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يستغل سماسرة الصلح العشائري في فلسطين جهل المتخاصمين بقوانينه وأعرافه لالرتزاق، ابتداء من ثمن تحديد 
جلسة للصلح، ومرورًا بمراحل التقاضي المختلفة وصوًال إلى دفع مقابل النطق بالحكم 

استغالل المتخاصمين في فلسطين

سماسرة 
الصلح العشائري

رام اهلل ـ مجد علي

اضـــــــــــطـــــــــــر طـــــــبـــــــيـــــــب األســـــــــــنـــــــــــان 
ــدان، مــن  ــمــ ــــي حــ الــفــلــســطــيــنــي رامــ
بــلــدة عــنــاتــا، شــمــال الـــقـــدس، إلــى 
شراء كتاب »عرب الصحراء«، للكاتب هارولد 
القوانني  عــن  للقراءة  محاولة  فــي  ديسكون، 
االجــتــمــاعــيــة وفــهــم أبــعــاد الــصــلــح والــقــضــاء 
 30 بقيمة  تكبد خسائر  بعدما  العشائريني، 
ألــف ديــنــار )42 ألــف دوالر(، خــال السنوات 
املاضية بسبب مشاكل عرضت على  الثاث 
رجــــال إصــــاح وعــشــائــر فــي مــنــطــقــتــه. يقول 
ــا، إن قــصــتــه مع  ــيـ ــدان، الــعــائــد مـــن روسـ ــمـ حـ
الــصــلــح الــعــشــائــري بــــدأت بــعــد خــــاف على 
قطعة أرض مع أقارب له، ليتفق هو وخصمه 
املصلحني  أحــد  على  عــرض قضيتهما  على 
ــذ  ــم األخــ الـــعـــشـــائـــريـــني. وخــــــال الـــجـــلـــســـة، تــ
كانت  التي  الثبوتية  األوراق  بحجته بسبب 
بحوزته، ومع ذلك فوجئ خال خروجه بأن 
أحد األشخاص لحق به وطلب منه دفع مبلغ 
ـ 4200  بني 2000 و3000 دينار )2800 دوالر 

دوالر(، ثمن الجلسة.

قناعات مفقودة 
وواقع معاش

توالت القضايا التي دفع فيها حمدان ثمنا 
املــال  الــعــشــائــري، جــزء مــن  لجلسات الصلح 
ــان يــدفــعــه كـــرشـــوة لــلــمــصــلــح أو الــقــاضــي  كــ
العشائري قبل الجلسة بيوم أو يومني، ليس 
النطق  بــل ألن  الــحــقــائــق،  مــن منطلق تغيير 
بالحق ال يتم إال بثمن. وهي ظاهرة وصفها 
الغربية،  الضفة  عشائر جنوب  وجهاء  أحــد 
لــســمــعــة  أســـــــاءت  بـــأنـــهـــا  الــــزيــــر،  هــــو داوود 
ــلـــحـــني ألن الـــــــذي يـــســـعـــى لـــاســـتـــرزاق  ـــصـ

ُ
امل

سيهتم بمصلحته أكثر من إحقاق الحق.
ــيـــوم خــبــيــرا بــقــانــون غير  حـــمـــدان أصـــبـــح الـ
مقتنع به، كما يقول، ويشاركه القناعة ذاتها 
الــنــاطــق بــاســم وزارة الــداخــلــيــة غــســان نمر، 
الــــذي رفــــض الــتــعــقــيــب عــلــى الـــظـــاهـــرة ألنــهــا 
»خـــارج إطــار عمله وقناعاته«، رغــم أن معّد 
التحقيق أكــد له على وجــود دائــرة العشائر 
الــداخــلــيــة  واإلصــــــاح ضــمــن هــيــكــلــيــة وزارة 
الـــــوزراء الفلسطيني  قــــرار مــجــلــس  بــمــوجــب 

املنعقد بتاريخ 15 مارس/ آذار 2005.

ماحقته  مــن  يمنع  ال  النظامي  القضاء  أمـــام 
ــامـــوس،  ــا يـــؤكـــده تــيــم وجـ ــو مـ عــشــائــريــا، وهــ
وتكشف عنه قضية الطفل املريض نفسيا أ. ر. 
)15 عاما(، من قرية قصرة القريبة من نابلس، 
والذي تم الحكم عليه عشائريا بدفع 10 آالف 
دينار )14 ألف دوالر(، ونفيه عامني عن قريته 
إلى بلدة برطعة في الداخل املحتل بعيدا عن 
أهله بعد اتهامه بالتحرش، رغم أن اإلجراءات 
القانونية النظامية لم تثبت ذلك، وفق مصدر 
عائلي، رفض الكشف عن هويته حفاظا على 

خصوصية الطفل.
ويــقــول املــصــدر إن عــائــلــة املــدعــي تــمــلــك املــال 
ــاعـــت أن تــفــرض  ــتـــطـ والـــــجـــــاه وبـــالـــتـــالـــي اسـ
شـــروطـــهـــا عــبــر الــصــلــح الـــعـــشـــائـــري. ويــعــلــق 
ــقـــاضـــي األشـــقـــر عــلــى ذلــــك بــأن  جـــامـــوس والـ
الحلول واألحكام العشائرية قد تتأثر بعوامل 
أطراف  واالقتصادية ألحد  االجتماعية  القوة 
النزاع. وبالفعل عاد الطفل لقريته قبل الفترة 
املقررة في الحكم العشائري بعام، بعد تواصل 
والده مع املصلح العشائري، الذي وافق على 
عودته مقابل 10 آالف دينار )14 ألف دوالر(، 
 2000( آالف شيقل  و7  املــدعــي،  لعائلة  ذهبت 

دوالر(، ذهبت لجيبه، وفق ما يؤكد املصدر.

االسترزاق والسمسرة
الجديد«،  »العربي  مقابلة مع  في  تيم،  يحذر 
ــرة االســــتــــرزاق تــحــت ســتــار  ــاهـ ــاع ظـ ــن اتـــسـ مـ
الــصــلــح الــعــشــائــري. أمــــا الـــوجـــه الــعــشــائــري، 
املــجــال يشهد حالة  الــزيــر، فقد اعتبر أن هــذا 
مـــن الــفــوضــى، إذ تــصــدر أحــيــانــا قـــــرارات من 
العشائري،  الــعــرف  فــي  الخبرة  غير أصــحــاب 
وغاياتهم  أهــوائــهــم  حسب  يتصرفون  الــذيــن 

ومصالحهم الذاتية.
ويــشــدد الــزيــر وتيم على أن املعيار األهــم في 
الوجه العشائري أو املصلح هو عدم تقاضيه 
أي مــــردود مــــادي، لــكــن هـــذا ال يتفق مــع رأي 
الوجه العشائري أبو فايز شيحة، من القدس، 
الذي شدد خال مقابلة مع »العربي الجديد«، 
على أن »الرزقة« التي ال تقل عن 1000 دينار 
أردنـــي )1400 دوالر(، مــن كــل طـــرف، هــي حق 
شـــرعـــي يــحــصــل عــلــيــه الـــقـــاضـــي الــعــشــائــري 
ــبـــت بــالــقــضــايــا  الـ مـــقـــابـــل دوره وجــــهــــده فــــي 
بــني الـــنـــاس، ويــتــضــاعــف املــبــلــغ طــبــقــا لحجم 
القضية، باإلضافة إلى »الدخلة« )االستنجاد 
ــذه ثــمــنــهــا ال  بــطــرف قـــوي ضـــد الــخــصــم(، وهــ
يقل عن 2000 دينار )2800 دوالر(، و»تقطيم 
ــراج الــشــخــص الــكــفــيــل مــن خــال  ــ الـــوجـــه« )إحـ
اخــتــراق االتـــفـــاق(، ويــدفــع مقابله كــحــد أدنــى 
شيحة  ويـــقـــارن  دوالر(.   2800( ديـــنـــار   2000
النظاميون  املحامون  يؤديه  الــذي  الــدور  بني 
فـــي اإلشـــكـــالـــيـــات املـــالـــيـــة عــلــى ســبــيــل املــثــال 
وحــصــولــهــم عــلــى نــســبــة مـــن املــــال وبــــني دور 
املــصــلــحــني أو الـــقـــضـــاة الـــعـــشـــائـــريـــني الـــذيـــن 
املماثلة، مشددا  القضايا  في  يبذلون جهودا 
أن »الكل يأخذ مقابا«. »نحن مطلعون  على 
عــلــى الـــظـــواهـــر الــســلــبــيــة املــرتــبــطــة بــالــصــلــح 
ــتـــرزاق،  الــعــشــائــري بــمــا فــي ذلـــك ظــاهــرة االسـ
التي عالجناها سابقا لكنها عادت من جديد 
إلــى الــواجــهــة، واألســـاس أن يكون هــذا العمل 
تطوعيا وهدفه إصاح ذات البني وأن ال يكون 
مجاال لجني املال«، كما يقول الوكيل املساعد 
لــلــشــؤون الــعــامــة الــســيــاســيــة والــعــشــائــر في 

وزارة الداخلية مجدي عاونة.
ويؤكد عاونة أن عمل اإلدارة العامة لشؤون 

الــعــشــائــر فــي وزارة الــداخــلــيــة مــر بــحــالــة من 
الــتــذبــذب مــا بــني صــعــود وهــبــوط مــع وجــود 
تــبــايــن فـــي اإلشـــــــراف واملـــتـــابـــعـــة بـــني منطقة 
وأخـــــرى، مــوضــحــا أن هــنــاك تــوجــهــا التــخــاذ 
قرارات بهدف تنسيق الجهود في ملف الصلح 
الزير  العشائري  الوجه  أن  العشائري.  ورغــم 
يؤكد وجود استرزاق في قلب هذه الظاهرة، 
العشائري  لــرجــال اإلصـــاح  بــأن  لكنه يعتقد 
دورا هاما في تطويق الخافات الكبيرة، مثل 
الفترة  التي زادت وتيرتها في  القتل  حــوادث 
التخفيف عن  الــحــالــيــة، كما ويــســاهــمــون فــي 
كــاهــل املحاكم والــجــهــات األمــنــيــة، خــاصــة في 
املناطق )ج( واملناطق النائية التي ال تستطيع 
الجهات األمنية الرسمية الوصول إليها. فيما 
العشائري مهم جــدا في  الصلح  أن  تيم  يــرى 
السيطرة على املشاكل االجتماعية، ألن بعض 
الــقــضــايــا، كقضايا الــشــرف والــقــتــل، قــد تحل 
ويقضى بها لدى القضاء النظامي لكنها لن 
تفاقم  تبعات  اجتماعيا وتترتب عليها  تحل 

من خطورتها.

قضاة مدعومون 
بطبيعة النظام والسالح

العشائري  والقضاء  الصلح  ضحايا  يرفض 
الذين  واملصلحني  القضاة  بهوية  التصريح 
تــدخــلــوا فــي قــضــايــاهــم، ألن ذلـــك قــد يدخلهم 
في صــراع مع أشخاص مدعومني بمسلحني 
وعــائــات كــبــيــرة، وهــو الــســر الـــذي يقف وراء 
ــام، التي  ــكـ قــوتــهــم وقــدرتــهــم عــلــى فـــرض األحـ
علم  فــي  املــحــاِضــرة  مناسبة، بحسب  يرونها 

االجتماع في جامعة بيرزيت روال أبو دحو.
وتــشــيــر أبــــو دحــــو، فـــي مــقــابــلــة مـــع »الــعــربــي 
الجديد«، إلى أن النظام السياسي الفلسطيني 
الذي جاء بعد اتفاق أوسلو ساهم في تعزيز 
سلطة وقانون العشائر، ألنه ُبني على نظام 
الـــكـــوتـــات، وهـــــذا يــعــنــي أنــــه مـــن األســــــاس لم 
يــتــم بــنــاء نــظــام مــدنــي يسمح بــوجــود عاقة 
مــبــاشــرة بــني املـــواطـــن والــســلــطــة، إلـــى حــد أن 
الــحــيــز املــمــنــوح لــلــعــشــائــر كــــان عــلــى حــســاب 
النظام السياسي نفسه، وهو ما شجع انتشار 
املتسترين بلباس رجال اإلصــاح والعشائر، 

الذين يسترزقون من وراء هذه الظاهرة.
ــــاح  وبـــحـــكـــم تــجــربــتــه كـــرئـــيـــس لــهــيــئــة اإلصـ
الـــعـــشـــائـــري املــنــبــثــقــة عــــن املـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي 
فــي الــقــدس 2009 ـ 2010، يــؤكــد املــحــاضــر في 
جــامــعــة الـــقـــدس ورجــــل اإلصـــــاح نــاصــر أبــو 
خــضــيــر، أن الــســلــطــة تـــحـــاول اســـتـــغـــال دور 
بعض رجال اإلصاح وتسهل مهامهم إلحكام 
السيطرة على املجتمع، وهــذا حــال كل النظم 
الديكتاتورية، وتشاركه الرأي في ذلك أستاذة 
علم االجتماع أبــو دحــو. ويكشف عــاونــة أن 
»وزارة الداخلية ال تضع فيتو على أي اسم من 
رجال اإلصاح، ويستطيع الكل أن يقوم بهذا 
الـــــدور، شـــرط أن ال يــكــون مــرتــبــطــا بمصالح 
املقابل، يشدد تيم على  شخصية ذاتية«. في 
ضرورة محاربة السلطة الفلسطينية لظاهرة 
االســتــرزاق من قبل رجــال الصلح العشائري، 
في حني ال يبدي الزير تفاؤال كافيا إزاء ذلك، 
مشددا  رسمية،  مرجعية  وجـــود  عــدم  بسبب 
على أن »وضــع حد لهؤالء املرتزقة يستدعي 
مــحــاســبــتــهــم مـــن خــــال األجـــهـــزة األمــنــيــة أو 
جميع  من  عشائرية  مجتمعية  هيئة  تشكيل 
املحافظات حتى تستقر األمور في هذا املجال 

ويكون لها دور نظامي.

القانون النظامي 
يسهل مهام العشائري

العشائري  والصلح  القضاء  ظاهرة  انتشرت 
بموجب أساس قانوني في املادتني 99 و100 
مـــن قـــانـــون الــعــقــوبــات الــفــلــســطــيــنــي، والــلــتــني 
ــذ بــاألســبــاب املــخــفــفــة في  تــتــحــدثــان عــن األخــ
ــقــــرار عند  حـــالـــة الـــجـــنـــح، ووجــــــوب تــعــلــيــل الــ
األخذ باألسباب املخففة، وإذا أخذت املحكمة 
باألسباب املخففة ملصلحة من ارتكب جنحة، 
إلـــى حــدهــا األدنـــى  الــعــقــوبــة  فلها أن تخفض 
إفـــــادة  وفـــــق  و22(،   21( املــــادتــــني  فــــي  املـــبـــني 
الباحث القانوني في الهيئة املستقلة لحقوق 
اإلنسان عمار جاموس، وعضو نادي القضاة 
أوضحا  اللذين  األشــقــر،  أحمد  الفلسطينيني 
الــقــانــون ال يــنــص عــلــى األســـبـــاب املخففة  أن 
اعتبار  عــلــى  اســتــقــر  الــقــضــاء  ولــكــن  للعقوبة، 
الصلح من أسباب تخفيف العقوبة، وهو ما 
يتفق مــع مــا وثــقــه مــعــّد التحقيق، فــي الــقــرار 
الصادر عن محكمة النقض املنعقدة برام الله 
إذ رفضت هيئة  رقــم 2020/112،  القضية  في 
بــاالعــتــداء  املتهمني  عقوبة  تخفيف  املحكمة 
عـــلـــى أحـــــد األشــــخــــاص مــــن ســـنـــة إلـــــى ثــاثــة 
ــاء في  ــ ــــود صـــلـــح. وجـ أشـــهـــر بــســبــب عــــدم وجـ
»الفقه والــقــضــاء استقرا على  أن  الــقــرار  نــص 
أن املصالحة وإسقاط الحق الشخصي سبب 
العقوبة، وأن من شــأن ثبوت وقوع  لتخفيف 
التأثير  الشخصي  الحق  وإســقــاط  املصالحة 
على الحكم من حيث مقدار العقوبة«. في مثل 
لــرجــال  املتهمني  أهــالــي  الـــحـــاالت، يلجأ  هـــذه 
اإلصـــــــاح والـــعـــشـــائـــر، كـــمـــا يـــؤكـــد جـــامـــوس 
واملسؤول السابق عن ملف العشائر في مكتب 
الـــرئـــيـــس مــحــمــود عـــبـــاس )عــمــيــد اإلصـــــاح( 

موسى تيم.

العشائري ال يعترف بالنظامي
القضاء  عــنــوان  تحت  ميدانية  دراســـة  تظهر 
غـير النظامي: سـيادة القانـون وحـل النزاعات 
بجامعة  الحقوق  معهد  أعدها  فلسـطني،  في 
بير زيت عام 2006، ودراســة للهيئة املستقلة 
لــحــقــوق اإلنـــســـان صــــدرت عـــام 2019، وجـــود 
القضاء  العشائري على أحكام  تأثير للصلح 
في  ينعدم  التأثير  وهـــذا  وقـــراراتـــه،  النظامي 
النظامي  للقضاء  تأثير  العكسية، فا  الحالة 
على الصلح العشائري، فإعان براءة شخص 

»الرزقة« ال تقل 
عن 1000 دينار 

أردني من طرفي 
الخصومة

نظام »أوسلو« 
ساهم في تعزيز 

سلطة وقانون 
العشائر
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