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العرف عند قبيلة المسيرية وجدلية السلم واالستقرار
د.اليادى حمدان معاطى

*

**

د.عامر آدم محمد عمى

مستخمص البحث:

تىدؼ البحث إلى بحث العرؼ كأىميتو ككيفية تمكينو كتطبيقو فى كاقع
الحياة في ىذه الرقعة مف األرض كمآالتو كانعكاسيا عمى سمكؾ كتصرفات الناس

أفرادان كجماعات ثـ مراعاة تكافقو مع نيج التشريع

اإلسالمي أحكامان كأخالقان،

كضركرة األخذ بو مالـ يصادـ نصان قطعي الثبكت كالداللة.

كىذه الضركرة حتمت إجراء العديد مف المقابالت مع شخصيات ذات خبروة كتجارب

فى ثقافة العرؼ  ،أثبتت أف ما تعارؼ عميو الناس كتمقكه بالقبكؿ فى عالج
مشكالتيـ يمثؿ الفيصؿ فى التصدم لمنزاعات بيف مككف القبيمة.

كعمى ذلؾ استخدـ الباحثاف المنيج االستقرائي كالتاريخي الكصفي في الحصكؿ

عمى المعمكمات مف المصادر القديمة كتحميميا بغرض االستفادة منيا في معالجة
المكضكع.

تككنت عينة البحث مف مجتمع المسيرية بغرب كردفاف كالمقابالت

الشخصية لبعض األعياف  .ىذا كقد تكصمت الدراسة إلى أف لمعرؼ دكر ميـ في
حفظ األمف ك االستقرار بالمنطقة كأنو ييم ويد لمتكاصؿ بيف القبائؿ لتقكية النسيج
االجتماعي ككذلؾ يعتبر العرؼ ىيئة قانكنية في التحكيـ بيف الفرقاء كفض

النزاعات  ,كما تكصمت البحث إلى أف

التشريع اإلسالمي في كثير مف القضايا.

العرؼ المحمي لممسيرية مستنبط مف
Abstract

* كمية التربية – قسـ الدراسات اإلسالمية -كمية التربية – قسـ العمكـ التربكية
** مدير مركز الدعكة اإلسالمية كتأىيؿ األئمة مدير مركز التأصيؿ المعرفي
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This study at identifying sect notion and its negative impact on
Islamite Belief.That is through research and deduction according to
period of time which sect entered Sudan, and west kordofan state
respectively.Searchers used analytical inductive method and personal
interviews for specialized specialized scholars in this field and
jusprodical ,in addition to daily Sudanese newspapers (Elsaiha) and
related publishing. the sample is represented by West kordofan
population within different localities.The researchers reached some
results, the most important as ,spread in different localities , so university
students secondary schools Qu'ran holders as majority targeted for sect
(shiea) they used suspect style in Sunah muslims as the most important
factor for target conversion the study recommended that to dry out sect
notion source and restrict their economic activity, restrict their funding
channels, in addition to close up their scientific centers in all Sudanese
towns, study ensures the necessity of establishing library in in Abu zabad
town which includes different scientific references to enrich the
researchers and students of science in scientific domain.

المقدم ة
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و
كبينات
ىدل
الحمد هلل الذم خمؽ اإلنساف كعمىمو البياف كأنزؿ عميو القرآف
ن
كأحكاـ كمثمو معو السنة المطيرة دلي هؿ كبرىاف  ،كمرجعية عند التنازع كالخصاـ

كبيف األحكاـ محمد بف عبد
كالصالة كالسالـ عمى سيد األناـ خير مف حكـ كعدؿ ى
اهلل عميو أفضؿ الصالة كأتـ السالـ.
إف مف نعـ اهلل عمينا أف جعمنا شعكبان كقبائؿ لنعمر ىذه األرض كفؽ أسس
ى
كضكابط كعادات كأعراؼ تنسجـ كطبيعة الزماف كالمكاف كتسيـ فى بناء مجتمع
ينشد التعايش كاإلخاء في ربكع ىذا الكطف الفسيح.

كلما كاف لكؿ مجتمع خصائصو التي تميزه عف غيره مف حيث الثقافة كالتعاطي

مع البيئة يصبح مف الضركرم أف يتمتع بقكانيف تحكـ حياتو كتنظـ شئكنو المختمفة

لذلؾ يعد العرؼ مف أفضؿ ما تعارؼ عميو الناس بمختمؼ ألسنتيـ كألكانيـ

عالج مشكالتيـ كشئكنيـ الخاصة.

في

كمفيكـ العرؼ في أم ربع يسكنو اإلنساف يتجمى في معامالت إنساف ذلؾ المكاف

ألف العرؼ يشمؿ المغة كالتبادؿ التجارم كيعمؿ في فض النزاعات كالعقكد المختمفة
كالمصالحات المحمية األمر الذم جعؿ العرؼ في غاية األىمية

في حياة الناس

كالسكداف بمد تنكعت أعراقو السكانية ك إثنياتو كتنكع المناخ الجغرافي كقد نتج عف

ذلؾ تنكع في اإلرث الثقافي كالعادات كالتقاليد كفى مؤسساتو االجتماعية التي تنظـ
حركة المجتمع المحمية كالقبمية ككذا األنشطة االقتصادية في ىذه المجتمعات كنتج

عف ذلؾ أيضان تاريخ عريؽ كمككف اجتماعي لو أنظمتو اإلدارية كالثقافية كما أف
اليجرة الكافدة إلى السكداف عبر تاريخو الطكيؿ أضافت الكثير مف التجارب

كالممارسات التي سادت في فترات كساىمت في صياغة أعراؼ جديدة مكنت مف
تنظيـ شئكف المجتمع كتكطيد عالقاتو ,

كما ساىـ ىذا اإلرث في حفظ األمف كادارة األزمات كحسـ النزاعات التي تط أر في

ما لمتعايش السممي بيف مككنات
داخؿ المجتمع كما أنو بسط أرضية صمبة تمو ند
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أىؿ السكداف المختمفة  ,ىذا كقد ساىمت ثقافة العرؼ في تعميؽ العالقات بيف
الناس فى تكجيو أنشطة القيادات المجتمعية كبمكرة سمككيا لتحقيؽ األىداؼ
المنشكدة .كالمتتبع لمشأف العاـ يشيد تحكال ممحكظ ًا في كثير مف شئكف الحياة

كتبدؿ الثقافات كيالحظ أف العادات كبعض التقاليد قد ط أر عمييا ما لـ يكف مألكفان

في ماضي الزماف .كؿ ذلؾ مرده إلى تغير المكركثات بحسب تعاقب األجياؿ
كفمسفة التعاطي مع الحياة.

كفيما يتعمؽ بالشأف المسيرل فمعمكـ أف اإلنساف رىيف لتجاذب البيئة زمانا كمكانا

كؾـ ا ذكرنا التحكؿ الذم ط أر عمى إنساف السكداف فالمسيرية ليست بمعزؿ عف
دائرة الكطف الكبرل عمى الرغـ مف خصكصية الثقافة كالعادات التي تحمؿ فى

تميز حتى في مفردات المغة أك الميجة المحمية كعمى ذلؾ فالبحث عف
مضمكنيا نا
جديدا يستكجب المعرفة
أعراؼ المسيرية أحسب أنو ا مف األىمية بمكاف ؿ تضيؼ
ن

أف المعنى سيتضح مف خالؿ الدخكؿ في
كعقب ىذا اإل يضاح المقتضب ال شؾ ى
ثنايا البحث كالتعرض لتاريخ المسيرية كفمسفة العرؼ في حمكؿ المشاكؿ.

مشكمة البحث-:

- 1ما ىي أسباب ضعؼ االستجابة ألحكاـ العرؼ في مجتمع البحث ؟
- 2ما دكر العرؼ في الحد مف النزاعات بيف قبائؿ المسيرية؟

- 3ما ىي أسباب كتداعيات ضعؼ اإلدارات المنفذة لمعرؼ كتدنى أنشطتيا
كضعؼ صالحياتىا ؿتنفيذ اؿعرؼ ؟

أىداف البحث-:

 .1كصؼ العرؼ كأحكامو حتى يسيؿ تطبيقو في الحياة العامة

 .2تحميؿ ك تأصيؿ العرؼ ليتكاءـ مع أحكاـ الشريعة اإلسالمية
 .3تكصيؼ دكر العرؼ كتحكيمو في تسكية النزاعات.

أىمية البحث-:
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اؼ كقكانيف محمية تحكـ
- 1تتجمى أىمية ىذ قالبحث في بياف أف لكؿ أمة أعر ان
مسيرة حياتيـ كتصكف أعراضيـ كتحفظ دمائيـ.

- 2استنباط العرؼ مف ثنايا نصكص الكتاب كالسنة حتى يتثنى لمناس تطبيؽ
أحكامو.

- 3صياغة العرؼ برؤل جديدة تتناسب مع ثقافة المجتمع.

مجتمع البحث وحجم العينة:

يتككف مجتمع البحث مف مكاطني كالية غرب كردفاف حيث شمؿ البحث
6محميات مف الجزء الجنكبي لمكالية .تشكؿ عينة البحث مف قبيمة
المسيرية كالتي تبمغ  250ألؼ نسمة.

منيج البحث-:

اتبع الباحثاف في معالجة ىذا المكضكع المنيج االستقرائي كالمنيج
التاريخي الكصفي الرتباطو الكثيؽ بمكضكع البحث باإلضافة لمنيج بحث الحالة.

أسباب اختيار البحث-:

ىناؾ عدة أسباب كراء اختيار ىذا البحث تتجمى في اآلتي-:
- 1المساىمة الفاعمة بكضع لبنة تشريعية تسيـ في عالج مشكالت المسيرية
كارساء دعائـ السمـ االجتماعي في ربكع البالد.

- 2أف يككف الشرع الحكيـ حكمان فيصالن مصحكبان بالعرؼ في فض النزاعات
في دار المسيرية لتحقيؽ األمف االستقرار.

- 3ضعؼ استجابة الناس ألحكاـ العرؼ في المنطقة.

حدود البحث:

الحدكد المكانية كالزمانية كالية غرب كردفاف عاـ 2017ـ

الدراسات السابقة-:
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بحث عبدالماجد ( ( )2017بعنكاف أثر النزاعات القبمية عمي االستثمار
الزراعي بكالية غرب كردفاف  ،ىدؼ البحث إلى تتبع أسباب تدني االستثمار
الزراعي بكالية غرب كردفاف كصياغة ك اختبار فرضيات جديدة حكؿ عالقات

الصراعات القبمية باالستثمار الزراعي.

اتبعت البحث المنيج الكصفي التحميمي ،كتكصمت إلي:

أف التنافس بيف المزارعيف كالرعاة بسبب ضيؽ المراعي كزيادة أعداد الثركة
ن
الحيكانية ’ كضيؽ المراحيؿ كقمة خدمات المياه كمطالبات القبائؿ بشأف ممكية
ب القبيمة.
األرض كالحكاكير كالعرؼ فيما يختص بقضايا األرض باعتبارىا تمثؿ ىية

التعميؽ عمى البحث السابقة:

تختمؼ البحث السابقة عف البحث الحالية في أف البحث السابقة تناكلت أسباب
تدني االستثمار الزراعي في منطقة البحث كعالقتيا بالصراعات القبمية بينما

البحث الحالية تتحدث عف دكر العرؼ في تقكية النسيج االجتماعي كفض

النزاعات في مجتمع البحث كتتفؽ الدراستاف في منطقة البحث.

اإلطار النظري:

العرف في المغة واالصطالح

العرف في المغة-:

مفيكـ العرؼ لو مدلكالتو المغكية كاالصطالحية كالقانكنية .كلذا فالعرؼ
في المغة بحسب ما ذؾ ر بف فارس ( 1389ىػ) العيف كالراء كالفاء أصالف
صحيحاف يدؿ احدىما عمى تتابع

الشيء متصال بعضو ببعض كاألخر عمى

السككف كالطمأنينة.

كقاؿ بف منظكر ( 1300ىػ) العرؼ كالعارفة كالمعركؼ كاحد ضد التكرر كىك كؿ
ما تعرفو النفس مف الخير كتطمئف إليو كبمقتضى الحديث عف مفيكـ العرؼ

ينسحب األمر إلى العادة كمعنى العادة الديدف كالديدف الدأب كسميت بذلؾ الف
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صاحبيا يعاكدىا أم يرجع إلييا مرة بعد أخرل الفيكمى (1909ـ) كذكره بف فارس
(1389ىػ)ضمف المفردات التي تعكد إلى األصؿ العادة فقاؿ كالعادة الدربة
كالتمادم في الشيء حتى يصير سجية.

العرؼ في القانكف :ىك ما تعارؼ عميو الناس كاستقر عمال بينيـ أك ىك سمكؾ اك
تصرؼ تعارؼ عميو الناس أك اعتادكه التكرار كمراعاتو زمنا طكيال عمى السير
بمكجبو كاتخاذه قاعدة ثابتة تبيف السبيؿ الكاجب إتباعو.

أك ىك سنف اك عادات

عامة سارت بمكجيا البالد جميعا كخصص إلحكاميا فأصبحت قانكنا لتمؾ البالد,

أك ىك اإلجماع كما جاء في القاعدة الشرعية (المعركؼ عرفنا كالمشركط شرطنا)
حاج ادـ(القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية)
العرؼ كالعادة في االصطالح :مف العمماء مف جعؿ العرؼ كالعادة بمعنى كاحد

فقاؿ (د.ابك سنة1947ـ) أف تعريؼ العرؼ كالعادة ما استقر فى النفكس مف جية
العقكؿ كتمقتو الطباع السميمة بالقبكؿ كما ذكره (بف عابديف

1328ىػ) العادة

مأخكذة مف المعاكدة فيي بتكررىا كمعاكدتيا مرة بعد مرة صارت معركفة كمستقرة

في النفكس كالعقكؿ متمقا ة بالقبكؿ مف غير عالقة كال قرينة حتى صارت حقيقة

عرفية .فالعادة كالعرؼ بمعنى كاحد كاف اختمفا مف حيث المفيكـ  ،ك مف العمماء
مف جعؿ العادة اعـ مطمقا مف العرؼ لصدقيا عمى ما يتكرر مف الفرد كما يألفو

الجماعة بخالؼ العرؼ فانو خاص بالعادة الجماعية.

كعمى ىذا األساس عرفت العادة بأنيا األمر المتكرر مف غير عالقة عقمية (ابف

أمير الحاج 1316ىػ) كالعرؼ بأنو عادة جميكر قكـ في قكؿ أك فعؿ كالى ىذا
التمييز بيف العادة كالعرؼ يميؿ أكثر العمماء كىك المتبادر إلى الذىف عند إطالؽ

خاصا باألقكاؿ
كال مف المفظيف .حيث أف فريقا ثالث مف العمماء جعؿ العرؼ
ن
كالعادة خاصة باألفعاؿ (البزدكل 1307ىػ) .ثـ التعبير بجميكر يشير إلى انو ال
يشترط لتككيف العرؼ انتشاره بيف جميع القكـ’ بؿ يكفى فيو الغالبية.
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كما يشير أيضا إلى أف العرؼ ال يككف إال في األمكر المنبعثة عف تفكير
ناشئا عف عكامؿ الطبيعة كإسراع البمكغ في المناطؽ كاألقاليـ
كاختيار ،أما ما كاف ن
الحارة كبطئو فى األقاليـ الباردة .كغاية األمر العرؼ ىك ما استقر في النفكس
كاستحسنتو العقكؿ كتمقتو الطباع السميمة بالقبكؿ كاستمر الناس عميو مما ال ترده

الشريعة كأقرتيـ عميو.ك بذلؾ يخرج مف مفيكـ العرؼ ما ال يستقر في النفكس كما
تستقبحو العقكؿ كال تتمقاه الطباع السميمة بالقبكؿ كما ترده الشريعة كال تقره مف

أعراؼ (زغالـ 1996ـ) كما أشار إلى المعنى نفسو (الباجقنى 1983ـ) بقكلو ما
اعتاده فريؽ مف الناس في أقكاليـ كأفعاليـ كمجارل حياتيـ إذا لـ يخالؼ نصان

قطعيان كيعتبر أصال مف األصكؿ الشرعية فيك يخصص العاـ كيقيد المطمؽ كيفسر
األلفاظ في العقكد كاإليماف ككنايات الطالؽ كسائر األلفاظ المتعارؼ عمى

مفاىيميا .كعمى ذلؾ فحسب التعريفات التي ذكرت يتبيف أف العرؼ ىك كؿ ما
أعتاده الناس مف سمكؾ كأصبح منيجان ييحتكـ إليو كلـ يخالؼ نصكص الشريعة
سائغا يرجع إليو في تسكية الخالفات ككذا في شئكف الحياة المختمفة
الغراء يعتبر ن
كقد اجمع عميو أىؿ العمـ في كافة مشاربيـ

 أقسام العرف وكيفية تحكيمو:

سمؾ المؤلفكف في تقسيـ العرؼ مسالؾ شتى كمف أىـ ىذه األقساـ العرؼ القكلي

كالعرؼ العممي.

أكنال العرؼ القكلي :ىك كثرة استعماؿ المفظ في معنى غير معناه األصمي حتى
يصير ىذا المعنى المتبادر إلى الذىف عند اإلطالؽ مف غير حاجة

إلى قرينة

صارفة عند إرادة المعنى األصمي كالعرؼ القكلي في حد ذاتو ينقسـ إلى قسميف
أيضا كىما عرؼ الشرع كعرؼ الناس.

أما عرؼ الشرع :فيك أف يغمب استعماؿ الشرع لفظان في معنى غير معناه المغكل
حتى يصير ىذا المعنى ىك المتبادر

إلى الذىف عند اإلطالؽ مف غير قرينة

96

السادد  -يونيو 2018م
مجلة جامعة السالم  -العدد
ٍس
صارفة عند المعنى المغكم .كمثالو غمبة استعماؿ لفظ الصالة فى األركاف
المخصكصة في عرؼ الشرع فاف الشرع نقؿ لفظيا عف معناه األصمي كىك الدعاء

بخير إلى األركاف المخصكصة حتى صار ىذا المعنى ىك المتبادر إلى الذىف عند

إطالؽ المفظ كصار المعنى األصمي كالميجكر.
كيفية تحكيـ ىذا النكع مف العرؼ-:

أما كيفية تحكيـ ىذا النكع مف العرؼ فيك تقديـ مدلكلو عمى مدلكؿ المغة ألف

العرؼ ناسخ لمغة كالناسخ مقدـ عمى المنسكخ فتحمؿ ألفاظ الصالة كالزكاة كالصياـ
كنحكىا في النصكص الشرعية عمى معانييا العرفية كاف اختمفت عف المعاني

الكضعية في أصؿ المغة .فإذا ذكر الشرع عمى لساف النبى صؿ اهلل عميو كسمـ (ال
تقبؿ صالة بغير طيكر) (مسمـ) كاف المراد فى لفظ الصالة العبادة المخصكصة

الف الشرع يجرل عرفو باستعماؿ المفظ في األركاف المخصكصة فيحمؿ لفظو عمى

عرفو .ككذا لفظ الطيارة فانو يحمؿ عمى الطيارة المخصكصة دكف مطمؽ النظافة

الستعماؿ الشرع ليذا المفظ في نظافة معينة كمخصكصة .ىذا فعرؼ الناس القكلى
ينقسـ الى عاـ كخاص.

فالعاـ ىك شيكع استعماؿ لفظ فى غير معناه األصمي بيف أغمب الناس فى

سائر البالد بحيث يصير ىك المتبادر إلى الذىف عند سماعو كإشاعة استعماؿ
لفظ (الدابة) فى ذكات األربعة مع أف المعنى األصمي ىك كؿ ما يدب عمى كجو
األرض كاشاعة استعماؿ لفظ الكلد في الذكر دكف األنثى.

فأما العرؼ الخاص :فيك أف يغمب استعماؿ المفظ في غير معناه

األصمي بيف

طائفة معينة أك فى بمد معيف كاستعماؿ لفظ الدابة عمى الفرس خاصة في بعض

البمداف .كعمى ذلؾ فالعرؼ القكلى بقسميو محكـ فى

ألفاظ الناس في إيمانيـ

كنذكرىـ كمعامالتيـ مف عقكد كشيادات كغير ذلؾ .كمف ثـ قرر الفقياء أف مف لو

عرؼ فى لفظ حممو لفظو إلى عرفو (زغالـ1996ـ) كعمكمان العرؼ ضرباف قديمان
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كحادث .فالقديـ حجة معتبر ة كالسيما إذا كافؽ نصكص الشرع كأما العرؼ
فمح نك هـ ما لـ يخالؼ نصا شرعيان.
الحادث بعد عصكر االجتياد ي
رأى األئمة في العرف وأدلة اعتباره:
أما األئمة المعنيكف بيذا الشأف فيـ أئمة الفقو

اإلسالمي الذيف أصمكا

لممسائؿ كاثبتكا لمقكاعد أدلتيا أمثاؿ أبك حنيفة النعماف كمالؾ بف انس إماـ دار

اليجرة النبكية ككذلؾ اإلماـ الشافعي رحمو اهلل كاإلماـ احمد بف حنبؿ فيؤالء ىـ

الذيف يشار إلييـ بمسمى األئمة فرأييـ في العرؼ  ,إف مبدأ األخذ بالعرؼ متفؽ
عميو.

أصال مف أصكليـ ككذا
فالحنفية كالمالكية يراعكف العرؼ كيعتبركنو ن

الشافعية يرجعكف إليو كثي ار في ضبط بعض األحكاـ كتفسير األلفاظ التي تحتاج
إلى تفسير مف منظكر فقيي .كقد ذكر (السيكطى:

1378ق) قاعدة العادة

محكمة ,كىى مف القكاعد التي يرجع إلييا في نصكص القراف كالسنة المطيرة في

بياف ما دلت عميو اآلية كأشار إليو الحديث النبكم الشريؼ .كعمى ذلؾ فاف العرؼ

كالعادة كاف ليما نصيب كافر ممحكظ في تغير

األحكاـ بحسب الزماف كالمكاف

دكف أف يصادـ ىذا التغيير نصا شرعيان يمحكـ أك صريح كعمييما يرتكز كثير مف
األحكاـ كالفركع الفقيية قاؿ تعالى {كليف مثؿ الذم عمي ىف بالمعركؼ} البقرة

( )228كقكلو سبحانو كتعالى {كعاشركىف بالمعركؼ) النساء (  )19كذلؾ قاؿ
(اإلماـ القرطبم المالؾم 1936ـ) العرؼ كالمعركؼ كالعارفة كمو خصمة حسنة

ترتضييا العقكؿ كتطمئف إلييا النفكس كقد عقد (عزالديف بف عبدالسالـ 1388ـ)
في كتابو القكاعد فصال طكيال تحدث فيو عف تنزيؿ داللة العادات كقرائف األحكاؿ

منزلة صريح األقكاؿ في تخصيص العمكـ كتقييد المطمؽ كقاؿ (بف قيـ الجكزية

مف الحنابمة1388 :ىػ) أف الفتكل تتغير كتختمؼ حسب تغير األمكنة كاألزمنة
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كاألحكاؿ كالعكائد كيقكؿ أيضا قد أجرل العرؼ مجرل النطؽ

في أكثر مف مائة

مكضع كما يكضح أف الشرط العرفي كالمفظي كيسكؽ الشكاىد الكثيرة عمى ذلؾ.
كأكد ما ذىب إليو بف قيـ الجكزية (بف نجيـ الحنفى:

1387ىػ) بقكلو العرؼ

مف العادة أمر معتبر لدل الجميع حكمو قد اشتير قاؿ كاعمـ

أف اعتبار العادة

كالعرؼ يرجع إليو في الفقو فى مسائؿ كثيرة حتى جعمكا ذلؾ أصالن ككذلؾ (ابف

عابديف 1325ىػ) قد قاؿ فى أرجكزتو رسـ المفتى .كالعرؼ في الشرع لو اعتبار

لذا عميو الحكـ قد يدار .كىذا يعنى

أف العرؼ يرجع إليو في كثير مف

األحكاـ

كالمسائؿ الفقيية .حيث قاؿ (بف العربى المالكى1387 :ىػ) فى تفسير قكلو تعالى

{لينفؽ ذك سعة مف سعتو } الطالؽ (  )7ىذا في تقدير اإلنفاؽ كقد تبيف انو ليس

لو تقدير شرعي كانما أحالو اهلل تعالى إلى العادة كىى دليؿ أصكلي بيف اهلل تعالى
عمى األحكاـ كربط بو الحالؿ كالحراـ كالخالصة

في ىذا المكضع أف األئمة

جميعيـ قالكا بمراعاة العرؼ كانما الخالؼ قد يقع فيما إذا جعؿ العرؼ

أصال

مستقالن .كبيذا فقد تبيف رأم الفقياء أك جميـ أف العرؼ معمكؿ بو بحسب الضكابط
الشرعية فى شتى معامالت الناس قديمان كحديثا.

أدلة اعتبار العرف:

فيما سبؽ ذكرنا تفصيالن رأل الفقياء جميعان فى أف العرؼ يمحكـ في
معامالت الناس عمى اختالؼ بمدانيـ كأقاليميـ المختمفة مف ارض اهلل تعالى.
كعمى ذلؾ استدؿ كثير مف الكتاب عمى اعتبار العرؼ أصال مف أصكؿ اإلحكاـ

بالكتاب كالسنة المطيرة .أما الكتاب فقكلو تعالى {خذ العفك كأمر العرؼ كاعرض

عف الجاىميف } األعراؼ (  )199ككجو الداللة ىنا أف اهلل تعالى أمر نبيو صمى
اهلل عميو كسمـ أف يأمر بالعرؼ كىك ما تعارفو الناس كاستطابتو نفكسيـ فمراعاتو

إذان ىي مقتضى األمر في اآلية الكريمة كىك المطمكب .كأما األثر فقكؿ ابف

مسعكد رضي اهلل عنو (ما رآه المسممكف حسنان فيك عند اهلل حسف) كاف يككف
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االستدالؿ بيذا األثر كشاىد مف قبؿ السنة المطيرة في نظر ألنو لـ يثبت رفعو
الى النبي صمى اهلل عميو كسمـ بحسب المحدثيف بؿ ىك مكقكؼ عمى ابف مسعكد

ردل اهلل عنو كلكف كشاىد يعضضو قكؿ الحؽ تبارؾ كتعالى (كعمى المكلكد لو

رزقيف ك كسكتيف بالمعركؼ) البقرة (  )233ككجو الداللة أف اهلل تعالى اكجب
عمى األزكاج النفقة كالكسكة لمكلداف كلـ يحدد الحؽ تبارؾ كتعالى في ثنايا النص

مقدار ذلؾ كال نكعو كانما أحالو عمى العرؼ  ,كمثؿ ذلؾ قكلو تعالى (كليف مثؿ

الذم عمييف بالمعركؼ) البقرة ( )228كغاية األمر فقد استدؿ بيذه األدلة جميكر
مف العمماء عمى اعتبار العرؼ  ,كمف ىؤالء بف العربي المالكي كما سبؽ كابف

قدامو المقدسي كغيرىـ مف جيابذة ىذا الفف.

شروط اعتبار العرف في الشريعة:

معمكـ انو ليس كؿ عرؼ شاع بيف الناس يمكف اعتباره شرعا كيرجع إليو

فى األحكاـ كتجديدىا كتعديميا كاطالقيا كتقييدىا كانما اشترط الفقياء لذلؾ

شركطان ال بد مف تكفيرىا في العرؼ المراد تحكيمو في الكقائع حتى ال يككف

العرؼ مدعاة لميكل كالتشيي كمنفذان لمقكؿ في ديف اهلل بغير سمطاف.

كىذه الشركط تتمخص في اآلتي-:

الشرط األول  -:أف يككف العرؼ المراد تحكيمو في التصرفات قائمان عند إنشائيا

فال عبرة لمعرؼ الحادث بالنسبة إلى الماضي سكاء كاف ىذا العرؼ قكليان أك فعميان

لذا قاؿ (ابف نجيـ الحنفى1387 :ىػ) ال عبرة بالعرؼ الطارئ ككذلؾ نصكص

العباد ال يجكز اف تفسر إال حسب ما يقتضيو عرؼ االستعماؿ السائد إباف حدكثيا

كالى ذلؾ ذىب (زغالـ1996 :ـ)

الشرط الثاني -:أف يككف العرؼ المراد تحكيمو مطردان أك غالبان كمعنى اضطراده
أف يككف عمؿ الناس بو مستم ار

في جميع الحكادث كمعنى انو غالبان اف يككف

جرياف أىمو عميو حاصال في أكثر الحكادث.
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الشرط الثالث -:أف ال يخالؼ نصان مف نصكص الشرع.

الشرط الرابع -:أال يعارضو تصريح يقيد عمى مضمكنو .كىذا الشرط خاص

بالعرؼ الذم ينزؿ منزلة النطؽ باألمر المتعارؼ عميو مثال تقسيط الثمف في بيع

العقار فإذا اتفؽ المتعاقداف صراحةن عمى الحمكؿ فإنو يقضى بالحمكؿ دكف التقسيط

الجارم بو العرؼ (ابف عابديف1325 :ىػ).
شروطو في القانون-:

ىي عمى النحك التالي:ذكر (حاج ادـ2011 :ـ) قكلو لعؿ أكؿ مصدر عرفتو
اإلنسانية في المصادر الرسمية لمقاعدة القانكنية ىك العرؼ كتظير

في العمؿ

مستكممة قكتيا الممزمة نتيجة لتكاتر األفراد عمي العمؿ بنسبة معينة مع اعتقادىـ

في إلزاميا كضركرة احتراـ أحكاميا بالتكقيع أك اإلجبار عمى مف يخالفيا.

أكالن التكرار :يشترط تكرار العرؼ كالعادة حيث يتكفر الحكـ ليذا العرؼ بينما

تذىب األقمية لالكتفاء بحدكث التصرؼ مرة كاحدة لكي يتحقؽ االعتبار المككف

لمركف المادم لمعرؼ.

ثانيا العمكمية :يقصد بالعمكمية عند أىؿ القانكف أف يككف العمؿ أك التصرؼ
الصادر مف إحدل السمطات العامة يتحكؿ إلى عادة بحيث تمتزـ بو جميع

السمطات الحاكمة في الدكلة دكف اعتراض مف جانبيا.

ثالثا الكضكح :يجب أف يككف العرؼ كاضحا ال غمكض فيو كغير قابؿ لعدة
تفسيرات أك احتماالت كانما يجب أف يككف سيالن ككاضحان كمفيكمان  ,كال يشترط أف
يككف العرؼ أك العمؿ الذم درجت عميو تمؾ السمطة أك الييئة ايجابيا.

رابعا الثبات -:يجب أف يككف التصرؼ أك العمؿ المككف لركف العرؼ بشكؿ ثابت
كمطرد كمستمر دكف انقطاع كيجب أف يحدث تكرر التصرؼ في خالؿ فترة زمنية

مناسبة لكي تتحقؽ لو صفة الثبات كاالطراد كاالستقرار ,فإذا جرل أم انر خالفا لمعادة
يككف القضاء عميو كيضرب الفقو الدستكرم مثاالن تكضيحيان لذلؾ بما حدث
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الكاليات المتحدة األمريكية مف نشأة عادة بعدـ جكاز إعادة انتخاب رئيسا
لمجميكرية لممرة الثالثة عاـ 1940ـ كالذم يجكز أف ينتخب الشخص لمرئاسة

مرتيف (زغالف1996 (:

خامسا صفة اإللزاـ -:إف تككف العادة مستقرة في ضمير الجماعة كالشعكر باف
ىذا العرؼ أك العادة أصبحت قاعدة قانكنية كاجبة اإلتباع.

سادسا عدـ االعتراض كالمخالفة -:كما ينشأ ىذا االعتبار كاالعتبار لدل الييئات
الحاكمة التي صدر منيا التصرؼ يككف مف األكضح لك استقر الشعكر بإلزامية

القاعدة لدل أفراد الشعب

2011ـ).

أك عمى األقؿ عدـ االعتراض عمييا.

(حاج ادـ:

أركان العرف في القانون
حتى يتسنى لمقارئ إدراؾ معنى العرؼ مف ناحية القانكف يتحتـ عميو

معرفة أركانو  ,كمف خالؿ المفاىيـ المغكية كالفقيية كالقانكنية يتضح انو ليصبح
القكؿ أك الفعؿ عرفان ال بد أف تتكفر فيو أركاف.

أكالن الركف المادم :يقصد بو السير عمى منيج كطريقة معينة مف السمطات

الحاكمة في الدكلة بصفة مطردة كثابتة ككاضحة بشأف مسألة معينة بما يحقؽ

االعتياد عمى المنيج.

 ثانيان الركف المعنكم:

يجب أف يككف لمقاعدة المطبؽ عمييا أف تتكفر صفة اإللزاـ ليذه العادة كأف تككف

مستقرة في ضمير الجماعة كالشعكر بأف ىذا العرؼ أك ىذه العادة أصبحت قاعدة

قانكنية كاجبة اإلتباع .كما ينشأ ىذا االعتبار كاالعتقاد لدل الييئة الحاكمة التى

يصدر منيا العرؼ كيككف في األكضح لك استقر الشعكر بإلزامية القاعدة لدل

أفراد الشعب أك عمى األقؿ عدـ االعتراض عمييا (حاج ادـ2011 :ـ)

النزاعات:
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مفيوم النزاعات:
النزاع :ىك عالقة بيف طرفيف أك أكثر ليـ أىداؼ أك آراء غير منسجمة

كمتبامفة حتى يعتقد كؿ طرؼ

أف حصيمة النزاع كسبا لطرؼ خسارة لطرؼ

آخر(.منيج تدريب قيادات الشباب كالمرأة كاإلدارة األىمية2012 :ـ)

كيعرفو البعض بأنو نضاؿ أك تصارع حكؿ إقميـ أك حكؿ مكاف معيف أك مجمكعة

أك السمطة أك المكارد بحيث تككف

أىداؼ األطراؼ المتصارعة إزاحة بعضيا

البعض أك تحيد بعضيا أك إزالتيا مف الكجكد كتستعمؿ في النزاع القكة كالعنؼ في

الغالب .كطبيعة النزاع تدكر حكؿ النزاع بيف الرعاة كالمزارعيف كحكؿ استعماؿ
األراضي كىك بالطبع نزاع تقميدم مكركث.
كال شؾ أف ىذا النزاع لو مسبباتو كىى-:

األرض الصالحة

أ /التغيرات البيئية كزيادة رقعة الصحراء عمى حساب مساحة

لمزراعة كالرعي كينتج عف ذلؾ االحتكاؾ بيف الرعاة كالمزارعيف باإلضافة إلى زيادة
الكثافة السكانية ككذلؾ تزايد أعداد الثركة الحيكانية في المنطقة.

ب /تدخؿ الدكلة دكف

إجراء بحث عممية الستعماؿ

األراضي في الريؼ

كتخصيص مساحات كاسعة لمشركات العاممة في تمؾ المقاطعة انعكس سمبا عمى

رقعة األرض المستخدمة لمرع م كالزراعة التقميدية فكاف ذلؾ عامؿ

رئيسي في

نشكب نزاعات بيف الرعاة كالمزارعيف.

ج /كأشكاؿ أخرل مف النزاعات كىى بيف المزارعيف التقميدييف أنفسيـ حكؿ الحدكد

الزراعية لألرض .كأيضا النزاع بيف الرعاة أنفسيـ حكؿ مناطؽ الرعي كالمراحيؿ
كالمسارات كنزاعات أخرل تنجـ عف ىجرة بعض القبائؿ حديثا الى السكداف كما

ىك الحاؿ بالنسبة لممسيرية قديمان كالبحث الدءكب عف األرض الزراعية كالمرعى

مما سبب احتكاكا يؤدل إلى االحتراب كاالقتتاؿ بيف القبائؿ.
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د /نزاع حكؿ المكارد كالماء كمناىميا كيرتبط ذلؾ كما

أسمفنا بارتفاع الكثافة

السكانية كالثركة الحيكانية كالتخطيط السميـ فى استعماؿ األراضي لممدف تمددا عمى

حساب الريؼ كمناطؽ الرعي .ككذلؾ النزاع الناتج عف العالقات االجتماعية
كاالقتصادية المتمثمة في الحصكؿ عمى الثركة كالزكاج كتقاليده بيف فئة الشباب

كالتنكع االثنى كالقبمي كاف ارزاتو حسب التقاليد كاإلرث االجتماعي بالنسبة لمناس.

كاقكم مسببات النزاع انتشار السالح

النارم الحديث في أيدم الشباب كسيكلة

الحصكؿ عميو مما يكسب األفراد كالقبائؿ الشعكر بالقكة كمحاكلة التكسع عمى نفكذ

اآلخر .كمعمكـ لكؿ الناس كما ذكر أف النزاع سنة مف سنف الككف بيف بني البشر
مف لدف ادـ عميو السالـ كليس بعيدا عف الذاكرة

إذ تنازع ابني ادـ عميو السالـ

قابيؿ كىابيؿ كأفضى بيـ التنازع إلى سنة القتؿ التي تكارثتيا البشرية جيال بعد

اإلقميمي كالدكلي حتى أطمؽ عمييا

جيؿ كاستمرت صكر النزاع فعمت المحيط

بحركب العالـ التي خمت مف إنسانية اإلنساف كأصبح القكل فييا سيد المكقؼ.

كما أف لكؿ نزاع مسبباتو في ىذا الككف كالكؿ يبرر دكافعو إال أف اغمب

أنكاع النزاع تنحصر في صراع المصالح كالمكارد المكتسبة.

ىذا ك أما النزاعات في دار المسيرية فتتنكع بحسب طبيعة المنطقة كالظركؼ
الطبيعية كالبيئة المحيطة بيا فينالؾ نزاع ذك طابع خاص كالنزاعات

المتعمقة بالزكاج كالتركات كقسمة األمكاؿ بيف إفراد األسرة.
كنكع آخر تضيؽ دائرتو كالنزاع بيف الشباب كالمجمكعات

األسرية

األسرية في مناسبات

األفراح كىذا قد يتطكر كيصؿ بالمتشاجريف إلى تسبمب األذل.

كنزاعات أخرل تتسع دائرتيا لتعـ القبيمة بأسرىا كتتجذر لتصؿ بالفرقاء إلى مرحمة
الحرب كىذا النكع مف النزاعات يتمثؿ

في حدكد األراضي الزراعية كالمراعى

كمناىؿ المياه كقد يفضى ىذا النكع إلى جرائـ القتؿ التي تتطكر كتصؿ إلى جرائـ

الثأر كاالنتقاـ غير المبرر ,كىذا مألكؼ بيف قبائؿ المسيرية كمف
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الحمر كالزرؽ فأكالد
2013ـ التي اندلع فييا القتاؿ بيف اثنيات المسيرية المختمفة ه
ىيباف مف جية كأكالد سركر كالمتانيف مف جية أخرل راح ضحية تمؾ الحرب
العديد مف شباب المسيرية كىذه تعتبر

األكبر كاألفظع في تاريخ المنطقة ككذا

الحرب بيف أكالد عمراف كالزيكد فيي األخرل التي أحدثت شرخان استدعى تدخال مف
خارج القبيمة لكضع حد ؿىذه النزاعات

المسيرية الموقع الجغرافي:

التعريف بالمسيرية وشعابيا
ال شؾ أف تناكؿ أم مكضكع يتطمب معرفة جذكره التاريخية كأعراقو كقيمو

ليتبيف مف خاللو معرفة الحقيقة .كقبؿ الدخكؿ

في التعريؼ بالمسيرية ال بد مف

معرفة المكقع الجغرافي لدار المسيرية كمسماىا .تقع منطقة دار المسيرية بكالية
غرب كردفاف بيف خطى طكؿ

 12.58 – 9.50شماالن كتضـ محميات الفكلة

كبابنكسة كالمجمد كالدبب ككيمؾ كاالضية كلقاكة كالسنكط كجزء مف محمية

أبكزبد.

تجاكر دار المسيرية مف الشماؿ دار حمر كمف الغرب دار الرزيقات كمف الشرؽ
منطقة جباؿ النكبة كمف الجنكب دكلة جنكب السكداف .كالخريطة التاليو تبيف

ذلؾ-:
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كتتعايش مع قبا ئؿ المسيرية الكثير مف قبا ئؿ السكداف المختمفة كتربط بينيـ
عالقات اجتماعية قكية كتعتبر الحدكد الجغرافية الفاصمة بيف المسيرية كالقبائؿ

المجاكرة مناطؽ تداخؿ كتعايش .كسميت دار المسيرية بيذا االسـ
السكاد األعظـ مف حيث الكثافة السكانية في المنطقة

ألنيـ يمثمكف

 .كأما التعريؼ بالمسيرية

كالسيما انو يتعمؽ بإثنيات كقبائؿ ليا خمفية تاريخية كارث عرفي عريؽ فانو يتطمب

البحث بدقة بغية الكصكؿ إلى ماىيتو .كالمتتبع لألثر لمعرفة كياف المسيرية مف

أ ىف جذكر المسيرية
حيث النشأة كحركة التاريخ عبر المدل الطكيؿ يتجمى لو
ضاربة في العمؽ كىى قصة إلنساف طاؼ فجاج األرض حتى استقر بو المقاـ فى
ارض السكداف .كالباحث في ىذا الشأف ال محالة أنو سيجد مرتكزات قديمة تنبئ

عف عراقة ىذا اإلنساف الذم ظؿ يتفانى كيقدـ الكثير النافع لكطنو منذ تاريخ مبكر
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في المنطقة كالركاية كاإلخبار في ىذا الصدد عبارة عف برىاف صادؽ يتحدث عف
امة عرفت بالبذؿ كالشكيمة في الذكد عف حياض الكطف كعمى ذلؾ فالمسيرية

بحسب ما ذكر األستاذ أحمد محمد أبكر حجر في المقابمة التي أجريت معو في

شير أبريؿ 2017ـ كأحمد حجرىك أحد أعياف القبيمة في المنطقة عرؼ بحصافتو

المسير كالرجؿ كاف مف
في معرفة آثار المسيرية فقاؿ المسيرية ىـ أبناء محمد
ى
العظماء في محيطو حيث كاف يسيًر القراف في الفتكحات أم انو مقرئ ً
يخرج القراء
المسير إلى جنيد أبك راشد أحد أبناء
لتعميـ الناس القرآف الكريـ .كينتيي نسب
ى
عبداهلل الجينى الذم تمتد أصكؿ نسبو إلى عرب جيينة ذات األصكؿ اليمنية

العريقة .كانكا يحترفكف الرعي كعرفكا بالتنقؿ مف بمد إلى آخر في رحمة الفتكحات
عبر تاريخيـ الطكيؿ ,حيث كانكا مف سكاف الجزيرة العربية ثـ انتقمكا

إلى شماؿ

أفريقيا فاستقركا بتكنس فترة مف الزمف كلـ تنتو رحمة البحث كالترحاؿ عف المبتغى

فدخمكا تشاد كتكغمكا في غرب السكداف .كىنا في غرب كردفاف استقر بيـ المقاـ
فاختمطكا بإثنيات قبائؿ السكداف المختمفة كذكر

أحمد حجر أف المسيرية ينتمكف

إلى (عطية كحيماد) كىما أكالد جنيد أبكراشد الذل سمؼ ذكره كىـ العطاكة كيراد

بكممة العطاكة عطية أحد أبناء جنيد  ,كأكالد عطية أربعة (الرزيقى – المسيرل –

الحازمى – كعمى الرحالى) .فمككف المسيرية اآلف كىـ يقطنكف غرب كردفاف
يتككف مف ثالثة بطكف كبيرة كىـ (العجايرة كالفاليتة كالزرؽ) كىذه

الرئيسية لقبيمة المسيرية فى غرب كردفاف.

ىي المككنات

فالعجايرة تضـ (الفياريف كأكالد كامؿ كالم از غنة كالفضمية ك أكالد عمراف) كالفاليتة
تشمؿ (أكالد سركر كالزيكد كالمتانيف كالسالمات كالجبارات)

كالزرؽ تضـ (الغزايا

كالزرؽ كالعنينات كأكالد أـ سميـ كالدرع كأكالد ىيباف كأكالد أـ نعماف)

كذكر حجر

ىجرة المسيرية كانت مف اليمف منذ سقكط سد مأرب كاتجيكا ناحية الشاـ كافريقيا

حتى كصمكا إلى السكداف كقد اشتيركا بالكرـ كشدة البأس كالتدافع عند المممات.
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كعمى الرغـ مف ىذا اإليضاح التاريخي لمتعريؼ بالمسيرية كمكاقفيـ المشيكدة عبر
التاريخ إال أف المجتمع الظاعف غير المستقر تصحبو ظكاىر بحسب كاقع البيئة
كطبيعة الحياة التي يعيشيا ،ففي الفترة األخيرة شابت سمكؾ اإلنساف المسيرل

تغيرات لـ تكف مألكفة في ىذا المجتمع ’ بؿ كاف الناس باألمس القريب يكسمكف
بالسجايا الحسنة كمكارـ األخالؽ كلكف األعراؼ كالعادات تتبدؿ كفؽ مستجدات

العصر كعكامؿ الزماف كالمكاف إال أف الفترة األخيرة منذ ثمانينيات القرف الماضي
شيدت تحكال سمككيان في جيؿ تمؾ الفترة بالنسبة لمجتمع المسيرية كقدر اهلل أف
تككف المنطقة في مسرح عمميات الحركات المسمحة

في غرب كردفاف كنشطت

الدعكة النفصاؿ جنكب السكداف األمر الذم استدعى قياـ جيش الدفاع الشعبي

كبحكـ جغرافية المنطقة دخؿ المسيرية في الدفاع الشبعى كبا انر ك صغا انر كال شؾ

أف لغة الحرب التي سادت في ذلؾ الحيف قد أحدثت

أث ار كتحكالن بالغان في سمكؾ

المسيرية كانتشرت ظاىرة العنؼ كاالحتراب كافرز ذلؾ تراجعان في القيـ كالمكركثات
المتعارؼ عمييا ىذا كلـ تكف ىنالؾ معالجات تد أر الفتف كتعيد الناس إلى سالؼ

عيدىـ .كقد ذكر العمدة اليادم غبكش احد أعياف قبيمة المتانيف في المقابمة التي
أجريت معو في أف معالجة ىذه الظكاىر السالبة تستكجب بعث العمماء كحكماء

العرؼ كالفقياء كجياء المجتمع إلي الريؼ كالقرل كأماكف الترحاؿ لتبصير الناس
بمخاطر ىذا التحكؿ كنتائجو في المستقبؿ.
 آليات الحمول-:

كمف خالؿ الكصؼ التاريخي لحياة ق ؤالء الناس تبيف أف التحكالت السالبة التي
طرأت تستدعى بما ال يدع مجاال لمشؾ البحث عف آليات لحمكؿ المشكالت كعمى

ذلؾ كحسب الثقافة المحمية لممنطقة تكاضع الناس عمى جممة عقكبات اصطمح

عمييا الناس لتعيف عمى تخطى كثير مف المعضالت كتسيـ في عممية االستقرار
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كبسط األمف كىى بمثابة القانكف المحمى الذم يراعى كحدة القبيمة كيحافظ عمى
كحدتيا ككيانيا كمف ىذه األحكاـ العرفية ما يمي-:

خم الدم  .كىذا يطمؽ في حالة الشجاج كالجركح كعقكبة مالية تعكيضية

لممجني

عميو قياسا عمى العقكبات الجنائية التي يكقعيا القانكف درءان لممفسدة كالعرؼ ىنا

عالج المشكمة مالية مراعاة لمصمحة الذم كقع عميو الضرر تعكيضا لقيمة الدكاء
كتسكينا لمنفس حتى ال تتكرر النزاعات.

كعرفيـ في دية أصابع اليد يختمؼ بحسب

أىمية األصبع كاألسناف

القكاطع في حالة إتالفيا فالدية عجمة جدعو لكؿ سف قاطع كاألنياب لكؿ ناب

عجمة رباعية كىي التي بمغت أربع سنيف ك األضراس عجمة تنية لكؿ ضرس ككجو

المرة في الدية يفكؽ كجو الرجؿ كىك المكضع الكحيد الذم تتقدـ فيو المرأة عمى
أ

الرجؿ كتعميؿ ذلؾ أف الكجو بالنسبة لممرأة يمثؿ الجماؿ ,كمف أعراؼ المسيرية في

التصدم لممشكالت ,جبر الضرر كجبر الضرر عرؼ حديث لـ يكف قديما كلكف

بحسب تبدؿ الظركؼ كما سبؽ فقد ظير ىذا المصطمح ككاحد مف عالج األزمات

في دار المسيرية كاتى بو المتأخركف مف رجاالت العرؼ

في عيد كالية أحمد

ىاركف كالى جنكب كردفاف السابقة أباف أحداث الفكلة في 2013ـ بيف أكالد ىيباف

مف جية كأكالد سركر كالمتانيف مف جية أخرل كذلؾ تعكيضات تدفع لممتضرريف

في األنفس كالممتمكات كمعالجة نسبية أشبو بالدية كلذلؾ سميت جبر الخاطر

كأخي ار تطييب المنازؿ كتطييب المنازؿ يككف في حالة كجكد قتيؿ كلـ يعمـ قاتمو

كيتتبع األثر يصؿ المعنيكف إلى دخكؿ األثر قرية أك فريؽ رحؿ ففي ىذه الحالة
يككف المعنيكف بالعرؼ اشد صرامة حتى ال يضيع دـ القتيؿ ىد ار كعندئذ ىذا

الفريؽ أك القرية أما أف يسممكا الجاني أك يدفعك ا الدية تطييبا لممنازؿ كتحقيقا

لمتعايش السممى كىذا يقاس عمى القسامة في الشرع الحنيؼ إال انو ال قسـ فيو كما
ىك الحاؿ في القسامة (احمد حجر مقابمة
109

في ابريؿ 2017ـ) كاليادم أحمد

السادد  -يونيو 2018م
مجلة جامعة السالم  -العدد
ٍس
غبكش العمدة السابؽ لقبيمة المتانيف ابريؿ 2017ـ كاألمير السابؽ بخيت فضؿ
السيد جمعة الحربي أمير قبيمة السالمات بغرب كردفاف مقابمة مايك 2017ـ.

إذا سممنا أف العرؼ سيد األحكاـ كاف النزاع سمكؾ قديـ قدـ البشر كيتطكر

بحسب تطكر اإلنساف فال بد مف صياغة آليات عرفية حكيمة تدفع بالحمكؿ المثمى
التي تجنب اإلنساف مخاطر االحتراب كمعمكـ أف في حالة نشكب أم نزاع بيف

في

مككف قبيمة المسيرية ميما كانت ضراكتو فاف حكماء القبيمة كقبؿ الشركع

المعالجات العرفية يحرصكف عمى فيـ طبيعة المشكمة بحصافة  ,ثـ يح ىكـ العرؼ

بيف طرفي النزاع ليقدـ حمكال تكفيقية متزنة.

فالنزاعات األسرية البسيطة ىذه تحؿ بكاسطة شيكخ

أطراؼ النزاع كفؽ

عرؼ الجكدية التكفيقي .كاذا تعذر الحؿ لدل الشيكخ تدخؿ عمدة القبيمة كسمطة
عميا لمنظر فى حؿ المشكمة.

كأما النزاعات الكبيرة التي تيدد كياف القبيمة كتضعؼ مف قكة تماسكيا

كأحداث 2013ـ فآلية الحؿ لمثؿ ىذه األحداث كالسيما جرائـ القتؿ يقكـ زعماء

اإلدارة األىمية كقادة الرأم بالنسبة لمقبيمة بكضع تدابير أكلية تسمى(الصؼ) كىك
أبعاد الطرؼ الجاني لحيف الكصكؿ إلى تسكية نيائية لممشكمة .كتكمف

أىمية

الصؼ في منع الطرؼ الجاني مف مناطؽ معينة كاألسكاؽ كمكارد المياه بالنسبة
لمرحؿ حتى ال يحدث احتكاؾ مباشر كمف ثـ تكتمؿ ترتيبات الصمح بدفع الدية

لعائمة القتيؿ أك تنفيذ القصاص في الجاني في حالة عدـ الرضا بالمصالحة العرفية
كبيذا فدية القتؿ العمد تدفع ستيف رأسا مف الماشية

إذا استخدـ الجاني آلة قاتمة

دكف السالح النارم.

أك تنفذ مائة كعشريف رأسان بحسب العرؼ زج انر كتأديبان لمقاتؿ بالسالح

النارم .كاألصؿ في الدية مائة ناقة مف اإلبؿ لكف عرؼ القبيمة عدؿ إلى البقر

لمضركرة كفى ىذا الصدد يقكؿ العمدة اليادم غبكش لما كاف المسيرية رعاة أبقار
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دفعا لمحرج ظمت الدية عندىـ تسدد مف الماشية كىذا ما جرل عميو العرؼ ,
كالمعركؼ عرفا كالمشركط شرطا بحسب القاعدة الفقيية كما ذىبت

إليو مقاصد

الشرع الحنيؼ كىذا قياسا عمى القانكف الجنائي لسنة 1991ـ الذم حدد مقدار

الدية بمبمغ أربعيف ألؼ جنيو سكداني دكف الرجكع إلى مقادير اإلبؿ كىذا عرؼ
جرل عميو العمؿ في القضاء السكداني كتمقاه الناس بالقبكؿ.

كمف ثـ عرؼ ( تطييب المنازل) كىذا يمزـ بو أىؿ القرية أك الفريؽ لتسميـ

الجاني الفار أك دفع الدية قياسان عمى القسامة حتى ال يضيع دـ المسمـ ىد انر

السممي .كآخر عرؼ استحدثو

طيب منازلؾ بقصد استم اررية التعايش
كيقكلكف ى
المسيرية ىك جبر الضرر كىك أيضا تعكيض مالي يدفع في حالة نشكب الحرب
كسمب الممتمكات أك حرقيا فيجبر لممتضرر ما فقده مف

أمكاؿ كقد حدث ىذا

العرؼ في عيد كالى جنكب كردفاف األسبؽ مكالنا احمد ىاركف كجرل عميو العمؿ
في أحداث مدينة الفكلة عاـ 2013ـ كعمى أم حاؿ ما ذىب إليو المسيرية مف

أعراؼ فئ ىذا الشأف يعد تشريعا محميا ناجحا في تسكية الخالفات بينيـ كضمانا
لتحقيؽ السمـ االجتماعي.
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الخاتمة-:
انطالقا مف اإلطار النظرم كالتطبيقي لمبحث لقد تـ استعراض العرؼ كدكره في

كثير مف القضايا المحمية ككيفية تسكيتيا بطرؽ حكيمة تجمب المكدة بيف الناس

كتسد بؤر الصراع كالفتف  ,كما تكصؿت البحث إلى النتائج التالية-:
- 1لمعرؼ دكر ميـ في حفظ األمف ك االستقرار بالمنطقة

- 2تحكيـ العرؼ في حؿ المشكالت بيف مجتمع القبيمة يسيـ بقدر كبير في
السمـ االجتماع.

- 3العرؼ يميد لمتكاصؿ بيف القبائؿ لتقكية النسيج االجتماعي.
- 4العرؼ المحمي في دار المسيرية مستنبط مف التشريع اإلسالمي في كثير
مف القضايا.

- 5الحكمة التي يتمتع بيا القائميف عمى العرؼ في دار المسيرية أثبتت جدكاىا
في التصدم لممشكالت عمى سمطة القانكف.

- 6سمطة العرؼ تمثؿ ىيئة قانكنية في التحكيـ بيف الفرقاء كفض النزاعات.

التوصيات-:

- 1تمكيف القائميف عمى العرؼ بكسائؿ حديثة تعينيـ عمى مزاكلة
بكفاءة

أنشطتيـ

- 2سف قكانيف كتشريعات جديدة تمنح أىؿ العرؼ صالحيات تساىـ فى تقكية
أجيزتيـ لمتحكـ في شأف القبيمة

- 3منح رجاؿ اإلدارة األىمية كالعرؼ كظائؼ تتناسب كالجيد الذم يبذؿ في
عالج المشكالت.

- 4نشر ثقافة العرؼ في مجتمع المسيرية.

112

السادد  -يونيو 2018م
مجلة جامعة السالم  -العدد
ٍس
المصادر والمراجع-:
 القراف الكريـ- 1ابف عابديف محمد أميف – حاشية نسمات األسحار عمى شرح إفاضة
األنكار (1328ىػ)

- 2ابف عابديف محمد

أميف – مجمكعة رسائؿ ابف عابديف الطبعة

العثمانية (1325ىػ)

- 3ابف منظكر جماؿ الديف محمد ابف مكرـ – لساف العرب ط  1بكالؽ.
- 4ابف أمير الحاج – التقرير كالتحبير الطبعة األميرية(1316ىػ)

- 5ابف فارس احمد ابف فارس ابف زكريا – معجـ مقاييس المغة تحقيؽ
عبدالسالـ محمد ىاركف ط (1389ىػ) مصطفى الحمبي

في أصكؿ االقضية كمناىج األحكاـ

- 6ابف فرحاف – تبصرة الحكاـ
(1378ىػ)

- 7ابف العربي – أحكاـ القراف تحقيؽ عمى محمد البجاكل طبع عمى
البابى الحمبي ط 1387( 2ىػ)

- 8أبى عبداهلل محمد احمد القرطبي – دار الكتب المصرية (1936ىػ)
- 9الفيكمى احمد ابف محمد – المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير
األميرية ط 1909( 2ـ)

 - 10حاج ادـ حسف الطاىر – القانكف الدستكرل كالنظـ السياسية
المكتبة الكطنية السكداف  ,ط 2

 - 11محمد عمى نكريف – دكر

اإلدارة األىمية فى فض النزاعات

كتحقيؽ التعايش السممى(1436ىػ 2015ـ).

 - 12زغالـ محمد فاتح –

األصكؿ التي اشتير بيا

اليجرة(1996ـ)
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 - 13أبك سنة احمد فيمي – العرؼ كالعادة في رأل الفقياء مطبعة
المقابالت:

األزىر (1947ـ)
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