  يقع 
دقيق مثل قضايا التأمني واملحاسبة املالية وتعويض الرضر التي تحتاج إىل أشخاص فنيني 
ومتخصصني يف هذه املجاالت. كام أن بسط يد القضاء عىل هذا النوع من االتفاقات - 
بخاصة أن هناك حاالت قد يقع فيها بعض أطراف النزاع ضحية الغش أو الغنب أو خالفه 
مام يخل باإلرادة والرضا، واحتساب ذلك من أسباب الطعن يف السندات العرفية أو حتى 
سندات التحكيم - يعطي الفرصة للخصوم لتفادي األخطاء التي قد يقع فيها الفاعلني يف 
هذه املنظومة سواء أكانت أخطاء متعمدة أم بدون قصد. كذلك، يف حالة القضايا الجزائية 
والتي تنظرها املحاكم بصفتها الجنائية، دأبت املامرسة القضائية يف املحاكم حسبان صك 
وخالل  الحاالت،  بعض  يف  إنه  حتى  العقوبة،  تخفيف  أسباب  من  سببًا  العشائري  الصلح 
إال  موكله  أو  الجاين  يُقدمها  التي  الكفالة  طلبات  عىل  املحكمة  توافق  ال  التحقيق،  مرحلة 
إذا توافر صك صلح موقع من وجهاء عائلة املجني عليه(21)، ويف كثري من الحاالت تقوم 
النيابة العامة أو الرشطة بحفظ أوراق الدعوى إذا تم حل النزاع وتوفر صك الصلح يف 
الساعات األوىل، بالرغم من عدم نص املرشع الفلسطيني رصاحة عىل ذلك(22). وينتقد رأي 
هذه املامرسات ويعّدها غري عادلة ومجحفة كونها تتجاوز الحق العام للمجتمع يف معاقبة 
الجاين، وإذا ما أضفنا سلبيات الصلح العشائري من إجبار لألطراف عىل الرتايض وفرض 
عليه،  املجني  عائلة  به  متر  قد  الذي  والخجل  فقط  الدولة  بيد  سلطة  يعّد  الذي  الجزاءات 
يكون الغرض من العدل واإلنصاف قد تم تجاوزه يف هذه الحالة بسبب أعراف وتقاليد يف 

مجملها تتجاوز سيادة القانون لتنشئ بديًال منه(23).

خاتمة

تسوية  وسائل  من  كوسيلة  العشائري  اإلصالح  منظومة  عىل  الضوء  الورقة  سلطت 
األقدم  الرسمية  غري  العدالة  وسائل  إحدى  تعّد  أنها  وأوضحت  غزة،  يف  املحلية  النزاعات 
عىل  يعتمد  نظاًما  يطبقون  العشائري  اإلصالح  قادة  أن  وبيّنت  ومأسسة.  شيوًعا  واألكرث 
األعراف والتقاليد املوروثة. ثقة األفراد يف اإلصالح العشائري تعود إىل عدة عوامل أهمها 
الرفض لالحتالل اإلرسائييل ومحاكمه سابًقا، وضعف املؤسسات الرسمية يف غزة، والوضع 
العائيل  األبوي  االجتامعي  والنظام  وفعاليته،  النظام  هذا  ورسعة  املتدهور،  االقتصادي 
السائد يف قطاع غزة. لكن، أظهرت الورقة انقساًما واضًحا يف آراء املشاركني ما بني مؤيد 
ومعارض لدور اإلصالح العشائري بصفة عامة. كام أن هناك ارتباكًا يف التجربة الفلسطينية 

بهاء الحمالوي، مقابلة.  (21)
المقابلة نفسه.   (22)

طالل أبو ركبة، مقابلة.  (23)
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تطور  مع  أنه  ذلك  العشائر،  لدور  الرفض  أو  باملوافقة  يتعلق  ما  يف  الرسمي  الصعيد  عىل 
الحياة السياسية واالجتامعية واملؤسسات الرسمية، ظل التعامل مع مثل هذه الجهات الفاعلة 
يف حل النزاعات غري واضح وغامض وحِذر، تحديًدا من جانب املؤسسات التابعة للسلطة 
التنفيذية، فتارة تجد الحكومة تسمح لها بالعمل والقيام بدورها وتنظيمه وتارة تتدخل يف 
دورها وتعيقه. ومع ذلك يتمتع رجال اإلصالح مبكانة محرتمة يف الحياة الفلسطينية، وال مانع 
من التفكري بخطط لتطوير عملهم ليتناسب مع األساليب الحديثة لوسائل وحل النزاعات 
بطرائق بديلة أو غري رسمية خارج إطار املحاكم والقضاء الرسمي والسلطات الرسمية وليس 
بالرضورة خارج نفوذها، األمر الذي ميكن تحقيقه من خالل تدريبهم وتطوير مهاراتهم 
وخرباتهم، ويشمل ذلك تدريب النساء، يف مجال حل وإدارة النزاعات والوساطة املجتمعية 

مبا ينسجم مع معايري حقوق اإلنسان وسيادة القانون. 

األمر ال ينطبق فقط عىل قطاع غزة، بل يتعداه إىل البلدان العربية التي تعاين حروبًا 
إىل  واللجوء  ضعيفة،  الدولة  وأجهزة  بارزة،  املجتمعية  االنقسامات  تكون  حيث  ورصاعات، 
القضاء الرسمي مل يعد ممكًنا. يف دول مثل العراق وليبيا واليمن وسورية، ما تزال القوى 
االجتامعي،  الصعيد  عىل  كبري  بدور  تتمتع  والعائالت  والعشائر  بالقبائل  املتمثلة  املجتمعية 
وحتى السيايس واالقتصادي، األمر الذي يتطلب معه تبني منظور إيجايب لتشجيع مشاركة 
هذه القوى املجتمعية يف مسارات حل النزاع بالوسائل السلمية وبناء السالم وتعزيز سيادة 

القانون واألمن املجتمعي واملصالحة املجتمعية والتنمية.
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