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تعريف
بدائرة
المعارف
الفلسطينية
محاور دائرة املعارف الفلسطينية
ú úموســوعة علــاء فلســطني وأعيانهــا ،ويتضمــن هــذا املحــور مــادة املوســوعة الرتبويــة
الفلســطينية وزيــادة
ú úخزانة فلسطني التاريخية
ú úخزانة فلسطني الجغرافية
ú úسلسلة الرتاث الشعبي الفلسطيني »من الخابية»
ú úبنك معلومات القدس
املحتوى:
نأمــل أن تحتــوي هــذه الدائــرة عــى كل مــا يتصــل بفلســطني األرض واإلنســان ،مخرتقــة حــدود
املــكان والزمــان .وهــي مبوبــة يف محــاور بحســب املوضوعــات التــي تشــتمل عليهــا ،ف ِقســم لعلامء
فلســطني وأعيانهــا عــر القــرون ،بغــض النظــر عــن ديانتهــم ومذاهبهــم وتوجهاتهــم الفكريــة
والحزبيــة ،وآخــر يتضمــن خزانــة فلســطني التاريخيــة ،نــدرج فيــه وقائــع الزمــن ،والحــوادث التــي
تعاقبــت عــى فلســطني ،وثالــث يخصــص لخزانــة فلســطني الجغرافيــة ،فــا نــرك موقعــا وال بلــدا
وال عينــا ينتهــي إليهــا علمنــا إال رصدناهــا فيــه ،كــا تتضمــن الدائــرة قســا يخــص املأثــورات
والفنــون الشــعبية الفلســطينية ،أســميناه »مــن الخابيــة» الوعــاء الفلســطيني املشــهور يف بيوتنــا
قدميــا ،وســيدرج يف هــذا اإلطــار كل مــا يتصــل بأمنــاط الحيــاة الشــعبية مــا لــه ارتبــاط بالقــول
أو العمــل اليــدوي أو الحــريك .أمــا القســم الخامــس فهــو «بنــك« للمعلومــات املتصلــة بالقــدس
عــى وجــه الخصــوص.
وملــا كان املــروع عــى هــذا القــدر مــن التشــعب واالتســاع ،فإننــا نهيــب بــكل مطالــع أن
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يبــادر إىل تزويدنــا مبــا لديــه مــن معلومــات عــى هيئــة مــادة إلكرتونيــة ،أو أن يرشــدنا إىل املصــادر
التــي ميكــن أن نجــد فيهــا مــا ينــدرج يف هــذه األطــر ،كــا أننــا نســتأذن الباحثــن والنارشيــن يف
نــر مــا نجــده مــن موادهــم اإللكرتونيــة يف هــذا املوقــع .وسنســعى مــن بعــد إىل إصــدار املــادة
مطبوعــة يف مجلــدات نح ِكــم ترتيبهــا بطريقــة تســهل الرجــوع إليهــا.
الهدف:
تهــدف جامعــة النجــاح الوطنيــة مــن وراء هــذا املــروع إىل توثيــق فلســطني األرض واإلنســان
انطالقــا مــن شــعورها باملســؤولية التاريخيــة تجــاه فلســطني وقضيتهــا ومســتقبلها ،فلــن حالــت
الظــروف املتعاقبــة دون إنجــاز املــروع الحضــاري الفلســطيني وفقــا ملــا يقتضيــه انتــاء فلســطني
وأهلهــا؛ فليــس أقــل مــن النهــوض مبــا يوثقهــا ويحفظهــا مــن الضيــاع ،وال ســيام أن كل فلســطني
مســتهدفة أرضــا وإنســانا وثقافــة وتراثــا.
الآلية:
ســنبادر إىل رفــع مــا لدينــا مــن مــواد دائــرة املعــارف الفلســطينية عــى الشــبكة اإللكرتونيــة،
وســنبدأ يف الوقــت نفســه بجمــع املعلومــات املختلفــة ومعالجتهــا لرفعهــا ،راجــن مــن كل متصفــح
أن يبــادر إىل اإلســهام يف هــذا العمــل الجليــل ،وســندرج اســم صاحــب املشــاركة إزاءهــا مــن بــاب
حفــظ الحقــوق .وســتصدر الجامعــة مــواد دائــرة املعــارف يف كتــب تنــر تباعــا بحيــث تتضمــن
املــادة األصليــة ومــا قــد يــرد إلينــا مــن تعليقــات أو نقــد أو مداخــات تتصــل بهــا.
حدود امل�س�ؤولية:
ال تتحمــل الجامعــة أي مســؤولية تجــاه مــا ينــر ،وإمنــا تقــع املســؤولية أول مــا تقــع عــى
عاتــق املؤلــف يليــه يف ذلــك مــن يعــرض أو ينتقــد ،ألننــا ننــر مــا ننــره ونــرك للمتصفحــن
حــق التعليــق والتعقيــب ،وحــق الــرد والنقــض ،فنحــن نعلــم أن أحكامنــا عــى األشــخاص واألشــياء
مــن حولنــا تختلــف ،إذ أن كال منــا يحكــم بحســب مــا يتوفــر لديــه مــن معلومــات ،ونعــد بنــر
كل مــا يــرد إلينــا مــن مداخــات أو تعليقــات دون تدخــل .ونأمــل بذلــك أن يتمخــض الحــوار عــن
الحقيقــة التــي تتكفــل األيــام بحفظهــا بعــد أن نعمــل عــى جالئهــا.
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ت�صدير
انطالقــا مــن الــدور املنــوط بجامعــة النجــاح الوطنيــة مــن حيــث هــي أكــر املؤسســات
األكادمييــة يف فلســطني ،ومــن اســتعدادها للنهــوض بأعبــاء املــروع الحضــاري الفلســطيني ،فقــد
رشعــت يف إعــداد دائــرة املعــارف الفلســطينية ،وبــادرت إىل جمــع املعلومــات التــي تتصــل بعلــاء
فلســطني وأعيانهــا ،وباملواقــع الجغرافيــة ،والوقائــع التاريخيــة ،إضافــة إىل مــا وعتــه الذاكــرة
وترجمتــه الحيــاة الشــعبية مــن مأثــورات قوليــة أو يدويــة ،إىل جانــب مــا يتصــل مبدينــة القــدس
مــا نطمــح إىل أن يشــكل مــن بعــد بنــكا للمعلومــات الخاصــة بهــا.
وقــد رأت الجامعــة أن تكلــف األســتاذ الدكتــور يحيــى جــر مبهمــة اإلرشاف عــى هــذا العمــل
الضخــم ،لخربتــه يف هــذا املجــال ،إذ ســبق أن أصــدر تراجــم لنحــو مــن مائــة مــن أعيــان فلســطني
وأعالمهــا ،كــا أصــدر بضعــة كتــب تتصــل بتاريــخ فلســطني واملواقــع الجغرافيــة الفلســطينية
واألدب الشــعبي.
إن جامعــة النجــاح الوطنيــة لرتجــو بهــذا العمــل أن تحقــق مزيــدا مــن التفاعــل الحضــاري عــى
الســاحة الوطنيــة يف جميــع مجــاالت املعرفــة ،ونحــن مــن هنــا نهيــب بــكل املعنيــن أن يبــادروا
إىل التواصــل مــع املوقــع املخصــص لدائــرة املعــارف الفلســطينية ،وأن يــزودوه مبــا لديهــم مــن
معلومــات ،وأال يبخلــوا مبالحظاتهــم وإبــداء آرائهــم ملــا يف ذلــك مــن نفــع يعــود عــى الجميــع ،وال
ســيام أننــا ســننرش مــا يــرد إلينــا عــى مســؤولية مؤلفــه؛ تاركــن للمتصفحــن حــق الــرد والتعليــق
والنقــض ،واعديــن بــأن ننــر ذلــك مــن بعــد يف كتــب تشــكل أجـزاء دائــرة املعــارف.
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ومتثــل هــذه الدائــرة ،يف حــال إنجازهــا عــى الوجــه املأمــول ،نجاحــا وطنيــا كب ـرا ،يســهم يف
تحقيقــه الفلســطينيون هويــة وهــوى ،وإن فلســطني لتســتحق منــا ذلــك وأكــر ،ونرجــو بهــذا
العمــل أن نوفــق إىل توثيــق فلســطني وحفــظ تراثهــا والتعريــف بأعيانهــا وعلامئهــا ونعــرف
مبواقعهــا ومأثوراتهــا ،فــا تطالهــا إيــدي املعتديــن ،وال يجــور عليهــا الزمــن بالعفــاء واالندثــار.
إن الشــعب الفلســطيني ،وبالرغــم مــا تواتــر يف ســاحته مــن األحــداث ،لقــادر عــى النهــوض
بعزميــة الغــر مــن أبنائــه ،لتحقيــق أهدافــه املرشوعــة ،متحديــا االحتــال ،ومتمــردا عــى ظروفــه
العصيبــة ،ومــن هنــا كانــت مبــادرة جامعــة النجــاح الوطنيــة إىل الــروع يف إصــدار أجـزاء دائــرة
املعــارف الفلســطينية ،لتكــون عونــا للباحثــن ،ومصــدر افتخــار ألبنــاء فلســطني ،وهــذا أوان الشــد.

�أ.د .رامي حمد اهلل
رئي�س اجلامعة
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مقدمة
إن الشــعوب التــي تحــرص عــى التواصــل بــن أجيالهــا املتعاقبــة ،وتحافــظ عــى ذاكرتهــا يقظــة
حــارضة بشــكل مســتمر ،لهــي جديــرة باالرتقــاء يف مراتــب املجد،وبلــوغ آمالهــا وتحقيــق أهدافهــا؛
وإن أبطــأ بهــا الزمــان ملــا قــد يعــرض طريقهــا مــن عقبــات كاالحتــال وتفــرق األرس ونقــص
املــوارد ،ولكنهــا ال تلبــث حتــى تحطــم أغاللها،وتكــر قيدهــا ،وتنطلــق يف مســرتها بعزميــة وثبات.
وتســعى جامعــة النجــاح الوطنيــة بهــذا العمــل إىل تقديــم املأثــورات الشــعبية لهــذا الجيــل
وملــن بعــده مــن األجيــال؛ ليعرفــوا مــا درجــت عليــه األجيــال الســابقة يف حياتهــا العامــة مــن
تقاليــد وعــادات وأقــوال مأثــورة وحكايــات وأمثــال وفنــون يدويــة وإيقاعيــة وحركيــة ،إىل جانــب
مــا كانــت متارســه مــن ألعــاب تــر ّوح بهــا عــن نفســها ،آملــن بذلــك أن نحافــظ عــى تراثهــم،
ونعمــل عــى أن نكــون امتــدادا لهــم؛ فنحافــظ بذلــك عــى أصالتنــا وخصوصيتنــا؛ كيــا نــذوب يف
اآلخــر أيــا كان.
وإمنــا نبــادر إىل ذلــك نظـرا ملــا فيــه مــن تكريــس للهويــة الوطنيــة ،وألنــه يجســد خطــوة عــى
طريــق تحقيــق الــذات ،والنهــوض باملــروع الحضــاري الفلســطيني مــن حيــث هــو لبنــة يف مــا
تســهم بــه األمــة مــن دور يف تشــييد رصح الحضــارة العامليــة.
وســتصدر هــذه السلســلة مــن املأثــورات الشــعبية يف كتــب متتابعــة لتشــكل مــع موســوعة
األعــام واألعيــان ،وخزانــة فلســطني التاريخيــة ،وخزانــة فلســطني الجغرافيــة ،وبنــك معلومــات
القــدس _ دائــرة املعــارف الفلســطينية ،التــي ترجــو بهــا جامعــة النجــاح أن تخطــو باملجتمــع
الفلســطيني خطــوة جبــارة عــى طريــق الســؤدد االجتامعــي واملجــد.
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وقــد حرصنــا عــى تقديــم املعلومــات التــي يعدهــا الباحثــون دون تدخــل ،وبغــض النظــر عــن
االختــاف بــن مناهجهــم ،وتفــاوت املوضوعــات التــي تغطيهــا مؤلفاتهــم ،إذ أننــا تركنــا املجــال
مفتوحــا لجمــع مــا يرونــه مــن املعلومــات عــن هــذا املأثــور أو ذاك ،عــى نحــو مــا ســيجده
املطالــع يف هــذه السلســلة مــن تفــاوت.
ويف ترتيــب املأثــورات الشــعبية يف هــذه السلســلة مل نلتــزم منهجــا محــددا يف تتابعهــا ،بــل
سنســلكها فيهــا عشــوائيا؛ إذ ال ســبيل إىل انتهــاج آليــة بعينهــا لتحقيــق ذلــك؛ ألن العمــل مل يتوقف،
فقــد يُــدرج موضــوع يف مــكان مــا فنحصــل عــى آخــر هــو أوىل منــه بــه ،فيختــل بذلــك نظامهــا،
ولكننــا ســنقوم بإعــداد فهــرس شــامل لــدى اكتاملهــا ،ونكتفــي قبــل ذلــك بإصــدار كشــاف يلحــق
بأعدادهــا املتواليــة؛ يتضمــن بيــان املوقــع الــذي ورد فيــه كل فــن أو مأثــور تناولــه الباحثــون.
وجديــر بالذكــر أننــا ال نحقــق طويــا يف صحــة مــا يــرد إلينــا ،فذلــك يحتــاج إىل جهــود ال ســبيل
إىل توفريهــا ،ولكننــا ،ومــن أجــل أن يظــل البــاب مفتوحــا أمــام التصويــب والتصحيــح ،لرنجــو مــن كل
القـراء أن يبــدوا آراءهــم يف مــا يقرؤونــه ،وأن يعقبــوا عليــه _ إن شــاؤوا _ ســلبا أو إيجابــا ،ألننــا نعلــم
أن املعلومــات قــد تختلــف مــن مصــدر آلخــر ومــن مــكان آلخــر ،ومرادنــا هــو أن نقــدم للقـراء صــورة
شــاملة عــن حركــة الوعــي والنشــاط االجتامعــي يف فلســطني ملونــة بألوانهــا التــي تحملهــا؛ مردديــن
مقولــة « هــذا نحــن مبــا لنــا ومــا علينــا ».
كــا نرجــو مــن القـراء الكـرام أن يبــادروا إىل اإلســهام يف إعــداد هــذه السلســلة،ويف غريهــا مــن
فــروع دائــرة املعــارف الفلســطينية ،وأال يألــوا جهــدا يف ســبيل إنجازهــا عــى أكمــل وجــه وأوفــاه،
ألن فلســطني تســتحق منــا ذلــك وأكــر منــه ،فقــد دقــت ســاعة العمــل ،وحــان الوقــت لنفــض
غبــار الزمــن ،ورفــع رايــة التحــدي الحضــاري.
وكنــت يف العقديــن الســابقني قــد أصــدرت نحــوا مــن خمســة وأربعــن مطبوعــة تضمنــت
تراجــم لكثــر مــن أعيــان فلســطني ،وبعــض الكتــب عــن األدب الشــعبي الفلســطيني وتاريــخ
فلســطني وجغرافيتهــا ،ولكننــي مل أمتكــن مــن مواصلــة إصدارهــا ألســباب مختلفــة ،حتــى كانــت
مبــادرة األســتاذ الدكتــور رامــي حمــد اللــه ،حــن أبــدى رغبــة الجامعــة يف إعــادة إصدارهــا وتقــي
ســر األعــام الفلســطينيني وفــروع دائــرة املعــارف عــى أوســع نطــاق ممكــن.
وهنــا ال بــد مــن كلمــة حــق أن ـ ّوه فيهــا بجهــود األســتاذ الدكتــور رامــي حمــد الله،رئيــس
الجامعــة ،وضابــط إيقــاع أنشــطتها املختلفــة ،وأثنــي عــى دوره الفعــال يف رفــع شــأن العلــم
والعلــاء ،وتشــجيع الفعاليــات الثقافيــة والعلميــة يف الجامعــة واملجتمــع ،إذ لــوال ذلــك منــه ملــا
أتيــح لهــذا العمــل أن يــرى النــور بصورتــه العتيــدة .واللــه املوفــق للســداد.
�أ.د .يحيى جرب
نابل�س يف  2010 /5 /5م
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مقدمة المؤلف

املجتمــع الفلســطيني متامســك يف جوانبــه املتنوعــة ،لذلــك عندمــا يحــدث خــاف بــن فرديــن
أو أكــر تتداعــى الجهــات األخــرى ذات العالقــة بالتدخــل املســاند أو املقصــود أو للوســاطة وحــل
النزاعــات؛ ويف هــذا الســياق جــاء هــذا الكتــاب ليلقــي الضــوء عــى طريقــة حــل النزاعــات
والرصاعــات ،وكيفيــة طــرح البدائــل للمشــكالت املتوارثــة عــن الســلف للخلــف خاصــة فيــا
يتعلــق بالعــادات والتقاليــد والقيــم واألعـراف الســائدة ،والتــي تســتند إىل جســور عرفيــة مبنيــة
ودســاتري غــر مكتوبــة متوارثــة بــن العشــائر والعائــات الفلســطينية خاصــة بقضايــا العــرض
والــرف وخــدش الحيــاء والتــي تعتــر مــن أكــر املشــاكل يف املجتمــع الفلســطيني ويختــص بهــا
أعــى ســلطة عشــائرية املنشــد أو أبــو البنــات أو راعــي الزينــات أو أبــو املســتورات مســتندا إىل
قاعــدة عرفيــة ال عــرض عليــه شــهود ثــم يليهــا منقــع الــدم أو منهــي الــدم والــذي يختــص بقضايــا
القتــل العمــد وشــبه العمــد والخطــأ والجــروح وفقــد أعضــاء الجســم .أمــا الطــوش والهــوش
واملشــاكل واالعتــداءات الفرديــة والعائليــة والعشــائرية وقضايــا حــوادث الســر فبتقديــر قيمتهــا
ماديــا تحــت بنــد القصــاص مــن قبــل مصلــح عشــائري أو وجيــه عائلــة معــروف أو كبــر ومختــار
عائلتــه  ،وأمــا قضايــا األرايض والعقــارات واملزروعــات والحيوانــات والســيارات واملصانــع والرشكات
واألمــوال املنقولــة وغــر املنقولــة وقضايــا النصــب واالحتيــال والرسقــة فيتــم البــت فيهــا مــن قبــل
أربــاب الصنعــة وأصحــاب الخــرة تحــت بنــد التخمــن ،يف حــن تعتــر القضايــا األمنيــة قضايــا
مســتعصية ترجــع إىل عشــرة الجــاين وقــوة الطــارد –الحــق عــى قــدر ط ـراده. -
عــى ذوي الجــاين إعطــاء الوجــه والحــق للطــرف اآلخــر وعــدم تــرك املشــاكل تتفاقــم وإمنــا
يتــم التدخــل بــكل الوســائل واإلمكانــات لحــل النزاعــات ورأب الصــدع مــن أجــل املحافظــة عــى
مجتمــع متامســك يســوده الســلم األهــي ويعيــش بوئــام .
جــاء الكتــاب يف أحــد عــر فصــا تنــاول الفصــل األول الجــذور التاريخيــة للصلــح العشــائري-
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الـراث ذاكــرة األمــة وتقييمهــا لذاتهــا منــذ أقــدم األزمنــة واىل يومنــا هــذا ،وتعــرض الفصــل الثــاين
للمصطلحــات واملفاهيــم العرفيــة للمطالبــة بالحــق والعــرف والعــادة إجــراءات ومفاهيــم
ومصطلحــات متفــق عليهــا بــن العشــائر والعائــات مــن بــدوة وعطــوة وف ـراش عطــوة وكفــل
دفــع ومنــع وجريــرة ومعــدود وقــرش الــدم وصلحــة وطيبــة ووجــه وجاهــة وطنيــب ودخيــل
وجــاء وترحيــل وتشــميس وب ـراءة وحجيــز وصائحــة ضحــى وموشوشــة وميــن بخمســة ولبــاس
ثــوب وخراســة وبشــعة وهجــس البيــوت وغــرة الــدم ودليخــة وغريهــا مــن املفاهيــم العرفيــة.
وخصــص الفصــل الثالــث للمصطلحــات القضائيــة واملحاكــم العشــائرية والعرفيــة  ،وتنــاول
الفصــل الرابــع قضايــا العــرض والــرف وقضايــا املرأة-األصــل يف قضايــا العــرض قائــم عــى الســرة-
وفصــل لقضايــا الدم-القتــل العمــد والخطــأ وشــبه الخطــأ وقتــل الطفــل والجــن واملــرأة والضيــف-
الدليخــة والطنيــب والدخيــل وقضايــا األرض والعقــارات واألمــوال وقضايــا الطــوش واملشــاكل
وفصــل الصلــح العشــائري يف األمثــال الشــعبية العاميــة املحكيــة وفصــل للصلــح يف الحكايــات
الشــعبية وأيضــا لقصــص واقعيــة لقضايــا مجتمعيــة والســلم األهــي وقامئــة باملراجــع واملصــادر
واملراجــع الحية-قامئــة رجــاالت اإلصــاح والعــرف والعــادة واملالحــق .
السادة القراء املحرتمني
هــذا الكتــاب الــذي قــام بإعــداده وتبويبــه وتصنيفــه وجمــع الجــزء األكــر منــه الباحــث
د.إدريــس ج ـرادات وكانــت الطبعــة األوىل ســنة 2000مصــادرة عــن مركــز الســنابل للدراســات
وال ـراث الشــعبي يف ســعري ومركــز وئــام لحــل النزاعــات يف بيــت لحــم وجــاءت هــذه الطبعــة
مزيــدة ومنقحــة ،وقــد عمــل مــع الباحــث باحثــون كــر ســاعدوه وشــاركوه كل من جهــة تخصصه،
يف وضعــه وإخراجــه إىل حيــز الوجــود ،ولهــذا جــاء الكتــاب مثــرة ناضجــة نتيجــة الجهــود الجبــارة
والتعــاون املثمــر ،فالبعــض ســاعد بالكتابــة أو الصياغــة أو الق ـراءة للمســودات األوىل  ،والبعــض
اآلخــر زود الباحــث بخربتــه وتجربتــه ومــا ســمعه عــن آبائــه وأجــداده أو زوده بوثائــق وصكــوك
ومســتندات وصــور  ،وقــد خضــع الكتــاب ملراجعــة د.مليكــه ناعيــم أســتاذة اللغــة العربيــة يف
جامعــة القرويــن يف املغــرب وكان التواصــل معهــا عــن طريقــة الشــبكة العنكبوتية-االنرتنــت-
ولهــا الشــكر والعرفــان  ،واخــص بالشــكر أيضــا األســتاذ الدكتــور يحيــى جــر مديــر دائــرة املعــارف
الفلســطينية يف جامعــة النجــاح الوطنيــة عــى تبنيــه طباعــة الكتــاب ضمــن زاويــة الخابيــة
يف املــوروث الشــعبي  ،والشــكر العميــق إىل الســيد عبــد الهــادي جوابــره الــذي قــام بتصميــم
صفحــات الكتــاب واىل الفنــان التشــكييل إســاعيل مضيــة مــن حلحــول عــى تصميمــه اللوحــات
الفنيــة للغــاف واىل جميــع رجــاالت اإلصــاح الذيــن أدلــوا مبعلوماتهــم حــول العرف والعــادة واىل
كل شــخص قــدم مســاعدة أو فكــرة ومل نُـ ِ
ـر إليــه .
مع خالص املحبة والتقدير
الباحث د�.إدري�س جرادات
�أيار 2014م
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الف�صل الأول :
اجلذور التاريخية لل�صلح الع�شريي.
الرتاث ذاكرة الأمة وتقييمها لذاتها
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الق�ضاء العربي � :أ�صله وتطوره

يف

العهــد العــري القديــم يرجــع إىل مــا قبــل عهــد التــوراه ،فأخــذ املــروق باملربــع أصــل
1
قديــم.
2
خُصــت النبيــة دبــورة وحدهــا بالقضــاء – وكانــت تجلــس تحــت نخلــة دبــورة بــن الرامــة
وبيــت إيــل ،يف جبــل افرائيــم ،وكان بنــو إرسائيــل يصعــدون إليهــا لتقــىِ لهــم ،اختارهــا الــرب
3
إلنقــاذ إرسائيــل مــن األمــم املجــاورة – األعــداء – فهــم قــواد حــرب.
ومــا كان للعربانيــن عندمــا دخلــوا فلســطني واســتقروا يف بــر الســبع فــكان ملــكاً للفلســطينيني
يدعــى (ابياملــك) ورئيــس حرســه يدعــى فيكــول ،فمنــع فيكــول الرعــاة العربانيــن مــن ورود املــاء،
وذهــب ســيدنا إبراهيــم إىل ابياملــك وطلــب منــه أن يســمح لهــم بــورود املــاء فقــال ابياملــك لــه
أخــاف أن تخونــوا فينــا ،فعاهــده عــى أن ال يغــدروا بهــم واقتطــع ســبع نعجــات ليشــهدوا عــى
4
أن هــذه البــر هــي للفلســطينيني.
وحســب القانــون الرومــاين القــايض هــو شــخص عمومــي تقيمــه الســلطة الرشعيــة إلظهــار
الحــق.
رشعتــه القبائــل نظـرا ً لكــرة املشــاكل وعــدم وجــود ســلطة أخــرى تضبــط األمــور ،فاتفق شــيوخ
القبائــل عــى نقــاط وأحــكام اعتربوهــا جســورا ً مبنيــة ومتعارف ـاً عليهــا لحســم الخالفــات التــي
تعــرف بالجســور العشــرية املوروثــة .أي ال ينتقــل مــن األب البنــه بــل ينتقــل إىل أي شــخص
لديــه القــدرة عــى فهــم حيــاة العشــائر وعاداتهــا وتعاملــه مــع املشــاكل بســداد الــرأي .ولكــن ال
يخــرج مــن العشــرة (فهــو وراثــة يف العشــرة).
-1
-2
-3
-4

إحسان النمر ،تاريخ جبل نابلس والبلقاء ،الجزء الثاين ،نابلس ،مطبعة النرص  ،1961ص.494
سفر القضاة ،الفصل الرابع ،صفحة .6-5
االرشمندريت بولس نعامن ،خمسة أعوام يف رشقي األردن ،األهلية للنرش والتوزيع ،عامن ،األردن1989 ،م ،ص.6-5
من أسفار التوراة.20 ،19 ،
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الع�صر اجلاهلي
مــن القضــاة يف العــر الجاهــي هــرم بــن ســنان ،وحــارث بــن عــوف اللــذان قاما بإصــاح ذات
البــن بــن قبيلتــي عبــس وذبيــان ،بعــد املعــارك الطويلــة التــي دارت بينهــا والتــي عرفــت باســم
داحــس والغـراء وقــد مدحهــا زهــر بــن أيب ســلمى مبعلقــة جــاء منهــا :
على كل حال من سحيل ومبرم.
ميين ًا لنعم السيدان وجدمتا
		
تداركتما عبس ًا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشـم.
		
ومــن القضــاة أيض ـاً يف العــر الجاهــي األكثــم بــن صيفــي ،وهاشــم بــن عبــد منــاف ،وذكــر
عــارف العــارف يف كتابــه القضــاء عنــد البــدو أســاء العديديــن ممــن اشــتهروا بســداد الــرأي ورأب
الصــدع بــن القبائــل وحســم الخــاف وإصــاح ذات البــن.
ومــن النســاء اللــوايت اشــتهرن بصــواب الحكــم ورجاحــة العقــل يف فصــل الخصومــات يف العــر
الجاهــي هنــد بنــت الحســن ،اإلياديــة ،وصخــر بنــت لقــان ،وفصيلــة بنــت عامــر بــن الظــرب
1
وحـزام بنــت الديــان.
يذكــر الجميــع قصــة التحكيــم يف وضــع الحجــر األســود يف مكانــه يف بنــاء البيــت العتيــق ورضــا
القبائــل باألمــن الصــادق محمــد بــن عبــد اللــه محكـاً يف تلــك القضيــة.
ويعتــر القضــاء العشــري أول قانــون خضــع لــه العــرب وكل مــن يتمــرد عــى أعـراف القبيلــة
2
يهــرب أو يلجــا إىل قبيلــة أخــرى وينتســب إليهــا بالــوالء ويجــر عــى الخضــوع ألعرافهــا.
يف الع�صر الإ�سالمي
أحيلوا الخصوم إىل اإلصالح ،فإن القضاء يورث البغضاء-عمر بن الخطاب.
ألغــى اإلســام كافــة األع ـراف القبليــة والوضعيــة وأخضــع أتباعــه مــن العــرب وغريهــم إىل
الترشيعــات الربانيــة فــكان الرســول والصحابــة والتابعــون يحكمــون بكتــاب اللــه وســنة نبيــه
الكريــم.
فــإذا واجهــت النــاس مشــكلة مــا حكمــوا فيهــا بنــص مــن كتــاب اللــه فــإن وجــدوا حلهــا يف
القــرآن أخــذوا بــه وان مل يجــدوا تحولــوا إىل ســنة الرســول وإن مل يجــدوا يف الســنة اجتهــدوا برأيهــم
يف حلهــا قياسـاً عــى مضمــون الكتــاب والســنة.
وقــد نزلــت عــى الرســول اآليــات التــي تحــث عــى الحكــم باملعــروف مــع األخــذ بالعــرف
والعــادة ،قــال اللــه تعــاىل :
3
«خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلني» اية 199سورة األعرافوإن حكمت بينهم فاحكم بالقسط-آية 42سورة املائدة 1-1جميل السلحوت ،مجلة الكاتب.كانون الثاين  1983م .العدد  .33القدس.
 -2جميل السلحوت ،القضاء العشائري[ ،مجلة الرتاث واملجتمع ،العدد  1985 ،17ص .]59
 -3الصلح جائز بني املسلمني إال صلحا حرم حالال أو أحل حراما

فمن اتقى وأصلح فال خوف عليهم وال هم يحزنون آية  35سورة األعرافولكم يف القصاص حياة يا أويل األلباب لعلكم تتقون آية  179سورة البقرةوإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم آية  126سورة النحلومن األحاديث الرشيفة :
يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستني سنة
إن املقسطني عند الله عىل منابر من نور عىل ميني الرحمن
الصلح جائز بني املسلمني إال صلحا حرم حالال أو احل حراما.
ومــن أقــوال عمــر بــن الخطــاب –ريض اللــه عنــه وأرضاه»:-أحيلــوا الخصــوم إىل اإلصــاح ،فــإن
القضــاء يــورث البغضــاء.
يف عهد تركيا
تشــكل يف عهــد األت ـراك ،خاصــة يف بــر الســبع ،مجلــس إدارة شــؤون العشــائر يضــم فريق ـاً
مــن املوظفــن و املشــايخ واكــد الوحيــدي عــن الرتابــن ،حمــدان أبــو حجــاج عــن الحناجــرة ،وأبــو
1
شــنان عــن العزازمــة ،وعــي بــن عطيــة عــن التياهــا وحمــد أبــو العــدوس عــن الجبــارات.
اعتمــدت الحكومــة العثامنيــة يف أواخــر ســلطتها نظــام الالمركزيــة عــى بعــض العائــات
والعشــائر القويــة مــن حيــث العــدد والــروة ممــن أســهم يف إحيــاء البنيــة العشــرية يف البــاد
العربيــة ،وقــد نالحــظ ســعى النــاس إىل التجمــع واالنطــواء تحــت مظلــة عشــرة أو تجمــع عائــي
بــا رابطــة دم حقيقيــة ،وذلــك للظهــور مبظهــر القــوة وتعزيــز األمــن الــذايت ،فمــن ال عــزوة
لــه يبــدو مســتباحاً مهضــوم الحقــوق .ويف غيــاب الســلطة الرســمية تشــيع االعتــداءات وهضــم
الحقــوق .وقــد اتخــذت العــادات واألع ـراف والتقاليــد قاعــدة إلصــدار األحــكام وضــان رسعــة
التنفيــذ ،ويف غيــاب الســلطة الرســمية تحققــت ســيطرة كاســحة للقضــاء العشــري يف تســوية مــا
2
ينشــب بــن النــاس مــن نزاعــات.
كانــت هــذه الفــرة ،فــرة هزائــم متكــررة للدولــة العثامنيــة عــى صعيــد حروبهــا الخارجيــة
مــع روســيا والنمســا وانفصلــت مــر والع ـراق عــن الســلطة العثامنيــة ،واحتــل نابليــون مــر
وقســاً مــن فلســطني ،مــا عــزز عوامــل الضعــف ملركزيــة الدولــة ،وأدى إىل صعــود القــوى
املحليــة مــا زاد مــن تفــوق نفــوذ العائــات اإلقطاعيــة يف شــال فلســطني – نابلــس -وجنوبهــا،
الخليــل -لحاميــة الســكان .وتعاظــم نفــوذ شــيوخ القبائــل البدويــة ،وتكــررت غزواتهــم عــىاملناطــق الزراعيــة خاصــة يف الســهول ودورهــا العســكري يف حاميــة املناطــق الريفيــة ،وبــرز دور
 -1مجلة الرتاث واملجتمع ،محاكم العشائر يف قضاء بري السبع ،عارف العارف ،العدد  ،17كانون الثاين  1985م  /ص .53
 -2محمد أبو حامد حسن غيث [ ،قضاء العشائر يف ضوء الرشع اإلسالمي ، ،ط 1مطبعة األمل ،القدس ( 1987 ،ص  )8-7من تصدير
الكتاب.
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شــيوخ النظــام الرضيبــي يف الســلطة العثامنيــة – املتســلم ،شــيوخ النواحــي ،شــيوخ القــرى ،وكان
تعيــن شــيوخ النواحــي يتــم بالوراثــة مبعنــى تعيــن واحــد مــن نفــس عائلــة الشــيخ املخلــوع
أو املتـ َّ
ـوف .حتــى أن أيــة محاولــة لتغيــر هــذا اإلطــار كانــت تجابــه بالعنــف وتتســبب يف نشــوب
حــرب أهليــة مثــل تلــك التــي نشــبت خــال الفــرة (  )1858-1841بــن اإلقطاعيــات وأدت إىل
ظهــور عائــات طوقــان وعبــد الهــادي يف نابلــس ،والربغــويث يف رام اللــه واعتــاد عائــات مــن
املــدن لبســط نفوذهــا عــى الفالحــن خاصــة أولئــك الذيــن يرتبطــون بعالقــات اقتصاديــة وتبعيــة.
شــكل تضــارب املصالــح بــن العائــات العامــل الحاســم يف نشــوب الخالفــات وتغيــر موقــع
عــدد مــن العائــات مــا بــن معســكري قيــس وميــن يف الحــروب املختلفة1.حيــث هيمــن اليمــن
عــى منطقــة القــدس بزعامــة أبــو غــوش ،وهيمــن القيســية عــى جبــل الخليــل بزعامــة آل عمــرو
وآل العملــة ،وانقســمت إىل صفــن متنازعــن هــا آل العمــرو وآل العملــة ،وظهــرت أربــع ناحيــات
هــي ناحيــة آل عمــرو يف دورا وناحيــة آل العملــة يف بيــت أوال وناحيــة آل العــزة يف بيــت جربيــن
وناحيــة اللحــام يف بيــت عطــاب.
إذن فعالقــة الحكومــات الرتكيــة والعربيــة وروابطهــا مــع عشــائر الباديــة ( البــدو) تركــت لهــم
أحكامهــم وقضاتهــم ومل تعارضهــم إال فيــا يختــص بالخـراج والرضائــب ،إذ ألزمتهــم بــأن يدفعــوا
لهــا مــا ينتــج مــن أغنامهــم وأراضيهــم مقابــل حاميتهــم بجنودهــا.
ولقــد عجــز مأمــور الحكومــة مـرات عديــدة يف حــل املصاعــب التــي تنشــأ بــن البــدو ،ســكان
الباديــة والعــرب الرحــل فردهــا إىل الحاكــم البــدوي والشــيوخ املشــهورين ،فجمــع القــايض
2
مجلســه وأربــاب املشــورة وحســم الخــاف وأعــاد األمــن والســكينة.
كــا أجيــز لعائلــة عمــرو العملــة ممثلــة بشــيخها عبــد اللــه عمــرو العملــة بــإرادة ملكيــة مــن
قبــل امللــك جــورج الســادس ومنــح وســام الــرف مــع ال ـراءة أن يكــون مــن مناقــع الدمــوم
3
ومنشــدا ً يف القضــاء العشــائري بحــل املشــاكل بــن العشــائر.
ويف أواخــر العهــد الــريك تــم تعيــن الشــيخ عيــى بــن عمــرو مســؤوالً مللــف العشــائر يف
جنــوب الخليــل بفلســطني فعمــد إىل وضــع قضــاة دم يف كل بلــد ليكــون (منقــع دم) وهــو الجهــة
املســؤولة عــن حــل مشــاكل القتــل وانتهــاك العــرض وخالفــات األرض … وتعامــل معهــم النــاس
بثقــة أكــر مــن املحاكــم الرســمية املوجــودة يف ظــل الدولــة العثامنيــة نظـرا ً لرسعــة حــل النزاعــات
وأخــذ الجــاه والوجــه.
مناشــد منطقــة الخليــل عيــى بــن عمــرو ،عبــد الرحيــم بــن عيــى بــن عمرو،عبــد الحميــد
بــن عيــى بــن عمرو،يوســف عبــد الحميــد بــن عيــى بــن عمــرو  ،محمــد مــوىس عبــد الحميــد
 -1سمري عثامن حليلة– حركة التطور والرصاع داخل العائلة الفلسطينية ،محاكم يف الريف الفلسطيني ،مجلة الكاتب ،العدد  ،43ترشين
الثاين 1983م/القدس (ص)61-54
 -2االرشمندريت بولس نعامن ،مرجع سابق.ص 88
 -3العميد محمد يوسف العملة .عشرية آل العملة العمرو .ص .158-157

عمرو-آخــر منشــد لعائلــة عمــرو ومل يــورث املركــز اىل غريه.أنظر:عبــد العليــم دعنا:القضــاء
العشــائري يف محافظــة الخليل،املركــز الفلســطيني لالعــام والبحــوث يف الخليــل ،العــدد  4نيســان
2006م صفحــة .16-5
مــن مناقــع الدمــوم يف منطقــة الخليــل « الحوشــية  /دار زيــن يف يطــا» وثلجــي الجـرادات يف
ســعري والحامــدي يف الســموع والطــل يف الظاهريــة وابــن حســن املنــارصه يف بنــي نعيــم.
جدول يبني املناطق اجلغرافية و�أ�سماء الع�شائر البدوية املعتمدة يف العرف الع�شائري
اسم املنطقة الجغرافية
برئ السبع والنقب الفلسطيني
منطقة جبل الخليل
منطقة بيت لحم
منطقة القدس والسواحرة الرشقية
منطقة اريحا واالغوار
منطقة نابلس
منطقة طولكرم
منطقة غزة

اسم العشرية املعتمدة للعرف العشائري
الجبارات-التياها-الرتابني-العزازمة-الحناجرة
الرماضني-الجهالني-الكعابنه
التعامره-الرشايده-ابن عبيد
الجعافرة-الهلسة.
السمته-الصعايدة-القرينات-النعريات
املساعيد-الحناحنه-الزبيدات-العجاجرة-الصقر.
العايد-الحوارث
أبــو طعمة-الريم-ابــو ركبة-ابــو جامع-أبــو لبدة-الدعمة-عرفــات-
النجاجــرة.

جدول يبني مناقع الدموم يف منطقة جبل اخلليل
اسم البلدة/القرية
دورا
سعري
يطا
بني نعيم
السموع
الظاهرية

املركز العشائري
منشد-أبو البنات-
منقع دم
منقع دم
منقع دم
منقع دم
منقع دم

أسم العشرية-املنشد-منقع دم
عشرية العمرو-ابو الدراهم-
عشرية الجرادات
عشرية الحوشية اليطاوية
عشرية املنارصة
عشرية الحوامدة
عشرية الطل

جدول يبني توزيع املناطق اجلغرافية ح�سب التحالفات الع�شائرية
مركز الصف
بيت أوال

الصف
العملة

القرى التابعة
نوبا-خاراس-صوريف-ترقوميا-اذنا
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دورا
بيت جربين
زعرتة
الخليل
دورا
حلحول
الخليل
قرى العرقوب

العمرو
العزى
التعامرة
اليمنية
القيسية
ملحم
الجعربي
القواسمى
أبو سنينه
االيوبيون-األكراد
العزة

خرب ونواحي دورا -99خربة وقرية
القرى املهدمة عام 1948م -12قرية
قرى الريف الرشقي ملنطقة بيت لحم
حلحول
جبل الخليل ومنطقة التعامرة
حلحول
مدينة الخليل
قرى العرقوب والقرى التي ِ
هدمت يف نكبة 1948م

مــن رجــاالت العــزة يف منطقــة العرقــوب الشــيخ احمــد اســاعيل العــزة ،والشــيخ عبــد الفتــاح
العــزة ،والشــيخ عبــد الفتــاح خميــس  ،والشــيخ ناجــي العــزة.
ال يوجــد اليــوم احتــكار لالصــاح العشــري عــى عائــات محــددة –مناشــد أو مناقــع دمــوم-
وامنــا ظهــرت شــخصيات عديــدة مــن رجــاالت االصــاح يف املــدن والقــرى الفلســطينية واملقبولــن
لآلخريــن.
يف عهد االنتداب الإجنليزي
«استخدام العنف والشدة لتصفية الغزو واختالل النظام يف مناطق العشائر»
النفوذ األنجلو-فرنيس يف بالد الشام استطاع إخضاع القبائل بالقوة واستعان باألعراف.
عملــت بريطانيــا عــى تشــكيل مجلــس الدمــوم يف ســنة  1920-1919يف بــر الســبع ،لحــل
القضايــا املســتعصية وكانــت الجلســات تعقــد برئاســة حاكــم القضــاء وتخصــص مبلغ ـاً مقطوع ـاً
يقــدر بثالثــة جينهــات عــن كل قضيــة .وبقــي العمــل بهــذا النظــام مســتمرأ لغايــة عــام 1922م.
وتشــكلت أيض ـاً محاكــم العشــائر ،وتألــف مجلــس الدمــوم مــن [ الشــيخ حســن أبــو ســتة عــن
الرتابــن  /وحمــد الصــويف عــن الرتابــن  /إبراهيــم أبــو رفيــق ،وســامه أبــو شــنار عــن التياهــا،
وفريــح أبــو مديــن عــن التياهــا ،وســامة بــن هويشــل عــن العزازمــة وســعود الوحيــدي عــن
الجبــارات ،ومحمــد مصطفــى أبــو دالل رئيــس بلديــة بــر الســبع.
مواد الق�ضاء الع�شائري يف الد�ستور زمن االنتداب الربيطاين على فل�سطني:
ونصــت املــادة  45مــن دســتور فلســطني املنشــور بتاريــخ /1أيلــول 1922م عــى أن «للمنــدوب
الســامي أن ينشــئ بأمــر منــه محاكــم منفصلــة لبــر الســبع وألي منطقــة عشــائرية حســبام

يــرى مناســباً .ويجــوز لهــذه املحاكــم أن تطبــق العــادات العشــائرية إذا مل تكــن منافيــة للعــدل
الطبيعــي أو األدب».
كــا نصــت املــادة ( )11فقــرة  4مــن قانــون املحاكــم لســنة 1924م املنشــورة يف الجريــدة
الرســمية بتاريــخ  15حزيـران 1924م عــى تشــكيل محاكــم عشــرية يف بــر الســبع  [ :يجــوز إنشــاء
محاكــم عشــائرية يف قضــاء بــر الســبع مبوجــب املــادة  45مــن دســتور فلســطني ويجــوز للمنــدوب
الســامي يف أي وقــت بأمــر منــه أن يعطــل أو يلغــي محاكــم كهــذه.
حماكم العرف والعادة زمن االنتداب :
كانــت مهمــة محاكــم العشــائر النظــر يف القضايــا والتحويــات التــي يحولهــا رئيــس املحكمــة
املركزيــة أو حاكــم القضــاء.
* ومحاكــم العشــائر تتقيــد مــن حيــث الخ ـراء بالقيــود املنصــوص عليهــا يف قوانــن املحاكــم
النظاميــة ،بــل تســر يف حــل املشــاكل ضمــن عوائــد العربــان.
* كانــت تنظــر يف قضايــا الــرب ،الجــرح ،و التحقــر ،والتســويد ،والعدايــة ونــزع اليــد و
1
االعتــداء عــى الحــدود وتغيــر الوســم والرسقــات والــزىن والخطــف والوســاقة والقتــل والديــة.
وصــدر ق ـرار بتشــكيل محاكــم العــرف والعــادة وقضاتهــا وتــم تشــكيل لجنــة لهــذا الغــرض
برئاســة الحــاج ســليم حجــازي وتقســم اللجنــة إىل قســمني ،الفرقــة األوىل تختــص بالدعــاوى
املقدمــة مــن البلــدان الواقعــة يف العرقــوب والعــزة وأعضاؤهــا الشــيخ أحمــد إســاعيل ،الشــيخ
عبــد الفتــاح العــزة والشــيخ عبــد الفتــاح خميــس ،والشــيخ ناجــي العــزة.
والفرقــة الثانيــة وتختــص بجبــل الخليــل وأعضاؤهــا الشــيخ شــحادة أبــو عـرام ،والشــيخ طلــب
عبــد املجيــد عمــرو ،والشــيخ مــوىس ســليامن املنــارصة ،والشــيخ محمــد أحمــد نصــار.
وينــص نظــام هــذه املحاكــم عــى تقديــم االســتدعاءات والطلبــات باســم الحاكــم العســكري
وهــو يحولهــا إىل الجهــة املختصــة ،ويحــق للجنــة تعيــن املــكان والزمــان لحــل الدعــاوى حســب
2
معرفــة األعضــاء و بالرجــوع للحاكــم العســكري والحكومــة تصــادق عــى ق ـرار اللجنــة.
وعقــد اجتــاع ســنة 1941م بدعــوة مــن عبــد اللــه بــن عمــرو العملــة يف ديــوان آل العملــة
حــره جميــع وجهــاء وشــيوخ عشــائر قضــاء الخليــل ليحــل الوئــام بــدل الخصــام وأن تكــون
جميــع املشــاكل قبــل هــذا التاريــخ « ّحفــار ودفــان» أي إهــدام وإردام وبذلــك يكونــون بنعمــة
3
اللــه إخوانــا.
جمل�س ع�شائر القد�س وبيت حلم:
كان فايــز بــك اإلدريــي قــد شــكل مجلســاً لعشــائر القــدس وبيــت لحــم وضــم املجلــس
ممثلــن عــن عشــرة الســواحرة والتعامــرة والعبيديــة والجهالــن والكعابنــة والرشــايدة ،ومــن
 -1عارف العارف .محاكم العشائر يف قضاء برئ السبع .مجلة الرتاث واملجتمع ،العدد السابع عرش كانون الثاين 1985م .ص.60-59
 -2محمد شحادة أبو عرام  .تعرف عىل وطنك وافتديه :يطأ .الخليل 1994م ص .84-83
 -3العميد محمد يوسف العملة ،مرجع سابق .ص 64
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وجهــاء املجلــس حســن الزيــر ،وأبــو صبحــه الرسخــي وابــن شــاور والوحــش ومــوىس العبيــدي
ويوســف ســليم املصــو وســليم يوســف املصــو ،وحصــل حســن الزيــر عــى وســام االســتقالل مــن
الدرجــة الثانيــة مــن حكومــة فرنســا تقدي ـرا ً لــدوره وجهــده يف حــل النزاعــات والخصــام.
مــن رجــاالت اإلصــاح العشــائري يف الســواحرة الرشقيــة محمــد أحمــد األعــرج  ،وعبــد
القــادر جعفــر حســن  ،وحجــازي محمــد حجــازي الصقــر ،وعليــان عــي اشــقري.أنظر محمــد فهــد
األعرج:املوجــز يف القضــاء العشــائري،صفحة .81

جلنة الأمن والإ�صالح عام 1948م

يف ظــل غيــاب الســلطة الرســمية تشــيع االعتــداءات عــى اآلخريــن وممتلكاتهــم وتُهضــم
الحقــوق ويزيــد نفــوذ بعــض العائــات اإلقطاعيــة وشــيوخ العشــائر البدويــة وتتضــارب املصالــح
بــن القــرى والبلــدات واملخيــات واملــدن ويحكمهــا االرتباطــات االقتصاديــة واملصالــح الشــخصية
وهيمنــة جهــات معينــة عــى أخــرى وتســود الفــن وتكــر املشــاكل وينعــدم األمــن ،ومــن تشــكلت
لجــان إصــاح عشــري لحفــظ ســامة املــدن والقــرى مــن كل اعتــداء أو أعــال تخريبيــة خارجيــة
وال زالــت الخصومــات واملنازعــات وكانــت اللجــان تعقــد اجتامعاتهــا بشــكل دوري حيــث ترفــع
الشــكوى إىل رئيــس اللجنــة ويحولهــا إىل لجنــة األمــن واإلصــاح أو تحــول إىل أحــد األشــخاص
املعروفــن يف نفــس منطقــة الشــكوى ،أمــا القضايــا الصعبــة تحــول إىل أحــد أعضــاء اللجنــة
وبعدهــا يرفــع الق ـرار إىل الســكرتري.
وللمزيــد مــن املعلومــات و االســتيضاح ميكــن الرجــوع إىل الوثائــق التاليــة يف أرشــيف مكتبــة
بلديــة نابلــس حــول لجنــة اإلصــاح العشــري.
•ملف  659وثيقة رقم  9بتاريخ 1948/4/19م
•ملف 659وثيقة رقم  10بتاريخ 1948/4/21م.
•ووثيقة رقم  12بتاريخ 1948/4/24م.
•ووثيقة رقم  16بتاريخ 1948/4/26م.
•ووثيقة رقم  1بدون تاريخ.
• ملف رقم  655وثيقة رقم  5بتاريخ 1948 / 2/7م.
•ملف رقم  656وثيقة رقم  13بتاريخ 1948/2/12م.
•ملــف رقــم  665وثيقــة بتاريــخ  1948/2/7ووثيقــة رقــم  32بتاريــخ 1948/2/21ووثيقــة رقــم
 38/86بــدون تاريــخ والرجــوع إىل ملــف  665بتاريــخ  1948/1/19و 1948/5/2م.
وكان مضمــون القضايــا رسقــة أمــوال ،مــوايش ،بضائــع ،ســيارات ،القتــل ،الرصاعــات ،واملنازعــات
حــول األرايض.
يف العهد الأردين
بقيــت اللجنــة املشــكلة منــذ زمــن االنتــداب الربيطــاين لحــل القضايــا حســب العــرف والعــادة
ســارية املفعــول ولكــن الحكومــة األردنيــة وســعت اللجنــة بــان عينــت يف كل قريــة قضــاة لحــل

املشــاكل ،وكان منهــم مــن يختــص بقضايــا الــدم أو قضايــا العــرض أو قضايــا األرض كل حســب
1
خربتــه ومل يصــل إىل املحاكــم ســوى القليــل مــن املشــاكل.
ويف األردن ســلطة محاكــم العشــائر التــي تحكــم بال ـراءة أو اإلدانــة عم ـاً بنــص املــادة ()17
مــن قانــون محاكــم العشــائر ،أمــا توقيــع العقوبــة فيعــود للمتــرف أو املحافــظ وهــو الــذي
يحــدد مقدارهــا2 ،ويف حالــة عــدم االلت ـزام تؤخــذ عطــوة مــن قبــل املحافــظ مــن أهــل املجنــي
عليــه وتســمى عطــوة أمنيــة.
أخضعــت العشــائر يف األردن لســلطة املتــرف ومديــر األمــن العــام أو قائــد املنطقــة ،
وت ُحــال إىل قضــاة العشــائر كثــر مــن القضايــا والخصومــات التــي تتعلــق بالدمــوم املســتعصية
وقضايــا األعـراض واألرايض وبعــد البــت يف القضيــة يقــوم املتــرف بتنفيــذ الحكم.عبــد العليــم
دعنا،مرجــع ســابق،صفحة . 6
يف عهد االحتالل الإ�سرائيلي
نتيجــة رفــض التعامــل مــع االحتــال اإلرسائيــي وأجهزتــه التعســفية كان النــاس يحلــون
مشــاكلهم باللجــوء إىل رجــاالت اإلصــاح والقضــاة العشــائريني حســب العــرف والعــادة.
وجــرت محــاوالت فرديــة لعقــد اجتامعــات لرجــاالت اإلصــاح حســب العــرف والعــادة وعلــاء
الــرع لتقريــب وجهــات النظــر ،ومتــت أوىل هــذه االجتامعــات يف 1985/1/14م يف مســجد
3
املؤمنــن عــى طريــق يطــا الخليــل.
كــا عقــد مؤمتــر مســجد أهــل الســنة يف الخليــل بتاريــخ 1985/2/28م بدعــوة مــن أمــن رس
اللجنــة الرشعيــة للقضايــا العشــرية محمــد حســن أبــو حــاد غيــث.
كــا تــم توســيع دائــرة املؤمتــر لتشــمل رجــاالت اإلصــاح وعلــاء الرشيعــة يف فلســطني وعقــد
االجتــاع الثالــث يف مقــر الغرفــة التجاريــة بالقــدس بتاريــخ 1985/8/20م.ثــم اســتمر املؤمتــر
ملــدة ثالثــة أيــام يف مبنــى كليــة العلــوم اإلســامية يف القــدس.
وجــرت هنــاك محــاوالت مــن قبــل باحثــن وأكادمييــن إلشــهار معطيــات العــرف والعــادة يف
4
الصحــف واملجــات املحليــة.
وأمــا عــن العالقــات بــن املســتوطنني واملواطنــن فــا يؤخــذ فيهــا أي نــوع مــن العطــاوي
وجــرت محاولــة مــن قبــل أحــد قــادة املســتوطنني يف قلــب مدينــة الخليــل هعتصينــي بأخــذ
 -1محمد شحادة أبو عرام .مرجع سابق .ص .85-84
 -2محمد حسن أبو حامد غيث .مرجع سابق ،ص.274
 -3جريدة الفجر  ،تشكيل لجان لوضع نظام خاص للعادات العشريية تتفق مع الرشيعة اإلسالمية بتاريخ 1985/1/14م ص.5
 -4إدريس جرادات ،القضاء العشائري يف منطقة الخليل ،مجلة العودة العدد ( )88بتاريخ  27آذار 1986م ،ص .35-32
أنظر جريدة النهار  ،1986/11/7العدد ( -)36أضواء عىل نظام القضاء العشريي الرتاث املتداول منذ العهد العثامين ،وجريدة املوقف
1986/12/26م العدد .] 136
وتم إصدار كتب يف القضاء العشائري [ .جريدة الفجر 1986/12/22م العدد .]4300
 -1جريدة ميالد 1993/12/18م .ص ( )1عمود (.)4/3جريدة دعائية ترفيهية تصدر عن مركز التحدي للدعاية واإلعالن  /الخليل.
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عطــوه عشــائرية عــى خلفيــة مقتــل املواطــن طــال البكــري مــن الخليــل برصــاص مســتوطن
ودفــع ف ـراش عطــوة بقيمــة نصــف مليــون شــكيل.
1
ور ّد املواطنون وعائلة الشهيد بالسخرية عىل هذا العرض.
حصــل شــجار بــن أحــد املســتوطنني مــن كريــات أربــع مــع أحــد ســكان مدينــة الخليــل وقــد
قــام أهــل مدينــة الخليــل بــرب املســتوطن وقــد حصــل خــاف بينهــا حــول تعهــدات عمــل
فعندمــا اختلفــوا قامــوا بــرب املســتوطن وبعــد ذلــك توجهــت جاهــة مــن مدينــة الخليــل إىل
كريــات أربــع ألخــذ عطــوة عشــائرية حســب العــادات العربيــة وكان مــع الجاهــة بعــض الهدايــا
حســب العــادات العربيــة األصيلــة وعندمــا وصلــوا إىل بيــت املســتوطن أســتقبلهم املســتوطن أال
أنــه ال يتكلــم العربيــة فقــام أحــد األشــخاص برتجمــة مــا يقــول وهــو رد الهدايــا وقــام املســتوطن
بوضــع املكـرات عــى الطاولــة ليــأكل منهــا مــن شــاء  ،وبعــد األكل رفــض املســتوطن إعطاؤهــم
العطــوة فرجعــت الجاهــة مــن حيــث أتــت دون إحـراز أي تقــدم يف املشــكلة.
مالحظــة :أســاء الجاهــة والوفــد محفوظــة لــدى إدارة مجلــة الســنابل وأســاء األشــخاص
الذيــن حصلــت معهــم املشــكلة .مجلــة الســنابل ايار-ترشيــن اول 2000م العــدد  12صفحــة .35
عــى الرغــم مــن أســطورة الرشطــة واملحاكــم اإلرسائيليــة عــى الفلســطينيني يهــودي يفضــل
العــرف والعــادة العشــائرية العربيــة
الشــاب إســاعيل مــن قــرى محافظــة الخليــل كان يعمــل يف مدينــة الرملــة (فلســطينية) منــذ
نعومــة أظفــاره يأخــذ عمــل لقطــف املحاصيــل الزراعيــة يف املدينــة وهــو ال يـزال حتــى اآلن .ويف
عــام 1998م وأثنــاء رجوعــه مــن العمــل صادفــه كــرم ملســتوطن يهــودي لقبــه العبــد الفــاريس
مــن ســكان مدينــة الرملــة (فلســطينية) وكان هــذا املســتوطن ال يعطــي العــال أي يشء مــن
إنتــاج األرض  ،وقــد نــزل هــذا الشــاب ومــن معــه اىل الكــرم وأخــذ كل واحــد منهــم نصيبــه مــن
التفــاح  ...وعندمــا همــوا بالخــروج مــن الكــرم صادفهــم جــار العبــد الفــاريس  ،فاتصــل هــذا الجــار
بالعبــد الفــاريس  ،وألقــى القبــض عليهــم  ..وهنــا قــال العبــد الفــاريس إلســاعيل  ...واللــه لــن
تدخــل مدينــة الرملــة حتــى تأخــذ منــي عطــوة عشــائرية مــن شــيوخ العشــائر يف بلدتــك  ،وأنــا
يف انتظارهــم مســاءا يف بيتــي  ..وبالفعــل جمــع إســاعيل شــيوخ العشــائر يف قريتــه وذهبــوا اىل
مدينــة الرملــة ألخــذ العطــوة ،وكان املســتوطن قــد فــرض عــى الشــباب مبلغــا مــن املــال وقــدره
خمســة آالف شــيكل عــدا ونقــدا ،فتدخلــت شــيوخ الجاهــة ،وقــال املســتوطن  1000شــيكل منهــا
للــه و 1000شــيكل للرســول و 1000شــيكل للجاهــة و 1000شــيكل عشــاء للجاهــة  ،وبقــي مــن
املبلــغ  1000شــيكل فقــال العبــد ،هــذه األلــف هديــة منــي اىل مســجد قريتكــم  ...وهكــذا تــم
توزيــع املبلــغ دون أن يصــل أي شــيكل لصاحبــه وعــى رأي املثــل «مــن خالــط القــوم أربعــن يومــا

صــار منهــم (قصــة حقيقيــة واقعية).مجلــة الســنابل العــدد  12صفحــة .35

يف ظل االنتفا�ضة ال�شعبية الأوىل 1993-1987م.
صــدرت الدعــوات إىل اســتمرار حــل املشــاكل باإلصــاح الــذايت ،وأصــدرت القيــادة الوطنيــة
املوحــدة يف بياناتهــا الصــادرة يف االنتفاضــة الدعــوة إىل تشــكيل لجــان اإلصــاح وحــل املشــاكل يف
قــرى ومــدن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزه لحــل املشــاكل والرصاعــات دون اللجــوء إىل املحاكــم
( انظــر بيــان رقــم ( )1مــن بيانــات القيــادة املوحــدة) .وصــدر قــرارا ً عــن املجلــس الوطنــي
الفلســطيني يف عــان يف إحــدى الجلســات الخاصــة بتشــكيل لجنــة مــن املجلــس الوطنــي تضــم
الســادة يــارس عمــرو ومحمــد يوســف العملــة ومــوىس أبــو غيــث ،عــى أن تشــكل لجــان فرعيــة
لإلصــاح يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.
وهــذه اللجــان هــي جهــاز بديــل ليكــون مبثابــة القانــون العــام وامللــزم لــكل فئــات املجتمــع
الفلســطيني واســتطاعت اللجــان وبجــداره أن تكــون بديــاً عــن محاكــم االحتــال ورشطتــه.
وهــذه خطــوة عمليــة لتكريــس ســلطة الشــعب ومبــا يتــاءم مــع توجهــات االنتفاضــة املباركــة
يف مواجهــة ســلطة االحتــال بإيجــاد جهــاز شــعبي وطنــي للحفــاظ عــى وحــدة وتــوازن البنيــة
1
االجتامعيــة بحســب اإلمكانــات املتاحــة.
كــا نــادى أكادمييــون فلســطينيون مــن جامعــة لنــدن بــرورة اســتحداث نظــام تحكيــم
عشــائري يف ظــل غيــاب الســلطة الوطنيــة ،لحــل املشــاكل وكبــح جــاح الخصومــات واالعتــداءات
عــى الحقــوق وحثــوا املؤسســات والهيئــات الوطنيــة لتبنــي هــذه الفكــرة واالعتــاد عــى دور
2
رجــال اإلصــاح والقضــاة العشــائريني واللجــان الوطنيــة.
يف ظل السلطة الفلسطينية

يف  1994/5/14ومــع دخــول الســلطة الوطنيــة الفلســطينية وتســلمها ملهامهــا بعــد اتفــاق
أوســلو كشــفت انتصــار الوزيــر ،أم جهــاد ،عــن توجــه الســلطة مــن أجــل تســوية الخالفــات بــن
أهــايل مغدوريــن ممــن تعاونــوا مــع االحتــال إبــان االنتفاضــة وبــن املقاتلــن الفلســطينيني
الذيــن يشــتبه مبشــاركتهم يف عمليــات التصفيــة وذلــك عــن طريــق الصلــح العشــري وأشــارت إىل
أن هنــاك أفــكارا ً وتوجهــات لــدى القيــادة التخــاذ هــذا اإلج ـراء يف القضايــا التــي حدثــت فيهــا
3
عمليــات قتــل وتصفيــة عــى أســس وطنيــة.
كــا تــم تأســيس مكتــب إلدارة العشــائر والــذي يعتــر مــن أجهــزة الســلطة الوطنيــة والــذي
يهتــم بعشــائر فلســطني يف الداخــل والخــارج ويتبــع هــذا املكتــب للرئيــس مبــارشة وقــد تــم
تعيــن الدكتــور غيــث أبــو غيــث مستشــار الرئيــس لشــؤون العشــائر بعــد وفــاة شــقيقه املرحــوم

 -1جريدة البيارق .لجان اإلصالح يف قطاع غزه ،العدد  29بتاريخ 1992/9/18م.
 -2د .محمد العبادي ،استحداث نظام تحكيم عشائري ،جريدة القدس ،العدد  8276بتاريخ 1992/9/15م ،ص .81
 -3جريدة القدس ،العدد ()8918بتاريخ 1994/9/28م ،ص‘ 5عمود ()1
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مــوىس أبــو غيث1.وميــارس املجلــس نشــاطاته يف مدينــة غــزة
وأشــار د .غيــث أبــو غيــث إىل رضورة افتتــاح عــدد مــن املكاتــب الرســمية إلدارة شــؤون
2
العشــائر يف العديــد مــن املــدن واملحافظــات الفلســطينية.
كــا تــم أخــذ عطــوة عشــرية يف حــادث مقتــل عصــام غيــث مــن الخليــل برصــاص الرشطــي
محمــود حســن مــن قريــة بيــت ايبــا يف محافظــة نابلــس والــذي يعمــل يف الرشطــة البحريــة،
وكانــت الجاهــة برئاســة املحامــي غســان الشــكعة عضــو اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر
الفلســطينية ورئيــس بلديــة نابلــس ،وتضمنــت بنــود العطــوة حصــول أهــل القاتــل عــى العــرف
العشــري يف وجــوه عائــات املحافظــة وأمــا الجــاين فقــد حكــم عليــه بالســجن ملــدة  15عام ـاً
3
مــع األشــغال الشــاقة.
وعقــد مؤمتــر القضــاء العشــري يف ظــل الســلطة الوطنيــة برعايــة الرئيــس يــارس عرفــات يف
قاعــة مركــز الســنابل للدراســات والـراث الشــعبي يف ســعري .شــارك فيــه مستشــار الرئيــس لشــؤون
العشــائر ،د .غيــث أبــو غيــث وقائــد املنطقــة األمنيــة يف الخليــل العميــد عبــد الفتــاح الجعيــدي،
واملفتــي العــام لقــوات األمــن العــام الشــيخ عبــد الســام أبــو إشــخيدم و د .كــال قبعــة مــن
مكتــب الرئيــس يف أريحــا ورجــاالت اإلصــاح يف املحافظــة والوطــن وقدمــت عــدة أوراق عمــل
وخــرج املؤمتــرون بتوصيــات أهمهــا :
•تشــكيل مجلــس عشــري يف الضفــة الغربيــة وآخــر يف القطــاع يلتزمــان بقواعــد وضوابــط
ويتبعــان هيئــة الرئاســة مبــارشة.
•إعادة النظر يف األحكام والقضايا العرفية وإلغاء الرزقة .التي يتقاضاها القايض العشريي
•إقتصــار الجــاء -الرتحيــل -عــى الجــاين الن املســؤولية الجنائيــة فرديــة وإصــدار مرســوم
رئــايس بهــذا األمــر .والعمــل عــى تطبيقــه فعليــا عــى أرض الواقــع
•رفــع مذكــرة إىل املجلــس الترشيعــي حــول قضــاء العــرف والعــادة لألخــذ بــه كرافــد مســاند
بجانــب القوانــن املعمــول بهــا يف الضفــة والقطــاع.
•فلسطنة القانون مع األخذ بعني االعتبار العرف والعادة.
•الدعوة إىل ترشيد القضاء بالعرف والعادة.
•تأكيــد أهميــة رجــاالت اإلصــاح وقضــاة العــرف والعــادة يف إحــال النظــام واألمــن دون
4
تلقــي أيــة رســوم تذكــر.
ويف لقــاء رصيــح ومفتــوح مــع مستشــار الرئيــس للشــؤون العشــائر-مجلة الســنابل العــدد 3
كانــون اول 1997م صفحــة.5-3
 -1د .غيث أبو غيث مستشار الرئيس لشؤون العشائر يف حديث لجريدة القدس بتاريخ 1995/9/6م ،ص.12
 -2انظر جريدة الحياة الجديدة  1995/11/5ص 2العدد - 87التحضري لتشكيل مجلس عشائر يف الخليل.
 -3جريدة الحياة الجديدة.أخذ عطوة عشائرية يف حادث مقتل الشهيد غيث بتاريخ 1997/5/10م( .ص.)4
 -4مؤمتر القضاء العشائري يف ظل السلطة الوطنية الفلسطينية ،مجلة السنابل .العدد األول حزيران 1997م ص .8-6

اللقاء ,,,,,,,,,,,,
الدائــرة تكــرس نهــج الوحــدة الوطنيــة  ،ال مــكان للمحــاور العشــائرية والتــي تدعــوا إىل الفتنــة،
الشــؤون العشــائر يف مكتــب الرئيــس دور أســايس يف فــض الخالفــات.
بطاقة تعريف:
•د  .غيث سالمة محمد أبو غيث مستشار الرئيس لشؤون العشائر .
•من مواليد برئ السبع – تل املليحة عام . 1943
•أتــم دراســته يف مــدارس محافظــة الخليــل والثانويــة يف مدينــة الزرقــاء بــاألردن والدراســات
العليــا يف اللغــة العربيــة يف الجامعــات الســورية واملرصيــة .
•مــن املؤسســن األوائــل لحركــة فتــح منــذ عــام 1964م عندمــا كان طالبـاً يف جامعــة دمشــق
ثــم تــوىل مهــات عديــدة يف الثــورة الفلســطينية املعــارصة .
•عمــل مديـرا ً لدائــرة الرتبيــة والتعليــم يف منظمــة التحريــر بــن  94/91يف عــان وقــد مثــل
منظمــة التحريــر الفلســطينية يف عــدة مؤمتـرات دوليــة  ،وبعــد العــودة عينــه الرئيــس أبــو
عــار مستشــارا ً لــه لشــؤون العشــائر الفلســطينية وال يـزال عــى رأس عملــه .
•لــه أبحــاث عديــدة ودراســات يف الفكــر اإلنســاين والوعــي الكــوين متمكــن مــن فنــون الشــعر
والكتابــة والخطابــة .
ما هو دور دائرة شؤون العشائر يف حل القضايا والنزاعات؟
إن لدائــرة شــؤون العشــائر يف مكتــب الرئاســة دور أســايس يف فــض الخالفــات وذلــك بالحســنى
ومــن خــال لجــان القضــاء بالعــرف  ،ولجــان اإلصــاح يف كل محافظــات الوطــن ويتــم ذلــك
بالتنســيق مــع األجهــزة األمنيــة املعنيــة والنيابــة العامــة .
هل ستتقاىض لجان مجلس العشائر مخصصات أو رواتب؟
إن اإلصــاح العشــائري تطوعيــة لخدمــة مصالــح شــعبنا  ،وال يوجــد مخصصــات أو رواتــب
ملــن يعمــل يف هــذا املضــار  ،ولكــن ســيكون هنــاك تغطيــة لنفقــات ومصاريــف العمــل فقــط .
هل سيكون مقر دائرة شؤون العشائر وملاذا ؟
نأمــل أن نجــد املــكان املناســب والــذي يســتطيع الجميــع الوصــول إليــه بيــر ويتســع
للموظفــن وعقــد االجتامعــات والنــدوات  ،نتطلــع إىل أن تكــون مدينــة الخليــل هــي املقــر
كمعقــل للقيــم العشــائرية والحضاريــة .
هل هناك محاور يف مدينة الخليل وقراها للتنافس عىل عضوية املجلس العشائري…؟
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س :ما هي آلية اختيار اللجان وأعضاء املجلس ؟
نحــن دائــرة شــؤون العشــائر نكــرس كل جهودنــا لتعميــق الوحــدة الوطنيــة ونــر األمــن بــن
النــاس ومجالــس العشــائر لتوحيــد الصفــوف ونــر الطأمنينــة واملحبــة بــن أبنــاء الشــعب الواحــد
بالحســنى واســتنهاض القيــم النبيلــة التــي تســاعد عــى التواصــل والتعــاون واملحبــة بــن النــاس .
ولذلــك ال مــكان هنــاك عندنــا للمحــاور وال للذيــن يعملــون مــن خاللهــا وســنمنع كل أســباب
الفتنــة والتفرقــة مهــا كانــت دوافعهــا والجهــات التــي تقــف وراءهــا.
ونحــن ســنعتمد يف اختيــار اللجــان الشــعبية لإلصــاح العشــائري قواعــد أخالقيــة وأمنيــة
وموضوعيــة فالنزاهــة والصــدق واإلخــاص والكفــاءة والخــرة والســمعة الحســنة أمــور كلهــا
تؤخــذ بعــن االعتبــار وكل ذلــك يتــم وفــق آليــة تعتمــد عــى التبصــر والتمحيــص والنظــر الهــادئ
وعــدم التجــاوب مــع األهــواء .
س  :هل قرار لجنة العشائر ( مجلس العشائر ) سيكون نافذ املفعول قانونياً وأمنياً؟
نحــن منثــل جهــازا ً مركزي ـاً مــن أجهــزة الســلطة ونتعــاون لتحقيــق األمــن والســامة ألبنــاء
شــعبنا مــع كل األجهــزة املعنيــة يف الســلطة مــن قضــاء ومحاكــم ونيابــة وأجهــزة أمنيــة عديــدة ،
مصلحــة الوطــن واملواطــن عــي غايتنــا جميع ـاً .
أجرى اللقاء  :إدريس جرادات
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الف�صل الثاين :
امل�صطلحات واملفاهيم العرفية
للمطالبة باحلق
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الصلح

العشــائري هــو أســلوب أو منهــج معتمــد بــن العشــائر يرتكــز عــى أس
وجســور مبنيــة ونظــم وقواعــد متوارثــة جيــا بعــد جيــل لفــض املنازعــات
وحــل الخالفــات ومــا يرتبــط بــه مــن عــادات وتقاليــد وأعــراف وميتــاز بالرسعــة يف البــت يف
النزاعــات والوســاطة واإلصــاح وصفــاء القلــوب ويغلــب عليــه الطابــع الجنــايئ ولــه قــوة إلزاميــة-
ســلطة الجــاه والوجــه وقــوة العشــرة والعــزوة واملصالــح املشــركة دون وجــود ســلطة تنفيذيــة
ويســود تبعــا للروابــط العائليــة.
هو عقد ملزم بني الطرفني ال يجوز الرجوع عنه وتسقط به دعوى املدعي.
ú úجدول يبني مرجعية النظام العشائري
العشرية
الحمولة
العائلة
الفخذ
األرسة
الفرد

املُ ْ�ص ِلحْ
مــن يبــادر مبــا لديــه مــن تقديــر واحــرام لــدى األطــراف املتنازعــة إىل إصــاح ذات البــن
بتقريــب وجهــات النظــر والحــض عــى الصفــح والعفــو والتســامح –عــادل حجه،صفحــة .58
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ú úأما حروف املصلح العشائري عىل النحو اآليت:
احلرف

م
ص
ل
ح
ع
ش
ا
ء
ر
ي

الداللة

محبوب
صادق
لبق
جنون
عزوة
شهامة
أمني
أصالة
ريادي
يقينه بعمله لوجه الله

العادة:
مــا اعتــاد عليــه عامــة النــاس يف حياتهــم والتــي تشــكل قاعــدة للتعامــل بها.أنظــر عــادل
حجه:العــرف العشــري يف اإلصــاح صفحــة .13
العرف:
مــا تعــارف عليــه عامــة النــاس وال يتعــارض مــع أحــكام القانــون أو اآلداب أو النظــام العــام.
عــادل حجه،صفحة .13
العرف الع�شريي:
مجمــوع العــادات والتقاليــد واألعـراف وآليــات العمــل بهــا التــي متارســها العشــائر يف إصــاح
ذات البــن وهــو منقــول شــفاهة وغــر مكتــوب باالســتناد إىل املعلومــة ،يف الــراس وليــس يف
الك ـراس.
الب َْدوَة
ورد يف اللغــة معنــى لكلمــة بــدا أي ظهــر ،يقــال بــداوة الــيء أي أول مــا يبــدو منــه وبــادئ
1
الــرأي أي ظاهــره وبــدا لــه يف األمــر أي تشــكل لــه فيــه رأي.
البــدوة هــي أن تقــوم جامعــة مــن النــاس الك ـرام املعتدلــن املعروفــن بالنزاهــة والحكمــة
والعــدل وإصــاح ذات البــن [وجهــاء النــاس ] يذهبــون إىل شــخص غــر مقــر وغــر معــرف بحــق
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لــدى شــخص آخــر يطلبــون لــه الحــق مــن أجــل إيصالــه لــه.
والبــدوة يف ال ُعــرف العشــري عبــارة عــن حــق واضــح عنــد شــخص مــا ال يعــرف بــه ،يجمــع
صاحــب الحــق خمســة رجــال أو ســتة ،كل واحــد منهــم مــن عائلــة يتوجهــون إىل منكــر الحــق،
وإذا مل يقــر مبــا يطالــب بــه مينــح صاحــب الحــق صالحيــة انتـزاع حقــه وال يُــدان ،أمــا إذا اتضحــت
بـراءة املتهــم أمــام النــاس عــا اســتند إليــه يف حضــور الجامعــة “ البــدوة “ فــإن الجامعــة تتوجــه
إىل بيــت امللــم.
والبــدوة هــي تذكــر وتحذيــر وإنــذار مــن أهــل املعتــدى عليــه ألهــل املعتــدي الذيــن تخلفــوا
عــن إعطــاء الحــق بعدمــا وقــع االعتــداء وهدفهــا إيقــاف املضاعفــات والخصومــات وإحــال
الوئــام بــن املتخاصمــن ،ويف حــال رفــض املعتــدي إعطــاء الحــق يذهــب املعتــدى عليــه إىل عشــرة
قويــة ويطنــب عليهــا لتحصيــل حقــه ،فتصبــح العشــرة مســؤولة عــن تحصيــل الحــق حس ـاً
للنزاعــات بــن الطرفــن.
مــن االفضــل أال يزيــد عــدد الرجــال يف املــرة االوىل عــن خمســة ألنــه اذا زاد العــدد عــن ذلــك
يعتــر اســتفزازا للشــخص املبــدى عليــه  ،وتكــون البــدوة ثــاث م ـرات ي ـزاد العــدد فيهــا كل
مــرة بأخــذ اشــخاص مــن عليــة القــوم وممــن لهــم كلمــة يف الصلــح العشــري والوجاهــة لســاع
الكالم-الهــرج -والبــدوة كاملــة برجالهــا.
بيت َامل َل ّم-راعي البيت-رباط العلم-ال�سامعة
هــو البيــت الــذي يجتمــع فيــه طرفــا الخصــام .ويقــدم كل منهــا حجتــه أمــام صاحــب
البيــت ،بعــد االســتامع إىل الجهتــن يقــوم صاحــب البيــت والــذي يُعــرف يف العــرف العشــري
“بربــاط ا َمللــم “ أو دفــان الحــى ويحــث عــى الصلــح بدايــة ،ويف حالــة تعــذر الوصــول إىل إصــاح
يحيــل املتخاصمــن إىل أحــد رجــاالت اإلصــاح بعــد تعيــن كفيــل لــكل طــرف ،وإذا تخلــف أحــد
الطرفــن عــن املوعــد املحــدد بــدون عــذر مقبــول [فالجــات ] 1عــن املوعــد املحــدد يكــون هــو
الخــارس.
والخصــم املطالــب بحقــه هــو الــذي يبــدأ بــاإلدالء بحجتــه عــن طلبــه ،وإذا حصــل الصلــح
عنــد صاحــب البيــت تنتهــي املشــكلة ،وإذا مل يتفــق الفريقــان عــى حــل عنــد صاحــب البيــت
يحولهــم إىل رجــل إصــاح عشــري( .فبيــت امللــم هــو شــيخ يفتــح محلــه ويســتقبل املتخاصمــن
ويبــدأ بفتــح الحــوار والــكالم بينهــا) ،وبعــد أن يــديل كل خصــم بحجتــه يجــري تعيــن مخاطيــط
(رجــاالت اإلصــاح املعروفــة بنزاهتهــا وقدرتهــا عــى اإلصــاح) واملطالــب بالحــق يدفعــه مضاعفـاً
وللطالــب الحــق يف اختيــار واحـ ٍـد بــن الثالثــة.
ويشــرط يف صاحــب البيــت الــذي يجتمــع عنــده املتخاصــان النزاهــة والحيــاد وعــدم التحيــز
 -1ملحوظة – تكون املفلجات أعذارا ً مقبولة وخارجة عن اإلرادة كالوفاة أو نزول الثلج الذي يعيق الحركة أو معوقات من الحكومة،
وأما املفلوج فهو الذي تكون حجته باطلة ويخرس الحكم.

31

32

ألي طــرف وكذلــك األمانــة يف نقــل الــكالم.
يعــرف ال َملَ ـ ْم مبســميات عديــدة يف العــرف العشــري منهــا ربــاط العلــم والســامعة ودفــان
الحــى وربــاط ال َه ـ ْرج .
وعــى ربــاط العلــم أن يحــدد الــكالم بجمــل مختــرة قبــل التوجــه إىل بيــت املصلــح وأن
يكــون أمينــا يف نقــل الــكالم ويحــق لصاحــب البيــت تأجيــل النظــر يف القضيــة ملــدة أقصاهــا 70
يومــا يف حــاالت التعنــت .
الع َْط َـــوة
العطــاوي جمــع عطــوة وتعنــي “الفــرة الزمنيــة التــي مينحهــا أهــل املجنــي عليــه للجــاين
وأهلــه أو ألهلــه فقــط وذلــك بعــد وقــوع الجنايــة مبــارشة ،فيتوســط يف العطــوة أهــل الخــر “
الجاهــة” ،وهــي مــن العطــاء وتوفــر لصاحــب الحــق االطمئنــان اىل أنــه ســيصل اىل حقــه باحـرام
وتوفــر األمــن واألمــان للخصــم لحــن اعطــاء الحــق والطيبــة ،ويعتمــد عليهــا املصلحــون كأول
خطــوة يف حــل مشــكالت النــاس منــذ وقــوع الجنايــة نظ ـرا ً لتوتــر النفــوس وتحركهــا نحــو الــر
وتأهــب الطرفــن للصــد والــرد والــرب والقتــل” 1.و هــي هدنــة تؤخــذ بــن املتخاصمــن يعقدهــا
وجهــاء القــوم بحيــث متنــع االعتــداء مــن كال الطرفــن عــى بعضهــا البعــض مكفولــة بوجهــاء
يضمنــون عــدم االعتــداء.
والعطــوة تؤخــذ يف الــدم والعــرض والطوشــات والتهديــد وأخــذ مــال الغــر والبــوق والرسقــة
وتؤخــذ كذلــك بــن الــركاء يف الحســابات واألرض والحوانيــت وكل شــئ ماعــدا الحــاالت التاليــة
التــي ال تؤخــذ فيهــا عطــوة وهــي :
1.1رجل وقع يف برئ مغلق ومحكم اإلغالق.
2.2والد رضب ابنه من أجل تأديبه.
3.3زوج رضب زوجته رضباً غري مربح.ومل تقدم شكوى ضده
4.4رجل وقع عليه بيته فامت.
5.5رجل رضبته دابة مربوطة مل يسبق لها أن رضبت شخصاً من قبل.
فصــل رجــاالت اإلصــاح العطــوة وفراشــها فقــال  :أن مقــدار العطــوة هــي ألــف دينــار
وقــد ّ
تكــون فـراش عطــوة و [ ]25دينــار هــي مــروق عطــوة يف القتــل الخطــأ .ومــدة العطــوة يف القتــل
العمــد ثالثــة أشــهر أو ســتة أشــهر أو ســنة أمــا القتــل الخطــأ فتكــون مدتهــا ســنة كاملــة .ويقتــر
فـراش العطــوة عــى ســكان فلســطني وخاصــة منطقــة الخليــل ولكــن تــم تعميــم فـراش العطــوة
عــى جميــع مناطــق فلســطني .وفـراش العطــوة ال يؤخــذ يف منطقــة البلقــاء.و يؤخــذ يف جنــوب
األردن ،ويؤخــذ يف شــال األردن تحــت اســم دخالــة ولكــن تــم الغــاء مبلــغ الخمســة وعرشيــن
دينــارا واالقتصــار عــى ألفــد دينــار فقــط.
 -1محمد حسن أبو حامد غيث .مرجع سابق ص 38

وقــد قســم رجــاالت اإلصــاح العطــوة إىل أقســام منهــا عطــوة اإلق ـرار وهــي العطــوة التــي
كانــت تدفــع عــى قســطني لــكل منهــا 25دينــار أمــا اآلن فتـراوح مــن  5000دينــار إىل  20ألــف
دينــار وتدفــع خــال عــام مــن العطــوة األوىل حيــث تنتهــي بالطيــب يف نهايــة العــام.
والجــاين ال يذهــب بــل يرســل جاهــه ألخــذ العطــوة إىل بيــت املصــاب أو املجنــي عليــه
معرتف ـاً بجميــع التهــم املقدمــة أو املنســوبة إليــه وال ينكرهــا ويقــول أنــا حــارض بــكل مــا يلــزم
لــك يــوم الطيــب.
وتســمى كذلــك عطــوة “كــم ولَـ ْم” للطرفــن وإقـرار ومثــال ذلــك أنــه إذا تخاصــم شــخصان
وحصلــت بينهــا مشــاكل وإصابــات تؤخــذ عطــوة للطرفــن كــم ومل كل واحــد منهــا يــرز إصاباته
أمــام القصــاص والقصــاص يقــدر اإلصابــات.
وتعطــى عطــوة اإلقـرار لفــرة زمنيــة يقررهــا املصلحــون باالتفــاق مــع املعتــدى عليــه بعــد
االعـراف واإلقـرار لــه بالذنــب .وبالتــايل يحــددون مــدة زمنيــة إلعطائــه الحــق أمــام القــايض أو يف
بيتــه معرتفــن بالذنــب ومســتمعني مبــا يحكــم القــايض للمعتــدى عليــه بعــد أن يثبــت لــه الحــق.
فهــي هدنــة يُقــر مبوجبهــا املعتــدي بعدوانــه عــى الطــرف اآلخــر ويكفلهــا وجهــاء لدفــع مــا
يرتتــب عليــه مــن حقــوق ويكفلهــا كفــاء منــع وهــم الذيــن يكفلــون عــدم رد االعتــداء حتــى
يأخــذ صاحــب الحــق حقــه حســب الطــرق العشــرية املتبعــة.
وتهــدف العطــوة إىل حجــز الــر حتــى يحــال دون وقــوع قتــى أو جرحــى والحيلولــة دون
تخريــب املمتلــكات والعقــارات واألرايض واملزروعــات والحيوانــات ومدتهــا مــن يــوم اىل ســنة
وتجــدد بنــاء عــى طلــب الجاهــة أو الكفيــل وهنــاك مفلجــات للعطــوة منهــا الحكومــة والوفــاة
والثلــوج والكــوارث الطبيعيــة.
وتكــون العطــوة يف القضايــا الجزائيــة وأمــا القضايــا الحقوقيــة ال عطــوة فيهــا كالرسقــات
وتســويد الوجــه ن كــا أنــه للعطــوة كفيــل ولرمــي الوجــه وديــع.
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جدول يبني انواع العطاوى
�أنواع العطاوى
هدنة
لفرتة زمنية محددة
من�شد
لقضايا العرض والرشف
ناق�صة
لحني استكامل االدلة
انكار
ال يوجد اقرار بالقضية
تفتي�ش امهال
كل طرف يسعى من جانبه يف البحث عن املتسبب
�إقبال
العطاء الحق
مماحلة-ت�صفية النفو�س عمل غداء
م�ستقلة
فصل قضية الشخص عن االخرين
اعرتاف
مقر بالقضية
على حق
لقاء أمام شخص محكم للبت يف األمور املنكورة لحني يتبني املعتدي
عطوة حي ميت
يف حالة غموض الحدث حينام يكون املصاب يف العناية املكثفة
عطوة كم ومل
حرص ورصد األرضار لدى كل طرف لحني الطيبة –أليل منه منك  ،واليل منك منه.
عطوة امنية
تدخل الجهات األمنية الخذ عطوة من ذوي الجاين .
عطوة حق ركبة
نوع من الحق املستعجل مبعنى اصدار الحق رسيعا دون تأجيل
العطوة ال�شرفية
يف قضايا تقطيع الوجه وحرمة البيت لرد االعتبار-الترشيف.-
املفلجات-املعاذير للعطوة

ظروف الكفيل أو لباس
الحكومة حالة الوفاة االحوال املناخية-الثلوج
الثوب الصحية-املرض

تعذر جمع املبلغ املطلوب للدفع

فرا�ش العطوة
مبلــغ مــن املــال متعــارف عليــه يدفعــه الوســطاء ألهــل املعتــدى عليــه مــن مــال املعتــدى
وكان هــذا املبلــغ مبثابــة رمــز عــى بدايــة خطــوات قامئــة عــى التفاهــم والتفــاوض والتصالــح
يتمثــل يف إجـراء العطــوة األوىل بــن الخصمــن املتنازعــن ويدفــع فـراش العطــوة يف قضايــا الــدم
والعــرض وقيمتــه محــددة بألــف دينــار فقــط حيــث تــم تحديــد املبلــغ بــن رجــاالت العشــائر يف
العــام 2006م ،وللعطــوة كفيــل ولرمــي الوجــه وديــع.
م�صاريف الدم:
املخــارس واملصاريــف التــي تدفــع لــذوي املغــدور يف العطــوة االوىل وتـراوح بــن  10و20الــف
دينــار أردين أو اكــر حســب نــوع القتــل ومربراتــه وفظاعته.ينظــر عــادل حجــه ،ص .146
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عطوة املن�شد � ( :أبو البنات)
جدول يبني مسميات عطوة املنشد
م�سميات عطوة املن�شد-راعي القلطة-

ابو البنات

عطوة الزينات

عطوة املقلدات

عطوة عرض-رشف

تؤخــذ ملــدة  15يــوم بطلــب صاحــب الحــق عطــوة املنشــد ويحــدد املنشــد املطلــوب مــن
بــن املعروفــن مــن بيــوت املنشــد يف فلســطني يف قضايــا العــرض والــدم ،واملنشــد أعــى ســلطة يف
العــرف العشــائري ويســمى يف األردن راعــي القلطــة.
العطوة الناق�صة “غري التامة” :
تشــمل جميــع أف ـراد عشــرة الجــاين مــا عــدا الجــاين الــذي يهــدر دمــه مــن قبــل عشــرته
وعشــرة املجنــي عليــه إذا كانــت جرميتــه منافيــة لألخــاق والعــادات واألعـراف املتبعــة عشــرياً.
عطوة �شرف�/شرفية
تؤخذ يف قضايا تقطيع الوجه  ،وحرمة البيت لرد االعتبار حسب قوة الطارد
عطوة الإنكار :
هــي فــرة زمنيــة يُعينهــا وجــوه الخــر بــن املتخاصمــن وتســمى عطــوة حــق [عــى حــق].
وبعــد انتهــاء الفــرة يقــوم املصلحــون باإلصــاح بــن املتخاصمــن وإن مل يتمكنــوا يحولــون الفرقــاء
إىل قــايض لفــك النـزاع.
وعطــوة اإلنــكار هدنــة تؤخــذ ملنــع االعتــداءات بــن املتخاصمــن ويف نهايتهــا يتقــاىض
املتخاصــان عنــد قـ ٍ
ـاض ويقــدم كل طــرف مــا لديــه مــن دعــاوى وإثباتــات ،أي أنــه يحــق لــكل
مــن املتداعيــن أن يدافــع عــن وجهــة نظــره أمــام القــايض.
وإذا أنكــر الجــاين التهــم املنســوبة إليــه يقــوم رجــال اإلصــاح بأخــذ عطــوة تســمى عطــوة
اإلنــكار (ويدفــع الجــاين إن كان قــد ارتكــب جرميــة قتــل أو انتهــاك عــرض دخالــة مقدارهــا مــا
يقــارب  1000دينــار) ،وإذا اســتمر إنــكاره يحلــف ميين ـاً بخمســة .وعندمــا يتهــم النــاس أحــدا ً
وينكــر هــذا مــا نُســب إليــه تؤخــذ عطــوة إنــكار حتــى يظهــر الحــق والشــهود ولــذا قيــل  ”:البينــة
عــى مــن ادعــى واليمــن عــى مــن أنكر”(.لعمــر بــن الخطــاب).
ت ُرمــى وجــوه كفــل عــى الطرفــن ،ويشــد علــم بينهــا حســب القضــاء العشــري .ومنهــم مــن
قــال بأنــه ال توجــد يف العــادات العشــرية عطــوة اســمها عطــوة إنــكار ويســميها البعــض بعطــوة
أمنيــة أو عطــوة رشف.
ويف هــذه الحالــة يكــون املتهــم بريئ ـاً مــا مل تثبــت إدانتــه باألدلــة أو الشــهود ويبقــى منك ـرا ً
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أمــام القــايض والقصــاص ،وبعــد ســاع الحجــج مــن الطرفــن يقــرر رجــل اإلصــاح تربئــة الجــاين
أو إدانتــه.
عطوة تفتي�ش
هــي كلمــه دخيلــة ألنــه ال توجــد عطــوة تفتيــش وهــي مــن أيــام االحتــال فقــط ،قبــل ذلــك
كانــت تعقــد هدنــة بــن الطرفــن لتقــي الحقائــق إذا وقعــت إصابــات بــن خصمــن حفظ ـاً
لألمــن ومــن أجــل تدخــل رجــاالت اإلصــاح لوقــف املشــاكل وحقــن الدمــاء.
وعطــوة التفتيــش تســتغرق فــرة زمنيــة يحددهــا املصلحــون مــن أجــل البحــث والتفتيــش عــن
املذنــب الحقيقــي فــإن وقعــت أيديهــم عليــه أخــذوا الحــق منــه ،وإال تنتهــي الخصومــة.
وقــد تعطــى فــرة محــددة يتــم خاللهــا تفتيــش املصــاب ،ثــم تقــرر الجاهــة االعــراف أو
اإلنــكار.
ويجــب أن يعــزز فيهــا كفيــل إلظهــار الحــق ،ولــدى انتهــاء املوعــد يعطــى الجــاين عطــوة مــن
املجنــي عليــه .وقــد يكــون املتهــم فيهــا أكــر مــن شــخص فتؤخــذ عطــوة تفتيــش يف حالــة وجــود
قضيــة ضــد مجهــول إىل حــن معرفــة الجــاين الحقيقــي.
ويف ظــل انتشــار الطابــور الخامــس وعيــون االحتــال وأعوانــه كان هنــاك تصفيــات لقــادة
وطنيــن وسياســيني .ويف هــذه الحالــة ال يُعــرف الجــاين .فيقــوم أهــل املجنــي عليــه بتوجيــه التهــم
ألنــاس تــدور حولهــم شــكوك أو أدلــة مقنعــة بالتعــاون مــع االحتــال ،فتؤخــذ عطــوة تفتيــش
للبحــث والتقــي مــن قبــل املجنــي عليــه إلثبــات التهمــة أو املتهــم للتخلــص مــن التهمــة بإيجــاد
شــاهد ،والــذي يعــرف يف العــرف العشــري” باملتحــي” أي الشــخص الــذي يجــيء مــن وراء ســتار
ويتفــق مــع أهــل املجنــي عليــه عــى مبلــغ مــن املــال مقابــل تقديــم األدلــة واإلثباتــات التــي
تديــن املتهــم يف القضيــة.
مــدة عطــوة التفتيــش مــن ثالثــة اىل عــرة ايــام وقــد تزيــد املــدة وقــد تفــي اىل ميــن الثبــات
التهمــة والـراءة يف حــال االمــر الــذي ال اعـراف فيــه وال اقـرار بفعله.
مــدة عطــوة التفتيــش مــن 10-3ايــام وقــد تزيــد املــدة وقــد ت ُفــي اىل ميــن الثبــات التهمــة أو
الـراءة منهــا يف حــال األمــر الــذي ال اعـراف فيــه وال إقـرار بفعلــه.
عطوة الإقبال :
هــي هدنــة أو نهايــة العطــاوي تؤخــذ ملــدة ســنة ويف نهايتهــا يحــق للجــاين أن يقبــل عــى بيــت
املجنــي عليــه مبصاحبــة جاهــة كــرى لدفــع الحــق واإلصــاح وغالبـاً مــا تكــون يف حــاالت القتل.
تعطــى هــذه العطــوة بعــد العطــوة األوىل يف العمــد والعطــوة الثانيــة والثالثــة ويُدفــع يف
العطــوة األوىل [1025دينــارا ً] ويف الثانيــة[ ]500ويف الثالثــة [ ]250دينــارا ً وعطــوة اإلقبــال قــد
تكــون لشــهر أو شــهرين أو ثالثــة وأقــى مــدة لهــا ســنة بعدهــا تتــم الطيبــة.

وتعطى بعد اعرتاف الجاين إلجراء الصلح ومراسيمه حسب العادات املعرتف فيها.
كــا تعطــى يف “جرائــم القتــل” بعــد انتهــاء العطــاوي الثــاث يف الــدم [القتيــل] بعــد الســنة
الثالثــة مــن العطــوة األوىل ،وتعطــى العطــوة الثالثــة بعــد  6-4أشــهر حتــى يتمكــن الجــاين مــن
تحصيــل مصاريــف الطيــب …
وتقتــر عطــوة اإلقبــال عــى القتــل العمــد لتتوافــر فرصــة لعــودة ذوي الجــاين حيــث تــم
ترحيلهــم ملــدة ثــاث إىل ســبع ســنوات عــن أرضهــم وبلدهــم.
وعطــوة اإلقبــال متهيــد لعــودة أهــل الجــاين إىل مــكان ســكناهم وتحــدد مدتهــا مــن يــوم إىل
شــهر ويتــم الصلــح خــال هــذه الفــرة يف وجــود الكفــاء بــن الطرفــن املتنازعــن يف قضايــا القتــل
العمــد ،ويف حــال تقطيــع الوجــه مــن قبــل أهــل املجنــي عليــه  ،وتكــون يف حــاالت القتــل ومدتهــا
خمســة عــر يومــا ومتــدد اىل ســتة اشــهر يتــم خاللهــا التفــاوض عــى مــا يــريض ذوي املجنــي
عليــه لقبــول الطيب-عــادل حجــه ،صفحــة .66-
عطوة الت�صفية�-صفاء النفو�س :
هــي عطــوة اقبــال يف حالــة دم مقابــل دم-قــر بقــر -لقبــول مبــدأ الصفــح -قــر مقابــل قــر-
ويتــم تســوية املخــارس بــن الطرفني.
العطوة امل�ستقلة:
يف حــال االشـراك يف الــدم مــن أكــر مــن عشــرة وكل واحــد يأخــذ عطــوة مســتقلة عــن االخــر
ومــا ينــدرج عــى االول ينطبــق عــى الثــاين وهلــم جـرا.
عطوة حق ركبة
البت يف النزاع بني الطرفني فورا دون تأجيل وبحضور الجاهة والكفل.
احلق املن�شود عنه:
نكث الحق الصادر عن املصلح العشائري.
املفلوج:
الخارس واملهزوم واملدان يف القضية لعدم ثبوت األدلة.
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�إجراءات متبعة لت�سريع العطوة:
•االتصــال بالهاتــف بشــخص معــروف عشــائريا مــن اهــل املصــاب ألخــذ عطــوة منــه واعطــاء
الوجه.
•أخذ عطوة يف السيارة من ذوي املصاب .
•أخذ عطوة يف املستشفى من ذوي املصاب.
•عطــوة االعتــداء عــى فتــاة أو اصابــة تؤخــذ العطــوة مــن أهلها-املــرأة خريهــا لزوجهــا
ورشهــا أو شــنيعها ألهلهــا.-
•العمــل عــى تعديــل الــروط التــي متــت عليهــا عطــوة ســابقة مبالــغ فيهــا وال ترتضيهــا
الجاهــة أو اذا كانــت مخالفــة للمتعــارف عليــه والجســور املبنيــة.
•تحديد نوع العطوة ومدتها والكفالء بتحديد اسامء .
•مــا يف طيــب اال بعــد الطيب-الشــفاء التــام مــن االصابــات أو تحديــد نســبة العجــز بتقريــر
طبــي نهــايئ موقــع ومختــوم مــن لجنــة طبية-.أنظــر عــادل حجــه ،صفحــة .69
ل ّبا�س الثوب غرمي ناق�ص الطرد
اعتــر العــرف العشــري لبــاس الثــوب بغريــم ناقــص الطــرد ألنــه يتكفــل بجميــع مصاريــف
القضيــة ومــا يطلبــه صاحــب الحــق  ،وال يحــق لــه الــكالم يف الجاهــة وفقــط يلتــزم مبــا ترتضيــه
الجاهــة وهــو محاســب أو امــن صنــدوق للدفــع.
رجــل مــن املصلحــن ،واألفضــل أن يكــون مــن األغنيــاء الك ـرام يظهــر يف حالــة أخــذ عطــوة
إقــرار واعــراف بالذنــب مــن املعتــدى عليــه ،يطلبــه ويعينــه املعتــدى عليــه حتــى يكــون يف
1
متنــاول اليــد لدفــع أي مبلــغ يرتتــب عــى الجــاين.
يتكفــل ل ّبــاس الثــوب بدفــع كافــة مــا يُطلــب مــن الجــاين للمجنــي عليــه أو ذويــه (كفيــل
دفــع) ،ويكــون مبثابــة الوكيــل أو النائــب عــن الجــاين أمــام أهــل املجنــي عليــه والكفــل ،يلبــس
ثــوب الجــاين ويتنقــل بــن الجــاين واملجنــي عليــه ،وســمي بهــذا االســم الن النــاس كانــوا يلبســون
ثياب ـاً مميــزة يف القديــم عنــد القضــاء ويكــون مبثابــة األخــرس 2وال يتكلــم ومــا عليــه أالّ الدفــع،
ويقــوم مقــام الغريــم أمــام القــوة الطــاردة وهــو الــذي يدفــع كل مــا رضيــت بــه الجاهــة وال
يحــق لصاحــب الحــق وال للــذي عليــه الحــق أن يرفــض لبــاس الثــوب كــا ال يحــق للبــاس الثــوب
االنســحاب مــن القضيــة إال بعــد انتهائها.ولكــن يتــم خلعــه إذا عجــز عــن دفــع املبالــغ املطلوبــة
للمجنــي عليــه.
لبّــاس الثــوب مفهــوم اســتخدم يف عهــد االحتــال ،وهــو عــرف عشــري تــداول بــه النــاس يف
منطقــة الخليــل بعــد العــام 1967م – وأصبــح املصطلــح منتـرا ً يف فلســطني ولكــن ال يُعمــل بــه يف
 -1لباس الثوب  -:ألن اليشء يسمى بأسمى ما فيه ولهذا أطلق عليه اسم لباس الثوب
 -2األخرس :معنى مجازي -ال يجوز له أن يتكلم وعليه أن يدفع مبا ترتضيه الجاهة.

األردن أو الــدول العربيــة األخــرى ،وكان يســمى قدميـاً بقائــد الجاهــة التــي تحــر إلجـراء الطيــب
فهــو ملــزم بــكل مــا تقــوم الجاهــة بــه ومقــام الغريــم ويجــوز للخصــم أن يُلــزم شــخصاً آخــر غــر
قائــد الجاهــة ليدافــع أو يلتــزم مبــا يحكــم بــه القــايض أو ترتضيــه الجاهــة.
يتــم خلــع لبــاس الثــوب اذا طلــب هــو ذلــك بــأن يتخــى عــن لبــس الثــوب أو اذا عجــز عــن
دفــع املبالــغ املطلوبــة للمجنــي عليــه.
ال يســمح العــرف العشــري يف القــدم أن يلبــس املنشــد أو منقــع الــدم الثــوب ألنــه يعتــر
تنزيــا مــن مكانتــه وقيمتــه االجتامعيــة ومركــزه .ا امــا اليــوم يتبــارى الشــخوص للبــس الثــوب
ويعتربهــا مفخــرة امــام الجميــع ويتــم خلعــه اذا عجــز عــن دفــع املبالــغ املطلوبــة منــه للمجنــي
عليــه .
اجلـا هــة
الجاهــة  :عــدد مــن الرجــال ومــا يصطحبونــه مــن لــوازم الجاهــة وهــم مــن ســادة القــوم وعليتــه
تقــوم عــى تأكيــد االحـرام  ،والتدخــل بلبلقــة والتلطــف بالحديــث والتفاهــم واملوازنــة بــن الحقوق
الشــخصية التــي تلبــي االحتياجــات املاديــة واملعنويــة والعمــل عــى ازالــة الــرر وتقديــر العطــل
وااللتـزام بدفــع التكاليــف واملبالــغ املاليــة املتفــق عليها—عــادل حجــه ،صفحــة .44
أمــا الوجــه ،فهــو الشــخص الــذي يكــون مبثابــة الكفيــل ،ولــدى تخــي أحــد الطرفــن عــا التــزم
بــه ويقــرف املخالفــات ،يكــون عرضــه للمخالفــات حســب مــا ترتضيــه الجاهــة.
والجاهــة مجموعــة مــن النــاس يتوجهــون لبيــت املعتــدى عليــه ،وهنــاك يوضــع كفيــل عــى
كل مــا تتفــق عليــه الجاهــة ،ويصبــح الشــخص الــذي ينــزل يف الوجــه هــو الخــارس ويجلــس عنــد
املنشــد.
تتشــكل الجاهــة مــن وجهــاء القريــة او املحافظــة وتطلــب عطــوة بــن املتخاصمــن عــى كل
خصــم وجــه ليكفــل عــدم وقــوع املشــاكل أمــا يف حالــة اإلخــال بالوجــه فيكــون الجــاين مغرم ـاً
مبــا يفرضــه عليــه القــايض ،ويف حالــة إعطــاء وجــه غيــايب ،يكــون مبثابــة الحــارض حقيقـ ًة ويحمــي
صاحبــه .وإذا نــزل يف وجــه الكفيــل (الغائــب) فحكمــه كحكــم الحــارض.
يتحمــل أعضــاء الجاهــة غضــب ووجــع العائلــة املصابــة مــن منطلــق الجاهــة تتحمــل ،
ويخصــون مــن وقتهــم وخربتهــم ومالهــم وســمعتهم لحــل الخالفــات  ،وتعمــل الجاهــة عــى الحــل
ولــو عــى حســابهم الشــخيص أو عــى حســاب عائالتهــم وأحيانــا يرفضــون أي تعويــض مــادي
ويقومــون باملبــادرات الذاتيــة أو بعــد الطلــب منهــم بأخــذ هدنــة أو عطــوة وتكــون حياديــة
وملزمــة للطرفــن وقــد تكــون رسيــة يف بعــض القضايــا درء للــر .
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ال تقوم اجلاهة مديونة
الوجه وحقوق الوجه
1
ســاد يف املنطقــة وجــوه يعينــون مــن غــر الحضــور لكفالــة الخصمــن (كوجــه ابــو ع ـرام
2
ووجــة أبــو اربيعــة ووجــه أبــو عامريــة) ،وهــذه الوجــوه اســمها محمــي إن كان حــارضا ً أو غائبـاً
وال يســمح ألي كان أن ينــزل يف الوجــه ألنــه يرتتــب عليــه التزامــات عشــرية كــرى.
مــدة الوجــه مــن  70-3يومــا ومتــدد اىل  90يومــا يف حــال طلــب عطــوة يف الفضايــا املســتعصية
ألن الوجــه للحمولــة والعائلــة وللبلــدة أو املحافظــة وميثلــه شــخص مــن رجــاالت العشــائر
املعروفــن للنــاس.
الكفالة والكفيل و�أنواعها
أولهــا شــهامة وآخرهــا ندامــة أو غرامــة وقــرش الكفيــل مضاعــف ،والوفــاء الفــوري للكفيــل
وعــدم التقســيط او املامطلــة.
الكفالــة – هــي ضــم نفــس إىل نفــس يف حالــة جنايــة أو اقـراف (ارتــكاب) ذنــب أو خصومــة
بحيــث يكــون الكفيــل جاه ـزا ً إلحضــار الــذي يكفلــه بأيــة صــورة وضــان مــا يرتتــب عليــه مــن
واجبــات.
والكفالــة نســبة مــن املــال تقتطــع لصالــح الكفيــل يف حالــة كــون الكفالــة خاصــة بتســديد
أمــوال منقولــة أو أيــة أمــوال أخــرى وتؤخــذ مــن املكفــول لــه بنســبة معروفــة عنــد النــاس وتقــدر
ب ٪10
والكفالة ضامن والكفيل هو الرجل الذي يكفل والكفالة أنواع منها :
•كفيل دفع – أي دفع كافة ما يستحق املجني عليه [صاحب الحق].
•كفيل منع أو كفيل سوق – حامية الجاين وإحضاره للمجالس كلام طلب ذلك.
•كفيــل دفــا -حاميــة الجــاين مــن اعتــداءات املجنــي عليــه ،وهــو الــذي يُعــرف اليــوم بلبــاس
الثوب.
•كفيل دفع -يدفع ما يفرض عىل الجاين من أموال أمام القضاء.
•كفيل عىل الحق -كفيل عىل الجهتني عىل الجاين وعىل املجني عليه.
ويف حالــة دفــع الكفيــل مــن جيبــه وامتنــاع الجــاين عــن الدفــع يأخــذ الكفيــل ضعــف مــا دفعــه
مــن الجــاين بحضــور رجــل اســمه قـ َّراع مال.

 -1ملحوظة  :من الناحية اللغوية نقول  :وجه ايب عرام ووجه ايب اربيعة ووجة ايب عامرية.
 -2يجوز ان يوضع وجه غائب برشط ان يبلغ ويحق له ان يرفض ان يكون كفيالً.

جدول يبني �أنواع الكفالة الفردية واجلماعية
نوع الكفالة

كفالة دفع
كفالة منع
كفالة وفا
كفالة عىل حق
قراع مال
لباس ثوب
الوجه
الجاهة
الجريرة-الجرة-
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متطلباتها

يلتزم بدع املستحقات التي ارتضتها الجاهة
حامية الجاين من االعتداء من الطرف االخر
يلتزم بدفع املستحقات عىل الشخص الوغيث-الخارس
يحدد قيمة املباغ املالية ودفعاتها
غريم ناقص الطرد-محاسب أو امني صندوق
حامية للخصم من االعتداء
مجموعة من علية القوم ورجاالت العشائر
ما يسوقه الجاين والجاهة معه عند الذهاب إلصالح ذات البني

الدخالة والطنيب  -دخالة دم ودخالة عر�ض
الدخالــة – حالــة تكــون يف ارتــكاب الجــاين كبــرة مــن الكبائــر كالعــرض أو الــدم فيذهــب
الجــاين خوف ـاً عــى نفســه إىل رجــل مصلــح عزيــز يف قومــه صاحــب مــال ورجــال ويطلــب منــه
الحاميــة أي يدخــل تحــت حاميتــه فيلبــي الرجــل ذلــك ثــم يتصــل بأهلــه وباملعنيــن ويقــوم هــذا
العزيــز بإج ـراء مــا يلــزم لفــك الن ـزاع والخصــام بــن األط ـراف.
والدخيــل – رجــل ضعيــف ال قــوة لــه أو ال عــزوة لــه أو ضعيــف اإلمكانيــات املاديــة  ،إذا
اعتــدى عليــه أحــد النــاس األقويــاء وســلب مــا عنــده أو هتــك عرضــه أو قتــل لــه إنســاناً يقــوم
ويلتجــئ إىل رجــل قــوي صاحــب مــال وقــوة ويُدخــل عليــه مــن أجــل أن يحصــل لــه حقــه مــن
الجــاين.
والدخالة تكون للدم امل ُنكر والنتهاك العرض وال يجاب عىل الدم إالّ بعد دفع دخالة.
أمــا الطنيــب -فهــو شــخص ضعيــف وخصمــه أقــوى منــه وال يريــد أن يعطيــه حقــه فيلجــأ
الضعيــف إىل رجــل يكــون قوي ـاً ويُطنــب عليــه ألخــذ حقوقــه مــن امل ُنكــر والطنيــب ال يأخــذ
فلوس ـاً مثــل الدخالــة وشــبهها.
يف العــرف العشــري الســائد كان الضعيــف يضطــر إىل النــزوح عــن مســكنه والنــزول بجــوار
مــن يحمونــه ويجريونــه ،ويقــوم املجــر بحاميــة جــاره “طنيبــه” ،ويعطيــه أغنامـاً ومــوايش وأرضـاً
لزرعهــا ويعيــش مــن ورائهــا.
وأمــا القصــر ف ُيعــرف بــأن يحتمــي أو يتدفــأ يف وجــه فــان حــارضا ً أو غائبـاً ولصاحــب الوجــه
أن يطالــب بحقــه.
ومــن الحــركات املصاحبــة للدخالــة هــي عقــد حطــة صاحــب البيــت أو املســك بعمــود البيــت
أو القــول أنــا داخــل عــى اللــه ثــم ِ
داخــل عليــك أن تحصــل يل حقــي مــن فــان ويكــون الــرد أبــر
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ياحيــاك اللــه عــى الــي أقــدر عليــه.
وإذا دخــل املحتمــي إىل بيــت فيــه نســاء [ حريــم ] وجبــت حاميتــه وتقــف النســوة دفاع ـاً
عنــه وعــن رشف البيــت.
والدخالة تكون يف قضية القتل أو العرض املنكور.
1

الدخالة

دم

طنيب

عرض

املعدود
املعــدود أو مــا يســمى بـــ [قــرش الــدم] يدفــع ثلثــه فقــط والباقــي يــوزع عــى العشــرة إالّ
يف حالــة العــرض والرسقــة ،ولذلــك قيــل يف املثــل الشــعبي [الرسقــة والزنــا عــى صاحبهــا فقــط].
يتفــق عصبــة الجــاين [األب األبــوة ،البنــوة ،االخــوة ،العمومــة] أي قريــب الرجــل كل ذكــر
يدفــع نصيب ـاً .أمــا يف حالــة الديــة أو الوالئــم يدفــع الجــاين الثلــث والباقــي عــى الحمولــة.
والســبب يف ذلــك كــون الجــاين ارتكــب الــدم باســم عشــرته .ويف ثلــث الــدم يدفــع الجــاين
املعــدود عــن أف ـراد أرستــه الذكــور مــع عشــرته ،ومثــال ذلــك قيمــة املبلــغ عــرة آالف دينــار
أردين ،يدفــع الجــاين  3333دينــار وثلــث الدينــار ثــم يدفــع نصيبــه مــع ذكــور أرستــه مــن مبلــغ
الثلثــن الــذي تتكفــل بــه العشــرة.
امل�صطلح

الطارد
املطرود
العفو والتسامح
هدنة

الداللة

صاحب الحق الذي يطلبه بعد أن وقع عليه من طرف آخر
املعتدي املطلوب للحق ومالحق من مكان آلخر لحني الوفاء بالحق
التنازل عن كامل الحق املطلوب إكراما لله والجاهة والوطن والشخصيات االعتبارية
فرتة زمنية إلخامد نار الفتنة وضامن عدم االعتداء عىل الطرف اآلخر

اجلريرة :
وهــو مــا يســوقه الجــاين والجاهــة معــه عنــد الذهــاب إلصــاح ذات البــن ،أو الطيــب ،وهــي
تختلــف مــن حــادث إىل آخــر يف الكــم أو النــوع ،فجريــرة القتــل يجــب أن تشــمل عــددا ً مــن
الذبائــح واألرز والســمن وكل مــا يلــزم لعشــاء الجاهــة املصاحبــة للجريــرة ،ويف الفــرة األخــرة
والحــاالت العاديــة أصبحــت تقتــر عــى شــوال مــن األرز أو الســكر أو االثنــن مع ـاً.

 -1الحطة  :الكوفية  :غطاء رأس الراجل ويلبس فوقه عقاالً.

حمتويات ومتطلبات اجلريية

 24رأسا من الغنم
أربعة أكياس من األرز-100كغم
رطل -3كغم
رطل -3كغم
السمن والزيت والبهارات
األواين والقدور والغازات

املوايش
األرز
القهوة
الشاي
مستلزمات الطبخ
أدوات الطبخ

يف ظــل انتفاضــة األقــى تــم إلغــاء الجريــرة وذلــك لصعوبــة التنقــل وإغــاق الطــرق وحالــة
الطــوارئ التــي ســادت املنطقــة .
مراحل ال�صلحة:
املبادرة

توجه الجاهة اىل املعتدى عليه والتعبري عن االسف ملا حدث والندم عليه.

جمع الدالئل

زيــارة املعتــدى عليــه بهــدف االطمئنــان عــى ســامته وأخــذ علوم-هدنــة أو عطــوة بــن
الطرفــن عــى ضــوء الحادثــة
الحــوار حــول اجـراءات الصلحــة وبنــاء جســور الثقــة ومراســيم الصلــح بفــك ارس املتهــم مــن
الســجن-اطالق رساح الســجني عــى ضــوء الحادثــة
جمع البيانات والدالئل حول الحادثة بني اعضاء الجاهة وحول اجراءات الدفع والصلح

حشد الجاهة

حشد جاهة كبرية من رجاالت العشائر يوم الطيبة

افتتاح الجاهة

يتوىل عميد الجاهة مفتاح الكالم وااللتزام مبا يطلب منه

الزيارة
املناقشة

الرد عىل الجاهة يكون الرد بكالم طيب وخري ملا فيه مصلحة الوطن واملواطن

مرتكزات ال�صلحة والطيبة *
تكون من رجاالت العرف والعادة والوجهاء التي تقوم عىل النية الصادقة
الوساطة
تقبل الطرف املجني عليه إجراءات الصلح والتنازل عن الحقوق
املسامحة
إعالن الصلحة أمام الجمهور مبسؤولية جامعية عىل رشف العائلة وسمعتها
املصالحة
السالم بااليدي أواللمس الجسدي بني االطراف –املعانقة-
املصافحة
املاملحة-التزاور -يزور كل طرف آخر يف بيته ورشب القهوة وتناول الطعام-صار بينهم عيش وملح.-
املبــادرة بــرد الســام واملشــاركة يف مناســبات األفـراح واألتـراح وقيــام عالقــات تجاريــة وماليــة
طرح السالم
ومصاهرة

أنظر:الياس جبور:الصلحة باللغة االنجليزية ،صفحة 96
Elias J Jabbour;sulha.p96
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طرق التعامل مع النزاعات
ال َربَ ْط
ال َح ْجز
الوساقة
املَط َْق
االنسحاب
الوساطة
التسامح

عمل حاجز متنقل بهدف اإلمساك عىل الشخص املعتدي وإيذائه
القاء القبض عىل شخص وحجزه وابالغ ذويه باملوضوع
مسك املوايش أو بضاعة او سيارة وحجزها وابالغ ذوي الشأن باملوضوع
عدم التجاوب مع الطرف االخر ويطلق عليه َمط َْق:ال يعطي حق وال يأخذ حق
الرفض للمتطلبات والخروج بدون الرد عىل الجواب
تدخل من ذوي الشأن يف الحادثة بقصد التوفيق بني الطرفني
التنازل عن كافة الحقوق والعفو
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الف�صل الثالث
امل�صطلحات الق�ضائية
واملحاكم الع�شائرية
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حماكم بال �سجون
امل�سمى الع�شريي

املنشد

درجة امل�سمى

أعىل سلطة عشائرية
ال استئناف بعده

منقع الدم-منهي الدم -الدرجة الثانية بعد املنشد

االخت�صا�ص

قضايا العرض
قضايا الدم

القايض العريف

يقيــس عــى الجســور املبنيــة بــن
ا لعشــا ئر

القصاصة وقضايا الطوشات

الزيادي

يقيس عىل قضايا عرفية سابقة

قضايا الخيل واالبل والحيوانات
قضايا الزراعة

امل ُخمن
أرباب الصنعة

اجتهاد من أصحاب الخربة والصنعة

الحــرف والصناعــات واملهــن واألمــوال
والعقــارات

الوجهاء

ما ترتضيه الجاهة

كبري العائلة وله املام بالقضايا العرفية
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�أمور عامة يف الق�ضايا العرفية:
•األصل يف قضايا العرض قائم عىل السرت.
•ال عرض عليه شهود
•الدنسة عىل ذقن صاحبها.
•املخارس واملصاريف حق ثابت ال رجاء فيها وال جاه وال وجه للتخفيف منها.
•عىل الجاين اصالح الرضر الناجم عنه.
•الحق يكون ويحق للكفيل أن ميدد العطوة ويؤجلها.
طرق �إثبات اجلرمية:
•اليمني بشكل فردي .
•اليمني بخمسة-العاقلة والقسامة-القتل املظلولة.-
•شهادة الشهود العدول.
•االعرتاف واالقرار بارتكاب الجرمية.
•دالالت ارتكاب الجرمية.
•البشعة.
•البيانات الثابتة.
العقوبات العرفية:
•القصاص
•الطلوع عن العشرية
•التشميس
•اإلجالء والرتحيل
•دفع الدية
•دفع مبلغ مايل ترتضيه الجاهة.

املن�شد
( أبو البنات)-راعي الزينات-راعي املقلدات-راعي القلطة
حق املنشد محور ما وراه مدور-ال استئناف بعده
رزقة املنشد  12جمل ذلول هجني
املنشــد رجــل مــن عائلــة ورث املكانــة كاب ـرا ً عــن كابــر ويختــص يف قضايــا العــرض والــدم إالّ
أن العــرض أهــم مــن الــدم ولــذا قيــل [الكبــرة تــأكل الصغــرة] ،يلتقــي عنــده طرفــا الخصومــة
واملــدان ال حجــة لــه ومــا يقولــه صاحــب الحــق هــو الثابــت.
تعيني املن�شد:
بعــد وفــاة املرجــح األكــر يف العــرف العشــري  ،تجتمــع العشــرة مبمثــي أفخاذهــا وتجمــع
عــى انتقــال الصالحيــات البنــه أو أخيــه او إىل رجــل آخــر عليــم باألمــور العشــائرية ومقبــول لــدى
الجميــع  ،وتتــم عمليــة االختيــار بتلبيســه عبــاءة املرحــوم ويشــارك جميــع ممثلــو األفخــاذ يف
تلبيســه العبــاءة كمنشــد وتتــم املباركــة لــه واملصافحــة والتســليم عليــه .
يتكــون املنشــد مــن ثالثــة قضــاة ولهــم قـ ٍ
ـاض رابــع اســمه امل ُر ّجــح بحيــث إذا مل يــرض أحــد
النــاس بحكــم القــايض األول يذهــب إىل الثــاين وإن مل يــرض بالثــاين يذهــب إىل الثالــث وهكــذا.
وعــى هــذا فاملنشــد أعــى رجــل مــن ناحيــة القضــاء العشــري يف املنطقــة التــي يســكن فيهــا
ويختــص بجميــع القضايــا الصعبــة وخاصــة العــرض والــدم.
وقــد تــرز الحاجــة للمنشــد يف قضايــا مثــل الســواد يف الكفــل عندمــا يكــون الســواد باط ـاً
يطلــب الكفيــل املسـ َّود عليــه املنشــد والســواد املقصــود» هــو أن يتــم الســواد بربــط كلــب أســود
أو التشــهري بالكفيــل يف الدواويــن عــى أنــه ســويد الوجــه أو ربــط رايــات ســود تــدل عــى أن فالنـاً
(الكفيــل) أســود الوجــه».
واملنشــد يتميــز بتقديــر العقوبــة التــي يرتكبهــا كل مــن قــر وتعــدى يف وجــوه الكفــاء أو
َم ـ ْن تعــدى عــى عفــاف امــرأة وقــد أطلقــت عــى املنشــد أســاء كثــرة منهــا بيــاض العــرض،
ســياج العــرض ،قــايض العــرض ،بيــاض الوجــه ،و ذلــك نظ ـرا ً ملــا للقضايــا التــي تــرد إليــه مــن
أهميــة خصوصـاً العــرض وســواد الوجــه وهــو ميثــل أعــى ســلطة يف القضــاء العشــري ،واملناشــد
نوعــان :
ú úمنشد يعرض ويفرض رأيه دون رد لقراره.
ú úمنشد تعينه الحكومة ويحتاج إىل مرجع لقراره.
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نكث احلق الع�شائري
يف قضايــا العــرض ال يحــق ألي كان االعــراض عــى قــرار املنشــد،ألن قــراره وحكمــه نافــذ
املفعــول ودرع واق للنســاء.
أمــا يف قضايــا الــدم والقتــل فيســتطيع الشــخص أن يطالــب بنكــث الحــق الــذي اصــدره منقــع
الــدم  ،ويكــون النكــث مــن أمــام املنشــد ،وإذا كان قـرار منقــع الــدم صائــب ال غُبــار عليــه يدفــع
الحــق ملنقــع الــدم ويغــرم ماليــا-رشوة لســانه.-
منقع الدم-منهي الدم -منهل الدم
ال دم عليه ورود
خمسة الجاين عاقلته تكون من اقاربه-عزوته للدرجة الخامسة
وهو ٍ
قاض يفصل يف قضايا الفشخ( 1الرضبات) التي ينتج عنها سيل دم.
«مثــال ُضب رجــل عــى وجهــه وطلــب القــايض منــه الرجــوع إىل الــوراء أمــام الديــوان
حتــى اختفــى الجالســون عــن ناظريــه فظهــرت اإلصابــة عــى وجهــه عندهــا أخــذ القــايض يَ ُعــد
الخطــوات مــن موقــد النــار 2حتــى وصــل إىل الرجــل ومثــن كل خطــوة بخمســة دنانــر أردنيــة.
ومنقــع الــدم رجــل لــه خــرة ومكانــة مرموقــة بــن النــاس يفهــم يف القضــاء العشــري ينشــده
النــاس يف الدمــاء واألعـراض ويقــص الحــق الــذي يرتتــب عــى الجــاين ويحــل الخصــام ويختــص يف
فــك املشــاكل الصعبــة بــن الطرفــن وحلهــا.
كــا يســمى منقــع الــدم املنشــد الكبــر ألن مهمتــه الفصــل يف النزاعــات والبــت يف الحكــم،
أي هــو الحكــم النهــايئ.
ومنقــع الــدم يكشــف عــن جرميــة الــدم الغامضــة عندمــا ينعــدم اإلق ـرار بهــا ،وقــد أطلقــت
عليــه أســاء أخــرى منهــا  :منقــع دم ،منهــل دم ،منهــى دم ،وملــا كانــت أبــرز القضايــا التــي تــرد
إليــه تتعلــق بالدمــاء غلبــت عليــه تلــك التســمية وهــي منهــى دم ألن عنــده ينتهــي الفصــل فيهــا،
ومنهــى الــدم أقــل مكانــة يف العــرف العشــري مــن مكانــة املنشــد لكنــه أعــى مكانــة مــن القضــاة
واملصلحــن..
يســتطيع الشــخص يف قضايــا الــدم أن ينكــث الحــق الــذي صــدر ضــده مــن قبــل منقــع الــدم
ويكــون النكــث مــن أمــام املنشــد  ،واذا كان قـرار وحكــم منقــع الــدم صائبــا ال غبــار عليــه يدفــع
الغريــم رشوة لســان ملنقــع الــدم ويقدرهــا املنشــد.

 -1الفشخ  :رضب الرأس بيشء مام يسبب نزول الدم.
 -2موقد النار  :موقد الديوان.

القا�ضي العريف
قصــاص يختــص يف الطوشــات والع ـراك بــن النــاس ويفــك الغمــوض بصــدد مــن
هــو رجــل ّ
يأخــذ عطــوة مــن اآلخــر ،كــا يحــدث يف الطوشــات بــن أوالد الحــارة ،ومثــال عــى مهمــة القصاص
حــن حصلــت طوشــة بــن فتيــان مــن القواســمة ومجاهــد ،واتفــق الطرفــان عــى القــايض الــويف
وقالــوا لــه أنــت تقــدر اإلصابــات ونحــن راضــون عنــك وملــا ذهــب وجــد أشــخاصاً مــن كال الطرفــن
يف املستشــفى فذهــب إىل املستشــفى وقــدر اإلصابــات وكانــت إصابــة مجاهــد أكــر مــن إصابــة
القــوا ســمة فقــال للقــوا ســمة اذهبــوا وخــذوا عطــوة مــن مجاهــد وهــي عطــوة إقـرار.
والقــايض العــريف رجــل تقــي يخــاف اللــه ويحكــم ويصلــح بــن النــاس مبــا أنــزل اللــه ويبــت يف
قضايــا األرض واملــال واملــوايش والطوشــات وتقطيــع الوجــه ،وهــذا املصطلــح شــائع يف منطقــة بــر
الســبع  ،والقــايض العــريف يتميــز باملكانــة االجتامعيــة يف عشــرته ولــه قيمــة اعتباريــة يف بلــده
ولديــه ذكاء ورسعــة بديهــة وســعة صــدر ونظافــة اليــد والنزاهــة وطــول البــال والصــر والخــرة
واملعرفــة والدرايــة باألمــور العشــائرية والجســور املبنيــة واألنســاب العائليــة .و تكــون عشــرته
مشــهورة ومشــهود لهــا بالعــدل والهيبــة وقــوة التنفيــذ  ،وقدرتــه عــى املحــاورة والتفــاوض
واملصداقيــة يف نقــل الــكالم وقــدرة عــى فذلكــة الحــي للمصلحــة العامــة والقــدرة عــى التعامــل
مــع املواقــف الطارئــة والخطــرة.
�سمات القا�ضي العريف:
يتميــز القــايض العــريف باملكانــة االجتامعيــة يف عشــرته واالعتباريــة يف عشــرته وبلدتــه،
ولديــه رسعــة بديهــة  ،وســعة صــدر  ،ونظافــة يــد  ،ونزاهــة  ،وطــول البــال  ،والصــر ،ولديــه
الخــرة واملعرفــة والدرايــة بالجســور املبنيــة بــن العشــائر واالنســاب العائليــة  ،وتكــون عشــرته
مشــهورة ومشــهود لهــا بالعــدل والهيبــة وقــوة التنفيــذ  ،و يكــون الشــخص محــاورا جيــدا ويتمتــع
باملصداقيــة وفــن فذلكــة الــكالم للمصلحــة العامــة والقــدرة عــى التعامــل مــع املواقــف الطارئــة.
الزيادي و�ساي�س اخليل
رجل خبري يُثمن اإلبل ( التي تدفع للقضاء فيام يتعلق برسقتها وبيعها وساللتها).
إن االهتــام بالخيــول العربيــة تقليــد قديــم ،وأول مــن اقتنــى الخيــل واعتنــى بهــا ســيدنا داود
عليــه الســام وأول مــن ركبهــا ســيدنا اســاعيل عليــه الســام ،إذ كان العــرب يــرون أنــه ال عــز إال
بهــا وال قهــر لألعــداء إال بســببها وكان أرشاف العــرب يخدمونهــا بأنفســهم ولهــا أســاء عديــدة.
يعرفهــا مــن هــو ذو خــرة ودرايــة بالخيــول وأنواعهــا وأصنافهــا والــذي يُ ْعــرف بســايس الخيــل.
وإذا حصــل أي اختــاف حــول الخيــل يرجعــون إليــه لحــل املشــكلة.
والزيــادي يجــب أن تكــون لــه معرفــة بالخيــل ورعايتهــا والعنايــة بهــا  ،حيــث مــدة الحمــل
للفــرس أحــد عــر شــهرا وعــرة ايــام ومــدة الرضاعــة للمهــر بــن  150-100يومــا  ،ومتتلــك
الخيــل  22كروموســوما يف حــن االنســان فلديــه  23كروموســوم.

51

52

�أنواع اخليول الأ�صيلة:
نوع اخليل

الكحيلة-الصقالوية
املعنقية-املعنكية
العبية
الشومية
الدهمة
الجلفة
الهدبة
املحجلة

اال�ستعمال والداللة

للمهرجانات واالحتفاالت-اليل ما عنده كحيلة يشرتي له كحيلة-مثل شعبي
للعدو والسباق-تتميز بطول الرقبة وقوة التحمل ولرياضة الفروسية.
ترد عباءة صاحبها بذيلها-للركوب ملسافات طويلة.
لكرثة الشامات-العالمات املميزة -يف جسمها.
تشعر بدقات قلب خيالها-الفارس.-
تتأثر بشعور الفارس واحاسيسه.
تبيك عىل صاحبها
البياض فوق الحاجب-أبرص من فرس

*متيــزت بعــض املناطــق بنســبة نــوع محــدد مــن الخيــل اليهــا مثــل نجــد  ،والحجــاز  ،ومــر
والشــام واملغــرب والهنــد واالنجليــز والعــريب األصيــل.
كــا يعتــر الحصــان صائــد الحيوانــات املتوحشــه  ،فهــو ال يخشــاها ،ولــه ذاكــرة مكانيــة عاليــة،
وشــعر الخيــل يســتخدم للربابة-الوتــر الحزين-ويســمى صوتــه بالصهيــل وابنــه الفلــو وال يصلــح
لحراثــة األشــجار والكــروم املعروشــات ألنــه يرفــع رأســه ويطلــق عليــه جــواد وفــرس ومهــر ،
واشــتق اســمه مــن الخيــاء ألنــه ميــي مشــية املتكــر واملعتــد بنفســه.
�شهادة ميالد اخليل
أبــدع العــرب يف حفــظ ســاالت الخيل-الحصــان -وكذلــك تعليــات العنايــة بهــا وترويضهــا
 ،ومــن ســات الحصــان العــريب األصيــل كــا وصفــه صعصعــة بــن صومان»:طويــل ثــاث:األذن
والعنــق والح ـزام ،قصــر ثــاث الصلــب والحســيب والقضيــب ،وعريــض ثــاث :الجبهــة واملنخــر
والــورك».
العناية باخليول
هنــاك اج ـراءات عمليــة للعنايــة بالخيــل فهــي ال ت ُطعــم التــن فقــط وال ت ُســقى املــاء بعــد
التعــب  ،ويجــب مطاردتهــا يوميــا ،واملحافظــة عــى نظافتهــا ،وعالجهــا مــن األمـراض ،والجــروح،
وحذوهــا باســتمرار-فالن عنــده فــرس زي العروي-مثــل شــعبي ،والخيــل يــا ركابهــا  ،والعــدا يــا
طالبهــا ،وال تصلــح لألعــال الزراعيــة بــل هــي خيــل مســومة للمباهــاة والعــدو واألعــال الحربية.
اعتــادت العــرب عــى تشــبية الفرس-تلقيحها-أمــام ســمع وجمــع الثبــات النســل واألصالــة
ويكــون التشــبية بثــاث م ـرات للفــرس ثــم يقــوم صاحبهــا باملطــاردة عليهــا ويعيدهــا للتشــبية
بعــد  21يومــا عــى انقضــاء املــرة األوىل.

تصيــب الخيــل أمــراض منهــا أبــو ملعون-املــوت املفاجــىء -والســقاوة والســعال املتقطــع
والتزويد-لحميــة زائــدة عــى الرضس-وال ََس ـقَط يف ســيقان الفــرس ،وحقــن الــدم تحــت الحافــر ،
والظفــر يف االنف،والرصصور-ندبــة لحميــة عــى عــن الفــرس ،والشــحاذ  ،والجــرب والطفيليــات ،
والنفــاخ ،والشــعران - ،الذبــاب الــذي يعيــش عــى الخيــل -والعــرن والك ـزاز.
عدة اخليل وت�سريجها:
تتكــون عــدة الخيــل مــن الــرج ،والــركاب ،والحـزام ،واملعرقة مــن اللبــاد  ،والجالل  ،والشــوبند
املرشبــش عــى الرقبــة ،والشــف لبطــن الفــرس ،واملســاميط تربــط يف حلقــات الــرج ،والخــرج
عــى ظهــر الفــرس لوضــع األغ ـراض فيهــن والجــرس والخــرزة اتلزرقــاء لــرد العــن والبطانيــة ،
والرســن والجريــد  ،واللجــام والقــادة والعليقــة لوضــع االكل فيهــا وقيــد الفــرس.
أمــا حــذو الخيــل يحتــاج اىل خبــر لقــص الحافــر وتثبيــت قطعــة الفــوالذ مــا يناســب وعــورة
املنطقــة نصــف حــذوة أو حــذوة كاملــة أو صفيحــة معدنيــة أو تركهــا بــدون حــذو خاصــة التــي
متــي عــى الصخــور والجبــال الوعــرة ألن حافرهــا ال يطــوا.
ا�شكارة الفر�س:
أهــدى العــرف العشــري قطعــة ارض للفــرس تســمى اشــكارة الفــرس  ،ليدربهــا الفــارس
فيهــا ويروضهــا وترعــى فيهــا  ،وعنــد حصــول خــاف عــى تقســيم األرض ميتلــك اشــكارة الفــرس
صاحبهــا ،وكذلــك لهــا حصــة عنــد موســم حصــاد ســنابل القمــح والشــعري وال تحاســب حينــا
تدخــل حقــل قمــح او شــعري مثــل الحــار أو البغــل فالخــر يف وجــوه الخيــل وللفــرس ربــع الدنيــا.
قواعد الفرو�سية:
هنــاك قواعــد وتعليــات محــددة للفروســية وضوابــط بتحديــد نقطــة االنطــاق ،وكذلــك
مســاعدة الفــارس الــذي يســقط عــن ظهــر فرســه أو يف حالــة تعــر الفــرس.
اخلرا�سة /التخمي(املخمن)
يعتــر الزيتــون والتــن والعنــب واالشــجار املثمــرة األخــرى مــن الفواكــه التــي حظيــت باهتــام
امل ـزارع  ،واشــتهرت مناطــق الســاحل الفلســطيني وغــزة بزراعــة الحمضيــات ومنطقــة الشــال
الفلســطيني بزراعــة الزيتــون ،ومنطقــة الخليــل بزراعــة العنــب وأريحــا باملــوز.
حملــت شــجرة الزيتــون قدســية لــدى الســكان  ،وهــي شــجرة مباركــة  ،واالعتــداء عليهــا
يواجهــه العــرف الشــعبي بقســوة نظـرا لتعــدد اســتعامالتها يف االضــاءة والغــذاء والتــرك للمقامات
واألوليــاء ويف العــاج ووقــود للتدفئــة ومشــاغل التحــف والهدايــا التذكاريــة واملســابح وعمــل
الفحــم.
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كــا أن ملوســم قطــف الزيتــون تقاليــد وضوابــط تســمى الطلقات،تبعــا للتقســيم الجغـرايف لعملية
القطــف واملقايضــة والعونــة عــى قطــف مثــار الزيتــون ودرســه ،وكذلــك طريقــة تخزيــن الزيــت يف
الجـرار أو التنــك  ،أو العبــوات البالســتيكية ،ظــب الزيــت يف جـراره لتجيــه اســعاره-مثل شــعبي.
يف حاالت االختالف �أو االعتداء على املزروعات :
أن يقــوم رجــل عــارف خبــر بأمــور الزراعــة ويقــدر الخســائر املرتتبــة عــى نــزول حيــوان مــا أو
إنســان مبزروعــات غــره فيقــدر التالــف جـزاء عــى الفاعــل وتعويضـاً للمجنــي عليــه.
ويتفــق كال الطرفــن عــى هــذا الرجــل الــذي يعتــر مــن أهــل التقــوى والخــرة ليقوم ِ
بالخراســة
بــن املختلفــن بحــق الله.
فالخراســة هــي تقديــر وتخمــن لحجــم الــرر الــذي لحــق باملزروعــات بســبب اعتــداء
الحيوانــات أو اإلنســان عليهــا ،وتدفــع القيمــة مادي ـاً أو عين ـاً حســبام يتــم االتفــاق عليــه بــن
الطرفــن .ينظــر لقــاء الباحــث مــع إذاعــة فلســطني –برنامــج ســهرة شــعبية مــع مثقــال الجيــويس
الســاعة التاســعة والنصــف مســاء بتاريــخ 2007/4/30م.
الق�صا�صة
القصــاص  -رجــل خبــر معــروف بــن النــاس يقــص (يقــدر اإلصابــات بــن الطرفــن) وي ِّبــن
الصحيــح والخطــأ يف مســلك الطرفــن ومــن ثــم يصــدر حكمــه.
وهــو الــذي يتــوىل قــص الجــروح يف الطوشــات ويبــن ذلــك حقـاً للمجنــي عليــه وتغرميـاً للجــاين
الــذي ال يتكلــم بــل يدفــع.
ومــا دام القصــاص مختصـاً بالجــروح يف جســم اإلنســان فهــو الــذي يصــدر حكمــه عــى الجــاين
بــأن يقــدر قيمــة العضــو املصــاب الــذي ليــس لــه بديــل بجــزء مــن الديــة.
يذهــب الجــاين إىل القصــاص مكلومــا» أي ال يــد تخــط وال لســان يــرد» مبعنــى أنــه معــرف
ومقــر بالجــرم والذنــب الــذي اقرتفــه وال يحــق لــه أن يدافــع عــن نفســه أمــام القصــاص ،هنــا يجــب
التفريــق بــن القصــاص الــذي يحكــم يف القضيــة مبــا يناســب الحــق الشــخيص والحــق العــام ومصلحــة
املجتمــع والحفــاظ عــى قيمــه وأخالقــه وبــن قــاص األثــر أو قصــاص األثــر إذ ال عالقــة بينهــا.
تقديــر العقوبــة الالزمــة أو الحــق الــازم ماليــا للتأديــب والــردع ويكــون املبلــغ املقــدر خاضــع
للجــاه والوجــه وتكــون عــى النحــو اآليت:
•خصم ثلث املبلغ للقصاص
•النصف لله ولرسوله.
•بقية املبلغ يخضع للتخفيف والخصم.
•يظل الخصم حتى الوصول اىل مبلغ معني ترتضيه الجاهة.
•يخضغ املبلغ املتبقي للمسامحة والعفو.

�أرباب ال�صنعة-املكبور
أمــا أربــاب الصناعــة فهــم أصحــاب الخــرة يف أمــور الحيــاة املختلفــة ويكونــون خـراء يف مجــال
عملهــم ويقــدرون الخســائر ويقصــون للمجنــي عليــه بتغريــم الجاين.
وأرباب الصنعة هم املسؤولون عن اليشء املختلف عليه ماعدا الحدود.
ويجــري اختيارهــم يف قضايــا التجــارة واملمتلــكات ،كاالختــاف عــى رشاء ســيارة أو معــدات،
أو محاجــر ،أو مصانــع وغريهــا.
تحــال القضيــة إىل الشــخص املختــص واملعــروف يف هــذا الشــأن ويعتــر كالمــه نافــذا ً عــى
الطرفــن ،إذ يذهــب إليــه الطرفــان املتنازعــان ومعهــا الكفــل ويســمعان منــه الحــل.
وأمــا املكبــور  :فهــو مــن يجعــل لــه كب ـرا ينــوب عنــه يف عــرض قضيتــه  ،أو ينــوب عنــه يف
التعامــل مــع أي حــق لــه أو عليه-ينظــر عــادل حجــه ،ص .59
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�صكوك التحكيم والقرارات ال ُعرفية
الصــك هــو وثيقــة تُكتــب بــن طرفــن متخاصمــن يف موضــوع مــا بحيــث يظهــر فيهــا اســم
الُمح َّكــم وموضــوع الخــاف وأســاء األطـراف املتنازعــة ،يكــون التحكيــم والقـرار ملزمـاً للطرفــن
يف وجــه كفــل دفــع ومنــع حارضيــن ،ومــن ثــم تســجل فيهــا غرامــة ماليــة تقــدر حســب الحالــة
يف الجلســة يتغرمهــا َمـ ْن يُخــل بالقـرار التحكيمــي أمــام القــايض ويكتــب فيهــا شــهود وتاريــخ.
فصــك التحكيــم هــو ســند إق ـرار مبــا يفعــل امل ُح َّكــم يف القضيــة ويوقــع عليــه الطرفــان .فــإذا
اختلــف اثنــان يف قضيــة مــا ومل يقبــا بالقضــاء يُكتــب بينهــا صــك التحكيــم عــن طريــق محكمــن
فـرادى أمــا املحكمــون الزوجيــون فيكونــون مرجحــن عنــد تســاوي األصــوات.
كتابــة صــك التحكيــم ظهــرت يف العقديــن األخرييــن وذلــك كإثبــات ودليــل قاطــع يف حــل
القضيــة وقبــل الــروع يف كتابــة صــك التحكيــم أو إصــدار الق ـرار يتقــدم الجــاين أمــام القــايض
بإق ـرار يك يتلطــف القــايض يف حكمــه ويلتــزم النزاهــة والحيــاد  »:يــا قــايض ،يــا قاضينــا يــا الــي
بالحــق ترضينــا ،ت ـراين جيتــك هــدي جــدي ،وحظــك داخلــن عــى اثنــن وســبعني نبــي ،ونشــهد
لــك باللــه مــن الحــال الســارح والولــد الفالــح مــن التــوك والبــوق والحــظ الــردي ،وان زلّيــت
تــرح مــع الحــال وتــروح مــع العيــال» ،وهنــاك صيــغ مختلفــة حســب طالقــة لســان املتحــدث
باســم الطــرف املجنــي عليــه أو املدعــى عليــه.
والصيغة السالفة الذكر تقال أمام القايض لرواية الحجة بحضور الطرف اآلخر.
الرزقة
(الصلح عىل العشرية وإصدار الحق عىل القايض)
ر�سوم واتعاب للم�صلح الع�شريي
هــي أُجــرة للقــايض مقابــل القيــام بالقضــاء يف مســألة مــا بــن النــاس هــذا يف اإلســام ويف
العــرف العشــري فيســمونها بالرزقــة يرتزقهــا القــايض العشــري ،وتكــون يف الغالــب كبــرة بحيــث
يقــوم القــايض بإظهــار الكــرم أمــام املتخاصمــن ولكــن لألســف عــى حســاب املتنازعــن ثــم
يتغرمهــا َم ـ ْن يصــدر عليــه الحكــم ،أمــا حكــم اإلســام فيفــرض عــى الطرفــن دفــع األجــرة.
والرزقة ما دامت أخذ مال من الطرفني يأخذها القايض فتقسم إىل :

•مســتور -يأخذهــا القــايض يف الــر مــن الرجــل الرابــح للقضيــة املنتــر عــى خصمــه
(تحــت الســجادة).
•مفلوج – الرزقة التي يدفعها َم ْن يُدينه القايض.
•خــرج رأي – مثــال أن يتفــق الطرفــان عــى بنــاء معــن ثــم يحصــل بينهــا خــاف ويلتجئــان
إىل شــخص لحــل املشــكلة ،ويســمى خــرج رأي وتســمى أحيانــا مبادلــة أرزاق يدفــع املفلوج-
الخــارس يف القضيــة رزقتــه ورزقــة خصمــه يف حــال رفضــه الصلحــة واالرصار عــى اصــدار

حكــم القايض-الخــارس يف الدعــوى.
•قباض رسن الرزقة – هي جزء يقبضه القايض بعد انتهاء املشكلة.
•تســعة نــوم تدفعهــا العائلــة الجانيــة مــع الجــاين وقــدرت يف القديــم ب  25دينــار أمــا اآلن
فهــي ألــف دينــار ،وال يشــرك إذا حصــل عـراك بــن الطرفــن ،وتســمى بقعــود نــوم.
•فتــح الجاهــة – أحــد رجــاالت اإلصــاح يُحــرك رجــال اإلصــاح لحــل املشــكلة وهــو عميــد
الجاهــة ،واآلن يطلــق عــى فتــح الجاهــة بفـراش العطــوة وهــي  1025دينــار و 1500دينــار
مصاريــف.
•رزقة املنشد عىل املعتدي يف حالة اقرتافه جرمية االعتداء عىل العرض.
•الرزقة العرابشية:كل واحد يدفع رزقته فيام يتعلق بقضايا األرض.
فالرزقــة للقــايض ،حســب االتفــاق املربــوط بــن املتخاصمــن بحضــور الكفــاء واملكفولــن،
ويدفعهــا املفلــوج أو االثنــان ( املتخاصــان ) وإذا مل يتــم االتفــاق عــى مــن يدفــع الرزقــة قبــل
الوصــول لبيــت القــايض ،يتــوىل القــايض فرضهــا عــى االثنــن معـاً ،وقبــل أن يصــدر الحــق يطلــب
مــن العشــرة إصــاح الخصمــن ،حيــث جــرت العــادة أن الحــق يخــرج مــن القــايض واإلصــاح مــن
قبــل الحارضيــن.
والرزقــة يقدرهــا القــايض ويعلــن عنهــا جهــارا ً ،وإذا ثبــت أن القــايض قــد أخــذ رسا ً أي مبلــغ
مــن املــال مــن أحــد املتخاصمــن فيعتــر ذلــك رشــوة ويحــق للخصــم اآلخــر رفــض الحــق ،ومــن
النــاس مــن يرفــض أخــذ الرزقــة ويصلــح الطرفــن مــن مالــه الخــاص.
يتدخــل الحضــور مــن اجــل الصلحــة قبــل اصــدار حكــم القــايض العشــري  ،كــا يطلــب
الحضــور تاجيــل البــت يف القضيــة العطــاء مجــال للصلحــة  ،كــا يتــم عــرض الصلحــة عــى
الطرفــن .
يف حــال رفــض أي مــن الفريقــن يدفــع كل منهــا مبلــغ مــن املــال قبــل رسد الحجــة  ،وإذا مل
يتموفــر املــال قــد تكــون الرزقــة أســورة ذهبيــة  ،او ســاح نــاري يحملــه الشــخص معــه  ،أو شــرية
أو رســن الخيــل أو جمــل أو غنــم ،ويتــم الســاع اىل شــهادة رصار أو دفــان الحــى والــذي يعتــره
العــرف الشــعبي أمينــا عــى مــا تــم االتفــاق عليــه طــريف النـزاع مــن رشوط ويكــون رأيــه ال طعــن
فيــه وال اعـراض عــى كالمــه.
ال يوجــد اليــوم يف فلســطني يف ظــل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية قــايض عشــائري وإمنــا
يوجــد رجــل اصــاح –مصلــح عشــائري أو ســاعي لإلصــاح وهــو مــن يبــادر مــن رجــاالت العشــائر
للتوســط بــن طــريف الن ـزاع والعمــل عــى تقريــب وجهــات النظــر.

57

58

التحكيم:
يقــوم عــى اســاس ثقافــة تعزيــز الحــوار ملعالجــة الخالفــات والنزاعــات  ،ويكــون قـرار املحكــم
نافــذ املفعــول.
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الف�صل الرابع
العرف الع�شريي يف ق�ضايا العر�ض
وال�شرف وق�ضايا املر�أة
الأ�صل يف ق�ضايا العر�ض قائم على ال�سرتة
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•ال عرض عليه شهود
•ما عيب اال العيب
•العيب عىل ما بان
•العيب من اهل العيب مش عيب
•ال تقول للعايب عايب يزيد يف عيبه
الدن�سة على ذقن �صاحبها
وهــي كل عمــل يعتــره العــرف مخــا بالــرف والكرامــة وخــدش الحيــاء باالعتــداء عــى
العــرض أو الرسقــة أو الدليخــة أو الدغمــة أو البــوق أو الغــدر
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�صائحة ال�ضحى-االعتداء يف رابعة النهار
العــرض لــه الســر لكــن ال يعنــي التســاهل أو التهــاون يف قضايــا العــرض ويكــون االختيــار األول
تزويــج الفتــى مــن اعتــدى عليهــا
هــي املــرأة التــي تُغتصــب مــن ِقبَــل فاعــل مجــرم ال أخالقــي يطلــب عرضهــا فتصيــح مســتنكرة
مســتغيثة ،ويســمعها أهلهــا ثــم يطلبــون االنتقــام مــن الجــاين .وكانــوا يف الجاهليــة ال مييــزون بينــه
وبــن أهلــه أو عشــرته فيصبــح الخـراب والدمــار ملــدة ثالثــة أيــام حتــى يرتتــب عــى ذلــك عطــوة
إقـرار مــن املصلحــن واعـراف.
أي
والعــرف العشــري ال يعطــي مــدة زمنيــة لصائحــة الضحــى ،وإذا قُتــل أو نهــب أو ســلب ّ
شــئ يكــون هبــة للناهــب قبــل أن يصــل الطرفــان إىل املنشــد ،ويتوجــب عــى الجــاين عنــد املنشــد
القــرض والفــرض ،أي مهــا طلــب صاحــب الرحــم يقــدم لــه.
ويحــق للقــايض العشــري أن يكلــف أحــد األشــخاص بإحصــاء خطــوات صائحــة الضحــى مــن
مــكان الحــادث إىل مــكان وصولهــا إىل بيــت أهلهــا ويفــرض القــايض عــن كل خطــوة مبلغـاً مــن
املــال ،يجــب عــى الجــاين أن يدفعــه ،وقــد حصلــت حادثــة عــام  1947بــأن اعتــدى شــاب عــى
فتــاة فصاحــت فقــام القــايض بعــد خطــوات الصائحــة مــن مــكان الحــادث إىل بيــت أهلهــا وقــدر
كل خطــوة بعــرة دنانــر .أمــا إذا وقــع الحــادث يف بيــت الصائحــة فيكــون لهــا قصاصــة.
والضحــى يُقــدر مــن الســاعة الســابعة إىل الســاعة الحاديــة عــرة صباحــا وســمي بهــذا
االســم الن الضحــى ظاهــر وواضــح للعيان-رابعــة النهــار -والصائحــة تعلــم يف الجــاين عالمــات،
وقــد حصلــت قضيــة مــن قبــل أحــد الجنــاة الــذي قــام باالعتــداء عــى فتــاة وهــي تخبــز يف
الطابــون فقــام الجــاين بتمزيــق مالبــس الفتــاة وأخــذت الفتــاة بال ـراخ فهــب النــاس وهــرب
الجــاين وأخــرج لهــا القــايض العشــري مــا يــي :
•دفع مبلغ عرشة آالف دينار أردين يف حالة أخذ العطوة ،والعطوة أخذت عىل املنشد.
•الجــاين ال يحــق لــه الــكالم نهائيـاً أمــام املنشــد واملجنــي عليــه يقــص كل مــا حــدث للمعتــدى
عليها .
إن املــرأة التــي تدعــي االعتــداء عــى عرضهــا خــال ســاعات النهــار مــن قبــل رجــل وقــد
أراد اغتصابهــا عملي ـاً فمــزق عليهــا ثيابهــا وســواء أخــذ وجهها-عرضهــا -أم مل يأخــذ يُبــاح ألهلهــا
الــرب والقتــل والســلب والنهــب ولكــن بــروط منهــا:
•أن تكون املرأة املدعية من ذوات البيوت املستورة والسمعة النبيلة.
•أالّ يكون بني أهل املرأة واملتهم [الجاين] ضغائن سابقة.
•االعتداء يكون قبل اتخاذ عطوة بخصوص حقوق سابقة.
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م�ؤ�شرات االعتداء �صائحة ال�ضحى:
•الصياح املفزع بوجود شهود ومالحظني لهروب الشاب.
•الرضب باليدين أو األظافر مام يرتك اثارا واضحة عىل الجسد.
•الجروح أو عالمات خرمشة عىل الوجه أو اليدين.
•متزيق الثياب أو نزع الحجاب-املنديل أو الغدفة –غطاء الراس,
بعد ذلك يتبع ما ييل :
أخــذ عطــوة ملــدة ثالثــة أيــام ويُر َّحــل الجــاين ثــم تجــدد العطــوة ملــدة شــهر ويحــول الجميــع
إىل املنشــد مــع دفــع مبلــغ يُقــدر بديــة قتيــل ،املنشــد يقــص حــق املــرأة.
أما اغتصاب فتاة عذراء فإذا مل تخرب أهلها إالّ بعد الحمل فالحكم العشريي يرى:
•أن يتزوجها الفاعل.
•إذا رفــض الفاعــل الــزواج منهــا فــإن أهلهــا أمــام أحــد أمريــن  :إن قتلوهــا فالجــاين الــذي
اغتصبهــا يتحمــل جرميــة القتــل ويجــب عليــه دفــع الديــة وإن تركوهــا فعــى الفاعــل أن
يطايــب والطيبــة بقــدر مهرهــا.
االعتداء على القا�صرات �أو على ذوات االعاقة:
يعتــر االعتــداء عــى القــارصات او ذوات االعاقــة مــن الجرائــم الكــرى والفظيعــة ويعتــر
اغتصابــا ،ويشــدد العــرف العشــري عــى مرتكبيهــا حاميــة للطفولــة ألنهــن ال يدركــن بعــد معنــى
الغريــزة الجنســية .ينظــر خالــد حجــه ،ص . 218
املو�شو�شة
االنثى التي تسكت عىل الخنى
هــي املــرأة التــي يطلــب منهــا الزنــا اغتصابًــا مــن قبــل مجــرم وال تصيــح ،أي وال تبــدي املخالفــة
عالنيــة وإمنــا تشــتيك ألمهــا ولقريباتها.
أو هــي الفتــاة التــي تصاحــب أحــد الرجــال ويف حالــة اكتشــافها تقــوم بالتســر عــى نفســها،
ويجــب عــى الجــاين يف العــرف العشــري حلــف ميــن بخمســة ويعطــى حــق البيــت.
أو هــي التــي متــارس اإلشــارات وإذا اعتــدي عليهــا برضاهــا عندئــذ يكــون لهــا يف العــرف
العشــري فســتان وتذهــب إىل بيتهــا وإذا تــم االعتــداء يف البيــت [ بيتهــا ] يؤخــذ عطــوة عــرض.
وإذا كان للفتــاة خاطــر وحصــل االعتــداء دون أن تصيــح تؤخــذ عطــوة بينهــا ويكــون لهــا رقعــة
عــى مقــدار عورتهــا ،ألنهــا مل تــرخ كصائحــة الضحــى.
والحــادث الــذي ميــر عــى املوشوشــه يكــون قــد مــر عليــه فــرة زمنيــة ومل تتكلــم إالّ بعــد فــرة
ويُ َخــرج لهــا قطعــة قــاش وتؤخــذ عطــوة وقــد تكــون كاذبــة أو صادقــة ،والجــاين يحلــف ميــن

بخمســة بياضـاَ لعرضــه ،وإن كانــت صادقــة ألن كالمهــا أدانهــا ،أمــا إذا صاحــت املــرأة عــى الرجــل
ظلـاً فعــى الرجــل أن يدفــع مبلــغ  500دينــار ويحلــف ميينـاً خمســة بأنــه صــادق.
واملوشوشــه ليــس لهــا عطــوة وال جاهــة ذلــك ألنهــا عملــت عم ـاً منك ـرا ً ولهــا الرضــا ،وقــد
ســميت باملوشوشــه ألن كالمهــا صــدر رسا ً بالوشوشــة أي بالهمــس وليــس يف العلــن.
ويقــرر العشــريون أن الفاعــل يأخــذ عطــوة مــن أهــل امل ُعتــدى عليهــا ويدفــع دخالــة عــرض؛
وإذا مل يكــن منــه االعتــداء فيكــون لــويل أمــر الفتــاة الخيــار بــن أمريــن ،إمــا أن يحلــف ميين ـاً
بخمســه رجــال يؤكــدون االعتــداء عــى عرضــه ،وإمــا الذهــاب إىل بيــت القضــاء العــريف للفصــل
يف شــكواه.
اجلارة رمتها ( /اخلطيفة)
العايبة-األنثى التي قد تقرتف الفاحشة برضاها ويقال فيها حقها يف شقها
اتفــاق بــن رجــل وامــرأة يحبــان بعضهــا البعــض وال يتمكنــان مــن الــزواج معــاً بســبب
معارضــة أهــل الزوجــة أو أهــل الــزوج واألغلــب أهــل الزوجــة وبالتــايل يذهبــان إىل رجــل عزيــز يف
قومــه ويطلبــان منــه الدخالــة والقيــام بالتوســط لــدى األهــل حتــى يتــم الــزواج حســب األصــول.
أو هــي الفتــاة التــي متــي مــع الرجــل دون علــم أهلهــا وحقهــا يف الحــق والعــرف العشــري
أن يدفــع الجــاين مبلغـاً مــن املــال قــدره [  ] 15قرشـاً وليــس لهــا حــق النــزول وال الطلــوع [طيحــة
وال طلعــة] كــا هــو معــروف يف العــرف العشــري.
ويشــرط الُعــرف العشــري أن يكــون مــع الخطيفــة [محلــل] إىل جانــب الخاطــف حتــى يربهــن
بــان عرضهــا ســليم مــن األذى ،وقــد حصلــت مــع أحــد الشــباب بــان جلــب معــه فتــاة إىل بيــت
أحــد رجــاالت اإلصــاح فقبلهــا عنــده دخيلــة وأخــر أهلهــا ،وإذا مل يكــن معهــا محلــل أو شــاهد
ت ُرفــض الدخالــة.
والخطيفــة ليــس لهــا أخــذ وال عطــاء وإذا حصلــت قضيــة مــن هــذا النــوع فــا عــى األهــل إالّ
أن يقومــوا بزواجهــا مــن الخاطــف وذلــك لســرها أمــام النــاس ،أو يجــر الفاعــل عــى دفــع دخالــة
ويط ّيــب عــى أهلهــا.
والخطيفــة ليــس لهــا مهــر أو نفقــة ألنهــا تعيــش حيــاة بعيــدة عــن اإلســام ،فاإلســام اشــرط
لصحــة عقــد الــزواج أن يقــرن بــروط منهــا :
•موافقة ويل الزوجة.
•الشهود.
•املهر املؤجل واملعجل.
أمــا عاقبــة الــرح ويُقصــد بهــذا التعبــر املــرأة التــي ترعــى املاشــية ويقــال لهــا أيضـاً عاقبــة
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املــال 1خــال النهــار وعنــد املســاء يف أثنــاء عودتهــا مــع املاشــية إىل البيــت فإنهــا تــرك املاشــية
تواصــل ســرها نحــو البيــت وتتخلــف هــي عنهــا لتلتقــي مــع َمــ ْن تحــب وتعشــق ،ويقــول
العشــريون يف شــأن هــذه املــرأة مثــل مــا يقولــون بشــأن حاملــة خلقهــا وهــو ثــوب يســر عورتهــا.
والخطيفــة يف العــرف العشــري أنــواع منهــا املغتصبــة ،والخطيفــة مبوافقتهــا ،والخطيفة بشــهود
( املباريــن ) والخطيفــة مــع هتــك العــرض.
�شاكية الليل:
األنثى التي تدعي بأن رجال جاءها ليال اىل مخدعها يريد الخنى-الفاحشة-
ويقــال فيهــا إن ارتفــع ســاقها بطــل ســياقها ،وال يعتــدى عليهــا اال إذا رخصــت رشفهــا ففقــدت
قدرهــا .ينظــر محمــد فهــد األعــرج ،ص . 117
اللواط
هــو أن ينكــح الذكــر الذكــر يف الدبــر وهــي حالــة أول مــن أشــتهر بهــا قــوم لــوط فأرســل اللــه
تعــاىل النبــي لوطــا عليــه الســام للنهــي عــن ذلــك ويرتتــب عليهــا يف الحكــم اإلســامي مــا فيــه
اختــاف للعلــاء ،فمنهــم َمـ ْن قــال يُحــرق الفاعــل واملفعــول بــه اقتــدا ًء بقــوم لــوط عليــه الســام،
قــال تعــاىل [فــا خطبكــم أيهــا املرســلون قالــوا إنــا أرســلنا إىل قــوم مجرمــن لرنســل عليهــم حجــارة
مــن طــن مســومة عنــد ربــك للمرسفــن] ومنهــم مــن قــال :يقــام عليــه حــد الزنــا ،وهــو الجلــد
والتغريــب للعــازب والرجــم للمتــزوج.
واللــواط يف العــرف العشــري يشــبه صائحــة الضحــى إذا ثبــت بــان املجنــي عليــه ثابــت
عليــه اللــواط وكل مــا يلــزم صائحــة الضحــى يلــزم اللــواط مثــال  :حصلــت قضيــة مــع أحدهــم
إذ اختطــف ولــده وظهــرت عليــه عالمــات اللــواط ،أخــذت الدخالــة وســمي املنشــد الــذي ذهــب
إليــه وقــدر املبالــغ التــي يدفعهــا الشــخص مــن خمســة آالف دينــار إىل عــرة آالف حتــى يصــل
إىل املنشــد واملنشــد يُخــرج ق ـراره.
ويقــال يف القاعــدة العشــائرية [ال دم عليــه ورود وال عــرض عليــه شــهود] فاللــواط إذا كان
فيــه اعـراف مــن الرجــل يكــون أصعــب مــن الزنــا ألنــه محــرم رشعـاً ويرتتــب أخــذ عطــوة عــى
املنشــد ،وعنــد املنشــد يتــم اتخــاذ الق ـرار.
ويتوجــب عــى مــن ميــارس اللــواط الرحيــل عــن البــاد ألنــه ليــس لــه حــل يف الحكم العشــري.
ومنهــم مــن قــال يجــب رجــم الفاعــل مــن قبــل الخليفة املســلم..
واملثــال التــايل يوضــح حكــم املنشــد يف قضيــة اللــواط باعتــداءات شــاب عــى طفلــة ومــارس
الجنــس يف دبرهــا.
 -1ترد باسم عقابة املال.

ú úحكم املنشد يف قضية اعتداء شاب عىل طفلة ومامرسة الجنس معها:1
قال تعالى :
} ولكم يف القصاص حياة يا أوىل األلباب {
بصفــة عائلــة عمــرو وهــي منشــد محافظــة الخليــل مــن القــدم وقــد أحيلــت قضيــة الطفلــة
[ س ] يل أنــا حســن ناجــي عمــرو كمنشــد ،واملعتــدى عليهــا مــن قبــل [ ب ] لــي أقــص مــا
يتوجــب لهــا مــن حقــوق نتيجــة االعتــداء اآلثــم الــذي تعرضــت لــه مــن قبــل الشــخص املذكــور
اســمه أعــاه.
فالقصاص يكون عىل النحو التايل :
1.1حــق الجــوار فقــد أوىص الرســول صــى اللــه عليــه والســلم باملحافظــة عــى الجــار وهــذا
حــق كبــر وقيمتــه تقــدر ِب  100الــف دينــار.
2.2حق النسب ورشوطه خمسة ،كرشوط اإلسالم تقدر ِب  40ألف دينار.
3.3اصطحــاب الطفلــة حتــى مــكان الجرميــة ويقــدر طــول املســافة 200م وكل مــر بجمــل
والجمــل مثنــه ألــف دينــار ،فاملبلــغ يقــدر ِب  200ألــف دينــار.
4.4مــن بيــت والدهــا إىل مستشــفى الخليــل الحكومــي مــن أجــل فحصهــا وكشــف الطبيــب
عليهــا تقــدر ِب  50ألــف دينــار.
5.5التشــهري بالطفلــة يف التلفزيــون وإســاءة ســمعتها وســمعة عائلتهــا تقــدر ِب  200ألــف
دينــار.
6.6قتل طفولتها يف مهدها تقدر ِب  50ألف دينار.
7.7التسبب للطفلة مبشاكل نفسية واجتامعية تقدر ِب  50ألف دينار.
8.8صعوبة قضاء حاجتها لشدة األمل الداخيل تقدر ِب  20ألف دينار.
9.9حرمانها من روضتها وتعلمها يف مدارس البلدة مستقبالً تقدر ِب  50ألف دينار.
 1010رميهــا لــه مــن فــوق رأســه وتشــويه وجههــا ومامرســة العمــل اإلجرامــي معهــا ،ويقــص
بقطــع قوامئــه األربــع وتقــدر ِب  200ألــف دينــار.
1111تركهــا وهــو مقتنــع إنهــا ميتــة وليســت حيــة ،تجــب عليــه الديّــة املحمديــة وتقــدر ِب (
 4400غــم) مــن الذهــب أو مــا يعادلهــا مــن الفلــوس ومقــدار ذلــك  40ألــف دينــار.
1212فقدان الذاكرة لهذه الطفلة الربيئة وتقدر ِب  50ألف دينار.
1313قطع لحم جسمه الذي المس الطفلة إثناء الجرمية ويقدر ِب  100ألف دينار.
1414الدم الذي نزف من وجهها ومن جسمها يقدر ِب  100ألف دينار.
املجموع الكيل  1 ،250 ،000 :دينار أردين.
ويفــرش شــاش أبيــض مــن مــكان اصطحابهــا إىل مــكان الجرميــة ويغطــي بيــت والدهــا
بالشــاش األبيــض عــى األربــع جهــات وهــذا يــدل عــى غشــاء البــكارة عنــد الطفلــة ســليم %100
 -1مجلة السنابل ،العدد الثالث .كانون أول 1997م ص 14.
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وال يوجــد منــه أيــة خــدوش أو جــروح ويوجــد يف ذلــك تقريــر طبــي..
وهــذا الشــخص ( أي الجــاين) نتيجــة لبشــاعة الجرميــة التــي اقرتفهــا ال تقبــل لــه شــهادة يف أي
مكان .
ويلحق هذا القصاص الجاه والوجه وحق املنشد فيه
والصالة والسالم عىل محمد خري األنام
املنشد حسن ناجي عمرو.

ال�سحاق
هــي حالــة يتــم فيهــا إتيــان امــرأة عاريــة عــن قُبلهــا وتلتصــق مــع امــرأة أخــرى عاريــة عــن
قبلهــا ثــم يصبــح بينهــا حركــة ذهابــا وإيابـاً لقضــاء شــهوة ولالســتمناء فيرتتــب عــى ذلــك الحكــم
الرشعــي للعقــاب والزجــر ففيــه حكــم التعزيــر.
والذي يقوم بالتعزير هو وىل األمر لكل واحدة دون تدخل أي إنسان.
ونظـرا ً لكــون الســحاق مصطلحـاً عرصيـاً ليــس لــه قانــون يف القضــاء العشــري ،فــإن الحكــم
فيــه يســتند إىل القيــاس واالجتهــاد ،ولكــن إن حصلــت مشــكلة مــن هــذا القبيــل فيقــوم النــاس
بالتســر عليهــا ألن عــرض املــرأة عندهــم أغــى شــئ وال يجــوز البــوح بــه أمــام النــاس وال التشــهري
حفاظـاً عــى ســمعة الفتــاة مــن الدنســة.
وهــذا ومل يصــادف القضــاء العشــري مشــكلة مــن هــذا النــوع ويف حالــة حصولهــا يكــون
عقــاب الجانيــة مــروك للــه وويل األمــر وإذا حاولــت فتــاة فــض غشــاء بــكارة ( فتــاة أخــرى عــن
قصــد أو بــدون قصــد) فلهــا عقوبــة تعزيريــة.
القبالت واللم�س والتحر�شات
حالــة ال أخالقيــة تكــون عنــد بعــض املنحرفــن يف بيوتهــم ومســلكهم يتحرشــون بهــا يف أعـراض
النــاس مــن أجــل التســي أو التصيــد للتوصــل إىل الزنــا أحيانــا ففــي اإلســام يجــب عليهــم حكــم
التعزيــر للتأديــب .ولهــا يف العوائــد العشــرية حــق .ولكــن إذا تــم ذلــك بالـرايض يســقط الحــق،
أمــا يف حالــة التمتــع فتعامــل معاملــة صائحــة [ الضحــى ] ذلــك أن القبلــة توجــب عــى الجــاين
رشاء فمــه وإال قُــص لســانه ،وكذلــك اليــد ،فعليــه أن يشــري يــده إذا ملســت ورجلــه إذا مشــت
وإذا قبــض خصلــة مــن شــعرها تقــدر الخصلــة مببلــغ مــن املــال ومــا عــى الجــاين إالّ الدفــع.
ويؤخــذ عطــوة مــع دفــع دخالــة ويلحقهــا ميــن بخمســة مــن أهــل الجــاين أي األقــرب فاألقــرب
وال عالقــة ألعاممــه أو أخوالــه ألن الدنــس عــى أهلــه.
قد تكون العقوبة للجاين تقديرية عن طريق جاهة أو عن طريق ويل األمر.
ويؤخــذ عطــوة وحــق مــن الجــاين حتــى ميتنــع عــن ترصفاتــه ويلزمــه طيحــة وطلعــة إذا
صاحــت وإذا ســكتت يســقط حقهــا ،ألنهــا تعامــل معاملــة املوشوشــه وكــا قيــل [الدنســة عــى
ذقــن صاحبهــا].
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اللغـــــو
هــو حالــة قــذف يف اإلســام أي يرمــى املحصنــات الغافــات بالزنــا أو بــأي كلمــة تــدل عــى
ذلــك ،ويرتتــب عــى ذلــك يف اإلســام إقامــة الحــد عليــه ،قــال تعــاىل [ والذيــن يرمــون املحصنــات
ثــم مل يأتــوا بأربعــة شــهداء فاجلدوهــم مثانــن جلــدة وال تقبلــوا لهــم شــهادة أبــدا وأولئــك هــم
الفاســقون إال مــن تــاب …[ســورة النــور
ففــي حالــة ثبــوت التهمــة عــى الجــاين يجــب عليــه القــرض والفــرض وحــق الفتــاة يف ال ُعــرف
العشــري يف حالــة اللغــو هــو كحــق صائحــة الضحــى ،كــا يجــب عــى الجــاين أن يشــري لســانه
مبــا يـراه القــايض مناســباً.فالجاين إمــا أن يُثبــت كالمــه وإالّ فيجــب عليــه أن يشــري لســانه باملبالــغ
التــي يقدرهــا القــايض.
1
والعقوبة قد تكون تعز يريه  ،وقد تصل إىل جاهة وقد تُحل بني الطرفني بدون مشاكل.
ويشــرط يف الشــاهد الــذي يثبــت التهمــة عــى الجــاين أن يكــون محمــودا ً يف املجالــس بعيــدا ً
عــن الخيانــة والبخــل وارتــكاب الفواحــش والجلــوس مــع النســاء بكــرة.
�إطالق ال�شائعات
خذها يا حامم وطري-خذها يا غراب البني وطري
الشــائعة قــول أو خــر أو حادثــة يتناقلهــا النــاس دون التثبــت مــن صحتهــا وصدقهــا ،وهــي
ظاهــرة نفســية اجتامعيــة تعتمــد عــى نــر حــادث مختلــق أو تضخيــم خــر تافــه قصــدا يف
تثبيــت الــروح املعنويــة أو تقويــض التامســك الجامعــي لــدى الطــرف اآلخــر ،وهــي ســاح نفــي
اجتامعــي ذو حديــن ضمــن الهمــس الخافــت املتبــادل بــن أفـراد الجامعــة بصــورة رسيــة  ،ومنهــا
الشــائعات الفرديــة لغــرض الظهــور مبركــز العليــم ببواطــن األمــور حيــث يصبــح ال ـراوي مركــز
اهتــام الســامعني أو للتســلية والفكاهــة وإشــغال وقــت الف ـراغ مثــل كذبــة نيســان أو لدوافــع
اقتصاديــة تجاريــة أو دوافــع التأييــد العاطفــي والشــعور باألمــن أو يف حــاالت الخــوف الجامعــي
يف األزمــات أو للحقــد والكراهيــة والتآمــر لتســميم األفــكار واالنفعــاالت والتصيــد يف املــاء العكــر
حيــث أشــارت الدراســات أن نســبة  66%مــن الشــائعات تتعلــق بالكراهيــة والعــداء ونســبة 25%
تتعلــق بالخــوف والقلــق والذعــر والنســبة الباقيــة بأمــور أخرى.ينظــر :د.عبــد اللطيــف عقل:علــم
النفــس االجتامعي،طبعــة أوىل،نابلــس 1987،م.
يف ظــل االحتــال اإلرسائيــي ارتبطــت الشــائعات بالســمعة األمنيــة أو الشــخصية أو الــرف
 ،وتنتقــل بإصــدار بيــان موقــع مــن فصيــل أو تنظيــم عســكري أو النــر عــى شــبكة االنرتنــت
ومواقــع التواصــل االجتامعــي  ،وتكــون الفئــة املســتهدفة املــرأة الجميلــة أو الرجــل الشــجاع
واإلنســان الناجــح والقائــد والزعيــم  ،وتنطلــق كالنــار يف الهشــيم أو مثــل كــرة ثلجيــة تتدحــرج
مــن أعــى الجبــل إىل قــاع الــوادي وهــي ســاح نفــي يســتخدمه خفافيــش الليــل بعيــدا عــن
 -1عقوبة تعزير تتدرج من كلمة نابية وحتى درجة القتل

املواجهــة.
أعطــى العــرف الشــعبي أهميــة ملثــل هــذه الشــائعات والتــي كــرت يف املجتمــع الفلســطيني
مــن خــال البحــث عــن املصدر-متــى ،ماذا،كيــف ،مــن ،ملــاذا والتأريــخ للشــائعة وربطهــا بأحــداث
معينة .
حينام يتم اكتشاف املصدر يكون العقاب العريف:
•اعتبار الشخص وغيث-متهم.-
•الحكم عليه بقص لسانه-يعني رشاء لسانه باملال.
•الوقوف أمام سمع وجمع واالعتذار عن فعلته.
•رفــع رايــة بيضــاء وأن يلــف بســيارته عــى القــرى واألحيــاء الســكنية مناديــا بـراءة الشــخص
املعني.
لهــذا كــرت يف اآلونــة الخــرة اإلســاءة عــى الفيســبوك ومواقــع التواصــل االجتامعــي وعمــل
مدونــات خاصــة بذلــك ونــر البلوتــوث بصــور تخــدش الحيــاء ولهــذا كان التعامــل العــريف معهــا
شــديدا لحاميــة األشــخاص األبريــاء مــن ذوي النفــوس املريضــة ومــن خفافيــش الليــل.
ينظــر لقــاء الباحــث مــع إذاعــة فلســطني-برنامج مــن تراثنــا الشــعبي مــع مثقــال الجيــويس
بتاريــخ 2007/5/28م –ســهرة شــعبية-
امل�سبات وال�شتائم:
يعيــب العــرف الشــعبي عــى الشــخص املتحــدث أن يقطــع كالمــه بــدون اســتئذان  ،وإذا كان
ال بــد مــن الحديــث أو إبــداء {أي مداخلــة أن يقــول :وال قطعــان بكالمــك أو بهرجــك ،أو حــن
التلفــظ بــكالم يخــدش الحيــاء أن يقول»:حاشــاك».
هنــاك مســبات باللفــظ أو اإلشــارة أو الحركــة أو باألدعيــة وتكــون مســتهدفة شــخصا أو عائلــة
أو عشــرة محــددة أو بلــدة معينــة.
يف حــال الطوشــة العموميــة ال تحســب املســبات والشــتائم عيبــا  ،وإمنــا تدخــل يف باب الطوشــة
والعـراك والعنــف اللفظي .
إذا شــاركت املــرأة يف الطوشــة وتعرضــت للشــتائم أثنــاء الطوشــة ال تحســب اعتــداء عــى رشف
املــرأة وإمنــا تحاســب كالرجــل ألنــه ال يســمح لهــا باملشــاركة يف الطوشــة.
ينظــر لقــاء الباحــث د.إدريــس ج ـرادات حــول املجامــات واملســبات يف املــوروث الشــعبي
مــع إذاعــة فلســطني-برنامج مــن تراثنــا الشــعبي مــع مثقــال الجيــويس بتاريــخ 2008/7/1م.
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حركات و�إمياءات �ضمن ثقافة العيب يف العرف ال�شعبي تعترب حركات جن�سية تخد�ش احلياء:

•حركة اإلصبع األوسط-اهتزاز الوسطى بحركة استفزازية.-
•وضع الذراع يف قبضة اليد-يُد ْع َدعْ—
•حركة اللسان بالفم-يتجلق-وتعرف باملجاقمة.-
•وضع اإلصبعني عىل األنف خاصة الستفزاز لذوي اإلعاقة السمعية.
•غمزة العني-الغمز واللمز.-
•الحركة باألعضاء التناسلية أو املس.
•املالكشة:دغدغة الصدر أو مس الثديني للفتاة.
•إخراج ذات السبيلني دون تسرت-للبول أو الغوط.
•اللباس الفاضح.
•فلتات اللسان.
•مالحقة البنات-كلب الستات.-
•التشبه بالنساء-ترباية غدفة،حبيب سته ،ابن أمه.-
•املعايرة بألفاظ بذيئة تحط من كرامة اآلخر.
•عدم تدارك الحديث والذي يفهم بسوء-بلقافة ،بال قافه.
•عدم املؤاخذة.
ينظــر لقــاء الباحــث د.إدريــس ج ـرادات حــول ثقافــة العيــب يف املــوروث الشــعبي مــع
إذاعــة فلســطني-برنامج مــن تراثنــا الشــعبي مــع مثقــال الجيــويس بتاريــخ 2007/4/2م.
الزنا يف املحرمات
يخــوف ال ـزاين مــن قبــل جامعــة مــن النــاس واألفضــل التســر عليــه ،يفضــل هــذا الرتتيــب
خوفـاً مــن متــادي الـزاين ،والســعي الــدؤوب بتزويــج الفتــاة سـرا ً لهــا .أمــا إذا ثبــت الجــرم عــى
ال ـزاين فتقــوم الحكومــة بإعدامــه أو بإجالئــه عــن املنطقــة ألنــه يعامــل معاملــة الزنــا يف غــر
املحرمــات ويطبــق فيــه حكــم الــرع.
وقــد حصلــت قضيــة مــن هــذا القبيــل ومل يتدخــل فيهــا املصلــح العشــري ولكــن قــدم لهــم
استشــارة عشــرية.
فالزنــا هــو زنــا فــإذا كان باإليــاج يطبــق حــد الــرع ،فالجلــد للعــازب والرجــم حتــى املــوت
للمتــزوج ،وإذا مل يكــن باإليــاج فحكمــه التعزيــر أو العقوبــة املاديــة املضاعفــة ويُنفــى ملــدة
ســنتني عــن مــكان ســكنه.

الزنا يف اجلارة
إذا ثبــت عــى الجــار جرميــة الزنــا وجــب عليــه حــق الجــرة وإذا تــم الزنــا برضــا املــرأة يرجــع
العقــاب إىل أهلهــا.
فالزنــا هــو زنــا فــإن كانــت متزوجــة ترجــم مــن قبــل الخليفــة وإن كانــت بك ـرا ً تجلــد مئــة
جلــدة.
وإذا ثبــت عليهــا الزنــا ترجــم وأهلهــا يقومــون بتدبــر األمــر وقــد حصلــت أن شــكت جــارة
إىل الحاكــم بــأن فالن ـاً اعتــدى عليهــا ،وحــول األمــر إىل املحكمــة فســأل القــايض  :عــى أي شــئ
اعتــدى عليــك الجــاين هــل عــى ارض أو عــى فـراش فقالــت للقــايض  :عــى رسيــر .فقــال القــايض
لهــا  :هــل عنــد االعتــداء كنــت البســة حــذاء أم مل تكــوين البســة ؟ فقالــت  :مل أكــن البســة حــذاء.
فعــرف القــايض أنهــا كاذبــة والجــاين صــادق فــرأ القــايض ســاحة الجــاين.
وقــد حصلــت قصــة أخــرى يف الســوق املركــزي .إذ قــام أحــد النــاس باالعتــداء عــى امــرأة كانت
البســة لباسـاً قصـرا ً وهــي جميلــة جــدا ً أثنــاء قيامهــا بـراء الفاكهــة مــن الســوق .فرفعــت الفتــاة
شــكوى إىل القــايض فأمــر القــايض بإحضــار الجــاين إىل املحكمــة وأمــام القــايض قــال الجــاين لــن
أنبــس بكلمــة إالّ بعــد حضــور الفتــاة إليــك بنفــس اللبــاس والجــال الــذي صادفتــه يف الســوق.
فأمــر القــايض الفتــاة أن تلبــس نفــس اللبــاس وعندمــا حــرت قــال الجــاين أطلــب منهــا أن تقــوم
بنفــس الحــركات التــي قامــت بهــا يف الســوق ففعلــت الفتــاة وعندمــا رأى القــايض ذلــك بــرأ
ســاحة الجــاين ،فهــذه الفتــاة بلباســها الفاضــح وغــر املســتور أجــرت الشــاب عــى الزنــا وارتــكاب
كبــرة.
زنا الزوجة
يرتتــب عــى ذلــك الفـراق املؤبــد بينهــا وبــن زوجهــا بحيــث يســتحق الــزوج كامــل الحقــوق
الزوجيــة مــن زوجتــه مــن مهــر معجــل ومؤجــل وتوابــع املهــر [ مصــاغ ذهبــي وأثــاث بيــت
وتحــرم عليــه .فــإذا ثبــت زنــا الزوجــة ومل يكــن مــع الــزوج شــهود تطبــق آيــة املالعنــة( [ 1ســورة
النــور) ويُفــرق بينهــا.
فــإذا كان الزنــا عــن رضــا الزوجــة يتــم طالقهــا مــن زوجهــا ويأخــذ أهــل الزوجــة الحــق مــن
الجــاين وال يحــق للــزوج قتلهــا ألن حســنة املــرأة لزوجهــا وســيئتها ألهلهــا [ .فالرجــل لــه اللحــم
وأهلهــا لهــم العظــم ].
وعــى الــزوج أن يكــون معــه شــهود إلثبــات ذلــك أو أن تعــرف الزوجــة أو حســب الفحــص
الطبــي ،فــان ثبــت زنــا الزوجــة يقــوم األهــل [ أهلهــا ] بدفــع كل شــئ للــزوج وال ـزاين يقتــل
حســب الــرع اإلســامي إن كان متزوجـاً أو يجلــد إن كان غــر متــزوج ويدفــع الجــاين حــق الــدار
طيحــة وطلعــة للــزوج وألهــل الزوجــة حــق ال ِعــرض.
 -1املالعنة  :بعد املالعنة ال يجوز أن يرجعا إىل بعضهام البعض حتى لو تزوجت وطُلقت.
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زنا الث ِّيب [ الع ََزبة ]
الزنا هو زنا سواء أكان يف عزبة أم عجوز أم بكر ويطبق عليه أمر قضايا الزنا.
فالثيــب تلــك املــرأة التــي ســبق لهــا الــزواج ،ثــم طلقــت وبقيــت تعيــش بــدون زوج ،ثــم وقــع
عليهــا اعتــداء ،وهــي عــى تلــك الحــال ،فحملــت وعلــم أهلهــا مــع ظهــور عالمــات الحمــل وليــس
وقــت االعتــداء .فــإذا أعلنــت املــرأة الثيــب ومثلهــا العــذراء مــا وقــع عليهــا مــن اعتــداء يف حينــه
اســتحقت أن تتحــول قضيتهــا إىل املنشــد ليقــرض ويفــرض لهــا حقوقـاً كحقــوق صائحــة الضحــى،
أمــا إذا حملــت وعلــم أهلهــا مــع ظهــور عالمــات الحمــل ،ومل تخــر إالّ بعــد حــن مــن وقــت
الحــادث أو وقــت ظهــور الحمــل فــإن الحكــم العشــري يقــرر :
•أن يتزوجها الفاعل.
•إذا مل يتزوجها وجب عليه دفع طيبة بقدر مهرها.
•وإن رفض الفاعل الزواج والطيبة وقتلها أهلها فديتها عىل الزاين ألنه السبب.
العرف الع�شريي يف الق�ضايا الأمنية
أغلــب القضــاة العشــريني ارجعــوا هــذه القضايــا إىل الدولــة ومحاكــم الســلطة ألنهــا مســتحدثة
ومل تظهــر يف خربتهــم وليــس لهــا جســور مبنيــة .واالجتهــادات الــواردة لــردع الجــاين ووضــع حــد
ملثــل هــذه القضايــا خوفـاً مــن التعــرض للمســاءلة واالعتقــال األمنــي.
الق�ضايا الأمنية
•اسقاط الفتيات
•ترويج املخدرات
•قذف املحصنات
•الخيانة
•العاملة والجاسوسية
•السمرسة لصالح العدو
•التزوير

�إ�سقاط الفتيات
اإلنســان الــذي يحــاول إســقاط فتــاة مــن الناحيــة األمنيــة فقــد أســقطها أوالً مــن الناحيــة
األخالقيــة ودمــر حياتهــا .فالســقوط األخالقــي مقدمــة للســقوط األمنــي ،وهــذه قضيــة خطــرة يف
حيــاة البرشيــة ،وال بــد لهــا مــن الوقــوف يف وجههــا لعظــم خطرهــا عــى أبنــاء الوطــن والعــرف
العشــري أدرك عظــم هــذه القضيــة ووضــع لهــا حــدا ً ورادعـاً لــكل َمـ ْن تُســول لــه نفســه بالعمــل
عــى إســقاط أيــة فتــاة أمني ـاً وأخالقي ـاً ويجــب عــى أهــل الجــاين أن يأخــذوا عطــوة مــن أهــل
الفتــاة باعتبارهــا قــد ماتــت وبالفعــل هــي ميتــة مــن الناحيــة األمنيــة واألخالقيــة والســلوكية
وكذلــك يجــب عــى الجــاين أن يدفــع ديــة مربعــة أي  17000 =4× 4250غ ـرام ذهــب عيــار 24
ق ـراط ج ـزا ًء مبــا ارتكبــت يــداه يف هــذه القضيــة.
وإذا حــاول الشــاب [الجــاين] إســقاط شــاب آخــر فيكــون مصــره املــوت أيض ـاً ولذلــك يدفــع
ديــة كاملــة لــه ولكنهــا غــر مربعــة …
وإذا قــام الجــاين بفضــح العــرض بــدون عمــل يدفــع الديــة أو يقتــل ،وإذا فضــح العــرض وعمــل
لــه منشــد وملــدة ثالثــة أيــام وثلــث يجــوز ألهلهــا القتــل وال يالمــون عــى ذلــك ،وإذا ســحبها
للمخابــرات أو املخــدرات فيجــب دفــع ديــة ،أمــا إذا كانــت موافقــة عــى ترصفاتــه فتعامــل
معاملــة املوشوشــة حســب العــرف العشــري.1
هج�س البيوت برتويج املخدرات وبيعها
الحق عىل قدر طالّبه
تُعامــل املخــدرات معاملــة القتــل يف جميــع الحــاالت ألنهــا مــن املحرمــات وكل شــخص تثبــت
عليــه هــذه التهمــة يجــب عليــه يف ال ُعــرف العشــري أن يدفــع كل رضر تســبب بــه ويجــب عــى
الحمولــة أن تســائل ابنهــا هــذا يف ال ُعــرف العشــري.
ويهدر دم بائع املخدرات ألنه تسبب يف ضياع نفوس كثرية وبريئة.
أمــا إذا قــدم إنســان واشــرى مــن بائــع مشــهور أمــام النــاس بأنــه بائــع مخــدرات فــا حــق
عــى البائــع وإمنــا جميــع الحقــوق عــى الشــاري “املتعاطــي” .ويجــب عليــه أن يصلــح مــا
أفســدته يــداه.
فــإذا جــاء شــخص مهــرب للبضاعــة واحتــاج لنقــل هــذه البضاعــة يف ســيارة ودفــع أجــرة النقــل
أكــر مــن الســعر املحــدد فاعــرف أنــك تنقــل شــيئاً غــر طبيعــي ،وأنــت مشــرك معــه يف اإلثــم
عشــرياً ألنــه عــرض نفســه للمســاءلة وع ـ َّرض نفســه للطمــع املــادي .وكــا قيــل [ عــى نفســها
جنــت براقــش ] وهــو كمــن يجــر الخنزيــرة ملحصولــه.
قل ماء الوجه وقل حياؤه ،ال خري يف وجه إذا قل ماؤه”.
“ إذا ّ
 -1اإلسقاط  :جر رجل فتاة أو شاب بأساليب ال أخالقية وإرغامها عىل السري يف شباكه لخدمة العدو وتنفيذ مخططاته الرامية إىل تهويد
األرض واإلنسان
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ال�سمعة
قذف املح�صنات وت�شويه ُ
القــذف -تعريــض الفتــاة أو شــاب لــكالم النــاس مــن أجــل تشــويه الســمعة وبثهــا عــى املــأ
بأســلوب الشــائعة [[ الوشوشــة ]].
إذا أحــدث القــذف تأث ـرا ً مبــارشا ً يجلــس الجــاين للقــرض والفــرض ويحكــم عليــه مبــا ي ـراه
القــايض مناســباً ،ويكــون عــادة قريبـاً مــن نصــف قيمــة حكــم الفاعــل ،وإذا كان غري مؤثــر فحكمه
التوبيــخ والتشــهري به.
وإذا قام أحد الناس حسب القول املأثور “ خذها يا حامم.
وطــر “ يجــب عــى الجــاين أن يثبــت ب ـراءة املــرأة يف كل املناطــق التــي وصلتهــا األخبــار أي
يقــوم بتبييــض العــرض مــن قبــل املنشــد عــى النحــو التــايل:
أن يُقــدم عــى ســاحة عامــة وصلتهــا األخبــار رافعـاً رايــة بيضــاء قائـاً “إن الــكالم الــذي صــدر
منــه هــو كــذب وزور وبهتــان “.
منشــد راس -يؤخــذ يف العــرض الــريء ،أي تكــون الكلمــة مقــدرة عنــد القــايض واملســافات
التــي انتــرت فيهــا ولســانه الــذي قــال يجــب أن يشــريه باملــال حســب مــا يقــدره املنشــد.
يشترط عليه المنشد أن يركب على جمل مدهون بزيت محروق وكل جزء
المسه الزيت يجب أن يشتريه بالمال أو يقطع من لحمه.
أن يركب في سيارة صائحًا بأعلى صوته بأن الكالم الذي صدر منه عنها
كذب وزور.
أمــا التســبب يف اإلســاءة فيلحــق الجــاين ميــن حســب ال ُجــرم ويثبــت بـراءة املــرأة بهــذا اليمــن
أمــام النــاس بقولــه [ ال قدمــت بــدروب رديــه وال ســوء نيــة ]
ú úمثال :
شــخص متــزوج مــن اثنتــن ،فقالــت لــه زوجتــه األوىل زوجتــك الثانيــة مصاحبــه وتخونــك يف
فراشــها إذا أنــت مل تصدقنــي فاذهــب مدعيـاً الســفر عــن العــرب وراقــب البيــت بكلتــا عينيــك.
وبالفعــل عمــل الرجــل بنصيحــة الزوجــة األوىل وغــاب عــن البيــت وأخــذ يراقبــه وقدمــت الزوجــة
األوىل وقــد لبســت مالبــس رجــل إىل بيــت ُضتهــا وصــارت تداعبهــا ومتــزح معهــا .وعندمــا رجــع
الرجــل إىل بيتــه ظانـاً أن زوجتــه الثانيــة هــي بالفعــل كــا وصفتهــا لــه األوىل اســتقبلته الزوجــة
الثانيــة باســمة وباشّ ــة لكنــه مل يلتفــت إليهــا وقــال والــرر يقــدح مــن عينيــه [ الــي تخــون
فـرايش رأيس مــا يواســد رأســها ] فقالــت لــه كالم النــاس ال تصــدق بــه .فقــال لهــا :شــوف عينــي
مــا أكــذب فيــه.
ونتيجة هذا الترصف طلقها وأرجعها إىل بيت أهلها.لذا يقتيض التحقق يف هذه األمور.

�صائحة ديك احلوامة
عايفه وشايفه:تريد الخالص من زوجها لتتزوج غريه
اختلــف رجــال اإلصــاح العشــري يف تعريفهــا ،فمنهــم مــن قــال :إنهــا املــرأة املســتورة يف
بيتهــا وتتعــرض العتــداء مباغــت دون ســابق إنــذار ،ويجــب عــى الجــاين ديــن بخمســة كــا
يلحــق حســب حجتــه يف القضــاء.
ومنهــم مــن قــال عنهــا ،ليــس لهــا وال عليهــا ألنهــا ال متكــث يف بيتهــا وتذهــب عــى مــاء وجههــا
وهــو مــا يُعــرف يف العــرف العشــري [ عــى حلــة شــعرها ] ومنهــم مــن قــال بأنهــا حاملــة َخلَقْهــا،
وبعــد االعتــداء عليهــا تكــون راضيــة وتريــد أن تــرئ نفســها ،ويتوجــب لهــا رقعــة ســوداء عــى
عورتها.
أو هي املرأة التي تحوم يف الليل فإذا اعتدي عليها تعامل بواحدة من الحالتني:
•إذا كانــت رشيفــة وحصــل لهــا اعتــداء مــن قبــل أحــد الجنــاة تعامــل معاملــة صائحــة
الضحــى.
•وإذا كانت غري صادقة ولها سوابق فتعامل معاملة املوشوشة.
�سرية وانفتحت :الكالم يجر بع�ضه:
طبيعــة املجالــس تبــدأ بــكالم عــام ثــم يأخــذ الحــي مجراهــن فيضــع بعض األشــخاص نفســه يف
مركــز اهتــام وجــذب أو لحــب الظهــور أو للتعويــض عــن نقــص معــن يف شــخصيته أو الســتكامل
حديــث انقطــع أو إزالــة صمــت أو لتحســن موقــف أو للشــعور باالنتــاء للجامعــة مــن خــال
النكتــة أو الحــزورة أو الطرفــة أو خــر أو قصــة.
تجــري يف بعــض املجالــس أحاديــث ســلبية قــد يشــوبها الشــتم واملســبات أو النميمــة أو انتقــاد
اآلخريــن”:ارضب يف البــور افهــم يف العــار “ ،الحــي عليــي يــا جــارة وافهمــي يــا كنــه ،أو الحديث
يف فضائــح الناس-فضيحــة وعليهــا شــهود -وبعــض النــاس متطــوع لنقــل املعلومــة بقصــد أو بــدون
قصــد فتأخــذ طابــع فــش ِخلْ َقـ ْـك أو نوينــا التزهــزه.
مــن هنــا تأخــذ مجالــس الرجــال محاذيــر عــى اعتبــار مــزح الرجــال َجـ ْد ،وإذا أردت أن تجيــب
ســرة شــخص مــا يف املجلــس تلفــت حوليــك وأن تبتعــد عــن النميمــة والغيبــة وقــدح أع ـراض
النــاس ،وإذا وقــع الشــخص يف كالم وعليــه شــهود يحاســب عليــه بــروة لســانه.
ينظــر لقــاء الباحــث د.إدريــس ج ـرادات حــول الدردشــة االجتامعيــة يف املــوروث الشــعبي
مــع إذاعــة فلســطني-برنامج مــن تراثنــا الشــعبي مــع مثقــال الجيــويس بتاريــخ 2007/3/26م.
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املقاهرة واملجاكرة:
القهــر لغــة مبعنــى غلبــه  ،وقهــر اللحــم أخذتــه النــار وســال مــاؤه  ،وقهــر الرجــل صــار أمــره
إىل الــذل ،ينظــر املنجــد :صفحــة .659
املقاهــرة نشــاط يقــوم بــه الشــخص مــن أجــل التغلــب عــى اآلخــر وإشــعاره بالهزميــة إلثبــات
الــذات ،والســيطرة والهيمنــة عليــه والنيــل مــن قــدرات اآلخريــن والشــعور بالكرامــة أو للثــأر.
يأخــذ القهــر أشــكاال متعــددة منهــا القهــر الجنــي باالغتصــاب أو الختــان لإلنــاث أو الــزواج
املبكــر أو التمييــز بــن الذكــور واإلنــاث أو التزويــج بــدون إذنهــا أو التحــرش الجنــي أو املعاكســة
للمــرأة واملغازلــة بهــا.
أمــا القهــر االقتصــادي فيكــون يف املــال واألجــرة والبطالــة والحرمــان واإلقطــاع والتخويــف وتلفيق
التهــم واإلقصــاء والعــزل وفــرض الــرأي والرتعيــب والتخويــف واالعتــداء عــى البيــوت وهجســها.
وأمــا القهــر الرتبــوي فبتوجيــه اإلهانــات واالنتقــادات واملســبات والشــتائم واإلذالل بتعزيــز القهــر
االجتامعــي يف العــادات والتقاليــد والعــراف الســائدة-املباهاة -والتــي تــؤدي إىل القهــر النفــي
بالكبــت وكظــم الغيــظ والنقــل التعســفي والرتحيــل والتقريــر الــري واملناكفــة واالغـراب والحنــن.
الفئــة املســتهدفة مــن املقاهــرة املــرأة والحــاة والكنــة والرجــل والشــاب والفتــاة والصبــي
والجــار والقريــب والعــدو والصديــق والطائفــة وامللــة والحــزب الســيايس والعشــرة والدولــة.
عالمــات املقاهــرة أهمهــا :الحــركات واإلميــاءات ذات الطابــع الجنــي وخــدش الحيــاء أو
البحــرة والنظــرة أو هــز الــرأس أو الرمــوش أو الوشوشــة أو التطقيــع.
أســاليب املقاهــرة التصيــد أو التطفيــش أو التهميــش أو التفشــيش أو التغشــيش أو الهذيــان أو
املفايســة أو املجاقمــة أو املغازلــة أو التنابــز باأللقــاب أو التحــدي والتحــارج أو املزايــدة والتفقيــع
أو التهديــد بإفشــاء الــر.
يهــرب اإلنســان املقهــور مــن عاملــه يك يــذوب يف عــامل املتســلط اآلخر-د.مصطفــىحجازي:ســيكولوجية اإلنســان املقهــور.
ينظــر لقــاء الباحــث د.إدريــس جــرادات حــول القهــر يف املــوروث الشــعبي مــع إذاعــة
فلســطني-برنامج مــن تراثنــا الشــعبي مــع مثقــال الجيــويس بتاريــخ 2007/4/9م.
العطوة الأمنية:
بتاريــخ 2013/5/8م حــاول رشطــي يف مركــز رشطــة بلــدة ســعري إيقــاف ســائق مطلــوب
للمحكمــة وعليــه عــدة قضايــا جزائيــة  ،لكنــه رفــض االنصيــاع وأطلــق عليــه الرشطــي النــار
فأصابــت زوجتــه بجانبــه وقتلتهــا.
مــن جانبهــا قالــت الرشطــة الفلســطينية إنهــا متكنــت مــن الســيطرة عــى األحــداث وأن األمــور
عــادت للهــدوء يف البلــدة ،وأكــدت الرشطــة أنهــا فتحــت تحقيق ـاً يف الحــادث وأن التحقيقــات
جاريــة ،واصفــة مقتــل املــرأة بأنهــا جرميــة ال تغتفــر.
تــم أخــذ عطــوة أمنيــة مــن قبــل أجهــزة الســلطة الفلســطينية وتــم عــى صلحــة بدفــع مبلــغ
 40ألــف دينــار أردين تعويــض ألبنــاء املغــدورة .

79

الف�صل اخلام�س
العرف الع�شائري
يف ق�ضايا الدم
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«ال دم عليه ورود»

ق�ضايا القتل

•القتل العمد
•القتل شبه العمد
•القتل الخطأ
•املظلولة
•قتل الطفل
•قتل املرأة
•قتل الدليخة
•غرة الدم
•قتل البوق
•قتل الدغمة
•قتيل املالعب
•الثأر
•قتيل حوادث السري
•القتل بعد أخذ الدية
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القتل العمد
ا�شكال القتل العمد

•الرضب بالعصا
•الرضب بالحجر
•الهس العمد
•االعتداء عىل الجثة بعد القتل
•إخفاء الجثة
•القتل الغدر

•االحراق بالنار
•االغراق يف املاء
•االلقاء من شاهق
•خنق النفس
•تقدميه اىل حيوان مفرتس
•تقديم الطعام املسموم
•الطعن بالسكني-ألة حادة-

ينظر عادل لحجه ،ص 142
النفــس الربيئــة مصونــة يف جميــع الرســاالت والديانــات ،ولكــن َمـ ْن يقــوم بقتــل هــذه النفــس
عمــدا ً فــا عليــه إالّ أن يفــدي نفســه ،أو يقــوم بالرحيــل ،ويــوكل أُناس ـاً للدفــع عنــه .والقاتــل
عمــدا ً مهــدور دمــه يجــب إخراجــه مــن املنطقــة وأخــذ عطــوة وطيــب مــن أهلــه أو دفــع ديــة
كاملــة أو قتلــه .ويف أول ثالثــة أيــام يعتــر مــا يقــوم بــه أهــل املغــدور تحــت الفـراش مــن حــرق
أو ســلب أو نهــب أو تخريــب ممتلــكات أو نباتــات حيــث تســمى يف العــرف العشــري بأيــام
املهربــات واملرسبــات ألن فيهــا فــورة دم وتكــون النفــوس حاميــة.
وتبقــى القضيــة معلقــة ،وإن حصــل منهــا طيــب وصلــح ويف حالــة األخــذ بالثــأر يكــون ق ـرا ً
بقــر أو طبش ـاً بطبــش وهــذه ترجــع إىل قــوة الطــارد.
يطــال الثــأر خمســة الجــاين –عاقلتــه -وهــم عــزوة واقــارب الجــاين حتــى الدرجــة الخامســة:
والتــي تجــي عــن الديــرة يف حالــة وقــوع القتــل.
خم�سة اجلاين حتى الدرجة اخلام�سة ت�شبه ا�صابع كفة اليد القاب�ضة على ال�سيف

والده

جده

وجد والده

وجد جده

وكل من يتفرع
من والده أو جده

عاقلة اجلاين:
هــي العصبــة أو الحمولــة التــي تحمــل الــدم  ،وتدفــع الديــة ،أو تأخذهــا ،وتكــون مــن الرجــال
الذكــور ،القــادرون عــى حمــل الســاح ،واســتخدامه ،مــن ســيف أو شــرية أو بندقيــة.

القتل �شبه العمد
القتــل هــو قتــل ،ولكــن يف حالــة وقــوع القتــل شــبه العمــد ،يجــب أن يقــوم الجــاين بدفــع
قضايــا العطــوة كاملــة ويف نهايــة العطــوة [الطيبــة] يُؤخــذ بالحســبان قضيــة القضــاء والقــدر،
ويكــون املتســبب يف القتــل كالفاعــل الحقيقــي ،وحدثــت مــرة يف إحــدى القــرى أن حــارس ورشــة
بنــاء وجــد أثنــاء مــروره يف الطريــق إنســاناً يفتــح أحــد األبــواب فأطلــق عليــه الرصــاص وقتلــه،
فدفــع ديــة كاملــة ألنــه حوســب محاســبة القاتــل الحقيقــي ،وإذا أطلــق الرصــاص مــن قبــل
الجنــود أو الرشطــة فعليهــم دفــع الديــة املربعــة حتــى وإن أطلــق إنســان الرصــاص عــى جامعــة
مــن املهربــن فعليــه دفــع ديــة كاملــة ألن القتــل قتــل.
وقدر أصحاب ال ُعرف العشريي أن الدية هي  40ألف دينار أو  100ناقة.

إالّ أن القتل شبه العمد يعامل معاملة القتل العمد وفيه دية مغلظة الن القتل قتل.
مــن اشــكال القتــل شــبه العمــد أن يتعمــد الــرب بالســوط أو العصــا بقصــد االيــذاء فيمــوت
الشــخص .وقــد ارتبطــت بــه مقــوالت منهــا:
•كل جاهل وله عاقل.
•املتسبب خسار.
•اليد ما منها سالمة.
•الدم ما يصري ميه.
قتل اخلط أ�
•اشكال القتل الخطأ
•رمي الصيد من غري املكلف
•القتل بالتسبب –حفر حفرة-
•عدم التحكم برسن الدابة
•عدم التحكم بالسيارة
أي إنســان عــن طريــق الخطــأ يعتــر مبثابــة القتــل العمــد ،ولــو جــاء املقتــول عــى
إن قتــل َّ
بيتــك وقمــت بقتلــه فعليــك الديــة ألن القتــل قتــل والنفــس البرشيــة مصونــة مــن القتــل والعبث.
وأي إنســان قُتــل عــن طريــق الخطــأ فلــه ديــة محمديــة وهــي  4250غــم عيــار ذهــب 24
َّ
ق ـراط أو تدفــع لــه  100ناقــة.و يؤخــذ فيهــا عطــوة.
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قتل املظلولة «الدم املجهول �أو ال�ضائع»
القتل يف طو�شة عمومية
يُعتــر قتـاً عمــدا ًَ ويجــب عــى املتهــم أن يفــدي نفســه .واملظلولــة يطايــب عليهــا دون اعـراف
مــن املتهــم خوفـاً مــن املشــاكل التي ســتحصل يف املســتقبل.
وقــد حصلــت طوشــة يف إحــدى القــرى وعمــت هــذه الطوشــة كل أهــل البلــد وقتــل فيهــا أكــر
مــن عرشيــن شــخصاً ،وكان مــن بــن القتــى رجــل مــن بنــي نعيــم فدفعــت أهــل يطــا مظلولــة
ألهــل املقتــول مــن قبــل الطرفــن املتخاصمــن.
واملظلولــة يجــب فيهــا اليمــن وفيهــا البشــعة ألنهــا تهمــة غــر واضحــة وغــر مدعومــة بالدالئل
ويتــم الفصــل فيهــا إمــا بشــهادة الشــهود أو بالـراءة عــن طريــق اليمــن أو بلحــس النار.
وقد دفعت مظلولة قدمياً  60دينار أما اآلن فيقدرها القايض..
واملظلولــة كانــت تدفــع يف القتــل املجهــول الفاعــل ،فــإذا كان القاتــل مجهــوالً ،واتهمــت الديــرة
التــي وجــد القتيــل فألهــل القتيــل طلــب ميــن رجــل مــن أهــل الديــرة ،وأمــا إذا اتهمــت عــدة
عشــائر يف القتــل وأنكــروا فعليهــم اليمــن ،وإذا أدت القســم كل العشــائر مــا عــدا واحــدة ،فــإن
التــي متتنــع عــن القســم تتحمــل الديــة ،وإذا أدت القســم جميــع العشــائر تقســم الديــة عــى
الجميــع حيــث أنهــا مظلولــة.
قتل الطفل
قتــل الطفــل ال يختلــف عــن قتــل أيــة نفــس َص ُغـ َرت أو عظمــت ،فالقتــل قتــل ،ويعتــر قتــل
الطفــل قتــا عمــدا ،وعــى الجــاين أن يفــدي نفســه.
فــا ُييــز يف القتــل بــن ذكــر وأنثــى ،وال بــن صغــر وكبــر ،وال بــن شــاب وشــيخ ،فالقتــل قتــل
ولــو كان عمــر الطفــل ســاعة .ويجــب لــه ديــة كاملــة ولــذا قيــل ال َّر ُجــل برجــل واألنثــى بأربعــة
ـاب.
رقـ ٍ

قتل اجلنني
يعامــل قتــل الجنــن كقضيــة قتــل ،وقــد حــدث مــرة يف إحــدى القــرى بــأن قُ ِتـ َـل جنــن فحرضت
جاهــة مــن عنــد الجــاين وطلبــت أخــذ عطــوة مــن أهــل القتيــل فوافــق أهــل الجنــن (املقتــول)
ـت لــه ديــة كاملــة .فالقتــل هــو قتــل مهــا كان ويعتــر قتــل الجنــن دمــا ولكــن قــد يُصبــح
و ُد ِفعـ َ
ـر الديــة أو غــرة عبــد [ تحريــر رقبــة ] ويُعاقــب املتســبب يف قتــل
فيــه تخفيــف إذ يدفــع فيــه ُعـ ْ ُ
الجنــن كالفاعــل ولــو كان املتســبب يف القتــل طفـاً.
أمــا يف حالــة نــزول الجنــن [ اإلجهــاض ] عــن طريــق الخــوف والرهبــة غــر املقصــودة
كمشــاهده الحامــل واقعــة االشــتباك فتؤخــذ عطــوة ويلحقهــا الطيــب.
والدية قيمتها  20/1من الدية الكاملة وتقدر بخمسة من االبل  ،وتؤخذ عطوة دم.
قتل املر�أة على يد زوجها
حــدد ال ُعــرف العشــري أصــول التعامــل بــن الــزوج والزوجــة وقــد ســمي هــذا العــرف [ عــم
النســاء ] أي إنــه هــو الــذي يُصــدر األحــكام بــن املــرأة وزوجهــا ،فاملــرأة يف بيــت زوجهــا تعامــل
عــى أنهــا مخلــوق لــه جميــع الحقــوق واالمتيــازات كــا للرجــل وال يختلــف قتــل الزوجــة عــن
جرائــم القتــل األخــرى فالقتــل قتــل.
إذا حــدث وقتــل زوج زوجتــه فيســمى هــذا القتــل بالقتــل العمــد ولهــا ديــة كاملــة وديــة
مغلظــة ،أمــا قتــل الخطــأ فلــه الديــة الكاملــة.
وحــدث يف إحــدى القــرى أن قــام زوج بقتــل زوجتــه عمــدا ً فخــرج القاتــل مــن القريــة ودفــع
ديــة مغلظــة.
إذن فاملــرأة إذا قتلــت عــى يــد زوجهــا يســمى هــذا القتــل بالقتــل العمــد ،ولهــا ديــة كاملــة،
أي يدفــع الــزوج  100ناقــة ،أمــا إذا حصــل القتــل بطريــق الخطــأ فيدفــع ديــة الخطــأ .وفيهــا
الجــاه والوجــه.
املر�أة تقتل زوجها �أو �سلفها �أو ت�ستد الث�أر
اذا قتلــت املــرأة زوجهــا أو ســلفها يتكفــل أهلهــا بالديــة والتكاليــف جميعهــا  ،وحصلــت عــدة
حــوادث وتــم ســد الثــأر مــن أخيها-قــر مقابــل قــر أو قتلهــا حســب قــوة الطــارد.
لكــن أجــاز العــرف الشــعبي للمــرأة أن تقتــل لســد الثــأر ألبيهــا أو أخيهــا  ،لكــن يعتــر يف
العــرف العشــري انتقاصــا مــن هيبــة أهلهــا ورولتهــم.
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قتل املر�أة يف طو�شة
إذا خرجــت املــرأة يف الطوشــة وشــاركت فيهــا كالرجــل واســتفحلت تســقط حصانتهــا ،وليــس
لهــا حــق إذا قُتلــت ألنهــا تقدمــت بنفســها للســاحة [ أي ســاحة القتــل ] ،أمــا إذا قُتلــت املــرأة
خط ـأً ومل تشــرك يف الطوشــة فيدفــع الجــاين ديــة كاملــة ألنــه تســبب يف قتــل نفــس بريئــة.
اشـراك املــرأة يف الطوشــة يُســقط حصانتهــا وهيبتهــا ،وال حــد لالعتــداء عليهــا ،فــإذا مــزق أحــد
النــاس ثوبهــا أثنــاء الطوشــة ،فليــس لهــا حــق ألنهــا رشيكــة ،وتعامــل معاملــة الرجــل ،أمــا إذا
تــم االعتــداء عليهــا يف بيتهــا فيقــص القــايض حقهــا ،وإذا شــتمت املــرأة الرجــل ورد عليهــا الرجــل
بالســباب والشــتيمة ،فــا أثــم عليــه ،فالتعــدي ســواء بســواء ،ولكــن إن رفــع يــده عليهــا وجــب
ُ
لهــا الحــق.
قتل املر�أة وهي تدافع عن نف�سها
التعــدي عــى حريــة املــرأة وحقوقهــا وكرامتهــا وعرضهــا مــن األمــور الصعبــة التــي شــدد فيهــا
ال ُعــرف العشــري ،فــإن قــام أحــد النــاس بقتــل املــرأة وهــي تدافــع عــن نفســها فلهــا الديــة
الكاملــة وديــة مغلظــة.
وإذا قُتلــت املــرأة خــارج بيتهــا فديتهــا كديــة الرجــل ،أمــا إذا تــم القتــل داخــل البيــت وقــام
الجــاين باالعتــداء عــى عرضهــا فلهــا أربــع ديــات وتعامــل كصائحــة الضحــى.
أي اعتــداء عــى حريــة املــرأة أو كرامتهــا أو عرضهــا
وقــد أجمــع ال ُعــرف العشــري عــى أن ّ
يوجــب تغريــم الجــاين ،وإن حــاول قتلهــا فيجــب عليــه الديــة الكاملــة ألن القوانــن صعبــة للغايــة
وتعامــل معاملــه الصائحــة.

غرة الدم -غرة الدية
هــي البنــت أو األخــت التــي تؤخــذ مقابــل الــدم وليــس عــى اآلخــذ أيــة تكاليــف فهــي
تعامــل معاملــة األمــة ،وإذا أنجبــت رجــاً تحــرر نفســها.
وغــرة الــدم عــادة جاهليــة وهــي مــاذ آخــر غــر القتــل والديــة ،حيــث يتــم االتفــاق بتزويــج
رجــل مــن أهــل املقتــول بفتــاة مــن أهــل القاتــل يتــم الحلــول بهــا كالزوجــة دون عقــد ق ـران
حتــى تنجــب لــه صبيـاً ويبلــغ ســن الرشــد ،عندهــا يؤخــذ الصبــي إىل الديــوان [ ديــوان َمـ ْن حـ َّـل
بهــا ] وت ُشــهد الرجــال عــى ابنهــا بأنــه أصبــح رج ـاً يحــل محــل القتيــل بعدهــا تكــون حــرة
طليقــة لتعــود إىل أهلهــا أو تســتمر مــع ابنهــا وزوجهــا.
ولكــن نــادرا ً مــا يحــدث ذلــك ألن الرجــل الــذي اتخذهــا غــرة يعقــد عليهــا خــال املــدة أو يف
نهايتهــا وتصبــح بالتــايل زوجــة رشعيــة كاملــة لــه.
فغــرة الــدم  :هــي امــرأة تقــدم ديــة للقتيــل إذا أنجبــت رج ـاً وبلــغ ســن الرشــد يأخذهــا
الرجــل إىل فــرة محــدودة مــن الزمــن إلنجــاب بــدل الضائــع ،إال أن هــذه العــادة قطعــت يف أيامنا
هــذه وألغيــت ،ويعلــل العشــريون غــرة الــدم يف القــدم بــأن العــرب كانــت تعتقــد أن املصاهــرة
والنســب هــا افضــل وســيلة إلذابــة الضغائــن واألحقــاد وإعــادة الــود واأللفــة والصفــاء.
تكــون الفتــاة مكفولــة يف وجــه رجــل لــه مركــز اجتامعــي  ،ال مهــر لهــا ،وال رشط لهــا ،لغايــة
الحمــل وانجــاب ذكــر وفطامــه ،وبعدهــا تحمــل ابنهــا وتدخــل عــى الرجــال يف الديــوان أو
املضافــة ،وتقــول لهــم هــذا فــان ابــن فــان ،والــي خلــف مــا مــات  ،بعدهــا يحــق لهــا ،أن ترجــع
اىل أهلهــا ،طليقــة حــرة ،عصمتهــا بيدهــا يف اختيــار الــزوج  ،إمــا أن ترجــع تعيــش مــع ابنهــا
وإمــا أن تطلــب الطــاق وتتــزوج باختيارهــا وينطبــق عليهــا القــول  »:عايفــة مــا هــي شــايفة «
وهــذه ال تــرد اىل زوجهــا.
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الدليخة
هي أن يقتل الجاين ضيفة أو صاحبه وينكره ،ولها أربع ديات أو أربع رقاب.
والدليخة قد تقتل يف مكان آمن وتنقل إىل مكان آخر ،فان حصل ذلك فلها أربع رقاب.
إذا حــدث وقــدم رجــل إىل بلــد أو عشــرة أخــرى وتعــرض لالعتــداء عليــه أو عــى عرضــه،
فيجــب عــى امل ُعتــدي أن يدفــع ويغــرم مضاعف ـاً .أمــا يف حالــة تشــويه الجثــة أو إخفــاء معاملهــا
بقصــد عــدم التعــرف إىل املجنــي عليــه فعــى الجــاين أن يدفــع أربــع ديــات مغلظــة ألنــه ال يجــوز
تشــويه الجثــة ،ومــا للميــت إال تكرميــه بدفــن جثتــه وقــد ح ـ ّرم اإلســام تشــويه الجثــة.
�أمثال �شعبية يف ال�ضيف وال�ضيافة

•سالمة الضيف من بخت املحيل
•الضيف اسري املحيل
•الضيف شاعر
•الضيف إن اقبل أمري وإن جلس أسري وإن غادر شاعر
القتل البوق
أن يقتل اإلنسان إنساناً ما غدرا ً وبدون إساءة سابقة.
عندهــا يعامــل معاملــة الدليخــة ألنهــا لــون مــن ألــوان الغــدر وعــى الجــاين أن يدفــع ديــة
أربــع رقــاب.
أمــا إذا تــم البــوق يف ديــار أهــل الجــاين ،فــإن الجــاين يدفــع أربــع ديــات مغلظــة ،وأمــا إذا
حصــل البُــوق يف ديــار القتيــل أو قريب ـاً منهــا فعــى القــايض أن يُعــد الخطــوات ويقدرهــا ومــا
عــى الجــاين إالّ الدفــع.
وإن حصــل وغــاب األهــل عــن البيــت ولــدى رجوعهــم إليــه وجــدوا شــخصاً غريبـاً يف البيــت
وقامــوا بقتلــه ظنــا منهــم أنــه لــص فعليهــم الديــة الكاملــة.
وحــدث يف زمــن قديــم أن ذهــب رجـاً مــن املخامــرة إىل رشقــي األردن ،وقتلهــا جامعــة مــن
الكــرك ،وشــاءت األقــدار أن يــأيت مــن أهــل الكــرك اثنــان إىل بنــي نعيــم ،فأخذوهــا إىل بيــت
محمــد شــحادة أبــو ع ـرام ،فقــال القــايض أبــو ع ـرام أنــا ال آخــذ د ًمــا بــاردا ً وعليهــم وجــه أبــو
ع ـرام مــن هنــا إىل الكــرك ،وعــاد الرجــان إىل بلدتهــا الكــرك وأخ ـرا األهــل مبــا حــدث معهــا
فجمــع أهــل الكــرك جاهــة وقدمــوا إىل بيــت القــايض وأخــذوا عطــوة وانتهــت بالطيــب ومنــذ
تلــك الحادثــة والقــول املشــهور معــروف بــن النــاس عليهــم وجــه «أبــو إع ـرام «.

القتل الدغمة
أجمــع ال ُعــرف العشــري عــى أن الدغمــة تعامــل معاملــة ال ُبــوق والدليخــة ولهــا نفــس الحكــم
يف القتــل والديــات.
لكــن هنــاك أمــو ٌر ال حـ َّـق فيهــا كالســفهاء والصعاليــك الذيــن صــدر بحقهــم التشــميس ،ومــن
يقــود الخصــم عــى ابــن عمــه ،والخائــن والغــدار.
فهؤالء ال ضيافة وال تقدير لهم ،وال يصاهرهم أحد وتوجب مقاطعتهم ومطاردتهم.
إذا أكل شــخص مــا طعــام بيــت فلــه حــق الحاميــة ،وال يجــوز الغــدر مبــن تنــاول زادك ولــو كان
قاتـاً يف العــرف العشــري ،فبــن الطرفــن عيــش وملح.
قتيل املالعب :
اللعــب عمليــات ديناميــة تعــر عــن حاجــات الفــرد اىل االســتمتاع والــرور بدافــع النشــاط
التلقــايئ للرتويــح والرتفيــه عــن النفــس ،وهــو وســيلة لكشــف الــذات  ،وتنميــة املواهــب ،لــدى
الشــخص  ،وميهــد ســبيل بنــاء الــذات املتكاملــة ،يف ظــل الظــروف التــي تــزداد تعقيــدا  ،أو تــزداد
معهــا تكيفــا ،تحكمــه اسـراتيجيات الدفاعيــة ،والصداقــة ،والتعــاون ،والتبــاري باملرونــة الجســدية،
واملامرســة العمليــة ،واللعــب لــه رضورياتــه الفســيولوجية ،والذهنيــة ،والروحيــة ،واالجتامعيــة،
ولــه قيمــة عالجيــة بالتفريــغ النفــي ،وينمــي الــذكاء الحــديس عنــد الشــخص.
ينظــر لقــاء الباحــث مــع اذاعــة فلســطني-برنامج ســهرة شــعبية مــع مثقــال الجيــويس الســاعة
التاســعة مســاء بتاريــخ 2006/3/6م وبتاريــخ 2006/3/13م.
أثنــاء اللعــب يف مبــاراة أو ســباق الخيــل إذا حصــل صــدام قتــل فيــه أحــد املتباريــن فإنــه
يعتــر قتيــل مالعــب ،تؤخــذ عطــوة رشف إرضــاء للخواطــر ولكــن ال تؤخــذ الديــة مبســامحة أهــل
القتيــل.

89

90

ال�سارق يقتل �صاحب الدار
يف حــال اكتشــاف أمــر الشــخص الــذي حــاول أن يــرق واكتشــفه صاحــب البيــت  ،لكــن
الســارق قتلــه خوفــا مــن ان يكتشــفه  ،وبعــد التقــي تبــن أن الســارق قتــل صاحــب الــدار،
حينهــا تأخــذ عشــرته عطــوة دم مربعــة –كمــن يقتــل أربعــة رجــال.-
�صاحب الدار يقتل ال�سارق
إذا حــاول الســارق أن يــرق مــاال أو اثاثــا  ،أو حيوانــات أو ســيارات أو بضاعــة أو متــاع لــه،
واكتشــفه صاحــب الــدار وقتلــه  ،هنــا عــى صاحــب الــدار أن يأخــذ عطــوة دم ملــدة ســنة ،دون
ترحيــل الجــاين ،أو مطاردتــه ،ألخــذ الثــأر ،ويدفــع الديــة ،وذلــك حاميــة لألشــخاص ألنــه قــد يقــوم
الشــخص بالقتــل ،وســحب القتيــل اىل بيتــه بتهمــة الرسقــة ،ألنــه مــن واجــب صاحــب الــدار أن
يســتخدم ايــة وســيلة لدفــع الســارق دون مبادرتــه بالقتــل ،ألن القــول املعــروف الســارق مــا
يلتحق.ينظــر عــادل حجــه ،ص . 168
القتل بعد �أخذ الدية:
يف حــال أخــذ الديــة  ،ال يحــق للشــخص أن يأخــذ الثــأر  ،ومــن بــادر وقتــل وأخــذ بالثــأر بعــد
اخــذ الديــة  ،يتــم التعامــل معــه كمــن قتــل ابتــداء  ،ألنــه ال يجــوز القتــل بعــد أخــذ الديــة.

الدية و�أنواعها ومقدارها
وهــي مقــدار مــن املــال يدفعــه الجــاين للمجنــي عليــه وهــي  1000مثقــال ذهــب وكل دينــار
يعــادل  4.25غــم ذهــب ،فالديــة تعــادل إذن  4250غــم ذهــب حســب الــرع.
والديــة إذا كان القتــل خطــأ ت ُقــدر ب  333دينــار ذهــب ،وأمــا إذا كان عمــدا فلــم يوجــد لهــا
مقــدار معــن وليــس لهــا إالّ الجــاه والوجــه وتقــدر عــى النحــو التــايل:
 33جمل  x 5دنانري=  165دينار
 x 3 33دنانري =  99دينار
 x 2 34دينار=  68دينار
فيكون املجموع  333دينار
وتختلــف الديــة يف الوقــت الحــارض عــا كانــت عليــه يف القديــم ،ففــي الوقــت الحــارض
يقــدرون الديــة املحمديــه مبــا يعــادل  38ألــف دينــار أردين والعــزب ديتــه تختلــف عــن املتــزوج،
فــإذا كان املقتــول متزوجـاً ومل يُنجــب تكــون لــه ديــة تختلــف عــن اآلخــر املتــزوج ولــه أوالد ،وال
يحــق للجاهــة عنــد دفــع الديــة أن تقــول هــذا للــه وهــذا للرســول وهــذا … الــخ
وقــد يأخــذون يف الديــة مــن عــرة آالف إىل  15ألــف دينــار إالّ أن الديــة املحمديــة يف
وتســعر يف حالــة دفعهــا.
فلســطني قــدرت ب  4250غــرام ذهــب ّ
وقدميـاً كانــت الديــة تدفــع عــى ثــاث مراحــل ،بــن كل مرحلــة وأخــرى فــرة زمنيــة تقــدر
بســنة مــن أجــل متكــن الجــاين مــن تحصيــل األمــوال ويكــون مقــدار الديــة يف الســنة الثالثــة حتــى
النهايــة الثالثــة [  ] 4250غ ـرام ذهــب عيــار  24قرياط ـاً ويف كل مــرة تؤخــذ عطــوة ،فالعطــوة
األوىل  18ذبيحــة وتوابعهــا والعطــوة الثانيــة  12ذبيحــة وتوابعهــا ويف الثالثــة  6ذبائــح وتوابعهــا.
ويف الصلح  25ذبيحة وتوابعها وتكون هذه للجاهة حيث ينهض أهل املجني عليه ويتفقدونها ويرجعونها مع
الجاهة.
توابع الدية

الفرس :وسيلة
األداة
القاتلة:السيف الركوب يف
أو البندقية الفروسية

االبل الذلول التي
الطلبة باتكامل املبالغ
تستخدم كوسيلة
املستحقة
للركوب والسفر

مرافقات الجاهة من غنم
وتوابعها ووسائل النقل
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هدر الدم:
يكــون دم الجــاين مطلوبــا لقتلــه ،وال مطالبــة يف دمــه مــن قبــل أهلــه  ،وال يجــوز لعشــرته
حاميتــه  ،أو الدفــاع عنــه ،ويكــون يف حــال القتــل الغــدر أو يف حــال االغتصــاب .ينظــر عــادل
حجــه  ،ص . 152
الت�شمي�س والرباءة
أثنــاء تــردي األخــاق والقيــم يظهــر إنســان عديــم األخــاق ورشس الطبــاع كثــر املشــاكل بحيث
ال يــرىض عنــه قومــه وال يســتطيعون زجــره ،يف هــذه الحالــة يتفــق أهلــه وعشــرته عــى التــرؤ
منــه عشــرياً وقانوني ـاً ،فيكتبــون صــكاً يف ذلــك ويشــهدون عليــه وجــوه الحامئــل والعشــائر يف
الدولــة واملحافظــة والقريــة واملدينــة بعــد تســديد مــا عليــه مــن ديــون وغرامــات .أمــا يف اإلســام
فــا توجــد مثــل هــذه الحالــة وإمنــا يتوجــب عليــه العقوبــات اإلســامية الزاجــرة حســب طبيعــة
الحالــة.
وعــى هــذا فال ـراءة تكــون يف حالــة وقــوع شــخص يف أشــياء غــر محمــودة مــن العشــرة
ويكــرر عملــه الشــائن ،فتقــوم العشــرة بالتــرؤ منــه وذلــك بالكتابــة يف الصحــف واإلذاعــات
ووســائل اإلعــام ،بعــد أن تكــون قــد جمعــت وجهــاء العشــائر يف املنطقــة وأشــهدتها عــى صــك
الـراءة ،بعــد دفــع مــا عليــه مــن ديــون فيــا يتعلــق بــدم أو حــادث ولكــن ال يســددون الديــون
الشــخصية.
وقدمياً كان يتم التشميس والرباءة بشهادة قضاة ومنشد دم.
ال يجــوز الــراءة مــن شــخص بعــد ارتــكاب الجــرم .ويف عهــد االحتــال اإلرسائيــي كانــت
العشــرة تتــرأ مــن الشــخص الــذي يشــتبه بتعاونــه معهــا أو تورطــه يف قضايــا أمنيــة أخــرى وتهــدر
دمــه ،فيصبــح دمــه مهــدورا ً والعشــرة غــر مســؤولة عــن ترصفاتــه عشــرياً أو قانونيـاً ،فــإذا قتــل
ال تدفــع معــه ،وإذا قُ ِتــل ال تطالــب بــه ،وال يحــق للشــخص املشُ ــمس أن يحــر اجتامعــات
العشــرة أو أفراحهــا أو أتراحهــا وال يدفــع يف املعــدود أو قــرش الــدم ،وكان يعــرف يف الزمــن املــايض
بالصعلــوك ،فهــو مهــدور الــدم ال يطلــب مــن عــدوه وال تطلــب عشــرته بدمــه وال تأخــذ بثــأره.

اليمني بخم�سة �إقبال و�إقناع
(ال خ�ص�ص اهلل من دين الكاذب)

يقــوم املجنــي عليــه بانتقــاء خمســة مــن أهــل الجــاين الذيــن يفــرض أن يكونــوا مــن أهــل
التقــوى والصــاح يك يحلفــوا مــع الجــاين ويشــهدوا عــى ذلــك أمــام مجموعــة مــن النــاس ،يتوجب
اليمــن يف حــاالت القتــل والعــرض واألرض فقــط.
واليمــن بخمســة يتوجــب يف حالــة إنــكار املتهــم ،بحيــث يُطلــب منــه هــذا اليمــن حتــى يف
التجــارة التــي تزيــد عــن  500دينــار .ويقســم اليمــن أُنــاس ذوو ســمعة طيبــة يختارهــم أهــل
املجنــي عليــه .وتســقط رضورة اليمــن بخمســة يف حــال ثبــوت التهمــة.
ويف حالــة القتــل يشــارك يف القســم أف ـراد العائلــة املشــاركون يف الــدم .أمــا يف قضايــا العــرض
فعــى الجــاين وخمســته ممــن يجلســون معــه عــى املائــدة فقــط ألن الدنــس عــى َمـ ْن يعملــه.
ويتــم الحلــف عــى قطعــة األرض املتنــازع عليهــا أو عنــد املنــر يف املســجد أو يف مــكان يُتفــق
عليــه وغالبـاً عنــد املقامــات ومـزارات األوليــاء والصالحــن ،وتتــم مراســم اليمــن بــان يقوم شــخص
بعمــل دائــرة يخطهــا بشــريته أو بســيفه أو بعصــا ويقــول « أنــا مأخــذ ســيف اللــه كفـ ًو ».
يقــف الشــخص األول يف املقدمــة واألربعــة اآلخــرون خلفــه ،يلقنــه صيغــة اليمــن ويــزىك ميينــه
اآلخــرون بأنــه يِحلــف صادقـاً وليــس كاذبـاً.
وصيــغ اليمــن متعــددة ومتنوعــة منهــا “ واللــه وســبع جــال محمــات غلــة ،كل حبــة
تشــخص وتقــول واللــه ال شــفت وال رأيــت وال ســمعت وال آيل ( أعلــم) وال أدري …”
كثــر مــن النــاس يهــاب اليمــن ،ألن اليمــن ليــس ســبقة ،واليمــن قطــاع الــذراري ويف حالــة
رفــض أي شــخص الحلــف تعتــر التهمــة ثابتــة ويتحمــل تبعاتهــا كاملــة.
الرشوط الواجب توافرها يف قسم اليمني بخمسة يف حاالت الدم هي:
.أيحلف املتهم بالجرمية « الع َّناق 1أوالً «.
.بيف حالــة عــدم توافــر األدلــة الكافيــة يف التهمــة املوجهــة إليــه يقســم ويــردد خلفــه أربعــة
أشــخاص ويقولــون صــدق حالفنــا يف قولــه تزكيــة ليمينــه مــن أصحــاب األمانة يف العشــرة
وممــن يدفــع معــه قــرش الــدم.
أمــا يف حــاالت العــرض فيكــون الخمســة مــن األشــخاص أقــرب النــاس إليــه مــن أوالده أو
إخوانــه ويســتطيع أن يكمــل الخمســة بإضافــة جملــة «ألن العيــب عــى صاحبــه».
أمــا األرض فيقســم اليمــن الع َّنــاق وأربعــة ممــن يعرفــون حــدود األرض أو لديهــم معلومــات
عنهــا .ويف حالــة رفــض أي شــخص أداء القســم يتحمــل الع ّنــاق 1املســؤولية كاملــة .وإذا ثبــت بعــد
أداء القســم أنــه كاذب يبطــل القســم وميتثــل الجــاين للحــق العشــري ويدفــع الحــق مضاعفــاً،
فــا خصــص اللــه مــن ميــن الــكاذب أو ال أنحــس مــن ميــن الــكاذب.
 -1العناق أو عنق اليمني أي الشخص الذي يحلف اليمني وأربعته يزكونه باليمني بأنه صادق فيام قال
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حاالت اال�شخا�ص ال يقبل فيها اليمني
•الخائن
•الجاهل
•ذوو اإلعاقة العقلية
•من له سوابق
•األنثى-الدين محور ما وراه مدور
الأ�شخا�ص الذين ال تقبل لهم �شهادة
•شارد الثالثة
•خائن معزبه أو ضيفه
•الهارب من رفيقه يف املعركة
•املدنس لرشف جارته أو مفسد جارته
•غضيب الوالدين
•الدال عىل عورات قومه-الفاغم-
•املتسرت عىل عيوبه أو محارمه-الخاير الصابر-
•السارق لعشريته أو أحالفه –راعي الشوفة
•الاليذ عىل قصريته
•يابس الجلد مقطوع الولد
•الفار من املعركة مع وجود من يرثن حامسه من البنات
•طارد الضيف خائن مأمنه الذي يغددر مبن أمنه
•الخنثى-األنثى ذكر-
•البدوي ال يقبل شهادة الفالح أو الحرضي
ينظر :مقتبس من محمد فهد األعرج  ،املوجز يف القضاء العشائري ن ص .31
احلاالت التي ي�ؤخذ فيها اليمني
•العرض
•الدم
•الرسقة
•االرض-أم الخمسات-

اجراءات اليمني:
•يتم اختيار خمسة من عاقلة الجاين الذين ميرون من امام الناس ويثقون بيمينهم .
•رسم دائرة بالشربية ويقف الجاين وسطها وعاقلته خلفه.
•التخويف من اليمني واحداث الرهبة-اليمني قطاع الذراري.
•ســاعي االصــاح :يبــادر رجــاالت االصــاح مــن العشــائر للتوســط بــن الطرفــن املتنازعــن،
والعمــل عــى الصلحــة.
•رشوة اليمني :دفع مبلغ من املال مقابل عدم حلف اليمني.
•طيحــة الخطــة :دفــع مبلــغ مــن املال-ألــف دينــار قيمــة جمــل -يك يدخــل الدائــرة املرســومة
لحلــف اليمني.
•يحلف الجاين برتديد صيغة اليمني من قبل املحلف.
•يردد الذين خلفه  «:والله صدق فيام قال».
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الب�شعة

ال يربىء املتهم اال اليمني �أو ب�شعة امل�سلمني

أســلوب ترضيــه بنــا ًء عــى طلــب أهــل الطــارد «فــا دم عليــه ورود وال عــرض عليــه شــهود».
ويتخصــص بالبشــعة يف فلســطني رجــاالت بــر الســبع ورفــح وصحــراء ســيناء فيقــوم امل ُبشِّ ــع
بإيقــاد كومــة مــن الحطــب ويضــع محمــس القهــوة عــى النــار حتــى يحمــر 1 ،وبعــد ســاع
شــهادة الطرفــن ،املتهــم وذوي املجنــي عليــه ،يطلــب املبشِّ ــع مــن املتهــم أن يلحــس النــار مــن
عــى وجهــي املحمســة ويناولــه بعــد ذلــك كوبـاً مــن املــاء ليــرب ،فــإذا ظهــرت آثــار الحــرق عــى
لســانه (فقاقيــع) ويقــال يف الــدارج [ أن لســانه بقبــش ] فيعتــر مذنبـاً ويُظهــر لســانه للنــاس عــى
أنــه وغيــت  2وليــس متهـاً فقــط ،وقــد حــدث أن تبشــع يف بــر الســبع يف عهــد االنتــداب الرتكابــه
جرميــة قتــل أحــد ســكان ســعري وثبتــت عليــه التهمــة ودفــع الديــة املحمديــة.
أمــا مــن الناحيــة العلميــة ،فالبشــعة هــي عمليــة ســيكولوجية تقــوم عــى اإليحــاء ومهــارة
املبشِّ ــع ،أو أن الشــخص الخائــف أو املذنــب يجــف حلقــه ويرتبــك ويخــاف أثنــاء اإلقــدام عــى
لحــس النــار ويعــرف بالجرميــة [ يــكاد املريــب يقــول خــذوين ] .أمــا الــريء فيقــدم بجــرأة عــى
لحــس النــار وال يخــاف منهــا فيعــرف املبشِّ ــع بأنــه بــريء ويعلــن براءتــه .وحصــل مــرة يف بــر
الســبع أن اتهــم رجــل زوجتــه يف عرضهــا ورمتهــا فطلبــت املبشِّ ــع ولكنهــا اشــرطت إذا كانــت
بريئــة أن يطلقهــا زوجهــا فدخلــت عــى الشــق أو الديــوان وهــي تزغــرد عــدة مـرات ولحــس النــار
فعــرف القــايض أنهــا بريئــة وطلقهــا مــن زوجهــا وتزوجــت مــن رجــل آخــر.
البشــعة باتــت مرفوضــة مــن الســلطات يف الــدول العربيــة وهــي غــر مقــرة رشعـاً أو قانونـاً.
وهــي عــادة أصبحــت يف حكــم الــزوال مل اســمع عــن شــخص تبشــع منــذ أربعــة قــرون  ،وزرت
ســيناء وتحدثــت مــع رجــاالت االصــاح يف العــام 2000م واشــاروا بأنهــا عــادة انتهــت ومل يعــد
يزاولهــا احــد اليــوم..

 -1الجم َّر :أي يصبح احمر بلون الجمر.
 -2وغيث :أي انه مذنب ومسؤول عن الجرمية التي أتهم بها.

اجلالء-الرتحيل
هــو االبتعــاد القــري  ،وتغيــر مــكان الســكنى بعيــدا عــن انظــار ذوي املجنــي عليــه ،خوفــا
مــن الثــأر أو االنتقــام  ،واتســاع الفتنــة  ،والدمــار  ،وأن يكــون الجــاء اىل ديــار عشــرة محايــدة ،
ال تربطهــا بالطرفــن املتنازعــن رابطــة نســب أو معاهــدة أو حلــف قبــي.
إخ ـراج الجــاين مــن املنطقــة التــي اقــرف فيهــا الجــرم ،ويتــم الجــاء يف حالــة القتــل العمــد
وانتهــاك العــرض مــن أجــل إبعــاد الجــاين عــن العيــون وخوف ـاً مــن االحتــكاكات املســتقبلية «
غيــب عــن العــن تغيــب عــن الذهــن «.
ويُعطــى الجــاين مــدة ثالثــة أيــام وثلــث اليــوم الرابــع إلخــاء أهلــه وحاللــه ( مالــه مــن املــوايش
وغريهــا ) يك يبتعــد عــن غرميــه .وتعطــى هــذه املــدة مكفولــة مــن إحــدى العشــائر أو شــيوخها
للجــاء .ويف اآلونــة األخــرة اتفقــت العشــائر يف الضفــة الغربيــة واألردن أن الســاكن يف املــدن
يُجــى مــن الحــي إىل حــي آخــر ،ألن لــه أمــاكاً منقولــة وغــر منقولــة وأوالده يف املــدارس .أمــا
يف القــرى فيُجــى الجــاين إىل قريــة أخــرى .ولكــن العــرف الســائد أن يجــى مــن مدينــة إىل مدينــة
تجنبـاً لوقــوع الــر.
وقــد حصلــت قضيــة يف إحــدى قــرى الخليــل حيــث أجــي الجــاين إىل عقبــة جــر بقــرار
إجامعــي مــن الجاهــة ورحــل مــع الجــاين  250شــخصاً.
يقترص الجالء عىل أبناء الجد الرابع ممن يدفعون يف قرش الدم املعدود.
مــدة الجــاء ســبع ســنوات للجــاين ،أمــا عصبتــه وعاقلتـ ُه فينظَــر يف أمرهــا بعــد ســنة أو ســنتني
مــن الجــاء ،لتعــود إىل مــكان ســكنها وممتلكاتها.
وإذا كان دخيـاً أو طنيبـاً يف العشــرة وتقــرر جال ُؤهــا ،ال يلحقــه تكاليــف ولكــن يجــي معهــم
وينــزل يف مضاربهــم .ويف اآلونــة األخــرة أكــر العشــائر مل تعــد ترحــل جميــع العشــرة مــا عــدا
خمســة الجــاين -عصبــة الجــاين الدانيــة -حيــث أن عطــوة الــدم تؤخــذ ثالثــة أيــام وثلــث عــى
جميــع أفـراد عشــرة الجــاين ولكــن أثنــاء تجديــد العطــوة بعــد فــورة الــدم تؤخــذ العطــوة عــى
خمســة الجــاين.
وللعشرية التي استضافت املجني عليه وعاقلته دور مهم يتلخص يف الجوانب األتية:
•املشاركة يف تشييع جنازة املجني عليه.
•القيام بواجب العزاء لذوي املجني عليه.
•العمل عىل اتخاذ العوائد املتبعة بطلب هدنة ملدة ثالثة ايام.
•املحافظــة عــى امــوال الجــاين وحاللــه وممتلــكات وعقاراتــه وذويــه مــن الحــرق أو النهــب
أو الدمــار  ،أو الرسقــة  ،يف ســاعة االحـزان أو رغــوة االذهــان  ،وفــورة الــدم.
•نقل أمتعة الجاين واثاثه واغراضه وعاقلته اىل موقع الجالء.
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•تجديــد العطــوة العشــائرية ملــدة ســنة ،واحيانــا دفــع املبالــغ املســتحقة يف فـراش العطــوة-
الدفع املستعجل.-
•توفري مكان للسكن ومستلزماته لعاقلة الجاين.
•العمل عىل ترتيب اجراءات ارجاع من هم بالدرجة الخامسة من القرابة للجاين.
•محاولة تضييق دائرة الجاين للدرجة الثالثة او الثانية قدر االمكان.
•السعي الدائم مع الوجهاء وذوي املجني عليه المتام مراسيم الصلحة والطيبة.
الثـ�أر

« الدم ما ي�سو�س وما يبلى «
الدم ال يغ�سل اال بالدم

الثــأر عــادة جاهليــة ألغاهــا اإلســام وتكــون يف حالــة الــدم وهتــك العــرض .وحــال معرفــة أهــل
القتيــل بالواقعــة يهبــون مطالبــن بدمــه مــن أهــل القاتــل .حيــث قــال تعــاىل [ النفــس بالنفــس ]
فاإلســام ألغــى الثــأر نهائيـاً لقولــه تعــاىل [ وال تــزر وازرة وزر أُخــرى … ]
إالّ أن القتــل العمــد ليــس لــه حــدود وال وقــت .ولــذا قيــل يف املثــل الشــعبي « الــدم مــا
ـر القاتــل بالقتــل ولــو بعــد حــن» ،وال ينتهــي طلــب الثــأر إالّ بالصلــح أو قبــول
بسـ ِّوس» « ،وبـ ِّ
الديــة.
ُ
فالثــأر هــو قــر بقــر أو طبــش بطبــش ومــا أخــذ باليمــن يرجــع بالشــال ولــذا قيــل َم ـ ْن
اســتثار اســتجار.
والثــأر مســموح يف العــرف العشــري حتــى الجــد الخامــس .قتــل القاتــل مهــا طــال األمــر
فالبــدوي أخــذ حقــه بعــد أربعــن عام ـاً وقــال  :اســتعجلت.
وإذا مل يكــن للمغــدور ســوى بنــت ،ت ُزوجهــا أمهــا عــى مهــر الثــأر فيصبــح واجــب الثــأر عــى
الزوج وعشــرته.
حاالت �سداد الث�أر:
•يكــون ســداد الثــأر بقتــل أي شــخص مــن دمويــة القاتــل ،وقــد يطــول القتــل شــيخ العشــرة
أو عميدها-يســد يف الــدم.
•أن تقتل املرأة من أهل زوجها سدادا بأخيها أو ابنها.
•صاحــب الحــق جســور:الحق وصاحبــه اثنــان  ،والبــدوي أخــذ ثــاره بعــد أربعــن عامــا  ،وقــال
اســتعجلت .ينظــر محمــد فهــد األعــرج  ،ص .49
•إذا نفذت السلطة الحاكمة  ،حكم االعدام بالجاين  ،ال يجوز أخذ الثأر من ذويه.
•اما املتمرد الخارج عى عشريته  ،فتطارده عشريته وتجربه عىل دفع الحق.

املداورة �:صواب العيار الناري

للتخويف و�إطالق نار للقتل

املــداورة  :التبييــت :اطــاق النــار أو املداهمــة ليــا للبيــت ،بقصــد الرتويــع الجبــار ذوي الجــاين
عــى أعطــاء العوايــد والســوادي العرفية .
عــى العشــرة إيقــاف أي مــن أفرادهــا عــن تخويــف النــاس أو إطــاق الرصــاص .فقــد يصيــب
برصاصتــه إنســاناً ويقتلــه وعندهــا يجــب أن ت ُعلــن العشــرة براءتهــا عــن هــذا الشــخص وتؤخــذ
عطــوة مــن أهــل القتيــل.
فــإذا تــرأت العشــرة وشمســت الجــاين فقــد يتكــرم أهــل القتيــل ويقبلــون العطــوة ،وقــد
يســامحون العشــرة بذلــك .أمــا الجــاين فــا تســامح معــه ويجــب هــدر دمــه.
أي إنســان أو قتلــه يهــدر دمــه وتتــرأ العشــرة
فــكل مــن يُطلــق الرصــاص ويتســبب يف جــرح َّ
منــه ألنهــم شمســوه.
وإذا حصلــت اإلصابــة الناريــة أثنــاء اللعــب بالســاح فيتكفــل الجــاين بقيمــة الــرر .أمــا إذا
كان قاصــدا ً فعليــه دفــع الديــة .وإذا كان عــن طريــق الخطــأ فــإن مــات الشــخص فعــى الجــاين
دفــع الديــة ،وإن أصيــب يتكفــل الجــاين بتكاليــف العــاج والعطــب.
رشوة الدم:
يف حالــة رفــض ذوي املجنــي عليــه الديــة  ،فــإن الجــاين يشــري دمــه مــن ذوي املجنــي عليــه
بــأن يلتــزم الجــاين وخمســته باالســهام واملشــاركة يف دفــع أي ديــة تطلــب مــن ذوي الجــاين عليــه
مســتقبال يف حالــة ارتكابــه هــو أو خمســته جرميــة قتــل  ،وهــذا االلت ـزام مــن طــرف واحــد .
ينظــر محمــد فهــد األعــرج  ،ص .47
خ�شا�ش الدم:
أن يلتحــق الشــخص اىل عشــرة مــا غــر عشــرته  ،ويتحمــل معهــا املســاهمة يف الديــة  ،جــر
عباتــه وذبــح شــاته .ينظــر محمــد فهــد األعــرج  ،ص .48
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خ�شا�ش الدم احل�سنة-احل�سنى:
هــي رد الجميــل لشــخص عمــل عمــا معروفــا  ،وصنــع جميــا وانقــذ العشــرة بشــهادته مــن
دم شــخص أو انقــذ أحــد أفـراد العشــرة أو ســاعد ملهــوف أو طالــب عــون أو مســتغيث النقــاذه،
مــن رش أو خطــر أو منــارصة مظلــوم أو رحمــة لعزيــز قــوم  .ينظــر محمــد فهــد األعــرج  ،ص . 73
يعترب الجرادات يف سعري حسنى لعشرية الرشايدة  ،حيث أنقذتهم أمرأة رشيدية من تهمة جرمية قتل  ،حيث
شاهدت أخا يقتل أخاه من حمولة اخرى اثناء نومها يف مضاربهم.

اخليانة  -العميل
إذا ثبتــت تهمــة القتــل أو التســبب بالــرر عــى الجــاين يتوجــب عليــه دفــع جميــع مــا تســبب
بــه وزيــادة عــى ذلــك تؤخــذ عطــوة.
وحــدث أن اتهــم ممـ ًٌ
ـرض يعمــل يف عيــادة أربعــة شــباب بتكســر زجــاج العيــادة واعتقــل
الشــباب األربعــة وثبتــت براءتهــم مــن التهمــة فتوجــب عــى املمــرض أداء ميــن بخمســة .والــذي
تثبــت عليــه تهمــة العاملــة يهــدر دمــه مــن قبــل عشــرته فتكــون بذلــك كمــن يضيــف الحطــب
إىل النــار.
وخيانة الأمني يف الأموال :
وإذا حصلــت الخيانــة يف املــال ،فعــى الجــاين أن يدفــع نصــف ديــة رجــل [ مثــن يــده ] وإن
كانــت للعــرض فيدفــع أربــع ديــات ،وإن كانــت للعــدو فيجــب قتلــه .أمــا خيانــة الرجــل العــادي
يف املــال عــن عمــد فلهــا حقــوق مختلفــة يعرفهــا أصحــاب الصنعــة .وإذا مل تكــن الخيانــة متعمــدة
يعــاد املــال .وخيانــة العــرض تعــام ل معاملــة صائحــة الضحــى ولهــا منشــد إذا مل تكــن راضيــة.
أمــا إذا متــت بالرضــا فتعاقــب هــي والجــاين بالحكــم نفســه كــا يقــدره القــايض.
قتل العميل
إذا أقــرت العشــرة بعاملــة أحــد أفرادهــا وهــدرت دمــه يســقط حــق العطــوة مــن املواطــن
القاتــل ،وإذا متــت العطــوة تكــون كــا يقــال يف ال ُعــرف العشــري هــي «شــدة خاطــر» للحمولــة
فقــط وامليــت مــات واللــه يحرقــه يف نــاره .ومببــادرة عشــرة العميــل يســقط حــق املطالبــة بــأي
مطلــب مســتحق عشــرياً أو قانوني ـاً.
أمــا إذا قــام أحــد النــاس بقتــل مــن اشــتبه بعاملتــه وثبــت للنــاس بعــد قتلــه بأنــه غــر عميــل
فيجــب عــى الجــاين أن يدفــع أربــع ديــات ألنــه حكــم الدليخــة.

قتل مواطن على يد عميل
يكــون دمــه مهــدورا ً أمــام جميــع النــاس وعــى العشــرة أن تدفــع ديــة املقتــول إذا مل تكــن
قــد شمســت ابنهــا العميــل.
العطوة مع اليهود:
الــراع مــع اليهــود رصاع وجــود  ،مــع الصهيونيــة التــي احتلــت األرض وطــردت الســكان
الرشعيــن منهــا  ،فــا يســمح العــرف الشــعبي بأيــة اجـراءات عشــائرية معهــم  ،ألن هــذا الوضــع
تحكمــه عوامــل سياســية تنظيميــة وفصائليــة للتحــرر وإقامــة الدولــة الفلســطينية.
ق�ضايا حوادث ال�سري ،الده�س
هــو أن يصــدم ســائق إنســاناً مــا عــى الشــارع ويرصعــه ،فــإذا كان الســائق مرخص ـاً وثبــت
ذلــك يكــون مخطئـاً غــر متعمــد يتوجــب عليــه دفــع الديــة حســب األصنــاف التــي ذكــرت ســابقاً.
أمــا الدهــس العمــد فقصاصــه كالقتــل العمــد .ويحــدث الدهــس شــبه العمــد كأن يســوق ســيارة
غــر مرخصــة أو ســيارة مرسوقــة أو تكــون شــبهة لــه يف ســياقتها فيقتــل إنســاناً ففيــه ديــة شــبه
العمــد وهــي  100مــن اإلبــل منهــا  40حوامــل أو يدفــع قيمــة اإلبــل.
وإذا صــدم الســائق إنســاناً وقتلــه تؤخــذ عطــوة إذا كان الدهــس غــر متعمــد ألنــه يعتــر
قضــا ًء وقــدرا ً ،وإذا كانــت الســيارة مؤمنــة ومرخصــة يأخــذ مــن التأمــن ،ويف حالــة عــدم وجــود
رخصــة ســياقة أو تامــن يقــوم بدفــع ديــة كل شــخص دهســه .وقــد حصــل أن قــام أحــد األشــخاص
برسقــة ســيارة والــده وســاقها وصادفتــه يف الطريــق امــرأة متســك ابنهــا وتحــاول قطــع الشــارع
فدهــس الســائق الطفــل ،فدفــع [] 11250دينــارا ً منهــا  1250دينــار فــراش عطــوة والباقــي
نفقــات .ومل يدفــع الطيبــة ألن مدتهــا مل تحــن.
أمــا إذا كانــت الســيارة غــر صالحــة للقيــادة وقــام بالدهــس فيعتــر شــبه عمــد ،وأمــا إذا كانــت
قانونيــة فيعتــر قضــا ًء وقدرا ً.
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القهوة وحل امل�شاكل:
للقهــوة دور هــام وكبــر يف حــل املشــاكل  ،وهــي رمــز للضيافــة العربيــة  ،ولها تقاليــد وطقوس،
صــب الفنجــان األول ترحيــب بالضيــف  ،والثــاين للكيــف  ،وطلــب الفنجــان الثالــث للســيف أو
لطلــب حــق مــن صاحــب البيــت  ،أو طلــب املســاعدة يف تحصيــل مطلبــه.
مــن قواعــد صــب القهــوة  ،أنهــا مفتــاح الســام والــكالم  ،والقهــوة تبــدأ مــن عنــد عميــد
الجاهــة  ،أو كبــر عليــة القــوم  ،ثــم االتجــاه نحــو اليمــن  ،والصــب للشــخص ثالثــة فناجــن فقــط،
ويقــدم الفنجــان باليــد اليمنــى ويؤخــذ باليــد اليمنــى  ،وأن ينحنــي صبــاب القهــوة حينــا يقــدم
الفنجــان دليــا عــى االح ـرام والتقديــر  ،وكذلــك قــرع مقدمــة دلــة الســادة بالفنجــان لتنبيــه
الشــخص املشــغول ألخــذ فنجــان القهــوة ،وبعــد رشب القهــوة وارتشــافها يهــز الفنجان-لغــة
اشــارة -دليــل عــى االكتفــاء واالرتــواء مــن رشب القهــوة  ،وذلــك بدفــع راحــة اليــد التــي تحمــل
الفنجــان باتجــاه خــارج الجســم قليــا ورفــع راحــة اليــد املذكــورة اىل أعــى قليــا وهــز الفنجــان ،
ويف حالــة عــدم هــز الفنجــان يصــب لــه القهوجــي فنجانــا آخــر .
ألدوات القهــوة مســميات منهــا :ال ـراووق – الدلــة الكبــرة جــدا ،وابريــق الغــي ،ومحامســة
القهــوة  ،املعدنيــة ،واملهبــاش ،والهــاون ،والفناجــن ،والفحــم ،والظبيــة لتخزيــن القهــوة ،وبهــارات
القهــوة  »:وحــب الهيــل ،وجــوزة الطيــب وعــود النــد».
تغنى الشعراء الشعبيون بالقهوة وربطها بالعزوة :
يا بكرج القهوة ونصبت فناجينه
		
رجل بال عزوته بطلت مراجيله
		
**
			
ويا حملى شرب املزعفر على الريق-القهوة-
		
يطرب اخشومك«-أنفك» وينشيك
		

-الشاعر الشعبي محارب ديب من جبع –رام الله.

***
			
قم سو فنجال ترى الراس منداس
		
لعيون من قرنه على املنت موجود
		

تحصــل مشــاكل يف صــب القهــوة  ،مــن حيــث تخطــي الــدور أو عــدم هــز الفنجــان  ،أو عــدم رشب
القهــوة ،أو تنكيــس الــدالل  ،أو كــب القهــوة  ،أو رفــض الطلــب  ،أو رشب فنجــان الثــأر –أنــا طــاب
راس فــان -أو ظهــور عيــب يف القهــوة ،املرسبــة  ،أو الخفيفــة  ،أو البــاردة أو الشايشة-العاشــقة.-
تلــح الجاهــة  ،بعــدم رشب القهــوة الجبــار صاحــب املشــكلة أو البيــت أو القضيــة  ،عــى تلبيــة
طلبهــم  ،،وان عــدم تلبيــة طلــب الجاهــة يعتــر عيبــا يف املــوروث الشــعبي –قهوتــه مــا تنــرب-
وأنــه أفشــل الجاهــة وكــر خاطرهــا  ،وبنتــه مــا بتتاخــذ  ،وكــب القهــوة عيــب وعــار.
ينظــر لقــاء الباحــث مــع اذاعــة فلســطني-برنامج مــن تراثنــا الشــعبي مــع مثقــال الجيــويس
الســاعة التاســعة مســاء بتاريــخ 2007/1/28م واذاعــة أمان-طولكــرم بتاريــخ 2010/5/29م.
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الف�صل ال�ساد�س
العرف الع�شريي
يف
ق�ضايا الأر�ض والعقارات والأموال
احلق على قدر طالبه
واحلق على قدر قوة الطارد
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ق�ضايا الأر�ض والعقارات والأموال
•قسمة االرض
•وتوزيعها
•البناء والعمران
•االرض املشاع
•األموال العامة
•آبار املياه
•والشوارع
•األمموال والتجارة واملمتلطات
•والبضائع
•الحجج والطابو
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الأر�ض �أم اخلم�سات
حدود الأر�ض وتق�سيمها
يف حالــة إنــكار حــد األرض يتوجــب عــى املدعــي تقديــم الشــهود املقنعــن وإذا مل يقــدم
شــهودا ،وجــب عليــه أداء القســم إمــا حالفــا وإمــا محلّفــا.
فالحــدود يرســمها صاحــب امللــك املوجــود أو مــن املجاوريــن القدمــاء أو عــن طريــق البينــة
أو القســم.
والحــدود يوجــد لهــا رســوم وثوابــت معروفــة ويف حالــة زوال الرســوم يُقــال يف العرف العشــري
(( إن غابــت الرســوم عليــك مبقالــب املــاء واألرض مقســومة مــن النصــف)) والدولــة تقســم األرض
حســب خــط تقســيم املاء.
فالحــدود لهــا حــان إمــا أن يحــر قاســم األرض إذا كان موجــودا ً وإمــا أن يضــع عــى
املتخاصمــن كف ـاً ويقــول  :اشــهد باللــه العظيــم بــأن هــذا الحــق لــك أو يل أو تعامــل األرض
كــا يُقــال يف ال ُعــرف العشــري “األرض أُم الخمســات “ أي أداء قســم بخمســه إذا مل يوجــد رجــل
ُمعــرف لهــا.
وقيــل يف ال ُعــرف العشــري عــن الحــدود [ الحيطــة للعــايل والشــلهاب ملقلــب املــاء ومقلــب
املــاء للــذي يبنــي الجــدار وإذا مل يوجــد جــدار فمقلــب املــاء هــو القاســم.
البناء

�إن غاب عنك البنيان دونك ر�سومها
�سو�سة البنيان املاء والدخان

مرحلــة اعــداد البنــاء تبــدأ باختيــار قطعــة أرض وتســويتها  ،بــأن تكــون بعيــدة عــن مجــرى
الســيول واألوديــة  ،حتــى ال تكــون عرضــة لالنجـراف والغمــر يف فصــل الشــتاء ،ويجــب أن يكــون
املوقــع مرتفعــا عــى رأس جبــل أو تلــه أو هضبــة ،وعــى أرض صخريــة وعــرة ال تصلــح للزراعــة ،
كــا يراعــى يف تصميــم البيــت عوامــل التهويــة واالضــاءة  ،واتجــاه االبــواب والشــبابيك.
كان البنــاء ســابقا يتكــون مــن الراويــة –ألعــال التخزيــن وايــواء الحيوانــات  ،والعليــة –الطابــق
الثــاين للنــوم والســكن واملعيشــة  ،أمــا الديــوان أو املضافــة أو الجامــع أو الســاحة فالجتــاع
العشــرة أو العائلــة ويســتخدم لحــل املشــاكل وإقامــة الســهرات والحفــات وليــايل الســمر
وحفــات الــزواج ،واملآتم-بيوت-الع ـزاء -ولــه روزنة-فتحــة يف أعــى الســقف -وبجانبــه بــر مــاء
وحفــرة امتصاصيــة  ،وموقــد للنــار  ،ومســفط للفــرش ،وخابيــة لتخزيــن الحبــوب مصنوعــة مــن
الطــن  ،وكان ســابقا يحــر املــواد األوليــة مــن الــراب والشــيد واملــاء  ،وكان البيــت مــأوى
ميــارس املواطــن فيــه حياتــه اليوميــة بــكل ســهولة ويــر  ،ومــاذ مــن االعــداء أو الوحــوش ومــن
الحــر والقــار واســتيعاب النشــاطات الليليــة والنهاريــة ،ويكيــف البيــت ويالمئــه مــع احتياجاتــه
املتطــورة ويعتــره بيــت العمر-بيــت األجيــال للبقــاء واالســتمرار-عامر يــا دار.-

ارتبــط ببيــت العمــر والعقــد العــريب مهــن وحــرف منهــا الحفــار  ،والدقــاق  ،والنحــات ،ومعلــم
البنــاء  ،والقصــار  ،والنجــار والحــداد  ،والدهــان ،والبليــط والكحيــل وغريهــا مــن الحــرف.
يعتــر العقــد العــريب خاصــة املضافــة فنــدق القريــة املجــاين  ،ومقــر املحكمــة العشــائرية
واملناســبات االجتامعيــة ومركــز ثقــايف ومنتــدى أديب وعنــوان للعشــرة واجتامعاتهــا  ،ومركــز تســيري
األمــور الحياتيــة ،يف املواســم واالهتــام باملضافــة ليعكــس الوجــه الحضــاري واثبــات الهويــة
الذاتيــة للعشــرة.
الســاكن الجديــد يصنــع الطعــام –الوكــرة -لألقــارب واألهــل والج ـران ،ويــرد الج ـران بصنــع
طعــام االنزالــة للســاكن الجديــد  .ينظــر لقــاء الباحــث مــع اذاعــة فلســطينب-برنامج مــن تراثنــا
الشــعبي مــع مثقال الجيويس بتاريــخ 2006/4/10م وبتاريــخ 2006/4/24م وبتاريــخ 2007/2/26م.
يســتطيع الشــخص االتفــاق مــع جريانــه حــول البنــاء عــى ِحــد ّه دون أن يفتــح نوافــذ أو أن
يفتــح النوافــذ مقابــل االتفــاق مــع جريانــه بال ـرايض إذا أبعــد مســافة تهويــة .ويخضــع لقانــون
البنــاء والتنظيــم يف حالــة عــدم ال ـرايض بــن الج ـران.
حُ رمَة البيت-بيت ال�شعَر-
يتكــون بيــت الَشَ ــ َعر مــن عــدة أجزاء-ثــاث شــقق مخيطــة معــا والحظنة-بــاب البيــت-
والرواق-الجــزء الخلفــي  ،والرفة-الجــزء الجانبــي مــن البيــت  ،واملعند-الشـبَح لفصــل املحــرم عــن
مــكان جلــوس الرجــال  ،واألعمــدة الخشــبية والحبال-األطنــاب -واألوتــاد واملشــاوح التــي تربــط
الجــزء العلــوي بالــروايس والباهــرة –املطبخ-واملنطــار لخــزن الحبــوب واملــذود للــدواب واملوقــد
ومربــط الخيــل ومربــط ال َق َود-ذبيحــة الفــرح.-
تكــون مكانــة البيــت بعــدد األعمدة-مــن  5-3وســط -والواســطي واملثولــث أو املروبــع أو
املخامــس ،يســمى العمــود األمامــي باملقــدم والخلفــي بالزافــرة والعمــود األوســط ويقابلــه العامــر
واليــد األماميــة والرجــل الخلفيــة  ،وينصــب بيــت الشــعر يف فصــل الشــتاء يف الشــعاب لالبتعــاد
عــن التيــارات الهوائيــة والجــو القــارص  ،وعمــل اقنيــة ترابيــة متتاليــة خلفــه تســمى نايــات
ومفردهــا نــاي خلــف بيــت الشــعر ملنــع تدفــق ميــاه األمطــار الغزيــرة إىل داخــل البيــت  ،أمــا
نصــب يف املناطــق املرافعــة ورؤوس الجبــال أو الســهول املرتاميــة يف األرض املنبســطة.
يف الصيــف يُ َ
بيــت الشــعر يف العــرف الشــعبي بيــت مفتــوح للجميــع ورمــز الكرامــة واألصالــة والوفــاء
واإلخــاص  ،وهــو رمــز للمكانــة االجتامعيــة والضيافــة والجــرة  ،وهــو مضافــة وفنــدق مجــاين
ومــكان للســهرات والتعليلــة وحديــث القــوم وســمي ببيــت العــز.
حــدد العــرف الشــعبي ُحر َمــة بيــت الشــعر بالطيحــة والطلعــة بعد خطــوات الشــخص املعتدي
مــن لحظــة خروجــه مــن بيتــه إىل دخولــه بيــت الشــعر  ،وكل خطــوة تقــدر بدينــار ذهبــي ،
وحــدوده بامل ـراح واملحــايس مــن حــدود األوتاد-األطناب-التــي تربطــه  ،وحــددت بأربعــن م ـرا
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مــن بــاب البيــت ملــن دخــل هاربــا دخيــا أو طنيبــا.
أما أشكال العقاب ملن يعتدي عىل حرمة بيت الشعر:
		
		
		

*اخلروج من حتت رفة البيت ملن أساء للمضيف.
*الربط يف عمود البيت-العامر -ملن اقرتب منه ،ويعتربه العرف الشعيب حد اهلل للبيت.
*حجز املعتدي وإبالغ أهله أو حجز ماله أو حالله ملن حاول سرقة البيت أو املس بأهله.

ينظــر لقــاء الباحــث مــع إذاعــة فلســطني-برنامج مــن تراثنــا الشــعبي مــع مثقــال الجيــويس
بتاريــخ 2007/3/5م-بيــت الشــعر يف ال ـراث الشــعبي.
الزراعة م�شاع
يحــق ألي شــخص مــن نفــس العشــرة أن يــزرع األرض املشــاع ويــأكل غلتهــا بعــد إبــاغ
العشــرة ،ويحــق لــه أن يــزرع مشــاع البلــد بعــد إبــاغ وجهــاء البلــدة .وأي شــخص مــن خــارج
البلــدة يســتطيع أن يــزرع األرض باالتفــاق إمــا عــى الربــع وإمــا عــى دفــع مبلــغ مــن املــال تــوزع
عــى ذكــور العشــرة.
ويف ال ُعــرف العشــري َم ـ ْن يــزرع ويصلــح أرض ـاً بــور ملــدة خمــس عــرة ســنة يحــق لــه أن
ميتلكهــا.
ويف حالــة غــرس األرض باألشــجار املثمــرة حتــى اإلمثــار .ويعــرف بنظــام املغارســة .وبعــد أن
تثمــر ال يحــق لصاحبهــا األصــي أن يطــرد الـزارع ألن األرض ملــن يزرعهــا ويفلحهــا ال ملــن ميلكهــا،
ويقــول املثــل الشــعبي “ احمــل محراثــك واتبعنــي “.

الأمالك العامة و�آبار املياه وال�شوارع
النا�س �شركاء يف ثالث :املاء والكلأ والنار
العط�ش قتال واجلوع ذالل

عيــون املــاء وآبــار الجمــع هــا مركــز تجمــع الســكان ،وحركاتهــم كانــت تعتمــد عــى وفــرة
امليــاه للــري والــرب البــري والحيــواين والنبــايت واعــال البنــاء والصناعــات.
وقــد عملــوا القنــوات املائيــة ،ومنهــا املحفــورة يف الصخــر أو املبنيــة مــن الكلــس أو الفخــار أو
دبــش الريــش والحثــان  ،مــع مراعــاة االنســياب املــايئ حســب الطبيعــة الجغرافية-الطبوغرافيــة-
واملســافات الهوائيــة ودرجــة ميــان القناة.
كان يتــم تقســيم ميــاه العــن أو البــر بالشــر أو الدلو-ســهم-أو القـراط أو الحصــة أو املعدود،
وكان يعتمــد يف طريقــة قيــاس املــاء املشــاع تدريــج العــود بالشــر أو الفــر أو البــاع أو الــذراع
باالســتناد اىل بالطــة املنتصــف  ،وحركــة الشــمس والظــل بوضــع عالمــات املســافة بــن العالمــة
واألخــرى  ،وكانــت العائــات تطلــق مســميات عــى يومهــا يف أخــذ حصتهــا مــن املــاء  ،يــوم امليــة،
يــوم الشــيخة للتحكــم باملــاء  ،يــوم الــدورة  ،يــوم الســقاية  ،يــوم العيلــة  ،يــوم الحمولــة نيــوم
العونــة ،يــوم النوبــة .
يبــدأ اليــوم مــن بعــد صــاة الفجــر اىل صــاة املغــرب  ،وتكــون الحصــة للبلــدة او العشــرة ،
ويعمــل عــى توفــر أدوات نقــل وحفــظ املــاء ومنهــا الســقا والدلــو والزيــر والرشبــة والتنكــة،
وكانــت تســتخدم الــدواب لنقــل املــاء عــى ظهورهــا أو ينقلهــا شــخص يســمى الســاقي وكان
يغنــي :

		

من بلد الشيخ يا براد اهلل كريم

تتعــرض العــن أو البــر للتلــوث مــن ميــاه الحفــر االمتصاصيــة أو غســيل الحيوانــات أو غســل
الصــوف أو القــاء الفضــات فيهــا  ،كــا كان يختلــف رعــاة األغنــام أو اصحــاب االرايض عــى يــوم
الســقاية أو مــن يســقي أوال-الدوال-ويــدور خــاف حــول ملكيــة العــن أو املقايضــة.
عــن املــاء مــكان ألخــذ الثــأر أو الطــوش واملشــاكل  ،او مــكان لتالقــي العشــاق واملحبــن .ينظــر
:لقــاء الباحــث مــع اذاعــة فلســطني برنامــج مــن تراثنــا الشــعبي مــع مثقــال الجيــويس بتاريــخ
2007/5/21م.

العــام منهــا يتبــع الدولــة والخــاص منهــا يتبــع أهلــه وإذا حــدث اعتــداء عــى امل ُلــك العــام أو
الخــاص يُغــرم امل ُعتــدي ويُصــد حتــى يرجــع عــن ظلمــه واعتدائــه .فالدولــة هــي املســؤولة عــن
حــل هــذه املشــاكل والعــرف العشــري ال يحــل محــل الدولــة.
وحصــل م ـ ّرة بــأن رج ـاً مــن إحــدى القــرى حــاول أن يســتويل عــى عــن املــاء التــي يــرب
منهــا أهــل القريــة وتصــدت لــه جميــع العشــائر ومنعتــه .فالنــاس رشكاء يف ثــاث “ املــاء والــكأل
والنــار” ،وال يحــق لإلنســان أن مينــع املــاء عــن طالبــه ألن “امليــه مــا بتعــدي عــن عطشــان”.
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أمــا إذا كان املــاء ملــكاً للعــدو فيحــق لإلنســان أن يســتفيد منــه بقصــد املنفعــة وال يحــق
للمنتفــع أن يلــوث املــاء ألن املثــل الــدارج يقــول  :إذا “جيــت عــى بــر ورشبــت منــه ال ترمــي
فيــه حجــر بعــوزك الزمــان تــرب منــه”،
واملقصود بالحجر التلويث والتخريب وإفساد املياه.
احلجج والطابو
يجــب إب ـراز الوثائــق وتثبيــت الشــهود وكامــل الحــدود ويف حالــة الشــك يف الحجــة فالبينــة
عــى َم ـ ْن ادعــى واليمــن عــى م ـ ْن أنكــر.
وعــى الشــخص أن يثبــت وثائقــه وحججــه مــن دائــرة الطابــو والتســجيل أمــا حجــة األرض
فهــي عبــارة عــن أوراق غــر حكوميــة [ غــر رســمية ] تكتــب بــن البائــع والشــاري وتوقــع مــن
قبــل شــهود.
فالشــخص الــذي يريــد أن يثبــت حجتــه يف الطابــو يتوجــب عليــه اإلعــان يف الجريــدة ملــدة
 15يومـاً يبــن للجـران واألقــارب حقــه يف األرض ويدعــو مــن يــود االعـراض للقيــام بذلــك .وبعــد
انتهــاء املــدة تصبــح األرض ملــكاً لــه.
ويف حالــة التشــكيك يف حجــة األرض أو البيــع والـراء ،عــى صاحــب الحجــة أن يحلــف ميينـاً
رشعيـاً بــأن حجتــه صحيحــة مبعنــى أن يــزيك حجتــه وحينهــا تصبــح ســارية املفعــول ومعتمــدة.
حق ُ
ال�ش ْفعَة:
حــق متلــك الشــفيع للجميــع ملنــع الــرر ودفــع الخصــوم ،يتــم اللجــوء لحــق الشــفعة حينــا
يشــري شــخص غريــب وقــد يحــدث رضرا للجــار ،يكــون حــق الشــفعة يف االرض والعقــارات
للرشيــك أو القريــب أو الجــار املالصــق لــه حــق األولويــة يف مبــاع أو الــزواج مــن قريبــة حســب
رغبتهــا هــي .
جماالت حق ال�شفعة

االرض

العقارات

الزواج

من له حق ال�شفعة

الرشيك

القريب

الجار املالصق

الو�ساقة:
حــق الوســق :حجــز بعــض املمتلــكات للضغــط عــى الشــخص الــذي يرفــض الســداد ،ويكــون
الســداد باعــام أقاربــه ،وتكــون الوســاقة حيوانــات ،بضاعــة ،أثــاث ،أمــوال ،ســيارة ،وهــذه تخضــع
للحــوار والتفــاوض بدخــول طــرف ثالــث بــن الطرفــن للحــل ،ويكــون بدفــع املســتحقات مقابــل
ارجــاع الــيء املوســوق.
املزروعات
املزروعــات يف ال ُعــرف العشــري لهــا الخراســة مــن ِقبــل أهــل الخــرة والصنعــة واملعرفــة
الذيــن يقــدرون الــرر ويضعــون عــى املتُســبب غرامــة ماليــة عقوبــة لــه وتعويض ـاً للخــارس.
وخراسة املزروعات تعني تقدير القيمة أو التخمني للرضر والخسائر.
أمــا إذا كان االعتــداء مــن قبــل حيوانــات أو أطفــال ف ُيقــدر الخ ـراس الــرر وتدفــع القيمــة
وأمــا إذا كان الــرر مــن البالغــن فتقــدر القيمــة بأربعــة أضعــاف ألن البالــغ مييــز بــن الصحيــح
والخطــأ ويجــب أن يدفــع مــا خربتــه يــداه.
وإذا كان االعتــداء مقصــودا ً ومخطط ـاً تحــول القضيــة إىل الشــخص املختــص بقضايــا الزراعــة
واملزروعــات يف حالــة تقطيــع الشــجر كانتقــام مــن صاحبهــا ألن الشــجر يســبح للــه وال يجــوز
االنتقــام منــه.
وحــدث أن قــام أحــد الجنــاة بقطــع كــرم الزيتــون مـرات متتاليــة انتقامـاً مــن صاحبــه الخصــم
وعــى هــذا يجــب أن يدفــع الجــاين مقــدار مــا قطعــه أضعاف ـاً مضاعفــة ألن الشــجر نهانــا اللــه
عــن قطعــة ،فالرســول كان يــويص القــادة قبــل املعركــة بعــدم قطــع شــجر العــدو وال حرقــه وال
تخريبــه.
احليوانات

يخت�ص بها ذوي اخلربة �أو رجاالت االقطاعات �أو احلالل واملوا�شي

للرسقــة حــق يف ال ُعــرف العشــري فلهــا النــزول والطلــوع (طيحــة وطلعــة) .أمــا قتــل الحيــوان
فيدفــع الجــاين مثنــه .وأمــا إذا قتــل الحيــوان شــخصاً فعــى صاحــب الحيــوان أن يدفــع الديــة.
ويف حالــة الرسقــة تدفــع التعويضــات مضاعفــة إذا كانــت موجــودة يف الشــارع أمــا إذا كانــت
مــن البيــت فيؤخــذ فيهــا عطــوة وحــق كامــل غــر منقــوص وقــد يصــل الــرأس املــروق إىل
خمســة آالف دينــار .وأمــا رسقــة كــروم العنــب والخــوخ فتدفــع مضاعفــة إن مل يكــن عليهــا
حــارس.
صاحــب الدابــة مســؤول عنهــا إذا ألحقــت الــرر ثقيـاً أو خفيفـاً أو قتـاً وهــو ملــزم ،بــه ألن
الدابــة تعامــل معاملــة الســيارة .أمــا رسقــة الحيــوان فيحســب القــايض املــروق عــى أنــه موجــود
ويحســب عــدد الســنني املنقضيــة عــى الرسقــة ويقــدر الثمــن .ومــا عــى الجــاين إالّ أن يدفــع.
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وحصــل أن ضــاع خــروف لجامعــة فاشــتبهوا بشــخص مــا ورسق أحدهــم مــن غنــم املشــتبه بــه
خروفـاً وذبحــوه ،وتــوىف الشــخص الــذي رسقــه ،وبعــد عرشيــن عامـاً ذهــب أبنــاؤه ليستســمحوا
الرجــل ويدفعــوا مثــن الخــروف ،ولكــن الرجــل قـ َّوم الخــروف بأنثــى ،واألنثــى تلــد وخــال عرشيــن
عامــا تنجــب العرشيــن خروفــا ،فيجــب دفــع مثنهــا.
ولكــن يف هــذه الحالــة يُنقــص العــدد إىل النصــف عــى اعتبــار أن الغنــم تحيــل أو متــوت،
وبالتــايل يدفــع ربــع العــدد فيقــوم الخــروف بأربعــة وتقــدر القيمــة يــوم الصلــح.
أما إذا قتل الحيوان إنساناً يتوجب عىل صاحبه دفع الدية.
الأموال والتجارة
يف حــال املشــاركة التجاريــة إذا مل يتــم االتفــاق عــى الربــح يفــرض عــى الجــاين دفــع ربــع
الربــح املقــدر حســب أمانتــه .ويف حالــة الرشاكــة عــى الربــح والخســارة يلحــق الجــاين الربــح
والخســارة عــى اعتبــار أن لــه الربــع يف األربــاح وال يلحقــه يف الخســارة.
أمــا العربــون فيتــم البيــع لــأول فقــط عــى اعتبــار أنــه ربــاط البيــع فيدفــع املشــري مبلغ ـاً
مــن املــال والــذي يعــرف برســن البيــع.
وأمــا األمــوال والتجــارة فلهــا اتفاقيــات فــإن حصــل اتفــاق بــن البائــع واملشــري ومل يدفــع
املشــري إالّ مقــدارا ً معين ـاً يأخــذ بضاعــة مبقــدار مــا دفــع وإالّ كان البيــع باط ـاً.
وإذا حصــل خــاف بــن األط ـراف عــى األمــوال والتجــارة يحلهــا أصحــاب الخــرة ورجــال
اإلصــاح فالبينــة عــى َم ـ ْن ادعــى واليمــن عــى َم ـ ْن أنكــر..
وللبائــع حريــة إلغــاء الصفقــة خــال  48ســاعة“ ،مئــة قلبــه وال غلبــة” ،ولكــن إذا مــرت هــذه
الفــرة ومل يُبلــغ البائــع املشــري يصبــح جائـرا ً خاصــة يف بيــع املمتلــكات أو العقــارات واألرايض.
وإذا اقــرض شــخص بالدينــار أو بالذهــب أو بالعمــات األجنبيــة يتــم الســداد بنفــس العملــة.
وإن حصــل ارتفــاع أو انخفــاض يف قيمــة العملــة مقابــل الشــيكل يتــم الدفــع حســب ســعر القمــح
عــى اعتبــار أن األخــذ تــم بالقمــح والســداد بالقمــح.
ويف املــدن يحــل املشــاكل الصغــرة املحتســب يف الســوق فــور وقوعهــا ،أمــا املشــاكل التجاريــة
الكبــرة فتحــل لــدى شــيخ التجــار.
وأما مشاكل التجار والقرويني فتحل عند املختار أو شيخ البلد.

وإذا كانت املشكلة مع القايض أو الشيخ فتحال القضية إىل رجل آخر للبت يف موضوع القضية.

تزوير املعامالت
املعامــات التــي تجــري بــن النــاس مختلفــة ومنهــا البيــع وال ـراء وهــذه تعتــر ماديــة
والجــاين الــذي يُــزور معاملــة يجــب عليــه دفــع جميــع الخســائر التــي تســبب يف آثارهــا الســيئة
وعــادت عــى املجنــي عليــه .ألنــه إذا انعدمــت القوانــن التــي يلتــزم بهــا النــاس ،وإذا فقــد الجـزاء
والعقــاب يتــادى النــاس يف الــر ويصبــح الوطــن فــوىض وحيــاة النــاس غــر مســتقره وصــدق
الشــاعر حــن قــال :

			
			

ال يصلح الناس فوضى ال سراة هلم
وال سـ ــراة إذا جهاهلم سادوا.

وإذا حصــل التزويــر بهــدف اغتصــاب مــال الغــر فيجــب عــى الجــاين أن يتحمــل جميــع
الخســائر ومــا يلحــق بالطــرف اآلخــر .وإذا مل يلحــق رضرا ً بالطــرف اآلخــر فــا حــق عليــه وتعامــل
املخالفــة معاملــة التزويــر وحكمهــا الســابق.
يف اآلونــة األخــرة شــاعت قضايــا تزويــر الشــيكات والفواتــر الرضيبيــة الرســمية ،وتعامــل هذه
القضايــا معاملــة التزويــر وعــى الجــاين أن يتكفــل بجميــع الخســائر التــي تلحــق باملجنــي عليــه.
ال�سم�سرة على الأر�ض وبيعها لليهود

اللي يفرط يف �أر�ضه يفرط يف عر�ضه
الأر�ض كالعر�ض ال يفرط فيها.

انتــرت عــادة الســمرسة يف عهــد االنتــداب الربيطــاين عــى فلســطني .وهــدف السمســار هــو
نيــل املــال بأيــة وســيلة مرشوعــة أو غــر مرشوعــة .وقــد صــدق إبراهيــم طوقــان حــن وصــف
ســارسة األرض بأنهــم حـرات ضــارة يجــب إبادتهــا وتخليــص الشــعب الفلســطيني مــن خطرهــا
فقال :

			
			

فكر بأرض نشـ ــأت هبا
وأترك لقربك أرضاً طوهلا باعُ.

فــإذا علــم البائــع بنيــة املشــري بأنــه سمســار ،فهــو مشــرك معــه يف اإلثــم وهــو نــازل عــى
طمــع .مثــال ذلــك أن شــخصاً دفــع مثنــاً باهظــاً يف قطعــة أرض دون أن يعــرف بأنــه سمســار
فأعلــم بــأن البيــع غــر مــروع .ومــن ثــم فــإن تواطــؤ صاحــب األرض مــع السمســار يضعــه يف
صــف العمــاء والخونــة واملرابــن واملهربــن .وإذا مل يكــن يعــرف بأنــه سمســار فعليــه اليمــن
بخمســة حتــى يثبــت براءتــه.
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وال ُعرف العشريي ال يُنفذ حكمه يف سامرسة األرايض ألسباب منها:
•ألنهــا مــن مهــام املحاكمــة ومســؤوليات الســلطة الحاكمــة التــي ثبتــت عليهــم لوائــح
االتهــام بأنهــم ســارسة.
•املبالغ املالية الكبرية التي تدفع كإغراءات مالية والتي يعجز أهله عن سدادها.
•عــدم زوال ظــل االحتــال واالرتبــاط الوثيــق مــا بــن الشــعب اليهــودي والفلســطيني
واملعامــات التــي تصدرهــا ســلطات االحتــال بعــدم أخــذ إجــراءات صارمــة ضــد البيــع
خوفــاً مــن ردة الفعــل.
هــذا وقــد قيــل [ َمـ ْن فَـ َّر َط يف أرضــه فقــد فــرط يف عرضــه][ ،واألرض كالعــرض ال يجــوز التنــازل
عنها].
ومن تثبت تهمته ب�أنه �سم�سار يهدر دمه.
وإذا ثبــت عــى السمســار أنــه متســبب يف مصــادرة األرايض يكــون حكمــه ك َمـ ْن قتــل مئــات
األرواح فالسمســار قــد أرض بــأرايض كثــرة وتســبب يف نقــل ملكيتهــا مــن أصحابهــا الرشعيــن إىل
العــدو ولذلــك يجــب قتلــه واألوىل َمـ ْن يقــوم بقتلــه هــم أهلــه ألنــه “ َمـ ْن عنــده مجنــون يجــب
ربطــه “.
ويعامــل السمســار معاملــة املنافــق ألنــه أعطــى َم ـ ْن ال ميلــك حــق األرض ولــذا فهــو اعتــداء
عــى شــعب وأرض ويجــب إعــان الحــرب عــى الســارسة.
والسمسار ال يدفن يف مقابر أهل البلدة وال يصىل عليه وال يكفن وال مييش يف جنازته.
وكذلــك مــن يقــوم بتزويــر بصمــة رجــل كبــر الســن دون علمــه مبــا يخصــه مــن أرايض فعملــه
هــذا يعــد مــن الســمرسة عــى األرض لصالــح العــدو.

�سرقة ال�سيارات
الرسقــات – مــن الخــاء  :أمــا راس املــال املــروق فريجــع إذا اعــرف الجــاين وإذا مل يعــرف
عليــه أداء القســم.
وأمــا داخــل الســور فيقــدر حســب نــوع الرسقــة إذا كانــت ذا قيمــه يف املــال أو العــرض يدفــع
الجــاين أربعــة أضعــاف القيمــة [قيمــة املــروق] وإذا أنكــر عليــه ميــن بخمســه.
�أما �سرقة ال�سيارات :
إذا متــت عمليــة الـراء مبعرفــة وقصــد ،فليــس لــك حــق تســتحقه وإذا متــت باســتغفال يلحق
البائــع كل النفقــات ألن “العيــب مرجوعــه لصاحبــه” وللمشــري فــرة تقــدر بثالثــة أيــام ليفحــص
البضاعــة ومعاينتهــا ويرجعهــا إذا مل تعجبــه ،وبعدهــا ال يحــق لــه إرجــاع البضاعــة.
وقد أعطى ال ُعرف العشريي أحكاماً لقضايا الرسقات وقسمت قضايا الرسقة إىل أنواع منها :
•رسقة األقارب  :فمن تثبت عليه يدفع املثنى أو املربع الن فيها خسة ودناءة.
•رسقة أهل البلد  :يدفع اليشء نفسه أو مثنى أو مربعاً.
•رسقة الحيوان  :مربع أو حسب علوم أهل البلد.
•رسقة يف الخالء مربع أو حسب علوم أهل البلد.
•رسقة بيت يوجد فيه حريم يلزمه طيحه وطلعه وحكم مربع.
العونة ونظام تبادل اخلدمات:
العونــة مــن عــان مبعنــى ســاعد ـ ،وهــي مســاعدة اآلخريــن عــن طيــب خاطــر بــدون مقابــل
أو اجــر  ،وأخــذت أغنيــة الدلعونــا مــن العونــة لشــحذ الهمــم وتعزيــز الثقــة بالنفــس وطابعهــا
النخــوة واللــوم.
تخضــع العونــة لنظــام الخدمــة املتبادلة-اليــوم عنــدي بكــره عنــدك -بدافــع اقتصــادي
واجتامعــي وســيايس ونفــي ومنظومــة القيــم.
تكــون العونــة يف املواســم الزراعيــة مــن حراثــة وبــذار وتعشــيب وقطــف املحصــول وتجميــع
عــى البيــدر وتقليبــه ودرســه وتخزينــه ،كذلــك يف مجــال عقــد البيــوت وســقفها ويف األفــراح
واألت ـراح والوالئــم والدعــوات وتقديــم الهدايــا.
تعتــر ذبيحــة الفرح-القود-مــن مجــاالت العونــة لكــن يردهــا الشــخص يف مناســبة عنــد الطرف
اآلخــر ويعتــر عــدم ردهــا ضعــف أو انتقــاص مــن املكانــة االجتامعيــة ويطالبــه بإرجــاع القــود
ألنــه يــل يســوس وال يبــى.
ينظــر لقــاء الباحــث د.إدريــس جـرادات حــول ذبيحــة العدايــة والقــود يف املــوروث الشــعبي
مــع إذاعــة فلســطني-برنامج مــن تراثنــا الشــعبي مــع مثقــال الجيــويس بتاريــخ 2007/4/23م.
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املغالطة على الطبيخ لل�ضيف:
كل مما يليك وزغر لقمتك-

فلســطني مــكان التقــاء الحضــارات والثقافــات والطوائــف وامللــل والنحــل  ،ولــكل بصمتــه يف
املنطقــة ،واشــتهرت فلســطني بــأكالت شــعبية مميــزة ،منهــا املنســف يف منطقــة الجنــوب واملقلوبة
يف الوســط واملســخن يف الشــال والفتــة يف منطقــة غــزة  ،ويف النقــب املشــاوي وهــي أطبــاق
شــعبية يفتخــر الشــخص بــأن يقدمهــا للضيــف ســواء كان طبــق شــعبي أو طبــق بيئــي مالــح أو
حلــو.
للضيــف مكانــة خاصــة يف العــرف الشــعبي ووجــب عــى املضيــف القيــام بواجبــه  ،وهنــاك
ضيــف عــى البلــد :أي شــخص يلتقــي بــه يكرمــه  ،وضيــف عــى العشــرة ملــزم أي شــخص مــن
العشــرة يلتقــي بــه أن يكرمــه ويقــوم بواجبــه.
حينــا يجلــس الضيــف يف الســاحة ولــه مكانــة اجتامعيــة يتبــارى األشــخاص بدعوتــه لتنــاول
طعــام الغــداء أو العشــاء وحينهــا يــوزع األيــام مــا يســمى بقــاض الطبيــخ.
تقديم الطعام يف املناسبات حمل مسميات عديدة أهمها:
•القرى:طعام الضيوف.
•التحفة  :للزائر
•الخرس:للوالدة
•الوليمة:العرس.
•الخروج:إخراج األكل للساحة أو املضافة.
•العقيقة:آكل للمولود يف اليوم السابع.
•انزالة :طعام للساكن الجديد يصنع من قبل الجريان.
•الغديرة:الختان.
•الوضيمة :املأتم.
•النقيعة :القادم من سفره.
•الوكرية :الفراغ من البناء.
•الونيسة :توزيع لقمة ثواب عن روح امليت يف يوم الخميس أو بعد أسبوع من وفاته.
•الخوارة :توزيع لقمة ثواب عن روح امليت بعد أربعني يوم من وفاته.
الضيف إن َهل أمري  ،وإن قعد أسري  ،وإن غادر شاعر.-ينظــر لقــاء الباحــث د.إدريــس جـرادات حــول ذبيحة الضيافــة يف املوروث الشــعبي مع إذاعة
فلســطني-برنامج من تراثنا الشــعبي مع مثقال الجيويس بتاريخ 2006/1/16م2006/1/31،م.

ال�صناعات واحلرف ال�شعبية

اللي بتعجبه الكروة بريجع على املار�س-
ال�صنعة � ْإن ما �أغنت بت�سرت

الصناعــات الشــعبية والحــرف الرتاثيــة متوارثــة مــن جيــل اآلبــاء واألجــداد إىل جيــل األبنــاء،
وعملــت عــى توفــر الفــرص للعمــل واالســتفادة مــن املــواد األوليــة مــن البيئــة املحليــة التــي
تعتمــد عــى املهــارة اليدويــة حيــث تأخــذ فيهــا اليــد القســط األوفــر عــى حســاب اآللــة ،
وارتبطــت أســاء بعــض العائــات بالصناعــات والحــرف الشــعبية ومنهــا الفاخــوري  ،والحــداد
والســكايف ،والبـزاز  ،واملجــدل والخـراز  ،والرباذعــي والخيــاط  ،والعتــال والســقا والســال وغريهــا.
صنفــت الصناعــات الشــعبية حســب املــواد األوليــة التــي تصنــع منهــا إىل صناعــات طينيــة
وجلديــة وخشــبية ومعدنيــة ونحاســية ونباتيــة غذائيــة وجامليــة وتحويليــة .
ويل ألمة تأكل مام ال تزرع وتلبس مام ال تصنع-
ينظــر لقــاء الباحــث د.إدريــس جـرادات حــول الصناعــات الشــعبية والحــرف التقليديــة يف
املــوروث الشــعبي مــع إذاعــة فلســطني-برنامج مــن تراثنــا الشــعبي مــع مثقــال الجيــويس بتاريــخ
2006/3/2م وبتاريــخ 2006/4/3م.
احلرف التقليدية
الراعي

الراعي يف ال�شتاء غريق ويف ال�صيف حريق
ال ترعى عمن كنت راعي.

لراعــي املــوايش واإلبــل مســؤولية كبــرة تجــاه املــوايش والحيوانــات التــي يرعاهــا ويديــر بالــه
عليهــا مــن اعتــداء النــاس عليهــا ومــن تفــرد الحيوانــات املفرتســة بهــا  ،وكذلــك وقايتهــا يف األرايض
الوعــرة والطرقــات ,مــن دخولهــا بيــوت النــاس أو رعــي مزروعاتهــم.
مطلــوب مــن الراعــي املحافظــة عــى ألبانهــا وأصوافهــا وال يرضبهــا بقســوة أو يذبحهــا أو
يبيعهــا بــدون علــم صاحبهــا.
لكــن لــه أن يحلــب شــاة يغمــس لقمتــه يف حليبهــا يف الخــاء ،وإذا حصــل أي إهــال يتحمــل
الراعــي املســؤولية ألن امل ُ َغـ ْر أوىل بالخســارة.ينظر”نادية البطمة:فلســطني الفصــول األربعــة ،طبعــة
أوىل ،مركــز القــدس 2012م ،صفحــة .149-146
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احلطاب

-حامل حطباته ورايح يديف حماته-

الحطــاب يهــوى بفأســه كــا يشــاء هــو أو كــا تشــاء هــي ،لجمــع أكــر كميــة مــن الحطــب يف
أقــر وقــت ممكــن ،لكــن مطلــوب مــن الحطــاب الرفــق بالنباتــات وقطــع الجــذع املســوس مــن
الشــجر ومــا يســتحق القطــع واالبتعــاد عــن العنــر الحــي النامــي يف الشــجرة .
وأمــا إذا اعتــدى عــى الشــجر بقســوة يخضــع لنظــام الخراســة يف املــوروث الشــعبي وتقديــر
قيمــة الــرر ويدفــع مقابلــه مبلغــا مــن املــال.
احلراث:

-ال حترث عمن كنت حراث-

للحــراث قيمــة يف املــوروث الشــعبي مرتبطــة مبوســم الزراعــة ،وتكــون الحراثــة يف املوســم
البــدري لزراعــة كميــات كبــرة مــن الحبــوب بقولــه يــا ريب أنــا أرميــه وأنــت بالغيــث ترويــه ،وأمــا
حراثــة األشــجار فتخضــع لحراثــة القصــارة وشــق الرتبــة وحراثــة الثنايــة وكرابــة األرض  ،وأي خلــل
يف عمليــة الحراثــة يتحمــل الحـراث املســؤولية الكاملــة عــن املوضــوع.
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الف�صل ال�سابع
العرف الع�شريي
يف الطو�شة والهو�شة
“القيه مطب�ش وال تالقية حمر�ش”
“�إن �إجننوا ربعك عقلك ما ينفعك”
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ق�ضايا الطو�شة والهو�شة
•هواة الوجه
•الجروح الظاهرة
•الجروح املخفية
•اصابات اليد ,اصابعها ومشطها
•األنف-املنخار-

•األذن
•العني والحاجب
•االسنان
•الرجل واصابعها ومشطها

م�سميات الطو�شة وم�صطلحات مرافقة لها
•مناوشة
•مدافشة
•امقارعة
•مكارعة
•امزاطمة
•مباطحة
•معفرة
•امطاقره
•مشاجرة

•مطبش
•تفشش
•خاوة
• فتوة
•زعرنة
•وجهنة
•تطفيش
•تهميش
•تجييش

•مقاتلة
•مجاكرة
•معايرة
•مطاحنة
•مطابشة
•مخاصمة
•مناطحة
•مزاطمة
•مفايسة

�سلوكيات مرافقة للطو�شة
•الرقص-التحدي
•الزغرودة
•اخرتاق صفوف الخصم
•الطلب:أنا طالب فالن

•مناداة وين فالن للميدان
•عالمة الوجه ألحد وجهاء العائلة.
•الحجيز أبو هواة
•الطوشة لها حجر وليس سالح

�أدوات ي�سمح با�ستخدامها يف الطو�شة
•األايدي واألرجل
•العقال
•الحذاء

•الحجارة
•العصا

�أدوات مينع ا�ستخدامها يف الطو�شة العمومية
•االداة الحادة من سيف أو سكني او خنجر أو شبرية
•السالح الناري
الأ�شخا�ص امل�سموح لهم امل�شاركة يف الطو�شة
•من يدفع يف قرش الدم-الفزعة
•ابناء العم واألخوة واألقارب

•من ميتلك الصحة النفسية والجسمية
•الشباب والفتوة

اال�شخا�ص املمنوعني من امل�شاركة يف الطو�شة العمومية
•األطفال
•الفخذ الثالث من الحمولة-مشكلة بني فخذين.-
•النساء
•املرىض
•كبار السن-الختيارية واملعمرون
•فاقد االهلية
•ذوي االعاقة الظاهرة
•املشمس-الذي تخلت عنه عشريته
ينظــر :لقــاء الباحــث مــع اذاعــة فلســطني –برنامــج مــن تراثنــا الشــعبي مــع مثقــال الجيــويس
بتاريــخ 2006/8/7م وبتاريــخ 2007/2/19م وبتاريــخ 2010/3/2م .ومجلــة الســنابل الرتاثيــة العــدد
الثــاين م ،ص .11-9
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الطو�شات الفردية والعامة
الطو�شة:
هــي مشــاجرة باأليــادي أو بوســائل أخــرى ينتــج عنهــا إصابــات يف طــريف الن ـزاع أو يف طــرف
منهــا .ينظــر عــادل حجــه ،ص.59
هدف الطو�شة:
يهــدف الشــخص الــذي يخــوض الطوشــة اىل تحقيــق الكســب املــادي واالمتــاك  ،أو ايقــاع
األذى بالطــرف اآلخــر وهزميتــه  ،أو أخــذ الحــق أو اثبــات الــذات  ،أو تحقيــق مكاســب معنويــة
ومركــز اجتامعــي أو ســيايس.ينظر مجلــة الســنابل لل ـراث الشــعبي  ،العــدد الثــاين  ،ص.11-9
اذا حصلــت مشــاكل فرديــة بــن شــخصني تؤخــذ بينهــا مــدة زمنيــة إلنهــاء املشــاكل تقــدر بـــ
ســبعني يوم ـاً حتــى تلتئــم الجــروح وإذا حصــل الوفــاق بــن الشــخصني وأعلــن الشــخص بصوتــه
للجاهــة أنــه متــأمل مــن املضاعفــات التــي أصيــب بهــا يأخــذ العــوض مــن الجــاين .أمــا حالــة
حصــول الطوشــة بــن الجامعــات ،فيكــون املجمــوع متهمــن وليــس للطوشــة الجامعيــة مــدة
زمنيــة محــدده ألخــذ الطيــب ..
وقــد حصلــت طوشــة بــن جامعــة مــن النــاس فقــام أحــد رجــاالت اإلصــاح بأخــذ عطــوة
مــن الطرفــن ،وهــي عطــوة كــم ومل ،وتبــن بعــد وقــت أن الطــرف اآلخــر فيــه إصابــات أكــر مــن
الثــاين فأخــذ عطــوة إق ـرار مــن الشــخص الــذي فيــه إصابــات كثــرة وأعطــي مصاريــف ()1000
دينــار للمعالجــة فاإلصابــات الكثــرة تــأكل الصغــرة .وعــى هــذا فــإن الطوشــات هــي اختصــام
بــن طرفــن ســواء أكانــوا ذكــورا ً أم إناث ـاً ،ويرتتــب عــى ذلــك تدخــل أهــل الخــر لفــك الن ـزاع
وحــل املشــاكل.
فــكل مشــاجرة عامــة وخاصــة تؤخــذ بينهــا عطــوة .أمــا يف حالــة اقتحــام البيــوت فعــى
املقتحــم أن يدفــع مبالــغ كبــرة .وأمــا إذا حصلــت إصابــات يف الــرأس فتســمى ميمومــة ،أي التــي
تصــل إىل املــخ وإذا كشــفت العظــم تســمى موضحــة ولهــا ] [15جمــل أمــا نــزول العقــال عــن
الــرأس فلــة خمســة آالف دينــار وقــد يســامح الرجــل.

اجلروح الظاهرة
أن يظهــر يف الجســم الخارجــي مــن الــرأس إىل القــدم ويأخــذ عــى ذلــك وجــوه الخــر عطــوة
إقـرار أمــام القــايض ،يُبــن الديــة قولــه تعــاىل] :الجــروح قصــاص[ فديــة قتــل الخطــأ هــي (مائــة)
مــن األبــل عنــد أهــل اإلبــل حيــث يكــون منهــا عــرون ،أبنــاء ســنة ،وعــرون أبنــاء ســنتني،
وعــرون أبنــاء ثــاث ســنوات ،وعــرون أبنــاء أربــع ســنوات ،وعــرون أبنــاء خمــس ســنوات.
أما العمد فهي قصاص .وأما العفو فإذا حصل من ذوي الجاين فتدفع الدية املحمدية.
والدية هي ألف دينار ذهب وكل دينار = 4.25غرام ذهب أي ] [4250عيار  24قرياط.
والديــة ] [2000مــن الشــياه ]ماعــز وضــأن[ بحيــث يكــون ُعمــر كل واحــدة ال يقــل عــن ســنة
ومــن البقــر ] [200مــن أبنــاء ســنة وال يقــل عــن ذلــك والديــة كذلــك ] [12000درهــم فضــة أو
] [200بدلــة عنــد أصحــاب املالبــس.
والجروح تؤخذ فيها عطوة والكشف عليها من ِقبل الكفيل أو الجاهة وعند الصلح تقص قصاصاً ولكن إذا مل يكن
للعضو الذي أزيل بديل فيكون فيه دية كاملة ولكن إن حصل تشويه يف الجسم وخاصة الوجه يجلس الجاين يف
املنشد وتقص التشويهات قصاصاً.

اجلروح املخفية
القصــاص فاملجنــي عليــه إمــا أن يقتــص مــن
تؤخــذ عطــوة يف الجــروح املخفيــة ويذهــب عــى ّ
الجــاين وإمــا أن يأخــذ الديــة منــه وقــد تقــص الجــروح وهــي خـراء وتثبــت مــن قبــل الطبيــب
أو يلزمهــا ميــن مــن املجنــي عليــة أو مــن الجــاين.
أو تؤخــذ عطــوة تفتيــش ،فــإن تحقــق وجــوه الخــر واإلصــاح مــن هــذه الجــروح يأخــذون
إق ـرارا َ مــن الجــاين وإن ظهــرت فيــا بعــد يتوجــب عــى صاحبهــا إثبــات ذلــك باليمــن ألن ]
البينــة عــى مــن أدعــى واليمــن عــى مــن أنكــر[.
والجروح املخفية يجب إثباتها بواسطة الطرق التالية :
1.1التقرير الطبي.
2.2اطالع رجاالت اإلصالح املعروفني الذين يدلون بشهاداتهم.
3.3إذا كانــت أنثــى فيهــا جــروح .فتختــار نســاء موثوقــات اكــر مــن واحــده لالطــاع عــى
الجــروح واإلدالء بشــهادتني.
كانــت هــذه األمــور تحتــاج اىل مشــاهدة أشــخاص مــن املناطــق البعيــدة عــن املــدن التــي ال
يوجــد فيهــا أطبــاء  ،ويف هــذه االيــام فاألصــل التقريــر الطبــي.
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والرجل وم�شطها
اليد �أ�صابعها ِ
لــكل أصبــع مــن أصابــع اليــد مثــن ،بحيــث يُحــرج لــكل أصبــع عــرة جــال وكل أمنلــة لهــا
ثلــث العــرة ،ماعــدا اإلبهــام فلــه لــكل أمنلــة خمســة جــال.
فاليــد لهــا ربــع ديــة محمديــة ،واألصابــع مــع اليــد لهــا ديــة ،أمــا اإلبهــام والســبابة فلهــن ربــع
ديــة كاملــة ،ويف حالــة قطــع اليــد واالصابــع ،يقــدر لــكل طــرف ربــع ديــة ،وأمــا قطــع (بــر)
الصابــع ،فيقــرره القصــاص.
وكان يف القديــم يؤخــذ عــى األصابــع لــكل واحــدة منهــا ( )15جمــا أمــا اآلن فيقــدرون
مثــن اإلصبــع عنــد القــايض بحيــث يكــون لليــد نصــف ديــة مــن الرســغ إىل األمــام ومــن الرســغ
إىل الكــوع نصــف ديــة ومــن الكتــف نصــف ديــة أمــا اليــدان معـاً فلهــا الديــة الكاملــة يف حــن
لإلبهــام ثلــث الديــة.
واإلســام يقــدر اليــد بــأن لهــا نصــف ديــة وأمــا األصابــع فتــوزع الديــة عــى عــر أصابــع
فيكــون لــكل أصبــع (عــرة) مــن اإلبــل.
وتعامــل الرِجــل معاملــة اليــد فــا يلــزم اليــد يلــزم الرجــل إال أنــه يف حالــة برتهــا أو (قطعهــا)
مــن الســاق ] ركبــة [ فلهــا ثلــث الديــة أمــا مــن الفخــذ حتــى نهايــة العصعــص فلهــا نصــف ديــة
وإذا ملّكــت (وصلــت) الــركاب عنــد الركــوب عــى الخيــل فــإن الرِجــل تصــل إىل الــركاب فيكــون
لهــا نصــف الديــة.
الأنف
قسم العرف العشائري األنف إىل ثالثة أقسام هي :
1.1املنخار وله أرنبتا األنف فلكل واحدة منهام ثلث الدية.
2.2والثــاين وهــا وســط األنــف فلهــا ثلــث الديــة أيض ـاً وإن ذهــب األنــف نهائي ـاً مــع حاســة
الشــم ففيــه ديتــان.
واألنف له دية كاملة إذا برت ألنه مرآة الوجه وأما إذا كُرس فيؤخذ حسب الرضر
3.3والثالث ويسمى املشام وفيه الدية كاملة.
الأذن
مبــا أن األذن هــي الجــزء الــذي ال يســتطيع اإلنســان أن يســتغني عنــه وذلــك ألهميتــه فقــد
اهتمــت العشــائر بتقديــر هــذا العضــو املهــم ،فمنهــم مــن رأى بأنــه يف حالــة زوال األذن نهائيــا
يقــدر القــايض لهــا كــا يقــدر فقــدان الســمع.
واألذن كاألنــف فيهــا نصــف ديــة ،واالثنتــان معــا لهــا الديــة إذا بقــي الســمع  ،أمــا إذا ذهبــت
األذنــان معــا ففيهــا الديتــان وإذا ذهــب نصــف األذن أو ثلثهــا أو ربعهــا فيقــدر القــايض مثــن الذاهب.
إال أن بعض القضاة قال إذا أزيلت األذن فلها ربع الدية وقد يقدر لها القصاص.

العني
لــكل عــن مــن العينــن نصــف ديــة ،أمــا بعــض رجــاالت اإلصــاح فقالــوا إذا أزيلــت العــن فلهــا
ربــع ديــة ،وإذا فقــد الرجــل بــره نتيجــة الــرب عــى رأســه فلــه الديــة.
الأ�سنان
األســنان الضحاكــة لــكل ســن مثــن جمــل يف ســعره املحــدد يف وقتــه ،أمــا باقــي األســنان ففــي
كل ســن ان يصــب ذهبــا .وهنــاك مــن يــرى أنــه يف كل ســن خمســة مــن اإلبــل وال فــرق بــن
األســنان أمــا اذا كــر مــن الســن يشء فيقــدر عــى حســب مثنــه.
وقــد قســم بعضهــم األســنان فقالــوا يوجــد لإلنســان  32ســنا ولــكل ســن بعــر .أمــا يف حالــة
إزالــة األســنان الضحاكــة فيوضــع مــكان الزائــل ذهبــا أمــا باقــي األســنان تقــدر عنــد القــايض ،أمــا
النــاب فلــكل واحــد منهــا ( )15-10جــال .ومنهــم مــن مــن قســم عــدد األســنان فيكــون نصيــب
كل ســن حســب موقعــه وأهميتــه يقدرهــا القــايض العشــري.
واذا أزيلــت جميــع األســنان فلهــا اثنــان وثالثــون بعـرا وإذا أزيــل النــاب الواحــد فلــه خمسـ ًة
عــر بعـرا .
جميــع قضايــا الطوشــة والهوشــة والجــروح واالصابــات تخضــع للرضــوة وهــي عطيــة مــن املــال
يف رصة أو بكيــت تعطــى تعويضــا للمصــاب عــن مخــارسه يف العــاج والعطــل والــرر.
�إنزال الطربو�ش �أو احلطة عن الر�أ�س:
ترجــع الكوفيــة أو الحطــة يف جذورهــا إىل منطقــة الكوفــة يف العراق ،والرســومات عليهــا للداللة
عــى وحــدة الطوائــف وامللــل والنحــل  ،واتخــذت شــعارا سياســيا لحركــة القوميــن العرب-الحطــة
الرقطــة الغامقــة ،-ثــم أصبحــت شــعارا للثــورة الفلســطينية ورم ـزا للنضــال الفلســطيني والثــورة
والرجولــة والجــاه.
والعقــال صنــع مــن وبــر الجمــل لتثبيــت الحطــة ثــم صنــع مــن خيــوط الحريــر أو القــاش
العــادي ولونــه اســود وهــو عــى شــكل دوريــن ولــه ذنابــة تتــدىل مــن الخلــف ويف أســفلها رشابــة
أو رششــبة.
حظــي الطربــوش عــى مكانــة اجتامعيــة ودينيــة وسياســية  ،وهــو مــوروث تــريك ولبــاس
رســمي لــه تقاليــده للزعــاء وكبــار املوظفــن ورؤســاء البلديــات وأصحــاب الــروة والتجــار  ،وهــو
مصنــوع مــن الجــوخ  ،وخيطانــه مــن الحريــر.
اســتعمل الطربــوش لحفــظ املــال والوثائــق ـ ولقــب صاحبــه باألفنــدي أو البيــك أو الباشــا
أو الشــيخ.
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أي اعتــداء عــى الطربــوش أو الحطــة أو العقــال بإنزالــه عــن الــرأس يعتــر انتقاصــا مــن
قيمــة الرجولــة وبالتــايل يحكــم عــى الشــخص املعتــدي بقطــع يــده  ،وتقــدر قيمــة اليــد مببلــغ
كبــر مــن املــال وتســمى بــروة اليــد.
ينظــر لقــاء الباحــث د.إدريــس جـرادات الطربــوش والعقــال والحطــة يف املــوروث الشــعبي
مــع إذاعــة فلســطني-برنامج مــن تراثنــا الشــعبي مــع مثقــال الجيــويس بتاريــخ 2006/5/15م.
مجاالت سمح فيها العرف الشعبي بطلب املساعدة وال تعترب تسول أو دناءة:
•املساعدة يف دفع الدية.
•يف حالة الكوارث الطبيعية.
•يف حالة ارتكاب جرمية قتل بدون قصد.
•بهدف إجراء الصلحة.
•يف املصالح العامة.
ينظــر لقــاء الباحــث د.إدريــس ج ـرادات حــول التســول يف املــوروث الشــعبي مــع إذاعــة
فلســطني-برنامج مــن تراثنــا الشــعبي مــع مثقــال الجيــويس بتاريــخ 2007/4/16م.

احلكم الع�شائري يف م�شاركة املر�أة يف الطو�شه والهو�شة
الطو�شة الفردية
املــرأه حقهــا وقانونهــا لــدى القضــاء هــو مربــع حســب العــادات املتعــارف عليهــا غــر حــق
الرجــل املفــرد ،وال يرجــع حــق الرجــل إال يف حــاالت نــادرة ،فمثـاً رضب البــوق والغــدر أو الــرب
يف الجســم والتبشــيع يربــع بذلــك حــق الرجــل ،فاملفهــوم هــو مربــع حــق املــرأة ســواء كان حقـاً
أو قصاصـاً وغــر ذلــك مــن حــق املــرأة والــذي يــؤدي كذلــك إىل املنشــد فيقولــون بذلــك ( إذيــول
النســاء شــوك ) مبعنــى ال يجــوز للرجــل مشــاكلة النســاء .
نبني هنا �أن الن�ساء الالئي يكون حقهن كحق الرجل يف الق�ضاء �أو الق�صا�ص .

امــرأة أو فتــاه دخلــت معــرك طوشــه رجــال وأنــذرت بذلــك وعمــدت عــى خــوض املعركــة
مــع الرجــال يــودع بذلــك ويشــهد عليهــا ويكــون بعــد ذلــك حقهــا وقصاصهــا مــوا ٍز لحــق وقصــاص
الرجــال مــا عــدا التبشــيع بهــا فــوق ذلــك نحــو عورتهــا أو اإلصابــات املاســة بهــا خلقي ـاً فتعتــر
مربعــة أو أكــر مــن الرتبيــع ولــو كانــت منــذرة ألنــه عــى الرغــم مــن ذلــك يكــون عــى الرجــال
مراعــاة ظــروف األنثــى أو النســاء .
امــرأة أو أنثــى رمــت بنفســها عــى رجــل ملطاوشــته أو ألســباب أخــرى فعليــه إنذارها والتشــهري
بذلــك وإذا تعــذر هــذا لغيــاب الشــهود ،فعليــه أن يــرد عنهــا وال ميســك نفســه لهــا تقدي ـرا ً
لحرمــة املــرأة وصونــاً لرشفهــا ورشف عائلتهــا ألن هــذه األمــور ترجــع إىل القضــاء فيــا بعــد،
وإذا تحفــظ مبــا هــو مرعــي مــن قانــون نحــو املــرأة فيكــون قصاصهــا أو حقهــا كحــق الرجــل
بالتســاوي وإذا كان التجــاوز مــن الرجــل عــى املــرأة فحينهــا يصبــح حــق املــرأة مربعـاً أو يــؤدي
بذلــك إىل حــق املنشــد ،هــذه بعــض كيفيــات وحيثيــات القضايــا التــي تكــون مــن صالحيــات
قضــاة الحقــوق وهنــا نبــن كيفيــة ترشيــع حجــج القبــى وبعــد االنتهــاء وعــرض القــايض للصلحــة
فيــا بــن األطـراف وتقديــم وجبــة الطعــام وبعــد االنتهــاء مــن رفــع أواين املائــدة يجلــس القــايض
بــن الفريقــن ويــرع بترشيــع الحــق مبوجــب حجــة كل طــرف مــن األط ـراف ويــودع بذلــك
ويشــهد عليــه أحــد الع ـراف وامللمــن بالقضــاء كــا يحــق للقــايض أن يقــايض الخصمــن بحقــه
ـرض الطرفــان بحقــه وترشيعــه وهــذا الــيء نــادر الحصــول يف معظــم
عنــد قــايض أخــر إذا مل يـ َ
القضايــا ويســمون هــذا الــيء ( بنكــت حــق القــايض ) وبقولهــم ( حقــك منكــوت يــا قــايض )
فحينهــا يطلــب القــايض مقاضــاة األطـراف أو الطــرف ناكــت الحــق مبقاضاتــه يف حقــه وترشيعــه
عنــد قــايض حقــوق أخــر ويكــون ذلــك ( بالحــق املســتأنف ) القــايض هــذه صيغــة قضــاة الحقــوق
املتعــارف عليهــا .
مــن ت ـراث وقضــاء عشــائر عــرب النقــب  ،بحــث وإعــداد الشــيخ فــرج ســليامن أبــو حــاد ،
مــن ص . 61-60
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الف�صل الثامن
ال�صلح الع�شائري يف الأمثال ال�شعبية-
العامية املحكية-
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■ ■الدنيا مع الواقف لو كان بغل
■ ■صار فيها كرس عظم
■ ■صاحب الحق مدلل
■ ■الحق وصاحبه اثنني
■ ■الصلح سيد األحكام
■ ■ما يغري الحجيز إال تقطيع هدومه
■ ■يا مصلح ما نابك إال تقطيع ثيابك
■ ■كل حجاز وهواته طالعة من الراس
■ ■املصلح له ثلثني القتلة
■ ■كل حجاز وله هواة
■ ■الكف له ندامة
■ ■كل ضامن غارم
■ ■الكفالة آخرها ندامة
■ ■الضامنة أولها شهامة وثانيها ندامة وثالثها غرامة
■ ■ال تضمن ضامنة وال ترد الغضبانة وال تعمل قدام بابك وكالة
■ ■خري تعمل رش تلقى
■ ■الفايض يعمل قايض .
■ ■الفهيم وديه وال توصيه .
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■ ■كلنا روس مافينا قنانري .
■ ■لوالك يالسان ماعرثت ياقدم .
■ ■لسانك حصانك إن صنته صانك وإن هنته هانك .
■ ■أهل السامح مالح .
■ ■زبدة الكالم كلمة .
■ ■يوم الصفا ما بتفوت ولو عليه قطع الراس .
■ ■عدو جدك مابودك .
■ ■الصلح سيد االحكام .
■ ■الصلح خري .
■ ■بقايض طاقيته .
■ ■أبعد عن الرش وغني له .
■ ■ابن الحرام البنام والبخيل حد اينام .
■ ■ابن الحرام ماخالش البن الحالل حاجة .
■ ■اتغدى فيه قبل مايتعىش فيك .
■ ■أخذ الثأر مش معيار .
■ ■اذا انخبوا ربعك عقلك إيش بنفعك .
■ ■اذا بدك تحبني زملة دير وراه َم َر ُة .
■ ■اذا وقع الجمل بتكرث السكاكني .

■ ■ ارضب وغمق الجرح وال بد من الصلح .
■ ■الف عني تبيك وال عني أمي تبيك .
■ ■اليل بتعرف ديته اقتله .
■ ■اليل بقتل قتيل بكمل عليه .
■ ■اليل بنوي عىل حرق الجرون مبوت قبل الحصيدة .
■ ■اليل بيته من قزاز ما برمي عىل الناس حجار .
■ ■اليل ما بعرف الصقر بشويه .
■ ■اليل ماله كبري ماله تدبري .
■ ■اليل برشك باملاء رشه بالدم .
■ ■أنا وأنت والزمان طويل .
■ ■األيد اليل ما بتقدر تعضها بوسها وادعي عليها بالقطع .
■ ■الباب اليل بجيلك منه الريح ِس َده واسرتيح .
■ ■البــدوي قعــد أربعــن ســنة وأخــذ بثــأره وقــال اســتعجلت  .البــدوي أخــذ بثــأره بعــد اربعــن
ســنة وقــال بــدرت .
■ ■الزملة برتبط من لسانه .
■ ■قصقص طريك ال يألف غريك .
■ ■الرجال غايبه والنسوان سايبه .
■ ■إذا رضبت اوجع وإذا أطعمت اشبع زجرت فاسمع .
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■ ■ أذل الناس من اعتذر إىل لئيم .
■ ■ارسل حكيامً وال توصية .
■ ■البادي أظلم .
■ ■الصمت بكسب أهله املحبة .
■ ■قطعت جهيزة قول كل خطيب .
■ ■من ذهب ماله هان عىل أهله .
■ ■من الرجال تهيبه .
■ ■الناس للناس بقدر الحاجة .
■ ■النكاية عىل قد الجناية .
■ ■إمنا املرء بخليله .
■ ■اإلعرتاف يهدم االقرتاف .
•مصطفى  -موسوعة األمثال الفصحى  ,دار اسامة للنرش والتوزيع  -عامن  2001م .
•أحمد عطيات  ،أمثالنا الشعبية يف امليزان  ،ج ، 1ط ، 1عامن 1990م
•فــؤاد إبراهيــم عبــاس  ،أحمــد عمــر شــاهني  ،معجــم األمثــال الشــعبية الفلســطينية دار
الجليــل للنــر  ،عــان 1989 ،م ,
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الف�صل التا�سع
ال�صلح الع�شائري يف احلكايات ال�شعبية
الأولياء كق�ضاة
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هناك

الكثــر مــن الحــاالت الحياتيــة التــي يحــدث فيهــا ســوء تفاهــم أو جرميــة أو
حالــة مــن حــاالت الظلــم التــي ال ميكــن تســويتها أوحلهــا  .ويف مثــل هــذه
الحــاالت البــد مــن العــودة إىل الــويل .وهنــاك اعتقــاد جــازم بــأن الــويل يعــرف األرسار الخافيــة ،
كــا أنــه قــادر عــى إصــدار الحكــم الصحيــح  ،وكشــف الطــرف املذنــب  ،واألخــذ بالثــأر  .وإذا
اتهــم شــخص بجرميــة قتــل ومل يجــد القضــاة البــدو أو املتهمــون أي دليــل عــى املتٌهــم  ،فأنــه
يطلــب منــه أن يقســم ميينـاً يٌثنــي عليــه أحــد األعيــان املســمى بجيــد األمانــة  ،يختــاره املدعــي .
ويتوجــب الحصــول عــى ثالثــة ٌمزكّــن ليمــن املتهــم وجيــد األمانــة  .ويذهــب األشــخاص
األربعــة الذيــن يحلفــون مــع املتهــم إىل ويل معــروف أو نبــي  .ويذهــب القــايض معهــم أو يرســل
مــن ميثلــه  .ويخلعــون أحذيتهــم ويدخلــون بخشــوع  .ويقرفــص املتهــم يف حــرة الــويل وميــد
يــده ويقســم وبعــده يــأيت جيــد األمانــة  ،ثــم يليــه املزكــون  ،وإذا غــاب واحــد مــن هــؤالء يقــوم
أحــد املزكــن بإعــادة ترتيــب األدوار  .وأمــا اليمــن الــذي يجــب أال يقاطعــه أحــد فهــو “ :باللــه
العظيــم ( 3مــرات )  ،خالــق الليــل والنهــار  ،الواحــد األحــد  ،املنتــر  ،الــذي ييتــم األطفــال
،ويرمــل الزوجــات  ،ويهــزم امللــوك  ،ويخضــع الظاملــن  ،مل أقــم بــيء  ،وال قتلــت  ،وال رأيــت  ،وال
ســمعت ،وال عرفــت  ،وال قمــت بالــر وال ســاعدت عليــه” .
وإذا كان الشــخص مذنب ـاً وحلــف كذب ـاً فــإن الــويل  ،بالتأكيــد  ،عاج ـاً أو آجــا  ،ويف أغلــب
الحــاالت خــال ســبعة أيــام  ،ســيعاقبه بقســوة  .وســتذبل يــده التــي مدهــا أثنــاء القســم  .ومــن
املمكــن أن يســقط عــى األرض وهــو يغــادر امل ـزار وينكــر أحــد أطرافــه  ،أو يهاجمــه مــرض ،
ينظر:د.توفيــق كنعــان :ترجمــة منــر رسحــان ،األوليــات واملـزارات اإلســامية يف فلســطني ،رام اللــه،
منشــورات وزارة الثقافــة الفلســطينية  ،ص.284 283
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ق�ضاء ع�شائري ق�صة �شعبية
يٌ ُحــى أن مشــكل ًة حدثــت بــن فريقــن مــن النــاس  ،فاجتمعــوا يف بيــت أحــد الوجهــاء للتفاوض
ـض النـزاع القائــم بينهام .
مــن أجــل حلّهــا  ،وإيجــاد صيغــة تــريض الطرفــن لفـ ّ
وأثنــاء النقــاش حمــي الجــدل وأشــتد بــن رجلــن منهــا  ،فقــال أحدهــا منتهــرا ً اآلخــر :
اســكت يــا حــار ! .ونظــر الرجــل إىل صاحــب البيــت وقــال لــه  :هــل ســمعت مــا قالــه ذلــك
الرجــل ؟ قــال  :نعــم ،ســمعت .
فقــال لــه  :أنــت اآلن معقــود العاممــة  ،تشــهد مبــا ســمعت ورأيــت  ،وقــال لجامعتــه قومــوا
بنــا ،فعــادوا إىل ديارهــم وقــد أخــذ الغضــب منهــم كل مأخــذ .
وبعــث الرجــل وجامعتــه أناسـاً ألقــارب ذلــك الرجــل وأبلغوهــم بأنهــم مطــرودون لهــم طَـ ُرد
الرجــال للرجــال  ،ويف هــذه الحالــة يكــون أي شــخص يخــرج مــن الطــرف اآلخــر معرضـاً لالعتــداء
عليــه  ،مــن أي واحــد مــن أقــارب الرجــل الغاضــب  ،وتوســط الوجهــاء لحـ ّـل القضيــة ورفعوهــا
إىل القضــاء العشــائري  ،فحكــم قاضيهــم بــأن يخــرج ذلــك الرجــل ويقــف أمــام جمــع الحضــور
وينهــق مقلــدا ً صــوت الحــار ثــاث م ـرات  ،ويكــرر ذلــك يف ثالثــة بيــوت مــن بيــوت الوجهــاء
حتــى يتعلــم درسـاً يكــون عــرة لــه ولغــره  ،وال ِ
يصــف بعدهــا رجـاً كرميـاً وجيهـاً بتلــك الصفــة
التــي َحقّرتــه أمــام النــاس  ،واعــرض الرجــل عــى هــذا الحكــم  ،وقــال حتــى لــو فَ ِنــي الطرفــان
فلــن أفعــل مــا طلبــوه منــي  ،فــإ ّن ذلــك مــن شــأنه اإلهانــة والتحقــر ليــس أكــر  ،ولكــن أهلــه
وأقاربــه ضغطــوا عليــه وقالــوا لــه  :إذا مل تفعــل ذلــك فقــد يســقط ضحايــا بــن الفريقــن  ،واأل ُو َل
ومــن أجــل حقــن الدمــاء  ،أن تــرىض بالحكــم  ،فانصــاع الرجــل لألمــر مكرهـاً  ،وقــد نهــق بالفعــل
ثــاث مـرات ويف ثالثــة بيــوت مختلفــة مــن بيــوت وجهــاء تلــك املنطقــة  ،وبعدهــا ريض الطــرف
ـض بذلــك الخــاف القائــم بينهــا وانتهــت تلــك املشــكلة التــي كادت تتفاقــم وتصــل
األخــر وانفـ ّ
إىل عواقــب وخيمــة.
ينظر ”:صالح زيادنة  -حكايات من الصحراء  ،ط 1-شباط  - 2003النقب ص .63 – 62
�أحكام القا�ضي ال�شره
كان الحــاج دعــاس صاحــب أكــر فــرن يف البلــد  ،وعــى اعتبــار أنــه مــن األعيــان أصبــح يســاعد
يف قضــاء املنازعــات بــن جريانــه  ،وأحيانـاً قــد يتوســط ألحــد معارفــه عنــد القــايض  ،بعــد دفــع
املعلــوم فيضمــن لــه كســب القضيــة  ،وبذلــك اســتطاع دعــاس أن يضاعــف ثروتــه مــن هــذه
األعــال  ،فضـاً عــن دخلــه مــن الفــرن  .وقــد أعتــاد القــايض أن يــردد عــى صديقــه دعــاس  ،الذي
يفســح لــه مكانـاً خاصـاً يســريح فيــه  ،ويأتيــه أجــره يف الحــال بأرجيلــه يتســى بتدخينهــا  ،ثــم
يقطعــان الوقــت بالحديــث عــن النــاس وقضاياهــم .
ذات مــرة جــاء رجــل  ،ومعــه ديــك عــى صينيــة  ،طلــب مــن الف ـران أن يشــويه لــه فتنــاول
منــه ودفــع بــه إىل بــاب بيــت النــار  ،وبعــد فــرة فاحــت رائحــة الســمن البلــدي واللحــم املشــوي

 ،والظاهــر أن فضيلــة القــايض كان جائعـاً  ،فقــال للفـران مــا رأيــك نــأكل الديــك ؟
أه الميكن يا فضيلة ال
أنــا القــايض  ،وقــد حكمــت بــأن نــأكل الديــك وعندمــا يــأيت الرجــل مــا الــذي أقــول لــه واليهمك
عليــك أن تتظاهــر بالشــجار معــه  ،وأحــره إىل املحكمــة وســوف أتــرف معه .
وبذلــك اقتنــع الفـران  ،فأحــر الديــك بعــد أن نضــج وأكل منــه ثــم أرســل القــايض بقيتــه إىل
داره  ،وأنــرف إىل شــأنه  ،وجــاء صاحــب الديــك يف موعــده  ،فناولــه الف ـران الصينيــة فارغــة ،
فصــاح الرجــل مندهشـاً أيــن الديــك ؟
ي وعــض
أجابــه الفـران  :عــى مهلــك حــدث أمــر غريــب  ،فقــد قفــز مــن الفــرن  ،وهجــم عـ ّ
يــدي  ،ثــم نـ َّط إىل الطريــق وهــرب أجابــه الرجــل منكـرا ً كالمــه الديــك النظيــف املذبــوح هــرب.
قــال نعــم هــرب ثــم تبــادال الســب والصيــاح  ،فقــال الف ـران  :هيــا إىل املحكمــة ووافــق الرجــل
وعندئــذ جــاء أحــد الجـران ليصلــح بينهــا فقــال مــا هــذا الشــجار ؟ عيــب يــا نــاس وصــادف أن
رفــع الف ـران يــده فأصابــت أصابعــه عــن جــاره وقلعهــا  ،فجعــل يصيــح أخ يــا عينــي ! ولذلــك
ذهــب معهــا إىل املحكمــة وبينــا كانــوا يف طريقهــم  ،ومــازال الفــران يصيــح ملوحــاً بيــده
أســتوقفهم رجــل كان يســر مــع زوجتــه الحبــى ليصلــح ذات البــن  ،واقرتبــت الزوجــة حتــى
تعــرف ســبب الشــجار فرضبهــا الف ـران بيــده عفــوا ً فأســقطت مــايف بطنهــا ولذلــك أخــذ زوجهــا
يصيــح ثــم انضــم إليهــم ليذهبــوا إىل القــايض  ،وكانــوا كلهــم ميســكون بتالبيــب الفـران خوفـاً مــن
أن يهــرب منهــم .
كان الف ـران يســر بينهــم  ،وهــو حزيــن مل يكــن يظــن أبــدا ً أن وضعــه ســوف يتدهــور وأن
ســمعته ســوف تســوء فــكان يحــاول اإلفــات منهــم ولكــن بــدون فائــدة .مربهــم أحدهــم وهــو
راكــب حــارة فــال عليهــم ســائالً عــا حــدث وإذا بالفـران يشــد ذيــل حــاره واآلخــرون يشــدون
الفـران فانقطــع ذيــل الحــار يف يــده وســقط الراكــب عــى األرض ثــم نهــض وهــو يصيــح حــاري
… حــاري يــا نــاس ولحــق بعــد ذلــك بالشــاكني ذاهب ـاً إىل املحكمــة معهــم وعندمــا دخلــوا
املحكمــة ألقــى القــايض عليهــم نظــرة عــرف بهــا مشــاكلهم وعندمــا تقــدم صاحــب الديــك وقــال
يــا فضيلــة القــايض هــل صحيــح أن الديــك املذبــوح الــذي نظــف باملــاء املغــي يســتطيع أن يقفــز
مــن الفــرن ويهــرب إىل الشــارع ؟
أجابــه القــايض  :إن اللــه عــى كل يشء قديــر وهــو يحيــي العظــام وهــي رميــم وعندمــا حــاول
الرجــل أن يــرد قــال لــه القــايض هــل تنكــر عليــك غرامــة عــرة دنانــر فــا كان منــه إال أن دفــع
الغرامــة وخــرج .
وتقــدم الرجــل الثــاين وقــال كنــت أفصــل بينهــا فلــوح بيــده وقلــع عينــي فقــال القــايض  :مــا
رأيــك ؟ يقلــع لــك العــن األخــرى وتأخــذ ديــة كاملــة فــرد الرجــل ال يــا فضيلــة القــايض عفــوت
عنــه وقــال القــايض إلنــك رفضــت كالمــي عليــك غرامــة عــرة دنانــر وثــم تقــدم زوج املــرأة
الحبــى ورشح قضيتــه فقــال القــايض ترســل لــه زوجتــك تقيــم معــه ثالثــة أشــهر فريجعهــا لــك
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حبــى كــا كانــت  ،رفــض الرجــل فحكــم عليــه القــايض بالغرامــة نفســها  ،دفعهــا وذهــب  ،وكان
صاحــب الحــار واقفـاً مــع حــاره  ،وقــد ســمع أحــكام القــايض الغريبــة  ،فلــا ســأل عــن قضيتــه
أجابــه اليشء يــا فضيلــة القــايض حــاري أزعــر مــن يومــه .ينظــر  :د .رشــدي األشــهب  -كان يامــا
كان :حكايــات شــعبية مــن مدينــة القــدس ،دار علــوش للنــر  2001م  ،ص 249.- 247
عند القا�ضي العقبي
تشــاجر بدويــان عــى مــن يســتقي مــن البــر ألغنامــه أوالً  ،وتضاربــا أحدهــا أنهــال عــى
األخــر بعصــاه فكــر يــده  ،ورمــاه اآلخــر بحجــر فأصابــه يف عينــه  ،وأرسع األقربــاء ففصلــوا
بينهــا  ،واتفقــوا عــى أن يذهبــوا بهــا إىل القــايض العقبــي ( الــذي كان مشــهورا ً بحكمتــه وعدلــه
يف القضــاء ) ليحكــم بينهــا .
وملــا وصلــوا إليــه رحــب بالطرفــن املتنازعــن وقعــدوا حولــه  ،فقــال األول  :رضبنــي بعصــاه
وكــر يــدي  ،واليــد نصــف اآلدمــي فجعــل القــايض يحدثهــم عــن عالقتهــم الطيبــة وجريتهــم
حتــى ألهاهــم بالحديــث  ،ثــم غافلهــم وطلــب مــن شــاب أن يذهــب بعيــدا ً ثــم يرجــع صائح ـاً
يطلــب النجــدة قائــاً ( الغزايــة … الغزايــة نهبــوا الحــال يــا أهــل الحــال  ،ردوا حاللكــم ،
النهابــة).
وملــا نفــذ الشــاب مــا أمــره بــه الشــيخ العقبــي  ،هــب الشــيخ مرسع ـاً نحــو فرســه ونهــض
املتخاصــان للمســاعدة  ،فاتجــه “جريــح العــن “ نحــو فرســه بــا تــردد  ،وحــاول “ مكســور اليــد
“ أن يرفــع رسجــه عــى فرســه فلــم يســتط ُع إال حينــا ســاعده أحدهــم وأمســكه وهــو يركــب
الفــرس وقــد وقــف الشــيخ يراقبهــا عــن كثــب  .قــال لهــم الشــيخ :ق ـ ّدوا هداكــم للرحمــن  ،ال
غزايــة وال نهابــة ،أردت أن أعــرف صاحــب الحــق فيكــا األول ركــب الفــرس بخــر  ،واآلخــر مــا
قــدر يــرج الفــرس ،وال يلجمــه باللجــام ،وال اســتطاع أن ميتطــي فرســه إال باملســاعدة فيســتحق
ربــع الديــة فقــط أمــا الثــاين فإنــه يغــرم النــه جريــح العــن والبــد أن الجــرح يطيــب والرجــل يــرى
بهــا فهــي ســليمة وبذلــك قبلــه حكمــه وشــكروه وانرصفــوا .ينظــر :د .رشــدي األشــهب  ،حكايــات
شــعبية مــن القــدس.
القا�ضي البخيل
قـ ٍ
ـاض اســمه الشــيخ حجــاب  ،اشــتهر ببخلــه الشــديد ،وحبــه للرشــوات والدعــوات  ،وعــرف
عنــه أصحــاب القضايــا  ،فــكان املدعــي يرســل لــه هديــة وكذلــك املدعــى عليــه  ،فيــدرس القضيــة
 ،ثــم يــرد هديــة الشــخص الــذي ســيحكم عليــه باإلدانــة ،ويقبــل هديــة املحكــوم لــه  .وكان يقبــض
راتبــه ويحولــه إىل جنيهــات ذهبيــة  ،حفــر لهــا فخبــأ يف حائــط غرفتــه  ،ومل يكــن لــه يف داره إال
جاريــة نحيلــة تخدمــه  ،وهــي ضعيفــة لقلــة مــا تأكلــه  .ذات يــوم طلــب منهــا أن تبحــث لــه عــن
عــروس يتزوجهــا ورشط عليهــا أن تكــون تقيــة تعــرف ربهــا تصــوم كثـرا ً وتــأكل قليـاً .

ذهبــت الجاريــة إىل بيــت أرسة فيهــا صبيــة جميلــة  ،وعندمــا عرفــت أم الصبيــة مطلــب
الجاريــة رحبــت بهــا كثـرا ً  ،ووافقــت  ،فرجعــت تصــف لســيدها الصبيــة  ،عيونهــا عيــون الغــزالن
ووجههــا كالقمــر  ،وشــعرها أســود فاحــم طويــل  ،فقــال لهــا “هــذا غــر مهــم  ،املهــم هــو الــرط
“ رجعــت الجاريــة  ،وطلبــت أن تختــي بالصبيــة  ،وقالــت لهــا “القــايض يشــرط أن تصومــي كثـرا ً
وتــأكيل قلي ـاً “ وملــا كانــت قــد ســمعت عــن بخلــه رفضــت املوافقــة عــى الــرط  ،فخرجــت
الجاريــة وأبلغــت القــايض  ،فطلــب منهــا البحــث عــن غريهــا  ،فصــارت املســكينة تدخــل دارا ً بعــد
دار  ،وهنــا صبيــة تســخر منهــا  ،وهنــاك مــن تســألها هــل صمــت اليــوم ؟ وثالثــة ســألتها  ،مــاذا
أكلــت هــذا األســبوع ؟ وكانــت املســكينة تشــعر بالخجــل فصــارت تخــاف مــن ســخرية النــاس ،
ألن حكايتهــا شــاعت يف البلــدة .
وكانــت إحــدى البنــات تعيــش مــع زوجــة أبيهــا بعــد وفاة أمهــا  ،وقــد لقيــت العنــاء والكراهية
مــن زوجــة األب واإلهــال مــن والدهــا  ،فقالــت للصبايــا مــن صاحبتهــا  “ :أنــا أقبلــه “  ،فأشــارت
البنــات عــى الجاريــة بخطبتهــا  ،فذهبــت وطلبتهــا  ،وبرسعــة وافــق أبوهــا  ،وزوجتــه وخــال
أســبوعني أصبحــت زوجــة القــايض  ،وكانــت تقــي معظــم أيامهــا ،هــي والجاريــة صامئتــان ،
حتــى أصبحــت الزوجــة نحيلــة مثــل الجاريــة  ،وملــا علــم أبوهــا بحالهــا بعــث صندوقـاً فيــه أنــواع
مختلفــة مــن الطعــام والخـراوات  ،فخبأتــه يف املطبــخ وصــارت تــأكل منــه هــي والجاريــة ويف
يــوم دخــل القــايض غرفتــه وأغلقهــا  ،فتطلعــت إليــه مــن فتحــة البــاب  ،وعرفــت املــكان الــذي
يخبــئ فيــه الجنيهــات الذهبيــة .
ويف اليــوم التــايل  ،بعــد أن ذهــب القــايض إىل املحكمــة  ،نــادت الزوجــة الجاريــة وقالــت :
“هــايت ســيخاً وقطعــة عجــن “ وتعاونــا عــى ذلــك إلصــاق العجــن بالســيخ ومــده يف حفــرة
الحائــط  ،فالتصقــت الدنانــر بالعجــن  ،وبذلــك اســتطاعت الزوجــة أن ترســل الجاريــة  ،لتشــري
لهــا كل مــا تشــتهي مــن مــأكل وملبــس  ،وإذا الحــظ القــايض شــيئاً مــن ذلــك وســألها تقــول “أيب
أرســله يل “ .
فيقــول لهــا بــارك اللــه يف أبيــك فهــو تاجــر وأنــا موظــف دامئ ـاً يف حالــة تقشــف وذات يــوم
جــاء أحــد أصحــاب القضايــا  ،وبعــد أن رشح دعــواه قــال  :يــا ســيدي القــايض أرســلت إىل
بيتــك خروف ـاً فقــال لــه  :ارجــع وخــذ الخــروف إىل الســوق وبعــه  ،فأنــا الأحــب الخ ـراف قــال
الرجــل لنفســه  :القــايض يحــب العملــة النقديــة  ،وعندمــا وصــل إىل داره ليأخــذ الخــروف وجــده
مذبوح ـاً ،والجاريــة تســلخه وتقطعــه فاســتحى وذهــب إىل شــأنه  ،وعندمــا رجــع القــايض وجــد
اللحــم عــى النــار  ،ورأى بقايــا الخــروف مــن جلــد ودمــاء  ،وســمع الجاريــة تقــول لســيدتها
أشــريت الفاكهــة والخضــار بربــع دينــار وهــذا هــو الباقــي  ،فــأرسع إىل غرفتــه وأغلقهــا  ،وصــار
يحســب دنانــره الذهبيــة ويعدهــا  ،وعــرف أن زوجتــه ســحبت منــه عــددا ً البــأس بــه  ،فانقلــب
ميت ـاً مــن غيظــه وأرسعــت الزوجــة مــع الجاريــة وحملتــاه مــن األرض  ،ثــم جمعــت الدنانــر
وأقامــت لــه جنــازة حســنة ثــم قــام أبوهــا باســتقبال املعزيــن وجــاء الرجــل صاحــب الخــروف ،
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فطالــب بثمنــه  ،ولذلــك أعطتــه الزوجــة دينــارا ً ذهبيـاً  ،وقالــت  :إيــاك أن تقــدم رشــوة ألحــد بعــد
اآلن فوافقهــا عــى ذلــك وســار يف ســبيله  .ينظر:د.رشــدي االشــهب،مرجع ســابق،صفحة .-6الـراوي:
يــارس عم ـران منــى  62ســنة  -القــدس 1980
من هو ال�شيخ؟
زار ضيــوف مــن البــدو القيســية يف جبــل الخليــل وكانــت مالبــس الضيــوف متشــابهة .
ومقــدروش يعرفــوا أنــو هــو الشــيخ حتــى يقدمــوا لــه القهــوة قبــل غــره مــن الضيــوف  .فقــال
الِمحـ ّـي بـ ّدي اخرفكــوا هــا الخريفيــة مــرض والــدي ووضعــوا لــه مـرارة شــيخ طــر أبــو ســعد عــى
إنهــا بتشــفيه مــن مرضــه  ،ويومــا ر‘حنــا نعيــد شــيخ أبــو ســعد ما ِعرفنــاش الشــيخ مــن بينهــن النــا
كل الطيــور حمـرا وســيقانها حمــر ،فاحرتنــا يف أمرنــا فعــرف الضيــوف قصــد املحــي  ،وقالــوا
لِقينــا ّ
 :ياقيــي ِمــد القهــوة عــى ُ
ذاك  ،ه ـ ّو شــيخنا .ينظــر  :محمــود طلــب النمــورة  -الفلكلوريــة يف
الريــف الفلســطيني ،دورا  1998 -م -ص. 251 -
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مغالطة الطبيخ
الذبية ب�أربع ذبائح:
يحــي الحــاج مــوىس الحساســنة قائال”:كنــت مدي ـرا ً ملدرســة خالــد بــن الوليــد يف الجوفــة يف
عــان وبعــد اســتالمي إدارة املدرســة بأســبوع حــر أحــد آبــاء الطــاب ،والــذي يعمــل موظفـاً
يف أمانــة العاصمــة -أصلــه مــن معــان  -فســلم عــي وقــال جئــت مرحبـاً بــك والذبيحــة مربوطــة
يف البيــت لــك وللمدرســن.
لبــى املديــر رغبتــه وحــدد لــه يومـاً .ويف ذلــك اليــوم ذهــب والهيئــة التدريســية املكونــة مــن
 28معلـاً وثالثــة أذنــة  ،وبعــد أن دخلــوا البيــت الســاعة الواحــدة بعــد الظهــر ،قــال لصاحــب
البيــت أرجــوك أن تعجــل لنــا يف الغــداء ألن علينــا بعــض األعــال ،فأجــاب معتــذرا  :يــا أبــا وائــل
باألمــس اجتمعــت مــع الباشــا حمــدي بــن جــازي وقــال إنــه ســيتناول الغــداء معنــا اليــوم ،فقــام
أحــد املعلمــن اســمه فيصــل ،وهــو مــن ســكان الكــرك ،فقــال يــا أبــا وائــل إذا الغــداء ليــس لنــا
نحــن مبعيــة الباشــا ،ثــم أجابتــه :ال يــا ســيد فيصــل أنــت تعــرف أن منبــع الكــرم مــن الخليــل
والشــجاعة والجــرأة يف الخليــل وأنــا حــرت إىل هــذا البيــت بــأن الغــداء يل ولكــم  ،وســأبني
عندمــا يــأيت الغــداء أين صاحــب هــذا الطعــام.
كانــت العــادة يف الضفــة الرشقيــة أن يوضــع رأس الذبيحــة يف املنســف  ،وكان املعــزوم فيهــم
ميــد يــده إىل الــرأس ويأكلــه ،وقــد كان هــذا الباشــا ســاكناً يف فنــدق.
طلــب منــه أعضــاء الهيئــة التدريســية عــدم مــد يــده إىل الــرأس الــذي عــى الســدر خوفـاً عــى
حياتــه ،ثــم حــر الباشــا ومعــه ســائقه العبــد ،فامتعــض عندمــا رأى املوجوديــن وجلــس بجانــب
املديــر ،وســاد ســكوت تلــك الغرفــة والتــي تحــوي  33شــخصاً .فقلــت للباشــا  ،كيــف حالــك يــا
باشــا ؟ ورد بنفــرة وقــال :زيــن ،وعــادة كان البــدو يقولــون عــن املعلــم خطيــب ،وســألته عــن
أخبــار السياســة ألنــه أحــد نــواب املنطقــة فــرد عليــه بنفــرة مــرة أخــرى ،ثــم عــم الصمــت مــرة
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ثانيــة .
وكانــت اللحظــة املحرجــة هــي ســاعه دخــول املناســف ،حــن أرصرتُ عــى أن آكل مــن الــرأس
قبلــه وكنــت أملــك ســاحاً وكان معــه مسدســا ،وكان قــد وضــع يــدا عــى املنســف والثانيــة عــى
املســدس ،وقــد انتبــاين يشء مــن الخــوف وانــا مــر عــى أن أضــع يــدي عــى الــرأس ،وبالفعــل
أكلــت قطعــة مــن الــرأس أمــا الباشــا فوضــع يــده ومل يــأكل مــن الطعــام ثــم غــادر البيــت.
تنفــس الصعــداء جميــع مــن كانــوا يف البيــت ومل يخلفــوا عــى صاحــب البيــت ألنــه
أهانهــم جميعـاً ،حدثــت يف وجــود الباشــا معهــم فحســبت مــن الباشــا ألن يرســل أحــدا ً ليقتلنــي
فأســتدعى بعــض الوجهــاء.
ومثــل محمــد ســامل أبــو الغنــم شــيخ مشــايخ مادبــا ومحمــد منــور الحديــد مــن شــيوخ
عــان وطلبــت منهــم مقابلتــي عــى مقهــى عنــد مســجد الحســن وكان املرحــوم حمــدي بــن
جــازي يســكن يف نفــس الطابــق الــذي فيــه  ،حــر املرحــوم محمــد منــور الحديــد وأخربتهــم مبــا
حــدث فــرد عليــه أبــو الغنــم هــذا الباشــا مثــل والــدك فــكان مــن الواجــب أن تحرتمــه وقــد كنــت
أكــن لــه كل احـرام والســبب الــذي جعلنــي أقــوم بهــذا العمــل ألن املدرســن قالــوا يل إن الغــداء
ليــس لنــا وأنــا أريــد أن أحافــظ عــى كرامتــي وكان صاحــب العزميــه يقــول يل هــو الــذي كان
يقــول يل أن الغــداء يل وكنــت اتوقــع أن يقــوم الباشــا بأخــذ حقــه مــن املعــزوم .
قــد صعدنــا إىل الطابــق الثالــث إىل الباشــا وكان مفروشــه بف ـراش عريب-جلســة أرضيــة
بــدون مقاعــد -وكان هنــاك عــرة أشــخاص يجلســون حولــه وقــد دخــل املرحــوم أبــو الغنــم ومل
يســلم عليــه حمــدي بــن جــازي صــاح أبــو الغنــم بــه وقــال يجــب أن تصافحــه وقــد مــد يــده
وقــال مل أر شــخصاً يف حيــايت ينقــص مــن قيمتــي غــر هــذا الشــخص مــن أجــل ذلــك جئنــا نبــن
لــك الحقيقــة .
عنــد رشب القهــوة وضعــت الفنجــان أمامــي ومل أتنــاول الفنجــان وقــد قــال الشــيخ ارشب
قهوتــك قلــت ال أرشبهــا حتــى أعــرف الحقيقــة  ،كان العــازم هــو الــذي يقــول للمديــر الذبيحــة
لــك يف البيــت مربوطــة وقــد قــام املديــر بــرد اعتبــاره ألن العزميــة لــه وليــس للباشــا وقــد التفــت
إليــه الباشــا هــل هــذا صحيــح ؟ قلــت لــه نعــم وقــال أحــر يل العــازم  ،وقــف أبــو الغنــم ومنــور
الحديــد وقالــوا للباشــا ســيأيت صاحــب العزميــه يف وجهنــا  ،ســيكون يف وجوهكــم وبعــد أن حــر
صاحــب العزميــه كان خائفـاً وقــال أنــا يف عرضكــم يــا وجــوه العشــائر قــال الباشــا أريــد أن أســألك
ســؤاالً واحــدا ً بنعــم أو ال هــل كنــت تذهــب إىل الخطيــب وتقــول لــه  :إن ذبيحتــك يف البيــت ؟
قــال نعــم  ،قــال الباشــا لــه الذبيحــة بأربــع ذبائــح قــال لــه أربــع رؤوس غنــم بأربعــة مناســف ،
األول للباشــا والثــاين أليب الغنــم والثالــث ملحمــد منــور والرابــع للمديــر ومل يــأكل الباشــا مــن هــذا
الطعــام أي يشء .
الراوي الحاج موىس الشيوخي أبو وائل-الشيوخ  ،التاريخ 2004/8/24م .

الدليخه
كان هنــاك شــخص رشكــي لــه ولــد ولهــذا الولــد صاحــب عــريب مــري  .كان هــذا العــريب
يعمــل يف الخليــج وعندمــا عــاد إىل بيــت صاحبــه قــام بضيافتــه ونــام عنــده يف بيتــه وجهــز لــه
الفـراش بجانبــه وبعــد أن نــام االثنــان خطــط والــد الرشكــي لقتــل الشــاب العــريب ورسقــة نقــوده
وقــد أرص العــريب أن ينــام عــى تخــت الرشكــي ،وبعــد منتصــف الليــل قــام الوالــد وحمــل رشخـاً
وقــام يــرب الشــخص الــذي نــام عــى التخــت ثــم اكتشــف أن مــن عــى هــذا التخــت هــو ابنــه،
فأقــام النــاس الحــق عليــه وقامــت عائلــة الرشكــي باملطالبــة بإعــدام الوالــد وطالــب أهــل الشــاب
العــريب بحقهــم مقابــل محاولــة االعتــداء عــى ولدهــم  .ال ـراوي املــريب الحــاج مــوىس الشــيوخي
أبــو وائــل 2004/8/24 ،م .
القتل العمد
قبــل فــرة وقــع شــجار بــن طرفــن يف منطقــة رام اللــه ذهــب ضحيتــه رجــل ،وهــو رب لعائلــة
مكونــة مــن تســعة أشــخاص وهــو املعيــل الوحيــد لــه،ا وبعــد وقــوع الحــادث بنصــف ســاعة
تقريب ـاً أتصــل بنــا هاتفي ـاً أهــل القاتــل وقالــوا لنــا نحــن “أندمينــا” وترصفــوا مبعرفتكــم يف هــذا
املوضــوع وبعــد ذلــك توجهنــا إىل منطقــة رام اللــه ويف وقــت متأخــر حــوايل الحاديــة عــرة ليـاً
وصلنــا فوجدنــا أهــل املغــدور منفعلــن يحرقــون بيــوت ومحــات أهــل الجــاين ومل يســتطع أحــد
أن يوقــف هــذه األعــال وملــا رأينــا مــا حــدث عــى أرض الواقــع توجهنــا إىل كبــار ومســؤويل أهــل
املجنــي عليــه ثــم جلســنا معهــم بعــد أن كشــفنا عــن هويتنــا وطلبنــا منهــم أن يوقفــوا أعــال
الحريــق والخـراب وأن يتكرمــوا علينــا بهدنــه ثالثــة أيــام وثلــث ،ويف اليــوم الثالــث توجهنــا نحــن
وعــدد كبــر مــن املحافظــات إىل ذوي املغــدور وكان يف اســتقبالنا عــدد كبــر مــن أهــي املغــدور
وأهــايل منطقــة رام اللــه الكـرام وقــد تحــدث قائــد الجاهــة وطلــب مــن ذوي املغــدور أن يتكرمــوا
بإعطائنــا عطــوة عشــائرية ملــدة عــام و تحــدث رجــل باســم املســتقبلني وطلــب منــا لبــاس الثــوب
ووافقنــا عــى ذلــك  ،وطلــب منــه عــرة آالف دينــار أردين مصاريــف املصــاب يف املستشــفى وهــو
أخ املغــدور وخمســة وعرشيـ َن ألــف دينــار أردين ودفــع لــه لبــاس الثــوب املبالــغ املذكــورة وبعــد
ذلــك ثبتــت العطــوة العشــائرية ملــدة ســنه كاملــة يف وجــه الكفــاء وقبــل مــي العــام بأيــام
قليلــة توجهنــا إىل كبــر ذوي املغــدور وطلبنــا منــه عطــوة قبــول للطيــب والصلــح العشــائري وقــد
تكرمــوا علينــا بعطــوة قبــول عشــائرية ملــدة ثالثــة أشــهر وقبــل انتهــاء املــدة بقليــل توجهنــا إىل
كبارهــم وأخذنــا منهــم موعــدا ً للطيــب والصلــح العشــائري واتفقنــا عــى زمــان ومــكان محدديــن.
ويف اليــوم املعــن توجهنــا إىل بيــت ذوي املغــدور نحــن وعــدد كبــر مــن كبــار وجهــاء أكــر مــن
محافظــة وكان يف اســتقبالنا عــدد كبــر مــن أهــايل محافظــة رام اللــه الكـرام ،افتتــح الحــوار قائــد
الجاهــة قائــا يف ملخــص حديثــه نحــن جاهــزون لطيــب خاطركــم ودفــع حقــوق املجنــي عليــه،
فــرد كبــر املســتقبلني قائ ـاً يف ملخــص حديثــه :أه ـاً وســهالً بالجاهــه الكرميــة ونحــن جاهــزون
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للطيــب والصلــح وبعــد تــداول طويــل بــن الجاهــة واملســتقبلني توصلنــا إىل مــا مجموعــه ،ســابقاً
والحقــا ً،ســبعون ألــف دينــار أردين ثــم متــت املصالحــة العشــائرية يف وجــه الكفــاء وكتــب بينهــم
صــك صلــح عشــائري وقعــه كال الطرفــن أمــام الجاهــة وكفــاء الطرفــن وشــهود عــى ذلــك .
الـراوي طــه أبــو ديــه  ،تقــوع  ،العمــر  65عامـاً .
القتل العمد
كنــا نرعــى الغنــم ويف الظهــرة نقــوم بســقيها مــن اآلبــار املجــاورة ،فحــر ابــن عمــي بغنمــه
وحــر املجنــي عليــه وتزاحــا عــى الســبق  ،فحدثــت مناوشــات ونزاعــات بيننــا حيــث قــام
املجنــي عليــه بــرب ابــن عمــي عــى رأســه مــا أدى إىل شــج رأســه إال إننــا قمنــا بتفريقهــم
وبعــد مــي يومــن مــن الحــدث ,حدثــت مناوشــات بــن عائلــة املجنــي عليــه وعائلــة أخــرى
حيــث قــام ابــن عمــي باســتغالل الظــرف وقــام بطعنــه يف رقبتــه مــا أودى بحياتــه قبــل نقلــه إىل
املستشــفى  ،وعندمــا ســمعنا عــن الحــدث رحلنــا مــن البلــده إىل منطقــة ديــر ســامت القريبــة
مــن القريــه وبعدهــا قــام أهــل القتيــل بحــرق بيوتنــا وتخريبهــا وخلــع األشــجار الزراعيــة وكان
هــذا الحــدث عــام 1950م حيــث قــام أحــد الضبــاط األردنيــن وهــو محمــد الســعدي بأخــذ هدنــة
ملــدة ثالثــة أيــام مــن أجــل أن يتــم ترحيلنــا إىل منطقــة أخــرى والعمــل عــى تهدئــة الخواطــر لــي
ال يســتمر أهــل املجنــي عليــه بالتخريــب أكــر فأكــر وقــد تــم اعتقــال القاتــل ونقلــه إىل عــارة
الخليــل إال أنــه بعــد ثالثــة أيــام مــن إعتقالــه هــرب مــن الســجن والتجــأ إىل أحــد الوجهــاء مــن
عائلــة العــزة إال أنــه تــم القبــض عليــه فادخــل الســجن للمــرة الثانيــة ثــم حكــم عليــه بالســجن
خمســة عــر عامـاً مــع األشــغال الشــاقة ومكثنــا حــوايل ســبعة وعرشيــن عامـاً ويف كل عــام نأخــذ
عطــوة ونقــوم بتحضــر الذبائــح واألرز والســمن وكانــت تكلفــة ذلــك حــوايل عــرة دنانــر أردين
ولكــن بعــد ذلــك قــام بعــض الوجهــاء واملصلحــن ومنهــم محمــد مــوىس عمــرو والرجعــي بإنهــاء
املشــكلة بيننــا وبينهــم بعــد أن قمنــا بتحضــر  24رأس ـاً مــن الغنــم وقــام أخــو املجنــي عليــه
مبســامحة الجــاين قائـاً لــه اعتقــك لوجــه رب العاملــن .
القتل �شبه ال َع ْم ْد
حــدث أن أحــد االشــخاص كان حارســاً كان ميتلــك ســاحاً إنجليزيــاً وعندمــا يحــل وقــت
اإلجــازة يذهــب إىل البيــت لالســتحامم وطلــب الراحــة .ويف ذات يــوم مــن األيــام حــرت إحــدى
قريبــات زوجتــه لزيارتهــا فقامــت زوجتــه بحمــل الســاح وتصويبــه تجــاه قريبتهــا تريــد مزاحهــا
علـاً منهــا بــأن زوجهــا حينــا يرجــع إىل البيــت يقــوم بتفريــغ ســاحه ولكــن قضــاء اللــه وقــدره
فــوق كل يشء ففــي الوقــت الــذي حــر فيهــا زوجهــا إىل البيــت كان داخــل البــارودة اإلنجليزيــة
طلقــة واحــدة نــي تفريغهــا منهــا ،وأثنــاء تصويبهــا ضغطــت عــى الزنــاد وأصابــت رأســها حيــث
أغمــي عليهــا وعندمــا ســمع زوجهــا صــوت الرصاصــة هــرول مرسع ـاً وإذا بقريبتهــا ملقــاة عــى

األرض والــدم ينــزف مــن رأســها و أســتدعى ســيارة اإلســعاف وتــم نقلهــا إىل املستشــفى ولكــن
وافاهــا األجــل قبــل وصولهــا .ملــا علــم أهــل املعتديــه بالخــر تــم جمــع رجــال اإلصــاح وتوجهــوا
إىل أخــذ عطــوة عشــائرية ملــدة ســنة وبعــد إنتهــاء العطــوة املذكــورة توجــه أقربــاء املعتــدى
عليهــا بالرتحيــب بالجاهــة وقــرروا مســامحة أهــل املعتديــة معتربيــن الحــدث قضــا ًء وقــدرا ً،فحــل
الوئــام محــل الخصــام  .الـراوي عبــد الهــادي عبــد الكريــم  -بيــت عــوا .
القتل اخلط أ�
هــذه القصــة حدثــت يف ســعري ىف وســط العــن حيــث كان يجلــس رجــل عــى صحــن عــن
ســعري وكان هنــاك رجــل أخــر يالحــق بقــرة هاربــة ،فقــام هــذا الرجــل بحمــل حجــر وإلقائــه عــى
هــذه البقــره فوقــع الحجــر عــى رأس الرجــل الجالــس و أدى ذلــك إىل قتلــه وقــد أجربواالرجــل
عــى دفــع ِ
الديَــة وترحيلــه عــن القريــة  .الـراوي خليــل إســاعيل الفــروخ ( أبــو يونــس )  ،العمــر
 77عام ـاً .
ق�صة �أخرى عن القتل اخلط أ�
كان هنــاك شــخص قتــل شــخصني وبعــد عرشيــن عامـاً كانــت هنــاك ســاحة يتجمــع فيهــا الناس
وقــد قــام والــد أحــد الشــخصني اللذيــن قُ ِتــا وطلــب مــن جميــع املوجوديــن بــأن يعرفــوا مــن
قتــل ابنــه فظهــر شــخص فجــأة مــن بــن الحضــور وقــال أنــا الــذي قتلتــه بســبب عصبيــة وأنــا
مــن وقتهــا أتعــذب وأطلــب مــن اللــه أن يســامحني عــى فعلتــي هــذه وكان هــذا الشــخص فقــر
الحــال وقــد طلــب منــه أن يدفــع ديــة الرجــل الــذي قتلــه وبالفعــل ت ـ ّم تــم دفــع الديــة وتــم
الصلــح بــن الطرفــن .
نكث حق ع�شائري عمره يزيد عن اخلم�سني عام ًا
وقــع خــاف بــن املســاعدة الذيــن يســكنون يف املنطقــة الجنوبيــة لبيــت لحــم يف قريــة تدعــى
زعــرة قــرب الفريديــس ،وبــن الشــالدة الذيــن يســكنون يف ســعري ،وكان هــذا الخــاف يقــع
باســتمرار نظ ـرا ً للموقــع الحــدودي ألرض البقعــة التــي تفصــل أرض ســعري عــن أرض التعامــرة،
وعــى أثــر هــذا الخــاف قتــل رجــل اســمه الهمــري مــن ســعري ،مــا أثــار غضــب أهــل ســعري
فقطعــوا العهــد عــى أنفســهم بأخــذ الثــأر مــن أهــل املســاعدة  ،ومل يرتكــوا أي مجــال لرجــال
اإلصــاح بأخــذ أي عــرف عشــائري بــن الطرفــن ( عطــوة ) وبقــي األمــر عــى حالــه عــدة أيــام
الــكل يرتبــص لألخــر ثــم أعــاد رجــال اإلصــاح مــن منطقــة الخليــل وبيــت لحــم الكـ ّرة إىل أخــذ
عطــوة ودفــع الديــة والتــي كانــت تقــدر يف ذلــك الوقــت (مبائــة ناقــة ) ،ومل يقبــل أهــل ســعري
بهــذه العطــوة حتــى إنــه تعــرض رجــال اإلصــاح إىل الــرب يف يــوم مــن أيــام اإلصــاح وأصيــب
بعضهــم ،وعــى الرغــم مــن ذلــك تغلبــوا عــى املشــكلة فحــددوا ِ
الديَــة باملــال ،إال أنــن نظ ـرا
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لصعوبــة الوضــع املعيــي يف عــام 1940م ،فقــد تــم تحويــل املبلــغ املــايل إىل قطعــة مــن األرض
والتــي تقــع حالي ـاً خلــف مســجد الجــرون وعــى هــذه األرض يقــام ب ـران لجمــع ميــاه األمطــار
فانتهــى الن ـزاع بــن الطرفــن بأخــذ هــذه األرض وبحلــول عامــي  1996-1995عــاد الن ـزاع مــن
جديــد عندمــا نكــث التعامــرة الحــق الرشعــي ألهــل ســعري يف هــذه األرض متناســن النزاعــات
القدميــة .وعندمــا علــم أهــايل ســعري بذلــك عقــدوا إجتامع ـاً يف البلــد حــره رجــال اإلصــاح
يف البلــد عــى رأســهم املحامــي فهمــي صــري الشــالدة ،وأتفقــوا عــى إبــاغ رجــال اإلصــاح يف
بيــت لحــم وعــى رأســهم داود الزيــر بهــذا األمــر .اتفــق الطرفــان عــى عقــد موعــد لحــل هــذه
املشــكلة فخــرج مــن قريــة ســعري حــوايل  20ســيارة متجهــة إىل منطقــة زعــرة حيــث اســتقبلهم
داود الزيــر ورجالــه هنــاك وأخــذوا يطلعــون بعضهــم عــى أســباب املشــكلة فقــام داود الزيــر
وقــال أخرجــوا يل رجــل مــن رجــال ســعري يكــون أقــرب واحــد إىل الرجــل املقتــول فخــرج الحــاج
محمــود عبــد املهــدي ،وهــو جــد املقتــول ،فأخــر الحضــور بــأن والــده قــال لــه بــأن لهــم قطعــة
األرض التــي يقــام عليهــا البــر ديــة جــده وهنــا أخطــأ ومل يذكــر البرئيــن فــا كان مــن داود الزيــر
ـت يف املشــكلة وقــال كلمــة الفصــل وهــي بــر لكــم وبــر لهــم ،أي لــكل طــرف بــر ،وبهــذا
إالّ أن بـ ّ
حصــل أهــل ســعري عــى بــر واحــد وتصافــح الطرفــان فرشبــوا القهــوة ثــم انتهــت النزاعــات .
ال ـراوي الحــاج مــوىس راشــد  ،الســكن تقــوع  ،العمــر  60عام ـاً  ،التاريــخ 2004/7/11م .
مقتل �شاب بعد �أن قام مبغازلة جارته
قــام هــذا الشــاب عــدة م ـرات مبغازلــة هــذه الفتــاة وقبــل أن تحــدث عمليــة القتــل قمــت
أكــر مــن مــرة بإخبــار أهلــه لردعــه عــن هــذه الترصفــات ،إال أنهــم مل يأخــذوا كالمــي بعــن
االعتبــار ،وذات يــوم حــر إىل بيــت أهــل الفتــاة بعــد إشــعارهم بــأن أهــل هــذا الشــخص مل
يعــروا لهــم أي إعتبــار مهدديــن بقتلــه إن مل مينعــوه مــن ذلــك وذهبــت للمــرة األخــرة إلشــعارهم
بذلــك إال أنهــم أجابــوين بــأن ولدنــا رشيــف ومــن املســتحيل أن يقــوم مبثــل ذلــك و بعدهــا قــام
أهــل الفتــاة باختطــاف هــذا الشــخص لي ـاً ومــن ثــم ت ـ ّم قتلــه .ويف الصبــاح علــم أهــل القتيــل
بالخــر فاتهمــوا جريانهــم بعمليــة القتــل ،إال أنهــم مل يعرتفــوا مبقتلــه وبعــد التحــري والتحقيــق يف
ذلــك ثبــت بــأن أهــل الفتــاة هــم الســبب يف مقتلــه وقمنــا بعــد ذلــك بأخــذ مهلــه ثالثــة أيــام
وثلــث لتمكينهــم مــن الرحيــل وأخــذ فـراش عطــوه ومقدارهــا  1025دينــار أردين وخمســون ألــف
دينــار أردين وهــذا املبلــغ املتــداول دامئ ـاً يف عمليــة القتــل العمــد وأخــذ عطــوة عشــائرية ملــدة
ســنة وبعــد مــي الســنة قمنــا بأخــذ عطــوة إقبــال إلنهــاء الخصــام واملنازعــات بــن الطرفــن
حيــث قــام أهــل املجنــي عليــه بالتســامح مــع أهــل الجــاين فحــل الوئــام محــل الخصــام وتصافحــا
مع ـاً إكرام ـاً للــه ورســوله  .ال ـراوي الشــيخ عبــد الرحمــن حجــة  -دورا .

مقتل راعي �أغنام بعد حماولة �سرقته
يف يــوم مــن األيــام كنــت جالس ـاً يف بيتــي إذ حــر إ ّيل ثالثــة أشــخاص وكل منهــم يريــد أن
يــرىء ســاحته مــن عمليــة القتــل التــي ذهــب ضحيتهــا الراعــي حيــث قــام كل منهــم باقناعــي
بحجتــه ،وبعــد االنتهــاء مــن ســاع أقوالهــم قمــت أنــا شــخصياً بحــل هــذه املشــكلة بينهــم ،إذ
بعــد أن اشــتد ال ـراع بينهــم ،وحاولــوا قتــل بعضهــم البعــض ،اجمعــوا عــى أن يحكــم بينهــم
رجــل مــن رجــاالت اإلصــاح وكنــت أنــا املختــار يف حــل هــذه القضيــه فقلــت لهــم جميع ـاً لــو
أن أحدكــم رسق شــاة هــل ميلكهــا لنفســه أم لكــا معــا مبــا أنكــم رشكاء يف قســمة هــذه الشــاه
فأنتــم رشكاء يف دفــع الديــة فأتفقــوا جميعـاً عــى ذلــك وبعدهــا أخــروين عــن الشــخص املجنــي
عليــه وقمــت بالذهــاب أنــا ومجموعــة مــن رجــاالت أهــل الخــر واإلصــاح إىل أهــل املجنــي عليــه
وقمنــا بأخــذ عطــوة عشــائرية بعــد إخبارهــم بهــؤالء األشــخاص ملــدة ســنه وقمنــا بتدفيعهــم
فـراش عطــوه كالعــاده وهــي  1025دينــار أردين وخمســون ألــف دينــار ملــا يلحــق مــن ذلــك مــن
مصاريــف وبعــد مــي الفــرة املقــررة قمنــا بإحضــار الجنــاة الثالثــة حيــث قــام أهــل املجنــي
عليــه بالتســامح معهــم والتنــازل عــن حــق ولدهــم إكرامــا لوجــه اللــه ورســوله وحــل الوئــام محــل
الخصــام عل ـاً بأنــه لــو ثبتــت عمليــة القتــل عــى أحدهــا لقــام أهــل املجنــي عليــه مبالحقتــه
وقــد يــؤدي يف نهايــة املطــاف إىل قتلــه حيــث عملنــا عــى توزيــع الــدم عليهــم جميعـاً ملنــع أهــل
الجــاين مــن مالحقتهــم وكان ح ـاً مرضي ـاً للجميــع  .ال ـراوي عبــد الرحمــن حجــة  -دورا .
الطنيب
يف يــوم مــن األيــام قــام شــخص بقتــل ابــن عمــه وذهــب القاتــل إىل والــد املقتــول وقــال لــه :
إننــي قتلــت ابنــك فقــال لــه والــد املقتــول  :ارحــل قبــل أن يقتلــوك ،فرحــل هــذا القاتــل إىل عشــرة
أخــرى وقــام بنصــب بيــت الشــعر وبعــد االنتهــاء مــن بنــاء البيــت قــام بتحميــص القهــوة إذ أول
يشء يقــوم بــه البــدوي عندمــا يســكن يف بيــت جديــد هــو تحميــص القهــوة ،فم ـ ّر ضيــف راكب ـاً
عــى فرســه فوجــده يجهــز القهــوة فنــزل الضيــف وجلــس عنــده يف البيــت فجــاء شــيخ هــذه العــرب
ـب القهــوة فقــال القهــوة ال يعملهــا إال الشــيخ وقتــل الضيــف الــذي عنــده وذهــب إىل
وقــام بكـ ّ
بيــت أختــه فوجدهــا تبــي فســألها مــا بــك ؟ فقالــت لــه  :إن الشــيخ جــاء عــي وأنــا أغســل فرفــع
املنديــل عــن رأيس ووضعــه عــى رأســه ورمــى حطتــه يف وعــاء الغســيل ( دليــل عــى ربــط عالقــة
بينهــم ) فــر ّوح أخــو البنــت عــى زوجتــه وقعــد يفكــر يف ماجــرى ويف اليــوم التــايل ذهــب هــذا
الشــخص وجلــس مقابــل البيــت فدخــل الشــيخ عــى بيتــه وتهجــم عــى زوجتــه ومــزق مالبســها
وهــو ينظــر إليــه وخــرج الشــيخ فرجــع هــذا الشــخص إىل بيتــه فوجــد زوجتــه تبــي فقالــت لــه
إين بريئــة فقــال لهــا وأنــا مصــدق فقــال هــذا الشــخص للعبــد هـ ّد البيــت بدنــا نرحــل فرحــل هــذا
الشــخص ورجــع إىل عربــه وســكن يف طــرف العــرب ثــم نــزل وحــده عــى بيــت عمــه ( أبــو املقتــول
) وجلــس وجــاء عمــه فقــام القاتــل يحمــل الســيف وجلــس أمــام عمــه وقــال أقتلنــي كــا قتلــت
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إبنــك ( همــر الشــيخ ) وقــال أم أم عالمــك ويــش جابــك ؟ جيــت حتأخــذ بثــأرك فقــال لــه الشــيخ
مــا هــذا الــي جابــك ؟ إبنــي فــداك وأنــا حســقط حقــي عنــك مــا أعطيــت أطلــب يــا بنيــة فطلــب
القاتــل خمســن فارسـاً ميشــون معــاه مــا يســألوا وليــه بــري فيهــم فقــام الشــيخ وجمــع لــه خمســن
فارس ـاً ومــى هــو والخمســون فارس ـاً وذهــب إىل قبيلــة الشــيخ الــذي أطنــب عليــه وجلســوا يف
طــرف القبيلــة  ،فقــال لهــم أنــا بــدي أنــزل إذا أعطتيــك إشــارة ( بحــرق النــار ) تنزلــوا وبتحرقــوا
كل يشء يف القبيلــة فنــزل هــو عــى بيــت الشــيخ وقتــل الشــيخ وتهجــم عــى بنتــه وخــرج وأحــرق
النــار إشــارة للفرســان فنــزل الفرســان وأحرقــوا العــرب فقــال للعــرب أنــا الطنيــب وأن كان لــك حــق
عنــدي تعالــوا خــذوه ورجــع إىل عربــه فقامــت القبيلــة بإرســال نــاس إىل قبيلــة الطنيــب يطلبــون
الحــق فســأله عمــه ملــاذا فعلــت ذلــك ؟ فرفــض أن يقــول إىل عمــه إال أمــام القــايض فتــم القضــاء
بينهــم وعندمــا أجتمعــوا للقضــاء فقــال النائــب عــن العــرب الــذي حرقــت أكرمنــا الطنيــب وعمــل
فينــا هكــذا فقــام الشــخص ( الطنيــب ) وقــال يــا قــايض يــا قاضينــا يــي بالحــق ترضينــا شــو قولــك
يف الطنيــب الــي ضيفــي تعشــاه ومنديــل خويتــي متثنــاه وفـراش حليلتــي توطــاه  ،فحكــم القــايض
فقــال رأس الشــيخ بــدل رأس الضيــف والقصــة مــع بنــت الشــيخ بــدل منديــل أختــه وكل الــذي
نهبــه بــدل ف ـراش حرمتــه  .الحــاج مــوىس الشــيوخي الحساســنة  ،بتاريــخ 2004/8/23م
الب�شعة
مبــا أن البشــعه هــي عمليــة نفســية إال أنهــا مــن الناحيــة العلميــة ترجــع إىل املبشــع نفســه
ودقتــه ومهارتــه يف هــذه العمليــة ،وقــد أفــاد بعــض الشــهود بــأن هــذه العمليــة أخــذ فعلهــا
ــل رجــل مــن
يتحســن ويثبــت الجرميــة .ولقــد تحــدث شــاهد عــن هــذه البشــعة عندمــا قُ ِت َ
الســواحرة يف منطقــة بيــت ســاحور ومل يعــرف القاتــل إال أن أهــل القاتــل أتهمــوا عــددا ً مــن
الرجــال ممــن أنصــب عليهــم الجــرم والتهمــة  ،وبعــد تــداول طويــل بــن كبــار شــيوخ العشــائر يف
ذلــك الوقــت ُحــول األمــر إىل البشــعة وكان طلــب أهــايل املغــدور بــأن يتبشــع يف منطقــة األردن
فوافــق املتهــم عــى الذهــاب إىل البشــعة يف األردن ورافقــه مجموعــة مــن كبــار العشــائر ألنهــم
وجــوه وكفــل عــى الطرفــن  ،وكان ممــن حــروا هــذه البشــعة خليــل حميــد الــذي رأى املبشــع
بعينــه حيــث روى  :بــأن املبشــع وضــع املحــاس الــذي يســتعمل يف تحميــص القهــوة عــى كومــة
مــن الجمــر  ،وبعــد فــره زمنيــة معينــة يعرفهــا املبشــع واملتهــم أمــام هــذه الكومــة مــن النــار
بالنظــر إىل إحمـرار هــذه املحامســة وبعــد أن أحمــرت تقــدم املتهــم إليهــا فوضعهــا عــى لســانه،
وبعــد فــرة أزال هــذه املحامســة وأمــر املتهــم بــأن يــرب املــاء فــرب املتهــم املــاء وأخــرج
لســانه أمــام النــاس ومل تظهــر عليــه أي عالمــات أو فقاقيــع فابتهــج الحضــور بـراءة هــذا الرجــل
ورجــع إىل بلــده وقــد رفــع رايــة بيضــاء ألنــه أبيــض وبــريء مــن هــذه التهمــه ألنهــا تهمــه قتــل
 .ال ـراوي أحمــد مغنــم الشــاعر والشــاهد عــى هــذه البشــعة خليــل احميــد ولقــد حدثــه بهــا ،
العمــر  85عام ـاً  ،الســكن الزاويــة -التعامــرة التاريــخ 2004/8/19م .

القتل غري العمد
حدثــت هــذه القصــة يف مدينــة راهــط ،حيــث قــام شــخصان يعمــان يف الجيــش بتنظيــف
ســاحهام فانطلقــت رصاصــه خطــأ مــن إحــدى البنــادق صــوب أحدهــا ،أمــا الجنــدي الــذي
أنطلقــت مــن بندقيتــه الرصاصــه فهــو مــن عائلــة الهزيــل وأمــا العائلــة التــي مــات الشــاب منهــا
فهــي مــن عائلــة أبــو هــاين .وكانــت هــذه العائلــة منفصلــة عــن عائلــة أبــو هــاين الكبــرة وقــد
قــام والــد الشــاب املقتــول بإرســال رســالة إىل شــيخ دار أبــو هــاين لــي ينضــم إىل العائلــة الكبــره
ويصبحــوا عائلــة واحــدة  ،ومل يكــن يعلــم دار الهزيــل بأمــر هــذا اإلنضــام فاســتهرتوا باألمــر ومل،
يجلســوا للحــق ألنــه مــن عائلــة صغــرة ليــس لهــا قــوة ويف لحظــة مــن اللحظــات قــام شــيخ بنــي
هــاين بطلــب الجلــوس للحــق مــن عائلــة الهزيــل ،فقــال لهــم شــيخ الهزيــل :إنــك شــيخ أبــو هــاين
ابتعــد عــن املشــاكل واعلــم أن هــذه العائلــة ليســت معــك فقــال الشــيخ :هــذه العائلــة منــي
والشــاب الــذي قتــل هــو ابنــي ففوجئــت بذلــك عائلــة الهزيــل وذهبــوا فــورا ً للجلــوس للحــق،
وقــد ذهبــوا إىل قــر األعســم ،وهــو مشــهور إنــه مــن حلــف كاذب ـاً مــن البــدو عنــد هــذا القــر
ســوف ميــوت فــورا ً ،وقــد تــم حلــف ميــن بخمســة  ،وانتهــى األمــر إىل ذلــك وموضــوع الحلــف
حــول إطــاق النــار مــن البندقيــة دون قصــد .
ق�صة من النقب  ،حلف ميني عند قرب الأع�سم .
�صواب العيار الناري للتخويف
يف منطقــة الربيــه الواقعــة قــرب عــن جــدي كانــت تســكن قبائــل مــن الرواعــن الســواركه وكانــت
هــذه القبائــل ثابتــة يف أراضيهــا حتــى قــدوم االحتــال اإلرسائيــي  ،حيــث قــام بطردهــم مــن هــذه
املناطــق األمــر الــذي دفــع هــذه القبائــل بالرحيــل واإلتجــاه صــوب مناطــق بيــت لحــم أي يف بريــة
التعامــرة الواقعــة رشقــي جبــل الفريديــس وعندمــا ســكنوا هنــاك ذهــب عــدد مــن رجــال املحاربــة
التابعيــن للتعامــرة يف بيــت لحــم وأخــذوا يجمعــون هــؤالء النــاس يف بيوتهــم ويف يــوم مــن األيــام
إعتــدى رجــال مــن املحاربــة عــى بيــوت الســواركة ونهبــوا منهــم بعــض األغنــام األمــر الــذي أغضــب
الرواعــن فــا كان منهــم إال أن حملــوا الســاح متجهــن صــوب مناطــق املحاربــة الواقعــة قــرب جبــل
الفرديــس ،فأطلقــوا النــار عليهــم واســتمر االشــتباك عــدة ســاعات ،وبانتهــاء هــذه العمليــة تدخــل كل
مــن ســمع مــن القــرى املجــاورة بهــا لإلصــاح بــن الطرفــن وتدخــل شــيوخ العشــائر وكان منهــم الحــج
إبراهيــم والحــج أحمــد والحــج عــي القــايض الذيــن أخــذوا عطــوة عــى هــذه املشــكلة ،وعندمــا خــرج
رجــال اإلصــاح مــن منطقــة التعامــرة اتجهــوا إىل الرواعــن ألخــذ بيّنــة عــى العمليــة املســلحة التــي
قــام بهــا الرواعــن ،حيــث كانــت عمليــة إطــاق النــار يف الليــل وتـ ّم تخويــف النــاس وإرعــاب األطفــال،
وقــد كانــوا يعــدون لهــا حقـاً كبـرا ً ومبــا أن عــدد املحاربــة ومــا يتبعهــم مــن مناطــق بيــت لحــم كان
كبـرا ً يفــوق عــدد الرواعــن القلّــة ،أخــذ املحاربــة يقطعــون ويقصــون مبــا يرضيهــم مــن أمــوا ٍل عقابـاً
لهــم عــى فعلتهــم .وبعــد تدخــل شــيوخ العشــائر اقتنــع بعــض املحاربــة بأخــذ مبلــغ معــن مــن املــال
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األمــر الــذي رفضــه باقــي املحاربــه وطالبــوا يف املقابــل مببلــغ  40ألــف دينــار عــى عمليــة إطــاق النــار
عــى البيــوت يف الليــل وإرعــاب النــاس فيهــا مدعــن بــأن حــق البيــت كبــر يفــوق املبلــغ املقــرح،
لكــن رجــال العشــائر وقفــوا ضــد مطالــب املحاربــه وأوقفوهــم عــى مبلــغ معــن وكان قــدره أحــد
عــر ألــف دينــار أردين وأخذهــا املحاربــة وانتهــت املشــكلة بالصلــح ،وبعــده حــاول عــدد مــن كبــار
العشــائر إرجــاع هــذا املبلــغ لكــن املحاربــه رفضــوا ذلــك  .الـراوي عــي أبــو مفــرح  ،الســكن تقــوع،
العمــر  70عامـاً  ،التاريــخ 2004/8/21م  ،الباحــث إبراهيــم شــالده .
الدم املجهول او املُ َ�ضاع
حــدث أن مجموعــة مــن العــال كانــوا يعملــون معـاً يف إحــدى الــركات اإلرسائيليــة يف مدينــة
القــدس ،ويف يــوم مــن األيــام نشــب خــاف بــن إثنــن وقــت الظهــرة حيــث قــام أقربــاء كل مــن
املتخاصمــن بإبعادهــا عــن بعضهــا البعــض خوفـاً مــن أن تكــر املشــكلة وتتســع إال أن كال منهام
خبــأ الضغينــة والحقــد لآلخــر علـاً بــأن هــؤالء العــال كانــوا يســكنون معـاً يف بيــت واحــد  ،ويف
املســاء وبعــد انتهــاء العمــل ذهبــوا إىل البيــت فقــام أحــد املتخاصمــن بــرب الشــخص األخــر
عــى وجهــه بيــده وعندمــا رأى أقربــاء املعتــدى عليــه مــا قــام بفعلــه هــذا الشــخص مل يحتملــوا
صـرا ً حيــث قامــوا بــرب هــذا الشــخص املعتــدي وشــملت املشــكله كال الطرفــن فأصيــب فيهــا
طــرف ثالــث كان مشــاركاً يف حجزهــم وإبعادهــم عــن بعضهــم البعــض وتــم نقلــه إىل املستشــفى
علـاً بــأن إصابتــه كانــت بالغــة إذ أصيــب بحجــر أدى إىل حــدوث نزيــف داخــي يف رأســه وبعــد
ذلــك قــام أهــل املصــاب بإشــعار كال الطرفــن إال أنهــا مل يعرتفــا بذلــك ولكــن رجــال اإلصــاح
اعتــروا إصابــة هــذا الشــخص ملزمــة للطرفــن وعليهــم القيــام بالحقــوق والواجبــات والخســائر
التــي لحقــت باملصــاب ،وعــى هــذا تــم اإلتفــاق برضــا الطرفــن .وبعــد مــدة مــن الزمــن خــرج
املصــاب مــن املستشــفى حيــث توجــه الطرفــان مبصاحبــة وجهــاء العشــائر واملصلحــن إىل ديــوان
أهــل املصــاب وقامــوا بعمــل مــا يلزمهــم حيــث قــام أهــل املصــاب مبســامحة كال الطرفــن طالبــن
منهــم عــدم تكـرار مــا حــدث وبعــد مــرور شــهر مــن إصابــة هــذا الشــخص إعــرف أحد األشــخاص
مــن الطرفــن بأنــه هــو الســبب يف إصابتــه ولكــن ليــس عامــدا ً متعمــدا ً ووصــل الخــر إىل أهــل
املصــاب بــأن فالنـاً هــو الشــخص الــذي كان الســبب يف إصابــة ولدهــم  ،ولكنهــم مل يأخــذوا ذلــك
بعــن اإلعتبــار بعــد أن ســامحوا كال الطرفــن إال أن هــذا الشــخص املصــاب بقــي يتأثــر مــن إصابتــه
فــإذا شــعر بالــرد يقــع وإذا حميــت عليــه الشــمس يقــع ويف يــوم مــن األيــام وافــاه القــدر وقــام
أقربــاؤه بنقلــه إىل مستشــفى أبــو كبــر ملعرفــة ســبب الوفــاه وتبــن مــن خــال ترشيحــه بــأن
الحجــر الــذي أصابــه يف املــايض كان الســبب يف وفاتــه حيــث طالــب أهــل املقتــول أهــل الشــخص
الــذي إعــرف يف املــايض بأنــه هــو الســبب يف إصابــة ولدهــم حيــث قــام أهلــه بأخــذ عطــوة ملــدة
ســنة ودفعــوا الديــة املحمديــة ومقدارهــا أربعــة وثالثــون ألــف دينــار ومل يُــر ّد منهــا يشء .
الراوي حسني أبو غبوش  -دير سامت .

الدم املجهول
هــذه القصــة حدثــت مــع عــان الجـرادات الــذي كان يعمــل هــو وخليــل مــواس يف منطقــه.
قــام خليــل مــواس بــأكل قطــف عنــب وكان يحمــل ســاحاً بجانبــه ،وقــد كان واقفـاً عــى طــرف
سنســلة عاليــة ،وفجــأة وقــع خليــل مــواس عــن السنســلة فانطلقــت رصاصــة مــن ســاح خليــل
مــواس و تــويف خليــل مــواس وقــد قــام أهــل القريــة ،عــى عــان وهــو مــن الجـرادات واتهمــو ُه
بقتــل هــذا الرجــل وذهبــوا بــه إىل البشــعة وقــد دفــع ديــة القتيــل وحتــى وقتنــا هــذا ال ي ـزال
عــان يقــول إنــه بــريء مــن التهمــة التــي اتهــم بهــا  .الـراوي إســاعيل الفــروخ ( أبــو يونــس ) ،
العمــر  77عام ـاً .
الإختالف على تق�سيم �أر�ض بني �أبناء ال�ضرة
قــال يل أحــد رجــاالت اإلصــاح مــن منطقــة جبــل الخليــل بــأن رجـاً كان متزوجـاً مــن امرأتــن
وكان ميلــك حــوايل عرشيــن دومنـاً مــن األرايض غــر املســتصلحة وبعــد أن كــر أبنــاء الزوجــة األوىل
قامــوا باســتصالحها وحراثتهــا وزرعهــا وكان لــدى الزوجــة الثانيــة ولــد وبنــت وعندمــا شــعرت
هــذه الزوجــة بــأن زوجهــا أصبــح غــر قــادر عــى القيــام بواجباتهــم طلبــت منــه أن يحــر
القــايض لكتابــة جميــع مــا ميلــك مــن أر ٍ
اض وعقــارات باســم ولدهــا وبنتهــا عل ـاً بــأن أخوتهــم
الكبــار ،وهــم أبنــاء الزوجــة الثانيــة مل يقــروا يف واجباتهــم ،لكــن حرصــت هــذه الزوجــة عــى
حرمــان ربائبهــا مــن أرض والدهــم واالســتيالء عليهــا جميع ـاً ،مســتغلة الوضــع الصحــي لزوجهــا
الــذي أصابــه املــرض واألعيــاء بحيــث ال يســتطيع االســتغناء عنهــا ولــو لحظــه ،حيــث خريتــه بــن
أن يس ـ ّجل هــذه األرض باســم ولديهــا وبــن أن تغــادره إىل بيــت أهلهــا ،وعندمــا شــعر زوجهــا
بأنهــا جــادة يف ذلــك األمــر أحــر القــايض وقــام بتســجيلها وتطويبهــا عــى اســمها .وبعــد مــي
فــره مــن الزمــن قــام أخوالهــم بحراثــة األرض وزراعتهــا .وبعــد وفــاة الــزوج ســمع أبنــاء الزوجــة
الثانيــة بذلــك األمــر فحاولــوا إخراجهــم منهــا إال أنهــم رفضــوا الخــروج محتجــن بتحويــل أبيهــم
للملكيــة قبــل وفاتــه ،فتشــاجروا ،ووقعــت إصابــات ،والصــاح الوضــع أحــر أحــد هــؤالء األبنــاء
أهــل الخــر واإلصــاح لحــل الخصــام بــن اإلخــوه بتقســيم األرض بينهــا بالتســاوي وأخــذ كل
حصتــه عــى حســب الرشيعــة اإلســامية وحــل الخــاف بينهــا برضــا الجميــع .
الراوي عبد الرحمن حجه  -دورا .
فرا�سة القا�ضي (مكرر)ق�صة مكررة
يذكــر أن شــيخ عشــرة يف منطقــة معينــه يتقــاىض عنــده النــاس ،لــه ولــد بالــغ مــن العمــر،
قــال لوالــده :إنــك تطلــع حقــوق للنــاس وتأخــذ نقــودا ً أعتقــد أنــك تظلــم النــاس إذا مل تنقطــع
عــن هــذا العمــل ســأغادر البلــد فرفــض القــايض وتركــه الولــد وذهــب إىل معــان يف األردن وأخــذ
يعمــل حصــادا ً عنــد شــخص متــزوج مــن امرأتــن  ،ويف يــوم مــن األيــام خنقــت إحــدى النســاء
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الــرة إىل رضيــع رضتهــا ،وقــد شــهد الشــاب مــا فعلــت ،وبعدهــا أمــر الوالــد امرأتــه بالذهــاب إىل
الرضيــع ملراقبتــه وارضاعــه فقالــت لــه ال أســمع لــه صوت ـاً فذهبــت فوجدتــه مخنوق ـاً وأخــذت
تصيــح ،فأمــر بــأن تذهــب كل زوجــة ألهلهــا ،فأجمعــوا عــى التقــايض لــدى الشــيخ والــد الشــاب،
فذهبــوا وقــال الشــيخ ألم الولــد ،وهنــاك شــهود ،أريــد أن تكشــفي عــن ســاقَيْ ِك فرفضــت قائلــة:
كيــف أكشــف عــوريت للنــاس فقــال لهــا ال عليــك ،ثــم طلــب مــن األخــرى نفــس الطلــب ففعلــت،
فتبــن للقــايض والنــاس أنهــا القاتلــة الحقيقيــة ،حينهــا أدرك ابــن القــايض أن أبــاه عــادل وعــرف
قيمــة القضــاء يف املجتمــع .
الراوي حمدان عبد املحسن الكوازبه  ،التاريخ 2004/7/10م .
بيان ت�شويه ال�سمعة
حدثنــي أحــد األشــخاص يف محافظــة الخليــل بأنــه نــزل يف أحــد األشــخاص بيــان أســاء لســمعته
وســارع وجهــاء اإلصــاح ألخــذ عطــوة عشــائرية بــن كاتــب البيــان والشــخص املكتــوب فيــه
البيــان ،واتفــق الطرفــان بعــد مــدة عــى إخـراج الحــق مــن أحــد األشــخاص ( التقــايض ) ،فأصــدر
القــايض حقــه بقطــع اليــد التــي كتبــت واللســان وقطــع أرجلــه ،والقــايض يف هــذه الحالــة يبــن
مثــن كل مــا قطــع مــن اليــد اللســان واألرجــل وتحــول إىل نقــود ،أي تعويــض ،واملبالــغ قــدرت بأنهــا
كبــرة ألنــه قطــع اليــد إىل الرســغ نصــف ديــه وكل إصبــع لــه مبلــغ معــن باملحصلــة وصــل املبلــغ
إىل  200ألــف دينــار وخفــض املبلــغ إىل الصفــر بالجــاه والوجــه والطيــب  .الـراوي الحــاج مــوىس
الشــيوخي أبــو وائــل  ،التاريــخ 2004/8/24م .
�سرقة ال�سيارات والعمل يف املخدرات
التقيــت مــع أحــد الوجهــاء واملصلحــن مــن وجهــاء جبــل الخليــل ليتحــدث يل عــن حادثــه
القتــل التــي تبعــت هــذه األحــداث ومــا ترتــب عــى ذلــك مــن نتائــج ،فقــال:
كان شــخصان يعمــان معـاً يف رسقــة الســيارات وكانــا يقومــان بتصفيــة الحســاب بينهــا قبــل
أن يفرتقــا وبعــد مــي فــرة مــن الزمــن اتفقــا عــى العمــل يف املخــدرات ،ولكــن أحدهــا أصبــح
ـيىء .ويف
يخطــط للتخلــص مــن زميلــه بعدمــا رآه مــن األربــاح الهائلــة مــن وراء هــذا العمــل السـ ّ
ذات يــوم دعــى زميلــه لعمــل حســاب بينهــا يف منطقــة بعيــدة عــن البلــد التــي يقطناهــا بعــد أن
حصــل عــى ســاح بطريقــة غــر مرشوعــة مقابــل مبلــغ مــن املــال لصاحبــه وغايتــه التخلــص مــن
زميلــه .وعندمــا جلســا معـاً لعمــل الحســاب كالعــادة أشــهر عليــه الســاح قائـاً لــه إمــا أن تتنــازل
عــن حقــك وإال ســوف تالقــي مصــرك فضحــك منــه زميلــه قائـاً لــه أتركنــا مــن الســخريات ودعنــا
نكمــل هــذا الحســاب بيننــا إال أنــه رفــض وقــام بأطــاق رصاصــة باتجاهــه للعمــل عــى تخويفــه
فدافــع زميلــه عــن نفســه بحجــر ،ثــم أطلــق النــار عليــه فقتلــه .وعندمــا ســمع أهــل املجنــي عليــه
مبــا حــدث لولدهــم قامــوا باالنتقــام مــن أهــل الجــاين وتدخــل رجــال اإلصــاح بأخــذ هدنــة ملــدة

ثالثــة أيــام وثلــث ليتمكــن أهــل الجــاين مــن مغــادرة املنطقــة .وبعــد مــي الفــرة املحــددة قــام
رجــال الخــر واإلصــاح بأخــذ عطــوة عشــائرية ملــدة ســنة قامــوا خاللهــا بأخــذ مبلــغ خمســة عــر
ألــف دينــار أردين وألــف وخمســة وعرشيــن دينــارا ً ف ـراش عطــوه وبعــد مــي فــرة ســنة مــن
ترحيلهــم تدخــل أهــل الخــر واإلصــاح إلنهــاء هــذه القضيــه باالتفــاق مــع أهــل املجنــي عليــه،
حيــث قامــوا بإحضــار الجــاين وعقــد مشــاورات بــن أهــل املجنــي ،فكانــت النتيجــة االجملــع
عــى مســامحة الجــاين وإحــال الوئــام محــل الخصــام وإنهــاء املنازعــات بينهــا بعــد شــعور أهــل
يسء وغــر مــروع وال يرضــاه اللــه وال
املجنــي عليــه بــأن مــا كان يعملــه ولدهــم هــو عمــل ّ
رســوله  .الـراوي عبــد الرحمــن حجــة  -دورا .
ْ
املظلوله
قصــة حقيقيــة حدثــت مــع أحــد التجــار مــن بلــدة بنــي نعيــم واملدعــو محمــود املنــارصة
حيــث توجــه هــذا الشــخص إىل منطقــة البطــوف داخــل الخــط األخــر ،وبينــا هــو يتجــول يف
أحــدى الشــوارع التقــى بــه أحــد األشــخاص فاصطحبــه إىل البيــت ،ثــم قــام باســتدعاء أصحابــه
الذيــن هــم عــى شــاكلته فقامــوا برتبيطــه وقتلــه وأخــذ مبلــغ ســبعة آالف شــيكل كانــت بحوزتــه،
بعدهــا توجــه أهــل املغــدور إىل الشــيخ حســن ناجــي عمــرو وأخــروه مبــا حصــل مــع ولدهــم
وربــط االتصــال مــع عبــد الوهــاب درواشــه مته ـاً أهــل البطــوق بأنهــم قامــوا بقتــل محمــود
املنــارصة مــن بلــدة بنــي نعيــم ،ثــم توجــه عبــد الوهــاب درواشــه إىل مدينــة الخليــل ألخــذ
عطــوة عشــائرية ملــدة شــهر ،ولكــن ويف خــال املــدة املقــررة مل يحــروا إلنهــاء العطــوة ألنــه مل
يعــرف أحــد مــن أهــايل البطــوق بأنــه قتــل هــذا الرجــل .بعدهــا توجــه الشــيخ حســن ناجــي
عمــرو مصطحب ـاً معــه مجموعــة مــن رجــاالت الخــر واإلصــاح إىل بيــت عضــو الكنيســت عبــد
الوهــاب الدراوشــة ألخبــاره وإعالمــه بــأن عــدم إنهائهــم العطــوة ليــس ممــن متــر مــر الكـرام عىل
أهــايل جبــل الخليــل وأن كل شــخص مــن أهــايل منطقــة البطــوق يعتــر دمــه مهــدورا ً وبينــا هــو
يتحــدث قــال أحــد رجــاالت أهــل البطــوق أنــا غــر مســتعد أن أكــون عرضــة مــن أجــل فــان
فــكان ذلــك اعرتافـاً منــه بــأن فالنـاً هــو القاتــل ،فتوجــه بعدهــا عبــد الوهــاب دراوشــة إىل أهــل
املعتــدي وأخربهــم بــأن ولدهــم فالنـاً هــو الــذي قــام بهــذه العمليــة وبعــد التحــري والتحقيــق مع
هــذا الولــد اعــرف بأجرميتــه فاعتقلتــه الرشطــة اإلرسائيليــة ،وبعدهــا تــم أخــذ عطــوة عشــائرية
مــن أهــايل بنــي نعيــم تــم متديدهــا لســنه وبعــد إنتهــاء املــدة توجــه أهــايل املنطقــة الشــالية
إلنهــاء العطــوة وقامــوا بتغرميهــم  45ألــف دينــار مل يــرد منهــا يشء  .الـراوي حســن ناجــي عمــرو،
الباحــث يــارس الســويطي  ،التاريــخ 2004/10/15م .
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املظلولة
أحــد األشــخاص قتــل ومل يظهــر القاتــل  ،يدفــع ديتــه الطرفــان ألهــل املقتــول ألنــه ال يوجــد
قاتــل حســب الظــرف الــذي قتــل فيــه .
ق�صة اخل�شان
الخشــان ( قرمييــا ) وهــو أصـاً كان مــن البــدو ســكن فــرة يف ســعري وقتــل شــخصاً مــن قريــة
ســعري وتــم إجــاؤه عــن القريــه .
عــاد الخشــان بعــد فــره مــن الزمــن إىل القريــة لقتــل شــخص آخــر فاختبــأ يف البَ ـ ْد ( وهــي
مغــارة كبــرة جــدا ً يف ســعري ) وعــاش مــا كان يرسقــه مــن الخبــز مــن الطوابــن .وذات مــرة جــاء
شــخص كبــر إىل ســعري فضايفــوه “عزومــه” وذبحــوا لــه الذبائــح ،وعنــد تقديــم العشــاء تســلل ليـاً
ورأى أحــد األشــخاص الذيــن يحملــون الطعــام وهــو يحمــل طبــق اللحــم للضيــف فتســلل ورسق
( املعلّــق أكــر قطعــة تخــص هــذا الضيــف ووضعهــا تحــت إبطــه ورجــع إىل املغــارة وهنــاك أكل
هــذه اللحمــة ويف تلــك الليلــة دخــل رجــل إىل املغــارة لقضــاء حاجتــه ألنــه ال يوجــد وقتَهــا دور
خــاء  ،ومل يعلــم بوجــود الخشــان يف تلــك املغــار ِة ،ومل يتكلــم الخشــان ومل يظهــر ،ثــم دخلــت فتــاة
إىل املغــارة ومل يتكلــم الرجــل وال الخشــان الــذي يراقــب الوضــع .أخــذت الفتــاة حاجتهــا وخرجــت
وبعــد فــرة مــن الزمــن تبعهــا الرجــل فإتهــم الرجــل بهــذه الفتــاة وكان لهــا ســبعة إخــوة عزمــوا
عــى ذبحهــا عــى العــن ،وكانــت الفتــاة تصيــح وتقــول إنهــا مظلومــة ألنهــا فع ـاً مظلومــة ،وملــا
ســمع الخشــان بــأن الفتــاة ســتقتل عــى العــن مــن هــذه القصــة وكان عــى عــن ســعري جمــع
غفــر مــن النــاس ملعاينــة مقتــل الفتــاة ،حينهــا خــرج قرمييــا ( الخشــان ) مــن مغارتــه وذهــب
إليهــم معرتفــا بأفعالــه ونوايــاه ،ومقـرا بــأن هــذا الرجــل وهــذه الفتــاة بريئــان مــن هــذه التهمــة،
ـت ومل ميســها شــخص فبذلــك بــرأ الخشــان
ـت وخر َجـ ْ
وقائــا إين كنــت يف املغــارة وحــدث أن َد َخلَـ ْ
الفتــاة والرجــل وتــم العفــو عــن الخشــان بســبب فعلتــه هــذه وبرئــت الفتــاة مــن تهمتهــا  .الـراوي
الحــاج عــي حســن الجـرادات  ،العمــر  90عامـاً ســعري  ،التاريــخ 2004/6/21م .
اجلالء والرتحيل
تقاتــل طفــان بعضهــا البعــض فقــام رجــل كبــر بــرب أحدهــا وقــد أدى إىل جرحــه يف
رأســه والطوشــه حدثــت بــن عائلــة صالــح ودار حمــدان وعبــد الحميــد محمــود محمــد الفــروخ
 ،وقــد تدخــل أهــل اإلصــاح إلصالحهــم قبــل أن يحــدث بينهــم مشــاكل وفجــأه قــام دار حمــدان
مبهاجمــة دار األخــرس ،وكانــوا مســلحني ،فأصابــوا ثالثــة أشــخاص مــن دار حمــدان وقتلــوا آخــر
( رجــل ) كــا قامــوا بإجــاء دار األخــرس ودار عبــد الحميــد محمــود ذبلــة عنــد ســهل املطــردة
فنزلــوا عنــد الرشــايدة يف أرض واد أبــو عيــاش وقــد دفــع دار األخــرس مبلــغ  40000دينــار إىل دار
حمــدان  .الـراوي خليــل إســاعيل الفــروخ ( أبــو يونــس )  ،العمــر  77ســنه .

طلب اجلن من االن�س الرتحيل للجاين
أحداث هذه القصة حدثت حقيقية بني الجن واإلنس عىل عني بيت عينون .
طلــب رجــل مــن ولــده عبــد القــدوس محمــد عيــدة الذهــاب مســا ًء ليحــر املــاء إىل البيــت
فأخــذ الشــاب حــاره وذهــب إىل عــن بيــت عينــون وبــدأ بإخ ـراج املــاء مــن العــن فكلــا كان
يخــرج الدلــو وميــأ بــه القربــة ويركنهــا إىل مــكان مــا يجدهــا فارغــة مــن املــاء  ،كــرر الشــخص
مــلء هــذه القــرب عــدة م ـرات فوجدهــا فارغــة فجــن جنونــه فألقــى بالدلــو الــذي ميــأ بــه يف
رض َب الج ـ ُن هــذا الشــاب فأصبــح ال يعــي
األرض فــكان تحــت رضبتــه أحــد مــن الجــن فقتلــه َ ،
نفســه وأصبــح كاملجنــون .
كان والــد هــذا الشــاب يتعامــل مــع الجــن فلــا كشــف مــا بــه وجــد أن الجــن قــد رضبــوا
ولــده فأتصــل باملســؤول عــن الجــن الــذي قتــل ولــده ألنــه كان يراهــم وطلــب منهــم االبتعــاد
عــن ولــده فطلبــوا مــن والــد الشــاب ذبــح الغنــم لهــم وعــدم التســمية عــى الذبــح ووضعهــا عــى
عــن بيــت عينــون وترحيــل ولــده مــن البلــدة ملــدة  7ســنوات  .الـراوي الحــاج محمــد القديــري ،
العمــر  70عام ـاً  ،التاريــخ 2004/6/29م .
اجلالء والرتحيل
“لأرفع لوجه اهلل رايه بي�ضا وفالن رايته بي�ضا”
يؤخذ يف حالة القتل وهتك العرض والخطف عىل جميع أنواعه ،خطف امرأة أو رجل .
عادة رفع الراية البيضاء والسوداء
هــذا مــا يقولــه أهــل أرطــاس إذا متنــوا أو طلبــوا مــن اللّــه أن يحقــق لهــم أم ـرا ً حســناً أو
اســتجاب اللــه لدعائهــم أو عندمــا يســاهم شــخص مــا يف فــض نـزاع قبــل أن يســتعمل أو يعمــل
أي عمــل مــن أعــال الخــر .
والرايــة البيضــاء أو العلــم األبيــض هــو بــرق الحــب عندمــا تــرى رايــة بيضــاء يف القريــه فإنــك
تــدرك أنهــا رمــز الشــكر للــه .
والرايــه البيضــاء عبــارة عــن قطعــة مــن القــاش األبيــض تكــون مربعــة الشــكل أو مســتطيلة،
تعلــق عــى خشــبة أو عصــا أو عــى زاويــه حديــد ،عــى ســطح املنــزل أو عــى بــرج التلفــاز
وأحيانـاً تعلــق عــى بــاب الــدار ،وتكــون أحيانــا مرفوعــه باأليــادي ،يلــوح بهــا الرجــل أو املــرأة،
وهــي عــادة مــا تكــون قطعــة مــن خرقــة الشــاش األبيــض ( قــاش الجورجيــت ) التــي تلبســها
املــرأة الفالحــة عــى رأســها أو قطعــة مــن حطــة البْــوال التــي يقمــر بهــا الرجــل عــى رأســه أو
قطعــة مــن قــاش البفــت األبيــض  ،إن اللــون األبيــض يحمــل عنــد معظــم أهلنــا وشــعبنا الكثــر
مــن الــدالالت ،فهــو داللــة عــى الطهــر والنقــاء والــراءة والحــب والــرف والســام وصفــاء
القلــوب والنيــة فهــم يقولــون ( قلبــه أبيــض زي البفتــه ) .
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عندمــا يولــد الطفــل ويــرى النــور يلفــع بلفــاع مــن القــاش األبيــض ألنــه ُولــد وقلبــه صفحــه
بيضــاء وعندمــا ميــوت يكفــن بكفــن مــن قــاش البفــت األبيــض وعندمــا تــزف العــروس إىل بيــت
عريســها تلبــس ثــوب الفــرح والزفــاف األبيــض ،وحتــى مالبســها الداخليــه تكــون جميعهــا بيضــاء،
داللــة عــى الطهــر والــرف والعذريــة ،ويف مناســبات الفــرح واألعيــاد غالب ـاً مــا تلبــس النســاء
ثيابهــن البيضــاء وتلبــس البنــات فســاتينهن البيضــاء أو ذات األلــوان الفاتحــة كدليــل عــى البهجــة
والفرحــة والــرور؛ والحــاج عندمــا يحــرم يلبــس مالبــس اإلحـرام البيضــاء داللــة الطهــر والصفــاء
والتوبــة إىل اللــه ،إذ عنــد إمتامــه طقــوس الحــج يعــود كيــوم ولدتــه أمــه بــا ذنــوب .
إن رفــع الرايــة عــادة قدميــة يف إرطــاس ،كباقــي مــدن وقــرى فلســطني ،وهــي عــادة تناقلتهــا
األجيــال جيــل بعــد جيــل إىل يومنــا هــذا .عنــد دخولــك القريــه تــرى رايــات مرفوعــه هنــا وهنــاك
وتــدرك أن مثــة مناســبة أو حــدث ســعيد مــن بعيــد ،وهــي تســتعمل كدليــل للنــاس واملهنئــن
عــى مــكان ذلــك الحــدث الســعيد وقــد تبقــى هــذه الرايــات البيضــاء مرفوعــة حتــى تبــى بســبب
عوامــل الطقــس املختلفــه .
إن مناسبات رفع الراية البيضاء كثرية نذكر منها :
ú úنجــاة أحــد أفـراد األرسة مــن حــادث خطــر قــد يتعــرض لــه كالســقوط مــن مــكان مرتفــع أو
بركــة أو بــر أو النجــاة مــن حــادث ســر مــروع أو الشــفاء مــن أمل بــه بســبب مــرض خطــر
فلقــد كان هنــاك صبــي ذات مــر ًة وقبــل حــوال ســبعني عامـاً قــد وقــع فأصيبــت يــده بجـراح
طــال أمــد شــفائها بــل كان يخــى برتهــا ،ثــم عولجــت ،بــإذن اللــه ،بامللــح فشــفيت فنصــب
والديــه رايــة بيضــاء أمــام بيــت العائلــة قائلــن ( تنقيــم رايــة بيضــا لربنــا ) .
ويف حادثــة أخــرى مــرض أحــد األطفــال حتــى بلــغ درجــة ال يرجــى شــفاؤه ،وكان راقــدا ً يف
املشــفى زمــن العيــد  ،إال أن أحــد أعضــاء حمولتــه يف إرطــاس مل يحتفلــوا بالعيــد منتظريــن أخبــار
الطفــل وشــاهدوا ذات يــوم أرستــه عائــدة مــن املستشــفى وهــي تحمــل رايــة بيضــاء فعلمــوا
أن صلواتهــم وصربهــم قــد اســتجيب لهــا وأن الطفــل قــد أنقــذ فبــادروا إىل ذبــح املاعــز وأقامــوا
وليمــة .
ú úعنــد انتهــاء أحدهــم مــن بنــاء بيتــا خــاص بــه ،وهــو مــا يعتــر إنجــازا ً عظيـاً يف حيــاة الفــرد
خاصــه يف القريــة ،فإنــه ينصــب رايــة بيضــاء ،ألن ايجــار املســكن كان يعتــر مــن العــار ،إذ
ملــك املســكن الخــاص دليــل االســتقاللية ،واملثــل يقــول ( يســكن يف خيمــه ِملْــك وال يقعــد
بقــر باألجــار .
ú úإذا حــل الصلــح والوئــام بــدل الشــقاق والخصــام بــن عائلتــن يف القريــة أو مــع عائلــة خــارج
القريــة فــإن رايــة الصلــح البيضــاء ترفــع ،وخاصــة إذا كان الخــاف خطـرا ً كالقتــل أو الدهــس
أو هتــك العــرض .
ú úإذا خــرج مــن الســجن أحــد أف ـراد العائلــه أو ثبتــت براءتــه خاصــة مــن تهــم متــس ســمعة
العائلــه ورشفهــا أو كان محكومـاً بتهمــه أمنيــه فــإن أفـراد عائلتــه وأصدقــاءه ينتظرونــه خــارج

بوابــة الســجن ليصطحبــوه إىل البيــت حيــث تلــوح بالرايــات البيضــا ء أثنــاء موكــب العــودة
وبعــد الوصــول إىل البيــت ترفــع الرايــات البيضــاء عــى ســطح املنــزل وتقــام الوالئــم إحتفــاء
بهــذه املناســبة .
ú úإذا حدثــت مشــكلة تتعلــق بــرف العائلــة ( العــرض فــإن هــذه العائلــة ترفــع الرايــة البيضــاء
عــى بيوتهــا داللــة عــى ســامة هــذا العــرض مــن االنتهــاك واالعتــداء حيــث يعتمــد القضــاء
العشــائري يف أحكامــه عــى املعتــدي أو املــس للعــرض برفــع رايــات بيضــاء إىل بيــت العائلــه
التــي تعــرض رشفهــا للمــس أو الخــدش .
ú úإذا زوج ابــن عزيــز ،وخاصــة إذا كان هــذا االبــن وحيــدا ً أو كان اإلبــن البكــر فــإن الرايــات
البيضــاء ترفــع  ،وترفــع الرايــات البيضــاء أيضـاً صبــاح ليلــة الدخلــة دليـاً عــى أن ابنهــم قــد
أفلــح يف زواجــه وتنــر مالبــس العــروس البيضــاء عــى الحبــال عــى ســطح املنــزل لنفــس
الغــرض ،وكذلــك ترفــع الرايــة البيضــاء عندمــا يشــكك يف عذريــة العــروس أو البنــت ويثبــت
عكــس ذلــك .
ú úإذا رزق أحدهــم ابنـاً ذكـرا ً وخاصــة إذا كان هــذا املولــود الذكــر قــد ولــد بعــد عــدة مواليــد
إنــاث وكذلــك بعــد إمتــام طقــوس عمليــة الطهــور .
وكانــت ترفــع الرايــات البيضــاء عندمــا كان ينهــى أحــد أبنــاء العائلــة دراســته الثانويــة أو
يحصــل عــى شــهاده جامعيــه متوســطه أو عليــا وخاصــه يف الطــب أو الهندســه أو الحقــوق ولكــن
هــذه العــاده قــد تالشــت منــذ أكــر مــن عقديــن مــن الزمــن .
ترفــع الرايــه البيضــاء عنــد االستســام يف الحــروب أو املعــارك كــا حــدث مث ـاً عندمــا احتــل
اليهــود الضفــة الغربيــة يف العــام  67رفــع معظــم املواطنــن رايــات بيضــاء عــى ســطوح املنــازل
تعبـرا عــن عــدم وجــود مقاومــة يف هــذه البلــدة أو البيــت واعالنــا الستســامهم ،أخـرا ً يقولــون
الرايــه البيضــاء لفــان تعبــر عــى أ َّن فالن ـاً هــذا رجــل خــر وفضــل يف رفــع األذى ورفــع الخطــر
وإزالــة الظلــم الــذي يقــع عــى هــؤالء األف ـراد والجامعــة .
أمــا بالنســبة للرايــة الســوداء فهــم يقولــون ( فــان رايتــه ســوداء ) أو ( رايتــك ســوداء )
إذا جلــب أحدهــم خ ـرا ً ســيئاً أو تســبب لهــم يف طلــب قضيــة أو كارثــة أو كان ســبباً يف ذلــك
والرايــة الســوداء غالبـاً مــا تكــون مــن قطعــة قــاش أســود مربعــة أو مســتطيلة مــن قــاش ال َحـ َـر
األســودالذي تحــاك منــه املــرأة الفالحــة وعــادة مــا تكــون مــن ثــوب أســود ال تســتعمله املــرأة .
أمــا اللــون األســود فــا يعنــي عنــد أهــل أرطــاس ســوى الحــزن والحقــد وهــم يقولــون ( قلبــه
أســود مثــل ال ُعطبــة ) كــا يفيــد األمل والظلمــة واملصائــب .
وهــذه الرايــة الســوداء ال ترفــع إال يف مناســبة محــدودة وألوقــات محــدودة عنــد مــوت عزيــز
لهــم أو مــوت زعيــم وطنــي محبــوب أو كارثــة وطنيــة أو مذبحــة حلــت بإخوانهــم وتــزول هــذه
الرايــة مــن عــى أســطح املنــازل عــاده بعــد ثالثــة أيــام أو يف بعــض األحيــان بعــد أربعــن يوم ـاً
عندمــا تكــون املصيبــة أو الكارثــة فادحــة إال أنهــا تــدوم أكــر مــن ذلــك وال يجــوز إبقاؤهــا
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مرفوعــه عــى ســطح املنــزل بعــد إنتهــاء هــذه املــده ألنهــا تعــر تعبـرا ً عــن الحــزن واألمل والبــد
لهــذا األمل والحــزن مــن االنتهــاء ليكــون هــذا اإلنســان قــادرا ً عــى الصمــود واملقاومــة مــن جديــد
حتــى تســتمر الحيــاة والعطــاء مــن جديــد  .بقلــم مــوىس ســند  ،مركــز أرطــاس للـراث الشــعبي،
أرطــاس يف 1991/8/21م .
اعتداء على فتاه داخل حانوت( دكان) بهدف �إغت�صابها
كانــت هــذه الفتــاه تذهــب يف كل صبــاح إلحضــار وجبــة الفطــور ،عل ـاً بأنهــا مل تبلــغ بعــد
مرحلــة البلــوغ  ،إذ ال يتجــاوز عممرهــا اثنتــي عــرة عام ـاً .ذات يــوم مــن األيــام قــام صاحــب
الحانــوت بإغــاق البــاب عــى الفتــاه بغــرض مامرســة الجنــس معهــا ،وبعــد فــره قليلــة مــن
الزمــن ســمع املــارة صــوت فتــا ٍة تــرخ فاســتدعوا الرشطــة التــي قامــت بكــر بــاب الحانــوت-
الــدكان -فتحــه فتعرفــوا إىل أهــل الفتــاة وأعادوهــا إليهــم واخربوهــم مبــا حــدث مــع ابنتهــم،
كــا تــم اعتقــال صاحــب الحانــوت للتحقيــق معــه  .وبعدهــا قــام أهــل الفتــاه بنقــل ابنتهــم
للمستشــفى الحكومــي يف املدينــة مــن أجــل فحــص غشــاء البــكارة وتبــن بعــد الفحــص بــأن
ابنتهــم ســليمة ومل يحــدث لهــا أي يشء ،وبعــد ذلــك قامــوا بإحـراق دكان الجــاين وإرضام النــار يف
ســيارات أهلــه وتخريــب بيوتهــم وحــرق مزروعاتهــم ،ثــم تدخــل مجموعــة مــن رجــاالت االصــاح
والخــر إلنهــاء املشــكله ،حيــث ذهبــوا إىل بيــت أهــل الفتــاة ألخــذ عطــوة عشــائرية وقــدرت هذه
الخســائر كــا يقــول يل أحــد رجــاالت االصــاح مبليــوين دوالر وبعــد املــداوالت مــع أهــل الفتــاه
طلبــوا مــن رجــال االصــاح عــدم مطالبتهــم مبــا قامــوا بــه مــن إتــاف وتخريــب مقابــل التنــازل
عــن حقهــم ،وقــد ريض أهــل الجــاين بذلــك اإلتفــاق ،و تــم الصلــح بــن الطرفــن فحــل الوئــام محــل
الخصــام وانتهــت هــذه القضيــة بينهــا بســام .
الراوي :عبد الرحمن حجه  -دورا .
ق�ص�ص على الفتاة املو�شو�شه
يــروى أن أحــد الشــبان رأى بــأم عينــه فتــاة يعرتضهــا شــاب حيــث قــام بالتضييــق عليهــا ومــن
َثـ َّم تقبيلهــا .وبعــد التحــري واســتجواب هــذا الشــخص تبــن أخـ َرا ً أن كل مــا كان يدعيــه ويتقــول
فيــه ال أســاس لــه مــن الصحــة وإمنــا غايتــه التشــهري بهــذه الفتــاة وعمــل فضيحــة ألهلهــا بســبب
رفضهــم إعطــا َء ُه إيّــاه ،وبعــد ذلــك ذهــب رجــال أهــل االصــاح إىل بيــت أهــل الفتــاة الخبــار
أهلهــا بحقيقــة األمــر وطلبــوا منهــم أن ال يتخــذوا أي إجـراء تجــاه هــذا الشــخص للحفــاظ عــى
عرضهــم وعــرض ابنتهــم بعــد أن قــرروا باإلجــاع العمــل عــى قتــل هــذا الشــخص .إال أن رجــال
االصــا متكنــوا مــن أخــذ هدنــة منهــم ملــدة أســبوعني ،وبعدهــا ذهبــوا إىل بيــت أهــل املدعــي
وطلبــو ا منهــم دفــع مبلــغ خمســة عــر ألــف دينــار ملــدة أقصاهــا أســبوع واتفقنــا معهــم عــى
عمــل صلــح عشــائري .فوافقونــا عــى ذلكودفعــوا املبلــغ املذكــور فحــل الوئــام محــل الخصــام

تسـوِل لــه نفســه
علـاً بــأن املبلــغ املذكــور مل يســرجع منــه أي قــرش باعتبــاره درسـاً وعــره ملــن ّ
أن يعمــل مثــل ذلــك .
الراوي إبراهيم عبد القادر السويطي  -بيت عوا  ،العمر  67عاماً بتاريخ 2004/9/8م
ق�صة �أخرى على املو�شو�شة
حــدث أن أحــد األشــخاص كان يعمــل يف الســعوديه تــاركاً وراءه زوجتــه وأوالده .ويف ذات يــوم
وبينــا كانــت زوجتــه تذهــب إىل املحــات التجاريــة قــام أســافها مبراقبتهــا بعــد أن وصلتهــم
أخبــار بــأن زوجــة أخيهــم تذهــب إىل محــل فــان وتجلــس عنــده مــدة طويلــة للســمر والحديــث
الثنــايئ يف خلــوة ،عل ـاً بــأن هــذا الشــخص يعتــر صديق ـاً حمي ـاً لزوجــه،ا ولكــن ومــع كــرة
زيارتهــا لهــذا الشــخص حصلــت بالفعــل بينهــا عالقــة غراميــة حيــث تــم ضبطهــم مــن قبــل
أحــد إخــوة زوجــه يف وضــع غــر ســليم ،إذ رأى أنــه بعــد أن دخلــت زوجــة أخيــه إىل املحــل
قــام صاحــب املحــل بإغــاق البــاب ،وبعــد مــي عــر دقائــق توجــه إىل املحــل فطــرق البــاب
إال أنهــا مل يع ـراه انتباهــا ً.وهددهــا بــأن يجــر البــاب بواســطة جنزيــر مــن حديــد ،حينهــا
شــعر الجــاين بــأن الوضــع غــر طبيعــي اتفــق مــع عشــيقته بــأن تختبــئ داخــل املحــل ،وأن يفتــح
املحــل ثــم يغلقــه اليهامــه بعــدم وجودهــا يف املحــل .وبالفعــل قــام بفتــح املحــل بعدمــا شــعر
بــأن هــذا الشــخص توجــه إلحضــار ســيارة وأعطــى مفاتيــح املحــل لجــاره .وبعدمــا أحــر الســيارة
وربــط البــاب بجنزيــر مــن الحديــد منعــه جــاره قائـاً لــه إن فالنــا لديــه مفاتــح الــدكان ســرجع
بعــد قليــل ،وأنــا ســأقوم بفتحــه ،فرفــض ذلــك ،ولكــن مــن كان موجــودا ً هنــاك أقنعــوه أخ ـرا ً
فوافقهــم الــرأي بعــد أن حــاول فتــح البــاب بالجنزيــر .وعندمــا فتــح البــاب اراد مجامعتهــا إال أنهــا
رفضــت ذلــك فقــام أســافها بطردهــا إىل بيــت أهلهــا .وعندمــا بلــغ الخــر إىل أهــل املعتــدي وبعــد
التحقيــق مــع ولدهــم أعــرف مبــا نســب اليــه ،و طلــب أهــل املعتــدي مــن رجــال الخــر واإلصــاح
التوجــه إىل بيــت املعتــدى عليهــا لفــض الخــاف مقابــل مبلــغ خمســة عــر ألــف دينــار وقامــوا
بتدويــن طلباتــه ،وبعدهــا طلــب مــن الــزوج إرجــاع زوجتــه حفاظـاً عــى رشفهــا وعرضهــا  .الـراوي
حســن ناجــي عمــرو  ، -بتاريــخ 2004/10/20م .
املو�شو�شة
كان هنــاك جامعــة يســكنون يف بريــة نائيــة يف بيــوت مــن الشــعر مــع أغنامهــم ،وكانــوا
يرشبــون مــن بــر تب ُعـ ُد عنهــم حــوايل كيلــو مــر ،ويف يــوم مــن األيــام ذهبــت فتــاة صغــرة عمرهــا
حــوايل (  ) 15ســنه إىل البــر لتمــأ قربتهــا باملــاء ،فــإذا برجــل تعرفــه عــى البــر فام كان منــه إال أن
قــام مبهاجمتهــا عــى البــر ،األمــر الــذي أخــاف البنــت وأرعبهــا فهربــت مرسعــة إىل بيــت والدهــا
وعندمــا أعلمــت أمهــا بذلــك تكتمــت األم عــى الجرميــة ألن الرجــل املعتــدي مــن نفــس العائلــة،
ومــا أن مــر قرابــة شــهر عــى الحــادث حتــى ظهــر عــى وجــه البنــت وجلدهــا بثــور وذكــر لهــم
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الطبيــب أن هــذا الحــب –البثور-هــو نتيجــة خــوف تعرضــت لــه الــن،ت فعــرف أبوهــا بالحــدث
وأرســل رجــاالً إىل أهــل املعتــدي إال أنــه أنكــر ذلــك فحكــم عليــه رجــال العشــائر ميينـاً بخمســة
عــى هــذا اإلنــكار ،وعنــد اليمــن اعــرف بفعلتــه ورفــض أخــذ العطــوة وســانده بعــض رجالــه ألن
األمــر مــى عليــه شــهر وتســرت عليــه الفتــاة ،ولكــن رجــال اإلصــاح رفضــوا هــذا األمــر وأخــذوا
عطــوة ودفعــوا  2000دينــار أردين ألهــل الفتــاة ودفــع تكاليــف املستشــفى كاملــة وبقيــت البنــت
تعالــج مــن هــذا املــرض الــذي أصابهــا بســبب الخــوف عــى حســاب أهــل الجــاين حتــى طــال
األمــر وعملــوا طيبــة بدفــع حــوايل  20رأسـاً مــن األغنــام ألهــل البنــت والتــي بقــي حالهــا عــى مــا
هــو حتــى الوقــت الحــارض وعمرهــا اآلن حــوايل الســتني وهــي تعــاين مــن هــذا األمــر نتيجــة هــذا
االعتــداء  .الـراوي عبــد اللطيــف عبــد املجيــد الشــالده  ،بتاريــخ 2004/8/1م .
اللم�س والتحر�شات
حــدث أ َّن رجلــن كانــا يعمــان معـاً يف التنقيــب عــن اآلثــار املوجــودة يف باطــن األرض وبيعهــا
يف مــكان يبعــد عــن ســكناهم بحــوايل كيلــو مــر تقريب ـاً ،وكان لــكلٍ واحـ ٍـد منهــا ولــد وبنــت
وكان الولــد يحــر الطعــام يوم ـاً والبنــت تحــر الطعــام يوم ـاً آخــر ،ويف ذات يــوم قــام الولــد
باإلختبــاء يف أحــد الط ـران ( الصخــور ) الواقعــة عــى جانــب الطريــق للقيــام ببعــض األعــال
الســيئة مــع الفتــاة وبعــد رجوعهــا وقــف لهــا يف وســط الطريــق وحــاول ســحبها إىل الطور-صخــر
شــاهق -الــذي كان مختبئـاً فيــه إال أنــه بــاء بالفشــل ،وبعــد رجــوع والدهــا مــن العمــل أخربتــه
مبــا حــدث وأخــر والدهــا أقربــاءه وقامــوا بالهجــوم عــى بيــت املعتــدي وبعــد ذلــك قــام أهــل
املعتــدي بإســتدعاء رجــال اإلصــاح ووجهــاء العشــائر للقيــام بالواجــب املرتتــب عليهــم فتوجهــوا
إىل بيــت أهــل املعتــدى عليهــا وقامــوا بأخــذ عطــوة ثــم متديدهــا ملــدة ســنة وبعــد إنتهــاء املــدة
املقــررة توجهــوا إلنهــاء الخــاف بــن الطرفــن حيــث كان املحكــم يف ذلــك الســيد محمــد مــوىس
عمــرو وكان حكمــه كالتــايل :
•أن يقــوم أهــل املعتــدي بتقديــم مائــة جمــل متنوعــة األلــوان ثالثــون جمـاً حمـرا ً وثالثــون
جمـاً ســمرا ً وثالثــون جمـاً بيضـاً وعــرة جــال شــقح وعليــه أن يقــوم بدفــع مائــة دينــار
أردين عــن كل خطــوة وتعــد هــذه الخطــوات مــن مــكان لقياهــا حتــى دخولهــا البلــد إال
أن رجــال اإلصــاح ووجهــاء العشــائر مل يوافقــوه عــى ذلــك حيــث قامــوا بتغريــم املعتــدي
ثالثــن ألــف دينــار وتــم الصلــح والتســامح بــن أهــل املعتــدي وأهــل املعتــدى عليهــا وصافح
كل منهــا األخــر وحــل الوئــام محــل الخصــام وأمــا بالنســبة للفتــاه فقــد تقــدم لهــا أحــد
أقربائهــا .الـراوي خليــل حســان العــواوده  -إذنــا .

اللم�س والتحر�شات
اللمس والتحرشات لها يف العوائد العشائرية حق ويؤخذ عطوه عىل دفع دخاله .
يــروى أن رجــاً مــن قريــة ** كان يصاحــب رجــاً آخــر اســمه (س) وكان يــأيت اىل بيتــه
باســتمرار ويف يــوم مــن األيــام مل يكــن صاحبــه يف البيــت وكانــت زوجتــه وحدهــا فدخــل الرجــل
األول يتحــرش بهــا ووضــع يــده عــى رقبتهــا ومل تحــرك هــي ســاكناً وبعــد ذلــك خــرج مــن البيــت
وتســرت عليــه ودارت األيــام وزوجهــا مل يعلــم شــيئا ً،فــإذا بالفاعــل يقــول لزوجهــا بــكل اســتهتار
ي وأنــا أريــد أن
إين وضعــت يــدي عــى رقبــة زوجتــك وإنهــا تكتــم الــر ومل تُبِح ـ ُه وتســر ع ـ ّ
أمــس رشفــه،ا فــا كان مــن الــزوج إال أن غضــب وأقــام الدنيــا ومل يقعدهــا وتدخــل أهــل االصــاح
لحــل هــذه املشــكله ومل يســتطيعوا ذلــك ألن عشــرتة يف ذلــك الوقــت أقــوى مــن العشــرة االخرى،
إال أن الــرف وحــق الــرف أقــوى مــن كل يشء وبعــد مشــاكل معقّــد َة أدخــل األمــر عــى
أهــل ســعري ووجهائهــا فتدخــل يف األمــر منقــع الــدم محمــود ثلجــي الجـرادات واحــر الطرفــن
ملعرفــة الحــادث فــا كان مــن الفاعــل إال أن وكل واحــدا ً عنــه يحــي بلســانه فوقــف ضــده وقــال
الحصــان رشقــا واملهــر غربــا فقطــع الحصــان اللجــام وجــاء إىل النهــر بهــذه العبــارة ثبــت عــى
الفاعــل وبثبــوت الحــق والفعــل أخــذ رجــال اإلصــاح يعملــون عــى كيفيــة التعامــل مــع هــذه
القضيــه لحلهــا يف الوقــت الــذي مل يتدخــل أحــد مــن أبنــاء عمومتــه ( الفاعــل ) وقــد وقــف رجــل
مــن أهــل اإلصــاح وقــال إذا كان التحــرش بالـرايض يســقط الحــق مــا أثــار املجتمعــن وقالــوا إن
القضيــه بــدأت دون ترافــق وحســمها البعــض بــأن قــال يلحقهــا ميــن بخمســة مــن أهــايل الجــاين
ويف نهايــة املطــاف حــول هــذه القضيــه اىل أحــد رجــال اإلصــاح وهومنقــع الــدم محمــود ثلجــي
الجـرادات بتخفيــف مــن هــذه الفعلــة وتحويلهــا عقوبــة ماديــة بعــد أن ثبــت أن املــرأة تســرت
ومل تكــن قــد تراضــت عــى هــذه الفعلــة ودفــع أهــل الفاعــل مبلغ ـاً مــن املــال بعــد أن أخــذوا
طيحــة وطلعــة وعطــوة عشــائرية  .ال ـراوي أبــو عيــى امللقــب بخصــم الكيــس  ،الســكن م ـراح
ربــاح  ،العمــر  75عام ـاً  ،التاريــخ 2004/7/12م .
التحر�ش
ذكــرت الراويــة أن فتــاه جــاءت تصيــح إىل والدهــا والــذي كان مختــارا ً يف زمــن اإلنجليــز وقائــد
ربعــه والــذي يدعــى عقــل الشــالدة ،والقصــة هــي أن إحــدى الفتيــات إلتجــأت إىل هــذا القــايض
مدعيــة أن شــخصاً حــاول إغتصابهــا وقــام الحــاج طعمــة بإحضــار ذلــك الشــخص بعــد أن حمــى
البنــت يف بيتــه ملــدة شــهرين وأجــره عــى الــزواج مــن تلــك البنــت وفع ـاً تــزوج الرجــل هــذه
املــرأة زواجـاً رشعيـاً عــى ســنة اللــه ورســوله  .الراويــة خــره طعمــه الشــالده  ،العمــر  76عامـاً،
التاريــخ 2004/7/10م .
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القبل ( اللم�س والتحر�شات )
جــاء شــاب اىل إحــدى القــرى ليعمــل هنــاك ولكنــه كان شــاباً طائشـاً يغــازل البنــات ويتحــرش
بهــن فاكتشــف أهــل القريــة القصــة فهــرب الشــاب فلحــق بــه شــباب القريــة فقيــدوه ورضبــوه
وقتلــوه وتــم إخفــاء البندقيــة ولكــن لــكل جرميــة ومهــا إختفــت إال أن تظهــر وتعــرف ونــي
هــؤالء الشــباب أن للبندقيــة رقــم ونســوا شــطبه ويف يــوم جــاءوا إىل مختــار القريــة وكان لــه علــم
مــن قبــل بهــذه البندقيــة ألن لــكل البندقيــة رق ـاً يختلــف عــن األخــرى فتمكــن مــن معرفــة
القاتــل الــذي قتــل الشــاب ثــم قــام أهــل القريــة املطايبــة عــى أهــل القتيــل وتــم دفــع ديــة
املغــدور واإلصــاح بينهــا .
الراوي الحاج جباره حسن هندي العرامني  ،العمر  140عاماً  ،التاريخ 2004/6/28م .
�سود الليايل يجيبنه:
أتهــم رجــل بأنــه يراقــب بالبنــات أو يتحـ ّرش بهـ ّن فأطلــق النــار عليــه أحــد رجــاالت البلــدة
وأرداه قتيـاً وكان لهــذا الرجــل وزن كبــر يف اإلصــاح وحــل املشــاكل العشــائرية ومل يعــط أهــل
القاتــل عطــوة لقتــل الشــاب فقــام أهــل املجنــي عليــه بالهجــوم عــى أهــل البلــدة وســلبوا بقــر
الفاعــل واقاربــه كــا تــم طــرد القاتــل مــن البلــدة وترحيلــه ،ويف ليلــة مــن الليــايل ذهــب رجــل
اصــاح وقــال كلمــة لــه (ســود الليــايل )فأعطــى أحمــد **عطــوة ألهــل البلــدة وبعــد عامــن متــت
املطايبــة ودفــع الديــة ألهــل الشــيوخ وتــم الصلــح بــن القريتــن  .ال ـراوي الحــاج جبــاره حســن
هنــدي العرامــن  ،العمــر  140عامـاً  ،التاريــخ 2004/6/28م .
اللم�س والتحر�شات
يف يــوم مــا ،والــكالم للراويــة ،كان شــخص يف إحــدى القــرى وعنــده بنتــان عــى قــدر كبــر
مــن الجــال وكان هنــاك عبــد أســود أراد الظفــر بإحــدى البنتــن باللمــس والتحــرش وكان هــذا
العبــد يحمــل مسدسـاً ،وكان طويــل القامــة وحالــك اللــون ،فأخــرت إحــدى البنتــن والدهامبامــره،
فقــام الوالــد بأخــذ بنتيــ ِه والذهــاب مــن القريــه إىل منطقــة الجنــوب حيــث يتواجــد الحــاج
طعمــة عقــل فــرح لــه مــا حــدث مــع بنيتــه ،وقبــل أن يصــل بالبنتــن علــم العبــد أن البنتــن
قــد رحلتاعــن القريــه فركــب الجمــل ولحــق بهــا لكــن القــدر شــاء أن يظفــر بإحداهــن ,وذات
يــوم طلــب طعمــه مــن والــد البنتــن أن يصطحبــه إىل ســعري آمــر زوجتــه بــأن تحمــي البنتــن ،ثــم
طلبــت الزوجــه مــن إحداهــا أن تشــحد ملحــا مــن بيــت جارتهــم ،وكان العبــد يراقــب البنــات
فــرأى البنــت وحــاول معــه،ا لكــن أحــد األشــخاص شــهد ما وقــع فأمســك بالعبــد وأحــره إىل والد
الفتــاة والحــاج طعمــة الــذي ربطــه يف مغــارة لفــرة حتــى أعلــم والــد البنتــن أهلــه وأرغمهــم
عــى دفــع مبلــغ عــى محاولتــه االعتــداء عــى البنتــن  .الراويــة :خــره طعمــه الشــالده  ،العمــر
 76عام ـاً  ،التاريــخ 2004/7/10م .

الدخيله
ذكــرت الراويــة أنــه يف إحــدى األيــام قدمــت إىل بيــت الحــاج طعمــة عقــل فتــاة مــن قريــة
مجــاورة وطلبــت منــه أن يحميهــا بعــد أن فعلــت فع ـاً مشــيناً للعــرض وقــام بحاميتهــا ملــدة
أســبوعني كدخيلــة عنــده يف بيتــه ومنــع أهلهــا مــن االعتــداء عليهــا وقــد تــم حضــور الرجــل
الــذي إعتــدى عليهــا وتزوجــه،ا وبعــد زواجهــا قــام اخوتهاالســبعة بقتلهــا بعــد أخذهــا مــن ذلــك
املصلــح كــا قتلــوا الرجــل الــذي إعتــدى عليهــا  .ال ـراوي خــرة طعمــة الشــالدة  ،العمــر 76
عامــاً  ،التاريــخ 2004/7/10م .
ال ُقبالت
حــدث أن أحــد األشــخاص قــام بنقــل إحــدى الفتيــات القريبــات يف ســيارته حيــث رآه أحــد
األشــخاص وأخــر والــد الفتــاة بــأن فالن ـاً قــام بنقــل إبنتــك يف ســيارته وال أدري إىل أيــن وبعــد
رجــوع الفتــاة إىل البيــت قــام الوالــد بالتحقيــق مــع ابنتــه واعرتفــت أمامــه أنــه حــاول تقبيلهــا
ولكنهــا رفضــت أن يلمســها ولــو بيــده إال أن والــد الفتــاة مل يشــعر هــذا الشــخص ومل يُشــ ِعر
أقربــا َء ُه وامنــا بعــث لــه بعــض األشــخاص لقتلــه ،وبعــد مــي ســنة مــن مقتلــه قــام أهــل املغــدور
بقتــل شــخص مــن العائلــه الثانيــة وبعــد مــي أربعــن يومـاً مــن مقتــل الشــخص الثــاين قــام أهــل
القتيــل الثــاين بقتــل ثالثــة رجــال وامــرأة داخــل ســياره كانــت تقلهــم ،عل ـاً بــأن املــرأة كانــت
حام ـاً بتوأمــن ،ولكــن بعــد مــي ســت ســنوات مــن الحــادث ،أخــذت عطــوة قصــاص بينهــا
وتســامحا وحــل الوئــام محــل الخصــام .
الراوي خليل إبراهيم الرجوب  /الكوم  ، ،التاريخ 2004/10/25م .
الزنا باجلارة
حــدث أن أحــدى الفتيــات كانــت عــى عالقــة غراميــة مــع أحــد األشــخاص املجاوريــن
لبيتهــم ويف ذات يــوم قــام أهــل هــذا الشــخص بزيــارة أحــد أقربائهــم حيــث كانــت الفتــاة تقــوم
مبراقبتهــم وبعــد أن ذهبــوا قامــت الفتــاة باالتصــال بهــذا الشــخص للتعــرف إىل املنطقــة التــي
يريــد أهلــه زيارتهــا للذهــاب إليــه وهــو مــا فعلتــه موهمــة اهلهــا بــأن غايــة الزيــارة هــو تيســر
بعــض املوضوعــات الغامضــة يف املســاق ،علــاً بــأن هــذه الفتــاة كانــت متخصصــة يف اللغــة
اإلنجليزيــة والشــخص الــذي تريــد الذهــاب إليــه مــدرس املــادة نفســها وقــد أذنــا لهــا والديهــا
بذلــك ،وعندمــا التقيــا ،بــدآ اإلثنــان يتحدثــان إال أنهــا مل يحتمــا صـرا ً فقــام مبجامعتهــا ،وعندمــا
رأت نفســها يف وضــع ُمــز ٍر أخــرت والدتهــا مبــا حــدث لهــا وقامــت الوالــدة بإخبــار والدهــا الــذي
أخــر بــدوره أهلــه ،وبعدهــا قــام أقربــاء الفتــاة مبهاجمــة بيــت املعتــدي إال أن رجــال اإلصــاح
تدخلــوا لفــض النـزاع بــن الطرفــن بأخــذ عطــوة عشــائرية وقامــوا بتمديدهــا ملــدة ســنة ،وبعــد
انتهــاء املــدة ذهــب أهــل املعتــدي إىل بيــت أهــل املعتــدى عليهــا إلنهــاء القضيــة بينهــا فأصــدر
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أحــد رجــال اإلصــاح ووجهــاء العشــائر حكمــه قائ ـاً لهــم بعــد التحقيــق والتحــري مــع الفتــاه
نفســها تبــن يل أن مــا قامــت بــه كان بإرادتهــا وأنــه ال يحــق لهــا أي حــق تســتحقه مــن هــذا
الشــخص املعتــدي ومــا عليــه إال حــق الجــرة فــرأ ســاحة الجــاين ،وبعدهــا قــام أهــل املعتــدى
عليهــا بتزويــج الفتــاة إىل أحــد أقربائهــا بــدون مقابــل للحفــاظ عليهــا فقــط وكــا يقــول املثــل
العــريب عطيــة مــا فيهــا رد جزيــه  .ال ـراوي عبــد الفتــاح خليــل  -بيــت عــوا .
الزنا يف املحرمات
رأى رجــل يف بيــت ابنــه شــعر زوجــة ابنــه وهــي تقــوم بتمشــيطه فقــام والــد الــزوج باالعتــداء
عليهــا ،وملــا عــاد االبــن أخربتــه بفعــل أبيــه ،فنظــم هــذه األبيــات :
يا حاكم ثمانني ديره
يا بوي يا سعود
في البسات املطاويح
يا بوي شو ولعك
قرطن علينا املفاتيح
يا بوي الذين من الزعل
إال من حتت الثرى والترايب .
علي حارمه
يا بوي ديرتك ّ
الراوي خليل إسامعيل الفروخ أبو يونس  ،العمر  77عاماً  ، /التاريخ 2004/5/25م .
البنت تزنى
قصة حقيقية واقعية حدثت يف إحدى القرى وكانت أحداثها كالتايل :
يقــول أحــد الــرواة ممــن عــارص أحــداث هــذه القضيــة ومــا ترتــب عــى ذلــك مــن نتائــج
أن أحــدى الفتيــات كانــت عــى عالقــة مــع شــخص كان ميــارس الجنــس معهــا داخــل البيــت حيــث
كانــت يتيمــة األب واألم ومل يبــق يف البيــت إال هــي وأخوهــا البالــغ مــن العمــر عــر ســنوات ،ويف
يــوم مــن األيــام وبينــا كان الرجــل يقــوم مبجامعتهــا رآهــا أخوهــا ،فألقــى الرجــل القبــض عليــه
واتفــق مــع أختــه عــى أن يقتــاه خوف ـاً مــن أن يبــوح مبــا يجــري بينهــا و فضحهــا فوافقتــه
عــى ذلــك وقامــا معـاً بتوثيقــه ثــم قتلــه ودفنــه داخــل مزبلــة إلخفــاء أثــاره .ويف الصبــاح توجهــت
الفتــاة إىل أبنــاء عمهــا لتخربهــم بــأن أخاهــا مل يحــر إىل البيــت ،فرافقهــا وأهــل البلــدة للبحــث
عنــه ،ولكــن اللــه ســبحانه وتعــاىل يعلــم خائنــة األعــن ومــا تخفــي الصــدور ،وبينــا هــم يبحثــون
اشــتم أحــد الباحثــن رائحــة كريهــة وبتتبــع مصدرهــا عــروا عــى جثــة ُمثــل بهــا بعــد القتــل،
وبعــد التحــري والتفتيــش والتحقيــق مــع أختــه اعرتفــت بأنهــا هــي وعشــيقها قامــا بعمليــة القتــل
والتشــويه .وعندمــا شــعرت الفتــاة بــأن حياتهــا أصبحــت يف خطــر هربــت إىل مدينــة القــدس
وتعرفــت إىل أحــد األشــخاص وتزوجتــه ،إال أن أبنــاء عمهــا مل ينســوا جرميتهــا الشــنعاء ،بــل
اســتمروا يف البحــث عنهــا ،ويف يــوم مــن األيــام تــواردت إليهــم األخبــار بأنهــا متزوجــة وتســكن يف
مــكان كــذا ،حيــث ذهــب إليهــا أحــد أبنــاء عمهــا فأعطاهــا األمــان بعــد أن أقنعهــا بــأن مــا حــدث
هــو قضــاء اللــه وقــدره ،ولكنــه يضمــر عكــس مــا يظهــر ،فهــو يريــد أن يتخلــص منهــا بطريقــة

ذكيــه بعــد أن زارهــا أكــر مــن مــرة مصطحبـاً معــه يف كل مــرة الهدايــا .ويف إحــدى ويارتــه أقنعهــا
مبصاحبتــه إىل البلــد فوافقتــه عــى ذلــك ،وعندمــا َو َصــا إىل مدينــة الخليــل طلــب منهــا بــأن
تجلــس تحــت شــجرة لقضــاء بعــض الحاجيــات فأحــر ســكينا حــادة ،وعندمــا وصــا إىل مــكان
موقــف الســيارات ناداهــا قائـاً مــاذا فعلــت يــا فالنــة بأخيــك فطلبــت منــه الرحمــة إال أنــه هــوى
عليهــا بعــدة رضبــات حتــى فارقــت الحيــاه وبعدهــا حــرت الرشطــة إىل مــكان الحــادث وطلبــت
منــه بــأن يعطيهــم الســكني التــي بيــده إال أنــه رفــض إعطا َءهــم إياهــا إال داخــل املحكمــة معرتفـاً
أمامهــم مبــا نســب إليــه والدليــل عــى ذلــك أن أثــار دمهــا عــى يديــه وبعــد ذلــك قامــوا بنقلــه إىل
املحكمــة حيــث حكــم عليــه القــايض بالســجن ملــدة ثــاث ســنوات بعــد أن أزال الرايــة الســوداء
ووضــع مكانهــا الرايــة البيضــاء ولتكــن هــذه القصــة درسـاً وعــر ًة ملــن يعتــر  .الـراوي إبراهيــم
عبــد القــادر الشــوييك  -بيــت عــوا .
اجلاره رمتها ( اخلطيفه )
حــدث أن إحــدى الفتيــات كانــت عــى عالقــة غراميــة مــع أحــد الشــباب وهــو درزي األصــل،
وكان يعمــل ضابــط حــرس حــدود يف الجيــش اإلرسائيــي والفتــاه كانــت مــن إحــدى املــدن
الفلســطينية ويف يــوم مــن األيــام ســمع إخوتهــا مــن أحــد ســكان البلــدة بــأن أختهــم عــى عالقــة
مــع هــذا الضابــط فأحرضوهــا إىل البيــت وربوطهــا ورضبوهــا رضبـاً شــديدا ً شــج رأســها فاعرتفــت
مبــا نســب اليهــا علـاً بأنهــا مل تكــن عــى ارتبــاط بــأي جهــاز مــن أجهــزة املخابـرات اإلرسائيــي،ة
وبعــد نقلهــا إىل املستشــفى اتصلــت هــذه الفتــاة بعشــيقها الــذي زارهــا متنك ـرا بالــزي املــدين،
طالبـاً مــن مديــر املستشــفى والقامئــن عليهــا نقلهــا إىل مستشــفى آخــر لعالجهــا عــى مســؤوليته
وعــى حســابه الخــاص مدعي ـاً بأنــه عمهــا قــد وافقــه عــى ذلــك ،ويف املســاء أخذهــا عــى مــن
ســيارته إىل أحــد القضــاة حيــث عقــد عليهــا وتزوجهــا .ويف اليــوم الثــاين ذهــب أقربــاء الفتــاة
لزيارتهــا فأخربهــم مديــر املستشــفى مبــا حــدث ،وبينــا هــم يف الحديــث اتصــل هــذا الشــخص
مبديــر املستشــفى مخـرا ايــاه بــأن الفتــاة التــي كانــت عندهــم أصبحــت اآلن زوجتــه عــى ســنة
اللــه ورســوله طالبــا منــه اخبــار أهلهــا بذلــك ومطالبتهــم بعــدم فضــح ابنتهــم  ،متعهــدا بتقديــم
كل مــا يطلبونــه مــن حــق ،فســلم أقرباؤهــا باألمــر الواقــع ،وبعــد أن مــى عــى زواجهــا مــدة
ســنة أنجبــت منــه طفــا فاتفــق أهلهــا عــى زيارتهــا بعــد أن أخــروا أهــل البلــدة بأنهــم قامــوا
بتزويجهــا مــن هــذا الشــخص عــى ســنة اللــه ورســوله وأنــه هــو نصيبهــا وأن ليــس لهــم إال أن
يدعــو لهــا بالســعادة والهنــاء للحفــاظ عــى رشفهــا وعرضهــا ورشف وعــرض أهــل البلــد جميعـاً .
الـراوي محمــد احمــد أبــو عمــر  -بيــت عــوا .
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جاره رمتها (اخلطيفه)
كانــت هنــاك فتــاة طيبــة التفــت عليهــا امــرأة فاعتربتهــا مبقــام أمهــا ،وادعــت املــرأة أن
البنــت مبنزلــة ابنتهــا ولكــن بخبــث ،إذ ذات يــوم قالــت للفتــاة إين ذاهبــة لزيــارة ابنتــي ،فذهبــت
هــذه العجــوز الشــمطاء وأحــرت معهــا فتــى متنك ـرا يف وي فتــاة تدعــي أنهــا ابنتهــا ويف ليلــة
مــن الليــايل ام الشــاب املتنكــر باغتصــاب هــذه البنــت التــي كانــت متدينــة ،فقتلتــه بالســكني
والقــت بــه بعيــدا ً عــن القريــة ،ونتــج عــن االغتصــاب حمــل ،وبعــد أن أنجبــت ولــدا ً ألقــت
بــه يف نفــس املــكان الــذي ألقــت فيــه أبــاه بعــد قتلتــه ،وطلبــت مــن املــرأة العجــوز أن تأخــذ
هــذا الطفــل وتلــف بــه عــى النســاء بحثــا عــن حاضنتــه ،فاســتجابت لطلبهــا وأخــذت الطفــل
تعرضهعــى النســاء وعندمــا وصلــت إىل أمــه قامــت بإحتضــان الطفــل وتقبيلــه ألنــه ابنهــا  ،وملــا
حقــق معهــا اعرتفــت بــه وحكــت القصــة كاملــة وقــد تــم العفــو عــن هــذه املــرأة ألنهــا ليســت
مذنبــة وســلم لهــا الطفــل لرتبيتــه  .ال ـراوي الحــاج محمــد القديــري  ،العمــر  70عام ـاً  ،التاريــخ
2004/6/29م .
ال ّلغو
حــدث أ ّن أحــد األشــخاص بينــا هــو يف منامــه حتلــم بأنــه ميــارس الجنــس مــع بنــت فــان
وعندمــا أفــاق مــن منامــه وجــد بــأن مــا حــدث معــه حلــم وكأن شــيئاً مل يحــدث ويف الظهــرة
التقــى مــع مجموعــة مــن أصدقائــه فقــص عليهــم مــا حــدث معــه ليلــة البارحــة فقــام أحدهــم
بنقــل األخبــار إىل والــد الفتــاة فســتدعى والــده وأخــره بفعــل والــده طالبـاً منــه أن يردعــه عــن
أي انتبــا ٍه وبعــد فــره مــن الزمــن عــاود هــذا الشــخص
ذلــك إال أن والــد هــذا الشــخص مل يعــر ُه َ
الحديــث مــر ًة ثانيــة وعندمــا ســمع والــد الفتــاة وطلبــا مــن أبنائــه أن يقومــوا برضبــه فقامــوا
بتلبيــة طلبــه مــا أدى إىل نـزاع بــن الطرفــن نتجــت عنــه إصابــات .بعدهــا تدخــل رجــال اإلصــاح
ووجهــاء العشــائر لحــل املشــكلة بــن الطرفــن ،فاشــرط والــد الفتــاة عــى رجــال اإلصــاح أن
يحــر أهــل الفتــى مائــة ناقــة فوافقــوه عــى الطلــب .وعندمــا حــان وقــت إنهــاء العطــوة أحــر
أهــل هــذا الشــخص مــا طلبــه والــد الفتــاه ،ولكــن املحكــم يف حــل هــذه القضيــة كان رج ـاً ذا
حنك ـ ٍة وخــر ٍة ودراي ـ ٍة وقــد وكلــه والــد الفتــاة يف حــل هــذه املشــكلة ،وهــو ر ٍ
اض عــن كل يشء
يقــوم بــه ،وكان التحكيــم كاميــي :
طلــب مــن أهــل الشــخص أن يحــروا النيــاق وعندمــا جلــس مــرت آخــر النيــاق قــام بســياقها
إال أن املحكــم طلــب منــه أن يعــاود الجلــوس قائـاً أمــام الحضــور بــأن مــا حــدث مــع ابــن فــان
كان خيــاالً ومل يحــدث حقيق ـ ًة وبعدهــا تــم أخــذ عطــوة كــم ومل فاعتــر أن مــا قــام بــه إخــوة
الفتــاة مــن اعتــداء عــى هــذا الشــاب مقابـاً للــكالم الــذي تحــدث بــه أمــام أصدقائــه وبنــا ًء عــى
ذلــك تــم الصلــح برضــا الطرفــن املتخاصمــن وحــل الوئــام محــل الخصــام  .الـراوي عبــد الحافــظ
عبــد الرحمــن  -إذنــا .

اللغو
قامــت امــرأة بعمــل مطبــق للحصاديــن وقــد ذهبــت إليهــم ويف الطريــق جــاء رجــل وأخــذ
قرصـاً مــن املطبــق الــذي عــى رأســها فقامــت املــرأة برمــي املطبــق الــذي عــى رأســها ووضعــت
بــدالً منــه ( جـاّ ) روث اإلبــل والبقــر وعندمــا وصلــت اجتمــع الحصــادون ليأكلــوا بعــد انتظــار
الطعــام .وعندمــا فتحــوا األكل وجــدوه مــن روث البقــر فقالــوا لهــا  :مــا هــذا ؟ قالــت فــان أخــذ
كل مــا معــي مــن طعــام وقــد نتــج عــن وشــايتها مشــكلة كبــرة مــع أن الرجــل كان بريئ ـاً مــا
اتهــم بــه .الـراوي خليــل إســاعيل الفــروخ أبــو يونــس  ،العمــر  77عامـاً .
الزوجة تزين
قــال يل أحــد الوجهــاء واملصلحــن بــأن فتــاة كانــت عــى عالقــة غراميــة مــع أحــد شــباب البلــدة
التــي كانــت تســكنها وقــد تقــدم هــذا الشــاب لخطبتهــا مــن والدهــا إال أنــه رفضــه وأرغمهــا عــى
الــزواج مــن رجــل أخــر مــن بلـ ٍـد آخــر دون رضاهــا .وبعــد أن دخــل عليهــا هــذا الشــخص اتفقــت
مــع الشــخص األول أن يــأيت إليهــا إىل بيتهــا بعــد أن يذهــب زوجهــا إىل العمــل حيــث قــام بتلبيــة
مطلبهــا ومــارس معهــا الجنــس ملــدة مثانيــة عــر يومـاً وهــي املــدة التــي كان زوجهــا األول خــارج
البيــت لظــروف العمــل ،ويف يــوم مــن األيــام اكتشــفت حامتهــا هــذا الشــخص داخــل البيــت
وصاحــت عليــه إال أنــه هــرب مــن املــكان ومل يلــق القبــض عليــه وذهــب مبــارش ًة إىل والدهــا
وأخــره عــا حصــل معــه فطلــب منــه والدهــا أن يتســر عــى عــرض ابنتــه خوف ـاً مــن فضحهــا
واتفقــوا معـاً عــى أن يقــوم والدهــا بعمــل يرضيــه حيــث ذهــب الوالــد إىل بيــت ابنتــه وطلــب
مــن زوجهــا أن يطلقهــا مقابــل أن يدفــع لــه جميــع التكاليــف التــي خرسهــا فوافقــه الــزوج عــى
ذلــك وكان املبلــغ الــذي دفعــه هــذا الشــخص حــوايل خمســة آالف دينــار أردين وبعــد أن تســلم
املبلــغ ذهبــوا ً إىل املحكمــه الرشعيــه حيــث طلقهــا ثــم قــام الشــخص األول بعقــد ق ـران عليهــا
وتزوجهــا وحــل الوئــام محــل الخصــام بــن هــذا الشــخص ووالدهــا بعــد أن رفضــه يف البدايــة
فااليــام كــا يقــول املثــل الشــعبي يــوم لــك ويــوم عليــك  .ال ـراوي خليــل إبراهيــم الرجــوب -
الكــوم .
الزوجة تزين
حــدث أن حــر رجــل مــن املطارديــن للحكومــه إىل صديــق لــه يف القريــة وقــى عنــده ليلــة،
وعندمــا كان جالسـاً جلســت زوجــة صاحــب البيــت أمــام الضيــف ،وكانــا يتغــازالن ،وحــن خــرج
صباحـاً مــن البيــت لحقــت بــه حاملــة ابنهــا ،وقالــت :أنــا أريــد الــزواج منــك إين أحبــك ،فأجابهــا:
إين أكلــت العيــش عنــد زوجــك فــا أقــدر عــى خيانتــه ،فلــم تعــر اهتاممــا لكالمــه وإمنــا أكــدت
يك ابنــك وتعــايل معــي،
أنهــا تحبــه  ،فقــال لهــا ســري معــي فســارت ،ويف الربيــه قــال لهــا اتــر ِ
واللــه أعلــم مــاذا فعــل بهــا وتركــت الطفــل وراءهــا مســافة بعيــدة ،وبعدهــا انتبهــت إىل طفلهــا
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وطلبــت أن تعــود إليــه فرجعــت وجــاءت بالولــد ،وتابعــا الســر إىل أن وصــا إىل أهلــه فطلــب
مــن أمــه أن تبنــي لهــا بيت ـاً بجانــب بيتــه فــكان هــذا الرجــل يخــرج صباحــا ،ويعــود إليهــا يف
الليــل ،وملــا علــم أهلهــا باختفائهــا تيقنــوا مــن أن الــذي جاءهــم تلــك الليلــة هــو الــذي أخذهــا،
وبعــد االمســاك ذهبــوا بــه إىل القــايض ليحكــم بينهــم ،فقــال الرجــل للقــايض أنــا رجــل طريــد
و أال يحــق يل الــزواج فقــال القــايض ال ،واتهــم أهــل املــرأة الرجــل باختطافهــا إال أن القــايض
بــرأه ،فعــادت املــرأة مــع أهلهــا ثــم قتلوهــا .الـراوي الحــاج احمــد عبــد النبــي  ،العمــر  60عامـاً،
التاريــخ 2004/7/5م .
زنى الزوجة
يــروى أنــه يف ذات يــوم دخــل أحــد األشــخاص إىل أحــد البيــوت بعــد أن كان عــى إتفــاق ســابق
مــع املــرأة التــي يريــد أن يــزين بهــا .إال أن زوجهــا كان مراقبــا لهــا ،ومــع ذلــك مل يبــدي لهــا
ادراكــه للنيتهــا الخبيثــة إال بعــد أن دخــل الجــاين البيــت وقامــت الزوجــة بإغــاق البــاب ،فأحــر
إخوتــه ليكونــوا شــهداء عــى ذلــك ،وبعــد مــي خمــس دقائــق عــن اختالئهــا ببعضهــا البعــض،
قــام زوجهــا وإخوتــه بكــر البــاب ،إال أنهــا مل يضبطــا يف حالــة تلبــس ،فقــام الــزوج وإخوتــه
برضبــه وتوثيقــه وإخبــار أهــل الزوجــة مبــا حــدث ،لذلــك جــاؤوا إىل البيــت فاصطحبوهــا معهــم
وطلبــوا مــن زوجهــا أن يســر عليهــا .وبعــد ذلــك اخــر الــزوج أهــل املعتــدي عــى زوجتــه ،وأثنــاء
اســتجوابه اعــرف لهــم بأنــه حــاول مامرســة الجنــس معهــا ،فطلــب أهــل الــزوج بحــق “طيحــة
الــدار وطلعتهــا” وبعــد مــي فــره قصــرة مــن الزمــن أحــر أهــل املعتــدي رجــال اإلصــاح
ووجهــاء الخــر إلنهــاء الحقــوق املرتتبــه عليهــم ،فتســلم أهــل الــزوج عرشيــن ألــف دينــار أردين
وانتهــى الخــاف بــن أهــل املعتــدي وأهــل الــزوج .وبعــد مــي ســنة عــى مكــوث الزوجــة يف
بيــت والدهــا طلــب أهلهــا الــزوج بحــق زوجتــه إال أنــه رفــض فنشــب خــاف بينهــا ثــم اهتــدوا
إىل أن يكــون الــرع اإلســامي هــو املحكــم بينهامعــن طريــق املحكمــة الرشعيــة التــي حكمــت
للزوجــة بجميــع حقوقهــا كاملــه غــر منقوصــة ،كــا أعطــت للــزوج الــذي قــام بإطالقهــا حــق
اللعــان ،بحيــث ال يجــوز أن يرجعــا إىل بعضهــا البعــض حتــى لــو تزوجــت وطلقــت  .ال ـراوي
محمــد مطلــق أبــو جحيشــه  ،الباحــث يــارس الســويطي  ،بتاريــخ 2004/9/22م .
قتل املر�أة لزوجها �أو ابنائها
حــدث أن رج ـاً كان متزوج ـاً مــن امرأتــن إال أنــه مل يكــن منصف ـاً بينهــا حيــث كان مييــل
إىل الزوجــة الثانيــة أكــر مــن األوىل ويلبــي جميــع احتياجاتهــا ومتطلباتهــا ويف يــوم مــن األيــام
طلبــت منــه زوجتــه األوىل أن يشــري لهــا بعــض األغ ـراض الخاصــة بالبيــت إال أنــه رفــض ذلــك
قائـاً لهــا بأنــه يوجــد عنــدك أبنــاء كبــار وهــم يســتطيعون أن يشــروا لــك جميــع مــا تحتاجــن أو
تطلبــن إال أنهــا رفضــت هــذا اإلقـراح قائلــة لــه بأننــي مل أتــزوج أبنــا َءك بــل تزوجتــك أنــت وعليك

أن تكــون منصف ـاً بــن زوجتيـ َـك وبعــد جــدال طويــل بينهــا رضبهــا ومل متلــك أعصابهــا فرضبتــه
بحجــر أحــدث نزيفــا يف رأســه عل ـاً بــأن زوجهــا كان مصاب ـاً مبــرض الســكري ،فنقلــه أبنــاؤه إىل
املستشــفى ،ولكنــه فــارق الحيــاه متاثـرا ً بجراحــه .وبعدهــا اجتمــع وجهــاء العشــائر واملصلحــون
ألخــذ عطــوة عشــائرية كــا هــو متعــارف عليــه وبعــد أن تــم متديــد العطــوة ملــدة ســنه توجــه
أهــل املعتديــة مبصاحبــة وجهــاء العشــائر واملصلحــن إىل أهــل املقتــول إلنهــاء املشــكلة بينهــا
فأقــر أحــد الوجهــاء أمــام الجاهــه بــأن مــا حــدث يعتــر قتــا عمــدا متعمــدا طالبــا مــن أهــل
املعتديــة دفــع الديــة املحمديــة ومقدارهــا أربعــة وثالثــون ألــف دينــار أردين إال أن أهــل املقتــول
ســامحوا أهــل املعتديــه وارجعــوا لهــا املبلــغ املذكــور إرضــا ًء للــه ورســوله فحــل الوئــام محــل
الخصــام  .ال ـراوي حســن أبــو غبــوش  -ديــر ســامت .
قتل املر�أة لزوجها
حــدث أن امــرأة ال تحــب زوجهــا فتــوددت إىل زوجهــا وعملــت لــه فــوارغ ( كراعــن ) وأطعمته
بيدهــا قصــد التخلــص منــه ،وفعـاً وضعــت أحــد الكــوارع يف فمــه وضغطــت عليــه حتــى اختنق.
قتل املر�أة حلماها
كان هنــاك حـ ٌم كلــا رأى خطــأ مــن زوجــة ابنــه يريــد أن يصلحــه ،وقــد تكــرر حديــث الرجــل
مــع زوجــة ابنــه حتــى حقــدت عليــه .وذات مــرة قامــت زوجــة االبــن بدفــع حامهــا بعــد حديــث
معهــا ،وكان رج ـاً طاعــن يف الســن ،مــا أودى بروحــه  .ال ـراوي خليــل إســاعيل الفــروخ أبــو
يونــس  ،العمــر  77عامـاً .
قتل الرجل لزوجته
حصــل وقــت االنتــداب الربيطــاين أن رجــع زوج إىل البيــت فوجــد شــخصاً نامئــا مــع زوجتــه
برضاهــا وإتفاقهــا ففــر الرجــل وقتــل الــزوج زوجتــه .مل يتقبــل أهــل املــرأة الحــدث فطالبــوا
بإعــدام الــزوج الــذي ســلم نفســه إىل الرشطــة ووكل أهلــه محامي ـاً قدي ـرا ً للدفــاع عنــه وتربئتــه.
ويف يــوم املحاكمــه جــاء أهــل الــزوج إىل املحامــي ملرافقتــه إىل املحكمــه فقــال لهــم إذهبــوا
أمامــي وســأحرض فيــا بعــد وبــدأت املحكمــة وتأخــر املحامــي عــن الحضــور ســأل القــايض أيــن
املحامــي ؟ فأجــاب والــد الــزوج إنــه ســيأيت وبعــد فــرة حــر املحامــي إىل املحكمــة فصــاح بــه
القــايض ملــاذا تأخــرت ؟ فأجــاب املحامــي مــررت عــى بيتــك بعــد أن طلبتنــي زوجتــك (يقصــد
زوجــة القــايض) ،وهــي التــي أخرتنــي ،غضــب القــايض فصــاح باملحامــي صيحــة مخيفــة وبــدأ
يفكــر يف قتلــه  ،فقــال املحامــي انتظــر يــا ســيدي القــايض فكيــف ميكــن لهــذا الرجــل الــذي وجــد
عنــد زوجتــه شــخصاً أن يهــدأ ،فــأدرك القــايض القصــد مــن كالم املحامــي فــرأ الرجــل الــذي قتــل
زوجتــه  .ال ـراوي الحــاج مــوىس الشــيوخي أبــو وائــل  ،التاريــخ 2004/8/24م .
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قتل املر�أة على يد زوجها
إن ديــة املــرأه إذا قتلــت خطــأ نصــف ديــة الرجــل وكذلــك ديــة أطرافهــا وجراحاتهــا عــى
النصــف مــن ديــة الرجــل وجراحاتــه وإىل هــذا ذهــب أكــر أهــل العلــم .
فقــد روى عــن عمــر ريض اللــه عنــه وعــي كــرم اللــه وجهــه وابــن مســعود وزيــد بــن ثابــت
ريض اللــه عنهــم أجمعــن انهــم قالــوا يف ديــة املــرأة إنهــا عــى النصــف مــن ديــة الرجــل ومل ينقــل
أنــه أنكــر عليهــم أحــد فيكــون إجامعـاً وألن املــرأة يف مرياثهــا وشــهادتها عــى النصــف مــن الرجــل
وقيــل يســتوي الرجــل واملــرأة يف العقــل إىل الثلــث ثــم النصــف فيــا بقــي .أخــرج النســايئ والــدار
قطنــي وصححــه ابــن خزميــة عــن عمــر بــن شــعيب عــن جــده أن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم
قــال عقــل املــرأة مثــل عقــل الرجــل حتــى يبلــغ الثلــث مــن دينــه  ،وأخــرج مالــك يف املوطــأ
والبيهقــي عــن ربيعــة بــن عبــد الرحمــن أنــه قــال ســألت ســعيد بــن املســيب كــم يف أصبــع املــرأة
؟ قــال عــر مــن اإلبــل  ،قلــت فكــم يف األصبعــن ؟ قــال عــرون مــن اإلبــل .قلــت حــن عظــم
جرحهــا واشــتدت مصيبتهــا نقــص عقلهــا  ،فقــال ســعيد أعـرايف أنــت ؟ فقلــت بــل عــامل مثبــت أو
جاهــل متعلــم  ،فقــال ســعيد هــي الســنة يــا إبــن أخــي .
قتل املر�أة وهي تدافع عن نف�سها
دخــل أحمــد يف ليلــة مــن الليــايل عــى زوجــة أخيــه ويف غيــاب زوجهــا ،ولهــا ســبعة أوالد يف هذا
الوقــت ال يعــرف مــاذا حصــل بينهــم ؟ إال مــا قــام بــه أحمــد مــن قتــل الزوجــه وأوالدهــا الســبعة
وســحبهم إىل واد ودفــن جثتهــم هنــاك وبعــد مــدة مــن بحــث أهــل املــرأة عــن القاتــل وتقصــوا
األثــر ووجــدوا الجثــث تبــن لهــم بــأن الفاعــل هــو أحمــد الصبــاح فقــام محمــد ســامة الهــام
بالبحــث عنــه يقتــص منــه فــا كان مــن القاتــل إال أن ســلم نفســه إىل الســلطات اإلرسائيليــة فلــم
يبــق لرجــال اإلصــاح دور يف أخــذ عطــوة دم .وعندمــا قــام رجــال الرشطــه اإلرسائيليــة بإعــادة
املشــهد اقتحــم محمــد ســامة الســجن فحــاول إطــاق النــار عــى أحمــد الصبــاح لكنــه أصــاب
أحــد أف ـراد الرشطــة فقتلــه ،وهــو عــريب مــن مدينــة طوبــاس ،إثــر ذلــك تدخــل أهــل محمــد
ســامة ألخــذ عطــوة وكان مــن كبــار املصلحــن يف ذلــك الوقــت رجــل يدعــى محمــد عــي فخــرج
يف مجموعــة مــن الرجــال مــن منطقــة بيــت لحــم متجهــن إىل طوبــاس فدفعــوا الديــه ألن القتــل
كان خطــأ  .الـراوي عــي ســعد  ،الســكن تقــوع  ،العمــر  65عامــا.
�صائحة ديك احلوامة
حــدث أن فتــاة وأحــد األشــخاص مــن أقربائهــا ،وبالتحديــد ابــن فتــاة وابــن جارتهــا كانــا يرعيان
الغنــم مــع بعضهــا البعــض بالقــرب مــن األرايض املجــاورة للبلــدة ويف يــوم مــن األيــام غربــت
عليهــا الشــمس وبينــا هــا يتشــاجران طلــب منهــا هــذا الشــخص أن يُقبلهــا ولكنهــا رفضــت
بعــد أن أقنعتــه بــأن هــذا العمــل الــذي نريــد أن تقــدم عليــه هــو مــن املحرمــات قائلــة :إذا رآنــا

أحــد األشــخاص فإنــه ســيحدث مــا ال تحمــد عقبــاه فأرجــو أن تبتعــد حفاظـاً عــى عرضنــا ورشفنــا
نحــن األثنــن ولكــن هــذا الشــخص مل يقتنــع حيــث حــاول أن ميســك بهــا فرضبتــه وهربــت،
ولكنــه الحقهــا وأمســك مبنديلهــا وخلعــه وعندمــا شــعر بــأن الفتــاة أصبحــت عــى مشــارف البلــدة
توقــف ورجــع ،وبعدمــا وصلــت الفتــاة وصاحــت ســمعها أهــل البلــدة فقــام أهلهــا بالهجــوم عــى
ممتلــكات أهــل هــذا الشــخص حرقــا ونهبــا وبعــد ذلــك تدخــل وجهــاء العشــائر واملصلحــن لفــض
النـزاع بــن الطرفــن فطلــب والــد الفتــاة أن يكــون املحكــم يف قضيــة ابنتــه مــن اختيــاره فوافقــوه
عــى ذلــك ،فاختــار أحــد وجهــاء دورا ،وكان رجـاً شــديدا ً يف أحكامــه وهــو محمــد عبــد الرحمــن
عمــرو حيــث طلــب مــن أهــل املعتــدي دفــع مبلــغ  300جنيــه فلســطيني وكانــت تســاوي يف ذلــك
الزمــان  300رأس مــن الغنــم ،وقــد طلــب منــه الحــارضون طلبــوا تخفيــف الحكــم إال أنــه رفــض
ذلــك قائـاً لهــم ســأجعله عــرة ودرسـاً ملــن يعتــر وســأجعل الفتــاة تذهــب وهــي مطمئنــة عــى
نفســها مــن كل مكــروه قــد يحــدث لهــا وال تخــاف إال اللــه ســبحانه وتعــاىل علـاً بــأن مــا أخــذ
مــن املــال مل يــرد منــه أي يشء  .الـراوي حســن أبــو غبــوش  -ديــر ســامت .
�صائحة ال�ضحى
كان هنــاك شــخص نائــم يف الربيــة وكان هــذا الشــخص ضيفـاً نــازالً يف بيــت لحــم ومل يكــن يف
هــذا البيــت إال امــرأة ويف الليــل تحــرش بهــا محــاوال اغتصابهــا فلــم يتمكــن منهــا ألنهــا هربــت إىل
بيــت مــن البيــوت القريبــة واحتمــت عندهــم وقصــت عليهــم قصتهــا .
وقــد تــم الحكــم عليــه عنــد القــايض العشــائري بفــرش األرض بالقــاش األبيــض مــن بيتهــا إىل
البيــت التــي احتمــت بــه داللــة عــى أن عرضهــا أبيــض  .الـراوي الحــاج محمــد القديــري  /ســعري،
العمــر  70عامـاً  ،التاريــخ 2004/6/29م .
مقتل فتاة يف طو�شة عمومية بني عائلتني
إن الســبب يف مقتــل هــذه الفتــاه هــو خــاف عــى قطعــة أرض بينهــم علــاً بــأن هــذه
الفتــاة مل تكــن مــن أي الطرفــن بــل مــن عائلــة أخــرى وكانــت عابــرة طريــق أثنــاء نشــوب
الن ـزاع بــن الطرفــن املتخاصمــن حيــث أصيبــت بحجــر يف رأســها مــا أدى إىل وفاتهــا وكانــت
ـبب يف إيقــاف القتــال بــن الطرفــن وابتعــاد كل منهــا عــن اآلخــر .ورسعــان مــا توجــه أهــل
السـ َ
الخــر واإلصــاح بأخــذ عطــوة عشــائرية مــن أهــل املغــدورة وهــي عطــوة تفتيــش وبعــد التحــري
واالســتجواب اعــرف شــخص مــن إحــدى العائلتــن املتخاصمتــن بأنــه هــو الســبب يف مقتلهــا ومل
يكــن عامــدا ً متعمــدا ً بــل حــدث ذلــك عــن طريــق الخطــأ ولــوال اعرتافــه لــكان املتهــم يف ذلــك
الطرفــن وهــذه مــا يســمونه يف العــرف العشــائري ( باملظلولــة ) حيــث تدفــع ديتهــا مــن كال
الطرفــن وبعــد أن اعــرف هــذا الشــخص مبقتلهــا توجهنــا إىل بيــت أهــل املغــدورة وقمنــا بأخــذ
عطــوة عشــائرية وبعــد ذلــك توجهنــا إىل بيــت أهــل الجــاين للقيــام بالواجبــات املطلوبــة لدفــع
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مــا يتوجــب عليــه مــن مصاريــف إال أن هــذا الشــخص مل يكــن لديــه مــا يقــوم بتغطيتــه لســد
حاجيــات هــذه العطــوه حيــث قمنــا بحــل آخــر و ُم ـ ْر ٍض لــكل مــن الطرفــن وهــو إعطــاء أخــت
الجــاين إىل أخ املجنــي عليهــا أي تزويجــه إياهــا وبعدهــا حــل الوئــام محــل الخصــام وكان ح ـاً
مرضي ـاً للطرفــن  .ال ـراوي محمــد محمــد ســليامن الرجــوب  -الكــوم  ،بتاريــخ 2004/9/4م .
العر�ض
قصــة حدثــت قدمي ـاً يف احــدى القــرى  ،خطــب شــخص فتــاة ،مل يكــن أخوتهــا راضــون عــى
هــذا الشــخص ولكــن أجــروا عــى املوافقــة فطلبــوا أمــواالً طائلــة لتعجيــزه ،فقــام هــذا الشــخص
ببيــع جميــع مــا ميلــك ليدفعهــا مهـرا ً للعــروس ولكــن مل يتمكــن مــن املبلــغ املطلــوب فرتاجــع ،ثم
أشــار عليــه أصحابــه بخطــف هــذه الفتــاة فجهــز أربعــة أشــخاص لخطــف الفتــاة ليــا ،فدخلــوا
عــى بيتهــا ومســكوا بهــا لكنهــا بــدأت تــرخ فســمعها أخوهــا فخــرج حامـاً بندقيتــه إال أنهــم
قتلــوه وأوقعــوه يف وعــاء العجــن وامتــأ بالدمــاء وأخــذوا البنــت بالقــوة ،وهــي تــرخ ففــزع
الجـران وأنقــدوا البنــت ،فقــال النــاس لوالدهــا أطلــب مــاذا تريــد بــدل دم ابنــك فقــال أنــا أســأل
عــن عــرض بنتــي ال عــن دم ابنــي فقــال لــه العــرب عــرض بنتــك يف أمــان .
الحاج موىس الشيوخي الحساسنه أبو وائل  ،بتاريخ 2004/8/23م .
ال تذبح ولي ّتك على كذب النا�س
ق�صة عن احلمل الكاذب
كانــت هنــاك فتــاة رشيفــة عفيفــة مــن احــدى العائــات وفجــأة انتفــخ بطنهــا فاتهمهــا النــاس
بأنهــا حامــل حمــا غــر رشعــي ،ورست شــائعات يف القريــة وبلــغ والدهــا مــا يقــص النــاس مــن
قصــص وضعهــا.
فقــام أبوهــا املســكني بغســيل عرضــه بــأن قتــل ابنتــه بســبب األقاويــل ،ولكــن كان هنــاك
أشــخاص ذوو عقــول راجحــة وحكمــة حرصــوا عــى رؤيــة مــا يف بطنهــا للتأكــد مــن صحة االشــاعة،
وفع ـاً قامــوا بفتــح بطنهــا فوجــدوا أن هــذه الفتــاة بريئــة وأن انتفــاخ بطنهــا ناتــج عــن كيــس
مــاء .الـراوي خليــل إســاعيل الفــروخ ( أبــو يونــس )  ،العمــر  77عامـاً .
امل�صاحبه
يذكــر أن هنــاك اثنــن متصاحبــن يشــتغلون مــع بعضهــا ويتحدثــانِ حيــث قــال أحدهــا
لآلخــر :ألنــك صاحبــي قمــت بالتحــرش بزوجتــك فوجدتهــا مســتورة ،فقــام بإقامــة الحــق عليــه
وثبتــت فعلتــه عليــه ،لذلــك أمــره القــايض بــأن يدفــع مئــة دينــار يف وقتــه واملعنــى أن هــذا
الشــخص حــاول أن يوقــع بزوجــة صاحبــه لكنهــا رفضــت ومل تخــر زوجهــا ،ثــم تجــرأ الشــخص
الفاعــل فأخــر صديقــه مبــا فعــل ومــا حصــل يف ذلــك الوقــت ،أي قــام بفضــح نفســه ،فأقامــوا

الحــق عليــه .ال ـراوي محمــد شــاكر ج ـرادات  ،العمــر  75عام ـاً  ،التاريــخ 2004/7/8م .
غرة الدم
كيفيــة الغــرة  :الغــرة هــي مبثابــة زوجــة رشعيــه تعطــى لــذوي أهــل القتيــل مــن لــدن أهــل
القاتــل ســواء بنــت القاتــل أو أختــه وتعطــى لــذوي املقتــول إىل أخيــه أو إبنــه إذا قبلــوا بذلــك
كــا تعطــى عــى ســنة اللــه ورســوله و تدعــى ( بالغــرة ) ال يعقبهــا مهــر وال رشط يف حياتهــا مــع
مــن يقبــل بهــا بذلــك وهــذا يشء نــادر .
حدودها ورشوطها املكفوله .
تســاق الغــره كزوجــه رشعيــة عــى ســنة اللــه ورســوله إىل مــن يقبــل مــن ذوي املقتــول كــا
هــو مذكــور أعــاه ومحــدد بــن األبنــاء واألخــوه الغــر مــن الخمســة أو العائلــة كــا تكــون
مكفولــة لغايــة اإلنجــاب بابــن ذكــر ويف حالــة بلــوغ هــذا املولــود ســن الفطــام تعرضــه أمــه عــى
الرجــال بقولهــا ( هــذا ابــن فــان يســد عــن فــان أوالً ) أي الرجــل املقتــول لزوجهــا فينظــرون
لهــا ولــه ويقولــون نشــهد إنــه يســد وإنــه رجــل محــل رجــل ويســد محــل فــان فيبلــغ بذلــك
الــرط والكفــل الســابق ذكــره وحدتهــا وزواجهــا يف عــرض كفيلهــا الــذي يتبنــى مــع أهلهــا كيفيــة
إرجاعهــا لهــم ويتابــع ذلــك األمــر ويرجعهــا إىل أهلهــا بعــد ذلــك طالقــة محــررة مــن قيــد أو زواج
والعــزة حســب العــادات املرعيــة وإذا قبلــت بالرجــوع مــن عنــد أهلهــا إىل زوجهــا مــره أخــرى
وبرضاهــا يــأيت الــزوج املذكــور بســوقه ويدفــع مهـرا ً مــن جديــد وعقــدا ً جديــدا ً ويكــون بعــد هــذا
زواجـاً رشعيـاً كامــل الحقــوق والواجبــات الزوجيــة ،وال تعتــر ( غــرة مــرة أخــرى ) هــذه مفاهيــم
عــرض الغــرة حســب العــادات والعــرف العشــائرية دون القتــل والرقــاب كــا هــذا األمــر نــادر
الحصــول يف مجــال قصــاص الــدم والرقــاب .
مالحظــه  :الغــرة مبثابــة زوجــة رشعيــة تــزوج إىل أحــد ذوي املقتــول مــن إخوتــه أو أبنائــه الغــر
وال يعقبهــا مهــر وال رش ًٌط عليهــا ســوى رشوط كفيلهــا كــا ترجــع لزوجهــا بعــد وفــاء الديــن إذ
قبلــت بذلــك ويدفــع مهرهــا مــن جديــد وتعتــر زوجــة بعــد ذلــك كاملــة الحقــوق والواجبــات
فــرى بذلــك األمــر إنــه غــر وارد يف القصــاص والديــة ويعتــر بدعــة ومحرمـاً .
حســب ديننــا الحنيــف فالديــة معروفــة يف كتــاب القصــاص كــا أقــره الــرع اإلســامي فــا
يجــوز اســتمرارية هــذا املنــوال يف قضيــة الدمــوم والرقــاب كــا تعتــر خلطـاً بــن الحــق والحقيقــه
فيقــول اللــه تعــاىل ( ومــا أتاكــم الرســول فخــذوه ومــا نهاكــم عنــه فأنتهــوا وأتقــوا اللــه إن اللــه
شــديد العقــاب) .
صدق الله العظيم .
املصــدر مــن تـراث وقضــاء عشــائر النقــب  ،إعــداد الشــيخ فــرج ســليامن أبــو حــاد الحاممــده
( بــر الســبع ) مــن ص. 49-48
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خ�صام بني �أبناء العمومة ومقتل �أحدهما:
اخلالف على فتح النوافذ:
بنــى أحــد أبنــاء العــم بيتــا وأراد أن يفتــح نافــذة عــى ابــن عمــه املجــاور لــه ،فمنعــه مــن
ذلــك ،إال أن األول ،وهــو صاحــب البنــاء صمــم عــى فتــح هــذه النافــذة بعــد أن قــام بتحريــض
أبنائــه الذيــن قامــوا برشــق هــذا الشــخص بالحجــارة فتدخــل أهــل البلــدة ملنــع كلٍ طــرف مــن
إيــذاء الطــرف اآلخــر ،وقامــوا بأخــذ عطــوة بينهــا ملــدة شــهر وقــد انتهــت العطــوة بينهــا دون
أن يتوصــا إىل حــل ،أي اســتمرار الضغينــة والحقــد ،وتوقــف صاحــب البنــاء عــن البنــاء ملــدة
ســنة ،وبعدهــا التقــى أبناؤهــا يف إحــدى الطرقــات وكان لــكل منهــم ســياره وقــام أحدهــم
بالتضييــق عــى اآلخــر ونــزل كل منهــا مــن ســيارته وتشــاجرا إال أن املوجوديــن هناكتدخلــوا
لفــض النـزاع ،ثــم أخــر أحدهــم أهلــه مبــا حــدث فوقــع شــجار بــن العائلتــن مــا أدى إىل وقــوع
جرحــى ومقتــل ابــن الشــخص الــذي أراد البنــاء ،وبعدهــا قــام أهــل الخــر والصــاح بأخــذ عطــوة
عشــائرية تــم مــن خاللهــا ترحيــل أهــل الجــاين خــارج البلــدة ملــدة تســع ســنوات عل ـاً بأنــه
كانــت تؤخــذ يف كل ســنة عطــوة وبعــد مــي هــذه املــدة مــن الزمــن قــام أهــل الخــر والصــاح
بأخــذ عطــوة إقبــال وقــام أهــل املغــدور مبســامحة أهــل القاتــل وحــل الوئــام محــل الخصــام .
الراوي خليل إبراهيم الرجوب  ،العمر  65عاماً  ،قرية الكوم  ،بتاريخ 2004/9/9م .
القيه مطب�ش وال تالقيه حمر�ش:
نشــب خــاف بــن شــخصني عــى أيهــا ســقي أغنامــه أوالً  ،ثــم تدخــل الحــارضون يف املــكان
وأبعدوهــا عــن بعضهــا البعــض فلــم يحــدث أي رضر .ولكــن شــياطني األنفــس أخــروا كالً مــن
عائلــة فــان وعائلــة عــان حيــث مل تحتمــل العائلتــان أحدهــا اآلخــر وأصبــح كل منهــم يرجــم
اآلخــر ووقعــت إصابــات مــن كال الطرفــن نقــل بعضهــم إىل املستشــفى ومل يســتطع أهــل البلــده
تفريقهــا عــن بعضهــا البعــض حيــث طلبــوا النجــدة مــن القــرى املجــاورة عــن طريــق مكـرات
الصــوت املوجــوده يف املســاجد وكان أحــد األشــخاص مــن كال العائلتــن يقــوم بحراثــة أرضــه بعيــدا ً
عــن البلــدة حــوايل كيلومــر وعندمــا ســمع عــن ذلــك توجــه إىل البلــدة وبينــا هــو يف الطريــق
لقيتــه إحــدى نســاء البلــدة وأخربتــه بــأن فالن ـاً قتــل أخــاك مــا أثــار غضبــه فتوجــه إىل البيــت
وأخـ َذ معــه ســكيناً حــاد ًة وتوجــه إىل الشــخص الــذي أخربتــه عنــه املــرأة فذبحــه كــا تذبــح الشــاة
وبعــد ذلــك تبــن بــأن أخــاه حــي يــرزق ومل يصــب بــأذى وعندمــا عــرف والــد املعتــدي بــأن ولــده
قتــل فالنـاً ذهــب بنفســه إىل أهــل املقتــول لــي يأخــذوا الثــأر يف الحــال إال أنهــم مل يقومــوا بفعــل
ذلــك وبعدهــا تدخــل رجــال الخــر واإلصــاح وأخــذ عطــوة ملــدة ســنة وبعــد انتهــاء املــدة قــام
أهــل املعتــدى عليــه بتمديــد العطــوة مــرة أخــرى وقــد قيــل بــأن هــذه املشــكله اســتمرت ملــدة
 27عام ـاً ويف النهايــة حلــت املشــكلة بينهــا ولكــن أهــل املعتــدي مل يرجعــوا إىل البلــده وإمنــا
ســكنوا مدينــة القــدس ومــا زالــوا .
الراوي محمود عبد القادر السويطي  ،الباحث يارس السويطي  ،بتاريخ 2004/10/15م .

اجلهل بالعوايد العرفية
يوســف الحســان مــن منطقــة تقــوع يرعــى األغنــام ونظ ـرا ً لقلــة األمطــار يف الســنني املاضيــة
هــم يوســف الحســان بالرحيــل هــو وأوالده وزوجتــه واألغنــام إىل منطقــة الشــال ليســكن يف
نابلــس طلب ـاً للعشــب ومــا أن مــرت األيــام أخــذ بعــض النــاس هنــاك بالتفكــر يف ترحيــل هــذه
املجموعــة ،فأرســلوا بعــض الشــباب لتصنــع مشــكلة تكــون هــي الســبب يف ترحيلهــم ،وقــد نتــج
عنهــا إصابــة عــدد مــن أبنــاء يوســف الحســان ألنهــم قلــة وبانتهــاء هــذه املشــكلة مل يــأت أي
رجــل مــن نابلــس إىل يوســف ألخــذ بينــة عــى اإلصابــات األمــر الــذي أغضــب يوســف الحســان .
َهــم يوســف الحســان بالرحيــل لي ـاً إىل بلــدة تقــوع لألخــذ بالثــأر ألنــه هنــاك ال يســتطيع،
ألنــه يســكن يف وســطهم وعندمــا وصــل إىل بلــده أخــذ يفكــر بالعمــل عــى أخــذ الثــأر حيــث
أرســل عــددا ً مــن رجالــه إىل نابلــس يرتبصــون للطــرف الــذي أصابهــم وبطريــق الصدفــة عــروا عىل
ســيارة وبهــا عــدد مــن املطلوبــن لهــم وقامــوا برضبهــم وهــم حــوايل خمســة رجــال وأصابوهــم
إصابــات خطــرة ،وبهــذه العمليــة تــم أخــذ الثــأر لإلصابــات وانتهــت الطوشــة دون تدخــل أي
مــن رجــال اإلصــاح نظـرا ً لبعــد املســافة بــن الطرفــن وإلهــال أهــايل نابلــس لألمــر منــذ البدايــة
بعــدم إرســال أي رجــل ألخــذ بينــه عطــوة عــى الحــادث  .ال ـراوي يوســف الحســان  ،الســكن
تقــوع  ،العمــر  80عام ـاً .
ديرة الظهر تولد �شر:
حصــل نـزاع بــن الحجاحجــة والعبيــات ،وكان ســبب هــذا النـزاع رضب أحــد رجــال الحجاحجــة
لرجــل مــن العبيــات رضبـاً خطـرا ً جــدا ً نقــل عــى أثـ ِر َه إىل املستشــفى ،وملــا علــم العبيــات عــن
هــذه املشــكلة ،وهــم يعــدون أنفســهم األقــوى يف هــذه املنطقــة ،اجتمــع أكــر مــن مائــة رجــل
ليســد هــذه الرضبــة وهنــا خــرج رجــال اإلصــاح الخــذ عطــوة ،إال أن العبيــات رفضــوا هــذه
العطــوة وبقــي الحــال عــى مــا هوعليــه حــوايل شــهر تقريب ـاً ومــا أن مــرت األيــام حتــى اندلــع
االشــتباك بــن الحمولتــن مــن جديــد وجــرح يف هــذه الطوشــة حــوايل عرشيــن رجـاً مــن الطرفــن
بــن إصابــة خطــرة ومتوســطة وبعــد انتهــاء هــذه املشــكلة جــاء رجــال اإلصــاح ومنهــم مــوىس
دخــل اللــه ويونــس أبــو ديــه وعبــد خليــل ،وأخذواعطــوة تفتيــش ليتحقــق رجــال اإلصــاح مــن
هــذه الجــروح ويأخــذوا إقـرارا ً مــن الجــاين ،وحــرص هــؤالء الثالثــة املصلحــن عــى ايجــاد الحلــول،
ألن املشــكلة يف تصاعــد ،فجــاءوا إىل محمــود العــروج وأخــذوا منــه ســتة مــن رؤوس األغنــام
وذهبــوا إىل العبيــات وعملــوا هنــاك عــى الطيبــه والصلــح وإنهــاء الخــاف دون أي خســائر نقديــه
 .ال ـراوي محمــود العــروج  ،الســكن تقــوع  -الحجاحجــه  ،العمــر  70عام ـاً .
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التايل يبطل الأول يف العرف الع�شائري
وقعــت مشــكلة بــن الســواركة ( الرواعــن ) والكعابنــة وكالهــا يســكنان يف املناطــق الرشقيــة
لبيــت لحــم ،وهــم بــدو يتنقلــون مــن مــكان إىل آخــر ،وكان ســبب هــذه املشــكلة أن رجــا مــن
الســواركة رضب رجــا مــن الكعابنــة فأصابــه بجــروح مــا نتــج عنــه رصاع بــن الطرفــن ،إذ أخــذ
كل طــرف يرتبــص لآلخــر لينــال من ـ ًه ولكــن الكعابنــة مل يقبلــوا أي عطــوة عــى هــذه املشــكلة،
مــع أن رجــال اإلصــاح تدخلــوا ووضعــوا رشوطـاً وكفـاً عــى كل مــن يعتــدي عــى اآلخــر إال أن
هــذه الــروط وهــذا الكفــل مل مينــع الكعابنــه مــن ســداد هــذه الرضيبــة بعــد عــدة أيــام ،وبهــذا
الســداد أكــد رجــال اإلصــاح ،وكانــوا مــن التعامــره ،بــأن التــايل يبطــل األول يف العــرف العشــائري،
أي أن كل العلــوم املوجــودة مــن قبــل الجاهــة والــروط التــي وضعــت أصبحــت باطلــه نتيجــة
الســداد الــذي قــام بــه الكعابنــة حتــى ولــو أن اإلصابــة األوىل كانــت صعبــة وجروحهــا مكلفــة يف
املستشــفى فــإن اإلصابــة والســداد ،حتــى ولــو كانــت بســيطة فإنهــا تضيــع حقــوق اإلصابــة األوىل
مهــا كان مثنهــا وإذا كان هنــاك كفــل ووجــوه عشــائر ووســائط بــن الطرفــن فإنهــم يكونــون
عــى علــم بهــذه املشــاكل وينظــرون إليهــا عــى أرض الواقــع ويقدرونهــا دون ميــول إىل أي طــرف
ولكــن إذا تــرف طــرف ضــد الطــرف األخــر دون علــم أو خــروج عــن علــم الكفــل فإنــه يتحمــل
متبعــات هــذا التــرف ضمــن رشوط وقوانــن يعرفهــا رجــال اإلصــاح الذيــن يقــدرون اإلصابــات
التــي يتبعــا أي طــرف ضــد األخــر يف املشــاكل العالقــة بــن الطرفــن ومبــا أن رجــال اإلصــاح كانــوا
مــن التعامــرة والذيــن لهــم وزن يف العــدد واملكانــة بالنســبة إىل الطرفــن املتخاصمــن حيــث أجربوا
الكعابنــة عــى الخضــوع إىل العطــوة ويف النهايــة إىل الصلــح مــع الســواركة وتــم الصلــح تحــت
إرشاف عــدد كبــر مــن منطقــة بيــت لحــم بــن هذيــن الطرفــن .
الـراوي محمــد ســليامن الحجاحجــة  ،العمــر  75عامـاً  ،الســكن منطقــة الحجاحجــة  ،التاريــخ
2004/8/19م .
قيمة الدية بندقية:
حدثــت مشــكلة بــن رجــال مــن التعامــرة كانــوا يرعــون األغنــام يف منطقــة البقعــة وبــن رجــال
مــن أهــايل بلــدة ســعري الذيــن كانــوا يقطفــون الــذرة يف ذلــك الوقــت ،وكان ســبب هــذه املشــكلة
هــو عايــش العويــص الــذي كان يرعــى أغنامــه يف هــذه املنطقــة ،وذات يــوم أنزلهــا يف قطيــف
الــذرة وهــي تابعــة إىل أهــل ســعري األمــر الــذي أغضــب مــن كان هنــاك مــن الرجــال فهجــم
بعضهــم عــى هــذا الرجــل والحقــه حتــى ألقــوا القبــض عليــه وهنــاك أنهالــوا عليــه بالــرب
وأصابــوه عــدة إصابــات وعندمــا علــم أهــايل التعامــرة بالحــادث فزعــوا إىل مصابهــم غاضبــن عــى
مــا أصابــه مــن قبــل أهــايل ســعري ومــن هنــا بــدأت الطوشــة واســتمرت عــدة ســاعات اســتعملوا
فيهــا الحجــارة والعــي يف بدايــة األمــر وعندمــا كــرت حشــود الطرفــن اســتعمل كل منهــم
الســاح وتبادلــوا اطــاق النــار -كل طــرف عــى اآلخــر ،لذلــك مل يســتطع أحــد حــل هــذه املشــكلة
أو التدخــل لوقفهــا ،وكان متواجــدا ً يف ســاحة هــذه املعركــه رجــل مــن الكوازبــة وكان يعمــل

ناطــورا ً عــى الــذرة وهــي تابعــة إىل عابــد وكان بعيــدا ً حــوايل كيلــو مــر عــن إطــاق النــار فــإذا
برصاصــة تصيبــه فحــاول الحــارضون إســعافه لكــن اإلصابــه كانــت بليغــة مل ينفــع معهــا االســعاف.
ومبقتــل هــذا الرجــل انتهــت الطوشــه وأخــذ كل طــرف يســعف الجرحــى ،فتدخــل رجــال
اإلصــاح وكبــار العشــائر ألخــذ عطــوة دم عــى مقتــل هــذا الرجــل ،لكــن أهــل ســعري رفضــوا
يف البدايــة ألنهــم كانــوا غاضبــن عــى مــا أصابهــم وتوعــدوا بالســداد فتدخــل أهــايل املناطــق
املجــاورة ووضــع وجوههــم عــى الطرفــن ووضــع الكفــل عليهــم وبذلــك وافــق أهــل املجنــي
عليــه بالعطــوة وبعــد عــدة أشــهر وافقــوا عــى الديــة حيــث تدخــل كل مــن عبــد الجليــل وعبــد
املحســن وأبــو ديــة ومحمــد عــي الغيــوث وهــو بــدوي ومحمــد إبراهيــم الســاحوري فأخــذوا مــن
الطــرف القاتــل  35بندقيــة جيشــيه وذهبــوا إىل أهــل املقتــول ودفعوهــن ديــة لــه حيــث قامــوا
بتقديــر كل بندقيــة بحــوايل  25دينــار وبذلــك تكــون الديــه  875دينــار يف ذلــك الوقــت  .الـراوي
عبــد الكريــم محمــد يوســف  ،العمــر  77عام ـاً  ،الســكن تقــوع  ،التاريــخ 2004/8/21م .
االر�ض ت�سد يف الدية:
يف ســنة  1948وقعــت مشــكلة بــن عائلتــن :عائلــة حمــدان وعائلــة الحــاج عــوض التعامــرة
واســتمرت فــرة طويلــة يرتبــص كل طــرف باآلخــر وقــد انتهــت هــذه املشــاكل بن ـزاع قتــل إثــره
رجــل وجــرح عــدد مــن كال الطرفــن ،وذلــك عندمــا حدثــت املشــكلة حــر كل رجــال آل حمــدان
ورجــال آل عــوض وأثنــاء الطوشــة أمســك عــدد مــن رجــال آل عــوض برجــل مــن آل حمــدان
وشــدوه مــن يديــه وأمــروا واحــدا ً منهــم ،ويدعــى عبــد العزيــز أحمــد الحــاج عــوض ،بطعنــه
بالســكني يف صــدره عــدة طعنــات أدت إىل وفاتــه عــى الفــور وبهــذه الجرميــة أخــذ رجــال آل
عــوض يعــدون بيوتهــم للرحيــل والجــاء أمــا القاتــل عبــد العزيــز أحمــد الحــاج عــوض فقــد الذ
بالفـرار فدخــل عــى دار أبــو ديــة وعملــوا عــى حاميتــه مــن أهــل املغــدور ،وهنــا تدخــل رجــال
عشــائر التعامــرة للوقــوف يف هــذه املشــكلة الصعبــة ومواجهتهــا إذ حــر كل مــن عبــد الخليــل
وعبــد املحســن وأبــو عامريــة ومحمــد الســامل وأخــذوا عطــوة دم عــى هــذه الجرميــة إال أن أهــل
املغــدور رفضــوا كل وســائل العــرف العشــائري وهــددوا بالثــأر وقــد اســتمر رجــال عشــائر التعامرة
يف محاولــة الصلــح ومــع ذلــك اســتمر الوضــع عــى حالــه عــدة أشــهر ويف النهايــه تغلــب رجــال
اإلصــاح يف أخــذ عوائــد النــاس يف جرائــم القتــل واقنعــوا أهــل املغــدور بذلــك حتــى يأخــذوا هــذه
العوائــد ووضعــوا الكفــل عــى أهــل القاتــل بدفــع الديــة التــي تفــرض عليهــم وكان مــن الكفــل
رجــال اإلصــاح الذيــن ذكــروا يف البدايــة وقــد قــدروا الديــة مببلــغ مــن املــال لكــن أهــل القاتــل مل
يتمكنــوا مــن أدائــه األمــر الــذي دفــع الكفــل إىل وضــع أيديهــم عــى مســاحة مــن األرض تقــدر
بعــرة دومنــات مــن األرض وقامــوا بتســجيلها باســم أهــل املغــدور ديــة لــه وبذلــك كانــت ديــة
هــذا الرجــل هــي املســاحة املعــده مــن األرض والتــي بقيــت لهــم حتــى الوقــت الحــارض  .الـراوي
احمــد مفــرح  ،الســكن منطقــة الجــواف التعامــرة  ،العمــر  75عامـاً  ،التاريــخ 2004/8/10م .
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�ضريبة اخلاوة:
وقعــت بــن التلحمــي الديــري مــن ســكان بيــت لحــم واملســيحي ،وذلــك عندمــا كان التلحمــي
الديــري يســكن مدينــة بيــت لحــم مــع عصابــة لــه كبــرة ومل يســتطع أحــد مــن مســيحيّي بيــت
لحــم الوقــوف أمامهــم ،وعندمــا رأى التلحمــي الديــري نفــوذه يــزداد يف بيــت لحــم واملســيحيون
قلــة أخــذ يفــرض عليهــم رضيبــة فضيــة ســنوية يدفعونهــا لــه آخــر كل ســنة ،ووافــق املســيحيون
باجبــار عــى هــذه الرضيبــة فدفعوهــا عــدة ســنوات ،وكان معظمهــم يدفعونهــا تحــت تهديــد
الســاح ،وعندمــا ازداد طغيانــه يف هــذه املدينــة ووصــل بــه األمــر إىل أن تطــاول عــى أعراضهــم
ورشفهــم حيــث أخــذ أتباعــه يضعــون العــدس والكرســنة عــى أدراج بيــت لحــم حتــى تنزلــق
عليــه نســاؤهم واســتمر هــذا األمــر عــدة ســنوات األمــر الــذي أخــذ فيــه املســيحيون يفكــرون
يف طريقــة للتخلــص مــن هــذه العصابــة إال أن قلتهــم منعتهــم مــن ذلــك حيــث خــرج عليهــم
كبارهــم وأشــاروا عليهــم بــأن يعقــدوا تحالف ـاً مــع األط ـراف املجــاورة ومــع قــوى خارجيــة مــن
املناطــق حتــى يســتطيعوا التغلــب عــى هــذه العصابــه وكانــت خطتهــم بــأن يدفعــوا أمــواالً
وأرايض لــكل مــن يتحالــف معهــم ضــد هــذا الديــري التلحمــي فوجــدوا عــددا ً كبـرا ً مــن الفواغــرة
قــد وقفــوا معهــم مقابــل إعطائهــم أرض ـاً يف مدينــة بيــت لحــم ويف ســنة مــن الســنوات طلــب
التلحمــي الديــري زيــادة يف الرضيبــة األمــر الــذي رفضــه املســيحيون معتمديــن عــى القــوى
الخارجيــه والتحالــف الــذي عقــدوه مــع جريانهــم مقابــل األرايض التــي مينحونهــم إياهــا عنــد
انتصارهــم عــى هــذه العصابــة وكان عــدد املســحيني يف هــذه الســنة كبــر مــا اكســبهم القــوة
عــى رفــض دفــع الرضيبــة ،فبــدأت اإلشــتباكات بــن املســيحيّني والديــري قتــل إثرهااملســيحيون
اثنــن مــن أتبــاع الديــري وجــرح عــدد آخــر ،لذلــك فــر الديــري وأتباعــه مــن املدينــه واملســيحيون
يالحقونهــم حتــى وصلــوا إىل منطقــة جنــويب منطقــة عصيــون التابعــه ألهــايل بيــت أ ّمــر اســتقروا
فيهــا ،وتدعــى بركــوت ،وعندمــا علــم أهــايل بيــت أ ّمــر مبســكن هــؤالء حشــدوا قواهــم واتجهــوا
نح َوهــم فطردوهــم حتــى وصلــوا إىل رأس الجبــل الــذي يقــع فــوق العــروب وهنــاك بــزغ عليهــم
الفجــر وتركوهــم هنــاك ومــن هنــا ســميت بيــت فجــار إذ اســتقروا فيهــا وبعــد أيــام جــاء عــدد
كبــر مــن كبــار ومصلحــي بيــت لحــم وجمــع كبــر مــن العشــائر مــن مدينــة بيــت ســاحور وبيــت
جــاال وقــرى حــول مدينــة بيــت لحــم ومــن هــؤالء الرجــال يف ذلــك الوقــت حســن الزيــر وجــر
حيــان ورجــال مــن أم ســلمونة ومــن دار الجمــل واســبري الحــذوه مــن بيــت جــاال ألخــذ عوائــد
النــاس وأخــذ عطــوة عشــائرية عــى مــن قتــل وجــرح يف هــذه اإلشــتباكات ،ومبــا أن أتبــاع الديــري
التلحمــي قلــة واصبحــوا مشــتتني ال قــوة َلهــم وافقــوا عــى العطــوة وأخــذ الديــة عــى طريقــة
الســنة املســلمني وهــي ديــة محمديــة مبلغهــا  333دينــارا ً ذهبيــا ًيدفعهــا مســيحيو بيــت لحــم
إىل أهــل بيــت فجــار الذيــن قُ ِتــل منهــم رجــانِ يف اإلشــتباكات وهكــذا خــرج الديــري التلحمــي
مــن مدينــة بيــت لحــم واســتقر يف أرض بيــت فجــار حتــى الوقــت الحــارض  .الـراوي خليــل نعــان
 ،الســكن م ـراح ربــاح  ،العمــر  80عام ـاً  ،التاريــخ 2004/8/17م .

مطايبة النفو�س:
اشــرى الشــيخ حســن حســن عــوده قطعــة أرض ،ثــم طلــب مــن أخيــه إبراهيــم حســن عــودة
بنــاء سنســلة -واثنــاء البنــاء حــر  12شــخصاً مــن الوراســنة ومنهــم إســاعيل البومــي وعبــد
الــرؤوف وغريهــم فهدمــا مــا بنــاه ,فــرب إبراهيــم حســن عــودة أحمــد إبراهيــم يوســف
بعصــاة الطوريــة ،ثــم قامــوا مبســك إبراهيــم ورضبــه بحجــر ،ورأيــت بــأم عينــي رضبتــه يف رأســه
فظنــوا أنــه مــات وهربــوا جميعـاً فلــا اســتيقظ قــال ســأقتل واحــدا ً منهــم  ،قفــز عــى السنســلة
وذهــب إىل عائلــة الوراســنة فالقــاه جـراد عبــد القــادر عويضــات يف وجهــه ومســكه وأدخلــه إىل
البيــت وأغلــق عليــه البــاب وقــد ذهــب عيــى معطــي والشــيخ حســن ليشــتكوا وجــاء محمــد
حســن الجراجــرة وهــو قائــد رشطــة الخليــل وأخذهــم جميعـاً إىل املخفــر ،وقــام احمــد عــي أبــو
روميــة وكان كفيـاً عــى الوراســنة ،وملــا كانــوا يهمــون بالذهــاب إىل يطــا جــاء أهــل ســعري وأخــذوا
منهــم العطــوة ،فذهبــوا إىل يطــا إىل إبراهيــم الهرينــي ليتقاضــوا هنــاك فذهب الحاليقــه إىل جامع
إبراهيــم الهرينــي والوراســنة ذهبــوا إىل جامــع أبــو عـرام وقــد قــام إبراهيــم الهرينــي بذبــح شــاتني
وقــام بتقديــم الحجــة محمــد جــاد اللــه عــن الحاليقــة وقــد تــم الحكــم بدفــع الوراســنة  50دينــارا ً
هجمــة عــى البيــت و  25دينــارا ً رضبــة مــره حســن حســن عــوده والســب  25دينــارا ً وقــد قــام
أحمــد عــي بدفــع  50دينــارا ً عــن الوراســنه وبعــد  50وبعدهــا  25دينــارا ً وبقــي  25تفــوت عنــد
املطايبــة  .الـراوي إبراهيــم حســن عــوده الحاليقــة  ،العمــر  80عامـاً  ،التاريــخ 2004/6/25م .
ال�س ْو البد ترميه الدروب
غرمي َّ
حدثــت هــذه القصــة يف الربيــه يف منطقــة تســمى ( مغــارة بــان ) ذهــب رجــل ليــرق غنـاً
وكان صاحــب الغنــم مختبئـاً ومعــه بندقبــة قدميــة ( رش ) فلــا رأى صاحــب الغنــم هــرب فأطلــق
عليــه صاحــب الغنــم النــار فأصابــه يف ظهــره ويف فخذيــه وجــاء بعــض الرجــال وحملــوه إىل العــاج
تســلل أهــل هــذه القريــه إىل ( مغــارة نــادر قيــس ) وهــي مغــارة مشــهورة يف الزعف ـران ،وتــم
رسقــة  12نعجــة وكان املســؤول عــن القريــة مختارهــا ،وهــو الحــاج عمــر عبــد الفتــاح عيــد مــن
الشــيوخ ،قــام صاحــب الغنــم بتقديــم شــكوى إىل املحكمــة يف الخليــل ففــزع أهــل البلــدة إلحضــار
الغنــم املرسوقــة ومل يبــق مــن هــذه الغنــم إال اثنتــان منهــا وبقيــة الغنــم ذبحــت وأكلــت .
وقــد اســتمرت هــذه املشــكله مــدة  20عام ـاً وتــم دفــع مثــن الغنــم التــي أخــذت ،وقــد رأى
الـراوي الحــادث بنفســه وهــو يرعــى ) وقــال أحــد األشــخاص مــن الذيــن رسقــوا الغنــم ( غريــم
ـب أهــل الســارقني عــى البلــدة .
َّ
السـ ْو البــد ترميــه الــدروب ) وقــد طيّـ َ
الراوي إبراهيم حسني عوده الحاليقه  ،العمر  80عاماً  ،التاريخ 2004/6/25م .
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طو�شة بني امل�سيحي �سليم ثلجية وحممد العاي�ش:
يف وســط مدينــة بيــت لحــم وعنــد موقــف الســيارات حدثــت مشــكلة بــن ابــن العايــش وهو
ســائق ســيارة وبــن مســيحي وكانــت النتيجــه أن رضب املســيحي بــن محمــد العايــش رضبــة عــى
عينــه فأصابــه وأخــذه املســيحي إىل املستشــفى وبعــد أن عالجــه أعطــاه  200شــيكل مقابــل عطلــة
ورضره عــن الشــغل فانتهــت املشــكله بينهــا .وعندمــا رجــع ابــن محمــد العايــش إىل بيتــه يف
املســاء رأى والــده محمــد العايــش اإلصابــه يف عينــه فقــال لــه مــن أيــن هــذه الرضبــه ؟ فقــال لــه
مــن ســليم ثلجيــة املســيحي فأقــام الدنيــا ومل يقعدهــا فقــال لــه االبــن  :بأنــه تســامح عــى هــذه
املشــكله األمــر الــذي رفضــه والــده وأرســل رجــاالً إىل ســليم ثلجيــة حتــى يأتــوا بــه ويأخــذوا بينــة
عــى اإلصابــة وأخــذوا عطــوة عــى هــذه املشــكلة وبإرســال هــذا الوفــد مــن الرجــال إىل ســليم
ثلجيــة وأخــروه بالحــادث فوافــق املســيحي عــى أن يرســل كبــار رجالــه مــن مســيحيني ومســلمني
إىل بيــت محمــد العايــش ألخــذ عطــوة عــى هــذه املشــكلة فــا كان مــن محمــد العايــش إال أنــه
حــر رجالــه وأبنــاؤه وأعطاهــم التعليــات لــرب رجــال ســليم ثلجيــة عنــد وصولهــم إىل بيتــه
وبالفعــل عندمــا وصــل رجــال اإلصــاح ومعهــم ســليم ثلجيــة وعــدد كبــر مــن رجالــه ودخلــوا إىل
بيــت محمــد العايــش وجلســوا عنــده فــا كان مــن محمــد العايــش إال أنــه رشع دبوســه ورضب
ســليم ثلجيــة يف رأســه وقــام أبنــاؤه بــرب كل مــن حــر واســتمر الــرب حتــى خرجــوا هاربــن
مــن املنــزل تاركــن وراءهــم دماءهــم وســياراتهم التــي تعرضــت للتكســر بالكامــل ويف أعقــاب
هــذه املشــكلة اجتمــع كل مــن ســمع بهــذا الخــر وتجمــع رجــال العشــائر ألخــذ بينــة ومعرفــة
أســباب هــذه املشــكلة وأخــذ يطــرح محمــد العايــش بينتــه حيــث قــال بــأن ابنــه كان معــه وقــت
املشــكلة األوىل  40ألــف شــيكل وأخذهــا املســيحي منــه وأنــا أطالــب بهــا واشــرط أخــذ هــذا
املبلــغ أوالً وكانــت منــاورة مــن محمــد العايــش حتــى يغطــي عــى اإلصابــات وتكســر الســيارات
أمــا بالنســه للمســيحي فــا كان منــه إال أن طالــب بعوائــد النــاس يف املشــاكل األمــر الــذي رفضــه
محمــد العايــش وبقــي مصمـاً عــى رأيــه ووفــود التعامــره يعرضــون عليــه الطــروح ومل يتجــاوب
مــع أحــد وأخــذ يشــرط مقابــل حضــور كبــار اإلصــاح والعشــائر وكان مــن رشوط محمــد العايــش
( أن يقعــد ســليم ثلجيــة املســيحي أبلــم ال يتكلــم يف العطــوة ) وأن املطالــب والحــي لــه وحــده
حتــى يقــص مــا يريــد عــى املســيحي وأن املســيحي ال يطلــب أي مطلــب يف هــذه الجاهــه فــا
كان مــن كبــار التعامــره إال أن رفضــوا طــروح محمــد العايــش وبقــوا يقنعــون محمــد العايــش
الــذي مل يقبــل بــأي يشء وكان مــن كبــار التعامــرة عبــد الخليــل وإبراهيــم محمــد مفــرح واحمــد
إبراهيــم واســتمر النقــاش بينــه وبــن كبــار رجالــه الذيــن وقفــوا ضــده يف هــذه املشــكله ألنــه مل
ـش مــع أي عــرف عشــائري ويريــد الــكالم لــه وحــده وبقــي مصم ـاً عــى مطلبــه املــروط
يتمـ َّ
وعــى أن يدفــع املســيحي  40ألــف شــيكل التــي اتهــم فيهــن املســيحي ويف الحقيقــة مل يأخــذ
املســيحي أي مبلــغ مــن ابــن محمــد العايــش وبعــد فــرة طويلــة مــن هــذا النقــاش بــن كبــار
العشــائر وبــن محمــد العايــش حــر أحمــد وأبــو مفــرح وأثنــاء الجلســة طلــب أحمــد أبــو مفــرح

مــن محمــد العايــش أن يحلــف ميينــا عــى هــذا املبلــغ فرفــض محمــد العايــش هــذه اليمــن ومــن
هنــا عــرف كبــار الجاهــة بكــذب محمــد العايــش عــى هــذا املبلــغ .
أمــا بالنســبه للمســيحي والــذي رضب يف بيــت محمــد العايــش وكــرت ســيارته وخرس خســائر
باهظــة وســميت بالفــرش فلــم يطلــب أي مطلــب مقابــل هــذه املخــارس وال يريــد أي تعويــض أو
حقــوق ومــن هنــا اتفقــت جميــع األطـراف عــى الصلــح والطيبــة بــن التعامــرة واملســيحيني وقــد
وصــل األمــر بهــذا الصلــح إىل اليــاس فريــج رئيــس بلديــة بيــت لحــم يف ذلــك الوقــت وعندمــا
خرجــت الجاهــه مــن منطقــة التعامــرة وكان معهــم حســن جربيــل أمــر مركــز يطــا للدعــوة
وعندمــا وصلــوا إىل بيــت املســيحي وجلســوا هنــاك دخــل عليهــم اليــاس فريــج فــا كان مــن
الحضــور إال أنهــم وقفــوا وقفــة واحــدة األمــر الــذي أغضــب حســن جربيــل أمــر مركــز يطــا
للدعــوه عــى هــذه الوقفــة وبقــي جالس ـاً واحتــج للمســلمني هنــاك وقــال لهــم كيــف تقفــون
لرجــل مســيحي وهــذا األمــر ليــس واردا ً يف القــرآن وأثنــاء هــذا الجــدل أرسع املجتمعــون يف
الصلــح خوف ـاً مــن نشــوب مشــاكل جديــدة ومل يدفــع أي طــرف إىل األخــر أي مبلــغ أو حقــوق
وانتهــى األمــر باملصافحــه بــن ســليم ثلجيــه ومحمــد العايــش  .الـراوي أحمــد أبــو مفــرح  ،الســكن
تقــوع  ،التاريــخ 2004/8/15م .
اجلروح املخفية
لقــد حصلــت مشــكلة بــن عائلــة عبــد الكريــم وأبنــاء أحمــد مغنــم نتــج عنهــا أن قــام أحمــد
مغنــم بــرب عبــد الكريــم يف كتفــه فأصابــه إصابــة بســيطة مل ينــزل منهــا الــدم .وبعــد انتهــاء
املشــكلة شــطب عبــد الكريــم بالســكني فأنــزل الــدم منهــا مدعيــا أن الجــرح ناتــج عــن طعنــة
ســكني أحمــد مغنــم ،فتدخــل رجــال العشــائر يف ذلــك الوقــت ألخــذ بينــة عــى هــذه اإلصابــة
وتكاليــف املستشــفى الــذي أســعف فيهــا وكان يف ذلــك حكــم الســلطات األردنيــة فلــم يهتــم
املصــاب بالعــرف العشــائري حيــث قــام بتقديــم شــكوى إىل الســلطات عــى أحمــد مغنــم ويف
الوقــت الــذي أخــذ فيــه رجــال اإلصــاح عطــوة عــى قـرار بهــذه اإلصابــه ألقــت الســلطات القبــض
عــى احمــد مغنــم وأخوانــه وزجــت بهــا يف الســجن ،وبقــي وجــوه الكفــل عــى املشــكله قامئـاً
عــى ذاتــه ،وبعــد فــره ادرك هــؤالء الرجــال أن اإلصابــة كانــت طفيفــة وأن عبــد الكريــم طعــن
نفســه بســكني حتــى يبتــي أحمــد مغنــم ويددخــل ،وبثبــوت هــذه الجرميــة أخــذ رجــال اإلصــاح
بالرتاجــع عــن املهمــة التــي يقومــون بهــا وقــرروا أن يــؤدي عبــد الكريــم اليمــن بخمســة عــى
أن هــذه اإلصابــة قــد صــدرت مــن أحمــد مغنــم ،وبعــد فــره اعــرف بحيلتــه فانتهــت العطــوة،
أمــا بالنســبة إىل أحمــد مغنــم فقــد بقــي يف الســجن ملــدة عــرة أيــام وبعــد خروجــه تــم الصلــح
بــن الطرفــن ومــن هنــا أدرك رجــال اإلصــاح بــأن أي جــروح ظاهــرة قــد تكــون غــر ثابتــة عــى
املتهــم إال بحلــف ميــن بخمســة  .الـراوي احمــد مغنــم الشــاعر  ،العمــر  85عامـاً  ،الســكن الزاويــه
 -التعامــرة  ،التاريــخ 2004/8/19م .
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اجلروح الظاهرة
حــدث وأن عــاالً مــن بلــدة يطــا وعــاالً مــن عناتــا يعملــون مع ـاً يف إحــدى الــركات
اإلرسائيليــة ويف يــوم مــن األيــام حــدث خــاف بينهــا مــا أدى إىل تشــابك الطرفــن مــع بعضهــا
البعــض حيــث وقعــت إصابــات مــن كال الطرفــن إال أن اإلصابــات مــن جهــة عــال عناتــا كانــت
أكــر ،فمنهــا مــا هــو ظاهــر ومنهــا مــا هــو خفــي وبعدهــا تدخــل رجــال الخــر واإلصــاح لفــض
الخــاف والنــزاع بــن الطرفــن وكان أحــد املحكمــن يف هــذه القضيــة أحــد رجــاالت اإلصــاح
حيــث اتفــق مــع الفريقــن عــى أن يأخــذ عطــوة قصــاص بينهــا وقــام بتمديدهــا ملــدة شــهر
وبعــد انتهــاء املــده املقــرره بينهــا وكل أهــل عناتــا الشــيخ حســن ناجــي عمــرو لحــل املشــكلة
بينهــا دون أخــذ عطــوة قصــاص عــى الرغــم مــن أن اإلصابــات التــي أصيــب بهــا أهــل عناتــا
كانــت أكــر بكثــر مــن اإلصابــات التــي أصيــب بهــا عــال يطــا وبعدهــا قــام أحــد رجــاالت
اإلصــاح بإلقــاء كلمــة شــكر فيهــا أهــل عناتــا مبــا بــدر منهــم مــن طيــب قلــب وتســامح واجتمــع
الفريقــان وتصافحــا وحــل الوئــام محــل الخصــام  .ال ـراوي حســن ناجــي عمــرو  ،قابلــه الباحــث
يــارس الســويطي بتكليــف مــن مركــز الســنابل للدراســات وال ـراث الشــعبي يف ســعري-الخليل ،
التاريــخ 2004/10/29م .
حكم اليد والأ�صابع والرجل وم�شطها
حدثــت هــذه القضيــه زمــن اإلنجليــز حيــث ذهــب ســتة رجــال مــن قريــة ســعري إىل بيــت جاال
إلحضــار شــيد فرتصــد لهــم عــدد مــن الرشــايده يف الطريــق وغــاروا عليهــم ونتــج عــن ذلــك بــر
يــد رجــل مــن املجموعــة وبــر اصبعــن مــن يــد رجــل أخــر  ،وقــد تــم فقــع عــن شــخص ثالــث،
وبعدهــا قــام أهــل ســعري بالتجمــع للــرد عــى األمــر حيــث قــام عــى أثرهــا الشــيخ طعمــه ،وهــو
مــن أعيــان بلــدة ســعري ومعنــي باألمــر ،بإرســال أخيــه إىل أحــد شــيوخ الحــارة األخــرى يف ســعري
مــن أجــل أن يقفــوا بجانــب عائلــة الشــالدة فرفــض هــذا الشــخص ألن الرشــايدة قامــوا بدفــع
رشــوة للحــارة األخــرى حتــى يقفــوا مــع الرشــايدة ويحمونهــم .
حمــل أخــو الشــيخ طنجــرة الطعــام فألقاهــا عــى رأس الشــيخ املذكــور ألنــه رفــض التعامــل مع
الحمولــة املعتــدى عليهــا وبعــد فــرة جــاء الرشــايده بالطيبــة عــى أهــل ســعري مصطحبــن معهــم
الغنــم والســكر والقهــوة وأغـراض أخــرى وجــاء معهــم شــخص يدعــى حســن الزيــر واتجهــوا إىل
بيــت الحــاج طعمــه عقــل الشــالده وعندمــا رآهــم أمــر بفــرش البيــت وحلــف أن ال يأخــذ شــيئاً
مــن الجريــرة وقــد متــت الطيبــه دون أخــذ يشء حيــث قــال خــره وعليهــا جاللهــا  ،وراح يقــول:
ينار
ُيد بخمسمئني ُع ُسجد ود ُية ما بالها قطعت ُب ِربْع د ُ
ِع ْز األمانة أغالها وأرخصها ِذ ْل اخليانة فافهم حكمة الباري .
الراوي الحاج عبد الحي طعمه عقل الشاللده  ،العمر  80عاماً  ،التاريخ 2004/7/13م .
الراوي الحاج محمد القديري سعري  ،العمر  70عاماً  ،التاريخ 2004/6/29م .

ق�ص�ص وق�ضايا متعلقة بحوادث ال�سيارات وا�صابات العمل:
ا�صابات العمل نتيجة العبث باملعدات الزراعية:
برت اليد ب�سبب العبث ميعدات الرتاكتور-معدات زراعية::
أكــرم مــوىس جبــارة العرامــن مــن ســعري تعــرض إىل حــادث بــر يــده ســنة 1987م وكان عمــره
 13ســنه وذلــك عندمــا كان صاحــب الرتاكتــور حســن الجعــري يــدرس القمــح لجده-الحــاج جبــارة
العرامــن -يف وســط البلــدة وكانــت الســاعة الثامنــة مســا ًء حيــث كان الغبــار يتطايــر عــى الجـران
الذيــن كانــوا يحتفلــون بقــدوم شــفيق محمــد الجـرادات مــن يوغســافيا منهيـاً الدراســة .
طُلــب أحــد الرجــال مــن حســن الجعــري وقــف العمــل وأوقــف حســن ال َدراســة يف الوقــت
الــذي قــام فيــه أكــرم بوضــع يــده داخــل ال َدراســة ثــم قــام حســن بتشــغيل الدراســة األمــر الــذي
أدى إىل بــر يــد أكــرم عــى الفــور وتــم إســعافه يف ســيارة مــن نــوع فولكــس فاجــن حــن تــم
إرســاله مــع يوســف عبــد منــاع إىل مستشــفى الخليــل الحكومــي ومــن ثــم ُحــول إىل مستشــفى
هداســا الغربيــة ومكــث فيهــا عــرة أيــام وبعــد خروجــه جــاء رجــال اصــاح مــن قبــل حســن
الجعــري ألخــذ بينــة عــى الحــادث ودفعــوا تكاليــف املستشــفى كاملــه أمــا بالنســبة إىل الديــة
فقــد حولــت إىل التأمــن مــن قبــل حســن الجعــري وبقــي ســاري املفعــول حتــى اليــوم  .أكــرم
مــوىس جبــارة  ،الســكن ســعري  ،العمــر  37عامـاً .
برت اليد من الكتف و�أ�صابعها:
محمــود العــوض الحجاحجــه رجــل بــرت يــده مــن الكتــف وذلــك عندمــا كان يــدرس عــى
د ّراســة للحبــوب قبــل حــوايل  35عام ـاً وكانــت هــذه الدراســة لرجــل يدعــى عــي عبــد خليــل
وأثنــاء تناولــه الغلــه مــن األرض رضبتــه الدراســة يف رأســه وأغمــي عليــه مــا جعلــه ينحنــي األمــر
الــذي جعــل الدراســه تســحب يــده مــن الكتــف وكان صاحــب الدراســة عــي عبــد خليــل بعيــدا ً
عنهــا حــوايل  200م ـرا ً وبقيــت الدراســه تشــتغل حتــى قطعــت يــده مــن الكتــف .
نقــل املصــاب إىل املستشــفى وهنــاك أخــذت الرشطــة تحقــق معــه عــن كيفيــة قطــع يــده
فقــال بأنهــا قطعــت وصاحــب الدراســة موجــود هنــاك ومل يقــل أنــه كان متغيب ـاً أثنــاء الحــادث
وعندمــا جــاء رجــال اإلصــاح ألخــذ بينــه ( عطــوة ) مــن طــرف عــي عبــد خليــل قــال أهــل
املصــاب بــأن املصــاب يف املستشــفى ولــن تعطــي أي عطــوة حتــى نعــرف مــدى تأثــر هــذه
اإلصابــة عــى جســده وعندمــا خــرج الرجــل مــن املستشــفى متامثــا للشــفاء أرســلوا رجــاالً إىل
عــي عبــد خليــل ألخــذ عوائــد النــاس فــا كان مــن عــي عبــد خليــل إال أن رفــض أخــذ عطــوة
وقــال بأنــه مل يكــن يــدرس عنــده ومل يعلــم عنــه وبهــذا اإلنــكار اختلــف رجــال اإلصــاح يف القضيــة
وأخــذت الشــكوك بــن الطرفــن فــا كان مــن املصــاب إال أن أدخــل يف هــذا األمــر بعــد أن عجــز
رجــال بيــت لحــم عــن حــل املشــكلة عــى رجــل مــن بنــي نعيــم واســمه ( ابــن حســن ) فحــر
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ابــن حســن ومعــه ســتة مــن رجــال اإلصــاح مــن مدينــة الخليــل إىل تقــوع وهنــاك جلــس الرجــال
وأرســلوا عــى رجــال عــي عبــد خليــل وبعــد مــداوالت طويلــة اعــرف عــي عبــد خليــل باإلصابــة
وقــال بــأن اليــد مــن الكتــف هــي نصــف ديــة مــع األصابــع ودفــع تكاليــف املستشــفى كاملــة إىل
املصــاب  .الـراوي محمــود العــوض الحجاحجــة  ،العمــر  65عامـاً  ،الســكن تقــوع  -الحجاحجــه ،
التاريــخ 2004/7/17م .
�سرقة ال�سيارات
�سرقة ال�سيارة من ال�شارع العام:
يف ســنة  1990رسقــت ســيارة مــن نــوع رأس  1113لصاحبهــا *** مــن أم ســلمونة ليــا ،بعدمــا
قــام الســارق بكــر زجــاج الســيارة وتشــغيلها مــن أمــام املنــزل متجههــا بهــا إىل منطقــة رام اللــه
وهنــاك أوقفهــم -محســوم-حاجز للرشطــه اإلرسائيليــه وقبــض عليهــم وأبلــغ صاحــب الســيارة
بهــذه العمليــة وأســاء الرجــال الذيــن رسقــوا الســيارة.
بوصــول هــذا الخــر إىل صاحــب الســيارة ،أرســل خــرا ً إىل أهــل بلــدة الســارق بالحــادث
فقامــوا مــن جهتهــم بإرســال عــدد مــن كبــار البلــدة إىل منطقــة أم ســلمونة ألخــذ بينــة عــى
هــذه الرسقــة واالعــرف بهــا رســمياً وبحضــور عــدد كبــر مــن رجــال العشــائر مــن الطرفــن اشــرط
صاحــب الســيارة عــى الحضــور مايــأيت :
أوالً  :دفع “طيحة وطلعة” وحكم مربع للسيارة أي أربعة أضعاف مالها-قيمتها. -
ثانياُ  :دفع  6000دينار أردين عدا ً ونقدا ً .
ثالثاُ  :الرشطه اإلرسائيليه تأخذ مجراها.
لكــن الحضــور اعرتضــوا عــى البنــد األول وطلبــوا إلغــاء هــذا البنــد مــن كبــار رجــال أم
ســلمونة فوافــق الحــاج عــي املتحــدث باســم صاحــب الســيارة عــى إلغــاء هــذا البنــد وتــم
تطبيــق الــروط الباقيــة عــى هــذه الحادثــة وتصليــح أي خلــل يف الســيارة املرسوقــة أو أي نقــص
يف معداتهــا وتصليــح الزجــاج املكســور أثنــاء العمليــة واملقــود الــذي تــم كــره عــى أن ترجــع
الســيارة بكامــل هيئتهــا وعــى هــذا النحــو تــم تكفــل أهــل يطــا مــن جانبهــم محمــد الكبــر
ومحمــد الصغــر الذيــن يعرفــون بكفــاء الدفــع والتعويــض عــن الســارق  .ال ـراوي أبــو اليــاس
الحــاج عــي خــر  ،الســكن أم ســلمونه  ،العمــر  70عامــاً  ،التاريــخ 2004/8/9م .
�سرقة ال�سيارة من داخل حرمة البيت:
تــم رسقــة ســيارة مــن داخــل ســور البيتُ -حرمــة البيــت -ويف اليــوم الثالــث ُعــرف الســارق
فأخــذ عطــوة عشــائرية مــن أصحــاب الســيارة وحــرت الرشطــة وأخــذت الســارق إىل الســجن
وبعــد العطــوة أفــرج عنــه ،وأصبــح الحــق الــذي يصــدره يف وجــه الكفيــل وحــول األمــر إىل األســتاذ

مــوىس الــذي أفــاد باختــاف حكــم املــروق مــن الشــارع عــن حكــم املــروق داخــل البيــت،
فرسقــة الســيارة مــن داخــل البيــت لهــا حرمــة خاصــة وكذلــك حــق الســيارة ودخــول الســارق
تقــدر بأربعــة أمثــان وبالفعــل صــدر الحــق  50ألــف دينــار يدفعهــا الســارق.
توجهــت الجاهــة إىل صاحــب الســيارة وبعــد مــدة مــن التفــاوض كــا يجــري تنــازل عــن 37
ألــف إكرامـاً للــه والجاهــه عــى أن يدفــع  13ألــف دينــار وبالفعــل دفعــت  13ألــف دينــار وبعــد
شــهر أبــدى صاحــب الســياره كرمــه فاكتفــى بـــ  3آالف دينــار فقــط الغــر .
�سرقة �أغنام:
لقــد رسقــت أغنــام يف منطقــة جبــل الفرديــس رشقــي بيــت لحــم ،لقــد نجــح الفاعلــون يف
امل ـرات األوىل إذ مل يعــرف عنهــم يشء لكــن أصحــاب األغنــام عملــوا م ـرارا ً وتك ـرارا ً عــى البحــث
عــن هــؤالء الفاعلــن حيــث جمعــوا عــددا ً كب ـرا ً مــن الشــباب ليعملــوا عــى الحراســه الليليــة
للرتبــص بالفاعلــن ،ويف ليلــه مــن الليــايل والشــباب عــى عادتهــم يحرســون البلــدة إذ دخلــت
البلــدة ثــاث ســيارات مــن نــوع بيجــو تنــدر يف ســاعة متأخــرة مــن الليــل حيــث عملــوا عــى
مراقبتهــم حتــى وصلــوا إىل الهــدف املطلــوب.
ألقــوا القبــض عليهــم بعدمــا أغلقــوا جميــع طرقــات البلــدة وعملــوا عــى تربيطهــم بالحبــال
وأحرقــوا جميــع الســيارات التابعــة لهــم حتــى وصــل رجــال الرشطــة وأخذوهــم إىل مركزهــم
املوجــود وســط البلــدة حيــث تجمــع النــاس وعندمــا عجــز رجــال الرشطــة عــن حاميتهــم مــن
عامــة النــاس اتصلــوا باملركــز الرئيــي يف بيــت لحــم وحــرت قــوة مــن الرشطــة وأخذوهــم إىل
بيــت لحــم وأخــذوا يحققــون معهــم وعرفــت هوياتهــم لــدى الجميــع.
عندمــا وصــل الخــر إىل أهلهــم يف مدينــة الخليــل وهــم مــن دار *** أرســلوا عــددا ً مــن رجــال
العشــائر واإلصــاح إىل منطقــة التعامــرة وجبــل الفرديــس ألخــذ بينــة عــى هــذا الحــادث واعرتفــوا
بهــذه الفعلــة ووضعــوا كفــاء عليهــم بدفــع مــا يُعــرض عليهــم مــن مــال وكان كفيــل الفاعلــن
الشــيخ إبراهيــم الجعــري واملتحــدث باســم منطقــة التعامــرة ولســانهم الشــيخ محمــد ( أبــو
حــوى ) مــن العمــور حيــث كان يجــري اتصــاالت مــع الكفــل .
فُــرض عليهــم أن يدفعــوا أربعــة أضعــاف مــا رسق مــن هــذه املنطقــة ودفــع طيحــة وطلعــة
تقــدر مببلــغ مــن املــال واســتجاب رجــال اإلصــاح يف منطقــة الخليــل لدفــع املبالــغ املطروحــة عــى
هــذه الرسقــة وانحــر األمــر بــن رجــي االصــاح إبراهيــم الجعــري ومحمــد أبــو حــوى ألخــذ
األمــوال أمــا بالنســبه للجنــاة فبقــوا يف الســجن وأخــذ رجــال الرشطــة االجـراءات املتبعــة بالنســبة
لهــم  .الـراوي إســاعيل محمــد حمــد  ،الســكن تقــوع  ،العمــر  70عامـاً  ،التاريــخ 2004/8/10م .
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�سرقة تاجر يعمل �صراف ًا
كان شــخص يعمــل رصافـاً وكان مــن عادتــه أن يأخــذ النقــود يف حقيبــه إىل البيــت ،ومل يكــن
يرتكهــا داخــل املحــل الــذي يعمــل فيــه ،ويف ذات يــوم توجــه كعادتــه إىل البيــت وقبــل وصولــه
بعرشيــن مـرا ً تقريبـاً وجــد أمامــه سلســلة مــن الحجــارة عــى عــرض الطريــق ملنعــه مــن العبــور.
ترجــل مــن ســيارته إلزالتهــا إال أنــه فوجــئ بثالثــة أشــخاص ملثمــن قامــوا مبحارصتــه وتوثيقــه
بربــاط متــن ووضــع خرقــة مــن القــاش عــى فمــه واصطحابــه معهــم بســيارته التــي كان يقودها
وبعــد نقلــه إىل منطقــة تبعــد عــن ســكان البلــدة مبســافة بعيــدة  ،قامــوا بفــك رباطــه وتهديــده
بالســاح فعندمــا وجــد نفســه بأنــه ال يقــدر عــى مواجهتهــم ســلم باألمــر الواقــع وقــام بإعطائهــم
جميــع النقــود املوجــوده داخــل الحقيبــة واملقــدرة بعرشيــن ألــف دينــار وبعــد أن حصلــوا عــى
مرادهــم قامــوا بإعطائــه مفاتيــح الســياره وعــاد إىل البيــت وبعــد وصولــه قــام بإخبــار أهلــه
والرشطــة عــا حــدث معــه ومــن خــال البحــث والتحــري توصلــوا إىل معرفــة الجنــاة حيــث كان
لــكل واحــد منهــم عائلــة وبعــد معرفتهــم تدخــل وجهــاء العشــائر واملصلحــن لحــل هــذه القضيــة
حيــث طلبــوا مــن الجنــاة ترجيــع جميــع األمــوال التــي قامــوا برسقتهــا ودفــع مبلــغ خمســن ألــف
دينــار ج ـزا ًء لفعلتهــم واتفقــوا جميع ـاً عــى بنــاء مدرســة بهــذا املبلــغ إال أن الشــخص املعتــدى
عليــه رفــض ذلــك ألنــه ســيكون عــى حســابه الخــاص يف املســتقبل يف أي عمــل ســيقوم بــه تجــاه
هــؤالء الجنــاة وذلــك بعــد أن قــام مبشــاورة أهلــه عــى املبلــغ املذكــور ورفــض أهلــه الفكــرة أيضـاً
وعندمــا حــان موعــد إنهــاء العطــوة قــام امل ُعتــدى عليــه مبســامحة الجنــاه الثالثــه ملثــل هــذه
األعــال التــي ال تــريض اللــه وال رســوله وحــل الوئــام محــل الخصــام بعــد أن أخــذوا عهــدا ً عــى
أنفســهم مــع اللــه عــى أن ال يرجعــوا ملثــل هــذا العمــل  .الـراوي محمــد مطلــق أبــو جحيشــه ،
بتاريــخ 2004/9/23م  ،الباحــث يــارس الســويطي .
الطفل ي�سرق
حــدث أ ًّن أحــد أصحــاب املحاجــر كان يكنــز عنــده ســبائك مــن الذهــب ويخبئهــا يف أحــد
الطالقــات املوجــودة يف البيــوت القدميــة الــذي ورثــه عــن أبيــه ،وهــو بيــت مهجــور ال يســكنه
ســوى الطيــور واألفاعــي لكنــه قريــب مــن بيتــه ،وكان يســكن بجــواره أحــد أقربائــه أيضـاً وكانــت
حالتهــم املاديــة ســيئة ويف ذات يــوم مــن األيــام بينــا كان أحــد األطفــال يبحــث عــن بعــض
العصافــر الصغــرة توجــه إىل ذلــك املــكان وعندمــا مــد يــده يف أحــد الطالقــات شــعر بــيء ثقيــل
يف يــده فســحبه ومل يفتحــه بــل توجــه بــه إىل والــده الــذي عرفــه فســأله :مــن أيــن أحــرت هــذا
؟ فأخــره الولــد عــا حــدث معــه.
فقــال الوالــد :ال تذكــر هــذا أمــام النــاس .ثــم توجــه إىل أحــد الصاغــة يف الخليــل وباعهــا لــه
مببلــغ خمســة آالف دينــار وبعــد فــره مــن الزمــن توجــه الولــد للبحــث مــره أخــرى فعــر عــى
ســبيكه أخــرى ثــم قــام باعهــا إىل التاجــر نفســه الــذي أشــرى القطعــة األوىل مــن والــده ورجــع

باملبلــغ إىل والــده قائ ـاً  :حصلــت عــى ســبيكه أخــرى وقمــت ببيعهــا إىل فــان فتســلم الوالــد
املبلــغ مــن ولــده .بعــد أســبوع خطــب لولــده وزوجــه .وبعــد مــدة يســرة بنــى بيتــا ،فشــعر
جــاره وقريبــه أن الوضــع ليــس كــا ي ـرام متســائالً يف نفســهِ :مــن أيــن حصــل عــى هــذا كلــه ؟
ويف يــوم مــن األيــام ذهــب صاحــب املحجــر إىل البيــت الــذي كان قــد خبــأ فيــه ســبائك الذهــب.
فوجــد أن ســبيكتني قــد رسقتــا فراقــب املنطقــة وإذا بهــذا الطفــل يتســلق وميــد يــده فألقــى
القبــض عليــه متلبســا ً.وبعــد التحقيــق مــع معــه اعــرف بأنــه رسق الســبيكتني وباعهــا للصائــغ
فــان الــذي طلــب مــن الطفــل بــأن يــدل عليــه وبعدهــا قــام هــذا الشــخص باســتدعاء والــد
الطفــل وأخــره مبــا قــام بــه ولــده ولكنــه مل يعــرف الوالــد بذلــك فــأراد أن يثبــت لــه ذلــك  ،فقـ َ
ـال
صائــغ الذهــب أنــه يوجــد لديــه عــدة ســبائك ذهــب يف البيــت ويريــد بيعهــا فقــام هــذا الصائــغ
بحمــل مبلــغ مــن املــال يقــدر بســتة عــر ألــف دينــار.
وعندمــا وصــل إىل البيــت قــام هــذا الشــخص بإحضــار الســبائك قائــا لقــد اشــريت مــن مــدة
نفــس القطــع مببلــغ خمســة آالف دينــار ،فأحــر هــذا الشــخص الطفــل ووالــده واعرتفــوا أمــام
الصائــغ بأنــه أخــذ منهــم قطعتــن مــن الســبائك و تســاوي كل واحــدة منهــا عــرة آالف دينــار
أردين وقــد قــام برتبيــط هــذا الشــخص وأخــذ املبلــغ املوجــود لديــه وقيمتــه ســتة عــر ألــف
دينــار أردين وبعدهــا تدخــل رجــال الخــر واإلصــاح لفــض الخــاف بينهــا بتعيــن أحــد املحكمــن
بينهــا حيــث طلــب مــن صاحــب الســبائك الذهبيــة أن يقبــل باملبلــغ الــذي حصــل عليــه مــن
هــذا الشــخص وال يطالــب صائــغ الذهــب بعدهــا وبذلــك وحــل الوئــام محــل الخصــام  .الـراوي
 /حســن ناجــي عمــرو  ،الباحــث يــارس الســويطي 2004/10/30م بتكليــف مــن مركــز الســنابل.
قتل اجلنني
قصــة حقيقيــة واقعيــة حدثــت بــن أمراتــن :إحداهــا مــن بيــت جربين واألخــرى مــن الدوامية
فقــد حدثــت مشــادة كالميــة بينهــا ومل تحتمــل إحداهــا األخــرى عل ـاً بــأن إحداهــا كانــت
حامـاً وهــي مــن ســكان بيــت جربيــن ،فقامــت املــرأة الثانيــة وهــي مــن ســكان الدواميــة برضبهــا
مــا أدى إىل إجهاضهــا عندهــا توجــه رجــاالت الدواميــة ألخــذ عطــوة عشــائرية مــن أهــل املعتــدى
عليهــا وكان املتحــدث بإســم ســكان الدواميــة واملحكــم بــن الطرفــن أحــد رجاالتهــا الســيد حســن
محمــود اهديــب ،فقــام بأخــذ هدنــة عشــائرية ملــدة ثالثــة أيــام وثلــث معت ـرا ً ذلــك أن القتــل
هــو قتــل مهــا كان ولكــن قــد يكــون فيــه تخفيــف وبعدهــا تــم أخــذ عطــوة ملــدة ســنه وبعــد
انتهــاء املوعــد املقــرر توجــه رجــال اإلصــاح ووجهــاء العشــائر إلنهــاء القضيــة بينهــا وكان املحكــم
يف حلهــا الســيد حســن محمــود نفســه ،فاعتــر هــذا الجنــن مضغــة ألن املــرأة املعتــدى عليهــا
كانــت حامـاً فيــه ملــدة ثالثــة شــهور ومل يعــرف هــل هــو ذكــر أو أنثــى وبعــد التشــاور مــع أهــل
املعتــدى عليهــا اتفقــوا معـاً عــى أن يقــوم أهــل املعتديــة بدفــع مصاريــف املستشــفى وخمســن
دينــارا ً فلبــوا طلباتهــم وحــل الوئــام بــن أهــل جربيــن والدواميــة محــل الخصــام  .الـراوي خليــل
حســان العــواوده  -إذنــا .
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قتل اجلنني
كانــت زوجــة حامــل مــن وزجهــا الــذي تكرهــه ،وتــأىب أن ينجــب منــه مــن يربطهــا بــه
لذلــك لجــأت إىل الــرب عــى بطنهــا إلســقاط الجنــن الــذي يربطهــا بزوجهــا .
وامــرأة أخــرى حملــت يف يدهــا حجــارة ثقيلــة وأســقطت مــا يف بطنهــا ألنهــا تريــد الطــاق مــن
زوجهــا وفعـاً تطلقــت هــذه املــرأة مــن زوجهــا وتزوجــت الشــخص الــذي تطلقــت ألجلــه وبعــد
فــرة مــن الزمــن طلقهــا الرجــل الــذي تطلقــت مــن أجلــه فارتكبــت جرميتــن جرميــة قتــل جنينهــا
والجرميــة الثانيــه عذبــت زوجهــا األول وجعلــت حياتــه جحيـاً  .الـراوي حســن محمــود ثلجــي ،
العمــر  65عامـاً  ،التاريــخ 2004/7/5م .
قتل الطفل
حــدث نـزاع بــن القــايض الهرينــي مــن يطــا وابنــه عــى الطريقــة املتبعــة يف أســلوب القضــاء
فشــكك الولــد بأبيــه يف القضــاء وانتهــى الخــاف بــأن رحــل الولــد إىل األردن ليشــتغل هنــاك فأخــذ
يعمــل عنــد رجــل لــه زوجتــان ويف إحــدى الليــايل نــام ابــن القــايض ووضــع رأســه يف كــم العبــاءة
ويف أثنــاء الليــل قامــت أحــد زوجــات الرجــل الــذي يشــتغل عنــده والتــي ليــس لهــا أبناء وتســللت
إىل ف ـراش ابــن الزوجــه األخــرى ( الصغــرى ) وقامــت بقتلــه وابــن القــايض يتابــع االحــداث مــن
كــم العبــاءة وعندمــا طلــع الفجــر تســر ابــن القــايض عــى الجرميــة فــدارت الشــكوك حــول
الزوجتــن فــكل واحــدة تتهــم االخــرى بقتــل الطفــل ،وبعــد نــزاع طويــل تحــول الطرفــان إىل
القضــاء وقالــوا بــأن هنــاك قاضي ـاً يف فلســطني يدعــى الهرينــي دون أن يعرفــوا بأنــه أب الرجــل
الــذي يشــتغل عندهــم ،وبقــي ابــن القــايض متكتـاً عــى الجرميــة ليمتحــن حكــم والــده فذهــب
الطرفــان إىل القضــاء مــن األردن إىل فلســطني اىل منطقــة يطــا الخليــل ,فتخفــى ابــن القــايض
عندمــا وصــل شــقة أبيــه ويف جلســة القضــاء قــال القــايض ألم الطفــل املقتــول واملتهمــة هــي
أيضـاً بقتلــه قومــي وامــي مســافة  100مــر أمــام الشــق واكشــفي عــن عورتــك فرفضــت العــرض
وقالــت  :ابنــي رايــح وازيــده فضايــح  ،فقــال لهــا القــايض إجلــي مكانــك فقــال للزوجــة األخــرى
قومــي وامــي هــذه املســافة واخلعــي عــن عورتــك إخلعــي كل مالبســك فوافقــت عــى طلــب
القــايض فعــرف القــايض بأنهــا هــي القاتلــه وقــال ألهلهــا اللــه يعينكــم عــى بلوتكــم وحمــل الــدم
ويف هــذه األثنــاء ظهــر بــن القــايض املتخفــي منــذ البدايــة فشــهد عــى املــرأة القاتلــة وعــرف بــأن
أبــا ُه عادلــةيف قضائــه .
الراوي عبد العزيز نصار أبو ياسني  ،العمر  90عاماً  ،التاريخ 2004/7/8م .

االعتداء اجلن�سي على الطفل
حــدث أن شــخصاً كان يعمــل راعيـاً عنــد أحــد األشــخاص وكان لصاحــب األغنــام طفــل يذهــب
بعــد نهايــة الــدوام مــن املدرســة لنقــل الطعــام إىل الراعــي ويف ذات يــوم مــن األيــام قــام هــذا
الراعــي باســتدراج هــذا الطفــل ومجامعتــه وبعــد رجوعــه إىل البيــت نظــر إليــه والــده وشــعر
بــأن ولــده يف وضــع غــر طبيعــي فســأله عــا حــدث فقــص عليــه مــا حــدث معــه وبعدهــا قــام
والــده بحمــل ســاحه مــن أجــل القضــاء عــى الراعــي إالّ أنــه مل يعــر عليــه حيــث تــم تبليــغ
أهــل الراعــي بــأن ولدكــم قــام بفعــل كــذا وكــذا وقــد أعــذر مــن أنــذر وبعــد ذلــك أســتدعى
أهــل الراعــي وجهــاء العشــائر للتدخــل مــن أجــل حــل القضيــة حيــث ذهبــوا إىل بيــت املعتــدى
عليــه وقامــوا بأخــذ عطــوة عشــائرية ملــدة ثالثــة أشــهر وبعــد نهايــة املوعــد املقــرر توجــه أهــل
املعتــدي بصحبــة رجــال اإلصــاح ووجهــاء العشــائر إىل بيــت املعتــدى عليــه وعنــد وصولهــم قــام
أحــد أقربــاء املعتــدى عليــه بالتحــدث أمــام الحضــور وكان مــن بــن طلباتــه هــو إحضــار املعتــدي
ورميــه مــن أعــى مئذنــة مســجد مــن مســاجد البلــدة ج ـزا ًء لــه وليكــن عــره ملــن يعتــر إال أن
رجــال اإلصــاح تدخلــوا يف ذلــك وكان حكمهــم عــى خــاف ذلــك و قامــوا بتغريــم أهــل املعتــدي
خمســن ألــف دينــار أردين ومل يــرد منهــا يشء  .ال ـراوي خليــل حســان العــواوده  -إذنــا .
االعتداء اجلن�سي على الطفل
كان شــاب يعيــش يف قريــة مــن القــرى خجــوال جــدا ً وهادئ ـاً ال يعمــل أي مشــكلة مــع أحــد
وكانــت النــاس تقــول عنــه إنــه ( مســكني ) .
ويف ذات يــوم مــن األيــام اتهــم بأنــه إغتصــب طفلــه عمرهــا  3ســنوات قامــت الســلطة بأخــذه
ورضبــه ومبــا أنــه مســكني مــع شــدة الــرب قــال لهــم إين فعلــت هــذه الفعلــة فر ّحلــوا أهــل
هــذا الشــاب ملــدة أســبوع وعــادوا إىل البلــدة وحكــم عليــه بالســجن  25عامـاً مــن الســلطة وتبــن
فيــا بعــد أن هــذه القصــة ملفقــة ضــد هــذا الشــاب والســبب هــو أن هــذا الشــاب َم ـ َر يوم ـاً
بالقــرب مــن بيــت والــد الطفلــة فســمع رصاخـاً فلــا اقــرب أصبحــت املــرأة تنــادي عليــه وتــرخ
وتبــن أن زوجهــا ربطهــا يف شــباك بيتهــا وأغلــق البــاب عليهــا وتقــدم الشــاب وفــك وثاقهــا وذهــب
إىل حــال ســبيله .
ذهبــت املــرأة إىل أهلهــا وأفصحــت عــا حــدث لهــا وعندمــا رجــع الرجــل صاحــب البيــت إىل
املنــزل وجــد أن زوجتــه قــد هربــت مــن البيــت والــذي أفلتهــا هــو الشــاب الــذي مــر بالشــارع
وقــام هــذا الرجــل بإتهــام الشــاب باالعتــداء عــى طفلتــه وجــرح طفلتــه الصغــرة وقــال أنــه هــو
الــذي اغتصبهــا هــل يفكــر العقــل بــأن الطفلــة الصغــرة وعمرهــا  3ســنوات أن تتحمــل االغتصــاب
مــن شــاب عمــره  25عام ـاً ال ميكــن لعقــل يفكــر بهــذا أبــدا ً وبعــد فــره مدتهــا  9ســنوات قــام
اليهــود بهــدم الســجن يف الظاهريــه وتــم ( إخـراج جميــع املســاجني ) وخــرج هــذا الشــاب معهــم
وتدخــل رجــال اإلصــاح وفرضواعليــه دفــع مبلــغ  20الــف دينــار اردين.
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�إعتدى على �إبنة عمه جن�سي ًا مب�ساعدة والده:
كان هنــاك خــاف بــن أخويــن عــى قطعــة أرض و نشــبت املنازعــات بينهــا وقــام أحدهــا
بــرب أخيــه عــى رأســه وبعــد نقلــه إىل املستشــفى تــواردت األخبــار بــأن أخــاه يف غرفــة العنايــة
املكثفــة وأنــه ال فائــدة منــه وقتهاقــام هــذا الشــخص بالســفر إىل األردن ومنهــا إىل الواليــات
املتحــدة األمريكيــة و بعــد عرشيــن يومـاً مــن مكوثــه داخــل املستشــفى تحســنت حالتــه الصحيــة
وقــام إخوتــه األخــرون باإلتصــال بأخيهــم للرجــوع إىل البلــد لحــل الخــاف بينهــا إال أنــه رفــض
آلنــه عمــل هنــاك وحصــل عــى الجنســية األمريكيــة وبقــي حــوايل ســبعة عــر عام ـاً ويف ذات
يــوم مــن األيــام طلبــت منــه ابنتــه أن يرســلها إىل زيــارة جدهــا فوافقهــا عــى ذلــك حيــث حــرت
الفتــاة إىل بيــت جدهــا وكانــت جميلــة وعندمــا رآهــا ابــن عمهــا طلــب مــن والــده أن يخطــب
مــن أبيهــا ،إال أنــه رفــض قائـاً لــه ال اســتطيع أن أضــع يف بيتــي مــن أراد أن يحــاول قتــي ولكــن
إذا أردت أن تنتقــم يل فحــاول أن متــارس معهــا الجنــس لفضيحتــه بحيــث ال يســتطيع أن يرفــع
رأســه أمــام النــاس طيلــة عمــره ،إال أن ابنــه رفــض ذلــك األمــر ألن العــار ســيلحق بهــم جميعـاً،
ويف يــوم مــن األيــام طلبــت الفتــاة مــن جدهــا زيــارة بعــض املناطــق األثريــة يف فلســطني لزيارتهــا،
فدعــا ابــن عمهــا إىل إصطحابهــا لثقتــه الكبــرة يف أخالقــه ،ولكــن كلــات والــده ال ت ـزال تحيــك
داخــل رأســه رغــم رفضــه إيــاه ،وألن الشــيطان لــه الــدور الكبــر يف الصبــاح قــام هــذا الشــخص
بنقــل ابنــة عمــه يف ســيارته إىل الحــرم اإلبراهيمــي يف الخليــل ومعــه مــادة مخــدرة إذا وضعتهــا
عــى وجــه أي إنســان تقــوم بتنوميــه ،وبعــد تنــاول وجبــة الغــداء يف أحــد املطاعــم اتفقــا معـاً عــى
الذهــاب إىل أريحــا وبينــا هــا يف الطريــق قــام باســتعامل هــذه املــادة املخــدرة مــا أدى إىل
تنوميهــا حيــث قــام بعدهــا بعمــل مــا يريــد عملــه ،وبعــد ســاعات مــن صحوتهــا إذا بهــا يف حالــه
غــر طبيعيــة أدركــت حينهــا أن إبــن عمهــا مــارس الجنــس معهــا.
وملــا رجعــت البنــت إىل جدهــا أخربتــه بالحــدث ثــم اخــر بــدوره والدهااملقيــم بالواليــات
املتحــدة ،حينهــا عمــل ترصيــح زيــارة ملــدة مثــانٍ واربعــن ســاعة لولديــه بعــد أن أوصاهــا بقتــل
ابــن عمهــا واصطحــاب أختهــا ومــن ثــم الرجــوع بــأرسع وقــت ممكــن ومــن هنــا بــدأ ســفر
ولديــه حيــث وصــا املطــار ليـاً ويف الصبــاح توجهــا إىل بيــت جدهــم ومــع كل واحــد منهــا بلطــة
وخنجريــن فاصطحبــوا جدهــم للبحــث عــن ابــن عمهــم للتخلــص منــه  ،وبعــد ان دخلــوا عــى
عمهــم مســتفرسين عــن الحــدث رفــض أن يجيبهــا عــن أي يشء مكتفيــا بالقــول :إرجعــا مــن
حيــث أتيتــا ولــو أننــي كنــت محــل ابنــي لعملــت أكــر مــا عمــل .مل يستســغ االخــوان موقــف
عمهــا فرضبــه أحدهــم ببلط ـ ٍة عــى رأســه شــقته نصفــن ونقلــوه عــى مــن ســيارة إىل أحــد
مزابــل البلــدة .ويف الصبــاح قبــل أن ينتــر خــر مقتلــه ســافروا إىل املطــار ومــن ثــم إىل الواليــات
املتحــدة األمريكيــة .و مل يشــع مقتلــه إال بعــد العــر فقــام إخوتــه ملالحقــة هــؤالء إال أنهــم
فشــلوا يف مهمتهــم وتدخــل رجــال الخــر واإلصــاح لحــل هــذه املشــكلة وحــروا إىل أحــد رجــال
الخــر واإلصــاح وقــام املحكــم يف حــل ذلــك وكان حكمــه مرضيـاً للجميــع قائـاً لهــم بــأن العــرض

واألرض والــدم كلهــا مرتبطــة مــع بعضهــا ارتباطـاً واحــدا ً ومبــا أن إبنــه إعتــدى عــى عــرض ابنــة
عمــه فــإن مقتــل والــده يكــون مبقــام ذلــك وحــل الوئــام محــل الخصــام  .الـراوي عبــد الرحمــن
حجــه -دورا.
االعتداء على �شخ�ص من قبل فاقد الأهلية-جمنون� -أو متخلف عقليا:
حدثــت مشــكله يف كنيســة املهــد ببيــت لحــم ،كان محمــد إبراهيــم العــروج وهــو رشطــي و
مهمتــه حراســة هــذه الكنيســة مــن أي اعتــداء وذات يــوم وهــو واقــف عــى بــاب هــذه الكنيســه
وإذا برجــل مســلم ُملت ـ ٍح اقــرب منــه يف الوقــت الــذي كان فيــه املســيحيون يقومــون بصالتهــم
فحــاول الدخــول فشــك الرشطــي يف أمــر هــذا الرجــل وأوقفــه بالقــوة أمــام بــاب الكنيســة فــا
كان مــن الرجــل إال أن قــام بــرب الرشطــي عــدة رضبــات يف جميــع أنحــاء جســمه حتــى أوقعــه
عــى األرض ،ومل يكــن متواجــدا ً أح ـ ٌد هنــاك ،وبعــد أن تــم إســعافه ونقلــه إىل املستشــفى علــم
أهــايل املصــاب بهــذه العمليــة فأخــذوا يســألون عــن املعتــدي وبعــد معرفــة هويتــه قــام أهــايل
املصــاب باالســتعداد لألخــذ بالثــأر وعندمــا انتــر األمــر بــن النــاس مل يــأت أحــد مــن أهــايل
املعتــدي ألخــذ عطــوة عــى هــذه الجرميــة األمــر الــذي أغضــب أهــايل املصــاب أكــر فأكــر إال أن
كبــار املصلحــن وشــيوخ العشــائر ممــن حــروا عنــد أهــل املصــاب أرســلوا عــددا ً كبـرا ً مــن كبــار
الشــيوخ إىل أهــل الفاعــل وأعلموهــم مبــا قــام بــه ابنهــم مــن اعتــداء عــى الرشطــي وطلبــوا منهــم
أخــذ عطــوة وعــدم إهــال األمــر ألن أهــايل املجنــي عليــه يتوعــدون بالثــأر البنهــم لكــن خــرج
عليهــم رجــل مــن أهــل الجــاين وقــال لهــم بــأن إبنهــم مل ميتلــك عقلــه وأنــه مجنــون األمــر الــذي
أثــار الدهشــة بــن املجتمعــن وقالــوا لهــم يجــب أن تعطــوا عطــوة قـرار ولــو كان ابنكــم مجنونـاً
و هنــا تدخــل رجــال الكنيســة يف الصلــح وقامــوا بزيــارة املصــاب يف املستشــفى وبعــد تــداول
طويــل بــن كبــار العشــائر حــول كيفيــة معالجــة هــذه املشــكله وهــل تطبــق عليهــا القوانــن
العشــائريه أخــذ شــيوخ العشــائر تطبيــق العــرف العشــائري عــى هــذه املشــكلة ويف نهايــة األمــر
َأل األمــر إىل التســامح بــن الطرفــن مــع األخــذ بعــن اإلعتبــار بــأن املعتــدي مجنــون وبــأن أهلــه
يســددون جميــع تكاليــف املستشــفى ومصاريــف هــذا الشــخص الــذي تعطــل عــن عملــه فــرة
ـام لهــذه القضيــه
مــن الزمــن وعندمــا رأى رجــال الكنيســة األمــر يتعقــد بــن الطرفــن وعينــوا محـ ٍ
إلحالتهــا إىل املحاكــم إال أن كبــار العشــائر مل يرتكــوا هــذه القضيــة عابــرة بــل وضعــوا فيهــا رشوطـاً
تتــاىش مــع العــرف العشــائري ولــو تدخــل فيهــا بعــض كبــار الكنيســة وبقــي عالق ـاً فــرة مــن
الزمــن حتــى تــم الصلــح بــن الطرفــن وثبــت بــأن املعتــدي مجنــون فعـاً  .الـراوي إبراهيــم خليــل
حميــد  ،الســكن تقــوع  ،العمــر  30عامـاً  ،التاريــخ 2004/8/20م .
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اختطاف الطفل
يذكــر أنــه يف بيــت جــاال كان شــخص ثــري وكانــت العــن عــى هــذا الرجــل ألنــه كان غنيـاً كان
لهــذا الشــخص طفــل وكانــت هنــاك جامعــة مســلحة قامــت بخطــف الطفــل مــن أجــل إبت ـزاز
والــده عــن طريــق التهديــد بقتــل الطفــل ان مل يدفــع املبلــغ املطلــوب ،وأخــذت هــذه القصــه
فــره مــن الزمــن حــوايل شــهرين حتــى رضــخ الرجــل لهــذه العصابــة وبالفعــل تــم دفــع فديــة
لهــذه الجامعــة مقابــل أن يطلقــوا رساح ذلــك الولــد .
الحاج عبد الحي طعمه عقل الشاللده  ،العمر  80عاماً  ،التاريخ 2004/7/13م .
اجلاين فاقد الأهلية  ،مري�ض عقلي ًا
حــدث ذلــك بــن ذيــب حســن محمــد علقــم ابــن عــم محمــد إبراهيــم علقــم وأخيــه محمــود
حيــث وقــع بينهــا شــجار إال أن تدخــل أهــل البلــد منعهــم مــن أن يــؤذي أحدهــا األخــر ولكــن
ابــن عمهــا ذيــب حســن محمــد علقــم قــام باإلعتــداء عــى والدتهــا بالــرب املــرح مته ـاً
إياهــا بأنهــا العقــل املدبّــر لنشــوب الخــاف بينــه وبــن أبنــاء عمــه وتــم نقلهــا إىل املستشــفى
وبعــد أن مكثــت يف املستشــفى عــدة أيــام تبــن مــن خــال الفحوصــات الطبيــه بأنهــا مصابــه
بنزيــف داخــي يف الدمــاغ نتيجــة ارتطــام رأســها بــاألرض توفيــت بعدهــا .ثــم ســارع أهــل الخــر
واإلصــاح ألخــذ عطــوة عشــائرية وكان التحكيــم بنــاء عــى الــرع اإلســامي حيــث توصلــوا بــأن
القاتــل كان يعــاين مــن أمـراض عصبيــة ولديـ ِه تقاريـ ُر طبيــة مــن مستشــفى بيــت لحــم لألمـراض
العقليــة والتوصــل إىل أن القتــل شــبه عمــد وعــى الجــاين ال ّديــة يدفعهــا عاقليــه وقــدرت الديــة
بالذهــب ومقدارهــا ألــف مثقــال مــن الذهــب مبــا يعــادل أربعــة كيلــو غــم ذهــب ويعــادل
بالنقــود األردنيــة أربعــة وثالثــون ألف ـاً وأربعــة مائــة وأربــع وعــرون أردين .
ومــن املعــروف أن ديــة املــرأة تعــادل نصــف ديــة الرجــل فاســتحق أوليــاء املقتولــه 212.17
دينــار أردين وحســم منهــا املبلــغ الــذي دفــع إىل املستشــفى وفـراش العطــوه وكانــت حــوايل 6537
تصافــح أبنــاء
دينــار أردين وأخــذ يــوم الطيــب  675.10وبعدهــا كانــت عطــوة اإلقبــال حيــث
َ
العمومــة وحــل الوئــام محــل الخصــام  .ال ـراوي محمــد مطلــق أبــو جحيشــة  ،الباحــث يــارس
الســويطي  ،بتاريــخ 2004/9/23م .
ق�ص�ص عن اللواط
كان أحــد املوجوديــن واملشــاركني لتهدئــة الخواطــر بــن الطرفــن بســبب العمــل الــذي قــام بــه
شــابان بالغــان باالعتــداء عــى طفــل يبلــغ مــن العمــر عــرة أعــوام يف أحــد الحاممــات التابعــة
ألحــد املســاجد يف البلــدة تحــدث قائـاً :
كنــت جالس ـاً يف البيــت ويف متــام الســاعة الثانيــة ظه ـرا ً حــر إىل بيتــي أهــل املعتــدى عليــه
إلخبــاري مبــا حــدث مــع ولدهــم حيــث قالــوا يل بــأن فالن ـاً وفالن ـاً قامــا بإعطــاء ولدنــا مبلغ ـاً

مــن النقــود وبعــض الحلويــات وقامــا بعدهــا بفعلتهــم املشــؤومة ونريــد اآلن أن نخــر أهلهــم
مبــا حــدث مــع إبننــا وإال ســنقلب الدنيــا رأسـاً عــى عقــب وملــا طلبــت منهــم أن ال يترسعــوا لــي
أقــوم بالعمــل الالئــق دون أن تنــر األخبــار ويكــر كالم النــاس مــن أجــل الحفــاظ عــى عــرض
هــذا الطفــل ورشف أهلــه فقــد قمــت بكتــان كل يشء واجتمعــت أنــا ومجموعــة أخــرى مــن
رجــاالت الخــر واإلصــاح مــن أجــل إطفــاء الحريــق ويف خــال ثالثــة أيــام قمنــا مبعالجــة املوضــوع
حيــث عملنــا عــى أخــذ عــرة آالف دينــار أردين مــن كل شــخص ومنعهــم مــن اإلق ـراب مــن
املنطقــة التــي يســكنها أهلــه ملــدة ســنة  .الــراوي  :محمــد محمــد ســليامن الرجــوب  -بيــت
مقــدوم  /الخليــل  ،العمــر  70ســنه  ،التاريــخ 2004/9/8م .
ق�صة �أخرى عن اللواط
حــدث أن شــخصني كانــا يعمــان مع ـاً يف رعايــة األغنــام وكان أحدهــا كب ـرا ً واآلخــر صغ ـرا ً
ويف يــوم مــن األيــام قــام الكبــر بإغـراء الصغــر ببعــض النقــود ليتمكــن مــن الحصــول عــى مـراده.
بالفعــل حصــل عــى مــا كان يصبــو إليــه وبعدهــا توجــه هــذا الشــخص املعتــدى عليــه إىل البيــت
وأخــر والــده بــأن فالنـاً قــام بفعــل كــذا وكــذا وعندمــا ســمع والــده مبــا حــدث اجتمــع أقربــاؤه
وقــرروا باإلجــاع أن يهجمــوا عــى بيــت املعتــدي ويقومــوا بقتلــه وإح ـراق البيــت عليــه .وقــام
عــدد مــن رجــال الخــر واإلصــاح بالتدخــل الرسيــع لفــض هــذا الحــدث حيــث قامــوا بالتوجــه
إىل أهــل املعتــدى عليــه وقــد طلــب أهــل املعتــدى عليــه بــأن يحــروا هــذا الشــخص املعتــدي
ليقومــوا بأنفســهم مبــا تتطلبــه العــادة والعــرف العشــرية ولكــن وبعــد جــدال بينهــم وبــن
أهــل املعتــدى عليــه قامــوا بأخــذ عطــوة ملــدة ســنه وبعــد انتهــاء املــدة توجهــوا إلنهــاء هــذه
القضيــة حيــث قــام أحــد رجــاالت املعتــدى عليــه وطلــب مــن الجاهــه مطلبــن :أولهــا رمــي هــذا
الشــخص مــن أعــى منطقــه يف البلــد ،وثانيهــا حرقــه كــا كان يحــرق قــوم لــوط .إال أنــه وأخـرا ً
حلــت هــذه القضيــة عــى خــاف ذلــك حيــث قــام رجــال الخــر واإلصــاح بتغريــم أهــل املعتــدي
ـيئ .
مبلــغ عــرة آالف دينــار ومل يُـ َر ّد منــه شـ ًٌ
الراوي حسني ناجي عمرو  ، ،بتاريخ 2004/10/25م .
ال�سحَ ْ
اق
ُ
حــدث أن حــرت فتــاة وصديقتهــا إىل أحــد األعـراس ويف أثنــاء حفلــة الزفــاف شــاهدت هاتــان
الفتاتــان مــا يــدور بــن العريــس وعروســته ومــا يقــوم بــه العريــس مــن تقبيــل عروســته ووضــع
الحلــوى يف فمــه ووضــع الحلــوى يف فمهــا وبعدهــا يقــوم بأخــذ قطعــة الحلــوى مــن فمهــا وتأخــذ
قطعــة الحلــوى مــن فمــه ويضمهــا إليــه ويجلســها عــى ركبتــه وهلــم ج ـرا وبعــد أن انتهــت
الحفلــة اتفقنــا مع ـاً عــى أن تقومــا بتمثيــل ذلــك مــع بعضهــا البعــض يف أحــد بيوتهــا حيــث
قامــت الفتاتــان بالتعــري والقيــام بحــركات لقضــاء الشــهوه واالســمتناء وبينــا هــا متارســان
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عمليــة الســحاق رآهــا أحــد إخوتهــن الصغــار وقــام بدعــوة والدتــه لرؤيــة مــا يحــدث بينهــا
حيــث طرقــت البــاب عليهــا وقامــت بفتحــه بعــد أن لبســتا ثيابهــا وكأن شــيئاً مل يحــدث وبعــد
التحقيــق مــع ابنتهــا اعرتفــت أمــام أمهــا مــا كانــت تقــوم بــه حيــث أحــرت ولدهــا وأخربتــه
بــأن صديقتهــا كانــت تقــوم بعمليــة التدليــك ألختــه التــي كانــت تشــكو يف ذاك مــن أمل يف ظهرهــا
حيــث صــدق هــذا الطفــل أمــه بعــد أن قامــت بإحضــار وعــاء مــن الزيــت ووضــع الزيــت عــى
ظهــر أختــه لــي يــرى بــأم عينيــه ويصــدق بشــكل واقعــي وحقيقــي وبعدهــا أمــرت صديقتهــا
بــأن تغــادر البيــت وأن ال ترجــع إليــه أبــدا ً بعــد هــذا اليــوم حيــث ســرت هــذه املــرأه بنتهــا
وصديقتهــا ألنهــا تعــرف متامـاً بــأن عــرض ابنتهــا عندهــا هــو أغــى مــا متلــك وال يجــوز البــوح بــه
أمــام النــاس حفاظـاً عــى ســمعتها ورشفهــا  .الـراوي إبراهيــم عبــد القــادر  -بيــت عــوا .
اليمني بخم�سة
اليمني الزور قطاع الذراري
كان ثالثــة رجــال يرعــون األغنــام يف الخــاء ويف الليــل وإذا برجــل يدخــل وســط األغنــام
لرسقتهــا فــا كان مــن الرجــال الثالثــة إال أن ألقــوا القبــض عليــه والتعــرف عليــه ( احمــد محمــد )
وقامــوا برضبــه رضبـاً أليـاً فتدخــل رجــال اإلصــاح لحــل هــذه املشــكلة العشــائرية إال أن الرجــال
الثالثــة رفضــوا ذلــك وســلموه إىل الســلطات اإلنجليزيــة يف ذلــك الوقــت وأخذتــه الســلطات إىل
ســجن عســقالن ويف أعقــاب هــذا الحــادث قــام أهــل أحمــد محمــد بتخريــب بعــض األرايض
ونهبهــا وســلبها وعاثــوا فســادا ً فيهــا يف الليــل ومل يعرتفــوا بهــذه األفعــال ومل يســتطع أهــل اإلصــاح
يف منطقــة بيــت لحــم حــل هــذه القضيــة فحولــت إىل أيب إع ـرام مــن يطــا واســتمرت القضيــة
عــدة شــهور ومل يســتطعع أبــو إع ـرام بــدوره حلهــا ألن الطــرف املتهــم أنكــر كل هــذه األفعــال
وحولــت القضيــة مــرة ثانيــة إىل مجلــس العشــائر وبقــي األمــر عــى حالــه أيام ـاً عــدة واطلــع
عليهــا املجلــس يف النهايــة وأقــر ميــن بخمســة وحــر الطــرف املتهــم وقامــوا بحلــف اليمــن زورا ً
وانتهــت القضيــة وخــال عــام ظهــر هــذا اليمــن الــزور عــى أصحابــه ومــات منهــم أربعــة عــر
رج ـاً كلٍ منهــم مــات بســبب حتــى أن أحمــد الــذي بقــي خــال هــذه املــدة يف الســجن خــرج
ومــات أيض ـاً عــى الفــور عنــد خروجــه .
الـراوي محمــود أبــو حســن  ،الســكن تقــوع قــرب جــورة الشــمعه  ،العمــر  85عامـاً  ،بتاريــخ
2004/7/10م .
ميني املر�أة:يحلف ويل �أمرها
الديــن والحلــف هــي مبثابــة تبيــان للحقيقــة املبهمــة حســب العــادات املرعيــة مبعنــى أن
يربهــن ويبــن حقيقــة أقوالهــا ولــو بشــهود عــى مــا أدعــى واملنكــر أو عــايص يحلــف اليمــن
لل ـراءة مــن الذنــب برشوطهــا :

(قال عمر بن الخطاب  :البينة عىل من ا ّدعى ،واليمني عىل من أنكر).
الخائن ال يقبل ميينه .
الجاهل ال يقبل ميينه .
ذو السوابق ال يقبل ميينه .
األنثــى ال ميــن عليهــا وال تقبــل منهــا شــهادة بــل عــى ويل أمرهــا أن يأخــذ صادقتهــا ويحلــف
اليمــن أو يــديل بشــهادة دونهــا .
حوادث ال�سري  -القتل
يف ســنة 1998م اشــرى تيســر أبــو رضيــع وهــو مــن ســكان بلــدة دورا قطعــة أرض يف منطقــة
الســيميا الواقعــة بــن بيــت عــوا وقريــة ديــر ســامت وهــذا الشــخص رب ألرسة تتكــون عائلتــه مــن
ولديــن وســبع بنــات ويعتــر مــن أثريــاء بلــدة دورا وزوجتــه تبلــغ مــن العمــر خمسـ ًة وأربعــون
عامــاً ذهــب هــذا الشــخص لتســجيل األرض التــي أشــراها يف دائــرة املاليــة يف الخليــل وبعــد
عودتــه ذهــب إىل املدرســة التــي يــدرس فيهــا ابنــه وقــام باصطحابــه معــه قبــل انتهــاء الــدوام مــن
أجــل أن يطلعــه عــى األرض التــي اشـراها حيــث أخــره بأنــه ســجل األرض عــى اســمه وعندمــا
وصــل إىل املنطقــة نــزل األب مــن الســيارة ونــزل االبــن مــن البــاب األيــر للمركبــة وقطــع الشــارع
مــن الجهــة اليمنــى دون انتبــاه و مــرت مركبــة مرســيدس مــن نــوع  410تعــود لشــخص مــن
عائلــة النتشــة مــن مدينــة الخليــل وهــو صاحــب محمــص فصــدم الولــد مبقدمــة املركبــة و أبعــده
حــوايل عرشيــن مـرا ً مــن املــكان فقــام الوالــد بحمــل ولــده ونقلــه يف الســياره التــي صدمتــه حتــى
وصــا بلديــة دورا ومــن ثــم تــم نقلــه بواســطة ســيارة اإلســعاف إىل املستشــفى حيــث فــارق
الحيــاة متأثـرا ً بجراحــه التــي أصيــب بهــا .
وبعــد ذلــك تــم أخــذ هدنــة عشــائرية ملــدة ثالثــة أيــام وثلــث وقبــل انتهــاء املــدة جمــع الوالــد
وجهــاء العشــائر واملصلحــن ليخــروا أقربــاء الشــخص الــذي قــام بالحــادث بــأن يجمعــوا أنفســهم
إلنهــاء القضيــة بينهــا ويف اليــوم الثــاين قــام أقربــاؤه بالتوجــه إىل والــد الشــخص املتــوىف حيــث
قــام مبســامحة الشــخص الــذي تســبب يف وفــاة ولــده معت ـرا ً ذلــك قضــا ًء وقــدرا ً عل ـاً بأنــه يف
نفــس العــام عوضــه اللــه بتوأمــن مــن ذكــور عــى الرغــم مــن كــر ســن زوجتــه  .الـراوي طاهــر
اطميــزي – إذنــا.
ق�ضايا حوادث ال�سري
وقــع حــادث ســر يــوم الســبت بتاريــخ  2003/7/5الســاعة الثانيــة عــر ظهــرا ً بــن كل
مــن الســيد محمــد حســن خليــل وســيارته مــن نــوع أوبــل وبــن الســيد وليــد حســن عيــاد
مــن يافــا النــارصة وســيارته مــن نــوع مرســيدس بنــز شــحن كــا أصيــب ركاب ســيارة األوبــل
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برضــوض وجــروح نقلــوا عــى أثــر هــذا الحــادث إىل مستشــفى الحســن يف بيــت جــاال وال زالــوا يف
املستشــفى تحــت املراقبــة عــدة أيــام وعــى أثــر هــذا الحــادث ُعقــدت جلســه يف مكتــب الحــاج
إبراهيــم خليــل الفواغــرة بحضــور كل مــن الســادة التاليــة أســاؤهم وهــم الحــاج خــر عــي
طقاطقــة وأنــور حســن خليــل وحســن مــوىس طقاطقــة وهــام طالــب صبحــي وذلــك للتــداول
يف املوضــوع واتفــق الفريقــان عــى مايــي :
أن يعطــي ســائق ســيارة املرســيدس ذات الرقــم اإلرسائيــي تأمينهــا إىل ســائق ســيارة األوبــل
مــن أجــل االســتفادة منــه وتصليــح ســيارته وإىل اآلخــر ودفــع اإلعفــاء عــن ســيارته .
تعهــد ســائق الســيارة اإلرسائيليــة وهــو وليــد حســن عيــاد إذا مل يغ ـ ِّط تأمينــه الخســائر أن
يدفعهــا بــدون اللجــوء إىل املحاكــم أو إىل جهــات أخــرى .
أعطــي ســائق الســياره اإلرسائيليــة عطــوة عشــائرية حســب العوائــد املتبعــة ملــدة  30يومـاً من
تاريــخ متريرهــا يف وجــوه الكفــل وكفــل الســيد هــام طالــب صبحــي مــن بيــت صفافــا الســيد
وليــد حســن عيــاد وأمــا كفيــل ســيارة األوبــل فــكان الحــاج إبراهيــم خليــل الفواغــرة .
الراوي إبراهيم الفواغره ( أبو عيىس )  ،السكن جورة الشمعه  ،العمر  70عاماً .
ق�صة ده�س جمانة
ذهــب أخــي إىل عملــه بعــد أن طبــع قٌبلـ ًة عــى جبــن صغريتــه جامنــة وحيــدة إخوتهــا بعــد
محمــد  ،ونضــال  ،وأيهــم وأرشف  ،فقــد كان لهــا يف قلبــه حنــا ٌن خـ ًٌ
ـاص ويف قلوبنــا جميعـاً فكانــت
جميلــة ونشــيطة وشــقية وذكيــة  ،ألبســتها أمهــا لبــاس زهـرات روضــة جيــل الغــد ودعــت والدتهــا
بقٌبل ـ ٍة بريئــة حملــت حقيبتهــا الصغــرة ومشــت مــع زميالتهــا الصغ ـرات مــن أبنــاء الج ـران إىل
روضــة جيــل الغــد فــكان كل يشء عاديـاً وكان صباحـاً جميـاً مرشقـاً بشــمس ربيعيــه لطيفــه .
ذهبــت أنــا عمهــا يف زيــاره لبعــض األقــارب يف بيــت عانــون الســاعه الثانيــه عـرا ظهـرا ً حيــث
كنــت عائــدا ً إىل بيتــي وال يعلــم اإلنســان مــا يخفــى لــه القــدر لفــت انتباهــي ســيارة مرسعــة مــرت
بجانبــي وكانــت منــرة أضواءهــا ومطلقــة أبواقهــا عالمــة الخطــر قلــت يف نفــي رمبــا حــادث ســر
أو مصــاب انتفاضــة مل يــدر مــن قريــب أو بعيــد أن مــن يف الســيارة هــي جامنــة وصلــت إىل بيتــي
وإذ بامــرأة مــن الج ـران تســتنجدين وتقــول إن زوجــي دهــس فتــاه صغــرة وتوفيــت عــى الفــور
وال نعــرف مــن هــي أرجــوك أن تذهــب وتســتفرس مــن تكــون الفتــاة مــا أن هممــت بالخــروج
تلبيــة لنــداء الجــارة حــدث مــا مل يكــن يف الحســبان  ،امــرأة أخــرى مــن أقاربنــا تنادينــي مــن بعيــد
ووجههــا وندائهــا يــدل عــى أن أمـرا ً جلـاً قــد حــدث تنادينــي وهــي تبــي قائلــة إن جامنــه ابنــة
أخيــك رائــد توفيــت يف حــادث ســيارة وهــي يف املستشــفى األهــي يف الخليــل  ،ال أعلــم وصلــت
كيــف إىل املستشــفى كل مــا أعرفــه أننــي وجــدت نفــي واقفـاً أمــام جســد صغــر ملطــخ بالدمــاء
مســجى عــى رسيــر وجــدت جســدا ً بــا حـراك إنهــا جامنــة الصغــرة إنهــا إبنــة أخــي فكانــت نامئــة
وعــى وجههــا إبتســامة صافيــة بريئــة مزينــة بلــون أحمــر لــون دمائهــا التــي تناثــرت عليهــا وكأنهــا

لوجــه أطفــال الجنــة اختطفتهــا يــد فنــان بــارع  ،فكانــت مفاجــأة رهيبــة وموقف ـاً صعب ـاً ناديتهــا
بأعــى صــويت مل تجبنــي  ،قبلتهــا م ـرارا ً وكنــت أحــس بدمهــا ينســاب ســاخناً عــى وجهــي ويــدي
مــرت الدقائــق رسيعــه نظــرت حــويل وإذا جمــع غفــر مــن النــاس حــويل وأمهــا مقبلــة مــن بعيــد
وهــي تصيــح وتنتــف شــعرها احتضنتهــا وانــا أقــول إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون وهــي تســألني
ماتــت جامنــة لحظــات قاســية مــرت علينــا ال أســتطيع وصفهــا  ،عدنــا إىل ســعري يف موكــب جنائــزي
مهيــب تقــوده ســيارة بيضــاء تحمــل بداخلهــا فتــاة صغــرة جميلــة نامئــة نومتهــا األبديــة إنهــا
جامنــة فكانــت هــذه الطفلــة قبــل ســاعتني تحلــم أن تعــود إىل أمهــا وأبيهــا وإخوانهــا لتشــاركهم
طعــام الغــداء مل تكــن تعلــم أنهــا ســتعود إىل بيتهــا يف ســيارة بيضــاء وورا َءهــا موكــب مهيــب نعــم
فقــد كان لهــا القــدر باملرصــاد وهــي خارجــة مــن روضتهــا تلعــب وتقفــز وتضحــك لتفاجئهــا ســيارة
بســائق تعيــس لتكــون النهايــة ولتذبــل زهــرة جميلــة تحــت فرامــل ســوداء .
متــت مراســم الدفــن يف جــو خيــم عليــه صمــت رهيــب وحــزن عظيــم وكانــت املشــاركة كبــرة
مــن أهــل بلدتنــا وتركــت أثـرا ً عظيـاً يف نفوســنا .
تدخــل أهــل الخــر مــن البلــدة وحســب العــرف والعــاده أخــذت هدنــة ملــدة ثالثــة أيــام
يجــدد بعدهــا لعــام كامــل ألنهــا عطــوة دم  ،مــرت األيــام الثالثــة وأنــا وإخــواين يف تفكــر متواصــل
وهدانــا اللــه إىل نتيجــه اســترشنا فيهــا أقاربنــا أيضـاً وهــي أن جامنــة طــر مــن طيــور الجنــة وهــي
أمثــن مــن أن نســاوم عليهــا مبــال أو نقــود واِحرتامـاً لهــا فهــي ال تقــدر بثمــن وخاصــه أن الحــادث
قضــاء وقــدر وكان قرارنــا أن نتجــاوز العــرف والعــادة ونتخطــى التقاليــد ونحتســبها عنــد اللــه
شــفيعة لنــا يف اآلخــرة .
جــاءت جاهــة كبــرة مــن الخليــل واملحافظــة جري ـاً عــى العــادة املتبعــة بعــد ثالثــة أيــام
لتجديــد العطــوة ملــدة عــام فكانــوا يتوقعــون أن يواجهــوا موقف ـاً صعب ـاً وتعنيف ـاً قاســياً وف ـراش
عطــوة كــا يســمونه ومصاريــف بــآالف الدنانــر ومل يعلمــوا إننــا ال نتاجــر بدمنــا وال نســاوم عليــه.
وقفــت أمامهــم رأيــت مئــات العيــون ناظــرة نحــوي وباســمي وبتكليــف مــن أخــي املفجــوع
عــى فــراق وحيدتــه جامنــة وبقيــة إخــواين وأعلنــت تنازلنــا عــن كافــة حقوقنــا القانونيــه
والعشــائريه واملاديــه وصفحنــا عــن ذلــك الســائق املســكني نعــم لقــد كانــت جامنــة واقفــة أمامنــا
ولســان حالهــا يقــول مــن مضجعهــا بــارك اللــه فيــك يــا أيب بــارك اللــه فيكــم يــا أعاممــي فأنــا
عندكــم غاليــة أغــى مــن كنــوز األرض وســأكون شــفيعتكم يف الجنــة بــإذن اللــه .
ذهبــت الجاهــة شــاكرين ويبتهلــون إىل اللــه أن يعــوض أخــي رائــد خــرا ً ويلهمــه الصــر
والســلوان هــو ووالدتهــا وكلنــا جميع ـاً نرجــو أن نكــون قــد هدينــا إىل الطريــق الصحيــح بســنة
حســنة بــن النــاس ونطلــب الج ـزاء مــن اللــه .
وهــا هــي جامنــة ذكــرى جميلــه يف نفوســنا وســمعة حســنة بــن النــاس وطـرا ً مــن طيــور الجنــة
عنــد اللــه وأدعــو ألخــي وزوجتــه وأبنائــه بالخــر عــى صربهــم ويثبتهــم اللــه عنهــا أج ـرا ً عظي ـاً
ولهــا الرحمــة ولهــم مــن بعدهــا طــول البقــاء  .نزيــه عبــد عيــى الفــروخ  ،التاريــخ 2001/5/10م .
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ال�سم�سره على االر�ض وبيعها لليهود
قــام رجــل ببيــع أر ٍ
اض إىل أحــد املســتوطنني قــرب احــدى القــرى واســتوىل املســتوطنون
ـت ألهــايل القريــة بــأن البائــع فــان بــن فــان فــا كان مــن
عــى هــذه األرايض و بعــد ايــام ثبـ َ
جمــع هــو وحــوايل  20رج ـاً أن خططــوا لقتــل هــذا السمســار ونفــذوا مخططهــم .وبقتلــه مل
يطبــق عليــه أي حكــم الن بائــع األرض إىل اليهــود يهــدر دمــه ألنــه نقــل ملكيتهــا مــن أصحابهــا
الرشعيــن إىل العــدو ولذلــك يجــب قتلــه واألوىل بقتلــه أهلــه فــا كان مــن رجــال اإلصــاح يف
القريــة بــأن أ ْجلــوا القتلــه إىل منطقــة نابلــس وكان عددهــم  20رج ـاً عــى رأســهم م.ع وبقــوا
هنــاك مهدديــن مــن أهــل القتيــل ومل يدفعــوا ِ
الديَـ َه ألهلــه ألن أهلــه بقــوا يطالبــون بدمــه بــدل
مــن أن يهــدر دمــه وعــاش وأتباعــه يف الجــاء خوف ـاً عــى أرواحهــم مــن أهــل هــذا السمســار
تاركــن كل أراضيهــم يف العبيديــه .
الراوي احمد موىس القايض  ،السكن تقوع  ،العمر  65عاماً  ،التاريخ 2004/7/18م .
ال�سم�سرة على الأر�ض
حــدث أن أحــد األشــخاص ممــن يعمــل يف ســلك املخاب ـرات اإلرسائيليــة أشــار عــى مجموعــة
مــن أقربائــه بــأن يعملــوا يف البنــاء مــع شــخص آخــر حيــث كان عــى شــاكلته علـاً بــأن هــؤالء
األشــخاص مل يكــن لديهــم تصاريــح تســمح لهــم بالدخــول إىل إرسائيــل ومل يكــن لديهــم أي علــم
عــن هــذا الشــخص بأنــه مرتبــط مثــل قريبهــم ويف ذات يــوم مــن األيــام دعاهــم إىل بيتــه لتنــاول
الطعــام وبينــا هــم جالســون نظــر أحــد العــال فــإذا بالســاح معلــق داخــل البيــت وبعــد أن
تناولــوا وجبــة الغــداء ســأله أحدهــم مــا هــذا يــا فــان ؟ فقــال لهــم  :أمل يخربكــم قريبكــم عــن
أي يشء فقالــوا لــه  :ال حيــث رشح لهــم بأنــه عــى عالقــة مــع املخابـرات ويعمــل سمســارا لبيــع
األرايض وتحــدث لهــم عــن قضيــة بيــع أرض يف منطقــة ارئيــل حيــث قــال طلبــت منــي الســلطات
ي مبلغ ـاً مــن املــال يقــدر بنصــف
اإلرسائيليــة بــأن اقنــع فالن ـاً لبيــع أرضــه بعــد أن عرضــوا ع ـ َّ
مليــون شــيكل فذهبــت إىل صاحــب األرض لجــأت إىل أحــد فقـراء البلــده املشــابه لــه يف الصــوره
واملنظــر وعرضــت عليــه مبلغ ـاً مــن املــال يقــدر بحــوايل خمســن ألــف شــيكل فوافقنــي عــى
ذلــك ويف اليــوم الثــاين أحــرت هــذا الشــخص و قــام بالتبصيــم عــى الوثائــق املعروضــة أمامــه
وبعدهــا قمــت بإعطائــه املبلــغ املتفــق عليــه .ويف يــوم مــن األيــام ذهــب صاحــب األرض لحراثــة
أرضــه إال أنــه فوجــيء بــأن الجيــش اإلرسائيــي يضــع عالمــات وإشــارات فســألهم عــا يقومــون
بــه فعرضــوا عليــه صورتــه و بصامتــه وأجابــو ُه بانهــم اشــروا االرض وليــس لــه أي حـ ٌـق يســتح ّق ُه
لــك أي حــق تســتحقه ،فذهــب إىل املحكمــة العليــا لرفــع شــكوى عــى ذلــك ولكنــه فشــل يف
اســتعادتها .
الراوي عبد املجيد سلهوب -دورا

العميل
إن هــذا العميــل هــو مــن منطقــة الشــال وبالتحديــد مــن جنــن فقــد كان هــذا الشــخص
واعظ ـاً ومرشــدا ً يف أحــد مســاجد البلــدة إال أن املخاب ـرات اإلرسائيليــة اعتقلتــه ،وأكرهتــه عــى
التعامــل معهــا مقابــل دريهــات معــدودة ،وقــد كلفتــه بنقــل املطارديــن مــن مــكان إىل آخــر
لعمــل مصيــدة لقتلهــم وقــد وردت أخبــار عــن هــذا الشــخص بأنــه إنســان غــر رشيــف وإنــه
يعمــل مــع املخابـرات إال أن الكثــر مــن أهــل البلــدة مل يصدقــوا ذلــك قائلــن :إن هــذا الشــخص
واعــظ ومرشــد ومــن املســتحيل أن يتــرف مثــل هــذه الترصفــات غــر الالئقــة ،وبعــد مقتــل
ثالثــة مــن املطارديــن اتفــق مجموعــة مــن الشــبان عــى التحقيــق مــع هــذا الشــخص حيــث تــم
نقلــه إىل منطقــة مجهولــة وبعــد اســتجوابه ،والتحقيــق معــه اعــرف بأنــه يعمــل مــع املخابـرات
وبعدهــا تــم إحضــاره إىل البلــدة واعــرف أمامهــم مبــا كان يقــوم بــه مــن أعــال و طلبــوا منــه
أن يحكــم عــى نفســه بنفســه فقــال أمــام الجمهــور بأننــي أحكــم عــى نفــي بــأن أُعــد َم رمي ـاً
بالرصــاص ،فقامــت مجموعــة مــن امللثمــن بتوثيقــه وإطــاق النــار عليــه إال أن أهــل العميــل مل
يرضــوا عــن ذلــك وطلبــوا حقـاً عشــائرياً لــه عــى حســب العــرف العشــائري الــذي يجريــه رجــال
الخــر واإلصــاح مــن جبــل الخليــل ،وذكــر يل هــذا الشــخص بأنــه كان أحــد املدعويــن لحضــور
ذلــك وقامــوا جميع ـاً بكتابــة وثيقــة بإتفــاق الجميــع وتنــص هــذه الوثيقــة عــى أن كل شــخص
تســول لــه نفســه العمــل مــع أجهــزة املخابـرات اإلرسائيليــة يعتــر مهــدورا ً دمــه وال يحــق لــه أي
حــق عشــائري أو قانــوين وعــى ذلــك تــم االتفــاق واللــه مــن وراء القصــد .
الـراوي محمــد محمــد ســليامن الرجــوب  ،العمــر  70عامـاً  ،بيــت مقــدوم  -الخليــل  ،التاريــخ
2004/9/8م .
التوريط يف ترويج املخدرات وبيعها
كان أحــد األشــخاص ينقــل العــال إىل منطقــة بــر الســبع بســيارته وقــد تحــدث يل أحــد
األشــخاص ممــن شــاهد الحــدث الــذي حصــل مــع قريبــه حيــث قــال بعدمــا قمنــا بالنــزول مــن
الســيارة اقــرب إلينــا بــدوي يلبــس مالبــس رثــة حيــث أخــذ الســائق عــى جهــة وتحدثــا مع ـاً
وبعــد االنتهــاء مــن الحديــث قــال يل بــأن هــذا الشــخص يحمــل مخــدرات ويريــد تهريبهــا إىل
منطقــة عـراد حيــث طلبــت منــه مبلغـاً مــن املــال فوافــق عــى ذلــك فــا رأيــك ؟ قلــت لــه ابتعــد
عنــه لعــل اللــه يرزقــك مبــا هــو خــر منــه ألن مــا تقــدم إليــه حـرام والفلــوس التــي ســتحصل عليها
ح ـرام وتطعــم أوالدك الح ـرام إال أنــه مل يســمع منــي بعدهــا ركــب الســيارة واصطحــب البــدوي
معــه إال أن هــذا البــدوي كان معروفـاً للرشطــة اإلرسائيليــة فتــم القبــض عليــه أكــر مــن مــرة وهو
مراقــب كل الوقــت ففــي اللحظــة التــي ركــب فيهــا هــذا البــدوي الســيارة قــام بعــض األشــخاص
ممــن يعمــل مــع ســلك املخابـرات اإلرسائيليــة بإعطائهــم أوصــاف الســيارة وإنهــا تحمــل رقــم كــذا
حيــث قامــوا مبراقبتهــا بعــد أن ونصبــوا لــه كمينـاً يف طريــق عـراد حيــث كان البــدوي يســكن تلــك
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املنطقــة وبينــا هــا يف الطريــق لحــظ البــدوي بــأن ســيارة الرشطــة تالحقــه حيــث قــال لصاحــب
ي حيــث أوقــف الســياره وهــرب منهــا
الســيارة قــف هنــا ســأهرب مبــا معــي وال تعــرف أنــت عـ ّ
البــدوي ومل يطــاردوه بــل قامــوا مبطــاردة الســيارة وبعــد إلقــاء القبــض عليهــا والقيــام بتفتيــش
الســيارة عــروا عــى قطعــة قــاش يوجــد فيهــا املخــدرات حيــث مل يتمكــن البــدوي مــن أخذهــا
معــه أثنــاء هروبــه وبعدهــا قــام أحــد رجــال الرشطــة بقيــادة الســيارة واعتقــال هــذا الشــخص
وحكــم عليــه بالســجن ملــدة ثــاث ســنوات وبعدمــا وصــل الخــر إىل أهلــه ومل يهتمــوا بــه قائلــن
“ عــى نفســها جنــت براقــش “  .الـراوي بســام عــي عبــد القــادر .
قذف املح�صنات وت�شويه ال�سمعة
قــام ثالثــة رجــال بتشــويه ســمعة أحــد رجــاالت الزواهــره يف جــورة الشــمعة يف بيــت لحــم
واســمه الحــاج عــي الزواهــري وذلــك عــى خلفيــة بيــع بعــض األغنــام يف الســوق والحــدث وقــع
عندمــا أقــدم هــؤالء الرجــال الثالثــة عــى اقتحــام بيــت الحــاج عــي يف الليــل وهــو نائــم ،فرضبــوه
عــى رأســه حتــى فقــد الوعــي وخــدروا زوجتــه ،وأظهــروا بعض العالمــات عليها للتشــهري بســمعتها
ورسقــوا كميــة مــن الذهــب وال يعــرف أحــد مــن هــو الفاعــل ،وأخــذت التهــم والشــكوك تــدور
حــول هــذا وذاك ،إال أنهــا تركــزت حــول رجــل اســمه عــارف ولــه ملحمــة يف هــذه املنطقــة وبهــذه
التهمــة تدخــل رجــال اإلصــاح وعرفــت الحقيقــة وشــكلوا مجلســاً عشــائرياً يف هــذه القضيــة
وتدخلــت املحاكــم يف مدينــة الخليــل فيهــا وأرشف عــى هــذا املجلــس زهــر مرقــه وبقيــت القضية
ـام ورجــال اإلصــاح أعطوهــا كل إهتــام ألنهــا متــس الــرف والتشــهري بــه وبعــد أن
حــوايل عـ ٍ ً
جمعــوا كل األدلــة عــى هــذا الرجــل اعــرف بهــذه الفعلــة يف الخليــل عنــد بــر الحمــص و فــرض
عليــه الكثــر مــن العقوبــات ومــن معــه ومنهــا العمــل عــى إثبــات رشف املــرأة مــن أي تشــويه
ودفــع فـراش عطــوة  10آالف دينــار ودفــع  20ألــف دينــار تكاليــف املستشــفى واإلصابــة ودفــع
الذهــب الــذي أخــذ مضاعف ـاً ودفــع  10ألــف دينــار لــرف البيــت طيحــة وطلعــة وقــد قــدر
املبلــغ بحــوايل  50ألــف دينــار ووضــع كفــل عليــه لدفــع هــذه املبالــغ إىل الحــاج عــي .
الراوي الحاج موىس راشد  ،السكن تقوع  ،العمر  60عاماً .
قذف املح�صنات وت�شويه ال�سمعه
قــذف املحصنــات وتشــويه الســمعة يشء وارد يف كل زمــان ومــكان حيــث حــدث يف قريــة (س)
أن مجموعــة مــن النــاس عملــوا عــى تشــويه ســمعة فتــاة مــن نفــس بلدهــم وذلــك عــى أثــر
خــاف بــن النســاء بعضهــن مــع بعــض حيــث انتــرت الشــائعة يف جميــع أنحــاء البلــد بــأن فالنــة
تــزين وعندمــا علمــت الفتــاة بهــذه الشــائعة هربــت مــن بيــت أهلهــا إىل رجــل كبــر يف البلــد
واحتمــت عنــده خوفـاً مــن أن يتــرع األهــل بقتلهــا وعندمــا وصلــت إىل هــذا الرجــل ودخلــت
عليــه يف البيــت أخربتــه بالحــادث الــذي دار حــول ســمعتها يف البلــد وطلبــت منــه عــى العمــل

يبئهــا مــن لســان أهــل البلــد وأخــذ هــذا الرجــل يعمــل عــى
معهــا ضــد هــؤالء النــاس حتــى ّ ِ
ب ـراءة هــذه الفتــاة ومل يكــن متأكــدا ً مــن خــر هــذه اإلشــاعة هــل هــي صحيحــه ولكــن عمــل
عــى براءتهــا بطريقــه فنيــه وذلــك بــأن قــال لهــا أدخــي يف الغرفــة واخلعــي جميــع مالبســك
حيــث دخلــت الفتــاة وعملــت مــا أمرهــا بــه ثــم دخــل ونظــر إليهــا وقــال لهــا امــي عــى يديــك
وركبيــك وحومــي يف الــدار مثــل الطفــل الصغــر ففعلــت ذلــك وبعدهــا أمرهــا بارتــداء مالبســها
وهــي مل تعــرف مــاذا ســيفعل هــذا الرجــل حيــث خــرج يف اليــوم الثــاين وعــى وســط البلــد قــال
لهــم إين قــادر عــى بـراءة هــذه الفتــاة فقــال لــه جميــع أهــل البلــد ومــن معهــم مــن أهــل البنــت
كيــف فقــال لهــم ومــا رأيكــم باليمــن قالــوا مــن الــذي يحلــف قــال أنــا ســوف أحلــف عــن هــذه
الفتــاة ميين ـاً أمــام جميــع النــاس والحضــور حيــث عقــدوا اتفاق ـاً مــع هــذا الرجــل عــى اليــوم
التــايل لحلــف اليمــن وطلــب منهــم بعــد أن يحلــف اليمــن أن يضمــن ســامة هــذه الفتــاة وأن
رشفهــا أبيــض وأنهــا بريئــة مــن كل مــا يــدور حولهــا مــن شــائعات فوافــق أهــل الفتــاة وأقــروا
بســامة هــذه الفتــاة بعــد اليمــن حيــث وقــف هــذا الرجــل يف اليــوم التــايل وحلــف اليمــن وقــال
ـت أي مشــت مل أ َر عليهــا أي يشء )
( واللــه مــن يــوم َح َبــت هــذه البنــت وهــي صغــره أي َدبَـ ْ
وهنــا قصــد باليمــن مــا رآه عليهــا يف الغرفــة وعمــل عــى بـراءة هــذه الفتــاة مــن هــذه الســمعة
وهــذا التشــويه .
ال ـراوي املختــار خليــل نعــان مختــار م ـراح ربــاح  ،العمــر  70عام ـاً  ،الســكن م ـراح ربــاح ،
التاريــخ 2004/8/9م .
�إ�سقاط الفتيات
حــدث يف أحــد مــدارس بيــت لحــم أن طالبــة مــن طالبــات الصــف الحــادي عــر كانــت ترتبــط
مــع مجموعــة مــن الشــباب إلســقاط طالبــات هــذه املدرســة حيــث قامــت هــذه الفتــاة بصحبــة
إحــدى طالبــات املدرســة وبــدأت معهــا أســلوب املخادعــة والحــوار الســيايس حتــى تجذبهــا إىل
هــؤالء الشــباب وكان األســلوب املتبــع مــن قبــل هــذه الفتــاة هــو أن قالــت لهــا بــأن هنــاك شــباباً
يعملــون ضــد اليهــود ويحملــون الســاح ومقرهــم الدائــم هــو يف املغــارة الواقعــة يف منطقــة (س)
وعليــك أن تذهبــي معــي حتــى تــري هــذه املناظــر مــن أســلحة وكهــوف وأشــجار وغريهــا مــن
ألــوان الطبيعــة وعندمــا ســألت الطالبــة عــن كيفيــة املنــام مــع هــؤالء الشــباب قالــت لهــا :أنــا
أنــام معهــم وحــدي وعــى فـراش وحــدي ولكــن يف الصبــاح أســتمر أنــا وهؤالء ( أســلوب مخــادع )
حتــى تصــل لهــا الفكــرة عــن الفاحشــة بطريقــه غــر مبــارشة وتبحثهــا يف نفســها ويف نهايــة املطاف
رفضــت الطالبــة كل هــذه العــروض بعــد كل هــذه اإلغـراءات وعندمــا وصلــت إىل البيــت أخــرت
أش ـقّا َءها بهــذا األمــر حيــث ذهبــوا إىل املدرســه وأخــروا مديــرة املدرســة بذلــك وعملــت عــى
فصــل هــذه الطالبــه .
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احلكم الع�شائري يف ق�ضايا املر�أه الأمنية
�إ�سقاط الفتيات
حــدث أن شــخصاً اعتقلتــه الســلطات اإلرسائيليــة عــدة مـرات وعرضــت عليــه بعــض اإلغـراءات
للعمــل معهــم وتــرك الطريــق التــي يعمــل بهــا إال أنــه رفــض كل مــا عــرض عليه مــن قبلهــم جمل ًة
وتفصي ـاً قائ ـاً لهــم لــو وضعتــم أيديكــم جميعهــا بــن يــدي مــا زاد ذلــك يف ملــي شــيئاً ولــن
أبتعــد عــن طريقــي التــي أســر باتجاههــا ولكنهــم عندمــا شــعروا بالفشــل قامــوا بتجنيــد أخيــه
للعمــل عــى مراقبــة أخيــه التــي عجــزت الســلطات اإلرسائيليــة يف الوصــول إليــه أو االســتفاده
منــه ويف ذات يــوم مــن األيــام ويف ليل ـ ٍة حالك ـ ٍة صعــد أخــوه ظهــر املنــزل وأصطحــب معــه آلــة
تصويــر حيــث رأى إبنــة أخيــه وهــي نامئــة مكشــوفة الصــدر والســاقني وقــام بتصويرهــا ونقلهــا
إىل املخابـرات اإلرسائيليــة وبعــد دبلجــة الصــورة بعــدة أيــام طلــب املخابـرات اإلرسائيليــة الفتــاة
وقالــوا لهــا إمــا أن تعمــي معنــا وإمــا نقــوم بنــر صورتــك يف املســاجد ولكــن رد هــذه الفتــاة
مل يكــن ضعيف ـاً حيــث قالــت لهــم انرشوهــا يف الجرائــد والشــوارع ألن النــاس بعرفــون مــن أنــا
ولــن يصدقــوا ذلــك أبــدا ً وعندمــا وجــدوا بــأن ال فائــدة مــن ذلــك طلبــوا منهــا املغــادرة وعندمــا
رجعــت إىل البيــت أخــرت والدهــا مبــا حــدث معهــا وبعــد التحقيــق والتحــري وتوجيــه التهمــة إىل
أخيــه مبــارشة اعــرف بأنــه قــام بتصويرهــا وهــي نامئــة مقابــل دريهــات معــدودة ولكــن شــبح
املــوت يالحقــه حيــث قيــل بــأن مجموعــة قامــت بإختطافــه ليـاً والقضــاء عليــه .
الراوي حسن ناجي عمرو  ،الباحث يارس السويطي  ،التاريخ 2004/10/30م .
هج�س البيوت ( الت�شويه )
حــدث أن إحــدى الفتيــات ذهبــت لزيــارة والدهــا هــي وزوجهــا وأبناؤهــا حيــث أصيــب
والدهــا بإصابــة عمــل وهــو يعمــل يف أحــد الــركات اإلرسائيليــة وقــد حكــم لــه التأمــن مببلــغ
مــن املــال حــوايل ســبعني ألــف شــيكل وكان أحــد األشــخاص ممــن يعتــر مــن املحرتفــن يف الرسقــة
قــد ســمع بــأن فالنـاً تســلم قيمــة تعويضــه ويف املســاء وبينــا هــم جالســون خــارج البيــت قــام
هــذا الشــخص بدخــول البيــت مــن الجهــة املعاكســة حيــث بــدأ بعمليــة التفتيــش للعثــور عــى
املبلــغ املذكــور وبينــا هــم يتســامرون ويتحدثــون هــو وزوجهــا وأبنــاؤه طلــب مــن ابنتــه أن
تقــوم بعمــل وجبــة عشــاء حيــث دخلــت الفتــاة البيــت وعندمــا نظــرت فــإذا باملالبــس املوجــودة
يف الخزانــة ســاقطة عــى األرض وعندمــا أرادت الرجــوع إلخبــار والدهــا رآهــا هــذا الشــخص حيــث
قــام بإغــاق فمهــا بيــده ورضبهــا عــى وجههــا مــا أدى إىل ســقوطها عــى األرض فصاحــت ودخــل
والدهــا وزوجهــا إىل البيــت فــإذا بهــا ملقــاة عــى األرض وســألوها عــا حــدث قالــت لهــم ال أعرفه
إال مــن وجهــه وبعدهــا هــرب هــذا الشــخص وجلــس مــع مجموعــة مــن أصحابــه ملــدة ثــاث
ســاعات حيــث تنــاول معهــم الشــاي وكأن شــيئاً مل يحــدث بعــد ذلــك اجتمــع أهــل البلــده ملعرفــة

مــا حصــل وبعدهــا قــام الشــخص املعتــدي بالذهــاب إىل بيــت جــده القريــب مــن املــكان الــذي
دخــل عليــه للتعــرف عــى مــا حصــل وعنــد مــروره رأتــه الفتــاة حيــث أخــرت والدهــا وزوجهــا
بــأن الشــخص الــذي هاجمهــا مــر اآلن حيــث قامــوا بإلقــاء القبــض عليــه وبعــد التحقيــق معــه
مل يعــرف بــأي يشء قائـاً لهــم بأننــي كنــت عنــد أصدقــايئ نتنــاول الشــاي معـاً وهــم شــاهدون
عــى ذلــك حيــث تــم إحضــار هــؤالء األشــخاص وشــهدوا لــه عــى ذلــك ولكــن والــد املعتــدى
عليهــا مل يصــدق ذلــك حيــث قــام بإبــاغ أهلــه ملعرفــة مــا قــام بــه ولدهــم وبعــد نقــاش بينهــا
اتفقــوا معـاً عــى أن يذهبــوا إىل أحــد املحكمــن ليحكــم بينهــا حيــث ذهبــوا إىل أحــد األشــخاص
وبالتحديــد حســن أبــو غبــوش مــن بلــدة ديــر ســامت حيــث حكــم لهــم بــأن شــهادة الفتــاة عــى
نفســها بأربــع شــهادات وهــي غالبــة لشــهادة الصديقــن اللذيــن كان جالس ـاً معهــا إال أنهــا
مل يتفقــا مــع أهــل الشــخص املعتــدي عــى ذلــك حيــث أحالــوا القضيــة إىل املفتــي القضــايئ يف
منطقــة الخليــل وحكــم نفــس الحكــم وبعدهــا لــزم أهــل املعتــدي بالقيــام بأخــذ عطــوة قصــاص
عــى ذلــك وحكــم عليــه مببلــغ ثالثــن ألــف دينــار مل يــرد منهــا أي يشء  .ال ـراوي حســن أبــو
غبــوش  -ديــر ســامت .
هج�س البيوت
حــدث أن شــخصاً كان معتقـاً يف ســجن النقــب وكان مــع مجموعــة مــن األشــخاص املعتقلــن
يف نفــس الغرفــه وقــد بنــى هــذا الشــخص عالقــات صداقــه مــع عــدة أشــخاص وبعــد انتهــاء
مــدة ســجنه أوصــاه أحــد األصدقــاء بــأن يذهــب إىل بيــت أهلــه ليطمئنهــم عــى حالــه ،وبعــد
خــروج هــذا الشــخص مــن الســجن ذهــب إىل بيــت صاحبــه وأخربهــم بــأن ولدهــم فــان بصحــة
جيــدة وال ينقصــه ســوى مشــاهدتهم واإلجتــاع بهــم قريبـاً إن شــاء اللــه وكــرر ذلــك عــدة مـرات
ويف يــوم مــن األيــام ذهــب إىل البيــت ومل يجــد أحــدا ً ســوى أخــت صديقــه املعتقــل فرحبــت بــه
وأجلســته وقامــت بعمــل فنجــان قهــوة لــه وأخربتــه بــأن أهلهــا ذهبــوا إىل الكــروم لقضــاء بعــض
الحاجيــات وأنــا بإنتظارهــم يف كل لحظــة وطلبــت منــه أن يجلــس حتــى يرجعــوا وبعــد انتهائــه
مــن رشب فنجــان القهــوة قامــت الفتــاة بأخــذ الفنجــان وبينــا هــي داخلــه إىل البيــت قــام هــذا
الشــخص مبســكها وإلقائهــا عــى األرض محــاوالً اغتصابهــا إال أنــه فشــل يف ذلــك وبينــا هــا
يتجــادالن وصــل أهلهــا فحــاول الهــروب إال أنهــا صاحــت عليــه وطلبــت مــن إخوتهــا إلقــاء القبــض
عليــه ففعلــوا وقامــوا برضبــه وتربيطــه داخــل البيــت وبعدهــا ذهــب أهــل الفتــاة إىل أحــد رجــال
اإلصــاح إلخبــاره عــا حــدث مــع ابنتهــم وبعــد حضورهــم طلــب منهــم رجــل اإلصــاح بــأن
يكتمــوا عــى ذلــك املوضــوع حفاظ ـاً عــى عــرض إبنتهــم ورشفهــا وإن ســألهم أحــد مــن النــاس
عــا حــدث فليخربوهــم بــأن فالن ـاً حــاول رسقتهــم وبعــد ذلــك ذهــب رجــل اإلصــاح إىل بيــت
أهــل املعتــدي وأخربهــم عــا قــام بــه ولدهــم حيــث توجهــوا معــه إىل بيــت أهــل املعتــدى عليهــا
لألخــذ بخاطــر أهلهــا وبعــد وصولهــم تــم الحديــث مــع أهــل الفتــاه حيــث أخربهــم بــأن أهــل
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املعتــدي عــى إســتعداد لدفــع مــا يطلبونــه وكانــت نهايــة ذلــك هــو الحكــم عليهــم بخمســائة
دينــار أردين وحــل الوئــام محــل الخصــام .
الراوي حسني ناجي عمرو .
هج�س البيوت
كان هنــاك شــخصية مرموقــه يف احــدى القــرى ،ولــه شــخصية قويــة يف املجتمــع وهــو مــن
الوجهــاء واملعروفــن يف دورا وقــد قــام شــخص آخــر بتشــويه ســمعته وكــر معنوياتــه يف البلــده
وذلــك بــأن جــاء يــوم الجمعــة وقــت الصــاة وهــذا الشــخص معــروف وأنــه غــر مرغــوب يف
القريــة بســبب تســاقطه أخالقي ـاً وقــد قــام وقــت الصــاه بالدخــول عــى زوجــة ذلــك الشــخص
الــذي يريــد كــر شــوكته يف البلــدة وخــرج دون أن يفعــل أي يشء فإنتــرت ســرته يف البلــدة
وقــد قــام هــذا الشــخص بتطليــق زوجتــه عــى أثرهــا وتــم كــر شــوكة ذلــك الرجــل وهدمــه
وإحباطــه وفضْ ِح ـ ِه .
قذف املح�صنات وت�شويه ال�سمعة
تعــرض الفتيــات لــكالم النــاس وتشــويه الســمعة مــن قبــل بعــض الشــباب وبثهــا عــى املــأ
بأســلوب الشــائعة وإذا حــدث يشء مــن هــذا النــوع يجلــس الجــاين ويحكــم عليــه مبــا يـراه شــيوخ
العشــائر مناســباً بقــدر تشــويه الســمعة وينظــر إىل الفتــاة بعــن اإلعتبــار عــى رشفهــا وعــى
هــذا األســاس يجــب عــى كل مــن تثبــت عليــه التهمــة أن يــريء مــن أســاء إىل ســمعتها بطــرق
يحددهــا رجــال اإلصــاح برفــع رايــة بيضــاء أو أن ينــادي بتربئــة هــذه الفتــاة .
ولقــد حدثــت مشــكلة مــن هــذا النــوع يف منطقــة بيــت لحــم وذلــك عندما قــام شــاب مبحاولة
لتشــويه ســمعة فتــاة مســيحية مــن مدينــة بيــت لحــم يف بيتهــا ،إذ قــام هــذا الشــاب بإحضــار
آلــة تصويــر ويف الليــل قــام بالتســلق عــى أحــد الشــبابيك وراقــب الفتــاة املســيحية وعندمــا
قامــت بخلــع مالبســها يف غرفتهــا ،ومل تعلــم أن هــذا الشــاب يراقبهــا إال يف اللحظــات األخــرة
وبعــد أن قــام بالتصويــر ،ففزعــت إخوتهــا وأهلهــا عــى هــذا الشــاب وأمســكوا بــه ورضبــوه رضبـاً
أليـاً وانتــر األمــر مــن حولهــم وحدثــت مشــكلة شــارك فيهــا كل مــن حــر وعــى أثــر هــذه
املشــكلة أصيــب الشــاب إصابــة يف عينــه وفقدهــا وأصيــب عــدد أخــر مــن الطرفــن .وبعــد انتهــاء
املشــكلة ومعرفــة أســبابها وبحضــور ســامل ذويــب وعــدد كبــر مــن وجهــاء مدينــة بيــت لحــم
أخــذوا عطــوة عــى هــذه الفعلــة ومل ينظــروا إىل إصابــة الجــاين ألن فعلتــه تســتحق أكــر مــن ذلــك
ومل يطالــب أهــل الشــاب بــأي مطالــب بســبب اإلصابــة التــي أصيــب بهــا ومــن هنــا أخــذ رجــال
ووجهــاء منطقــة بيــت لحــم العطــوة مــن املســيحيني وقــد طالــب املســيحيون مببالــغ هائلــة مــن
املــال تكــون عقوبــة للجــاين لكــن رجــال اإلصــاح قــدروا اإلصابــة التــي أصيــب بهــا الجــاين بقــدر
الفعــل الــذي ارتكبــه وأنهــى محمــد ســامل ذويــب هــذه املشــكله مــع كبــار ووجهــاء املســيحيني

ومتــت تغطيــة تامــه لهــذا األمــر مــن الطرفــن وأمــر بــأن ال يــديل أحــد الطرفــن مبــا حــدث وبقــي
رجــال اإلصــاح وعــى رأســهم رجــال املقاطعــة واملحافظــة يف بيــت لحــم عــى علــم بهــذا األمــر
يراقبــون األمــر عــن كثــب حتــى ال تتجــدد املشــاكل مــن جديــد  .الـراوي ســامل ذويــب أبــو عامريــه
 ،الســكن بيــت لحــم  ،العمــر  50عامـاً
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امل�صادر و املراجع
•القرآن الكريم.
املو�سوعات:
•املوسوعة الفلسطينية – مجلدات.
الكتب واملراجع:

1.1أبــو شمســية ،وفــاء مــوىس صبــح .الصلــح العشــائري يف محافظــة الخليــل  -لقــاء مــع الشــيخ طاهــر الجعبــة-
مطبعــة االعتصــام .الخليل.
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ال�صحف املجالت

1.1أعــداد مجلــة الـراث واملجتمــع ع  32-1الصــادرة عــن لجنــة البحــوث االجتامعيــة يف جمعيــة إنعــاش األرسة.
البرية.
2.2أعداد مجلة السنابل العدد  12-1الصادرة عن مركز السنابل للدارسات والرتاث الشعبي يف سعري.
3.3أعداد متفرقة من جرائد ،القدس ،الحياة الجديدة ،النهار ،األقىص ،الشعب ،امليثاق ،املنار.
4.4أرشيف دائرة اإلصالح العشريي والرتاث يف مركز السنابل للدراسات والرتاث الشعبي .سعري الخليل
5.5قامئة رجاالت اإلصالح الذين متت مقابالتهم من العام 2000 -86م.
6.6قامئة رجاالت اإلصالح الذين متت مقابلتهم من العام 2005-2000م
7.7نــرة العشــرة :العــدد الرابــع –كانــون الثــاين 1998م صــادرة عــن دائــرة شــئون العشــائر يف الســلطة الوطنية
الفلســطينية –غزة.والعــدد الرابــع بتاريخ 1999/9م
8.8كتب محافظ الخليل –ملف العشائر .
9.9مكتب محافظ بيت لحم-ملف العشائر.
1010ارشيف مركز وئام الفلسطيني لحل النزاعات –بيت لحم.
1111التلفزيــون الفســطيني وقنــاة فلســطني الفضائية-برنامــج يف املضافــة  ،وبرنامــج ســهرة شــعبية وبرنامــج مــن
تراثنــا الشــعبي.

برامج تلفزيونية

1.1التلفزيــون األردين ،برنامــج مســاء الخــر .القانــون العشــائري والجاهــات تقديــم عــروة زريقــات 92/5/2:
الســاعة  9,45حلقــة أوىل ،وثانيــة بتاريــخ 92/5/9
2.2التلفزيون األردين .برنامج من تراث الريف والبادية -92/11/24 .الساعة 7,15.
3.3التلفزيــون الفلســطيني وقنــاة فلســطني الفضائية-برنامــج يف املضافــة – الســاعة التاســعة مســاء ,عــدة
حلقــات 2000م.

م�ؤمترات:

1.1مؤمتــر الفــن والــراث الشــعبي  ،كليــة الفنــون الجميلــة  ،جامعــة النجــاح الوطنيــة 162009/6م.

رجاالت الإ�صالح الذين متت مقابلتهم يف الطبعة الأوىل

1.1محمد حسن أبو حامد غيث
2.2محمد حمدان هندي العرامني
3.3محمد حيدر الجعربي
4.4محمد دعدوش جرادات (رحمه الله)
5.5محمد شاكر سامل املالح
6.6محمد شحاده أبو عرام
7.7محمد عوض أبو عامرية ( رحمه الله )
8.8محمد مسلم حسني الحاممدة
9.9محمد موىس عمرو ( رحمه الله )
1010محمود ثلجي الجرادات ( رحمه الله )
1111موىس أيوب املنارصة
1212جميل الطل ( رحمه الله )
1313حسن محمود ثلجي جرادات (رحمه الله)
1414ذياب الجنيدي (رحمه الله)
1515الحاج زهري مرقه
1616الحاج سعيد بيوض التميمي
1717صالح الزيادنة
1818طالب حسن عمرو
1919طاهر الجعبة
2020عيل أبو اربيعة
2121عمر راشد املنارصة ( رحمه الله )
2222فهمي صربي الشاللدة
2323نواف رسحان الرماضني
2424داود الزير.
2525يوسف سليم املصو (رحمه الله)
2626سليم يوسف املصو
2727اللواء محمد يوسف العملة
2828عودة بشارة إبراهيم
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قائمة ب�أ�سماء رجاالت الإ�صالح الذين متت مقابلتهم يف الطبعة الثانية �أو م�شاركتهم يف
العطاوى واجلاهات وال�صلحة والطيبة �أو لبا�س الثوب �أو الكفيل:ينظر عادل حجه وحممد
فهد الأعرج.
•طه أبو دية
•موىس الشيوخي
•محمد القديري الفروخ
•جبارة حسن هندي
•عيىس حسن دعسان
•محمد عيل مناع
•محمد مطلق أبو جحيشة
•خليل حسان عواد نادي موىس ثلجي
•يوسف عمر راشد املنارصة
•إبراهيم خليل الفواغرة
•عبدالرحمن حجة-عجرة-
•جامل الدرعاوي
•فريد خرض الجعربي
•برهان محمد عيل الجعربي-رحمه الله.-
•طه أبو دية.
•موىس الشيوخي –الحساسنة.-
•محمد القديري الفروخ-رحمه الله.-
•جبارة حسن هندي-معمر  115-سنة -رحمه الله.
•عيىس حسن دعسان.
•محمد عيل مناع.
•محمد مطلق أبو جحيشة.
•خليل حسان عواد.
•نادي موىس ثلجي.
•يوسف عمر راشد املنارصة.
•عبد الرحمن حجه-عجرة.-
•ابراهيم خليل الفواغرة.
•خليل حسان عواد
•جامل درعاوي
•فريد خرض الجعربي

•عدنان ثلجية
•اسامعيل عبد الله املطور
•ابراهيم عيل زين
•اسامعيل حسني حجه
•حسن ناجي عمرو
•حمزة محمد ابو عالن
•راتب محمد الحطبة
•سامل مصباح النمورة
•عيل ياسني املخارزة
•موىس عبد القادر طفيحة
•محمد أحمد مشعل
•محمد جرب الرجوب
•محمد حمد الرواشدة
•محمد عبد الهادي ابو رشخ
•نواف رسحان الزغارنه
•زهري عبد القادر مرقه-رحمه الله
•عمر أمني الزغري
•عوض عبد الفتاح القواسمى
•فتحي جدوع العويوي
•فخري محمد موىس عمرو
•طالل ابراهيم الهريني
•خرض مصلح الدغامني
•محمد ازحيامن-مليحات الكعابنة
•محمد أحمد ابو داهوك
•عبد العايد ابو نصري –نصريات
•سامل أبو كريم العابد
•حبيب الوحيدي الجبارات
•محمد ابو محفوظ الرتابني
•الشيخ سليم ابو محفوظ
•أحمد الفقي التياها
•ملحم اللحام
•اسامعيل أحمد اسامعيل-دير الذبان
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•سليامن الفراجني العامرين
•مصطفى الصيفي –الولجة
•محمود طه دودين
•اسامعيل املحاريق
•باجس البدارين
•عبد الله حسن البسايطة
•جميل السلحوت-القدس
•موىس تيم-رام الله
•تيسري الرفاعي-رام الله
•ذيب عبد الغني –البرية
•د.نوح سالمه
•نقوال زغبي-بيت لحم
•بشارة الزغبي-بيت لحم
•صليبا صليبا-بيت لحم
•انطون سلامن-بيت لحم
•عودة بشارة
•نعيم املكركر-أبو خرض-بيت جاال
•جوزيف املصو-بيت جاال
•حنا منول مصلح-بيت ساحور
•سعيد صالح ابو عياش-بيت لحم
•ابو عيل مصطفى –مسلم
•محمد الوحش-ارطاس.
•خليل كنعان ابو الياس الفاغوري
•محمود الدويك-بيت لحم
•الياس سابا ثلجية-رحمه الله
•داود نارص الفراجني-رحمه الله
•رؤساء البلديات
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املالحق
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امللحق رقم ()١
بع�ض النماذج من �صكوك ال�صلح الع�شائري
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امللحق رقم ()٢
�صور منوعة ل�شيوخ الع�شائر واجلاهات وغريها
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