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يهخص

ظمّت االنتماءات العشائرية تؤثر بشكؿ فاعؿ عمى األفراد في العػراؽ تتػى العيػد التاضػر فيػي لػـ تتترػر
عمى الرتارى واألرياؼ في العراؽ بؿ تعدى ذلؾ دائماً إلى المدف.
ويمكف طرح تساؤالت ميمة تتعمؽ بتضية التزاـ األفراد بتيـ العشيرة :فمماذا يمتزـ بعض األفراد بتيـ العشيرة
وال يمتزـ بيا آخريف ؟ ولماذا ال تزاؿ التيـ العشائرية تتتكـ بمرائر األفراد في مناطؽ الريؼ فيما ال تبدو
أمر فعمي وواقعي أـ إف العراقييف
بالتأثير عينو في المدف ؟ وىؿ أف سيطرة العشائر عمى أفرادىا تالياً ىو ٌ
تخمروا مف ىذه السيطرة ؟
فمف الواضح أف المدينة تجعؿ األفراد الساكنيف فييا أقؿ ارتباطاً بعشائرىـ برغـ تمسكيـ بثتافتيـ
العشائرية .غير أف مدينة الديوانية ترتبط بالعشيرة ّأيما ارتباط بؿ ىي تأسست عمى أنيا ديواف (أو مضيؼ)
شيخ الخزاعؿ وأميرىا (تمد آؿ تمود) إذ نشأت بعد ازدياد بناء األكواخ قرب ديوانو ثـ أف اسـ المدينة
اشتؽ مف ىذا المممح العشائري (الديواف أو المضيؼ) فيي باألرؿ كانت ديواناً ألمير الخزاعؿ.
ولما كانت عشائر الخزاعؿ ىي أكبر العشائر في متافظة الديوانية مف تيث عدد أفرادىا فتد اختارىا
الباتث لتكوف أنموذجاً لدراستو الميدانية .فأفراد عشائر الخزاعؿ في مدينة الديوانية ال زالوا يمارسوف
السموكيات العشائرية كما أف قيـ العشيرة كػ(الكرـ) المبالغ بو و(الغمبة) و(دونية المرأة) وغيرىا مما
تفترضيا ثتافة العشيرة تسود تعامميـ وأساليب تياتيـ اليومية .فضالً عف أف شيوخيا شاركوا بتوة في
الدولة العراقية التديثة فمـ يخمو مجمس نيابي في العيد الممكي منيـ مثمما شاركوا في المجمس النيابي
أباف تكـ رداـ تسيف وىـ يشاركوف بتوة اآلف في دوائر رنع الترار.
والبتػػث التػػالي متاولػػة لسػػبر المشػػاركة السياسػػية لمعشػػيرة العراقيػػة سوسػػيولوجياً وى ػو فػػي عنوانػػو ذاؾ
وموضػػوعاتو تمػػؾ اقتض ػى تتسػػيمو إلػػى خمػػس مباتػػث تضػػمف األوؿ عرض ػاً لمبنيػػة والتراتػػب االجتمػػاعي فػػي
العشيرة العراقية ممثمة بعشائر الخزاعؿ والثاني عرضاً لمتراتبية السياسية في عشيرة الخزاعػؿ والثالػث تتمػيالً
لمبنيػػة والتراتػػب االقترػػادي ليػػذه العشػػيرة والرابػػع اسػػتعرض انتمائيػػا الػػديني والطػػائفي أمػػا المبتػػث الخػػامس
فتضمف عرضاً وتتميالً لعالقة الخزاعؿ بالسياسة وانتيى البتث أخي ارً بخاتمة.
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Sociology of the political participation of Iraqi Clan
A field study of social and political structure of Alkhoza'el clans
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Abstract
Clan loyalties remained effectively influence on individuals in Iraq until the current one, is
not confined to the deserts and rural areas in Iraq, but beyond that is always to the cities.
Can be raised important questions concerning the issue of the values of the commitment of
individuals clan: why some individuals committed to the values of the tribe and not sticking
to the others? Why not continue to control the fate of tribal values of individuals in rural
areas, while does not seem to have the same impact in the cities? Is the control of clan
members is now a real and realistic, or that the Iraqis got rid of this control?
It is clear that the city residents make individuals less closely tied to their tribes which,
although they adhere to tribal culture. However, the city of Diwaniya linked Basherp
intertwined, but it is founded on the Court (or host) and Prince Alkhoza'el Sheikh (Hamad Al
Hamoud), it was created after an increase in building huts near the (Diwan Sheikh) or his
host, then that city's name derives from this feature of the clan (the host), they were originally
a chamber to the Prince of Alkhoza'el.
As the clans Alkhoza'el is the largest tribes in the province of Diwaniya, where the number
of its members, were selected by the researcher to serve as a model to study the field.
Detained Alkhoza'el clans in the city of Diwaniya are still engaged in tribal attitudes, and
values of your clan (generosity), (revenge), (dominant), and (the inferiority of women) and
other clan culture, which entailed in the desert and the countryside, prevailing discourse and
methods of their daily lives. In addition that, their Sheikhs participated strongly in the modern
Iraqi state, not without a parliament under the monarchy of them, as they were in the
parliament during the rule of Saddam Hussein, and they are now strongly involved in the
decision-making.
This research is an attempt to explore the political participation of Iraqi tribal sociology,
which in its title that, and those topics necessary to divide it into five detectives, which
included the first presentation of the structure and social hierarchy in the tribe, the Iraqi
representative Bashair Alkhoza'el, and the second presentation of the political hierarchy in the
tribe Alkhoza'el, and the third an analysis of the structure and hierarchy economic, of the clan,
and the fourth reviewed their religious and sectarian, and the fifth Alambges guarantees the
presentation and analysis of the relationship Alkhoza'el politics, your search is over finally
seal.
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سىسيىنىجيا ادلشاركح انسياسيح نهعشريج انعراقيح
دراسة ميدانية لمبنية االجتماعية والسياسية لعشيرة الخزاعؿ

إشكانيح انثحث

ظمّت االنتماءات العشائرية تػؤثر بشػكؿ فاعػؿ عمػى األفػراد فػي العػراؽ تتػى العيػد التاضػر فيػي لػـ تتترػر عمػى الرػتارى

واألرياؼ في العراؽ بؿ تعدى ذلؾ دائماً إلى المدف.

ىنا ينبغي طرح تساؤالت ميمة تتعمؽ بتضية التزاـ األفراد بتيـ العشيرة :لماذا يمتزـ بعض األفراد بتيـ وأتكاـ العشيرة وال

أمر فعمي وواقعي أـ إف العراقييف تخمروا مف
يمتزـ بيا آخريف ؟ وىؿ أف سيطرة العشائر عمى أفرادىا في األياـ التالية ىو ٌ
ىذه السيطرة ؟ ولماذا ال تزاؿ التيـ العشائرية تتتكـ بمرائر األفراد في مناطؽ الريؼ فيما ال تبدو بالتأثير عينو في المدف؟
لكف الواضح أف المدينة تجعؿ األفراد الساكنيف فييا أقؿ ارتباطاً بعشائرىـ عمى الرغـ مف أنيـ متمسكوف بثتافتيـ

العشائرية .فال زاؿ األفراد في عشائر الخزاعؿ بمدينة الديوانية (الترية المنتفخة بيئ ًة وثتافة وممارسات سموكية) يمارسوف ثتافة
العشيرة بشكؿ سافر فػ(النخوة) و(الكرـ) المبالغ بو مثمما ىو (الثأر) و(الغمبة) سموكيات شائعة ىذا فضالً عف قيـ (العرض)

و(دونية المرأة) وغيرىا مما تفترضيا ثتافة العشيرة في الرتراء والريؼ ويطبتيا سكاف الديوانية الذيف ُيعدوف (تض ارً !!) بؿ
إف المثتفيف الرافضيف ليا في أتاديثيـ يمارسونيا في ممارساتيـ وتعامميـ اليومي.
ويبدو أف ىذا ٍ
متأت مف بتاء عالقات اإلنتاج التي أوجػدت ثتافػة العشػيرة عمػى تاليػا فيػي لػـ تسػتبدؿ بأنمػاط جديػدة تػوازي
التغير في أنماط اإلنتاج نفسيا .فالواقع يؤكد أف الفػرد فػي مدينػة الديوانيػة ال يسػتطيع الخػروج مػف شػرنتة (الثتافػة) العشػائرية

والعتؿ العشائري عمى الرغـ مف خروجو مف التنظيـ العشائري اجتماعياً واقترادياً في معظـ األتياف .فيو يمتزـ بتتاليػد العشػيرة

يعد طوع أمر شيخ العشيرة كما كاف تاؿ
وقيميا في معظـ ممارساتو بؿ إنو قد يمتزـ بنسبيا في إعالف اسمو لكنو بالتأكيد لـ ُ
أبيػػو .فالديوانيػػة تػػرتبط بالعشػػيرة ّأيمػػا ارتبػػاط بػػؿ ىػػي تأسسػػت عمػػى أنيػػا ديػواف (أو مضػػيؼ) أميػػر الخزاعػػؿ وشػػيخيا (تمػػد آؿ
(ٔ)

تمود) ثـ كثر اسـ (الديوانية) مجرداً كما يذكر مؤرخوف

وذلؾ لشيوع اسميا واشتيارىا بيف التبائؿ.

السػنية والسػدير)
ولما كانت أكبر أقضية الديوانية التػي تسػكنيا عشػائر الخزاعػؿ (التمػزة والميناويػة وغمػاس والػدغارة و ّ

ومركز المتافظة (الديوانية) فضالً عف أف شيوخيا شاركوا بتوة في الدولػة العراقيػة التديثػة فمػـ يخمػو مجمػس نيػابي فػي العيػد
الممكي مف شيوخيـ مثمما شاركوا في المجمس النيابي أباف تكـ رداـ تسيف وذلؾ بأكثر مف نائػب .وىػـ يشػاركوف بتػوة اآلف

في دوائر رػنع التػرار .وربمػا كػاف اىتمػاـ شػيوخ عشػائر الخزاعػؿ بالسياسػة يبػدو أكثػر وضػوتاً بتيػث أنيػا ضػمنت تشػريعاتيا

العشػػائرية ممثمػػة بػػػ(سانية عشػػائر الخزاعػػؿ) فتػػرة تتتػػدث عػػف عالقػػة األفػراد بالسياسػػة ومػػا يمكػػف أف ينػػت عػػف ذلػػؾ مػػف جػرائـ

وخروقات وىو ما لـ يمتظو الباتث في سواني العشائر األخرى .وكاف ىذا وغيره ما دعا الباتث لدراسة عشػيرة الخزاعػؿ تتديػداً
كأنموذ ٍج عف العشيرة في الديوانية فتد اختارىا الباتث قردياً ليكوف أفراد العينة مف عشػائر الخزاعػؿ فػي تمػؾ األقضػية وبواقػع

(ٕ٘) مبتوثاً مف كؿ قضاء فيما تـ اختيار (ٓٓٔ) فرداً مف الديوانية.

ادلثحث األول

ً
أوال :اخلزاعم ...قثيهح أو عشريج ؟

اخلزاعم  ...يف انثنيح وانرتاتة

ال وجػػود فػػي الوقػػت التاضػػر لمكػػوف (التبيمػػة  )Tribeالبػػدوي كوتػػدة سياسػػية واجتماعيػػة فتػػد انتمػػت وتالشػػت .غيػػر أف

التبيمة تتكوف مف عدد مف العشائر التي تتطف إقميماً واتداً ويوجد عادةً جد تتميدي ىو في أغمب األتيػاف أب خيػالي لمؤسسػي

العشائر ورؤوسيا(ٕ).
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ٍ
أفخػاذ كبػرى وىػذه إلػى فنػد
عمى أف العراقييف يتسموف التبائؿ الكبيرة إلى عشائر والعشائر إلى تمايػؿ (مفردىػا تمولػة) أو

شبة) ومف ثـ بيوت فتسب.
(مفردىا فندة) واألخيرة إلى أسالؼ (مفردىا سمؼ) أو أشباب (مفردىا ّ
أما في الديوانية فإف ما تبتى مف التبيمة البدوية وبكممات السوسيولوجيا تمأسس فػي ظػؿ ظػروؼ تاريخيػة معينػة ليرػبح
أكثر تماساً مع األفراد وشؤوف تيػاتيـ اليوميػة ممػثالً بالعشػيرة برػورتيا الريفيػة أو التضػرية .وممػا يمكػف مالتظتػو بشػدة فػي

متافظػػة الديوانيػػة اليػػوـ أف أىميػػا ال يشػػعروف بوجػػود التبيمػػة .فمعنػػى (قبيمػػة) غيػػر واضػػح فػػي أذىػػاف األف ػراد وبخارػػة األجيػػاؿ

الجديػدة فينػاؾ خمػط ظػاىر بػيف لفظتػي (قبيمػة  )Tribeو(عشػيرة  )Clanالمتػيف تسػتعمالف بغيػر مػا دقػة فيػـ يتتػدثوف عػػف

عشػيرتيـ  Their Clanكتبيمػة  as a Tribeويتسػمونيا إلػى عشػائر وأفخػاذ وعوائػؿ (بيػوت) .فغالبيػة مػف اسػتطمع الباتػث
آرائيـ مف أفراد الخزاعؿ أكدوا عمػى أف العشػيرة والفخػذ (وىػي أجػزاء مػف التبيمػة البدويػة التديمػة) أكثػر قربػاً مػنيـ .لػذا أرػبتت
العشائر تتررؼ كوتدات مستتمة في دفع فروليا وفي أمور أخرى كثيرة.

لتد ساعد عمى التداخؿ وعدـ الوضػوح بػيف المفيػوميف السػابتيف التغيػر االقترػادي واالجتمػاعي والسياسػي الػذي طػ أر عمػى

جػره ىػذا مػف ضػعؼ فػي البنيػة التبميػة والعشػائرية فمػـ يعػد
بنية المجتمع في العػراؽ منػذ قيػاـ الدولػة التديثػة (ٕٔ )ٜٔومػا ّ
لألرؿ المشترؾ ولمسكف في إقميـ متارب أىمية كبيرة تتى أننا نجد عدداً مف الوتدات العشائرية التي تنتسب لتبيمة واتػدة قػد
تباعػػدت واختمفػػت لػػيس فتػػط فػػي منػػاطؽ تواجػػدىا وانتشػػارىا بػػؿ تتػػى فػػي انتماءاتيػػا الطائفيػػة وتتولػػت إلػػى وتػ ٍ
ػدات متنازعػػة
ومتخارمة لتضارب مرالتيا االقترادية ولبعد األرؿ المشترؾ الذي انتدرت منو(ٖ) .فمع تغير أنماط التياة في العراؽ انتتؿ

ما تبتى مف أنماط ثتافة التبيمة البدوية مع التبائؿ التي استترت في مناطؽ خربة مف العراؽ كتاؿ الخزاعؿ الذيف استتروا فػي
منطتة الفرات األوسط وبدأوا بممارسة الزراعة .فمف رتـ التبيمة العربية البدوية (خزاعة) نشأت عشيرة (الخزاعػؿ) العراقيػة كمػا
تشير كتب التاريخ المتعمتة بأروؿ العشائر وسكنت المناطؽ الخربة واشتغؿ أفرادىا بالزراعة.

بناء عمى ما سبؽ فإنو يمكف أف نتساءؿ إذا ما كاف مف الممكف ٍ
بتاؿ مف األتواؿ إطالؽ مفػاىيـ (قبيمػة) عمػى الجماعػات
و ً
الموجػػودة تاض ػ ارً فػػي الديوانيػػة فيػػذه الجماعػػات ال تعػػيش اقترػػاد الكفػػاؼ كمػػا أنيػػا فػػي الغالػػب ال تتمتػػع باسػػتتالؿ متمػػي.
(ٗ)

ولمسايرة المفظة الدارجة لتوريؼ الوتدات االجتماعية في الديوانية

يمكف اإلشارة إلى (قبيمة الخزاعؿ) والتػي تنتسػـ إلػى مػا

يترب مف أربعيف عشيرة أو تمولة كبيػرة ىنػاؾ سػبع منيػا تشػكؿ أىميػا .وىػذه العشػائر تنتشػر عمػى مسػاتة كبيػرة وكثيػر مػف

أفرادىا وأسرىا يبتعدوف مسافات شاسعة أتياناً عف الموطف التتميدي لتبيمة الخزاعؿ.

كما إنو ال وجود لتدود رارمة في التتسػيمات المػذكورة لمتبيمػة عنػد الخزاعػؿ ولػذلؾ تختمػؼ التورػيفات التػي تتػاوؿ تعػداد

عشائرىـ أو تمائميـ كما أف ىذه التتسيمات ليست مرتبة مف تيػث تجميػا فتسػب بػؿ إف ترتيػب بعضػيا قػد يكػوف مكانيػاً أو

مرتبطاً بنوع مكاف اإلقامػة (كمػا ىػو تػاؿ الفنػدة أو السػمؼ) والمترػود بػو مجموعػة البيػوت التابعػة لسػمؼ أو جػد يمكػف تتبعػو
(٘)

بالنسبة لجميع األفراد في ىذا الفخذ الرغير

متارن ًة بتالة البيت أو ما يطمؽ عميو بالػ(آؿ) الذي يتكوف مف مجموعػة األسػر

ىػػذه فػػإف الجػػد الػػذي يػػدعى البيػػت باسػػمو يكػػوف قػػد عايشػػو عػػدد كبيػػر بػػو مػػف األجػػداد وعػػدد ال بػػأس مػػف اآلبػػاء التػػالييف فػػي
()ٙ

ويمكف توضيح ذلؾ بدقة في الممتؽ (ٕ) الخاص بترسيمة أتد أفخاذ الخزاعؿ.

البيت
ً
ثانيا :اخلزاعم  ...يف تنيتهى االجتًاعيح

كما ىي األتواؿ في بتية التنظيمات العشائرية تشكؿ (العائمة) الوتدة األساسػية فػي عشػيرة الخزاعػؿ فيػي البنيػة األىػـ فػي

التياة االجتماعية وعادةً ما يكػوف األب عمػود ىػذه البنيػة فيػو رأس العائمػة ومػدبر شػؤونيا اليوميػة والتياتيػة وتكػوف كممتػو
مسموعة مف قبؿ باقي أفراد العائمة ورأيو ىو السائد عمى زوجتو وأوالده وبناتو  ..وال تتـ مخالفة ىذا التنظيـ إال ما ندر.

ومجتمع الخزاعؿ ىو مجتمع تتميدي يعتمد العمر كوسيمة لممعرفة المبنية عمى الخبػرة فيػو مجتمػع يتػدر كبػار السػف وينظػر

بدونيػة إلػػى الرػػغار وبشػكؿ أقػػؿ إلػػى الشػػباب .ولمػا كانػػت فئػػة الشػباب (باألعمػػار مػػف ٘ٔ إلػػى ٖٗ) ىػي الغالبػػة عمػػى مجتمػػع
عشائر الخزاعؿ (وىذه رفة عامة لمجتمع العراؽ) وىي فئة تترؼ فضالً عف التيوية والنشاط والرغبػة فػي العمػؿ التػي تترػؼ

بيا الفئات األخرى بارتفاع درجة التطمعات والطموتات التي ليا انعكاساتيا عمى واقع التياة االجتماعية عممنا ما سػبب الرغبػة
ٗ

نشر في مجلة (القادسية في اآلداب والعلوم التربوية /السنة 5102 :المجلد 02 :العدد /3 :الصفحات)373-353 :

في التخمص مف االلتزامات التي أوجدىا التراث والتتاليد االجتماعية لمؤسسة العشيرة .ويساىـ في دفػع أفػراد ىػذه الفئػة العمريػة

إلى متاوالت التمرد عمى ربتة الماضي تترمييـ الدراسي وبخارة إذا كانوا ممف نالوا قسطاً جامعياً منو.

وعند تتميؿ العالقة بيف فئات العمر بتسب أفراد العينة ومدى انتشار التيـ العشائرية تبرز قضػيتاف األولػى :أف األفػراد كممػا

كانوا أكثر شباباً وتيوية كمما كانوا أكثر تمرداً ورفضاً لمتيـ وااللتزامات التتميدية ومنيا قيـ العشيرة في تيف نجد أنو كمما ازدت
أعمار األفراد زاد شعورىـ بػالعجز عػف التغييػر واالسػتكانة لمفػردات وظػروؼ واقػع وجػودىـ االجتمػاعي فتػراىـ ُيت ِبمػوف بغيػر مػا

رضا عمى ال تكيؼ مع واقػع االلتزامػات العشػائرية وبخارػة وىػـ يػروف مػا يػروف مػف متػاوالت الػنظـ السياسػية المتالتتػة دمػ

العشيرة في واقع التياة االجتماعية (التديثة !!) .وىو ما يتودنا إلى التضية الثانية ربما مف الجانب الػداللي إذ يدىشػؾ إقبػاؿ

معظـ أفراد الطبتة الوسػطى مػف عشػيرة الخزاعػؿ عمػى ارتػداء أزيػاء العشػيرة (ممثمػة بالدشداشػة والعتػاؿ واليشػماغ والعبػاءة بػؿ

وتتى الزبوف أو الراية في بعض األتياف) وىو ما يعد نكوراً في الذائتػة العامػة ألفػراد العشػيرة والتراجػع عػف ارتػداء األزيػاء
التديثة التي شاعت في كؿ دوؿ العالـ ألنيا األكثر منسابة لظروؼ العمؿ.

أما عف توزيع األدوار جنػدرياً داخػؿ العشػيرة فػالمجتمع العشػائري لمخزاعػؿ ىػو مجتمػع ذكػوري تمامػاً يتجاىػؿ المػرأة دائمػاً.

والسيادة فيو بشكؿ عاـ ىي لمرجاؿ .وىذا التفاوت فػي التوزيػع ال يعكػس بطبيعػة التػاؿ الواقػع الػديموغرافي لعشػيرة الخزاعػؿ أو
لمجتمع الديوانية (أو العراؽ بشكؿ عاـ) والذي تتفوؽ فيو نسبة اإلناث عمى نسبة الذكور .فمف أرػؿ (ٕٓ٘) مبتوثػاً اسػتطاع
الباتث استبياف آراء عشر مف نساء الخزاعؿ فتط .ىذا مف جية.

وتشػيء
ومف جية أخرى فإف قيـ عشيرة الخزاعؿ كما ىو تاؿ التيـ العشائرية وثتافتيا بشكؿ عػاـ تضػخـ مػف دور الرجػؿ
ّ

المرأة وال تعترؼ بيا كإنساف لو إرادة ولو تتو في االختيار بؿ إف المرأة تعد تابعاً لمرجؿ في الثتافػة االجتماعيػة فيػي إنسػاف

مف الدرجة الثانية سواء كاف ذلؾ في العائمة أو في التياة عموماً.

فجماعة عشيرة الخزاعؿ كما ىي العشائر العراقيػة بعامػة تتبنػى ثتافػة قامعػة لتتػوؽ المػرأة فالرجػؿ ىػو سػيد المػرأة (سػواء

كاف ذلؾ الرجؿ زوجيا أو أخوىا أو ابنيا أو والػدىا كمػا ىػو شػائع) وىػي تتتػؿ المرتبػة األدنػى بعػده فػي التراتػب االجتمػاعي.

فاألب وباقي الذكور عموماً يتتولوف إلى راعيف وتامميف المسؤولية عف أمور المعيشة وتبتى المػرأة قعيػدة البيػت تيػث ميمتيػا
الرئيسية ىي تدبير شؤوف المنزؿ .نتتدث عموماً ويتغير التاؿ عند ارتفاع مستوى تعميـ ووعي المرأة.

اء
غير أف المرأة عانت وال زالػت مػف مشػكمة عػدـ قػدرتيا عمػى اختيػار زوجيػا .فاألىػؿ عػادةً مػا يجبرونيػا عمػى الػزواج سػو ً
كانت تريد ذلؾ الزواج أو ال تريده .لكنيا تطػارد عشػائرياً تتػى تتتػؿ إذا مػا تزوجػت مػف دوف مػوافتتيـ ! ورغػـ أف غالبيػة نسػاء

عشيرة الخزاعؿ اليػوـ قػد نمػف قػد ارً مػف التعمػيـ بتسػب أفػراد العينػة بػؿ وأرػبتت غالبيػة أوالء المتعممػات عػامالت أو موظفػات
(يمتيف التدريس في معظـ األتياف) إال أنيف ما زلف يخضعف ألوامر األب واألخوة في تتديد مريرىف وتياتيف التادمة.

والشائع عػف الخزاعػؿ أنيػـ ال يزوجػوف بنػاتيـ إال ألبنػاء عمػومتيـ مػف الخزاعػؿ ولمسػادة (وىػـ األفػراد الػذيف يتتػدروف مػف

ساللة الرسوؿ متمد عػف طريػؽ انتسػابيـ ألتػد األئمػة مػف أبنػاء فاطمػة بنػت الرسػوؿ وزوجيػا عمػي بػف أبػي طالػب ابػف عػـ

الرسوؿ متمد وليذا فإف ليـ مرك ازً اجتماعيػاً مرموقػاً يسػتند عمػى قناعػات األفػراد الدينيػة) ولػذلؾ يشػيع أف (الخزاعػؿ ىػـ أخػواؿ
السادة) وىي مكانة مشرفة في مجتمع طيراني كالذي عميو المجتمع في الديوانية.

وارتفعت نسب المتزوجيف بيف أفراد (عينة الدراسة مف) عشػيرة الخزاعػؿ والشػؾ أف ىنػاؾ عالقػة وثيتػة بػيف التالػة الزوجيػة

لمفرد وبيف درجة استتراره العاطفي واالنفعالي .فالتيػاة الزوجيػة تتطمػب فػي المجتمعػات التديثػة شػروطاً موضػوعية يبػدو أىميػا
قدرة الزوج عمى تتمؿ مسؤولية إعالة أفراد أسرتو وتتمؿ مسؤولياتيا .إال أف ارتفػاع نسػبة المتػزوجيف بػيف أفػراد العشػيرة يعػود

في جانب منو إلى سيادة التيـ العشائرية التي يشكؿ الزواج المبكر أتد أىـ أسسيا وكذلؾ تكويف عائمة كبيػرة فتسػب جوانجػاب
األوالد (وليس البنات) الذيف يكونوف سنداً وعزوة لألب يساعدونو في إعالة األسرة ىي قيـ عشائرية واضتة الداللة.

فتجـ األسرة بتسب أفراد العينة عامؿ ميـ مػف عوامػؿ التػأثير عمػى توجيػات األفػراد االجتماعيػة ال يتػؿ أىميػة عػف عامػؿ

التالػة الزوجيػة عمػى الػرغـ مػف أنػو مرىػوف بواقعيػا ذلػؾ أنػو مػرتبط بتمبيػة التاجػات األساسػية ألفػراد األسػرة وفتػاً إلمكاناتيػػا
٘

نشر في مجلة (القادسية في اآلداب والعلوم التربوية /السنة 5102 :المجلد 02 :العدد /3 :الصفحات)373-353 :

المادية ومستوياتيا المعيشية وطرائتيا في تنشئة أبنائيا .ذلؾ أف العالقة بػيف تجػـ األسػرة والتػيـ التػي يتبناىػا الوالػداف واضػح

لمغاية .إذ أف التياة وفتاً لتيـ عشيرة الخزاعؿ تفترض أف الميابة والمكانة االجتماعية المميزة تػأتي مػف الكثػرة وذلػؾ مػف نسػبة

أفراد العينة الذيف ينتموف لعوائؿ تتكوف مف ثماف أفراد أو أكثر كما أف المتزوجيف منيـ يعيشوف غالباً مع األىؿ.
ً
ثانثا :احلاجح االجتًاعيح نهعشريج

إف بروز ظاىرة العشيرة مف جديد أو اعتماد األفراد عمييا مف وجية نظر أفراد العينة مف عشائر الخزاعؿ يعػود إلػى عوامػؿ

اقترادية واجتماعية وسياسية لكف ضعؼ الدولة والتانوف شكؿ أىـ العوامؿ قاطبةً .وأنو دلي ٌؿ عمى فشؿ الدولػة المشػكمة تػديثاً
فػػي التيػػاـ بػػأوؿ واجباتيػػا وىػػو تفػػظ أمػػف أفػراد المجتمػػع فمجػػأ األفػراد إلػػى جماعػػاتيـ المرجعيػػة كالعشػػيرة والطائفػػة لطمػػب األمػػف
والتماية.

لتد أجمع غالبية أفراد العينة أف قيـ العشيرة وتتاليدىا تنتشر بشكؿ واسع في متافظة الديوانية وىي تنتشر بشػكؿ أكبػر فػي

قرى متافظة الديوانية تتبعيا النواتي ومف ثـ تأتي أقضية المدينػة وأخيػ ارً المدينػة ذاتيػا .كمػا أجمعػوا عمػى أف أقػرب مكونػات
العشيرة إلييـ كانت العائمة تالىا الفخذ ثـ تمييمػا العشػيرة وأخيػ ارً التبيمػة .وأكػد غالبيػة أفػراد العينػة أنيػـ ال يػذىبوف لالجتمػاع

بػػأفراد عشػػيرتيـ عنػػد انعتػػاد مجمػػس العشػػيرة لكػػف المناسػػبات االجتماعيػػة لمعشػػيرة غالبػاً مػػا تكػػوف سػػبب رؤيتػػو ألفػراد العشػػيرة
وكانت مجالس الفاتتة أوؿ ىذه المناسبات تمتيا مناسبات األفراح (كالزواج والختاف والوالدة و ..ما إلى ذلؾ).

ومف أىـ العوامؿ االجتماعية التي عززت االنتمػاء العشػائري بعػد أبريػؿ ٖٕٓٓ ىػي (الوجاىػة االجتماعيػة والعػزة والمنعػة

والدعـ والمساندة فػي المناسػبات) .أمػا أىػـ العوامػؿ االقترػادية التػي عػززت االنتمػاء العشػائري بعػد أبريػؿ ٖٕٓٓ فكانػت (فػي
تاالت الوفاة وفي تاالت الزواج وأخي ارً في تاالت الفرؿ العشائري) أما أىـ العوامؿ السياسية التي عززت االنتماء العشػائري

بعد أبريؿ ٖٕٓٓ ىي (الترابة السياسية والدعـ المسمح والمساندة االنتخابية).

لتد أكد معظـ أفراد العينة أف العشيرة التزاـ مفروض عمى األفراد وىي تفرض التزامات غير متبذة عمػييـ وكانػت أكثػر ىػذه

االلتزامات بالترتيب (التبرع لرندوؽ العشيرة واألقارب غير المرغوب بيـ والفرؿ العشائري واستخداـ النساء كتعويض).

اء في الريؼ أو تتى في مجتمع مدينة
غير إف عشيرة الخزاعؿ ما زالت وتدة قائمة ليا شخريتيا المعنوية واالجتماعية سو ً
ٍ
بشكؿ واسع وذلؾ بسبب عدـ انتتاؿ الدولػة العراقيػة بالكامػؿ إلػى مسػتوى مػف التتػديث الرػناعي يؤىميػا
تريفت
الديوانية التي ّ
إلى تجاوز التجمعات التبمية والعشائرية .والنظاـ االجتماعي لعشائر الخزاعؿ قائـ عمػى االنػدماج شػبو التػاـ لمفػرد فػي التبيمػة أو

العشيرة بما تفرضو ىذه مف التزامات وتتاليد وسموؾ ال يمكنو الخػروج عنيػا .فػال وجػود لتريػة فرديػة فػالفرد (العشػائري) بتبولػو
ٍ
بتزمة مف االلتزامات التي يشكؿ أقميا عبئاً ليس سيالً عمى األفراد تتممو.
ىذا االنتماء ممزـ
بالمتابؿ ترسخ العشائرية والتزاماتيا ضياع الترية الفردية ألفراد الخزاعؿ .فالعشيرة فضالً عف (العائمة) ترادر االستتالؿ

الشخري لمفرد في اتخاذ ق ار ارتو .إذ إف بنية العشائر ونظاميا الذىني الذي يمتد بيف قطبي قسرية االنضماـ لنظػاـ التبيمػة وبػيف
الترية التائمة أساس تؽ االختيار.

ادلثحث انثاني

اخلزاعم  ...يف تراتثهى انسياسي

لكؿ عشيرة شيخ يدبر أمورىا ويديرىا وىو أكثر رجاؿ العشيرة تكمػ ًة ولكػؿ عشػيرة عاداتيػا وتتاليػدىا وثتافاتيػا التػي نشػأت

بيا والتي استتدثتيا مف قوميتيا وعتيدتيا الدينية فيما يتوـ مساعدو الشيخ ونوابو بإدارة تفرعات التنظيـ ويشكؿ بػاقي األفػراد
التاعدة الديموغرافية لمعشيرة .فضػالً عػف أف لكػؿ عشػيرة قانونيػا الخػاص بيػا لتسػير أمورىػا وتفػظ النظػاـ االجتمػاعي ليػا وتػؿ

النزاعات التي تتدث بيف األفراد.

ً
أوال :شيخ انعشريج

كما في بتيػة العشػائر والتنظيمػات العشػائرية يتمثػؿ التنظػيـ السياسػي لعشػيرة الخزاعػؿ بالشػيخ كػرئيس ليػذا التنظػيـ ومػدير

لشؤونو الكبرى وعالقاتو الشيخ رأس العشيرة .وكممة (شػيخ) فػي العربيػة تشػير إلػى مػف تجػاوز الخمسػيف مػف العمػر وىػي تػدؿ
ٙ

نشر في مجلة (القادسية في اآلداب والعلوم التربوية /السنة 5102 :المجلد 02 :العدد /3 :الصفحات)373-353 :

عمى التكمة والخبرة ألف العمر كثي ارً ما لعب دو ارً رئيساً في انتتاء شيخ العشػيرة الػذي يكػوف عػادةً مػف ذوي الجػاه والمػاؿ وقػوة
()ٚ

الشخرية

غير أف إدارة شؤوف العشيرة ال تتوـ عمى مبدأ التدـ.

لكػف ىػػذا لػػيس مطمتػاً وبخارػػة أف البنيػة السياسػػية لمعشػػيرة تعتمػػد مؤسسػػة الترابػة (النسػػب ااألبػػوي

Patrilineal descent

بالتتديد) إذ يرتتي الشيخ لمنربو عف طريؽ الوراثة وقد ال يكوف الشيخ أكبر أفراد العشيرة سناً لكنو فػي الغالػب يكػوف االبػف
أبنػاء كبػار السػف.
األكبر ألبوه الذي سبتو في المشيخة .وربما يتولى المشيخة أتد أخوة الشيخ المتوفي في تالة كونو ال يممؾ
ً
وغالباً ما كانت سمطة المشيخة سبباً في الخالؼ داخؿ األسرة الواتدة أو الشبة الواتدة.
فالنسؽ السياسي العشػائري ال زاؿ يعمػؿ عبػر العرػبية العشػائرية والتػي يمثػؿ فييػا (الشػيخ) رػاتب اإلرادة ورػانع التػرار

فيػػو فض ػالً عػػف كونػػو الػػزعيـ السياسػػي لمعشػػيرة فيػػو أيض ػاً رئػػيس السػػمطتيف التضػػائية والتنفيذيػػة وىػػو أكبػػر الفػػاعميف عمػػى
المستوى االقترادي لمعشيرة .وشيخ عمػوـ الخزاعػؿ اليػوـ ىػو عضػو البرلمػاف (تسػيف عمػي الشػعالف) وىػو أبػف لشػيخ وتفيػد
لشيوخ عموـ الخزاعؿ كما أنو شيخ لتمولة (آؿ مغامس) الفرع األىـ في الخزاعؿ فمنيـ الرياسة والمشيخة.

و(تسػػيف عمػػي الشػػعالف) شػػيخ عمػػوـ الخزاعػػؿ أي رئيسػػيا كػػاف قػػد ورث المنرػػب عػػف أبيػػو عمػػي شػػعالف آؿ ظػػاىر شػػيخ

رغيرً فتولى المشيخة عمو إدريس شعالف آؿ ظاىر ولـ يطمب تسيف المشػيخة تتػى تػوفي
ا
عشيرة آؿ مغامس غير أنو كاف

عمو إدريس الذي ظؿ شيخاً لعموـ الخزاعؿ ما يترب مف عتديف .فكاف ذلؾ مما يتسب لو.

وفي العادة فأف الشيخ ىو سيد مضيؼ العشيرة وىو مالكو .والمضيؼ (الذي يعني ىنا بيت الضيافة) ىو المكاف الذي يجري

فيو ت ّؿ التضايا والمشاكؿ جواقامة مراسيـ الزواج و(الفواتح) وباقي المناسبات االجتماعية لمعشيرة كإقامػة مراسػيـ عػزاء اإلمػاـ
التسػػيف فػػي عاشػػوراء .ومضػػيؼ الخزاعػػؿ الجديػػد اآلف يتػػع فػػي دار الشػػيخ تسػػيف عمػػي الشػػعالف الواسػػعة فػػي قضػػاء التمػػزة
الشرقي التابع لمتافظة الديوانية (والذي يضـ أكبر عدد مف أفراد الخزاعؿ بعد مدينة الديوانية) ومسػاتة المضػيؼ واسػعة ترػؿ

إلى ما يترب مف  ٔٙٛمت ارً مربعاً غيػر أف المضػيؼ السػابؽ لمخزاعػؿ الػذي كػاف يتػع فػي دار الشػيخ إدريػس شػعالف آؿ ظػاىر

كاف أقؿ تجماً.

وكاف لشيوخ الخزاعؿ سمطات واسعة عمػى األفػراد مػف عشػائرىـ فػي كثيػر مػف الشػؤوف كتوزيػع األرض وتػؽ السػكف ضػمف

المنطتة التي يييمنوف عمييا وفرض الضرائب وما يشبو ذلػؾ .إذ كػاف باسػتطاعة الشػيخ قبػؿ ٍ
قػرف مػف الزمػاف أف يأخػذ األرض

مف أي مػف أتباعػو ويعطييػا لغيػره (باعتبػاره مالكػاً ألرض العشػيرة) كمػا كػاف بإمكانػو أف ينفػي أي واتػد مػف أتباعػو مػف أرض
ٍ
خالؼ مع
العشيرة والذيف كانوا يعروف الشيخ قد تترؽ منازليـ وتنيب ماشيتيـ وممتمكاتيـ .فإذا كاف أتد أفراد العشيرة عمى
الشيخ أو وجد أف الشيخ ال يرغب في بتائو بػ(الديرة) فال سبيؿ أمامو غير ىجرة الديرة مسترتباً أىمو معو غالباً.

في الوقت الراىف لـ تعد سيطرة الشيوخ عمى أفػراد عشػائرىـ كمػا كانػت سػابتاً فشػيخ عمػوـ الخزاعػؿ اليػوـ ال يسػتطيع طػرد
ٍ
وبخارة في المدينػة ألنػو تتػى األفػراد الػذيف يختمفػوف معػو يسػكنوف فػي الغالػب أرضػاً أو سػكناً يممكونػو وفػؽ
أتد مف سكناه
أروؿ الممكية العتارية السارية قانوناً في الدولة العراقية .ويعود االنتسار في سمطة الشيوخ إلػى مػا تػدث بأعتػاب انتػالب عػاـ

 ٜٔ٘ٛبنتيجة التشريعات التي ىدفت لنزع ممكيتيـ الواسعة عف األرض مما قمص مف سمطاتيـ االقترادية كثي ارً.

لكػػف السػػمطة التضػػائية لشػػيوخ عشػػائر الخزاعػػؿ ال زالػػت ذات تػػأثير وفاعميػػة فػػي أفػراد العشػػيرة عمػػى الػػرغـ مػػف أف التػػانوف

المعتمد في الدولة موتداً فمـ يعد ىناؾ قانوف أو قضاء يخص العشائر لوتدىا كما ساد في العيػد الممكػي فضػالً عػف أف كثيػ ارً
مف األفراد الذيف تردر بتتيـ األتكاـ والجزاءات العشائرية قػد ال يؤمنػوف بعدالػة ىػذه األتكػاـ والجػزاءات وقػد ال ينفػذونيا .إذ

أكد معظـ أفراد العينة أنيـ يمتزموف بأوامر وق اررات شيخ العشيرة في بعض األتياف في تيف أكدت آخػروف أنيػـ يمتزمػوف تمامػاً

بأوامر شيخ العشيرة في تيف ذكرت نسبة قميمة منيـ أنيـ ال يمتزموف بأوامر وق اررات شيخ العشيرة مطمتاً.

فشيخ العشيرة ػ وفتاً ليذه النتائ ػ لـ يعد قاد ارً عمى تجميع أكثر مف بضع عشرات مف أفراد عشػيرتو فػي أتسػف األتػواؿ إذ
تبػػدو العشػػيرة عبػػارة عػػف جماعػػة (قشػػر فػػارغ) وبخارػ ٍػة فػػي الديوانيػػة ومنػػاطؽ الف ػرات األوسػػط أكثػػر منيػػا جماعػػة متماسػػكة

ٚ
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ومتوتػػدة فػػػي ق ارراتيػػػا ومواقفيػػا السياسػػػية واالجتماعيػػػة .ذلػػؾ أف التنظيمػػػات السياسػػػية ممثمػػ ًة بػػػاألتزاب العممانيػػػة (الشػػػيوعية
والتومية) كانت قد اخترقت عشائر الوسط والجنوب العراقي منذ خمسينات الترف الماضي.

ً
ثانيا :يساعذو انشيخ وأفراد انعشريج

يمثؿ شيوخ عشائر الخزاعؿ وشيوخ األفخاذ الكبيػرة منيػا الفئػة الثانيػة فػي العشػيرة مػف تيػث المنزلػة االجتماعيػة بعػد شػيخ

العموـ فيـ شيوخ عشائرىـ أو تمائميـ الكبيرة وقد نالوا تمؾ المشيخة بتكػـ كػونيـ أكبػر الػذكور سػناً فػي عػوائميـ التػي تولػت
مشيخة العشيرة عمى أف يتترف ذلؾ بموافتة شيخ عموـ الخزاعؿ الذي يعينيـ باالتفاؽ مع أفراد عشائرىـ.

ويكوف كؿ واتد مف شيوخ العشائر مسػؤوليف مباشػرة أمػاـ الػرئيس األكبػر أو شػيخ عمػوـ الخزاعػؿ عػف عشػيرتو وذلػؾ ألف

شيخ العشيرة سيتولى مياـ شيخ العمػوـ أمػاـ أفػراد العشػيرة فيػو وكيػؿ الػرئيس أو شػيخ عمػوـ الخزاعػؿ .فشػيوخ عشػائر (آلبػو
متمد) و(آؿ عبطاف) و(آؿ شالؿ) و(آلبو تمد) و(آلبو رػﮕر) و(آلبػو شػبيب) و(آلبػو متيسػف) و ...مػا إلػى ذلػؾ مػف عشػائر

الخزاعػػؿ األربعػػيف مسػػؤوليف مباشػػرةً مػػف شػػيخ عمػػوـ الخزاعػػؿ .فض ػالً عػػف أف شػػيخ العشػػيرة سػػيكوف مسػػؤوالً أمػػاـ الدولػػة عػػف
عشيرتو في تالة عدـ تواجد رئيس العشيرة أو شيخيا العاـ قريباً مف مكاف العشيرة.
ويمثػػؿ المتعممػػوف مػػف أبنػػاء الخزاعػػؿ التسػػـ األوؿ مػػف الفئػػة الثالثػػة فػػي المنزلػػة االجتماعيػػة عنػػد الخزاعػػؿ بعػػد شػػيخ عمػػوـ

الخزاعؿ أو رئيسيا وبعد شػيوخ العشػائر وتػأتي مكانػة ىػؤالء مػف تاجػة شػيخ العمػوـ وشػيوخ العشػائر لمػف يكتػب عػنيـ .فعمػى

الرغـ مف أف الشيوخ لـ يعودوا أميوف غالباً فػ(تسيف عمي الشعالف) شيخ عموـ الخزاعؿ ىو خػري كميػة اإلدارة واالقترػاد فػي
ثمانينػات التػرف الماضػي كمػا أف (ثعبػاف سػمماف شػرماىي) شػيخ عشػػيرة خزاعػؿ (آلبػو متمػد) ىػو مػدير لمدرسػة وىكػذا بػػاقي

ػدونوف وثػػائتيـ
شػػيوخ العشػػائر ىػػـ مػػف المتعممػػيف غيػػر أف تاج ػة ىػؤالء الشػػيوخ لمػػف يكتػػب عػػنيـ ال زالػػت موجػػودة فيػػـ ال يػ ّ
بأنفسيـ في العادة وذلؾ زيادةً في الييبة واالتتراـ فالشيخ يكمؼ أتػد الموجػوديف فػي المجمػس العشػائري بتػدويف مػا يشػرع أو
ما يتفؽ عميو(.)ٛ

أما التسـ الثاني مف الفئة الثالثة مف تيث المنزلة االجتماعية عند الخزاعؿ بعد شيخ عموـ الخزاعؿ أو رئيسػيا وبعػد شػيوخ

العشائر فإنيا تضـ (إجاويد العشيرة) وىـ رؤساء لفندىـ (مفردىا فنػدة) أو أشػبابيـ (مفردىػا شػبة) أو أعضػاء فػي أفخػاذ كبيػرة

ومعروفػػوف بػػأنيـ أخيػػار وذوو نخ ػوة وليػػـ معرفػػة بالتتاليػػد والتػػانوف العشػػائري ومػػف ذوي اآلراء الرػػائبة فػػي شػػؤوف العشػػيرة
وقضاياىا .وقد يدعوىـ الشيخ في مناسبات خارة العشيرة ليتشاور معيـ في شؤوف العشيرة الميمة.

يبتػى أخيػ ارً عامػػة أفػراد عشػػيرة الخزاعػؿ الػػذيف كػػاف معظميػػـ يمػػارس الزراعػػة فيمػا مضػػى أي مػػف الفالتػػيف وبخارػػة فػػي

ممكيات وأراضي الشيوخ .وقد تميزت تياتيـ فيما مضى بشظؼ العيش والترماف والبػؤس تيػث سػكنوا األكػواخ الطينيػة وعػانوا

األمريف مف الفاقة واألمراض (إذ كانوا يتدموف أكثر مػف نرػؼ مترػوليـ لمالػؾ األرض) .غيػر أف عشػائر الخزاعػؿ بعامػة بنػت
ّ
عالقاتيا وبخار ًة بيف الفالتيف مف أبناء العشيرة ومالؾ األرض مف الشيوخ عمى أساس رمة الرتـ والدـ وليس عمػى أسػاس
امتالؾ الشيوخ لألرض.

لكف اليوـ لـ يعد كؿ أفراد العشيرة مف الفالتيف ولـ يعد ىناؾ شؾ أف التعميـ واالنخراط في وظائؼ الدولة قد غيػر كثيػ ارً مػف

البنية السياسية لمعشيرة ومف المكانات االجتماعية فييا عمى الرغـ مف أف مكانات رئيس عموـ الخزاعؿ وشيوخيا تافظت عمى

ٍ
بعض مف أتواليا إال أف مكانات عامة أفراد العشيرة اختمفت باختالؼ متدار تعميميـ وثروتيـ.

إف اإلتراءات التي تخص التعميـ بتسب أفػراد (العينػة) عشػيرة الخزاعػؿ تشػير إلػى انتشػار التعمػيـ وتوسػعو أفتيػاً وعموديػاً

بشكؿ كبير ليشمؿ جميع فئات عشائر الخزاعؿ ومختمؼ شػرائتيا وذلؾ بفضؿ سياسة إلزاميػة التعمػيـ التػي كانػت قػد أتبعػت فػي

زمف النظاـ الدكتاتوري السػابؽ .ويميػؿ الباتػث إلػى أف مخرجػات التعمػيـ فضػالً عػف اختػراؽ السياسػة لبنيػة عشػيرة الخزاعػؿ قػد
ٍ
فعمت فعميا في تغيير ٍ
بشػكؿ واسػع .فمعظػـ
كثير مف قناعات األفػراد بأنمػاط تيػاتيـ وغيػرت نمػط عالقػاتيـ وتػراتبيـ االجتمػاعي
أف ػراد عشػػيرة الخزاعػػؿ اليػػوـ يسػػكنوف المدينػػة وىػػـ بعيػػدوف عػػف االشػػتغاؿ بػػاألرض وىػػـ بالنتيجػػة بعيػػدوف عػػف سػػمطة الشػػيخ
االقترادية وأغمبيـ مف المتعمميف وىذا يشكؿ جوىر عمميات التتديث التي أسيمت فييا الدولة العراقية التديثة.
ٛ
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ً
ثانثا( :سانيح) عشريج اخلزاعم وقانىنها (إيراد نص انسانيح)

لمعشائر العراقية بعامة ومنيا الخزاعؿ شرائعيا التي تتكـ تررفات أفرادىا وتضػبط سػموكياتيـ .وقػد تػـ وضػع ىػذه الشػرائع

باالتفاؽ بيف شيخ العموـ وشيوخ العشائر ووجيائيا وىي تردر عف رئيس الخزاعؿ وتتـ أتكاـ التضاء في العشيرة وفتاً ليػذه
الشرائع .وتدعى ىذه الشرائع المدونة غالباً بػ(السواني) والمفرد سانية (السنف أو التواعد العشائرية).

والسػواني بمثابػة قػوانيف اجتماعيػػة تخػص التيػاة العشػػائرية بالكامػؿ فيػي تشػػير إلػى ماىيػة أفػراد العشػيرة وىػويتيـ المميػػزة

وتتى راية أو عمـ العشيرة وغيرىا مف األتواؿ غير أنيا تدقؽ فػي قضػايا الفرػؿ العشػائري (ىػو تعػويض يػدفع برػورٍة جماعيػة
(ٓٔ)

مف قبؿ عائمة متترؼ الجريمة أو مف قبؿ فخذه أو مف قبؿ عشيرتو( ))ٜوطريتة دفع الدية ومتدارىا

والثأر والجمػوة (اليجػرة

عػػف مكػػاف العشػػيرة أو الجماعػػة المرتكػػب بتتيػػا الجريمػػة) والتضػػامف فػػي تجميػػع ديػػة الفرػػؿ ولػػذا فيػػي متغيػػرة بتغيػػر األتػواؿ
االجتماعية واالقترادية والسياسية وكما أقرت ذلؾ (السانية) األخيرة لمخزاعؿ والتي ردرت في ٔ.ٕٓٓٛ/ٔ/

إذ تتوي السانية وكما ىو واضح عتوب ًة لكؿ جريمة متوقعة أو متتممة الوقوع .أما الجرائـ التي ال يوجد فػي السػانية نػص

خػػاص عمػػى عتوباتيػػا فتتػػؿ بخمػػؽ قواعػػد مػػف قبػػؿ مجمػػس عشػػائري خػػاص تضػػاؼ أتكامػػو كم ػواد جديػػدة لمسػػانية .وييػػتـ

المتخارموف مف أفػراد العشػائر وخارػ ًة تمػؾ المطمػوب منيػا الفرػؿ بأخػذ العطػوة (وىػي فتػرة اليدنػة بػيف المشػكمة وتميػا) أو

إعطائيا .غير أف عشائر الخزاعؿ المشغولة بالشػأف السياسػي ضػم ّنت (سػانيتيا) فتػرة تتتػدث عػف عالقػة األفػراد بالسياسػة ومػا
يمكػػف أف ينػػت عػػف ذلػػؾ مػػف جػرائـ وخروقػػات وأف عشػػائر الخزاعػػؿ غيػػر مسػػؤولة عمػػا ينػػت عػػف المشػػاركة السياسػػية لألفػراد

بانضماميـ لألتزاب التركات السياسية.

والسمطة التضائية ألي عشػيرة مػف الخزاعػؿ تكػوف مترػورة بيػد شػيخ العشػيرة بشػكؿ كامػؿ تتريبػاً فيرػدروف أتكػاميـ فػي

التضايا البسيطة فإف كانت التضية معتدة أو تخص الخزاعؿ بالكامؿ فإنيا تتاؿ إلى شيخ عموـ الخزاعؿ الػذي يرػدر أتكامػو
النافذة في التضايا الشائعة لعموـ العشيرة أما في تاالت الجرائـ المعتدة أو الجديدة فإنو يجمع بعض (إجاويد العشيرة) خارػ ًة

أولئػػؾ الػػذيف ليػػـ إلمػػاـ بالتػػانوف العشػػائري فػػي مجمػػس قضػػائي يترأسػػو ىػػو .وليػػذا المجمػػس رػػفة استشػػارية فتسػػب فػػالت اررات

تردر دائماً عف الشيخ نفسو .وىو الفرؿ في األمور التضائية بعامة وىو التاكـ الناىي.

غيػػر أف فرػػوؿ الج ػرائـ الكبيػػرة بعامػػة كانػػت تػػدفع فيمػػا مضػػى مػػف أيػػاـ العشػائر العراقيػػة بشػػكؿ نسػػاء فتػػط ومػػف ىػػذا أتػػى

مرطمح (فرمية) ومعناه المرأة المتدمة كتعويض (كفرؿ) عف الجريمة المرتكبة(ٔٔ) .ويكره أفراد عشػيرة الخزاعػؿ إعطػاء بنػاتيـ
كزوجات في الفرؿ ألنيـ يعتتدوف أف المرأة الفرمية تساء معاممتيا وتظمـ لمغاية وتشػيع فػي اعتراضػات النسػاء المػواتي تسػاء

معػػاممتيف مػػف قبػػؿ أزواجيػػف اإلشػػارة إلػػى أنيػػف لسػػف (فرػػميات) .وعمػػى الػػرغـ مػػف ابتعػػاد الخزاعػػؿ عػػف تتػػديـ النسػػاء كفرػػوؿ

عشائرية غير أنيـ يتبموف أف يأخذوف النساء كفروؿ عشائرية في تاالت الجرائـ الكبيرة(ٕٔ).

ادلثحث انثانث

اخلزاعم ...يف انثنيح وانرتاتة االقتصادي

ً
أوال :هم هناك اقتصاد عشائري عنذ اخلزاعم انيىو ؟

ٍ
بشكؿ ما
تستند العشيرة إلى ىيكؿ اقترادي بدائي في أبعاده وعميؽ الجذور (مف الممكية الجماعية واقتراد الكفاؼ) يميؿ

إلى االشتراكية الساذجة فكػاف نظػاـ المتايضػة (الػذي ظػؿ سػارياً تتػى بػدايات التػرف العشػريف ) بػديالً عػف اسػتعماؿ النتػود فػي
التبادؿ االقترادي ما دامت تاجات اإلنساف االقترادية مكفولة وتاجاتو الكمالية قميمة والسمع المتداولة قميمة(ٖٔ).

وقد كػاف اإلتسػاس باالنتمػاء العشػائري أكبػر مػف اإلتسػاس باالنتمػاء إلػى وطػف فضػالً عػف عػدـ وجػود ىػذا الػوطف أرػالً
ٍ
أرض يتوافر فييػا المػاء والكػأل ويمكنيػا السػيطرة عمييػا وتمايتيػا .فالعشػيرة كانػت فػي العػادة تممػؾ رقعػة
فوطف العشيرة ىو أي
واسعة مف األرض تدعى (الديرة) وتضـ أراضي مزروعة وغير مزروعة .فالػ(ديرة) تابعة لمعشيرة طالما تمكنت مف الػدفاع عنيػا.

جواذا كانت العشيرة ضػعيفة فػإف تتيػا فػي األراضػي التابمػة لمزراعػة والرعػي والتػي اعتػادت أف تكػوف ليػا يبػدأ بػالتتمص لرػالح
العشائر األكثر قوة فممكية األرض كانت أم ارً مكتسباً بالتتادـ ومعترفاً بو وفؽ التتاليد العشائرية(ٗٔ).
ٜ
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إف ىذه البنية االقترادية لمعشيرة طواؿ العيػد العثمػاني أوجػدت إتساسػاً قويػاً بالوتػدة داخػؿ العشػيرة فالعرػبية العشػائرية

كانػػت أشػػد تػػأثي ارً فػػي تمػػؾ األيػػاـ .كمػػا شػػكؿ النظػػاـ العشػػائري برػػورتو التػػي عرضػػت ليػػا آنفػاً عائتػاً واضػػتاً أمػػاـ نمػػو الػوعي
الوطني ووقؼ تائالً أماـ ت ّكوف سوؽ عراقية موتدة.

ظمت (الديرة) تعد ُممكاً لمعشيرة كميا وليست ُممكاً فردياً لمشيخ أو لمعائمة التي ينتمػي إلييػا .غيػر أف الشػيخ كػاف يممػؾ عمميػاً

ترة مف نات الفالتيف في الديرة تدعى (ترة المضيؼ) والذي كاف يشكؿ المركز السياسي واالجتماعي لمعشيرة فالفالح كػاف

يدفع جزءاً مف مترولو المتواضع لشيخ عشيرتو .وكانت ىػذه الترػة تبمػغ ثمثػي مترػولو ثمػث لترػة المضػيؼ وثمػث لمالػؾ
األرض والدولة كضريبة وكال الثمثاف يذىباف لمشيخ في تيف يترؿ ىو عمى ثمث المتروؿ فتسب.

ولـ يكف لشيخ عموـ العشائر أي عالقة مباشرة باألرض المزروعة ولكنو كاف يتمتى ترتو مػف ناتجيػا كإتػاوة أو انػو كػاف

يتوـ بوظيفة جابي الضرائب لمتكاـ والمماليؾ العثمانييف(٘ٔ).

بناء عمى ما سبؽ يمكف التساؤؿ عما إذا كاف التوؿ بوجود بنية اقترػادية عشػائرية مميػزة لعشػائر الديوانيػة رػتيتاً أو
و ً
إف كاف ىناؾ اقتراد عشائري مميز فيذه الجماعات ال تعيش اقتراد الكفاؼ كما أف غالبيتيا تشترؾ في السوؽ المتمية.
ً
ثانيا :يهكيح األرض عنذ اخلزاعم وادلكاناخ االجتًاعيح واالقتصاديح
()ٔٙ

إف مشػػكمة األرض الزراعيػػة فػػي الع ػراؽ قديمػػة

غيػػر أف شػػيوع الفوضػػى والػػدمار فػػي أنتػػاء الع ػراؽ والتػػروب والنزاعػػات

المستمرة واستبداد الدولة العثمانية وضعؼ التكومات المركزيػة وبعػدىا عػف األطػراؼ سػي ّؿ لػبعض التبائػؿ التويػة السػيطرة عمػى

األراضػي التػػي اتتمتيػا وجعمتيػػا ُممكػاً ليػػا( .)ٔٚفتامػت إمػػارات عشػائرية فرضػػت سػمطتيا واسػػتتالليا النسػبي ومػػع العمػـ أف تػػؽ

التممؾ لأل راضي في ىذه اإلمارات بتي غير مستتر تمامػاً( .)ٔٛفشػيد العػراؽ فػي تمػؾ الفتػرة قيػاـ إمػارات عػدة كػػ (إمػارة الخزاعػؿ)

و(إمارة ربيعة) و(إمارة بني الـ) و(إمارة المنتفؾ) و(إمارة زبيد) والتي كاف معظميا في تروب متوارمة مع الوالة العثمانييف.

التساسػػة فػػي تػػأريخ
وتع ػد متاولػػة ال ػوالي العثمػػاني (مػػدتت باشػػا)( )ٜٔلتػػوطيف العشػػائر ىػػي المػػدخؿ الػػرئيس ليػػذه الفتػػرة
ّ
وريرورة المجتمع العشائري في العراؽ(ٕٓ) فعندما امتنع الفالتوف عف الخضوع لنظاـ (مدتت باشا) سػارع الشػيوخ إلػى تيػازة

األرض وبذلؾ نشأت الممكيات واإلقطاعيات الكبيرة في بعػض منػاطؽ (العػراؽ) .إ ْذ انترػرت عمميػة التفػويض ىػذه بعػدد متػدود
مف شيوخ التبائؿ وباألخص شيوخ المشايخ أي زعماء التبائؿ الكبرى ومنيا الخزاعؿ(ٕٔ).

فالثروة التي تراكمت عنػد شػيوخ العشػائر ومػنيـ شػيوخ الخزاعػؿ كانػت نتيجػة لثالثػة عوامػؿ ىػي ترأسػيـ أتالفػاً عشػائرية

باعتبارىـ مجموعات متاربة في قروف أبكر .وقد لعب العثمػانيوف دو ارً ىامػاً فػي تنميػة سػيطرة المشػايخ وذلػؾ مػف خػالؿ تتويػؿ

كثيػػر مػػنيـ إلػػى جبػػاة ض ػرائب مػػف فالتػػي عشػػائرىـ .فيمػػا كػػاف ثالػػث العوامػػؿ ىػػو تتػػويميـ إلػػى مػػالؾ أراض وذلػػؾ بعػػد إدخػػاؿ
(الطابو) في الترف الػ( )ٜٔوبعد إدخاؿ نظاـ (المزمة) في بدايات الترف الػ(ٕٓ) بما فييما مف نظاـ لمممكية الخارة(ٕٕ).

إف تسجيؿ األراضي الزراعية بأسماء الشيوخ والمتنفذيف في الدولػة أثػار نزاعػات تػادة إذ أرػبح عػدد كبيػر مػف الفالتػيف ال

يممكوف األرض التي يزرعونيا وتتولوا إلى مزارعيف أجراء في أراضييـ التي فتدوىا(ٖٕ) .إف ىذا التغير اليػاـ فػي وظيفػة الشػيخ

بتتولو مف منربو االجتماعي أو العسكري إلى مكانتو االقترادية يثير سؤاالً غاية في األىمية وىو إذا ما كانت عربية أبناء

العشيرة قد خفت تدتيا بعد ىذا التتوؿ الياـ في وظيفة الشيخ الذي أربح منذ تمؾ اآلونة مالكاً لألرض ؟

ىكذا أربتت مئات اآلالؼ مف الدونمات الزراعية ممكػاً رػرفاً لشػيوخ الخزاعػؿ وال زالػت آثػار ىػذه اإلقطاعيػات الكبيػرة باقيػة

فيما يممكو ىؤالء الشيوخ فػ(آؿ شعالف) شيوخ عموـ الخزاعؿ كانوا يممكوف ما يترب مف (ٓٓٓ )٘ٛدونػـ مػف األرض الزراعيػة
في مناطؽ مختمفة مف الديوانية أوسعيا في التمزة .فيما كاف (آؿ بػاجي) شػيوخ آؿ شػبيب مػف الخزاعػؿ يممكػوف مػا يتػرب مػف

(ٓٓٓٔ )ٛدونػػـ أمػػا (آؿ عبطػػاف) شػػيوخ آؿ شػػالؿ مػػف الخزاعػػؿ يممكػػوف مػػا يتػػرب مػػف (ٓٓٓ )ٗٙدونػػـ فتتػػى بعػد أكثػػر مػػف
خمسيف عاـ عمى قانوف اإلرالح الزراعي الذي ردر بأعتاب  ٜٔ٘ٛال زالت ممكيات ىؤالء الشيوخ كبيرة.

أما في العيد الممكي فتد سيطر النظاـ اإلقطاعي تيػث تتػوؿ الكثيػر مػف رؤسػاء عشػائر الخزاعػؿ إلػى إقطػاعييف ممػا جعػؿ

الفالتيف يانوف شظؼ العيش .فالفالح كاف يدفع جػزءاً مػف مترػولو المتواضػع لشػيخ عشػيرتو .وكانػت ىػذه الترػة تبمػغ ثمثػي
ٓٔ
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مترولو ثمث لترة المضيؼ وثمث لمالؾ األرض والدولة كضريبة وكال الثمثاف يذىباف لمشيخ في تيف يترؿ ىو عمى ثمػث

المتروؿ فتسب.

غير أف الضربة التارمة لمعالقات اإلنتاجية شبو اإلقطاعية وبالتػالي لػوزف ودور الشػيوخ اإلقطػاعييف جػاءت بأعتػاب تمػوز

عػاـ  ٜٔ٘ٛوتسػػمـ السػػمطة مػػف قػػوى وقفػػت مػػف تيػػث المبػدأ ضػػد اإلقطػػاعييف وىيمنػػة المشػػايخ عمػػى الفالتػػيف ورػػدور قػػانوف
اإلرػػالح الزراعػػي والبػػدء بتوزيػػع األراضػػي عمػػى فتػراء ورػػغار الفالتػػيف(ٕٗ) .فأرػػبح الفػػالح منػػذ ذلػػؾ التػػيف يشػػتغؿ فػػي أرض

يممكيا معظـ األتياف .فانتسرت ممكية األرض لدى الخزاعؿ لتربح أقؿ بكثير مما كاف ليـ سابتاً إذ تتراوح ممكية (آؿ شػعالف)

مف األرض الزراعيػة بمػا يتػرب مػف (ٓٓٓ )ٔٚدونػـ و(آؿ بػاجي) شػيوخ آؿ شػبيب فػي ناتيػة الشػافعية يممكػوف مػا يتػرب مػف

(ٓٓٓ )٘ٚدونـ فيما يممؾ آؿ عبطاف (ٕٕٓٓٓ) دونـ عمى سبيؿ المثاؿ ال الترر.

كما أف الفالتيف الذيف يشػتغموف عنػد شػيوخ الخزاعػؿ ومػالؾ األراضػي فػي العشػيرة أرػبتوا يػدفعوف بنرػؼ المترػوؿ فتػط
ٍ
كترة لراتب أو مالؾ األرض وىذا النرؼ يتضمف أجور البذور وتراثة األرض ورييا وأثماف األسمدة وغيرىػا مػف مرػاريؼ

يتدميا المالؾ لرعاية األ رض والنرؼ اآلخر يكوف ترتيـ الرافية نتيجة لعمميـ في فالتة األرض.

ادلثحث انراتع

عشريج اخلزاعم واالنتًاء انذيني وانطائفي

ً
ً
أوال :يكانح انعشريج دينيا ..اخلزاعم وادلؤسسح انذينيح

ابتداء يمكف اإلشارة إلى أف التنظيـ التبائمي الذي ميز التياة في الرتارى العربية قػديماً لػـ يغيػر فيػو اإلسػالـ كثيػ ارً .إذ إف
ً
االستنتاج الذي يمكف التورؿ إليو فيما يخص عالقة اإلسالـ بالتبيمة والعشػيرة ىػو إدراؾ الرسػوؿ الكػريـ متمػد رػعوبة التغمػب

عمى مؤسسة راسخة في ذىف العربي أبف الرتراء كمؤسسة التبيمة والعشيرة فعمؿ عمى تكييفيا مع نظاـ اإلسالـ.

أما عف العراؽ قبؿ فتح المسمميف لو فإف بعض سكانو كانوا ينتموف إلى عشائر غير أف غالبية سكاف العراؽ اآلخػريف ىػـ

أبناء تواضػر العػراؽ فممػا دخػؿ المسػمموف الفػاتتوف أرض العػراؽ فػي عيػد الخميفػة الثػاني عمػر بػف الخطػاب أرػبتت الوتػدة

التكوينية لممجتمع فيو ىي التبيمة ومف ثـ العشيرة ذلؾ أف قادة المسمميف تينما دخموا العراؽ بجنودىـ وبنوا مدنيـ األولى فيو

(الكوفة والبررة) قاموا بتخطيط مساكنيـ في أتياء (أرباع) بتسب عشائر ىػؤالء الجنػود(ٕ٘) .ومػف ىػذه العشػائر كػاف الخزاعػؿ
الػػذيف أسػػيموا فػػي فػػتح الع ػراؽ أيػػاـ الفتوتػػات اإلسػػالمية وسػػكنوا الكوفػػة وتمتع ػوا بنفػػوذ واسػػع كمشػػيخة ميمػػة وقػػد بػػرز مػػنيـ

الرتابي الجميؿ (سمماف بف سرد الخزاعي) ثـ استوطنوا التمة ومناطؽ الفرات األوسط.

ومنذ أف وطأ االتتالؿ المغولي أرض العراؽ شكمت العشيرة تنظيماً سياسياً واقترادياً مستتالً فػي فتػرة الظممػة التػي امتػدت

طويالً نسبياً (ما يترب مف ٓٓ ٚعاـ) .وكػاف ابػف التبيمػة أو العشػيرة يشػعر بانتمػاء مرػيري ليػذا التنظػيـ الػذي يتمػي أفػراده.
ولكنو (أي ابف التبيمة) كاف بعيداً عف التديف بشكمو التضري المتزمت.

ٍ
دعامة ثانية فضالً عف (شيوخ العشائر العربية
غير أف البنية الداخمية لممجتمع في العراؽ كانت (وال زالت) تستند عمى

وأفرادىا) أال وىي سمطة ومكانة (رجاؿ الديف) .فإتتاد ىاتاف الدعامتاف لعب دو ارً بار ازً في رناعة العراؽ التديث والمعارر

بمساتتو المعروفة وتدوده السياسية التالية( .)ٕٙف الفرد العراقي موزع في والئو بسبب ظمـ واستبداد التكومات بيف الوالء
لمتانوف والوالء لممرجعية الدينية فضالً عف والئو لمعشيرة.

ولـ يترؾ البريطانيوف ساكنا إزاء ىذه المسألة التي لمسوا أىميتيا بعد دخوليـ العراؽ أثناء الترب العالمية األولى فمثمما

تاربت العشائر العراقية السمطة العثمانية عممت عمى متاربة البريطانييف بضراوة السيما عشائر جنوب العراؽ والفرات األوسط

بعد أف تتالفت مع المؤسسة الدينية الشيعية المتمثمة بتوزة النجؼ األشرؼ الدينية( .)ٕٚوكاف االتتاد بيف العشائر ورجاؿ
الديف الشيعة بالتتديد قد نجح في تأليب الثورة ضد االتتالؿ البريطاني منذ لتظاتو األولى(.)ٕٛ

إف موقؼ العشيرة العراقية مف الديف اإلسالمي ال يتترر فتط عمى تمسكيا بعادات وتتاليد متعارضة مع اإلسالـ جوانمػا يمتػد

ليشمؿ أنماط (تديف) أفراد العشائر .فكثي ارً مما يشيع في تتاليد وأعراؼ (سػنف) العشػائر مػا يخػالؼ اإلسػالـ دينػاً وطوائػؼ لكنػو
ٔٔ

نشر في مجلة (القادسية في اآلداب والعلوم التربوية /السنة 5102 :المجلد 02 :العدد /3 :الصفحات)373-353 :

متبوؿ بؿ ىو ممزـ وواجب فوفتاً لمتتاليد العشائرية .وبينما تفرد التعاليـ اإلسالمية أتكاما خارة ومتددة تعػال جػرائـ السػرقة
والزنا والتتؿ المتعمد والتروب فإف لمعشيرة قوانينيا الخارة التي تعال ىذه التاالت وىي قوانيف أممتيا األوضػاع االقترػادية
والديموغرافية والبيئية والتربية لمعشيرة( .)ٕٜفبيئة أفراد العشائر وطبيعة عمميـ ال تفستاف مجاالً لمغمػو والتػديف المتزمػت المبػالغ

فيو.

وخزاعؿ الديوانية مسمموف بعامة فال يوجد فييـ مف ىو في ديانة أخػرى غيػر اإلسػالـ ولػيس ىنالػؾ مػف أفػراد أديػاف أخػرى

متواجػػدة فػػي المتافظػػة (الرػػابئة والمسػػيتييف أو تتػػى الييػػود) متتػػالفيف مػػع الخزاعػػؿ (متجارشػػيف) ألغ ػراض التمايػػة .فديانػػة

الخزاعؿ جميعاً ىي اإلسػالـ .وىػـ (أي الخزاعػؿ فػي الديوانيػة) يعتنتػوف التشػيع مػذىباً ويعػدوف أنفسػيـ أقػرب العشػائر مػف ىػذا

المذىب بعد السادة (المتتدريف مف رمب الرسوؿ واألئمة مف أىؿ بيتو) بػؿ إنيػـ ينفػوف مػا ذىبػت إليػو الروايػات عػف تشػيعيـ
(ٖٓ)

فػػي بدايػػة التػػرف الػػػ( )ٔٛالتػػي أوردىػػا بضػػعة مػػؤرخيف
(ٖٔ)

اإلسالمية

فيشػػيروف إلػػى أنيػػـ سػػاندوا اإلسػػالـ ونبيػػو منػػذ أف قامػػت الػػدعوة

كما أنيـ مع اإلماـ عمي والمذىب الشيعي منذ أوؿ نشأتو مستشيديف بأكثر مف رواية تاريخية بيػذا الشػأف(ٕٖ).

كما أف ورفيـ بػ(أخواؿ السادة) كما يشيع في متافظة الديوانية بمػا عػرؼ عػنيـ عػدـ تػزويجيـ بنػاتيـ إال ألفػراد عشػيرتيـ أو

ألفراد مف السادة .فضالً عف أف السادة يتظوف بأىمية لدى األفراد مف عشيرة الخزاعؿ.
ً
ثانيا :انطائفح واالنتًاء انعشائري

لتػػد جمػػب االتػػتالؿ األمريكػػي لمعػراؽ وسػػتوط الدكتاتوريػػة اسػػتتطاباً طائفيػاً (سنياً/شػػيعياً) بػػدأ يتشػػكؿ عبػػر ظػواىر متنػػاثرة

مفككاً البنية المجتمعية التمتة أرالً وكانػت الشػعارات المؤكػدة عمػى وتػدة السػنة والشػيعة والتػي ظيػرت فػي شػوارع معظػـ مػدف

العراؽ العربية وبخار ًة بغداد وذلؾ بعد أياـ مف االتتالؿ متاولة التتواء الطائفية(ٖٖ).

اجتماعياً وكما يؤكد المدافعوف عنيا تبدو العشائر التمعة األخيرة لمواجية االستتطاب الطائفي الواسع في وسط وجنوب

العراؽ بأعتاب االتتالؿ األمريكي في عراؽ يفتتد لسمطة الدولة ومعيا يفتتد لرنع ىوية وطنية واتدة يمكف أف تنتمي ليا

المجموعات االجتماعية في العراؽ(ٖٗ) .جواذا ما كاف االختالط موجوداً في بعض التبائؿ الكبيرة فمعظـ العشائر العربية تكاد
ٍ
بشكؿ جمي ما يناقض ىذه
تكوف مف طائفة واتدة غالباً .كما أف عمميات التيجير (الطائفي) الواسعة بيف كال الطائفتيف أثبتت
الرؤية لمعشيرة برفتيا جماع ًة موتدة لمتنوع العراقي.

إف الخزاعؿ ومثمما ىو تاؿ العشػائر العراقيػة بعامػة يتػداخؿ فييػا الطػائفي بالػديني غيػر أنيػا أدعػت تتتيػؽ مكاسػب عمػى

مستوى االندماج الطائفي .لكف ذلؾ يتناقض وال شؾ مع واقع قضية (التتميد عند الشيعة) فأنت تينما تسػأؿ أي فػرد مػف أفػراد

اء كاف متديناً بشدة أـ غير متديف عف مدى التزامو بفتوى المرجع الػديني قياسػاً
عشائر الخزاعؿ (يسكف المدينة أـ الريؼ) سو ً
بػأوامر الشػيخ فػإف اإلجابػة تكػوف االلتػزاـ بفتػوى المرجػع تتػى لػو خالفػت أوامػػر الشػيخ إذ أكػد معظػـ أفػراد العينػة أف االنتمػػاء
العشائري ال يتناقض مع الديف وأف االنتمػاء العشػائري ىػو أوسػع مػف االنتمػاء الطػائفي غيػر أف ذلػؾ كػاف يتنػاقض مػع إجابػة

أفراد العينة عف األوامر األكثر تػأثي ارً فػي األفػراد أوامػر العشػيرة أـ فتػاوى المرجعيػة إذ كانػت إجابػة الغالبيػة مػنيـ أنيػـ يتبعػوف
فتاوى المرجعية .فعمى الرغـ مما يجمع األقساـ الشيعية والسنية لمتبيمة أو العشيرة مػف ٍ
نسػب افتراضػي فػإف ذلػؾ ال يتػؼ تػائالً
دوف انتساميا وبشكؿ واضح في قضية الطائفة.

ففي عشائر الخزاعؿ في متافظة الديوانية انتسـ أفخاذ كؿ العشيرة وأفرادىا في مواقفيـ الدينية/السياسية بعد أبريؿ
مؤيد لالئتالؼ الشيعي وبيف ٍ
ٖٕٓٓ بيف ٍ
مؤيد لموفاؽ الوطني وتباينت مواقؼ األفراد اآلخريف مف العشيرة .بؿ وتتى داخؿ
مؤيدي قائمة االئتالؼ كاف ىناؾ مف نفس العشيرة مف يؤيد المجمس األعمى في تيف أيد آخروف تيار متتدى (التركة

الردرية) كما كاف ىناؾ مف يتمد السيد (السيستاني) وبيف مف يتمد مراجع آخريف (منيـ السيد التائري أو الررخي أو

غيرىـ) .وىكذا ىو تاؿ بتية عشائر الخزاعؿ.

ٕٔ
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يبتى أف نشير إلى أف عالقة عشائر الخزاعؿ بالمؤسسة الدينية الشيعية ظمت تتوـ عمى تبادلية غير جمية فبينما يمتزـ

شيوخ العشائر بموارمة دفع (الخمس)(ٖ٘) إلى مراجع التتميد يبارؾ ىؤالء سمطة الشيوخ جوادارتيـ لعشائرىـ بالطريتة التي
يرونيا مناسبة .ىكذا ىي العالقة منذ نياية ثورة العشريف التي اشترؾ فييا شيوخ الخزاعؿ وعشائرىـ وتتى وقتنا التاضر.
تادثة واتدة ترمت قاـ فييا بعض شيوخ الخزاعؿ بزيارة مكتب السيد الردر (والد السيد متتدى) في النجؼ وأعمنوا

براءتيـ مما فعمو (تازـ الشعالف) وقد كاف وزي ارً لمدفاع وترمت في وزارتو معركة النجؼ عاـ ٕٗٓٓ(.)ٖٙ

ادلثحث اخلايس

ً
أوال :عشريج اخلزاعم يف انعهذ ادلهكي

عشريج اخلزاعم وانسياسح

عندما اتتؿ البريطانيوف العراؽ تمموا معيـ قبؿ كؿ عيد طرقاً معينة إلعادة بناء الواقع المجتمعي العراقي .فتد نظروا

إلى العراؽ كمجتمع عشائري/قبمي .إذ مع دخوؿ قواتيـ المتتمة إلى مدينة البررة عاـ ٗٔ ٜٔاضطر مكتب المستعمرات
البريطاني لمتعامؿ مع تتيتة سيطرة العشيرة في الريؼ العراقي الواسع في تمؾ السنوات لذا تاولت إدارة االتتالؿ البريطاني
ٍ
سياسة خارة في التعامؿ مع
السيطرة عمى ىذه العشائر المعروفة بتمردىا عمى الوالة العثمانييف ومنيا الخزاعؿ وذلؾ بإتباع
ٍ
متاولة لتطبيؽ نظاـ (اإلقطاع)(.)ٖٛ
ىذه العشائر( )ٖٚفخمتوا إقطاعيات كبيرة تعود ممكيتيا إلى شيوخ العشائر في
فضالً عف أف بعض العشائر التي كانت قد قمعت بشدة مف قبؿ العثمانييف رتبت بالبريطانييف باعتبار أنيـ سينرفوف ىذه

العشائر ويتوموف بتعويضيا عف معاناتيا ومواقفيا وىذا ما كاف مع بعض عشائر الخزاعؿ إذ اعترفت إدارة االتتالؿ

البريطاني بمشيخة (سمماف آؿ ظاىر) لخزاعؿ (آؿ مغامس) وبمشيخة (سمماف آؿ عبطاف) لخزاعؿ (آؿ شالؿ) بؿ إنيا عززت
مشيخة األوؿ لعموـ الخزاعؿ .ولـ يكتؼ البريطانيوف بيذا بؿ قاموا بتعويضيما مالياً عف أر ٍ
اض جواقطاعيات كانت تعود ألمير
الخزاعؿ (مينا الييس) وتـ منتيا إلى (آؿ فتمو) وعشائر (آؿ شبؿ) باعتبارىما ورثة وأتفاداً لذلؾ الشيخ فتـ تسميميما

تعويضات مالية عف تمؾ اإلقطاعيات.

فإدارة االتتالؿ البريطاني لـ ت يدؼ إلى تفكيؾ بنية النظاـ العشائري في الريؼ العراقي بؿ ساعدت في معظـ األتواؿ عمى

خمؽ (عشائر) بمعنى (جماعات سياسية) .والتاؿ ىذه فإف قوة شيوخ العشائر المستندة عمى الوجود البريطاني والمستفيدة
عمى الرعيد االقترادي مف عدة امتيازات كتيازة األراضي واإلعفاء مف دفع ضريبة األمالؾ وتمتي اليدايا عمى خدماتيـ

تعززت منذ ذلؾ التيف( .)ٖٜفمـ تكف تكومة ممكية تخمو مف وجوه شيوخ العشائر جواذا لـ تتترؿ العشائر عمى ذلؾ فإف مكانيا
في البرلماف كاف مضموناً وذلؾ في مجمس األعياف.
لتد لعبت عشيرة الخزاعؿ دو ارً سياسياً ميماً في العيد الممكي لعراؽ الدولة التديثة وخار ًة في عشرينات وثالثينات الترف

الماضي سواء مع سمطة الدولة (بمشاركة شيوخ بعضيا في مجمس البرلماف أو مجمس النواب) أو في معارضتيا (بعدـ

االستجابة ألوامر السمطة أو بالتمرد المسمح في بعض األتياف) .فشيد البرلماف العراقي في الممكية تضور متمد آؿ عبطاف
كنائب عف الخزاعؿ وتاله شعالف بف سمماف آؿ ظاىر شيخ آؿ مغامس وعموـ الخزاعؿ في الدورة الالتتة كما ترشح ابنو

عمي بف شعالف آؿ سمماف ألكثر مف دورة في المجمس.
ً
ثانيا :انعشريج يف عهذ اإلنقالتاخ

تمثؿ اإلنجػاز األ كبػر لسػمطة يوليػو ٜٔ٘ٛعمػى المسػتوى االجتمػاعي لتعزيػز سػمطة التػانوف المػدني بإلغػاء قػانوف (دعػاوى

اء بتوزيػع األراضػي ومػواد البنػاء أو ببنػاء مػدف جديػدة
العشائر) .كما تدخمت الدولة العراقية بشكؿ واسػع فػي مجػاؿ التمػدف سػو ً
بنفسيا ىكذا شيدت المدف الثالث الكبرى (بغداد والمورؿ والبررة) تضخماً واضتاً في ستينات الترف الماضي(ٓٗ).

إف الفكرة الضمنية مف ىذا التوسع المػديني ىػو أف رقابػة التجمعػات فػي المدينػة تكػوف أسػيؿ مػف الريػؼ .ذلػؾ أف تػاالت

التمػػرد عمػػى السػػمطة فػػي بغػػداد منػػذ قيػػاـ الدولػػة كانػػت فػػي أكثريتيػػا تػػاالت تمػػرد ريفيػػة عمػػى سػػمطة مدينيػػة(ٔٗ) .فض ػالً عػػف
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التشػريعات التػي ىػدفت لنػزع ممكيػػتيـ الواسػعة عػف األرض كػؿ ذلػػؾ قمػص مػف سػمطة زعمػػاء وشػيوخ العشػائر ممػا قمػػص دور
(ٕٗ)

العشائر في المشاركة السياسية

لـ تجد في مجالس االنتالبييف منذ ٖ ٜٔٙمف يمثميا وبخارة عشائر الوسط والجنوب.

غير أنو ومنػذ أف اسػتولى البعثيػوف عمػى السػمطة فػي انتػالب  ٜٔٙٛلػـ يعػد شػيوخ العشػائر يتمتعػوف بػنفس المسػتوى مػف

السػمطات التػػي كانػػت متاتػ ًة ليػـ فيمػػا مضػػى .إذ عمػػؿ البعثيػوف عمػػى تكػػريس الػوالء لنظػػاميـ الػػدكتاتوري بإضػػعاؼ التنظيمػػات
األخرى وجعؿ الوالء ألي جية غير النظاـ جريمػة يتاسػب عمييػا التػانوف كمػا فرضػوا عتوبػات قاسػية عمػى المخػالفيف ونكمػوا

معارضييـ وطاردوىـ تتى الموت مما جعؿ التفكير بالوالء لشيخ العشيرة مجرد التزاـ شكمي ففي التتيتة كاف الوالء أوالً وأخيػ ارً

لشخص الدكتاتور نفسو .إذ عمؿ رداـ ونظامو عمػى تنشػيط دور شػيوخ العشػائر وذلػؾ فػي تسػعينات التػرف الماضػي بعػد أف

كاف قد عمؿ عمى إضعافيـ في السبعينيات والثمانينيات فعاد لالستعانة بيـ عنػدما شػعر بضػعؼ أجيزتػو التمعيػة وعػدـ قػدرتيا

في السيطرة عمى األفراد .لكنو عرؼ متدماً خطر تنامي سمطة شيوخ العشائر لذا وضػع تػدوداً قاسػية لػدورىـ كمػا انػو ارػطنع

كثي ارً مف الشيوخ المواليف لو(ٖٗ) .فاألزمة االقترادية التػي تػدثت فػي عتػد التسػعينات مػف التػرف الماضػي بفعػؿ تػروب النظػاـ

والترار االقترادي كشفت عػف بينػة اجتماعيػة عشػائرية قويػة ممػا أجبػر النظػاـ الػدكتاتوري الػذي كػاف يعػيش ضػعفاً واضػتاً
المجوء مرةً أخرى إلى التنظيـ العشائري الواسع االمتداد في المناطؽ البعيدة عػف العارػمة ومراكػز المػدف لفػرض سػيطرتو عمػى

المجتمع المنيؾ .فنمت العالقات الترابية وأشكاؿ التنظيـ األىمي والعشائري.

قبؿ ذلؾ فإف اليزيمة في ترب الخمي الثانية ٔ ٜٜٔجمبت بأعتابيا انتفاضة اتتدمت في معظـ المدف العراقية في مػارس

ٔ ٜٜٔعدا مدف خمسة(ٗٗ) .وقد سيطر المنتفضوف في مدينة الديوانية والذي كاف الشيخ تسيف عمػي الشػعالف أتػد قػادتيـ

عمػػى متاليػػد اإلدارة فػػي تمػػؾ المػػدف والمنػػاطؽ وبػػدأت مطػػاردة عنارػػر التػزب التػػاكـ واألجيػػزة األمنيػػة سػػيئة الرػػيت وبخارػػة
المتورطيف منيـ بجرائـ ضد معارضي النظاـ الدكتاتوري ولف نندىش إذا مػا تػذكرنا أف منتسػبي تػزب البعػث (التػومي العممػاني)

وأجيزتو األمنية ىربوا مف مدنيـ وتنظيماتيـ التزبية (التزب ُي ّعد جماعة تديثة في التنظيػر السوسػيولوجي) إلػى عشػائرىـ فػي
أقاري الريؼ!! .إف ىذه الوقائع تشكؿ عمؽ الثتافة العشائرية تتى عند أولئؾ الرافضيف ليا.
لتد أربتت التنظيمات العشائرية تشعر بتوتيا مف جديد ليس بسبب ضعؼ الدولة فتسب بؿ ألف الدولػة شػجعتيا أرػدر

رداـ تسيف مع بداية عاـ  ٜٜٔٙق ار ارً بتنظيـ وتتديػد النسػب العشػائري لكػؿ األفػراد مػف جديػد وألػزـ شػيوخ العشػائر الػذيف تػـ

استدعائيـ ألتد قروره في بغداد لتبميغيـ بأوامره ألزميـ بتدويف وتوثيؽ أسػماء أفػراد عشػائرىـ بوثيتػة تُػدعى (شػجرة النسػب)
وتتػديميا إلػى لجنػة شػؤوف العشػائر فػػي ديػواف الرئاسػة مشػدداً عمػى عتوبػات رادعػػة بتػؽ مػف ال يمتزمػوف مػف شػيوخ العشػػائر

رد الممكيػػات التػػي رػػودرت منيػػا متابػػؿ المشػػاركة فػػي فػػرض األمػػف وجبايػػة الضػرائب .فالعشػػائر التػػي
بتنفيػػذ ىػػذه األوامػػر .كمػػا ّ
استمرت متاوالت دثر قيميا واستبداليا بالتيـ التضرية طواؿ عتود عادت لتنمو مف جديد في عتد التسعينات بأعتػاب اسػتعانة
النظاـ الدكتاتوري بسمطة رئيس العشيرة مف جديد الذي قاـ بمؿء فراغ الدولة وتتديـ خدمات األمف (التمايػة الذاتيػة) والتضػاء
التػػائـ عمػػى األع ػراؼ (بعػػد انييػػار أجيػػزة التضػػاء والشػػرطة بفعػػؿ الفسػػاد المرعػػب الػػذي استشػػرى فييػػا) عػػالوة عمػػى التعاضػػد

االجتماعي (إسعاؼ الفتراء األيتاـ  ...الخ) وبات شيخ العشيرة شخرية اجتماعية بارزة مف جديد.
ً
ثانثا :عشائر اخلزاعم وعراق يا تعذ انذكتاتىريح

إف اسػتخداـ العشػػائر فػػي المعبػػة السياسػػية العراقيػػة قػػديـ قػػدـ العػراؽ ذاتػػو فعمػػى مػػدى تػػاريخ العػراؽ منػػذ الفػػتح اإلسػػالمي

اسػػتخدمت األنظمػػة المتعاقبػػة عمػػى تكمػػو ورقػػة العشػػائر لرػػالتيا تتػػى االتػػتالالت المتتاليػػة لمع ػراؽ اسػػتخدمت العشػػائر فػػي

معادالتيا السياسية.

غيػػر أف االتػػتالؿ األمريكػػي لمعػراؽ وبعػػد أكثػػر مػػف سػػتة أعػواـ تسػػبب بأزمػػات كبػػرى لػػيس تفكيػػؾ الدولػػة آخرىػػا ولمػػا كػػاف

المجتمع في العراؽ ىو مجتمع عشائري نسبياً عمى الرغـ مػف تػداخؿ سػياقات ثتافيػة ذات سػمة تراكميػة اجتماعيػاً منيػا الػديف
والطائفػػػة ممػػػا اضػػػطر معظػػػـ األفػػػراد لمعػػػودة إلػػػى جماعػػػاتيـ المرجعيػػػة وأىميػػػا عشػػػائرىـ طمبػػػاً لألمػػػف وتفاظػػػاً عمػػػى تيػػػاتيـ

وممتمكاتيـ وبغرض التتاضي وأربح رؤساء العشائر ىـ ذوي النفوذ والتػرار !..وقػد كػاف لجػوء الفػرد العراقػي إلػى العشػيرة ىػو
ٗٔ

نشر في مجلة (القادسية في اآلداب والعلوم التربوية /السنة 5102 :المجلد 02 :العدد /3 :الصفحات)373-353 :

الخيار الوتيد أمامو في أوقات األزمات لمتفاظ عمى تياتو وممتمكاتو فاالعتماد عمػى سػمطة العشػيرة يكشػؼ يكشػؼ عػف تراجػع

الثتافة التضرية لتساب الريفية.

لتد أبدت عشائر الخزاعؿ مواقؼ متفاوتة في التعامؿ مع الواقع الذي فرضػو االتػتالؿ فبينمػا أعمنػت عشػائر مػنيـ كانػت قػد

عانت مف بطش النظاـ الدكتاتوري مساندتيا لمنظاـ السياسي الجديد في العراؽ أعمنت العشػائر التػي خسػرت مكانتيػا السياسػية

ومنارب ذوييا عف متاومتيا لألوضاع الجديدة بتجة متاومة االتتالؿ ..فيما فضمت عشائر أخرى مراقبة الموقؼ.

إف ما يمكف مالتظتو في االجتماع السياسي لمعراؽ منذ ستوط الدكتاتورية باالتتالؿ األمريكي ىو انتساـ وتج أز كؿ عشيرة

مف عشائر الوسط والجنوب في مجموعات تتبع والءات مختمفة كأف تتبع مجموعة أفراد مف العشيرة الواتدة تزباً سياسياً

معيناً (أو تتمد رجؿ ديف) فيما تتبع مجموعة أفراد مف نفس العشيرة تزباً أو تجمعاً سياسياً آخر (أو تتمد رجؿ ديف أو مرجعاً
آخر) .وذلؾ بعد أف اخترقتيا األتزاب الدينية أو الطائفية ىذه المرة.

ففي عشائر الخزاعؿ ومثمما ىو تاؿ العشائر العراقية بعامة يبدو التوجو السياسي لألفػراد مػرتبط بػوعييـ أكثػر منػو بتتاليػد

العشيرة أو التبيمة وىذه التوجيات عموماً تعتمد المرالح أو المكاسب أكثػر منيػا عمػى المبػاديء واأليػديولوجيا .فػأفراد الخزاعػؿ

ليسػوا جميعػاً (قوميػػوف) أو (بعثيػوف) كمػػا أنيػػـ ليسػوا جميعػاً (ماركسػػيوف) أو (شػػيوعيوف) أو تتػػى (ليبراليػػوف) ولػػذا ال وجػػود

لمتوجيات السياسية الموتدة داخؿ أفراد العشيرة الواتدة (منذ خمسينات الترف الماضي) إذ إف ذلؾ يعتمد عمػى األفػراد أنفسػيـ.
لكف الموقؼ العاـ لمعشيرة يتوده في العادة شيخ العشيرة.

ويبػػدو اىتمػػاـ عشػػائر الخزاعػػؿ بالسياسػػة جميػاً فضػػمنوا (سػػانية) بتيػػث أنيػػا ضػػمنت تشػػريعاتيا العشػػائرية ممثمػػة بػػػ(سانية

عشائر الخزاعؿ) فترة تتتدث عف عالقة األفراد بالسياسة وما يمكف أف ينت عف ذلؾ مػف جػرائـ وخروقػات وأنيػا فػي تػاؿ عػدـ

ٍ
بشػكؿ أو
عمميا بالمشاركة السياسية لألفراد بانضماميـ لتزب أو جماعة سياسية تكوف غير مسؤولة عما سيتدث وىذا يشػير

بآخر إلى أف الدعـ السياسي لمعشيرة غير مضموف ما لـ يخرج عبر منظومة العشيرة وآلياتيا ويستترؿ موافتتيا.

غير إف شيوخ عشػائر الخزاعػؿ لػـ يكتفػوا بمراقبػة الموقػؼ بعػد االتػتالؿ األمريكػي وسػتوط النظػاـ الػدكتاتوري وأخػذ الػبعض

منيـ يتدـ نفسو كمرشح عف المدينة فيما تعامؿ الػبعض مػع إدارة االتػتالؿ فػي المدينػة فيمػا ظػؿ شػيوخ آخػروف وأجاويػد مػف

المدينة يراقبوف الموقؼ .وسنتاوؿ في ىذا المتور اإلشارة بإيجاز إلى الشخرػيات التػي تنتمػي لعشػائر الخزاعػؿ والتػي أسػيمت

ٍ
بشكؿ فاعؿ في االجتماع السياسي لمعراؽ منذ ستوط الدكتاتورية في أبريؿ ٖٕٓٓ.

يمكف لنا البدء مف شخرية الوزير السابؽ (تازـ ﮔطػراف الشػعالف) والػذي ثػار تولػو الكثيػر مػف الجػدؿ و(تػازـ الشػعالف)

كما يعرؼ ىو أتد أبناء عمومة الشيخ تسيف عمي الشعالف شيخ عموـ الخزاعؿ وكاف قد شغؿ منرػب مػدير ألتػد المرػارؼ
التكومية في الديوانية وقد كاف عضواً فػي المجمػس الػوطني (أو البرلمػاف) بدورتػو األولػى عػاـ ٓ ٜٔٛأيػاـ نظػاـ رػداـ وذلػؾ

قبؿ مغادرتو لمعراؽ في أواسط الثمانينات في الترف الماضي.

ومنػذ عودتػو بعػػد سػتوط الدكتاتوريػة قػػاـ تػازـ الشػعالف بجيػػود واضػتة لتبػوأ منرػػب (متػافظ المدينػة) والػػذي ظػؿ شػػاغ ارً

ألكثر مف خمسة أشير بعد االتتالؿ (تتى سبتمبر ٖٕٓٓ) .وعمػى الػرغـ مػف أف ىػذه الجيػود كانػت مرفوضػة مػف قبػؿ عشػائر

الخزاعؿ باعتبار أنو لـ يكف شيخيا العػاـ إال أف ذلػؾ لػـ يمنعػو مػف أف يرػبح متافظػاً لممدينػة فػي سػبتمبر ٖٕٓٓ بتػرار مػف
سمطات اإلدارة األمريكية في الديوانية.

(٘ٗ)
قػرب
وقد كثرت االضطرابات أثناء إدارتو لممدينة رغـ ما أغدقو األمريكاف عمييػا مػف أمػواؿ طائمػة  .ويؤخػذ عمػى تػازـ أنػو ّ

األفراد مف عشائر الخزاعؿ دوف االىتماـ بكفػاءتيـ لكػف ذلػؾ لػـ يتسػب تسػابو فمنتػو (أيػاد عػالوي) رئػيس الػوزراء السػابؽ

منرب وزير الدفاع في تكومتو المؤقتة في يونيو ٕٗٓٓ ولغاية أكتوبر ٕ٘ٓٓ .وفي عاـ  ٕٓٓٙأردرت متكمة عراقيػة أمػ ارً

بإلتاء التبض عميو بتيمة التورط في عمميات الفساد في وزارة الدفاع بتيمة مميار دوالر أباف شغمو المنرب(.)ٗٙ

ثاني الشخريات التي يمكف اإلشارة إلييا ىي الطبيبة (رجاء تبيب الخزاعي) العضػو فػي مجمػس التكػـ االنتتػالي (ٖٕٓٓ-

ٕٗٓٓ) .وكانت السيدة الخزاعي قد درست الطب فػي بريطانيػا منػذ نيايػة السػتينات وعػادت إلػى العػراؽ  ٜٔٚٚلتمػارس الطػب.
٘ٔ
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وقد اختارتيا سمطات االتتالؿ فضالً عػف امػرأتيف أخػرتيف (عتيمػة الياشػمي ورػنكوؿ جابػؾ) كأعضػاء فػي المجمػس التكػـ وقػد
مثمت رجاء ترة الشيعة فيو .وبعد تؿ المجمس أربتت عضواً مستتالً في التائمة العراقيػة التػي يتزعميػا أيػاد عػالوي لخػوض

انتخابات ٕ٘ٓٓ غير نيا لـ تترؿ عمى نسبة مؤىمة مف األروات.

ثالػػث ىػػذه الشخرػػيات التػػي لعبػػت دو ارً ميم ػاً فػػي المشػػيد السياسػػي العراقػػي منػػذ أبريػػؿ ٖٕٓٓ ىػػو الشػػيخ (تسػػيف عمػػي

الشػعالف) .وكػػاف الشػػيخ تسػػيف الػػذي ترػؿ عمػػى كميػػة اإلدارة واالقترػػاد فػػي نيايػػة السػبعينات مػػف التػػرف الماضػػي قػػد انتخػػب

عضواً في المجمس الوطني (البرلماف) بدورتو الثانية ٗ ٜٔٛغير إف تمؾ العالقة بالمؤسسة السياسية فػي زمػف النظػاـ السػابؽ
ستنتيي بالتطيعة بعد أف شػارؾ الشػيخ تسػيف فػي انتفاضػة مػارس ٔ ٜٜٔالتػي تػدثت بأعتػاب تتريػر الكويػت وىزيمػة نظػاـ

البعث بؿ كاف أتد قادة تمؾ االنتفاضة وظؿ عمى قائمة المطموبيف لمنظاـ تتى ستوط ىذا األخير في أبريؿ ٖٕٓٓ.

وظؿ الشيخ (تسيف الشػعالف) الػذي أرػبح رئيسػاً لعمػوـ عشػائر الخزاعػؿ يراقػب السػاتة السياسػية قبػؿ أف يخػوض تجربػة

رئاسػػة مجمػػس المدينػػة أو المتافظػػة فػػي سػػبتمبر مػػف عػػاـ ٖٕٓٓ ومػػع اقت ػراب االنتخابػػات ائتمػػؼ (تسػػيف الشػػعال ف) بتائمتػػو
(الوفاء لمعػراؽ) مػع التائمػة الوطنيػة العراقيػة بتيػادة (أيػاد عػالوي) ليرػبح عضػواً فػي البرلمػاف التػالي .وقػد عػرؼ عنػو النزاىػة

وعدـ تتريبو أفراد عشيرتو وىو ما يتناقض مع منرب المشيخة التتميدي مما جعمو أكثر قبوالً في مجتمع الديوانية.
خامتح

لتد مثؿ تاريخ عشائر الخزاعؿ أنموذجاً لمتمرد العشائري عمى الوالة العثمانييف طواؿ قرنيف أو أكثر غير أف عشائر الخزاعؿ

لعبت دو ارً سياسياً ميماً في العيد الممكي لعراؽ الدولة التديثة وخار ًة في عشرينات وثالثينات الترف الماضي سواء مع

سمطة الدولة (بمشاركة شيوخ بعضيا في مجمس البرلماف أو مجمس النواب) أو في معارضتيا (بعدـ االستجابة ألوامر السمطة

أو بالتمرد المسمح في بعض األتياف) .وربما خفُ َت دور ىذه عشائر الخزاعؿ مع قياـ االنتالبات العسكرية المتتالية واإلطاتة

بالتكـ الممكي في عراؽ الدولة التديثة وذلؾ بعد أف اخترقتيا التنظيمات السياسة التديثة ممثمة باألتزاب العممانية (شيوعية

وقومية) .مما منع تبمور توجيات سياسية موتدة داخؿ عشائر الخزاعؿ جميعاً إذ اعتمدت ىذه التوجيات عمى مواقؼ األفراد

أنفسيـ .غير أنو عشائر الخزاعؿ عادت لتمارس دو ارً اجتماعياً متمي ازً في متافظة الديوانية طواؿ تسعينات الترف الماضي

وذلؾ بفعؿ استعانة النظاـ الدكتاتوري بيا لضبط األفراد بفعؿ ضعؼ الدولة وتردي سمطة التانوف .لكف عشائر الخزاعؿ أبدت

مواقؼ متفاوتة في التعامؿ مع الواقع السياسي الذي فرضو االتتالؿ األمريكي في أبريؿ (نيساف) ٖٕٓٓ رغـ أف معظميا
تاوؿ تممس دور لو في (الديمتراطية) العراقية المستتدثة .فأثمرت ىذه المتاوالت عف تتديـ نماذج متنوعة ساىمت في المشيد

السياسي في العراؽ بعد ستوط الدكتاتورية.

أما عمى المستوى االجتماعي فإف (ثتافة عشائرية) تطغى في سماتيا عمى سموكيات األفراد وعالقاتيـ بشكؿ واسع في

متافظة الديوانية وىي تنتشر بشكؿ أكبر في قرى متافظة الديوانية تتبعيا النواتي ومف ثـ تأتي أقضية المدينة وىي تشيع

ىذه األياـ تتى في الجماعات االجتماعية لمجتمع الديوانية (سياسية كانت أو غير ذلؾ) .بمتابؿ انتسار دور (العشيرة) كتنظيـ

فاعؿ في المجتمع وتتمص دور وسمطة شيخ العشيرة تتى عمى أفراد العشيرة أنفسيـ.

ٔٙ

نشر في مجلة (القادسية في اآلداب والعلوم التربوية /السنة 5102 :المجلد 02 :العدد /3 :الصفحات)373-353 :

اليوامش
(ٔ) وداي العطية :تاريخ الديوانية قديماً وحديثاً ،النجؼ ،المطبعة الحيدرية ،ٜٔ٘ٗ ،ص ٕٔ
(ٕ) ميتشؿ دينكف :معجـ عمـ االجتماع ،ت :إحساف محمد الحسف ،بغداد ،دار الرشيد لمنشر ،ٜٔٛٓ ،صٕٖٙ
(ٖ) عالء الديف جاسـ البياتي :المصدر السابؽ ،ص ٜٚ
(ٗ) كما هو حاؿ قبيمة (األكرع) و(الجبور) و(آلبدير) وغيرها مف قبائؿ الديوانية.
(٘) مثمما هي (فندة) رّخيص مف (فخذ) بطيف بف حسيف (مالحظة الباحث).
( )ٙوكما هو حاؿ بيت (شرماهي) في هذا القسـ مف عشيرة الخزاعؿ (مالحظة الباحث).
( )ٚمحمود عبد المولى :أنظمة المجتمع والدولة في اإلسالـ ،طرابمس ،ليبيا ،الدار العربية لمكتاب ،ٜٔٛٛ ،ص ٖٔ
( )ٛوكما يصؼ أحد الشيوخ ذلؾ بأنه مشابه لموقؼ القاضي مػف تػدويف القضػايا فػي المحكمػة ،فالقاضػي يجيػد القػراءة والكتابػة ،لكنػه ال يػدوف أقػواؿ الشػوود والمتومػيف داخػؿ المحكمػة ،بػؿ يتػرؾ ذلػؾ
لمف هـ دونه ،وذلؾ زيادة في الويبة والمكانة.
( )ٜيمكف اعتبار الفصؿ مقياساً لوحدة الفخذ والعشيرة والقبيمػة ،ألنػه فػي معظػـ الجػرائـ ،تختمػؼ المشػاركة بػدفع تعػويض (فصػؿ) الجػرائـ بػاختالؼ السػواني أو السػنف التػي تحكػـ العشػائر ،لكػف بعػض
الجرائـ تتحمؿ ديتو ا أو فصموا الفرد المرتكب لمجريمة أو عائمته وحدهـ ،وكما هو حاؿ جػرائـ (السػودة) أي الزنػى ،و(النويبػة) أي خطػؼ المػرأة ،و(الصػيحة) أي محاولػة إغػراء المػرأة .وتعػد كػؿ هػذ
الجرائـ مخزية ومعيبة (شاكر مصطفى سميـ :المصدر السابؽ ،ص ٔٗٔ) ،تتحمؿ القبيمة بكافة أفرادها الفصؿ ا لمقدـ كتعويض ،إف كانػت قػد اقترفػت ضػد فػرد مػف قبيمػة أخػرح ،أو تتحمموػا العشػيرة
إف كانت قد اقترفت ضد فرد مف عشيرٍة أخرح داخؿ القبيمة ،أو يتحمموا الفخذ لوحد في حالة ارتكابوا مف قبؿ فرد منه ضد فرد مف فخذ في نفس العشيرة.
(ٓٔ) ويختمؼ مقدار التعويض الواجب دفعه كثي اًر بالنسبة لمجريمة باختالؼ العشائر وسوانيوا (شاكر مصطفى سميـ :المصدر السابؽ ،ص )ٔٗٙ
(ٔٔ) ويتزوج الرجؿ المعتدح عميه أو أقرباؤ بالمرأة المقدمة كتعويض له أو ألهمه .وال يتـ الزواج بواتيه النسػاء رغبػةً فػيوف ،وال تطمػب أيػديوف مػف أهػاليوف ،بػؿ يؤخػذف كتعػويض وغ ارمػة وينتػزعف مػف
خصػوـ ،ولػػذا فالمعتقػػد أف أمثػاؿ أوالء النسػػوة يعػػاممف معاممػةً سػػيئة مػػف قبػؿ أزواجوػػف وأهموػػـ (خيريػه عبػػود ياسػػيف وآخػروف :عػػادات وتقاليػػد سػكاف األهػوار ومقاربتوػػا لمسػنف الرافدينيػػة القديمػػة ،المنػػارة
(دورية) ،بحسب الرابط.)http://www.almannarah.com/Print.aspx?NewsID=983 ،
(ٕٔ) لكف بعض العشائر الزاؿ يمارسوا ،فقد سجؿ الباحث حدوث حالتيف عمى األقؿ ،لفصؿ عشائري تـ فيوا تقديـ النساء كفصميات .كانت واحدة منوا في عشيرة آلبونايؿ (مالحظة لمباحث).
(ٖٔ) كاف نظاـ المقايضة يتـ عف طريؽ استبداؿ السمع بعضوا ببعض فيتنازؿ أحد المتبادليف لآلخر عف سمعة تزيد حاجتوػا مقابػؿ حصػوله منػه عمػى سػمعة يحتػاج إليوػا .مثػؿ اسػتبداؿ بػيض بتمػر أو
شعير بقمح( ،عمي الوردي :لمحات إجتماعية مف تاريخ العراؽ الحديث ،لمحات اجتماعية مف تاريخ العراؽ الحديث ،بغداد ،مطبعة اإلرشاد ،مج (ستة أجزاء) ،ٜٔٚٔ ،ص .)ٕٓٙ
(ٗٔ) حنا بطاطو :العراؽ ،الطبقات االجتماعية والحركات الثورية ،مف العود العثماني حتى قياـ الجموورية ،بيروت ،مؤسسة األبحاث العربية ،مجمد (ٖ ج) ،ج ٔ ،طٔ ،ٜٜٔٓ ،ص ٜٛ
(٘ٔ) عالء الديف جاسـ البياتي :البناء االجتماعي والتغير في المجتمع الريفي ،الراشدية دراسة انثروبولوجية اجتماعية ،بيروت ،مؤسسة األعممي ،ٜٔٚ٘ ،ص (ٕ٘ٓ)ٕٓٙ-
( )ٔٙإذ يعود نظاـ ممكية األرض في العراؽ إلى العود الساساني القديـ الذي دعي بنظاـ (المزمة) أي إدارة األراضي الزراعية مف قبؿ وكػالء لممػالكيف الكبػار لؤل ارضػي ،والػذيف كػانوا فػي خدمػة الممػؾ
الساساني وحاشيته ،وقد مثمت عالقات حيازة األراضي وممكيتوا بدايات لنظاـ شبه إقطاعي ساد في اغمب األراضي الزراعية آنذاؾ .وال يسعنا المجاؿ لمخوض في تاريخ تطور حؽ ممكيتوا منذ الفتح
اإلسػػالمي لمع ػراؽ ،وحتػػى العصػػر الحػػديث ،نوانمػػا يومنػػا اإلشػػارة إليػػه فػػي هػػذا المقػػاـ هػػو أنػػه عبػػر العصػػور التاريخيػػة المختمفػػة ،خرجػػت المسػػاحات الكب ػرح مػػف األ ارضػػي مػػف دائ ػرة (األرض الُممػػؾ)
و(األراضي الخراجية واألميرية) و(المشاع) ،لتدخؿ دائرة الممكية الخاصة ،مف خالؿ آليات عػدة ،أهموػا( :الطػابو) و(المزمػة) و(الحيػازة) والوبػة واإلقطػاع واستصػالح األرض (المػوات) ،ووضػع اليػد.
(إبراهيـ الحيدري :نظاـ الممكية في العراؽ وتفكؾ القبيمة ،موقع إيالؼ ،الثالثاء ٖ ،ٕٜٓٓ /ٕ/بحسب الرابط)http://www.elaph.com/Web/ElaphWriter/2009/2/405420.htm :
( )ٔٚولكف بعد الفػتح اإلسػالمي لمعػراؽ اعتبػرت جميػع األ ارضػي كغنػائـ حػرب ،واعتبػرت تابعػة لممكيػة الدولػة اإلسػالمية ،وبعػد سػقوط العباسػييف عمػى يػد التتػار وانويػار الحضػارة (العربيػة/اإلسػالمية)،
تودمت طرؽ الري وتحولت األراضي الزراعية إلى أر ٍ
اض جدباء ،ولـ يستطع العػراؽ اسػتعادة عافيتػه إال فػي بدايػة القػرف الماضػي( .محمػود عبػد الفضػيؿ :التشػكيالت االجتماعيػة والتكوينػات الطبقيػة
في الوطف العربي ،دراسة تحميمية ألهـ التطورات واالتجاهات خالؿ ٘ٗ ،ٜٔٛ٘-ٜٔبيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،طٕ ،ٜٜٔٚ ،ص )ٜٙ
( )ٔٛنفسه
( )ٜٔكاف الوالي مدحت باشا (ٕٕ )ٔٛٛٗ-ٔٛواحداً مف كبار رجاالت اإلدارة العثمانية ،تولى إدارة بغداد لمدة خمس سنوات امتدت بيف األعواـ (( )ٖٔٛٚ -ٔٛٙٛراجع المنجد ،ص ٘ٗ.)ٙ
ٍ
أقساط مالي ٍة قميمة عمى مدح آجػاؿ طويمػة مػف شػأنه توطينوػا ،وبػذلؾ تخمػد الثػورات واالضػطرابات ،ولكنػه أخفػؽ
(ٕٓ) إذ اعتقد هذا الوالي أف تمميؾ األراضي التابعة لمممكية العامة ألبناء القبائؿ ،لقاء
في هذا المشروع (غالب الشابندر :التحوالت الفكرية والسياسية في العراؽ خالؿ القرنيف األخيريف)http://www.bashaer.org/vb/showthread.php?t=284 ،ٕٓٓٗ ،
(ٕٔ) غالب الشابندر :المصدر السابؽ
(ٕٕ) حنا بطاطو :العراؽ ،مصدر سابؽ ،ص ٜٔ
(ٖٕ) إبراهيـ الحيدري :نظاـ الممكية في العراؽ وتفكؾ القبيمة ،موقع إيالؼ ،الثالثاء ٖ ،ٕٜٓٓ /ٕ/بحسب الرابطhttp://www.elaph.com/Web/ElaphWriter/2009/2/405420.htm :
(ٕٗ) كػ ػ ػػاظـ حبيػ ػ ػػب :هػ ػ ػػؿ الػ ػ ػػدور الجديػ ػ ػػد الػ ػ ػػذي ي ػ ػ ػراد أف تمعبػ ػ ػػه العشػ ػ ػػائر العراقيػ ػ ػػة فػ ػ ػػي مصػ ػ ػػمحة الػ ػ ػػبالد والمجتمػ ػ ػػع  ،موقػ ػ ػػع الح ػ ػ ػوار المتمػ ػ ػػدف ،ع (ٖٕ٘) ،ٕٖٓٓ/ٙ/ٕٗ ،بحسػ ػ ػػب الػ ػ ػ ػرابط:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=8174
(ٕ٘) مجموعة مف المؤلفيف :العراؽ في التاريخ (إشراؼ وتقديـ :صالح أحمد العمي) ،بغداد ،دار الحرية لمطباعة ،ٜٖٔٛ ،ص ٕ٘ٙ
( )ٕٙعبد األمير هادي العكاـ :الحركة الوطنية في العراؽ (ٕٔ ،)ٜٖٖٔ-ٜٔالنجؼ ،مطبعة اآلداب ،ٜٔٚ٘ ،ص ٖٙ
( )ٕٚعباس عبود سالـ :المواطنة والسمطة في العراؽ ،مف مكونات غيبتوا الدولة إلى دولة غيبتوا المكونات ،موقع كتابات ،بحسب الرابطhttp://www.kitabat.com/i51160.htm :
( )ٕٛتحركت جماعات في المناطؽ الوسطى والجنوبية مف العراؽ باتجا المرجعية ،وكاف عمى رأسوا آنذاؾ العالـ (اليزدي) ،مطالبيف إيا بفتوح دينية لمجواد ضد االحتالؿ البريطاني ،لكنه رفض
ذلؾ واستمرت الضغوط عميه ولـ تنجح .نتيجة الى ذلؾ اضطر رؤساء العشائر والسياسيوف لمذهاب الى سامراء لمقابمة (المير از الشيخ محمد تقي الشيرازي) حيث كاف يسكف مدينة سامراء حيث
تتواجد مرجعيته هناؾ ،فطمبوا منه أوالً االنتقاؿ الى كربالء إلصدار فتوح دينية ضد االحتالؿ البريطاني فاستجاب س ماحة الشيخ الشيرازي لطمبوـ وترؾ سامراء وتوجه الى كربالء مع ولد (السيد
رضا) ،فالت ّفت القيادات السياسية والعشائرية حوله ثـ قدـ إليه شيوخ عشائر الوسط والجنوب ووضعوا عشائرهـ تحت قيادة المرجعية الدينية بما فيوـ السياسييف في بغداد ،فقاـ بكتابة عدة رسائؿ منوا
ال ى االمـ المتحدة طالب فيوا التدخؿ إلخراج البريطانييف مف العراؽ وكذلؾ كتب رسائؿ الى بعض رؤساء الدوؿ العربية بوذا االمر .ف مـ تستجب بريطانيا ،ولـ تتحرؾ االمـ المتحدة ،لطمب خروج
االنكميز مف العراؽ بؿ توسع االحتالؿ الى شماؿ العراؽ .ونتيجة لوحدة السياسيف العراقيي ف وشيوخ عشائر الفرات االوسط التي كانت شماؿ منطقة الشامية تمتد حدودها مابيف كربالء والنجؼ
والناصرية ،وعقد اجتماع في مدينة النجؼ االشرؼ وحضر مف رجاؿ الديف ومف السادات وشيوخ العشائر نذكر بعض منوـ (الشيخ سمماف اؿ عبطاف شيخ عشيرة الخزاعؿ ،والشيخ مرزوؾ آؿ عواد
شيخ العوايد ،والشيخ عبد الواحد الحاج سكر شيخ اؿ فتمة ،والسيد مودي زويني ،والسيد محسف ابو طبيخ ،والعمماء واالعالـ وكثيريف مف شيوخ الشامية) وبعد هذا االجتماع عقد اجتماع اخر في
كربالء لشيوخ الفرات االوسط ،طالبيف مف الشيخ الشيرازي بأصدار فتوح لمجواد ضد االحتالؿ البريطاني فأصدر فتوا الشويرة عاـ ُٕٓ ٜٔمفتياً بالجواد ضد قوح الكفر البريطانييف وقد تجمعت
اكثر رؤساء العشائر والقبائؿ والقادة السياسيف ومف بينوـ (ابف ضاري) مف ابو غريب ،غرب بغداد ،سنداً لمثورة وحصؿ اوؿ اجتماع في كربالء برئاسة الشيرازي ،وتشكؿ مف هذ القبائؿ وحدات
عسكرية توزعت مف قضاء الرميثة الى كربالء ،وأقر االجتماع (المؤتمر) في كربالء بالتحرؾ السريع ضد القوات البريطانية إلسناد الثورة التي انطمقت مف كربالء وبفتوح مف الشيرازي (حسيف كاظـ
ت اإلستكانة ،موقع شبكة النبأ ،بحسب الرابط.)http://www.annabaa.org/nbanews/2009/06/240.htm :
العرادي :ثورة العشريف في العراؽ ..تاريخ أمة َأب ْ
( )ٕٜومف هذ القوانيف :دفع (الدية) و(الفصؿ) ،و(أخذ الثأر) ،و(النووة ،بفتح النوف والواء) ،و(الزواج گصة بگصة) ،والزواج المبكر جداً ،وتعدد الزيجات بطريقة مبالغ بوا ،واقتناء السالح ،باعتبػار
(الشرعية) الوحيدة التي تسوح بوا األمور ،بعيداً عف أي شرعية أخرح ،دينية أو دنيوية .فمما هو شائع في القبائؿ والعشائر قتؿ المرأة المتومة بارتكاب جريمة الزنا ،حتى دوف دليؿ أو بمجرد الشبوة
والظف ،في حيف إف الديف اإلسالمي يقرر أف جريمة الزنا ال تثبت إال بأربعة شوود نحو ما ورد في الكتاب الكريـ (سورة النور ،اآليػة ٗ) .كمػا أف الػديف اإلسػالمي قػرر أف ديػة القتػؿ (التعػويض عػف
القتؿ) هو حؽ لورثة القتيؿ ال يشاركوـ فيوا احد ،فػي حػيف أف السػائد كعػرؼ عشػائري اسػتحواذ العشػيرة عمػى األكثػر مػف الديػة ،واخػذ جػزء كبيػر مػف التعػويض ،وهػذا ممػا يخػالؼ القػانوف الػذي منعػه
الدسػػتور بعػػد أف أخطػػر والػػديف الحنيػػؼ .فعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ ،تضػػع النصػػوص القرآنيػػة والتعػػاليـ اإلسػػالمية ،المسػػؤولية عمػػى عػػاتؽ الف ػرد وحػػد  ،وتحممػػه وحػػد وزر أفعالػػه ،ف ػ ف قػػانوف العشػػيرة يضػػع
المسؤولية عمى عاتؽ العشيرة كموا كوحدة واحدة ،وبطريقة تضامنية تكافمية ،فيدعو إلى أخذ الثأر مف شخص ،ليس له مف أي جريرة تذكر غير انتماء لعشيرة القاتؿ.
وفي الوقت الػذي تػنص فيػه التعػاليـ اإلسػالمية عمػى التسػاوي بػيف النػاس فػي الػدنيا ،باعتبػارهـ جميعػا مػف نسػؿ آدـ وحػواء ،خمقوػـ ا( مػف (نفػس واحػدة) ،ويكػرموـ ا( بموجػب تقػوح كػؿ مػنوـ،
يصنؼ القانوف العشائري الناس وفؽ مراتبية خاصة ،ويضع معيار النسب أو في المقػاـ األوؿ ،ويطالػب مػف األخ أف ينصػر أخػا (ظالمػاً ومظمومػاً) ،ويأخػذ بثػأر بغػض النظػر عػف أي حيثيػات .كمػا
ال) كانت موجودة قبؿ ظوور اإلسالـ ،لكنوا ظمت باقية حتى يومنا هػذا ،رغػـ أف اإلسػالـ نوػى عنوػا .فػابف
إف الكثير مف القوانيف العشائرية ،خصوصًا ما يتعمؽ منوا باألحواؿ الشخصية (كالنووة ،مث ً
العـ ،مثالً ،ما يزاؿ ،مثمما الحاؿ في الجاهمية (يقدـ عمى غير في زواج ابنة عمه ،وال يزاؿ مقدما عمى غير  .وما زالت البنػت تجبػر عمػى الػزواج بػه فػي حػاؿ عػدـ رغبتوػا مػف الػزواج ،وقػد ال يتركوػا
تتزوج مف غير إال ب رضائه ،وقد يكوف هذا اإلرضاء بدفع ترضية له)( .طارؽ حرب :المصدر السابؽ).
(ٖٓ) كما هو حاؿ ابف سند البصري مؤرخ المماليؾ وغير .
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نشر في مجلة (القادسية في اآلداب والعلوم التربوية /السنة 5102 :المجلد 02 :العدد /3 :الصفحات)373-353 :
(ٖٔ) عندما جاء الرسوؿ محمد بالدعوة اإلسالمية آمف قسـ مف خزاعة باإلسالـ منذ أيامه األولى ،ثـ التحؽ اآلخريف بعد صمح الحديبية وخالؿ قياـ عدد مف أبناء خزاعة بأداء فريضة الحج في مكة
قتؿ بعض منوـ (ٓٓٗ شخص) داخؿ الكعبة فقد قاـ الصحابي والشاعر البميغ (عبد ا( بف الورق اء) الذي شارؾ مع الرسوؿ محمد في جميع المعارؾ وشود حطيف مع اإلماـ عمي بف أبي طالب
ب بالغ الرسوؿ باألمر فجابه الرسوؿ (ص) بقوله (ال نصرني ا( إف لـ أنصر خزاعة) ...وبعد ذلؾ تحركت خزاعة مع الرسوؿ الكريـ محمد وتـ فتح مكة.
(ٕٖ) عنػػد مجػػا اإلمػػاـ عمػػي بػػف أبػػي طالػػب (ع) إلػػى الكوفػػة فأصػػطحبه أبنػػاء خ ازعػػة ،كمػػا أف خ ازعػػة تزعمػػت المطػػالبيف بثػػأر الحسػػيف فػػي حركػػة الت ػوابيف ،فكانػػت الحركػػة بزعامػػة (سػػمماف بػػف سػػرد
الخزاعي) وابنه مسيب ،واستمر أبناء خزاعة السكف في العراؽ زمف األموييف والعباسييف ،وبعد استيالء العثمانييف عمى العراؽ واستوطنوا المنطقة الممتدة حوؿ ضفتي نور الفرات.
(ٖٖ) ياس ػ ػ ػ ػػيف البك ػ ػ ػ ػػري :أمريك ػ ػ ػ ػػا واس ػ ػ ػ ػػتراتيجية م ػ ػ ػ ػػا بع ػ ػ ػ ػػد الفدرالي ػ ػ ػ ػػة ،العش ػ ػ ػ ػػائر وتش ػ ػ ػ ػػطير الفض ػ ػ ػ ػػاءات الطائفي ػ ػ ػ ػػة ،موق ػ ػ ػ ػػع الحػ ػ ػ ػ ػوار المتم ػ ػ ػ ػػدف ،ع ( ،ٕٓٓٛ/ٖ/ٕٔ ،) ٕٕٔٛبحس ػ ػ ػ ػػب الػ ػ ػ ػ ػرابط:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=127699
(ٖٗ)
ال سنة وشيعة داخؿ عشيرة الجبور ،ومثؿ ذلؾ في الجنابات والزبيدات وأؿ عامر والشمرييف والعنزييف واغمب العشائر العراقية األخرح (مالحظة لمباحث).
فوناؾ مث ً
(ٖ٘) وهي الضريبة المستحقة عمى أمواؿ المسمـ الشيعي ،ومف أسموا فوي تبمغ (ٕٓ  )%مف األمواؿ (مالحظة لمباحث).
( )ٖٙقاـ وفد مف هذ العشيرة التي تتواجد في الديوانية ومدينتي غماس وابو تػبف ،ومنػاطؽ جنوبيػة أخػرح ،بزيػارة الػى ممثمػيف لمتيػار الصػدري فػي النجػؼ األشػرؼ والديوانيػة ،وأعمنػوا بػراءتوـ مػف حػازـ
الشعالف ،وقالوا حسب مصادر مطمعة ،اف حازـ تخمى عف دينه وعف قيمه وصار أداة بيد المحتميف ،وتوعدوا بمعاقبته بما يمميه عميوـ الشرع اإلسالمي.
( )ٖٚوتكشػػؼ رسػػائؿ (المػػس بيػػؿ) التػػي كانػػت تبعثوػػا عػػف نشػػاطوا فػػي التنسػػيؽ واالتصػػاؿ مػػع العشػػائر ،فقابمػػت عػػدداً كبي ػ اًر مػػف شػػيوخ العشػػائر وأفرادهػػا ،ورتبػػت االتفاقيػػات معوػػـ فض ػالً عػػف جمػػع
المعمومات ،فقد أعدت خريطة لمعشائر العراقية ،رتبتوا حسب الحروؼ األبجدية( ،المس بيؿ :فصوؿ مف تاريخ العراؽ القريب ،ترجمة :جعفر الخياط ،بيروت ،دار الكتب ،ٜٔٚٔ ،ص .)ٕٙ
( )ٖٛوهػو نظػػاـ كػػاف قػػد عفػا عميػػه الػػزمف األوربػػي الغربػي كمػػا تمػػت اإلشػػارة ،فقػد أصػػبح المجتمػػع األوربػػي يعػيش عصػػر ال أرسػػمالي ،فضػالً عػف أف نظػػاـ اإلقطػػاع يتعػػارض أصػالً مػػع مشػػروع الدولػػة
الحديثة التي قاـ البريطانيوف ب نشائوا فيما بعد (مالحظة لمباحث).
( )ٖٜنفسه ،ص ٖٔٙ
(ٓٗ) غساف سالمة :المجتمع والدولة في المشرؽ العربي ،بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ط ٕ ،ٜٜٜٔ ،ص ٕٜٔ
(ٔٗ) وهذا يشمؿ حاالت تمرد قبائؿ وعشائر الجنوب في القرف التاسع عشر ،كما في القرف العشريف (السيما السنوات ٖ٘ ،)ٜٖٔٙ-ٜٔويشمؿ أيضاً تمرد األكراد في جبػالوـ ووديػانوـ الػوعرة ،ناهيػؾ
تحصنت في أهوار الجنوب ،ص ٕٕٕ
عف انتقاؿ مجموعة منشقة مف الحزب الشيوعي في ستينات القرف الماضي إلى نوٍع مف حرب العصابات الريفية ،وذلؾ بعد
ّ
(ٕٗ) لممزيد راجع الجزء الثالث مف كتاب بطاطو ،وتحديداً الصفحات (ٖٕٓ )ٖٕ٘-والصفحات (ٕٓٗ )ٗٓ٘-والخاصة بالجداوؿ التي دونت فيوا المعمومات الحياتية المتعمقة بأعضاء مجمسػي قيػادة
انقالب  ٛفبراير (شباط) ٖ ،ٜٔٙوانقالب يوليو (تموز)  ٜٔٙٛعمى التوالي (مالحظة لمباحث).
(ٖٗ) حتى أصبح يطمؽ عمى هؤالء (شيوخ التسعينات) مف قبؿ غالبية األفراد في العراؽ (مالحظة لمباحث).
(ٗٗ) هي (بغداد واألنبار وديالى وتكريت والموصؿ) ،إذ واجه النظاـ الدكتاتوري مظاهر عصياف وتمرد واسع النطاؽ مف قبؿ الشيعة العرب في الجنوب واألكراد في الشماؿ.
(٘ٗ) يقدر الرقـ بػ(ٓٓ٘) مميوف دوالر أو نصؼ مميار أنفقت فقط في التسعة أشور األولى (مف سبتمبر ٖٕٓٓ ولغاية مايو ٕٗٓٓ).
( )ٗٙحسف لطيؼ الزبيدي :األحزاب والجمعيات والحركات والشخصيات السياسية والقومية والدينية في العراؽ ،العراؽ-لبناف ،مؤسسة العارؼ لممطبوعات ،ٕٓٓٚ ،صٕ٘ٗ
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