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محاور دائرة املعارف الفلسطينية

ú  موســوعة علــاء فلســطني وأعيانهــا، ويتضمــن هــذا املحــور مــادة املوســوعة الرتبويــة

وزيــادة الفلســطينية 

ú  خزانة فلسطني التاريخية

ú خزانة فلسطني الجغرافية

ú »سلسلة الرتاث الشعبي الفلسطيني «من الخابية

ú  بنك 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، فِقســم لعلاء 

ــة  ــم الفكري ــم وتوجهاته ــم ومذاهبه ــن ديانته ــر ع ــض النظ ــرون، بغ ــر الق ــا ع ــطني وأعيانه فلس

والحزبيــة، وآخــر يتضمــن خزانــة فلســطني التاريخيــة، نــدرج فيــه وقائــع الزمــن، والحــوادث التــي 

تعاقبــت عــى فلســطني، وثالــث يخصــص لخزانــة فلســطني الجغرافيــة، فــا نــرتك موقعــا وال بلــدا 

ــورات  ــرة قســا يخــص املأث ــا تتضمــن الدائ ــه، ك ــا إال رصدناهــا في ــا علمن ــي إليه ــا ينته وال عين

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. 

ــع أن  ــا نهيــب بــكل مطال وملــا كان املــروع عــى هــذا القــدر مــن التشــعب واالتســاع، فإنن

تعريف 
بدائرة 

المعارف 
الفلسطينية
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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 الباحثــني والنارشيــن يف 

نــر مــا نجــده مــن موادهــم اإللكرتونيــة يف هــذا املوقــع. وسنســعى مــن بعــد إىل إصــدار املــادة 

مطبوعــة يف مجلــدات نحِكــم ترتيبهــا بطريقــة تســهل الرجــوع إليهــا.

الهدف:
تهــدف جامعــة النجــاح الوطنيــة مــن وراء هــذا املــروع إىل توثيــق فلســطني األرض واإلنســان 

انطاقــا 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 ســيا 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، راجــني 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�شوؤولية:
ال تتحمــل الجامعــة أي مســؤولية تجــاه مــا ينــر، وإمنــا تقــع املســؤولية أول مــا تقــع عــى 

عاتــق املؤلــف يليــه يف ذلــك مــن يعــرتض أو ينتقــد، ألننــا ننــر مــا ننــره ونــرتك للمتصفحــني 

حــق التعليــق والتعقيــب، وحــق الــرد والنقــض، فنحــن نعلــم أن أحكامنــا عــى األشــخاص واألشــياء 

مــن حولنــا تختلــف، إذ أن كا 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 جائهــا.
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ت�شدير

ــات  ــر املؤسس ــي أك ــث ه ــن حي ــة م ــاح الوطني ــة النج ــوط بجامع ــدور املن ــن ال ــا م انطاق

األكادمييــة يف فلســطني، ومــن اســتعدادها للنهــوض بأعبــاء املــروع الحضــاري الفلســطيني، فقــد 

رشعــت يف إعــداد دائــرة املعــارف الفلســطينية، وبــادرت إىل جمــع املعلومــات التــي تتصــل بعلــاء 

ــرة  ــه الذاك ــا وعت ــة إىل م ــة، إضاف ــع التاريخي ــة، والوقائ ــع الجغرافي ــا، وباملواق ــطني وأعيانه فلس

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، لخرتــه يف هــذا املجــال، إذ ســبق أن أصــدر تراجــم لنحــو مــن مائــة مــن أعيــان فلســطني 

ــة الفلســطينية  ــع الجغرافي ــخ فلســطني واملواق ــب تتصــل بتاري ــة كت ــا أصــدر بضع ــا، ك وأعامه

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 املعنيــني أن يبــادروا 

ــزودوه مبــا لديهــم مــن  ــرة املعــارف الفلســطينية، وأن ي ــع املخصــص لدائ إىل التواصــل مــع املوق

معلومــات، وأال يبخلــوا مباحظاتهــم وإبــداء آرائهــم ملــا يف ذلــك مــن نفــع يعــود عــى الجميــع، وال 

ســيا أننــا ســننر مــا يــرد إلينــا عــى مســؤولية مؤلفــه؛ تاركــني للمتصفحــني حــق الــرد والتعليــق 

والنقــض، واعديــن بــأن ننــر ذلــك مــن بعــد يف كتــب تشــكل أجــزاء دائــرة املعــارف.
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ومتثــل هــذه الدائــرة، يف حــال إنجازهــا عــى الوجــه املأمــول، نجاحــا وطنيــا كبــرا، يســهم يف 

ــذا  ــر، ونرجــو به ــك وأك ــا ذل ــة وهــوى، وإن فلســطني لتســتحق من ــه الفلســطينيون هوي تحقيق

ــرف  ــا ونع ــا وعلائه ــف بأعيانه ــا والتعري ــظ تراثه ــطني وحف ــق فلس ــق إىل توثي ــل أن نوف العم

ــار. ــاء واالندث ــن بالعف ــا الزم ــن، وال يجــور عليه ــدي املعتدي ــا إي ــا تطاله ــا، ف ــا ومأثوراته مبواقعه

إن الشــعب الفلســطيني، وبالرغــم مــا تواتــر يف ســاحته مــن األحــداث، لقــادر عــى النهــوض 

بعزميــة الغــر مــن أبنائــه، لتحقيــق أهدافــه املروعــة، متحديــا االحتــال، ومتمــردا عــى ظروفــه 

العصيبــة، ومــن هنــا كانــت مبــادرة جامعــة النجــاح الوطنيــة إىل الــروع يف إصــدار أجــزاء دائــرة 

املعــارف الفلســطينية، لتكــون عونــا للباحثــني، ومصــدر افتخــار ألبنــاء فلســطني، وهــذا أوان الشــد.

اأ.د. رامي حمد اهلل

رئي�س اجلامعة
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مقدمة
إن الشــعوب التــي تحــرص عــى التواصــل بــني أجيالهــا املتعاقبــة، وتحافــظ عــى ذاكرتهــا يقظــة 

حــارضة بشــكل مســتمر، لهــي جديــرة باالرتقــاء يف مراتــب املجد،وبلــوغ آمالهــا وتحقيــق أهدافهــا؛ 

ــص  ــرق األرس ونق ــال وتف ــات كاالحت ــن عقب ــا م ــرتض طريقه ــد يع ــا ق ــان مل ــا الزم ــأ به وإن أبط

املــوارد، ولكنهــا ال تلبــث حتــى تحطــم أغالها،وتكــر قيدهــا، وتنطلــق يف مســرتها بعزميــة وثبات.

وتســعى جامعــة النجــاح الوطنيــة بهــذا العمــل إىل تقديــم املأثــورات الشــعبية لهــذا الجيــل 

ــا العامــة مــن  ــال الســابقة يف حياته ــه األجي ــوا مــا درجــت علي ــال؛ ليعرف وملــن بعــده مــن األجي

تقاليــد وعــادات وأقــوال مأثــورة وحكايــات وأمثــال وفنــون يدويــة وإيقاعيــة وحركيــة، إىل جانــب 

ــك أن نحافــظ عــى تراثهــم،  ــني بذل ــا عــن نفســها، آمل ــرّوح به ــت متارســه مــن ألعــاب ت ــا كان م

ونعمــل عــى أن نكــون امتــدادا لهــم؛ فنحافــظ بذلــك عــى أصالتنــا وخصوصيتنــا؛ كيــا نــذوب يف 

اآلخــر أيــا كان.

 وإمنــا نبــادر إىل ذلــك نظــرا 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 

ــات  ــك معلوم ــة، وبن ــة فلســطني الجغرافي ــة، وخزان ــة فلســطني التاريخي ــان، وخزان األعــام واألعي

ــع  ــة النجــاح أن تخطــو باملجتم ــا جامع ــي ترجــو به ــارف الفلســطينية، الت ــرة املع ــدس _ دائ الق

ــق الســؤدد االجتاعــي واملجــد. ــارة عــى طري الفلســطيني خطــوة جب
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وقــد حرصنــا عــى تقديــم املعلومــات التــي يعدهــا الباحثــون دون تدخــل، وبغــض النظــر عــن 

ــا املجــال  ــا تركن االختــاف بــني مناهجهــم، وتفــاوت املوضوعــات التــي تغطيهــا مؤلفاتهــم، إذ أنن

ــيجده  ــا س ــو م ــى نح ــور أو ذاك، ع ــذا املأث ــن ه ــات ع ــن املعلوم ــه م ــا يرون ــع م ــا لجم مفتوح

املطالــع يف هــذه السلســلة مــن تفــاوت.

ــل  ــا، ب ــا محــددا يف تتابعه ــزم منهج ــورات الشــعبية يف هــذه السلســلة مل نلت ــب املأث ويف ترتي

سنســلكها فيهــا عشــوائيا؛ إذ ال ســبيل إىل انتهــاج آليــة بعينهــا لتحقيــق ذلــك؛ ألن العمــل مل يتوقف، 

فقــد يـُـدرج موضــوع يف مــكان مــا فنحصــل عــى آخــر هــو أوىل منــه بــه، فيختــل بذلــك نظامهــا، 

ولكننــا ســنقوم بإعــداد فهــرس شــامل لــدى اكتالهــا، 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 توفرهــا، ولكننــا، ومــن أجــل أن يظــل البــاب مفتوحــا أمــام التصويــب والتصحيــح، لرنجــو مــن كل 

القــراء 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 للقــراء صــورة 

شــاملة عــن حركــة الوعــي والنشــاط االجتاعــي يف فلســطني ملونــة بألوانهــا التــي تحملهــا؛ مردديــن 

مقولــة « هــذا نحــن مبــا لنــا ومــا علينــا «.

كــا نرجــو مــن القــراء الكــرام أن يبــادروا إىل اإلســهام يف إعــداد هــذه السلســلة،ويف غرهــا مــن 

فــروع دائــرة املعــارف الفلســطينية، وأال يألــوا جهــدا يف ســبيل إنجازهــا عــى أكمــل وجــه وأوفــاه، 

ــا ذلــك وأكــر منــه، فقــد دقــت ســاعة العمــل، وحــان الوقــت لنفــض  ألن فلســطني تســتحق من

غبــار الزمــن، ورفــع رايــة التحــدي الحضــاري.

ــت  ــة تضمن ــن خمســة وأربعــني مطبوع ــد أصــدرت نحــوا م ــن الســابقني ق ــت يف العقدي وكن

ــخ  ــطيني وتاري ــعبي الفلس ــن األدب الش ــب ع ــض الكت ــطني، وبع ــان فلس ــن أعي ــر م ــم لكث تراج

فلســطني وجغرافيتهــا، ولكننــي مل أمتكــن مــن مواصلــة إصدارهــا ألســباب مختلفــة، حتــى كانــت 

مبــادرة األســتاذ الدكتــور رامــي حمــد اللــه، حــني أبــدى رغبــة الجامعــة يف إعــادة إصدارهــا وتقــي 

ســر األعــام الفلســطينيني وفــروع دائــرة املعــارف عــى أوســع نطــاق ممكــن.

ــس  ــد الله،رئي ــي حم ــور رام ــتاذ الدكت ــود األس ــا بجه ــّوه فيه ــق أن ــة ح ــن كلم ــد م ــا ال ب وهن

ــم  ــأن العل ــع ش ــال يف رف ــى دوره الفع ــي ع ــة، وأثن ــطتها املختلف ــاع أنش ــط إيق ــة، وضاب الجامع

والعلــاء، وتشــجيع الفعاليــات الثقافيــة والعلميــة يف الجامعــة واملجتمــع، إذ لــوال ذلــك منــه ملــا 

ــق للســداد. ــه املوف ــدة. والل ــه العتي ــور بصورت ــرى الن ــذا العمــل أن ي ــح له أتي

�أ.د. يحيى جرب

نابل�س يف 5/ 5/ 2010 م
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مقدمة المؤلف
املجتمــع الفلســطيني متاســك يف جوانبــه املتنوعــة، لذلــك عندمــا يحــدث خــاف بــني فرديــن 

أو أكــر تتداعــى الجهــات األخــرى ذات العاقــة بالتدخــل املســاند أو املقصــود أو للوســاطة وحــل 

ــات  ــل النزاع ــة ح ــى طريق ــوء ع ــي الض ــاب ليلق ــذا الكت ــاء ه ــياق ج ــذا الس ــات؛ ويف ه النزاع

ــا  ــة في ــف خاص ــلف للخل ــن الس ــة ع ــكات املتوارث ــل للمش ــرح البدائ ــة ط ــات، وكيفي والرصاع

يتعلــق بالعــادات والتقاليــد والقيــم واألعــراف الســائدة، والتــي تســتند إىل جســور عرفيــة مبنيــة 

ــرض  ــا الع ــات الفلســطينية خاصــة بقضاي ــني العشــائر والعائ ــة  ب ــة متوارث ــر مكتوب ــاتر غ ودس

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 

ــوش  ــوش واله ــا الط ــم. أم ــاء الجس ــد أعض ــروح وفق ــأ والج ــد والخط ــبه العم ــد وش ــل العم القت

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 والركات 

واألمــوال املنقولــة وغــر املنقولــة وقضايــا النصــب واالحتيــال والرقــة  فيتــم البــت فيهــا مــن قبــل 

ــا  ــة قضاي ــا األمني ــد التخمــني، يف حــني تعتــر القضاي ــاب الصنعــة وأصحــاب الخــرة  تحــت بن أرب

مســتعصية ترجــع إىل عشــرة الجــاين وقــوة الطــارد –الحــق عــى قــدر طــراده- .

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 متاســك يســوده الســلم األهــي ويعيــش بوئــام .
جــاء الكتــاب يف أحــد عــر فصــا تنــاول الفصــل األول الجــذور التاريخيــة للصلــح العشــائري-
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الــرتاث ذاكــرة األمــة وتقييمهــا لذاتهــا منــذ أقــدم األزمنــة واىل يومنــا هــذا، وتعــرض الفصــل الثــاين 
للمصطلحــات واملفاهيــم العرفيــة للمطالبــة بالحــق والعــرف والعــادة  إجــراءات  ومفاهيــم 
ــدوة وعطــوة وفــراش عطــوة وكفــل  ومصطلحــات متفــق عليهــا بــني العشــائر والعائــات مــن ب
ــدم  وصلحــة وطيبــة ووجــه وجاهــة وطنيــب ودخيــل  دفــع ومنــع وجريــرة ومعــدود وقــرش ال
وجــاء وترحيــل وتشــميس وبــراءة وحجيــز وصائحــة ضحــى وموشوشــة وميــني بخمســة ولبــاس 
ثــوب وخراســة وبشــعة وهجــس البيــوت وغــرة الــدم ودليخــة  وغرهــا مــن املفاهيــم العرفيــة.

ــاول  ــة ، وتن ــائرية والعرفي ــم العش ــة واملحاك ــات القضائي ــث للمصطلح ــل الثال ــص الفص وخص
الفصــل الرابــع قضايــا العــرض والــرف وقضايــا املرأة-األصــل يف قضايــا العــرض قائــم عــى الســرتة- 
وفصــل لقضايــا الدم-القتــل العمــد والخطــأ وشــبه الخطــأ وقتــل الطفــل والجــني واملــرأة والضيــف-

ــا الطــوش واملشــاكل  ــوال  وقضاي ــارات واألم ــا األرض والعق ــل  وقضاي ــب والدخي الدليخــة والطني
ــات  ــح يف الحكاي ــل للصل ــة وفص ــة املحكي ــعبية العامي ــال الش ــائري يف األمث ــح العش ــل الصل وفص
الشــعبية وأيضــا لقصــص واقعيــة لقضايــا مجتمعيــة والســلم األهــي وقامئــة باملراجــع واملصــادر 

واملراجــع الحية-قامئــة رجــاالت اإلصــاح والعــرف والعــادة واملاحــق .
السادة القراء املحرتمني

ــث  ــه الباح ــر من ــزء األك ــع الج ــه  وجم ــه وتصنيف ــداده وتبويب ــام بإع ــذي ق ــاب ال ــذا الكت ه
د.إدريــس جــرادات  وكانــت الطبعــة األوىل ســنة 2000مصــادرة عــن مركــز الســنابل للدراســات 
والــرتاث الشــعبي يف ســعر  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 القــراءة للمســودات األوىل ، والبعــض 
اآلخــر زود الباحــث بخرتــه وتجربتــه ومــا ســمعه عــن آبائــه وأجــداده أو زوده بوثائــق وصكــوك 
ــة يف  ــة العربي ــم أســتاذة اللغ ــاب ملراجعــة د.مليكــه ناعي ــد خضــع الكت ومســتندات وصــور ، وق
ــت- ــبكة العنكبوتية-االنرتن ــة الش ــن طريق ــا ع ــل معه ــرب وكان التواص ــني يف املغ ــة القروي جامع

ولهــا الشــكر والعرفــان ، واخــص بالشــكر أيضــا األســتاذ الدكتــور يحيــى جــر مديــر دائــرة املعــارف 
ــة  ــة الخابي ــن زاوي ــاب ضم ــة الكت ــه طباع ــى تبني ــة ع ــاح الوطني ــة النج ــطينية يف جامع الفلس
ــم  ــام بتصمي ــذي ق ــره ال ــادي جواب ــد اله ــق إىل الســيد عب ــوروث الشــعبي ، والشــكر العمي يف امل
صفحــات الكتــاب واىل الفنــان التشــكيي إســاعيل مضيــة مــن حلحــول عــى تصميمــه اللوحــات 
الفنيــة للغــاف  واىل جميــع رجــاالت اإلصــاح الذيــن أدلــوا مبعلوماتهــم حــول العرف والعــادة واىل  

ــِر إليــه . كل شــخص قــدم مســاعدة أو فكــرة ومل نُ

  مع خالص املحبة والتقدير

�لباحث د.�إدري�س جر�د�ت

�أيار 2014م
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الف�شل الأول :
�جلذور �لتاريخية  لل�شلح  �لع�شريي.

�لرت�ث ذ�كرة �لأمة وتقييمها لذ�تها 
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الق�شاء العربي :  اأ�شله وتطوره

العهــد العــري القديــم يرجــع إىل مــا قبــل عهــد التــوراه،  فأخــذ املــروق باملربــع أصــل يف 

قديــم.1 

ُخصــت النبيــة دبــورة وحدهــا بالقضــاء2 –  وكانــت تجلــس تحــت نخلــة دبــورة بــني الرامــة 

وبيــت إيــل، يف جبــل افرائيــم، وكان بنــو إرسائيــل يصعــدون إليهــا لتقــِى لهــم، اختارهــا الــرب 
إلنقــاذ إرسائيــل مــن األمــم املجــاورة – األعــداء – فهــم قــواد حــرب. 3

ومــا كان للعرانيــني عندمــا دخلــوا فلســطني واســتقروا يف بــر الســبع فــكان ملــكاً للفلســطينيني 

يدعــى )ابيالــك( ورئيــس حرســه يدعــى فيكــول، فمنــع فيكــول الرعــاة العرانيــني مــن ورود املــاء، 

وذهــب ســيدنا إبراهيــم إىل ابيالــك وطلــب منــه أن يســمح لهــم بــورود املــاء فقــال ابيالــك لــه 

أخــاف أن تخونــوا فينــا، فعاهــده عــى أن ال يغــدروا بهــم واقتطــع ســبع نعجــات ليشــهدوا عــى 
أن هــذه البــر هــي للفلســطينيني. 4

ــار  ــة إلظه ــاين القــايض هــو شــخص عمومــي تقيمــه الســلطة الرعي ــون الروم وحســب القان

الحــق.

رشعتــه القبائــل نظــراً لكــرة املشــاكل وعــدم وجــود ســلطة أخــرى تضبــط األمــور، فاتفق شــيوخ 

القبائــل عــى نقــاط وأحــكام اعتروهــا جســوراً مبنيــة  ومتعارفــاً عليهــا  لحســم الخافــات التــي 

ــل ينتقــل إىل أي شــخص  ــه ب ــة. أي ال ينتقــل مــن األب  البن تعــرف بالجســور العشــرية  املوروث

لديــه القــدرة عــى فهــم حيــاة العشــائر وعاداتهــا وتعاملــه مــع املشــاكل بســداد الــرأي. ولكــن ال 

يخــرج مــن العشــرة )فهــو وراثــة يف العشــرة(.

1-   إحسان النمر،  تاريخ جبل نابلس والبلقاء،  الجزء الثاين،  نابلس،  مطبعة النرص 1961،  ص494. 

2-  سفر القضاة،  الفصل الرابع،  صفحة 6-5.

3-  االرشمندريت بولس نعان،  خمسة أعوام يف رشقي األردن،  األهلية   للنر والتوزيع،  عان،  األردن،  1989م،  ص6-5. 

4-  من أسفار التوراة،  19، 20. 
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الع�شر اجلاهلي

مــن القضــاة يف العــرص الجاهــي هــرم بــن ســنان، وحــارث بــن عــوف اللــذان قاما بإصــاح ذات 

البــني بــني قبيلتــي عبــس وذبيــان، بعــد املعــارك الطويلــة التــي دارت بينهــا والتــي عرفــت باســم 

داحــس والغــراء  وقــد مدحهــا زهــر بــن أيب ســلمى مبعلقــة جــاء منهــا :

على كل حال من  سحيل  ومبرم. ميينًا  لنعم  السيدان  وجدمتا    
تفانوا ودقوا بينهم عطر منشـم. تداركتما عبسًا وذبيان بعدما    

ومــن القضــاة أيضــاً يف العــرص الجاهــي األكثــم بــن صيفــي، وهاشــم بــن عبــد منــاف، وذكــر 

عــارف العــارف يف كتابــه القضــاء عنــد البــدو أســاء العديديــن ممــن اشــتهروا بســداد الــرأي ورأب 

الصــدع بــني القبائــل وحســم الخــاف وإصــاح ذات البــني. 

ومــن النســاء  اللــوايت اشــتهرن بصــواب الحكــم ورجاحــة العقــل يف فصــل الخصومــات يف العــرص 

الجاهــي هنــد بنــت الحســن، اإلياديــة،  وصخــر بنــت لقــان، وفصيلــة بنــت عامــر بــن الظــرب 
وحــزام بنــت الديــان.1

يذكــر الجميــع قصــة التحكيــم يف وضــع الحجــر األســود يف  مكانــه يف بنــاء البيــت العتيــق ورضــا 

القبائــل باألمــني الصــادق محمــد بــن عبــد اللــه محكــاً يف تلــك القضيــة.

ويعتــر القضــاء العشــري أول قانــون خضــع لــه العــرب وكل مــن يتمــرد عــى أعــراف القبيلــة 
يهــرب أو يلجــا إىل قبيلــة أخــرى وينتســب إليهــا بالــوالء ويجــر عــى الخضــوع ألعرافهــا.2

يف الع�شر الإ�شالمي 
أحيلوا الخصوم إىل اإلصاح ،فإن القضاء يورث البغضاء-عمر بن الخطاب.

ــرب وغرهــم إىل  ــن الع ــه م ــة وأخضــع أتباع ــة والوضعي ــراف القبلي ــة األع ــى اإلســام كاف ألغ

ــه  ــه وســنة نبي ــاب الل ــون بكت ــون يحكم ــة والتابع ــكان الرســول والصحاب ــة ف ــات الرباني التريع

ــم. الكري

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 قياســاً عــى مضمــون الكتــاب والســنة. 

ــي تحــث عــى الحكــم باملعــروف مــع األخــذ بالعــرف  ــات الت ــت عــى الرســول اآلي ــد نزل وق

ــه تعــاىل : ــال الل والعــادة، ق

-«خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلني«3اية199 سورة األعراف

-وإن حكمت بينهم فاحكم بالقسط-آية 42سورة املائدة

1-1 جميل السلحوت،  مجلة الكاتب.كانون الثاين 1983 م. العدد 33. القدس.

2- جميل السلحوت،  القضاء العشائري، ]مجلة الرتاث واملجتمع،  العدد 17،  1985 ص 59[.

3- الصلح جائز بني املسلمني إال صلحا حرم حاال أو أحل حراما
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-فمن اتقى وأصلح فا خوف عليهم وال هم يحزنون آية 35 سورة األعراف 

-ولكم يف القصاص حياة يا أويل األلباب لعلكم تتقون آية 179 سورة البقرة

-وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم آية 126 سورة النحل 

ومن األحاديث الريفة :

يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستني سنة

إن املقسطني عند الله عى منابر من نور عى ميني الرحمن 

الصلح جائز بني املسلمني إال صلحا حرم حاال 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 األتــراك،  خاصــة يف بــر الســبع، مجلــس إدارة شــؤون العشــائر يضــم فريقــاً 

مــن املوظفــني و املشــايخ واكــد الوحيــدي عــن الرتابــني، حمــدان أبــو حجــاج عــن الحناجــرة، وأبــو 
شــنان عــن العزازمــة، وعــي بــن عطيــة عــن التياهــا وحمــد أبــو العــدوس عــن الجبــارات.1

ــات  ــض العائ ــى بع ــة ع ــام الامركزي ــلطتها نظ ــر س ــة يف أواخ ــة العثاني ــدت الحكوم اعتم

والعشــائر القويــة مــن حيــث العــدد والــروة ممــن  أســهم يف إحيــاء البنيــة العشــرية  يف البــاد 

العربيــة،  وقــد ناحــظ ســعى النــاس إىل التجمــع واالنطــواء تحــت مظلــة عشــرة أو تجمــع عائــي 

ــزوة  ــن ال ع ــذايت، فم ــن ال ــز األم ــوة وتعزي ــر الق ــور مبظه ــك للظه ــة، وذل ــة دم حقيقي ــا  رابط ب

ــه يبــدو مســتباحاً مهضــوم الحقــوق. ويف غيــاب الســلطة الرســمية تشــيع االعتــداءات وهضــم  ل

ــد قاعــدة إلصــدار األحــكام وضــان رسعــة  ــد اتخــذت العــادات واألعــراف والتقالي الحقــوق. وق

التنفيــذ، ويف غيــاب الســلطة الرســمية تحققــت ســيطرة كاســحة للقضــاء العشــري يف تســوية مــا 
ينشــب بــني النــاس مــن نزاعــات.2

كانــت هــذه الفــرتة، فــرتة هزائــم متكــررة للدولــة العثانيــة عــى صعيــد حروبهــا الخارجيــة 

مــع روســيا والنمســا  وانفصلــت مــرص والعــراق عــن الســلطة العثانيــة، واحتــل نابليــون مــرص 

ــوى  ــود الق ــة، وأدى إىل صع ــة الدول ــف ملركزي ــل الضع ــزز عوام ــا ع ــطني، م ــن فلس ــاً م وقس

املحليــة مــا زاد مــن تفــوق نفــوذ العائــات اإلقطاعيــة يف شــال فلســطني – نابلــس- وجنوبهــا، 

ــة، وتكــررت غزواتهــم عــى  ــل البدوي ــة الســكان. وتعاظــم نفــوذ شــيوخ القبائ ــل-  لحاي -الخلي

املناطــق الزراعيــة خاصــة يف الســهول ودورهــا العســكري يف حايــة املناطــق الريفيــة، وبــرز دور 

1- مجلة الرتاث واملجتمع،  محاكم العشائر يف قضاء بر السبع،  عارف العارف،  العدد 17،  كانون الثاين 1985 م / ص 53.

2- محمد أبو حاد حسن غيث،  ] قضاء العشائر يف ضوء الرع اإلسامي، ،  ط1 مطبعة األمل،  القدس،  1987 ) ص 7-8( من تصدير 

الكتاب.
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شــيوخ النظــام الرضيبــي يف الســلطة العثانيــة – املتســلم، شــيوخ النواحــي، شــيوخ القــرى، وكان 

تعيــني شــيوخ النواحــي  يتــم بالوراثــة  مبعنــى تعيــني واحــد مــن نفــس عائلــة الشــيخ املخلــوع 

. حتــى أن أيــة محاولــة لتغيــر هــذا اإلطــار كانــت تجابــه بالعنــف وتتســبب يف نشــوب  أو املتــوفَّ

حــرب أهليــة مثــل تلــك التــي نشــبت خــال الفــرتة  ) 1841-1858( بــني اإلقطاعيــات وأدت إىل 

ظهــور عائــات  طوقــان وعبــد الهــادي يف نابلــس، والرغــويث يف رام اللــه  واعتــاد عائــات مــن 

املــدن لبســط نفوذهــا عــى الفاحــني خاصــة أولئــك الذيــن يرتبطــون  بعاقــات اقتصاديــة وتبعيــة.

شــكل تضــارب املصالــح بــني  العائــات العامــل الحاســم يف نشــوب الخافــات وتغيــر موقــع 

عــدد مــن العائــات مــا بــني معســكري قيــس وميــن يف الحــروب املختلفة.1حيــث هيمــن اليمــن  

عــى منطقــة القــدس بزعامــة أبــو غــوش، وهيمــن القيســية عــى جبــل الخليــل بزعامــة آل عمــرو 

وآل العملــة، وانقســمت إىل صفــني متنازعــني 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 جريــن 

وناحيــة اللحــام يف بيــت عطــاب.

إذن فعاقــة الحكومــات الرتكيــة والعربيــة وروابطهــا مــع عشــائر  الباديــة ) البــدو( تركــت لهــم 

أحكامهــم وقضاتهــم ومل تعارضهــم إال فيــا يختــص بالخــراج والرضائــب، إذ ألزمتهــم بــأن يدفعــوا 

لهــا مــا ينتــج مــن أغنامهــم وأراضيهــم مقابــل حايتهــم بجنودهــا.

ولقــد عجــز مأمــور الحكومــة مــرات عديــدة يف حــل املصاعــب التــي تنشــأ بــني البــدو، ســكان 

ــايض  ــع الق ــهورين، فجم ــيوخ املش ــدوي والش ــم الب ــا إىل الحاك ــل  فرده ــرب الرح ــة والع البادي
ــاب املشــورة وحســم الخــاف وأعــاد األمــن والســكينة.2 مجلســه وأرب

كــا أجيــز لعائلــة عمــرو العملــة ممثلــة بشــيخها عبــد اللــه عمــرو العملــة بــإرادة ملكيــة مــن 

ــع الدمــوم  ــراءة أن يكــون مــن  مناق ــح وســام الــرف مــع ال ــك جــورج الســادس ومن ــل املل قب
ومنشــداً يف القضــاء العشــائري بحــل املشــاكل بــني العشــائر.3

ــائر يف  ــف العش ــؤوالً ملل ــرو مس ــن عم ــى ب ــيخ عي ــني الش ــم تعي ــرتيك ت ــد ال ــر العه ويف أواخ

جنــوب الخليــل بفلســطني فعمــد إىل وضــع قضــاة دم يف كل بلــد ليكــون )منقــع دم( وهــو  الجهــة 

املســؤولة عــن حــل مشــاكل القتــل وانتهــاك العــرض وخافــات األرض … وتعامــل معهــم النــاس 

بثقــة أكــر مــن املحاكــم الرســمية املوجــودة يف ظــل الدولــة العثانيــة نظــراً لرعــة 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 

1-  سمر عثان حليلة– حركة التطور والرصاع داخل العائلة الفلسطينية، محاكم يف الريف الفلسطيني، مجلة الكاتب، العدد 43،  ترين 

الثاين 1983م/القدس )ص61-54(

2-  االرشمندريت بولس نعان،  مرجع سابق.ص 88

3-  العميد محمد يوسف العملة. عشرة  آل العملة العمرو. ص 158-157.



17
عمرو-آخــر منشــد لعائلــة عمــرو ومل يــورث املركــز اىل غره.أنظر:عبــد العليــم دعنا:القضــاء 

العشــائري يف محافظــة الخليل،املركــز الفلســطيني لاعــام والبحــوث يف الخليــل ،العــدد 4 نيســان 

ــة 16-5. 2006م صفح

مــن مناقــع الدمــوم  يف منطقــة الخليــل « الحوشــية / دار زيــن يف يطــا« وثلجــي الجــرادات يف 

ســعر  والحامــدي يف الســموع والطــل يف الظاهريــة وابــن حســني املنــارصه يف بنــي نعيــم.

جدول يبني املناطق اجلغرافية واأ�شماء الع�شائر البدوية املعتمدة يف العرف الع�شائري
اسم العشرية املعتمدة للعرف العشائرياسم املنطقة الجغرافية

الجبارات-التياها-الرتابني-العزازمة-الحناجرةبر السبع والنقب الفلسطيني

الرماضني-الجهالني-الكعابنهمنطقة جبل الخليل

التعامره-الرشايده-ابن عبيدمنطقة بيت لحم

الجعافرة-الهلسة.منطقة القدس والسواحرة الرقية

السمته-الصعايدة-القرينات-النعراتمنطقة اريحا واالغوار

املساعيد-الحناحنه-الزبيدات-العجاجرة-الصقر.منطقة نابلس

العايد-الحوارثمنطقة طولكرم

منطقة غزة
لبدة-الدعمة-عرفــات- جامع-أبــو  ركبة-ابــو  طعمة-الريم-ابــو  أبــو 

النجاجــرة.

جدول يبني مناقع الدموم يف منطقة جبل اخلليل
أسم العشرية-املنشد-منقع دماملركز العشائرياسم البلدة/القرية

عشرة العمرو-ابو الدراهم-منشد-أبو البنات-دورا

عشرة الجراداتمنقع دمسعر

عشرة الحوشية اليطاويةمنقع دم يطا

عشرة املنارصةمنقع دمبني نعيم

عشرة الحوامدةمنقع دمالسموع

عشرة الطلمنقع دمالظاهرية

جدول يبني توزيع املناطق اجلغرافية ح�شب التحالفات الع�شائرية
القرى التابعة الصف مركز الصف

نوبا-خاراس-صوريف-ترقوميا-اذنا العملةبيت أوال
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خرب ونواحي دورا99- خربة وقريةالعمرودورا

القرى املهدمة عام 1948م12- قريةالعزىبيت جرين

قرى الريف الرقي ملنطقة بيت لحم التعامرة زعرتة

حلحولاليمنية الخليل

جبل الخليل ومنطقة التعامرةالقيسية دورا

حلحولملحمحلحول

الخليل

الجعري

القواسمى

أبو سنينه

االيوبيون-األكراد

مدينة الخليل

قرى العرقوب والقرى التي هِدمت يف نكبة 1948مالعزةقرى العرقوب

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 لاصــاح العشــري عــى عائــات محــددة –مناشــد أو مناقــع دمــوم- 

وامنــا ظهــرت شــخصيات عديــدة مــن رجــاالت االصــاح يف املــدن والقــرى الفلســطينية واملقبولــني 

لآلخريــن.

يف عهد النتداب  الإجنليزي
«استخدام العنف والشدة لتصفية الغزو واختال النظام يف مناطق العشائر«

النفوذ األنجلو-فرنيس يف باد الشام استطاع إخضاع القبائل بالقوة واستعان باألعراف.

ــل  ــبع، لح ــر الس ــنة 1919-1920 يف ب ــوم يف س ــس الدم ــكيل مجل ــى تش ــا ع ــت بريطاني عمل

القضايــا املســتعصية وكانــت الجلســات تعقــد برئاســة حاكــم القضــاء وتخصــص مبلغــاً مقطوعــاً 

يقــدر  بثاثــة جينهــات عــن كل قضيــة. وبقــي العمــل بهــذا النظــام مســتمرأ لغايــة عــام 1922م. 

وتشــكلت أيضــاً محاكــم العشــائر، وتألــف مجلــس الدمــوم مــن ] الشــيخ حســني أبــو ســتة عــن 

ــو شــنار عــن التياهــا،  ــق، وســامه أب ــو رفي ــم أب ــني / إبراهي ــني / وحمــد الصــويف عــن الرتاب الرتاب

ــن  ــدي ع ــة وســعود الوحي ــن العزازم ــن هويشــل ع ــن التياهــا، وســامة ب ــن ع ــو مدي ــح أب وفري

ــر الســبع. ــة ب ــو دالل رئيــس بلدي ــارات، ومحمــد مصطفــى أب الجب

مواد الق�شاء الع�شائري يف الد�شتور زمن النتداب الربيطاين على فل�شطني:
ونصــت املــادة 45 مــن دســتور فلســطني املنشــور بتاريــخ 1/أيلــول 1922م عــى أن «للمنــدوب 

ــبا  ــائرية حس ــة عش ــبع وألي منطق ــر الس ــة لب ــم منفصل ــه محاك ــر من ــئ بأم ــامي أن ينش الس
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يــرى مناســباً. ويجــوز لهــذه املحاكــم أن تطبــق العــادات العشــائرية إذا مل تكــن منافيــة للعــدل 

ــي أو األدب«. الطبيع

ــدة  ــورة يف الجري ــنة 1924م املنش ــم لس ــون املحاك ــن قان ــرة 4 م ــادة )11( فق ــت امل ــا نص ك

الرســمية بتاريــخ 15 حزيــران 1924م عــى تشــكيل محاكــم عشــرية يف بــر الســبع : ] يجــوز إنشــاء 

محاكــم عشــائرية يف قضــاء بــر الســبع مبوجــب املــادة 45 مــن دســتور فلســطني ويجــوز للمنــدوب 

الســامي يف أي وقــت بأمــر منــه أن يعطــل أو يلغــي محاكــم كهــذه. 

حماكم العرف والعادة زمن النتداب :
كانــت مهمــة محاكــم العشــائر النظــر يف القضايــا والتحويــات التــي يحولهــا رئيــس املحكمــة 

املركزيــة أو حاكــم القضــاء. 

*  ومحاكــم العشــائر تتقيــد مــن حيــث الخــراء بالقيــود املنصــوص عليهــا يف قوانــني املحاكــم 

النظاميــة، بــل تســر يف حــل املشــاكل ضمــن عوائــد العربــان.   

ــد و  ــزع الي ــة ون ــويد، والعداي ــر، والتس ــرح، و التحق ــرضب، الج ــا ال ــر يف قضاي ــت تنظ * كان
االعتــداء عــى الحــدود وتغيــر الوســم والرقــات والــزىن والخطــف والوســاقة والقتــل والديــة. 1

ــة لهــذا الغــرض  ــم تشــكيل لجن ــا وت ــرار بتشــكيل محاكــم العــرف والعــادة وقضاته وصــدر ق

ــاوى  ــص بالدع ــة األوىل تخت ــمني، الفرق ــة  إىل قس ــم اللجن ــازي وتقس ــليم حج ــاج س ــة الح برئاس

املقدمــة مــن البلــدان  الواقعــة يف العرقــوب والعــزة وأعضاؤهــا الشــيخ أحمــد إســاعيل، الشــيخ 

ــاح العــزة والشــيخ عبــد الفتــاح خميــس، والشــيخ ناجــي العــزة. عبــد الفت

والفرقــة الثانيــة وتختــص بجبــل الخليــل وأعضاؤهــا الشــيخ شــحادة أبــو عــرام، والشــيخ طلــب 

عبــد املجيــد عمــرو، والشــيخ مــوىس ســليان املنــارصة، والشــيخ محمــد أحمــد نصــار.

وينــص نظــام هــذه املحاكــم عــى تقديــم االســتدعاءات والطلبــات باســم الحاكــم العســكري 

وهــو يحولهــا إىل الجهــة املختصــة، ويحــق للجنــة تعيــني املــكان والزمــان لحــل الدعــاوى حســب 
معرفــة األعضــاء و بالرجــوع للحاكــم العســكري والحكومــة تصــادق عــى قــرار اللجنــة.2

وعقــد اجتــاع ســنة 1941م بدعــوة مــن عبــد اللــه بــن عمــرو العملــة يف ديــوان آل العملــة 

ــون  ــدل الخصــام وأن تك ــام ب ــل ليحــل الوئ ــاء وشــيوخ عشــائر قضــاء الخلي ــع وجه حــرضه جمي

جميــع املشــاكل قبــل هــذا التاريــخ «ّحفــار ودفــان« أي إهــدام وإردام وبذلــك يكونــون بنعمــة 
اللــه إخوانــا.3

  جمل�س ع�شائر القد�س وبيت حلم:
ــس  ــم املجل ــم وض ــت لح ــدس وبي ــائر الق ــاً لعش ــكل مجلس ــد ش ــيس ق ــك اإلدري ــز ب كان فاي
ــن   ــايدة، وم ــة والرش ــني والكعابن ــة والجهال ــرة والعبيدي ــواحرة والتعام ــرة الس ــن عش ــني ع ممثل

1-   عارف العارف. محاكم العشائر يف قضاء بر السبع. مجلة الرتاث واملجتمع،  العدد السابع عر كانون الثاين 1985م. ص60-59.

2-   محمد شحادة أبو عرام   . تعرف عى وطنك وافتديه:  يطأ. الخليل  1994م  ص 84-83.

3-  العميد محمد يوسف العملة،   مرجع سابق. ص 64
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ــدي  ــن شــاور والوحــش ومــوىس العبي ــو صبحــه الرخــي واب ــر، وأب ــاء املجلــس حســن الزي وجه
ويوســف ســليم املصــو وســليم يوســف املصــو، وحصــل حســن الزيــر عــى وســام االســتقال مــن 

ــده يف حــل النزاعــات والخصــام. ــدوره وجه ــراً ل ــة فرنســا تقدي ــة مــن حكوم الدرجــة الثاني
مــن رجــاالت اإلصــاح العشــائري يف الســواحرة الرقيــة محمــد أحمــد  األعــرج ، وعبــد 
القــادر جعفــر حســن ، وحجــازي محمــد حجــازي الصقــر، وعليــان عــي اشــقر.أنظر محمــد فهــد 

ــائري،صفحة 81.   ــاء العش ــز يف القض األعرج:املوج

جلنة  الأمن والإ�شالح عام 1948م
ــم  ــم وتُهض ــن وممتلكاته ــى اآلخري ــداءات ع ــيع االعت ــمية تش ــلطة الرس ــاب الس ــل غي يف ظ
الحقــوق ويزيــد نفــوذ بعــض العائــات اإلقطاعيــة وشــيوخ العشــائر البدويــة وتتضــارب املصالــح 
بــني 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 اجتاعاتهــا بشــكل دوري حيــث ترفــع 
ــخاص  ــد األش ــول إىل أح ــاح أو تح ــن واإلص ــة األم ــا إىل لجن ــة ويحوله ــس اللجن ــكوى إىل رئي الش
ــة  ــاء اللجن ــد أعض ــول إىل أح ــة تح ــا الصعب ــا القضاي ــكوى، أم ــة الش ــس منطق ــني يف نف املعروف

وبعدهــا يرفــع القــرار إىل الســكرتر.              
وللمزيــد مــن املعلومــات و االســتيضاح ميكــن الرجــوع إىل الوثائــق التاليــة يف أرشــيف مكتبــة 

بلديــة نابلــس حــول لجنــة اإلصــاح العشــري.                              

ملف 659 وثيقة رقم 9 بتاريخ 1948/4/19م                                         	 

ملف659 وثيقة رقم 10 بتاريخ 1948/4/21م.	 

ووثيقة رقم 12 بتاريخ 1948/4/24م.	 

ووثيقة رقم 16 بتاريخ 1948/4/26م.                                                      	 

ووثيقة رقم 1 بدون تاريخ.                                                                	 

 ملف رقم 655 وثيقة رقم 5 بتاريخ 2/7  /  1948م.	 

ملف رقم 656 وثيقة رقم 13 بتاريخ 1948/2/12م.                                     	 

ملــف رقــم 665 وثيقــة بتاريــخ 1948/2/7 ووثيقــة رقــم 32 بتاريــخ1948/2/21 ووثيقــة رقــم 	 

38/86 بــدون تاريــخ والرجــوع إىل ملــف 665 بتاريــخ 1948/1/19 و 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 الريطــاين لحــل القضايــا حســب العــرف والعــادة  

ســارية املفعــول ولكــن الحكومــة األردنيــة وســعت اللجنــة بــان عينــت يف كل قريــة قضــاة لحــل 
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ــا األرض كل حســب  ــا العــرض أو قضاي ــدم أو قضاي ــا ال املشــاكل، وكان منهــم مــن يختــص بقضاي

خرتــه ومل يصــل إىل املحاكــم ســوى القليــل مــن املشــاكل.  1     

ويف األردن ســلطة محاكــم العشــائر التــي تحكــم بالــراءة أو اإلدانــة عمــاً بنــص املــادة )17( 

ــذي  ــة فيعــود للمتــرصف أو املحافــظ وهــو ال ــع العقوب ــا توقي ــم العشــائر، أم ــون محاك مــن قان

يحــدد مقدارهــا، 2ويف حالــة عــدم االلتــزام تؤخــذ عطــوة مــن قبــل املحافــظ مــن أهــل املجنــي 

عليــه وتســمى عطــوة أمنيــة.                 

أخضعــت العشــائر يف األردن لســلطة املتــرصف ومديــر األمــن العــام أو قائــد املنطقــة ، 

ــق بالدمــوم املســتعصية  ــي تتعل ــا والخصومــات الت ــر مــن القضاي ــال إىل قضــاة العشــائر كث وتُح

وقضايــا األعــراض واألرايض  وبعــد  البــت يف القضيــة يقــوم املتــرصف بتنفيــذ الحكم.عبــد العليــم 

ــابق،صفحة 6 . ــع س دعنا،مرج

يف عهد الحتالل الإ�شرائيلي
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 اجتاعــات لرجــاالت اإلصــاح  حســب العــرف والعــادة وعلــاء 

ــجد  ــات  يف 1985/1/14م يف مس ــذه االجتاع ــت أوىل ه ــر، ومت ــات النظ ــب وجه ــرع لتقري ال
املؤمنــني عــى طريــق يطــا الخليــل.3

كــا عقــد مؤمتــر مســجد أهــل الســنة يف الخليــل بتاريــخ 1985/2/28م بدعــوة مــن أمــني رس 

اللجنــة الرعيــة للقضايــا العشــرية محمــد حســن أبــو حــاد غيــث.

كــا تــم توســيع دائــرة املؤمتــر لتشــمل رجــاالت اإلصــاح وعلــاء الريعــة يف فلســطني وعقــد 

ــر  ــتمر املؤمت ــم اس ــخ 1985/8/20م.ث ــدس بتاري ــة بالق ــة التجاري ــر الغرف ــث يف مق ــاع الثال االجت

ملــدة ثاثــة أيــام يف مبنــى كليــة العلــوم اإلســامية يف القــدس.                                     

وجــرت هنــاك محــاوالت مــن قبــل باحثــني وأكادمييــني إلشــهار معطيــات  العــرف والعــادة يف 

الصحــف واملجــات املحليــة.4 

ــاوي  ــن العط ــوع م ــا أي ن ــذ فيه ــا يؤخ ــني ف ــتوطنني واملواطن ــني املس ــات ب ــن العاق ــا ع وأم

ــي بأخــذ  ــل هعتصين ــة الخلي ــب مدين ــادة املســتوطنني يف قل ــل أحــد ق ــن قب ــة م وجــرت محاول

1-   محمد شحادة أبو عرام. مرجع سابق. ص 85-84.

2-   محمد حسن أبو حاد  غيث. مرجع سابق،  ص274.

3-   جريدة الفجر ،  تشكيل لجان لوضع نظام خاص للعادات العشرية تتفق مع الريعة اإلسامية بتاريخ  1985/1/14م ص5. 

4-    إدريس جرادات، القضاء العشائري  يف منطقة الخليل،  مجلة العودة العدد )88(  بتاريخ 27 آذار 1986م،  ص 35-32.

أنظر جريدة النهار 1986/11/7،  العدد )36(- أضواء عى نظام القضاء العشري الرتاث املتداول منذ العهد العثاين،  وجريدة املوقف 

1986/12/26م العدد 136 [.

  وتم إصدار كتب يف القضاء العشائري. ] جريدة الفجر 1986/12/22م العدد 4300[. 

1- جريدة مياد 1993/12/18م. ص )1( عمود )4/3(.جريدة دعائية ترفيهية تصدر عن مركز التحدي للدعاية واإلعان / الخليل.



22
ــل برصــاص مســتوطن  ــل املواطــن طــال البكــري مــن الخلي ــة مقت عطــوه عشــائرية عــى خلفي

ــون شــكيل.  ــة نصــف ملي ــراش عطــوة بقيم ــع ف ودف

ورّد املواطنون وعائلة الشهيد بالسخرية عى هذا العرض. 1    

حصــل شــجار بــني أحــد املســتوطنني مــن كريــات أربــع مــع أحــد ســكان مدينــة الخليــل وقــد 

قــام أهــل مدينــة الخليــل بــرضب املســتوطن وقــد حصــل خــاف بينهــا حــول تعهــدات عمــل 

فعندمــا اختلفــوا قامــوا بــرضب 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 املكــرات عــى الطاولــة ليــأكل منهــا مــن شــاء ، وبعــد األكل رفــض املســتوطن إعطاؤهــم 

العطــوة فرجعــت الجاهــة مــن حيــث أتــت دون إحــراز أي تقــدم يف املشــكلة. 

ــخاص  ــاء األش ــنابل وأس ــة الس ــدى إدارة مجل ــة ل ــد محفوظ ــة والوف ــاء الجاه ــة: أس ماحظ

الذيــن حصلــت معهــم املشــكلة. مجلــة الســنابل  ايار-تريــن اول 2000م  العــدد 12 صفحــة 35.

ــة عــى الفلســطينيني يهــودي يفضــل  عــى الرغــم مــن أســطورة الرطــة واملحاكــم اإلرسائيلي

ــة  العــرف والعــادة العشــائرية العربي

الشــاب إســاعيل مــن قــرى محافظــة الخليــل كان يعمــل يف مدينــة الرملــة )فلســطينية( منــذ 

نعومــة أظفــاره يأخــذ عمــل لقطــف املحاصيــل الزراعيــة يف املدينــة وهــو ال يــزال حتــى اآلن. ويف 

ــد الفــاريس  ــه العب ــاء رجوعــه مــن العمــل صادفــه كــرم ملســتوطن يهــودي لقب عــام 1998م وأثن

ــن  ــال أي يشء م ــذا املســتوطن ال يعطــي الع ــطينية( وكان ه ــة )فلس ــة الرمل ــكان مدين ــن س م

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 

ــن  ــه ل ــد الفــاريس إلســاعيل ... والل ــال العب ــا ق ــم .. وهن ــض عليه ــد الفــاريس ، وألقــى القب بالعب

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 1000 شــيكل منهــا 

للــه و1000 شــيكل للرســول و1000 شــيكل للجاهــة و1000 شــيكل عشــاء للجاهــة ، وبقــي مــن 

املبلــغ 1000 شــيكل 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 أربعــني يومــا 
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صــار منهــم )قصــة حقيقيــة واقعية(.مجلــة الســنابل العــدد 12  صفحــة 35.

يف ظل النتفا�شة ال�شعبية  الأوىل 1987-1993م.
ــة  ــادة الوطني ــذايت، وأصــدرت القي ــوات إىل اســتمرار حــل املشــاكل باإلصــاح ال صــدرت الدع

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 

ــي  ــس الوطن ــن املجل ــراراً ع ــدر ق ــدة(. وص ــادة املوح ــات القي ــن بيان ــم )1( م ــان رق ــر بي ) انظ

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 

ــه.  ــال ورشطت ــم  االحت ــن محاك ــاً ع ــون بدي ــداره أن تك ــان وبج ــتطاعت اللج ــطيني واس الفلس

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 
ــات املتاحــة.1 ــة بحســب اإلمكان االجتاعي

ــم  ــام تحكي ــتحداث نظ ــرضورة اس ــدن ب ــة لن ــن جامع ــطينيون م ــون فلس ــادى أكادميي ــا ن ك

عشــائري يف ظــل غيــاب الســلطة الوطنيــة، لحــل املشــاكل وكبــح جــاح الخصومــات واالعتــداءات 

عــى الحقــوق وحثــوا  املؤسســات والهيئــات الوطنيــة لتبنــي هــذه الفكــرة واالعتــاد  عــى دور 
رجــال اإلصــاح والقضــاة العشــائريني واللجــان الوطنيــة.2

يف ظل السلطة الفلسطينية 

 

ــاق  ــد اتف ــا بع ــلمها ملهامه ــطينية وتس ــة الفلس ــلطة الوطني ــول الس ــع دخ يف 1994/5/14 وم

أوســلو كشــفت انتصــار الوزيــر، أم جهــاد، عــن توجــه الســلطة مــن أجــل تســوية الخافــات بــني 

ــطينيني  ــني الفلس ــني املقاتل ــة وب ــان االنتفاض ــال  إب ــع االحت ــوا م ــن تعاون ــن مم ــايل مغدوري أه

الذيــن يشــتبه مبشــاركتهم يف عمليــات التصفيــة وذلــك عــن طريــق الصلــح العشــري وأشــارت إىل 

ــا التــي حدثــت فيهــا  ــادة التخــاذ هــذا اإلجــراء يف القضاي ــدى القي ــاك أفــكاراً وتوجهــات ل أن هن
عمليــات قتــل وتصفيــة عــى أســس وطنيــة.3

كــا تــم تأســيس مكتــب إلدارة العشــائر والــذي يعتــر مــن أجهــزة الســلطة الوطنيــة والــذي 

ــم  ــد ت ــارشة  وق ــس مب ــب للرئي ــع هــذا املكت ــم بعشــائر فلســطني يف الداخــل والخــارج ويتب يهت

تعيــني الدكتــور غيــث  أبــو غيــث  مستشــار الرئيــس لشــؤون العشــائر بعــد وفــاة شــقيقه املرحــوم 
1-    جريدة البيارق. لجان اإلصاح يف قطاع غزه،  العدد 29 بتاريخ 1992/9/18م.

2-    د. محمد العبادي،  استحداث نظام تحكيم عشائري،   جريدة القدس،  العدد  8276 بتاريخ 1992/9/15م، ص 81.

3-     جريدة القدس،  العدد )8918(بتاريخ  1994/9/28م،   ص5 ‘عمود )1(
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مــوىس أبــو غيث.1وميــارس املجلــس نشــاطاته يف مدينــة غــزة

ــؤون  ــمية إلدارة ش ــب الرس ــن املكات ــدد م ــاح ع ــث إىل رضورة افتت ــو غي ــث أب ــار د. غي   وأش
ــطينية.2 ــات الفلس ــدن واملحافظ ــن امل ــد م ــائر يف العدي العش

كــا تــم أخــذ عطــوة عشــرية يف حــادث مقتــل عصــام غيــث مــن الخليــل برصــاص الرطــي 

ــة،  ــذي يعمــل يف الرطــة البحري ــس وال ــا يف محافظــة نابل ــت ايب ــة بي ــن قري محمــود حســن م

ــر  ــة التحري ــة ملنظم ــة التنفيذي ــو اللجن ــكعة عض ــان الش ــي غس ــة املحام ــة برئاس ــت الجاه وكان

الفلســطينية ورئيــس  بلديــة نابلــس، وتضمنــت بنــود العطــوة حصــول أهــل القاتــل عــى العــرف 

ــه بالســجن ملــدة 15  عامــاً  العشــري يف وجــوه عائــات املحافظــة وأمــا الجــاين فقــد حكــم علي

مــع األشــغال الشــاقة. 3                                                                               

  وعقــد مؤمتــر القضــاء العشــري يف ظــل الســلطة الوطنيــة برعايــة الرئيــس يــارس عرفــات يف 

قاعــة مركــز الســنابل للدراســات والــرتاث الشــعبي يف ســعر. شــارك فيــه مستشــار الرئيــس لشــؤون 

العشــائر، د. غيــث أبــو غيــث وقائــد املنطقــة األمنيــة يف الخليــل العميــد عبــد الفتــاح الجعيــدي، 

ــو إشــخيدم و د. كــال قبعــة مــن  ــد الســام أب ــي العــام لقــوات األمــن العــام الشــيخ عب واملفت

مكتــب الرئيــس يف أريحــا ورجــاالت اإلصــاح يف املحافظــة والوطــن وقدمــت عــدة أوراق عمــل 

وخــرج املؤمتــرون بتوصيــات أهمهــا :                                         

ــط 	  ــة وآخــر يف القطــاع يلتزمــان بقواعــد وضواب تشــكيل مجلــس عشــري يف الضفــة الغربي

ــة الرئاســة مبــارشة.                         ويتبعــان هيئ

إعادة النظر يف األحكام والقضايا العرفية وإلغاء الرزقة. التي يتقاضاها القايض العشري                	 

ــوم 	  ــدار مرس ــة وإص ــة فردي ــؤولية الجنائي ــاين الن املس ــى الج ــل- ع ــاء -الرتحي ــار الج إقتص

ــع                                    ــا عــى أرض الواق ــه فعلي ــر. والعمــل عــى تطبيق ــذا األم ــايس به رئ

رفــع مذكــرة إىل املجلــس التريعــي حــول قضــاء العــرف والعــادة   لألخــذ بــه كرافــد مســاند 	 

بجانــب القوانــني املعمــول بهــا يف الضفــة والقطــاع.

فلسطنة القانون مع األخذ بعني االعتبار العرف والعادة.	 

الدعوة إىل ترشيد القضاء بالعرف والعادة. 	 

ــن دون 	  ــام واألم ــال النظ ــادة يف إح ــرف والع ــاة الع ــاح وقض ــاالت اإلص ــة رج ــد أهمي تأكي

ــر.  4    ــة رســوم تذك تلقــي أي

ويف لقــاء رصيــح ومفتــوح مــع مستشــار الرئيــس للشــؤون العشــائر-مجلة الســنابل العــدد 3 

ــون اول 1997م صفحــة5-3.  كان

1-    د. غيث أبو غيث مستشار الرئيس لشؤون العشائر يف حديث لجريدة القدس بتاريخ 1995/9/6م، ص12.

2-    انظر  جريدة الحياة الجديدة 1995/11/5  ص2 العدد   87 -التحضر لتشكيل مجلس عشائر يف الخليل.

3-     جريدة الحياة الجديدة.أخذ عطوة عشائرية يف حادث مقتل الشهيد غيث بتاريخ 1997/5/10م. )ص4(.

4-   مؤمتر القضاء العشائري يف ظل السلطة الوطنية الفلسطينية،  مجلة السنابل. العدد األول حزيران 1997م ص 8-6.



25
اللقاء ,,,,,,,,,,,,

الدائــرة تكــرس نهــج الوحــدة الوطنيــة ، ال مــكان للمحــاور العشــائرية والتــي تدعــوا إىل الفتنــة، 

الشــؤون العشــائر يف مكتــب الرئيــس دور أســايس يف فــض الخافــات.

بطاقة تعريف:

د . غيث سامة محمد أبو غيث مستشار الرئيس لشؤون العشائر .	 

من مواليد بر 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 املؤسســني األوائــل لحركــة فتــح منــذ عــام 1964م عندمــا كان طالبــاً يف جامعــة دمشــق 	 

ثــم تــوىل مهــات عديــدة يف الثــورة الفلســطينية املعــارصة .

عمــل مديــراً لدائــرة الرتبيــة والتعليــم يف منظمــة التحريــر بــني 94/91 يف عــان وقــد مثــل 	 

منظمــة التحريــر الفلســطينية يف عــدة مؤمتــرات دوليــة ، وبعــد العــودة عينــه الرئيــس أبــو 

عــار مستشــاراً لــه لشــؤون العشــائر الفلســطينية وال يــزال 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 الخافــات وذلــك بالحســنى 

ــك  ــم ذل ــن ويت ــات الوط ــاح يف كل محافظ ــان اإلص ــرف ، ولج ــاء بالع ــان القض ــال لج ــن خ وم

بالتنســيق مــع األجهــزة األمنيــة املعنيــة والنيابــة العامــة .

هل ستتقاىض لجان مجلس العشائر مخصصات أو رواتب؟

ــب  ــات أو روات ــد مخصص ــعبنا ، وال يوج ــح ش ــة مصال ــة لخدم ــائري تطوعي ــاح العش إن اإلص

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 

ــر  ــي املق ــل ه ــة الخلي ــون مدين ــع إىل أن تك ــدوات ، نتطل ــات والن ــد االجتاع ــني وعق للموظف

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 بــني 

النــاس ومجالــس العشــائر لتوحيــد الصفــوف ونــر الطأمنينــة واملحبــة بــني أبنــاء الشــعب الواحــد 

بالحســنى واســتنهاض القيــم النبيلــة التــي تســاعد عــى التواصــل والتعــاون واملحبــة بــني النــاس .

ولذلــك ال مــكان هنــاك عندنــا للمحــاور وال للذيــن يعملــون مــن خالهــا وســنمنع كل أســباب 

الفتنــة والتفرقــة مهــا كانــت دوافعهــا والجهــات التــي تقــف وراءهــا.

ــة  ــة وأمني ــد أخاقي ــائري قواع ــاح العش ــعبية لإلص ــان الش ــار اللج ــنعتمد يف اختي ــن س ونح

ــا  ــور كله ــنة أم ــمعة الحس ــرة والس ــاءة والخ ــاص والكف ــدق واإلخ ــة والص ــة فالنزاه وموضوعي

تؤخــذ بعــني 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؟ 

ــاء  ــن والســامة ألبن ــق األم ــاون لتحقي ــزة الســلطة ونتع ــن أجه ــاً م ــازاً مركزي ــل جه نحــن منث

شــعبنا مــع كل األجهــزة املعنيــة يف الســلطة مــن قضــاء ومحاكــم ونيابــة وأجهــزة أمنيــة عديــدة ، 

مصلحــة الوطــن واملواطــن عــي غايتنــا جميعــاً .

أجرى اللقاء : إدريس جرادات 
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الف�شل الثاين :
�مل�شطلحات و�ملفاهيم �لعرفية 

للمطالبة باحلق
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ــى أس  الصلح  ــز ع ــائر يرتك ــني العش ــد ب ــج معتم ــلوب أو منه ــو أس ــائري ه العش

ــل لفــض املنازعــات  ــا بعــد جي ــة جي ــة ونظــم وقواعــد متوارث وجســور مبني

ــت يف  ــة يف الب ــاز بالرع ــراف وميت ــد وأع ــادات وتقالي ــن ع ــه م ــط ب ــا يرتب ــات وم ــل الخاف وح

النزاعــات والوســاطة واإلصــاح وصفــاء القلــوب ويغلــب عليــه الطابــع الجنــايئ ولــه قــوة إلزاميــة-

ســلطة الجــاه والوجــه وقــوة العشــرة والعــزوة واملصالــح املشــرتكة دون وجــود ســلطة تنفيذيــة 

ــة. ــط العائلي ــا للرواب ويســود تبع

هو عقد ملزم بني الطرفني ال يجوز الرجوع عنه وتسقط به دعوى املدعي.

ú جدول يبني مرجعية النظام العشائري

العشرة

الحمولة

العائلة

الفخذ

األرسة

الفرد

ِلْح  املُ�شْ
ــني  ــاح ذات الب ــة إىل إص ــراف املتنازع ــدى األط ــرتام ل ــر واح ــن تقدي ــه م ــا لدي ــادر مب ــن يب م

ــة 58. ــادل حجه،صفح ــامح –ع ــو والتس ــح والعف ــى الصف ــض ع ــر والح ــات النظ ــب وجه بتقري
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ú :أما حروف املصلح العشائري عى النحو اآليت

الدللةاحلرف 
محبوبم

صادقص

لبقل

جنونح

عزوةع

شهامةش

أمنيا

أصالةء

ريادير

يقينه بعمله لوجه اللهي

العادة: 
ــادل  ــر ع ــل  بها.أنظ ــدة للتعام ــكل قاع ــي تش ــم والت ــاس يف حياته ــة الن ــه عام ــاد علي ــا اعت م

ــة 13. ــاح صفح ــري يف اإلص ــرف العش حجه:الع

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 واألعــراف وآليــات العمــل بهــا التــي متارســها العشــائر يف إصــاح 

ــس يف  ــراس ولي ــة، يف ال ــتناد إىل املعلوم ــوب  باالس ــر مكت ــفاهة وغ ــول ش ــو منق ــني وه ذات الب

الكــراس.
    

الَبْدَوة
ورد يف اللغــة معنــى لكلمــة بــدا أي ظهــر، يقــال بــداوة الــيء أي أول مــا يبــدو منــه وبــادئ 

الــرأي أي ظاهــره وبــدا لــه يف األمــر أي تشــكل لــه فيــه رأي. 1                                                                                    

ــة  ــني بالنزاهــة والحكم ــني املعروف ــرام املعتدل ــاس الك ــن الن ــة م ــوم جاع ــدوة هــي أن تق الب

والعــدل وإصــاح ذات البــني ]وجهــاء النــاس [ يذهبــون إىل شــخص غــر مقــر وغــر معــرتف بحــق 

1-  محمد حسني ابو حاد. مرجع سابق. ص 36
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لــدى شــخص آخــر يطلبــون لــه الحــق مــن أجــل إيصالــه لــه.                                                                 

والبــدوة يف الُعــرف العشــري  عبــارة عــن حــق واضــح عنــد شــخص مــا ال يعــرتف 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 صاحيــة انتــزاع حقــه وال يـُـدان، أمــا إذا اتضحــت 

بــراءة املتهــم أمــام النــاس عــا اســتند إليــه يف حضــور   الجاعــة “ البــدوة “ فــإن الجاعــة تتوجــه 

إىل بيــت امللــم.

والبــدوة هــي تذكــر وتحذيــر وإنــذار مــن أهــل املعتــدى عليــه ألهــل املعتــدي الذيــن تخلفــوا 

ــال  ــات وإح ــات والخصوم ــاف املضاعف ــا إيق ــداء وهدفه ــع االعت ــا وق ــق بعدم ــاء الح ــن إعط ع

الوئــام بــني املتخاصمــني، ويف حــال رفــض املعتــدي إعطــاء الحــق يذهــب املعتــدى عليــه إىل عشــرة 

ــل الحــق حســاً  ــن تحصي ــح العشــرة مســؤولة ع ــه، فتصب ــل حق ــا لتحصي ــب عليه ــة ويطن قوي

للنزاعــات بــني الطرفــني.

مــن االفضــل أال يزيــد عــدد الرجــال  يف املــرة االوىل عــن خمســة ألنــه اذا زاد العــدد عــن ذلــك 

ــا كل  ــزاد العــدد فيه ــرات   ي ــاث م ــدوة ث ــه ، وتكــون الب ــدى علي ــر اســتفزازا للشــخص املب يعت

مــرة بأخــذ اشــخاص مــن عليــة القــوم وممــن لهــم كلمــة يف الصلــح العشــري والوجاهــة لســاع 

الكام-الهــرج- والبــدوة كاملــة برجالهــا.

بيت َاملَلّم-راعي البيت-رباط العلم-ال�شامعة 
ــام  صاحــب  ــه أم ــا حجت ــدم كل منه ــا الخصــام. ويق ــه  طرف ــع في ــذي يجتم ــت ال  هــو البي

ــرف العشــري  ــرف يف الع ــذي يُع ــت وال ــوم صاحــب البي ــني يق ــد االســتاع إىل الجهت ــت، بع البي

“بربــاط امَللــم “ أو دفــان الحــى ويحــث عــى الصلــح بدايــة، ويف حالــة تعــذر الوصــول إىل إصــاح 

يحيــل املتخاصمــني إىل أحــد رجــاالت اإلصــاح بعــد تعيــني كفيــل لــكل طــرف، وإذا تخلــف أحــد 

الطرفــني عــن املوعــد املحــدد بــدون عــذر مقبــول ]فاجــات [ 1عــن املوعــد املحــدد يكــون هــو 

الخــارس. 

ــح  ــه، وإذا حصــل الصل ــه عــن طلب ــاإلدالء بحجت ــدأ ب ــذي يب ــه هــو ال ــب بحق والخصــم املطال

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 املتخاصمــني 

ويبــدأ بفتــح الحــوار والــكام بينهــا(، وبعــد أن يــديل كل خصــم بحجتــه يجــري تعيــني مخاطيــط 

)رجــاالت اإلصــاح املعروفــة بنزاهتهــا وقدرتهــا عــى اإلصــاح( واملطالــب بالحــق يدفعــه مضاعفــاً 

وللطالــب الحــق يف اختيــار واحــٍد بــني الثاثــة.

ويشــرتط يف صاحــب البيــت الــذي يجتمــع عنــده املتخاصــان النزاهــة والحيــاد وعــدم التحيــز 

1-   ملحوظة – تكون املفلجات أعذاراً مقبولة وخارجة عن اإلرادة كالوفاة أو نزول الثلج الذي يعيق الحركة أو معوقات من الحكومة،  

وأما املفلوج فهو الذي تكون حجته باطلة ويخر الحكم. 
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ألي طــرف وكذلــك األمانــة يف نقــل الــكام.

ــان  ــم والســامعة ودف ــاط العل ــا رب ــدة يف العــرف العشــري منه ــْم مبســميات عدي يعــرف املَملَ

ــْرج . ــاط الَه الحــى ورب

ــح  وأن  ــكام بجمــل مختــرصة قبــل التوجــه إىل بيــت املصل ــم أن يحــدد ال ــاط العل  وعــى رب

يكــون أمينــا يف نقــل الــكام ويحــق لصاحــب البيــت تأجيــل النظــر يف القضيــة ملــدة أقصاهــا 70 

يومــا يف حــاالت التعنــت .

ـَــوة الَعْط
ــاين  ــه للج ــي علي ــل املجن ــا أه ــي مينحه ــة الت ــرتة الزمني ــي “الف ــوة وتعن ــع عط ــاوي جم العط

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 باحــرتام  

ــا املصلحــون كأول  ــد عليه ــة ،ويعتم ــان للخصــم لحــني اعطــاء الحــق والطيب ــن واألم ــر األم وتوف

خطــوة يف حــل مشــكات النــاس منــذ وقــوع الجنايــة نظــراً لتوتــر النفــوس وتحركهــا نحــو الــر 

وتأهــب الطرفــني للصــد والــرد والــرضب والقتــل”.1  و هــي هدنــة تؤخــذ بــني املتخاصمــني يعقدهــا 

ــة بوجهــاء  وجهــاء القــوم بحيــث متنــع االعتــداء مــن كا الطرفــني عــى بعضهــا البعــض مكفول

يضمنــون عــدم االعتــداء.

   والعطــوة تؤخــذ يف الــدم والعــرض والطوشــات والتهديــد وأخــذ مــال الغــر والبــوق والرقــة 

وتؤخــذ كذلــك بــني الــركاء يف الحســابات واألرض والحوانيــت وكل شــئ ماعــدا الحــاالت التاليــة 

التــي ال  تؤخــذ فيهــا عطــوة وهــي : 

رجل وقع يف بر مغلق ومحكم اإلغاق.. 1

والد رضب ابنه من أجل تأديبه.. 2

زوج رضب زوجته رضباً  غر مرح.ومل تقدم شكوى ضده. 3

رجل وقع عليه بيته فات.. 4

رجل رضبته دابة مربوطة مل يسبق لها أن رضبت شخصاً من قبل.. 5

وقــد فّصــل رجــاالت اإلصــاح العطــوة وفراشــها  فقــال : أن مقــدار العطــوة هــي ألــف دينــار 

تكــون فــراش عطــوة و ]25[ دينــار هــي مــروق عطــوة يف القتــل الخطــأ. ومــدة العطــوة يف القتــل 

العمــد  ثاثــة أشــهر أو ســتة أشــهر أو ســنة أمــا القتــل الخطــأ فتكــون مدتهــا ســنة كاملــة. ويقتــرص 

فــراش العطــوة عــى ســكان فلســطني وخاصــة منطقــة الخليــل ولكــن تــم تعميــم فــراش العطــوة 

عــى جميــع مناطــق فلســطني. وفــراش   العطــوة ال يؤخــذ يف منطقــة البلقــاء.و يؤخــذ يف جنــوب 

األردن، ويؤخــذ يف شــال األردن تحــت اســم دخالــة ولكــن تــم الغــاء مبلــغ الخمســة وعريــن 

دينــارا واالقتصــار عــى ألفــد دينــار فقــط. 

1-  محمد حسن أبو حاد غيث. مرجع سابق ص 38
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ــي  ــرار وهــي العطــوة الت ــا عطــوة اإلق ــد قســم رجــاالت اإلصــاح العطــوة إىل أقســام منه وق

كانــت تدفــع عــى قســطني لــكل منهــا 25دينــار أمــا اآلن فتــرتاوح مــن 5000 دينــار إىل 20 ألــف 

دينــار وتدفــع خــال عــام مــن العطــوة األوىل حيــث تنتهــي بالطيــب يف نهايــة العــام.

ــه  ــي علي ــاب أو املجن ــت املص ــوة إىل بي ــذ العط ــه ألخ ــل جاه ــل يرس ــب ب ــاين ال يذه    والج

معرتفــاً بجميــع التهــم املقدمــة أو املنســوبة إليــه وال ينكرهــا ويقــول أنــا حــارض بــكل مــا يلــزم 

لــك يــوم الطيــب.

وتســمى كذلــك عطــوة “كــم ولَــْم” للطرفــني وإقــرار  ومثــال ذلــك أنــه إذا تخاصــم  شــخصان 

وحصلــت بينهــا مشــاكل وإصابــات تؤخــذ عطــوة للطرفــني كــم ومل كل واحــد منهــا يــرز إصاباته 

أمــام القصــاص والقصــاص يقــدر اإلصابــات.

  وتعطــى عطــوة اإلقــرار لفــرتة زمنيــة يقررهــا  املصلحــون باالتفــاق مــع املعتــدى عليــه بعــد 

االعــرتاف واإلقــرار لــه بالذنــب. وبالتــايل يحــددون مــدة زمنيــة إلعطائــه الحــق أمــام القــايض أو يف 

بيتــه معرتفــني 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 

ــداء حتــى  ــه مــن حقــوق ويكفلهــا كفــاء منــع وهــم الذيــن يكفلــون عــدم رد االعت يرتتــب علي

يأخــذ صاحــب الحــق حقــه حســب الطــرق العشــرية املتبعــة.

ــة دون  ــى أو جرحــى والحيلول ــى يحــال دون وقــوع قت وتهــدف العطــوة إىل حجــز الــر حت

ــنة  ــوم اىل س ــن ي ــا م ــات ومدته ــات والحيوان ــارات واألرايض واملزروع ــكات والعق ــب املمتل تخري

وتجــدد بنــاء عــى طلــب الجاهــة أو الكفيــل وهنــاك مفلجــات للعطــوة منهــا الحكومــة والوفــاة 

ــة. ــوج والكــوارث الطبيعي والثل

ــات  ــا كالرق ــوة فيه ــة ال عط ــا الحقوقي ــا القضاي ــة وأم ــا الجزائي ــوة يف القضاي ــون العط وتك

ــع. ــه ودي ــي الوج ــل ولرم ــوة كفي ــه للعط ــا أن ــه ن ك ــويد الوج وتس
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جدول يبني انواع العطاوى

اأنواع العطاوى
لفرتة زمنية محددةهدنة

لقضايا العرض والرفمن�شد

لحني استكال االدلةناق�شة

ال يوجد اقرار بالقضيةانكار

كل طرف يسعى من جانبه يف البحث عن املتسببتفتي�س امهال

العطاء الحقاإقبال

عمل غداءمماحلة-ت�شفية النفو�س

فصل قضية الشخص عن االخرينم�شتقلة

مقر بالقضيةاعرتاف

لقاء أمام شخص محكم للبت يف األمور املنكورة لحني يتبني املعتديعلى حق

يف حالة غموض الحدث حينا يكون املصاب يف العناية املكثفة عطوة حي ميت

حرص ورصد األرضار لدى كل طرف لحني الطيبة –ألي منه منك ، والي منك منه.عطوة كم ومل

تدخل الجهات األمنية الخذ عطوة من ذوي الجاين .عطوة امنية

نوع من الحق املستعجل مبعنى اصدار الحق رسيعا دون تأجيلعطوة حق ركبة

يف قضايا تقطيع الوجه وحرمة البيت لرد االعتبار-التريف-.العطوة ال�شرفية

املفلجات-املعاذير للعطوة

االحوال املناخية-الثلوجحالة الوفاةالحكومة
ظروف الكفيل أو لباس 

الثوب  الصحية-املرض
تعذر جمع املبلغ املطلوب للدفع 

فرا�س العطوة 
ــدى  ــه مــن مــال املعت ــدى علي ــه يدفعــه الوســطاء ألهــل املعت ــغ مــن املــال متعــارف علي مبل

ــح  ــاوض والتصال ــة خطــوات قامئــة عــى التفاهــم والتف ــز عــى بداي ــة رم ــغ مبثاب وكان هــذا املبل

يتمثــل يف إجــراء العطــوة األوىل بــني الخصمــني املتنازعــني ويدفــع فــراش العطــوة يف قضايــا الــدم 

والعــرض وقيمتــه محــددة بألــف  دينــار فقــط حيــث تــم تحديــد املبلــغ بــني رجــاالت العشــائر يف 

العــام 2006م، وللعطــوة كفيــل ولرمــي الوجــه وديــع.

م�شاريف الدم:
املخــارس واملصاريــف التــي تدفــع لــذوي املغــدور يف العطــوة االوىل وتــرتاوح بــني 10 و20الــف 

دينــار أردين أو اكــر حســب نــوع القتــل ومرراتــه وفظاعته.ينظــر  عــادل حجــه، ص 146.
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عطوة املن�شد : ) اأبو البنات( 

جدول يبني مسميات عطوة املنشد
م�شميات  عطوة املن�شد-راعي القلطة-

عطوة عرض-رشفعطوة املقلدات عطوة الزينات ابو البنات

ــوب مــن  ــب صاحــب الحــق عطــوة املنشــد ويحــدد املنشــد املطل ــوم بطل تؤخــذ ملــدة 15 ي

بــني املعروفــني مــن بيــوت املنشــد يف فلســطني يف قضايــا العــرض والــدم، واملنشــد أعــى ســلطة يف 

العــرف العشــائري ويســمى يف األردن راعــي القلطــة.

العطوة الناق�شة “غري التامة” :
ــل عشــرته  ــن قب ــه م ــدر دم ــذي يه ــدا الجــاين ال ــا ع ــراد عشــرة الجــاين م ــع أف تشــمل جمي

وعشــرة املجنــي عليــه إذا كانــت جرميتــه منافيــة لألخــاق والعــادات واألعــراف املتبعــة عشــرياً.

عطوة �شرف/�شرفية
تؤخذ يف قضايا تقطيع الوجه ، وحرمة البيت  لرد االعتبار حسب قوة الطارد 

عطوة الإنكار :
هــي فــرتة زمنيــة يُعينهــا وجــوه الخــر بــني املتخاصمــني وتســمى عطــوة حــق ]عــى حــق[. 

وبعــد انتهــاء الفــرتة يقــوم املصلحــون باإلصــاح بــني املتخاصمــني وإن مل يتمكنــوا يحولــون الفرقــاء 

إىل قــايض لفــك النــزاع.

وعطــوة اإلنــكار  هدنــة تؤخــذ ملنــع االعتــداءات بــني املتخاصمــني ويف نهايتهــا يتقــاىض 

املتخاصــان عنــد قــاٍض ويقــدم كل طــرف مــا لديــه مــن دعــاوى وإثباتــات، أي أنــه يحــق لــكل 

ــايض. ــام الق ــة نظــره أم ــن وجه ــع ع ــني أن يداف ــن املتداعي م

ــه يقــوم رجــال اإلصــاح بأخــذ عطــوة تســمى عطــوة  وإذا أنكــر الجــاين التهــم املنســوبة إلي

اإلنــكار )ويدفــع الجــاين إن كان قــد ارتكــب جرميــة قتــل أو انتهــاك عــرض دخالــة مقدارهــا مــا 

ــاس أحــداً   ــا يتهــم الن ــاً بخمســة.  وعندم ــف ميين ــكاره يحل ــار(، وإذا اســتمر إن يقــارب 1000 دين

وينكــر هــذا مــا نُســب إليــه تؤخــذ عطــوة إنــكار حتــى يظهــر الحــق والشــهود ولــذا قيــل :” البينــة 

عــى مــن ادعــى واليمــني عــى مــن أنكر”.)لعمــر بــن الخطــاب(.

ترُمــى وجــوه كفــل عــى الطرفــني، 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 بريئــاً مــا مل تثبــت إدانتــه باألدلــة أو الشــهود ويبقــى منكــراً 
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أمــام القــايض والقصــاص، وبعــد ســاع الحجــج مــن الطرفــني يقــرر رجــل اإلصــاح ترئــة الجــاين 

ــه. أو إدانت

عطوة تفتي�س
هــي كلمــه دخيلــة ألنــه ال توجــد عطــوة تفتيــش  وهــي مــن أيــام االحتــال فقــط، قبــل ذلــك 

ــاً  ــني خصمــني حفظ ــات ب ــق إذا وقعــت إصاب ــني لتقــي الحقائ ــني الطرف ــة ب ــد هدن ــت تعق كان

لألمــن ومــن أجــل تدخــل رجــاالت اإلصــاح لوقــف املشــاكل وحقــن الدمــاء.

وعطــوة التفتيــش تســتغرق فــرتة زمنيــة يحددهــا املصلحــون مــن أجــل البحــث والتفتيــش عــن 

املذنــب الحقيقــي فــإن وقعــت أيديهــم عليــه أخــذوا الحــق منــه، وإال تنتهــي الخصومــة.

ــرتاف أو  ــة االع ــرر الجاه ــم تق ــاب، ث ــش املص ــا تفتي ــم خاله ــددة يت ــرتة مح ــى ف ــد تعط وق

ــكار.  اإلن

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 حــني معرفــة الجــاين الحقيقــي.

ــادة  ــات لق ــاك تصفي ــه كان هن ــال وأعوان ــون االحت ــس وعي ــور الخام ــار الطاب ــل انتش ويف ظ

وطنيــني وسياســيني. ويف هــذه الحالــة ال يُعــرف الجــاين. فيقــوم أهــل املجنــي عليــه بتوجيــه التهــم 

ــة مقنعــة بالتعــاون مــع االحتــال، فتؤخــذ عطــوة تفتيــش  ــاس تــدور حولهــم شــكوك أو أدل ألن

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 

ــات التــي  ــة واإلثبات ــم األدل ــل تقدي ــغ مــن املــال مقاب ــه عــى مبل ويتفــق مــع أهــل املجنــي علي

تديــن املتهــم يف القضيــة.

مــدة عطــوة التفتيــش مــن ثاثــة  اىل عــرة ايــام وقــد تزيــد املــدة وقــد تفــي اىل ميــني الثبــات 

التهمــة والــراءة يف حــال االمــر الــذي ال اعــرتاف فيــه وال اقــرار بفعله.

مــدة عطــوة التفتيــش مــن3-10 ايــام وقــد تزيــد املــدة وقــد تُفــي اىل ميــني الثبــات التهمــة أو 

الــراءة منهــا يف حــال األمــر الــذي ال اعــرتاف فيــه  وال إقــرار 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 وغالبــاً مــا تكــون يف حــاالت القتل.

ــع يف  ــة ويُدف ــة والثالث ــوة الثاني ــد والعط ــوة األوىل يف العم ــد العط ــوة بع ــذه العط ــى ه تعط

ــد  ــال ق ــوة اإلقب ــاراً وعط ــة ]250[ دين ــة]500[ ويف الثالث ــاراً[ ويف الثاني ــوة األوىل ]1025دين العط

ــة. ــم الطيب ــا ســنة بعدهــا تت ــدة له ــة وأقــى م تكــون لشــهر أو شــهرين أو ثاث
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 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 4-6 أشــهر حتــى يتمكــن الجــاين مــن 

تحصيــل مصاريــف الطيــب …

ــم  ــث ت ــر فرصــة لعــودة ذوي الجــاين حي ــل العمــد لتتواف ــال عــى القت وتقتــرص عطــوة اإلقب

ــم وبلدهــم. ــاث إىل ســبع  ســنوات عــن أرضه ــدة ث ــم مل ترحيله

وعطــوة اإلقبــال متهيــد لعــودة أهــل الجــاين إىل مــكان ســكناهم وتحــدد مدتهــا مــن يــوم إىل 

شــهر ويتــم الصلــح خــال هــذه الفــرتة يف وجــود الكفــاء بــني الطرفــني املتنازعــني 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 خالهــا التفــاوض عــى مــا يــريض ذوي املجنــي 

عليــه لقبــول الطيب-عــادل حجــه، صفحــة -66.

عطوة الت�شفية-�شفاء النفو�س :
هــي عطــوة اقبــال يف حالــة دم مقابــل دم-قــر بقــر- لقبــول مبــدأ الصفــح  -قــر مقابــل قــر-

ويتــم تســوية املخــارس بــني الطرفني.

العطوة امل�شتقلة:
يف حــال االشــرتاك يف الــدم مــن أكــر مــن عشــرة وكل واحــد يأخــذ عطــوة مســتقلة عــن االخــر 

ومــا ينــدرج عــى االول ينطبــق عــى الثــاين وهلــم جــرا.

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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اإجراءات متبعة لت�شريع 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.	 

ــا 	  ــا لزوجه ــرأة خره ــن أهلها-امل ــوة م ــذ العط ــة تؤخ ــاة أو اصاب ــى فت ــداء ع ــوة االعت عط

ــا-. ــنيعها ألهله ــا أو ش ورشه

ــا 	  ــا وال ترتضيه ــغ فيه ــا عطــوة ســابقة مبال ــي متــت عليه ــل الــروط الت العمــل عــى تعدي

ــة. ــه والجســور املبني ــارف علي ــة للمتع ــت مخالف ــة أو اذا كان الجاه

تحديد نوع العطوة ومدتها والكفاء بتحديد اساء .	 

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.

لّبا�س الثوب غرمي ناق�س الطرد
اعتــر العــرف العشــري لبــاس الثــوب بغريــم ناقــص الطــرد ألنــه يتكفــل بجميــع مصاريــف 

القضيــة ومــا يطلبــه صاحــب الحــق ، وال يحــق لــه الــكام يف الجاهــة وفقــط يلتــزم مبــا ترتضيــه 

الجاهــة وهــو محاســب أو امــني صنــدوق للدفــع.

ــة أخــذ عطــوة  ــاء الكــرام يظهــر يف حال رجــل مــن املصلحــني، واألفضــل أن يكــون مــن األغني

ــون يف  ــى يك ــه حت ــدى علي ــه املعت ــه ويعين ــه، يطلب ــدى علي ــن املعت ــب م ــرتاف بالذن ــرار واع إق
ــب عــى الجــاين.1 ــغ يرتت ــع أي مبل ــد لدف ــاول الي متن

ــل  ــه )كفي ــه أو ذوي ــي علي ــب مــن الجــاين للمجن ــا يُطل ــة م ــع كاف ــوب بدف ــاس الث ــل لبّ يتكف

دفــع(، ويكــون مبثابــة الوكيــل أو النائــب عــن الجــاين أمــام أهــل املجنــي عليــه والكفــل،  يلبــس 

ثــوب الجــاين ويتنقــل بــني الجــاين واملجنــي عليــه، وســمي بهــذا االســم الن النــاس كانــوا يلبســون 

ــاً مميــزة يف القديــم عنــد القضــاء ويكــون مبثابــة األخــرس2 وال يتكلــم ومــا عليــه أالّ الدفــع،  ثياب

ــه الجاهــة وال  ــت ب ــا رضي ــع كل م ــذي يدف ــام القــوة الطــاردة وهــو ال ــم أم ــام الغري ويقــوم مق

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.

ــاس الثــوب مفهــوم اســتخدم يف عهــد االحتــال، وهــو عــرف عشــري تــداول بــه النــاس يف  لبّ

منطقــة الخليــل بعــد العــام 1967م – وأصبــح املصطلــح منتــراً يف فلســطني ولكــن ال يُعمــل بــه يف 

1-  لباس الثوب :- ألن اليء يسمى بأسمى ما فيه ولهذا أطلق عليه اسم لباس الثوب 

2-  األخرس :معنى مجازي -ال يجوز له أن يتكلم وعليه أن يدفع مبا ترتضيه الجاهة.
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األردن أو الــدول العربيــة األخــرى، وكان يســمى قدميــاً بقائــد الجاهــة التــي تحــرض إلجــراء 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.

ــر  ــه يعت ــوب ألن ــدم الث ــع ال ــس املنشــد أو منق ــدم أن يلب ــرف العشــري يف الق ال يســمح الع

ــارى الشــخوص للبــس الثــوب  تنزيــا مــن مكانتــه وقيمتــه االجتاعيــة ومركــزه. ا امــا اليــوم يتب

ويعترهــا 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 االحــرتام ، والتدخــل بلبلقــة والتلطــف بالحديــث والتفاهــم واملوازنــة بــني الحقوق 

الشــخصية التــي تلبــي االحتياجــات املاديــة واملعنويــة والعمــل عــى ازالــة الــرضر وتقديــر العطــل 

وااللتــزام بدفــع التكاليــف واملبالــغ املاليــة املتفــق عليها—عــادل حجــه، صفحــة 44.

أمــا الوجــه، فهــو الشــخص الــذي يكــون مبثابــة الكفيــل، ولــدى تخــي أحــد الطرفــني عــا التــزم 

بــه ويقــرتف 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 بــني املتخاصمــني عــى كل 

خصــم وجــه ليكفــل عــدم وقــوع املشــاكل أمــا يف حالــة اإلخــال بالوجــه فيكــون الجــاين مغرمــاً 

مبــا يفرضــه عليــه القــايض، ويف حالــة إعطــاء وجــه غيــايب، يكــون مبثابــة الحــارض حقيقــًة ويحمــي 

صاحبــه. وإذا نــزل يف وجــه الكفيــل )الغائــب( فحكمــه كحكــم الحــارض.

ــل ،  ــة تتحم ــق الجاه ــن منطل ــة م ــة املصاب ــع العائل ــب ووج ــة غض ــاء الجاه ــل أعض يتحم

ويخصــون مــن وقتهــم وخرتهــم ومالهــم وســمعتهم لحــل الخافــات ، وتعمــل الجاهــة عــى الحــل 

ــادي  ــض م ــا يرفضــون أي تعوي ــم وأحيان ــو عــى حســابهم الشــخي أو عــى حســاب عائاته ول

ــة  ــون حيادي ــة أو عطــوة وتك ــم بأخــذ هدن ــب منه ــد الطل ــة أو بع ــادرات الذاتي ــون باملب ويقوم

ــر . ــا  درء لل ــة يف بعــض القضاي ــد تكــون رسي ــني وق ــة للطرف وملزم
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ل تقوم اجلاهة مديونة

الوجه وحقوق الوجه
ــرام 1  ــو ع ــة الخصمــني )كوجــه اب ــر الحضــور لكفال ــن غ ــون م ــة وجــوه يعين ــاد يف املنطق س
ووجــة أبــو اربيعــة ووجــه أبــو عامريــة(، وهــذه الوجــوه اســمها محمــي إن كان حــارضاً أو غائبــاً 2 

وال يســمح ألي كان أن ينــزل يف الوجــه ألنــه يرتتــب عليــه التزامــات عشــرية كــرى.

مــدة الوجــه مــن 3-70 يومــا ومتــدد اىل 90 يومــا يف حــال طلــب عطــوة يف الفضايــا املســتعصية 

ــائر  ــاالت العش ــن رج ــخص م ــه ش ــة وميثل ــدة أو املحافظ ــة  وللبل ــة والعائل ــه للحمول ألن الوج

ــاس. املعروفــني للن

الكفالة والكفيل واأنواعها
أولهــا شــهامة وآخرهــا ندامــة أو غرامــة وقــرش الكفيــل مضاعــف، والوفــاء الفــوري للكفيــل 

ــة. وعــدم التقســيط او املاطل

الكفالــة – هــي ضــم نفــس إىل نفــس يف حالــة جنايــة أو اقــرتاف )ارتــكاب( ذنــب أو خصومــة 

بحيــث يكــون الكفيــل جاهــزاً إلحضــار الــذي يكفلــه بأيــة صــورة وضــان مــا يرتتــب عليــه مــن 

واجبــات. 

ــة كــون الكفالــة خاصــة بتســديد  ــة نســبة مــن املــال تقتطــع لصالــح الكفيــل يف حال  والكفال

أمــوال منقولــة أو أيــة أمــوال أخــرى وتؤخــذ مــن املكفــول لــه بنســبة معروفــة عنــد النــاس وتقــدر 

ب ٪10

والكفالة ضان والكفيل هو الرجل الذي يكفل والكفالة أنواع منها :

كفيل دفع – أي دفع كافة ما يستحق املجني عليه ]صاحب الحق[.	 

كفيل منع أو كفيل سوق – حاية الجاين وإحضاره للمجالس كلا طلب ذلك. 	 

كفيــل دفــا- حايــة الجــاين مــن اعتــداءات املجنــي عليــه، وهــو الــذي يُعــرف  اليــوم بلبــاس 	 

لثوب. ا

كفيل دفع -يدفع ما يفرض عى الجاين من أموال أمام القضاء.	 

كفيل عى الحق- كفيل عى الجهتني عى الجاين وعى املجني عليه.  	 

ويف حالــة دفــع الكفيــل مــن جيبــه وامتنــاع الجــاين عــن الدفــع يأخــذ الكفيــل ضعــف مــا دفعــه 

مــن الجــاين بحضــور رجــل اســمه قــرَّاع مال.

1-  ملحوظة : من الناحية اللغوية نقول : وجه ايب عرام ووجه ايب اربيعة ووجة ايب عامرية.

2-  يجوز ان يوضع وجه غائب برط ان يبلغ ويحق له ان يرفض ان يكون كفياً.
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جدول يبني اأنواع الكفالة الفردية واجلماعية

متطلباتهانوع الكفالة
يلتزم بدع املستحقات التي ارتضتها الجاهةكفالة دفع

حاية الجاين من االعتداء من الطرف االخركفالة منع

كفالة وفا

يلتزم بدفع املستحقات عى الشخص الوغيث-الخارسكفالة عى حق

يحدد قيمة املباغ املالية ودفعاتهاقراع مال

غريم ناقص الطرد-محاسب أو امني صندوقلباس ثوب

حاية للخصم من االعتداءالوجه

 مجموعة من علية القوم ورجاالت العشائرالجاهة

 ما يسوقه الجاين والجاهة معه عند الذهاب إلصاح ذات البنيالجريرة-الجرة-

الدخالة والطنيب - دخالة دم ودخالة عر�س
ــدم فيذهــب  ــر كالعــرض أو ال ــن الكبائ ــرة م ــكاب الجــاين كب ــة  تكــون يف ارت ــة – حال الدخال

الجــاين خوفــاً عــى نفســه إىل رجــل مصلــح عزيــز يف قومــه صاحــب مــال ورجــال ويطلــب منــه 

الحايــة أي يدخــل تحــت حايتــه فيلبــي الرجــل ذلــك ثــم يتصــل بأهلــه وباملعنيــني ويقــوم هــذا 

العزيــز بإجــراء مــا يلــزم لفــك النــزاع والخصــام بــني األطــراف.

ــة  ، إذا  ــات املادي ــف اإلمكاني ــه أو ضعي ــزوة ل ــه أو ال ع ــوة ل ــف ال ق ــل – رجــل ضعي والدخي

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 املُنكر والنتهاك العرض وال يجاب عى الدم إالّ بعد دفع دخالة. 

 أمــا الطنيــب- فهــو شــخص ضعيــف وخصمــه أقــوى منــه وال يريــد أن يعطيــه حقــه فيلجــأ 

ــب ال يأخــذ  ــر والطني ــن املُنك ــه م ــه ألخــذ حقوق ــب علي ــاً ويُطن ــون قوي ــف إىل رجــل يك الضعي

ــة وشــبهها.  ــل الدخال فلوســاً مث

يف العــرف العشــري الســائد كان الضعيــف يضطــر إىل النــزوح عــن مســكنه والنــزول بجــوار 

مــن يحمونــه ويجرونــه، ويقــوم املجــر بحايــة جــاره “طنيبــه”، ويعطيــه أغنامــاً  ومــوايش وأرضــاً 

لزرعهــا ويعيــش مــن ورائهــا.

وأمــا القصــر فيُعــرف بــأن يحتمــي أو يتدفــأ يف وجــه فــان حــارضاً أو غائبــاً 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 داِخــل عليــك أن تحصــل يل حقــي مــن فــان ويكــون الــرد أبــر  
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ياحيــاك اللــه عــى الــي أقــدر عليــه.1

وإذا دخــل املحتمــي إىل بيــت فيــه نســاء ] حريــم [ وجبــت حايتــه وتقــف النســوة دفاعــاً 

عنــه وعــن رشف البيــت. 

       والدخالة تكون يف قضية القتل أو العرض املنكور.

الدخالة
طنيبعرضدم

املعدود
املعــدود أو مــا يســمى بـــ ]قــرش الــدم[ يدفــع ثلثــه فقــط والباقــي يــوزع عــى العشــرة إالّ 

يف حالــة العــرض والرقــة، ولذلــك قيــل يف املثــل الشــعبي ]الرقــة والزنــا عــى صاحبهــا فقــط[.

ــر  ــب الرجــل كل ذك ــة[ أي قري ــوة، االخــوة، العموم ــوة، البن ــة الجــاين ]األب  األب ــق عصب يتف

ــة. ــي عــى الحمول ــث والباق ــع الجــاين الثل ــم يدف ــة أو الوالئ ــة الدي ــا يف حال ــاً. أم ــع نصيب يدف

ــع الجــاين  ــدم يدف ــث ال ــدم باســم عشــرته. ويف ثل ــك كــون الجــاين ارتكــب ال والســبب يف ذل

ــار  ــال ذلــك قيمــة املبلــغ عــرة آالف دين ــه الذكــور مــع عشــرته، ومث املعــدود عــن أفــراد أرست

أردين، يدفــع الجــاين 3333 دينــار وثلــث الدينــار ثــم يدفــع نصيبــه مــع ذكــور أرستــه مــن مبلــغ 

ــه العشــرة. الثلثــني الــذي تتكفــل ب

الدللةامل�شطلح
صاحب الحق الذي يطلبه بعد أن وقع عليه من طرف آخرالطارد

املعتدي املطلوب للحق وماحق من مكان آلخر لحني الوفاء بالحقاملطرود

التنازل عن كامل الحق املطلوب إكراما لله والجاهة والوطن والشخصيات االعتبارية العفو والتسامح

فرتة زمنية إلخاد نار الفتنة وضان عدم االعتداء عى الطرف اآلخرهدنة

اجلريرة :
وهــو مــا يســوقه الجــاين والجاهــة معــه عنــد الذهــاب إلصــاح ذات البــني، أو الطيــب، وهــي 

ــل يجــب أن تشــمل عــدداً مــن  ــرة القت ــوع، فجري ــف مــن حــادث إىل آخــر يف الكــم أو الن تختل

ــرتة األخــرة  ــرة، ويف الف ــة للجري ــزم لعشــاء الجاهــة املصاحب ــا يل ــح واألرز والســمن وكل م الذبائ

ــة أصبحــت تقتــرص عــى شــوال مــن األرز أو الســكر أو االثنــني معــاً. والحــاالت العادي

 

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

24 رأسا من الغنماملوايش

أربعة أكياس من األرز100-كغم األرز

رطل3- كغمالقهوة

رطل3- كغمالشاي

السمن والزيت والبهاراتمستلزمات الطبخ

األواين والقدور والغازات أدوات الطبخ

يف ظــل انتفاضــة األقــى تــم إلغــاء الجريــرة وذلــك لصعوبــة التنقــل وإغــاق الطــرق وحالــة 

الطــوارئ التــي ســادت املنطقــة .

مراحل ال�شلحة:
توجه الجاهة اىل املعتدى عليه والتعبر عن االسف ملا حدث والندم عليه.املبادرة

الزيارة
ــني  ــة أو عطــوة ب ــى ســامته وأخــذ علوم-هدن ــان ع ــدف االطمئن ــه به ــدى علي ــارة املعت زي

ــة ــني عــى ضــوء الحادث الطرف

املناقشة
الحــوار حــول اجــراءات الصلحــة وبنــاء جســور الثقــة ومراســيم الصلــح بفــك ارس املتهــم مــن 

الســجن-اطاق رساح الســجني عــى ضــوء الحادثــة

جمع البيانات والدالئل حول الحادثة بني اعضاء الجاهة وحول اجراءات الدفع والصلحجمع الدالئل

حشد جاهة كبرة من رجاالت العشائر يوم الطيبة حشد الجاهة

يتوىل عميد الجاهة مفتاح الكام وااللتزام  مبا يطلب منهافتتاح الجاهة

يكون الرد بكام طيب وخر ملا فيه مصلحة الوطن واملواطنالرد عى الجاهة

مرتكزات ال�شلحة والطيبة *
تكون من  رجاالت العرف والعادة والوجهاء التي تقوم عى النية الصادقةالوساطة

تقبل الطرف املجني عليه إجراءات الصلح والتنازل عن الحقوقاملسامحة

إعان الصلحة أمام الجمهور مبسؤولية جاعية عى رشف العائلة وسمعتهااملصالحة

السام بااليدي أواللمس الجسدي بني االطراف –املعانقة-املصافحة

يزور كل طرف آخر يف بيته ورشب القهوة وتناول الطعام-صار بينهم عيش وملح-.املالحة-التزاور-

طرح السام
املبــادرة بــرد الســام واملشــاركة يف مناســبات األفــراح واألتــراح وقيــام عاقــات تجاريــة وماليــة 

ومصاهرة 

أنظر:الياس جبور:الصلحة باللغة االنجليزية ،صفحة 96 

Elias J Jabbour;sulha.p96
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طرق التعامل مع النزاعات

عمل حاجز متنقل بهدف اإلمساك عى الشخص املعتدي وإيذائهالَربَْط

القاء القبض عى  شخص وحجزه واباغ ذويه باملوضوعالَحْجز

مسك املوايش أو بضاعة او سيارة وحجزها واباغ ذوي الشأن باملوضوعالوساقة

عدم التجاوب مع الطرف االخر ويطلق عليه َمطَْق:ال يعطي حق وال يأخذ حقاملَطَْق

الرفض للمتطلبات والخروج بدون الرد عى الجواباالنسحاب

تدخل من ذوي الشأن يف الحادثة بقصد التوفيق بني الطرفنيالوساطة

التنازل عن كافة الحقوق والعفوالتسامح
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الف�شل الثالث 

�مل�شطلحات �لق�شائية

 و�ملحاكم �لع�شائرية



46



47

حماكم بال �شجون 

الخت�شا�سدرجة امل�شمىامل�شمى الع�شريي

املنشد
أعى سلطة عشائرية

ال استئناف بعده
قضايا العرض

قضايا الدمالدرجة الثانية بعد املنشدمنقع الدم-منهي الدم-

القايض العريف
بــني  املبنيــة  الجســور  عــى  يقيــس 

ئر لعشــا ا
القصاصة وقضايا الطوشات

قضايا الخيل واالبل والحيواناتيقيس عى قضايا عرفية سابقةالزيادي

قضايا الزراعةاملُخمن

اجتهاد من أصحاب الخرة والصنعةأرباب الصنعة
واألمــوال  واملهــن  والصناعــات  الحــرف 

رات لعقــا وا

كبر العائلة وله املام بالقضايا العرفيةما ترتضيه الجاهة الوجهاء
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اأمور عامة يف الق�شايا العرفية:

األصل يف قضايا العرض قائم عى السرت.	 

ال عرض عليه شهود	 

الدنسة عى ذقن صاحبها.	 

املخارس واملصاريف حق ثابت ال رجاء فيها وال  جاه وال وجه للتخفيف منها.	 

عى الجاين اصاح الرضر الناجم عنه.	 

الحق يكون ويحق للكفيل أن ميدد العطوة ويؤجلها.	 

طرق اإثبات 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 العشرة	 

التشميس	 

اإلجاء والرتحيل	 

دفع الدية	 

دفع مبلغ مايل ترتضيه  الجاهة.	 
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املن�شد

) أبو البنات(-راعي الزينات-راعي املقلدات-راعي القلطة

حق املنشد محور ما وراه مدور-ال استئناف بعده

رزقة املنشد  12 جمل ذلول هجني

املنشــد رجــل مــن عائلــة ورث املكانــة كابــراً 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 الصاحيــات البنــه أو أخيــه او إىل رجــل آخــر عليــم باألمــور العشــائرية ومقبــول لــدى 

ــاذ يف  ــو األفخ ــع ممثل ــاءة املرحــوم ويشــارك جمي ــار بتلبيســه عب ــة االختي ــم عملي ــع ، وتت الجمي

تلبيســه العبــاءة كمنشــد وتتــم املباركــة لــه واملصافحــة  والتســليم عليــه .

يتكــون املنشــد مــن ثاثــة قضــاة ولهــم قــاٍض رابــع اســمه املُرّجــح 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.

ــا يكــون الســواد باطــاً  ــل الســواد يف الكفــل عندم ــا مث ــرز الحاجــة للمنشــد يف قضاي ــد ت وق

يطلــب الكفيــل املســوَّد عليــه املنشــد والســواد املقصــود« هــو أن يتــم الســواد بربــط كلــب أســود 

أو التشــهر بالكفيــل يف الدواويــن عــى أنــه ســويد الوجــه أو ربــط رايــات ســود تــدل عــى أن فانــاً 

)الكفيــل( أســود الوجــه«.

 واملنشــد يتميــز بتقديــر العقوبــة التــي يرتكبهــا كل مــن قــرص وتعــدى يف وجــوه الكفــاء أو 

ــاض العــرض،  ــْن تعــدى عــى عفــاف امــرأة وقــد أطلقــت عــى املنشــد أســاء كثــرة منهــا بي َم

ــن  ــه م ــرد إلي ــي ت ــا الت ــا للقضاي ــك نظــراً مل ــاض الوجــه، و ذل ــايض العــرض، بي ســياج العــرض، ق

أهميــة خصوصــاً العــرض وســواد الوجــه وهــو ميثــل أعــى ســلطة  يف القضــاء العشــري، واملناشــد 

نوعــان : 

ú .منشد يعرض ويفرض رأيه  دون رد لقراره

ú .منشد تعينه الحكومة ويحتاج إىل مرجع لقراره
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نكث احلق الع�شائري

ــذ  ــه ناف ــراره وحكم ــد،ألن ق ــرار املنش ــى ق ــرتاض ع ــق ألي كان االع ــرض ال يح ــا الع يف قضاي

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 قــرار منقــع الــدم صائــب ال ُغبــار  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 قاٍض يفصل يف قضايا الفشخ1 )الرضبات( التي ينتج عنها سيل دم.

ــوان  ــام الدي ــوراء أم ــوع إىل ال ــه الرج ــايض  من ــب الق ــه وطل ــى وجه ــل ع ــال رُضب رج  «مث

حتــى اختفــى الجالســون عــن ناظريــه فظهــرت اإلصابــة عــى وجهــه عندهــا أخــذ القــايض يَُعــد 

الخطــوات مــن موقــد النــار 2حتــى وصــل إىل الرجــل ومثــن كل خطــوة بخمســة دنانــر أردنيــة. 

ومنقــع الــدم رجــل لــه خــرة ومكانــة مرموقــة بــني النــاس يفهــم يف القضــاء العشــري ينشــده 

النــاس يف الدمــاء واألعــراض ويقــص الحــق الــذي يرتتــب عــى الجــاين ويحــل الخصــام ويختــص يف 

فــك املشــاكل الصعبــة بــني الطرفــني 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 اإلقــرار 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 

واملصلحــني..

يســتطيع الشــخص يف قضايــا الــدم أن ينكــث الحــق الــذي صــدر ضــده مــن قبــل منقــع الــدم 

ويكــون النكــث مــن أمــام املنشــد ، واذا كان قــرار وحكــم منقــع الــدم صائبــا ال غبــار عليــه يدفــع 

الغريــم رشوة لســان ملنقــع الــدم  ويقدرهــا املنشــد.

1-   الفشخ  :  رضب الرأس بيء ما يسبب نزول الدم.

2-  موقد النار : موقد الديوان.
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القا�شي العريف

 هــو رجــل قّصــاص يختــص يف الطوشــات والعــراك بــني النــاس ويفــك الغمــوض بصــدد مــن 

يأخــذ عطــوة مــن اآلخــر، كــا يحــدث يف الطوشــات بــني أوالد الحــارة، ومثــال عــى مهمــة القصاص 

حــني حصلــت طوشــة بــني فتيــان مــن القواســمة ومجاهــد، واتفــق الطرفــان عــى القــايض الــويف 

وقالــوا لــه أنــت تقــدر اإلصابــات ونحــن راضــون عنــك وملــا ذهــب وجــد أشــخاصاً مــن كا الطرفــني 

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 إقــرار.

والقــايض العــريف رجــل تقــي يخــاف اللــه ويحكــم ويصلــح بــني  النــاس مبــا أنــزل اللــه ويبــت يف 

قضايــا األرض واملــال واملــوايش والطوشــات وتقطيــع الوجــه، وهــذا املصطلــح شــائع يف منطقــة بــر 

الســبع  ، والقــايض العــريف يتميــز باملكانــة االجتاعيــة يف عشــرته ولــه قيمــة اعتباريــة يف بلــده 

ولديــه ذكاء ورسعــة بديهــة وســعة صــدر ونظافــة اليــد والنزاهــة وطــول البــال والصــر والخــرة 

ــة. و تكــون عشــرته  ــة واألنســاب العائلي ــة باألمــور العشــائرية والجســور املبني ــة والدراي واملعرف

ــاوض  ــاورة والتف ــى املح ــه ع ــذ ، وقدرت ــوة التنفي ــة وق ــدل والهيب ــا بالع ــهود له ــهورة ومش مش

واملصداقيــة يف نقــل الــكام وقــدرة عــى فذلكــة الحــي للمصلحــة العامــة والقــدرة عــى التعامــل 

مــع املواقــف الطارئــة والخطــرة.

 �شمات القا�شي العريف:
يتميــز القــايض العــريف باملكانــة االجتاعيــة يف عشــرته واالعتباريــة يف عشــرته وبلدتــه، 

ــه  ــر، ولدي ــال ، والص ــول الب ــة ، وط ــد ، ونزاه ــة ي ــدر ، ونظاف ــعة ص ــة ، وس ــة بديه ــه رسع ولدي

الخــرة واملعرفــة والدرايــة بالجســور املبنيــة بــني العشــائر واالنســاب العائليــة ، وتكــون عشــرته 

مشــهورة ومشــهود لهــا بالعــدل والهيبــة وقــوة التنفيــذ ، و يكــون الشــخص محــاورا جيــدا ويتمتــع 

باملصداقيــة وفــن فذلكــة الــكام للمصلحــة العامــة والقــدرة عــى التعامــل مــع املواقــف الطارئــة.

الزيادي و�شاي�س اخليل
رجل خبر يُثمن اإلبل ) التي تدفع للقضاء فيا يتعلق برقتها وبيعها وسالتها(.

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 يُْعــرف 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 

ــك  ــا ، ومتتل ــني 100-150 يوم ــر ب ــة للمه ــدة الرضاع ــام وم ــرة اي ــهرا وع ــر ش ــد ع ــرس أح للف

ــوم. ــه 23 كروموس ــان فلدي ــني االنس ــوما يف ح ــل 22 كروموس الخي
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اأنواع اخليول الأ�شيلة:

ال�شتعمال والدللة نوع اخليل
للمهرجانات واالحتفاالت-الي ما عنده كحيلة يشرتي له كحيلة-مثل شعبيالكحيلة-الصقاوية

للعدو والسباق-تتميز بطول الرقبة وقوة التحمل ولرياضة الفروسية.املعنقية-املعنكية

ترد عباءة صاحبها بذيلها-للركوب ملسافات طويلة.العبية

لكرة الشامات-العامات املميزة- يف جسمها.الشومية

تشعر بدقات قلب خيالها-الفارس-.الدهمة

تتأثر بشعور الفارس واحاسيسه.الجلفة

تبي عى صاحبها الهدبة

البياض فوق الحاجب-أبرص من فرساملحجلة

*متيــزت بعــض املناطــق بنســبة نــوع محــدد مــن الخيــل اليهــا مثــل نجــد ، والحجــاز ، ومــرص 

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 

ــر ،  ــرس ومه ــواد وف ــه ج ــق علي ــه ويطل ــع رأس ــه يرف ــات ألن ــروم املعروش ــجار والك ــة األش لحراث

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 والحــزام، قصــر ثــاث الصلــب والحســيب والقضيــب، وعريــض ثــاث :الجبهــة واملنخــر 

والــورك«.

العناية باخليول
ــاء بعــد  ــقى امل ــن فقــط وال تُس ــل فهــي ال تُطعــم الت ــة بالخي ــة للعناي ــاك اجــراءات عملي هن

التعــب ، ويجــب مطاردتهــا يوميــا، واملحافظــة عــى نظافتهــا، وعاجهــا مــن األمــراض، والجــروح، 

ــا  ــا ركابهــا ، والعــدا ي وحذوهــا باســتمرار-فان عنــده فــرس زي العروي-مثــل شــعبي، والخيــل ي

طابهــا، وال تصلــح لألعــال الزراعيــة بــل هــي خيــل مســومة للمباهــاة والعــدو واألعــال الحربية.

ــة  ــادت العــرب عــى تشــبية الفرس-تلقيحها-أمــام ســمع وجمــع الثبــات النســل واألصال   اعت

ويكــون التشــبية بثــاث مــرات للفــرس ثــم يقــوم صاحبهــا  باملطــاردة عليهــا ويعيدهــا للتشــبية 

بعــد 21 يومــا عــى انقضــاء املــرة األوىل.
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ــع  ــعال املتقط ــقاوة والس ــىء- والس ــوت املفاج ــو ملعون-امل ــا أب ــراض منه ــل أم ــب الخي تصي

والتزويد-لحميــة زائــدة عــى الرضس-والََســَقط يف ســيقان الفــرس، وحقــن الــدم تحــت الحافــر ، 

والظفــر يف االنف،والرصصور-ندبــة لحميــة عــى عــني الفــرس، والشــحاذ ، والجــرب والطفيليــات ، 

والنفــاخ، والشــعران ، -الذبــاب الــذي يعيــش عــى الخيــل- والعــرن والكــزاز.

عدة اخليل وت�شريجها:
تتكــون عــدة الخيــل مــن الــرج، والــركاب، والحــزام، واملعرقة مــن اللبــاد ، والجال ، والشــوبند 

املربــش عــى الرقبــة، والشــف لبطــن الفــرس، واملســاميط تربــط يف حلقــات الــرج، والخــرج 

ــة ،  ــني والبطاني ــرد الع ــاء ل ــن والجــرس والخــرزة اتلزرق ــراض فيه ــرس لوضــع األغ ــر الف عــى ظه

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:
ــارس  ــا الف ــرس ، ليدربه ــكارة الف ــمى اش ــرس تس ــة ارض للف ــري قطع ــرف العش ــدى الع أه

فيهــا ويروضهــا وترعــى فيهــا ، وعنــد حصــول خــاف عــى تقســيم األرض ميتلــك اشــكارة الفــرس 

ــا  ــد موســم حصــاد ســنابل القمــح والشــعر وال تحاســب حين ــا حصــة عن ــك له ــا، وكذل صاحبه

تدخــل حقــل قمــح او شــعر مثــل الحــار أو البغــل فالخــر يف وجــوه الخيــل وللفــرس ربــع الدنيــا.

قواعد الفرو�شية:
ــك  ــاق، وكذل ــة االنط ــد نقط ــط بتحدي ــية وضواب ــددة للفروس ــات مح ــد وتعلي ــاك قواع هن

ــرس. ــر الف ــة تع ــه أو يف حال ــر فرس ــن ظه ــقط ع ــذي يس ــارس ال ــاعدة الف مس

اخلرا�شة /التخمي)املخمن(
يعتــر الزيتــون والتــني والعنــب واالشــجار املثمــرة األخــرى مــن الفواكــه التــي حظيــت باهتــام 

ــات ومنطقــة الشــال  املــزارع ، واشــتهرت مناطــق الســاحل الفلســطيني وغــزة بزراعــة الحمضي

الفلســطيني بزراعــة الزيتــون، ومنطقــة الخليــل بزراعــة العنــب وأريحــا باملــوز.

ــا  ــداء عليه ــة ، واالعت ــجرة مبارك ــي ش ــكان ، وه ــدى الس ــية ل ــون قدس ــجرة الزيت ــت ش حمل

يواجهــه العــرف الشــعبي بقســوة نظــرا لتعــدد اســتعاالتها يف االضــاءة والغــذاء والتــرك للمقامات 

ــل  ــابح وعم ــة واملس ــا التذكاري ــف والهداي ــاغل التح ــة ومش ــود للتدفئ ــاج ووق ــاء ويف الع واألولي

الفحــم.
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كــا أن ملوســم قطــف  الزيتــون تقاليــد وضوابــط تســمى الطلقات،تبعــا للتقســيم الجغــرايف لعملية 

القطــف واملقايضــة والعونــة عــى قطــف مثــار الزيتــون ودرســه، وكذلــك طريقــة تخزيــن الزيــت يف 

الجــرار أو التنــك ، أو العبــوات الباســتيكية، ظــب الزيــت يف جــراره لتجيــه اســعاره-مثل شــعبي.

يف حالت الختالف اأو العتداء على املزروعات :
أن يقــوم رجــل عــارف خبــر  بأمــور الزراعــة ويقــدر الخســائر املرتتبــة عــى نــزول حيــوان مــا أو 

إنســان  مبزروعــات غــره فيقــدر التالــف جــزاء عــى الفاعــل وتعويضــاً للمجنــي عليــه. 

ويتفــق كا الطرفــني عــى هــذا الرجــل الــذي يعتــر مــن أهــل التقــوى والخــرة ليقوم بالِخراســة 

بــني املختلفــني بحــق الله.

ــداء  ــبب اعت ــات بس ــق باملزروع ــذي لح ــرضر ال ــم ال ــني لحج ــر وتخم ــي تقدي ــة ه فالخراس

الحيوانــات أو اإلنســان عليهــا،   وتدفــع القيمــة ماديــاً أو عينــاً  حســبا يتــم االتفــاق عليــه بــني 

الطرفــني.  ينظــر لقــاء الباحــث مــع إذاعــة فلســطني –برنامــج ســهرة شــعبية مــع مثقــال الجيــويس 

ــخ 2007/4/30م. الســاعة التاســعة والنصــف مســاء بتاري

الق�شا�شة
ــني  ــني( ويبِّ ــني الطرف ــات ب ــدر اإلصاب ــاس يقــص )يق ــني الن ــر معــروف ب القصــاص - رجــل خب

ــه. ــم يصــدر حكم ــن ث ــني وم ــح والخطــأ يف مســلك الطرف الصحي

وهــو الــذي يتــوىل قــص الجــروح يف الطوشــات ويبــني ذلــك حقــاً للمجنــي عليــه وتغرميــاً للجــاين 

الــذي ال يتكلــم بــل يدفــع. 

ومــا دام القصــاص مختصــاً بالجــروح يف جســم اإلنســان فهــو الــذي يصــدر حكمــه عــى الجــاين 

بــأن يقــدر قيمــة العضــو املصــاب الــذي ليــس لــه بديــل بجــزء مــن الديــة.

ــرتف  ــه مع ــى أن ــرد« مبعن ــان ي ــط وال لس ــد تخ ــا« أي ال ي ــاص مكلوم ــاين إىل القص ــب الج يذه

ومقــر  بالجــرم والذنــب الــذي اقرتفــه وال يحــق لــه أن يدافــع عــن نفســه أمــام القصــاص، هنــا يجــب 

التفريــق بــني القصــاص الــذي يحكــم يف القضيــة مبــا يناســب الحــق الشــخي والحــق العــام ومصلحــة 

املجتمــع والحفــاظ عــى قيمــه وأخاقــه وبــني قــاص األثــر أو قصــاص األثــر إذ ال عاقــة بينهــا.

تقديــر العقوبــة الازمــة 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.	 
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اأرباب ال�شنعة-املكبور

أمــا أربــاب الصناعــة فهــم أصحــاب الخــرة يف أمــور الحيــاة املختلفــة ويكونــون خــراء يف مجــال 

عملهــم ويقــدرون الخســائر ويقصــون للمجنــي عليــه بتغريــم الجاين.

وأرباب الصنعة هم املسؤولون عن اليء املختلف عليه ماعدا الحدود. 

 ويجــري اختيارهــم يف قضايــا التجــارة واملمتلــكات، كاالختــاف عــى رشاء ســيارة أو معــدات، 

أو محاجــر، أو مصانــع وغرهــا.

ــى  ــذاً ع ــه ناف ــر كام ــروف يف هــذا الشــأن ويعت ــص واملع ــة إىل الشــخص املخت ــال القضي تح

ــل.  ــه الح ــمعان من ــل ويس ــا الكف ــان ومعه ــان املتنازع ــه الطرف ــب إلي ــني، إذ يذه الطرف

ــه يف  ــه ، أو ينــوب عن ــه يف عــرض قضيت ــرا ينــوب عن ــه كب ــور : فهــو مــن يجعــل ل وأمــا املكب

ــادل حجــه، ص 59. ــه أو عليه-ينظــر ع ــع أي حــق ل ــل م التعام
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�شكوك التحكيم والقرارات الُعرفية

الصــك هــو وثيقــة  تُكتــب بــني طرفــني متخاصمــني يف موضــوع مــا بحيــث يظهــر فيهــا اســم 

الُمحكَّــم وموضــوع الخــاف وأســاء األطــراف املتنازعــة،  يكــون التحكيــم والقــرار ملزمــاً للطرفــني 

يف وجــه كفــل دفــع ومنــع حارضيــن، ومــن ثــم تســجل فيهــا غرامــة ماليــة تقــدر حســب الحالــة 

يف الجلســة يتغرمهــا َمــْن يُخــل بالقــرار التحكيمــي أمــام القــايض ويكتــب فيهــا شــهود وتاريــخ. 

ــم يف القضيــة ويوقــع عليــه الطرفــان. فــإذا  فصــك التحكيــم هــو ســند إقــرار مبــا يفعــل املُحكَّ

اختلــف اثنــان يف قضيــة مــا ومل يقبــا بالقضــاء يُكتــب بينهــا صــك التحكيــم عــن طريــق محكمــني 

فــرادى أمــا املحكمــون الزوجيــون  فيكونــون مرجحــني عنــد تســاوي األصــوات. 

ــل قاطــع يف حــل  ــات ودلي ــك كإثب ــن وذل ــن األخري ــم ظهــرت يف العقدي ــة صــك التحكي  كتاب

القضيــة وقبــل الــروع يف كتابــة صــك التحكيــم أو إصــدار القــرار يتقــدم الجــاين أمــام القــايض 

بإقــرار يك يتلطــف القــايض يف حكمــه ويلتــزم النزاهــة والحيــاد :« يــا قــايض، يــا قاضينــا يــا الــي 

بالحــق ترضينــا، تــراين جيتــك هــدي جــدي، وحظــك داخلــني عــى اثنــني وســبعني نبــي، ونشــهد 

ــت  ــردي، وان زلّي ــوق والحــظ ال ــوك والب ــح مــن الت ــد الفال ــه مــن الحــال الســارح والول ــك بالل ل

تــرح مــع الحــال وتــروح مــع العيــال«، وهنــاك صيــغ مختلفــة حســب طاقــة 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�شوم واتعاب للم�شلح الع�شريي
ــاس هــذا يف اإلســام  ويف  ــني الن ــا ب ــام بالقضــاء يف مســألة م ــل القي ــرة للقــايض مقاب هــي أُج

العــرف العشــري فيســمونها بالرزقــة يرتزقهــا القــايض العشــري، وتكــون يف الغالــب كبــرة بحيــث 

ــم  ــني ث ــاب املتنازع ــى حس ــف ع ــن لألس ــني ولك ــام املتخاصم ــرم أم ــار الك ــايض بإظه ــوم الق يق

ــه الحكــم، أمــا حكــم اإلســام فيفــرض عــى الطرفــني دفــع األجــرة. ــْن يصــدر علي يتغرمهــا َم
  والرزقة ما دامت أخذ مال من الطرفني يأخذها القايض فتقسم إىل :

ــه  	  ــى خصم ــرص ع ــة املنت ــح للقضي ــل الراب ــن الرج ــر م ــايض يف ال ــا الق ــتور- يأخذه مس

)تحــت الســجادة(.

مفلوج – الرزقة التي يدفعها َمْن يُدينه القايض.	 

خــرج رأي – مثــال أن يتفــق الطرفــان عــى بنــاء معــني ثــم يحصــل بينهــا خــاف ويلتجئــان 	 

إىل شــخص لحــل املشــكلة، ويســمى خــرج رأي وتســمى أحيانــا مبادلــة أرزاق يدفــع املفلوج-

ــة خصمــه يف حــال رفضــه الصلحــة واالرصار عــى اصــدار  ــه ورزق ــة رزقت الخــارس يف القضي
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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 25 دينــار أمــا اآلن 	 

فهــي ألــف دينــار، وال يشــرتك إذا حصــل عــراك بــني الطرفــني، وتســمى بقعــود نــوم.

فتــح الجاهــة – أحــد رجــاالت اإلصــاح يُحــرك رجــال اإلصــاح لحــل املشــكلة وهــو عميــد 	 

الجاهــة، واآلن يطلــق عــى فتــح الجاهــة بفــراش العطــوة وهــي 1025 دينــار و1500 دينــار 

مصاريــف.

رزقة املنشد عى املعتدي يف حالة اقرتافه جرمية االعتداء عى العرض.	 

الرزقة العرابشية:كل واحد يدفع رزقته فيا يتعلق بقضايا األرض.	 

ــني،  ــاء واملكفول ــور الكف ــني بحض ــني املتخاصم ــوط ب ــاق املرب ــب االتف ــايض، حس ــة للق فالرزق

ويدفعهــا املفلــوج أو االثنــان ) املتخاصــان ( وإذا مل يتــم االتفــاق عــى مــن يدفــع الرزقــة قبــل 

الوصــول لبيــت القــايض، يتــوىل القــايض فرضهــا عــى االثنــني معــاً، وقبــل أن يصــدر الحــق يطلــب 

مــن العشــرة إصــاح الخصمــني، حيــث جــرت العــادة أن الحــق يخــرج مــن القــايض واإلصــاح مــن 

قبــل الحارضيــن.

والرزقــة يقدرهــا القــايض ويعلــن عنهــا جهــاراً، وإذا ثبــت أن القــايض قــد أخــذ رساً أي مبلــغ 

مــن املــال مــن أحــد املتخاصمــني فيعتــر ذلــك رشــوة ويحــق للخصــم اآلخــر رفــض الحــق، ومــن 

النــاس مــن يرفــض أخــذ الرزقــة ويصلــح الطرفــني مــن مالــه الخــاص. 

ــب  ــا يطل ــري ، ك ــايض العش ــم الق ــدار حك ــل اص ــة قب ــل الصلح ــن اج ــور م ــل الحض يتدخ

ــى  ــة ع ــرض الصلح ــم ع ــا يت ــة ، ك ــال للصلح ــاء مج ــة العط ــت يف القضي ــل الب ــور تاجي الحض

ــني . الطرف

يف حــال رفــض أي مــن الفريقــني 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 النــزاع مــن رشوط ويكــون رأيــه ال طعــن 

فيــه وال اعــرتاض عــى كامــه.

ــا  ــائري وإمن ــايض عش ــطينية  ق ــة الفلس ــلطة الوطني ــل الس ــطني يف ظ ــوم يف فلس ــد الي ال يوج

يوجــد رجــل اصــاح –مصلــح عشــائري أو ســاعي لإلصــاح وهــو مــن يبــادر مــن رجــاالت العشــائر 

للتوســط بــني طــريف النــزاع والعمــل عــى تقريــب وجهــات النظــر.
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التحكيم:

يقــوم عــى اســاس ثقافــة تعزيــز الحــوار ملعالجــة الخافــات والنزاعــات ، ويكــون قــرار املحكــم 

نافــذ املفعــول.
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الف�شل الرابع

�لعرف �لع�شريي يف ق�شايا �لعر�س 

و�ل�شرف وق�شايا �ملر�أة

الأ�شل يف ق�شايا العر�س قائم على ال�شرتة
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ال عرض عليه شهود	 

ما عيب اال العيب	 

العيب عى ما بان	 

العيب من اهل العيب مش عيب	 

ال تقول للعايب عايب يزيد يف عيبه	 

الدن�شة على ذقن �شاحبها 
ــى  ــداء ع ــاء باالعت ــدش الحي ــة وخ ــرف والكرام ــا بال ــرف مخ ــره الع ــل يعت ــي كل عم وه

ــدر ــوق أو الغ ــة أو الب ــة أو الدغم ــة أو الدليخ ــرض أو الرق الع
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ق�شايا العر�س وخد�س احلياء

ال�شائحة
املوشوشةصائحة ديك الحوامةصائحة املساءصائحة الضحى

ق�شايا الزنى
مع الطفلة أو ذوي االعاقةالثيب تزينالزوجة تزينيف الجارةيف املحرمات

ق�شايا التحر�س اجلن�شي
اللمسالقبات الخطيفة الجارة رمتهاالسحاقاللواطاللغو-قذف املحصنات



63
�شائحة ال�شحى-العتداء يف رابعة النهار

العــرض لــه الســرت 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 أخاقــي يطلــب عرضهــا فتصيــح مســتنكرة 

مســتغيثة، ويســمعها أهلهــا ثــم يطلبــون االنتقــام مــن الجــاين. وكانــوا يف الجاهليــة ال مييــزون بينــه 

وبــني أهلــه أو عشــرته فيصبــح الخــراب والدمــار ملــدة ثاثــة أيــام حتــى يرتتــب عــى ذلــك عطــوة 

إقــرار مــن املصلحــني واعــرتاف.

ــل أو نهــب أو ســلب أّي  والعــرف العشــري ال يعطــي مــدة زمنيــة لصائحــة الضحــى، وإذا قُت

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 مبلغــاً مــن 

املــال، يجــب عــى الجــاين أن يدفعــه، وقــد حصلــت حادثــة عــام 1947 بــأن 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. 

ــذا  ــمي به ــا  وس ــرة صباح ــة ع ــاعة الحادي ــابعة إىل الس ــاعة الس ــن الس ــدر م ــى يُق والضح

ــات،  ــم يف الجــاين عام ــار- والصائحــة تعل ــة النه االســم الن الضحــى ظاهــر وواضــح للعيان-رابع

ــز يف  ــاة وهــي تخب ــى فت ــداء ع ــام باالعت ــذي ق ــاة ال ــل أحــد الجن ــن قب ــة م ــت قضي ــد حصل وق

ــاس وهــرب  ــرصاخ فهــب الن ــاة بال ــاة وأخــذت الفت ــس الفت ــق ماب ــام الجــاين بتمزي ــون فق الطاب

ــي : ــا ي ــايض العشــري م ــا الق الجــاين وأخــرج له

دفع مبلغ عرة آالف دينار أردين يف حالة أخذ العطوة، والعطوة أخذت عى املنشد.	 

الجــاين ال يحــق لــه الــكام نهائيــاً أمــام املنشــد واملجنــي عليــه يقــص كل مــا حــدث للمعتــدى 	 

. عليها

ــد  ــل وق ــل رج ــن قب ــار م ــاعات النه ــال س ــا خ ــى عرضه ــداء ع ــي االعت ــي تدع ــرأة الت إن امل

أراد اغتصابهــا عمليــاً فمــزق عليهــا ثيابهــا وســواء أخــذ وجهها-عرضهــا- أم مل يأخــذ يُبــاح ألهلهــا  

ــا:   ــل والســلب والنهــب ولكــن بــروط منه الــرضب والقت

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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موؤ�شرات العتداء �شائحة ال�شحى:

الصياح املفزع بوجود شهود وماحظني لهروب الشاب.	 

الرضب باليدين  أو األظافر ما يرتك اثارا واضحة عى الجسد.	 

الجروح أو عامات خرمشة عى الوجه أو اليدين.	 

متزيق الثياب أو نزع الحجاب-املنديل أو الغدفة –غطاء الراس,	 

بعد ذلك يتبع ما يي :

ــل الجــاين ثــم تجــدد العطــوة ملــدة شــهر ويحــول الجميــع  أخــذ عطــوة ملــدة ثاثــة أيــام ويُرحَّ

إىل املنشــد مــع دفــع مبلــغ يُقــدر بديــة قتيــل، املنشــد يقــص حــق املــرأة.

أما اغتصاب فتاة عذراء فإذا مل تخر أهلها إالّ بعد الحمل فالحكم العشري يرى:

أن يتزوجها الفاعل.	 

إذا رفــض الفاعــل الــزواج منهــا فــإن أهلهــا أمــام أحــد أمريــن : إن قتلوهــا فالجــاين الــذي 	 

ــة وإن تركوهــا فعــى الفاعــل أن  ــه دفــع الدي اغتصبهــا يتحمــل جرميــة القتــل ويجــب علي

يطايــب والطيبــة بقــدر مهرهــا. 

العتداء على القا�شرات اأو على ذوات العاقة:
ــر  ــة ويعت ــرى والفظيع ــم الك ــن الجرائ ــة م ــارصات او ذوات االعاق ــى الق ــداء ع ــر  االعت يعت

اغتصابــا، ويشــدد العــرف العشــري عــى مرتكبيهــا حايــة 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 اغتصابـًـا مــن قبــل مجــرم وال تصيــح، أي وال تبــدي املخالفــة 

عانيــة وإمنــا تشــتي ألمهــا ولقريباتها.

أو هــي الفتــاة التــي تصاحــب أحــد الرجــال ويف حالــة اكتشــافها تقــوم بالتســرت عــى نفســها، 

ويجــب عــى الجــاين يف العــرف العشــري حلــف ميــني بخمســة ويعطــى حــق البيــت.

ــرف  ــا يف الع ــون له ــذ يك ــا عندئ ــا  برضاه ــدي عليه ــارات وإذا اعت ــارس اإلش ــي مت ــي الت أو ه

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 تــرصخ كصائحــة الضحــى.

والحــادث الــذي ميــر عــى املوشوشــه يكــون قــد مــر عليــه فــرتة زمنيــة ومل تتكلــم إالّ بعــد فــرتة 

ويَُخــرج لهــا قطعــة قــاش وتؤخــذ عطــوة وقــد تكــون كاذبــة أو صادقــة، والجــاين يحلــف ميــني 
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بخمســة بياضــاَ لعرضــه، وإن كانــت صادقــة ألن كامهــا أدانهــا، أمــا إذا صاحــت املــرأة عــى الرجــل 

ظلــاً فعــى الرجــل أن يدفــع مبلــغ 500 دينــار ويحلــف ميينــاً خمســة بأنــه صــادق.

واملوشوشــه ليــس لهــا عطــوة وال جاهــة ذلــك ألنهــا عملــت عمــاً منكــراً ولهــا الرضــا، وقــد 

ــن. ــس يف العل ــة أي بالهمــس  ولي ــا صــدر رساً بالوشوش ســميت باملوشوشــه ألن كامه

ويقــرر العشــريون أن الفاعــل يأخــذ عطــوة مــن أهــل املُعتــدى عليهــا ويدفــع دخالــة عــرض؛ 

ــاً  ــا أن يحلــف ميين ــن، إم ــني أمري ــار ب ــاة الخي ــويل أمــر الفت ــداء فيكــون ل ــه االعت وإذا مل يكــن من

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

ــبب  ــاً بس ــزواج مع ــن ال ــان م ــض وال يتمكن ــا البع ــان بعضه ــرأة يحب ــل وام ــني رج ــاق ب  اتف

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 مبلغــاً مــن املــال قــدره ] 15 [ قرشــاً وليــس لهــا حــق النــزول وال الطلــوع ]طيحــة 

وال طلعــة[ كــا هــو معــروف يف العــرف العشــري.

ويشــرتط الُعــرف العشــري أن يكــون مــع الخطيفــة ]محلــل[ إىل جانــب الخاطــف حتــى يرهــن 

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 

تُرفــض الدخالــة.

والخطيفــة ليــس لهــا أخــذ وال عطــاء وإذا حصلــت قضيــة مــن هــذا النــوع فــا عــى األهــل إالّ 

أن يقومــوا بزواجهــا مــن الخاطــف وذلــك لســرتها أمــام النــاس، أو يجــر الفاعــل عــى دفــع دخالــة 

ويطيـّـب عــى أهلهــا.

 
والخطيفــة ليــس لهــا مهــر أو نفقــة ألنهــا تعيــش حيــاة بعيــدة عــن اإلســام، فاإلســام اشــرتط 

لصحــة عقــد الــزواج أن يقــرتن بــروط منهــا :

موافقة ويل الزوجة.	 

الشهود.	 

املهر املؤجل واملعجل.	 

أمــا عاقبــة الــرح ويُقصــد بهــذا التعبــر املــرأة التــي ترعــى املاشــية ويقــال لهــا أيضــاً عاقبــة 
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املــال1 خــال النهــار وعنــد املســاء يف أثنــاء عودتهــا مــع املاشــية إىل البيــت فإنهــا تــرتك املاشــية 

ــول  ــق، ويق ــب وتعش ــْن تح ــع َم ــي م ــا لتلتق ــي عنه ــف ه ــت وتتخل ــو البي ــرها نح ــل س تواص

العشــريون يف شــأن هــذه املــرأة مثــل مــا يقولــون بشــأن حاملــة خلقهــا وهــو ثــوب يســرت عورتهــا.

والخطيفــة يف العــرف العشــري أنــواع منهــا املغتصبــة، والخطيفــة مبوافقتهــا، والخطيفة بشــهود 

) املباريــني ( 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 َمــْن قــال يُحــرق الفاعــل واملفعــول بــه اقتــداًء بقــوم لــوط عليــه الســام، 

قــال تعــاىل ]فــا خطبكــم أيهــا املرســلون قالــوا إنــا أرســلنا إىل قــوم مجرمــني لرنســل عليهــم حجــارة 

مــن طــني مســومة عنــد ربــك للمرفــني[ ومنهــم مــن قــال: يقــام  عليــه حــد الزنــا، وهــو الجلــد 

والتغريــب للعــازب والرجــم للمتــزوج.

ــت  ــه ثاب ــي علي ــان املجن ــت ب ــى إذا ثب ــة الضح ــبه صائح ــري  يش ــرف العش ــواط يف الع والل

عليــه اللــواط وكل مــا يلــزم صائحــة الضحــى يلــزم اللــواط مثــال : حصلــت قضيــة مــع أحدهــم 

إذ اختطــف ولــده وظهــرت عليــه عامــات 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 قــراره.

ــواط إذا كان  ــهود[ فالل ــه ش ــرض علي ــه ورود وال ع ــائرية ]ال دم علي ــدة العش ــال يف القاع ويق

فيــه اعــرتاف مــن الرجــل يكــون أصعــب مــن الزنــا ألنــه محــرم رشعــاً ويرتتــب أخــذ عطــوة عــى 

املنشــد، وعنــد املنشــد يتــم اتخــاذ القــرار.

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. 

1-   ترد باسم عقابة املال. 
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ú :1حكم املنشد يف قضية اعتداء شاب عى طفلة ومارسة الجنس معها

قال تعالى : 
{ ولكم يف القصاص حياة يا أوىل األلباب }

بصفــة عائلــة عمــرو وهــي منشــد محافظــة الخليــل مــن القــدم وقــد أحيلــت قضيــة الطفلــة 

ــا  ــص م ــي أق ــل ] ب [ ل ــن قب ــا م ــدى عليه ــد، واملعت ــرو كمنش ــي عم ــن ناج ــا حس ] س [ يل أن

يتوجــب لهــا مــن حقــوق نتيجــة االعتــداء اآلثــم الــذي تعرضــت لــه مــن قبــل الشــخص املذكــور 

اســمه أعــاه.

فالقصاص يكون عى النحو التايل : 

حــق الجــوار فقــد أوىص الرســول صــى اللــه عليــه والســلم باملحافظــة عــى الجــار وهــذا . 1

حــق كبــر وقيمتــه تقــدر ِب 100 الــف دينــار.

حق النسب ورشوطه خمسة، كروط اإلسام تقدر  ِب 40 ألف دينار.. 2

ــى مــكان الجرميــة ويقــدر طــول املســافة 200م وكل مــرت بجمــل . 3 ــة حت اصطحــاب الطفل

ــار. ــف دين ــغ يقــدر ِب 200 أل ــار، فاملبل ــف دين ــه أل والجمــل مثن

مــن بيــت والدهــا إىل مستشــفى الخليــل الحكومــي مــن أجــل فحصهــا وكشــف الطبيــب . 4

عليهــا تقــدر ِب 50 ألــف دينــار.

ــف . 5 ــدر ِب 200 أل ــا تق ــاءة ســمعتها وســمعة عائلته ــون وإس ــة يف التلفزي التشــهر بالطفل

ــار. دين

قتل طفولتها يف مهدها تقدر ِب 50 ألف دينار.. 6

التسبب للطفلة مبشاكل نفسية واجتاعية تقدر ِب 50  ألف دينار.. 7

صعوبة قضاء حاجتها لشدة األمل الداخي تقدر ِب 20 ألف دينار.. 8

حرمانها من روضتها وتعلمها يف مدارس البلدة مستقباً تقدر ِب 50 ألف دينار.. 9

 رميهــا لــه مــن فــوق رأســه وتشــويه وجههــا ومارســة العمــل اإلجرامــي معهــا، ويقــص . 10

ــار. بقطــع قوامئــه األربــع وتقــدر ِب 200 ألــف دين

تركهــا وهــو مقتنــع إنهــا ميتــة وليســت حيــة، تجــب عليــه الديّــة املحمديــة وتقــدر ِب ) . 11

4400 غــم( مــن الذهــب أو مــا يعادلهــا مــن الفلــوس ومقــدار ذلــك 40 ألــف دينــار.

فقدان الذاكرة لهذه الطفلة الريئة وتقدر ِب 50 ألف دينار.. 12

قطع لحم جسمه الذي المس الطفلة إثناء الجرمية ويقدر ِب 100 ألف دينار. . 13

الدم الذي نزف من وجهها ومن جسمها يقدر ِب 100 ألف دينار.. 14

املجموع الكيل : 000، 250، 1 دينار أردين.

ــا  ــت والده ــي بي ــة ويغط ــكان الجرمي ــا إىل  م ــكان اصطحابه ــن م ــض م ــاش أبي ــرش ش ويف

بالشــاش األبيــض عــى األربــع جهــات وهــذا يــدل عــى غشــاء البــكارة عنــد الطفلــة ســليم %100 

1-  مجلة السنابل،  العدد الثالث. كانون أول 1997م ص .14
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ــي.. ــر طب ــك تقري ــة خــدوش أو جــروح ويوجــد يف ذل ــه أي وال يوجــد  من

وهــذا الشــخص ) أي الجــاين( نتيجــة لبشــاعة الجرميــة التــي اقرتفهــا ال تقبــل لــه شــهادة يف أي 

. مكان

ويلحق هذا القصاص الجاه والوجه وحق املنشد فيه

والصاة والسام عى محمد خر األنام 

 املنشد حسن ناجي عمرو.
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ال�شحاق

هــي حالــة يتــم فيهــا إتيــان امــرأة عاريــة عــن قُبلهــا وتلتصــق مــع امــرأة أخــرى عاريــة عــن 

قبلهــا ثــم يصبــح بينهــا حركــة ذهابــا وإيابــاً لقضــاء شــهوة ولاســتمناء فيرتتــب عــى ذلــك الحكــم 

الرعــي للعقــاب والزجــر ففيــه حكــم التعزيــر.

والذي يقوم بالتعزير هو وىل األمر لكل واحدة دون تدخل أي إنسان. 

ونظــراً لكــون الســحاق مصطلحــاً عرصيــاً  ليــس لــه قانــون يف القضــاء العشــري، فــإن الحكــم 

فيــه يســتند إىل القيــاس واالجتهــاد،  ولكــن إن حصلــت مشــكلة مــن هــذا القبيــل فيقــوم النــاس 

بالتســرت عليهــا ألن عــرض املــرأة عندهــم أغــى شــئ وال يجــوز البــوح بــه أمــام النــاس وال التشــهر 

حفاظــاً عــى ســمعة الفتــاة مــن الدنســة.

ــون  ــا يك ــة حصوله ــوع ويف حال ــذا الن ــن ه ــكلة م ــري مش ــاء العش ــادف القض ــذا ومل يص وه

عقــاب الجانيــة مــرتوك 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 أخاقيــة تكــون عنــد بعــض املنحرفــني يف بيوتهــم ومســلكهم يتحرشــون بهــا  يف أعــراض 

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 بالــرتايض 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 يشــرتي يــده إذا ملســت ورجلــه إذا مشــت 

ــع.   ــى الجــاين إالّ الدف ــا ع ــال وم ــن امل ــغ م ــة مببل ــدر الخصل ــن شــعرها تق ــة م ــض خصل وإذا قب

ويؤخــذ عطــوة مــع دفــع دخالــة ويلحقهــا ميــني بخمســة مــن أهــل الجــاين أي األقــرب فاألقــرب 

وال عاقــة ألعامــه أو أخوالــه ألن الدنــس عــى أهلــه. 

قد تكون العقوبة للجاين تقديرية  عن طريق جاهة أو عن طريق ويل األمر. 

ــة إذا  ــة وطلع ــه طيح ــه ويلزم ــن ترصفات ــع ع ــى ميتن ــاين حت ــن الج ــق م ــوة وح ــذ عط ويؤخ

صاحــت وإذا ســكتت يســقط حقهــا، ألنهــا تعامــل معاملــة املوشوشــه وكــا قيــل ]الدنســة عــى 

ــا[. ذقــن صاحبه
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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 مثانــني 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 الُعــرف 

العشــري يف حالــة اللغــو هــو كحــق صائحــة الضحــى، كــا يجــب عــى الجــاين أن يشــرتي لســانه 

مبــا يــراه القــايض مناســباً.فالجاين إمــا أن يُثبــت كامــه وإالّ فيجــب عليــه أن يشــرتي لســانه باملبالــغ 

التــي يقدرهــا القــايض.

والعقوبة قد تكون تعز يريه1، وقد تصل إىل جاهة وقد تُحل بني الطرفني بدون مشاكل.

ويشــرتط يف الشــاهد الــذي يثبــت التهمــة عــى الجــاين أن يكــون محمــوداً يف املجالــس بعيــداً 

عــن الخيانــة والبخــل وارتــكاب الفواحــش والجلــوس مــع النســاء بكــرة.

اإطالق 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 

ــه قصــدا  يف  ــم خــر تاف ــق أو تضخي ــة تعتمــد عــى نــر حــادث مختل ظاهــرة نفســية اجتاعي

تثبيــت الــروح املعنويــة أو تقويــض التاســك الجاعــي لــدى الطــرف اآلخــر، وهــي ســاح نفــيس 

اجتاعــي ذو حديــن ضمــن الهمــس الخافــت املتبــادل بــني أفــراد الجاعــة بصــورة رسيــة ، ومنهــا 

ــراوي مركــز  الشــائعات الفرديــة لغــرض الظهــور مبركــز  العليــم ببواطــن األمــور حيــث يصبــح ال

اهتــام الســامعني أو للتســلية والفكاهــة وإشــغال وقــت الفــراغ مثــل كذبــة نيســان أو لدوافــع 

اقتصاديــة تجاريــة أو  دوافــع التأييــد العاطفــي والشــعور باألمــن أو يف حــاالت الخــوف الجاعــي 

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 االجتاعي،طبعــة أوىل،نابلــس ،1987م.

   يف ظــل االحتــال اإلرسائيــي ارتبطــت الشــائعات بالســمعة األمنيــة أو الشــخصية أو الــرف 

ــان موقــع مــن فصيــل أو تنظيــم عســكري أو النــر عــى شــبكة االنرتنــت  ، وتنتقــل بإصــدار بي

ــجاع  ــل الش ــة أو الرج ــرأة الجميل ــتهدفة امل ــة املس ــون الفئ ــي ، وتك ــل االجتاع ــع التواص ومواق

واإلنســان الناجــح والقائــد والزعيــم ، وتنطلــق كالنــار يف الهشــيم أو مثــل كــرة ثلجيــة تتدحــرج 

ــدا عــن  ــل بعي ــوادي وهــي ســاح نفــيس يســتخدمه خفافيــش اللي ــل إىل قــاع ال مــن أعــى الجب

1-  عقوبة تعزير تتدرج من كلمة نابية وحتى درجة القتل 
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ــة. املواجه

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

   حينا 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 بــراءة الشــخص 	 

ملعني. ا

    لهــذا كــرت يف اآلونــة الخــرة اإلســاءة عــى الفيســبوك ومواقــع التواصــل االجتاعــي وعمــل 

مدونــات خاصــة بذلــك ونــر البلوتــوث بصــور تخــدش الحيــاء ولهــذا كان التعامــل العــريف معهــا 

شــديدا لحايــة 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�شبات وال�شتائم:
 يعيــب العــرف الشــعبي عــى الشــخص املتحــدث أن يقطــع كامــه بــدون اســتئذان ، وإذا كان 

ــة أن يقــول: وال قطعــان بكامــك أو بهرجــك، أو حــني  ــداء {أي مداخل ــد مــن الحديــث أو إب ال ب

التلفــظ بــكام 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 

والعــراك 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.

ــس جــرادات حــول املجامــات واملســبات يف املــوروث الشــعبي   ــاء  الباحــث د.إدري ينظــر لق

ــخ 2008/7/1م. ــويس بتاري ــال الجي ــا الشــعبي مــع مثق ــع إذاعــة فلســطني-برنامج مــن تراثن م
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حركات واإمياءات �شمن ثقافة العيب يف العرف ال�شعبي تعترب حركات جن�شية تخد�س احلياء:

حركة اإلصبع األوسط-اهتزاز الوسطى بحركة استفزازية-.	 

وضع الذراع يف قبضة اليد-يُدْعَدْع—	 

حركة اللسان بالفم-يتجلق-وتعرف باملجاقمة-.	 

وضع اإلصبعني عى األنف خاصة الستفزاز  لذوي اإلعاقة السمعية.	 

غمزة العني-الغمز واللمز-.	 

الحركة باألعضاء التناسلية أو املس.	 

املاكشة:دغدغة الصدر أو مس الثديني للفتاة.	 

إخراج ذات السبيلني دون تسرت-للبول أو الغوط.	 

اللباس الفاضح.	 

فلتات اللسان.	 

ماحقة 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 ،با قافه.	 

عدم املؤاخذة.	 

ــع  ــعبي  م ــوروث الش ــب يف امل ــة العي ــرادات حــول ثقاف ــس ج ــاء  الباحــث  د.إدري ــر لق ينظ

ــخ 2007/4/2م. ــويس بتاري ــال الجي ــع مثق ــعبي م ــا الش ــن تراثن ــطني-برنامج م ــة فلس إذاع

الزنا يف املحرمات
ــب  ــه، يفضــل هــذا الرتتي ــاس واألفضــل التســرت علي ــل جاعــة مــن الن ــزاين مــن قب يخــوف ال

خوفــاً مــن متــادي الــزاين، والســعي الــدؤوب بتزويــج الفتــاة ســرتاً لهــا. أمــا إذا ثبــت الجــرم عــى 

ــر  ــا يف غ ــة الزن ــل معامل ــه يعام ــة ألن ــن املنطق ــه ع ــه أو بإجائ ــة بإعدام ــوم الحكوم ــزاين فتق ال

ــه حكــم الــرع.  ــق في املحرمــات ويطب

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 

ــدة  ــى مل ــة ويُنف ــة املضاعف ــة املادي ــر أو العقوب ــه التعزي ــاج فحكم ــن باإلي ــزوج، وإذا مل يك للمت

ســنتني عــن مــكان ســكنه.
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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 بكــراً تجلــد مئــة 

جلــدة. 

ــا ترجــم وأهلهــا يقومــون بتدبــر األمــر وقــد حصلــت أن شــكت جــارة  وإذا ثبــت عليهــا الزن

إىل الحاكــم بــأن فانــاً اعتــدى عليهــا، وحــول األمــر إىل املحكمــة فســأل القــايض : عــى أي شــئ 

اعتــدى عليــك الجــاين هــل عــى ارض أو عــى فــراش 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 لباســاً قصــراً وهــي جميلــة جــداً أثنــاء قيامهــا بــراء 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 حــرضت قــال الجــاين أطلــب منهــا أن تقــوم 

ــرأ  ــك ب ــايض ذل ــا رأى الق ــاة وعندم ــت الفت ــا يف الســوق ففعل ــت به ــي قام ــس الحــركات الت بنف

ســاحة الجــاين، فهــذه الفتــاة بلباســها الفاضــح وغــر املســتور أجــرت الشــاب عــى الزنــا وارتــكاب 

كبــرة.

زنا الزوجة
 يرتتــب عــى ذلــك الفــراق املؤبــد بينهــا وبــني زوجهــا بحيــث يســتحق الــزوج كامــل الحقــوق 

ــت  ــاث بي ــي وأث ــر ] مصــاغ ذهب ــع امله ــر معجــل ومؤجــل وتواب ــن مه ــه م ــن زوجت ــة م الزوجي

وتحــرم عليــه. فــإذا  ثبــت زنــا الزوجــة ومل يكــن مــع الــزوج شــهود تطبــق آيــة املاعنــة1 [  )ســورة 

النــور( ويُفــرق بينهــا.

فــإذا كان الزنــا عــن رضــا الزوجــة يتــم طاقهــا 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 تعــرتف الزوجــة أو حســب الفحــص 

ــل  ــزاين يقت ــزوج وال ــئ لل ــع كل ش ــا [ بدف ــل ] أهله ــوم األه ــة يق ــا الزوج ــت زن ــان ثب ــي، ف الطب

حســب الــرع اإلســامي إن كان متزوجــاً أو يجلــد إن كان غــر متــزوج ويدفــع الجــاين حــق الــدار 

طيحــة وطلعــة للــزوج وألهــل الزوجــة حــق الِعــرض.

1-  املاعنة : بعد املاعنة ال يجوز أن يرجعا إىل بعضها البعض حتى لو تزوجت وطُلقت.
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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 عامــات 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 حقوقــاً كحقــوق صائحــة الضحــى، 

ــات الحمــل، ومل تخــر إالّ بعــد حــني مــن وقــت  ــور عام ــا مــع ظه ــم أهله ــت وعل ــا إذا حمل أم

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 عى الزاين ألنه السبب. 	 

العرف الع�شريي يف الق�شايا الأمنية
أغلــب القضــاة العشــريني ارجعــوا هــذه القضايــا إىل الدولــة ومحاكــم الســلطة ألنهــا مســتحدثة 

ومل تظهــر يف خرتهــم وليــس لهــا جســور مبنيــة. واالجتهــادات الــواردة لــردع الجــاين ووضــع حــد 

ملثــل هــذه القضايــا خوفــاً مــن التعــرض للمســاءلة واالعتقــال األمنــي.

الق�شايا الأمنية
اسقاط الفتيات	 

ترويج املخدرات	 

قذف املحصنات	 

الخيانة	 

العالة والجاسوسية	 

السمرة لصالح العدو 	 

التزوير	 
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ــة  ــة فقــد  أســقطها أوالً مــن الناحي ــة األمني ــاة مــن الناحي ــذي يحــاول إســقاط فت اإلنســان ال

األخاقيــة ودمــر حياتهــا. فالســقوط األخاقــي مقدمــة للســقوط األمنــي، وهــذه قضيــة خطــرة يف 

حيــاة البريــة، وال بــد لهــا مــن الوقــوف يف وجههــا لعظــم خطرهــا عــى أبنــاء الوطــن والعــرف 

العشــري أدرك عظــم هــذه القضيــة ووضــع لهــا حــداً ورادعــاً لــكل َمــْن تُســول لــه نفســه بالعمــل 

عــى إســقاط أيــة فتــاة أمنيــاً وأخاقيــاً ويجــب عــى أهــل الجــاين أن يأخــذوا عطــوة مــن أهــل 

ــة والســلوكية  ــة واألخاقي ــة األمني ــة مــن الناحي ــاة  باعتبارهــا قــد ماتــت وبالفعــل هــي ميت الفت

وكذلــك يجــب عــى الجــاين أن يدفــع ديــة مربعــة أي 4250 ×4= 17000 غــرام ذهــب عيــار 24 

قــراط جــزاًء مبــا ارتكبــت يــداه يف هــذه القضيــة.

وإذا حــاول الشــاب ]الجــاين[ إســقاط شــاب آخــر فيكــون مصــره املــوت أيضــاً ولذلــك يدفــع 

ديــة كاملــة لــه ولكنهــا غــر مربعــة …

وإذا قــام الجــاين بفضــح العــرض بــدون عمــل يدفــع الديــة أو يقتــل، وإذا فضــح العــرض وعمــل 

ــك، وإذا ســحبها  ــل وال يامــون عــى ذل ــا القت ــث يجــوز ألهله ــام وثل ــة أي ــه منشــد وملــدة ثاث ل

ــل  ــه فتعام ــى ترصفات ــة ع ــت موافق ــا إذا كان ــة، أم ــع دي ــب دف ــدرات فيج ــرات أو املخ للمخاب

ــة املوشوشــة حســب العــرف العشــري1. معامل

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 الُعــرف العشــري أن يدفــع كل رضر تســبب بــه ويجــب عــى 

الحمولــة أن تســائل ابنهــا هــذا يف الُعــرف العشــري. 

ويهدر دم بائع املخدرات ألنه تسبب يف ضياع نفوس كثرة وبريئة. 

أمــا إذا قــدم إنســان واشــرتى مــن بائــع مشــهور أمــام النــاس بأنــه بائــع مخــدرات فــا حــق 

ــا  ــح م ــه أن يصل ــب علي ــي”.  ويج ــاري “املتعاط ــى الش ــوق ع ــع الحق ــا جمي ــع وإمن ــى البائ ع

ــداه.  أفســدته ي

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 مشــرتك معــه يف اإلثــم 

عشــرياً ألنــه عــرض نفســه للمســاءلة وعــرَّض نفســه للطمــع املــادي. وكــا قيــل ] عــى نفســها 

جنــت براقــش [ وهــو كمــن يجــر الخنزيــرة ملحصولــه.

“  إذا قّل ماء الوجه وقل حياؤه، ال خر يف وجه إذا قل ماؤه.”

1- اإلسقاط : جر رجل فتاة أو شاب بأساليب ال أخاقية وإرغامها عى السر يف شباكه لخدمة العدو وتنفيذ مخططاته الرامية إىل تهويد 

األرض واإلنسان
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القــذف- تعريــض الفتــاة أو شــاب لــكام النــاس مــن أجــل تشــويه الســمعة وبثهــا عــى املــأل 

بأســلوب الشــائعة ]] الوشوشــة [[.

ــراه  ــا ي ــه مب ــم علي ــرض ويحك ــرض والف ــس الجــاين للق ــارشاً يجل ــراً مب ــذف تأث إذا أحــدث الق

القــايض مناســباً، ويكــون عــادة قريبــاً مــن نصــف قيمــة حكــم الفاعــل، وإذا كان غر مؤثــر فحكمه 

التوبيــخ والتشــهر به.

وإذا قام أحد الناس حسب القول املأثور “ خذها يا حام. 

وطــر “ يجــب عــى الجــاين أن يثبــت بــراءة املــرأة يف كل املناطــق التــي وصلتهــا األخبــار أي 

يقــوم بتبييــض العــرض مــن قبــل املنشــد عــى النحــو التــايل:

أن يُقــدم عــى ســاحة عامــة وصلتهــا األخبــار رافعــاً رايــة بيضــاء قائــاً “إن الــكام الــذي صــدر 

منــه هــو كــذب وزور وبهتــان “. 

ــد القــايض واملســافات  ــدرة عن ــريء، أي تكــون الكلمــة مق منشــد راس- يؤخــذ يف العــرض ال

ــذي قــال يجــب أن يشــرتيه باملــال حســب مــا يقــدره املنشــد.  التــي انتــرت فيهــا ولســانه ال

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 ميــني حســب الُجــرم ويثبــت بــراءة املــرأة بهــذا اليمــني 

أمــام النــاس بقولــه ] ال قدمــت بــدروب رديــه وال ســوء نيــة [ 

ú : مثال

شــخص متــزوج مــن اثنتــني، فقالــت لــه زوجتــه األوىل زوجتــك الثانيــة مصاحبــه وتخونــك يف 

فراشــها إذا أنــت مل تصدقنــي فاذهــب مدعيــاً الســفر عــن العــرب وراقــب البيــت بكلتــا عينيــك. 

وبالفعــل عمــل الرجــل بنصيحــة الزوجــة األوىل وغــاب عــن البيــت وأخــذ يراقبــه وقدمــت الزوجــة 

األوىل وقــد لبســت مابــس رجــل إىل بيــت رُضتهــا وصــارت تداعبهــا  ومتــزح معهــا. وعندمــا رجــع 

الرجــل إىل بيتــه ظانــاً أن زوجتــه الثانيــة هــي بالفعــل كــا وصفتهــا لــه األوىل اســتقبلته الزوجــة 

ــي تخــون  ــه  ] ال ــرر يقــدح مــن عيني ــال وال ــا وق ــه مل يلتفــت إليه ــة لكن ــة باســمة وباّش الثاني

فــرايش رأيس مــا يواســد رأســها [ فقالــت لــه كام النــاس ال تصــدق بــه. فقــال لهــا: شــوف عينــي 

مــا أكــذب فيــه.

 ونتيجة هذا الترصف طلقها وأرجعها إىل بيت أهلها.لذا  يقتي التحقق يف هذه األمور. 
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عايفه وشايفه:تريد الخاص من زوجها لتتزوج غره

  اختلــف رجــال اإلصــاح العشــري يف تعريفهــا، فمنهــم مــن قــال: إنهــا  املــرأة املســتورة يف 

ــا  ــن بخمســة ك ــى الجــاين دي ــذار، ويجــب ع ــابق إن ــداء مباغــت  دون س ــا وتتعــرض العت بيته

ــه يف القضــاء. يلحــق حســب حجت

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 حالــة َخلَْقهــا، 

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:

ــة 	  ــة صائح ــل معامل ــاة تعام ــد الجن ــل أح ــن قب ــداء م ــا اعت ــل له ــة وحص ــت رشيف إذا كان

ــى. الضح

وإذا كانت غر صادقة ولها سوابق فتعامل معاملة املوشوشة.	 

�شرية وانفتحت: الكالم يجر بع�شه:
طبيعــة املجالــس تبــدأ بــكام عــام ثــم يأخــذ الحــي مجراهــن فيضــع بعض األشــخاص نفســه يف 

مركــز اهتــام وجــذب أو لحــب الظهــور أو للتعويــض عــن نقــص معــني يف شــخصيته أو الســتكال 

حديــث انقطــع أو إزالــة صمــت أو لتحســني موقــف أو للشــعور باالنتــاء للجاعــة 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 ِخلَْقــْك أو نوينــا التزهــزه.

   

مــن هنــا تأخــذ مجالــس الرجــال محاذيــر عــى اعتبــار مــزح الرجــال َجــْد، وإذا أردت أن تجيــب 

ــة وقــدح أعــراض  ــك وأن تبتعــد عــن النميمــة والغيب ســرة شــخص مــا يف املجلــس تلفــت حولي

النــاس، وإذا وقــع الشــخص يف كام وعليــه شــهود يحاســب عليــه بــروة لســانه.

ــة يف املــوروث الشــعبي   ينظــر لقــاء  الباحــث  د.إدريــس جــرادات حــول الدردشــة االجتاعي

ــا الشــعبي مــع مثقــال الجيــويس بتاريــخ 2007/3/26م. مــع إذاعــة فلســطني-برنامج مــن تراثن



78
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 الجنــيس باالغتصــاب أو الختــان لإلنــاث أو الــزواج 
املبكــر أو التمييــز بــني الذكــور واإلنــاث أو التزويــج بــدون إذنهــا أو التحــرش الجنــيس 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 
ــيس  ــر النف ــؤدي إىل القه ــي ت ــائدة-املباهاة- والت ــراف الس ــد والع ــادات والتقالي ــي  يف الع االجتاع
بالكبــت وكظــم الغيــظ والنقــل التعســفي والرتحيــل والتقريــر الــري واملناكفــة واالغــرتاب والحنــني.

ــي  ــاة والصب ــة والرجــل والشــاب والفت ــة املســتهدفة مــن املقاهــرة املــرأة والحــاة والكن الفئ
ــة. ــة والحــزب الســيايس والعشــرة والدول ــة واملل ــق والطائف ــب والعــدو والصدي والجــار والقري

ــاء أو  ــدش الحي ــيس وخ ــع الجن ــاءات ذات الطاب ــركات واإلمي ــا: الح ــرة أهمه ــات املقاه عام
ــع. ــة أو التطقي ــوش أو الوشوش ــرأس أو الرم ــز ال ــرة أو ه ــرة والنظ البح

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.
اآلخر-د.مصطفــى  املتســلط  عــامل  يف  يــذوب  يك  عاملــه  مــن  املقهــور  اإلنســان  -يهــرب 

املقهــور. اإلنســان  حجازي:ســيكولوجية 
ــة  ــع إذاع ــعبي  م ــوروث الش ــر يف امل ــول القه ــرادات ح ــس ج ــث  د.إدري ــاء  الباح ــر لق ينظ

ــخ 2007/4/9م. ــويس بتاري ــال الجي ــع مثق ــعبي م ــا الش ــن تراثن ــطني-برنامج م فلس

العطوة الأمنية:
ــوب  ــائق مطل ــاف س ــعر إيق ــدة س ــة بل ــز رشط ــي يف مرك ــاول رشط ــخ 2013/5/8م ح   بتاري
ــار  ــي الن ــه الرط ــق علي ــاع وأطل ــض االنصي ــه رف ــة ، لكن ــا جزائي ــدة قضاي ــه ع ــة وعلي للمحكم

ــا. ــه وقتلته ــه بجانب ــت زوجت فأصاب
مــن جانبهــا قالــت الرطــة الفلســطينية إنهــا متكنــت مــن الســيطرة عــى األحــداث وأن األمــور 
ــات  ــاً يف الحــادث وأن التحقيق ــا فتحــت تحقيق ــة أنه ــدت الرط ــدة، وأك ــدوء يف البل ــادت لله ع

جاريــة، واصفــة مقتــل املــرأة بأنهــا جرميــة ال تغتفــر.
تــم أخــذ عطــوة أمنيــة مــن قبــل أجهــزة الســلطة الفلســطينية وتــم عــى صلحــة بدفــع مبلــغ 

40 ألــف دينــار أردين تعويــض ألبنــاء املغــدورة .
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الف�شل اخلام�س

�لعرف �لع�شائري

يف ق�شايا الدم
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»ل دم عليه ورود«

ق�شايا القتل
القتل العمد	 

القتل شبه العمد	 

القتل الخطأ	 

املظلولة	 

قتل الطفل 	 

قتل املرأة	 

قتل الدليخة	 

غرة الدم	 

قتل البوق	 

قتل الدغمة	 

قتيل املاعب	 

الثأر	 

قتيل حوادث السر	 

القتل بعد أخذ الدية	 
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القتل العمد

ا�شكال القتل العمد

وكل من يتفرع وجد جدهوجد والدهجدهوالده 
من والده أو جده

االحراق بالنار	 

االغراق يف املاء	 

االلقاء من شاهق	 

خنق النفس	 

تقدميه اىل حيوان مفرتس	 

تقديم الطعام املسموم	 

الطعن بالسكني-ألة حادة-	 

الرضب بالعصا	 

الرضب بالحجر	 

الهس العمد	 

االعتداء عى  الجثة بعد القتل	 

إخفاء الجثة	 

القتل الغدر	 

ينظر عادل لحجه، ص 142

النفــس الريئــة مصونــة يف جميــع الرســاالت والديانــات، ولكــن َمــْن يقــوم بقتــل هــذه النفــس 

ــل  ــه. والقات ــع عن ــوكل أُناســاً للدف ــل، وي ــوم بالرحي ــه إالّ أن يفــدي نفســه، أو يق ــا علي عمــداً ف

عمــداً مهــدور دمــه يجــب إخراجــه مــن املنطقــة وأخــذ عطــوة وطيــب مــن أهلــه أو دفــع ديــة 

كاملــة أو قتلــه. ويف أول ثاثــة أيــام يعتــر مــا يقــوم بــه أهــل املغــدور تحــت الفــراش مــن حــرق 

ــام  ــري بأي ــرف العش ــمى يف الع ــث تس ــات حي ــكات أو نبات ــب ممتل ــب أو تخري ــلب أو نه أو س

املهربــات واملربــات ألن فيهــا فــورة دم وتكــون النفــوس حاميــة. 

  

وتبقــى القضيــة معلقــة، وإن حصــل منهــا طيــب وصلــح ويف حالــة األخــذ بالثــأر يكــون قــراً 

بقــر أو طبشــاً 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�شة اجلاين حتى الدرجة اخلام�شة ت�شبه ا�شابع  كفة اليد القاب�شة على ال�شيف

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.
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القتل �شبه العمد

ــة وقــوع القتــل شــبه العمــد، يجــب أن يقــوم الجــاين بدفــع  القتــل هــو قتــل، ولكــن يف حال

ــة القضــاء والقــدر،  ــة[  يُؤخــذ بالحســبان قضي ــة العطــوة ]الطيب ــة ويف نهاي ــا العطــوة كامل قضاي

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، 

ــل  ــن قب ــاص م ــق الرص ــي، وإذا أطل ــل الحقيق ــبة القات ــب محاس ــه حوس ــة ألن ــة كامل ــع دي فدف

الجنــود أو الرطــة فعليهــم دفــع الديــة املربعــة حتــى وإن أطلــق إنســان الرصــاص عــى جاعــة 

مــن املهربــني فعليــه دفــع ديــة كاملــة ألن القتــل قتــل.
وقدر أصحاب الُعرف العشري أن الدية هي 40 ألف دينار أو 100 ناقة. 

إالّ أن القتل شبه العمد يعامل معاملة القتل العمد وفيه دية مغلظة الن القتل قتل. 

مــن اشــكال القتــل شــبه العمــد أن يتعمــد الــرضب بالســوط أو العصــا بقصــد االيــذاء فيمــوت 

الشــخص. وقــد ارتبطــت بــه مقــوالت منهــا:

كل جاهل وله عاقل.	 

املتسبب خسار.	 

اليد ما منها سامة.	 

الدم ما يصر ميه.	 

قتل اخلطاأ
اشكال القتل الخطأ	 

رمي الصيد من غر املكلف	 

القتل بالتسبب –حفر حفرة-	 

عدم التحكم برسن الدابة	 

عدم التحكم بالسيارة	 

إن قتــل أيَّ إنســان عــن طريــق الخطــأ يعتــر مبثابــة القتــل العمــد، ولــو جــاء املقتــول عــى 

بيتــك وقمــت بقتلــه فعليــك الديــة ألن القتــل قتــل والنفــس البريــة مصونــة مــن القتــل والعبث.

ــار ذهــب 24  ــة وهــي 4250 غــم عي ــة محمدي ــه دي ــل عــن طريــق الخطــأ فل وأيَّ إنســان قُت

ــه 100 ناقــة.و يؤخــذ فيهــا عطــوة. قــراط أو تدفــع ل
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قتل  املظلولة »الدم املجهول اأو ال�شائع«

القتل يف طو�شة عمومية
يُعتــر قتــاً عمــداًَ ويجــب عــى املتهــم أن يفــدي نفســه. واملظلولــة يطايــب عليهــا دون اعــرتاف 

مــن املتهــم خوفــاً مــن املشــاكل التي ســتحصل يف املســتقبل.

وقــد حصلــت طوشــة يف إحــدى القــرى وعمــت هــذه الطوشــة كل أهــل البلــد وقتــل فيهــا أكــر 

مــن عريــن شــخصاً، وكان مــن بــني القتــى رجــل مــن بنــي نعيــم فدفعــت أهــل يطــا مظلولــة 

ألهــل املقتــول مــن قبــل الطرفــني املتخاصمــني.

واملظلولــة يجــب فيهــا اليمــني وفيهــا البشــعة ألنهــا تهمــة غــر واضحــة وغــر مدعومــة بالدالئل 

ويتــم الفصــل فيهــا إمــا بشــهادة الشــهود أو بالــراءة عــن طريــق اليمــني أو بلحــس النار. 

وقد دفعت مظلولة قدمياً 60 دينار أما اآلن فيقدرها القايض.. 

واملظلولــة كانــت تدفــع يف القتــل املجهــول الفاعــل، فــإذا كان القاتــل مجهــوالً، واتهمــت الديــرة 

التــي وجــد القتيــل فألهــل القتيــل طلــب ميــني رجــل مــن أهــل الديــرة، وأمــا إذا اتهمــت عــدة 

عشــائر يف القتــل وأنكــروا فعليهــم اليمــني، وإذا أدت القســم كل العشــائر مــا عــدا واحــدة، فــإن 

ــة عــى  ــع العشــائر تقســم الدي ــة، وإذا أدت القســم جمي التــي متتنــع عــن القســم تتحمــل الدي

الجميــع حيــث أنهــا مظلولــة. 

قتل الطفل
قتــل الطفــل ال يختلــف عــن قتــل أيــة نفــس َصُغــرَت أو عظمــت، فالقتــل قتــل، ويعتــر قتــل 

الطفــل قتــا عمــدا، وعــى الجــاين أن يفــدي نفســه.  

فــا مُييــز يف القتــل بــني ذكــر وأنثــى، وال بــني صغــر وكبــر، وال بــني شــاب وشــيخ، فالقتــل قتــل 

ولــو كان عمــر الطفــل ســاعة. ويجــب لــه ديــة كاملــة ولــذا قيــل الرَُّجــل برجــل واألنثــى بأربعــة 

رقــاٍب.
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يعامــل قتــل الجنــني كقضيــة قتــل، وقــد حــدث مــرة يف إحــدى القــرى بــأن قُِتــَل جنــني فحرضت 

جاهــة مــن عنــد الجــاين وطلبــت أخــذ عطــوة مــن أهــل القتيــل فوافــق أهــل الجنــني )املقتــول( 

وُدِفعــَت لــه ديــة كاملــة. فالقتــل هــو قتــل مهــا كان ويعتــر قتــل الجنــني دمــا ولكــن قــد يُصبــح 

فيــه تخفيــف إذ يدفــع فيــه ُعــْرُ الديــة أو غــرة عبــد ] تحريــر رقبــة [ ويُعاقــب املتســبب يف قتــل 

الجنــني كالفاعــل ولــو كان املتســبب  يف القتــل طفــاً. 

أمــا يف حالــة نــزول الجنــني ] اإلجهــاض [ عــن طريــق الخــوف والرهبــة غــر املقصــودة 

كمشــاهده الحامــل واقعــة االشــتباك فتؤخــذ عطــوة ويلحقهــا الطيــب. 

 والدية قيمتها 20/1 من الدية الكاملة وتقدر بخمسة من االبل ، وتؤخذ عطوة دم.

قتل املراأة  على يد زوجها
حــدد الُعــرف العشــري أصــول التعامــل بــني الــزوج والزوجــة وقــد ســمي هــذا العــرف ] عــم 

النســاء [ أي إنــه  هــو الــذي يُصــدر األحــكام بــني 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. 

ــة  ــة ودي ــة كامل ــل العمــد ولهــا دي ــل  بالقت ــه فيســمى هــذا القت إذا حــدث وقتــل زوج زوجت

مغلظــة، أمــا قتــل الخطــأ فلــه الديــة الكاملــة. 

 وحــدث يف إحــدى القــرى أن قــام زوج بقتــل زوجتــه عمــداً فخــرج القاتــل مــن القريــة ودفــع 

ديــة مغلظــة. 

إذن فاملــرأة إذا قتلــت عــى يــد زوجهــا يســمى هــذا القتــل بالقتــل العمــد، ولهــا ديــة كاملــة، 

ــا  ــة الخطــأ. وفيه ــع دي ــق الخطــأ فيدف ــل بطري ــا إذا حصــل القت ــة، أم ــزوج 100 ناق ــع ال أي يدف

الجــاه والوجــه.

املراأة تقتل زوجها اأو �شلفها اأو ت�شتد الثاأر
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.

ــر يف  ــا ، لكــن يعت ــا أو أخيه ــأر  ألبيه ــل لســد الث لكــن أجــاز العــرف الشــعبي للمــرأة أن تقت

ــا ورولتهــم. ــة أهله العــرف العشــري انتقاصــا مــن هيب
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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 

خطــأً ومل تشــرتك يف الطوشــة فيدفــع الجــاين ديــة كاملــة ألنــه تســبب يف قتــل نفــس بريئــة.

اشــرتاك املــرأة يف الطوشــة يُســقط حصانتهــا وهيبتهــا، وال حــد لاعتــداء عليهــا، فــإذا مــزق أحــد 

ــة الرجــل، أمــا إذا  ــاء الطوشــة، فليــس لهــا حــق ألنهــا رشيكــة، وتعامــل معامل ــا أثن ــاس ثوبه الن

تــم االعتــداء عليهــا يف بيتهــا فيقــص القــايض حقهــا، وإذا شــتمت املــرأة الرجــل ورد عليهــا الرجــل 

بالُســباب والشــتيمة، فــا أثــم عليــه، فالتعــدي ســواء بســواء، ولكــن إن رفــع يــده عليهــا وجــب 

لهــا الحــق.

قتل املراأة وهي تدافع عن نف�شها
التعــدي عــى حريــة املــرأة وحقوقهــا وكرامتهــا وعرضهــا مــن األمــور الصعبــة التــي شــدد فيهــا 

ــة  ــا الدي ــع عــن نفســها فله ــرأة  وهــي تداف ــل امل ــاس بقت ــام أحــد الن ــإن ق ــرف العشــري، ف الُع

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.

ــا  ــا أو عرضه ــرأة أو كرامته ــة امل ــداء عــى حري ــرف العشــري عــى أن أّي اعت ــد أجمــع الُع وق

يوجــب تغريــم الجــاين، وإن حــاول قتلهــا فيجــب عليــه الديــة الكاملــة ألن القوانــني صعبــة للغايــة 

وتعامــل معاملــه الصائحــة.  
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ــي  ــف فه ــة تكالي ــذ أي ــى اآلخ ــس ع ــدم ولي ــل ال ــذ مقاب ــي تؤخ ــت الت ــت أو األخ ــي البن  ه

ــها. ــرر نفس ــاً تح ــت رج ــة، وإذا أنجب ــة األم ــل معامل تعام

وغــرة الــدم عــادة جاهليــة وهــي مــاذ آخــر غــر القتــل والديــة، حيــث يتــم االتفــاق بتزويــج 

ــول بهــا كالزوجــة دون عقــد قــران  ــم الحل ــل يت ــاة مــن أهــل القات رجــل مــن أهــل املقتــول بفت

حتــى تنجــب لــه صبيــاً ويبلــغ ســن الرشــد، عندهــا يؤخــذ الصبــي إىل الديــوان ] ديــوان َمــْن حــلَّ 

ــون حــرة  ــا تك ــل بعده ــح رجــاً يحــل محــل القتي ــه أصب ــا بأن ــى ابنه ــهد الرجــال ع ــا [ وتُش به

طليقــة لتعــود إىل أهلهــا أو تســتمر مــع ابنهــا وزوجهــا. 

ولكــن نــادراً مــا يحــدث ذلــك ألن الرجــل الــذي اتخذهــا غــرة يعقــد عليهــا خــال املــدة أو يف 

نهايتهــا وتصبــح بالتــايل زوجــة رشعيــة كاملــة لــه.

ــغ ســن الرشــد يأخذهــا  ــت رجــاً وبل ــل إذا أنجب ــة للقتي ــدم دي ــرأة تق ــدم : هــي ام فغــرة ال

الرجــل إىل فــرتة 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 اجتاعــي ، ال مهــر لهــا، وال رشط لهــا، لغايــة 

ــوان أو  ــال يف الدي ــى الرج ــل ع ــا  وتدخ ــل ابنه ــا تحم ــه، وبعده ــر  وفطام ــاب ذك ــل وانج الحم

املضافــة، وتقــول لهــم هــذا فــان ابــن فــان، والــي خلــف مــا مــات ، بعدهــا يحــق لهــا، أن ترجــع 

ــا  ــا أن ترجــع تعيــش مــع ابنه ــزوج ، إم ــار ال ــا بيدهــا  يف اختي ــا، طليقــة  حــرة، عصمته اىل أهله

وإمــا أن تطلــب الطــاق وتتــزوج باختيارهــا وينطبــق عليهــا القــول :« عايفــة مــا هــي شــايفة « 

وهــذه ال تــرد اىل زوجهــا.
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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. 

ــه،  ــى عرض ــه أو ع ــداء علي ــرض لاعت ــرى وتع ــرة أخ ــد أو عش ــل إىل بل ــدم رج ــدث وق إذا ح

فيجــب عــى املُعتــدي أن يدفــع ويغــرم مضاعفــاً. 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 حــرّم اإلســام تشــويه الجثــة. 

اأمثال �شعبية يف ال�شيف وال�شيافة
سامة الضيف من بخت املحي	 

الضيف اسر املحي	 

الضيف شاعر	 

الضيف إن اقبل أمر وإن جلس أسر وإن غادر شاعر	 

القتل البوق
 أن يقتل اإلنسان إنساناً ما غدراً وبدون إساءة سابقة.

  عندهــا  يعامــل معاملــة الدليخــة ألنهــا لــون مــن ألــوان الغــدر وعــى الجــاين أن يدفــع ديــة 

أربــع رقــاب. 

ــات مغلظــة، وأمــا إذا  ــع دي ــإن الجــاين يدفــع أرب ــار أهــل الجــاين، ف ــوق يف دي ــم الب أمــا إذا ت

ــد الخطــوات ويقدرهــا ومــا   ــا فعــى القــايض أن يُع ــاً منه ــل أو قريب ــار القتي ــوق يف دي حصــل البُ

عــى الجــاين إالّ الدفــع.

وإن حصــل وغــاب األهــل عــن البيــت ولــدى رجوعهــم إليــه وجــدوا شــخصاً غريبــاً يف البيــت 

وقامــوا بقتلــه ظنــا منهــم أنــه لــص فعليهــم الديــة الكاملــة.

وحــدث يف زمــن قديــم أن ذهــب رجــاً مــن املخامــرة إىل رشقــي األردن، وقتلهــا جاعــة مــن 

ــت  ــم، فأخذوهــا إىل بي ــي نعي ــان إىل بن ــأيت مــن أهــل الكــرك اثن ــدار أن ي الكــرك، وشــاءت األق

ــو  ــارداً وعليهــم وجــه أب ــا ب ــا ال آخــذ دًم ــو عــرام أن ــو عــرام، فقــال القــايض أب محمــد شــحادة أب

عــرام مــن هنــا إىل الكــرك، وعــاد الرجــان إىل بلدتهــا الكــرك وأخــرا األهــل مبــا حــدث معهــا 

ــذ  فجمــع أهــل الكــرك جاهــة وقدمــوا إىل بيــت القــايض وأخــذوا عطــوة وانتهــت بالطيــب ومن

تلــك الحادثــة والقــول املشــهور معــروف بــني النــاس  عليهــم وجــه «أبــو إعــرام «. 
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القتل الدغمة

أجمــع الُعــرف العشــري عــى أن الدغمــة تعامــل معاملــة البُــوق والدليخــة ولهــا نفــس الحكــم 

يف القتــل والديــات. 

لكــن هنــاك أمــوٌر ال حــقَّ 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 الحايــة، وال يجــوز الغــدر مبــن تنــاول زادك ولــو كان 

قاتــاً يف العــرف العشــري، فبــني الطرفــني 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 اســرتاتيجيات  الدفاعيــة، والصداقــة، والتعــاون، والتبــاري باملرونــة الجســدية، 

ــة،  ــة، واالجتاعي ــة، والروحي ــه الفســيولوجية، والذهني ــه رضوريات ــة، واللعــب ل واملارســة العملي

ولــه قيمــة عاجيــة بالتفريــغ النفــيس، 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.

ــه  ــني فإن ــه أحــد املتباري ــل في ــل إذا حصــل صــدام قت ــاراة أو ســباق الخي ــاء اللعــب يف مب أثن

يعتــر قتيــل ماعــب، تؤخــذ عطــوة رشف إرضــاء للخواطــر ولكــن ال تؤخــذ الديــة مبســامحة أهــل 

القتيــل.
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ال�شارق يقتل �شاحب الدار

ــن  ــت ، لك ــب البي ــفه صاح ــرق واكتش ــاول أن ي ــذي ح ــخص ال ــر الش ــاف أم ــال اكتش يف ح

ــدار،  ــل صاحــب ال ــني أن الســارق قت ــا مــن ان يكتشــفه ، وبعــد  التقــي تب ــه خوف الســارق قتل

ــة رجــال-. ــل أربع ــن يقت ــة –كم ــا تأخــذ عشــرته عطــوة دم  مربع حينه

�شاحب الدار يقتل ال�شارق
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 حايــة لألشــخاص ألنــه قــد يقــوم 

الشــخص بالقتــل، وســحب القتيــل اىل بيتــه بتهمــة الرقــة، ألنــه مــن واجــب صاحــب الــدار  أن 

ــا  ــارق م ــروف الس ــول املع ــل، ألن الق ــه بالقت ــارق دون مبادرت ــع الس ــيلة لدف ــة وس ــتخدم اي يس

يلتحق.ينظــر عــادل حجــه ،ص 168 .

القتل بعد اأخذ 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.
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الدية واأنواعها ومقدارها

وهــي مقــدار مــن املــال يدفعــه الجــاين للمجنــي عليــه وهــي 1000 مثقــال ذهــب وكل دينــار 

يعــادل 4.25 غــم ذهــب، فالديــة تعــادل إذن 4250 غــم ذهــب حســب الــرع.

والديــة إذا كان القتــل خطــأ تُقــدر ب 333 دينــار ذهــب، وأمــا إذا كان عمــدا فلــم يوجــد لهــا 

مقــدار معــني وليــس لهــا إالّ  الجــاه والوجــه وتقــدر عــى النحــو التــايل:

33 جمل x 5 دنانر= 165 دينار

 x 3 33 دنانر = 99 دينار

x  2 34 دينار= 68 دينار

فيكون املجموع 333 دينار

  

ــت الحــارض  ــي الوق ــم، فف ــه يف القدي ــت علي ــت الحــارض عــا كان ــة يف الوق ــف الدي    وتختل

يقــدرون الديــة املحمديــه مبــا يعــادل 38 ألــف دينــار أردين والعــزب ديتــه تختلــف عــن املتــزوج، 

فــإذا كان املقتــول متزوجــاً 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

 

ــة يف  ــة املحمدي ــار إالّ أن الدي ــف دين ــرة آالف إىل 15 أل ــن ع ــة م ــذون يف الدي ــد يأخ    وق

ــا. ــة دفعه ــعر يف حال ــب وتّس ــرام ذه ــدرت ب 4250 غ ــطني ق فلس

 

     وقدميــاً كانــت الديــة تدفــع عــى ثــاث مراحــل، بــني كل مرحلــة وأخــرى فــرتة زمنيــة تقــدر 

بســنة مــن أجــل متكــني الجــاين مــن تحصيــل األمــوال ويكــون مقــدار الديــة يف الســنة الثالثــة حتــى 

ــرة تؤخــذ عطــوة، فالعطــوة  ــاً ويف كل م ــار 24 قراط ــرام ذهــب  عي ــة ] 4250 [ غ ــة الثالث النهاي

األوىل 18 ذبيحــة وتوابعهــا والعطــوة الثانيــة 12 ذبيحــة وتوابعهــا ويف الثالثــة 6 ذبائــح وتوابعهــا.
ويف الصلح 25 ذبيحة وتوابعها وتكون هذه للجاهة حيث ينهض أهل املجني عليه ويتفقدونها ويرجعونها مع 

الجاهة.

توابع الدية  

األداة 

القاتلة:السيف 

أو البندقية

الفرس: وسيلة 

الركوب يف 

الفروسية

االبل الذلول التي 

تستخدم كوسيلة 

للركوب والسفر

الطلبة باتكال املبالغ 

املستحقة

مرافقات الجاهة من غنم 

وتوابعها ووسائل النقل
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هدر الدم:

ــه ، وال يجــوز لعشــرته  ــل أهل ــة يف دمــه مــن قب ــه، وال مطالب ــا لقتل يكــون دم الجــاين مطلوب

ــادل  ــر ع ــاب. ينظ ــال االغتص ــدر أو يف ح ــل الغ ــال القت ــون يف ح ــه، ويك ــاع عن ــه ، أو الدف حايت

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 وقانونيــاً،  فيكتبــون صــكاً يف ذلــك ويشــهدون عليــه وجــوه الحائــل 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. 

ــن العشــرة  ــودة م ــر محم ــياء غ ــوع شــخص يف أش ــة وق ــون يف حال ــراءة تك ــذا فال ــى ه وع

ــات  ــف واإلذاع ــة يف الصح ــك بالكتاب ــه وذل ــرؤ من ــرة بالت ــوم العش ــائن، فتق ــه الش ــرر عمل ويك

ووســائل اإلعــام، بعــد أن تكــون قــد جمعــت وجهــاء العشــائر يف املنطقــة وأشــهدتها عــى صــك 

الــراءة، بعــد دفــع مــا عليــه مــن ديــون  فيــا يتعلــق بــدم أو حــادث ولكــن ال يســددون الديــون 

الشــخصية.

وقدمياً كان يتم التشميس والراءة  بشهادة قضاة ومنشد دم.

ــت  ــي كان ــال اإلرسائي ــد االحت ــرم. ويف عه ــكاب الج ــد ارت ــخص بع ــن ش ــراءة م ــوز ال ال يج

العشــرة تتــرأ مــن الشــخص الــذي يشــتبه بتعاونــه معهــا أو تورطــه يف قضايــا أمنيــة أخــرى وتهــدر 

دمــه، فيصبــح دمــه مهــدوراً والعشــرة غــر مســؤولة عــن ترصفاتــه عشــرياً أو قانونيــاً، فــإذا قتــل 

ــات  ــرض اجتاع ــمس أن يح ــخص املُش ــق للش ــه، وال يح ــب ب ــل ال تطال ــه، وإذا قُِت ــع مع ال تدف

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.
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اليمني بخم�شة اإقبال واإقناع

)ل خ�ش�س اهلل من دين الكاذب(
ــوا مــن أهــل  ــه بانتقــاء خمســة مــن أهــل الجــاين الذيــن يفــرتض أن يكون يقــوم املجنــي علي

التقــوى والصــاح يك  يحلفــوا مــع الجــاين ويشــهدوا عــى ذلــك أمــام مجموعــة مــن النــاس، يتوجب 

اليمــني يف حــاالت القتــل  والعــرض واألرض فقــط.

واليمــني بخمســة يتوجــب يف حالــة إنــكار املتهــم، بحيــث يُطلــب منــه هــذا اليمــني حتــى يف 

ــة يختارهــم أهــل  ــاس ذوو ســمعة طيب ــار. ويقســم اليمــني أُن ــد عــن 500 دين التجــارة التــي تزي

املجنــي عليــه. وتســقط رضورة اليمــني بخمســة يف حــال ثبــوت التهمــة.

ويف حالــة القتــل يشــارك يف القســم أفــراد العائلــة املشــاركون يف الــدم. أمــا يف قضايــا العــرض 

فعــى الجــاين وخمســته ممــن يجلســون معــه عــى املائــدة فقــط ألن الدنــس عــى َمــْن يعملــه.  

ويتــم الحلــف عــى قطعــة األرض املتنــازع عليهــا أو عنــد املنــر يف املســجد أو يف مــكان يُتفــق 

عليــه وغالبــاً عنــد املقامــات ومــزارات األوليــاء والصالحــني، وتتــم مراســم اليمــني بــان يقوم شــخص 

بعمــل دائــرة يخطهــا بشــريته  أو بســيفه أو بعصــا ويقــول « أنــا مأخــذ ســيف اللــه كفــًو «.

يقــف الشــخص األول يف املقدمــة واألربعــة اآلخــرون خلفــه، يلقنــه صيغــة اليمــني ويــزىك ميينــه 

اآلخــرون بأنــه ِيحلــف صادقــاً وليــس كاذبــاً.

ــة  ــة، كل حب ــات غل ــال محم ــبع ج ــه وس ــا  “ والل ــة منه ــددة ومتنوع ــني متع ــغ اليم   وصي

ــم( وال أدري …”  ــمعت وال آيل ) أعل ــت وال س ــفت وال رأي ــه ال ش ــول والل ــخص وتق تش

كثــر مــن النــاس يهــاب اليمــني، ألن اليمــني ليــس ســبقة، واليمــني قطــاع الــذراري ويف حالــة 

رفــض أي شــخص الحلــف تعتــر التهمــة ثابتــة ويتحمــل تبعاتهــا كاملــة.

الروط الواجب توافرها يف قسم اليمني بخمسة يف حاالت الدم هي: 

يحلف املتهم بالجرمية « العنَّاق1 أوالً «.أ. 

يف حالــة عــدم توافــر األدلــة الكافيــة يف التهمــة املوجهــة إليــه يقســم ويــردد خلفــه أربعــة ب. 

أشــخاص ويقولــون صــدق حالفنــا يف قولــه تزكيــة ليمينــه مــن أصحــاب األمانة يف العشــرة 

وممــن يدفــع معــه قــرش الــدم. 

ــن أوالده أو  ــه م ــاس إلي ــرب الن ــخاص أق ــن األش ــة م ــون الخمس ــرض فيك ــاالت الع ــا يف ح أم

ــه«.  ــى صاحب ــب ع ــة «ألن العي ــة جمل ــة بإضاف ــل الخمس ــتطيع أن يكم ــه ويس إخوان

أمــا األرض فيقســم اليمــني العنَّــاق وأربعــة ممــن يعرفــون حــدود األرض أو لديهــم معلومــات 

عنهــا. ويف حالــة رفــض أي شــخص أداء القســم يتحمــل العّنــاق1 املســؤولية كاملــة. وإذا ثبــت بعــد 

أداء القســم أنــه كاذب يبطــل القســم  وميتثــل الجــاين للحــق العشــري ويدفــع الحــق مضاعفــا،ً 

فــا خصــص اللــه مــن ميــني الــكاذب أو ال  أنحــس مــن ميــني الــكاذب. 

1- العناق أو عنق اليمني أي الشخص الذي يحلف اليمني وأربعته يزكونه باليمني بأنه صادق فيا قال
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حالت ال�شخا�س  ل يقبل فيها اليمني

الخائن	 

الجاهل	 

ذوو اإلعاقة العقلية	 

من له سوابق 	 

األنثى-الدين محور ما وراه مدور	 

الأ�شخا�س الذين ل تقبل لهم �شهادة 
شارد الثاثة	 

خائن معزبه أو ضيفه	 

الهارب من رفيقه يف املعركة	 

املدنس لرف جارته أو مفسد جارته	 

غضيب الوالدين	 

الدال عى عورات قومه-الفاغم-	 

املتسرت عى عيوبه أو محارمه-الخاير الصابر-	 

السارق لعشرته أو أحافه –راعي الشوفة	 

الايذ عى قصرته	 

يابس الجلد مقطوع الولد	 

الفار من املعركة مع وجود من يرن حاسه من البنات	 

طارد الضيف خائن مأمنه الذي يغددر مبن أمنه	 

الخنثى-األنثى ذكر-	 

البدوي ال يقبل شهادة الفاح أو الحرضي	 

ينظر :مقتبس من محمد فهد األعرج ، املوجز يف القضاء العشائري ن ص 31.

احلالت التي يوؤخذ فيها اليمني
العرض	 

الدم	 

الرقة	 

االرض-أم الخمسات-	 
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اجراءات اليمني:

يتم اختيار خمسة من عاقلة الجاين الذين ميرون من امام الناس  ويثقون بيمينهم .	 

رسم دائرة بالشرية ويقف الجاين وسطها وعاقلته خلفه.	 

التخويف من اليمني واحداث الرهبة-اليمني قطاع الذراري.	 

ــادر رجــاالت االصــاح مــن العشــائر للتوســط بــني الطرفــني املتنازعــني، 	  ســاعي االصــاح: يب

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 	 

ــف اليمني. لحل

يحلف الجاين برتديد صيغة اليمني من قبل املحلف.	 

يردد الذين خلفه :« والله صدق فيا قال«.	 
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الب�شعة

ل يربىء املتهم ال اليمني اأو ب�شعة امل�شلمني
أســلوب ترضيــه بنــاًء عــى طلــب أهــل الطــارد «فــا دم عليــه ورود وال عــرض عليــه شــهود«. 

ــع  ــوم املُبشِّ ــيناء فيق ــراء س ــح وصح ــبع ورف ــر الس ــاالت ب ــطني رج ــعة يف فلس ــص بالبش ويتخص

ــد ســاع  ــر، 1 وبع ــى يحم ــار حت ــى الن ــوة ع ــن الحطــب ويضــع محمــس القه ــة م ــاد كوم بإيق

ــع مــن املتهــم أن يلحــس النــار مــن  شــهادة الطرفــني، املتهــم وذوي املجنــي عليــه، يطلــب املبشِّ

عــى وجهــي املحمســة ويناولــه بعــد ذلــك كوبــاً مــن املــاء ليــرب، فــإذا ظهــرت آثــار الحــرق عــى 

لســانه )فقاقيــع( ويقــال يف الــدارج ] أن لســانه بقبــش [ فيعتــر مذنبــاً ويُظهــر لســانه للنــاس عــى 

أنــه وغيــت 2 وليــس متهــاً فقــط، وقــد حــدث أن تبشــع يف بــر الســبع يف عهــد االنتــداب الرتكابــه 

جرميــة قتــل أحــد ســكان ســعر وثبتــت عليــه التهمــة ودفــع الديــة املحمديــة.

أمــا مــن الناحيــة العلميــة، فالبشــعة هــي عمليــة ســيكولوجية تقــوم عــى اإليحــاء  ومهــارة 

ــع، أو أن الشــخص الخائــف أو املذنــب  يجــف حلقــه ويرتبــك ويخــاف أثنــاء اإلقــدام عــى  املبشِّ

لحــس النــار ويعــرتف بالجرميــة ] يــكاد املريــب يقــول خــذوين [. أمــا الــريء فيقــدم بجــرأة عــى 

ــع بأنــه بــريء  ويعلــن براءتــه. وحصــل مــرة يف بــر  لحــس النــار وال يخــاف منهــا فيعــرف املبشِّ

ــت  ــا اشــرتطت إذا كان ــع ولكنه ــت املبشِّ ــا فطلب ــا ورمته ــه يف عرضه ــم رجــل زوجت الســبع أن اته

بريئــة أن يطلقهــا زوجهــا فدخلــت عــى الشــق أو الديــوان وهــي تزغــرد عــدة مــرات ولحــس النــار 

فعــرف القــايض أنهــا بريئــة وطلقهــا مــن زوجهــا وتزوجــت مــن رجــل آخــر. 

البشــعة باتــت مرفوضــة مــن الســلطات يف الــدول العربيــة وهــي غــر مقــرة رشعــاً أو قانونــاً. 

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..

: أي يصبح احمر بلون الجمر. 1-  الجمرَّ

2-  وغيث: أي انه مذنب ومسؤول عن الجرمية التي أتهم بها.
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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  بالطرفــني املتنازعــني رابطــة نســب أو معاهــدة أو حلــف  قبــي.     

 إخــراج الجــاين مــن املنطقــة التــي اقــرتف فيهــا الجــرم، ويتــم الجــاء يف حالــة القتــل العمــد 

ــكاكات  املســتقبلية «  ــاً مــن االحت وانتهــاك العــرض مــن أجــل إبعــاد الجــاين عــن العيــون وخوف

غيــب عــن العــني تغيــب عــن الذهــن «.

ويُعطــى الجــاين مــدة ثاثــة أيــام وثلــث اليــوم الرابــع إلخــاء أهلــه وحالــه ) مالــه مــن املــوايش 

وغرهــا ( يك يبتعــد عــن غرميــه. وتعطــى هــذه املــدة مكفولــة مــن إحــدى العشــائر أو شــيوخها  

ــدن  ــاكن يف امل ــة واألردن أن الس ــة الغربي ــائر يف الضف ــت العش ــرة اتفق ــة األخ ــاء. ويف اآلون للج

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 

تجنبــاً لوقــوع الــر. 

  

ــرار  ــر بق ــة ج ــاين إىل عقب ــي الج ــث أج ــل حي ــرى الخلي ــدى ق ــة يف إح ــت قضي ــد حصل وق

ــخصاً.  ــاين 250 ش ــع الج ــل م ــة ورح ــن الجاه ــي م إجاع

يقترص الجاء عى أبناء الجد الرابع ممن يدفعون يف قرش الدم املعدود.

  مــدة الجــاء ســبع ســنوات للجــاين، أمــا عصبتــه وعاقلتــُه فينظـَـر يف أمرهــا بعــد ســنة أو ســنتني 

مــن الجــاء، لتعــود إىل مــكان ســكنها وممتلكاتها.

  وإذا كان دخيــاً أو طنيبــاً يف العشــرة وتقــرر جاُؤهــا، ال يلحقــه تكاليــف ولكــن يجــي معهــم 

وينــزل يف مضاربهــم. ويف اآلونــة األخــرة أكــر العشــائر مل تعــد ترحــل جميــع العشــرة مــا عــدا 

ــام وثلــث عــى  ــة أي ــدم تؤخــذ ثاث ــة- حيــث أن عطــوة ال ــة الجــاين الداني خمســة الجــاين -عصب

جميــع أفــراد عشــرة الجــاين ولكــن أثنــاء تجديــد العطــوة بعــد فــورة الــدم تؤخــذ العطــوة عــى 

خمســة الجــاين.

وللعشرة التي استضافت املجني عليه وعاقلته دور مهم يتلخص يف الجوانب األتية:

املشاركة يف تشييع جنازة املجني عليه.	 

القيام بواجب العزاء لذوي املجني عليه.	 

العمل عى اتخاذ العوائد املتبعة بطلب هدنة ملدة ثاثة ايام.	 

املحافظــة عــى امــوال الجــاين وحالــه وممتلــكات وعقاراتــه وذويــه مــن الحــرق أو النهــب 	 

أو الدمــار ، أو الرقــة ، يف ســاعة االحــزان أو رغــوة االذهــان ، وفــورة الــدم.

نقل أمتعة الجاين واثاثه واغراضه وعاقلته اىل موقع الجاء.	 
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تجديــد العطــوة العشــائرية  ملــدة ســنة، واحيانــا دفــع املبالــغ املســتحقة  يف فــراش العطــوة-	 

املستعجل-. الدفع 

توفر مكان للسكن ومستلزماته لعاقلة الجاين.	 

العمل عى 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.	 

الثـاأر
» الدم ما ي�شو�س وما يبلى »

الدم ل يغ�شل ال بالدم 
الثــأر عــادة جاهليــة ألغاهــا اإلســام وتكــون يف حالــة الــدم وهتــك العــرض. وحــال معرفــة أهــل 

القتيــل بالواقعــة يهبــون مطالبــني بدمــه مــن أهــل القاتــل. حيــث قــال تعــاىل ] النفــس بالنفــس [ 

فاإلســام ألغــى الثــأر نهائيــاً لقولــه تعــاىل ] وال تــزر وازرة وزر أُخــرى … [ 

ــا  ــدم م ــعبي « ال ــل الش ــل يف املث ــذا قي ــت. ول ــدود وال وق ــه ح ــس ل ــد لي ــل العم إالّ أن القت

بســوِّس«، « وبــرِّ القاتــل بالقتــل ولــو بعــد حــني«، وال ينتهــي طلــب الثــأر إالّ بالصلــح أو قبــول 

ــة.  الدي

ــْن  ــل َم ــذا قي ــذ باليمــني يرجــع بالشــال ول ــا أُخ ــر بقــر أو طبــش بطبــش وم ــأر هــو ق فالث

ــتثار اســتجار. اس

ــر  ــل مهــا طــال األم ــل القات ــى الجــد الخامــس. قت ــأر مســموح يف العــرف العشــري حت والث

ــال : اســتعجلت. ــاً وق ــه بعــد أربعــني عام ــدوي أخــذ حق فالب

  وإذا مل يكــن للمغــدور ســوى بنــت، تزُوجهــا أمهــا عــى مهــر الثــأر فيصبــح واجــب الثــأر عــى 

ــرته. الزوج وعش

حالت �شداد الثاأر:
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 أربعــني 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 عشرته ، فتطارده عشرته وتجره عى دفع الحق.	 
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 املداورة :�شواب العيار الناري

للتخويف واإطالق 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 تُعلــن العشــرة براءتهــا عــن هــذا الشــخص وتؤخــذ 

عطــوة مــن أهــل القتيــل.

 

ــون العطــوة، وقــد  ــل ويقبل ــرأت العشــرة  وشمســت الجــاين فقــد يتكــرم أهــل القتي ــإذا ت ف

ــك. أمــا الجــاين فــا تســامح معــه ويجــب هــدر دمــه. يســامحون العشــرة بذل

فــكل مــن يُطلــق الرصــاص ويتســبب يف جــرح أيَّ إنســان أو قتلــه يهــدر دمــه وتتــرأ العشــرة 

منــه ألنهــم شمســوه.

  

وإذا حصلــت اإلصابــة الناريــة أثنــاء اللعــب بالســاح فيتكفــل الجــاين بقيمــة الــرضر. أمــا إذا 

كان قاصــداً 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 يشــرتي دمــه مــن ذوي املجنــي عليــه 

بــأن يلتــزم الجــاين وخمســته باالســهام واملشــاركة يف دفــع أي ديــة  تطلــب مــن ذوي الجــاين عليــه 

ــة  ارتكابــه  هــو أو خمســته جرميــة  قتــل ، وهــذا االلتــزام مــن طــرف واحــد .  مســتقبا يف حال

ينظــر محمــد فهــد األعــرج ، ص 47.

خ�شا�س 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�س الدم احل�شنة-احل�شنى:

هــي رد الجميــل لشــخص عمــل عمــا معروفــا ، وصنــع جميــا وانقــذ العشــرة بشــهادته مــن 

دم شــخص  أو انقــذ أحــد أفــراد 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 .
 يعتر الجرادات يف سعر حسنى لعشرة  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 بالــرضر عــى الجــاين يتوجــب عليــه دفــع جميــع مــا تســبب 

بــه وزيــادة عــى ذلــك تؤخــذ عطــوة. 

ــل  ــادة واعتق ــاج العي ــر زج ــباب بتكس ــة ش ــادة أربع ــل يف عي ــرٌضً يعم ــم مم ــدث أن اته وح

الشــباب األربعــة وثبتــت براءتهــم مــن التهمــة فتوجــب عــى املمــرض أداء ميــني بخمســة. والــذي 

تثبــت عليــه تهمــة العالــة 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 بعالــة أحــد أفرادهــا وهــدرت دمــه يســقط حــق العطــوة مــن املواطــن 

القاتــل، وإذا متــت العطــوة تكــون كــا يقــال يف الُعــرف العشــري هــي «شــدة خاطــر« للحمولــة 

فقــط وامليــت مــات واللــه يحرقــه يف نــاره. ومببــادرة عشــرة العميــل يســقط حــق املطالبــة بــأي 

مطلــب مســتحق عشــرياً أو قانونيــاً.

أمــا إذا قــام أحــد النــاس بقتــل مــن اشــتبه بعالتــه وثبــت للنــاس بعــد قتلــه بأنــه غــر عميــل 

فيجــب عــى الجــاين أن يدفــع أربــع ديــات ألنــه حكــم الدليخــة. 
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قتل مواطن على يد عميل

 يكــون دمــه مهــدوراً أمــام جميــع النــاس وعــى العشــرة أن تدفــع ديــة املقتــول إذا مل تكــن 

قــد شمســت ابنهــا العميــل.

العطوة مع اليهود:
ــكان  ــردت الس ــت األرض وط ــي احتل ــة الت ــع الصهيوني ــود ، م ــود رصاع وج ــع اليه ــرصاع م ال

الرعيــني منهــا ، فــا يســمح العــرف الشــعبي بأيــة اجــراءات عشــائرية معهــم  ، ألن هــذا الوضــع 

ــة الفلســطينية. ــة للتحــرر وإقامــة الدول ــة وفصائلي تحكمــه عوامــل سياســية تنظيمي

ق�شايا حوادث ال�شري, الده�س
ــإذا كان الســائق مرخصــاً وثبــت  ــا عــى الشــارع ويرصعــه، ف هــو أن يصــدم ســائق إنســاناً م

ذلــك يكــون مخطئــاً 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 مروقــة أو تكــون شــبهة لــه يف ســياقتها فيقتــل إنســاناً ففيــه ديــة شــبه 

العمــد وهــي 100 مــن اإلبــل منهــا 40 حوامــل أو يدفــع قيمــة اإلبــل. 

     

ــر  ــه يعت ــد ألن ــر متعم ــه تؤخــذ عطــوة إذا كان الدهــس غ ــاناً وقتل وإذا صــدم الســائق إنس

قضــاًء  وقــدراً، وإذا كانــت الســيارة مؤمنــة ومرخصــة يأخــذ مــن التأمــني، ويف حالــة عــدم وجــود 

رخصــة ســياقة أو تامــني يقــوم بدفــع ديــة كل شــخص دهســه. وقــد حصــل أن قــام أحــد األشــخاص 

برقــة ســيارة والــده وســاقها وصادفتــه يف الطريــق امــرأة متســك ابنهــا وتحــاول قطــع الشــارع 

ــي  ــوة والباق ــراش عط ــار ف ــا  1250 دين ــاراً  منه ــع ]11250 [دين ــل، فدف ــائق الطف ــس الس فده

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 قضــاًء وقدراً.
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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.

ــد  ــد عمي ــن عن ــدأ م ــوة تب ــكام ، والقه ــاح الســام وال ــا مفت ــوة ، أنه ــد صــب القه ــن قواع م

الجاهــة ، أو كبــر عليــة القــوم ، ثــم االتجــاه نحــو اليمــني ، والصــب للشــخص ثاثــة فناجــني  فقــط، 

ويقــدم الفنجــان باليــد اليمنــى ويؤخــذ باليــد اليمنــى ، وأن ينحنــي صبــاب القهــوة حينــا يقــدم 

ــه  ــة الســادة بالفنجــان لتنبي ــرع مقدمــة دل ــك ق ــر ، وكذل ــا عــى االحــرتام والتقدي الفنجــان دلي

ــة  ــز الفنجان-لغ ــافها  يه ــوة وارتش ــد رشب القه ــوة، وبع ــان القه ــذ فنج ــغول ألخ ــخص املش الش

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 .

ــق الغــي، ومحاســة  ــرة جــدا، وابري ــة الكب ــراووق – الدل ــا: ال ألدوات القهــوة مســميات منه

القهــوة ، املعدنيــة، واملهبــاش، والهــاون، والفناجــني، 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 ،املربــة ، 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 

ــخ 2010/5/29م. ــخ 2007/1/28م واذاعــة أمان-طولكــرم بتاري الســاعة التاســعة مســاء بتاري
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الف�شل ال�شاد�س

�لعرف �لع�شريي

يف

ق�شايا �لأر�س و�لعقار�ت و�لأمو�ل
احلق على قدر طالبه

واحلق على قدر قوة الطارد
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ق�شايا الأر�س 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�س اأم اخلم�شات

حدود الأر�س وتق�شيمها
 

ــدم  ــني  وإذا مل يق ــهود املقنع ــم الش ــي تقدي ــى املدع ــب ع ــد األرض يتوج ــكار ح ــة إن يف حال

ــا. ــا محلّف ــا وإم ــا حالف ــه أداء القســم إم شــهودا، وجــب علي

 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 يحــرض قاســم األرض إذا كان موجــوداً  وإمــا أن يضــع عــى 

ــك أو يل  أو تعامــل األرض  ــأن هــذا الحــق ل ــم ب ــه العظي ــول : اشــهد بالل ــاً ويق املتخاصمــني كف

كــا يُقــال يف الُعــرف العشــري “األرض أُم الخمســات “ أي أداء قســم بخمســه إذا مل يوجــد رجــل 

ُمعــرف لهــا.

  وقيــل يف الُعــرف العشــري عــن الحــدود ] الحيطــة للعــايل والشــلهاب ملقلــب املــاء ومقلــب 

املــاء للــذي يبنــي الجــدار وإذا مل يوجــد جــدار فمقلــب املــاء هــو القاســم. 

 

البناء
اإن غاب عنك البنيان دونك ر�شومها

�شو�شة البنيان املاء والدخان
 مرحلــة اعــداد البنــاء  تبــدأ باختيــار قطعــة أرض وتســويتها ، بــأن تكــون بعيــدة عــن مجــرى 

الســيول واألوديــة ، حتــى ال تكــون عرضــة لانجــراف 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 

ــاع  ــاحة فاجت ــع أو الس ــة أو الجام ــوان أو املضاف ــا الدي ــة ، أم ــكن واملعيش ــوم والس ــاين للن الث

العشــرة أو العائلــة ويســتخدم لحــل املشــاكل وإقامــة الســهرات والحفــات وليــايل الســمر 

ــه بــر مــاء  ــه روزنة-فتحــة يف أعــى الســقف- وبجانب ــزواج، واملآتم-بيوت-العــزاء- ول وحفــات ال

وحفــرة امتصاصيــة ، وموقــد للنــار ، ومســفط للفــرش، وخابيــة لتخزيــن الحبــوب مصنوعــة مــن 

ــأوى  ــت م ــاء ، وكان البي ــيد وامل ــرتاب والش ــن ال ــة م ــواد األولي ــرض امل ــابقا يح ــني ، وكان س الط

ميــارس املواطــن فيــه حياتــه اليوميــة بــكل ســهولة ويــر ،  ومــاذ مــن االعــداء أو الوحــوش ومــن 

الحــر والقــار  واســتيعاب النشــاطات الليليــة والنهاريــة، ويكيــف البيــت ويامئــه مــع احتياجاتــه 

ــا دار-. ــاء واالســتمرار-عار ي ــال للبق ــت األجي ــت العمر-بي ــره بي املتطــورة  ويعت
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ارتبــط ببيــت العمــر والعقــد العــريب مهــن وحــرف منهــا الحفــار ، والدقــاق ، والنحــات، ومعلــم 

البنــاء ، والقصــار ، والنجــار والحــداد ، والدهــان ،والبليــط  والكحيــل وغرهــا مــن الحــرف.

ــر املحكمــة العشــائرية  ــة املجــاين ، ومق ــدق القري ــة فن ــد العــريب خاصــة املضاف ــر العق   يعت

واملناســبات االجتاعيــة ومركــز ثقــايف ومنتــدى أديب وعنــوان للعشــرة واجتاعاتهــا ، ومركــز تســير 

ــة  ــات الهوي ــاري واثب ــه الحض ــس الوج ــة ليعك ــام باملضاف ــم واالهت ــة، يف املواس ــور الحياتي األم

ــة للعشــرة. الذاتي

الســاكن الجديــد يصنــع الطعــام –الوكــرة- لألقــارب واألهــل والجــران، ويــرد الجــران بصنــع 

طعــام االنزالــة للســاكن الجديــد . ينظــر لقــاء  الباحــث  مــع اذاعــة فلســطين-برنامج مــن تراثنــا 

الشــعبي مــع مثقال الجيويس بتاريــخ 2006/4/10م وبتاريــخ 2006/4/24م وبتاريــخ 2007/2/26م.
  

 يســتطيع الشــخص االتفــاق مــع جرانــه حــول البنــاء عــى ِحــدّه دون أن يفتــح نوافــذ أو أن 

يفتــح النوافــذ مقابــل االتفــاق مــع جرانــه بالــرتايض إذا أبعــد مســافة تهويــة. ويخضــع لقانــون 

البنــاء والتنظيــم يف حالــة عــدم الــرتايض بــني الجــران. 

ُحرَمة البيت-بيت ال�شَعر-
ــت- ــاب البي ــا والحظنة-ب ــة مع ــقق مخيط ــاث ش ــدة أجزاء-ث ــن ع ــَعر م ــت الََش ــون بي يتك

والرواق-الجــزء الخلفــي ، والرفة-الجــزء الجانبــي مــن البيــت ، واملعند-الشــبَح  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 الَقَود-ذبيحــة الفــرح-.

ــع أو  ــث أو املروب ــطي واملثول ــط- والواس ــن 3-5 وس ــدد األعمدة-م ــت بع ــة البي ــون مكان تك

املخامــس، يســمى العمــود األمامــي باملقــدم والخلفــي بالزافــرة والعمــود األوســط ويقابلــه العامــر 

واليــد األماميــة والرجــل الخلفيــة ، وينصــب بيــت الشــعر يف فصــل الشــتاء يف الشــعاب لابتعــاد 

ــات   ــمى ناي ــه تس ــة خلف ــة متتالي ــة ترابي ــل اقني ــارص ، وعم ــو الق ــة والج ــارات الهوائي ــن التي ع

ومفردهــا نــاي خلــف بيــت الشــعر ملنــع تدفــق  ميــاه األمطــار الغزيــرة إىل داخــل البيــت ، أمــا 

 يف الصيــف يُنَصــب يف املناطــق املرافعــة ورؤوس الجبــال أو الســهول املرتاميــة يف األرض املنبســطة.

ــاء  ــة والوف ــة واألصال ــز الكرام ــع ورم ــوح للجمي ــت مفت ــعبي بي ــرف الش ــعر يف الع ــت الش      بي

ــدق مجــاين  ــة وفن ــة والجــرة ، وهــو مضاف ــة والضياف ــة االجتاعي ــز للمكان واإلخــاص ، وهــو رم

ــز. ــت الع ــوم وســمي ببي ــث الق ــة وحدي ــكان للســهرات والتعليل وم

حــدد العــرف الشــعبي ُحرَمــة بيــت الشــعر بالطيحــة والطلعــة بعد خطــوات الشــخص املعتدي 

ــي ،  ــار ذهب ــت الشــعر ، وكل خطــوة تقــدر بدين ــه بي ــه إىل  دخول مــن لحظــة خروجــه مــن بيت

وحــدوده باملــراح واملحــايس مــن حــدود األوتاد-األطناب-التــي تربطــه ، وحــددت بأربعــني مــرتا 
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مــن بــاب البيــت ملــن دخــل هاربــا دخيــا أو طنيبــا.

   أما أشكال العقاب ملن يعتدي عى 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 الــرتاث الشــعبي.

الزراعة م�شاع
ــاغ  ــد إب ــا بع ــأكل غلته ــاع وي ــزرع األرض املش ــرة أن ي ــس العش ــن نف ــخص م ــق ألي ش يح

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.

ــه أن  ــْن يــزرع ويصلــح أرضــاً بــور ملــدة خمــس عــرة ســنة يحــق ل ويف الُعــرف العشــري َم

ميتلكهــا.

 

ــى اإلمثــار. ويعــرف بنظــام املغارســة. وبعــد أن  ــة غــرس األرض باألشــجار املثمــرة حت ويف حال

تثمــر ال يحــق لصاحبهــا األصــي أن يطــرد الــزارع ألن األرض ملــن يزرعهــا ويفلحهــا ال ملــن ميلكهــا، 

ويقــول املثــل الشــعبي “ احمــل محراثــك واتبعنــي “. 
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الأمالك العامة واآبار املياه وال�شوارع

النا�س �شركاء يف ثالث :املاء والكالأ والنار
العط�س قتال واجلوع ذلل

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 العــني أو البــر بالشــر أو الدلو-ســهم-أو القــراط أو الحصــة  أو املعدود، 

ــذراع  ــاع أو ال ــج العــود بالشــر أو الفــرت أو الب ــاس املــاء املشــاع تدري وكان يعتمــد يف طريقــة قي

باالســتناد اىل باطــة املنتصــف ، وحركــة الشــمس والظــل بوضــع عامــات املســافة بــني العامــة 

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 والربــة والتنكــة، 

ــاقي وكان  ــمى الس ــخص يس ــا ش ــا أو ينقله ــى ظهوره ــاء ع ــل امل ــدواب لنق ــتخدم ال ــت تس وكان

يغنــي :
من بلد الشيخ يا براد اهلل كريم   

تتعــرض العــني 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 العــني أو املقايضــة.

عــني املــاء مــكان ألخــذ الثــأر أو الطــوش واملشــاكل ، او مــكان لتاقــي العشــاق واملحبــني. ينظــر 

ــخ  ــا الشــعبي مــع مثقــال الجيــويس بتاري :لقــاء الباحــث مــع اذاعــة فلســطني برنامــج مــن تراثن

2007/5/21م.

العــام منهــا يتبــع الدولــة والخــاص منهــا يتبــع أهلــه وإذا حــدث اعتــداء عــى املُلــك العــام أو 

الخــاص يُغــرم املُعتــدي ويُصــد حتــى يرجــع عــن ظلمــه واعتدائــه. فالدولــة هــي املســؤولة عــن 

حــل هــذه املشــاكل والعــرف العشــري ال يحــل محــل الدولــة.

  

وحصــل مــرّة بــأن رجــاً مــن  إحــدى القــرى حــاول أن يســتويل عــى عــني 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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ــق  ــة وال يح ــد املنفع ــه بقص ــتفيد من ــان أن يس ــق لإلنس ــدو فيح ــكاً للع ــاء مل ــا إذا كان امل أم

للمنتفــع أن يلــوث املــاء ألن املثــل الــدارج يقــول : إذا “جيــت عــى بــر ورشبــت منــه ال ترمــي 

ــه”،  فيــه حجــر بعــوزك الزمــان تــرب من

 واملقصود بالحجر التلويث والتخريب وإفساد املياه.

احلجج والطابو
  

ــة  ــة الشــك يف الحجــة فالبين ــراز الوثائــق وتثبيــت الشــهود وكامــل الحــدود ويف حال يجــب إب

ــْن ادعــى واليمــني عــى مــْن أنكــر.  عــى َم

  

ــو والتســجيل أمــا حجــة األرض  ــرة الطاب وعــى الشــخص أن يثبــت وثائقــه وحججــه مــن دائ

فهــي عبــارة عــن أوراق غــر حكوميــة ] غــر رســمية [ تكتــب بــني البائــع والشــاري وتوقــع مــن 

قبــل شــهود. 

  

فالشــخص الــذي يريــد أن يثبــت حجتــه يف الطابــو يتوجــب عليــه اإلعــان يف الجريــدة ملــدة 

15 يومــاً يبــني للجــران واألقــارب حقــه يف األرض ويدعــو مــن يــود االعــرتاض للقيــام بذلــك. وبعــد 

انتهــاء املــدة تصبــح األرض ملــكاً لــه. 

ويف حالــة التشــكيك يف حجــة األرض أو البيــع والــراء، عــى صاحــب الحجــة أن يحلــف ميينــاً 

رشعيــاً بــأن حجتــه صحيحــة مبعنــى أن يــزيك حجتــه وحينهــا تصبــح ســارية املفعــول ومعتمــدة. 

حق ال�ُشْفَعة:
حــق متلــك الشــفيع للجميــع ملنــع الــرضر ودفــع الخصــوم، يتــم اللجــوء لحــق الشــفعة حينــا 

ــارات  ــفعة يف االرض والعق ــق الش ــون ح ــار، يك ــدث رضرا للج ــد يح ــب وق ــخص غري ــرتي ش يش

للريــك أو القريــب أو الجــار املاصــق لــه حــق األولويــة يف مبــاع أو الــزواج مــن قريبــة حســب 

رغبتهــا هــي .

جمالت حق ال�شفعة
الزواجالعقاراتاالرض

من له حق ال�شفعة
الجار املاصقالقريبالريك
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الو�شاقة:

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 بــني الطرفــني للحــل، ويكــون بدفــع املســتحقات مقابــل 

ارجــاع الــيء املوســوق.

املزروعات
ــة  ــة واملعرف ــرة والصنع ــل الخ ــل أه ــن ِقب ــة م ــا الخراس ــري له ــرف العش ــات يف الُع  املزروع

ــه وتعويضــاً للخــارس. ــة ل ــة عقوب ــة مالي ــبب غرام ــرضر ويضعــون عــى املتُس ــن يقــدرون ال الذي

وخراسة املزروعات تعني تقدير القيمة أو التخمني للرضر والخسائر.

 أمــا إذا كان االعتــداء مــن قبــل حيوانــات أو أطفــال فيُقــدر الخــراس الــرضر وتدفــع القيمــة 

وأمــا إذا كان  الــرضر مــن البالغــني فتقــدر القيمــة بأربعــة أضعــاف ألن البالــغ مييــز بــني الصحيــح 

والخطــأ ويجــب أن يدفــع مــا خربتــه يــداه.

ــا الزراعــة  وإذا كان االعتــداء مقصــوداً ومخططــاً تحــول القضيــة إىل الشــخص املختــص بقضاي

ــه وال يجــوز  ــا ألن الشــجر يســبح لل ــام مــن صاحبه ــع الشــجر كانتق ــة تقطي واملزروعــات يف حال

االنتقــام منــه. 

وحــدث أن قــام أحــد الجنــاة بقطــع كــرم الزيتــون مــرات متتاليــة انتقامــاً مــن صاحبــه الخصــم 

وعــى هــذا يجــب أن يدفــع الجــاين مقــدار مــا قطعــه أضعافــاً مضاعفــة ألن الشــجر نهانــا اللــه 

عــن قطعــة، فالرســول كان يــويص القــادة قبــل املعركــة بعــدم قطــع شــجر العــدو وال حرقــه وال 

تخريبــه. 

احليوانات
يخت�س بها ذوي اخلربة اأو رجالت القطاعات اأو احلالل واملوا�شي

للرقــة حــق يف الُعــرف 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 الرقــة تدفــع التعويضــات مضاعفــة إذا كانــت موجــودة يف الشــارع أمــا إذا كانــت 

ــرأس املــروق إىل  ــد يصــل  ال ــوص وق ــر منق ــل غ ــا عطــوة وحــق كام ــت فيؤخــذ فيه ــن البي م

ــا  ــن عليه ــة إن مل يك ــع مضاعف ــوخ فتدف ــب والخ ــروم العن ــة ك ــا رسق ــار. وأم ــة آالف  دين خمس

حــارس. 

صاحــب الدابــة مســؤول عنهــا إذا ألحقــت الــرضر ثقيــاً أو خفيفــاً أو  قتــاً وهــو ملــزم، بــه ألن 

الدابــة تعامــل معاملــة الســيارة. أمــا رسقــة الحيــوان فيحســب القــايض املــروق عــى أنــه موجــود 

ويحســب عــدد الســنني املنقضيــة عــى الرقــة ويقــدر الثمــن. ومــا عــى الجــاين إالّ أن يدفــع. 
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وحصــل أن ضــاع خــروف لجاعــة فاشــتبهوا بشــخص مــا ورسق أحدهــم مــن غنــم املشــتبه بــه 

خروفــاً وذبحــوه، وتــوف الشــخص الــذي رسقــه، وبعــد عريــن عامــاً ذهــب أبنــاؤه ليستســمحوا 

الرجــل ويدفعــوا مثــن الخــروف، ولكــن الرجــل قــوَّم الخــروف بأنثــى، واألنثــى تلــد وخــال عريــن 

عامــا تنجــب العريــن خروفــا، فيجــب دفــع مثنهــا.           

ــوت،  ــل أو مت ــم تحي ــار أن الغن ــى اعتب ــف ع ــدد إىل النص ــص الع ــة يُنق ــذه الحال ــن يف ه ولك

ــح.  ــوم الصل ــة ي ــدر القيم ــة  وتق ــوم الخــروف بأربع ــدد فيق ــع الع ــع رب ــايل يدف وبالت

أما إذا قتل الحيوان إنساناً يتوجب عى صاحبه دفع الدية.

الأموال والتجارة
ــع  ــح يفــرض عــى الجــاين دفــع  رب ــة إذا مل يتــم االتفــاق عــى الرب يف حــال املشــاركة التجاري

ــح  ــح والخســارة يلحــق الجــاين الرب ــة عــى الرب ــة الراك ــه. ويف حال ــدر حســب أمانت ــح املق الرب

ــه يف الخســارة.  ــاح وال يلحق ــع يف األرب ــه الرب ــار أن ل والخســارة عــى اعتب

أمــا العربــون فيتــم البيــع لــألول فقــط عــى اعتبــار أنــه ربــاط البيــع فيدفــع املشــرتي مبلغــاً 

مــن املــال والــذي يعــرف برســن البيــع. 

  وأمــا األمــوال والتجــارة فلهــا اتفاقيــات فــإن حصــل اتفــاق بــني البائــع واملشــرتي ومل يدفــع 

املشــرتي إالّ مقــداراً معينــاً يأخــذ بضاعــة مبقــدار مــا دفــع وإالّ  كان البيــع باطــاً. 

  

ــال  ــرة  ورج ــاب الخ ــا أصح ــارة يحله ــوال والتج ــى األم ــراف ع ــني األط ــاف  ب ــل خ وإذا حص

ــْن أنكــر.. ــْن ادعــى واليمــني عــى َم ــة عــى َم اإلصــاح فالبين

  

وللبائــع حريــة إلغــاء الصفقــة خــال 48 ســاعة، “مئــة قلبــه وال غلبــة”، ولكــن إذا مــرت هــذه 

الفــرتة ومل يُبلــغ البائــع املشــرتي يصبــح جائــراً خاصــة يف بيــع املمتلــكات أو العقــارات واألرايض. 

وإذا اقــرتض 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.  
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تزوير املعامالت

ــة  ــر مادي ــراء وهــذه تعت ــع وال ــا البي ــة ومنه ــاس مختلف ــني الن ــي تجــري ب     املعامــات الت

والجــاين الــذي يُــزور معاملــة يجــب عليــه دفــع جميــع الخســائر التــي تســبب يف آثارهــا الســيئة 

وعــادت عــى املجنــي عليــه. ألنــه إذا انعدمــت القوانــني التــي يلتــزم بهــا النــاس، وإذا فقــد الجــزاء 

والعقــاب يتــادى النــاس يف الــر ويصبــح الوطــن فــوىض وحيــاة النــاس غــر مســتقره وصــدق 

الشــاعر حــني قــال :
ال يصلح الناس فوضى ال سراة هلم    

وال ســــراة إذا جهاهلم سادوا.    
ــع  ــل جمي ــاين أن يتحم ــى الج ــب ع ــر فيج ــال الغ ــاب م ــدف اغتص ــر به ــل التزوي وإذا حص

الخســائر ومــا يلحــق بالطــرف اآلخــر. وإذا مل يلحــق رضراً بالطــرف اآلخــر فــا حــق عليــه وتعامــل 

ــر وحكمهــا الســابق. ــة التزوي املخالفــة معامل

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�شم�شرة على الأر�س وبيعها لليهود
اللي يفرط يف اأر�شه يفرط يف عر�شه

الأر�س كالعر�س ل يفرط فيها.

انتــرت عــادة الســمرة يف عهــد االنتــداب الريطــاين عــى فلســطني. وهــدف السمســار هــو 

نيــل املــال بأيــة وســيلة مروعــة أو غــر مروعــة. وقــد صــدق إبراهيــم طوقــان حــني وصــف 

ســارسة األرض بأنهــم حــرات ضــارة يجــب إبادتهــا وتخليــص الشــعب الفلســطيني مــن خطرهــا

 فقال :
فكر بأرض نشــــأت هبا    

وأترك لقربك أرضًا طوهلا باعُ.    
فــإذا علــم البائــع بنيــة املشــرتي بأنــه سمســار، فهــو مشــرتك معــه يف اإلثــم وهــو نــازل عــى 

ــار  ــه سمس ــرف بأن ــة أرض دون أن يع ــاً يف قطع ــاً باهظ ــع مثن ــخصاً دف ــك أن ش ــال ذل ــع. مث طم

فأعلــم بــأن البيــع غــر مــروع. ومــن ثــم فــإن تواطــؤ صاحــب األرض مــع السمســار يضعــه يف 

ــه اليمــني  ــه سمســار فعلي ــني. وإذا مل يكــن يعــرف بأن ــني واملهرب ــة واملراب صــف العمــاء والخون

ــه. بخمســة حتــى يثبــت براءت
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والُعرف العشري ال يُنفذ حكمه يف سارسة األرايض ألسباب منها:

ــح 	  ــم لوائ ــت عليه ــي ثبت ــة  الت ــلطة الحاكم ــؤوليات الس ــة ومس ــام املحاكم ــن مه ــا م ألنه

ــارسة. ــم س ــام بأنه االته

املبالغ املالية الكبرة التي تدفع كإغراءات مالية والتي يعجز أهله عن سدادها.	 

عــدم زوال ظــل االحتــال واالرتبــاط الوثيــق مــا بــني الشــعب اليهــودي والفلســطيني 	 

ــع  ــد البي ــة ض ــراءات صارم ــذ إج ــدم أخ ــال بع ــلطات االحت ــا س ــي تصدره ــات الت واملعام

ــل.  ــن ردة الفع ــاً م خوف

هــذا وقــد قيــل ]َمــْن فـَـرََّط يف أرضــه فقــد فــرط يف عرضــه[، ]واألرض كالعــرض ال يجــوز التنــازل 

. ] عنها

ومن تثبت تهمته باأنه �شم�شار يهدر دمه.
وإذا ثبــت عــى السمســار أنــه متســبب يف مصــادرة األرايض يكــون حكمــه كَمــْن قتــل مئــات 

األرواح فالسمســار قــد أرض بــأرايض كثــرة وتســبب يف نقــل ملكيتهــا مــن أصحابهــا الرعيــني إىل 

العــدو ولذلــك يجــب قتلــه واألوىل َمــْن يقــوم بقتلــه هــم أهلــه ألنــه “َمــْن عنــده مجنــون يجــب 

ربطــه “.

ويعامــل السمســار معاملــة املنافــق ألنــه أعطــى َمــْن ال ميلــك حــق األرض ولــذا فهــو اعتــداء 

عــى شــعب وأرض ويجــب إعــان الحــرب عــى الســارسة. 

والسمسار ال يدفن يف مقابر أهل البلدة وال يصى عليه وال يكفن وال ميي يف جنازته.  

وكذلــك مــن يقــوم بتزويــر بصمــة رجــل كبــر الســن دون علمــه مبــا يخصــه مــن أرايض فعملــه 

هــذا يعــد مــن الســمرة عــى األرض لصالــح العــدو.
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�شرقة ال�شيارات

الرقــات – مــن الخــاء : أمــا راس املــال املــروق فرجــع إذا اعــرتف الجــاين وإذا مل يعــرتف 

ــه أداء القســم. علي

وأمــا داخــل الســور فيقــدر حســب نــوع الرقــة إذا كانــت ذا قيمــه يف املــال أو العــرض يدفــع 

الجــاين أربعــة أضعــاف القيمــة ]قيمــة املــروق[  وإذا أنكــر عليــه ميــني بخمســه. 

اأما �شرقة ال�شيارات :
إذا متــت عمليــة الــراء مبعرفــة  وقصــد، فليــس لــك حــق تســتحقه وإذا متــت باســتغفال يلحق 

البائــع كل النفقــات ألن “العيــب مرجوعــه لصاحبــه”  وللمشــرتي فــرتة تقــدر بثاثــة أيــام ليفحــص 

البضاعــة ومعاينتهــا ويرجعهــا إذا مل تعجبــه، وبعدهــا ال يحــق لــه إرجــاع البضاعــة.

وقد أعطى الُعرف العشري أحكاماً لقضايا الرقات وقسمت قضايا الرقة إىل أنواع منها :

رسقة األقارب : فمن تثبت عليه يدفع املثنى أو املربع الن فيها خسة ودناءة.	 

رسقة أهل البلد : يدفع اليء نفسه أو مثنى أو مربعاً.	 

رسقة الحيوان : مربع أو حسب علوم أهل البلد.	 

رسقة يف الخاء 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 

واجتاعــي وســيايس ونفــيس ومنظومــة القيــم.

تكــون العونــة يف املواســم الزراعيــة مــن حراثــة وبــذار وتعشــيب وقطــف املحصــول وتجميــع 

ــراح  ــقفها ويف األف ــوت وس ــد البي ــال عق ــك يف مج ــه، كذل ــه وتخزين ــه ودرس ــدر وتقليب ــى البي ع

ــا. ــم الهداي ــم والدعــوات وتقدي ــراح والوالئ واألت

تعتــر ذبيحــة الفرح-القود-مــن مجــاالت العونــة لكــن يردهــا الشــخص يف مناســبة عنــد الطرف 

اآلخــر ويعتــر عــدم ردهــا ضعــف أو انتقــاص مــن املكانــة االجتاعيــة ويطالبــه بإرجــاع القــود 

ألنــه يــل يســوس وال يبــى.

ينظــر لقــاء  الباحــث  د.إدريــس جــرادات 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�شيف:

كل مما يليك وزغر لقمتك-
فلســطني مــكان التقــاء الحضــارات والثقافــات والطوائــف وامللــل والنحــل ، ولــكل بصمتــه يف 

املنطقــة، واشــتهرت فلســطني بــأكات شــعبية مميــزة، منهــا املنســف يف منطقــة الجنــوب واملقلوبة 

ــاق  ــي أطب ــاوي وه ــب املش ــزة ، ويف النق ــة غ ــة يف منطق ــال والفت ــخن يف الش ــط واملس يف الوس

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 اجتاعيــة 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 الجران.	 

الغديرة:الختان.	 

الوضيمة: املأتم.	 

النقيعة: القادم من سفره.	 

الوكرة: 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 أمر ، وإن قعد أسر ، وإن غادر شاعر-.

ينظــر لقــاء  الباحــث  د.إدريــس جــرادات حــول ذبيحة الضيافــة  يف املوروث الشــعبي  مع إذاعة 

فلســطني-برنامج من تراثنا الشــعبي مع مثقال الجيويس بتاريخ 2006/1/16م،2006/1/31م.
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ال�شناعات واحلرف ال�شعبية

اللي بتعجبه الكروة بريجع على املار�س-
ال�شنعة اإْن ما اأغنت بت�شرت

الصناعــات الشــعبية والحــرف الرتاثيــة متوارثــة مــن جيــل اآلبــاء واألجــداد  إىل جيــل األبنــاء، 

ــي  ــة الت ــة املحلي ــة مــن البيئ وعملــت عــى توفــر الفــرص للعمــل واالســتفادة مــن املــواد األولي

ــة ،  ــاب اآلل ــى حس ــر ع ــط األوف ــد القس ــا الي ــذ فيه ــث تأخ ــة حي ــارة اليدوي ــى امله ــد ع تعتم

ــا الفاخــوري ، والحــداد  ــات بالصناعــات والحــرف الشــعبية ومنه وارتبطــت أســاء  بعــض العائ

والســكايف، والبــزاز ، واملجــدل والخــراز ، والراذعــي والخيــاط ، والعتــال والســقا  والســال وغرهــا.

ــة  ــات طيني ــا إىل صناع ــع منه ــي تصن ــة الت ــواد األولي ــات الشــعبية حســب امل صنفــت الصناع

ــة . ــة وتحويلي ــة وجالي ــة غذائي ــية ونباتي ــة ونحاس ــبية ومعدني ــة وخش وجلدي

ويل ألمة تأكل ما ال تزرع وتلبس ما ال تصنع-

ينظــر لقــاء  الباحــث  د.إدريــس جــرادات 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�شيف حريق
ل 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.

ــا أو  ــوة أو يذبحه ــا بقس ــا وال يرضبه ــا وأصوافه ــى ألبانه ــة ع ــي املحافظ ــن الراع ــوب م مطل

ــا. ــم صاحبه ــدون عل ــا ب يبيعه

لكــن لــه أن يحلــب شــاة يغمــس لقمتــه يف حليبهــا يف الخــاء، وإذا حصــل أي إهــال يتحمــل 

الراعــي املســؤولية ألن املَُغــْر 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 

أقــرص وقــت ممكــن، لكــن مطلــوب مــن الحطــاب الرفــق بالنباتــات وقطــع الجــذع املســوس مــن 

الشــجر ومــا يســتحق القطــع واالبتعــاد عــن العنــرص الحــي النامــي يف الشــجرة .

  وأمــا إذا اعتــدى عــى الشــجر بقســوة يخضــع لنظــام الخراســة يف املــوروث الشــعبي وتقديــر 

قيمــة الــرضر ويدفــع مقابلــه مبلغــا مــن املــال.

احلراث:
-ل حترث عمن كنت حراث-

ــم  ــة يف املوس ــون الحراث ــة، وتك ــم الزراع ــة مبوس ــعبي مرتبط ــوروث الش ــة يف امل ــراث قيم للح

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 الحــراث املســؤولية الكاملــة عــن املوضــوع.
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الف�شل ال�شابع 

�لعرف �لع�شريي 

يف �لطو�شة و�لهو�شة

“لقيه مطب�س ول تالقية حمر�س”

“اإن اإجننوا ربعك عقلك ما ينفعك”
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ق�شايا الطو�شة والهو�شة

مناوشة	 

مدافشة	 

امقارعة	 

مكارعة	 

امزاطمة	 

مباطحة	 

معفرة	 

امطاقره	 

مشاجرة	 

مقاتلة	 

مجاكرة	 

معايرة	 

مطاحنة 	 

مطابشة	 

مخاصمة	 

مناطحة	 

مزاطمة	 

مفايسة	 

مطبش	 

تفشش	 

خاوة	 

 فتوة	 

زعرنة	 

وجهنة	 

تطفيش	 

تهميش	 

تجييش	 

هواة الوجه	 

الجروح الظاهرة	 

الجروح املخفية	 

اصابات اليد ,اصابعها ومشطها	 

األنف-املنخار-	 

األذن	 

العني والحاجب	 

االسنان	 

الرجل واصابعها ومشطها	 

م�شميات الطو�شة وم�شطلحات مرافقة لها

�شلوكيات مرافقة للطو�شة

الرقص-التحدي	 

الزغرودة	 

اخرتاق صفوف الخصم	 

الطلب:أنا طالب فان	 

مناداة وين فان للميدان	 

عامة الوجه ألحد وجهاء العائلة.	 

الحجيز أبو هواة	 

الطوشة لها حجر وليس ساح	 

اأدوات ي�شمح با�شتخدامها يف الطو�شة

األايدي واألرجل 	 

العقال	 

الحذاء	 

الحجارة	 

العصا	 
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اأدوات مينع ا�شتخدامها يف الطو�شة العمومية

االداة الحادة من سيف أو سكني او خنجر أو شبرة	 

الساح الناري	 

الأ�شخا�س امل�شموح لهم امل�شاركة يف الطو�شة
من يدفع يف قرش الدم-الفزعة	 

ابناء العم واألخوة واألقارب	 

من ميتلك الصحة النفسية والجسمية	 

الشباب والفتوة	 

ال�شخا�س املمنوعني من امل�شاركة يف الطو�شة العمومية
األطفال	 

النساء	 

كبار السن-الختيارية واملعمرون	 

ذوي االعاقة الظاهرة	 

الفخذ الثالث من الحمولة-مشكلة بني فخذين-.	 

املرىض	 

فاقد االهلية	 

املشمس-الذي تخلت عنه عشرته	 

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 النــزاع أو يف طــرف 

منهــا. ينظــر عــادل حجــه، ص59.

هدف الطو�شة:
ــاع  ــاك ، أو ايق ــادي واالمت ــق الكســب امل ــذي يخــوض الطوشــة اىل تحقي ــدف الشــخص ال يه

األذى بالطــرف اآلخــر وهزميتــه ، أو أخــذ الحــق أو اثبــات الــذات ، أو تحقيــق مكاســب معنويــة 

ــاين ، ص11-9. ــرتاث الشــعبي ، العــدد الث ــة الســنابل لل ومركــز اجتاعــي أو ســيايس.ينظر مجل

اذا حصلــت مشــاكل فرديــة بــني شــخصني تؤخــذ بينهــا مــدة زمنيــة إلنهــاء املشــاكل تقــدر بـــ 

ســبعني يومــاً حتــى تلتئــم الجــروح وإذا حصــل الوفــاق بــني الشــخصني وأعلــن الشــخص بصوتــه 

ــة  ــا حال ــاين. أم ــن الج ــوض م ــذ الع ــا يأخ ــب به ــي أصي ــات الت ــن املضاعف ــأمل م ــه مت ــة أن للجاه

ــدة  ــة م ــة الجاعي ــس للطوش ــني ولي ــوع متهم ــون املجم ــات، فيك ــني الجاع ــة ب ــول الطوش حص

ــة محــدده ألخــذ الطيــب ..  زمني

ــام أحــد رجــاالت اإلصــاح بأخــذ عطــوة  ــاس فق ــن الن ــة م ــني جاع ــت طوشــة ب ــد حصل وق

مــن الطرفــني، وهــي عطــوة كــم ومل، وتبــني بعــد وقــت أن الطــرف اآلخــر فيــه إصابــات أكــر مــن 

الثــاين فأخــذ عطــوة إقــرار مــن الشــخص الــذي فيــه إصابــات كثــرة وأعطــي مصاريــف )1000( 

دينــار للمعالجــة فاإلصابــات الكثــرة تــأكل الصغــرة. وعــى هــذا فــإن الطوشــات هــي اختصــام 

ــزاع  ــاً،  ويرتتــب عــى ذلــك تدخــل أهــل الخــر لفــك الن ــوا ذكــوراً أم إناث بــني طرفــني ســواء أكان

وحــل املشــاكل. 

ــى  ــوت فع ــام البي ــة اقتح ــا يف حال ــوة. أم ــا عط ــذ بينه ــة تؤخ ــة وخاص ــاجرة عام ــكل مش ف

املقتحــم أن يدفــع مبالــغ كبــرة. وأمــا إذا حصلــت إصابــات يف الــرأس فتســمى ميمومــة، أي التــي 

تصــل إىل  املــخ وإذا كشــفت العظــم تســمى موضحــة ولهــا [15] جمــل أمــا نــزول العقــال عــن 

ــار وقــد يســامح الرجــل. الــرأس فلــة خمســة آالف دين
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اجلروح الظاهرة

 أن يظهــر يف الجســم الخارجــي مــن الــرأس إىل القــدم ويأخــذ عــى ذلــك وجــوه الخــر عطــوة 

إقــرار أمــام القــايض، يُبــني الديــة قولــه تعــاىل: [الجــروح قصــاص] فديــة قتــل الخطــأ هــي )مائــة( 

ــاء ســنتني،  ــاء ســنة، وعــرون أبن ــا عــرون، أبن ــث يكــون منه ــل حي ــد أهــل اإلب ــل عن مــن األب

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 =4.25 غرام ذهب أي [4250] عيار 24 قراط.

والديــة [2000] مــن الشــياه [ماعــز وضــأن] بحيــث يكــون ُعمــر كل واحــدة ال يقــل عــن ســنة 

ومــن البقــر [200]  مــن أبنــاء ســنة وال يقــل عــن ذلــك والديــة كذلــك [12000] درهــم فضــة أو 

[200]  بدلــة عنــد أصحــاب املابــس.  
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 
تؤخــذ عطــوة يف الجــروح املخفيــة ويذهــب عــى القّصــاص فاملجنــي عليــه إمــا أن يقتــص مــن 

الجــاين وإمــا أن يأخــذ الديــة منــه وقــد تقــص الجــروح وهــي خــرضاء وتثبــت مــن قبــل الطبيــب 

أو يلزمهــا ميــني مــن املجنــي عليــة أو مــن الجــاين. 

أو تؤخــذ عطــوة تفتيــش، فــإن تحقــق وجــوه الخــر واإلصــاح مــن هــذه الجــروح يأخــذون 

إقــراراَ مــن الجــاين  وإن  ظهــرت فيــا بعــد يتوجــب عــى صاحبهــا  إثبــات ذلــك باليمــني ألن [

البينــة عــى مــن أدعــى واليمــني عــى مــن أنكــر].

والجروح املخفية يجب إثباتها بواسطة الطرق التالية : 

التقرير الطبي.. 1

اطاع رجاالت اإلصاح املعروفني الذين يدلون بشهاداتهم.. 2

ــى . 3 ــاع ع ــده لاط ــن واح ــر م ــات اك ــاء موثوق ــار نس ــروح. فتخت ــا ج ــى فيه ــت أنث إذا كان

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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اليد اأ�شابعها والِرجل وم�شطها 

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 

ــرت(  ــا قطــع )ب ــة، وأم ــع دي ــكل طــرف رب ــدر ل ــع، يق ــد واالصاب ــة قطــع الي ــة، ويف حال ــة كامل دي

الصابــع، فيقــرره القصــاص.

ــدرون  ــا اآلن فيق ــا أم ــا )15( جم ــدة منه ــكل واح ــع ل ــى األصاب ــذ ع ــم يؤخ وكان يف القدي

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 معــاً فلهــا الديــة الكاملــة يف حــني 

لإلبهــام ثلــث الديــة.

ــع  ــة عــى عــر أصاب ــوزع الدي ــع فت ــا األصاب ــة وأم ــا نصــف دي ــأن له ــد ب ــدر الي واإلســام يق

ــل. ــن اإلب ــع )عــرة( م ــكل أصب ــون ل فيك

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 ثاثة أقسام هي : 

املنخار وله أرنبتا األنف فلكل واحدة منها ثلث الدية.. 1

والثــاين وهــا وســط األنــف فلهــا ثلــث الديــة أيضــاً وإن ذهــب األنــف نهائيــاً مــع حاســة . 2

الشــم ففيــه ديتــان.

واألنف له دية كاملة إذا برت ألنه مرآة الوجه وأما إذا كُر فيؤخذ حسب الرضر

والثالث ويسمى املشام وفيه الدية كاملة.. 3

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.

ــا إذا ذهبــت  ــة إذا بقــي الســمع ، أم ــان معــا لهــا الدي ــة، واالثنت ــا نصــف دي واألذن كاألنــف فيه

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.
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العني

لــكل عــني مــن العينــني نصــف ديــة، أمــا بعــض رجــاالت اإلصــاح فقالــوا إذا أزيلــت العــني فلهــا 

ربــع ديــة،  وإذا فقــد الرجــل بــرصه نتيجــة الــرضب عــى رأســه فلــه الديــة.

الأ�شنان 
األســنان الضحاكــة لــكل ســن  مثــن جمــل يف  ســعره املحــدد يف وقتــه، أمــا باقــي األســنان ففــي 

ــني  ــل وال فــرق ب ــه يف كل ســن خمســة مــن اإلب ــرى أن ــاك مــن ي ــا. وهن كل ســن ان يصــب ذهب

األســنان أمــا اذا كــر مــن الســن يشء فيقــدر عــى حســب مثنــه.

وقــد قســم بعضهــم األســنان فقالــوا يوجــد لإلنســان 32 ســنا ولــكل ســن بعــر. أمــا يف حالــة 

إزالــة األســنان الضحاكــة فيوضــع مــكان الزائــل ذهبــا أمــا باقــي األســنان تقــدر عنــد القــايض، أمــا 

النــاب فلــكل واحــد منهــا )10-15( جــال. ومنهــم مــن مــن قســم عــدد األســنان فيكــون نصيــب 

كل ســن حســب موقعــه وأهميتــه يقدرهــا القــايض العشــري.

واذا أزيلــت جميــع األســنان فلهــا اثنــان وثاثــون بعــرا وإذا أزيــل النــاب الواحــد فلــه خمســًة 

عــر بعــرا .

جميــع قضايــا الطوشــة والهوشــة والجــروح واالصابــات تخضــع للرضــوة وهــي عطيــة مــن املــال 

يف رصة أو بكيــت تعطــى تعويضــا للمصــاب عــن مخــارسه يف العــاج والعطــل والــرضر.

اإنزال الطربو�س اأو احلطة عن الراأ�س:
ترجــع الكوفيــة أو الحطــة يف جذورهــا إىل منطقــة الكوفــة يف العراق، والرســومات عليهــا للداللة 

عــى وحــدة الطوائــف وامللــل والنحــل ، واتخــذت شــعارا سياســيا لحركــة القوميــني العرب-الحطــة 

الرقطــة الغامقــة-، ثــم أصبحــت شــعارا للثــورة الفلســطينية ورمــزا 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.

ــاس  ــريك ولب ــوروث ت ــة وسياســية ، وهــو م ــة وديني ــة اجتاعي ــوش عــى مكان   حظــي الطرب

رســمي لــه تقاليــده للزعــاء وكبــار املوظفــني ورؤســاء البلديــات وأصحــاب الــروة والتجــار ، وهــو 

مصنــوع مــن الجــوخ ، وخيطانــه مــن الحريــر.

ــه باألفنــدي أو البيــك أو الباشــا    اســتعمل الطربــوش لحفــظ املــال والوثائــق ـ ولقــب صاحب

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 جــرادات 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 تعتر تسول أو دناءة:

املساعدة يف دفع الدية.	 

يف حالة الكوارث الطبيعية.	 

يف حالة ارتكاب جرمية قتل بدون قصد.	 

بهدف إجراء الصلحة.	 

يف املصالح العامة.	 

ــس جــرادات حــول التســول يف املــوروث الشــعبي  مــع إذاعــة  ــاء  الباحــث  د.إدري ينظــر لق

ــخ 2007/4/16م. ــويس بتاري ــال الجي ــع مثق ــا الشــعبي م ــن تراثن فلســطني-برنامج م
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احلكم الع�شائري يف م�شاركة املراأة 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، فمثــاً رضب البــوق والغــدر أو الــرضب 

يف الجســم والتبشــيع يربــع بذلــك حــق الرجــل، فاملفهــوم هــو مربــع حــق املــرأة ســواء كان حقــاً 

أو قصاصــاً وغــر ذلــك مــن حــق املــرأة والــذي يــؤدي كذلــك إىل املنشــد فيقولــون بذلــك ) إذيــول 

النســاء شــوك ( مبعنــى ال يجــوز للرجــل مشــاكلة النســاء .
 

نبني هنا اأن الن�شاء الالئي يكون حقهن  كحق الرجل يف الق�شاء اأو الق�شا�س .
امــرأة أو فتــاه دخلــت معــرتك طوشــه رجــال وأنــذرت بذلــك وعمــدت عــى خــوض املعركــة 

مــع الرجــال يــودع بذلــك ويشــهد عليهــا ويكــون بعــد ذلــك حقهــا وقصاصهــا مــواٍز لحــق وقصــاص 

الرجــال مــا عــدا التبشــيع بهــا فــوق ذلــك نحــو عورتهــا أو اإلصابــات املاســة بهــا خلقيــاً 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 والتشــهر 

ــراً  ــا تقدي ــا وال ميســك نفســه له ــرد عنه ــه أن ي ــاب الشــهود، فعلي ــذر هــذا لغي ــك وإذا تع بذل

ــد،  ــا بع ــاء في ــع إىل القض ــور ترج ــذه األم ــا ألن ه ــا ورشف عائلته ــاً لرفه ــرأة وصون ــة امل لحرم

ــا كحــق الرجــل  ــا أو حقه ــرأة فيكــون قصاصه ــون نحــو امل وإذا تحفــظ مبــا هــو مرعــي مــن قان

بالتســاوي وإذا كان التجــاوز مــن الرجــل عــى املــرأة فحينهــا يصبــح حــق املــرأة مربعــاً أو يــؤدي 

ــات  ــن صاحي ــون م ــي تك ــا الت ــات القضاي ــات وحيثي ــك إىل حــق املنشــد، هــذه بعــض كيفي بذل

قضــاة الحقــوق وهنــا نبــني كيفيــة تريــع حجــج القبــى وبعــد االنتهــاء وعــرض القــايض للصلحــة 

فيــا بــني األطــراف وتقديــم وجبــة الطعــام وبعــد االنتهــاء مــن رفــع أواين املائــدة يجلــس القــايض 

ــك  ــودع بذل ــن األطــراف وي ــع الحــق مبوجــب حجــة كل طــرف م ــرع بتري ــني الفريقــني وي ب

ويشــهد عليــه أحــد العــراف وامللمــني بالقضــاء كــا يحــق للقــايض أن يقــايض الخصمــني بحقــه 

عنــد قــايض أخــر إذا مل يــرَض الطرفــان بحقــه وتريعــه وهــذا الــيء نــادر الحصــول يف معظــم 

القضايــا ويســمون هــذا الــيء ) بنكــت حــق القــايض ( وبقولهــم ) حقــك منكــوت يــا قــايض ( 

فحينهــا يطلــب القــايض مقاضــاة األطــراف أو الطــرف ناكــت الحــق مبقاضاتــه يف حقــه وتريعــه 

عنــد قــايض حقــوق أخــر ويكــون ذلــك ) بالحــق املســتأنف ( القــايض هــذه صيغــة قضــاة الحقــوق 

املتعــارف عليهــا .

مــن تــراث وقضــاء عشــائر عــرب النقــب ، بحــث وإعــداد الشــيخ فــرج ســليان أبــو حــاد ، 

مــن ص 61-60 . 
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  الف�شل الثامن 
 

  �ل�شلح �لع�شائري يف �لأمثال  �ل�شعبية-

�لعامية �ملحكية-
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الدنيا مع الواقف لو كان بغل  ■

صار فيها كر عظم  ■

صاحب الحق مدلل  ■

الحق وصاحبه اثنني ■

الصلح سيد األحكام ■

ما يغر 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 ■

الضانة أولها شهامة وثانيها ندامة وثالثها غرامة ■

ال تضمن ضانة وال ترد الغضبانة وال تعمل قدام بابك وكالة ■

خر تعمل رش تلقى ■

الفايض يعمل قايض . ■

الفهيم وديه وال توصيه . ■
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كلنا روس مافينا قنانر . ■

لوالك يالسان ماعرت ياقدم . ■

لسانك حصانك إن صنته صانك وإن هنته هانك . ■

أهل الساح ماح . ■

زبدة الكام كلمة . ■

يوم الصفا ما بتفوت ولو عليه قطع الراس . ■

عدو جدك مابودك . ■

الصلح سيد االحكام . ■

الصلح خر .                                                                  ■

بقايض طاقيته . ■

أبعد عن الر وغني له . ■

ابن الحرام البنام والبخي حد اينام . ■

ابن الحرام ماخاش البن الحال حاجة . ■

اتغدى فيه قبل مايتعىش فيك . ■

أخذ الثأر مش معيار . ■

اذا انخبوا ربعك عقلك إيش بنفعك . ■

اذا بدك تحبني زملة دير وراه َمرَُة . ■

اذا وقع الجمل بتكر السكاكني .      ■
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 ارضب وغمق الجرح وال بد من  الصلح . ■

الف عني تبي وال عني أمي تبي . ■

الي بتعرف ديته اقتله . ■

الي بقتل قتيل بكمل عليه . ■

الي بنوي عى حرق الجرون مبوت قبل الحصيدة . ■

الي بيته من قزاز ما برمي عى الناس حجار . ■

الي ما بعرف الصقر بشويه . ■

الي ماله كبر ماله تدبر . ■

الي برشك باملاء رشه بالدم . ■

أنا وأنت والزمان طويل . ■

األيد الي ما بتقدر تعضها بوسها وادعي عليها بالقطع . ■

الباب الي بجيلك منه الريح ِسَده واسرتيح . ■

البــدوي قعــد أربعــني ســنة وأخــذ بثــأره وقــال اســتعجلت . البــدوي أخــذ بثــأره بعــد اربعــني  ■

ســنة وقــال بــدرت .

الزملة برتبط من لسانه . ■

قصقص طرك ال يألف غرك . ■

الرجال غايبه والنسوان سايبه . ■

إذا رضبت اوجع وإذا أطعمت اشبع زجرت فاسمع . ■
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 أذل الناس من اعتذر إىل لئيم . ■

ارسل حكياً وال توصية . ■

البادي أظلم . ■

الصمت بكسب أهله املحبة . ■

قطعت جهيزة قول كل خطيب . ■

من ذهب ماله هان عى أهله . ■

من الرجال تهيبه . ■

الناس للناس بقدر الحاجة . ■

النكاية عى قد الجناية . ■

إمنا املرء بخليله . ■

اإلعرتاف يهدم االقرتاف . ■

مصطفى - موسوعة األمثال الفصحى , دار اسامة للنر والتوزيع - عان 2001 م .	 

أحمد عطيات ، أمثالنا الشعبية يف امليزان ، ج1 ، ط1 ، عان 1990م	 

ــطينية دار 	  ــعبية الفلس ــال الش ــم األمث ــاهني ، معج ــر ش ــد عم ــاس ، أحم ــم عب ــؤاد إبراهي ف

ــان ، 1989م , ــر ، ع ــل للن الجلي
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  الف�شل التا�شع 

�ل�شلح �لع�شائري يف �حلكايات �ل�شعبية

�لأولياء كق�شاة
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ــا ســوء تفاهــم أو جرميــة أو هناك  ــي يحــدث فيه ــة الت ــر مــن الحــاالت الحياتي الكث

ــل هــذه  ــا . ويف مث ــن تســويتها  أوحله ــي ال ميك ــم الت ــن حــاالت الظل ــة م حال

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 

ــه  ــم ، فأن ــل عــى املتٌه ــدو أو املتهمــون أي دلي ــل ومل يجــد القضــاة الب اتهــم شــخص بجرميــة قت

يطلــب منــه أن يقســم ميينــاً يٌثنــي عليــه أحــد األعيــان املســمى بجيــد األمانــة ، يختــاره املدعــي .

ــخاص  ــب األش ــة . ويذه ــد األمان ــم وجي ــني املته ــني ليم ــة ٌمزكّ ــى ثاث ــول ع ــب الحص ويتوج

األربعــة الذيــن يحلفــون مــع املتهــم إىل ويل معــروف أو نبــي . ويذهــب القــايض معهــم أو يرســل 

ــويل وميــد   ــون بخشــوع . ويقرفــص املتهــم يف حــرضة ال ــه . ويخلعــون أحذيتهــم ويدخل مــن ميثل

يــده ويقســم وبعــده يــأيت جيــد األمانــة ، ثــم يليــه املزكــون ، وإذا غــاب واحــد مــن هــؤالء يقــوم 

أحــد املزكــني بإعــادة ترتيــب األدوار . وأمــا اليمــني الــذي يجــب أال يقاطعــه أحــد فهــو : “باللــه 

ــال  ــم األطف ــذي ييت ــرص ، ال ــد ، املنت ــد األح ــار ، الواح ــل والنه ــق اللي ــرات ( ، خال ــم )3 م العظي

،ويرمــل الزوجــات ، ويهــزم امللــوك ، ويخضــع الظاملــني ، مل أقــم بــيء ، وال قتلــت ، وال رأيــت ، وال 

ســمعت، وال عرفــت ، وال قمــت بالــر وال ســاعدت عليــه” .

ــب  ــد ، عاجــاً أو آجــا ، ويف أغل ــويل ، بالتأكي ــإن ال ــاً ف ــف كذب ــاً وحل وإذا كان الشــخص مذنب

الحــاالت خــال ســبعة أيــام ، ســيعاقبه بقســوة . وســتذبل يــده التــي مدهــا أثنــاء القســم . ومــن 

املمكــن أن يســقط عــى األرض وهــو يغــادر املــزار وينكــر أحــد أطرافــه ، أو يهاجمــه مــرض ، 

ينظر:د.توفيــق كنعــان:  ترجمــة منــر رسحــان، األوليــات واملــزارات اإلســامية يف فلســطني ،رام اللــه، 

منشــورات وزارة الثقافــة الفلســطينية ،  ص283 284.
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ق�شاء ع�شائري ق�شة �شعبية

يٌُحــى أن مشــكلًة حدثــت بــني فريقــني مــن النــاس ، فاجتمعــوا يف بيــت أحــد الوجهــاء للتفاوض 

مــن أجــل حلّهــا ، وإيجــاد صيغــة تــريض الطرفــني لفــّض النــزاع القائــم بينها .

ــر :  ــراً اآلخ ــا منته ــال أحده ــا ، فق ــني منه ــني رجل ــتد ب ــدل وأش ــي الج ــاش حم ــاء النق وأثن

ــه ذلــك  ــه : هــل ســمعت مــا قال ــا حــار ! .ونظــر الرجــل إىل صاحــب البيــت وقــال ل اســكت ي

ــم، ســمعت . ــال : نع الرجــل ؟  ق

فقــال لــه : أنــت اآلن معقــود العامــة ، تشــهد مبــا ســمعت ورأيــت ، وقــال لجاعتــه قومــوا 

بنــا، فعــادوا إىل ديارهــم وقــد أخــذ الغضــب منهــم كل مأخــذ .

وبعــث الرجــل وجاعتــه أناســاً ألقــارب ذلــك الرجــل وأبلغوهــم بأنهــم مطــرودون لهــم طَــرُد 

الرجــال للرجــال ، ويف هــذه الحالــة يكــون أي شــخص يخــرج مــن الطــرف اآلخــر معرضــاً لاعتــداء 

عليــه ، مــن أي واحــد مــن أقــارب الرجــل الغاضــب ، وتوســط الوجهــاء لحــّل القضيــة ورفعوهــا 

إىل القضــاء العشــائري ، فحكــم قاضيهــم بــأن يخــرج ذلــك الرجــل ويقــف أمــام جمــع الحضــور 

وينهــق مقلــداً صــوت الحــار ثــاث مــرات ، ويكــرر ذلــك يف ثاثــة بيــوت مــن بيــوت الوجهــاء 

حتــى يتعلــم درســاً يكــون عــرة لــه ولغــره ، وال يِصــف بعدهــا رجــاً كرميــاً وجيهــاً بتلــك الصفــة 

التــي َحّقرتــه أمــام النــاس ، واعــرتض الرجــل عــى هــذا الحكــم ، وقــال حتــى لــو فَِنــي الطرفــان 

فلــن أفعــل مــا طلبــوه منــي ، فــإّن ذلــك مــن شــأنه اإلهانــة والتحقــر ليــس أكــر ، ولكــن أهلــه 

وأقاربــه ضغطــوا عليــه وقالــوا لــه : إذا مل تفعــل ذلــك فقــد يســقط ضحايــا بــني الفريقــني ، واألُوىَل 

ومــن أجــل حقــن الدمــاء ، أن تــرىض بالحكــم ، فانصــاع الرجــل لألمــر مكرهــاً ، وقــد نهــق بالفعــل 

ثــاث مــرات ويف ثاثــة بيــوت مختلفــة مــن بيــوت وجهــاء تلــك املنطقــة ، وبعدهــا ريض الطــرف 

األخــر وانفــّض بذلــك الخــاف القائــم بينهــا وانتهــت تلــك املشــكلة التــي كادت تتفاقــم وتصــل 

إىل عواقــب وخيمــة.

ينظر:” صالح زيادنة - حكايات من الصحراء ، ط-1 شباط 2003 - النقب ص 62 – 63.

اأحكام القا�شي ال�شره
كان الحــاج دعــاس صاحــب أكــر فــرن يف البلــد ، وعــى اعتبــار أنــه مــن األعيــان أصبــح يســاعد 

يف قضــاء املنازعــات بــني جرانــه ،  وأحيانــاً قــد يتوســط ألحــد معارفــه عنــد القــايض ، بعــد دفــع 

ــن هــذه  ــه م ــاس أن يضاعــف ثروت ــك اســتطاع دع ــة ، وبذل ــه كســب القضي ــوم فيضمــن ل املعل

األعــال ، فضــاً عــن دخلــه مــن الفــرن . وقــد أعتــاد القــايض أن يــرتدد عــى صديقــه دعــاس ، الذي 

يفســح لــه مكانــاً خاصــاً يســرتيح 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 الفــران أن يشــويه لــه فتنــاول 

منــه ودفــع بــه إىل بــاب بيــت النــار ، وبعــد فــرتة فاحــت رائحــة الســمن البلــدي واللحــم املشــوي 
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، والظاهــر أن فضيلــة القــايض كان جائعــاً ، فقــال للفــران 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 ، وأحــرضه إىل املحكمــة وســوف أتــرصف معه .

وبذلــك اقتنــع الفــران ، فأحــرض الديــك بعــد أن نضــج وأكل منــه ثــم أرســل القــايض بقيتــه إىل 

ــة فارغــة ،  ــه الفــران الصيني داره ، وأنــرصف إىل شــأنه ، وجــاء صاحــب الديــك يف موعــده ، فناول

فصــاح الرجــل مندهشــاً أيــن الديــك ؟ 

أجابــه الفــران : عــى مهلــك حــدث أمــر غريــب ، فقــد قفــز مــن الفــرن ، وهجــم عــّي وعــض 

يــدي ، ثــم نــطَّ إىل الطريــق وهــرب أجابــه الرجــل منكــراً كامــه الديــك النظيــف املذبــوح هــرب. 

قــال نعــم هــرب ثــم تبــادال الســب والصيــاح ، فقــال الفــران : هيــا إىل املحكمــة ووافــق الرجــل 

وعندئــذ جــاء أحــد الجــران ليصلــح بينهــا فقــال مــا هــذا الشــجار ؟ عيــب يــا نــاس وصــادف أن 

ــا عينــي ! ولذلــك  رفــع الفــران يــده فأصابــت أصابعــه عــني جــاره وقلعهــا ، فجعــل يصيــح أخ ي

ــده  ــاً بي ــح ملوح ــران يصي ــازال الف ــم ، وم ــوا يف طريقه ــا كان ــة وبين ــا إىل املحكم ــب معه ذه

ــى  ــت الزوجــة حت ــني ، واقرتب ــح ذات الب ــى ليصل ــه الحب ــع زوجت ــتوقفهم رجــل كان يســر م أس

تعــرف ســبب الشــجار فرضبهــا الفــران بيــده عفــواً فأســقطت مــايف بطنهــا ولذلــك أخــذ زوجهــا 

يصيــح ثــم انضــم إليهــم ليذهبــوا إىل القــايض ، وكانــوا كلهــم ميســكون بتابيــب الفــران خوفــاً مــن 

أن يهــرب منهــم .

ــداً أن وضعــه ســوف يتدهــور وأن  ــن مل يكــن يظــن أب ــم ، وهــو حزي ــران يســر بينه كان الف

ســمعته ســوف تســوء فــكان يحــاول اإلفــات منهــم ولكــن بــدون فائــدة .مربهــم أحدهــم وهــو 

راكــب حــارة فــال عليهــم ســائاً عــا حــدث وإذا بالفــران يشــد ذيــل حــاره واآلخــرون يشــدون 

الفــران فانقطــع ذيــل الحــار يف يــده وســقط الراكــب عــى األرض ثــم نهــض وهــو يصيــح حــاري  

ــوا  ــا دخل ــم وعندم ــة معه ــاً إىل املحكم ــك بالشــاكني ذاهب ــد ذل ــاس ولحــق بع ــا ن … حــاري  ي

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 العــني األخــرى وتأخــذ ديــة كاملــة فــرد الرجــل ال يــا فضيلــة القــايض عفــوت 

ــرأة  ــدم زوج امل ــم تق ــر وث ــة عــرة دنان ــك غرام ــي علي ــك رفضــت كام ــايض إلن ــال الق ــه وق عن

الحبــى ورشح قضيتــه فقــال القــايض ترســل لــه زوجتــك تقيــم معــه ثاثــة أشــهر فرجعهــا لــك 
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حبــى كــا كانــت ، رفــض الرجــل فحكــم عليــه القــايض بالغرامــة نفســها ، دفعهــا وذهــب ، وكان 

صاحــب الحــار واقفــاً 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 2001 م ، ص 247  -.249 
 

عند القا�شي العقبي
ــال عــى  ــا أحدهــا أنه ــه أوالً ، وتضارب ــر ألغنام ــان عــى مــن يســتقي مــن الب تشــاجر بدوي

ــوا  ــاء ففصل ــه ، وأرسع األقرب ــه يف عين ــاه اآلخــر بحجــر فأصاب ــده ، ورم األخــر بعصــاه فكــر  ي

بينهــا ، واتفقــوا عــى أن يذهبــوا بهــا إىل القــايض العقبــي ) الــذي كان مشــهوراً بحكمتــه وعدلــه 

يف القضــاء ( ليحكــم بينهــا .

ــه ، فقــال األول : رضبنــي بعصــاه  وملــا وصلــوا إليــه رحــب بالطرفــني املتنازعــني وقعــدوا حول

ــة وجرتهــم  ــد نصــف اآلدمــي فجعــل القــايض  يحدثهــم عــن عاقتهــم الطيب ــدي ، والي وكــر ي

حتــى ألهاهــم بالحديــث ، ثــم غافلهــم وطلــب مــن شــاب أن يذهــب بعيــداً ثــم يرجــع صائحــاً 

ــم ،  ــال ، ردوا حالك ــل الح ــا أه ــال ي ــوا الح ــة نهب ــة … الغزاي ــاً ) الغزاي ــدة قائ ــب النج يطل

ــة(. النهاب

ــاً نحــو فرســه ونهــض  ــي ، هــب الشــيخ مرع ــه الشــيخ العقب ــا أمــره ب ــذ الشــاب م ــا نف ومل

املتخاصــان للمســاعدة ، فاتجــه “جريــح العــني “ نحــو فرســه بــا تــردد ، وحــاول “ مكســور اليــد 

ــم يســتطُع إال حينــا ســاعده أحدهــم وأمســكه وهــو يركــب  “ أن يرفــع رسجــه عــى فرســه فل

الفــرس وقــد وقــف الشــيخ يراقبهــا عــن كثــب . قــال لهــم الشــيخ :قــّدوا 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 العــني والبــد أن الجــرح يطيــب والرجــل يــرى 

بهــا فهــي ســليمة وبذلــك قبلــه حكمــه وشــكروه وانرصفــوا .ينظــر: د. رشــدي األشــهب ، حكايــات 

شــعبية مــن القــدس.

القا�شي البخيل
قــاٍض  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 كثــراً وتــأكل قليــاً . 
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ــب  ــة مطل ــت أم الصبي ــا عرف ــة ، وعندم ــة جميل ــا صبي ــت أرسة فيه ــة إىل بي ــت الجاري ذهب

الجاريــة رحبــت بهــا كثــراً ، 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 يشــرتط أن تصومــي كثــراً 

ــه رفضــت املوافقــة عــى الــرط ، فخرجــت  ــاً “ وملــا كانــت قــد ســمعت عــن بخل ــأكي قلي وت

الجاريــة وأبلغــت القــايض ، فطلــب منهــا البحــث عــن غرهــا ، فصــارت املســكينة تدخــل داراً 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 ، وبرعــة وافــق أبوهــا ، وزوجتــه  وخــال 

ــان ،  ــة صامئت ــي والجاري ــا ،ه ــم أيامه ــي معظ ــت تق ــايض ، وكان ــة الق ــت زوج ــبوعني أصبح أس

حتــى أصبحــت الزوجــة نحيلــة مثــل الجاريــة ، وملــا علــم أبوهــا بحالهــا بعــث صندوقــاً فيــه أنــواع 

مختلفــة مــن الطعــام والخــرضاوات ، 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 .                                                    

ــت :  ــة وقال ــادت الزوجــة الجاري ــة ، ن ــايض إىل املحكم ــد أن ذهــب الق ــايل ، بع ــوم الت ويف الي

ــرة  ــده يف حف ــيخ وم ــني بالس ــاق العج ــك إلص ــى ذل ــا ع ــني “ وتعاون ــة عج ــيخاً وقطع ــايت س “ه

الحائــط ، فالتصقــت الدنانــر بالعجــني ، وبذلــك اســتطاعت الزوجــة أن ترســل الجاريــة ، لتشــرتي 

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 دامئــاً يف حالــة تقشــف وذات يــوم 

ــلت إىل  ــايض أرس ــيدي الق ــا س ــال : ي ــواه ق ــد أن رشح  دع ــا ، وبع ــاب القضاي ــد أصح ــاء أح ج

ــا الأحــب الخــراف قــال  ــه : ارجــع وخــذ الخــروف إىل الســوق وبعــه ، فأن بيتــك خروفــاً فقــال ل

الرجــل لنفســه : القــايض يحــب العملــة النقديــة ، وعندمــا وصــل إىل داره ليأخــذ الخــروف وجــده 

مذبوحــاً، والجاريــة تســلخه وتقطعــه فاســتحى وذهــب إىل شــأنه ، وعندمــا رجــع القــايض وجــد 

ــيدتها  ــول لس ــة تق ــمع الجاري ــاء ، وس ــد ودم ــن جل ــروف م ــا الخ ــار ، ورأى بقاي ــى الن ــم ع اللح

أشــرتيت الفاكهــة والخضــار بربــع دينــار وهــذا هــو الباقــي ، فــأرسع إىل غرفتــه وأغلقهــا ، وصــار 

يحســب دنانــره الذهبيــة ويعدهــا ، وعــرف أن زوجتــه ســحبت منــه عــدداً البــأس بــه ، فانقلــب 

ــر  ــم جمعــت الدنان ــن األرض ، ث ــاه م ــة وحملت ــع الجاري ــن غيظــه وأرسعــت الزوجــة م ــاً م ميت

وأقامــت لــه جنــازة حســنة ثــم قــام أبوهــا باســتقبال املعزيــني وجــاء الرجــل صاحــب الخــروف ، 



142
فطالــب بثمنــه ، ولذلــك أعطتــه الزوجــة دينــاراً ذهبيــاً ، وقالــت : إيــاك أن تقــدم رشــوة ألحــد بعــد 

اآلن فوافقهــا عــى ذلــك وســار يف ســبيله . ينظر:د.رشــدي االشــهب،مرجع ســابق،صفحة 6-.الــراوي: 

يــارس عمــران منــى 62 ســنة - القــدس 1980 

من هو ال�شيخ؟
زار ضيــوف مــن البــدو القيســية يف جبــل الخليــل وكانــت مابــس الضيــوف متشــابهة . 

ومقــدروش يعرفــوا أنــو هــو الشــيخ حتــى يقدمــوا لــه القهــوة قبــل غــره مــن الضيــوف . فقــال 

الِمحــّي بــّدي اخرفكــوا هــا الخريفيــة مــرض والــدي ووضعــوا لــه مــرارة شــيخ طــر أبــو ســعد عــى 

إنهــا بتشــفيه مــن مرضــه ، ويومــا ر‘حنــا نعيــد شــيخ أبــو ســعد ماِعرفنــاش الشــيخ مــن بينهــن النــا 

لِقينــا كّل الطيــور حمــرا وســيقانها حمــر  ،فاحرتنــا يف أمرنــا فعــرف الضيــوف قصــد املحــي ، وقالــوا 

: ياقيــيس ِمــد القهــوة عــى ذاُك ، هــّو شــيخنا .ينظــر : محمــود طلــب النمــورة - الفلكلوريــة يف 

ــف الفلســطيني، دورا - 1998 م -ص- 251 . الري
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الف�شل العا�شر

ق�ش�س و�قعية لل�شلح �لع�شائري و�ل�شلم 

�لهلي يف �ملجتمع �لفل�شطيني 
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مغالطة الطبيخ
الذبية باأربع ذبائح:

يحــي الحــاج مــوىس الحساســنة  قائا:”كنــت مديــراً ملدرســة خالــد بــن الوليــد يف الجوفــة يف 

عــان وبعــد اســتامي إدارة املدرســة بأســبوع حــرض أحــد آبــاء الطــاب،  والــذي يعمــل موظفــاً 

يف أمانــة العاصمــة- أصلــه مــن معــان - فســلم عــي وقــال جئــت مرحبــاً بــك والذبيحــة مربوطــة 

يف البيــت لــك وللمدرســني. 

لبــى املديــر رغبتــه وحــدد لــه يومــاً. ويف ذلــك اليــوم ذهــب والهيئــة التدريســية املكونــة مــن 

28 معلــاً وثاثــة 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 املعلمــني اســمه فيصــل، وهــو مــن ســكان الكــرك، فقــال يــا أبــا وائــل إذا الغــداء ليــس لنــا 

ــا ســيد فيصــل أنــت تعــرف أن منبــع  الكــرم مــن الخليــل  نحــن مبعيــة الباشــا، ثــم أجابتــه: ال ي

ــأبني  ــم ، وس ــداء يل ولك ــأن الغ ــت ب ــذا البي ــرضت إىل ه ــا ح ــل وأن ــرأة يف الخلي ــجاعة والج والش

عندمــا يــأيت الغــداء  أين صاحــب هــذا الطعــام.

كانــت العــادة يف الضفــة الرقيــة 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 خوفــاً عــى 

حياتــه، ثــم حــرض الباشــا ومعــه ســائقه العبــد، فامتعــض عندمــا رأى املوجوديــن وجلــس بجانــب 

املديــر، وســاد ســكوت تلــك الغرفــة والتــي تحــوي 33 شــخصاً. فقلــت للباشــا ، كيــف حالــك يــا 

ــب، وســألته عــن  ــم خطي ــون عــن املعل ــدو يقول ــادة كان الب ــن، وع ــال: زي ــرة وق باشــا ؟ ورد بنف

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، حــني أرصرُت 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 مــرص عــى أن أضــع يــدي عــى الــرأس، وبالفعــل 

أكلــت قطعــة مــن الــرأس أمــا الباشــا فوضــع يــده ومل يــأكل مــن الطعــام ثــم غــادر البيــت.

ــه  ــت ألن ــب البي ــى صاح ــوا ع ــت ومل يخلف ــوا يف البي ــن كان ــع م ــداء جمي ــس الصع     تنف

أهانهــم جميعــاً، حدثــت يف وجــود الباشــا معهــم فحســبت مــن الباشــا ألن يرســل أحــداً ليقتلنــي 

ــاء.  ــض الوجه ــتدعى بع فأس

ــد مــن شــيوخ  ــور الحدي ــا ومحمــد من ــم شــيخ مشــايخ مادب ــو الغن ــل محمــد ســامل أب     ومث

ــن  ــد مســجد الحســني وكان املرحــوم حمــدي ب ــي عــى مقهــى عن ــت منهــم مقابلت عــان وطلب

جــازي يســكن يف نفــس الطابــق الــذي فيــه  ، حــرض املرحــوم محمــد منــور الحديــد وأخرتهــم مبــا 

حــدث فــرد عليــه أبــو الغنــم هــذا الباشــا مثــل والــدك فــكان مــن الواجــب أن تحرتمــه وقــد كنــت 

أكــن لــه كل احــرتام والســبب الــذي جعلنــي أقــوم بهــذا العمــل ألن املدرســني قالــوا يل إن الغــداء 

ــذي كان  ــد أن أحافــظ عــى كرامتــي وكان  صاحــب العزميــه يقــول يل هــو ال ــا أري ــا وأن ليــس لن

يقــول يل أن الغــداء يل وكنــت اتوقــع أن يقــوم الباشــا بأخــذ حقــه مــن املعــزوم .

ــة  ــة أرضي ــراش عريب-جلس ــه بف ــا وكان مفروش ــث إىل الباش ــق الثال ــا إىل الطاب ــد صعدن       ق

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 نبــني 

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 أحــرض يل العــازم ، وقــف  أبــو الغنــم ومنــور 

الحديــد وقالــوا للباشــا ســيأيت صاحــب العزميــه يف وجهنــا ، ســيكون يف وجوهكــم وبعــد أن حــرض 

صاحــب العزميــه كان خائفــاً وقــال أنــا يف عرضكــم يــا وجــوه العشــائر قــال الباشــا أريــد أن أســألك 

ســؤاالً واحــداً 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 . 
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الدليخه 

ــد صاحــب عــريب مــرصي . كان هــذا العــريب  ــد ولهــذا الول ــه ول ــاك شــخص رشكــيس ل كان هن

يعمــل يف الخليــج وعندمــا عــاد إىل  بيــت صاحبــه قــام بضيافتــه ونــام عنــده يف بيتــه وجهــز لــه 

الفــراش بجانبــه وبعــد أن نــام االثنــان خطــط والــد الركــيس لقتــل الشــاب العــريب ورسقــة نقــوده 

وقــد أرص العــريب أن ينــام عــى تخــت الركــيس، وبعــد منتصــف الليــل قــام الوالــد وحمــل رشخــاً 

وقــام يــرضب الشــخص الــذي نــام عــى التخــت ثــم اكتشــف أن مــن عــى هــذا التخــت هــو ابنــه، 

فأقــام النــاس الحــق عليــه وقامــت عائلــة الركــيس باملطالبــة بإعــدام الوالــد وطالــب أهــل الشــاب 

العــريب بحقهــم مقابــل محاولــة االعتــداء عــى ولدهــم . الــراوي املــريب الحــاج مــوىس الشــيوخي 

أبــو وائــل ، 2004/8/24م .

القتل العمد
قبــل فــرتة  وقــع شــجار بــني طرفــني يف منطقــة رام اللــه ذهــب ضحيتــه رجــل، وهــو رب لعائلــة 

ــوع الحــادث بنصــف ســاعة  ــه،ا وبعــد وق ــد ل ــل الوحي ــة مــن تســعة أشــخاص وهــو املعي مكون

تقريبــاً أتصــل بنــا هاتفيــاً أهــل القاتــل وقالــوا لنــا نحــن “أندمينــا” وترصفــوا مبعرفتكــم يف هــذا 

املوضــوع وبعــد ذلــك توجهنــا إىل منطقــة رام اللــه ويف وقــت متأخــر حــوايل الحاديــة عــرة ليــاً 

وصلنــا فوجدنــا أهــل املغــدور منفعلــني 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 والخــراب وأن يتكرمــوا علينــا بهدنــه ثاثــة 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 الكــرام 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 وعريــَن ألــف دينــار أردين ودفــع لــه لبــاس الثــوب املبالــغ املذكــورة وبعــد 

ــام  ــام بأي ــل مــي الع ــة يف وجــه الكفــاء وقب ــت العطــوة العشــائرية ملــدة ســنه كامل ــك ثبت ذل

قليلــة توجهنــا إىل كبــر ذوي املغــدور وطلبنــا منــه عطــوة قبــول للطيــب والصلــح العشــائري وقــد 

تكرمــوا علينــا بعطــوة قبــول عشــائرية ملــدة ثاثــة أشــهر وقبــل انتهــاء  املــدة بقليــل توجهنــا إىل 

كبارهــم وأخذنــا منهــم موعــداً للطيــب والصلــح العشــائري واتفقنــا عــى زمــان ومــكان محدديــن. 

ويف اليــوم املعــني توجهنــا إىل بيــت ذوي املغــدور نحــن وعــدد كبــر مــن كبــار وجهــاء أكــر مــن 

محافظــة وكان يف اســتقبالنا عــدد كبــر مــن أهــايل محافظــة رام اللــه الكــرام، افتتــح الحــوار قائــد 

الجاهــة قائــا يف ملخــص حديثــه نحــن جاهــزون لطيــب خاطركــم ودفــع حقــوق املجنــي عليــه، 

فــرد كبــر املســتقبلني قائــاً يف ملخــص حديثــه: أهــاً وســهاً بالجاهــه الكرميــة ونحــن جاهــزون 
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للطيــب والصلــح وبعــد تــداول طويــل بــني الجاهــة واملســتقبلني توصلنــا إىل مــا مجموعــه، ســابقاً 

والحقــا،ً ســبعون ألــف دينــار أردين ثــم متــت املصالحــة العشــائرية يف وجــه الكفــاء وكتــب بينهــم 

ــك  .  ــني وشــهود عــى ذل ــاء الطرف ــام الجاهــة وكف ــني أم ــح عشــائري وقعــه كا الطرف صــك صل

الــراوي طــه أبــو ديــه ،  تقــوع ، العمــر 65 عامــاً .

القتل العمد 
كنــا نرعــى الغنــم ويف الظهــرة نقــوم بســقيها مــن اآلبــار املجــاورة، فحــرض ابــن عمــي بغنمــه 

ــام  ــث ق ــا حي ــات بينن ــت مناوشــات ونزاع ــى الســبق ، فحدث ــه وتزاحــا ع ــي علي وحــرض املجن

ــا بتفريقهــم  ــا قمن ــن عمــي عــى رأســه مــا أدى إىل شــج رأســه إال إنن ــه بــرضب اب ــي علي املجن

ــة أخــرى  ــه وعائل ــي علي ــة املجن ــني عائل ــت مناوشــات ب وبعــد مــي يومــني مــن الحــدث ,حدث

حيــث قــام ابــن عمــي باســتغال 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 األردنيــني وهــو محمــد الســعدي بأخــذ هدنــة 

ملــدة ثاثــة 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 ثاثــة 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 عامــاً مــع األشــغال الشــاقة ومكثنــا حــوايل ســبعة وعريــن عامــاً ويف كل عــام نأخــذ 

عطــوة ونقــوم بتحضــر الذبائــح واألرز والســمن وكانــت تكلفــة ذلــك حــوايل عــرة دنانــر أردين 

ولكــن بعــد ذلــك قــام بعــض الوجهــاء واملصلحــني ومنهــم محمــد مــوىس عمــرو والرجعــي بإنهــاء 

ــه  ــي علي ــام أخــو املجن ــم وق ــن الغن ــاً م ــا بتحضــر 24 رأس ــد أن قمن ــم بع ــا وبينه املشــكلة بينن

مبســامحة الجــاين قائــاً لــه اعتقــك لوجــه رب العاملــني . 

القتل �شبه الَعْمْد
ــت  ــل وق ــا يح ــاً وعندم ــاحاً إنجليزي ــك س ــاً  كان ميتل ــخاص كان حارس ــد االش ــدث أن أح ح

اإلجــازة يذهــب إىل البيــت لاســتحام وطلــب الراحــة. ويف ذات يــوم مــن األيــام حــرضت إحــدى 

قريبــات زوجتــه لزيارتهــا فقامــت زوجتــه بحمــل الســاح وتصويبــه تجــاه قريبتهــا تريــد مزاحهــا 

علــاً منهــا بــأن زوجهــا حينــا يرجــع إىل البيــت يقــوم بتفريــغ ســاحه ولكــن قضــاء اللــه وقــدره 

فــوق كل يشء ففــي الوقــت الــذي حــرض فيهــا زوجهــا إىل البيــت كان داخــل البــارودة اإلنجليزيــة 

طلقــة واحــدة نــيس تفريغهــا منهــا، وأثنــاء تصويبهــا ضغطــت عــى الزنــاد وأصابــت رأســها حيــث 

أغمــي عليهــا وعندمــا ســمع زوجهــا صــوت الرصاصــة هــرول مرعــاً وإذا بقريبتهــا ملقــاة عــى 
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ــم نقلهــا إىل املستشــفى ولكــن  ــدم ينــزف مــن رأســها و أســتدعى ســيارة اإلســعاف وت األرض وال

وافاهــا األجــل قبــل وصولهــا. ملــا علــم أهــل املعتديــه بالخــر تــم جمــع رجــال اإلصــاح وتوجهــوا 

ــدى  ــاء املعت ــه أقرب ــورة توج ــاء العطــوة املذك ــد إنته ــنة وبع ــدة س ــائرية مل إىل أخــذ عطــوة عش

عليهــا بالرتحيــب بالجاهــة وقــرروا مســامحة أهــل املعتديــة معتريــن الحــدث قضــاًء وقــدرا،ً فحــل 

الوئــام محــل الخصــام . الــراوي عبــد الهــادي عبــد الكريــم - بيــت عــوا .

القتل اخلطاأ
هــذه القصــة حدثــت يف ســعر ف وســط العــني حيــث كان يجلــس رجــل  عــى صحــن عــني 

ســعر وكان هنــاك رجــل أخــر ياحــق بقــرة هاربــة، فقــام هــذا الرجــل بحمــل حجــر وإلقائــه عــى 

هــذه البقــره فوقــع الحجــر عــى رأس الرجــل الجالــس و أدى ذلــك إىل قتلــه وقــد أجرواالرجــل 

عــى دفــع الِديـَـة وترحيلــه عــن القريــة . الــراوي خليــل إســاعيل الفــروخ ) أبــو يونــس ( ، العمــر 

77 عامــاً .

ق�شة اأخرى عن القتل اخلطاأ
كان هنــاك شــخص قتــل شــخصني وبعــد عريــن عامــاً كانــت هنــاك ســاحة يتجمــع فيهــا الناس 

ــا وطلــب مــن جميــع املوجوديــن بــأن يعرفــوا مــن  وقــد قــام والــد أحــد الشــخصني اللذيــن قُِت

قتــل ابنــه فظهــر شــخص فجــأة مــن بــني 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 تــّم تــم دفــع الديــة وتــم 

الصلــح بــني الطرفــني .

نكث حق ع�شائري عمره يزيد عن اخلم�شني عامًا
وقــع خــاف بــني املســاعدة الذيــن يســكنون يف املنطقــة الجنوبيــة لبيــت لحــم يف قريــة تدعــى 

ــع  ــاف يق ــذا الخ ــعر، وكان ه ــكنون يف س ــن يس ــالدة الذي ــني الش ــس، وب ــرب الفريدي ــرتة ق زع

ــي تفصــل أرض ســعر عــن أرض التعامــرة،  ــع الحــدودي ألرض البقعــة الت باســتمرار نظــراً للموق

وعــى أثــر هــذا الخــاف قتــل رجــل اســمه الهمــري مــن ســعر، مــا أثــار غضــب أهــل ســعر 

ــوا أي مجــال لرجــال  ــأر مــن أهــل املســاعدة ، ومل يرتك ــد عــى أنفســهم بأخــذ الث ــوا العه فقطع

اإلصــاح بأخــذ أي عــرف عشــائري بــني الطرفــني ) عطــوة ( وبقــي األمــر عــى حالــه عــدة أيــام 

الــكل يرتبــص  لألخــر ثــم أعــاد رجــال اإلصــاح مــن منطقــة الخليــل وبيــت لحــم الكــرّة إىل أخــذ 

عطــوة ودفــع الديــة والتــي كانــت تقــدر يف ذلــك الوقــت )مبائــة ناقــة (، ومل يقبــل أهــل ســعر 

بهــذه العطــوة حتــى إنــه تعــرض رجــال اإلصــاح إىل الــرضب يف يــوم مــن أيــام اإلصــاح وأصيــب 

ــن نظــرا  ــال، إال أن ــة بامل ــى املشــكلة فحــددوا الِديَ ــوا ع ــك تغلب ــن ذل ــم م ــى الرغ ــم، وع بعضه
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لصعوبــة الوضــع املعيــي يف عــام 1940م، فقــد تــم تحويــل املبلــغ املــايل إىل قطعــة مــن األرض 

والتــي تقــع حاليــاً خلــف مســجد الجــرون وعــى هــذه األرض يقــام بــران لجمــع ميــاه األمطــار 

ــن  ــزاع م ــاد الن ــول عامــي 1995-1996 ع ــني بأخــذ هــذه األرض وبحل ــني الطرف ــزاع ب ــى الن فانته

ــا نكــث التعامــرة الحــق الرعــي ألهــل ســعر يف هــذه األرض متناســني النزاعــات  ــد عندم جدي

ــاح  ــال اإلص ــرضه رج ــد  ح ــاً يف البل ــدوا إجتاع ــك عق ــعر بذل ــايل س ــم أه ــا عل ــة. وعندم القدمي

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 ســعر حــوايل 20 ســيارة متجهــة إىل منطقــة زعــرتة حيــث اســتقبلهم 

ــر  ــام داود الزي ــم عــى أســباب املشــكلة فق ــاك وأخــذوا يطلعــون بعضه ــه هن ــر ورجال داود الزي

وقــال أخرجــوا يل رجــل مــن رجــال ســعر 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 البريــن فــا كان مــن داود الزيــر 

إالّ أن بــّت يف املشــكلة وقــال كلمــة الفصــل وهــي بــر لكــم وبــر لهــم، أي لــكل طــرف بــر، وبهــذا 

ــم انتهــت النزاعــات .  ــوا القهــوة ث ــان فرب ــر واحــد وتصافــح الطرف حصــل أهــل ســعر عــى ب

ــراوي الحــاج مــوىس راشــد ، الســكن تقــوع ، العمــر 60 عامــاً ، التاريــخ 2004/7/11م . ال

مقتل �شاب بعد اأن قام مبغازلة جارته
قــام هــذا الشــاب عــدة مــرات مبغازلــة هــذه الفتــاة وقبــل أن تحــدث عمليــة القتــل قمــت 

ــني  ــي بع ــذوا كام ــم مل يأخ ــات، إال أنه ــذه الترصف ــن ه ــه ع ــه لردع ــار أهل ــرة بإخب ــن م ــر م أك

ــأن أهــل هــذا الشــخص مل  ــد إشــعارهم ب ــاة بع ــت أهــل الفت ــوم حــرض إىل بي ــار، وذات ي االعتب

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 ليــاً ومــن ثــم تــّم قتلــه. ويف الصبــاح علــم أهــل القتيــل 

بالخــر فاتهمــوا جرانهــم 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 ثاثــة أيــام 

وثلــث لتمكينهــم مــن الرحيــل وأخــذ فــراش عطــوه ومقدارهــا 1025 دينــار أردين وخمســون ألــف 

دينــار أردين وهــذا املبلــغ املتــداول دامئــاً يف عمليــة القتــل العمــد وأخــذ عطــوة عشــائرية ملــدة 

ــني  ــني الطرف ــات ب ــاء الخصــام واملنازع ــال إلنه ــا بأخــذ عطــوة إقب ــد مــي الســنة قمن ســنة وبع

حيــث قــام أهــل املجنــي عليــه بالتســامح مــع أهــل الجــاين فحــل الوئــام محــل الخصــام وتصافحــا 

معــاً إكرامــاً للــه ورســوله . الــراوي الشــيخ عبــد الرحمــن حجــة - دورا .
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مقتل راعي اأغنام بعد حماولة �شرقته

ــد أن  ــة أشــخاص وكل منهــم يري ــام كنــت جالســاً يف بيتــي إذ حــرض إيّل ثاث يف  يــوم مــن األي

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 

ــل بعضهــم البعــض، اجمعــوا عــى أن يحكــم بينهــم  ــوا قت بعــد أن اشــتد الــرصاع بينهــم، وحاول

ــا املختــار يف حــل هــذه القضيــه فقلــت لهــم جميعــاً لــو  رجــل مــن رجــاالت اإلصــاح وكنــت أن

أن أحدكــم رسق شــاة هــل ميلكهــا لنفســه أم لكــا معــا مبــا أنكــم رشكاء يف قســمة هــذه الشــاه 

فأنتــم رشكاء يف دفــع الديــة فأتفقــوا جميعــاً عــى ذلــك وبعدهــا أخــروين عــن الشــخص املجنــي 

عليــه وقمــت بالذهــاب أنــا ومجموعــة مــن رجــاالت أهــل الخــر واإلصــاح إىل أهــل املجنــي عليــه 

ــم  ــا بتدفيعه ــدة ســنه وقمن ــؤالء األشــخاص مل ــد إخبارهــم به ــا بأخــذ عطــوة عشــائرية بع وقمن

فــراش عطــوه كالعــاده وهــي 1025 دينــار أردين وخمســون ألــف دينــار ملــا يلحــق مــن ذلــك مــن 

ــي  ــام أهــل املجن ــة حيــث ق ــاة الثاث ــا بإحضــار الجن مصاريــف وبعــد مــي الفــرتة املقــررة قمن

عليــه بالتســامح معهــم والتنــازل عــن حــق ولدهــم إكرامــا لوجــه اللــه ورســوله وحــل الوئــام محــل 

الخصــام علــاً بأنــه لــو ثبتــت عمليــة القتــل عــى أحدهــا لقــام أهــل املجنــي عليــه مباحقتــه 

وقــد يــؤدي يف نهايــة املطــاف إىل قتلــه حيــث عملنــا عــى توزيــع الــدم عليهــم جميعــاً ملنــع أهــل 

الجــاين مــن ماحقتهــم وكان حــاً مرضيــاً للجميــع . الــراوي 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 

ــاً  ــد هــو تحميــص القهــوة، فمــّر ضيــف راكب ــه البــدوي عندمــا يســكن يف بيــت جدي يشء يقــوم ب

عــى فرســه فوجــده يجهــز القهــوة فنــزل الضيــف وجلــس عنــده يف البيــت فجــاء شــيخ هــذه العــرب 

ــده وذهــب إىل  ــذي عن ــل الضيــف ال ــام بكــّب القهــوة فقــال القهــوة ال يعملهــا إال الشــيخ وقت وق

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 عاقــة 

ــايل ذهــب هــذا  ــوم الت ــه وقعــد يفكــر يف ماجــرى ويف الي ــرّوح أخــو البنــت عــى زوجت بينهــم ( ف

الشــخص وجلــس مقابــل البيــت فدخــل الشــيخ عــى بيتــه وتهجــم عــى زوجتــه ومــزق مابســها 

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 هــّد 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 عامــك 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 خمســني فارســاً ميشــون معــاه مــا يســألوا وليــه بــري فيهــم فقــام الشــيخ وجمــع لــه خمســني 

ــه وجلســوا يف  ــذي أطنــب علي ــة الشــيخ ال فارســاً ومــىش هــو والخمســون فارســاً وذهــب إىل قبيل

ــوا وبتحرقــوا  ــا بــدي أنــزل إذا أعطتيــك إشــارة ) بحــرق النــار ( تنزل طــرف القبيلــة ، فقــال لهــم أن

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 وفــراش حليلتــي توطــاه ، فحكــم القــايض 

ــذي  ــه وكل ال ــل أخت ــدل مندي ــت الشــيخ ب ــدل رأس الضيــف والقصــة مــع بن فقــال رأس الشــيخ ب

نهبــه بــدل فــراش 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 

ــا  ــة أخــذ فعله ــأن هــذه العملي ــاد بعــض الشــهود ب ــد أف ــة، وق ــه يف هــذه العملي ــه ومهارت ودقت

ــن  ــل م ــَل رج ــا قُِت ــعة عندم ــذه البش ــن ه ــاهد ع ــدث ش ــد تح ــة. ولق ــت الجرمي ــن ويثب يتحس

ــن  ــدداً م ــوا ع ــل أتهم ــل القات ــل إال أن أه ــرف القات ــاحور ومل يع ــت س ــة بي ــواحرة يف منطق الس

الرجــال ممــن أنصــب عليهــم الجــرم والتهمــة ، وبعــد تــداول طويــل بــني 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 الطرفــني ، وكان ممــن حــرضوا هــذه البشــعة خليــل حميــد الــذي رأى املبشــع 

بعينــه حيــث روى : بــأن املبشــع وضــع املحــاس الــذي يســتعمل يف تحميــص القهــوة عــى كومــة 

مــن الجمــر ، وبعــد فــرته زمنيــة معينــة يعرفهــا املبشــع واملتهــم أمــام هــذه الكومــة مــن النــار 

بالنظــر إىل إحمــرار هــذه املحاســة وبعــد أن أحمــرت تقــدم املتهــم إليهــا فوضعهــا عــى لســانه، 

ــاء وأخــرج  ــم امل ــاء فــرب املته ــرب امل ــأن ي ــم ب ــر املته ــرتة أزال هــذه املحاســة وأم ــد ف وبع

لســانه أمــام النــاس ومل تظهــر عليــه أي عامــات أو فقاقيــع فابتهــج الحضــور بــراءة هــذا الرجــل 

ورجــع إىل بلــده وقــد رفــع رايــة بيضــاء ألنــه أبيــض وبــريء مــن هــذه التهمــه ألنهــا تهمــه قتــل 

. الــراوي أحمــد مغنــم الشــاعر والشــاهد عــى هــذه البشــعة خليــل احميــد ولقــد حدثــه بهــا ، 

ــة -التعامــرة التاريــخ 2004/8/19م . العمــر 85 عامــاً ، الســكن الزاوي
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ــف  ــش بتنظي ــام شــخصان يعمــان يف الجي ــث ق ــة راهــط، حي ــت هــذه القصــة يف مدين حدث

ــذي  ــدي ال ــا الجن ــادق صــوب أحدهــا، أم ــن إحــدى البن ســاحها فانطلقــت رصاصــه خطــأ م

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 

ــة منــي  ــة ليســت معــك فقــال الشــيخ: هــذه العائل ابتعــد عــن املشــاكل واعلــم أن هــذه العائل

والشــاب الــذي قتــل هــو ابنــي ففوجئــت بذلــك عائلــة الهزيــل وذهبــوا فــوراً للجلــوس للحــق، 

وقــد ذهبــوا إىل قــر األعســم، وهــو مشــهور إنــه مــن حلــف كاذبــاً مــن البــدو عنــد هــذا القــر 

ســوف ميــوت فــوراً، وقــد تــم حلــف ميــني بخمســة ، وانتهــى األمــر إىل ذلــك وموضــوع الحلــف 

حــول إطــاق النــار مــن البندقيــة دون قصــد .

ق�شة من النقب , حلف ميني عند قرب الأع�شم .
�شواب العيار الناري للتخويف 

يف منطقــة الريــه الواقعــة قــرب عــني جــدي كانــت تســكن قبائــل مــن الرواعــني 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 

ــام  ــوم مــن األي ــاس يف بيوتهــم ويف ي ــني للتعامــرة يف بيــت لحــم وأخــذوا يجمعــون هــؤالء الن التابعي

إعتــدى رجــال مــن املحاربــة عــى بيــوت الســواركة ونهبــوا منهــم بعــض األغنــام األمــر الــذي أغضــب 

الرواعــني فــا كان منهــم إال أن حملــوا الســاح متجهــني 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 بــني الطرفــني 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 الرواعــني ألخــذ بيّنــة عــى العمليــة املســلحة التــي 

قــام بهــا الرواعــني، حيــث كانــت عمليــة إطــاق النــار يف الليــل وتــّم تخويــف النــاس وإرعــاب األطفــال، 

وقــد كانــوا يعــدون لهــا حقــاً كبــراً ومبــا أن عــدد املحاربــة ومــا يتبعهــم مــن مناطــق بيــت لحــم كان 

كبــراً يفــوق عــدد الرواعــني القلّــة، أخــذ املحاربــة يقطعــون ويقصــون مبــا يرضيهــم مــن أمــواٍل عقابــاً 

لهــم عــى فعلتهــم. وبعــد تدخــل شــيوخ العشــائر اقتنــع بعــض املحاربــة بأخــذ مبلــغ معــني مــن املــال 
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األمــر الــذي رفضــه باقــي املحاربــه وطالبــوا يف املقابــل مببلــغ 40 ألــف دينــار عــى عمليــة إطــاق النــار 

عــى البيــوت يف الليــل وإرعــاب النــاس فيهــا مدعــني بــأن حــق البيــت كبــر يفــوق املبلــغ املقــرتح، 

لكــن رجــال العشــائر وقفــوا ضــد مطالــب املحاربــه وأوقفوهــم عــى مبلــغ معــني 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 . الــراوي عــي أبــو مفــرح ، الســكن تقــوع، 

العمــر 70 عامــاً ، التاريــخ 2004/8/21م ، الباحــث إبراهيــم شــالده .

اع الدم املجهول او املُ�شَ
حــدث أن مجموعــة مــن العــال كانــوا يعملــون معــاً يف إحــدى الــركات اإلرسائيليــة يف مدينــة 

القــدس، ويف يــوم مــن األيــام نشــب خــاف بــني إثنــني وقــت الظهــرة حيــث قــام أقربــاء كل مــن 

املتخاصمــني بإبعادهــا عــن بعضهــا البعــض خوفــاً مــن أن تكــر املشــكلة وتتســع إال أن كا منها 

خبــأ الضغينــة والحقــد لآلخــر علــاً بــأن هــؤالء العــال كانــوا يســكنون معــاً يف بيــت واحــد ، ويف 

املســاء وبعــد انتهــاء العمــل ذهبــوا إىل البيــت فقــام أحــد املتخاصمــني بــرضب الشــخص األخــر 

عــى وجهــه بيــده وعندمــا رأى أقربــاء املعتــدى عليــه مــا قــام بفعلــه هــذا الشــخص مل يحتملــوا 

صــراً حيــث قامــوا بــرضب هــذا الشــخص املعتــدي وشــملت املشــكله كا الطرفــني فأصيــب فيهــا 

طــرف ثالــث كان مشــاركاً يف حجزهــم وإبعادهــم عــن بعضهــم البعــض وتــم نقلــه إىل املستشــفى 

علــاً بــأن إصابتــه كانــت بالغــة إذ أصيــب بحجــر أدى إىل حــدوث نزيــف داخــي يف رأســه وبعــد 

ــك ولكــن رجــال اإلصــاح  ــا بذل ــام أهــل املصــاب بإشــعار كا الطرفــني إال أنهــا مل يعرتف ــك ق ذل

اعتــروا إصابــة هــذا الشــخص ملزمــة للطرفــني وعليهــم القيــام بالحقــوق والواجبــات والخســائر 

التــي لحقــت باملصــاب، وعــى هــذا تــم اإلتفــاق برضــا الطرفــني. وبعــد مــدة مــن الزمــن خــرج 

املصــاب مــن املستشــفى حيــث توجــه الطرفــان مبصاحبــة وجهــاء العشــائر واملصلحــني إىل ديــوان 

أهــل املصــاب وقامــوا بعمــل مــا يلزمهــم حيــث قــام أهــل املصــاب مبســامحة كا الطرفــني طالبــني 

منهــم عــدم تكــرار مــا حــدث وبعــد مــرور شــهر مــن إصابــة هــذا الشــخص إعــرتف أحد األشــخاص 

مــن الطرفــني بأنــه هــو الســبب يف إصابتــه ولكــن ليــس عامــداً متعمــداً ووصــل الخــر إىل أهــل 

املصــاب بــأن فانــاً هــو الشــخص الــذي كان الســبب يف إصابــة ولدهــم ، ولكنهــم مل يأخــذوا ذلــك 

بعــني اإلعتبــار بعــد أن ســامحوا كا الطرفــني 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 

ــأن  ــاه وتبــني مــن خــال تريحــه ب ــر ملعرفــة ســبب الوف ــو كب ــه إىل مستشــفى أب ــاؤه بنقل أقرب

الحجــر الــذي أصابــه يف املــايض كان الســبب يف وفاتــه حيــث طالــب أهــل املقتــول أهــل الشــخص 

الــذي إعــرتف يف املــايض بأنــه هــو الســبب يف إصابــة ولدهــم حيــث قــام أهلــه بأخــذ عطــوة ملــدة 

ســنة ودفعــوا الديــة املحمديــة ومقدارهــا أربعــة وثاثــون ألــف دينــار ومل يـُـرّد منهــا يشء .

 الراوي حسني أبو غبوش - دير سامت .
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الدم املجهول

هــذه القصــة حدثــت مــع عــان الجــرادات الــذي كان يعمــل هــو وخليــل مــواس يف منطقــه. 

قــام خليــل مــواس بــأكل قطــف عنــب وكان يحمــل ســاحاً بجانبــه، وقــد كان واقفــاً 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 الجــرادات واتهمــوُه 

بقتــل هــذا الرجــل وذهبــوا بــه إىل البشــعة وقــد دفــع ديــة القتيــل وحتــى وقتنــا هــذا ال يــزال 

عــان يقــول إنــه بــريء مــن التهمــة التــي اتهــم بهــا . الــراوي إســاعيل الفــروخ ) أبــو يونــس ( ، 

العمــر 77 عامــاً .  

الإختالف على تق�شيم اأر�س بني اأبناء ال�شرة
قــال يل أحــد رجــاالت اإلصــاح مــن منطقــة جبــل الخليــل بــأن رجــاً كان متزوجــاً مــن امرأتــني 

وكان ميلــك حــوايل عريــن دومنــاً مــن األرايض غــر املســتصلحة وبعــد أن كــر أبنــاء الزوجــة األوىل 

ــا شــعرت  ــت وعندم ــد وبن ــة ول ــدى الزوجــة الثاني ــا وكان ل ــا وزرعه ــوا باســتصاحها وحراثته قام

ــرض  ــه أن يح ــت من ــم طلب ــام بواجباته ــى القي ــادر ع ــر ق ــح غ ــا أصب ــأن زوجه ــة ب ــذه الزوج ه

القــايض لكتابــة جميــع مــا ميلــك مــن أراٍض وعقــارات باســم ولدهــا وبنتهــا علــاً بــأن أخوتهــم 

الكبــار، وهــم أبنــاء الزوجــة الثانيــة مل يقــرصوا يف واجباتهــم، لكــن حرصــت هــذه الزوجــة عــى 

حرمــان ربائبهــا مــن أرض والدهــم واالســتياء عليهــا جميعــاً، مســتغلة الوضــع الصحــي لزوجهــا 

الــذي أصابــه املــرض واألعيــاء بحيــث ال يســتطيع االســتغناء عنهــا ولــو لحظــه، حيــث خرتــه بــني 

أن يســّجل هــذه األرض باســم ولديهــا وبــني أن تغــادره  إىل بيــت أهلهــا، وعندمــا شــعر زوجهــا 

بأنهــا جــادة يف ذلــك األمــر أحــرض القــايض وقــام بتســجيلها وتطويبهــا عــى اســمها. وبعــد مــي 

فــرته مــن الزمــن قــام أخوالهــم بحراثــة األرض وزراعتهــا. وبعــد وفــاة الــزوج  ســمع أبنــاء الزوجــة 

الثانيــة بذلــك األمــر فحاولــوا إخراجهــم منهــا إال أنهــم رفضــوا الخــروج محتجــني بتحويــل أبيهــم 

للملكيــة قبــل وفاتــه، فتشــاجروا، ووقعــت إصابــات، والصــاح الوضــع أحــرض أحــد هــؤالء األبنــاء 

ــا بالتســاوي وأخــذ كل  ــني اإلخــوه بتقســيم األرض بينه أهــل الخــر واإلصــاح لحــل الخصــام ب

حصتــه عــى حســب الريعــة اإلســامية وحــل الخــاف بينهــا برضــا الجميــع .

الراوي عبد الرحمن حجه - دورا .

فرا�شة القا�شي  )مكرر(ق�شة مكررة
ــد بالــغ مــن العمــر،  ــه ول يذكــر أن شــيخ عشــرة يف منطقــة معينــه يتقــاىض عنــده النــاس، ل

قــال لوالــده: إنــك تطلــع حقــوق للنــاس وتأخــذ نقــوداً أعتقــد أنــك تظلــم النــاس إذا مل تنقطــع 

عــن هــذا العمــل ســأغادر البلــد فرفــض القــايض وتركــه الولــد وذهــب إىل معــان يف األردن وأخــذ 

يعمــل حصــاداً عنــد شــخص متــزوج مــن امرأتــني ، ويف يــوم مــن األيــام خنقــت إحــدى النســاء 
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الــرضة إىل رضيــع رضتهــا، وقــد شــهد الشــاب مــا فعلــت، وبعدهــا أمــر الوالــد امرأتــه بالذهــاب إىل 

ــاً فذهبــت فوجدتــه مخنوقــاً وأخــذت  الرضيــع ملراقبتــه وارضاعــه فقالــت لــه ال أســمع لــه صوت

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 ســاقَيِْك فرفضــت قائلــة: 

كيــف أكشــف عــوريت للنــاس فقــال لهــا ال عليــك، ثــم طلــب مــن األخــرى نفــس الطلــب ففعلــت، 

فتبــني 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�شمعة
حدثنــي أحــد األشــخاص يف محافظــة الخليــل بأنــه نــزل يف أحــد األشــخاص بيــان أســاء لســمعته 

ــه  ــوب في ــخص املكت ــان والش ــب البي ــني كات ــائرية ب ــوة عش ــذ عط ــاح ألخ ــاء اإلص ــارع وجه وس

البيــان، واتفــق الطرفــان بعــد مــدة عــى إخــراج الحــق مــن أحــد األشــخاص ) التقــايض (، فأصــدر 

القــايض حقــه بقطــع اليــد التــي كتبــت واللســان وقطــع أرجلــه،  والقــايض يف هــذه الحالــة يبــني 

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 معــني باملحصلــة وصــل املبلــغ 

إىل 200 ألــف دينــار وخفــض املبلــغ إىل الصفــر بالجــاه والوجــه والطيــب . الــراوي الحــاج مــوىس 

الشــيوخي أبــو وائــل ، التاريــخ 2004/8/24م .

�شرقة ال�شيارات والعمل يف املخدرات
ــه  ــل ليتحــدث يل عــن حادث ــل الخلي ــاء جب ــاء واملصلحــني مــن وجه التقيــت مــع أحــد الوجه

القتــل التــي تبعــت هــذه األحــداث ومــا ترتــب عــى ذلــك مــن نتائــج، فقــال:

كان شــخصان يعمــان معــاً يف رسقــة الســيارات وكانــا يقومــان بتصفيــة الحســاب بينهــا قبــل 

أن يفرتقــا وبعــد مــي فــرتة مــن الزمــن اتفقــا عــى العمــل يف املخــدرات، ولكــن أحدهــا أصبــح 

يخطــط للتخلــص مــن زميلــه بعدمــا رآه مــن األربــاح الهائلــة مــن وراء هــذا العمــل الســيّىء. ويف 

ذات يــوم دعــى زميلــه لعمــل حســاب بينهــا يف منطقــة بعيــدة عــن البلــد التــي يقطناهــا بعــد أن 

حصــل عــى ســاح بطريقــة غــر مروعــة  مقابــل مبلــغ مــن املــال لصاحبــه وغايتــه التخلــص مــن 

زميلــه. وعندمــا جلســا معــاً لعمــل الحســاب كالعــادة أشــهر عليــه الســاح قائــاً لــه إمــا أن تتنــازل 

عــن حقــك وإال ســوف تاقــي مصــرك فضحــك منــه زميلــه قائــاً 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 
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ثاثــة أيــام وثلــث ليتمكــن أهــل الجــاين مــن مغــادرة املنطقــة. وبعــد مــي الفــرتة املحــددة قــام 

رجــال الخــر واإلصــاح بأخــذ عطــوة عشــائرية ملــدة ســنة قامــوا خالهــا بأخــذ مبلــغ خمســة عــر 

ــاراً فــراش عطــوه وبعــد مــي فــرتة ســنة مــن  ــار أردين وألــف وخمســة وعريــن دين ألــف دين

ترحيلهــم تدخــل أهــل الخــر واإلصــاح إلنهــاء هــذه القضيــه باالتفــاق مــع أهــل املجنــي عليــه، 

ــع  ــت النتيجــة االجمل ــي، فكان ــني أهــل املجن ــد مشــاورات ب ــوا بإحضــار الجــاين وعق ــث قام حي

عــى مســامحة الجــاين وإحــال الوئــام محــل الخصــام وإنهــاء املنازعــات بينهــا بعــد شــعور أهــل 

ــه وال  ــر مــروع وال يرضــاه الل ــه ولدهــم هــو عمــل يّسء وغ ــا كان يعمل ــأن م ــه ب ــي علي املجن

رســوله . الــراوي عبــد الرحمــن حجــة - دورا .

املْظلوله
ــارصة  ــم واملدعــو محمــود املن ــي نعي ــدة بن ــت مــع أحــد التجــار مــن بل ــة حدث قصــة حقيقي

حيــث توجــه هــذا الشــخص إىل منطقــة البطــوف داخــل الخــط األخــرض، 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 

ــد الوهــاب درواشــه متهــاً أهــل البطــوق بأنهــم قامــوا بقتــل محمــود  وربــط االتصــال مــع عب

ــل ألخــذ  ــة الخلي ــد الوهــاب درواشــه  إىل مدين ــم توجــه عب ــم، ث ــي نعي ــدة بن ــن بل ــارصة م املن

عطــوة عشــائرية ملــدة شــهر ،ولكــن ويف خــال املــدة املقــررة مل يحــرضوا إلنهــاء العطــوة ألنــه مل 

يعــرتف أحــد مــن أهــايل البطــوق بأنــه قتــل هــذا الرجــل.  بعدهــا توجــه الشــيخ حســن ناجــي 

عمــرو مصطحبــاً معــه مجموعــة مــن رجــاالت الخــر واإلصــاح إىل بيــت عضــو الكنيســت عبــد 

الوهــاب الدراوشــة ألخبــاره وإعامــه بــأن عــدم إنهائهــم  العطــوة ليــس ممــن متــر مــر الكــرام عى 

أهــايل جبــل الخليــل وأن كل شــخص مــن أهــايل منطقــة البطــوق يعتــر دمــه مهــدوراً وبينــا هــو 

يتحــدث قــال أحــد رجــاالت أهــل البطــوق أنــا غــر مســتعد  أن أكــون عرضــة مــن أجــل فــان 

فــكان ذلــك اعرتافــاً منــه بــأن فانــاً هــو القاتــل،  فتوجــه بعدهــا عبــد الوهــاب دراوشــة إىل أهــل 

املعتــدي وأخرهــم بــأن ولدهــم فانــاً هــو الــذي قــام بهــذه العمليــة وبعــد التحــري والتحقيــق مع 

هــذا الولــد اعــرتف بأجرميتــه فاعتقلتــه الرطــة اإلرسائيليــة، وبعدهــا تــم أخــذ عطــوة عشــائرية 

مــن أهــايل بنــي نعيــم تــم متديدهــا لســنه وبعــد إنتهــاء املــدة توجــه أهــايل املنطقــة الشــالية 

إلنهــاء العطــوة وقامــوا بتغرميهــم 45 ألــف دينــار مل يــرد منهــا يشء . الــراوي 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�شة اخل�شان
الخشــان ) قرمييــا ( وهــو أصــاً كان مــن البــدو ســكن فــرتة يف ســعر وقتــل شــخصاً مــن قريــة 

ســعر وتــم إجــاؤه عــن القريــه .

ــْد  ) وهــي  عــاد الخشــان بعــد فــرته مــن الزمــن إىل القريــة لقتــل شــخص آخــر فاختبــأ يف البَ

مغــارة كبــرة جــداً يف ســعر ( وعــاش مــا كان يرقــه مــن الخبــز مــن الطوابــني. وذات مــرة  جــاء 

شــخص كبــر إىل ســعر فضايفــوه “عزومــه” وذبحــوا لــه الذبائــح، وعنــد تقديــم العشــاء تســلل ليــاً 

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 

ــا دور  هــذه اللحمــة ويف تلــك الليلــة دخــل رجــل إىل املغــارة لقضــاء حاجتــه ألنــه ال يوجــد وقتَه

خــاء ، ومل يعلــم بوجــود الخشــان يف تلــك املغــارِة،  ومل يتكلــم الخشــان ومل يظهــر، ثــم دخلــت فتــاة 

إىل املغــارة ومل يتكلــم الرجــل وال الخشــان الــذي يراقــب الوضــع. أخــذت الفتــاة حاجتهــا وخرجــت 

وبعــد فــرتة مــن الزمــن تبعهــا الرجــل فإتهــم الرجــل بهــذه الفتــاة وكان لهــا ســبعة إخــوة عزمــوا 

عــى ذبحهــا عــى العــني، وكانــت الفتــاة تصيــح وتقــول إنهــا مظلومــة ألنهــا فعــاً مظلومــة، وملــا 

ــاة ســتقتل عــى العــني مــن هــذه القصــة وكان عــى عــني ســعر جمــع  ــأن الفت ســمع الخشــان ب

غفــر مــن النــاس ملعاينــة  مقتــل الفتــاة، حينهــا خــرج قرمييــا ) الخشــان ( مــن مغارتــه وذهــب 

إليهــم معرتفــا بأفعالــه ونوايــاه، ومقــرا بــأن هــذا الرجــل وهــذه الفتــاة بريئــان مــن هــذه التهمــة، 

وقائــا إين كنــت يف املغــارة وحــدث أن َدَخلَــْت وخرَجــْت ومل ميســها شــخص فبذلــك بــرأ الخشــان 

الفتــاة والرجــل وتــم العفــو عــن الخشــان بســبب فعلتــه هــذه وبرئــت الفتــاة مــن تهمتهــا . الــراوي 

الحــاج عــي حســن الجــرادات ، العمــر 90 عامــاً ســعر ، التاريــخ 2004/6/21م .

اجلالء والرتحيل 
تقاتــل طفــان بعضهــا البعــض فقــام رجــل كبــر بــرضب أحدهــا  وقــد أدى إىل جرحــه يف 

رأســه والطوشــه حدثــت بــني عائلــة صالــح ودار حمــدان وعبــد الحميــد محمــود محمــد الفــروخ 

، وقــد تدخــل أهــل اإلصــاح إلصاحهــم قبــل أن يحــدث بينهــم مشــاكل وفجــأه قــام دار حمــدان 

مبهاجمــة دار األخــرس، وكانــوا مســلحني، فأصابــوا ثاثــة 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 40000 دينــار إىل دار 

حمــدان . الــراوي خليــل إســاعيل الفــروخ ) أبــو يونــس ( ، العمــر 77 ســنه .
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طلب اجلن من الن�س الرتحيل للجاين

أحداث هذه القصة حدثت حقيقية بني الجن واإلنس عى عني بيت عينون .

طلــب رجــل مــن ولــده عبــد القــدوس محمــد عيــدة الذهــاب مســاًء ليحــرض املــاء إىل البيــت 

فأخــذ الشــاب حــاره وذهــب إىل عــني بيــت عينــون وبــدأ بإخــراج املــاء مــن العــني فكلــا كان 

يخــرج الدلــو وميــأل بــه القربــة ويركنهــا إىل مــكان مــا يجدهــا فارغــة مــن املــاء ، كــرر الشــخص 

مــلء هــذه القــرب عــدة مــرات فوجدهــا فارغــة فجــن جنونــه فألقــى بالدلــو الــذي ميــأل بــه يف 

األرض فــكان تحــت رضبتــه أحــد مــن الجــن فقتلــه ، رضََب الجــُن هــذا الشــاب فأصبــح ال يعــي 

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 

عــني بيــت عينــون وترحيــل ولــده مــن البلــدة ملــدة 7 ســنوات . الــراوي الحــاج محمــد القديــري ، 

العمــر 70 عامــاً ، التاريــخ 2004/6/29م .

اجلالء والرتحيل
“لأرفع لوجه اهلل رايه بي�شا وفالن رايته بي�شا”

يؤخذ يف حالة القتل وهتك العرض والخطف عى جميع أنواعه، خطف امرأة أو رجل .

عادة رفع الراية البيضاء والسوداء

ــراً حســناً أو  ــم أم ــق له ــه أن يحق ــن اللّ ــوا م ــوا أو طلب ــه أهــل أرطــاس إذا متن ــا يقول هــذا م

اســتجاب اللــه لدعائهــم أو عندمــا يســاهم شــخص مــا يف فــض نــزاع 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، 

ــاز  ــرج التلف ــى ب ــزل أو ع ــطح املن ــى س ــد، ع ــه حدي ــى زاوي ــا أو ع ــبة أو عص ــى خش ــق ع تعل

وأحيانــاً 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 

ــوال التــي يقمــر بهــا الرجــل عــى رأســه أو  املــرأة الفاحــة عــى رأســها أو قطعــة مــن حطــة البْ

قطعــة مــن قــاش البفــت األبيــض ، إن اللــون األبيــض يحمــل عنــد معظــم أهلنــا وشــعبنا الكثــر 

ــاء  ــام وصف ــرف والس ــب وال ــراءة والح ــاء وال ــر والنق ــى الطه ــة ع ــو دالل ــدالالت،  فه ــن ال م

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 مابســها الداخليــه تكــون جميعهــا بيضــاء، 

ــاً مــا تلبــس النســاء  ــاد غالب ــة، ويف مناســبات الفــرح واألعي ــة عــى الطهــر والــرف والعذري دالل

ثيابهــن البيضــاء وتلبــس البنــات فســاتينهن البيضــاء أو ذات األلــوان الفاتحــة كدليــل عــى البهجــة 

والفرحــة والــرور؛ والحــاج عندمــا يحــرم يلبــس مابــس اإلحــرام 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 

ــاس واملهنئــني  ــل للن ــد، وهــي تســتعمل كدلي ــدرك أن مثــة مناســبة أو حــدث ســعيد مــن بعي وت

عــى مــكان ذلــك الحــدث الســعيد وقــد تبقــى هــذه الرايــات البيضــاء مرفوعــة حتــى تبــى بســبب 

عوامــل الطقــس املختلفــه .

إن مناسبات رفع الراية البيضاء كثرة نذكر منها :

ú  نجــاة أحــد أفــراد 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 مــرًة وقبــل حــوال ســبعني عامــاً قــد وقــع فأصيبــت يــده بجــراح  

ــح فشــفيت فنصــب  ــه،  باملل ــإذن الل ــم عولجــت، ب ــل كان يخــىش برتهــا، ث طــال أمــد شــفائها ب

والديــه رايــة بيضــاء أمــام بيــت العائلــة قائلــني ) تنقيــم رايــة بيضــا لربنــا ( . 

ــغ درجــة ال يرجــى شــفاؤه،  وكان راقــداً يف  ــى بل ــة أخــرى مــرض أحــد األطفــال حت ويف حادث

املشــفى زمــن العيــد ، إال أن أحــد أعضــاء حمولتــه يف إرطــاس مل يحتفلــوا بالعيــد منتظريــن أخبــار 

ــة بيضــاء فعلمــوا  ــدة مــن املستشــفى وهــي تحمــل راي ــه عائ ــوم أرست الطفــل وشــاهدوا ذات ي

أن صلواتهــم وصرهــم قــد اســتجيب لهــا وأن الطفــل قــد أنقــذ فبــادروا إىل ذبــح املاعــز وأقامــوا 

وليمــة .  

ú  عنــد انتهــاء أحدهــم مــن بنــاء بيتــا خــاص بــه، وهــو مــا يعتــر إنجــازاً عظيــاً يف حيــاة الفــرد

ــر مــن العــار، إذ  ــة بيضــاء، ألن ايجــار املســكن كان يعت ــه ينصــب راي ــة، فإن خاصــه يف القري

ــك وال يقعــد  ملــك املســكن الخــاص دليــل االســتقالية، واملثــل يقــول ) يســكن يف خيمــه ِملْ

بقــرص باألجــار .

ú  إذا حــل الصلــح والوئــام بــدل الشــقاق والخصــام بــني عائلتــني يف القريــة أو مــع عائلــة خــارج

القريــة فــإن رايــة الصلــح البيضــاء ترفــع، وخاصــة إذا كان الخــاف خطــراً كالقتــل أو الدهــس 

أو هتــك العــرض .

ú  ــم متــس ســمعة ــه خاصــة مــن ته ــت براءت ــه أو ثبت ــراد العائل إذا خــرج مــن الســجن أحــد أف

العائلــه ورشفهــا أو كان محكومــاً بتهمــه أمنيــه فــإن أفــراد عائلتــه وأصدقــاءه ينتظرونــه خــارج 
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ــاء موكــب العــودة  ــات البيضــا ء أثن ــوح بالراي ــث تل ــت حي ــوه إىل البي ــة الســجن ليصطحب بواب

ــات البيضــاء عــى ســطح املنــزل وتقــام الوالئــم إحتفــاء  وبعــد الوصــول إىل البيــت ترفــع الراي

بهــذه املناســبة . 

ú  إذا 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  ــات ــإن الراي ــر ف ــن البك ــداً أو كان اإلب ــن وحي ــز، وخاصــة إذا كان هــذا االب ــن عزي إذا زوج اب

البيضــاء ترفــع ، وترفــع الرايــات البيضــاء أيضــاً صبــاح ليلــة الدخلــة دليــاً عــى أن ابنهــم قــد 

ــزل لنفــس  ــال عــى ســطح املن ــح يف زواجــه وتنــر مابــس العــروس البيضــاء عــى الحب أفل

الغــرض، وكذلــك ترفــع الرايــة البيضــاء عندمــا يشــكك يف عذريــة العــروس أو البنــت ويثبــت 

عكــس ذلــك .

ú  إذا رزق أحدهــم ابنــاً ذكــراً وخاصــة إذا كان هــذا املولــود الذكــر قــد ولــد بعــد عــدة مواليــد

إنــاث وكذلــك بعــد إمتــام طقــوس عمليــة الطهــور .

ــة أو  ــته الثانوي ــة دراس ــاء العائل ــد أبن ــى أح ــا كان ينه ــاء عندم ــات البيض ــع الراي ــت ترف وكان

يحصــل عــى شــهاده جامعيــه متوســطه أو عليــا وخاصــه يف الطــب أو الهندســه أو الحقــوق ولكــن 

هــذه العــاده قــد تاشــت منــذ أكــر مــن عقديــن مــن الزمــن .

ترفــع الرايــه البيضــاء عنــد االستســام يف الحــروب أو املعــارك كــا حــدث مثــاً عندمــا احتــل 

اليهــود الضفــة الغربيــة يف العــام 67 رفــع معظــم املواطنــني رايــات بيضــاء عــى ســطوح املنــازل 

تعبــرا عــن عــدم وجــود مقاومــة يف هــذه البلــدة أو البيــت واعانــا الستســامهم، أخــراً يقولــون 

الرايــه البيضــاء لفــان تعبــر عــى أنَّ فانــاً هــذا رجــل خــر وفضــل يف رفــع األذى ورفــع الخطــر 

وإزالــة الظلــم الــذي يقــع عــى هــؤالء األفــراد والجاعــة .

ــوداء (  ــك س ــوداء ( أو ) رايت ــه س ــان رايت ــون ) ف ــم يقول ــوداء فه ــة الس ــبة للراي ــا بالنس أم

ــك  ــة أو كان ســبباً يف ذل ــة أو كارث ــب قضي ــم يف طل ــب أحدهــم خــراً ســيئاً أو تســبب له إذا جل

والرايــة الســوداء غالبــاً مــا تكــون مــن قطعــة قــاش أســود مربعــة أو مســتطيلة مــن قــاش الَحــَر 

األســودالذي تحــاك منــه املــرأة الفاحــة 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 الُعطبــة ( 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 ثاثــة أيــام أو يف بعــض األحيــان بعــد أربعــني يومــاً 

ــا  ــوز إبقاؤه ــك وال يج ــن ذل ــر م ــدوم أك ــا ت ــة إال أنه ــة فادح ــة أو الكارث ــون املصيب ــا تك عندم
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مرفوعــه عــى ســطح املنــزل بعــد إنتهــاء هــذه املــده ألنهــا تعــر تعبــراً عــن الحــزن واألمل والبــد 

لهــذا األمل والحــزن مــن االنتهــاء ليكــون هــذا اإلنســان قــادراً عــى الصمــود واملقاومــة مــن جديــد 

حتــى تســتمر الحيــاة والعطــاء مــن جديــد . بقلــم مــوىس ســند ، مركــز أرطــاس للــرتاث الشــعبي، 

ــاس يف 1991/8/21م  . أرط

اعتداء على فتاه داخل حانوت) دكان( بهدف اإغت�شابها
كانــت هــذه الفتــاه تذهــب يف كل صبــاح إلحضــار وجبــة الفطــور، علــاً بأنهــا مل تبلــغ بعــد 

مرحلــة البلــوغ ، إذ ال يتجــاوز عممرهــا اثنتــي عــرة عامــاً. ذات يــوم مــن األيــام قــام صاحــب 

ــن  ــة م ــرته قليل ــد ف ــا، وبع ــس معه ــاه بغــرض مارســة الجن ــى الفت ــاب ع ــاق الب ــوت بإغ الحان

الزمــن ســمع املــارة صــوت فتــاٍة تــرصخ فاســتدعوا الرطــة التــي قامــت بكــر بــاب الحانــوت-

ــم،  ــع ابنته ــم واخروهــم مبــا حــدث م ــاة وأعادوهــا إليه ــوا إىل أهــل الفت ــدكان- فتحــه فتعرف ال

ــم  ــاه بنقــل ابنته ــام أهــل الفت ــق معــه . وبعدهــا ق ــوت للتحقي ــال صاحــب الحان ــم اعتق كــا ت

ــأن  ــص ب ــد الفح ــني بع ــكارة وتب ــاء الب ــص غش ــل فح ــن أج ــة م ــي يف املدين ــفى الحكوم للمستش

ابنتهــم ســليمة ومل يحــدث لهــا أي يشء، وبعــد ذلــك قامــوا بإحــراق 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 بــني الطرفــني فحــل الوئــام محــل 

الخصــام وانتهــت هــذه القضيــة بينهــا بســام .

 الراوي :عبد الرحمن حجه - دورا .

ق�ش�س على الفتاة املو�شو�شه
يــروى أن أحــد الشــبان رأى بــأم عينــه فتــاة يعرتضهــا  شــاب حيــث قــام بالتضييــق عليهــا ومــن 

َثــمَّ تقبيلهــا. وبعــد التحــري واســتجواب هــذا الشــخص تبــني أخــرَاً أن كل مــا كان يدعيــه ويتقــول 

فيــه ال أســاس لــه مــن الصحــة وإمنــا غايتــه التشــهر بهــذه الفتــاة وعمــل فضيحــة ألهلهــا بســبب 

ــاه،  وبعــد ذلــك ذهــب  رجــال أهــل االصــاح إىل بيــت أهــل الفتــاة الخبــار  رفضهــم إعطــاَءُه إيّ

أهلهــا بحقيقــة األمــر وطلبــوا منهــم أن ال يتخــذوا أي إجــراء 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 

ــام محــل الخصــام  ــا عــى ذلكودفعــوا املبلــغ املذكــور  فحــل الوئ عمــل صلــح عشــائري. فوافقون
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علــاً بــأن املبلــغ املذكــور مل يســرتجع منــه أي قــرش باعتبــاره درســاً وعــره ملــن تّســِول لــه نفســه 

أن يعمــل مثــل ذلــك . 

الراوي إبراهيم عبد القادر السويطي - بيت عوا ، العمر 67 عاماً بتاريخ 2004/9/8م 

 ق�شة اأخرى على املو�شو�شة
حــدث أن أحــد األشــخاص كان يعمــل يف الســعوديه تــاركاً وراءه زوجتــه وأوالده. ويف ذات يــوم 

ــم  ــد أن وصلته ــا بع ــام أســافها مبراقبته ــة ق ــه تذهــب إىل املحــات التجاري ــت زوجت ــا كان وبين

أخبــار بــأن زوجــة أخيهــم تذهــب إىل محــل فــان وتجلــس عنــده مــدة طويلــة للســمر والحديــث 

ــرة  ــع ك ــن وم ــه،ا ولك ــاً لزوج ــاً حمي ــر صديق ــذا الشــخص يعت ــأن ه ــاً ب ــوة، عل ــايئ يف خل الثن

ــل  ــم ضبطهــم مــن قب ــة  حيــث ت ــا لهــذا الشــخص حصلــت بالفعــل بينهــا عاقــة غرامي زيارته

ــل   ــه إىل املح ــة أخي ــت زوج ــد أن دخل ــه بع ــليم، إذ رأى أن ــر س ــع غ ــه يف وض ــوة زوج ــد إخ أح

قــام صاحــب املحــل بإغــاق البــاب، وبعــد مــي عــر دقائــق توجــه إىل املحــل فطــرق البــاب 

ــا  ــد، حينه ــن حدي ــر م ــاب بواســطة جنزي ــأن يجــر الب ــراه انتباهــا.ً وهددهــا  ب ــا مل يع إال أنه

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 أحــرض الســيارة 

وربــط البــاب بجنزيــر مــن الحديــد منعــه جــاره قائــاً لــه إن فانــا لديــه مفاتــح الــدكان ســرجع 

ــاك أقنعــوه أخــراً  ــك، ولكــن مــن كان موجــوداً هن ــا ســأقوم بفتحــه، فرفــض ذل ــل، وأن بعــد قلي

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 أعــرتف 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 حفاظــاً عــى رشفهــا وعرضهــا . الــراوي 

حســن ناجــي عمــرو - ، بتاريــخ 2004/10/20م .

املو�شو�شة
ــوا  ــم، وكان ــع أغنامه ــعر م ــن الش ــوت م ــة يف بي ــة نائي ــكنون يف  بري ــة يس ــاك جاع كان هن

يربــون مــن بــر تبُعــُد عنهــم حــوايل كيلــو مــرت، ويف يــوم مــن األيــام ذهبــت فتــاة صغــرة عمرهــا 

حــوايل ) 15 ( ســنه إىل البــر لتمــأل قربتهــا باملــاء، فــإذا برجــل تعرفــه عــى البــر فا كان منــه إال أن 

قــام مبهاجمتهــا عــى البــر، األمــر الــذي أخــاف البنــت وأرعبهــا فهربــت مرعــة 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 ميينــاً بخمســة 

عــى هــذا اإلنــكار، وعنــد اليمــني اعــرتف بفعلتــه ورفــض أخــذ العطــوة وســانده بعــض رجالــه ألن 

األمــر مــى عليــه شــهر وتســرتت عليــه الفتــاة، ولكــن رجــال اإلصــاح رفضــوا هــذا األمــر وأخــذوا 

عطــوة ودفعــوا 2000 دينــار أردين ألهــل الفتــاة ودفــع تكاليــف املستشــفى كاملــة وبقيــت البنــت 

ــج مــن هــذا املــرض الــذي أصابهــا بســبب الخــوف عــى حســاب أهــل الجــاين حتــى طــال  تعال

األمــر وعملــوا طيبــة بدفــع حــوايل 20 رأســاً 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 . الــراوي عبــد اللطيــف عبــد املجيــد الشــالده ، بتاريــخ 2004/8/1م . 

اللم�س والتحر�شات
حــدث أنَّ رجلــني كانــا يعمــان معــاً يف التنقيــب عــن اآلثــار املوجــودة يف باطــن األرض وبيعهــا 

ــد وبنــت  ــكٍل واحــٍد منهــا ول ــاً، وكان ل ــو مــرت تقريب يف مــكان يبعــد عــن ســكناهم بحــوايل كيل

ــد  ــد يحــرض الطعــام يومــاً والبنــت تحــرض الطعــام يومــاً آخــر، ويف ذات يــوم قــام الول وكان الول

ــام ببعــض األعــال  ــق للقي ــب الطري ــة عــى جان ــاء يف أحــد الطــران ) الصخــور ( الواقع باإلختب

الســيئة مــع الفتــاة وبعــد رجوعهــا وقــف لهــا يف وســط الطريــق وحــاول ســحبها إىل الطور-صخــر 

شــاهق- الــذي كان مختبئــاً فيــه إال أنــه بــاء بالفشــل، وبعــد رجــوع والدهــا مــن العمــل أخرتــه 

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 بــني الطرفــني حيــث كان املحكــم يف ذلــك الســيد محمــد مــوىس 

عمــرو وكان حكمــه كالتــايل : 

أن يقــوم أهــل املعتــدي بتقديــم مائــة جمــل متنوعــة األلــوان ثاثــون جمــاً حمــراً وثاثــون 	 

جمــاً ســمراً وثاثــون جمــاً بيضــاً وعــرة جــال شــقح وعليــه أن يقــوم بدفــع مائــة دينــار 

ــد إال  ــا البل ــى دخوله أردين عــن كل خطــوة وتعــد هــذه الخطــوات مــن مــكان لقياهــا حت

أن رجــال اإلصــاح ووجهــاء العشــائر مل يوافقــوه عــى ذلــك حيــث قامــوا بتغريــم املعتــدي 

ثاثــني ألــف دينــار وتــم الصلــح والتســامح بــني أهــل املعتــدي وأهــل املعتــدى عليهــا وصافح 

كل منهــا األخــر وحــل الوئــام محــل الخصــام وأمــا بالنســبة للفتــاه فقــد تقــدم لهــا أحــد 

أقربائهــا. الــراوي خليــل حســان العــواوده - إذنــا .
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اللم�س والتحر�شات

    اللمس والتحرشات لها يف العوائد العشائرية حق ويؤخذ عطوه عى 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 

وتســرتت عليــه ودارت األيــام وزوجهــا مل يعلــم شــيئا،ً فــإذا بالفاعــل يقــول لزوجهــا بــكل اســتهتار 

ــد أن  ــا أري ــم الــر ومل تُِبحــُه وتســرت عــّي وأن ــا تكت ــك وإنه ــة زوجت ــدي عــى رقب إين وضعــت ي

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،  

ــى  ــر ع ــل األم ــدَة أدخ ــاكل معّق ــد مش ــن كل يشء وبع ــوى م ــرف أق ــق ال ــرف وح إال أن ال

أهــل ســعر ووجهائهــا فتدخــل يف األمــر منقــع الــدم  محمــود ثلجــي الجــرادات واحــرض الطرفــني 

ملعرفــة الحــادث فــا كان مــن الفاعــل إال أن وكل واحــداً عنــه يحــي بلســانه فوقــف ضــده وقــال 

ــارة ثبــت عــى  ــا فقطــع الحصــان اللجــام وجــاء إىل النهــر بهــذه العب الحصــان رشقــا واملهــر غرب

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 بالــرتايض يســقط الحــق مــا أثــار املجتمعــني وقالــوا إن 

القضيــه بــدأت دون ترافــق وحســمها البعــض بــأن قــال يلحقهــا ميــني بخمســة مــن أهــايل الجــاين 

ويف نهايــة املطــاف حــول هــذه القضيــه اىل أحــد   رجــال اإلصــاح وهومنقــع الــدم  محمــود ثلجــي 

الجــرادات  بتخفيــف مــن هــذه الفعلــة وتحويلهــا عقوبــة ماديــة بعــد أن ثبــت أن املــرأة تســرتت 

ومل تكــن قــد تراضــت عــى هــذه الفعلــة ودفــع أهــل الفاعــل مبلغــاً مــن املــال بعــد أن أخــذوا 

طيحــة وطلعــة وعطــوة عشــائرية . الــراوي أبــو عيــى امللقــب بخصــم الكيــس ، الســكن مــراح 

ربــاح ، العمــر 75 عامــاً ، التاريــخ 2004/7/12م .

التحر�س
ذكــرت الراويــة أن فتــاه جــاءت تصيــح إىل والدهــا والــذي كان مختــاراً 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 وفعــاً تــزوج الرجــل هــذه 

املــرأة زواجــاً رشعيــاً عــى ســنة اللــه ورســوله . الراويــة خــرضه طعمــه الشــالده ، العمــر 76 عامــاً، 

التاريــخ 2004/7/10م .
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القبل ) اللم�س والتحر�شات (

جــاء شــاب  اىل إحــدى القــرى ليعمــل هنــاك ولكنــه كان شــاباً طائشــاً 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 ونــيس 

هــؤالء الشــباب أن للبندقيــة رقــم ونســوا شــطبه  ويف يــوم جــاءوا إىل مختــار القريــة وكان لــه علــم 

ــة  ــف عــن األخــرى فتمكــن مــن معرف ــة رقــاً يختل ــكل البندقي ــة ألن ل ــل بهــذه البندقي مــن قب

ــة  ــم دفــع دي ــل وت ــة عــى أهــل القتي ــة املطايب ــام أهــل القري ــم ق ــل الشــاب ث ــذي قت ــل ال القات

املغــدور واإلصــاح بينهــا .

الراوي الحاج جباره حسن هندي العرامني ، العمر 140 عاماً ، التاريخ 2004/6/28م .

�شود الليايل يجيبنه:
أتهــم رجــل  بأنــه يراقــب بالبنــات أو يتحــرّش بهــّن فأطلــق النــار عليــه أحــد رجــاالت البلــدة 

وأرداه قتيــاً 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 عامــني متــت 

املطايبــة ودفــع الديــة ألهــل الشــيوخ وتــم الصلــح بــني القريتــني . الــراوي الحــاج جبــاره حســن 

هنــدي العرامــني ، العمــر 140 عامــاً ، التاريــخ 2004/6/28م .

اللم�س والتحر�شات  
ــر  ــدر كب ــان عــى ق ــده بنت ــرى وعن ــة، كان شــخص يف إحــدى الق ــكام للراوي ــا، وال ــوم م يف ي

مــن الجــال وكان هنــاك عبــد أســود أراد الظفــر بإحــدى البنتــني باللمــس والتحــرش وكان هــذا 

العبــد يحمــل مسدســاً، وكان طويــل القامــة وحالــك اللــون، فأخــرت إحــدى البنتــني والدهابامــره،  

ــاج  ــد الح ــث يتواج ــوب حي ــة الجن ــه إىل منطق ــن القري ــاب م ــِه والذه ــذ بنتي ــد بأخ ــام الوال فق

طعمــة عقــل فــرح لــه مــا حــدث مــع بنيتــه، وقبــل أن يصــل بالبنتــني علــم العبــد أن البنتــني 

قــد رحلتاعــن القريــه فركــب الجمــل ولحــق بهــا لكــن القــدر شــاء أن يظفــر بإحداهــن, وذات 

يــوم طلــب طعمــه مــن والــد البنتــني أن يصطحبــه إىل ســعر آمــر زوجتــه بــأن تحمــي البنتــني، 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 وأحــرضه إىل والد 

الفتــاة والحــاج طعمــة الــذي ربطــه يف مغــارة  لفــرتة  حتــى أعلــم  والــد البنتــني أهلــه وأرغمهــم 

عــى دفــع مبلــغ عــى محاولتــه االعتــداء عــى البنتــني . الراويــة: خــرضه طعمــه الشــالده ، العمــر 

76 عامــاً ، التاريــخ 2004/7/10م . 
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الدخيله

ذكــرت الراويــة أنــه يف إحــدى األيــام قدمــت إىل بيــت الحــاج طعمــة عقــل فتــاة مــن قريــة 

ــا ملــدة  ــام بحايته ــت فعــاً مشــيناً للعــرض وق ــا بعــد أن فعل ــه أن يحميه ــت من مجــاورة وطلب

ــم حضــور الرجــل  ــد ت ــا وق ــداء عليه ــن االعت ــا م ــع أهله ــه ومن ــده يف بيت ــة عن ــبوعني كدخيل أس

الــذي إعتــدى عليهــا وتزوجــه،ا وبعــد زواجهــا قــام اخوتهاالســبعة بقتلهــا بعــد أخذهــا مــن ذلــك 

ــراوي خــرضة طعمــة الشــالدة ، العمــر 76  ــوا الرجــل الــذي إعتــدى عليهــا . ال املصلــح كــا قتل

ــخ 2004/7/10م . ــاً ، التاري عام

الُقبالت
ــات يف ســيارته حيــث رآه أحــد  ــات القريب ــام بنقــل إحــدى الفتي حــدث أن أحــد األشــخاص ق

ــن وبعــد  ــك يف ســيارته وال أدري إىل أي ــام بنقــل إبنت ــاً ق ــأن فان ــاة ب ــد الفت األشــخاص وأخــر وال

رجــوع الفتــاة إىل البيــت قــام الوالــد بالتحقيــق مــع ابنتــه واعرتفــت أمامــه  أنــه حــاول تقبيلهــا 

ــِعر  ــخص ومل يُش ــذا الش ــعر ه ــاة مل يش ــد الفت ــده إال أن وال ــو بي ــها ول ــت أن يلمس ــا رفض ولكنه

أقربــاَءُه وامنــا بعــث لــه بعــض األشــخاص لقتلــه، وبعــد مــي ســنة مــن مقتلــه قــام أهــل املغــدور 

بقتــل شــخص مــن العائلــه الثانيــة وبعــد مــي أربعــني يومــاً مــن مقتــل الشــخص الثــاين قــام أهــل 

القتيــل الثــاين بقتــل ثاثــة رجــال وامــرأة داخــل ســياره كانــت تقلهــم، علــاً بــأن املــرأة كانــت 

حامــاً بتوأمــني، 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
ــن  ــخاص املجاوري ــد األش ــع أح ــة م ــة غرامي ــى عاق ــت ع ــات كان ــدى الفتي ــدث أن أح    ح

لبيتهــم ويف ذات يــوم قــام أهــل هــذا الشــخص بزيــارة أحــد أقربائهــم حيــث كانــت الفتــاة تقــوم 

ــي  ــاة باالتصــال بهــذا الشــخص للتعــرف إىل املنطقــة الت ــوا قامــت الفت مبراقبتهــم وبعــد أن ذهب

يريــد أهلــه زيارتهــا للذهــاب إليــه وهــو مــا فعلتــه موهمــة اهلهــا بــأن غايــة الزيــارة هــو تيســر 

ــة  ــة يف اللغ ــت متخصص ــاة كان ــذه الفت ــأن ه ــاً ب ــاق، عل ــة يف املس ــات الغامض ــض املوضوع بع

ــا لهــا والديهــا  اإلنجليزيــة والشــخص الــذي تريــد الذهــاب إليــه مــدرس املــادة نفســها وقــد أذن

بذلــك، وعندمــا التقيــا، بــدآ اإلثنــان يتحدثــان إال أنهــا مل يحتمــا صــراً فقــام مبجامعتهــا،  وعندمــا 

رأت نفســها يف وضــع ُمــزٍر أخــرت والدتهــا مبــا حــدث لهــا وقامــت الوالــدة بإخبــار والدهــا الــذي 

ــاء الفتــاة مبهاجمــة بيــت املعتــدي إال أن رجــال اإلصــاح  أخــر بــدوره أهلــه، وبعدهــا قــام أقرب

تدخلــوا لفــض النــزاع بــني الطرفــني 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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ــاه  أحــد رجــال اإلصــاح ووجهــاء العشــائر حكمــه قائــاً لهــم بعــد التحقيــق والتحــري مــع الفت

نفســها تبــني 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 . الــراوي 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 أخرتــه بفعــل أبيــه، فنظــم هــذه األبيــات :

يا بوي يا سعود                  يا حاكم ثمانني ديره 
يا بوي شو ولعك                في البسات املطاويح
يا بوي الذين من الزعل          قرطن علينا املفاتيح

يا بوي ديرتك علّي حارمه        إال من حتت الثرى والترايب . 
الراوي خليل إساعيل الفروخ أبو يونس ، العمر 77 عاماً / ، 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 عاقــة 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 

ــه  واتفــق مــع أختــه عــى أن يقتــاه خوفــاً مــن أن يبــوح مبــا يجــري بينهــا و فضحهــا فوافقت

عــى ذلــك وقامــا معــاً بتوثيقــه ثــم قتلــه ودفنــه داخــل مزبلــة إلخفــاء أثــاره. ويف الصبــاح توجهــت 

الفتــاة إىل أبنــاء عمهــا لتخرهــم بــأن أخاهــا مل يحــرض إىل البيــت، فرافقهــا وأهــل البلــدة للبحــث 

عنــه، ولكــن اللــه ســبحانه وتعــاىل يعلــم خائنــة األعــني ومــا تخفــي الصــدور، وبينــا هــم يبحثــون 

اشــتم أحــد الباحثــني رائحــة كريهــة وبتتبــع مصدرهــا عــروا عــى جثــة  ُمثــل بهــا بعــد القتــل، 

وبعــد التحــري والتفتيــش والتحقيــق مــع أختــه اعرتفــت بأنهــا هــي وعشــيقها قامــا بعمليــة القتــل 

ــدس  ــة الق ــت إىل مدين ــا أصبحــت يف خطــر هرب ــأن حياته ــاة ب ــا شــعرت الفت والتشــويه. وعندم

ــل  ــنعاء،  ب ــا الش ــوا جرميته ــا مل ينس ــاء عمه ــه، إال أن أبن ــخاص وتزوجت ــد األش ــت إىل أح وتعرف

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 



169
ذكيــه بعــد أن زارهــا أكــر مــن مــرة مصطحبــاً معــه يف كل مــرة الهدايــا. ويف إحــدى ويارتــه أقنعهــا 

ــأن  ــا ب ــب منه ــل طل ــة الخلي ــا إىل مدين ــا َوَص ــك، وعندم ــى ذل ــه ع ــد فوافقت ــه إىل البل مبصاحبت

تجلــس تحــت شــجرة لقضــاء بعــض الحاجيــات فأحــرض ســكينا حــادة، وعندمــا وصــا إىل مــكان 

موقــف الســيارات ناداهــا قائــاً مــاذا فعلــت يــا فانــة بأخيــك فطلبــت منــه الرحمــة إال أنــه هــوى 

عليهــا بعــدة رضبــات حتــى فارقــت الحيــاه وبعدهــا حــرضت الرطــة إىل مــكان الحــادث وطلبــت 

منــه بــأن يعطيهــم الســكني التــي بيــده إال أنــه رفــض إعطاَءهــم إياهــا إال داخــل املحكمــة معرتفــاً 

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 درســاً وعــرًة  ملــن يعتــر . الــراوي إبراهيــم 

عبــد القــادر الشــويي - بيــت عــوا .

اجلاره رمتها ) اخلطيفه (  
حــدث أن إحــدى الفتيــات كانــت عــى عاقــة غراميــة مــع أحــد الشــباب وهــو درزي األصــل، 

ــدن  ــدى امل ــن إح ــت م ــاه كان ــي والفت ــش اإلرسائي ــدود يف الجي ــرس ح ــط ح ــل ضاب وكان يعم

الفلســطينية ويف يــوم مــن األيــام ســمع إخوتهــا مــن أحــد ســكان البلــدة بــأن أختهــم عــى عاقــة 

مــع هــذا الضابــط فأحرضوهــا إىل البيــت وربوطهــا ورضبوهــا رضبــاً شــديداً  شــج رأســها فاعرتفــت 

مبــا نســب اليهــا علــاً بأنهــا مل تكــن عــى ارتبــاط بــأي جهــاز مــن أجهــزة املخابــرات اإلرسائيــي،ة 

وبعــد نقلهــا إىل املستشــفى اتصلــت هــذه الفتــاة بعشــيقها الــذي زارهــا متنكــرا بالــزي املــدين، 

طالبــاً مــن مديــر املستشــفى والقامئــني عليهــا نقلهــا إىل مستشــفى آخــر لعاجهــا عــى مســؤوليته 

وعــى حســابه الخــاص مدعيــاً بأنــه عمهــا قــد وافقــه عــى ذلــك، ويف املســاء أخذهــا عــى مــن 

ــاة  ــاء الفت ــاين ذهــب أقرب ــوم الث ــا. ويف الي ــا وتزوجه ــد عليه ــث عق ســيارته إىل أحــد القضــاة حي

لزيارتهــا فأخرهــم مديــر املستشــفى مبــا حــدث، وبينــا هــم يف الحديــث اتصــل هــذا الشــخص 

مبديــر املستشــفى مخــرا 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 جميعــاً . 

الــراوي محمــد احمــد أبــو عمــر - بيــت عــوا .
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جاره رمتها )اخلطيفه(

ــرأة أن  ــا، وادعــت امل ــام أمه ــا مبق ــرأة فاعترته ــا ام ــت عليه ــة التف ــاة طيب ــاك فت ــت هن    كان

البنــت مبنزلــة ابنتهــا ولكــن بخبــث، إذ ذات يــوم قالــت للفتــاة إين ذاهبــة لزيــارة ابنتــي،  فذهبــت 

هــذه العجــوز الشــمطاء وأحــرضت معهــا فتــى متنكــرا يف وي فتــاة تدعــي أنهــا ابنتهــا ويف ليلــة 

ــه بالســكني  ــة، فقتلت ــي كانــت متدين ــايل ام الشــاب املتنكــر باغتصــاب هــذه البنــت الت مــن اللي

ــت  ــداً ألق ــت ول ــد أن أنجب ــل،  وبع ــن االغتصــاب حم ــج ع ــة، ونت ــن القري ــداً ع ــه بعي ــت ب والق

بــه يف نفــس املــكان الــذي ألقــت فيــه أبــاه بعــد قتلتــه، وطلبــت مــن املــرأة  العجــوز أن تأخــذ 

ــا عــن حاضنتــه، فاســتجابت لطلبهــا وأخــذت الطفــل  هــذا الطفــل وتلــف بــه عــى النســاء بحث

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 . الــراوي الحــاج محمــد القديــري ، العمــر 70 عامــاً ، التاريــخ 

. 2004/6/29م 

الّلغو
حــدث أّن أحــد األشــخاص بينــا هــو يف منامــه حتلــم بأنــه ميــارس الجنــس مــع بنــت فــان 

ــأن مــا حــدث معــه حلــم وكأن شــيئاً مل يحــدث ويف الظهــرة  وعندمــا أفــاق مــن منامــه وجــد ب

التقــى مــع مجموعــة مــن أصدقائــه فقــص عليهــم مــا حــدث معــه ليلــة البارحــة فقــام أحدهــم 

بنقــل األخبــار إىل والــد الفتــاة فســتدعى والــده وأخــره بفعــل والــده طالبــاً منــه أن يردعــه عــن 

ذلــك إال أن والــد هــذا الشــخص مل يعــرُه أَي انتبــاٍه وبعــد فــرته مــن الزمــن عــاود هــذا الشــخص 

الحديــث مــرًة ثانيــة وعندمــا ســمع والــد الفتــاة وطلبــا مــن أبنائــه أن يقومــوا برضبــه  فقامــوا 

بتلبيــة طلبــه مــا أدى إىل نــزاع بــني الطرفــني نتجــت عنــه إصابــات. بعدهــا تدخــل رجــال اإلصــاح 

ــال اإلصــاح أن  ــى رج ــاة ع ــد الفت ــني، فاشــرتط وال ــني الطرف ــاء العشــائر لحــل املشــكلة ب ووجه

يحــرض أهــل الفتــى مائــة ناقــة فوافقــوه عــى الطلــب. وعندمــا حــان وقــت إنهــاء العطــوة أحــرض 

أهــل هــذا الشــخص مــا طلبــه والــد الفتــاه، ولكــن املحكــم يف حــل هــذه القضيــة كان رجــاً ذا 

حنكــٍة وخــرٍة ودرايــٍة وقــد وكلــه والــد الفتــاة يف حــل هــذه املشــكلة، وهــو راٍض عــن كل يشء 

يقــوم بــه، وكان التحكيــم كايــي :

طلــب مــن أهــل الشــخص أن يحــروا النيــاق وعندمــا جلــس مــرت آخــر النيــاق قــام بســياقها 

إال أن املحكــم طلــب منــه أن يعــاود الجلــوس قائــاً أمــام الحضــور بــأن مــا حــدث مــع ابــن فــان 

ــه إخــوة  ــر أن مــا قــام ب ــم أخــذ عطــوة كــم ومل فاعت ــاالً ومل يحــدث حقيقــًة وبعدهــا ت كان خي

الفتــاة مــن اعتــداء عــى هــذا الشــاب مقابــاً للــكام الــذي تحــدث بــه أمــام أصدقائــه وبنــاًء عــى 

ذلــك تــم الصلــح برضــا  الطرفــن املتخاصمــن وحــل الوئــام محــل الخصــام . الــراوي عبــد الحافــظ 

عبــد الرحمــن - إذنــا .
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اللغو

قامــت امــرأة بعمــل مطبــق للحصاديــن وقــد ذهبــت إليهــم ويف الطريــق جــاء رجــل وأخــذ 

قرصــاً مــن املطبــق الــذي عــى رأســها فقامــت املــرأة برمــي املطبــق الــذي عــى رأســها ووضعــت 

بــدالً منــه ) جــاّ ( 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 بريئــاً مــا 

اتهــم بــه. الــراوي خليــل إســاعيل الفــروخ أبــو يونــس ، العمــر 77 عامــاً .

الزوجة تزين
قــال يل أحــد الوجهــاء واملصلحــني بــأن فتــاة كانــت عــى عاقــة 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 بلــٍد 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 يومــاً وهــي املــدة التــي كان زوجهــا األول خــارج 

ــت  ــل البي ــخص داخ ــذا الش ــا ه ــفت حاته ــام اكتش ــن األي ــوم م ــل، ويف ي ــروف العم ــت لظ البي

ــارشًة إىل والدهــا  ــه وذهــب مب ــض علي ــق القب ــه هــرب مــن املــكان ومل يل ــه إال أن وصاحــت علي

وأخــره عــا حصــل معــه فطلــب منــه والدهــا أن يتســرت عــى عــرض ابنتــه خوفــاً مــن فضحهــا 

واتفقــوا معــاً عــى أن يقــوم والدهــا بعمــل يرضيــه حيــث ذهــب الوالــد إىل بيــت ابنتــه وطلــب 

مــن زوجهــا أن يطلقهــا مقابــل أن يدفــع لــه جميــع التكاليــف التــي خرهــا فوافقــه الــزوج عــى 

ذلــك وكان املبلــغ الــذي دفعــه هــذا الشــخص حــوايل خمســة آالف دينــار أردين وبعــد أن تســلم 

املبلــغ ذهبــوا ً إىل املحكمــه الرعيــه حيــث طلقهــا ثــم قــام الشــخص األول بعقــد قــران عليهــا 

ــة  ــني هــذا الشــخص ووالدهــا بعــد أن رفضــه يف البداي ــام محــل الخصــام ب ــا وحــل الوئ وتزوجه

ــم الرجــوب -  ــل إبراهي ــراوي خلي ــك . ال ــوم علي ــك وي ــوم ل ــل الشــعبي ي ــام كــا يقــول املث فاالي

الكــوم .

الزوجة تزين
حــدث أن حــرض رجــل مــن املطارديــن للحكومــه إىل صديــق لــه يف القريــة وقــى عنــده ليلــة، 

وعندمــا كان جالســاً جلســت زوجــة صاحــب البيــت أمــام الضيــف، وكانــا يتغــازالن، وحــني  خــرج 

صباحــاً 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 اهتامــا لكامــه وإمنــا أكــدت 

ــك وتعــايل معــي،  ــريِك ابن ــا ات ــال له ــه ق ــا ســري معــي فســارت، ويف الري ــال له ــه ، فق ــا تحب أنه

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 

ــه فــكان هــذا الرجــل يخــرج  صباحــا، ويعــود إليهــا يف  ــاً بجانــب بيت مــن أمــه أن تبنــي لهــا بيت

الليــل، وملــا علــم أهلهــا باختفائهــا تيقنــوا مــن أن الــذي جاءهــم تلــك الليلــة هــو الــذي أخذهــا، 

ــد  ــا رجــل طري ــه إىل القــايض ليحكــم بينهــم، فقــال الرجــل للقــايض أن ــوا ب وبعــد االمســاك ذهب

ــايض  ــا إال أن الق ــل باختطافه ــرأة  الرج ــل امل ــم أه ــايض ال، واته ــال الق ــزواج فق ــق يل ال و أال يح

بــرأه، فعــادت املــرأة مــع أهلهــا ثــم قتلوهــا. الــراوي الحــاج احمــد عبــد النبــي ، العمــر 60 عامــاً، 

ــخ 2004/7/5م .    التاري

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، فأحــرض 

إخوتــه ليكونــوا شــهداء عــى ذلــك، وبعــد مــي خمــس دقائــق عــن اختائهــا ببعضهــا البعــض، 

ــة تلبــس،  فقــام الــزوج وإخوتــه  قــام زوجهــا وإخوتــه بكــر البــاب، إال أنهــا مل يضبطــا يف حال

برضبــه وتوثيقــه وإخبــار أهــل الزوجــة مبــا حــدث،  لذلــك جــاؤوا إىل البيــت فاصطحبوهــا معهــم 

وطلبــوا مــن زوجهــا أن يســرت عليهــا. وبعــد ذلــك اخــر الــزوج  أهــل املعتــدي عــى زوجتــه، وأثنــاء 

اســتجوابه اعــرتف لهــم  بأنــه حــاول مارســة الجنــس معهــا،  فطلــب أهــل الــزوج بحــق “طيحــة 

ــدي رجــال اإلصــاح  ــن أحــرض أهــل املعت ــن الزم ــرته قصــرة م ــد مــي ف ــا” وبع ــدار وطلعته ال

ووجهــاء الخــر إلنهــاء الحقــوق املرتتبــه عليهــم، فتســلم أهــل الــزوج عريــن ألــف دينــار أردين 

ــزوج. وبعــد مــي ســنة عــى مكــوث الزوجــة يف  وانتهــى الخــاف بــني أهــل املعتــدي وأهــل ال

بيــت والدهــا طلــب أهلهــا الــزوج بحــق زوجتــه إال أنــه رفــض فنشــب خــاف بينهــا ثــم اهتــدوا 

إىل أن يكــون الــرع اإلســامي هــو املحكــم بينهاعــن طريــق املحكمــة الرعيــة التــي حكمــت 

ــذي قــام بإطاقهــا حــق  ــزوج ال ــه غــر منقوصــة، كــا أعطــت لل للزوجــة بجميــع حقوقهــا كامل

ــراوي  ــو تزوجــت وطلقــت . ال ــى ل ــا إىل بعضهــا البعــض حت ــث ال يجــوز أن يرجع اللعــان، بحي

محمــد مطلــق أبــو جحيشــه ، الباحــث يــارس الســويطي ، بتاريــخ 2004/9/22م .

قتل املراأة لزوجها اأو ابنائها
ــل  ــث كان ميي ــا حي ــاً بينه ــه مل يكــن منصف ــني إال أن ــن امرأت حــدث أن رجــاً كان متزوجــاً م

إىل الزوجــة الثانيــة أكــر مــن األوىل ويلبــي جميــع احتياجاتهــا ومتطلباتهــا ويف  يــوم مــن األيــام 

طلبــت منــه زوجتــه األوىل أن يشــرتي لهــا بعــض األغــراض الخاصــة بالبيــت إال أنــه رفــض ذلــك 

قائــاً لهــا بأنــه يوجــد عنــدك أبنــاء كبــار وهــم يســتطيعون أن يشــرتوا لــك جميــع مــا تحتاجــني أو 

تطلبــني إال أنهــا رفضــت هــذا اإلقــرتاح قائلــة لــه بأننــي مل أتــزوج أبنــاَءك بــل تزوجتــك أنــت وعليك 
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أن تكــون منصفــاً بــني زوجتيــَك وبعــد جــدال طويــل بينهــا رضبهــا ومل متلــك أعصابهــا فرضبتــه 

بحجــر أحــدث نزيفــا يف رأســه علــاً بــأن زوجهــا كان مصابــاً مبــرض الســكري، فنقلــه أبنــاؤه إىل 

املستشــفى، ولكنــه فــارق الحيــاه متاثــراً 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 واملصلحــني إىل أهــل املقتــول إلنهــاء املشــكلة بينهــا 

ــا مــن أهــل  فأقــر أحــد الوجهــاء أمــام الجاهــه بــأن مــا حــدث يعتــر قتــا عمــدا متعمــدا طالب

املعتديــة دفــع الديــة املحمديــة ومقدارهــا أربعــة وثاثــون ألــف دينــار أردين إال أن أهــل املقتــول 

ــام محــل  ــه ورســوله فحــل الوئ ــور إرضــاًء لل ــغ املذك ــا املبل ــه وارجعــوا له ســامحوا أهــل املعتدي

الخصــام . الــراوي حســني أبــو غبــوش - ديــر ســامت .

قتل املراأة لزوجها
حــدث أن امــرأة ال تحــب زوجهــا فتــوددت إىل زوجهــا وعملــت لــه فــوارغ ) كراعــني ( وأطعمته 

بيدهــا قصــد التخلــص منــه، وفعــاً وضعــت أحــد الكــوارع يف فمــه وضغطــت عليــه حتــى اختنق.

قتل املراأة حلماها
كان هنــاك حــٌم 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 حاهــا بعــد حديــث 

ــو  ــروخ أب ــل إســاعيل الف ــراوي خلي ــا أودى بروحــه . ال ــا، وكان رجــاً طاعــن يف الســن، م معه

يونــس ، العمــر 77 عامــاً .  

قتل الرجل لزوجته
ــه  ــداب الريطــاين أن رجــع زوج إىل البيــت فوجــد شــخصاً نامئــا مــع زوجت حصــل وقــت االنت

ــوا  ــدث فطالب ــرأة الح ــل امل ــل أه ــه. مل يتقب ــزوج زوجت ــل ال ــل وقت ــر الرج ــا فف ــا وإتفاقه برضاه

بإعــدام الــزوج الــذي ســلم نفســه إىل الرطــة ووكل أهلــه محاميــاً قديــراً للدفــاع عنــه وترئتــه. 

ــوا  ــم إذهب ــال له ــه فق ــه إىل املحكم ــي ملرافقت ــزوج إىل املحام ــل ال ــاء أه ــه ج ــوم املحاكم ويف ي

أمامــي وســأحرض فيــا بعــد وبــدأت املحكمــة وتأخــر املحامــي عــن الحضــور ســأل القــايض أيــن 

املحامــي ؟ فأجــاب والــد الــزوج إنــه ســيأيت وبعــد فــرتة حــرض املحامــي إىل املحكمــة فصــاح بــه 

القــايض ملــاذا تأخــرت ؟ فأجــاب املحامــي مــررت عــى بيتــك بعــد أن طلبتنــي زوجتــك )يقصــد 

ــدأ  زوجــة القــايض(، وهــي التــي أخرتنــي،  غضــب القــايض فصــاح باملحامــي صيحــة مخيفــة وب

يفكــر يف قتلــه ، فقــال املحامــي انتظــر يــا ســيدي القــايض فكيــف ميكــن لهــذا الرجــل الــذي وجــد 

عنــد زوجتــه شــخصاً أن يهــدأ، فــأدرك القــايض القصــد مــن كام املحامــي فــرأ الرجــل الــذي قتــل 

ــو وائــل ، التاريــخ 2004/8/24م . ــراوي الحــاج مــوىس الشــيوخي أب ــه . ال زوجت



174
قتل املراأة على يد زوجها

ــا عــى  ــا وجراحاته ــة أطرافه ــك دي ــة الرجــل وكذل ــت خطــأ نصــف دي ــرأه إذا قتل ــة امل إن دي

ــم . ــر أهــل العل ــه وإىل هــذا ذهــب أك ــة الرجــل وجراحات ــن دي النصــف م

فقــد روى عــن عمــر ريض اللــه عنــه وعــي كــرم اللــه وجهــه وابــن مســعود وزيــد بــن ثابــت 

ريض اللــه عنهــم أجمعــني انهــم قالــوا يف ديــة املــرأة إنهــا عــى النصــف مــن ديــة الرجــل ومل ينقــل 

أنــه أنكــر عليهــم أحــد فيكــون إجاعــاً وألن املــرأة يف مراثهــا 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 

ــك يف املوطــأ  ــه ، وأخــرج مال ــن دين ــث م ــغ الثل ــى يبل ــل الرجــل حت ــل عق ــرأة مث ــل امل ــال عق ق

والبيهقــي عــن ربيعــة بــن عبــد الرحمــن أنــه قــال ســألت ســعيد بــن املســيب كــم يف أصبــع املــرأة 

؟ قــال عــر مــن اإلبــل ، قلــت فكــم يف األصبعــني ؟ قــال عــرون  مــن اإلبــل. قلــت حــني عظــم 

جرحهــا واشــتدت مصيبتهــا نقــص عقلهــا ، فقــال ســعيد أعــرايف أنــت ؟ فقلــت بــل عــامل مثبــت أو 

جاهــل متعلــم ، فقــال ســعيد هــي الســنة يــا إبــن أخــي .

قتل املراأة وهي تدافع عن نف�شها
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 تبــني 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 

ــة بإعــادة  ــام رجــال الرطــه اإلرسائيلي ــا ق ــق لرجــال اإلصــاح دور يف أخــذ عطــوة دم. وعندم يب

املشــهد اقتحــم محمــد ســامة الســجن فحــاول إطــاق النــار عــى أحمــد الصبــاح لكنــه أصــاب 

ــك تدخــل أهــل محمــد  ــر ذل ــاس، إث ــة طوب ــه، وهــو عــريب مــن مدين ــراد الرطــة فقتل أحــد أف

ســامة ألخــذ عطــوة وكان مــن كبــار املصلحــني يف ذلــك الوقــت رجــل يدعــى محمــد عــي فخــرج 

يف مجموعــة مــن الرجــال مــن منطقــة بيــت لحــم متجهــني إىل طوبــاس فدفعــوا الديــه ألن القتــل 

كان خطــأ . الــراوي عــي ســعد ، الســكن تقــوع ، العمــر 65 عامــا.

�شائحة 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 
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أحــد األشــخاص فإنــه ســيحدث مــا ال تحمــد عقبــاه فأرجــو أن تبتعــد حفاظــاً عــى عرضنــا ورشفنــا 

ــت،  ــه وهرب ــا فرضبت ــك به ــاول أن ميس ــث ح ــع حي ــخص مل يقتن ــذا الش ــن ه ــني ولك ــن األثن نح

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 واملصلحــني لفــض 

النــزاع بــني الطرفــني فطلــب والــد الفتــاة أن يكــون املحكــم يف قضيــة ابنتــه مــن اختيــاره فوافقــوه 

عــى ذلــك، فاختــار أحــد وجهــاء دورا، وكان رجــاً شــديداً يف أحكامــه وهــو محمــد عبــد الرحمــن 

عمــرو حيــث طلــب مــن أهــل املعتــدي دفــع مبلــغ 300 جنيــه فلســطيني وكانــت تســاوي يف ذلــك 

الزمــان 300 رأس مــن الغنــم، وقــد طلــب منــه الحــارضون طلبــوا تخفيــف الحكــم إال أنــه رفــض 

ذلــك قائــاً لهــم ســأجعله عــرة ودرســاً ملــن يعتــر وســأجعل الفتــاة تذهــب وهــي مطمئنــة عــى 

نفســها مــن كل مكــروه قــد يحــدث لهــا وال تخــاف إال اللــه ســبحانه وتعــاىل علــاً بــأن مــا أخــذ 

مــن املــال مل يــرد منــه أي يشء . الــراوي حســني أبــو غبــوش - ديــر ســامت .

�شائحة ال�شحى
كان هنــاك شــخص نائــم يف الريــة وكان هــذا الشــخص ضيفــاً 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 . الــراوي الحــاج محمــد القديــري / ســعر، 

العمــر 70 عامــاً ، التاريــخ 2004/6/29م .

مقتل فتاة يف طو�شة عمومية بني عائلتني
ــذه  ــأن ه ــاً ب ــم عل ــة أرض بينه ــى قطع ــاف ع ــو خ ــاه ه ــذه الفت ــل ه ــبب يف مقت إن الس

ــوب  ــاء نش ــق أثن ــرة طري ــت عاب ــرى وكان ــة أخ ــن عائل ــل م ــني ب ــن أي الطرف ــن م ــاة مل تك الفت

ــت  ــا وكان ــت بحجــر يف رأســها مــا أدى إىل وفاته ــث أصيب ــني املتخاصمــني حي ــني الطرف ــزاع ب الن

الســبَب يف إيقــاف القتــال بــني الطرفــني وابتعــاد كل منهــا عــن اآلخــر. ورسعــان مــا توجــه أهــل 

الخــر واإلصــاح بأخــذ عطــوة عشــائرية مــن أهــل املغــدورة وهــي عطــوة تفتيــش وبعــد التحــري 

واالســتجواب اعــرتف شــخص مــن إحــدى العائلتــني املتخاصمتــني بأنــه هــو الســبب يف مقتلهــا ومل 

يكــن عامــداً متعمــداً بــل حــدث ذلــك عــن طريــق الخطــأ ولــوال اعرتافــه لــكان املتهــم يف ذلــك 

ــن كا  ــا م ــع ديته ــث تدف ــة ( حي ــرف العشــائري ) باملظلول ــا يســمونه يف الع ــذه م ــني وه الطرف

الطرفــني وبعــد أن اعــرتف 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 وُمــرٍْض لــكل مــن الطرفــني وهــو إعطــاء أخــت 

ــام محــل الخصــام وكان حــاً  الجــاين إىل أخ املجنــي عليهــا أي تزويجــه إياهــا وبعدهــا حــل الوئ

ــخ 2004/9/4م . ــراوي محمــد محمــد ســليان الرجــوب - الكــوم ، بتاري ــاً للطرفــني . ال مرضي

العر�س 
ــاة، مل يكــن أخوتهــا راضــون عــى  قصــة حدثــت قدميــاً يف احــدى القــرى ، خطــب شــخص فت

هــذا الشــخص ولكــن أجــروا عــى املوافقــة فطلبــوا أمــواالً طائلــة لتعجيــزه،  فقــام هــذا الشــخص 

ببيــع جميــع مــا ميلــك ليدفعهــا مهــراً 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 تــرصخ فســمعها  أخوهــا فخــرج حامــاً بندقيتــه إال أنهــم 

قتلــوه وأوقعــوه  يف وعــاء العجــني وامتــأل بالدمــاء وأخــذوا البنــت بالقــوة، وهــي تــرصخ ففــزع 

الجــران 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 .

ل تذبح وليّتك على كذب النا�س 
ق�شة 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.

ــاك  ــل، ولكــن كان هن ــه بســبب األقاوي ــل ابنت ــأن قت ــام أبوهــا املســكني بغســيل عرضــه ب فق

أشــخاص ذوو عقــول راجحــة وحكمــة حرصــوا عــى رؤيــة مــا يف بطنهــا للتأكــد مــن صحة االشــاعة، 

وفعــاً قامــوا بفتــح بطنهــا فوجــدوا أن هــذه الفتــاة بريئــة وأن انتفــاخ بطنهــا  ناتــج عــن كيــس 

مــاء. الــراوي خليــل إســاعيل الفــروخ ) أبــو يونــس ( ، العمــر 77 عامــاً .

امل�شاحبه
ــال أحدهــا  ــث ق ــاِن حي ــا ويتحدث ــع بعضه ــني يشــتغلون م ــني متصاحب ــاك اثن ــر أن هن يذك

لآلخــر: ألنــك صاحبــي قمــت بالتحــرش  بزوجتــك فوجدتهــا مســتورة، فقــام بإقامــة الحــق عليــه 

ــذا  ــى أن ه ــه واملعن ــار يف وقت ــة دين ــع مئ ــأن يدف ــايض ب ــره الق ــك أم ــه، لذل ــه علي ــت فعلت وثبت

الشــخص حــاول أن يوقــع بزوجــة صاحبــه لكنهــا رفضــت ومل تخــر زوجهــا، ثــم تجــرأ الشــخص 

ــك الوقــت، أي قــام بفضــح نفســه، فأقامــوا  الفاعــل فأخــر صديقــه مبــا فعــل ومــا حصــل يف ذل
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ــخ 2004/7/8م . ــاً ، التاري ــر 75 عام ــرادات ، العم ــاكر ج ــد ش ــراوي محم ــه. ال الحــق علي

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 

ــون  ــا تك ــة ك ــة أو العائل ــن الخمس ــر م ــوه الغ ــاء واألخ ــني األبن ــدد ب ــاه ومح ــور أع ــو مذك ه

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 مهــراً مــن جديــد وعقــداً جديــداً ويكــون بعــد هــذا 

زواجــاً رشعيــاً كامــل الحقــوق والواجبــات الزوجيــة، وال تعتــر ) غــرة مــرة أخــرى ( هــذه مفاهيــم 

ــادر  عــرض الغــرة حســب العــادات والعــرف العشــائرية دون القتــل والرقــاب كــا هــذا األمــر ن

الحصــول يف مجــال قصــاص الــدم والرقــاب .

ماحظــه : الغــرة مبثابــة زوجــة رشعيــة تــزوج إىل أحــد ذوي املقتــول مــن إخوتــه أو أبنائــه الغــر 

وال يعقبهــا مهــر وال رشٌطً عليهــا ســوى رشوط كفيلهــا كــا ترجــع لزوجهــا بعــد وفــاء الديــن إذ 

قبلــت بذلــك ويدفــع مهرهــا مــن جديــد وتعتــر زوجــة بعــد ذلــك كاملــة الحقــوق والواجبــات 

فــرنى بذلــك األمــر إنــه غــر وارد يف القصــاص والديــة ويعتــر بدعــة ومحرمــاً . 

حســب ديننــا الحنيــف فالديــة معروفــة يف كتــاب القصــاص كــا أقــره الــرع اإلســامي فــا 

يجــوز اســتمرارية هــذا املنــوال يف قضيــة الدمــوم والرقــاب كــا تعتــر خلطــاً بــني الحــق والحقيقــه 

فيقــول اللــه تعــاىل ) ومــا أتاكــم الرســول فخــذوه ومــا نهاكــم عنــه فأنتهــوا وأتقــوا اللــه إن اللــه 

شــديد العقــاب( .

صدق الله العظيم .

املصــدر مــن تــراث وقضــاء عشــائر النقــب ، إعــداد الشــيخ فــرج ســليان أبــو حــاد الحامــده 

) بــر الســبع ( مــن ص49-48 .
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  خ�شام بني اأبناء العمومة  ومقتل اأحدهما: 

اخلالف على فتح النوافذ:
ــه، فمنعــه مــن  ــا وأراد أن يفتــح نافــذة عــى ابــن عمــه املجــاور ل ــاء العــم بيت بنــى أحــد أبن
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 كٍل طــرف مــن 
إيــذاء الطــرف اآلخــر، وقامــوا بأخــذ عطــوة بينهــا ملــدة شــهر وقــد انتهــت العطــوة بينهــا دون 
ــدة  ــاء مل ــن البن ــاء ع ــف صاحــب البن ــد، وتوق ــة والحق ــتمرار الضغين أن يتوصــا إىل حــل، أي اس
ــم  ــام أحده ــياره وق ــم س ــكل  منه ــات وكان ل ــدى الطرق ــا يف إح ــى أبناؤه ــا التق ــنة، وبعده س
ــوا  ــن هناكتدخل ــاجرا إال أن املوجودي ــيارته وتش ــن س ــا م ــزل كل منه ــر ون ــى اآلخ ــق ع بالتضيي
لفــض النــزاع، ثــم أخــر أحدهــم أهلــه مبــا حــدث فوقــع شــجار بــني العائلتــني مــا أدى إىل وقــوع 
جرحــى ومقتــل ابــن الشــخص الــذي أراد البنــاء، وبعدهــا قــام أهــل الخــر والصــاح بأخــذ عطــوة 
ــه  ــاً بأن ــدة ملــدة تســع ســنوات عل ــل أهــل الجــاين خــارج البل ــا ترحي ــم مــن خاله عشــائرية ت
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 65 عاماً ، قرية الكوم ، بتاريخ 2004/9/9م .

لقيه مطب�س ول تالقيه حمر�س:
نشــب خــاف بــني شــخصني عــى أيهــا ســقي أغنامــه أوالً ، ثــم تدخــل الحــارضون يف املــكان 
وأبعدوهــا عــن بعضهــا البعــض فلــم يحــدث أي رضر. ولكــن شــياطني األنفــس أخــروا كاً مــن 
عائلــة فــان وعائلــة عــان حيــث مل تحتمــل العائلتــان أحدهــا اآلخــر وأصبــح كل منهــم يرجــم 
اآلخــر ووقعــت إصابــات مــن كا الطرفــني نقــل بعضهــم إىل املستشــفى ومل يســتطع أهــل البلــده 
تفريقهــا عــن بعضهــا البعــض حيــث طلبــوا النجــدة مــن القــرى املجــاورة عــن طريــق مكــرات 
الصــوت املوجــوده يف املســاجد وكان أحــد األشــخاص مــن كا العائلتــني يقــوم بحراثــة أرضــه بعيــداً 
عــن البلــدة حــوايل كيلومــرت وعندمــا ســمع عــن ذلــك توجــه إىل البلــدة وبينــا هــو يف الطريــق 
لقيتــه إحــدى نســاء البلــدة وأخرتــه بــأن فانــاً قتــل أخــاك مــا أثــار غضبــه فتوجــه إىل البيــت 
وأخــَذ معــه ســكيناً حــادًة وتوجــه إىل الشــخص الــذي أخرتــه عنــه املــرأة فذبحــه كــا تذبــح الشــاة 
وبعــد ذلــك تبــني بــأن أخــاه حــي يــرزق ومل يصــب بــأذى وعندمــا عــرف والــد املعتــدي بــأن ولــده 
قتــل فانــاً 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 
ــده وإمنــا  ــدي مل يرجعــوا إىل البل ــت املشــكلة بينهــا ولكــن أهــل املعت ــة حل ــاً ويف النهاي 27 عام

ســكنوا مدينــة القــدس ومــا زالــوا . 

الراوي محمود عبد القادر السويطي ، الباحث يارس السويطي ، بتاريخ 2004/10/15م .
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اجلهل بالعوايد العرفية

يوســف الحســان مــن منطقــة تقــوع يرعــى األغنــام ونظــراً لقلــة األمطــار يف الســنني املاضيــة 

ــة الشــال ليســكن يف  ــام إىل منطق ــه واألغن ــل هــو وأوالده وزوجت هــم يوســف الحســان بالرحي

نابلــس طلبــاً 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 

ــأت أي  ــة وبانتهــاء هــذه املشــكلة مل ي ــاء يوســف الحســان ألنهــم قل ــة عــدد مــن أبن عنهــا إصاب

رجــل مــن نابلــس إىل يوســف ألخــذ بينــة عــى اإلصابــات األمــر الــذي أغضــب يوســف الحســان .

َهــم يوســف الحســان  بالرحيــل ليــاً 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 عــدداً مــن رجالــه إىل نابلــس يرتبصــون للطــرف الــذي أصابهــم وبطريــق الصدفــة عــروا عى 

ســيارة وبهــا عــدد مــن املطلوبــني لهــم وقامــوا برضبهــم وهــم حــوايل خمســة رجــال وأصابوهــم 

ــات وانتهــت الطوشــة دون تدخــل أي  ــأر لإلصاب ــم أخــذ الث ــة ت ــذه العملي ــات خطــرة، وبه إصاب

مــن رجــال اإلصــاح نظــراً لبعــد املســافة بــني الطرفــني وإلهــال أهــايل نابلــس لألمــر منــذ البدايــة 

ــراوي يوســف الحســان ، الســكن  ــه عطــوة عــى الحــادث . ال بعــدم إرســال أي رجــل ألخــذ بين

تقــوع ، العمــر 80 عامــاً .

ديرة الظهر تولد �شر:
حصــل نــزاع بــني الحجاحجــة والعبيــات، وكان ســبب هــذا النــزاع رضب أحــد رجــال الحجاحجــة 

لرجــل مــن العبيــات رضبــاً خطــراً جــداً نقــل عــى أثــرَِه إىل املستشــفى، وملــا علــم العبيــات عــن 

هــذه املشــكلة، وهــم يعــدون أنفســهم األقــوى يف هــذه املنطقــة، اجتمــع أكــر مــن مائــة رجــل 

ــذه  ــوا ه ــات رفض ــوة، إال أن العبي ــذ عط ــاح الخ ــال اإلص ــرج رج ــا خ ــة وهن ــذه الرضب ــد ه ليس

العطــوة وبقــي الحــال عــى مــا هوعليــه حــوايل شــهر  تقريبــاً ومــا أن مــرت األيــام حتــى اندلــع 

االشــتباك بــني الحمولتــني مــن جديــد وجــرح يف هــذه الطوشــة حــوايل عريــن رجــاً مــن الطرفــني  

بــني 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 إقــراراً مــن الجــاين، وحــرص هــؤالء الثاثــة املصلحــني عــى ايجــاد الحلــول، 

ــام  ــن رؤوس األغن ــتة م ــه س ــذوا من ــروج وأخ ــود الع ــاءوا إىل محم ــد، فج ــكلة يف تصاع ألن املش

وذهبــوا إىل العبيــات وعملــوا هنــاك عــى الطيبــه والصلــح وإنهــاء الخــاف دون أي خســائر نقديــه 

. الــراوي محمــود العــروج ، الســكن تقــوع - الحجاحجــه ، العمــر 70 عامــاً . 
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التايل يبطل الأول يف العرف الع�شائري

وقعــت مشــكلة بــني الســواركة ) الرواعــني ( والكعابنــة وكاهــا يســكنان يف املناطــق الرقيــة 
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 بــني الطرفــني، إذ أخــذ 
كل طــرف يرتبــص لآلخــر لينــال منــًه ولكــن الكعابنــة مل يقبلــوا أي عطــوة عــى هــذه املشــكلة،  
مــع أن رجــال اإلصــاح تدخلــوا ووضعــوا رشوطــاً وكفــاً 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 
ــون  ــم يكون ــني فإنه ــني الطرف ــاك كفــل ووجــوه عشــائر ووســائط ب ــا وإذا كان هن مهــا كان مثنه
عــى علــم بهــذه املشــاكل وينظــرون إليهــا عــى أرض الواقــع ويقدرونهــا دون ميــول إىل أي طــرف 
ولكــن إذا تــرصف طــرف ضــد الطــرف األخــر دون علــم أو خــروج عــن علــم الكفــل فإنــه يتحمــل 
متبعــات هــذا التــرصف ضمــن رشوط وقوانــني يعرفهــا رجــال اإلصــاح الذيــن يقــدرون اإلصابــات 
التــي يتبعــا أي طــرف ضــد األخــر يف املشــاكل العالقــة بــني الطرفــني ومبــا أن رجــال اإلصــاح كانــوا 
مــن التعامــرة والذيــن لهــم وزن يف العــدد واملكانــة بالنســبة إىل الطرفــني املتخاصمــني حيــث أجروا 
ــح تحــت  ــم الصل ــح مــع الســواركة وت ــة إىل الصل ــة عــى الخضــوع إىل العطــوة ويف النهاي الكعابن

إرشاف عــدد كبــر مــن منطقــة بيــت لحــم بــني هذيــن الطرفــني .

الــراوي محمــد ســليان الحجاحجــة ، العمــر 75 عامــاً ، الســكن منطقــة الحجاحجــة ، التاريــخ 

2004/8/19م .

قيمة الدية بندقية:
حدثــت مشــكلة بــني رجــال مــن التعامــرة كانــوا يرعــون األغنــام يف منطقــة البقعــة وبــني رجــال 

مــن أهــايل بلــدة ســعر الذيــن كانــوا يقطفــون الــذرة يف ذلــك الوقــت، وكان ســبب هــذه املشــكلة 

ــوم أنزلهــا يف قطيــف  ــذي كان يرعــى أغنامــه يف هــذه املنطقــة، وذات ي هــو عايــش العويــص ال

ــن الرجــال فهجــم  ــاك م ــن كان هن ــذي أغضــب م ــر ال ــة إىل أهــل ســعر األم ــذرة وهــي تابع ال

ــرضب  ــه بال ــوا علي ــاك أنهال ــه وهن ــض علي ــوا القب ــى ألق ــه حت ــم عــى هــذا الرجــل والحق بعضه

وأصابــوه عــدة إصابــات وعندمــا علــم أهــايل التعامــرة بالحــادث فزعــوا إىل مصابهــم غاضبــني عــى 

مــا أصابــه مــن قبــل أهــايل ســعر ومــن هنــا بــدأت الطوشــة واســتمرت عــدة ســاعات اســتعملوا 

ــم  ــتعمل كل منه ــني اس ــود  الطرف ــرت حش ــا ك ــر وعندم ــة األم ــي يف بداي ــارة والع ــا الحج فيه

الســاح وتبادلــوا اطــاق النــار -كل طــرف عــى اآلخــر،  لذلــك مل يســتطع أحــد حــل هــذه املشــكلة 

ــل  ــة وكان يعم ــن الكوازب ــل م ــه رج ــذه املعرك ــاحة ه ــداً يف س ــا، وكان متواج ــل لوقفه أو التدخ
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ناطــوراً عــى الــذرة وهــي تابعــة إىل عابــد وكان بعيــداً حــوايل كيلــو مــرت عــن إطــاق النــار فــإذا 

برصاصــة تصيبــه فحــاول الحــارضون إســعافه لكــن اإلصابــه كانــت بليغــة مل ينفــع معهــا االســعاف.

ــال  ــل رج ــى، فتدخ ــعف الجرح ــرف يس ــذ كل ط ــه وأخ ــت الطوش ــل انته ــذا الرج ــل ه ومبقت

ــل هــذا الرجــل، لكــن أهــل ســعر رفضــوا  ــار العشــائر ألخــذ عطــوة دم عــى مقت اإلصــاح وكب

ــدوا بالســداد فتدخــل أهــايل املناطــق  ــم وتوع ــا أصابه ــني عــى م ــوا غاضب ــم كان ــة ألنه يف البداي

ــي  ــق أهــل املجن ــك واف ــم وبذل ــل عليه ــني ووضــع الكف ــم عــى الطرف املجــاورة ووضــع وجوهه

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 35 بندقيــة  جيشــيه وذهبــوا إىل أهــل املقتــول ودفعوهــن ديــة لــه حيــث قامــوا 

بتقديــر كل بندقيــة بحــوايل 25 دينــار وبذلــك تكــون الديــه 875 دينــار يف ذلــك الوقــت . الــراوي 

عبــد الكريــم محمــد يوســف ، العمــر 77 عامــاً ، الســكن تقــوع ، التاريــخ 2004/8/21م .

الر�س ت�شد يف الدية:
   يف ســنة 1948 وقعــت مشــكلة بــني عائلتــني: عائلــة حمــدان وعائلــة الحــاج عــوض التعامــرة 

واســتمرت فــرتة طويلــة يرتبــص كل طــرف باآلخــر وقــد انتهــت هــذه املشــاكل بنــزاع قتــل إثــره 

رجــل وجــرح عــدد مــن كا الطرفــني، وذلــك عندمــا حدثــت املشــكلة حــرض كل رجــال آل حمــدان 

ــاء الطوشــة أمســك عــدد مــن رجــال آل عــوض برجــل مــن آل حمــدان  ورجــال آل عــوض وأثن

ــه  ــز أحمــد الحــاج عــوض، بطعن ــد العزي ــم، ويدعــى عب ــروا واحــداً منه ــه وأم وشــدوه مــن يدي

ــذه الجرميــة أخــذ رجــال آل  ــور وبه ــه عــى الف ــات أدت إىل وفات بالســكني يف صــدره عــدة طعن

عــوض يعــدون بيوتهــم للرحيــل والجــاء أمــا القاتــل عبــد العزيــز أحمــد الحــاج عــوض فقــد الذ 

بالفــرار فدخــل عــى دار أبــو ديــة وعملــوا عــى حايتــه مــن أهــل املغــدور، وهنــا تدخــل رجــال 

عشــائر التعامــرة للوقــوف يف هــذه املشــكلة الصعبــة ومواجهتهــا إذ حــرض 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 . الــراوي 

احمــد مفــرح ، الســكن منطقــة الجــواف التعامــرة ، العمــر 75 عامــاً ، التاريــخ 2004/8/10م .
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�شريبة اخلاوة:

وقعــت بــني 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 

ــد  ــة فدفعوهــا عــدة ســنوات، وكان معظمهــم يدفعونهــا تحــت تهدي ــار عــى هــذه الرضيب باجب

الســاح، وعندمــا ازداد طغيانــه يف هــذه املدينــة ووصــل بــه األمــر إىل أن تطــاول عــى أعراضهــم 

ــق  ــى تنزل ــت لحــم حت ــث أخــذ أتباعــه يضعــون العــدس والكرســنة عــى أدراج بي ــم حي ورشفه

عليــه نســاؤهم واســتمر هــذا األمــر عــدة ســنوات األمــر الــذي أخــذ فيــه املســيحيون يفكــرون 

ــك حيــث خــرج عليهــم  ــة إال أن قلتهــم منعتهــم مــن ذل يف طريقــة للتخلــص مــن هــذه العصاب

كبارهــم وأشــاروا عليهــم بــأن يعقــدوا تحالفــاً مــع األطــراف املجــاورة ومــع قــوى خارجيــة مــن 

ــواالً  ــوا أم ــأن يدفع ــم ب ــت خطته ــه وكان ــى هــذه العصاب ــب ع ــى يســتطيعوا التغل املناطــق حت

وأرايض لــكل مــن يتحالــف معهــم ضــد هــذا الديــري التلحمــي فوجــدوا عــدداً كبــراً مــن الفواغــرة 

قــد وقفــوا معهــم مقابــل إعطائهــم أرضــاً يف مدينــة بيــت لحــم ويف ســنة مــن الســنوات طلــب 

ــوى  ــى الق ــن ع ــيحيون معتمدي ــه املس ــذي رفض ــر ال ــة األم ــادة يف الرضيب ــري زي ــي الدي التلحم

ــد  ــا عن ــم إياه ــي مينحونه ــل األرايض الت ــم مقاب ــع جرانه ــدوه م ــذي عق ــف ال ــه والتحال الخارجي

انتصارهــم عــى هــذه العصابــة وكان عــدد املســحيني يف هــذه الســنة كبــر مــا اكســبهم القــوة 

عــى رفــض دفــع الرضيبــة، فبــدأت اإلشــتباكات بــني املســيحيّني والديــري قتــل إثرهااملســيحيون 

اثنــني مــن أتبــاع الديــري وجــرح عــدد آخــر، لذلــك فــر الديــري وأتباعــه مــن املدينــه واملســيحيون 

ياحقونهــم حتــى وصلــوا إىل منطقــة جنــويب منطقــة عصيــون التابعــه ألهــايل بيــت أّمــر اســتقروا 

فيهــا، وتدعــى بركــوت، وعندمــا علــم أهــايل بيــت أّمــر مبســكن هــؤالء حشــدوا قواهــم واتجهــوا 

نحَوهــم 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 واســبر 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 333 دينــاراً ذهبيــا ًيدفعهــا مســيحيو بيــت لحــم 

إىل أهــل بيــت فجــار الذيــن قُِتــل منهــم رجــاِن يف اإلشــتباكات وهكــذا خــرج الديــري التلحمــي 

مــن مدينــة بيــت لحــم واســتقر يف أرض بيــت فجــار حتــى الوقــت الحــارض . الــراوي خليــل نعــان 

، الســكن مــراح ربــاح ، العمــر 80 عامــاً ، التاريــخ 2004/8/17م .
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مطايبة النفو�س:

اشــرتى الشــيخ حســن حســني عــوده قطعــة أرض، ثــم طلــب مــن أخيــه إبراهيــم حســني عــودة 

ــد  ــم إســاعيل البومــي وعب ــن الوراســنة ومنه ــاء حــرض 12 شــخصاً م ــاء البن ــاء سنســلة- واثن بن

ــم يوســف  ــد إبراهي ــودة  أحم ــم حســني ع ــاه, فــرضب إبراهي ــا بن ــا م ــرؤوف وغرهــم فهدم ال

بعصــاة الطوريــة، ثــم قامــوا مبســك إبراهيــم ورضبــه بحجــر، ورأيــت بــأم عينــي رضبتــه يف رأســه 

فظنــوا  أنــه مــات وهربــوا جميعــاً فلــا اســتيقظ قــال ســأقتل واحــداً منهــم ، قفــز عــى السنســلة 

وذهــب إىل عائلــة الوراســنة فاقــاه جــراد 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 جميعــاً إىل املخفــر، وقــام احمــد عــي أبــو 

روميــة وكان كفيــاً عــى الوراســنة، وملــا كانــوا يهمــون بالذهــاب إىل يطــا جــاء أهــل ســعر وأخــذوا 

منهــم العطــوة، فذهبــوا إىل يطــا إىل إبراهيــم الهرينــي ليتقاضــوا هنــاك فذهب الحايقــه إىل جامع 

إبراهيــم الهرينــي والوراســنة ذهبــوا إىل جامــع أبــو عــرام وقــد قــام إبراهيــم الهرينــي بذبــح شــاتني 

وقــام بتقديــم الحجــة محمــد جــاد اللــه عــن الحايقــة وقــد تــم الحكــم بدفــع الوراســنة 50 دينــاراً 

هجمــة عــى البيــت و 25 دينــاراً رضبــة مــرصه حســن حســني عــوده والســب 25 دينــاراً وقــد قــام 

أحمــد عــي بدفــع 50 دينــاراً عــن الوراســنه وبعــد 50 وبعدهــا 25 دينــاراً وبقــي 25 تفــوت عنــد 

املطايبــة . الــراوي إبراهيــم حســني عــوده الحايقــة ، العمــر 80 عامــاً ، التاريــخ 2004/6/25م .

ْو لبد ترميه الدروب غرمي ال�شَّ
حدثــت هــذه القصــة يف الريــه يف منطقــة تســمى ) مغــارة بــان ( ذهــب رجــل ليــرق غنــاً 

وكان صاحــب الغنــم مختبئــاً 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 

ــادر قيــس ( وهــي مغــارة مشــهورة يف الزعفــران، وتــم  تســلل أهــل هــذه القريــه إىل ) مغــارة ن

رسقــة 12 نعجــة 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 املروقــة ومل يبــق مــن هــذه الغنــم إال اثنتــان منهــا وبقيــة الغنــم ذبحــت وأكلــت .

وقــد اســتمرت هــذه املشــكله مــدة 20 عامــاً وتــم دفــع مثــن الغنــم التــي أخــذت، وقــد رأى 

الــراوي الحــادث بنفســه وهــو يرعــى  ( وقــال أحــد األشــخاص مــن الذيــن رسقــوا الغنــم ) غريــم 

ــْو البــد ترميــه الــدروب ( وقــد طيّــَب أهــل الســارقني عــى البلــدة . السَّ

الراوي إبراهيم حسني عوده الحايقه ، العمر 80 عاماً ، التاريخ 2004/6/25م .
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طو�شة بني امل�شيحي �شليم ثلجية وحممد العاي�س:

   يف وســط مدينــة بيــت لحــم وعنــد موقــف الســيارات حدثــت مشــكلة بــني ابــن العايــش وهو 

ســائق ســيارة وبــني مســيحي وكانــت النتيجــه أن رضب املســيحي بــن محمــد العايــش رضبــة عــى 

عينــه فأصابــه وأخــذه املســيحي إىل املستشــفى وبعــد أن عالجــه أعطــاه 200 شــيكل مقابــل عطلــة 

ــه يف  ــش إىل بيت ــن محمــد العاي ــا رجــع اب ورضره عــن الشــغل فانتهــت املشــكله بينهــا. وعندم

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 

حــرض رجالــه وأبنــاؤه وأعطاهــم التعليــات لــرضب 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 بــرضب كل مــن حــرض واســتمر الــرضب  حتــى خرجــوا هاربــني 

مــن املنــزل تاركــني 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 

ــا واشــرتط أخــذ هــذا  ــب به ــا أطال ــه وأن ــف شــيكل وأخذهــا املســيحي من املشــكلة األوىل 40 أل

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 مصمــاً عــى رأيــه ووفــود التعامــره يعرضــون عليــه الطــروح ومل يتجــاوب 

مــع أحــد وأخــذ يشــرتط 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 

ــش  ــوا يقنعــون محمــد العاي ــش وبق ــار التعامــره إال أن رفضــوا طــروح محمــد العاي كان مــن كب

الــذي مل يقبــل بــأي يشء وكان مــن كبــار التعامــرة عبــد الخليــل وإبراهيــم محمــد مفــرح واحمــد 

إبراهيــم واســتمر النقــاش بينــه وبــني كبــار رجالــه الذيــن وقفــوا ضــده يف هــذه املشــكله ألنــه مل 

يتمــشَّ مــع أي عــرف عشــائري ويريــد الــكام لــه وحــده وبقــي مصمــاً عــى مطلبــه املــروط 

ــي اتهــم فيهــن املســيحي ويف الحقيقــة مل يأخــذ  ــف شــيكل الت ــع املســيحي 40 أل وعــى أن يدف

ــار  املســيحي أي مبلــغ مــن ابــن محمــد العايــش وبعــد فــرتة طويلــة مــن هــذا النقــاش بــني كب

العشــائر وبــني محمــد العايــش حــرض أحمــد وأبــو مفــرح وأثنــاء الجلســة طلــب أحمــد أبــو مفــرح 
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مــن محمــد العايــش أن يحلــف ميينــا عــى هــذا املبلــغ فرفــض محمــد العايــش هــذه اليمــني ومــن 

هنــا عــرف كبــار الجاهــة بكــذب محمــد العايــش عــى هــذا املبلــغ .

أمــا بالنســبه للمســيحي والــذي رضب يف بيــت محمــد العايــش وكــرت ســيارته وخر خســائر 

باهظــة وســميت بالفــرش فلــم يطلــب أي مطلــب مقابــل هــذه املخــارس وال يريــد أي تعويــض أو 

حقــوق ومــن هنــا اتفقــت جميــع األطــراف عــى الصلــح والطيبــة بــني التعامــرة واملســيحيني وقــد 

ــك الوقــت وعندمــا  ــة بيــت لحــم يف ذل ــج رئيــس بلدي ــاس فري ــح إىل الي وصــل األمــر بهــذا الصل

ــوة  ــا للدع ــز يط ــر مرك ــل أم ــن جري ــم حس ــرة وكان معه ــة التعام ــن منطق ــه م ــت الجاه خرج

ــا كان مــن  ــج ف ــاس فري ــم الي ــاك دخــل عليه ــت املســيحي وجلســوا هن ــوا إىل بي ــا وصل وعندم

ــز يطــا  ــر مرك ــل أم ــذي أغضــب حســن جري ــر ال ــة واحــدة األم ــوا وقف ــم وقف الحضــور  إال أنه

ــاك وقــال لهــم كيــف تقفــون  للدعــوه عــى هــذه الوقفــة وبقــي جالســاً واحتــج للمســلمني هن

ــون يف  ــدل أرسع املجتمع ــذا الج ــاء ه ــرآن وأثن ــس وارداً يف الق ــر لي ــذا األم ــيحي وه ــل مس لرج

الصلــح خوفــاً مــن نشــوب مشــاكل جديــدة ومل يدفــع أي طــرف إىل األخــر أي مبلــغ أو حقــوق 

وانتهــى األمــر باملصافحــه بــني ســليم ثلجيــه ومحمــد العايــش . الــراوي أحمــد أبــو مفــرح ، الســكن 

ــخ 2004/8/15م . ــوع ، التاري تق

اجلروح املخفية
لقــد حصلــت مشــكلة بــني عائلــة عبــد الكريــم وأبنــاء أحمــد مغنــم نتــج عنهــا أن قــام أحمــد 

مغنــم بــرضب عبــد الكريــم يف كتفــه فأصابــه إصابــة بســيطة مل ينــزل منهــا الــدم. وبعــد انتهــاء 

ــة  ــا أن الجــرح ناتــج عــن طعن ــدم منهــا مدعي ــزل ال ــم بالســكني فأن ــد الكري املشــكلة شــطب عب

ــة  ــة عــى هــذه اإلصاب ــك الوقــت ألخــذ بين ــم، فتدخــل رجــال العشــائر يف ذل ســكني أحمــد مغن

ــم  ــم يهت ــة فل ــم الســلطات األردني ــك حك ــا وكان يف ذل ــذي أســعف فيه ــف املستشــفى ال وتكالي

ــم ويف  ــم شــكوى إىل الســلطات عــى أحمــد مغن ــام بتقدي ــث ق املصــاب بالعــرف العشــائري حي

الوقــت الــذي أخــذ فيــه رجــال اإلصــاح عطــوة عــى قــرار بهــذه اإلصابــه ألقــت الســلطات القبــض 

عــى احمــد مغنــم وأخوانــه وزجــت بهــا يف الســجن، وبقــي وجــوه الكفــل عــى املشــكله قامئــاً 

عــى ذاتــه، وبعــد فــرته 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 اليمــني بخمســة عــى 

أن هــذه اإلصابــة قــد صــدرت مــن أحمــد مغنــم، وبعــد فــرته اعــرتف بحيلتــه فانتهــت العطــوة، 

أمــا بالنســبة إىل أحمــد مغنــم فقــد بقــي يف الســجن ملــدة عــرة أيــام وبعــد خروجــه تــم الصلــح 

بــني الطرفــني ومــن هنــا أدرك رجــال اإلصــاح بــأن أي جــروح ظاهــرة قــد تكــون غــر ثابتــة عــى 

املتهــم إال بحلــف ميــني بخمســة . الــراوي احمــد مغنــم الشــاعر ، العمــر 85 عامــاً ، الســكن الزاويــه 

- التعامــرة ، التاريــخ 2004/8/19م .
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ــون معــاً يف إحــدى الــركات  ــا يعمل ــدة يطــا وعــاالً مــن عنات      حــدث وأن عــاالً مــن بل

اإلرسائيليــة ويف يــوم مــن األيــام حــدث خــاف بينهــا مــا أدى إىل تشــابك الطرفــني مــع بعضهــا 

البعــض حيــث وقعــت إصابــات مــن كا الطرفــني إال أن اإلصابــات مــن جهــة عــال عناتــا كانــت 

أكــر، فمنهــا مــا هــو ظاهــر ومنهــا مــا هــو خفــي وبعدهــا تدخــل رجــال الخــر واإلصــاح لفــض 

ــاح  ــاالت اإلص ــد رج ــة أح ــذه القضي ــني يف ه ــد املحكم ــني وكان أح ــني الطرف ــزاع ب ــاف والن الخ

حيــث اتفــق مــع الفريقــني عــى أن يأخــذ عطــوة قصــاص بينهــا وقــام بتمديدهــا ملــدة شــهر 

وبعــد انتهــاء املــده املقــرره بينهــا وكل أهــل عناتــا الشــيخ حســن ناجــي عمــرو لحــل املشــكلة 

ــا  ــات التــي أصيــب بهــا أهــل عنات بينهــا دون أخــذ عطــوة قصــاص عــى الرغــم مــن أن اإلصاب

ــاالت  ــد رج ــام أح ــا ق ــا وبعده ــال يط ــا ع ــب به ــي أصي ــات الت ــن اإلصاب ــر م ــر بكث ــت أك كان

اإلصــاح بإلقــاء كلمــة شــكر فيهــا أهــل عناتــا مبــا بــدر منهــم مــن طيــب قلــب وتســامح واجتمــع 

الفريقــان وتصافحــا وحــل الوئــام محــل الخصــام . الــراوي حســن ناجــي عمــرو ، قابلــه الباحــث 

ــرتاث الشــعبي يف ســعر-الخليل ،  ــز الســنابل للدراســات وال ــن مرك ــف م ــارس الســويطي بتكلي ي

التاريــخ 2004/10/29م .

حكم اليد والأ�شابع والرجل وم�شطها
حدثــت هــذه القضيــه زمــن اإلنجليــز حيــث ذهــب ســتة رجــال مــن قريــة ســعر إىل بيــت جاال 

إلحضــار شــيد فرتصــد لهــم عــدد مــن الرشــايده يف الطريــق وغــاروا عليهــم ونتــج عــن ذلــك بــرت 

يــد رجــل مــن املجموعــة وبــرت اصبعــني مــن يــد رجــل أخــر ، وقــد تــم فقــع عــني شــخص ثالــث، 

وبعدهــا قــام أهــل ســعر بالتجمــع للــرد عــى األمــر حيــث قــام عــى أثرهــا الشــيخ طعمــه، وهــو 

مــن أعيــان بلــدة ســعر ومعنــي باألمــر،  بإرســال أخيــه إىل أحــد شــيوخ الحــارة األخــرى يف ســعر 

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 فــرتة جــاء الرشــايده بالطيبــة عــى أهــل ســعر مصطحبــني معهــم 

الغنــم والســكر والقهــوة وأغــراض 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 خــرضه وعليهــا جالهــا ، وراح يقــول:

يُد بخمسمئني ُعُسجد وديُة      ما بالها قطعت ُبِربْع ديناُر 
ِعْز األمانة أغالها وأرخصها   ِذْل اخليانة فافهم حكمة الباري .

الراوي الحاج عبد الحي طعمه عقل الشالده ، العمر 80 عاماً ، التاريخ 2004/7/13م . 

الراوي الحاج محمد القديري سعر ، العمر 70 عاماً ، التاريخ 2004/6/29م .
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ق�ش�س وق�شايا متعلقة بحوادث  ال�شيارات وا�شابات العمل:

ا�شابات العمل نتيجة العبث باملعدات الزراعية:
برت اليد ب�شبب العبث ميعدات الرتاكتور-معدات زراعية::

أكــرم مــوىس جبــارة العرامــني  مــن ســعر تعــرض إىل حــادث بــرت يــده ســنة 1987م وكان عمــره 

13 ســنه وذلــك عندمــا كان صاحــب الرتاكتــور حســني الجعــري يــدرس القمــح لجده-الحــاج جبــارة 

العرامــني- يف وســط البلــدة وكانــت الســاعة الثامنــة مســاًء حيــث كان الغبــار يتطايــر عــى الجــران 

الذيــن كانــوا يحتفلــون بقــدوم شــفيق محمــد الجــرادات مــن يوغســافيا منهيــاً الدراســة .

     طُلــب أحــد الرجــال مــن حســني الجعــري وقــف العمــل وأوقــف حســني الَدراســة يف الوقــت 

الــذي قــام فيــه أكــرم بوضــع يــده داخــل الَدراســة ثــم قــام حســني بتشــغيل الدراســة األمــر الــذي 

أدى إىل بــرت  يــد أكــرم عــى الفــور وتــم إســعافه يف ســيارة مــن نــوع فولكــس فاجــن حــني 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 حســني 

الجعــري ألخــذ بينــة عــى الحــادث ودفعــوا تكاليــف املستشــفى كاملــه أمــا بالنســبة إىل الديــة 

فقــد حولــت إىل التأمــني مــن قبــل حســني الجعــري وبقــي ســاري املفعــول حتــى اليــوم . أكــرم 

مــوىس جبــارة ، الســكن ســعر ، العمــر 37 عامــاً .          

برت اليد من الكتف  واأ�شابعها:
محمــود العــوض الحجاحجــه رجــل بــرتت يــده مــن الكتــف وذلــك عندمــا كان يــدرس عــى 

ــل  ــد خلي ــل حــوايل 35 عامــاً وكانــت هــذه الدراســة لرجــل يدعــى عــي عب دّراســة للحبــوب قب

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 بعيــداً 

عنهــا حــوايل 200 مــرتاً وبقيــت الدراســه تشــتغل حتــى قطعــت يــده مــن الكتــف .

نقــل املصــاب إىل املستشــفى وهنــاك  أخــذت الرطــة تحقــق معــه عــن كيفيــة قطــع يــده 

فقــال بأنهــا قطعــت وصاحــب الدراســة موجــود هنــاك ومل يقــل أنــه كان متغيبــاً أثنــاء الحــادث 

ــل  ــال أه ــل ق ــد خلي ــي عب ــرف ع ــن ط ــوة ( م ــه ) عط ــذ بين ــال اإلصــاح ألخ ــاء رج ــا ج وعندم

ــذه  ــر ه ــدى تأث ــرف م ــى نع ــوة حت ــي أي عط ــن تعط ــفى ول ــاب يف املستش ــأن املص ــاب ب املص

اإلصابــة عــى جســده وعندمــا خــرج الرجــل مــن املستشــفى متاثــا 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 بــني الطرفــني 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 حســني ( فحــرض 
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ابــن حســني ومعــه ســتة مــن رجــال اإلصــاح مــن مدينــة الخليــل إىل تقــوع وهنــاك جلــس الرجــال 

وأرســلوا عــى رجــال عــي عبــد خليــل وبعــد مــداوالت طويلــة اعــرتف عــي عبــد خليــل باإلصابــة 

وقــال بــأن اليــد مــن الكتــف هــي نصــف ديــة مــع األصابــع ودفــع تكاليــف املستشــفى كاملــة إىل 

املصــاب . الــراوي محمــود العــوض الحجاحجــة ، العمــر 65 عامــاً ، الســكن تقــوع - الحجاحجــه ، 

ــخ 2004/7/17م . التاري

�شرقة ال�شيارات

�شرقة ال�شيارة من ال�شارع العام:
يف ســنة 1990 رسقــت ســيارة مــن نــوع رأس 1113 لصاحبهــا *** مــن أم ســلمونة ليــا، بعدمــا 

قــام الســارق  بكــر زجــاج الســيارة وتشــغيلها مــن أمــام املنــزل متجههــا بهــا إىل منطقــة رام اللــه 

ــغ صاحــب الســيارة  ــم وأبل ــض عليه ــه وقب ــم- محســوم-حاجز للرطــه اإلرسائيلي ــاك أوقفه وهن

بهــذه العمليــة وأســاء الرجــال الذيــن رسقــوا الســيارة. 

ــادث  ــارق  بالح ــدة الس ــل بل ــراً إىل أه ــل خ ــيارة، أرس ــب الس ــر إىل صاح ــذا الخ ــول ه بوص

ــة عــى  ــة أم ســلمونة ألخــذ بين ــدة إىل منطق ــار البل ــم بإرســال عــدد مــن كب ــوا مــن جهته فقام

هــذه الرقــة واالعــرتف بهــا رســمياً وبحضــور عــدد كبــر مــن رجــال العشــائر مــن الطرفــني اشــرتط 

صاحــب الســيارة عــى الحضــور مايــأيت :

أوالً : دفع “طيحة وطلعة” وحكم مربع للسيارة أي أربعة أضعاف مالها-قيمتها- .

ثانياُ : دفع 6000 دينار أردين عداً ونقداً .

ثالثاُ : الرطه اإلرسائيليه تأخذ مجراها.

ــال أم  ــار رج ــن كب ــد م ــذا البن ــاء ه ــوا إلغ ــد األول وطلب ــى البن ــوا ع ــور اعرتض ــن الحض لك

ــم  ــد وت ــذا البن ــاء ه ــى إلغ ــيارة ع ــب الس ــم صاح ــدث باس ــي املتح ــاج ع ــق الح ــلمونة فواف س

تطبيــق الــروط الباقيــة عــى هــذه الحادثــة وتصليــح أي خلــل يف الســيارة املروقــة أو أي نقــص 

يف معداتهــا وتصليــح الزجــاج املكســور أثنــاء العمليــة واملقــود الــذي تــم كــره عــى أن ترجــع 

ــر  ــم محمــد الكب ــل أهــل يطــا مــن جانبه ــم تكف ــا وعــى هــذا النحــو ت الســيارة بكامــل هيئته

ــراوي أبــو اليــاس  ومحمــد الصغــر الذيــن يعرفــون بكفــاء الدفــع والتعويــض عــن  الســارق . ال

ــخ 2004/8/9م . ــاً ، التاري ــر 70 عام ــلمونه ، العم ــكن أم س ــرض ، الس ــي خ ــاج ع الح

�شرقة ال�شيارة من داخل حرمة البيت: 
ــرف الســارق  ــث ُع ــوم الثال تــم رسقــة ســيارة مــن داخــل ســور البيت-ُحرمــة البيــت- ويف الي

فأخــذ عطــوة عشــائرية مــن أصحــاب الســيارة وحــرضت الرطــة وأخــذت الســارق إىل الســجن 

وبعــد العطــوة أفــرج عنــه، وأصبــح الحــق الــذي يصــدره يف وجــه الكفيــل وحــول األمــر إىل األســتاذ 
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مــوىس الــذي أفــاد باختــاف حكــم املــروق مــن الشــارع عــن حكــم املــروق داخــل البيــت، 

فرقــة الســيارة مــن داخــل البيــت لهــا حرمــة خاصــة وكذلــك حــق الســيارة ودخــول الســارق 

تقــدر بأربعــة أمثــان وبالفعــل صــدر الحــق 50 ألــف دينــار يدفعهــا الســارق.

توجهــت الجاهــة إىل صاحــب الســيارة وبعــد مــدة مــن التفــاوض كــا يجــري تنــازل عــن 37 

ألــف إكرامــاً للــه والجاهــه عــى أن يدفــع 13 ألــف دينــار وبالفعــل دفعــت 13 ألــف دينــار وبعــد 

شــهر أبــدى صاحــب الســياره كرمــه فاكتفــى بـــ 3 آالف دينــار فقــط الغــر .

�شرقة اأغنام:
ــون يف  ــد نجــح الفاعل ــت لحــم، لق ــي بي ــس رشق ــل الفردي ــة جب ــام يف منطق ــت أغن ــد رسق لق

املــرات األوىل إذ مل يعــرف عنهــم يشء لكــن أصحــاب األغنــام عملــوا مــراراً وتكــراراً عــى البحــث 

ــة  ــوا عــى الحراســه الليلي ــراً مــن الشــباب ليعمل ــني حيــث جمعــوا عــدداً كب عــن هــؤالء الفاعل

ــت  ــدة إذ دخل ــايل والشــباب عــى عادتهــم يحرســون البل ــه مــن اللي ــني،  ويف ليل ــص بالفاعل للرتب

ــوا عــى  ــوع بيجــو تنــدر يف ســاعة متأخــرة مــن الليــل حيــث عمل ــدة ثــاث ســيارات مــن ن البل

ــوب. ــدف املطل ــوا إىل اله ــى وصل ــم حت مراقبته

ألقــوا القبــض عليهــم بعدمــا أغلقــوا جميــع طرقــات البلــدة وعملــوا عــى تربيطهــم بالحبــال 

ــم  ــم إىل مركزه ــة وأخذوه ــال الرط ــل رج ــى وص ــم حت ــة له ــيارات التابع ــع الس ــوا جمي وأحرق

املوجــود وســط البلــدة حيــث تجمــع النــاس وعندمــا عجــز رجــال الرطــة عــن حايتهــم مــن 

عامــة النــاس اتصلــوا باملركــز الرئيــيس يف بيــت لحــم وحــرضت قــوة مــن الرطــة وأخذوهــم إىل 

بيــت لحــم وأخــذوا يحققــون معهــم وعرفــت هوياتهــم لــدى الجميــع.

عندمــا وصــل الخــر إىل أهلهــم يف مدينــة الخليــل وهــم مــن دار *** أرســلوا عــدداً 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 الفاعلــني  

ــو  ــة التعامــرة ولســانهم  الشــيخ محمــد ) أب ــم الجعــري واملتحــدث باســم منطق الشــيخ إبراهي

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 الرقــة وانحــرص األمــر بــني  رجــي االصــاح إبراهيــم الجعــري ومحمــد أبــو حــوى ألخــذ 

األمــوال أمــا بالنســبه للجنــاة فبقــوا يف الســجن وأخــذ رجــال الرطــة االجــراءات املتبعــة بالنســبة 

لهــم . الــراوي إســاعيل محمــد حمــد ، الســكن تقــوع ، العمــر 70 عامــاً ، التاريــخ 2004/8/10م .
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�شرقة تاجر يعمل �شرافًا

  كان شــخص  يعمــل رصافــاً 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  

بعريــن مــرتاً تقريبــاً وجــد أمامــه سلســلة مــن الحجــارة عــى عــرض الطريــق ملنعــه مــن العبــور.                               

ــه وتوثيقــه  ــة أشــخاص ملثمــني قامــوا مبحارصت ــه فوجــئ بثاث ترجــل مــن ســيارته إلزالتهــا إال أن

بربــاط متــني 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 بعريــن ألــف دينــار وبعــد أن حصلــوا عــى 

ــه  ــار أهل ــام بإخب ــه ق ــد وصول ــت وبع ــاد إىل البي ــياره وع ــح الس ــه مفاتي ــوا بإعطائ ــم قام مراده

والرطــة عــا حــدث معــه ومــن خــال البحــث والتحــري توصلــوا إىل معرفــة الجنــاة حيــث كان 

لــكل واحــد منهــم  عائلــة وبعــد معرفتهــم تدخــل وجهــاء العشــائر واملصلحــني لحــل هــذه القضيــة 

حيــث طلبــوا مــن الجنــاة ترجيــع جميــع األمــوال التــي قامــوا برقتهــا ودفــع مبلــغ خمســني ألــف 

دينــار جــزاًء لفعلتهــم واتفقــوا جميعــاً 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 أيضــاً 

ــل هــذه  ــه ملث ــاه الثاث ــه مبســامحة الجن ــدى علي ــام املُعت ــاء العطــوة ق ــا حــان موعــد إنه وعندم

األعــال التــي ال تــريض اللــه وال رســوله وحــل الوئــام محــل الخصــام بعــد أن أخــذوا عهــداً عــى 

أنفســهم مــع اللــه عــى أن ال يرجعــوا ملثــل هــذا العمــل . الــراوي محمــد مطلــق أبــو جحيشــه ، 

بتاريــخ 2004/9/23م ، الباحــث يــارس الســويطي .

الطفل ي�شرق 
ــا يف أحــد  ــن الذهــب ويخبئه ــبائك م ــده س ــز عن حــدث أنًّ أحــد أصحــاب املحاجــر كان يكن

الطاقــات 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 أيضــاً وكانــت 

ــض  ــن بع ــث ع ــال يبح ــد األطف ــا كان أح ــام بين ــن األي ــوم م ــيئة ويف ذات ي ــة س ــم املادي حالته

العصافــر الصغــرة توجــه إىل ذلــك املــكان وعندمــا مــد يــده يف أحــد الطاقــات شــعر بــيء ثقيــل 

يف يــده فســحبه ومل يفتحــه بــل توجــه بــه إىل والــده الــذي عرفــه فســأله: مــن أيــن أحــرضت 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 فــرته مــن الزمــن توجــه الولــد للبحــث مــره أخــرى فعــر عــى 
ســبيكه أخــرى ثــم قــام باعهــا إىل التاجــر نفســه الــذي أشــرتى القطعــة األوىل مــن والــده ورجــع 
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باملبلــغ إىل والــده قائــاً : حصلــت  عــى ســبيكه أخــرى وقمــت ببيعهــا إىل فــان فتســلم الوالــد 
ــا، فشــعر  ــده وزوجــه. وبعــد مــدة  يســرة بنــى بيت ــده. بعــد أســبوع خطــب لول املبلــغ مــن ول
جــاره وقريبــه أن الوضــع ليــس كــا يــرام متســائاً يف نفســه: ِمــن أيــن حصــل عــى هــذا كلــه ؟ 
ويف يــوم مــن األيــام ذهــب صاحــب املحجــر إىل البيــت الــذي كان قــد خبــأ فيــه ســبائك الذهــب. 
ــى  ــده فألق ــد ي ــل يتســلق ومي ــذا الطف ــة وإذا به ــب املنطق ــا فراق ــد رسقت ــبيكتني ق فوجــد أن س
القبــض عليــه متلبســا.ً وبعــد التحقيــق مــع معــه اعــرتف بأنــه رسق الســبيكتني وباعهــا للصائــغ 
ــد  ــام هــذا الشــخص باســتدعاء وال ــه وبعدهــا ق ــدل علي ــأن ي ــل ب ــب مــن الطف ــذي طل ــان ال ف
الطفــل وأخــره مبــا قــام بــه ولــده ولكنــه مل يعــرتف الوالــد بذلــك فــأراد أن يثبــت لــه ذلــك ،  فقــاَل 
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 اشــرتيت مــن مــدة 
نفــس القطــع مببلــغ خمســة آالف دينــار، فأحــرض هــذا الشــخص الطفــل ووالــده واعرتفــوا أمــام 
الصائــغ بأنــه أخــذ منهــم قطعتــني مــن الســبائك و تســاوي كل واحــدة منهــا عــرة آالف دينــار 
ــف  ــه ســتة عــر أل ــه وقيمت ــغ املوجــود لدي ــط هــذا الشــخص وأخــذ املبل ــام برتبي ــد ق أردين وق
دينــار أردين وبعدهــا تدخــل رجــال  الخــر واإلصــاح لفــض الخــاف بينهــا بتعيــني أحــد املحكمــني 
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 . الــراوي 
/ حســن ناجــي عمــرو ، الباحــث يــارس الســويطي  2004/10/30م  بتكليــف مــن مركــز الســنابل.

قتل اجلنني
قصــة حقيقيــة واقعيــة حدثــت بــني أمراتــني: إحداهــا مــن بيــت جرين واألخــرى مــن الدوامية 
فقــد حدثــت مشــادة كاميــة بينهــا ومل تحتمــل إحداهــا األخــرى علــاً بــأن إحداهــا كانــت 
حامــاً وهــي مــن ســكان بيــت جريــن، 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 بــني الطرفــني أحــد رجاالتهــا الســيد حســن 
محمــود اهديــب، فقــام بأخــذ هدنــة عشــائرية ملــدة ثاثــة أيــام وثلــث معتــراً 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 الجنــني مضغــة ألن املــرأة املعتــدى عليهــا 
كانــت حامــاً فيــه ملــدة ثاثــة شــهور ومل يعــرف هــل هــو ذكــر أو أنثــى وبعــد التشــاور مــع أهــل 
املعتــدى عليهــا اتفقــوا معــاً عــى أن يقــوم أهــل املعتديــة بدفــع مصاريــف املستشــفى وخمســني 
دينــاراً فلبــوا  طلباتهــم وحــل الوئــام بــني أهــل جريــن والدواميــة محــل الخصــام . الــراوي 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 الــرضب عــى بطنهــا إلســقاط الجنــني الــذي يربطهــا بزوجهــا .

وامــرأة أخــرى حملــت يف يدهــا حجــارة ثقيلــة وأســقطت مــا يف بطنهــا ألنهــا تريــد الطــاق مــن 

زوجهــا وفعــاً تطلقــت هــذه املــرأة مــن زوجهــا وتزوجــت الشــخص الــذي تطلقــت ألجلــه وبعــد 

فــرتة مــن الزمــن طلقهــا الرجــل الــذي تطلقــت مــن أجلــه فارتكبــت جرميتــني جرميــة قتــل جنينهــا 

والجرميــة الثانيــه عذبــت زوجهــا األول وجعلــت حياتــه جحيــاً . الــراوي حســني محمــود ثلجــي ، 

العمــر 65 عامــاً ، التاريــخ 2004/7/5م . 

قتل الطفل
حــدث نــزاع بــني 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 فــراش ابــن الزوجــه األخــرى ) الصغــرى ( وقامــت بقتلــه وابــن القــايض يتابــع االحــداث مــن 

ــول  ــكوك ح ــدارت الش ــة ف ــى الجرمي ــايض ع ــن الق ــرت اب ــر تس ــع الفج ــا طل ــاءة وعندم ــم العب ك

ــان إىل  ــول الطرف ــل تح ــزاع طوي ــد ن ــل، وبع ــل الطف ــرى بقت ــم االخ ــدة تته ــكل واح ــني ف الزوجت

القضــاء وقالــوا بــأن هنــاك قاضيــاً يف فلســطني يدعــى الهرينــي دون أن يعرفــوا بأنــه أب الرجــل 

الــذي يشــتغل عندهــم، وبقــي ابــن القــايض متكتــاً عــى الجرميــة ليمتحــن حكــم والــده  فذهــب 

ــايض  ــن الق ــى اب ــل ,فتخف ــا الخلي ــة يط ــطني اىل منطق ــن األردن إىل فلس ــاء م ــان إىل القض الطرف

ــول واملتهمــة هــي  ــال القــايض  ألم الطفــل املقت ــه ويف جلســة القضــاء ق ــا وصــل شــقة أبي عندم

أيضــاً بقتلــه قومــي وامــي مســافة 100 مــرت أمــام الشــق واكشــفي عــن عورتــك فرفضــت العــرض 

وقالــت : ابنــي رايــح وازيــده فضايــح ، فقــال لهــا القــايض إجلــيس مكانــك فقــال للزوجــة األخــرى 

قومــي وامــي هــذه املســافة واخلعــي عــن عورتــك  إخلعــي كل مابســك 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 

أبــاُه عادلــةيف قضائــه .

الراوي عبد العزيز نصار أبو ياسني ، العمر 90 عاماً ، التاريخ 2004/7/8م .
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حــدث أن شــخصاً كان يعمــل راعيــاً عنــد أحــد األشــخاص وكان لصاحــب األغنــام طفــل يذهــب 

بعــد نهايــة الــدوام مــن املدرســة لنقــل الطعــام إىل الراعــي ويف ذات يــوم مــن األيــام قــام هــذا 

ــده وشــعر  ــه وال ــه وبعــد رجوعــه إىل البيــت نظــر إلي الراعــي باســتدراج هــذا الطفــل ومجامعت

بــأن ولــده يف وضــع غــر طبيعــي فســأله عــا حــدث فقــص عليــه مــا حــدث معــه وبعدهــا قــام 

ــغ  ــم تبلي ــث ت ــه حي ــه مل يعــر علي ــده بحمــل ســاحه مــن أجــل القضــاء عــى الراعــي إالّ أن وال

ــك أســتدعى  ــذر وبعــد ذل ــد أعــذر مــن أن ــام بفعــل كــذا وكــذا وق ــأن ولدكــم ق أهــل الراعــي ب

أهــل الراعــي وجهــاء العشــائر للتدخــل مــن أجــل حــل القضيــة  حيــث ذهبــوا إىل بيــت املعتــدى 

عليــه وقامــوا بأخــذ عطــوة عشــائرية ملــدة ثاثــة 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 بــني طلباتــه هــو إحضــار املعتــدي 

ورميــه مــن أعــى مئذنــة مســجد مــن مســاجد البلــدة جــزاًء لــه وليكــن عــره ملــن يعتــر إال أن 

رجــال اإلصــاح تدخلــوا يف ذلــك  وكان حكمهــم عــى خــاف ذلــك و قامــوا بتغريــم أهــل املعتــدي 

خمســني ألــف دينــار أردين ومل يــرد منهــا يشء . الــراوي خليــل حســان العــواوده - إذنــا .

العتداء اجلن�شي على الطفل
كان شــاب يعيــش يف قريــة مــن القــرى خجــوال جــداً وهادئــاً ال يعمــل أي مشــكلة مــع أحــد 

وكانــت النــاس تقــول عنــه إنــه  ) مســكني ( .

ويف ذات يــوم مــن األيــام اتهــم بأنــه إغتصــب طفلــه عمرهــا 3 ســنوات قامــت الســلطة بأخــذه 

ورضبــه ومبــا أنــه مســكني مــع شــدة الــرضب قــال لهــم إين فعلــت هــذه الفعلــة فرّحلــوا أهــل 

هــذا الشــاب ملــدة أســبوع وعــادوا إىل البلــدة وحكــم عليــه بالســجن 25 عامــاً مــن الســلطة وتبــني 

ــَر يومــاً  فيــا بعــد أن هــذه القصــة ملفقــة ضــد هــذا الشــاب والســبب هــو أن هــذا الشــاب َم

بالقــرب مــن بيــت والــد الطفلــة فســمع رصاخــاً فلــا اقــرتب أصبحــت املــرأة تنــادي عليــه وتــرصخ 

وتبــني 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 3 ســنوات أن تتحمــل االغتصــاب 

مــن شــاب عمــره 25 عامــاً ال ميكــن لعقــل يفكــر بهــذا أبــداً وبعــد فــرته مدتهــا 9 ســنوات قــام 

اليهــود بهــدم الســجن يف الظاهريــه وتــم ) إخــراج جميــع املســاجني ( وخــرج هــذا الشــاب معهــم 

وتدخــل رجــال اإلصــاح وفرضواعليــه دفــع مبلــغ 20 الــف دينــار اردين.
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اإعتدى على اإبنة عمه جن�شيًا مب�شاعدة والده:

كان هنــاك خــاف بــني أخويــن عــى قطعــة أرض و نشــبت املنازعــات بينهــا وقــام أحدهــا 

بــرضب أخيــه عــى رأســه وبعــد نقلــه إىل املستشــفى تــواردت األخبــار بــأن أخــاه يف غرفــة العنايــة 

ــات  ــا إىل الوالي ــفر إىل األردن ومنه ــخص بالس ــذا الش ــام ه ــه وقتهاق ــدة من ــه ال فائ ــة وأن املكثف

املتحــدة األمريكيــة و بعــد عريــن يومــاً 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 عامــاً ويف ذات 

يــوم مــن األيــام طلبــت منــه ابنتــه أن يرســلها إىل زيــارة جدهــا فوافقهــا عــى ذلــك حيــث حــرضت  

الفتــاة إىل بيــت جدهــا وكانــت جميلــة وعندمــا رآهــا ابــن عمهــا طلــب مــن والــده أن يخطــب 

مــن أبيهــا، إال أنــه رفــض  قائــاً لــه ال اســتطيع أن أضــع يف بيتــي مــن أراد أن يحــاول قتــي ولكــن 

ــه بحيــث ال يســتطيع أن يرفــع  إذا أردت أن تنتقــم يل فحــاول أن متــارس معهــا الجنــس لفضيحت

رأســه أمــام النــاس طيلــة عمــره،  إال أن ابنــه رفــض ذلــك األمــر ألن العــار ســيلحق بهــم جميعــاً، 

ويف يــوم مــن األيــام طلبــت الفتــاة مــن جدهــا زيــارة  بعــض املناطــق األثريــة يف فلســطني لزيارتهــا، 

فدعــا ابــن عمهــا إىل إصطحابهــا لثقتــه الكبــرة يف أخاقــه، ولكــن كلــات والــده ال تــزال 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 معــاً عــى 

الذهــاب إىل أريحــا وبينــا هــا يف الطريــق قــام باســتعال 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.

ــات  ــم بالوالي ــدوره والدهااملقي ــم اخــر ب ــه بالحــدث ث ــت إىل جدهــا أخرت ــا رجعــت البن  ومل

املتحــدة، حينهــا عمــل ترصيــح زيــارة ملــدة مثــاٍن واربعــني ســاعة لولديــه بعــد أن أوصاهــا بقتــل 

ــدأ ســفر  ــا ب ابــن عمهــا واصطحــاب أختهــا ومــن ثــم الرجــوع بــأرسع وقــت ممكــن ومــن هن

ولديــه حيــث وصــا املطــار ليــاً ويف الصبــاح توجهــا إىل بيــت جدهــم ومــع كل واحــد منهــا بلطــة 

وخنجريــن فاصطحبــوا جدهــم  للبحــث عــن ابــن عمهــم للتخلــص منــه ، وبعــد ان دخلــوا عــى 

ــا بالقــول: إرجعــا مــن  عمهــم مســتفرين عــن الحــدث رفــض أن يجيبهــا عــن أي يشء مكتفي

حيــث أتيتــا ولــو أننــي كنــت محــل ابنــي لعملــت أكــر مــا عمــل. مل يستســغ االخــوان موقــف 

ــوه عــى مــن ســيارة إىل أحــد  ــه أحدهــم ببلطــٍة عــى رأســه شــقته نصفــني ونقل عمهــا فرضب

مزابــل البلــدة. ويف الصبــاح قبــل أن ينتــر خــر مقتلــه ســافروا إىل املطــار ومــن ثــم إىل الواليــات 

ــه ملاحقــة هــؤالء إال أنهــم  ــام إخوت ــه إال بعــد العــرص  فق ــة.  و مل يشــع مقتل املتحــدة األمريكي

فشــلوا يف مهمتهــم وتدخــل  رجــال الخــر واإلصــاح لحــل هــذه املشــكلة وحــرضوا إىل أحــد رجــال 

الخــر واإلصــاح وقــام املحكــم يف حــل ذلــك وكان حكمــه مرضيــاً للجميــع قائــاً لهــم بــأن العــرض 
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واألرض والــدم كلهــا مرتبطــة مــع بعضهــا ارتباطــاً واحــداً ومبــا أن إبنــه إعتــدى عــى عــرض ابنــة 

عمــه فــإن مقتــل والــده يكــون مبقــام ذلــك وحــل الوئــام محــل الخصــام . الــراوي عبــد الرحمــن 

حجــه -دورا.

العتداء على �شخ�س من قبل  فاقد الأهلية-جمنون- اأو 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 ُملتــٍح اقــرتب منــه يف الوقــت الــذي كان فيــه املســيحيون يقومــون بصاتهــم 

فحــاول الدخــول  فشــك الرطــي يف أمــر هــذا الرجــل وأوقفــه بالقــوة أمــام بــاب الكنيســة فــا 

كان مــن الرجــل إال أن قــام بــرضب الرطــي عــدة رضبــات يف جميــع أنحــاء جســمه حتــى أوقعــه 

عــى األرض، ومل يكــن متواجــداً أحــٌد هنــاك، وبعــد أن تــم إســعافه ونقلــه إىل املستشــفى  علــم 

أهــايل املصــاب بهــذه العمليــة فأخــذوا يســألون عــن املعتــدي وبعــد معرفــة هويتــه قــام أهــايل 

ــايل  ــن أه ــأت أحــد م ــاس مل ي ــني الن ــر ب ــر األم ــا انت ــأر وعندم ــتعداد لألخــذ بالث املصــاب باالس

املعتــدي ألخــذ عطــوة عــى هــذه الجرميــة األمــر الــذي أغضــب أهــايل املصــاب أكــر فأكــر إال أن 

كبــار املصلحــني وشــيوخ العشــائر ممــن حــرضوا عنــد أهــل املصــاب أرســلوا عــدداً كبــراً مــن كبــار 

الشــيوخ إىل أهــل الفاعــل وأعلموهــم مبــا قــام بــه ابنهــم مــن اعتــداء عــى الرطــي 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 بــني املجتمعــني وقالــوا لهــم يجــب أن تعطــوا عطــوة  قــرار ولــو كان ابنكــم مجنونــاً 

ــداول  ــارة املصــاب يف املستشــفى وبعــد ت ــح وقامــوا بزي ــا تدخــل  رجــال الكنيســة يف الصل و هن

ــة معالجــة هــذه املشــكله وهــل تطبــق عليهــا  القوانــني  ــار العشــائر حــول كيفي ــل بــني كب طوي

العشــائريه أخــذ شــيوخ العشــائر تطبيــق  العــرف العشــائري عــى هــذه املشــكلة ويف نهايــة األمــر 

أَل األمــر إىل التســامح بــني الطرفــني مــع األخــذ بعــني اإلعتبــار بــأن املعتــدي مجنــون وبــأن أهلــه 

يســددون  جميــع تكاليــف املستشــفى ومصاريــف هــذا الشــخص الــذي تعطــل عــن عملــه فــرتة 

مــن الزمــن وعندمــا رأى رجــال الكنيســة األمــر يتعقــد بــني الطرفــني وعينــوا محــاٍم لهــذه القضيــه 

إلحالتهــا إىل املحاكــم إال أن كبــار العشــائر مل يرتكــوا هــذه القضيــة عابــرة بــل وضعــوا فيهــا رشوطــاً 

تتــاىش مــع العــرف العشــائري ولــو تدخــل فيهــا بعــض كبــار الكنيســة وبقــي عالقــاً فــرتة مــن 

الزمــن حتــى تــم الصلــح بــني الطرفــني وثبــت بــأن املعتــدي مجنــون فعــاً . الــراوي إبراهيــم خليــل 

حميــد ، الســكن تقــوع ، العمــر 30 عامــاً ، التاريــخ 2004/8/20م . 
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يذكــر أنــه يف بيــت جــاال كان شــخص ثــري وكانــت العــني عــى هــذا الرجــل ألنــه كان غنيــاً كان 

لهــذا الشــخص طفــل وكانــت هنــاك جاعــة مســلحة قامــت بخطــف الطفــل مــن أجــل إبتــزاز 

والــده عــن طريــق التهديــد بقتــل الطفــل ان مل يدفــع املبلــغ املطلــوب، وأخــذت هــذه القصــه 

فــرته مــن الزمــن حــوايل شــهرين حتــى رضــخ الرجــل لهــذه العصابــة وبالفعــل تــم دفــع فديــة 

لهــذه الجاعــة مقابــل أن يطلقــوا رساح ذلــك الولــد .

الحاج عبد الحي طعمه عقل الشالده ، العمر 80 عاماً ، التاريخ 2004/7/13م .

اجلاين فاقد الأهلية , مري�س عقليًا
حــدث ذلــك بــني ذيــب حســني 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 

ــداء عــى والدتهــا بالــرضب املــرح متهــاً  ابــن عمهــا ذيــب حســني محمــد علقــم قــام باإلعت

ــاء عمــه وتــم نقلهــا إىل املستشــفى  ــه وبــني أبن ــر لنشــوب الخــاف بين إياهــا بأنهــا العقــل املدبّ

ــه  ــا مصاب ــه بأنه ــني مــن خــال الفحوصــات الطبي ــام تب ــت يف املستشــفى عــدة أي وبعــد أن مكث

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 أمــراض عصبيــة   ولديــِه تقاريــُر طبيــة مــن مستشــفى بيــت لحــم لألمــراض 

العقليــة والتوصــل إىل أن القتــل شــبه عمــد وعــى الجــاين الّديــة يدفعهــا عاقليــه وقــدرت الديــة 

ــادل  ــم ذهــب ويع ــو غ ــة كيل ــادل أربع ــا يع ــن الذهــب مب ــال م ــف مثق ــا أل بالذهــب ومقداره

بالنقــود األردنيــة أربعــة وثاثــون ألفــاً 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 وفــراش العطــوه وكانــت حــوايل 6537 

ــاء  ــَح أبن ــث تصاف ــال حي ــوة اإلقب ــت عط ــا كان ــب 675.10 وبعده ــوم الطي ــذ ي ــار أردين وأخ دين

ــارس  ــو جحيشــة ، الباحــث ي ــق أب ــد مطل ــراوي محم ــام محــل الخصــام . ال ــة وحــل الوئ العموم

ــخ 2004/9/23م . ــويطي ، بتاري الس

ق�ش�س عن اللواط
كان أحــد املوجوديــن واملشــاركني لتهدئــة الخواطــر بــني الطرفــني بســبب العمــل الــذي قــام بــه 

شــابان بالغــان باالعتــداء عــى طفــل يبلــغ مــن العمــر عــرة أعــوام يف أحــد الحامــات التابعــة 

ألحــد املســاجد يف البلــدة تحــدث  قائــاً :

كنــت جالســاً يف البيــت ويف متــام الســاعة الثانيــة ظهــراً حــرض إىل بيتــي أهــل املعتــدى عليــه 

ــا  مبلغــاً  ــاً قامــا بإعطــاء ولدن ــاً وفان ــأن فان ــوا يل ب ــاري مبــا حــدث مــع ولدهــم حيــث قال إلخب
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مــن النقــود وبعــض الحلويــات وقامــا بعدهــا بفعلتهــم املشــؤومة ونريــد اآلن  أن نخــر أهلهــم 

مبــا حــدث مــع إبننــا وإال ســنقلب الدنيــا رأســاً عــى عقــب وملــا طلبــت منهــم أن ال يترعــوا لــي 

أقــوم بالعمــل الائــق دون أن تنــر األخبــار ويكــر كام 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 ثاثــة أيــام قمنــا مبعالجــة املوضــوع 

ــار أردين مــن كل شــخص ومنعهــم مــن اإلقــرتاب مــن  ــا عــى أخــذ عــرة آالف دين ــث عملن حي

ــت  ــوب - بي ــليان الرج ــد س ــد محم ــراوي : محم ــنة . ال ــدة س ــه مل ــكنها أهل ــي يس ــة الت املنطق

ــخ 2004/9/8م . ــل ، العمــر 70 ســنه ، التاري مقــدوم / الخلي

ق�شة اأخرى عن اللواط
ــا يعمــان معــاً يف رعايــة األغنــام وكان أحدهــا كبــراً واآلخــر صغــراً  حــدث أن شــخصني كان

ويف يــوم مــن األيــام قــام الكبــر بإغــراء الصغــر ببعــض النقــود ليتمكــن مــن الحصــول عــى مــراده. 

بالفعــل حصــل عــى مــا كان يصبــو إليــه وبعدهــا توجــه هــذا الشــخص املعتــدى عليــه إىل البيــت 

وأخــر والــده بــأن فانــاً قــام بفعــل كــذا وكــذا وعندمــا ســمع والــده مبــا حــدث اجتمــع أقربــاؤه 

وقــرروا باإلجــاع أن يهجمــوا عــى بيــت املعتــدي ويقومــوا بقتلــه وإحــراق البيــت عليــه. وقــام 

عــدد  مــن رجــال الخــر واإلصــاح بالتدخــل الريــع لفــض هــذا الحــدث حيــث قامــوا بالتوجــه 

إىل أهــل املعتــدى عليــه وقــد طلــب أهــل املعتــدى عليــه بــأن يحــرضوا هــذا الشــخص املعتــدي 

ــني  ــم وب ــدال بينه ــد ج ــن وبع ــرية ولك ــرف العش ــادة والع ــه الع ــا تتطلب ــهم مب ــوا بأنفس ليقوم

أهــل املعتــدى عليــه  قامــوا بأخــذ عطــوة ملــدة ســنه وبعــد انتهــاء املــدة توجهــوا إلنهــاء هــذه 

القضيــة حيــث قــام أحــد رجــاالت املعتــدى عليــه وطلــب مــن الجاهــه مطلبــني: أولهــا رمــي هــذا 

الشــخص مــن أعــى منطقــه يف البلــد، وثانيهــا حرقــه كــا كان يحــرق قــوم لــوط. إال أنــه وأخــراً 

حلــت هــذه القضيــة عــى خــاف ذلــك حيــث قــام رجــال الخــر واإلصــاح بتغريــم أهــل املعتــدي 

مبلــغ عــرة آالف دينــار ومل يُــرَّد منــه شــيًئٌ .

الراوي حسني ناجي عمرو ، ، بتاريخ 2004/10/25م .  

ال�ُشَحاْقْ
حــدث أن حــرضت فتــاة وصديقتهــا إىل أحــد األعــراس ويف أثنــاء حفلــة الزفــاف شــاهدت هاتــان 

الفتاتــان مــا يــدور بــني 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 

ــت  ــد أن انته ــم جــرا وبع ــه وهل ــه ويجلســها عــى ركبت ــا إلي ــه ويضمه ــن فم ــوى م ــة الحل قطع

الحفلــة اتفقنــا معــاً عــى أن تقومــا بتمثيــل ذلــك مــع بعضهــا البعــض يف أحــد بيوتهــا حيــث 

ــان  ــا متارس ــا ه ــمتناء وبين ــهوه واالس ــاء الش ــركات لقض ــام بح ــري والقي ــان بالتع ــت الفتات قام
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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 أحــرضت ولدهــا وأخرتــه 

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 

ــا  ــوم حيــث ســرتت هــذه املــرأه بنته ــداً بعــد هــذا الي ــه أب ــت وأن ال ترجــع إلي ــأن تغــادر البي ب

وصديقتهــا ألنهــا تعــرف متامــاً بــأن عــرض ابنتهــا عندهــا هــو أغــى مــا متلــك وال يجــوز البــوح بــه 

أمــام النــاس حفاظــاً عــى ســمعتها ورشفهــا . الــراوي إبراهيــم عبــد القــادر - بيــت عــوا .

اليمني بخم�شة
اليمني الزور قطاع الذراري

ــام  ــط األغن ــل وس ــل يدخ ــل وإذا برج ــاء ويف اللي ــام يف الخ ــون األغن ــال يرع ــة رج كان ثاث

لرقتهــا فــا كان مــن الرجــال الثاثــة إال أن ألقــوا القبــض عليــه والتعــرف عليــه ) احمــد محمــد ( 

وقامــوا برضبــه رضبــاً أليــاً فتدخــل رجــال اإلصــاح لحــل هــذه املشــكلة العشــائرية إال أن الرجــال 

الثاثــة رفضــوا ذلــك وســلموه إىل الســلطات اإلنجليزيــة يف ذلــك الوقــت وأخذتــه الســلطات إىل 

ــض األرايض  ــب بع ــد بتخري ــد محم ــل أحم ــام أه ــادث ق ــذا الح ــاب ه ــقان ويف أعق ــجن عس س

ونهبهــا وســلبها وعاثــوا فســاداً فيهــا يف الليــل ومل يعرتفــوا بهــذه األفعــال ومل يســتطع أهــل اإلصــاح 

ــة  ــت إىل أيب إعــرام مــن يطــا واســتمرت القضي ــة فحول يف منطقــة بيــت لحــم حــل هــذه القضي

عــدة شــهور ومل يســتطعع أبــو إعــرام بــدوره حلهــا ألن الطــرف املتهــم أنكــر كل هــذه األفعــال 

ــع  ــاً عــدة واطل ــه أيام ــس العشــائر وبقــي األمــر عــى حال ــة إىل مجل ــة مــرة ثاني ــت القضي وحول

عليهــا املجلــس يف النهايــة وأقــر ميــني بخمســة وحــرض الطــرف املتهــم وقامــوا بحلــف اليمــني زوراً 

وانتهــت القضيــة وخــال عــام ظهــر هــذا اليمــني الــزور عــى أصحابــه ومــات منهــم أربعــة عــر 

رجــاً كٍل منهــم مــات بســبب حتــى أن أحمــد الــذي بقــي خــال هــذه املــدة يف الســجن خــرج 

ومــات أيضــاً عــى الفــور عنــد خروجــه .

الــراوي محمــود أبــو حســني ، الســكن تقــوع قــرب جــورة الشــمعه ، العمــر 85 عامــاً ، بتاريــخ 

2004/7/10م .

ميني املراأة:يحلف ويل اأمرها
ــى أن  ــة مبعن ــادات املرعي ــة حســب الع ــة املبهم ــان للحقيق ــة تبي ــف هــي مبثاب ــن والحل الدي

ــف اليمــني  ــايص يحل ــر أو ع ــا أدعــى واملنك ــو بشــهود عــى م ــا ول ــة أقواله ــني حقيق يرهــن ويب

ــا :  ــب بروطه ــن الذن ــراءة م لل
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)قال عمر بن الخطاب : البينة عى من اّدعى، واليمني عى من أنكر.(

الخائن ال يقبل ميينه .

 الجاهل ال يقبل ميينه .

 ذو السوابق ال يقبل ميينه .

 األنثــى ال ميــني عليهــا وال تقبــل منهــا شــهادة بــل عــى ويل أمرهــا أن يأخــذ صادقتهــا ويحلــف 

اليمــني أو يــديل بشــهادة دونهــا .

حوادث ال�شري - القتل
يف ســنة 1998م اشــرتى تيســر أبــو رضيــع وهــو مــن ســكان بلــدة دورا قطعــة أرض يف منطقــة 

الســيميا الواقعــة بــني بيــت عــوا وقريــة ديــر ســامت وهــذا الشــخص رب ألرسة تتكــون عائلتــه مــن 

ولديــن وســبع بنــات ويعتــر مــن أثريــاء بلــدة دورا وزوجتــه تبلــغ مــن العمــر خمســًة وأربعــون 

ــد  ــل وبع ــة يف الخلي ــرة املالي ــرتاها يف دائ ــي أش ــجيل األرض الت ــخص لتس ــذا الش ــب ه ــاً ذه عام

عودتــه ذهــب إىل املدرســة التــي يــدرس فيهــا ابنــه وقــام باصطحابــه معــه قبــل انتهــاء الــدوام مــن 

أجــل أن يطلعــه عــى األرض التــي اشــرتاها حيــث أخــره بأنــه ســجل األرض عــى اســمه وعندمــا 

وصــل إىل املنطقــة نــزل األب مــن الســيارة ونــزل االبــن مــن البــاب األيــر للمركبــة وقطــع الشــارع 

ــن  ــوع 410 تعــود لشــخص م ــن ن ــة مرســيدس م ــاه و مــرت مركب ــى دون انتب ــة اليمن ــن الجه م

عائلــة النتشــة مــن مدينــة الخليــل وهــو صاحــب محمــص فصــدم الولــد مبقدمــة املركبــة و أبعــده  

حــوايل عريــن مــرتاً مــن املــكان فقــام الوالــد بحمــل ولــده ونقلــه يف الســياره التــي صدمتــه حتــى 

ــارق  ــث ف ــيارة اإلســعاف إىل املستشــفى حي ــه بواســطة س ــم نقل ــم ت ــن ث ــة دورا وم وصــا بلدي

الحيــاة متأثــراً بجراحــه التــي أصيــب بهــا .

وبعــد ذلــك تــم أخــذ هدنــة عشــائرية ملــدة ثاثــة أيــام وثلــث وقبــل انتهــاء املــدة جمــع الوالــد 

وجهــاء العشــائر واملصلحــني ليخــروا أقربــاء الشــخص الــذي قــام بالحــادث بــأن يجمعــوا أنفســهم 

إلنهــاء القضيــة بينهــا ويف اليــوم الثــاين قــام أقربــاؤه بالتوجــه إىل والــد الشــخص املتــوف حيــث 

قــام مبســامحة الشــخص الــذي تســبب يف وفــاة ولــده معتــراً ذلــك قضــاًء وقــدراً علــاً بأنــه يف 

نفــس العــام عوضــه اللــه بتوأمــني مــن ذكــور عــى الرغــم مــن كــر ســن زوجتــه . الــراوي طاهــر 

اطميــزي – إذنــا. 

ق�شايا حوادث ال�شري
ــني كل  ــراً ب ــر ظه ــة ع ــاعة الثاني ــخ 2003/7/5 الس ــبت بتاري ــوم الس ــر ي ــادث س ــع ح وق

ــاد  ــن عي ــد حس ــيد ولي ــني الس ــل وب ــوع أوب ــن ن ــيارته م ــل وس ــني خلي ــد حس ــيد محم ــن الس م

ــل  ــب ركاب ســيارة األوب ــا أصي ــز شــحن ك ــوع مرســيدس بن ــن ن ــارصة وســيارته م ــا الن ــن ياف م
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برضــوض وجــروح نقلــوا عــى أثــر هــذا الحــادث إىل مستشــفى الحســني 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 خــرض عــي 

طقاطقــة وأنــور حســني خليــل وحســني 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 .

ــه الخســائر أن  ــاد إذا مل يغــطِّ تأمين ــد حســن عي ــة وهــو ولي ــد ســائق الســيارة اإلرسائيلي تعه

ــات أخــرى . ــم أو إىل جه ــدون اللجــوء إىل املحاك ــا ب يدفعه

أعطــي ســائق الســياره اإلرسائيليــة عطــوة عشــائرية حســب العوائــد املتبعــة ملــدة 30 يومــاً 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 عيى ( ، السكن جورة الشمعه ، العمر 70 عاماً .

ق�شة ده�س جمانة
ذهــب أخــي إىل عملــه بعــد أن طبــع قٌبلــًة عــى جبــني صغرتــه جانــة وحيــدة إخوتهــا بعــد 

محمــد ، ونضــال ، وأيهــم وأرشف ، فقــد كان لهــا يف قلبــه حنــاٌن خــاٌصً ويف قلوبنــا جميعــاً فكانــت 

جميلــة ونشــيطة وشــقية وذكيــة ، ألبســتها أمهــا لبــاس زهــرات روضــة جيــل الغــد ودعــت والدتهــا 

بٌقبلــٍة بريئــة حملــت حقيبتهــا الصغــرة ومشــت مــع زمياتهــا الصغــرات مــن أبنــاء الجــران إىل 

روضــة جيــل الغــد فــكان كل يشء عاديــاً وكان صباحــاً جميــاً مرقــاً بشــمس ربيعيــه لطيفــه .

ذهبــت أنــا عمهــا يف زيــاره لبعــض األقــارب يف بيــت عانــون الســاعه الثانيــه عــرا ظهــراً حيــث 

كنــت عائــداً إىل بيتــي وال يعلــم اإلنســان مــا يخفــى لــه القــدر لفــت انتباهــي ســيارة مرعــة مــرت 

بجانبــي وكانــت منــرة أضواءهــا ومطلقــة أبواقهــا عامــة الخطــر قلــت يف نفــيس رمبــا حــادث ســر 

أو مصــاب انتفاضــة مل يــدر مــن قريــب أو بعيــد أن مــن يف الســيارة هــي جانــة وصلــت إىل بيتــي 

وإذ بامــرأة مــن الجــران تســتنجدين وتقــول إن زوجــي دهــس فتــاه صغــرة وتوفيــت عــى الفــور 

ــا أن هممــت بالخــروج  ــاة م وال نعــرف مــن هــي أرجــوك أن تذهــب وتســتفر مــن تكــون الفت

تلبيــة لنــداء الجــارة حــدث مــا مل يكــن يف الحســبان ، امــرأة أخــرى مــن أقاربنــا تنادينــي مــن بعيــد 

ووجههــا وندائهــا يــدل عــى أن أمــراً جلــاً قــد حــدث تنادينــي وهــي تبــي قائلــة إن جانــه ابنــة 

ــم وصلــت  ــل ، ال أعل ــد توفيــت يف حــادث ســيارة وهــي يف املستشــفى األهــي يف الخلي ــك رائ أخي

كيــف إىل املستشــفى كل مــا أعرفــه أننــي وجــدت نفــيس واقفــاً أمــام جســد صغــر ملطــخ بالدمــاء 

مســجى عــى رسيــر وجــدت جســداً بــا حــراك إنهــا جانــة الصغــرة إنهــا إبنــة أخــي فكانــت نامئــة 

وعــى وجههــا إبتســامة صافيــة بريئــة مزينــة بلــون أحمــر لــون دمائهــا التــي تناثــرت عليهــا وكأنهــا 
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لوجــه أطفــال الجنــة اختطفتهــا يــد فنــان بــارع ، فكانــت مفاجــأة رهيبــة وموقفــاً صعبــاً ناديتهــا 

بأعــى صــويت مل تجبنــي ، قبلتهــا مــراراً وكنــت أحــس بدمهــا ينســاب ســاخناً عــى وجهــي ويــدي 

مــرت الدقائــق رسيعــه نظــرت حــويل وإذا جمــع غفــر مــن النــاس حــويل وأمهــا مقبلــة مــن بعيــد 

ــه راجعــون وهــي تســألني  ــا إلي ــه وإن ــا لل ــول إن ــا أق ــا وان ــح وتنتــف شــعرها احتضنته وهــي تصي

ماتــت جانــة لحظــات قاســية مــرت علينــا ال أســتطيع وصفهــا ، عدنــا إىل ســعر يف موكــب جنائــزي 

ــا  ــة إنه ــا األبدي ــة نومته ــة نامئ ــرة جميل ــاة صغ ــا فت ــل بداخله ــاء تحم ــيارة بيض ــوده س ــب تق مهي

جانــة 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 ووراَءهــا 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 أثــراً عظيــاً يف نفوســنا .

ــام  ــة أي ــدة ثاث ــة مل ــاده أخــذت هدن ــدة وحســب العــرف والع ــن البل تدخــل أهــل الخــر م

يجــدد بعدهــا لعــام كامــل ألنهــا عطــوة دم ، مــرت األيــام الثاثــة وأنــا وإخــواين يف تفكــر متواصــل 

وهدانــا اللــه إىل نتيجــه اســترنا فيهــا أقاربنــا أيضــاً وهــي أن جانــة طــر مــن طيــور الجنــة وهــي 

أمثــن مــن أن نســاوم عليهــا مبــال أو نقــود واِحرتامــاً لهــا فهــي ال تقــدر بثمــن وخاصــه أن الحــادث 

ــه  ــد الل ــد ونحتســبها عن ــا أن نتجــاوز العــرف والعــادة ونتخطــى التقالي ــدر وكان قرارن قضــاء وق

شــفيعة لنــا يف اآلخــرة .

ــام  ــة أي ــد ثاث ــة بع ــادة املتبع ــاً عــى الع ــل واملحافظــة جري ــن الخلي ــرة م جــاءت جاهــة كب

لتجديــد العطــوة ملــدة عــام فكانــوا يتوقعــون أن يواجهــوا موقفــاً صعبــاً وتعنيفــاً قاســياً وفــراش 

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 جانــة وبقيــة إخــواين وأعلنــت تنازلنــا عــن كافــة حقوقنــا القانونيــه 

والعشــائريه واملاديــه وصفحنــا عــن ذلــك الســائق املســكني نعــم لقــد كانــت جانــة واقفــة أمامنــا 

ــا  ــا أعامــي فأن ــه فيكــم ي ــارك الل ــا أيب ب ــه فيــك ي ــارك الل ولســان حالهــا يقــول مــن مضجعهــا ب

ــه . ــإذن الل ــة ب ــوز األرض وســأكون شــفيعتكم يف الجن ــة أغــى مــن كن عندكــم غالي

ــر  ــه الص ــراً ويلهم ــد خ ــي رائ ــوض أخ ــه أن يع ــون إىل الل ــاكرين ويبتهل ــة ش ــت الجاه ذهب

والســلوان هــو ووالدتهــا وكلنــا جميعــاً نرجــو أن نكــون قــد هدينــا إىل الطريــق الصحيــح بســنة 

ــه . ــاس ونطلــب الجــزاء مــن الل ــني الن حســنة ب

وهــا هــي جانــة ذكــرى جميلــه يف نفوســنا وســمعة حســنة بــني النــاس وطــراً مــن طيــور الجنــة 

عنــد اللــه وأدعــو ألخــي وزوجتــه وأبنائــه بالخــر عــى صرهــم ويثبتهــم اللــه عنهــا أجــراً عظيــاً 

ولهــا الرحمــة ولهــم مــن بعدهــا طــول البقــاء . نزيــه عبــد عيــى الفــروخ ، التاريــخ 2001/5/10م .
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ال�شم�شره على الر�س وبيعها لليهود 

ــع أراٍض إىل أحــد املســتوطنني قــرب احــدى القــرى  واســتوىل املســتوطنون  ــام رجــل ببي     ق

عــى هــذه األرايض و بعــد ايــام ثبــَت ألهــايل القريــة بــأن البائــع فــان بــن فــان فــا كان مــن 

ــه مل  ــل هــذا السمســار ونفــذوا مخططهــم. وبقتل جمــع  هــو وحــوايل 20 رجــاً أن خططــوا لقت

يطبــق عليــه أي حكــم الن بائــع األرض إىل اليهــود يهــدر دمــه ألنــه نقــل ملكيتهــا مــن أصحابهــا 

ــه فــا كان مــن رجــال اإلصــاح يف  ــه  أهل ــه واألوىل بقتل ــك يجــب قتل الرعيــني إىل العــدو ولذل

القريــة بــأن أْجلــوا القتلــه إىل منطقــة نابلــس وكان عددهــم 20 رجــاً عــى رأســهم م.ع  وبقــوا 

هنــاك مهدديــن مــن أهــل القتيــل ومل يدفعــوا الِديـَـَه ألهلــه ألن أهلــه بقــوا يطالبــون بدمــه بــدل 

ــاً عــى أرواحهــم مــن أهــل هــذا السمســار  مــن أن يهــدر دمــه وعــاش وأتباعــه يف الجــاء خوف

ــه .  تاركــني كل أراضيهــم يف العبيدي

الراوي احمد موىس القايض ، السكن تقوع ، العمر 65 عاماً ، التاريخ 2004/7/18م .

ال�شم�شرة على الأر�س
حــدث أن أحــد األشــخاص ممــن يعمــل يف ســلك املخابــرات اإلرسائيليــة أشــار عــى مجموعــة 

مــن أقربائــه بــأن يعملــوا يف البنــاء مــع شــخص آخــر حيــث كان عــى شــاكلته علــاً 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 يخركــم قريبكــم عــن 

أي يشء فقالــوا لــه : ال حيــث رشح لهــم بأنــه عــى عاقــة مــع املخابــرات ويعمــل سمســارا لبيــع 

األرايض وتحــدث لهــم عــن قضيــة بيــع أرض يف منطقــة ارئيــل حيــث قــال طلبــت منــي الســلطات 

ــع أرضــه بعــد أن عرضــوا عــيَّ مبلغــاً مــن املــال يقــدر بنصــف  ــاً لبي ــع فان ــأن اقن ــة ب اإلرسائيلي

مليــون شــيكل فذهبــت إىل صاحــب األرض لجــأت إىل أحــد فقــراء البلــده املشــابه لــه يف الصــوره 

ــي عــى  ــف شــيكل فوافقن ــه مبلغــاً مــن املــال يقــدر بحــوايل خمســني أل واملنظــر وعرضــت علي

ذلــك ويف اليــوم الثــاين أحــرضت 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 عامــات وإشــارات فســألهم عــا يقومــون 

بــه فعرضــوا عليــه صورتــه و بصاتــه وأجابــوُه بانهــم اشــرتوا االرض  وليــس لــه أي حــٌق يســتحّقُه 

ــه فشــل يف  ــك ولكن ــع شــكوى عــى ذل ــا لرف ــك أي حــق تســتحقه، فذهــب إىل املحكمــة العلي ل

اســتعادتها . 

الراوي عبد املجيد سلهوب -دورا
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العميل 

ــد مــن جنــني فقــد كان هــذا الشــخص  إن هــذا العميــل هــو مــن منطقــة الشــال وبالتحدي

ــى  ــه ع ــه، وأكرهت ــة اعتقلت ــرات اإلرسائيلي ــدة إال أن املخاب ــاً ومرشــداً يف أحــد مســاجد البل واعظ

التعامــل معهــا مقابــل دريهــات معــدودة، وقــد كلفتــه بنقــل املطارديــن مــن مــكان إىل آخــر 

ــه  ــه إنســان غــر رشيــف وإن ــار عــن هــذا الشــخص بأن لعمــل مصيــدة لقتلهــم وقــد وردت أخب

يعمــل مــع املخابــرات إال أن الكثــر مــن أهــل البلــدة مل يصدقــوا ذلــك قائلــني: إن هــذا الشــخص 

ــل   ــد مقت ــة، وبع ــر الائق ــات غ ــل هــذه الترصف ــن املســتحيل أن يتــرصف مث واعــظ ومرشــد وم

ثاثــة مــن املطارديــن اتفــق مجموعــة مــن الشــبان عــى التحقيــق مــع هــذا الشــخص حيــث تــم 

نقلــه إىل منطقــة مجهولــة وبعــد اســتجوابه، والتحقيــق معــه اعــرتف بأنــه يعمــل مــع املخابــرات 

وبعدهــا تــم إحضــاره إىل البلــدة واعــرتف أمامهــم مبــا كان يقــوم بــه مــن أعــال و طلبــوا منــه 

أن يحكــم عــى نفســه بنفســه فقــال أمــام الجمهــور بأننــي أحكــم عــى نفــيس بــأن أُعــدَم رميــاً 

بالرصــاص، فقامــت مجموعــة مــن امللثمــني بتوثيقــه وإطــاق النــار عليــه إال أن أهــل العميــل مل 

يرضــوا عــن ذلــك وطلبــوا حقــاً 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 جميعــاً بكتابــة وثيقــة بإتفــاق الجميــع وتنــص هــذه الوثيقــة عــى أن كل شــخص 

تســول لــه نفســه العمــل مــع أجهــزة املخابــرات اإلرسائيليــة يعتــر مهــدوراً دمــه وال يحــق لــه أي 

حــق عشــائري أو قانــوين وعــى ذلــك تــم االتفــاق واللــه مــن وراء القصــد .

الــراوي محمــد محمــد ســليان الرجــوب ، العمــر 70 عامــاً ، بيــت مقــدوم - الخليــل ، التاريــخ 

2004/9/8م .

التوريط يف ترويج املخدرات وبيعها
ــد  ــدث يل أح ــد  تح ــيارته وق ــبع بس ــر الس ــة ب ــال إىل منطق ــل الع ــخاص ينق ــد األش كان أح

األشــخاص ممــن شــاهد الحــدث الــذي حصــل مــع قريبــه حيــث قــال بعدمــا قمنــا بالنــزول مــن 

ــا معــاً  ــة حيــث أخــذ الســائق عــى جهــة وتحدث ــا بــدوي يلبــس مابــس رث الســيارة اقــرتب إلين

ــد تهريبهــا إىل  ــأن هــذا الشــخص يحمــل مخــدرات ويري ــال يل ب وبعــد االنتهــاء مــن الحديــث ق

منطقــة عــراد حيــث طلبــت منــه مبلغــاً مــن املــال فوافــق عــى ذلــك فــا رأيــك ؟ قلــت لــه ابتعــد 

عنــه لعــل اللــه يرزقــك مبــا هــو خــر منــه ألن مــا تقــدم إليــه حــرام والفلــوس التــي ســتحصل عليها 

حــرام وتطعــم أوالدك الحــرام إال أنــه مل يســمع منــي بعدهــا ركــب الســيارة واصطحــب البــدوي 

معــه إال أن هــذا  البــدوي كان معروفــاً للرطــة 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 املخابــرات اإلرسائيليــة بإعطائهــم أوصــاف الســيارة وإنهــا تحمــل رقــم كــذا 

حيــث قامــوا مبراقبتهــا بعــد أن ونصبــوا لــه كمينــاً يف طريــق عــراد حيــث كان البــدوي يســكن تلــك 
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املنطقــة وبينــا هــا يف الطريــق لحــظ البــدوي بــأن ســيارة الرطــة تاحقــه حيــث قــال لصاحــب 

الســيارة قــف هنــا ســأهرب مبــا معــي وال تعــرتف أنــت عــّي حيــث أوقــف الســياره وهــرب منهــا 

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 الرطــة بقيــادة الســيارة واعتقــال هــذا الشــخص 

وحكــم عليــه بالســجن ملــدة ثــاث ســنوات وبعدمــا وصــل الخــر إىل أهلــه ومل يهتمــوا بــه قائلــني 

“ عــى نفســها جنــت براقــش “ . الــراوي بســام عــي عبــد القــادر .

قذف املح�شنات وت�شويه ال�شمعة
قــام ثاثــة 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 الثاثــة عــى اقتحــام بيــت الحــاج عــي يف الليــل وهــو نائــم، فرضبــوه 

عــى رأســه حتــى فقــد الوعــي وخــدروا زوجتــه، وأظهــروا بعض العامــات عليها للتشــهر 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 

ــة  ــذه القضي ــائرياً يف ه ــاً عش ــكلوا مجلس ــة وش ــت الحقيق ــاح وعرف ــال اإلص ــل رج ــة تدخ التهم

وتدخلــت املحاكــم يف مدينــة الخليــل فيهــا وأرشف عــى هــذا املجلــس زهــر مرقــه وبقيــت القضية 

ــه وبعــد أن  ــا متــس الــرف والتشــهر ب ــام ألنه ــاٍمً ورجــال اإلصــاح أعطوهــا كل إهت حــوايل ع

جمعــوا كل األدلــة عــى هــذا الرجــل اعــرتف 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 فــراش عطــوة 10 آالف دينــار ودفــع 20 ألــف دينــار تكاليــف املستشــفى واإلصابــة ودفــع 

ــار لــرف البيــت طيحــة وطلعــة وقــد قــدر  ــف دين ــذي أخــذ مضاعفــاً ودفــع 10 أل الذهــب ال

املبلــغ بحــوايل 50 ألــف دينــار ووضــع كفــل عليــه لدفــع هــذه املبالــغ إىل الحــاج عــي .

الراوي الحاج موىس راشد ، السكن تقوع ، العمر 60 عاماً .

قذف املح�شنات وت�شويه ال�شمعه
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 بــني النســاء بعضهــن مــع بعــض حيــث انتــرت الشــائعة يف جميــع أنحــاء البلــد بــأن فانــة 

ــد  ــاة بهــذه الشــائعة هربــت مــن بيــت أهلهــا إىل رجــل كبــر يف البل تــزين وعندمــا علمــت الفت

واحتمــت عنــده خوفــاً مــن أن يتــرع األهــل بقتلهــا وعندمــا وصلــت إىل هــذا الرجــل ودخلــت 

عليــه يف البيــت أخرتــه بالحــادث الــذي دار حــول ســمعتها يف البلــد وطلبــت منــه عــى العمــل 
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معهــا ضــد هــؤالء النــاس حتــى يّرِِئهــا مــن لســان أهــل البلــد وأخــذ هــذا الرجــل يعمــل عــى 

بــراءة هــذه الفتــاة ومل يكــن متأكــداً مــن خــر هــذه اإلشــاعة هــل هــي صحيحــه ولكــن عمــل 

ــع مابســك  ــة واخلعــي جمي ــا أدخــي يف الغرف ــال له ــأن ق ــك ب ــه وذل ــا بطريقــه فني عــى براءته

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 مابســها 

وهــي مل تعــرف مــاذا ســيفعل هــذا الرجــل حيــث خــرج يف اليــوم الثــاين وعــى وســط البلــد قــال 

لهــم إين قــادر عــى بــراءة هــذه الفتــاة فقــال لــه جميــع أهــل البلــد ومــن معهــم مــن أهــل البنــت 

كيــف فقــال لهــم ومــا رأيكــم باليمــني قالــوا مــن الــذي يحلــف قــال أنــا ســوف أحلــف عــن هــذه 

ــوم  ــاً مــع هــذا الرجــل عــى الي ــاس والحضــور حيــث عقــدوا اتفاق ــع الن ــاً أمــام جمي ــاة ميين الفت

التــايل لحلــف اليمــني وطلــب منهــم بعــد أن يحلــف اليمــني 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 اليمــني حيــث  وقــف هــذا الرجــل يف اليــوم التــايل وحلــف اليمــني وقــال 

ــْت أي مشــت مل أَر عليهــا أي يشء (  ــت هــذه البنــت وهــي صغــره أي َدبَ ) واللــه مــن يــوم َحبَ

وهنــا قصــد باليمــني مــا رآه عليهــا يف الغرفــة وعمــل عــى بــراءة هــذه الفتــاة مــن هــذه الســمعة 

وهــذا التشــويه .

الــراوي املختــار خليــل نعــان مختــار مــراح ربــاح ، العمــر 70 عامــاً ، الســكن مــراح ربــاح ، 

ــخ 2004/8/9م . التاري

اإ�شقاط 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 وغرهــا مــن 

ألــوان الطبيعــة وعندمــا ســألت الطالبــة عــن كيفيــة املنــام مــع هــؤالء الشــباب قالــت لهــا: أنــا 

أنــام معهــم وحــدي وعــى فــراش 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 اإلغــراءات وعندمــا وصلــت إىل البيــت أخــرت 

ــوا إىل املدرســه وأخــروا مديــرة املدرســة بذلــك وعملــت عــى  أشــّقاَءها بهــذا األمــر حيــث ذهب

فصــل هــذه الطالبــه .
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احلكم الع�شائري يف ق�شايا املراأه الأمنية 

اإ�شقاط الفتيات
حــدث أن شــخصاً اعتقلتــه الســلطات اإلرسائيليــة عــدة مــرات وعرضــت عليــه بعــض اإلغــراءات 

للعمــل معهــم وتــرك الطريــق التــي يعمــل بهــا إال أنــه رفــض كل مــا عــرض عليه مــن قبلهــم جملًة 

وتفصيــاً قائــاً لهــم لــو وضعتــم أيديكــم جميعهــا بــني يــدي مــا زاد ذلــك يف ملــي شــيئاً ولــن 

أبتعــد عــن طريقــي التــي أســر باتجاههــا ولكنهــم عندمــا شــعروا بالفشــل قامــوا بتجنيــد أخيــه 

ــه أو االســتفاده  ــة يف الوصــول إلي ــي عجــزت الســلطات اإلرسائيلي ــه الت ــة أخي للعمــل عــى مراقب

منــه ويف ذات يــوم مــن األيــام ويف ليلــٍة حالكــٍة صعــد أخــوه ظهــر املنــزل وأصطحــب معــه آلــة 

تصويــر حيــث رأى إبنــة أخيــه وهــي نامئــة مكشــوفة الصــدر والســاقني وقــام بتصويرهــا ونقلهــا 

إىل املخابــرات اإلرسائيليــة وبعــد دبلجــة الصــورة بعــدة أيــام طلــب املخابــرات اإلرسائيليــة الفتــاة 

وقالــوا لهــا إمــا أن تعمــي معنــا وإمــا نقــوم بنــر صورتــك يف املســاجد ولكــن رد هــذه الفتــاة 

مل يكــن ضعيفــاً حيــث قالــت لهــم انروهــا يف الجرائــد والشــوارع ألن النــاس بعرفــون مــن أنــا 

ولــن يصدقــوا ذلــك أبــداً 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 اعــرتف بأنــه قــام بتصويرهــا وهــي نامئــة مقابــل دريهــات معــدودة ولكــن شــبح 

املــوت ياحقــه حيــث قيــل بــأن مجموعــة قامــت بإختطافــه ليــاً والقضــاء عليــه .

الراوي حسن ناجي عمرو ، الباحث يارس السويطي ، التاريخ 2004/10/30م .      

هج�س البيوت ) الت�شويه (
ــب  ــث أصي ــا حي ــا وأبناؤه ــي وزوجه ــا ه ــارة والده ــت لزي ــات ذهب ــدى الفتي ــدث أن إح ح

والدهــا بإصابــة عمــل وهــو يعمــل يف أحــد الــركات اإلرسائيليــة وقــد حكــم لــه التأمــني مببلــغ 

مــن املــال حــوايل ســبعني ألــف شــيكل وكان أحــد األشــخاص ممــن يعتــر مــن املحرتفــني يف الرقــة 

قــد ســمع بــأن فانــاً تســلم قيمــة تعويضــه ويف املســاء وبينــا هــم جالســون خــارج البيــت قــام 

هــذا الشــخص بدخــول البيــت مــن الجهــة املعاكســة حيــث بــدأ بعمليــة التفتيــش للعثــور عــى 

ــه أن  ــب مــن ابنت ــاؤه طل ــا وأبن ــون هــو وزوجه ــا هــم يتســامرون ويتحدث ــور وبين ــغ املذك املبل

تقــوم بعمــل وجبــة عشــاء حيــث دخلــت الفتــاة البيــت وعندمــا نظــرت فــإذا باملابــس 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 



207
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 يعــرتف بــأي يشء قائــاً لهــم بأننــي كنــت عنــد أصدقــايئ نتنــاول الشــاي معــاً وهــم شــاهدون 

ــدى  ــد املعت ــك ولكــن وال ــه عــى ذل ــم إحضــار هــؤالء األشــخاص وشــهدوا ل ــث ت ــك حي عــى ذل

عليهــا مل يصــدق ذلــك حيــث قــام بإبــاغ أهلــه ملعرفــة مــا قــام بــه ولدهــم وبعــد نقــاش بينهــا 

اتفقــوا معــاً عــى أن يذهبــوا إىل أحــد املحكمــني ليحكــم بينهــا حيــث ذهبــوا إىل أحــد األشــخاص 

وبالتحديــد حســني أبــو غبــوش مــن بلــدة ديــر ســامت حيــث حكــم لهــم بــأن شــهادة الفتــاة عــى 

ــا  ــا إال أنه ــن كان جالســاً معه ــني اللذي ــة لشــهادة الصديق ــع شــهادات وهــي غالب نفســها بأرب

ــة إىل املفتــي القضــايئ يف  ــوا القضي مل يتفقــا مــع أهــل الشــخص املعتــدي عــى ذلــك حيــث أحال

منطقــة الخليــل وحكــم نفــس الحكــم وبعدهــا لــزم أهــل املعتــدي بالقيــام بأخــذ عطــوة قصــاص 

ــو  ــراوي حســني أب ــا أي يشء . ال ــرد منه ــار مل ي ــف دين ــني أل ــغ ثاث ــه مببل ــك وحكــم علي عــى ذل

غبــوش - ديــر ســامت .

هج�س البيوت
حــدث أن شــخصاً كان معتقــاً يف ســجن النقــب وكان مــع مجموعــة مــن األشــخاص املعتقلــني  

ــاء  ــد انته ــدة أشــخاص وبع ــع ع ــه م ــات صداق ــى هــذا الشــخص عاق ــد بن ــه وق ــس الغرف يف نف

مــدة ســجنه أوصــاه أحــد األصدقــاء بــأن يذهــب إىل بيــت أهلــه ليطمئنهــم عــى حالــه،  وبعــد 

خــروج هــذا الشــخص مــن الســجن ذهــب إىل بيــت صاحبــه وأخرهــم بــأن ولدهــم فــان بصحــة 

جيــدة وال ينقصــه ســوى مشــاهدتهم واإلجتــاع بهــم قريبــاً إن شــاء اللــه وكــرر ذلــك عــدة مــرات 

ويف يــوم مــن األيــام ذهــب إىل البيــت ومل يجــد أحــداً ســوى أخــت صديقــه املعتقــل فرحبــت بــه 

وأجلســته وقامــت بعمــل فنجــان قهــوة لــه وأخرتــه 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 

ــا  ــا ه ــك وبين ــل يف ذل ــه فش ــا إال أن ــاوالً اغتصابه ــى األرض مح ــا ع ــكها وإلقائه ــخص مبس الش

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 

ــأن  ــم رجــل اإلصــاح ب ــب منه ــد حضورهــم طل ــم وبع ــع ابنته ــا حــدث م ــاره ع اإلصــاح إلخب

يكتمــوا عــى ذلــك املوضــوع حفاظــاً عــى عــرض إبنتهــم ورشفهــا وإن ســألهم أحــد مــن النــاس 

عــا حــدث فليخروهــم بــأن فانــاً حــاول رسقتهــم وبعــد ذلــك ذهــب رجــل اإلصــاح إىل بيــت 

أهــل املعتــدي وأخرهــم عــا قــام بــه ولدهــم حيــث توجهــوا معــه إىل بيــت أهــل املعتــدى عليهــا 

لألخــذ بخاطــر أهلهــا وبعــد وصولهــم تــم الحديــث مــع أهــل الفتــاه حيــث أخرهــم 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 
ــة يف املجتمــع وهــو مــن  ــه شــخصية قوي ــه يف احــدى القــرى، ول ــاك شــخصية مرموق كان هن

الوجهــاء واملعروفــني يف دورا وقــد قــام شــخص آخــر بتشــويه ســمعته وكــر معنوياتــه يف البلــده 

ــر مرغــوب يف  ــه غ ــت الصــاة وهــذا الشــخص معــروف وأن ــة وق ــوم الجمع ــأن جــاء ي ــك ب وذل

القريــة بســبب تســاقطه أخاقيــاً وقــد قــام وقــت الصــاه بالدخــول عــى زوجــة ذلــك الشــخص 

ــدة  ــدة وخــرج دون أن يفعــل أي يشء فإنتــرت ســرته يف البل ــد كــر شــوكته يف البل ــذي يري ال

ــك الرجــل وهدمــه  ــه عــى أثرهــا وتــم كــر شــوكة ذل وقــد قــام هــذا الشــخص بتطليــق زوجت

ــِه . وإحباطــه وفْضِح

  
قذف املح�شنات وت�شويه ال�شمعة

تعــرض الفتيــات لــكام النــاس وتشــويه الســمعة مــن قبــل بعــض الشــباب وبثهــا عــى املــأل 

بأســلوب الشــائعة وإذا حــدث يشء مــن هــذا النــوع يجلــس الجــاين ويحكــم عليــه مبــا يــراه شــيوخ 

ــى  ــا وع ــى رشفه ــار ع ــني اإلعتب ــاة بع ــر إىل الفت ــمعة وينظ ــويه الس ــدر تش ــباً بق ــائر مناس العش

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 بترئــة 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 

ــا  ــيحية وعندم ــاة املس ــب الفت ــبابيك وراق ــد الش ــى أح ــلق ع ــام بالتس ــل ق ــر ويف اللي ــة تصوي آل

ــرة  ــات األخ ــا إال يف اللحظ ــاب يراقبه ــذا الش ــم أن ه ــا، ومل تعل ــها يف غرفته ــع مابس ــت بخل قام

وبعــد أن قــام بالتصويــر، ففزعــت إخوتهــا وأهلهــا عــى هــذا الشــاب وأمســكوا بــه ورضبــوه رضبــاً 

أليــاً وانتــر األمــر مــن حولهــم وحدثــت مشــكلة شــارك فيهــا كل مــن حــرض وعــى أثــر هــذه 

املشــكلة أصيــب الشــاب إصابــة يف عينــه وفقدهــا وأصيــب عــدد أخــر مــن الطرفــني. وبعــد انتهــاء 

ــة بيــت لحــم  ــاء مدين ــر مــن وجه ــة أســبابها وبحضــور ســامل ذويــب وعــدد كب املشــكلة ومعرف

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 
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ومتــت تغطيــة تامــه لهــذا األمــر مــن الطرفــني وأمــر بــأن ال يــديل أحــد الطرفــني 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 . الــراوي ســامل ذويــب أبــو عامريــه 

، الســكن بيــت لحــم ، العمــر 50 عامــاً 
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37 عطوة حق ركبة        

37 الحق املنشود عنه        

37 املفلوج         

38 إجراءات متبعة لتريع العطوة      

38 لبّاس الثوب غريم ناقص الطرد       

39 الجـا هــة         

40 الوجه وحقوق الوجه       

40 الكفالة والكفيل وأنواعها       

41 الدخالة والطنيب - دخالة دم ودخالة عرض     

42 املعدود         

42 الجريرة          
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43 مراحل الصلحة        

43 مرتكزات الصلحة والطيبة        

44 طرق التعامل مع النزاعات       

45 الفصل الثالث        
45 املصطلحات القضائية       

45   واملحاكم العشائرية      

47 محاكم با سجون         

48 أمور عامة يف القضايا العرفية       

48 طرق إثبات الجرمية        

48 العقوبات العرفية        

49 املنشد         

49 تعيني املنشد        

50 نكث الحق العشائري       

50 منقع الدم-منهي الدم- منهل الدم      

51 القايض العريف        

51 سات القايض العريف       

51 الزيادي وسايس الخيل       

52 أنواع الخيول األصيلة        

52 شهادة مياد الخيل        

52 العناية بالخيول        

53 عدة الخيل وتريجها       

53 اشكارة الفرس        

53 قواعد الفروسية        

53 الخراسة /التخمي)املخمن(       

54 يف حاالت االختاف أو االعتداء عى املزروعات      

54 القصاصة         

55 أرباب الصنعة-املكبور       

56 صكوك التحكيم والقرارات الُعرفية      

56 الرزقة         

56 رسوم واتعاب للمصلح العشري      

58 التحكيم         
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59 الفصل الرابع       
59 العرف العشري يف قضايا العرض والرف وقضايا املرأة    

59 األصل يف قضايا العرض قائم عى السرتة      

61 الدنسة عى ذقن صاحبها        

63 صائحة الضحى-االعتداء يف رابعة النهار      

64 مؤرشات االعتداء صائحة الضحى      

64 االعتداء عى القارصات أو عى ذوات االعاقة     

64 املوشوشة         

65 الجارة رمتها / )الخطيفة(       

66 شاكية الليل        

66 اللواط         

69 السحاق         

69 القبات واللمس والتحرشات       

70 اللغـــــو         

70 إطاق الشائعات        

71 املسبات والشتائم        

72 الزنا يف املحرمات        

73 الزنا يف الجارة        

73 زنا الزوجة         

74 زنا الثيِّب ] الَعَزبة [        

74 العرف العشري يف القضايا األمنية      

74 القضايا األمنية        

75 إسقاط الفتيات        

75 هجس البيوت برتويج املخدرات وبيعها      

76 قذف املحصنات وتشويه الُسمعة      

77 صائحة ديك الحوامة        

77 سرة وانفتحت: الكام يجر بعضه      

78 املقاهرة واملجاكرة        

78 العطوة األمنية        
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79 الفصل الخامس       
79 العرف العشائري        

79 يف قضايا الدم        

81 قضايا القتل        

82 القتل العمد        

82 عاقلة الجاين:        

83 القتل شبه العمد        

83 قتل الخطأ        

84 قتل  املظلولة «الدم املجهول أو الضائع«      

84 القتل يف طوشة عمومية       

84 قتل الطفل        

85 قتل الجنني        

85 قتل املرأة  عى يد زوجها       

85 املرأة تقتل زوجها أو سلفها أو تستد الثأر      

86 قتل املرأة يف طوشة        

86 قتل املرأة وهي تدافع عن نفسها      

87 غرة الدم- غرة الدية        

88 الدليخة         

88 القتل البوق        

89 القتل الدغمة        

89 قتيل املاعب        

90 السارق يقتل صاحب الدار       

90 صاحب الدار يقتل السارق       

90 القتل بعد أخذ الدية        

91 الدية وأنواعها ومقدارها       

92 هدر الدم         

92 التشميس والراءة        

93 اليمني بخمسة إقبال وإقناع       

94 حاالت االشخاص  ال يقبل فيها اليمني      

94 األشخاص الذين ال تقبل لهم شهادة       

94 الحاالت التي يؤخذ فيها اليمني       

95 اجراءات اليمني        
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96 البشعة         

97 الجاء-الرتحيل        

98 الثـأر         

98 حاالت سداد الثأر        

99   املداورة :صواب العيار الناري     

99 خشاش الدم        

100 خشاش الدم الحسنة-الحسنى       

100 الخيانة - العميل        

100 وخيانة األمني يف األموال       

100 قتل العميل         

101 قتل مواطن عى يد عميل       

101 العطوة مع اليهود        

101 قضايا حوادث السر، الدهس       

102 القهوة وحل املشاكل        

103 الفصل السادس       
103 العرف العشري يف قضايا األرض والعقارات واألموال     

105 قضايا األرض والعقارات واألموال      

106 األرض أم الخمسات        

106 حدود األرض وتقسيمها       

106 البناء         

107 ُحرَمة البيت-بيت الشَعر-       

108 الزراعة مشاع        

109 األماك العامة وآبار املياه والشوارع      

110 الحجج والطابو        

110 حق الُشْفَعة        

111 الوساقة         

111 املزروعات         

111 الحيوانات         

112 األموال والتجارة        

113 تزوير املعامات        

113 السمرة عى األرض وبيعها لليهود      
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115 رسقة السيارات        

115 العونة ونظام تبادل الخدمات       

116 املغالطة عى الطبيخ للضيف       

117 الصناعات والحرف الشعبية       

117 الحرف التقليدية        

117 الراعي         

118 الحطاب         

118 الحراث         

119 الفصل السابع  
119 العرف العشري يف الطوشة والهوشة      

120 قضايا الطوشة والهوشة       

120 مسميات الطوشة ومصطلحات مرافقة لها     

120 سلوكيات مرافقة للطوشة       

120 أدوات يسمح باستخدامها يف الطوشة      

121 أدوات مينع استخدامها يف الطوشة العمومية     

121 األشخاص املسموح لهم املشاركة يف الطوشة     

121 االشخاص املمنوعني من املشاركة يف الطوشة العمومية    

122 الطوشات الفردية والعامة       

122 الطوشة         

122 هدف الطوشة        

123 الجروح الظاهرة        

123 الجروح املخفية         

124 اليد أصابعها والرِجل ومشطها        

124 األنف         

124 األذن          

125 العني         

125 األسنان          

125 إنزال الطربوش أو الحطة عن الرأس      

127 الحكم العشائري يف مشاركة املرأة يف الطوشه والهوشة    

127 الطوشة الفردية        
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129   الفصل الثامن        

135 الفصل التاسع        
135 الصلح العشائري يف الحكايات الشعبية      

135 األولياء كقضاة        

138 قضاء عشائري قصة شعبية       

138 أحكام القايض الره        

140 عند القايض العقبي        

140 القايض البخيل        

142 من هو الشيخ؟        

143 الفصل العاشر       
145 مغالطة الطبيخ        

145 الذبية بأربع ذبائح        

147 الدليخه          

147 القتل العمد        

148 القتل العمد         

148 القتل شبه الَعْمْد        

149 القتل الخطأ        

149 قصة أخرى عن القتل الخطأ       

149 نكث حق عشائري عمره يزيد عن الخمسني عاماً     

150 مقتل شاب بعد أن قام مبغازلة جارته      

151 مقتل راعي أغنام بعد محاولة رسقته      

151 الطنيب         

152 البشع         

153 القتل غر العمد        

153 قصة من النقب ، حلف ميني عند قر األعسم      

153 صواب العيار الناري للتخويف        

154 الدم املجهول او املَُضاع       

155 الدم املجهول        

155 اإلختاف عى تقسيم أرض بني أبناء الرضة     

155 فراسة القايض  )مكرر(قصة مكررة      
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156 بيان تشويه السمعة        

156 رسقة السيارات والعمل يف املخدرات      

157 املظْلوله         

158 املظلولة          

158 قصة الخشان        

158 الجاء والرتحيل         

159 طلب الجن من االنس الرتحيل للجاين      

159 الجاء والرتحيل        

159 “ألرفع لوجه الله رايه بيضا وفان رايته بيضا”     

162 اعتداء عى فتاه داخل حانوت) دكان( بهدف إغتصابها    

162 قصص عى الفتاة املوشوشه       

163   قصة أخرى عى املوشوشة     

163 املوشوشة         

164 اللمس والتحرشات        

165 اللمس والتحرشات        

165 التحرش         

166 القبل ) اللمس والتحرشات (       

166 سود الليايل يجيبنه        

166 اللمس والتحرشات          

167 الدخيله         

167 الُقبات         

167 الزنا بالجارة        

168 الزنا يف املحرمات        

168 البنت تزىن        

169 الجاره رمتها ) الخطيفه (         

170 جاره رمتها )الخطيفه(       

170 اللّغو         

171 اللغو         

171 الزوجة تزين        

171 الزوجة تزين        

172 زىن الزوجة         

172 قتل املرأة لزوجها أو ابنائها       
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173 قتل املرأة لزوجها        

173 قتل املرأة لحاها        

173 قتل الرجل لزوجته        

174 قتل املرأة عى يد زوجها       

174 قتل املرأة وهي تدافع عن نفسها      

174 صائحة ديك الحوامة        

175 صائحة الضحى        

175 مقتل فتاة يف طوشة عمومية بني عائلتني      

176 العرض          

176 ال تذبح وليتّك عى كذب الناس       

176 قصة عن الحمل الكاذب        

176 املصاحبه         

177 غرة الدم         

178 خصام بني أبناء العمومة  ومقتل أحدها       

178 الخاف عى فتح النوافذ       

178 القيه مطبش وال تاقيه محرش       

179 الجهل بالعوايد العرفية       

179 ديرة الظهر تولد رش        

180 التايل يبطل األول يف العرف العشائري      

180 قيمة الدية بندقية        

181 االرض تسد يف الدية        

182 رضيبة الخاوة        

183 مطايبة النفوس        

183 ْو البد ترميه الدروب      غريم السَّ  

184 طوشة بني املسيحي سليم ثلجية ومحمد العايش     

185 الجروح املخفية        

186 الجروح الظاهرة        

186 حكم اليد واألصابع والرجل ومشطها      

187 قصص وقضايا متعلقة بحوادث  السيارات واصابات العمل    

187 اصابات العمل نتيجة العبث باملعدات الزراعية     

187 برت اليد بسبب العبث ميعدات الرتاكتور-معدات زراعية    

187 برت اليد من الكتف  وأصابعها       
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188 رسقة السيارات        

188 رسقة السيارة من الشارع العام       

188 رسقة السيارة من داخل حرمة البيت       

189 رسقة أغنام:        

190 رسقة تاجر يعمل رصافاً       

190 الطفل يرق         

191 قتل الجنني        

192 قتل الجنني        

192 قتل الطفل        

193 االعتداء الجنيس عى الطفل        

193 االعتداء الجنيس عى الطفل       

194 إعتدى عى إبنة عمه جنسياً مبساعدة والده     

195 االعتداء عى شخص من قبل  فاقد األهلية-مجنون- أو متخلف عقليا   

196 اختطاف الطفل         

196 الجاين فاقد األهلية ، مريض عقلياً      

196 قصص عن اللواط        

197 قصة أخرى عن اللواط       

197 الُسَحاْقْ         

198 اليمني بخمسة        

198 اليمني الزور قطاع الذراري       

198 ميني املرأة:يحلف ويل أمرها       

199 حوادث السر - القتل       

199 قضايا حوادث السر        

202 السمره عى االرض وبيعها لليهود       

202 السمرة عى األرض        

203 العميل          

203 التوريط يف ترويج املخدرات وبيعها      

204 قذف املحصنات وتشويه السمعة      

204 قذف املحصنات وتشويه السمعه      

205 إسقاط الفتيات        

206 الحكم العشائري يف قضايا املرأه األمنية       

206 إسقاط الفتيات        
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206 هجس البيوت ) التشويه (       

207 هجس البيوت        

208 هجس البيوت         

208 قذف املحصنات وتشويه السمعة      

211 المصادر  و المراجع      
211 املوسوعات        

211 الكتب واملراجع        

211 مراجع انجليزية        

212 الصحف املجات        

212 برامج تلفزيونية        

212 مؤمترات         

213 رجاالت اإلصاح الذين متت مقابلتهم يف الطبعة األوىل    

217 المالحق 
219 امللحق رقم )1(        

235 امللحق رقم )2(        


