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القضاء العشائري في الجزيرة الفراتية

أنطون قس جبرائيل)1) 

ملخص البحث

إلى	 الفراتية(	 الجزيرة	 )في	 املتخاصمين	 2011		تراجعت	ظاهرة	لجوء	 لعام	 لسنوات	عدة	سابقات	
التي	عصفت	بسورية،	 الدولة	بعد	األحداث	 	أن	غياب	سلطة	

ّ
القضاء	العشائري	لحل	خالفاتهم،	إال

قضائي	 بديل	 تقديم	 على	 وشرقها(	 سورية	 لشمال	 الذاتية	 )اإلدارة	 الواقع	 األمر	 قدرة		سلطة	 وعدم	
مقبول	جعل	أعداد	الراغبين	في	حل	خالفاتهم	عن	طريق	القضاء	العشائري	بازدياد	ملحوظ.	

تشمل	 التي	 الفراتية	 الجزيرة	 منطقة	 في	 العشائري	 للقضاء	 تحليلية	 دراسة	 البحث	 هذا	 يقدم	
املحافظات	السورية	الثالثة	)الحسكة	ودير	الزور	والرقة(.	ويدرس	البداوة	بوصفها	ظاهرة	سكانية،	
ويتحدث	عن	خصيصاتها،	ويورد		عدًدا	من	التعريفات	املهمة	التي	تساعد	في	مقاربة	املوضوع.	ويقدم	
السكانية	 املكونات	 العربية	والكردية	وبقية	 العشائر	 الخالفات	لدى	 املتبعة		لحل	 الطرائق	 ملحة	عن	
في	 التحضر	 وآثار	 وقانونًيا،	 تاريخًيا	 البدو	 توطين	 محاوالت	 على	 الضوء	 ويلقي	 الفراتية.	 الجزيرة	 في	
	إلى	نتيجة	مفادها		عدم	تمكن	القضاء	

ً
بدو	املنطقة،		وإيجابيات	القضاء	العشائري	وسلبياته	وصوال

الدولة	 ووجود	سلطة	 األحوال	 استقرار	 حال	 في	 الرسمي	 القضاء	 من	 	
ً

بديال يكون	 أن	 من	 العشائري	
والقانون.

: املقدمة
ً

أواًل

	القضاء	السوري	تاريخًيا	بنزاهته،	وسرعته	في	الفصل	في	القضايا،	والفهم	القانوني	املتميز	
َ
		ُعِرف

لدى	القضاة	واملحامين	السوريين.	إال	أن	تلك	السمعة	الحسنة	بدأت	بالتال�سي	شيًئا	فشيًئا	مع	انتشار	
الفساد	في	الجسم	القضائي،	ولم	يعد	لألعداد	املحدودة	من	القضاة	واملحامين	النزيهين	القدرة	على	

)1(		محاٍم	سوري،	محكم	دولي	ومحلي،	مؤسس	ورئيس	مجلس	إدارة	مركز	الشرق	للتوفيق	والتحكيم	التجاري	الدولي	واملحلي.
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تجرأ	 لو	 ما	 في	 التسريح	 أو	 التعسفي	 للنقل	 عرضة	 القضاة	 وبات	 الصواب،	 جادة	 إلى	 األمور	 إعادة	
ا	
ً
أحدهم	وأصدر	قراره	بالقضية	املعروضة	أمامه	وفق	أحكام	القانون،	وبما	يمليه	عليه	ضميره	خالف

لرغبة	هذا	املسؤول	أو	ذاك	املتنفذ.

2011	ازدادت	أحوال	القضاء	سوًءا،	إما	لتدمير	مباني	 وبعد	األحداث	التي	عصفت	بسورية	عام	
أو	 األمنية،	 األوضاع	 تدهور	 بعد	 بأرواحهم	 للنجاة	 العدليين	 واملوظفين	 القضاة	 لهرب	 أو	 املحاكم،	
وتكلفة	 التداعي،	 أمد	 إطالة	 مثل	 من	 وغيرها	 األسباب	 لهذه	 املحاكم.	 إلى	 املتداعين	 لصعوبة	وصول	
التقا�سي	العالية،	عمد	كثير	من	املتخاصمين	إلى	اللجوء	إلى	التوفيق	والتحكيم	التجاري	في	املدن،	وإلى	
القضاء	العشائري	في	األرياف.	وحيث	إن	الدراسات	التي	تتعلق	بموضوع	القضاء	العشائري	في	الجزيرة	

الفراتية	قليلة	جًدا،	لذا	فإن	البحث	يهدف	إلى	سد	هذه	الفجوة	ولو	جزئًيا.			

 

ثانًيا: منهجية البحث

ويدرس	 معيشة	 نمط	 بوصفها	 البداوة	 يدرس	 حيث	 التحليلي	 الوصفي	 املنهج	 البحث	 يعتمد	
خصيصاتها،	ولتوضيح	مفهوم	القضاء	العشائري	يدرج	عدًدا	من	التعريفات	املهمة.		ويتطرق	البحث	
إلى	محاوالت	توطين	البدو،	وآثار	التحول	إلى	التحضر	في	بدو	الجزيرة	الفراتية،	وأخيًرا	يقارن	البحث	
القضاء	 	من	

ً
بديال إمكان	حلوله	 ملعرفة	مدى	 في	محاولة	 وإيجابياته	 العشائري	 القضاء	 بين	سلبيات	

الرسمي.

ا: البدو
ً
ثالث

	حليم	بركات	في	كتابه	)بحث	في	تغير	األحوال	والعالقات(	البداوة	بأنها:
َ
	عّرف

ا	عن	املاء	
ً
))نمط	معيشة	متميز،	يقوم	في	أساسه	على	تربية	املوا�سي	واإلبل	واألغنام	والترحال	بحث

والكأل،	تالزًما	مع		البيئة	الصحراوية	أو	البادية،	فقد	نشأ	هذا	النمط	من	املعيشة	في	البادية	)في	البداية	
او	بدء	الحياة	في	الصحراء(		وتكّون	تاريخًيا	نتيجة	تفاعل	دائم	وعميق	ولزمن	طويل	مع	هذه	البيئة.(()2(

)2(	حليم	بركات،	املجتمع	العربي	في	القرن	العشرين:	بحث	في	تغير	األحوال	والعالقات،	ط1،	)بيروت:	مركز	دراسات	الوحدة	العربية،	
2000(،	ص	187.
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وأشار	ابن	خلدون	إلى	أن	وجود	البدو	متقدم	على	وجود	املدن،	ووصف	طباعهم	بالقول:

))وقد	صار	لهم	البأس	خلًقا،	والشجاعة	سجية.		إن	البدو	ال	ينقادون	إلى	السياسة		وهذه	طبيعة	
منافية	للعمران	ومناقضة	له…	فطبيعتهم	انتهاب	ما	في	أيدي	الناس،		وأن	رزقهم	في	ظالل	رماحهم.(()3( 

 والبداوة	بوصفها	ظاهرة	سكانية	لها	خصائص	جعلت	أسلوب	حياة	البدوي	متميًزا	من	سواه	من	
أساليب	حياة	املجموعات	السكانية	األخرى	في	كل	من	القرى	واألرياف	واملدن.	وهذه	االختالفات	تظهر	
في	مستويات	عدة.	ففي	املستوى	االجتماعي	تمتاز	حياة	البدو	بالبساطة،	وعدم	التعقيد،	وذلك	يمتد	
الحياة	 املشهداني		أبرز	خصائص	 إبراهيم	 الدكتور	 أيًضا.	ويصف	 والثقافي	 الصحي	 املستوى	 ليشمل	

االجتماعية	واالقتصادية	والسياسية	البدوية	باآلتي:

ما	 على	 مقتصرة	 ومالبسهم	 نقلها،	 يسهل	 التي	 الخيم	 من	 عادة	 تتكون	 بسيطة،	 فبيوتهم	 	...((
يرتدونه،	وطعامهم	مقتصر	على	إنتاجهم،	وتسود	بينهم	روح	القبيلة	التي	تمليها	عليهم	ظروف	البيئة	
بما	تتطلبه	من	تعاون	وتقارب،	وتسود	بينهم	حياة	مشتركة	ويتساوى	بينهم	الغني	والفقير،	ومركزهم	
االجتماعي	يتوقف	على	نسبهم	ونشاطهم	في	الدفاع	عن	قبيلتهم	...	ال	زالت	الحياة	االقتصادية	للمجتمع	
البدوي	بسيطة،	وليست	معقدة،	فهم	يكتفون	باألشياء	الضرورية،	كما	أن	احتياجهم	محدود،	نتيجة	
لطبيعة	حياتهم	،	ففي	الوقت	الذي	يبذل	سكان	املدن	أق�سى	جهودهم	في	بناء	البيوت	و	تأثيثها	نجد	
الجماعة	البدوية	تكتفي	بخيمة	بسيطة	بجانب	بعض	األثاث	الذي	يسهل	نقله...ال	زالت	بعض	القضايا	
تعترف	 الواسعة	تجعلها	ال	 للمجموعات		البدوية	فحركتها	 بالنسبة	 السياسية	واإلدارية	غير	واضحة	
	بالحدود	السياسية،	وقلة	ثقافتها	جعلتها	تجهل	املفاهيم	اإلدارية،	الحديثة،	لذلك	فقد	جابهت	معظم	

الحكومات	في	املنطقة	العربية	مشكلة	تتعلق	بأحوال	املجموعات	البدوية.(()4(

واالستقرار	 العدالة	 وتحقيق	 والعشيرة،	 الفرد	 مستوى	 في	 البدوي	 األمن	 تحقيق	 إلى	 السعي	 إن	
تاركة	 لها	 السيا�سي	 بوالء		القبائل	 كانت		تكتفي	 )التي	 املركزية	 السلطة	 أعين	 عن	 والبعد	 االجتماعي،	
لشيوخهم	مهمة	إدارة	شؤونهم(		إضافة	إلى	أسباب	أخرى،	جعلت	البدوي	يتمسك	باألعراف	العشائرية،	
	ويعمل	على	تقنينها	وتطويرها	وتكريس	مبدأ	سيادتها	في	مجتمعه،	حتى	أصبحت	جزًءا	من	موروثه	من	
الصعب	عليه	مخالفتها،	ملا	تتمتع	به	من	مؤيدات	اجتماعية،		قد	تصل	إلى	حد	تخلي	العشيرة	عنه،	ونبذ	

انتمائه	إليها،	وهذه	أق�سى	عقوبة	يمكن	أن	يتلقاها	البدوي.	

والبربر	ومن	عاصرهم	من	ذوي	 والعجم	 العرب	 أيام	 في	 والخبر	 املبتدأ	 العبر	وديوان	 بن	خلدون،	 بن	محمد	 الرحمن	 زيد	عبد	 أبو	 	)3(
السلطان	األكبر:	مقدمة	ابن	خلدون،	علي	عبد	الواحد	وافي	)محقًقا(،	ج4،	)القاهرة:	لجنة	البيان،	1957-1962(،	ص	165.

)4(	إبراهيم	املشهداني،	محاضرات	في	جغرافية	العالم	العربي،	ج1،	)بغداد:	جامعة	بغداد،	1969(،	ص134-133
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رابًعا: التعريفات املهمة 

بعض	 تعريفات	 نورد	 البحث،	 هذا	 سياق	 يقتضيه	 ما	 وفق	 العشائري	 القضاء	 مفهوم	 ولتوضيح	
املصطلحات	املهمة	لألعراف	والعادات	العشائرية:

القضاء	العشائري:	أسلوب	أو	طريقة	أو	نهج	ُيلجأ	إليه	في	حل	النزاعات	أو	الخالفات	معتمًدا	. 1
	لدى	العشائر	البدوية	ويرونها	

ً
على	مجموعة	من	املفهومات	والقيم	املتفق	عليها	التي	القت	قبوال

ملزمة.)5(	مع	التنبيه	إلى	أن	مرونة	القضاء	العشائري	ساعدت	في	بقائه	وتكيفه	مع	محيطه	على	
الرغم	من	املتغيرات	في	الزمان	واملكان.	

العرف	العشائري:	هو	ما	تعارف	عليه	أبناء	العشيرة	الواحدة	والعشائر	األخرى	في	ما	بينهم	من	. 2
عادات	وتقاليد	وأعراف،	اعتادوها	في	حياتهم	اليومية،	وعّدوها	مرجعا	خاًصا	بهم،	))فالعرف	
بالعرف	 املعنيين	 القضاة	 صدور	 في	 محفوظ	 ولكنه	 مكتوب،	 غير	 قانون	 هو	 العشائري	
العشائري،	لحل	الخالفات	والنزاعات	القائمة	بين	القبائل	والعشائر	جميعها	في	املحافظة.(()6(. 
األهلي	 السلم	 مبدأ	 تكريس	 إلى	 النتيجة	 حيث	 من	 يهدف	 الذي	 البدوي	 القانون	 بذلك	 وهو	

والعيش	املشترك.	

العشائر	 بأنساب	 الواسعة	 واملعرفة	 بالفطنة	 غالًبا	 ويتميز	 العشائري	 القا�سي	 هو	  العارفة:	
ما	 وغالًبا	 الحوار،	 على	 والقدرة	 بالنزاهة	 ويتصف	 اجتماعية،	 منزلة	 وله	 بعالقاتهم،	 دراية	 وذو	
العارفة	 ويعتمد	 والهيبة،	 بالعدل	 لها	 ومشهود	 العشائري	 القضاء	 مارست	 أسرة	 سليل	 يكون	
والقياس)7(. الشخ�سي	 واالجتهاد	 اإلسالمية	 والشريعة	 العشائري	 العرف	 على	 حكمه	  في	
مما	سبق	يتضح	أن	العارفة	هو	الشخصية	املحورية	في	القضاء	العشائري	الذي	أدى	خدمات	كثيرة	
للمجتمع	البدوي	بفضل	بعد	نظره،	ومخزونه	املعرفي،	وقدرته	على	حل	املشكالت	بأسلوب	واقعي	

بعيًدا	من	األهواء	واملحسوبيات	وغير	ذلك.

ال	. 3 عندما	 وتستخدم	 املتهم،	 لسان	 على	 ملتهب	 فيها	قضيب	حديد	 يوضع	 عملية	 هي	 البشعة:	
تتشكل	القناعة	التامة	لدى	العارفة،	فيرسل	املتهم	إلى	شخص	يدعى	)املبشع(	الذي	ينجز	األمر	

)5(	ثابت	محمود	سالم،	القضاء	العشائري	عند	قبائل	بئر	السبع،	)غزة:	أم	الكتاب	لألبحاث	والدراسات	اإللكترونية،	2006(،	ص21.

)6(	رامي	املنادي،	وآخرون،	القضاء	العشائري	في	دير	الزور	أدوار	محلية	في	بناء	السلم	املجتمعي،	)الدوحة/	إسطنبول:	مركز	حرمون	
للدراسات	املعاصرة،	2021(،	ص	9. 

)7(		معلومات	استقاها	الباحث	من	الشيخ	عباس	متعب	السلمان	من	عشيرة	جبور	بالحسكة،	وقوطعت	عبر	اتصاالت	مع	عدد	من	
وجهاء	العشائر	في	منطقة	البحث.



259

العددان التاسع عشر والعشرون- تموز/ يوليو 2022ملف العدد

بحضور	املدعي	أو	وكيله،	وبكل	سرعة	ولباقة		يمسح	لسان	املتهم	بالقضيب،		ثم	يعطيه	شربة	
ماء،	فإذا	حدث	ضرر	في	اللسان	يعلن	)املبشع(	أن	العق	النار	مجرم،		وبالعكس	إذا	لم	يحصل	

بشع	براءة	املتهم	من	الجرم	املنسوب	إليه)8(.
ُ
ضرر	للسان،	أعلن	امل

شيخ	القبيلة:	هو	أحد	أفرادها		املسؤول	عن	كل	ما	يخص	القبيلة	تقريًبا،	لذلك	فهو	صاحب	. 4
السلطة	العليا	في	أمورهم	كلها،	وهو	الذي	يحفظ	أنسابهم،	ويعين	لهم	أوقات	الترحال	واملناطق	
الضيافة)9(.	وال	يعني	ذلك	 أيًضا	أن	يقوم	بواجبات	 إليها،	وعليه	 للرحيل	 أنها	أجدى	 التي	يرى	
	يعتمد	على	مشورة	رؤساء	)األفخاذ(	وكبار	السن	

ً
تفرده	بممارسة	مهمات	املشيخة،	بل	هو	عادة
وذوي	الخبرة	في	معرض	ممارسته	مسؤولياته.	

	الرزقة:		هي	رسم	املحاكمة	الذي	يدفعه	أحد	الخصمين		للقا�سي	العشائري،	وهي	. 5

الوثاقة	)الوسقة(:		وهي	طريقة	يلجأ	إليها	الدائن	أو	مجيره		بعد	أن	يرفض	املدين	طلب	مقاضاته،	. 6
	حيث	يعمدان		إلى	مصادرة	أموال	أي	فرد	من	أسرة	املدعى	عليه	أو	عشيرته،		وهي	طريقة	مخالفة	
للشرع،	وقد	نشأت	من	كون	أفراد	العشيرة	أو	األسرة	متكاتفين)10(.	وهي	إحدى	الطرائق	التي	

أدى	تحضر	بدو	الجزيرة	الفراتية	إلى	االستغناء	عنها.	

الجناية	. 7 وقوع	 بعد	 وأهله	 للجاني	 عليه	 املجني	 أهل	 يمنحها	 التي	 الزمنية	 املدة	 العطوة:		هي	
مباشرة،	نتيجة	توسط	أهل	الخير)11(.	وقد	أثبتت	العطوة	جدواها	في	وأد	الفتنة،	وحقن	دماء	

املتخاصمين.

)مدة	. 8 عطوة	 ويطلبون	 املتنازعين،	 بين	 يتدخلون	 املنزلة،	 ذوي	 الرجال	 من	 الجاهة:		مجموعة	
أي	 يرفضون	 وغالًبا	 الشخ�سي،	 حسابهم	 على	 ولو	 الخالف،	 حل	 خاللها	 زمنية(		يحاولون	
وتكون	 أو	عطوة	 هدنة	 بأخذ	 منهم	 الطلب	 بعد	 أو	 ذاتًيا	 باملبادرات	 ويقومون	 مادي،	 تعويض	
أنه	كلما	كانت	الجاهة	تضم	أشخاًصا	ذوي	منزلة	اجتماعية	 ثُبَت	 الجاهة	حيادية)12(.	وعملًيا	

مرموقة،	وعرفوا	بالنزاهة،	كانت	النتائج	أكثر	إيجابية،	وأسرع	في	حل	النزاع.	

)8(		أحمد	وصفي	زكريا،	عشائر	الشام،	ط2،	)دمشق:	دار	الفكر،	1983(،	ص259.

)9(	مكي	الجميل،	البدو	والقبائل	الرحالة	في	العراق،	)بغداد:	مطبعة	الرابطة،	1956(،	ص	41.

)10(	أحمد	وصفي	زكريا،	عشائر	الشام،	ص	270.

)11(	إدريس	محمد	جرادات،	الصلح	العشائري	وحل	النزاعات،	)نابلس:		جامعة	النجاح	الوطنية،	2014(،	ص32.

)12(		إدريس	محمد	جرادات،	الصلح	العشائري	وحل	النزاعات،	ص	39.
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الكفيل:		هو	شخص	يلتزم	بإحضار	الذي	يكفله	بأي	صورة،	وضمان	ما	يترتب	عليه	من	واجبات،	. 9
وهي	أنواع	أهمها:	كفيل	دفع	أي	دفع	كافة	ما	يستحق	لصاحب	الحق	)املجني	عليه(،	وكفيل	دفا	
أي		حماية	الجاني	من	اعتداءات	املجني	عليه)13(.	وفي	الواقع	فإن	الرجال	املشاركين	في	الجاهة	

كلهم	يعّدون	كفالء	)معنويين(	ملن	كلفهم	بإنهاء	الخالف.

ا	. 10
ً
الدخالة:		حالة		يكون	فيها	الجاني	قد	ارتكب	جريمة	من	الكبائر	)العرض،	الدم(،		فيذهب	خوف
على	نفسه	إلى	رجل	عزيز	في	قومه	يطلب	منه	الحماية)14(.	وما	زالت	الدخالة	منتشرة	بين	القبائل	

العربية،	وما	يزال	)حامي	الدخيل(	يبذل	أق�سى	مساعيه	إلنهاء	الخالف	وحماية	الدخيل.	

الطنب:	وهي	حالة	تشبه	الدخالة		يقوم	بها	شخص	ضعيف	وخصمه	أقوى	منه،	وال	يريد	أن	. 11
يعطيه	حقه،	فيلجأ	إلى	رجل	قوي،	وُيطنب	عليه	ألخذ	حقوقه	من	املنكر)15(.	وكالوثاقة	أصبح	

الطنب	في	الجزيرة	الفراتية	إحدى	الطرائق	التي	أدى	التحضر	إلى	االستغناء	عنها.	

 خامًسا: طرائق تسوية املنازعات وفق العرف العشائري

كان	لألعراف	والعادات؛	ومن	ثم	للقضاء	العشائري،	منزلة	متميزة	لدى	البدو	على	الرغم	من	أن	
بعض	الباحثين	جانبوا	الصواب	في	تعريفه،	ومنهم	الباحث	أحمد	وصفي	زكريا	في	كتابه	)عشائر	الشام(	

الذي	جاء	فيه:

 ))القضاء	عند	البدو	يتبع	العرف	والعادة،	وليس	ثمة	قوانين	مكتوبة	وال	خطط	مرسومة،	وهذا	
	أخصائيين	

ً
القضاء	في	أيدي	شيوخ	العشائر	...	وهم	إذا	لم	يتولوا	القضاء	بأنفسهم	ينيبون	عنهم	رجاال

بما	 أفكاره،	 بنات	 العارفة	يحكم	من	 أو	 البدوي	يدعونهم	)عوارف(	جمع	عارفة،	والشيخ	 القضاء	 في	
اكتسبه	من	االختبار	والتعامل	القديم	والوقائع	السابقة	املناسبة.(()16(.

وهذا	دليل	على	أن	للتقا�سي	البدوي	منهًجا	منظًما	يستند	إلى	املنطق	في	سعيه	لتحقيق	العدالة.	

)13(		إدريس	محمد	جرادات،	الصلح	العشائري	وحل	النزاعات،	ص40.

)14(		إدريس	محمد	جرادات،	الصلح	العشائري	وحل	النزاعات،	ص	41.

)15(		إدريس	محمد	جرادات،	الصلح	العشائري	وحل	النزاعات،	ص	41.

)16(			أحمد	وصفي	زكريا،	عشائر	الشام،	ص	257.
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وعملًيا	كانت	طرائق	تسوية	املنازعات	ترتبط	بمدى	خطرها،	ففي	القضايا	البسيطة	كانت	تنتهي	
الخصومة	عادة	باعتذار	الطرف	املعتدي.	أما	حل	القضايا	األكثر	خطًرا،	فكان	يتم	عن	طريق	الصلح	
بين	الطرفين	بوساطة	طرف	ثالث	محايد،	غالًبا	ما	يكون	شيخ	عشيرة	أو	وجيًها	له	منزلته	في	املجتمع،	
الودية،	 التي	استعصت	على	الحلول	 الكبيرة	 القضايا	 في	 أما	 املتعارف	عليها.	 العادات	 ويتصرف	وفق	
نتيجة	 عن	 النظر	 بغض	 العشائري	 القضاء	 إلى	 للجوء	 املتنازعين	 الطرفين	 الضغوط		على	 فتمارس	
الحكم	الذي	سيصدر،	ألن	العشائر	كانت	تخ�سى	أن	يؤدي	إهمال	القضية	إلى	تفاقمها،	وحدوث	ما	
ال	تحمد	عقباه.	وعادة	يتفق	الطرفان	على	تسمية	)العارفة(	الذي	سينظر	في	الخالف	وفق	األعراف	

العشائرية)17(.

 أما	إجراءات	الصلح	العشائري،	فتختلف	بحسب	الزمان	واملكان،	وعادة	تبدأ	باالتصاالت	األولية	
	
ّ
يليها	اختيار	الشخصيات	التي	ستشارك	في	)الجاهة(،	وترتيب	اجتماعها	)ويجب	أال ألخذ	)العطوة(،	
ما	يكون	 باسمهم	غالًبا	 للتحدث	 املتهم(،	ويختار	ذوو	املجني	عليه	شخًصا	 أقرباء	 الجاهة	أحد	 تضم	
نظم	

ُ
كبيرهم،	وتنتهي	املساعي	عادة	باملوافقة	على	)الدّية(	والشروط	التي	يكفلها	)كفيل	الوفا(،	وأخيًرا	ت

وثيقة	خطية	تثبت	الصلح،	وتعلن	انتهاء		حالة	العداء	بين	الطرفين)18(. 

وهكذا	يمكننا	االستنتاج	بأن	هناك	نوًعا	من	التصنيف	للقضايا	كما	هو	الحال	في	القانون	املدني	
مع	جسامة	 تتناسب	 درجات	 ذات	 املحاكم	 تكون	 أن	 إلى	وجوب	 اهتدى	 بفطرته	 فالبدوي	 والجزائي،	
الجرم	أسوة	بتقسيم	املحاكم	العادية	إلى	)محاكم	صلح	وبداية	واستئناف	ونقض(.	ذلك	كله	بهدف	
إحقاق	الحق،	وجبر	الضرر،	والحيلولة	دون	تفاقم	النزاعات.	وهذه	أدلة	تثبت	مدى	الوعي	الذي	كان	
البدو	قد	توصلوا	إليه	في	تنظيم	عالقاتهم	مع	اآلخر	ومع	بعضهم،	وتدحض	االفتراءات	التي	تنال	منهم	

وتصمهم	)تعسًفا(	بالهمجية.		

وإن	القضاء	العشائري	الذي	يتألف	من	درجات	عدة	يتفق	على	طرائق	إثبات	تكاد	تكون	واحدة	في	
الحاالت	جميعها	مع	التنبيه	إلى	أن	عدًدا	من	طرائق	اإلثبات	التي	أوردها	الباحث	محمد	حمدان	أبو	
حسان،	وسيرد	ذكرها	أدناه،	قد	أصبحت	في	منطقة	الجزيرة	الفراتية	بحكم	املنسية.	وهذه	الطرائق	

هي	)بتصرف	واختصار(:

	 االعتراف:	وُيقسم	إلى	االعتراف	الصريح	الذي	يدلي	به	املتهم	بنفسه	أو	كبير	قومه،	واالعتراف	أ.
الضمني،	كأن	يقوم	املتهم	أو	أقاربه	بتصرفات	تدل	على	ذلك	من	مثل	الجالء	أو	التفاوض	من	

)17(		محمد	حمدان	أبو	حسان،	تراث	البدو	القضائي،	ط55،	)عمان:	مدينة	الثقافة	األردنية،	2017(،	ص	164. 

)18(		عالء	ناجي،	»الصلح	العشائري	ودوره	في	تحقيق	العدالة	االجتماعية«،	موقع	شبكة	نبأ	املعلوماتية،	)2018/08/20(.



ملف العددالعددان التاسع عشر والعشرون- تموز/ يوليو 2022

262

أجل	الصلح	...إلخ.

أما	بالنسبة	إلى	قيمة	االعتراف،	فإنه	يقول:	))والبدو	مثل	املحاكم	الحديثة	ال	يأخذون	االعتراف	
الحالة	 في	هذه	 ...إلخ(()19(.	 الحقيقي	 الجريمة	 باالعتراف	إخفاء	مرتكب	 ُيقصد	 لربما	 إذ	 به	 مسلًما	
التأكد	من	صحته	وعدم	 أو	من	كبير	قومه	محض	دليل	يجب	 املتهم	 يبقى	االعتراف	الصادر	من	

األخذ)20(	به	على	عواهنه.	

	 اليمين:	هي	صيغة	درجت	املحاكم	العادية	على	الطلب	من	الشاهد	قولها	قبل	اإلدالء	بشهادته،	ب.
وصيغتها	على	األغلب	هي	)أقسم	باهلل	العظيم	أن	أقول	الحق	دون	زيادة	أو	نقصان(.	ويترافق	
مع	أدائها	وضع	اليد	اليمنى	للشاهد	على	الكتاب	الذي	يؤمن	به.	أما	في	القضاء	العشائري،	فإن	
اليمين	إما	أن	تتم	بشكل	فردي،	أو	يمين	بخمسة،	وهي	عادة	قديمة	يزكي	فيها	أربعة	شهود	من	
ف	أحد	الشهود	األربعة	عن	حلف	اليمين	

ُ
أقارب	املتهم	اليمين	التي	حلفها	على	أنه	بريء،	وإّن	تخل

على	صدق	املتهم	يجعله	يخسر	القضية.		واستطراًدا	فقد	أورد	الباحث	أبو	حسان	حالة	فريدة	
املعروف	 للشخص	 أباحت	 كما	 	... 	(( يقول:	 الغير(	حيث	 عن	 اليمين	 )حلف	 وهي	 نوعها،	 من	
بصدقه	في	عشيرته	أن	يحلف	اليمين	عن	أي	قريب	له	في	حدود	قرابة	الدرجة	الخامسة(()21(. 
املعروف	 بالشخص	 الكبيرة	 الثقة	 إلى	 استناًدا	 التزكية	 مفهوم	 تتعدى	 ال	 غريبة	 حالة	 وهذه	

	بها	في	املا�سي	في	الجزيرة	الفراتية.	
ً
بصدقه،	ولم	ُيعرف	ما	إذا	كان	معموال

	 الشهود	)الورود(:	يشترط	في	الشاهد	أن	يكون	مشهوًرا	بالصدق	وعفة	النفس	وحسن	السيرة	ج.
والسلوك،	وللقا�سي	البدوي	صالحية	االستماع	إلى	الشهود،	ومناقشتهم،	ولكل	من	الطرفين	
هذا	الحق)22(.	وفي	هذا	األمر	يتشابه	القضاءان	العادي	والعشائري	اللذان	يتيحان	للمتخاصمين	

مناقشة	الشهود	سعًيا	للوصول	إلى	الحقيقة.	

	 طويلة	د. مسافات	 إلى	 اآلثار	 تتبع	 على	 القدرة	 تعتمد	 التي	 اإلثبات	 طرائق	 من	 وهو	 األثر:	 قص	
بحيث	يستطيع	القّصاص	أن	يتعرف	على	صاحب	األثر	من	إنسان	أو	حيوان	أو	يحدد	كل	ما	
يتعلق	بقدمه	أو	حذائه	من	تفاصيل	تساعد	على	كشف	الجريمة.	ويعد	قص	األثر	من	أهم	
	أن	القا�سي	البدوي	ال	يعترف	

ّ
األساليب	التي	تؤدي	إلى	اكتشاف	الجرائم	في	املجتمع	البدوي،	إال

)19(		محمد	حمدان	أبو	حسان،	تراث	البدو	القضائي،	ص	206-203.

)20(		محمد	حمدان	أبو	حسان،	تراث	البدو	القضائي،	ص	207.

)21(		محمد	حمدان	أبو	حسان،	تراث	البدو	القضائي،	ص	213.

)22(		محمد	حمدان	أبو	حسان،	تراث	البدو	القضائي،	ص	223.
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	بخبرة	القّصاص	الذي	سبق	ونجح	باقتفاء	األثر	في	حوادث	سابقة)23(.	وهنا	التشابه	كبير	
ّ
إال

كما	 الجنائي	 للقا�سي	 الجريمة،	حيث	 وقوع	 بعد	 )الشرطة(	 أجهزة	 تجريها	 التي	 التحريات	 مع	
للعشائري	الحق	في	االستناد	إليها	كأدلة	لإلثبات	أو	النفي	وفق	القناعة	التي	يكونها	من	مجمل	

مجريات	القضية.

	 البشعة:	وقد	سبق	التحدث	عنها	في	التعريف	رقم	)4(	من	هذا	البحث،	وإضافة	إلى	التعريف	ه.
إلى	 اللجوء	 البدو	يفضلون	 في	املرجع	السابق	ذكره	إن	أكثر	 يقول	محمد	حمدان	أبو	حسان	
عملية	البشعة	على	باقي	طرائق	اإلثبات	األخرى	في	حالة	عدم	استطاعة	املدعي	إثبات	دعواه	
ألنهم	يرون	بأن	البشعة	)تخيف	من	ال	يخاف	من	هللا()24(.	وهي	طريقة	مستهجنة	ليس	لها	أصل	

في	القواعد	الشرعية	أو	القانونية،	ولم	يعد	التعامل	بها	جارًيا.	

	 القيافة:	وهي	أسلوب	إلثبات	النسب	بطريق	الشبه	لإلنسان	والحيوان)25(.	وهذا	أمر	تفردت	به	و.
القبائل	البدوية	يدل	على	مدى	ما	يتمتع	به	البدوي	من	فطنه	ودقة	املالحظة.	

	 ما	ز. ليعلموه	 املوجودين	 باستحالف	 ادعائه	 إثبات	 الذي	ال	يستطيع	 املدعي	 املناداة:	وهي	قيام	
لديهم	من	معلومات	حول	القضية	التي	يسأل	عنها)26(.

	 يكون	ح. أن	 به	 يفترض	 نقط	
ُ
وامل البدو.	 بين	 بها	 املعترف	 اإلثبات	 النقط:	وهي	من	وسائل	 طريقة	

نقط	
ُ
امل يحّضر	 الطرفين	 وبحضور	 والصدق،	 باألمانة	 املعروفين	 الصالحين	 األشخاص	 من	

ناًرا	كثيفة	يتصاعد	منها	الدخان	بكثرة،	ويبدأ	بإحراق	البخور،	ثم	يبدأ	جسمه	وأعضاؤه	كلها	
باالرتجاف،	ويخرج	الزبد	من	فمه،	ثم	يعلن	النتيجة	سواء	كانت	بالبراءة	أم	اإلدانة)27(.	وهذه	
الحًقا،	 املذكورة	 التوسيد	 وطريقة	 سابًقا،	 عنها	 تحدثنا	 التي	 البشعة	 طريقة	 تشبه	 الطريقة	
إلى	 تعود	 وهي	 القانونية،	 أو	 الشرعية	 القواعد	 في	 لها	أصل	 ليس	 وجميعها	طرائق	مستهجنة	
أحد	 إليها	 يلجأ	 يعد	 ولم	 والكهانة،	 بالسحر	 تتعلق	 اإلسالم	 لظهور	 سابقة	 قديمة	 معتقدات	

وبخاصة	في	الجزيرة	الفراتية.	

)23(	محمد	حمدان	أبو	حسان،	تراث	البدو	القضائي،	ص	230.

)24(	محمد	حمدان	أبو	حسان،	تراث	البدو	القضائي،	ص	238.

)25(		محمد	حمدان	أبو	حسان،	تراث	البدو	القضائي،	ص	251.

)26(	محمد	حمدان	أبو	حسان،	تراث	البدو	القضائي،	ص	254.

)27(		محمد	حمدان	أبو	حسان،	تراث	البدو	القضائي،	ص257.
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	 طريقة	التوسيد:	وهي	طريقة	يأخذ	فيها	املشتكي	-باالتفاق	مع	املتهم	أو	من	دون	اتفاق-	شيًئا	ط.
من	مالبس	املتهم	أو	شعرات	عدة	من	جسمه،	ويسلمها	)للمتوسد(	الذي	يضعها	تحت	الوسادة	

التي	ينام	عليها،	وبعد	أن	يقوم	في	الصباح	يعلن	النتيجة)28(. 

إن	صالحيات	القا�سي	العشائري	في	سعيه	للوصول	إلى	الحقيقة	تكاد	تكون	مطلقة،	بخالف	القضاء	
العالقات	 إثبات	 تجيز	 ال	 التي	 البينات(	 )قانون	 بأحكام	 بالتقيد	 املدني	 القا�سي	 يلزم	 الذي	 الرسمي	

العقدية	بالبينة	الشخصية	)بوساطة	الشهود(.)29(

ومما	سبق	نرى	أن	للقضاء	العشائري	منهًجا	منظًما	يستند	إلى	املنطق	في	سعيه	لتحقيق	العدالة.	

  سادًسا:  محاواًلت توطين البدو

تتالت	املحاوالت	الهادفة	لتوطين	البدو	في	سورية	بعامة،	والجزيرة	الفراتية	بخاصة،	وتحويلهم	من	
البداوة	إلى	التحضر،	وقد	أدى	تأثير	هذه	املحاوالت	إلى	تسريع	عملية	التوطين	هذه	التي	كانت	ستتم	
أحوال	 تدهور	 السابعة(،	وخصوًصا	 )الفقرة	 في	 عنها	 التي	سنتحدث	 العوامل	 حتًما	بسبب	عدد	من	

البوادي	نتيجة	انحباس	األمطار،	وغير	ذلك	من	األسباب،	وفي	ما	يأتي	نورد	أهم	هذه	املحاوالت:

على		التحضر،	. 1 والكردية	 العربية	 البدوية	 العشائر	 تشجيع	 العثمانية	 السلطنة	 محاولة	
أن	 إال	 امليالدي،	 السادس	عشر	 القرن	 أواخر	 األول		في	 العثماني	 اإلعمار	 برنامج	 أخفق	 	وقد	
	برنامجها	الثاني		نجح	في	تحويل	بعض	عشائر	البدو	الّرحل	من	نمط	العشائر	)الجّمالة(	إلى	
نمط	العشائر	)الغّنامة(،	ومن	نمط	العشائر	الّرحل	)الجوالة(	إلى	االستقرار	النصفي	الرعوي	

-البعلي)30(.
تابعت	سلطات	االنتداب	الفرن�سي	بعد	سيطرتها	على	الجزيرة	الفراتية		اتباع	سياسة		تشجيع	. 2

التنافس	 الزراعية.		وأدى	ذلك		إلى	 الحيازة	 القرى	عن	طريق	توسيع	 الزراعي،	وإنشاء	 اإلنتاج	
بين	رؤساء	العشائر	وال	سيما	الرعوية	منها،	وبخاصة	بعد	إصدار	املفوضية	الفرنسية	قانون	
األرا�سي	الجديد	)رقم	3339	لعام	1930(		الذي	أجاز		ملن	وضع	يده	على	عقار	ما	وأحياه	تسجيل	

)28(	املادة	)55(	من	قانون	البينات	السوري	رقم	59	لعام	1947	وتعديالته.

الحضري،	ط1،	 العمران	 إلى	 البدونة	 من	 التحول	 وإشكاليات	 أسئلة	 السورية:	 للجزيرة	 التاريخي	 التكون	 باروت،	 جمال	 محمد	 	 	)29(
)بيروت:	املركز	العربي	لألبحاث	ودراسة	السياسات،	2013(،	ص	124-123.

)30(		محمد	جمال	باروت،	التكون	التاريخي	للجزيرة	السورية،	ص	326-324.
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إلى	حياة	االستقرار.		 العشائر		البدوية	 به)31(،	ما	ساعد	على	تسريع	وتائر	تحول	 حق	تصرفه	
ونصت	املادة	113	من	الدستور	السوري	الصادر	في	عهد	االنتداب	الفرن�سي	عام	1930	م	على	
في	قانون	تراعي	فيه	 حدد	وظائفها	

ُ
ت إدارة	خاصة،	 البدوية	 العشائر	 ))تقوم	بشؤون	 يأتي:	 ما	

حالتهم	الخصوصية.((	وعام	1940	صدر	القرار	رقم	132	الذي	تضمن		نظام	العشائر)32(.
	أما	خالل	عهد	االستقالل،	فقد	))اتبعت	الحكومة	القومية	سياسة	عشائرية	عدوانية	تهدف	. 3

في	نهاية	املطاف	إلى	إلغاء	جميع	املزايا	والسلطات	العشائرية...	واعتبر	االنتقال	إلى	الزراعة	وإلى	
مزارع	تربية	األغنام	النموذج	املناسب،	وهو	ما	دعمته	وكاالت	إنمائية	دولية	مختلفة.(()33(.

	في	عام	1953	لم	يبَق	سوى	عدد	قليل	من	العشائر	الرحالة	في	الجزيرة	الفراتية،		وقد	سمحت	. 4
	التشريعات	بخضوعهم	لقواعد	العرف	والعادة	في		منازعاتهم	وإخراجها	من	اختصاص		دوائر	
العدل	الرسمية،	إال	إن	أهم	القرارات	كان	عّد	الغزو	جرًما	جزائًيا	أخضعته	للعقوبات	املحددة	

للجنايات)34(.
ألغى	. 5 	166 بالقانون	رقم	 القرار	 املتحدة	 العربية	 الجمهورية	 1958/09/28	أصدر	رئيس	 في	 	

والقرارات	 للقوانين	 وأخضعهم	 	،1956 لعام	 	31 رقم	 السوري	 العشائر	 قانون	 بموجبه	
واألنظمة	كافة	املطبقة	على	املواطنين	الحضريين	في	اإلقليم	السوري.		وبصدور	القرار	املذكور	

	انتهت	حياة	البداوة	في	سورية	من	الناحية	القانونية)35(.

سابًعا: آثار التحضر في بدو الجزيرة الفراتية

أسهم	عدد	من	العوامل	في	إنهاء	حياة	البداوة	في	الجزيرة	الفراتية،	نذكر	منها:

بعد	. 1 املتعاقبة	 السورية	 الحكومات	 ثم	 الفرنسيين	 وبعدهم	 للعثمانيين	 الحثيثة	 املحاوالت	
االستقالل	لتوطين	البدو.

النزاعات	املسلحة	بين	العشائر	التي	أدت	إلى	خسائر	فادحة	باألرواح	واملمتلكات	من	مثل	النزاع	. 2

)31(		عبد	الجليل	الطاهر،	البدو	والعشائر	في	البالد	العربية،	)جامعة	الدول	العربية:	معهد	الدراسات	العربية	العليا،	1955(،	ص	40.

)32(		داون	تشاتي،	»القبائل	والقبلية	والهوية	السياسية	في	سوريا	املعاصرة«،	دورية	عمران	للعلوم	االجتماعية،	ع15،	مج:4،	)شتاء	
2016(،	ص	90.

)33(		عبد	الجليل	الطاهر،	البدو	والعشائر	في	البالد	العربية،	ص	40.

)34(		الجريدة	الرسمية	السورية،	العدد	29	مكرر،	)1958/09/29(.

)35(		محمد	جمال	باروت،	التكون	التاريخي	للجزيرة	السورية،	ص	501.
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بين	)شمر	والبقارة()36(،	و)شمر	الخرصة	وطي()37(. 
	اكتساح	الحضارة	السريع	مظاهر	البداوة	وتقاليدها	كلها،		مع	زيادة	وسائل	التواصل،	إضافة	. 3

إلى	عوامل		الجذب	)املدينية(	وبخاصة	لفئة	الشباب.
الصحية،	. 4 الخدمات	 على	 والحصول	 والتطور،	 واالستقرار	 التعليم	 أهمية	 إلى	 البدو	 		تنبه	

والسكن	املالئم،	ومياه	الشرب	غير	امللوثة	وغير	ذلك.
		تدهور	أحوال	البوادي	نتيجة	انحباس	األمطار	سنوات	متتالية	عدة،	وانجراف	التربة	وتذريتها	. 5

بسبب	الرعي	الجائر	والفالحات	التي	أضرت		بالغطاء	النباتي	للبادية.
عدم	االهتمام	الحكومي	بالبوادي	التي	تحتاج	إلى	تأمين	بذور	لألعشاب	الرعوية	تالئم	الجزيرة،	. 6

وزيادة	السدود	الترابية	السطحية	لتأمين	املياه	لشرب	املاشية...	إلخ

	لقد	أدى	تحضر	البدو	في	الجزيرة	الفراتية	إلى	عدد	من	املتغيرات	في	حياتهم،	عّبر	عنها	محمد	جمال	
باروت	بالقول:

واملدركات		من	 الذهنية	 وتغيير	 املزارعين	 الرعاة	 حياة	 إلى	 البدو	 حياة	 من	 التحول	 مع	 	))تماشًيا	
اقتصاد	الغزو	والغنيمة	إلى	اقتصاد	االستقرار	واالعتماد	على	اإلنتاج	الحيواني	والزراعي	في	بيئة	تتطلب	

األمن	واالستقرار.(()38( 

استقرارهم،	 نتيجة	 البدو	 حياة	 على	 طرأت	 التي	 كافة	 عن		التحوالت	 للحديث	 املجال	 يتسع	 	وال	
)وبالتواصل	مع	عدد	من	الفعاليات	العشائرية	بمنطقة	البحث()39(	اتضح	حدوث	عدد	من	التحوالت	

التي	يمكن	تلخيصها	باآلتي:

	لم	تعد	إجراءات	إجالء	ذوي	القاتل	تشمل	أقرباءه	جميعهم،	كما	كانت	العادة	في	السابق،	. 1
وأشقائه	 )والده	 أسرته	 أفراد	 من	 الذكور	 الحاالت	 بعض	 وفي	 تتعدى	شخصه،	 ال	 اآلن	 فهي	

وأوالده(	باستثناء	النساء	واألطفال		الذين	لم	تعد	العشائر	تطالب	بإجالئهم.
تم	التخلي	عن	عدد	من	وسائل	اإلثبات	السابقة	)من	مثل	البشعة	والقيافة	واملناداة	والنقط	. 2

والتوسيد	واليمين	بخمسة...إلخ(

)36(		محمد	جمال	باروت،	التكون	التاريخي	للجزيرة	السورية،	ص	577.

)37(		محمد	جمال	باروت،	التكون	التاريخي	للجزيرة	السورية،	ص81.

)38(		معلومات	استقاها	الباحث	من	الشيخ	عباس	متعب	السلمان	من	عشيرة	جبور	بالحسكة،	وقوطعت	عبر	اتصاالت	مع	عدد	من	
وجهاء	العشائر	في	منطقة	البحث.

)39(		عبد	الجليل	الطاهر،	البدو	والعشائر	في	البالد	العربية،	ص	20.
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ا	للقيام	بمساعي	املصالحة.. 3
ً
أصبح	من	العادة	اشتراط	تسليم	املتهم	نفسه	للقضاء	العادي	شرط

من	. 4 خالفاتهم	 لحل	 العشائري	 القضاء	 سلوك	 يختارون	 الذين	 املتخاصمين	 أعداد	 ازدياد	 	
املكونات	كلها	بعد	أحداث	عام	2011.

	انتقال	ملكية	األرا�سي	الزراعية	من	عامة	وجماعية	ألفراد	القبيلة	كلهم	إلى	الحالة	الفردية،	. 5 إنَّ
سجل	باسم	الشيخ	وأوالده،	ويصبح	أفراد	العشيرة	فالحين	أجراء،	ساعد	على	تحلل	

ُ
حيث	ت

الروابط	القبيلية،	وتفسخ	النظام	االجتماعي	القبيلي)40(.

ا: إيجابيات القضاء العشائري وسلبياته
ً
ثامن

وهي	 واملكان،	 الزمان	 بظروف	 متعلقة	 وسلبيات	 إيجابيات	 بدائًيا	 أو	 ا	
ً
بسيط كان	 مهما	 نظام	 لكل	

أمور	متغيرة	بتغير	الظروف	والعوامل	املتحكمة	في	حياة	املجموعات	البشرية	بدًوا	كانوا	أم	حضًرا.	وفي	
النص	الوارد	أدناه	واملأخوذ	من	كتاب	عشائر	الشام	ألحمد	وصفي	زكريا	سرد	ملا	يقوله	أنصار	القضاء	

البدوي	وخصومه،	حيث	جاء	فيه:

))يقول	أنصار	القضاء	البدوي،	أن	هذا	القضاء	سريع	في	مرافعاته	عاجل	في	أحكامه...	وإن	التنادي	
وحفظ	 السلم	 إلقرار	 منها	 بد	 ال	 البدوية(	 والحمية	 العشائرية	 )العصبية	 عن	 الناجمين	 والتناصر	
ويقول	 وقوانينها،	 ومحاكمها	 الدول	 مراكز	 عن	 البعيدة	 األطراف،	 املترامية	 البوادي	 هذه	 في	 التوازن	
أخصام	القضاء	العشائري	إن	اإلسالم	قد	أزال	العرف	العشائري	الجاهلي	في	القضايا	العامة،	وأمر	

باتباع	الشرع،	وصرح	بأن	الحكم	بمقت�سى	هذا	العرف	مخالف	لآلية	}وال	تزر	وازرة	وزر	أخرى{(()41(.

وبذلك	يمكننا	تلخيص	إيجابيات	القضاء	العشائري	بسهولة	اإلجراءات،	وسرعة	البت	في	القضايا،	
العشائريين،	 الكفالء	 للمتخاصمين	بوجود	 الحماية	واألمن	 التكاليف،	وتأمين	درجة	عالية	من	 وقلة	
ينهي	 الذي	 النهائي	 خالل		الصلح	 من	 السلبية	 النفسية	 اآلثار	 يعالج	 وهو	 القا�سي،	 اختيار	 وحرية	
الخالفات	مادًيا	ومعنوًيا،	إضافة	إلى	النزاهة	والكفاءة.	وقد	نجح	في	حل	عدد	من	القضايا،	وتكريس	

السلم	األهلي.	ويضيف	الدكتور	عفيف	طنوس	حول	هذا	األمر		ما	يأتي:

)40(		أحمد	وصفي	زكريا،	عشائر	الشام،	ص	251.

)41(		عفيف	طنوس،	»املجتمع	العربي«،	مجلة	األبحاث،	ع:2،	)بيروت:	هيئة	الدراسات	العربية	في	الجامعة	األميركية	في	بيروت،	حزيران/	
يونيو	1953(،	ص45. 



ملف العددالعددان التاسع عشر والعشرون- تموز/ يوليو 2022

268

والصغير.	 الكبير	 بين	 تفريق	 بالسواء،		دون	 الجميع	 القبلية	على	 الحياة	 أنظمة	وقوانين	 ))وتطبق	
	مصدره	االنضباط	االجتماعي	املبني	على	اختيار	القبيلة	في	تنازعها	البقاء	على	مر	القرون	الطويلة.(()42(.

العشائري	 القضاء	 اللجوء		إلى	 الفراتية	 الجزيرة	 في	 املكونات	 بقية	 قبول	 كذلك	 اإليجابيات	 ومن	
بارتياح،	نظًرا	إلى	موروثهم	االجتماعي	املشجع،	لذلك	الذي	يعد	رفض	)الجلوس	للحق	واإلذعان	له(	

ا	معيًبا	اجتماعًيا.
ً
تصرف

ه	من	اإلجحاف	تقييمه	بمفهومات	
ّ
أما	أهم	سلبيات	القضاء	العشائري	فهي	)مع	األخذ	بالحسبان	أن

الحداثة(	اعتماده	على	قاعدة	تحميل	ذوي	املتهم	تبعات	ما	قام	به	قريبهم	حتى	لو	لم	يكن	أولئك	شركاء	
في	الجرم.	ومخالفته	مفهومات	العدالة،	وحقوق	اإلنسان،	واملواثيق	الدولية،	إضافة	إلى	عدم	مسايرته	
الشخصية	 املسؤولية	 مفهومي	 من	 بعيًدا	 عشائري	 أساس	 على	 الفرد	 ومعاملته	 والحداثة،	 التطور	

واملواطنة.

تاسًعا: ملحة عن طرائق حل الخالفات لدى بقية املكونات في الجزيرة الفراتية

عن	 اإلمكان	 بقدر	 واالبتعاد	 الودية،	 بالطرائق	 خالفاتهم	 حل	 إلى	 الفراتية	 الجزيرة	 سكان	  لجوء	
املنطقة	 العربية،	وإنما	هو	موروث	متأصل	لدى	مكونات	 العشائر	 الرسمي	ليس	حكًرا	على	 القضاء	
)دراسة	 كتابه	 في	 نيكيتين	 باسيلي	 تحدث	 الكرد	 لدى	 العشائري	 القضاء	 فعن	 القديم.	 منذ	 كلهم	

	:
ً

سوسيولوجية	تأريخية(،	قائال

كانت	 الكثير...	 ال�سي	 منها	 يبق	 ولم	 تقلصت	 قد	 القضائية	 الصالحيات	 هذه	 أن	 املؤكد	 ومن	 	...((
العقوبة	الشديدة	التي	تفرض	على	املدان	هي	نهب	أمالكه	متى	ما	أقدم	شخص	على	خطف	فتاة	أو	
)مال	 املرتكب	 منزل	 حرق	 العقوبة	 كانت	 األخرى	 للجرائم	 وبالنسبة	 إرادتها،	 عن	 رغًما	 متزوجة	 امرأة	
سوتي(	أو	قطع	كروم	بستانه	)رزبريم(،	ولكن	العقوبة	التي	كان	الكرد	يخشونها	أكثر	من	غيرها	عقوبة	
الطرد	من	العشيرة	)كريادر(.	وهناك	عقوبات	أخف	وطأة	من	الطرد	ونهب	املمتلكات	يفرضها	الزعيم	

على	الذنوب	الخفيفة(()43(.

)42(		باسيلي	نيكيتين،	الكرد:	دراسة	سوسيولوجية	تاريخية،	نوري	طالباني	)مترجًما(،	ط1،	)أثنيا:	دار	أخيل	للطباعة	والنشر،	1998(،	
ص220.      

)43(		قاسم	عي�سى	إبراهيم،	امليران	في	إمارة	بوطان،	ط1،	)د.م:	دار	الينابيع،	2007(،	ص25.
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مع	 أفرادها،	 بين	 العدالة	 لتحقيق	 الكبرى	 الضمانة	 العشيرة	 رئيس	 تعد	شخصية	 وعلى	كل	حال	
قاسم	 ذكر	 وقد	 )العارفة(.	 بدور	 يقوم	 فيها	 العشيرة	 رئيس	 كان	 أغلبها	 الكردية	 العشائر	 أن	 مالحظة	
عي�سى	إبراهيم	في	كتابه	)امليران	في	إمارة	بوطان(	أنه	منذ	عهد	إبراهيم	آغا	األول	رئيس	عشيرة	امليران	

الكردية	كان	رئيس	العشيرة	هو	من	يحل	الخالفات	بمشاورة	وجهائها)44(.

وواقع	الحال	أن	كرد	سورية	قد	ابتعدوا	نوًعا	ما	عن	العشائرية،	ومن	ثم	عن	سلوك	طريق	القضاء	
ا	بالذاكرة	الجمعية	لديهم.	وهم	حالًيا	عندما	يضطرون	إلى	اللجوء	سلوك	

ً
العشائري	الذي	بقي	مرتبط

طريق	الصلح	العشائري	يقتفون	أثر	العشائر	العربية	في	هذا	الشأن.	

الحال	لدى	املسيحيين	بمختلف	طوائفهم،	حيث	اعتادوا	قروًنا	عدة	على	قيام	رؤسائهم	  وكذلك	
ة	العثماني()45(.	ما	جعلهم	يتقبلون	العرف	والقضاء	

ّ
	بأحكام	)نظام	املل

ً
الروحيين	بحل	خالفاتهم	عمال

العشائري	بإيجابية،	وأسهموا	في	استمراره	في	الجزيرة	الفراتية،	وخالفاتهم	املتعلقة	باألحوال	الشخصية	
ما	زال	النظر	فيها	حتى	اآلن	يعود	إلى	محاكمهم	الروحية)46(. 

ضفاف	 على	 قروية	 تجمعات	 في	 	1933 عام	 العراق	 من	 قدومهم	 بعد	 توزعوا	 الذين	 ولألشوريين	
	الذي	بقي	متبًعا،	إذ	يلجؤون	إلى	عرف	العشائر	األشورية	في	حل	 نهر	الخابور	نظامهم	العشائري)47(	

نزاعاتهم	الداخلية.

 أما	بالنسبة	إلى	السوريين	الشاشان،	)فإنهم	باألصل	قد	وفدوا	من	الشيشان	إلى	سورية	بين	عامي	
1864	و1890	في	إثر	تهجيرهم	من	ِقَبل	روسيا	القيصرية.	وهم	مسلمون	سنة،	وقد	وطنتهم	السلطات	
إلى	ذوي	 في	حل	خالفاتهم	 ويلجؤون	 العين(.	 التابعة	ملنطقة	رأس	 السفح	وجوارها	 في	قرى	 العثمانية	
الخبرة	والدراية	من	كبار	السن،	وال	يعتّدون	بالعرف	العشائري،	بل	يعملون	بعاداتهم	وتقاليدهم	التي	

ال	تتنافى	مع	أحكام	الشريعة	اإلسالمية)48(. 

)44(		خالد	سعيد	دنو،	السريان	األرثوذكس	في	أواخر	العهد	العثماني	وما	بعده:	من	أزمات	إلى	نهضة،	ط1،	)دمشق:	دائرة	الدراسات	
السريانية،	2019(،	ص55.

للسريان	 املشرق	 وسائر	 أنطاكيا	 )بطريركية	 	،2003 عام	 الصادر	 األرثوذكس	 السريان	 لطائفة	 الشخصية	 األحوال	 قانون	 	 	)45(
األرثوذكس،	دائرة	الدراسات	السريانية	2003(.

https://dss-syriacpatriarchate.org/

)46(		ستيفن	هيمسلي	لونغرغ،	سوريا	ولبنان	تحت	االنتداب	الفرن�سي،	بيار	عقل	)مترجًما(،	)بيروت:	دار	الحقيقة،	1978(،	ص	357.

)47(		معلومات	استقاها	الباحث	من	املحامي	رياض	أوسترخان	من	أهالي	قرية	السفح	ومقيم	حالًيا	بالحسكة.	قوطعت	مع	عدد	من	
السوريين	الشاشان	من	أهالي	املنطقة.

)48(		عبد	الجليل	الطاهر،	البدو	والعشائر	في	البالد	العربية،	ص2.

https://dss-syriacpatriarchate.org/
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عاشًرا: الخاتمة

مما	أوردناه	يتضح	أن	القبائل	البدوية	انفردت	بإنتاج	نوع	خاص	من	التنظيم	القضائي	قريب	جًدا	
من	القضاء	العادي	حيث	األعراف	السائدة	واملتوارثة،	تعد	القوانين	الناظمة	لعمله،	وُيعد	)العوارف(	

بمنزلة	قضاة	النقض	لديه.	

	هذا	الكيان	القضائي	الخاص	توصل	إليه	البدو		بعد	تجارب	كثيرة	جعلتهم	يقتنعون	بأن	تطبيقه	
سيؤدي	إلى	حماية	كيانهم	القبلي،	فأسبغوا	عليه	نوًعا	من	القوة	اإللزامية	التي	أصبحت	تمارس	شيًئا	

من	السيطرة	على	ضمائرهم.

أوضاع	 إلى	 االنتقال	 أن	 	
ّ
إال البداوة،	 حياة	 أملتها	 العشائري	ضرورة	 القضاء	 إلى	 اللجوء	 ولئن		كان	

معيشية	مغايرة	تماًما		جعل	بعضهم	يظن		

القضاء	 بقاء	 إلى	 أدت	 نسبية	 بصورة	 ولو	 القبلية،	 الوالءات	 وإلى	 األسالف	 تراث	 إلى	 العودة	 هذه	
إليه	كثير	من	املتخاصمين.	ولعقود	عدة	عمل	املساران	القضائيان	في	منطقة	 العشائري	خياًرا	يلجأ	
وتحقيق	 األهلي،	 ترسيخ		السلم	 إلى	 وأّديا	 لبعض،	 بعضهما	 ومكملين	 مساعدين	 الفراتية	 الجزيرة	
	أن		اللجوء	إلى	القضاء	الّرسمي	انتهى		بصورة	شبه	كاملة	

ّ
العدالة	في	كثير	من	الحاالت	املستعصية.	إال

بعد	األحداث	التي	عصفت	بسورية	عام	2011،		وأصبح	القضاء	العشائري	املالذ	الوحيد	للذين	يريدون	
فّض	نزاعاتهم	في	ظل	غياب	سيادة	الدولة	والقانون،	وعدم	االرتياح	للبديل	الذي	تمثله	اإلدارة	الذاتية	

لشمال	سورية	وشرقها.

  وفي	النتيجة	إن	ما	ورد	في	هذا	البحث	يقودنا	إلى	أن	سلوك	طريق	القضاء	العشائري		لحل	القضايا	
هذا	 إليجابيات	 محدود	 تأثير	 بقاء	 مع	 املنطقة،	 في	 السائدة	 األمنية	 باألوضاع	 مرتبط	 عليها	 املتنازع	
القضاء	أو	سلبياته.	ففي	حالة	سيادة	القانون	يتحول	دور	القضاء	العشائري	إلى	دور	مساعد	ومكمل	
للقضاء	الرسمي	يتم	اللجوء	إليه	ملا	له	من	دور	في	استتباب	السلم	األهلي،	وتفادي	سلبيات	القضاء	

	منه.
ً

الرسمي	وبخاصة	فساده،	ولكن	ليس	بديال

القضاء	 إلى	 اللجوء	 من	 يجعل	 الحال(	 فإن		)واقع	 والقانون	 الدولة	 سلطة	 غياب	 حالة	 في	 أما	 	
العشائري	بإيجابياته	وسلبياته	أمًرا	)مفروًضا(	ال	خيار	فيه.
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