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ملخص الدراسة
من الموضوعات التي شغلت مساحة كبيرة في المجتمع العراقي في الوقت الحالي هي مسأللة الصلأا العئأا رذ لأنلى فأر فأي
حضارات وتراث كا مجتمع مجموعة من اإلحكام والقوافين التي تلخن الليغة الوضعية أو العرفية أو الدينية فهي أن دلت فإفمأا
تدل على االهتمام الكبير النذ يداوله المجتمع العراقأي فأي ضأبل كألوف ادفأراد لكأي ينلأاعوا يلأى القأيي والقأوافين االجتماعيأة
ولكي يلبح كلوكهي متطابقا ً مع كلوف المجموع ويتمسكون بأالقيي االجتماعيأة ويكوفأوا أفأرادا منتجأين ضأمن المجمأوع وهأنا ال
يتحقق أال من خالل الضبل االجتماعي لأنلى تككأد الدراكأات المختلصأة علأى دور الضأوابل ريأر الركأمية فأي المجتمأع العراقأي
ومنها الصلا العئا رذ فالبعض يتناوله من الجافأ العرفأي والأبعض يتناولأه مأن الجافأ القأافوفي والأبعض اوخأر يتناولأه مأن
الجاف الديني .
لنلى جاءت الدراكة الحالية لتلقي الضوء على الموضوع من أبعاده المختلصة ووفق متغيراته السابقة الدين ،القافون،العئيرة.
تضمنت الدراكة الحالية جافبين أكاكيين هما :
الجانب األول :الجاف النظرذ للدراكة  ،يذ تضمن أربعة فلول تضمن الصلا ادول مبحثين:
المبحث ادول :اإلطار العام للدراكة لتوضيح مئكلة الدراكة وأهمية الدراكة وأهداف الدراكة
المبحث الثافي:تحديد المصاهيي الواردة في الدراكة .
أما الصلا الثافي تضمن المبحأث ادول الدراكأات السأابقة فأي مجأال الصلأا العئأا رذ لالفأادة مأن المنأاهو واددوات والنتأا و
،وتضمن المبحث الثافي بعض النظريات المصسرة لتوظيف تلى النظريات في تصسير الصلا العئا رذ او العئيرة او القبيلة .
أما الصلا الثالث(:العئيرة والبناء االجتماعي) تضمن مبحثين تناول المبحث االول العئأيرة كبنيأة اجتماعيأة ،والمبحأث الثأافي
تضمن(العئيرة وادفساق االجتماعية) اذ كلل الضوء على ابرز ادفساق االجتماعية في المجتمأع العراقأي وهأي النسأق القرابأي
والنسق االجتماعي والنسق االقتلادذ والنسق الديني والنسق السياكي.
اما الصلا الرابع:اذ تضأمن( :العئأيرة كإليأة ضأبل اجتمأاعي)واحتأو علأى مبحثأين تضأمن المبحأث ادول (تنظأيي العئأيرة –
وظيصة العئيرة – دور شيخ العئيرة في حا المنازعات العئا رية)،أما المبحث الثافي(القو الصاعلة في المجتمع المحلي)وتئما
دور الحكومات المركزية ،دور المجالس المحلية  ،دور منظمات المجتمع المحلي _ وطبيعة المجتمع المحلي وكماته.
الجانب الثاني  :الجاف الميدافي من الدراكة حيث تضمن اربعة فلول تضمن الصلأا الخأامس اإلجأراءات العلميأة والمنهجيأة
للدراكة بين فيه المناهو المستخدمة في الدراكة وكيصية اختيار عينة البحث ويجراءات التحقق من صدق ادداة وثباتها ،والوكا ا
اإلحلا ية المستخدمة ،اما الصلا السادس اذ تضمن المبحث ادول تحليا البيافات الديمغرافية ،والمبحأث الثأافي تضأمن تحليأا
البيافات الخاصة بمحاور الدراكة،والمبحث الثالث تحليا فتا و الدراكة.
أمأأا الصلأأا السأأابع:تضأأمن المبحأأث ادول العالقأأة بأأين المتغيأأرات المسأأتقلة والمتغيأأرات المعتمأأدة امأأا المبحأأث الثأأافي تضأأمن
مرجعيات الضبل رير ركمية في مجتمع الدراكة ،اما المبحث الثالث تضمن دراكات الحالة .
أما الصلا الثامن:يذ تضمن النتا و والتوصيات والمقترحات
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Abstract
One of topics that occupied alarge area in Iraqi society at the moment is the issue( of tribal
separation and its relation to the organization of the community ) so we see in the
civilizations and heritage of each community aset of provisions and laws that take the form of
status customary or religious it is indicative of the great interest in Iraqi society in cotrolling the
behavior of individuals to comply with values and social laws and become their behavior is
consistent with the behavior of the total and adhere to the social values and be productive
individuals within the subject and this can only be achieved from the social control of the
various studies have been to emphasize the rol of informal controls in Iraqi society including the
tribal separation Customary and some of the lagal in take side and others covered from the
religious side therefore the present study came to shed light on the subject from its different
dimensions accoding to its previous variables religion and clan and law the study included two
main aspects the first aspects the theoretical side of the study it included four chapters that
included the first chapter the first section deal with the general framework of the study to clarify
the problem of the study and the importance of the study and the objectives of the study social
organization community culture social control the second chapter where the first section included
previous studies in the fild of tribal separation to benefit from the methods and tools and results
the second section included some theories explain the employment those theories in the
interpretation of the separation of tribal clan and tribe As for the the third chapter the clan and
the social construction includedtwo topics the first is the clan as asocial structure and the second
is the clan and the social patterns it highlighted the most prominent social patterns it highlighted
the most prominent social patterns in Iraqi society The fourth chapter of the clan as social
control group included the first section of the organization of the clan the Role of the clan in the
Settlement of Triblal Disputes the second topic is the active forces in the local community and
included the role of central governments , the role of local councils ,the role of civil society
organizationsand the nature of the local community and its characteristic the second aspect ,the
field aspect of the study where the four chapter of the fifth chapter included the scientific and
methodological procedures for the study includeding the methodologica used in the study and
how to choose the type of research and procedures for verifying the truthfulness of the tool And
stability and statistical means used in chapter six where the three topics included the first topic
analysis of demographic data and the second study analysis of the data on the axes of the study
the third topic analysis of the results of the study ,Chapter VII the three aspects of the first topic
included the relationship between variables His variables adopted either the second topic
included the terms of reference of social control informal study in the community either third
section included some of the case studies models , the eighth chapter included the results
الفصل األول
اإلطار العام للدراسة
:تمهيد
ممأأا ال شأأى فيأأه ان كأأا عئأأيرة مأأن العئأأا ر العراقيأأة لهأأا عاداتهأأا وتقاليأأدها وكأأننها المتوارثأأة مأأن ادجأأداد لصأأض النزاعأأات
، واإلشكاالت الحاصلة بين أفراد العئيرة الواحدة او مع ريرها من العئا ر دون تدخا السلطات الحكومية فأي شأكوفها الداخليأة
ويجوز تدخا بعأض مأوظصي كألطات الحكومأة كطأرف لصعأا الخيأر وبموافقأة ر أيس العئأيرة اذا تطلأ ادمأر لأبعض الحأاالت
وخوفأا مأأن افأدثار وضأياع النسأ لكثأرة مأأا، وان العأراق منأأن القأدم معأروف بعئأأا رهع المتنوعأة والمتعأأددة ادفسأاا،االكأتثنا ية
فتسأارع الغيأار، حلا في العراق من حروا ورزوات وفكبات واحأتالل كالصاركأي والتركأي والبريطأافي وأخيأرا ادمريكأي
من الباحثين والئيوخ والوجهاء على فئأر مأا لأديهي مأن اضأاءات مئأرقة فأي تأاريخ أمأتهي وعئأا رهي العراقيأة الكريمأة لزيأادة
الوعي االجتماعي والمعرفي والأوطني البنأاء المجتمأع العراقأي خوفأا ً مأن وبأاء الصوضأى الخالقأة لكأي ال يعأاد المثأا المعأروف
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(جئتكي بقوم ال يصرقون بين الناقة والجما)(، )1ومما روذ عن امير المكمنين علي بن ابي طال (عليه السأالم)افأه أوصأى ولأده
ادمام الحسن (عليه السالم) بوصية أوصاها بها وهأو يحثأهع علأى االهتمأام بالعئأيرة ويكرامهأا ورعايتهأا و عأدم االكأتغناء عنهأا
ع
حيث قال (:اكرم عئيرتى فافهي جناحأى الأنذ بأه تطيأر وأصألى الأنذ اليأه تلأير ويأدف التأي بهأا تلأول اليسأتغني الرجأا عأن
عئأأيرتهو وان كأأان ذا مأأال فافأأه يحتأأاه الأأى دفأأاعهي عن أهع بليأأديهي وألسأأنتهي وهأأي أعظأأي النأأاس حيطأأة مأأن وراءه،والمهأأي لتئأأعثه
واعطصهي عليه عند فازلة ان فزلت به او حلت به مليبة ،ومن يقبض يده عن عئيرت ِه فإفما يقبض عنهي يداً واحدة وتقأبض عنأهع
أيد كثيرة)(، )2وعليه فان العئيرة جماعة من ادشخاص من الجنسين ،تتعين عضوية الصأرد علأى أكأاس (النسأ أحأادذ وأبأوذ
الخل ) بلورة واضحة او متخيلة ،مع ما يترت على تلى العضوية مأن حقأوق وواجبأات علأى أفأراد العئأيرة مأن دون ريأرهي
من البيوت(،)3وان للقبلية العئا رية دورها السياكي واالجتماعي في الدفاع عن هوية العراق ،فضال عما تحملهع من مبادئ وقيي
كامية وأعراف وتقاليد تعد دكتورا ً لتنظيي أحوالها وتدعيي وتصعيا دورها االجتماعي ()4
مشكلة الدراسة:
يعد الصلا العئا رذ في مجتمع الدراكة من الظواهر ادكاكية التي تحكي المئهد االجتماعي والسياكأي فيهأا ،وقأد افعكأس ذلأى
بئكا واضح على طبيعة العالقات االجتماعية وما تتلف به من تعاون وتنازع ،اال ان الظأاهرة العئأا رية تضأعف وتئأتد تبعأا ً
لقوة وفصوذ الدولة ,وضعصها ,يذ ضعف فسبيا ً تاثير العئأيرة فأي حيأاة اإلفأراد والكأيما فأي كأبعينيات القأرن العئأرين،االان المأدة
التي أعقبت كنة  2003وما حدث من حا أجهزة الدولة وتوجه البالد فحو الصوضأى،ماافتو هأنالواقع قيأادات جديأدة أبرزهمأا مأن
زعماء ورؤكا ء العئا ر ،ولكن معظمها مرتبطة بثقافأة العئأيرة حيأث مثلأت العئأيرة فأي أزمنأة مختلصأة وحتأى الأزمن الحاضأر
أهمية خاصة في حياة ادمي والئعوا المختلصة وشكلت دوالً قا مة بناتها لها كيافها الخاص النذ تعتز بأه ولهاعالقأات مأع الأدول
االخرىوقد كتبت العديد من الدراكأات التاريخيأة التأي تناولأت شخلأيات كياكأية التأي كأان لهأا ادثأر الصاعأا فأي مسأيرة الأزمن
كأالملوف والخلصأاء وادمأراء وان الكثيأر مأن أولئأى القأادة هأي فأي ادصأا وفأي أحيأان كثيأرة شأيوخ عئأا ر،توافرت لهأي فرصأأة
افضمام اوخرين فتوكعت عئا رهي مساحة وعددا ً كما توكعت طموحاتهي فلقبوا أفصسهي بتلأى ادلقأاا وهكأنا فجأد شأيخ العئأيرة
يمثا حلقة أولية مهمة في كلسلة النظي السياكية المتعاقبة في معظي المجتمعات البئرية ومنها العراق وافطالقأا ً مأن تلأى ادهميأة
البارزة للعئيرة وشيوخ العئا ر تي اختيار موضوع الصلا العئأا رذ وعالقتأه بتنظأيي المجتمأع المحلأي مأن وجهأة فظأر شأيوخ
العئا ر في مرحلة تعد افعطافة تاريخية مهمة وهي مرحلأة االحأتالل ادمريكأي للعأراق ابأان كأنة  .)1(2003حيأث أد التغيأر
السياكي النذ حلا في العراق الكيما بعد االحتالل ادمريكي بعد  2003/4/9يلى ظهور العديد مأن المئأكالت علأى ادصأعدة
كافة والكيما الجواف السياكية واالجتماعية للمجتمع العراقي فتو عنه حالأة مأن التأدهور والصوضأى بسأب ريأاا كألطة الدولأة
والقافون .وقد طال هنا التدهور والصوضى كافة مرافق الحياة السياكية واالجتماعية واالقتلادية والثقافيأة ،ادمأر الأنذ اد يلأى
لجوء الناس كال يلى عئيرته من اجا الحصاظ على حياتهي وممتلكاتهي ،ولي تقف ادمأور يلأى هأنا الحأد فقأد توالأت اإلحأداث شأيئا
فئيئا ومن ثي ظهأور تيأارات قويأة فعةالأة اكأتطاعت اختأراق الأتالحي الموجأود بأين أبنأاء المجتمأع العراقأي ادمأر الأنذ أد فأي
النهاية يلى ظهور الحالة الطا صية في العراق والتي أدت يلأى زعزعأة ادمأن فأي البلأد بلأورة اكبأر ممأا كافأت عليأه ،وأدت يلأى
يضرار جسيمة في مرافق الحياة كافة  ،هنا كله أد يلى بروز ظواهر لأي تكأن معروفأة بأين أبنأاء الئأع العراقأي منهأا ظأاهرة
الصلا العئا رذ واكتغالل اإلفراد فيها من حيث المبالغ النقدية باهظة الثمن وقد تكون الحالة التي تعرض لهأا الصأرد ريأر ذات
أهميأأة ولكنأأه يطالأ مأأن الصأأرد ادخأأر مبلأأغ مرتصع،وهنأأا بأأرز دور العئأأيرة كمنظومأأة قيميأأة ضأأابطة فأأي المجتمأأع وان تصأأرض
حضورها في الساحة السياكية واالجتماعية بئكا واضح ال يمكن تهميئه أو يقلأاءه ،ووضأعت لهأا موضأع قأدم بوصأصها قأوة
كياكية وتئكا تجمعات واتحادات وكيافات كياكية جديدة مع ريرها من العئأا ر ادعخأر  ،وهأي حالأة تريأد أن تعبأر عنهأا تلأى
العئا ر عن افتما ها الوطني كاختيار أكاكي يصوق االفتماءات الطا صية والعرقية(.)2
ومن الموضوعات التي شغلت مساحة كبيرة في تصكير الصرد والجماعة هي مسللة الصلا العئا رذ فأي المجتمأع العراقأي الأنذ
يرتبل ارتباطا ً وثيقا ً بمسللة الضبل االجتماعي النذ هو مجموعة من ادحكام والقأوافين الأنذ تتأولى المجتمعأات المختلصأة فأي
ضبل كلوف أفرادها لكي ينلاعوا الى القيي والقوافين الركمية واالجتماعية ولكي يلبح كلوكهي متطابقا ً مع الجماعة بعأد عأام
 2003أصبح قافون العئا ر معتمدا عليه حيأث اضأطر معظأي العأراقيين فأي جميأع المحافظأات للتمحأور حأول عئأا رهي طلبأا
للحماية خاصة مع رياا القافون وعدم اكتتباا ادمن في البالد .
لنلى جاءت الدراكة الحالية لتلقي الضوء على الموضوع وقد حاولت الباحثة أن تسلل الضوء على موضوع الصلا العئأا رذ
وعالقته بتنظيي المجتمع المحلي في مدينة اللدر في محافظة بغداد أما ابرز التساؤالت لهنه الدراكة فهي تتضمن ادتي -:
.1ما هية العالقة بين مستويات التزام ادفراد بالوكا ا آالتية (القافون-العرف-الدين)؟
.2ها اختالف الناس في التزامهي للقافون والعرف والدين وفق منطقة السكن؟
.3ها يحظى شيخ العئيرة بمكافة مهمة بين أبناء عئيرته في الوقت الحاضر؟
.4ما هي حاجة ادفراد في الوقت الراهن يلى العئيرة؟
.5ها يوجد تماكى اجتماعي بين العئا ر عند حدوث فزاعات فيما بينها ومتى يظهر هنا التماكى
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ثانيا ً :أهمية الدراسة
تكمن أهمية الدراسة إلى التعرف على األتي-:
- 1للصلا العئا رذ دورا ً بارزا ً في علرفا الحاضر فتيجة عدم افتظام كلوف بعض ادفراد لنلى برزت الحاجة يلى دراكة هأنا
الموضوع .
 - 2ومن أهمية الدراكة أن بعض اإلفراد ادعوا أفصسهي بلفهي وجهاء أو شيوخ عئا ر اكتغلوا ادوضأاع التأي يمأر بهأا البلأد حيأث
أصبح موضوع الصلا العئا رذ موضوع ابتزاز وتحدذ من قبا بعض شيوخ العئا ر.
 - 3تكمن أهمية الدراكة التي تضمنها موضوع الصلا العئا رذ في علرفا الحاضر هو عدم افتظام كألوف اإلفأراد والوقأوف
بوجأأه القواعأأد االجتماعيأأة وذلأأى لعأأدم اهتمأأامهي بموضأأوع الضأأبل االجتمأأاعي وهأأو ادكأأاس الكأأتقرار الأأنظي والمككسأأات
االجتماعية واكتمرارية فعاليتها لحصظ ادفراد في المجتمع العراقي .
 - 4اددوار المتنامية للعئيرة يلى جاف المككسات ادخر يتطل كبر أروار هنه القضية.
 -5تحديد فقاط القوة والضعف في ظا هئاشة السلطة وصراع اددوار.
ثالثا ً :أهداف الدراسة
ترمي هذه الدراسة إلى التعرف على اآلتي -:
 -1معرفة دور الصلا العئا رذ في حا المئكالت المجتمعية .
 -2معرفة التغييرات التي طرأت على السنن وادعراف العئا رية قبا أحداث عام  2003وبعدها.
 -3التوصا الى معرفة ها قافون العئا ر يسهي في دعي ويكناد قافون الدولة لحا المئكالت العئا رية .
 -4معرفة دور الدين وأثره على القافون وادعراف العئا رية وتلثير تلى المتغيرات في عملية الضبل االجتماعي.
 -5التعرف على ابرز الوكا ا الصعالة في تحقيق عملية الضبل االجتماعي القافون أو العئيرة أو الدين .
-6الكئف عن المتغيرات المجتمعية وتلثيرها في عملية الضبل االجتماعي.
الفصل الثاني
العشيرة والبناء االجتماعي
المبحث األول
العشيرة كبنية اجتماعية :
بأأرز المجتمأأع العئأأا رذ منأأن القأأدم كضأأرورة حياتيأأة ملحأأة فتيجأأة التطأأورات التاريخيأأة لحيأأاة اإلفسأأان االجتماعيأأة والسياكأأية
واالقتلادية والدينية والكيما الحاجة الى اكتتباا ادمن واالكأتقرار فأي الأبالد وبمأرور الأزمن تلكأد لافسأان ان قدرتأ ِه ال تكصأي
لتأأوفير ذلى،ممأأا دعأأا القيأأام بنأأوع مأأن التكافأأا االجتمأأاعي والتواصأأا مأأع ابنأأاء عئأأا رهي وقبأأا لهي ،وكافأأت الظأأاهرة القبليأأة او
العئأأأا رية واحأأأدة مأأأن اشأأأكال التكافأأأا االجتمأأأاعي المطلأأأوا فأأأي تلأأأى المرحلأأأة التاريخيأأأة التأأأي أعقبأأأت فتأأأرات الحأأأرا (.)1
فضأأال عأأن المجتمأأع العئأأا رذ،فلن رابطأأة العئأأيرة او القبيلأأة المبنيأأة علأأى وحأأدة الأأدم والملأأاهرة والتأأزاوه او العلأأبية هأأي
ادكأاس ادول للعالقأة بأين يفأراد العئأيرة او القبيلأة الواحأدة تلأأو ادخأر (،)2ثأي أصأبحت العئأيرة تئأكا فظامأا ً متكأامالً للصأأرد
والمجتمع  ،فكافت هي التنظيي السياكأي واالجتمأاعي واالقتلأادذ والأديني الر يسأي الأنذ ارتأبل فيأه الصأرد بأالمجتمع العئأا رذ
فهي التي حافظت على أموالهي ويعراضهي ،والعئيرة امتداد للعا لة المركبة ،كوفها مكوفة مأن مجموعأة عأا الت تربطهأا رابطأة
النس  ،وعليه فالعا الت داخا العئيرة أكاكها اعتقاد الصأرد بلفأه لأيس وحيأدا ً فأي المجتمأع وان العئأيرة هأي المأالذ االمأن وقأت
الئدا د وخاصة عنأد فقأدان االمأن(،)3وان العئأيرة وحأدة كياكأية واجتماعيأة واقتلأادية ودينيأة مسأتقلة،في المجتمأع العئأا رذ
القبلي ككا(، )4وافراد العئيرة ينتمون او يعتقدون افهي اصأا مئأترف واحأد ،تجمعهأي وحأدة الجماعأة وتأربطهي رابطأة العلأبية
والدم لالها والعئيرة ،فهي بنلى ملدر للقو السياكية الدفاعية التأي تأربل ابنأاء العئأيرة وتعمأا علأى صأيافة المجتمأع وحصأظ
كياف ِه(، )5فاالفسان يقوذ بابنا ِه وابناء عمومت ِه ادقربين وادبعدين،واذا كافت العئيرة ضعيصة أمكن تقويتها بالتحأالف مأع ريرهأا
من القبا ا والعئا ر على أكاس التضامن والروابل العئا رية والتجمعات العئا رية من مختلف المناطق التي يسود فيها المجتمع
العئا رذ والغرض من تلى الروابو والتجمعات العئا رية بالتعاون مع منظمأات المجتمأع المأدفي هأي تحقيأق االمأن واالكأتقرار
وتقوية ادواصر االجتماعية لكافة العئا ر العراقية وشيوخ العئا ر في المجتمع العراقي المحلي)6( .
وبعد صأدور قأافون دعأاو العئأا ر فأي كأنة  1911اثنأاء االحأتالل البريطأافي للعأراق بعأد افهيأار الدولأة العثمافيأة ويلأزم هأنا
القافون كا عئيرة ان تقدم الى المندوا السامي البريطافي (مود) ما هو صالح وريأر صأالح امأام افظأار االحأتالل علمأا ً ان هأنا
القافون تي العما ب ِه في الهند ابأان احأتالل بريطافيأا لهأا وكأان هأنا القأافون المكأون مأن ما أة مأادة تلأ للأالح المحتأا ،اال ان
رجال العئا ر كنوا قافوفا ً اخر كرذ وكمي بعد ذلى بـ (السنينة العئا رية) فيحأاكي المخأالف مأن ابنأاء العئأا ر ويقأدم مأنفبا ً فأي
جلسة خاصة تسمى (بالفصل العشائري) ،كافت اول جلسة عقدت في كنة  1911في مدينة العمارة ضمت رؤوكاء العئا ر البأو
دمحم وال ازيره وبني الم والبهادل وبني مالى والسواعد والسودان واقروا القوافين العئا رية التي كافت للالح امتهي ومجأتمعهي
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العئا رذ حيث اتخنوا من رجال العئا ر شرطة لحماية فظامهع واالكتصادة منهي باالتكال على هنه العئا ر الكريمأة التأي قاومأت
االكتعمار على مد التاريخ العراقي من اجا مئاركتهي لبناء وطأنهي واكأتقاللهع ويبقأى العأراق عظيمأا ً وشأامخا ً وموحأداً ارضأا ً
وشعبا ً(،)1وتسعى كا القبا ا والعئا ر العراقية الى توحيد الئأع ،وبناء اواصأر المحبأة والتضأحية مأن اجأا بنأاء عأراق كأعيد
مزدهر يسودهع المحبة وااليمان والمستقبا الزاهر(،)2وهناف مصاهيي عئا رية تعارف عليها ابناء العئا ر وعملأوا بهأا فبأدأت فأي
شأأكلها النهأأا ي الأأنذ تئأأكلت ب أ ِه وكلفهأأا قأأوافين ثابتأأة ال يمكأأن المسأأاس بهأأا ،واصأأبح لهأأا قأأوة تبع أا ً للظأأروف حيأأث ان (السنننن
العشائرية) قد كاهمت مساهمة فعالة في فض الكثير من النزاعات التي حدثت بين العئأا ر وكأاهمت فأي اخمأاد كثيأر مأن الصأتن
والمئاكا التي تصرضها ظروف العئيرة على بعضها ،حيث يجمعها عرف قافون عئا رذ وان مخالصة هن ِه االعراف العئأا رية
من قبا احد العئا ر او ر يسها يجعا العار يلحق بها ،ولكا عئيرة من العئا ر عادات وتقاليد متبعة منن القدم في حسأي مئأاكلها
ومنازعاتها وما يقع من حوادث شخلية بين افرادها،ولعا من المصيد ان فبين عادات كا عئيرة بلورة مصللة وهي مدوفة في
كجالت الحكومة مرجعا ً عند اللزوم وهي تحتوذ على النقاط التالية والمتبعة في حسي القضايا وفض المنازعات :
-13الطعن بالعبودية
-1الليحة (*)
-1القتا
-14التسيار والعطوة
-1السرقة
-2الجرح
-9االعتداء على الحيوافات -15التهديد
-3الزفى
-16االعتداء على الر يس
-10اتالف المال
-4ازالة البكارة
-11حلف اليمين
-11القنف
-5الصعا المخالف لالداا
-11االفصلال عن العئي
-12اكقاط الجنين
-6الخطف
-20قتا شخص من قبا حيوان -21قتا الكل (0)1
-19المراودة (**)
وهناف تعابير في المنازعات العئا رية اهمها االتي-:
-1العضأأأأأأأأأأأاا -:يعنأأأأأأأأأأأي الخلأأأأأأأأأأأا الأأأأأأأأأأأنذ يحأأأأأأأأأأأدث فأأأأأأأأأأأي احأأأأأأأأأأأد اعضأأأأأأأأأأأاء الجسأأأأأأأأأأأي كالكسأأأأأأأأأأأر والعطأأأأأأأأأأأا0
2العطوة-:بمعنى اخن المهلة لمدة معينة من ذوذ المعتد علي ِه بغية التوصأا الأى تسأوية القضأية خاللهأا مأا بأين الطأرفين او مأا
يطلق عليها احيافا ً بـ (الهدفة)(***)
-3التسيار-:المقلود منها الحماية اذ اذا ذه شخص من محا الى اخر بعد ان جعا فصسهع تحت حماية احد االشخاص0
-4الكسوة-:بمعنى اكساء المعتدذ عليه (االلبسة)0
-5الصرشة-:يقلد بها ترضية المعتد عليه على فراش ِه باعطا ِه فقودا ً او شيئا ً من االفعام0
-6التطبير-:بمعنى التجاوز على مواشي العئيرة التي ينتمي اليها المعتأدذ الأنذ لأي يأكدذ الصلأا المتعأارف عليأ ِه عأن الجريمأة
التي ارتكبها0
 -1مجلس الكعدة-:يقلد باالشخاص النين ينهبون الى محا المعتد علي ِه لحسي القضية بين الطرفين0
-1امراة الصسدة-:ويقلد بها اعطاء امراة الى المعتد علي ِه من قبا من اخا بئرف ِه0
-9امراة العرس -:ويقلد بها البنت البالغة كن الرشد والمتعارف عليه من كن  11فما فوق0
امراة مجصوتة -:بمعنى البنت اللغيرة ذات عمر كتة اشهر فما فوق0
-11امرأة جدمية او فجرية -:هي أول امرأة يج تسليمها بعد يجراء الصلا مباشرة ً0
 -12امرأة لحقية-:ثافي امرأة تسلي بعد المرأة ادولى 0
-13امرأة تلويه-:بمعنى المراة التالية اذ الثالثة وهي االخيرة من الصلا العئا رذ 0
-14ألصكى-:وهو ما يسلي من النقود بدالً من المرأة التي تقرر اثناء الصلا العئا رذ وهنا معمول به كثيرا ً0
وهناف بعض ادعراف العئا رية المتبعة التي وضعت من قبا مئرعيها اخن يتناقلها رؤكاء العئا ر اثناء الصلول العئأا رية ،
ومن اهمها -:
راية العباس -:وهي عبارة عن قطعة قمأا بيضأاء اللأون يأكتى بهأا بعأد حسأي القضأية بأين الطأرفين واول مأن يسأتلمها المعتأدذ
ويقوم بربل قطعة قما هنه من جهة واحدة على علا ثأي تسألي الأى الرجأا الهاشأمي يقولأون( جأد فأاعلي كأان يضأرا بالسأيف
عدوهع فيئطرهع فلصين) ومعناها ان يحق للسيد الهاشمي ان يقسي مبلغ الصلا الى فلصين حيث ان فلف الصلا يسقل الأى كأيدفا
العباس بن علي بن ابي طال (علي ِه السالم) والنلف االخر من الصلا يسلي الى شيخ عئيرة المعتد علي ِه (،)1واذا فقأض هأنا
االمر فيسمى هناالنقض بـ(فكس الراية)وينجي عن هنا خالف جديد وشديد يكدذ في ارل االحيان الى التلأادم وفأي النهايأة الأى
.
تجديأأأد الصلأأأا واقأأأرار فلأأأا اخأأأر ملحقأأأا ً بالأأأنذ فقأأأض(.)2
وهناك العديد من السنن العشائرية لم تذكر هي عبارة عن مجموعة من اإلحكام والبنود وضعت منن قبنل مجموعنة منن ر سناء
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العشائر ووجهائها وعوا رفها لغرض السيطرة علنى شننوا العشنيرة داالينا ً واارجينا ً بمنا ينوفر الحماينة واألمنن إلفنراده منهنا
األتي-:
 -1الـﮔوامة (إعالا التحذير) :عند حدوث اعتداء من فرد على فرد من عئيرة اخر ،تقوم عئيرة المعتد عليه بتحنير الطرف
االخر(المعتدذ)من افه كيرد على اعتدا ِه بصعا افتقامي ويئما هنا االفتقام كا اخوة وأبنأاء عمومأة المعتأدذ ،واذ فأرد اخأر مأن
فصس الصخن النذ ينتمي اليه المعتدذ  0وعند عدم اكتجابة المعتدذ او عدم اخأن (الأـﮔـأوامة) (****)بنظأر االعتبأار تقأوم عئأيرة
المعتدذ عليه بالرد على عئيرة المعتأدذ،حيث قأد يتسأب رداالفتقأام بحأدوث جأروح او خسأا ر فأي الممتلكأات تبعأا ً للجأرم الأنذ
اقترف بحق هنا المعتد علي ِه(،)3وقد توقع حوادث قد تسب االذية والويالت الفأراد عئأيرة المعتأدذ مأن خأالل الغأزو الليلأي ،
ويحدث فيها القتا والتدمير وينجي هنا العما بسب اعتداء وقع لصرد من افراد عئأيرة مأن قبأا فأرد مأن عئأيرة اخأر فنأراهي ال
يلبرون على ما أصاا قريبهي ويهبون حاملين كالحهي فيغأزون عئأيرة المعتأدذ ليصأاجئوهي لأيالً بوابأ ًا مأن االطالقأات الناريأة
المرك زة على بيوتهي ،ومن ثي يعرفون أفصسأهي بلأوت مرتصأع وينلأرفون لأتعلي عئأيرة المعتأد عليأه ان هأنا الصعأا جأاء جأراء
اعتداء قريبهي وهنا العما يسمى بالدﮔـة (0)4
-0الدية-:وهو المال او المبلغ المعين شرعا ً في الجناية على النصس اوالجرح او فحو ذلى ،حيأث ان الديأة فأي التئأريع اإلكأالمي
تكون اكثر من ذلى ،ولكنها في العرف العئا رذ تتي في تسوية (فريضة)وليس حقأا ً شأرعياً،االان الصلأا العئأا رذ فيأ ِه تسأاها
لغرض الحا السلمي للمئاكا ( ،والدية)فأي العأرف العئأا رذ هأو مأا يدفعأهع المعتأدذ وعئأيرتهع للمعتأد عليأ ِه كأواء اكأان هأنا
االعتداء عن قلد مسبق ام من رير قلأد ،وتحأدد هأن ِه الديأة فأي مجلأس عئأيرة المعتأد عليأ ِه  ،لغأرض رد االعتبأار لأهع وفأي
مجلأأأس يسأأأمى بأأأـ(الأأأديوان)حيأأأث يقأأأرر هأأأنه المجلأأأس مبلأأأغ الديأأأة ،ويئأأأهد عليأأأ ِه رؤكأأأاء العئأأأا ر ادخأأأر وحينهأأأا تعقأأأد
(الراية)(*****) ،فالراية البيضاء تدل على فية الرضا والتصاهي والجنوح للللح ولهنا ترفع الوفود التي تركا الى االعداء راية
بيضأأاء ويطلقوفهأأا دون عقأأد (شأأد)،امأأا( الرايأأة الحمأأراء) فتعنأأي الحأأرا وترفأأع فأأي العئأأا ر دلأأيالً علأأى افهأأي اهأأا ثأألرو(الرايأأة
السأأأوداء)ترفأأأع فأأأي حالأأأة فقأأأض االتصاقأأأات او االفكسأأأار فأأأي المعأأأارف(،)1والديأأأة هأأأي محاولأأأة اشأأأاعة السأأأالم واللأأأصح بأأأين
الناس(،)2ولظاهرة الثلر او(عداوة الدم) اثر كبيأر فأي اكأترجاع الحقأوق المهضأومة او الحلأول علأى التعويضأات والمحافظأة
التوازن بين الجماعات القرابية مهما كان حجي هن ِه الجماعات ،لنلى يمكن ان فعتبر (الثلر) اهي عقاا يتوقع ان يثألر منأهع اقأارا
القتيا فال يحاول القتا ،لنلى يعتبر ضمافة وحماية لسالمة كا فرد من االفراد الموجودين فأي المجتمأع (،)3وكأان افأراد العأراق
في العهد العثمافي اقرا الى اخالق البداوة منهي الى اخالق االكالم ،فتيجأة لهيمنأة المأد البأدوذ علأيهي  ،وهنأاف تبأاين كبيأر بأين
اخالق البداوة واخالق االكالم اذ ان البداوة تمجد قيي العلبية (،)4والثلر(0)5
ينما يئج االكالم تلى القيي ويعدها من عادات الجاهلية وينهى عنها ،وعد الدين اطارا ً تجمعيا ً ومصهوما ً افسيابيا ً يخترق العالقات
االولية والقرابية ،واعطى لالخوة االكأالمية داللأة اكثأر حضأورا ً ،وبقيأت المأكثرات العئأا رية فاعلأة حتأى فأي احأره اللحظأات
التاريخية وكان كثير من الناس يمجدوفها ،اذ كافوا يصخرون بالرجا النذ يهز االرض باقدامأهع اذ جر ،ويكسأر عيأون النأاس مأن
دون ان يتمكن احد من كسر عيني ِه  ،ويسأطو علأى البيأوت لأيالً بأدافع الرجولأة ،وهأي عند أن ينعتوفأهع بلفأهع (سنبع ) او(رجنل لينل )
فالقبيلة(******)القوية كثيرا ً مأا تحمأي ابناءهأا
او(فخر القبيلة )او رير ذلى من صصات المديح(0)1
في اذ مكان ينهبون الي ِه ،اذ افها تهدد بالثلر كا من يريد ان يعتدذ عليهي 0فاذا قتا احدهي بيد فرد من قبيلة اخأر هبأت القبيلأة
تطال بثلرهع0فاذا هي لي تتمكن من قتا القاتا  ،عمدت الى قتا اذ فرد من قبيلتهع بدالً عنهع،والقبيلة ال يجوز ان تسلل او تتردد في
فجدة احد ابناءها اذا هتف يستنجد بها (، )2يقول احد شعراء الجاهلية في مدح هن ِه الخللة:
ً
مكاا
الية حرب ام بأي
إذا أستنجدوا لم يسألوامن دعاهم
ويرو ان رجالً من احد القبا ا الريصية الذ(دخيالً) بئيخ قبيلة اخر وصادف ان ابن الئيخ قتا ابأن الأدخيا فتأللي الأدخيا مأن
ذلى وعزم على ترف القبيلة التي قتا ابنهع فيها  .ولما عرف الئيخ باالمر اكتئاط رضبا ً وشعر ما كيحا ب ِه من العار فتيجة لأنلى
 .فاكرع الى قتا ابنهع  ،ثي طل من الدخيا ان يبقى في دخالتهع ما دام قد اخأن بثألر ابنهع،لقأد خسأر الئأيخ ولأدهع ،ولكنأهع كسأ بأنلى
فخاراً بين القبا ا .ولو افهع خض وع لعاطصة االبوة وحافظ على حياة ولدهع الفحطت كمعتهع وامسى محتقرا ً (.)3
لنلى فلن عدد العئا ر والقبا ا العراقيأة كثيأرة فتيجأة للحأوادث التأي مأرت بهأا بأالد الرافأدين ،اذ بقيأت القبا أا متمسأكة بنظامهأا
وعاداتهأأا القبليأأة(********)  ،وعاداتهأأا لتحأأافظ بأأنلى علأأى كيافهأأا كوحأأدة قا مأأة بأأناتها تربطهأأا روابأأل اجتماعيأأة عميقأأة
الجنور(،)1وان الدخالة او الجوار تعد من مصاخر القبا ا والعئا ر،فيستجيراحدهي بقبيلة رير قبيلتهع وذلى من اجأا حمايتأهع وهأي
ملزمأأة عرف أا ً باجأأارة الالجئأأين اليهأأا وحمأأايتهي ،وقأأد تسأأعى القبيلأأة الأأى اخصأأاء المسأأتجير او تمريأأرهع كأأرا ً ،اذا تعأأنر علي أ ِه طل أ
الحكومة(، )2لنلى تعد القبيلة منظومة اجتماعية وكياكية واقتلادية وثقافية تئكلت مالمحها عبر المراحا التاريخية التأي مأرت
على العراق اذ كافت وما زالت لها دور(********)مهي في المجتمع العراقي ،ومن وجهة فظرهي ،فلن اذ طريقة للحياة ريأر
حما السالح كافأت تعتبأر حقيأرة ومخجلأة (، )3وان الكثيأر مأن العئأا ر تعتأز بحمأا السأالح والتصأاخر بعأدد التصأاﮔـأة،اذ حأاملي
البنادق في القبيلة(،)4لنلى تبوأ المقاتلون من رجال العئا ر مكافة متميزة بين ابناء العئيرة(،)5وكئف لنأا التأاريخ ان كثيأر مأن
شيوخ العئا ر كافوا قد اكهموا اكهاما ً كبيرا ً من اجا تسوية المنازعأات والخالفأات العئأا رية بأالطرق السألمية واالعتمأاد علأى
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مبدأ التصاوض والتعاون واالبتعاد عن اكالي القوة والتهديد في ارجاع حقوق الناس،وفالحظ ان قسي كبيأر مأن رجأال الأدين مأن
السادة والئيوخ كان لهي دورا ً كبير في حضور مجالس الصلول العئا رية بتقديي النلح واالرشأاد واكأنادها الأى مأنهو االكأالم
والقران الكريي واحاديث اها البيت(عليهي السالم) فكان لهي تلثير كبير في هنا المجال(0)6
وكافت النظرة السا دة تجاة القبا ا والعئا ر بلفهي مجرد رارقين في الجهالة وبرزت ادلصاظ مثا(جها)Cehlالملاحبة للئأعا ر
الدينيأأة ،ولصظأأة (وحئأأي ) Vahsetلالشأأارة الأأى تأأدفي التطأأور الحضأأرذ لأأد المجتمعأأات البدويأأة (،)1ولألمافأأة ان المجأأالس
العئا رية (الـﮔـعدة) كثيرا ً ما حقنت الدماء ومنعت توكع الجرا ي وذلأى يعأود الأى مأا يتميأز بأ ِه بعأض مأن رؤوكأاء العئأا ر مأن
حنكة ودراية في حا المئاكا العئا رية التي قد تسب تعكير صصو االمن والنظام ،والبعض يعدهع تخلصأا ً وعأدم مجأاراة لتطأورات
العلر الحالي او افنا فعود للماضي وهنا مجأرد كأالم اذ ال يمكأن ان يعقأا ان يقأوم شأخص مأن عئأيرة معينأة بقتأا او جأرح او
دهأ س شأخص اخأر مأن عئأأيرة اخأر ويكأون المعتأدذ بمنأأل عمأا تقأرره عئأيرة المعتأد عليأأه كأو علأى المعتأدذ او ابنأأاء
عمومت ِه دون ان ينال عها وابناء عمومت ِه تهديدا ً لتلى العئيرة او قد يتطل االمر اقدامهي على عما اجرامي مقابا اال فأي حالأة اخأن
والصلأا تعأويض
العطوة العئا رية واتمام الصلأا،ورري ان القأافون يلخأن مجأراهع(0)2
يدفع مبلغ من المال من قبا عا لة مقترف الجريمأة او فخأنه او حمولتأ ِه او عئأيرت ِه ،ويمكأن اعتبأار الصلأا مقياكأا ً لوحأدة الصخأن
والحمولة والعئيرة الفهع في كافة الجأرا ي باكأتثناء تلأى التأي تسأمى (السنودة)و(الفسندة) تتحمأا الصلأا كافأة العئأيرة ان كافأت
الجريمة قد اقترفت ضد شخص من عئيرة اخر او تتحملها حمولة الصرد ان كان قداقترفها ضد حمولة اخر من العئيرة ،امأا
اذا كافت الجريمة قد اقترفت داخا الحمولة ذاتها فلن فخنهع وحده هأو الأنذ يأدفع الصلأا وتئأما (السأودة )(********)الزفأى
والنهيبة ومحاولة ارراء امرأة (الصيحة)(**)تعتبر كا هنه الجرا ي مخزية وعيبا ً ويتحما الصرد الأنذ يقتأرف مثأا هأنه الجأرا ي
وعا لتهع وحدهي تعويضاتها (.)3
اما في العرف العئا رذ فلن هنا العما الئا ن في اعرافهي يسمى بـلاح السودة اذ هو كا ما يجل السمعة السأيئة للأاح
هنا الصعا ويجعا كمعته رير محمودة لد االخرين ويتحما صاح هنا العما كا ما يترت علي ِه من اموال وحقأوق للأنذ وقأع
علي ِه هنا الجرم ،حيث يكون للزافي والزافية ان وجدا في موقع الصاحئة وهو النذ يحبأنهع هأنا العأرف ،ولكأن فأي بعأض االحيأان
وكترا ً للصضيحة يقوم بعضهي بطرد الزوجة من بيت الزوجية اذا كافت من رير اقارب ِه،اما اذا كافت من اقاربهع او عئيرتهع فقتلهأا
هو السا د(. )1
في حالة الخطف النذ يعرف بين العئا ر (النهيبة)(*********)فيختلف عن احكام الزفا ،فاذا كافت المخطوفة ذات بعأا اذ
زوه وجر هنا الخطأف بأاالكراه اوبرضأاها فيكلأف الخأاطف أ داء الديأة ويكأون هأنا الصلأا مضأاعف وحسأ اتصأاق قبيلتأي
الخاطف والمرأة المخطوفة يئرط ان تطلق من زوجها ويقوم الخاطف بالزواه منها بعد مرور العدة الئرعية ،وبعد الطالق من
زوجها ( ،)2اما في حالة رمي المرأة فصسها على رجا ال يرر بزواجها ويثبت عدم تدخلهع بترريبها او اروا ها وتئأويقها علأى
هنا العما ،وتثبت برا ته فال يكلف بتعأويض او ايأداء فلأا او حئأي وتعأاد الهلهأا ويأكمن علأى حياتهأا ال تعتبأر زافيأة  ،امأا اذا
عادت هنه المراة الى القيام بالصعا فصسه فال فلا لها حتى لو قتلها اهلها وان جرا ي (العرض)المعروفة في العرف العئا رذ:
أ-الزفا:ويلحق بها ازالة البكارة ا-الخطأف ه-اللأيحة د-النهأوة وعنأد كسأر الرايأة وتعنأي فقأض االتصأاق ،يكخأن فلألها
مربع من النذ كسر الراية (اذ افكرها)ويكون للعئا ر التي اشتركت في فض النزاع بين الطرفين(0)3
وهناف كنن واحكام فص على عقوبتها فافها تحا من قبأا مجلأس عئأا رذ خأاص يسأمى بأـ(العمأرة)تضأاف مأواد كمأواد جديأدة
للقافون العئا رذ (السوافي))0)1
ً
ا-اذا قتا الر يس من قبا احد افراد عئيرت ِه عمدا تكون الدية مبلغ من المال ويجلى(**********) القاتا وتكخن اراضيه الأى
الر يس .
 -2اذا قتا الر يس من قبا افراد عئيرت ِه خطا تكون الدية عينا ً ال يوجد بها ريظ .
-3اذا قتا فرد من العئيرة شخص من عئيرة اخر عمدا ً تكون الدية حس كوافي العئيرتين المتصق عليها.
-4ان دية الضرا بالعلا او المكوار اذا خره دم او لي يخره تكون مسية فقل.
-5اذا هدد الر يس من قبا احد افراد عئيرة اخر كنلى هدداحد افرادها تكون دية مئية من اخيار العئيرة.
-6ان ديةعضاا (***********) العين الواحدة فلف الديةوالعينيين دية كاملة والرجا فلف دية والرجلين دية كاملة واليد
فلف دية واليدين دية كاملة والسن مبلغ من المال واالصبع مبلغ من المال.
-1اذا قتا السارق من عئيرة اخر كنلى دية الصلا الجارذ بدون ريظ.
-1اذا اعتد احد على امراة مأن عئأيرت ِه بالضأرا والجأرح مئأية واذا قتأا يصلأا عأين الصلأا ،واذا كأان مأن عئأيرة اخأر
كنلى.
-9اذا راود شخص امرأة تكون(صيحة)اما اذا زفى بها بالرضى او االجبار تكون حئي .
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-10ان دية الس المخجا في الئخص كرمي ِه (بالعبودية) وعدم افتساب ِه العئيرة يكون دفع مبلغ من المال.
وهناف احكام اخر التي البد من ذكرها في العرف العئا رذ اهمها-:
-1ان القاتا يجلى ويعقرعليه ما لي يصلا وال حد الجال ه.
-2الصلا عندهي يكون كت فسوة ثالث (مقدميات) وثالث (تلوية) ويريدون باالولى ما يقدم وبادخر ما يتلو.
-3ان من لي تكن له فساء تكخن من كا ر العئيرة ،فاذا لي يكن في أقاربه من تللح للزواه يميا الى فسأاء العئأيرة ،ولأيس دحأد
ان يتلخر من اعطاء أخته اوأبنته وان لي يكن جارماً،ولكنه يعوض بمبالغ تجمع له من العئيرة كـ (كياﮔ) اذ مهر يعطى له.
-4تكخن على الليحة أمرأة  ،وعلى ارتكاا الصعا امرأتان.
 -5على الجروح المكدية الى تعطيا عضو (كأـﮔـأاط) أمرأتأان وعلأى الئأجوه يكخأن زبأون مأا لأي يولأد عاهأة او عطأالً وحينئأن
تكخن أمرأة .
 -6الوكقة تكخن من العئيرة وال يصرق بين االقارا وريرهي ،ولعا التعويض بالنسأاء يقلأد بأه احيأاء المقتأول مأن جهأة وتكثيأر
النسا من جهة اخر .
-1يتي الللح بـ (صاية وراية)(***********)
 -1الحئي(*************) يسمى عندهي ( تسيارا ً ) (. )1
المبحث الثاني
دور شيخ العشيرة في حل المنازعات العشائرية :
مر المجتمع العئا رذ في العراق في العلر الحديث بمراحا تاريخية مختلصة ،بلرف النظر عن كمة الحكام فيما اذا كافوا من
و
اها البالد ام رزاة محتلين من(مغول ،تركمان ،صصويين ،عثمافيين،بريطافيين)(، )1فبعد االحتالل المغأولي للعأراق كأنة 1251
،اصبح العراق كاحة صراعات دامية فحلت به الكوارث والملا الكبيرة ،مما كب الخراا والدمار في جميع مرافأق الحيأاة
،فبعد ان فقد االمن والنظام عمت الصوضى في افظمة الرذ ومن ثي تراجعت الزراعة ،فضال عن تراجأع التجأارة والحيأاة العامأة
بلورة كلية  ،وفتيجة لنلى كان مأن الطبيعأي ان يبأرز دور العئأيرة فأي المجتمأع المحلأي كوفهأا التنظأيي االجتمأاعي والسياكأي
واالقتلاذ الوحيد النذ ربل افراد العئيرة ،والكيما بعد فقدان السلطة السياكية لحصظ حيأاة االفأراد وامأوالهي واعراضأهي فكأان
والء االفراد لنظام العئيرة(، )2حيث برزت كلطة شيوخ العئا ر فأي المجتمعأات المحليأة بعأد افهيأار فظأي الأرذ وتراجأع فصأوذ
المدينة فتيجة لسلسلة من الغزوات التأي جأاءت مأن اواكأل اكأيا والحأروا المختلصأة عبأر المراحأا التاريخيأة فأي العأراق حيأث
اصأبحت تحأت كأأيطرة شأيوخ العئأأا ر(، )3كأان النظأأام السياكأي واالقتلأأادذ واالجتمأاعي السأأا د قبأا منتلأأف القأرن التاكأأع
عئراذ قبا عمليات االفدماه بالسوق والراكمالية العالمية وتحول الئيوخ والمنصنين الأى مأالف لالراضأي الزراعيأة،قا ما ً علأى
فظأأام العئأأيرة والقبيلأأة الت أ ي قأأام مأأن خاللهأأا الئأأيخ بأأدور االا الروحأأي لجميأأع افأأراد العئأأيرة ،او مأأا يلأأطلح عليأأه بالنظأأام
(البطريأأاركي) (**************)،مأأارس الئأأيخ دورا ً متميأأزا ً بأأين افأأراد عئأأيرته ،حيأأث وصأأا دور الئأأيخ الأأى حأأا
المئكالت العا لية الفراد عئيرته (0)5
وكافت مبادلة االفتاه العئا رذ ال تتي اال عن طريق شيخ العئيرة بهنا اصبح الصرد في المجتمع المحلي ال يكن الأوالء دذ شأيخ
،واصبح الرابل المحلي والرابل العئا رذ هو السأا د(، )1وعأدت تلأى المرحلأة بمثابأة تغيأرا ً فوعيأا ً مهأي جأدا ً فأي عالقأة الئأيخ
بافراد عئيرت ِه  ،مما اد ذلأى الأى ظهأور مجتمأع محلأي جديأد فأي العأراق وهأو قأد فأرض فأي كأا زمأان ومكأان افكأاراً واراء
ومواقف جديدة اختلف عما هو كا د من قبا ،فرضت ذاتها مع قيمها الجديدة على السأاحة وذلأى يعنأي تاريخأا ً جديأداً فأي وقا عأه
وحوادثه وظراهره ،فنالحظ مثالً ان ابناء شيوخ العئا ر طمحوا الى الحلول على اكباا الثقافة الحديثأة ،فعنأدما تلكأس مكتأ
العئا ر في اكتافبول كنة  ، 1192توجه عدد من ابناء شيوخ العئا ر الى ذلى المكت ودركوا مواد معرفية كالحساا والهندكة
والمحاكبة فضالً عن اللغات التركية والصرفسية والصاركية(،)2وكان افأناف يعأاملون العئأا ر معاملأة فضأة فاتجأة عأن قلأة خبأرة
،وعن عنجهية وكوء ادارة ،في الوقت الأنذ كأان الصأرد العراقأي بوجأه عأام والعئأا رذ بوجأه خأاص يعتأز بئخلأيتهع اعتأزازاً
مصرطا ً  ،وتلى احد القيي التي ورثها الصرد من التربية العئا رية والدينية والعزة بالنصس ،تلى معاملة الئيوخ دن الئيخ قأد يعلأن
العليان لمجرد اهافة توجه اليه،دن االهافة في المجتمع العئا رذ وصمة عار للرجا وعئأيرتهع ( )3وان رضأ الئأيخ يعنأي
رض العئيرة كلها اما الصرد فال يكثر رضب ِه اال ضمن فطاق محدود (،)4وكافت النظرة السا دة لئيخ العئيرة علأى افأه وكأيلة
فصعية في ادارة المجتمع المحلي وافتهى االمر به الى افه ضرورة كياكية ،لنلى وجد في شيخ العئيرة قوة موازفة مال مأة للقأو
السياكية الداخلية (0)5
ً
ً
( لما كان المجتمع العراقي مجتمعا عئا ريا في الغال اذن ال بد من مسايرت ِه لخلق حالة من االمن) كمأا ان القأو السياكأية فأي
البالد رربت ان تلا الى اهدافها عن طريق العئا ر وشأيوخها خاصأة بعأد ان اصأبح لكأا شأيخ دور فأي العمليأة السياكأية فأي
البالد ،كواء كأان ذلأى فأي السألطة التنصينيأة او السألطة التئأريعية وحتأى السألطة القضأا ية مأن خأالل القضأاء العئأا رذ ،الأنذ
اصأأبح فافأأنا ً فأأي الدولأأة (،)1وهنأأاف تنظيمأأات ر يسأأية تسأأهي فأأي ادارة االفأأراد وتنظأأيي عالقأأات الجماعأأات وحأأا مئأأكالتهي
ومنازعاتهي وفقا ً لقواعد واعراف عئا رية رير مدوفة ومكتوبأة يعرفهأا ذو المعرفأة والدرايأة مأن رؤوكأاء الوحأدات العئأا رية
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وكبار السن ممن يطلق عليهي في المجتمعات المحلية العراقية بـ (العارفة او الصريضة)(***************)(،)2اذ ان شيخ
العئيرة هو المسكول ادول في القبيلة والعئيرة والمسأكول االول فأي التعامأا مأع القبا أا االخأر ومأع الحكومأة ،وهأو الوحيأد
المطال اوالً واخرا ً بالمحافظة على قواعد العالقات العامة لنلى لحقت به مسكوليات منها :
اوالً:حا الخالفات داخا القبيلة او العئيرة ومن ثي يمارس صالحياتهع للمحافظة على عملية الضبل االجتماعي0
ثافيا ً:فض الخالفات مع القبا ا االخر او اقرار التحالصات معها ومن ثي فلن تحديد الخلي واللأديق امأر منأوط بأ ِه وهأو مأا يصيأد
في عملية الضبل الخارجي0
ً
ثالثأا ً:ان االميأأر هأأو ممثأأا القبيلأأة امأأام االخأأرين اذ القبا أأا االخأأر ،والسأألطة المركزيأأة ممأأا يجعلأأه مسأأكوال عأأن تنصيأأن االحكأأام
اللادرة بحق اذ فرد من افراد قبيلتهع 0
كادكا ً :لالميرحق حماية الضعيف واجارة الدخيا،وجباية الضرا للالح خزينأة الدولأة وقأبض مأا تدفعأه الدولأة لقأاء اكأتعمالهع
القبلية ،ومن ثي هو المسكول عن اعادة توزيع تلى االموال(0)3
ً
ً
ويمتاز المجتمع المحلي العئا رذ ببساطة تكوين وحداتأهع فكأا عئأيرة تكلأف مجتمعأا افقسأاميا ويرتكأز التنظأيي االجتمأاعي فيهأا
على النسق اإلقليمي بمعنى ان ثمة ترابطا ً قويا ً بأين ادقسأام اإلقليميأة وبأين الأنظي االجتماعيأة،بحيث ال يعتبأر القسأي اإلقليمأي أيأا
كافت مسأاحتهع مجأرد وحأدة جغرافيأة وافمأا يكأون وحأدة اجتماعيأة متمأايزة لهأا كيافهأا القرابأي واالقتلأادذ والسياكأي المتمأايز
فأألرض كأأا عئأأيرة مأأن عئأأا ر المجتمأأع المحلأأي تنقسأأي الأأى عأأدد مأأن الوحأأدات اإلقليميأأة التأأي بأأدورها تنقسأأي الأأى وحأأدات
اصغر،بحيث تعكس كأا وحأدة منهأا علأى فصأس بنأاء ووظأا ف الوحأدة الكبيأرة اال ان هأنه الوحأدات اللأغيرة حأين تتحأد لتكلأف
الوحدة الكبيرة الئاملة تظا محتصظة بئخليتها المستقلة(،)1وان ارل رؤكاء ادفخاذ والبيوت يتبارون في اكتضافة الضأيوف
مهما كافت يمكافياتهي المالية حيث يقدم كا واحد منهي ما اكتطاعهع من الطعام ،حيث يتمكن ر يس البيأت مأن تمييأز فصسأهع والبيأت
الأأنذ ينتمأأي الي أ ِه فأأي الجماعأأة العئأأا رية وبأأين الجماعأأات القرابيأأة عأأن طريأأق ضأأيافة الضأأيوف وتقأأديي اجأأود افأأواع ادطعمأأة
،واوفرها كمية لهي فيكس هو وجماعت ِه للسمعة والليت النذ يضصي على مكافتهع الرفعة والمنزلة والمكافة لئيخ الصخأن او شأيخ
العئيرة (،)2وفي المجتمع المحلي يلجل افراده الأى هيئأة التحكأيي( والعأوارف ) حيأث ان هيئأة التحكأيي لهأي المأام بقواعأد العقأاا
والجزاء وحا المئكالت والخالفات والخلومات في مجال اكتنباط االحكام واكتخراه القواعد والقأرارات الجزا يأة وأحكأامهي
وقراراتهي هنه رالبا ً ما ترضى االطأراف المتنازعأة وتضأع حأد للمئأكالت التأي كافأت موجأودة بينهي،يضأاف الأى مأا كأبق ان
هيئأأات التحكأأيي العئأأا رية فأأي بعأأض االحيأأان ال تلتأأزم بالنلأأوص الأأواردة فأأي السأأوافي المدوفأأة وان كافأأت فيهأأا قواعأأد عقابيأأة
واضحة ومحددة ،لهنا يمكن القول ان السوافي العئا رذ في المجتمع المحلي ليست له قواعد ثابتة فلأية يجأ االلتأزام بهأا كمأا
هي بدون تغير وتبديا با هي قواعد عامة واحكام مرشأدة للمحكمأين والعأوارف لبيأان الخطأوط العامأة لقواعأد العقأاا والجأزاء
وما على هيئة التحكيي اال االكتصادة منها واالكتنارة باحكامها ،فنظام المسأكولية فأي تحمأا التعويضأات والصلأول العئأا رية فأي
الجماعأأات العئأأا رية فأأأي الوقأأت الحاضأأأر يماثأأا فظأأأام المسأأكولية الجماعيأأة الأأأنذ كأأان كأأأا داً لأأد الجماعأأأات القبليأأة قبأأأا
االكالم(،)3وير عالي االجتماع (لويس ويرث ) ان ككان المناطق العئوا ية الحضرية المحلية يختلصون الى حد ما في افماطهي
السلوكية عن كلوف ككان المدينة الحضرية ،وقد ارجع (ويرث) ذلى الى طبيعة مكوفات البيئة التي يعيئون فيها التي تجعلهي ال
يهتمون بمكوفات البيئة التي تعايئوا معها تألثيرا ً وتألثرا ً بالقأدر الأنذ افعكأس علأى كألوكهي االجتمأاعي حتأى يتحقأق لهأي التكيأف
االجتماعي في المجتمع النذ يعيئون في ِه،كما اكد على ان البيئة االجتماعية لهنه المناطق تزخر بالعديد من المواقأف االجتماعيأة
وافماط السلوف التي تميز حياتهي الحضرية والتي تعرف باالكلوا الحضرذ للحياة
حيث كاهي شيوخ العئا ر بالتعاون مع منظمات المجتمع المدفي بتقديي المساعدات لافراد اديتام كما جاء في قولأه تعأالى ((قأا
اعملوا فسير هللا عملكي وركأوله والمكمنأون)) (،)1آن اإلكأالم جأاء إليجأاد مجتمأع يحأث علأى ان التعأاون علأى الخيأر ولأيس
على الئر وهنا واج مقدس أكدت عليه الئريعة اإلكالمية ،ومحاربة كا اوفات االجتماعية والصكرية،وان الأنين يئأملهي فظأام
التكافا والمساعدة هي كصالة اليتيي،وان اليتيي هو من مات أبوه وتركه صغيرا وهو يحتاه يلى رعاية وكصالة،واإلكالم اهأتي بئألن
اليتيي االهتمام البالغ من فاحية تربيته ومعاملته وضمان معيئته حتى ينئل عضواً في المجتمع ينهض بواجباته ويقأوم بمسأكولياته
ويكدذ ما له وما عليه على أحسن وجه وأفبا معنى،فمن اهتمام القران الكريي بئألن اليتأيي بعأدم قهأره والغأض مأن شألفه والحأل
ع اليتأيي))(،)3وان
من كرامته كمأا جأاء فأي قولأه تعأالى((فلمأا اليتأيي فأال تقهأر))(((،)2ارايأت الأنذ يكأنا بالأدين فأنلى الأنذ يأد ة
مسكولية أفراد المجتمع في تحقيق التكافا يكون كادتي-:
-1قسي على كبيا الوجوا واإللزام
-2قسي على كبيا التطوع واالكتحباا(.)4

- 0512 -

مجلة كلية التربية للبنات

المجلد 2028 )2( 29

الفصل الثالث
النتائج والتوصيات والمقترحات
نتائج الدراسة:
ً
.1على وفق مكشرات الدراكة الميدافية من خالل يجابات المبحوثين اتضح أن الدين يعد عامال أكاكيا في تنمية الوعي الصكرذ
لد ادفراد على عكس من العئيرة والقافون حيث تبين لو اختلف الحكي الديني والقافوفي والعئا رذ يصضا المبحوثين الدين آذ
بلغ ( (116وبنسبة ( )%58.0أما القافون ( (55وبنسبة ( )% 27.5أما العئيرة آذ بلغ ( )29وبنسبة (.)%14.5
 .2أظهرت بيافات الدراكة الميدافية من خالل يجابات المبحوثين أن ( )165وبنسبة ( )%82.5من أفراد العئيرة يتصاخرون
بنسبهي العئا رذ في المجالس العامة .
 .3أظهرت بيافات الدراكة الميدافية من خالل يجابات المبحوثين أن ( )151وبنسبة ( )%75.5من العئيرة توفر الحماية
والدعي لجميع أبنا ها لما يتعرضون له من أخطار.
.4أن ما يقارا أكثر من فلف يجابات المبحوثين ( )149وبنسبة ( )%74.5موافقون على أن شيوخ ووجهاء العئا ر يقدمون
النلح واإلرشاد دفراد العئيرة .
.5تبين أن ( )149وبنسبة ( )%74.5أن التوجهات القيمية المتمثلة بالقيي وادعراف وكيلة من وكا ا الضبل االجتماعي .
 .6أن ما يقارا أكثر من فلف يجابات المبحوثين لي يوافقوا على أن الصلا العئا رذ وكيلة لالبتزاز واإلثراء على حساا
اوخرين آذ بلغ ( )137وبنسبة (.)%68.5
 .1أن ما يقارا أكثر من فلف يجابات المبحوثين لي يوافقوا على قافون العئا ر الجديد آذ بلغ ( )117وبنسبة (.)%58.5
 .1أن ما يقارا أكثر من فلف يجابات المبحوثين ( )149وبنسبة ( )%74.5موافقون على أن شيوخ ووجهاء العئا ر يقدمون
النلح واإلرشاد دفراد العئيرة .
.9أظهرت بيافات الدراكة الميدافية من خالل يجابات المبحوثين ( )115وبنسبة ( )%57.5وافقوا عن مد مساعدة الحكومة
لئيوخ العئا ر .
 .10أظهرت بيافات الدراكة الميدافية من خالل يجابات المبحوثين ( )127وبنسبة ( )%63.5وافقوا على مد مساهمة شيخ
العئيرة في تقديي المساعدات لألفراد اديتام .
ثانيا ً  :التوصيات
 .1قيام مككسات الدولة ي لأى جافأ مككسأات المجتمأع المأدفي والعمأا علأى اكأتقرار العئأا ر مأن خأالل تقويأة وتصعيأا قأافون
الدولة وبعد ذلى قافون العئا ر .
 .2يشأأاعة روح الأأوعي الصكأأرذ والثقأأافي لمنظمأأات المجتمأأع المأأدفي مأأن خأأالل أقامأأة النأأدوات لجعأأا ادفأأراد االلتأأزام بالقأأافون
والدولة بدالً من أن يلجلوا يل ى العئيرة وتحلا ما ال تحمد عقباه لتقوية العالقات االجتماعية الداخلية بين أبناء المجتمع الواحأد
.
 .3بعض ادفراد يعتبر بلن العئيرة قوة دعي أضافية يلى جاف الدولة والقافون وان لجوء الصرد يلأى العئأيرة فأي الوقأت الحأالي
مرتبل بالظروف الغير مستقرة التي يعيئها المجتمع العراقي .
 .4فوصأأي العئأأيرة بمهمأأة الضأأبل االجتمأأاعي لأأد أفرادهأأا وحأأثهي علأأى االلتأأزام بمنظومأأة القأأيي المتمثلأأة بالعأأادات والتقاليأأد
وادعراف السا دة في المجتمع العراقي والحث على الدين اإلكالمي فضالً عن التحلي بادخالق الصاضلة .
.5العما على تطبيق القافون بحنافيره ال ن بعض ادفراد يعيئون في دوامأة اللأراع بأين وكأا ا الضأبل االجتمأاعي الركأمي
( العأرف العئأا رذ) حيأث يأر بعأض ادفأراد أن الصلأا
هو ( القافون) ووكأا ا الضأبل االجتمأاعي الغيأر ركأمي هأو
العئا رذ أكرع من القافون في حا النزاعات وان الصرد يكون في حالة قلق بين الطموح في بناء مجتمع دولة قا ي على القأافون
أوال وبين قوة فاعلية العرف العئا رذ فيه .
ثالثا ً  :المقترحات
 .1امتثال الصرد للقافون دفه ملدر ثقأة للصأرد ويسأاوذ المجتمأع أمامأه ويحقأق العدالأة بأين مكوفأات المجتمأع ،ويركأي كياكأات
اقتلادية واجتماعية وبناء الدولة الحديثة وان بناء دولة حديثة تحتاه يلى قافون قوذ وفعال .
 .2العما على أهمية وصول الصرد يلى مستو الدولة الحديثة النذ يكون القافون هو اللوت المنصن لها .
.3التزام الصرد بمنظومة القيي ادخالقية في البناء االجتماعي التي تكثر بئكا مباشر على ضبل السلوف االجتماعي للصرد .
.4التزام الصرد بالعاما الديني وييمافهي بمبدأ الحالل والحرام واحترام اإلفسان وكرامته .
 .5الخوف من العقأاا اإللهأي وكأنلى الخأوف مأن العقأاا الأدفيوذ يعأد عامأا ضأبل أخالقأي للسألوف االجتمأاعي فأي المجتمأع
المحلي .
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لافتاء،السعودية(د0ت)،ص0 25
 .21صبح ،دمحم،مصهوم القبيلة في النظرية العالمية الثالثة ،المركز العالمي للدراكات وأبحاث الكتاا ادخضر طرابلس – ليبيا
، 1919،ص0 91
.22الوردذ ،علي ،لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث،ه ،1ط ،2دار الرا د،بيروت،2005،ص.19-11
 .23الجزا رذ،كريي جاكي،أصول القبا ا العراقية(،بغداد:مطبعة النور)،2011،ص. 19
.24الوردذ،علي،دراكة في طبيعة المجتمع العراقي ،ملدر كابق ،ص. 15-14
 .25النقي  ،خلدون،صراع القبيلة والديمقراطية:حالة الكويت،دار الساقي،بيروت،1996،ص.19
.26ألكعبي،علي،عئا ر دجلة والصرات ،دار الرافدين للطباعة والنئر ،بيروت، 2013،ص. 12
.21الهاشمي،طه،مصلا جغرافية العراق،مطبعة دار السالم،بغداد،1930،ص0 411
.21ادكود،صادق،علي االجتماع السياكي:أكسه وابعادهع،جامعة بغداد،بغداد،1990،ص. 120
.29بطاطو،حنا،العراق:الطبقات االجتماعية والحركات الثورية،ملدر كابق ،ص. 94
 .30روران،يوجين،مدركة العئا ر في اكطنبول،ترجمة:فهار دمحم ،ط،1دار الوراق ،2014ص016-15
.31المالكي،ميسان وعئا رها:قديما وحديثا،ط،1الدارالبيضاء،بيروت-لبنان،2014،ص. 200-199
.32كليي،شاكر ملطصى ،الجبايش:دراكة افثروبولوجيةلقرية في اهوار العراق،ط،2بغداد:مطبعة العافي،1910،ص-140
.141
.33مريهو،قبيلة الدبات السنبسية الطا ية  ،الدار:ألئطرذ،بغداد ، 2012،ص .251 -250
 .34عباس،العزاوذ ،عئا ر العراق ،ه،2-1مكتبة الحضارات،بيروت،ط،2010 ،2ص.449
.35الحسني،عبدالرزاق،تاريخ العراق السياكي،ه،1ط،1بغداد،دارالئكون الثقافية العامة بالكنة،ص. 42-31
.36الطاهر،عبد الجليا،تقرير كرذ لدا رة االكتخبارات البريطافيةعن العئا ر والسياكة،ملدر كابق،ص.31
- 0522 -

مجلة كلية التربية للبنات

المجلد 2028 )2( 29

 .31تيسير الناشف(د،).النظام ادبوذ والتعددية،مجلة أفق:السبت  11فبراير .2006
 .31احمد،كمال مظهر،اإلطار الزمني لتاريخ العراق الحديث المعاصر،مجلة الحكمة،بغداد،العدد ،5تئرين ادول-كافون ادول
، 1991،ص.32
.39منكرات الحاه صالل الصاضا :من رجال الثورة العراقية ، 1920تقديي كاما كلمان الجبورذ ،مطبعة العافي ،بغداد،
 1916م ،ص. 61
.40الموصلي،دمحم طاهر العمرذ ،تاريخ مقدرات العراق السياكية ،ه ،3بغداد،المطبعة العلرية،1925 ،ص. 1-6
 .41بطأأاطو ،حنأأا ،العأأراق الطبقأأات االجتماعيأأة والحركأأات الثوريأأة مأأن العهأأد العثمأأافي حتأأى قيأأام الجمهورية،ملأأدر كأأابق،
ص. 116-115
 .42الخالد،رسان،البدوقراطية،قراءةكوكأأأأأيولوجية فأأأأأي الأأأأأديمقراطيات العربيأأأأأة ،كلسأأأأألة اجتماعأأأأأات عربيأأأأأة( ،)2منتأأأأأد
المعارف،بيروت، 2012،ص. 93-29
.43ألبياتي،عالء الدين،البناء االجتماعي والتغير في المجتمع الريصي ،ملدر كابق،ص. 93
 .44علوان،عبد هللا،التكافا االجتماعي في اإلكالم،دار السالم للطباعة والنئر،بال كنة طبع،ص.62-49
(*)اللأأيحة :وهأأو ملأأطلح عئأأا رذ متأأداول وهأأو صأأوت البنأأت الأأنذ يطلأأق عالي أا ً عنأأدما تتعأأرض للتحأأر او اعتأأداء احأأد
ادشخاص عليها خاره منزلها وتطل المساعدة للتخلص من هأنا العمأا المئأين لأد العئأا ر العراقيأة ،وهنأاف فأوع أخأر مأن
الليحة يطلق عليه بالصسدة او ما تسمى بالسودة للولد او البنت مثا الزفا او النهيبة .
(**)المراودة:وهو ملطلح عئا رذ متداول المقلود به فوع من أفواع التحر النذ يتعرض له الصرد او هو محاولة وقأوع
الصاحئة بين الرجا والمرأة .
(***)الهدفة  :وهي مدة زمنية تلخن قبا العطوة الى ان يلا طرف المعتدذ الى قناعة بلخأن العطأوة ،والهدفأة ال تكأون فهايتهأا
في كثير من الحاالت جلسة عئا رية وافما جلسات اعتيادية تحلا بعد العطوة .
(****) الـﮔوامة :هو عدم االمتثال دوامر المعتد علية واالكأتهافة بأه وعأدم االعتأنار منأه فألن الئأخص المعتأد عليأه يقأوم
بإركال افراد مستقلين من رير عئيرة المعتد عليه للتنبيه واذ لي يستج الئخص المعتدذ الى الجهة المسأتقلة فيقأوم الئأخص
المعتد عليه بإعطاء فترة زمنية ثالث ايام او اقا تحنيرا ً له اذا اعترف المعتأدذ بنفبأه يجلأ معأه جماعأة مأن وجهأاء العئأا ر
ويقوم باالعتنار،واذ لي يستج تكون العاقبة وخيمة بين الطرفين0
(*****)الراية:تكون الراية بيضاء عند العئا ر والتي دعيت بعد ذلى بـ(راية العباس)وهنا تبريأر يأراد بأ ِه أحكأام االتصأاق ويال
فلن الراية عند العرا لها معانً أخر رير التي يعما بها في الوقت الحاضر0
(******)-الأأدور :هأأو وظيصأأة او فئأأاط ريأأر عصأأوذ ،ركأأخ مسأأبقا ً بواكأأطة تعيأأين اجتماعي،ضأأمن مجموعأأة مأأن النئأأاطات
االجتماعية ادخر وهو أفموذه منظي للسلوف ويتعلق بوضع الصرد في تركيبة تصاعلية .
(*******)القبيلأأة:تتكأأون مأأن مجموعأأة مأأن العئأأا ر ويسأأتخدم ملأأطلحا القبيلأأة والعئأأيرة كمتأأرادفين مأأع اإلقأأرار بخضأأوع
رؤكاء العئا ر لئيخ القبيلة،وكبر حجي القبيلة عن العئيرة وتصرعها وتئعبها وهو ما توصف معهع القبيلة بلفها عئيرة موكعة.
(********)السأأأودة:وهأأأي ادفعأأأال ريأأأر ادخالقيأأأة (كأأأالزفى والسأأأرقة والقتأأأا) وهأأأي أفعأأأال منافيأأأة للعأأأادات والتقاليأأأد
العئأأا رية،ويتحما الئأأخص الأأنذ يقأأوم بهأأنا العمأأا الئأأا ن كأأا التعويضأأات الأأى الئأأخص الأأنذ وقأأع عليأ ِه الضأأرر وال تتحمأأا
العئيرة أذ فصقات .
(*********)النهيبأأة:وهأأو هأأروا الحبيأ مأأع حبيبتأأه يلأأى قريأأة او ريأأف او وحأأدة عئأأا رية أخأأر فأأي المنطقأأة او خأأاره
المنطقة،وهنه الوحأدة اوالقريأة الجديأدة ور يسأها يقصأون موقأف الأدافع عنهمأا بعأد ان يكئأف الناهأ والمنهوبأة عأن شخلأيتهما
وهويتهما وتتي مراكيي الزواه بعيدا ً عن ادها وتتي وفق أعراف عئا رية في المنطقة ،وعلى الأرري مأن ان المحبأين يعرضأون
حياتهي للخطر حين يلجكن يلى هأنه العمليأة او الطريقأة فألفهي يسأتطيعون فأي فهايأة ادمأر أن يررمأوا أهلهأي علأى قبأول الأزواه
ولكن أذا ما ظصر أها المنهوبة بالناهأ والمنهوبأة فيكأون دمهمأا مهأدورا ً قبأا التجا همأا ودخولهمأا الأى قريأة او ريأف او حمايأة
وحدة عئا رية .
(**********)الجلوة:يقوم المعتدذ بترف منطقت ِه والسكن في منطقة بعيدة وهنا يحدث في حالأة قتأا احأد اإلفأراد الموجأودين
في المنطقة وهنا يتي بعد أجراء الصلأا واللألح العئأا رذ بأين الطأرفين وهأنا يئأترط علأى القاتأا تأرف منزلأ ِه ومنطقتأ ِه فها يأا ً
لصترة تحددها العئا ر المجتمعة0
(***********)العضاا:ويعني الخلا النذ يحدث في احد أعضاء الجسي كالكسر وعطا الرجأا اواليأد والعأين والظهأر او
الجرح النذ تسب في عدم مزاولتهع عملهع وفي الحاالت يترف الملاا حوال كامالً او ما يسمى بـ(البارح)أذ حتأى مأرور فلأا
الليف اللتئام العضو الملاا شصاءه .
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(************)صاية وراية  :وهي عبارة عن اتصاقية مبرمة تتي بين العئا ر المتحالصة اذا حلا حأادث مأع عئأيرة معينأة
وتعرضت تلى العئيرة الى الموقف عينة فقد يكون حادث دهس او كرقة وريرها فقد يكون فصس الصلا المترت عليه .
(*************)الحئي:وهو ان المرء يتعد عليه بالكالم أو ان يكون ذليالً عند قومه ا وان يسرقه جاره ا وان فهأى عأن
امرأة يريد الزواه بها من اقاربه وعلى هنا يطل من خلمه حأق هأنا التعأدذ وان يلأير معأه الأى العارفأة ليتحأاكي معأه وهأنا
الحئي المعروف ،واذا ترت على المعتدذ وج فلله وأال عرض فصسه لخطر(العقر)وهأو قتأا دواا المعتأدذ واتأالف أموالأه
والعقر في تاه العروس ضرا قوا ي البعير او الئأاه بالسأيف وهأو قأا ي او هأو صأداق المأرأة ،وقأال الجأوهرذ هأو مهأر المأرأة
،وفر ذلى واضحا ً اذا اعتد أحدا على عصاف امرأة بعد ذلى يستدعي الحئي.
(**************) النظام البطرياركي :اذ النظام ألنكورذ ادبوذ والثقافة ادبوية السا دان في البنية االجتماعيأة ويعأرف
هنا النظام بالسيطرة والهيمنة والمراقبة وادمر،وهنه المصاهيي تنافي وتناقض مصاهيي النقا والحأوار وادخأن والعطأاء والتعدديأة
في الصكر والسلوف،التي هي من كأمات النظأام الأديمقراطي،ومن صأصات النظأام البطريأاركي كأيطرة ادا وهيمنتأه علأى جميأع
أعضاء ادكرة والمككسة العامة والخاصة ويقتأرن بهأنه الهيمنأة وجأوا طاعأة فكأر ادا او ادخ(الئأيخ)،وتكأون هأنه الطاعأة
بدون فقا او حوار وبدون ان يترف هامش من الحرية ،خل المراقبة يكون باتجاه واحد من أعلى يلى أكصا من ادا= (الئأيخ)
يلى كا ر يفراد ادكرة يفاثا وذكورا ً0
(***************)العارف أو الصريضأة:هأو المئأروع الوحيأد الأنذ يأركن أليأه فأي حأا النأزاع ،ويتلأف بأـ(العارفأة او
الصريضة)من كان عاقالً ذا تدبير وكيسا بين أبناء قوم ِه وبنأي عمومتأ ِه ويتلأف بالرزافأة وكأرم الأنصس ومصكأراً ولأهع قابليأة عقليأة
وذكاء وله خبرة في ادحكام العئا رية .
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