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 الملخص
تعد القبائل والعشائر في العراق بمثابة وحدات اجتماعية متماسكة ذات انظمة وقوانين 
واعراف مستقرة وراسخة تعضدىا صمة الدم والقربى وتتمتع بما يشبو السمطة التشريعية والتنفيذية 

)دولة القبيمة(، وخاصة في  إلىوالمالية المستقمة، مما يجعل منيا منظومات اجتماعية او اقرب 
يعد موضوع ارتباط و تع فييا بسمطة وصالحيات واسعة. العيود السابقة التي كان شيخ القبيمة يتم

تداخل  مرحمةالمراءة بالظاىرة القبمية في العراق من اكثر الموضوعات جداًل، كون العراق عاش 
سيس الدولة العراقية. واالمر ىنا أد تاي بع 3293فييا االنتماء القبمي باالنتماء الديني بعد عام 

انعكاس لحالة المزاوجة بين البيئات القبمية والريفية والبدوية، ثم اتت الظاىرة المدنية، وتوسعت 
مع ازدىار عصر النفط، لتغير في بعض مظاىر الحياة السياسية واالقتصادية  3291بعد عام 

ال وىي ان العراقيين متعايشين ميما كانت واالجتماعية في العراق، ولتؤسس عمى ظاىرة قديمة ا
 ، ولمنساء دور في التقارب واالختالط بين القبائل من خالل كونياانتماءاتيم االثنية والعقائدية

 عن طريق التزاوج. االنساب، تقاربواحدة من عوامل 
Abstract 

    Tribes and clans in Iraq are considered to be cohesive social units with 

stable, well-established systems, laws and customs, supported by blood 

association  and closeness and enjoy an equivalent legislative, executive 

and financial power, making them social systems or closer to the state of 

the tribe. It has wide authority and powers. The subject of the link 

between woman and the phenomenon of tribalism in Iraq is one of the 

most controversial issues, because Iraq has lived a stage of overlap tribal 

affiliation of religious affiliation after 1921, after the establishment of the 

Iraqi state. The civil phenomenon, which expanded after 1968 with the 

boom of the oil age, changed in some aspects of political, economic and 

social life in Iraq, and based on an old phenomenon: that the Iraqis 

coexist regardless of their ethnic and ideological affiliations. Women 

have a role in the rapprochement and intermingling between the tribes by 

being one of the factors of gene convergence, through mating. 

 المقدمة 
ية لم يفترق المشيد السياسي واالجتماعي في تاريخ العراق الحديث عن البنية االجتماع    

العشائرية والقبمية، وىي انعكاسًا ليا، فموجات اليجرة المستمرة والمتواصمة من الجزيرة واالرياف 
حواضر المدن، جعل من المدن وحدودىا امتدادًا لمقبائل المحيطة بيا، االمر الذي  إلىالواسعة 

 زاد من اىمية تأثير ودور القبائل والعشائر في المشيد السياسي واالجتماعي العراقي. 
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في العراق بمثابة وحدات اجتماعية متماسكة ذات انظمة وقوانين القبائل والعشائر  إذ تعد    
وراسخة تعضدىا صمة الدم والقربى وتتمتع بما يشبو السمطة التشريعية والتنفيذية واعراف مستقرة 

)دولة القبيمة(، وخاصة في  إلىوالمالية المستقمة، مما يجعل منيا منظومات اجتماعية او اقرب 
   العيود السابقة التي كان شيخ القبيمة يتمتع فييا بسمطة وصالحيات واسعة.    

وجود جسم  إلىظاىر التعايش ىي المدن الكبرى والتزاوج، وانتيى امرىما وواحدة من اىم م    
عابر لالنتماءات االثنية والعقائدية اال وىو النساء، إذ ال يخمو اي عائمة عراقية من وجود 
تعددية، وطالما ان االثنية انما ىي ارتباط بالعوامل المغوية والقومية والقبمية، وىي تتقاطع 

مع العوامل العقائدية، إذ تسبب االمر في افقار جانب ميم من القبمية لمسبباتيا وتتداخل احيانًا 
 تقاربووجودىا، كون االنساب تنتقل ليس بين الرجال فحسب، انما النساء واحدة من عوامل 

االنساب، االمر ىنا تسبب بان تكون الظاىرة القبمية انما ىي ظاىرة فوقية تعكس انساب 
 ين ان العوائل العراقية مبنية عمى وجود تعددية في محتواىا.مصدرىا الذكورة، في ح

نظمة المختمفة قبمية تعيش حالة صراع مريرة، فاألولما اتى االحتالل، كانت الظاىرة ال    
اعادت جانب منيا، ووجود تعددية قبمية وعقائدية في جسم العائمة  3223اضعفتيا، واالعوام بعد 

ىو الجانب  9003جعل اضعف الحمقات في عراق ما بعد الواحدة، ناىيك عن االختالط، 
القبمي، ليذا لم يركز االمريكان عميو كثيرًا قياسًا باالنتماء العقائدي اي االنتماء الديني والطائفي، 
ورغم وجود بعض المحاوالت إلحياء العامل القبمي باعتباره اكثر رأفة بأوضاع العراق واقل تقسيمًا 

اقية منتشرة طوليًا بين كل مناطق العراق، وفييا تعددية مذىبية. إال ان ىذا لو، كون العشائر العر 
االمر لم يتم او لم يتحقق لو نمو، وبقت العوامل الطائفية ىي المتسيدة، خصوصًا بفعل العاممين 

 االقميمي واالمريكي.
 االهمية:

ضوعات جداًل، كون المو يعد موضوع ارتباط المراءة بالظاىرة القبمية في العراق من اكثر     
سيس أاي بعد ت 3293اء الديني بعد عام تداخل فييا االنتماء القبمي باالنتم مرحمةالعراق عاش 

الدولة العراقية. واالمر ىنا انعكاس لحالة المزاوجة بين البيئات القبمية والريفية والبدوية، ثم اتت 
لنفط، لتغير في بعض مظاىر مع ازدىار عصر ا 3291الظاىرة المدنية، وتوسعت بعد عام 

الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية في العراق، ولتؤسس عمى ظاىرة قديمة اال وىي ان 
ولمنساء دور في التقارب واالختالط  ،ت انتماءاتيم االثنية والعقائديةالعراقيين متعايشين ميما كان
 عن طريق التزاوج. االنساب، تقاربواحدة من عوامل  بين القبائل من خالل كونيا
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 االشكالية: 
 اخرى، وان القبيمة ليا إلى يختمف من مرحمة لقبيمةدور النساء في ا ان شكالية فياإلتكمن     
تعددية الوالء لدى الفرد ف، 9003فاعل ومؤثر في الحياة السياسية العراقية والسيما بعد عام  دور

ضعف  إلىحساب الدولة مما يؤدي أكثر اعتزازا بالقبيمة والوالء ليا عمى  اصبح الفردف العراقي،
في ىوية وطنية خرى، وعدم القدرة عمى التوحد تماعي في المجتمع مع المكونات االندماج االجاال

ة من اىم حمقات الوصل بين وتعد المرأ  نسجام واالستقرار في ما بينيا.تعمل عمى تحقيق اال
 القبائل والعشائر من خالل عمميات متعددة كالتزاوج بين القبائل وتبادل االنساب.  

 إذ تنطمق االشكالية، من عدة اسئمة، اىميا : 
 ؟ الواليات المتحدة االميركية من القبمية والعقائدية في العراق ىو موقف  ما .0
 القبائل ودورىا في العراق؟ماىي سياسات االحتالل االميركي تجاه  .3
 ؟ 9003بعد عام  ماىي سياسات الحكومة تجاه القبيمة في العراق .2
 ائل والعشائر في العراق؟بىو مدى تأثير البيئة االقميمية ودول الجوار العراقي عمى الق ما .4
 ما منظور النساء لمقبمية والعشائرية في العراق؟ .3
 ش السممي بين القبائل؟ما مدى دور النساء وواقعيا عمى حالة التعاي .6
 ؟9003ما مدى تأثير الصراعات المذىبية والطائفية بين القبائل في العراق بعد عام  .7

 الفرضية:
مراءة دورىا االيجابي والمؤثر في اشاعة السمم االىمي والتعايش بين أن لم: ))فرضيةال نطمقت    

االنساب  وتقاربج و اعمميات عدة كالتز ئفيًا، من خالل القبائل المختمفة والمتصارعة مذىبيًا وطا
اثر سياسات  فقد ،وروابط الدم عن طريق النساء ومن خالليا، وىذا ما نجده في القبائل العراقية

اشعال الحرب االىمية ذات الطابع  إلىاالحتالل االميركي في تقسيم العراق ودعم كل ما يؤدي 
 . الطائفي والمذىبي((

 المنهجية: 
اعتمد البحث عمى المنيجين الوصفي والتحميمي لوصف وتحميل واقع وطبيعة القبمية في 

، وتحميل طبيعة 9003وتأثير سياسات االحتالل االميركي بعد عام  9003العراق بعد عام 
، 9003سياسات االقميمية والدولية حيال المجتمع العراقي عمومًا والقبمية في العراق بعد عام 

ودور المرأة وواقعيا في القبيمة في العراق، وتأثير السياسات االقميمية والدولية عمى وتحميل مكانة 
 واقع المرأة في القبيمة والمجتمع العراقي.    
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 الهيكلية: 
اربعة مواضيع قسمت عمى شكل  المقدمة والخاتمة، من إلىضافة البحث باإليتكون 

 الثاني: المبحث، في حين تضمن التعددية القبمية في العراق االول: المبحث، فتضمن مباحث
 الثالث فتضمن: المبحث، اما االحتالل االميركي والتعامل مع ظاىرتي القبمية والعقائد في العراق

امكانية تأثير النساء  الرابع: المبحث، بينما تناول النساء ومنظورىن لمظاىرة القبمية في العراق 
 .مجتمع العراقيبمية ظاىرة صحية في الفي جعل الظاىرة الق

  في العراق التعددية القبلية :االول بحثالم
 إلىتعد ظاىرة التعددية ظاىرة مالزمة لممجتمعات البشرية، تمتد جذورىا في حياة االنسان     

اكتشفت الجماعات االنسانية ان ثمة جماعات منذ ان ابعد نقطة من تاريخ عالقاتو االجتماعية، 
اخرى تشاركيا وتزاحميا العيش عمى ارض ىذا الكوكب، مما جعل االنسان يشعر بوجود تمايزات 
واختالفا فيما بينو وبين الجماعات االخرى، بل ان ىذه التمايزات واالختالفات الثقافية والعرقية 

الرؤى، والمواقف السياسية، ىي اختالفات  والدينية بما تفرضو من تمايزات واختالفات في
وتمايزات مالزمة لطبيعة المجتمع البشري ذاتو. والتعددية غالبًا ما تعني اقرار وتسميم بعالم 
مشترك يبني عمى اسس التعدد والتنوع، واالختالف، اذ تغدو التعددية احدى ثوابت واليات ادارة 

االحترام  إلىفاعل معيا سيقود بشكل او باخر، انماط الحياة المعاصرة، وكيفية التعامل والت
 .(3)والتسامح والحوار وتقبل االخر والتعايش معو 

تعد التعددية القبمية واحدة من الظواىر المنتشرة في كل دول العالم العربي، وذلك ألن و 
البناء المدني او االىمي لم يستطع احتواء تمك الظاىرة والتحول نحو المجتمعات المدنية، ليذا 
ىنالك ضرورات لدراسة ىذه الظاىرة من حيث وجودىا وحجميا وابعادىا السياسية ونتائجيا عمى 

 الواقع.  ارض
وحتى نستطيع دراسة الظاىرة القبمية بشكل عام، فيقتضي الحال ان تعرف معنى القبمية ىل 

 ىي وجود امبريقي ام انيا مجرد وانتماء ايديولوجي. 
الواقع، ان الظاىرة القبمية نشأت مع نزول االنسان عمى االرض حيث كون عائمة، والعائمة 

و بنسب واحد ضمن سمم متدرج، مع ازدياد عدد السكان كمما اتسعت بقيت متمسكة بظير واحد ا
رض بحكم عوامل عديدة منيا الخالفات العائمية او البحث عن الرزق او طمبًا وانتشارىم باأل

االجيال االولى من السكان باتجاىات متعددة،  انتقالحدوث  إلىلميجرة بذاتيا، ىذا االمر قاد 
صل نت انتماء قائم عمى رابطة الدم رغم انيا باألوكل مجموعة استوطنت في مكان وتكاثرت كو 

تجتمع مع روابط اخرى سابقة )اصل االنسان( اال ان االنتماء الجديد اصبح اكثر قوة وتماسكًا 
السكان اصبحت ىنالك روابط عمودية  ددمن االرتباط السابق، وباستمرار عممية التوسع وازدياد ع
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ة عائمية وكمما توسعت اصبحت رابطة قبمية يمكن ان لكل مجموعة سكانية ىذه الروابط ىي رابط
تحتوييا مدينة واحدة او يمكن ان تحتوييا مدن عدة أن سمح االنتشار بذلك، بل تحول االنتماء 

انتماء اثني ولغوي عندما تعمق برقعة جغرافية وتعمق بمغة محددة ىذا  إلىالقبمي في مراحل معينة 
الد، عندما تكرست االنتماءات القبمية واصبحت تعبر عن التوسع امتد حتى مرحمة ما بعد المي

كونيا والءات ايديولوجية اكثر مما تعبر عن كونيا روابط قائمة عمى االنساب والدم، فظير مثاًل 
قبيمة شمر والزبيد وخزرج وغيرىا، وكل منيا ليا امتدادات ليس فقط في الجزيرة العربية وانما 

 . (9)توحات االسالمية والترحال وبالد الشام وغيرىاارض العراق بحكم الف إلىامتدت 
اذن، وجد العراق نفسو امام انتشار لقبائل عربية مع بدء العيود االولى النتشار االسالم فيو 
واخذت تتوسع سواء كان لالنتماءات القبمية تركز جغرافي ام انو ليس ليا ذلك التركيز، وكل 

 في منطقة الجزيرة العربية.  انتماء قبمي موجود في العراق يجد اصمو
اصل واحد مشترك تجمعيم وحدة  إلىمما تقدم فالقبمية ))جماعة من الناس ينتمون 

الجماعة وتربطيم رابطة العصبية لألىل والعشيرة، ورابطة العصبية شعور التماسك والتضامن 
 . (3)واالندماج بين من تربطيم رابطة الدم، كالشعور القومي عن الشعوب((

سمف واحد  إلىوكذلك عرفت بأنيا ))المجموعة المتماسكة اجتماعيًا وسياسيًا، تنتسب 
وتمتاز بتنظيم اجتماعي خاص بيا، وتقطن اقميمًا معينًا، وتتكمم ليجة أو لغة خاصة بيا، وتكون 
ة ليا سمطة سياسية مركزية، واحيانًا سمطة اجتماعية والقبيمة تتزاوج داخميًا وتنشطر اذا كانت كبير 

. وىي (3)عشائر، تعيش مع بعضيا في اقاليم مختمفة، ويممس افرادىا بروح الجماعة(( إلى
))تعبير يطمق عمى مجموعة بشرية ذات لغة او ليجة مشتركة ، بغض النظر عن استقرارىا عمى 

آخر، فالقبيمة مجموعة بشرية متنقمة أو مقيمة عمى ارض  إلىارض ثابتة، أو ترحاليا من مكان 
صحراوية في الغالب، وتقوم بين أفرادىا عالقات خاصة قائمة عمى التقاليد واالعراف محددة، 

المتوارثة((، فيي اذن ))مجموعة بشرية متماسكة اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا، وذات شخصية 
باقي التجمعات البشرية االخرى ، سواء أكانت في المدينة أم االرياف  إلىمتميزة تتحدد بيا قياسًا 

 .(3) و حتى القبائل المجاورة((أ
وشبو احد الباحثين القبيمة بالدولة الحديثة، فتقوم عمى نظام القرابة ألناس منحدرين من 
أصل واحد وينضمون في أسر متعددة تربطيم رابطة الدم والقرابة، وتحمل القبيمة اسم الجد 

الدستور، بوأعراف شبيية  األول، وليا سيادة ثابتة عمى االرض التي تسكن فييا وتتبع تقاليد
ولمقبيمة مجمس لمتحدث في األمور العامة والخاصة والشؤون الداخمية والسياسية وعالقة القبيمة 
الخارجية )مع القبائل المجاورة(، إذ أن مجمس القبيمة ىو برلمان أو مجمس شورى مصغر عمى 

الرأي السديد فييا، يمقون النمط الحالي يضم كبار رجال القبيمة )الشيوخ(، ووجياءىا واصحاب 
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آراءىم بحرية لمساعدة رئيس القبيمة في اتخاذ وانضاج القرار المصيب الذي يخدم مصمحة 
 .(9)القبيمة

والقبيمة عند عمماء االجتماع فيي تطمق عمى مجموعة من العشـائر والجماعات النسـبية أو 
وقراىا، وليا كذلك ثقافة واحدة، القرى، وليا أرض خاصة بيا ولغة أو ليجة مشتركة بين عشائرىا 

أما عند العمماء االنثروبولوجين  ،(7)يسودىا تضامن اجتماعي وثيق يربط أفرادىا بعضيم ببعض
فإن القبيمة ىي الفاعل في النسق السياسي الذي تحدد مالمحو الظروف االيكولوجية والمعاشية 

ات وانواعيا، ويرتكز ىذا النسق )الفالحة والرعي(، وىذه الظروف ىي التي تحدد أشكال العالق
عمى القرية كوحدة صغرى يتحقق النفوذ السياسي داخميا بحسب شبكة المصاىرات، وىذه 

فروع قبمية اولية وفروع قبمية ثانوية تتحدد أحجاميا بحسب امتالكيا  إلىالشبكات تنقسم 
   .(1)رضلأل

وفي المفيوم الخمدوني فالقبيمة ىي داللة عمى كيان جماعي متوطن في فضاء مخصوص 
من العمران البدوي، يتقاسمو او يتنازع عميو مع جماعات قبمية أخرى، ليا احساس بالوحدة 

بعض  إلىأصل واحد تنحدر منو، ومصير مشترك يشد اعضاءىا بعضيم  إلىواالنتماء القوي 
 .( 2) لجمعيفي عصب قوي ىو الضمير ا

ومنيا نستشف ان ىذه الظاىرة بقدر تعمقيا بعوامل االنسان )الدم( اال ان البعد االيديولوجي 
فييا اي كونيا انتماء ىو الطاغي، ومبعث قولنا في ذلك ىو ان طبيعة الترحال والتزاوج الحاصل 

ل وغيرىا من المبادئ بين القبائل، بل واعادة تعريف الفرد لمقبيمة التي ينتمي الييا )مبدأ الدخي
التي تحكم تغير القبيمة واعادة االنتماء(، ىذه الظواىر تجعل اقرب من كونيا انتماء من كونيا 

 انتساب او رابطة دم. 
يبقى ىنالك جانب اخر اال وىو ما مقدار التعددية في الظاىرة القبمية في العراق، ىذه 

النسب االتية  إلىن في العراق فالعراق يتوزع تحميل البنية االجتماعية لمسكا إلىالنقطة تقودنا 
 . (30)% تركمان والباقي تكوينات اخرى 30% اكراد، 33% عرب، 10تقريبًا: 

واذا ما حممنا كل مكون من ىذه المكونات االجتماعية سنجد انو يحتوي بداخمو الظاىرة 
كنيا ليست رابطة دم وانما كراد مثاًل لدييم الظاىرة القبمية لالقبمية لكن بمنظورات مختمفة، فاأل

رابطة مكان، اي ان المكان ىو الذي يطغى عمى تعريفيا، اما التركمان فان حجم تنوعيم القبمي 
العراق في الزمن العثماني، ونسبتيم قميمة لمسكان  إلىمحدد وذلك بحكم كونيم مجموعات وفدت 

ي العرب، فالعرب استوطنوا ، المشكمة ىي فإلىوكذلك مناطق تركزىم: تمعفر، اربيل، كركوك، دي
غربو، وكل عرب العراق ىم عبارة عن مجموعات  إلىجنوبو ومن شرقو  إلىشمالو  منالعراق 

واحدة من اصول قبمية موجودة في جزيرة العرب، وحدثت ىجرتيا لمعراق بتواريخ مختمفة، قسم 
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منيا سابق عمى االسالم وقسم منيا رافق عممية انتشار االسالم في العراق، وكل قبمية لم 
تستوطن منطقة جغرافية محددة وانما بناء المدن االولى في العراق استوعب تمك التعددية وزاوج 

 .(33)فيما بينيا 
ت بقايا بغداد، عندما توجي مرحمة احتالل االختالل الذي حصل ىو في المراحل التي تمت

القبيمة لالنعزال في مناطق جغرافية محددة، فمثاًل استوطن قبمية العبيد شمال العراق وقبائل شمر 
جنوبيم وقبائل بني الالم في جنوب شرق العراق، واالمر نفسو  إلىالصحراء الغربية من شمالو 

اق، ألنو بعد نياية العيد الممكي في العر  ىمع باقي القبائل االخرى. ىذه البنية استمرت حت
تأسيس الدولة العراقية استمر تعويل السمطات عمى الظاىرة القبمية كعامل منظم لمحياة 

الطار القانوني لمدولة كان االضعف قياسًا بالقيم القبمية، ااالجتماعية وفي تسوية النزاعات كون 
ن المدنية، قبل مع تأسيس الجميورية بدء التحمل من قانون العشيرة والتوسع في تطبيق القوانيو 

نقطة ميمة اال وىي ان العثمانيين في ادارتيم لمعراق عمى مدى  إلىىذا االمر يقتضي التنويو 
عام اتبعوا سياسة اعادة نشر القبائل بين المناطق العراقية، فمثاًل نقموا جزء قبائل من العبيد  300
واالمر كمو متعمق بمحاولة بغداد واالنبار وتحكموا ايضًا بعممية توزيع بعض قبائل شمر،  إلى

تطويع البنية االجتماعية لصالح البنية السياسية، وىذا االمر تكرر بشكل محدود جدًا في العيود 
 .(39)الجميورية لمدولة العراقية )حالة كركوك(

وتقييمًا لما تقدم، فأن الظاىرة القبمية في العراق لم تختفي رغم التوسع الذي حصل في 
صل، البصرة، السميمانية( فالظاىرة القبمية حممت اثقاليا داخل تمك المدن، المدن )بغداد، المو 

ودليل ذلك انيا عادت لتنشط بعد حرب الخميج الثانية، وعاد الفرد العراقي يعرف بداللة انتماءه 
 القبمي. 

 االحتالل االميركي والتعامل مع ظاهرتي القبلية والعقائد في العراق  :الثاني بحثالم
 يثبت ىذا الموضوع ثالثة نقاط : 

 / عالقة القبمية بالعقائد 3النقطة 
 / تعامل االحتالل مع القبمية9النقطة 
 / تعامل االحتالل مع العقائد.3النقطة 

ما ما يخص عالقة القبمية بالعقائد، يعاني العراق من انقسام حاد عمى صعيد اليويات أ    
من يعرف نفسو بداللة كونو كعراقي وىنالك من يعرف  وتعريف الفرد نفسو في اطارىا، وىنالك

نفسو بداللة كونو قبمي، وىنالك من يعرف نفسو بكونو مذىبي والسؤال ىو: اين موقع الظاىرة 
القبمية من الظاىرة المذىبية؟ والعكس اذا ما اتينا باالنتماء المذىبي عمى اعتبار اننا تناولنا فيما 

 تقدم باالنتماء القبمي.
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طرق تفسير النصوص  إلىمسألة اختالف في النظر  إلىان فكرة المذىبية ترجع نقول 
الدينية وكيفية التعامل مع التعامالت في الحياة اليومية يتسبب ىذا االمر ظيور عدة مدارس في 
الدين االسالمي اغمبيا ظير في العراق )اسبابيا ثقافية اكثر منيا ىي اسبابيا دينية( اي انيا 

بنية تتعامل فييا  إلىالدين االسالمي من منطقتو التقميدية )الجزيرة العربية( وذىابو  تتعمق بخروج
اكثر من ثقافة واكثر من دين، ىذا االمر تسبب بظيور مدارس وحتى تغطي احادىا االخرى 

آل  إلىالعقل وقسم منيا حاول ان يجد لو عوامل قوة استنادًا  إلىعمى الشرعية قسم منيا أسست 
 .(33)وةبيت النب

كونو  إلىتتأصل عندما تحول الخالف من طريقة التعامل مع النصوص  المشكمة بدأت
يتعامل مع مسألة الحق والباطل )اي الفريقين عمى حق( وىنا بدء نيج التكفير والغمو، وتضاعف 

ركوب موجة  إلىعامل السياسة عندما سعى كل منيما  العامل االول/االمر بفعل عاممين: 
 –الصراع العثماني  العامل الثاني/السياسة واعالء شأنو في تغالب طغى عمى الدين والتزاماتو. 

اء المدرسة الحنفية وتبنى الصفويون اراء االعتقاد الجعفري آر الصفوي، عندما تبنى العثمانيون 
تماء غير قابل رابطة دائمة، اي تثبيت العقيدة بوصفيا ان إلىوبدأت سياسة تحويل العقيدة 

 . (33)إلى ابنولمتغيير، يتم توارثو من االب 
االنتماءات القبمية، فكما بينا انيا رابطة دم وبنفس الوقت ىي انتماء،  إلىواذا ما اتينا     

جنوبو، اما بالنسبة لرابطة االنتماء  إلىوالمسألة الثالثة ان القبمية  في العراق منتشرة من شمالو 
جنوب شرق العراق، كمما نجد االعتقادات  إلىأت تتركز جغرافيًا، فكمما ذىبنا العقائدي فأنيا بد

شمال غرب العراق، كمما نجد ان االعتقادات السنية ىي  إلىالجعفرية منتشرة بكثافة وكمما ذىبنا 
السائدة، ولكن الظاىرة الغريبة اننا نجد ان اصل انتماء قبمي يدينون باعتقاد ديني في منطقة 

مومتيم يدينون بانتماء عقائدي اخر في منطقة اخرى، فمثاًل المنتمين لقبيمة شمر في وابناء ع
يمة شمال ووسط العراق ىم ُسنة وابناء عمومتيم في جنوب العراق ىم شيعة، ونفس الحال مع قب

 .(33)عنزة والجبور والزبيد وغيرىم
ظاىرة نشوء ما يعرف بثنائية القبيمة واالنتماء العقائدي اي وجود اكثر من  ىذه الظاىرة اي    

انتماء مذىبي بين ابناء القبيمة الواحدة، اعتمادًا عمى العامل الجغرافي اي مدى القرب من الدولة 
االيرانية والدولة التركية، ىذه الظاىرة استمرت في العراق مع حدوث بعض التحوالت منذ تأسيس 

تي: تركز اصل االنتماءات بالقرب من المراقد الدينية العراقية، ىذه التحوالت تتعمق باآل الدولة
مثاًل الكاظمية منذ نشوئيا كانت منطقة شيعية واالمر نفسو مع كربالء والنجف، يضاف لذلك 
ظاىرة التحول في االنتماء المذىبي بين ابناء القبائل واصل ىذه الظاىرة اي ظاىرة التحول كانت 
قد بدأت في عيد الدولتين الصفوية والعثمانية المتنافستين عمى العراق، فالدولة العثمانية كانت 
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تفرض الضرائب والخدمة العسكرية عمى ابناء القبائل الذين يدينون بالتبعية لمدولة العثمانية )ابناء 
ت والءات المذاىب السنية( في حين كانت الدولة الصفوية ليا وجود عمى ارض العراق، وخمق

عرفت باسم )التبعية االيرانية( وىؤالء كانوا معفيين من كال االمرين الضرائب والتجنيد، ىذا االمر 
اغرى الكثير من العراقيين عمى التحول مذىبيًا خالل القرن التاسع عشر ومطمع القرن العشرين، 

ى صعيد مدينة تمعفر كان مقدار التحول محدود جدًا ولم يظير تحول كبير قابل لممالحظة إال عم
شيعية، وىناك حاالت تكاد تكون فردية ومحدودة لمتحول مذىبيًا  إلىالتي تحولت من مدينة سنية 

 .(39)بين ابناء القبيمة الواحدة، وىذا يتوقف عمى عامل الوعي اكثر من اي عامل اخر 
لمذىبي؟ فمع اواالنتماء القبمي  االنتماء والسؤال القادم، كيف تعامل االحتالل مع ظاىرتي

طروحات المحافظين الجدد واعضاء مشروع القرن االمريكي  إلىقدوم االحتالل لمعراق استنادًا 
كان ىنالك اتجاىان بالتعامل مع العراق عمى اساس كونو ليس دولة واحدة وانما ىو عبارة عن 

ة المنقسمة مجموعات اثنية وقبمية ومذىبية غير متجانسة، ىذا الطرح استخدم المعارضة العراقي
والتي عرفت نفسيا عمى اساس كونيا ممثمة النتماءات اولية  3229عمى نفسيا بعد مؤتمر لندن 

وليس كونيا ممثمة لمدولة العراقية ىذا الطرح وجد نفسو حاضر عند قدوم االحتالل لمعراق عام 
وطنية ووسائل  وازالة البنى القديمة لمدولة العراقية الممثمة بنظام سياسي ومؤسسة عسكرية 9003

اعالم مركزية وصار اتجاه ان العراق مجتمع منقسم وىذا المجتمع المنقسم ال يمكن ان يقاد من 
نظام من المحاصصات التي يعبر  إلىمجموعة واحدة وانما يقاد من مجموعات متوافقة استنادًا 

دة االميركية عن كل منيا عن وزن افتراضي لحجمو داخل المجتمع، وىكذا اتجيت الواليات المتح
طالق ىوياتيم الفرعية وكان اكثر التركيز منصبًا عمى السماح لمعراقيين إلمعراقيين ب حالسما إلى

كراد واليوية الطائفية بين المنتمين طالق اليويتين االثنية والطائفية وخاصة اليوية االثنية لألإب
 .(37)لممذىبين السني والشيعي 

تظير موجة معادية لمواليات المتحدة االميركية بين في االعوام االولى لالحتالل بدأت 
العراقيين وزاد حدة االستقطاب فييا كونيا جمعت اواًل التنظيمات الجيادية االجنبية التي سمحت 
لمواليات المتحدة االميركية بمحاربتيا داخل حرب العراق، فضاًل عن انصار النظام السابق 

لمتأثرين بإجراءاتو، وفي السنين االولى كان حيز ىذه والساخطين عمى االحتالل االميركي او ا
المعب عمى  إلىالمجموعات مناطق واسعة من العراق، وىذا ما دفع الواليات المتحدة االميركية 

 (31)ثالثة مسائل: 
توسيع تدخل ايران داخل العراق، لفرض اكبر منطقة استقرار ال تمارس عنفًا  المسألة االولى/

 ضد القوات االميركية. 
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المعب عمى الورقة المذىبية وبيان ان الشيعة حمفاء اميركا والمستفادين منيا،  المسألة الثانية/
 الحتالل ىم فقط من السنة.اوان الساخطين من 

زيز نفوذ وسمطات شيوخ القبائل من السنة تحديدًا وىذا ما ىو العمل عمى تع المسألة الثالثة/
في محاولة لفصل المجموعات المسمحة والجيادية عن  9007جرى التركيز عميو بعد العام 

في المناطق السنية في  المجموعات العشائرية والقبمية، وتم تأسيس ما يعرف بـ )الصحوات( 
ة ايران ومرجعية النجف ووجياء القبائل المنخرطين حين ان المناطق الشيعية بقت محكومة بثالثي

 9003في اطار احزاب دينية تدين بعالقات ايجابية مع الواليات المتحدة االميركية بفعل حدث 
 طة بفعل اميركي(.م)استالميا لمس

 الثالث/ النساء ومنظورهن للظاهرة القبلية في العراق    بحثالم
مع استمرار االحتالل كان االتجاه القبمي في العراق يبدو كخيار مالئم لمعراقيين او عمى     

االقل البعض منيم خصوصًا في مواجية المد الطائفي، في حين ان الخيار الوطني يكاد يكون 
ابعد الحدود  إلىقد اضمحل وتراجع في سمم اوليات واىتمامات العراقيين، بل اصبح خيارًا سمبيًا 

نشاء اىتمامًا إل األمريكانمع اعطاء  9007صاعد المد القبمي خالل السنين الالحقة بعد عام وت
 .(32)بمي اكثر منو عمى النظام الطائفيالصحوات المعتمدة عمى النظام الق

اما ما يتعمق بالنساء فالواضح ان النساء في العراق ذو البنية الثقافية التقميدية يتبعنَّ الرجال 
 ك االنتماء، كون االنتماء القبمي ىو رابطة دم وانتساب وانتماء.في تقميد ذل

وطالما ان المجتمع المدني في العراق والحواضر قمت خصوصًا في التسعينات صعودًا 
لحساب اعالء االنتماءات القبمية، وان المدن الكبرى مثل بغداد والبصرة وغيرىا تعرضت لمشرخ 

فييا لالنتماءات االولية، والنساء لم يكنَّ يخرجنَّ عن ىذا وارجعت المواطنين  9003المذىبي بعد 
االمر، وطالما ان ابراز الظاىرة القبمية متعمقة بالرجال في المقام االول )كقيادات وكعصبية( فيذا 
ما جعل النساء منقادات لمظاىرة القبمية خصوصًا مع عدم وجود خيارات مدينة قابمة لكي ينسحبنَّ 

ان تنخرط  إلىلعراقي بعد التسعينات بدأ بتوسيع الظاىرة القبمية، ىذا االمر قاد الييا، فالمجتمع ا
عمت من شأن  9003، ورغم ان المدة الالحقة عمى عام (90)النساء )سمبًا( بالظاىرة القبمية

في العراق، وانخرطت النساء فييا كعامل سالب،  واقميمية ودولية سباب محميةالظاىرة الطائفية أل
 ة من ىذه الظاىرة.أ إال أن اعادة اظيار المسألة القبمية يتطمب منا ان نبين مسألة موقف المر 

المعروف عن العراقيين منذ تأسيس الدولة المدنية ىو ان العراق دولة متعددة وبنفس الوقت 
ابناء القبميات، بمعنى انو لم يظير ىنالك سد مانع  ج بين ابناء المذاىب وبينو تزاال ةيديشيد تعد

بوجو انتقال السكان وال بوجو التعايش وال بوجو التزاوج، وىذا ما جعل اغمب العوائل العراقية 
المدخل  تتعيش تعددية عمى صعيد االنتماءات المذىبية واالنتماءات القبمية بمعنى ان النساء كان
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والتصاىر بين العراقيين، وال توجد احصاءات دقيقة في ىذا او الباب لتوسيع ظاىرة التعايش 
سباب مذىبية الشأن اال ان االمر المعروف انو كان من المعيب رفض التزاوج او التعايش أل

 .(93) 9003وقبمية قبل عام 
والسؤال ىنا، ان عائمة مكونة من اب من ذىب وام من مذىب اخر، او اب من قبيمة وان     

عراف الموجودة داخل العراق من يعودوا؟ الجواب ىو انو وفقًا لأل إلىبناء فاأل من قبيمة اخرى،
فأنيم يمحقوا مذىبيًا وقبميًا لألب. اال ان االمر االخر ىو استمرار تعمقيم بعالقات القرابة، ليذا 

التقارب ما بين العراقيين بحكم وجود المراءة داخل االسر العراقية يكاد  صرنجد بأن مجموع اوا
يكون واسعًا جدًا، ىذا االمر ال يقف عند القبائل العربية فقط، انما ىنالك تزاوج اخر وجد بين 
العرب واالكراد كون الكرد قضيتيم قضية سياسية وليست اجتماعية، ودليل ذلك وجود اكثر من 
نصف مميون كردي داخل بغداد، ودليل ذلك عمى ان المسألة ليست طائفية في العراق ىو ىنالك 

ى والغربية، لكن دائمًا ال طعي في المناطق الوسيجود سني في المحافظات الجنوبية ووجود شو 
اي مذىب او  إلىعالنية عكس وجود الرجل، بمعنى ان تعريف العائمة  أةيسبق عن وجود المر 

نكسار اداخمو، لكن ىذا االمر تسبب ب أةىوية المر  إلىىوية رب العائمة وليست  إلىقبيمة يعود 
 .نلقدرة التنظيمات الدينية عمى ان تبني جدارًا عاليًا بين العراقييحاد 

ة وموقعيا من أ السؤال ىنا، اين ىو منظور النساء لمظاىرة القبمية؟  فالموضوع يتناول المر 
 مر ىنا يحمل شقين:ظاىرة القبمية، فاأل

 نفسيا ليذه الظاىرة. أةيتعمق بمنظور المر  الشق االول/
 في تقدير مسألة الزواج. أةيحمل منظور يتعمق بالوالية العامة لمرجل عمى المر  والشق الثاني/

اما ما يتعمق بالشق الثاني فأن االصل ىو ان لمرجل حق الوالية في تقدير زواج بنتو أو كل     
النساء الواقعات تحت مظمتو، ىذه النقطة كان فييا مرونة عالية داخل العراق خالل العقود 

جميات ىذه الظاىرة كانت قابمة لممالحظة نقطة ميمة كانت تتعمق بأن كل اسرة ية، وتضالما
عراقية شيدت تنوعًا قبميًا واثنيًا جراء قبول المصاىرة فيما بين االسر ميما كان انتماؤىا االثني او 

ده القبمي او المذىبي، بل ان مسألة المناطقية ايضًا لم يعر ليا اىتمامًا كبيرًا في ىذا الشأن مر 
عمل عمى نقل الموظفين المكمفين بخدمة عامة فيما بين  9003كون النظام العراقي قبل  إلى

 مناطق العراق المختمفة.
وىذا االمر، مع ظاىرة التجنيد االلزامي، ظاىرة قبول الطمبة مركزيًا وتوزيعيم عمى 

ظر لمسألة االختالفات المحافظات العراقية اسيم في خمق وتعميق الرابطة بين العراقيين وتقميل الن
القائمة عمى اسس قبمية او اثنية او طائفية. ليذا وجدنا انتشار في ظاىرة الزيجات العابرة لمحدود 
والنطاق القبمي واالثني والمذىبي، وال توجد احصاءات رسمية في ىذا الصدد تبين مقدار ذلك 
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قل في االرياف كون تبرى و الزواج، اال ان المعروف عن ان ىذه الظاىرة تنتشر في المدن الك
الريف محكوم بعادات قبمية تسمح بالزواج القبمي المتباين ضمن نطاق مناطقي ويقل في الزواج 

 المختمط اال في حاالت محدودة نسبيًا. 
ة بشكل عام وضمن حدود الوالية العامة الممنوحة أ اما ما يتعمق بالشق االول فأن المر 

نيا اقل تمسكًا بظاىرة القبمية واقل تماسكًا إسرة فتماعية لأللمرجل اي ادارة شؤون الحياة االج
الباحثة في  رتباط الرجل بيا، وفي مقابمة اجريناىا مع )د. نادية حميد( ابظاىرة المذىبية قياسًا ب

ة بالظاىرة القبمية والظاىرة المذىبية قالت ))بأن النساء أ العموم االجتماعية، بشأن درجة تمسك المر 
مياًل لالستقرار االسري واقل مياًل لمخالفات العقائدية والتمايزات المذىبية وىذا االمر واضح اكثر 

وىذا االمر ايضًا اكدتو الباحثة  ،في العراق لكونو يشجع عمى وجود ظاىرة العوامل المختمطة((
امل الع إلىة بدأت تتعرض في العراق أ التي قالت ))بأن المر  االجتماعية )د. نيى عالوي( 

االصل لعوامل تنشئة  في اكثر من تعرضيا لمعامل القبمي واالمر يرجع 9003المذىبي بعد عام 
سادت داخل المجتمع ومنو سيادة رجل الدين وقوة االحزاب الدينية والعنف المجتمعي، ىذا االمر 

عدم جعل المراءة تتقبل ظاىريًا وتنساق خمف السموك الطائفي ليس بصيغة القبول وانما بصيغة 
ة اذا ما خيرت في أ ترى ))بأن المر  االعتراض((. وفي رأي اخر لمباحثة )د. عال عبد الغفور( 

مسألة عموية القبمية عمى المذىبية فأنيا لن تفضل أيًا منيما كخيار خالص بحكم ان المسألة ال 
السر تبحث عن الجانب القبمي او الجانب المذىبي في مسألة تكوين اسرة بحكم ان اغمبية ا

العراقية التي سادت حتى مستيل ىذه االلفية ىي اسر مختمطة وىي تجارب ناجحة لمتعايش فمن 
ان تعطل بناء اسرة مقابل التمسك بيذه االعتبارات، لكن مسألة الخضوع لموالية  امرأةترضى 

 ة تتقيد بيذين العاممين((.      أ العامة لمرجل جعل المر 
وجد لدييا رأي في مسألة عموية الجانب القبمي في حياتيا مما تقدم نستشف ان المراءة ال ي

 االجتماعية والسياسية. 
 ثالثة مجموعات:  إلىيبقى ىنالك مسألة اال وىي ان المجتمع العراقي منقسم اجتماعيًا 

ىي تمك التي تعتقد بوجود انساب رفيعة )الموسوية، العموية، النعيمية، وغيرىا  المجموعة االولى/
 (.من االلقاب

ىي تمك التي تعتقد بأنيا عمييا ان تقدر المجموعة االولى اجتماعيًا اي انيا  المجموعة الثانية/
 ج. و تضع مكانة افتراضية رفيعة لتمك المجموعة في التعامل والتزا

ىي المجموعات العممانية التي تتعامل بمساواة مع كل العراقيين بعيدًا عن  المجموعة الثالثة/
 فالمجموعة الثالثة ىي اوسع المجموعات.   التمايز القبمي.
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 امكانية تأثير النساء في جعل الظاهرة القبلية ظاهرة صحية في العراق : الرابع بحثالم
صل مجتمع وطالما ان المجتمع ىو باأل في العراق، نحو نصف المجتمع النساء يمثمن

، وطالما ان البناء االسري في العراق تبرز فيو ظاىرة التعددية القبمية المنتشرة افقياً  سوده القبميةت
المتزاوجة بال تحفظات، وطالما ان التوزيع القبمي في العراق متمون مذىبيًا، فيذا يطرح امكانية 
السؤال: ىل يمكن استخدام التزاوج القبمي كظاىرة تعيد صياغة المجتمع ولحمتو؟ وما امكانية ان 

ء عامل جذب صحي نحو اعادة السمم االىمي الذي تضرر في اعقاب الحرب االىمية تكون النسا
 وسيادة رجال الدين عمى المجتمع والسياسة؟  9001 – 9003بين 

اما ما يتعمق بمسألة انتشار القبائل افقيًا في كل المدن العراقية حيث ال يوجد مدينة بمون 
. اما الطابع المدني (99)زائد اليجرة الداخمية  قبمي خالص، فيذا امر مؤشر من مؤشرات المدنية

تشكمت بموجبو مدن كبرى مثل بغداد و ينتشر في العراق منذ منتصف القرن الماضي  أفقد بد
كونت حواظر ىي اقرب لممدنية منو لمطابع القبمي رفع من و والموصل والبصرة والحمة وغيرىا، 

 ذلك سقف التعميم آنذاك.
 عمى المدن وتحديدًا في االحياء الفقيرة، إلىنزوح من االرياف  إلىاما اليجرة فأنيا قادت 

 ظاىرتين:  إلىرغم ان اليجرة شممت قبائل عديدة لمدن محددة، اال انيا انتيت ال
 ترييف المدن، :الظاهرة االولى
 اختالط القبائل. :الظاهرة الثانية

سمحت لمعراقيين  ثحي وعمى قدر سمبية االولى فأن الظاىرة الثانية كانت ظاىرة صحية
لالطالع احداىما عمى االخر وتبيان ان الفروقات في القبائل انما ىو تفاخٌر في االنساب 
 والصفات اكثر من وجود اختالفات اثنية او صفات مغروسة وثابتة تميز قبيمة عن قبيمة اخرى.  

نية تسبب ىذه الظاىرة اي ظاىرة ظيور مدن كبرى بتمون قبمي مع اتجاه واضح نحو المد
بأن يتجو المجتمع العراقي في الثمانينات نحو سمم اىمي واضح رغم تأثيرات التغير في النظام 
السياسي في ايران ومحاولتو استفزاز العراقيين وسحبيم نحو االنتماءات المذىبية، لكن مع بروز 

ا دليل عمى حدث التسعينيات وضعف السمطة المركزية، بدء المواطن ينحو بالتمسك بعاممين وىم
تعرض عممية بناء مجتمع اىمي او مدني متماسك لمضرر، وىو ما يتمثل ببروز كبير لمظاىرة 

 .(93)القبمية بدعم من قبل السمطة باعتبارىا ظاىرة تعوض عن نقص وجود السمطة في المناطق
والظاىرة االخرى ىي بدء ظيور المد الديني في المجتمع تحت رعاية السمطة، ىذا الوصف 

 مر اي استمرار التعايش العراقي بفعل عوامل عديدة ابرزىا عاممين:است
 االول: ىو وجود سمطة،

 والثاني: ىو التزاوج فيما بين العراقيين مذىبيًا وقبميًا بال تحفظات واسعة.
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عندما تم احتالل العراق وانزال غطاء السمطة انقسم العراقيون بشدة ما  9003وفي عام 
المذىب  إلىبين عوائل تحتوي تعددية واسعة، اثنية وقبمية ومذىبية، وما بين مدن كبرى لجأت 

والقبيمة لمتعويض عن السمطة وطمبًا لمحماية وازاء ضعف القبيمة كعامل رابط، وقوة رجاالت 
دعم من قبل ايران، انخرط المجتمع في اتون انقسام مجتمعي حاد قوامو ان ىنالك المذىب ب

وجود قبمي ومذىبي بل ولم يعر اىمية لالنتماءات القبمية قياسًا لالنتماءات المذىبية، وىو ما 
سمح بخمق جدار اوقف عممية التزاوج واضعف عممية التعايش بين العراقيين )عممية تنقية المدن 

تحت عممية تيجير واسعة انخرطت بيا قوى سياسية عديدة محمية واقميمية، ولم يتوقف مذىبيًا( 
االمر عند ىذا الحد، بل شيدت بعض العوائل العراقية تفكيك بناىا وان كانت متمونة مذىبيًا دون 

 .(93)التعرض لمتزاوج القبمي المتعدد 
االىمي عبر التزاوج القبمي مكانيم اعادة السمم إالسؤال ىنا، أين النساء من ىذا؟ وىل ب

 المتعدد؟
العامل القبمي وان حاول االمريكان استحضاره كعامل  إلىىذا االمر ال يعزى صراحة 

موازن لمعامل المذىبي، إال أن االمر كمو ومشكمة العراق تكمن في قوة االنتماءات المذىبية اي 
م من ايران ىذا تسبب بأن تعمو قوة في قوة السمطة والمال والسالح الممنوح لمحركات الدينية وبدع

المذىب عمى قوة القبيمة والنساء من اضعف من مجابية ىكذا قوة او تيار فعمميّن ينشط في ظل 
دولة مدنية وليس في ظل دولة مذىبية، ومن ثم فأن امكانية ان يكون تزاوجيّن القبمي المتمون 

مي، ىذا االمر يتوقف عمى اما اعادة عامل مؤثر في اعادة نسيج المجتمع ودفعو نحو السمم االى
   .(93)االعتبار لقوة الدولة المدنية او تضخيم االبعاد القبمية وجعميا تعمو عمى االبعاد المذىبية 

 الخاتمة
فيما تقدم استعرضنا موضوع في غاية االىمية في المجتمع العراقي، اال وىو موضوع     

كما تم تناول وضع  9003حدث الظاىرة القبمية وموضعو من السياسة والمجتمع العراقيين بعد 
 ة بشكل خاص وموقعيا من الظاىرة القبمية في العراق. أ المر 

د من خيوط التي نسجت عالقات قبمية ة كانت واحأ ان المر  إلىي ىذا البحث توصمنا وف
كون واحدة من اىم مدخالت االستقرار السياسي في  9003متعايشة بين العراقيين قبل عام 

 العراق في تمك المرحمة ىو التعمق بوجود سمطة قوية ووجود قبائل او عالقات قبمية متعايشة. 
عد مقابميا الظاىرة فان الظاىرة القبمية انسحبت من المجتمع وص 9003اما بعد عام 

المذىبية، وطالما ان القبمية في العراق منقسمة مذىبيًا، وطالما ان المدن في العراق كانت متعددة 
وما بعدىا باتجاه تصفية المدن مذىبيًا  9003مذىبيًا وقبميًا، يتسبب ىذا االمر اي ظاىرة عام 
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اضعفت قدرة مذىبيًا ومن ثم عبر عمميات تيجير تسببت بظيور عزوف كبير في الزواج المتمون 
 النساء عمى ان تكون اداة لمسمم االىمي مذىبيًا. 

اتجيت الواليات المتحدة االميركية لتنشيط البعد القبمي في العراق لكن كان  9001بعد عام 
االمر قد جاء الحق عمى وجود انقسام مذىبي، ومن ثم فإن امكانية ان تكون النساء حمقة وصل 

 ما بين القبائل، ىو امر ممكن لكن في اطار مذىبي ضيق وليس في اطار الدولة ككل. 
ىنالك ية ان تكون النساء اداة تنشط السمم االىمي ككل، فالواضح انو ال توجد اما عن امكان

حركة نسائية قادرة عمى مواجية تدفق السالح والمال واالفكار، وىي بيذا ال تستطيع ان تكون 
 . 9003اداة ربط بين العراقيين كما كانت عميو قبل عام 

ة مكانة المرأة ودورىا في القبيمة أىمي إلىويتضمن البحث ضرورة توجيو افراد المجتمع 
والمجتمع، من خالل االرتقاء بتراث مجتمعنا من عادات وتقاليد، لدور المرأة في القبيمة والمجتمع 
العراقي، مما يجنب المجتمع مشكمة وجود الفجوة الحضارية بين التقدم الثقافي والمادي والتخمف 

 الثقافي المعنوي المتضمن لمقيم.   
    الهوامش

                                                           

داب، جامعة بغداد، العدد راق: سوسيولوجيا التعدد في الوحدة، مجمة اآلرسول مطمق، التنوع االثني في الع( 3)
. ولممزيد عن التعددية ينظر: احمد صدقي الدجاني، التعددية السياسية في  337، ص9033(، 330)

التراث العربي االسالمي، في: التعددية السياسية والديمقراطية في الوطن العربي، تحرير: سعد الدين ابراىيم، 
 ا. وما بعدى 99، ص3212منتدى الفكر العربي، عمان، 

ينظر: ياسين سعد البكري، القبيمة في العراق: دينامياتيا ودورىا السياسي: مقدمة لمشروع دراسة القبيمة في  (9)
 17، ص ص9002(، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 393العراق، مجمة المستقبل العربي، العدد )

ىيم ا االرب في فنون االدب، تحقيق: ابر . وكذلك ينظر: احمد عبد الوىاب بن دمحم النويري، نياية  12 –
 .  39 – 33، ص ص3219، دار الكتاب المبناني، بيروت، 9االيباري، ط

 . 339، ص3232صالح احمد العمي، محاضرات في تاريخ العرب، بغداد، ( 3)
، موسوعة المصطمحات السياسية والفمسفية والدولية، دار النيضة العربيةناظم عبد الواحد الجاسور،  (3)

 .379 - 373، ص ص9001بيروت، 
، 9001بحاث والنشر، بيروت، نقاًل عن: دمحم بن صنيتان، السعودية: السياسي والقبيمة، الشبكة العربية لأل (3)
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، 9033، مطبعة النخيل السعدون، بغداد، 9ينظر: عمي حسين فرمان الشمري، موسوعة قبائل شمر، ج (33)
، لجنة التأليف والترجمة 3لك ينظر: ابو عمر احمد بن دمحم بن عبد ربو، العقد الفريد، ج. وكذ31ص

ولممزيد عن المذىبية ينظر: منى عبد الجبوري وآخرون،  .333، ص3239لمنشر، القاىرة/ مصر، 
ء الطائفية في العراق: الية فشل العممية السياسية في العراق: المشروع السياسي لشيعة العراق في ضو 

(، مطبعة الساقي، 93الطموحات والتحديات، سمسمة اصدارات مركز العراق لمدراسات ) 9033انتخابات 
 .  39 – 33، ص ص9033مركز العراق لمدراسات، بغداد، 

خالد عبد الرحمن الجريسي واخرون، العصبية القبمية من منظور اسالمي  ممحق فتاوى كبار العمماء (33)
. وينظر: دمحم صبح، مفيوم القبيمة في النظرية العالمية 93السعودية، )د.ت(، ص ،لإلفتاءوالمجنة الدائمة 

. وكريم دمحم 21، ص3212الثالثة، المركز العالمي لدراسات وابحاث الكتاب االخضر، طرابمس/ ليبيا، 
 . 99حمزة، الطيف االثني في العراق بين تعددية قمقة وانقسامية محدقة، مصدر سبق ذكره، ص

.  32، ص9003، دار الرائد، بيروت، 9، ط3: عمي الوردي، لمحات من تاريخ العراق الحديث، جينظر( 33)
، بيروت، 3ورشيد الخيون، المجتمع العراقي: تراث التسامح والتكاره، معيد الدراسات االستراتيجية، ط

والتوزيع،  وكذلك ينظر: عشائر دجمة والفرات، دار الرافدين لمطباعة والنشروما بعدىا.  30، ص9001
 .  33 – 30، ص ص9033بيروت، 

ينظر في ىذا الموضوع: عمي الوردي، دراسة في طبيعة المجتمع العراقي: محاولة تمييدية لدراسة المجتمع ( 39)
 333، ص ص9002العربي االكبر في ضوء عمم االجتماع الحديث، دار ومكتبة دجمة والفرات، بيروت، 
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اقية ودورىا في وما بعدىا. وكذلك ينظر: القبائل العر  33. وحنا بطاطو، مصدر سبق ذكره، ص 337 –
 تحقيق االستقرار السياسي واالمني، جريدة البيان، االنترنيت: 

http://www.albayan.ae/one-world/1250777531492-2009-10-06-1.477675  

 لممزيد ينظر: ( 37)
G. E Fuller, Iraq in the Next Decade; will Iraq survive until 2002, N. Y, Round 1998, 

P. 25 .  

وما بعدىا.  27، ص9003ذلك ينظر: رشيد الخيون، االديان والمذاىب بالعراق، منشورات الجمل، المانيا، وك
وكذلك ينظر: اسماء جميل رشيد، االوضاع النفسية واالجتماعية لنساء االقميات في العراق: دراسة ميدانية، 

 .    917، ص9039(، 33مجمة البحوث التربوية والنفسية، جامعة بغداد، العدد )
( ينظر: رباح مجيد الييتي، انييار سمطة الدولة في العراق: دراسة في عمم االجتماع السياسي، اطروحة 31)

، 9030داب جامعة بغداد، في: درا العرب والنور لمدراسات والترجمة، سوريا، دكتوراه منشورة، كمية اآل
ق، بحث غير منشور، بغداد، شباط .  وكذلك ينظر: كريم دمحم حمزة، التيجير القسري في العرا373ص

     http://www.rezgar.com/m.asp?i=570-39                   ، االنترنيت:9007
  اسست مجالس الصحوات في االنبار من عدد من شيوخ عشائر الدليم بزعامة الشيخ عبد الستار ابو ريشة

إلى المناطق التي توسع فييا تنظيم القاعدة، وانطمقت ىذه  ، وذلك إلعادة االمن9009ايمول  33بتاريخ 
المجالس إلى المدن العراقية االخرى، والتي اعتمدت بشكل كبير عمى دعم شيوخ القبائل والعشائر. لممزيد 

خرون، صحوة العشائر العراقية خمفيات المشيد: اغتيال الدولة آصباح ياسين و عن ىذا الموضوع ينظر: 
سمسمة كتب المستقبل العربي  ،، العراق تحت االحتالل :تدمير الدولة وتكريس الفوضىوتغريب المجتمع

. وكذلك: دمحم نعناع، مستقبل  907 – 903، ص ص9001(، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 90)
. 91 – 93، ص ص9033العراق السياسي وبناء الدولة، دار المرتضى لمطبع والنشر والتوزيع، بغداد، 

(، عشائر 322. وجريدة المدى، العدد )9007كانون االول  9(، 3372يدة المؤتمر، بغداد، العدد )جر 
 . 9009شباط  39االنبار تقاتل المسمحين المتسممين االجانب، بغداد، 

 . 97 – 99دمحم نعناع، مستقبل العراق السياسي وبناء الدولة، مصدر سبق ذكره، ص ص (32)
 المصدر نفسو.( 90)
، 9002، 33ينظر: سميم الوردي، ضوء عمى والدة المجتمع العراقي، سمسمة كتاب الصباح الثقافي، العدد ( 93)

، مطابع دار 9. وكذلك ينظر: ثامر عبد الحسن العامري، موسوعة العشائر العراقية، جوما بعدىا 93ص
  . 30 – 93، ص ص3223الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 

 9033/ 2/ 91ة بتاريخ مقابمة تمت مع الباحث . 
  9033/  2/  33مقابمة تمت مع الباحثة بتاريخ . 
  9033/  30/  3مقابمة تمت  مع الباحثة بتاريخ . 

ينظر: رضوان السيد وآخرون، الصراع عمى مستقبل العراق: الحوزة الدينية والعشائر في المجتمع المدني ( 99)
(، مركز دراسات 39تائج والمستقبل، سمسمة كتب المستقبل العربي )والسياسي، احتالل العراق: االىداف والن

. وكذلك: فالح عبد الجبار، الدين واالثنية  379 – 370، ص ص9003الوحدة العربية، بيروت، 
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(، مركز 13والتوجيات االيديولوجية في العراق: من الصراع إلى التكامل، سمسمة محاضرات االمارات )
 .  7 – 3، ص ص9003حوث االستراتيجية، ابوظبي/ االمارات، االمارات لمدراسات والب

، اطروحة دكتوراه غير 9003نيسان  2فراس عبد الكريم دمحم عمي، التحول الديمقراطي في العراق ما بعد  (93)
 .  912 – 911، ص ص9033منشورة، كمية العموم السياسية، جامعة بغداد، 

المشيد العراقي: مفخخات الطائفية السياسية واالعالمية، مجمة  ك، تفكييينظر: ياس خضير البيات( 93)
 .  37 – 33، ص 9007(، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 333المستقبل العربي، العدد )

لممزيد ينظر: االء عبد هللا معروف خضير، المعوقات الثقافية واالجتماعية لممشاركة السياسية لممراءة ( 93)
، 9003داب، جامعة بغداد، ة ميدانية في بغداد، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية اآلالعراقية: دراس

، مركز عمان 3، ط9003. وكذلك: ىدى دمحم مثنى، المشاركة السياسية لممراءة العراقية بعد  70 – 91ص
. وكذلك: بشرى العبيدي، دور المرأة في 330 – 391، ص ص9039لدراسة حقوق االنسان، عمان، 

، الموقع: 9-3، ص ص9039ة صنع القرار وتولي المسؤولية، بحث منشور عمى االنترنيت، عممي
http://www.wavo.org/pics/140513115452 

 المصادر     
عبد هللا معروف خضير، المعوقات الثقافية واالجتماعية لممشاركة السياسية لممراءة العراقية: دراسة  االء (3

 .9003داب، جامعة بغداد، ميدانية في بغداد، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية اآل
ة/ مصر، ، لجنة التأليف والترجمة لمنشر، القاىر 3ابو عمر احمد بن دمحم بن عبد ربو، العقد الفريد، ج (9

3239. 
احمد صدقي الدجاني، التعددية السياسية في التراث العربي االسالمي، في: التعددية السياسية والديمقراطية  (3

 .3212في الوطن العربي، تحرير: د. سعد الدين ابراىيم، منتدى الفكر العربي، عمان، 
، دار 9ىيم االيباري، طا : ابر احمد عبد الوىاب بن دمحم النويري، نياية االرب في فنون االدب، تحقيق (3

 .3219الكتاب المبناني، بيروت، 
اسماء جميل رشيد، االوضاع النفسية واالجتماعية لنساء االقميات في العراق: دراسة ميدانية، مجمة  (3

 .   9039(، 33البحوث التربوية والنفسية، جامعة بغداد، العدد )
في العراق: كركوك انموذجًا، مجمة اآلداب، جامعة  افتخار زكي عميوي، التنوع االثني والتعايش السممي (9

 .9033(، 302بغداد، العدد )
، 9039بشرى العبيدي، دور المرأة في عممية صنع القرار وتولي المسؤولية، بحث منشور عمى االنترنيت،  (7

 http://www.wavo.org/pics/140513115452الموقع: 
، مطابع دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 9قية، جثامر عبد الحسن العامري، موسوعة العشائر العرا (1

3223 .  
شباط  39(، عشائر االنبار تقاتل المسمحين المتسممين االجانب، بغداد، 322جريدة المدى، العدد ) (2

9009 . 
 . 9007كانون االول  9(، 3372جريدة المؤتمر، بغداد، العدد )  (30
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، الطبقات االجتماعية والحركات الثورية من العيد العثماني إلى قيان الجميورية، ترجمة: حنا بطاطو  (33
 . 3223عفيف الرزاو، مؤسسة االبحاث العربية، بيروت، 

وما بعدىا. وكذلك ينظر: القبائل العراقية ودورىا في تحقيق  33حنا بطاطو، مصدر سبق ذكره، ص  (21
-http://www.albayan.ae/oneيان، االنترنيت: االستقرار السياسي واالمني، جريدة الب

world/1250777531492-2009-10-06-1.477675  

خالد عبد الرحمن الجريسي واخرون، العصبية القبمية من منظور اسالمي  ممحق فتاوى كبار العمماء   (33
 . (، السعودية، )د.تلإلفتاءوالمجنة الدائمة 

العراق: دراسة في عمم االجتماع السياسي، اطروحة دكتوراه  رباح مجيد الييتي، انييار سمطة الدولة في  (33
 .9030العرب والنور لمدراسات والترجمة، سوريا،  رجامعة بغداد، في: دا اآلدابمنشورة، كمية 

، جامعة بغداد، العدد اآلدابرسول مطمق، التنوع االثني في العراق: سوسيولوجيا التعدد في الوحدة، مجمة   (33
(330 ،)9033 . 

 . 9003رشيد الخيون، االديان والمذاىب بالعراق، منشورات الجمل، المانيا،   (39
، بيروت، 3رشيد الخيون، المجتمع العراقي: تراث التسامح والتكاره، معيد الدراسات االستراتيجية، ط  (37

9001 . 
ني رضوان السيد وآخرون، الصراع عمى مستقبل العراق: الحوزة الدينية والعشائر في المجتمع المد  (31

(، مركز 39والسياسي، احتالل العراق: االىداف والنتائج والمستقبل، سمسمة كتب المستقبل العربي )
 .9003دراسات الوحدة العربية، بيروت، 

 .9002، 33سميم الوردي، ضوء عمى والدة المجتمع العراقي، سمسمة كتاب الصباح الثقافي، العدد   (32
، 9عشائر العربية والكردية واليزيدية والصابئة المندائية، جشاكر مجيد ناصر الشطري، تاريخ العراق وال (90

 . 9033مطبعة العين، بغداد، 
 . 3232صالح احمد العمي، محاضرات في تاريخ العرب، بغداد،   (93
 ،صحوة العشائر العراقية خمفيات المشيد : اغتيال الدولة وتغريب المجتمع ،خرون آصباح ياسين و   (99

(، مركز 90سمسمة كتب المستقبل العربي ) ،لدولة وتكريس الفوضىالعراق تحت االحتالل :تدمير ا
 . 9001دراسات الوحدة العربية، بيروت، 

ادل بن الحاج رحومة وآخرون، في معنى القبمية بين ابن خمدون ومافيزولي: المجتمع موضع استفيام، ع  (93
(، مركز دراسات الوحدة 33فكر ابن خمدون: الحداثة والحضارة والييمنة، سمسمة كتب المستقبل العربي )

 .9007العربية، بيروت، 
عمي الوردي، دراسة في طبيعة المجتمع العراقي: محاولة تمييدية لدراسة المجتمع العربي االكبر في   (93

 . 9002ضوء عمم االجتماع الحديث، دار ومكتبة دجمة والفرات، بيروت، 
 . 9003، دار الرائد، بيروت، 9، ط3عمي الوردي، لمحات من تاريخ العراق الحديث، ج  (93
 .9033، مطبعة النخيل السعدون، بغداد، 9عمي حسين فرمان الشمري، موسوعة قبائل شمر، ج  (99
فالح عبد الجبار، الدين واالثنية والتوجيات االيديولوجية في العراق: من الصراع إلى التكامل، سمسمة   (97

 . 9003(، مركز االمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية، ابوظبي/ االمارات، 13ضرات االمارات )محا



 د. إسراء عالء الدين نوري  م. أ.      مجلة آداب الفراهيدي        3002في العراق بعد عام  والمرأة القبلية
 م3008( أيلول 23العدد ) 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

330 

                                                                                                                                                                      

، اطروحة دكتوراه 9003نيسان  2فراس عبد الكريم دمحم عمي، التحول الديمقراطي في العراق ما بعد   (91
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