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ّ :ملخص
شكلت العالقات المتوترة والـمــزدوجــة بين الــدولــة والعشائر منذ منتصف الـقــرن التاسع
 وفــرضـيـتـنــا هــي أن تلك. جـ ــز ًءا مـهـ ًّـمــا مــن تــاريــخ ال ـع ــراق االج ـت ـمــاعــي– الـسـيــاســي ال ـحــديــث،ع ـشــر
العالقات تواصلت من خــال عمليتي التصادم والتخادم بين الــدولــة والمشيخة وفــي إطــار جدل
الـتـحــديــث والـتـقـلـيــد؛ فـمــا كــانــت الــدولــة تـتـقــدم فــي دمــج جـمــاعــات ذات ثـقــافــات فــرعـيــة كــي تحقق
 ول ـقــد ســاعــدت الـمــؤسـســات. حـتــى تــدخــل فــي نـفــق ح ــرب أو نـ ــزاع،الـمـجـتـمــع الـسـيــاســي ال ـمــوحــد
 فــي تحلل واضــح لبنية، إلــى جانب تعسف الشيوخ وتفقر الــريــف، كالتعليم والـجـيــش،التحديثية
 بــل إن الثقافة العشائرية تغلغلت في،كليا نمط التفكير العشائري
ُ  إال أن ذلــك لــم،العشيرة
ً يمح
. ونجحت في تزويق شعاراتها من خالل الحزب والطائفة،النسيج الحضري فتعددت أقنعتها
 التحديث، شيوخ العشائر، العشيرة، الدولة، العراق:الكلمات المفتاحية
Abstract: The strained bipartite relationship between the state and the tribes has
formed since the mid-19th century, an important part of Iraq’s modern socio-political
history. In this study, the author hypothesizes that these relations have continued
through the dual process of conflict and cooperation and the tension between
modernization and tradition. The state failed to make progress in the integration
of groups with subcultures and to create a unified political culture. Modernizing
institutions such as education and the army, as well as the tyranny of the sheikhs
and the poverty of the countryside, helped to bring about the partial disintegration of
the tribal structure. This did not, however, entirely do away with the pattern of tribal
thinking, rather tribal culture permeated the cultural fabric in numerous guises and
managed to embellish its slogans through the party and the sect.
Keywords: Iraq, State, Tribe, Tribal Sheikhs, Modernization
ً
 نلفت عناية القارئ إلى أن كريم حمزة توفي قبل إنهاء النسخة. جامعة بغداد،أستاذا في قسم علم االجتماع بكلية اآلداب
* عمل
 وقــد ســاهــم الــراحــل بـجــد فــي إث ــراء األبـحــاث.األخ ـيــرة مــن بـحـثــه ال ــذي وعــدتــه مـجـلــة ع ـم ــران بـنـشــره بـعــد إدخ ــال الـتـنـقـيـحــات الـمـطـلــوبــة
 من أبرزها مدير عام المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية، وشغل مناصب أكاديمية مهمة في بالده،االجتماعية في العراق
كرمته وزارة الثقافة العراقية بأن منحته قبل وفاته جائزة اإلبداع
ّ . ورئيس قسم الدراسات االجتماعية في بيت الحكمة،)1982 – 1980(
.ويسر مجلة عمران أن تنشر له على صفحاتها آخر كتاباته
.تقديرا لجهوده العلمية في مجال علم االجتماع
،2016 العراقي لعام
ً
ّ
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draw the attention of the reader to the sad departure of Dr Karim Hamza before completion of the final version of this
study, which Omran had agreed to publish before final amendments were made. Dr Hamza made a big contribution to
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National Center for Sociological and Criminological Research (1980-1982) and Chair of the Department of Sociology at
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تمهيد
يدرس هذا البحث العالقات التاريخية المتوترة والمزدوجة بين الدولة والعشيرة في العراق،
وتـمـســح ف ـتــر ُة الـمـشــاهــدة الـتـجــربـ َة الـعــراقـيــة الـحــديـثــة مـنــذ مـنـتـصــف ال ـقــرن الـتــاســع عـشــر .نقصد
بالدولة الكيان السياسي – البيروقراطي العراقي الجديد الــذي ّ
تشكل في البالد كسلطة مركزية تبسط
ً
منسلخا بذلك عن رداء اإلمبراطورية العثمانية وعن
سيادتها على مجال ترابي محدد منذ سنة ،1921
الـسـيــاق االسـتـعـمــاري الـبــريـطــانــي .ونقصد بالعشيرة فــي الـعــراق مــن الناحية اإلمبريقية وحــدة اجتماعية
قائمة على تضامن وشائجي ذي مضمون تعصبي يبرره االنتماء إلــى نسب حقيقي أو مفترض ،وهي
جــزء من بنية تراتبية تحكمها عوامل كثيرة ،لعل في مقدمتها الحجم والقرابة والمكان؛ إذ كلما صغر
وتأثيرا(((.
الحجم ازدادت العالقات القرابية قوة
ً

أساسا من تاريخ العراق
فرضيتنا في هذا البحث هي أن العالقات بين الدولة والعشائر شكلت جــز ًءا
ً
االجـتـمــاعــي – الـسـيــاســي ،وأن ســر تـلــك ال ـعــاقــات هــو ت ـخــادم الــدولــة والـمـشـيـخــة مــن خ ــال عمليتين
أوالهما جدلية التصادم والتقارب ،وثانيتهما جدلية التحديث والتقليد.

التصادم والتخادم بين الدولة والعشيرة
نقصد بالتصادم كل جهد خفي أو علني استهدف مصادرة قوة العشيرة وجعلها أكثر انقيا ًدا للدولة ،سواء
مــن خــال تـغـيـيــر مـكــانــة الـشـيــخ ،أو مــن خــال إيـجــاد مــوطــن مـسـتـقــر لـلـعـشـيــرة ب ـ ً
ـدل مــن بــداوتـهــا .كـمــا يــوفــر
التصادم فرصة للتأثير في منظومات قيم العشيرة بما يمكنها أحيانًا من المشاركة في حياة المجتمع األكبر.
ّأم ــا ال ـت ـخــادم ،فـهــو كــل صـيـغــة بــراغـمــاتـيــة خـفـيــة أو عـلـنـيــة لـلـتـعــاون بـيــن الــدولــة والـشـيــوخ – ومــن خلفهم
عشائرهم – لتعزيز مواقف الدولة وحماية نظمها ورموزها ،وفي الوقت ذاتــه خدمة أو حماية مصالح
الشيوخ وتعظيم امتيازاتهم المادية و/أو المعنوية.

التحديث والتقليد

حـيــن ُتـ ِ
ـوجــد الــدولــة مــؤسـســات جــديــدة ،أو تـجــدد الـقــديــم مـنـهــا (كــالـمــؤسـســات االقـتـصــاديــة والـتـعـلـيـمـيــة
والـقـضــائـيــة والـسـيــاسـيــة ،وغ ـيــرهــا) ،ف ــإن أداءهـ ــا الــوظـيـفــي يـحـتــاج أيـ ًـضــا إل ــى مـنـظــومــات قـيـمـيــة وتــرتـيـبــات
وال ـتــزامــات جــديــدة أيـ ًـضــا  .ولـكــن الـمـنـظــومــات الـجــديــدة أو اإلل ــزام الـقــانــونــي الـمـفــروضـيــن عـلــى الـنــاس
تبعا للجديد ،تكي ًفا مع تلك المؤسسات على نحو شعوري أو الشعوري .في غالب األحيان
يتطلبانً ،
حجما والمنتشرة في صحراء واسعة ،والمتصل نسبها بجد عاش
((( في الخطاب القبلي يتسلسل التراتب بغموض من القبيلة األكبر
ً
ً
ارتباطا في المكان ،والراجعة في النسب إلى جد عاش منذ مئتي أو ثالثمئة
حجما واألشد
أكثر من عشرة أجيال ،إلى العشيرة األصغر
ً
سنة كما يذكر شاكر مصطفى سليم .يأتي بعدها الفخذ (البديرة أو الفندة) ثم البيت .ويرى سليم أن أفخا ًذا عدة تتوحد حين تكون
حمولة ،أي أن من الممكن أن ِ
نع ّد الحمولة ً
كبيرا ،انظر :شاكر مصطفى سليم ،الجبايش :دراسة أنثروبولوجية لقرية في أهوار
فخذا ً
تسمى حمايل ،ويتألف
أن
يمكن
األفخاذ
مجموعة
أن
ـرون
ـ
ي
آخرين
أن
غير
.115
ص
،)1970
العاني،
العراق ،ط ( 2بغداد :مطبعة
ّ
الفخذ من بيوت ،وهو الوحدة األصغر عــد ًدا ،ويتجلى فيه القرب المكاني والقرابة المباشرة ،انظر :عباس العزاوي ،عشائر العراق،
 4ج في  2مج (بيروت :مكتبة الحضارات ،)2010 ،ص  28وما بعدها.

المحور :راهن القبيلة في الوطن العربي ()2
خيشملاو ةلودلا مداخت :قارعلا يف ةيرئاشعلا ةيلحملا ةيوهلل يسايسلا مادختسالا خيرات

يحيل هذا التكيف إلى حداثة هجينة ،هي خليط من القيم الحديثة والتقليدية .ولذلك يكون التكيف مع
المستجدات بمثابة إيجاد تسوية ما بين متطلبات تلك المؤسسات وبين ملزمات الثقافة السائدة .على
أن هذه التسوية قد تــؤدي أحيانًا إلى معوقات وظيفية ( )Dysfunctionsتجعل أداء تلك المؤسسات
وخصوصا حين تكون بعض الـقــرارات ذات حساسية اجتماعية عالية ،كما في
تأثيرا،
ً
مختل ًفا أو أقــل ً
قضايا األحوال الشخصية أو في عمل المرأة ،أو حين تصبح المؤسسة الحديثة ،كالمدرسة والجامعة،
بيئة لتلقين طائفي أو عشائري.
ل ـقــد ُو ِجـ ــدت ال ـمــؤس ـســات ال ـجــديــدة ت ـلــك ل ـكــي ت ـلـ ّـبــي ل ـل ـنــاس ف ــي مـجـتـمــع مـتـغـيــر ح ــاج ــات ال تـسـتـطـيــع
يعبر عن مدى قدرة الدولة على أن تفي
تلبيها .كما أن التحديث بمعناه الواسع ّ
المؤسسات التقليدية أن ّ
معينة لتقييم مستويات العيش ومدى تلبيتها متطلبات حقوق الناس
بالتزاماتها في عالم يفرض معايير ّ
وحاجاتهم .ولكن مــاذا يحدث حين تفشل الــدولــة في اإليـفــاء بتلك االلـتــزامــات ،ومنها األمــن وتراجع
المؤشرات اإليجابية لنوعية الحياة أو استالب الحقوق؟ الجواب هو أن العشيرة تتدخل لتقديم بدائلها
الوظيفية ،مثل حماية أفرادها حين تعجز القوانين الرسمية عن حمايتهم أو إيجاد صناديق تكافل لتوفير
بعض حــاجــاتـهــم .وهــذا يعني أن مــن الخطأ دراســة العشيرة مــن خــال صــورة نمطية مسبقة ،تــرى فيها
مجرد رمز أو مكون مضاد للحداثة يحول دون تقدم المجتمع ،أو النظر إليها كبنية جامدة.

المرحلة العثمانية :بدايات التحديث

قبل منتصف القرن التاسع عشر ،كانت الدولة العثمانية في العراق قد بلغت أدنــى مستويات تخ ّلفها
واضحا في انحسار سيطرتها عن مساحات واسعة من الـعــراق .وال
وأشــد حــاالت ضعفها ،وبــدا ذلــك
ً
شــك أن ذلــك يــؤشــر إلــى انـتـقــاص س ـيــادة الــدولــة مــن جـهــة ،ويـعـكــس مــن جـهــة أخ ــرى حــالــة مــن تش ُّتت
وخصوصا بعد سنة
واضحا في صراعات الوالة بعضهم بين بعض،
الوالءات .بل إن ذلك التش ُّتت بدا
ً
ً
 ،1831حين ن ّفذ الوالي علي رضا مذبحة المماليك وتصفيتهم بحيث تعمقت الخالفات العشائرية بين
مؤيد وراف ــض((( .ومــن المعلوم أن داود باشا (آخــر المماليك) سعى جــا ًدا لفرض سيطرة مركزية على
وخصوصا في فترة حكم الجليليين ( - )1834 – 1726وإلى البصرة
العراق((( .وإذا نظرنا إلى الموصل–
ً
التي ضعفت مكانتها فأصبحت مجرد وحدة إدارية تابعة لوالية بغداد ،سنالحظ مدى تداخل األطماع
الفارسية والبريطانية ،إلــى جانب الفوضى اإلداريــة فــي عــاقــات الــواليــات العراقية بعضها ببعضّ .أمــا
العشائر ،فكانت عالقتها بالحكومة تراوح بين مد وجزر وتصادم وتخادم بما يعكس االفتقار إلى رؤية
استراتيجية للعالقة ،إال أن العشائر في صراعاتها بعضها مع بعض ،وفي صراعاتها مع جيوش الحكومة،
كانت تحاول الموازنة بين المصالح التي تنسجم مع منظومات قيمها وأساليب بداوتها ،حين تغزو أو
((( راجع حول ذلك :عبد العزيز سلمان نوار ،تاريخ العراق الحديث من نهاية حكم داود باشا إلى نهاية حكم مدحت باشا ،المكتبة
العربية (القاهرة :دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ،)1968 ،ص  59وما بعدها.

((( ي ــرى الــدكـتــور محمد سـلـمــان حـســن إلــى أن مــا يسمى عملية تــوحـيــد الـعــراق سـيــاسـ ًـيــا واقـتـصــاد ًيــا بــدأت بــواليــة داود بــاشــا :محمد
سلمان حسن ،التطور االقتصادي في العراق ،التجارة الخارجية والتطور االقتصادي( 1958-1864 ،بيروت؛ صيدا :المكتبة العصرية،
[ ،)]1965ج  ،1ص  ،31وانظر حول جهود داود باشا :عبد العزيز سلمان نوار ،داود باشا والي بغداد (بغداد :وزارة الثقافة.)2013 ،
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حين تطرد عشيرة أخرى من مواطن الكأل ،أو حين تقدم خدماتها للدولة ،سواء لضرب عشائر أخرى
وتكون
أو لتمكين الحكومة من السيطرة على بعض المناطق ،وكذلك حينما كانت العشائر تتحالف
ّ
إمارات قوية تفرض شروطها على الدولة وتلغي سيادتها على األرض وتكرس ثقافة القبيلة.
ّأما على صعيد حياة الناس ،فقد كانت األوبئة والكوارث الطبيعية تنهش بهم((( ،فتسود بينهم الخرافة
وال ـج ـهــل ،وت ـبــدو عــاقــاتـهــم بـعـضـهــم بـبـعــض مـفـكـكــة ومـحـكــومــة بـقـيــم الـعـشـيــرة والـطــائـفــة والـمـحـلــة ،وال
تجمعهم سوى كراهية الممارسات العثمانية ،مثل فرض ضرائب باهظة ،أو اعتداءات الجنودً ،
فضل
عــن غـيــاب الـخــدمــات األســاسـيــة ،وفــي مقدمتها الـخــدمــات الـصـحـيــة والتعليمية واإلداريـ ــة .لـقــد فشلت
الــدولــة العثمانية فــي تـحــويــل الـعــراقـيـيــن مــن جـمــاعــات مـتـعــددة ديـنـ ًـيــا وطــائـفـ ًـيــا وعــرقـ ًـيــا وبـيـئـ ًـيــا إلــى مجتمع
متضامن ،وكانت السلطة العثمانية ذاتها تفتقر إلــى وحــدة األرض والسلطة م ًعا ،كما كانت تفتقر إلى
المؤسسات والنظم التي ّ
تمكن الدولة والناس من العيش في عالم متغير بدت فيه التجربة األوروبية
متفوقة .وعندما بــدأت عملية التماهي مع هــذه األخـيــرة تتقدم ،كانت تلك لحظة تاريخية حملت في
ّ
ليشكل المقدمات المبكرة لوجود الدولة الحديثة .ولعل
ُصلبها تحوالت مهمة امتد تأثيرها إلى العراق
يسمى «خط شريف كلخانه  »1839الذي أصبح منطلقًا لعهد
أولى بشائر ذلك التحول كان صدور ما ّ
«التنظيمات» ،أي لحركة اإلصالح التي استمرت حتى إعالن القانون األساسي أو الدستور ( )1876ثم
تأثرا بتلك اإلصالحات ،فإن رياح التغيير لم تستثنِه.
«المشروطية» .ومع أن العراق كان أقل ً

لم تكن المدينة العراقية بمنأى عن العشائر ،سواء من توطن منها في الريف أو من ظل على بداوته في
الصحراء والفيافي؛ فالعشائر تهاجم المدن أحيانًا ،وربما تقطع طرق إمدادها بــاألرزاقً ،
فضل عن أن
معظم سكان المدن ينتمي ً
أصل إلى عشائر ،غير أن األعيان فيها حلوا محل الشيوخ وإن لم ينقطعوا
نسبا ،كما أن المحلة أصبحت ً
بديل من «الديرة»((( .ويذكر حنا بطاطو أن عدد العشائر في بغداد
عنهم ً
وحدها – وهي حاضرة العراق الكبرى – بلغ  110عشائر((( ،غير أن للمدينة – من الناحية العشائرية -
طابعها الخاص؛ فالمحلة تكاد تكون وحدة اجتماعية – جغرافية شبه مغلقة ،حتى أنها قد تكون محاطة
بشرا من عشائر
بأسوار ،غير أن نمط التعصب فيها ليس عشائر ًيا بل هو تعصب للمحلة التي تضم عادة ً
عدة تتبادل المنافع وتتكافل في السراء والضراء .ولم تكن المحالت على وفاق دائم مع الحكومات؛
فغالبا ما كانت تتمرد عليها وال تخضع ألوامرها.
ً
اتخذت حركة اإلصــاح العثمانية اتجاهات كثيرة؛ إذ بذل الــوالة جهو ًدا لتوطين البدو وتعزيز استقرار
الـعـشــائــر فــي األري ــاف ،وتـطــويــر أوض ــاع الـمــدن مــن خــال مــؤسـســات حــديـثــة كـجــزء مــن عملية تحديث

((( أورد حـنــا بـطــاطــو ج ـ ً
ـدول يـبـ ّـيــن ال ـك ــوارث ال ـتــي حـلــت بـبـغــداد خ ــال ال ـقــرون  17و 18و 19ف ــي :حـنــا بـطــاطــو ،ال ـع ــراق :الـطـبـقــات
االجتماعية والحركات الثورية من العهد العثماني حتى قيام الجمهورية (الكتاب األول) ،ترجمة عفيف الرزاز ،ط ( 2بيروت :مؤسسة
األبحاث العربية ،)1995 ،ص .34

تجمع عــدد من المساكن ،تنظم العالقات بينها شبكة عضوية من المسالك واألزقــة بتراتب يعلو مع االقـتــراب من
((( المحلة هي ّ
نقطة الجذب الرئيسية كالجامع .وهناك إشارات إلى أن المحلة ظهرت في مدينة أور قبل  4000سنة .انظر :خالص األشعب ،المحلة
العربية التقليدية بين األصــالــة والتحديث ،المائدة الحرة؛ ( 14بغداد :بيت الحكمة ،)1998 ،ص  ،8وربما تقارب مفهوم المحلة مع
المجتمع المحلي ).)Community
((( بطاطو ،ص .33

المحور :راهن القبيلة في الوطن العربي ()2
خيشملاو ةلودلا مداخت :قارعلا يف ةيرئاشعلا ةيلحملا ةيوهلل يسايسلا مادختسالا خيرات

الدولة ذاتها .وسنالحظ أن معظم تلك المؤسسات أقيمت في المدن ،وأهمها النظم اإلدارية والتعليم
وال ـج ـيــشّ .أم ــا فــي األريـ ــاف ،ف ــإن الـحـكــومــة حــرصــت عـلــى تـنـظـيــم عــاقــة الـعـشــائــر ب ــاألرض مــن خــال
الـشـيــوخ((( .ويمكن الـقــول إن اآلثــار االجتماعية لــإصــاحــات لــم ُتــدرس مــن وجـهــة نظر سوسيولوجية
ـوصــا فــي مــا يـتـعـلــق بــأســالـيــب الـتـعــامــل مــع الـعـشــائــر؛ فـمــا يصلح
عـمـيـقــة؛ فــاألمــن مـتـعــدد األوج ــه ،وخ ـصـ ً
للمدينة ربما ال يصلح للريف ،كما أن مشكالت العشائر تختلف من منطقة إلى أخرى ،ويبدو أن ثمة
ً
بغض النظر عن البيئة التي تجري فيها ،وهو تغيير هوية القيادات و/أو نمط
قاسما
مشتركا لإلصالحات ّ
ً
(((
عالقاتها بالناس؛ فالمدارس  -على قلتها وبالرغم من المواقف السلبية تجاهها  -فتحت المحالت
بعضها على بعضها ألن طالب المدرسة التحقوا بها من محالت عدة ،فأصبح المعلم موضع تماهي
مع طلبته بـ ً
ـدل من «الـمـ ّـا» الــذي كــان يدير العملية التعليمية بكل ما تنطوي عليه من خــال ما ُس ّمي
الكتاتيب (وصل عددها في سنة  1890إلى  287ك ّتا ًبا)((( ،وكانت تقدم محاضرات دينية وتعتمد أسلوب
العقوبات البدنية في الضبط والتربية .لكن المدرسة كانت مؤسسة تحديثية تغير فيها منهج الدراسة،
وأصـبــح أسـلــوب الـتــدريــس فـيـهــا جـمــاعـ ًـيــا ،وب ــدأت عـقــول الـطـلـبــة وطـمــوحــاتـهــم تنفتح عـلــى عــالــم خــارج
أســوار المحلة( .((1وإلى جانب المدرسة ،أدخل نظام المختارين في محالت المدن تحوالت جديدة
على مستوى فئة األعيانّ ،
فشكل نقلة إدارية مهمة عززت سلطة الدولة من خالل صالحيات المختار
ممثل لهاً ،
بوصفه ً
بدل من القيادات التقليدية (األعيان) التي كانت تستفيد من المزايا التي توفرها لهم
الدولة وانتماءاتها العشائرية في الوقت ذاته.
اتسعت عملية التنظيم اإلداري الحكومية لتشمل حتى المدن الصغيرة (النواحي) ،فكانت مدن كثيرة
من إيالة بغداد قد أصبحت حتى سنة  1896تحت سيطرة موظفين حكوميين ً
بدل من األعيان وشيوخ
الـعـشــائــر ورج ــال الــديــن .كـمــا شــرعــت الــدولــة ،ضـمــن سـيــاق جـهــودهــا لـكـســر شــوكــة الـق ـيــادات التقليدية
والحكام المحليين في بعض المدن ،في إعادة بناء قالعها ودوائرها ،وتواصلت في المقابل الحمالت
ضد العشائر ،كما تواصلت جهود تقويض المشيخات(.((1
مزيجا من شكلين لإلقطاع هما :اإلقطاع المدني (نسبة إلى ّ
ملك
((( كان نظام م ْلكية األرض في العراق خالل الفترة 1831 – 1525
ً
تطبق عليها الشريعة اإلسالمية ،كالوقف والم ْلك الخاص،
التي
األراضي
المدن) ،واإلقطاع العسكري الذي خ ّلفه المغول ،إضافة إلى
َّ
فـضـ ًـا عــن بـعــض األراض ــي الـتــي وزعــت عـلــى رؤس ــاء الـعـشــائــر لـقــاء عــائــد مـعـ ّـيــن فــي واليـتــي بـغــداد والـبـصــرة ،حـيــث اسـ ُتـخــدمــت طريقة
االلـتــزام بـ ً
ـدل من اإلقطاع العسكري .وقــد أدت تلك الطريقة إلــى نظام اإلقطاع القبلي ،انظر :كامل عــاوي الفتالوي وحسن لطيف
الزبيدي ،العراق :تاريخ اقتصادي (بغداد :بيت الحكمة ،)2013 ،ج  :2الحقبة العثمانية ،1914 – 1831 ،ص .31-30

((( كنموذج لذلك ،يذكر علي الوردي كتاب الشيخ نعمان بن أبي الثناء األلوسي وعنوانه اإلصابة في منع النساء من الكتابة ،والذي
فأما تعليم النساء ،فأعوذ بالله منه .فاللبيب من الرجال هو من ترك زوجته في حالة من الجهل والعمى ،انظر :علي الوردي،
يقول فيهّ :
دراسة في طبيعة المجتمع العراقي :محاولة تمهيدية لدراسة المجتمع العربي األكبر في ضوء علم االجتماع الحديث (بغداد :مطبعة
العاني ،)1965 ،ص .347
((( ُأس ــس فــي سنة  1845مجلس للمعارف ،وصــدر فــي سنة  1865قــانــون التعليم الـعــام ،وجــرى فــي سنة  1899افتتاح أول مدرسة
للصنايع ودار للمعلمين .ويبدو أن أول مدرسة حديثة ُأنشئت في الموصل سنة  ،1861وبعد أكثر من ربع قرنُ ،أنشئت مدرسة ابتدائية
في بغدادّ .أما أول مدرسة للبناتُ ،فأنشئت سنة .1899

( ((1ان ـظــر بـشــأن نـظــام التعليم فــي سـيــاق خـطــط اإلص ــاح الـعـثـمــانــي :جميل مــوســى الـنـجــار ،الـتـعـلـيــم فــي ال ـعــراق فــي الـعـهــد الـعـثـمــانــي
األخير( 1918 – 1869 ،بغداد :دار الشؤون الثقافية ،)2001 ،ص .104
( ((1جميل موسى النجار ،اإلدارة العثمانية في والية بغداد من عهد الوالي مدحت باشا إلى نهاية الحكم العثمانية،1917-1869 ،
ط ( 2بغداد :دار الشؤون الثقافية ،)2001 ،ص .49
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فــي الـسـيــاق ذات ــه ،عــززت الــدولــة دوره ــا األمـنــي مــن خــال مـحــاوالتـهــا تطبيق قــانــون الـخــدمــة العسكرية
وفــرض التجنيد اإللــزامــي .وقــد استعمل الــوالــي عـمــر بــاشــا الـقـســوة الـشــديــدة ،فــأقــدم عـلــى إع ــدام سبعة
أشخاص من رجال العشائر (كانوا ضد التجنيد) من دون محاكمة(.((1
كذلك أنشأت والية بغداد صن ًفا عسكر ًيا ُس ّمي «السكبان» أو «المتطوعين المشاة» ،وأغلبهم من أهل
القرى الذين تركوا ديارهم وعرضوا خدماتهم على الوالة .وكان الهدف من حشدهم هو مساعدة جيش
الــدولــة الـنـظــامــي عـلــى مختلف الـجـبـهــات ،وكــان جـمــع الـحـكــام المحليين لـهــم وتسفيرهم إلــى جبهات
سميت البيارق(.((1
القتال يتمان تحت إشراف الوالة ،وقد انتظموا في تشكيالت ِّ

قضائيا للعدالة ً
إلى جانب ذلك ،كان على الدولة أن ِ
بدل من االعتماد على سنن العشيرة
توجد نظا ًما
ً
وأعراف المحلة في حل المشكالت والمنازعات ،فأصدرت تشريعات عدة مهمة ،مثل قانون العقوبات
العثماني والمحاكم الشرعية والجنسية وقانون إدارة المحاكم ونظام إدارة الواليات العمومية .غير أن
وتدخل القيادات التقليدية ورجال الدين،
كثيرا من تلك اإلصالحات اعتورها الفساد ونقص التمويل
ّ
ً
فواجهت بسبب ذلك كله معوقات كثيرة حالت دون تأديتها وظائفها على النحو المطلوب؛ فعلى سبيل
ِ
الـمـثــالِ ،
ـارا للرذيلة
وصــف المعلمون فــي الـمــدارس بكونهم فــاســديــن،
ووصـفــت الـمــدارس بكونها أوك ـ ً
والشرور ،كما أن نظام العدالة أصبح موضع شك بسبب انتشار الرشوة والمحسوبية ،وبذلك حملت
نغض النظر عن آثارها.
المؤسسات التحديثية بذور فشلها النسبي ،إال أننا ال نستطيع أن ّ
تلك اإلجــراءات اإلصالحية كلها غ ّلبت سلطة الدولة على الجماعات؛ فالدولة أصبحت ،من خالل
ـوجـهــة الــرسـمـيــة لـمـعـظــم جــوانــب الـحـيــاة االجـتـمــاعـيــة لـتـضـفــي عـلـيـهــا الـطــابــع شبه
تـلــك الـمــؤسـســات ،الـمـ ِّ
الحضري ،إال أن الثقافة التقليدية لم تكن سهلة التجاوز؛ فهي راسخة في الذاكرة التاريخية وفي الخبرة
الـيــومـيــة ،وكــان على الـفــرد أن يـقــدِّ ر التكلفة االجتماعية للمجازفة ،ألنــه يــدرك قيمة الـمــدرســة وأهميتها
بالنسبة إلى مستقبل أبنائه ،لكنه يدرك ً
أيضا خطورة النقد االجتماعي– الديني على مكانته في مجتمعه
المحلي إذا ألحق أبـنــاءه بــالـمــدارس ،فكان عليه أن يــو ِّفــق بين متطلبات التقليد والـحــداثــة ،وهــو عملية
براغماتية يتجنب بموجبها ضغوط التقاليد ،ويستفيد في اآلن ذاته من مزايا الحداثة ،إال أنه يجد نفسه
في الحالين في حالة نقد ذاتي للقيم التقليدية السائدة (قيم العشيرة والمحلة ُ
واألســرة الممتدة) ،لكنه
تعبيرا عــن هوية ذاتـيــة مؤمنة
ال يستطيع أن يفصح عــن هــذا النقد عل ًنا فــي المواقف التي تستدعي منه
ً
بقيم الحداثة .ويمكن القول إن اإلنسان هنا ليس مزدوج الشخصية ،بل يقوم بعملية تكيف بين نظامين
تأثيرا في المواقف الحياتية المختلفة ،فيتخذ من أحدهما
للقيم مختلفين أو متداخلين ،يجد أن لهما ً
المرجعية المناسبة لسلوكه طبقًا لطبيعة الموقف و ُملزماته.
فــي ضــوء مــا ت ـقــدم ،يـمـكــن ال ـقــول إن مــن نـتــائــج حــركــة اإلص ــاح ظـهــور مــؤشــرات الـحـيــاة الـحـضــريــة في
المدينة ،وتراجع اإلجــراءات والممارسات التقليدية .ومع ذلك كله ،فإن ما اعتبره لونكريك المشكلة
( ((1المرجع نفسه ،ص .49

( ((1ط ــارق نافع الحمداني ،مــامــح سياسية وحـضــاريــة فــي تــاريــخ الـعــراق الـحــديــث والـمـعــاصــر (بـيــروت :الــدار العربية للمطبوعات،
 ،)1989ص .113
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الـعــويـصــة ظــل قــائـ ًـمــا؛ فالعشائر كــانــت  -طـبـ ًقــا لمصلحتها  -تـنــاهــض أي حـكــومــة منتظمة تحكم الـبــاد،
وتفضل العرف العشائري على أي محكمة أو عدالة ،وهي سلفية ،وكان وجودها ال يناسب وجود أي
حكومة( ،((1ويمكن القول إن شيوخ العشائر ،بما يمثّلونه من رموز عسكرية للعشيرة وسجل لتاريخها
وم ـظــان لـحـكـمـتـهــا ،هــم أش ــد الـعـقـبــات الـمـنــاوئــة لـتـيــار اإلص ــاح ،وال سـيـمــا أن الــدولــة تــواجــه تـحــالـفــات
عشائرية قوية تمتلك األسلحة والقدرة على المناورة في البوادي واألرياف ،فتهدد المدن وتقطع طرق
المواصالت وتكسر هيبة الدولة وتشجع المارقين عليها حتى في المدن .ومــع ذلــك ،توطدت سلطة
الوالي بفعل سلسلة من اإلجراءات ،مثل إخضاع اإلمارات الكردية ،والقضاء على حكم آل عبد الجليل
في الموصل ،وإنهاء ثــورات األعيان في بغداد (كثورة عبد الغني جميل وثــورة عقيل) ،وقبلها القضاء
على حكم المماليك .كما أن الصراع بين عشيرتي كعب والمنتفق حقق في الجنوب حالة من التوازن
رغم التدخالت الفارسية والبريطانية ،إلى جانب السيطرة على كربالء سنة  .((1(1843إضافة الى ذلك،
وفّر بناء جيش قوي للدولة إمكانية الحد من تمردات العشائر ،وقد أدركت الدولة ً
أيضا أن أحد مصادر
المشكلة هو األرض( ((1من حيث حقوق م ْلكيتها وطبيعتها وقيمتها االقتصادية وموقعها.
ومن ثم ،كان هناك حاجة إلى مجموعة من اإلجــراءات المؤسسية والقانونية ،كان أهمها إنشاء وزارة
لـلــزراعــة ( ،)1846وإص ــدار قــانــون لتعميم الـمـ ْلـكـيــة الـخــاصــة لــأراضــي واإلع ـف ــاءات الـضــريـبـيــة ()1858
وقانون الطابو وغيرها(.((1
أصبحت المؤسسات والتشريعات تلك بمثابة آليات لتنفيذ سياسة التخادم بين الدولة وشيوخ العشائر،
ـوصــا مــع العشائر الـبــدويــة الـتــي تــرى فــي عملية التوطين
غير أن سياسة الـتـصــادم بقيت مطلوبة ،وخـصـ ً
وخضوعا للدولة يتعارض مع قيم الشجاعة وروح القتال ،فيما كانت الدولة تــدرك أن
كسرا لنفوذها،
ً
ً
للتوطين أهمية كبرى ليس في تعزيز سلطة الدولة على األرض وطرق المواصالت والمناطق الريفية
ً
فحسب ،بل بسبب أن التوطين في جانب منه (استغالل األرض للزراعة ً
تحول في النمط
مثل) يعني
االقتصادي للعيش من الرعي إلى الزراعةً ،
مرسم الحدود،
فضل عن أن العشيرة البدوية ليس لها وطن َّ
كما أن أرزاقها في رماحها ،لكنها إذا استقرت أصبح لها وطن صغير هو «الديرة» ،كما أصبح ارتباطها
َ
المواطنة .لكن مصدر قوة العشيرة ،حتى بعد نجاح عملية
بالدولة أقوى ،ونمت في نفوس أبنائها بذور
توطينها ،تكمن في المكانة التقليدية للشيخ بوصفه رم ًزا قياد ًيا ،كما أن مصدر قوة العشيرة يكمن في
مشاعية م ْلكية األرض ،ولـهــذيــن الـمـصــدريــن عــاقــة وثيقة بسلوك العشيرة كعصبة قــويــة فــي مقاتلة من
عدوا (الحكومة أو العشائر األخرى) ،كما أن لهما عالقة بنمط اإلنتاج االقتصادي ،وهكذا فإن
تعتبره ً
األرض كانت محور الصراع الرئيسي.
( ((1ستيفن هيمسلي لونكريك ،أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث ،نقله إلى العربية جعفر خياط ،ط ( 4قم :المكتبة الحيدرية،
[ ،)]2004ص .347
( ((1نوار ،تاريخ العراق الحديث ،ص  59وما بعدها.

(ُ ((1قدِّ رت األراضي الصالحة للزراعة إبان الدولة العثمانية بحوالى  92,000كلم  80 ،في المئة منها غير خاضعة لسيطرة الحكومة
 ..ولم ُيزرع من إجمالي األراضي الزراعية سوى  20في المئة .انظر :الفتالوي والزبيدي ،ص .42
( ((1المرجع نفسه ،ص .43
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ف ــي هـ ــذه األثـ ـن ــاء أدى ت ـح ـ ّـس ــن طـ ــرق ال ـ ـمـ ــواصـ ــات( ((1إلـ ــى م ـضــاع ـفــة ال ـق ـي ـمــة االق ـت ـص ــادي ــة ل ــأراض ــي،
وت ـع ــزي ــز ت ــوج ــه ال ـح ـكــومــة ن ـحــو إح ـ ــداث ال ـت ـغ ـي ــرات ف ــي ن ـمــط م ـ ْل ـك ـي ـت ـهــا ،وج ـع ــل ال ـش ـيــخ ذاتـ ــه ج ـ ــز ًءا مــن
عـمـلـيــة الـتـحــول ،س ــواء بــالـتـصــادم أو بــالـتـخــادم .وه ـكــذا ،اعـ ُتـمــد مـبــدأ الـمـ ْلـكـيــة الـخــاصــة بـمــوجــب قــانــون
ال ـط ــاب ــو ،ح ـيــث ت ـح ــال رق ـع ــة م ــن األرض إل ــى ك ــل ش ـخــص م ــن األه ــال ــي ع ـلــى حـ ــدة ،و ُي ـع ـطــى س ـنــدات
ال ـطــابــو بـبـيــان كـيـفـيــة ت ـص ــرف ــه( .((1ه ــذه اإلج ـ ــراءات أدت إل ــى اس ـت ـحــواذ ال ـش ـيــوخ عـلــى م ـســاحــات واسـعــة
مــن األراض ــي ،كـمــا حـصــل بـعــض الـفــاحـيــن عـلــى حـيــازات صـغـيــرة كــان الـشـيــوخ ينتزعونها منهم بشتى
أشـكــال الـقـســر ،بـمــا فــي ذلــك مــراكـمــة الــديــون ،األم ــر ال ــذي كــان يـضـطــر الـفــاحـيــن إلــى رهـنـهــا أو بيعها.
ك ـمــا أن ن ـظ ــام ال ـط ــاب ــو ش ـجــع س ـك ــان ال ـم ــدن م ــن ال ـت ـج ــار واألعـ ـيـ ــان ع ـلــى االس ـت ـح ــواذ ع ـلــى م ـســاحــات
أخرى واسعة.
وب ــات أف ــراد الـعـشـيــرة ،الــذيــن تـحــولــوا إل ــى فــاحـيــن أو إل ــى ع ـمــال زراع ـي ـيــن فــي خــدمــة م ـ ّـاك األراض ــي
(الشيوخ وتجار الـمــدن) ،مفتقرين إلــى مظلة األمــان التي كانت توفرها العالقات العشائرية التقليدية،
إلــى جــانــب أن مـشـكــات مـعـ ّـيـنــة ،مـثــل الـتـنــافــس عـلــى مـيــاه ال ــري أو عـلــى وســائــل الـنـقــل مــن الــريــف إلــى
المدينة أو على أسعار بيع المنتوجات ،كانت تؤجج المنافسة االقتصادية وتُضعف أواصــر العالقات
خصوصا أن بعض الفالحين أصـبــح مــن الــ«ســراكـيــل» (وكــاء أو رؤســاء عـمــال) وتـخــادم مع
التقليدية،
ً
الشيوخ وتجار المدن على حساب الفالح.
يـظـهــر مــن تـتـ ّـبــع سـلـطــة الـشـيــخ مـنــذ ال ـقــرن الـســابــع عـشــر أن مـنـصـبــه تـطــور خــال ال ـقــرن الـتــاســع عـشــر إلــى
حاكم مطلق مستبد ،ال تستطيع أن تعزله أي حركة من داخــل العشيرة( . ((2كما أن الــدولــة كانت تمنح
ً
شريكا رمــز ًيــا على األقــل في مؤسساتها ،وبذلك تُشبع رغبته في اكتساب
شيخ العشيرة سلطة تجعله
المزيد من الهيبة ،وهكذا بدأت بمنح الشيوخ المناصب العليا والنياشين واأللقاب البكوية والبشوية
والـمــر ّتـبــات الـنـقــديــة( .((2ويعتقد عبد العزيز نــوار أن هــذه الخطة كــانــت جــز ًءا مــن سياسة عثمانية عامة،
استهدفت صبغ العراق من جميع نواحيه بأساليب الحكم الحديث الــذي من مظاهره تفكك الروابط
العشائرية القوية القديمة( .((2والواقع أن تلك الخطة أدت إلى مزيد من الصراعات بين العشائر ،كما
( ((1من ذلك ً
مثل تأسيس شركة لنج للمالحة .وقد بدأت الشركة تلك عملها في العراق سنة  1841وتوسعت في سنة  1861بفرمان
عثماني ،فـكـ ّـونــت شــركــة الـمــاحــة الـتـجــاريــة لـلـفــرات ودجـلــة .كما أن السلطات العثمانية أسـســت هــي األخــرى شــركــة للمالحة والنقل
النهري عندما أدركت أهميتها في المجالين االقتصادي والسياسي ،وقد أدى ذلك إلى نشوء مدن جديدة في النصف الثاني من القرن
التاسع عشر ،انظر تفصيالت فــي :محمد جبار إبراهيم الجمال« ،تأثير التحوالت االقتصادية فــي نمو المجتمع العراقي الحديث،
 ،»1914 – 1869مجلة دراسات تاريخية (بغداد) ،العدد  ،)2009( 21ص .10-9
ُ
ـادرا مــا كان
معينة ،ونـ ً
( ((1أراض ــي الطابو أراض أميرية ،أي مملوكة للدولة ،وأعطيت بموجب وثيقة ُتـعــرف بسند الطابو ،بـشــروط ّ
يشار إلى أن هذه األراضــي م ْلك صرف ،ولكن حق التصرف يظل في يد الفرد ،أي إن نظام الطابو حافظ على م ْلكية هذه األراضي
للدولة ،لكنه أعطى األفراد حقو ًفا واسعة للتصرف فيها ،بما في ذلك التوريث والرهن والتنازل أو الهبة .انظر :المرجع نفسه ،ص .8
( ((2نوار ،تاريخ العراق الحديث ،ص .147
( ((2مــن ذلك ً
مثل تعيين فهد الهذال ،شيخ عنزة قائم مقام لمنطقة الــرزازة ،وتولية ناصر السعدون واليــة البصرة ،ومنح شيخ زبيد
لقب البكوية.
( ((2نوار ،تاريخ العراق الحديث ،ص .148
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أن نـظــام الـطــابــو مـ ّـكــن تـجــار الـمــدن مــن حـيــازة مـســاحــات واسـعــة ،وهــو مــا فسح الـمـجــال لظهور اإلقـطــاع
المديني ،بل إن انقسامات مهمة حدثت داخل المشيخة الواحدة(.((2
وبتحمل أبـنــاء العشائر مــن الفالحين تكلفة اجتماعية باهظه فــي مواجهة التحول مــن اقتصاد الكفاف
ّ
المعيشي إلى اقتصاد السوق ،تدهورت أحــوال الفالحين المعيشية حتى صــاروا أشبه باألقنان ،ون ْه َب
استغالل مــن جانب الـمـ ّـاك ،مشايخ وتـجــار مــدن ،وفريسة ديــون تراكمت عليهم بعد اضـطــرارهــم إلى
رهن أراضيهم لدى المرابين بفوائد راوحت بين  30في المئة و 40في المئة في مدن كالموصل ،بل إن
بعض الفالحين كان يبيع أرضه بسعر أقل من سعرها الحقيقي بحوالى  25في المئة(.((2
كانت تلك التحوالت تترافق مع التطور الهائل في تجارة العراق الخارجية ،مع توسع الطلب الدولي
على السلع الزراعية والحيوانية الذي أعطى الشيوخ وتجار المدن جميع المبررات للحصول على حقوق
حيازات الطابو ،فتمكنت تلك الفئات من الحصول على  60في المئة من إنتاج األرض ،وفي المقابل
ارتـفـعــت قيمة الـصــادرات الـعــراقـيــة مــن مـعــدل سـنــوي مـقــداره  230,000جنيه فــي أثـنــاء الـسـنــوات الخمس
األولى من سبعينيات القرن التاسع عشر ،إلى ما يقارب  800,000جنيه في السنوات الخمس التالية(.((2
بذلك بدأ تيار الهجرة إلى المدن القائمة أو إلى مدن جديدة( ،((2وجاء في تقرير للقنصل الفرنسي في
الموصل (سنة  )1880إلى أن أعــدا ًدا كبيرة من سكان الريف «تترك في كافة األيــام قراها مولية وجهها
شـطــر مدينتنا بـحـ ًثــا عــن الــرغـيــف ،بـعــد أن طــوح بـهــا الـجــوع وضــاقــت بـهــا ديــارهــا ،كـمــا هــاجــر الكثير من
ـرارا مــن الـمـجــاعــة إلــى مــديـنــة ب ـغ ــداد»( ،((2وبــذلــك تـعــاظــم عــدد سكان
األك ــراد مــن كــركــوك والسليمانية ف ـ ً
المدن وتفاقمت مشكالتها ،فألحق ذلك المزيد من التفكك في بنية العشيرة ،وتدنت القيمة المعنوية
للديرة بكل ما تتضمنه من ذاكرة جماعية وخبرات مشتركة وتكافل اجتماعي .إال أن تلك الهجرة أدت
ـوصــا مــع ظـهــور أولــى
إلــى تـحــول المدينة إلــى شبه قــريــة حـضــريــة ،تتعاظم فيها مــؤشــرات الـتــريــف ،خـصـ ً
عشوائيات األكواخ الطينية على أطراف المدن الكبرى.
أدت الـحــركــة اإلصــاحـيــة الـعـثـمــانـيــة إلــى إيـجــاد مــؤسـســات ونـظــم وتـشــريـعــات و ّف ــرت فــرص عـمــل مدنية
تنوعا فــي بنية االقـتـصــاد ومـصــادر جــديــدة للدخل .وساهمت الـمــدارس فــي ظهور
فكونت ً
وعسكريةّ ،
( ((2مــن ذلــك ً
مثل ما حــدث في مشيخة البو محمد ،حيث استنجد أحــد شيوخها بالحكومة لقتال عمه .ولعل ما حــدث بين ابني
جانبا مــن صــراع حــاد بين رغبة فــي االسـتـقــرار والتحضر (فــرحــان عــاش فــي اسطنبول
يوضح
ـم،
ـ
ي
ـر
ـ
ك
ـ
ل
ا
وعبد
ـان
ـ
ح
ـر
ـ
ف
شيخ شمر جــربــة،
ً
سـنــوات عــدة ،وأمــه حـضــريــة ،وعـبــد الـكــريــم أمــه بــدويــة متعصبة تتمسك بقيم الـبــداوة وتجنب االسـتـقــرار والـتـعــاون مــع الــدولــة) ،انظر:
نموذجا لقوة الحكومة من جهة ،واالنشقاقات التي حدثت فيها ونفرة العشائر
المرجع نفسه ،ص  .170كما أن انهيار اإلمــارة يمثّل
ً
من سلوكيات الشيوخ من جهة أخرى.
( ((2الجمال« ،تأثير التحوالت االقتصادية» ،ص .1

( ((2محمد جبار إبراهيم الجمال ،بنية العراق الحديثة :تأثيرها الفكري السياسي ،1914 – 1869 ،مراجعة كمال مظهر أحمد (بغداد:
بيت الحكمة ،)2010 ،ص .41
( ((2إن معظم مدن المنطقة الرسوبية في العراق تأسست في النصف الثاني من القرن التاسع عشر (العمارة سنة 1861؛ علي الغربي
سنة 1864؛ العزيزية سنة 1865؛ الكوت سنة 1869؛ الرمادي سنة 1870؛ الناصرية سنة  ... 1870إلخ ) .انظر :علي الوردي :دراسة في
طبيعة المجتمع العراقي ،ص  ،162ولمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث 6 ،ج (بيروت :شركة بهجة المعرفة[ ،د .ت ،)].ص .8
( ((2الوردي ،لمحات اجتماعية ،ص .50
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طبقة األفندية الذين وصفهم لونكريك بأنهم يعرفون القراءة والكتابة من دون أن يكون لهم علم فوق
ذلك ،وكانوا يحاولون تقليد األوروبيين( .((2ومع ذلك ،أصبح األفندية نماذج يتماهى معها الشباب.
إن مــؤسـســات حــركــة اإلص ــاح كلها حملت بــذور معوقاتها الــوظـيـفـيــة ،إال أنـهــا رغــم ذلــك شـ ّـكـلــت أولــى
أسس الدولة العراقية العتيدة ،وظلت في الوقت ذاتــه أسيرة هدف استراتيجي هو األمــن ،ولم تبذل إال
جـهــو ًدا ضئيلة جــدً ا لتغيير الثقافة العشائرية كمرجعية للسلوك؛ فالبدوي والريفي حمال إلــى كل وسط
جديد استقرا بــه ،ريـ ًفــا أكــان أم مدينة ،مــا استدخاله مــن قيم وأعــراف وطــرق تفكير ،فبدا الــريــف امـتــدا ًدا
خصوصا في بعض مناطقها ،امـتــدا ًدا لثقافة الريف ،وبذلك ظلت قيم التغالب
للبادية وبــدت المدينة،
ً
والـغـنـيـمــة وضـعــف اح ـتــرام الـقــوانـيــن ســائــدة .بــل إن تـفـكــك بـنـيــة الـعـشـيــرة ال يـعـنــي تحللها كـلـ ًـيــا؛ إذ يمكن
المتابع أن يلمس تـحـ ً
ـول مــن عصبية العشيرة إلــى عصبية «الـبـيــت» و«عصبية المحلة» ،وأحـيــا ًنــا عصبية
«المهنة» الـتــي يغذيها مـصــدران هما الثقافة التقليدية مــن جـهــة ،وثقافة التحديث مــن جهة أخــرى .وقد
صــار هــذان الـعـنـصــران مــر ّكـ ًـبــا ثـقــافـ ًـيــا هجي ًنا فــرض عـلــى الـفــرد تكي ًفا سـلــوكـ ًـيــا بحسب الـمــواقــف الـتــي يجد
نفسه فيها.

مرحلة االحتالل البريطاني :تعزيز المشيخة
وخصوصا في ما يتعلق
لم يكن البريطانيون جاهلين أحــوال العراق االجتماعية ومــوارده االقتصادية،
ً
بدور العشائر في ماضي العراق وحاضره .ويبدو أنهم فكروا في استثمار ذلك الدور على نحو مختلف،
ً
مستقبل.
في سياق تصوراتهم لما ستؤول إليه أحوال العراق
عمل العثمانيون جاهدين على تفتيت العالقات العشائرية ،منطلقين من هاجس أمني يقيهم مخاطر
العنف العشائري ،أيــا كــان شكله ،مــن دون اهتمام مقصود بتغيير الثقافة العشائرية .غير أن إجــراءات
معينة ،مثل التعليم والتوطين وامتهان الزراعة أو الهجرة والعمل في المدينة وغيرها ،أدت إلى
وأحدا ًثا ّ
مست معايير التقييم الشخصي للمكانة ،كالشرف وااللتزام بتقاليد الدفاع
بعض التغيرات القيمية التي ّ
عن األســرة ،كالثأرّ .أمــا البريطانيون ،فكانت خطوتهم األولــى التي اتخذوها وهــم يحتلون البصرة في
سنة  1915هي إصــدار ما ُس ّمي «بيان العشائر»ُ ،ملزمين السكان بتطبيقه .وبعد االستيالء على بغداد
فــي آذار/م ــارس  ،1917اتـســع نـطــاق شـمــول ذلــك الـبـيــان ،فـصــدر نـظــام دعــاوى العشائر فــي 1924/8/28
(ع ّدل في  ،)1933/6/1واستمر العمل به حتى قيام ثورة تموز/يوليو .((2(1958
ُ
( ((2المرجع نفسه ،ج  ،3ص .10-9

( ((2الـعــزاوي ،مج  ،1ج  ،2-1ص  ،224وقد ُس ّمي هذا القانون الذي ُط ِّبق في بلوجستان منذ سنة  1875قانون روبــرت ساندمان،
وقامت اإلدارة البريطانية بتطبيقه وتكوين طبقة مهراجات مصرية على غرار الهند .وفي سورية االنتداب الفرنسي ،نصت المادة 113
من الدستور السوري ( )1930على تأسيس دائرة خاصة لشؤون العشائر ،انظر :عماد عبد اللطيف سالم ،الدولة والقطاع الخاص في
طبقوا في
الـعــراق :األدوار ،الــوظــائــف ،الـسـيــاســات( 1990-1921 ،بـغــداد :بيت الحكمة ،)2001 ،ص  .147-146وكــان الفرنسيون قد ّ
الجزائر ما ُعرف باسم محاكم الجماعة في منطقة القبائل ( )1859وهي المحاكم التي تستمد أحكامها من األعراف البربرية القديمة.
طبق شرعة الصحراء ،انظر :كريم محمد حمزة« ،الطيف االثني في العراق :بين تعددية
وصفت السائحة ليدي دراور هذا القانون بأنه ّ
قلقة وانقسامية محدقة» ،مجلة العلوم االجتماعية (بغداد) ،العدد ( 2ربيع  ،)2012ص  .15وقال عباس العزاوي إن القانون أحيا سنة
جاهلية  ...فهو عودة إلى ما قبل حمورابي ،انظر :العزاوي ،ص .224

المحور :راهن القبيلة في الوطن العربي ()2
خيشملاو ةلودلا مداخت :قارعلا يف ةيرئاشعلا ةيلحملا ةيوهلل يسايسلا مادختسالا خيرات

ويالحظ من
في سنة  ،1919وعشية االحتالل البريطاني ،بلغ عدد سكان العراق  3.848مليون نسمة.
َ
تخمينات توزيع السكان استمرار انخفاض نسبة البدو من  36في المئة سنة  1867إلى  17في المئة سنة
 ،1905وارتـفــاع نسبة سكان الريف من  53في المئة إلــى  59في المئة ،مع ارتفاع طفيف لنسبة سكان
تحسن معدالت نمو السكان
المدن من  33في المئة إلى  34في المئة في المدة نفسها .كذلك َ
يالحظ ّ
تحسن األحوال الصحية( ،((3فق ُّدر عدد السكان سنة  1917بـ  2,4مليون نسمة ،وهناك من خفض
بسبب ّ
(((3
العدد إلى مليوني نسمة  .ال شك أن البريطانيين لم يكونوا في حال من اليقين بشأن مستقبل العراق،
بـسـبــب الـخــافــات الـمـعــروفــة بـيــن مــدرسـتــي مـصــر والـهـنــد ،وبــالـتــالــي لــم تـكــن هــويــة هــذه الــدولــة واضـحــة
تما ًما حــول مــن يحكم الـعــراق ،وطبيعة النظام السياسي الــذي سيجري تركيزه وعالقته ببريطانيا .غير
مما تركه العثمانيون خبرة جاهزة للتطبيق على أرض الــواقــع ،فأسسوا
أن البريطانيين وجــدوا في كثير ّ
لفكرة غير دقيقة مفادها أن العراق هو في األصل بلد منقسم ،وأنهم قاموا بـتصنيعه وتوحيده كدولة ،مع
الحرص على انقساميته كمجتمع .يقول توبي دوج في كتاب له يوحي عنوانه بهذا المعنى إن الرؤية
التقسيمية للعراق كانت راسخة في عقل اإلدارة البريطانية(((3؛ فعلى سبيل المثال ،كان «تهنيد» (نسبة
حاضرا في اتفاقية سايكس -بيكو التي نصت على ضم ٍّ
كل من بغداد والبصرة إلى
إلى الهند) العراق
ً
الهند ،وهو ما لقي موافقة نائب الحاكم المدني العام أرنولد ولسن وأيده نائب ملك بريطانيا في مصر
هنري ماكماهون(.((3
قدم فيه للعراقيين وعود
مع دخول الجيش البريطاني إلى بغداد ،أذاع الجنرال مود بيانه الشهير الذي ّ
األمن والغنى واحترام الطموحات القومية ،انسجا ًما مع بنود مبدأ الرئيس األميركي ولسون األربعة عشر
التي تعرف إليها العراقيون ،ومــع التصريح البريطاني – الفرنسي الــذي أكــد الرغبة في تحرير شعوب
الشرق( ،((3غير أن تلك المبادئ لم تجد لها صدقية على أرض الواقع.
في خضم الجدل بشأن هوية الدولة العراقية ،وجد البريطانيون خبرة جاهزة ،كما أسلفنا .يقول توبي
دوج إن البنى الحكومية (العثمانية) كانت ال تزال تعمل إلى حد كبير كما كانت الحال تحت الحكم
( ((3حسن ،ص  40وما بعدها.

( ((3أســامــة الــدوري ،تــاريــخ الـعــراق فــي سـنــوات االحـتــال البريطاني[( 1920 - 1917 ،بـغــداد] :دار الشرق للطباعة والنشر،)2009 ،
ص  19و.50

( ((3توبي دوج ،اختراع العراق ،ترجمة عادل العامل (بغداد :بيت الحكمة ،)2009 ،ص  ،84وجاريث ستانسفيلد ،العراق :الشعب
والـتــاريــخ والـسـيــاســة ،دراســات مترجمة؛ ( 31أبــو ظبي :مركز اإلمــارات للدراسات والبحوث االستراتيجية ،)2009 ،ص  ،36وتذهب
ليورالوكتيز (الـعــراق والـبـحــث عــن الـهــويــة الوطنية) إلــى الـقــول بـعــدم وجــود مجتمع عــراقــي وال دولــة عــراقـيــة .انـظــر ملخص أطروحتها
لجامعة هــارفــرد :لــؤي خزعل جبر ،الهوية الوطنية العراقية :دراســة ميدانية (بـغــداد :المركز العراقي للمعلومات والــدراســات،)2008 ،
ص  ،80والـعــراق فــي الــوثــائــق البريطانية ،1930 - 1905 ،ترجمة وتحرير فــؤاد قزانجي؛ تقديم ومراجعة عبد الــرزاق الحسني (بغداد:
دار المأمون ،)1989 ،ص .28 - 27
( ((3الفتالوي والزبيدي ،ج  :3التطورات االقتصادية في ظل االحتالل البريطاني.1921 - 1914 ،

( ((3انظر نص بيان مود ونص التصريح البريطاني  -الفرنسي في :فيليب ويالرد إيرالند ،العراق :دراسة في تطوره السياسي :كتاب
يبحث في نشوء الدولة العراقية وتقدمها ،ترجمة جعفر خياط (بيروت :دار الكاشف ،)1949 ،ص .362 - 360
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الـعـثـمــانــي( .((3وتضيف فيبي مــار أن البريطانيين الــذيــن كــانــوا قــد قــرروا تشكيل حكومة عربية مــن أهل
ال ـبــاد ،اسـتـبــدلــوا الـقــانــون األنـغـلــو  -هـنــدي بــالـعــودة إلــى الـقــوانـيــن والـمـحــاكــم الـتــركـيــة ،ومــن الـمـعـلــوم أن
اإلدارة والجيش سبقا إجراءات البريطانيين؛ فمؤسسات اإلمبراطورية العثمانية وثقافتها السياسية أدت
دورا في صوغ عراق حديث يلي دور العشيرة العربية واألسرة( ،((3غير أن البريطانيين طوروا ما ينسجم
ً
مع مصالحهم ،فعززوا ،في معرض محاولتهم إدارة الحياة في المدن ،نظام المختارين الذي اس ُتخدم،
طبقًا لما جاء في تقرير بريطاني ،لضمان األمن وتنفيذ أوامر الحكومة( .((3كما استمرت في تلك الحقبة
الـخــدمــات الـبـلــديــة ،وواصـلــت المحاكم المدنية تطبيق الـقــوانـيــن العثمانية مــع بعض الـتـعــديــات ،حتى
صدور قانون العقوبات البغدادي وقانون أصول المحاكمات الجزائية(ّ .((3أما في مجال التعليم ،فمع
التطور الذي جاء به البريطانيون ،ارتفع االهتمام بالمدارس التبشيريةُ ،
وش ّجعت حركة الكشافة إلشاعة
جو مالئم لكسب أوالد العائالت الكبيرة كي يكونوا من أعوانها في المستقبل( .((3كما طور البريطانيون
مديرية معارف بغداد العثمانية في صيف  ،1919مستفيدين من الخبرة المصرية(.((4
وه ـكــذا ،شـكـلــت الـمــؤسـســات الـتـحــديـثـيــة الـتــي نـتـجــت مــن حــركــة اإلص ــاح الـعـثـمــانـيــة أس ــاس وج ــود الــدولــة
العراقية .غير أن تلك المؤسسات وما لحق بها من تطور اقتصرا على المدن دون األرياف ،وهو أمر يتناقض
مــع مــا ُأشـيــع مــن أن اإلدارة البريطانية كــانــت «تـكــره» سـكــان الـمــدن بوصفهم «فــاســديــن» فــي مقابل «نـقــاء»
الريفيين ،وأنها ،كما يقول بطاطو ،حافظت على الحد األدنى من التفاعل بين أهل المدن والعشائر(.((4
كانت الوظيفة االقتصادية للمدن قد تطورت مع تنامي النشاط التجاري وانتشار بعض الـمـهــن( ،((4من
طريق استخدام آالف من سجناء المستعمرات البريطانية وآالف من العمال العراقيين في المعسكرات
البريطانية .ونشأت في هذه المدن قوى جديدة كان لها تأثير فعال تؤثر في مجريات األحداث ،فتعاظمت،
ـاعــا نـسـبـ ًـيــا عـلــى شــؤون الـسـيــاســة واإلدارة
مـثـ ًـا ،قــوى األفـنــديــة الــذيــن كــانــوا مــن أكـثــر فـئــات المجتمع اطـ ً
وبعض المعارف العامة .إال أن ثقافتهم الحقيقية كانت محدودة ،وغدا بعضهم ّ
ملك أراض ،حتى أن
بعضهم رأى فيهم جــذور فئة البرجوازية الـعــراقـيــة( .((4وكــان هناك ً
أيضا الضباط الشريفيون الذين أيــدوا
( ((3دوج ،ص .83

( ((3فيبي مار ،تاريخ العراق المعاصر :العهد الملكي ،ترجمة مصطفى نعمان أحمد (بغداد :المكتبة العصرية ،)2006 ،ص .39-31

( ((3الـ ــدوري ،ص  ،18وتــذكــر الـمــس بيل ان المختارين فــي الـمــدن الـكـبــرى كــانــوا يـقــومــون بــدور فـعــال مثل حفظ االمــن واكتشاف
المجرمين .انظر :المس بيل ،فصول من تاريخ العراق القريب :كتاب يبحث عن العراق في عهد اإلحتالل البريطاني بين سنتي 1914
و ،1920نقله إلى العربية جعفر خياط (بيروت :دار الكشاف ،)1949 ،ص .46-44
( ((3الدوري ،ص .18

( ((3فــاروق صالح العمر ،حــول السياسة البريطانية فــي الـعــراق :1921-1914 ،دراســة وثائقية (بـغــداد :مطبعة االرشــاد ،)1978 ،ص
.41-40

( ((4هنري فوستر ،نشأة العراق الحديث ،ترجمة سليم طه التكريتي (عمان ،األردن :األهلية للنشر ،)2006 ،ص .413

( ((4بطاطو ،ص .43–42
( ((4كــانــت ِ
شيوعا هي الحدادة والنجارة والحياكة والخياطة .ولوحظ تخصص بعض المحالت أو األســواق بمهن
الحرف األكثر
ً
معينة ،وهو ما يشير إلى ظهور مؤشرات تقسيم العمل الحضري.
ّ
( ((4ستار نوري العبودي ،المجتمع العراقي في سنوات االنتداب البريطاني (بغداد :دار الكتاب اإلسالمي ،)2006 ،ص .147
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استقالل العراق ،واختلفت اآلراء بشأن أصولهم االجتماعية ،واألعيان وزعماء المدن من الكومبرادور
ّ
وملك األراضي .في مقابل تلك القوى ،أراد البريطانيون أن يعززوا سلطتهم ضد مناوئيهم بطرف قوي
هو شيوخ العشائر ،وكان عليهم في سبيل ذلك القيام بخطوات وإجراءات عديدة لتحقيق ذلك .ويبدو
أنـهــم اعـتـمــدوا عـلــى الـقــاعــدة الـتــي أش ــار إلـيـهــا بـطــاطــو ،وهــي أن نـمــو الـمــدن يـعـنــي تــراجــع قــوى الـعـشــائــر،
والـعـكــس صـحـيــح( ،((4أي أن البريطانيين عملوا على إعــادة الـحـيــاة إلــى بنية العشيرة بــاسـتـخــدام سياسة
الـتـصــادم وال ـت ـخــادم .وفــي هــذا ال ـصــدد يـقــول سـتــانـسـفـيـلــد إن أهـمـيــة الـعـشــائــر تــراجـعــت بـعــد اإلصــاحــات
(التنظيمات) التي أجــراهــا العثمانيون ،ولكن التجربة البريطانية في الهند تضمنت التعامل مع القبائل
نسبيا ،وهو بالضبط ما اتبعه البريطانيون في الـعــراق(.((4
بوصفها وسيلة لفرض النظام بتكلفة منخفضة ً
وتـقــول فيبي مــار« :عـلــى العكس تـمــا ًمــا مــن السياسة العشائرية التركية الـتــي كــانــت تـهــدف إلــى إضعاف
الــزعـمــاء الـعـشــائــريـيــن ،وجـعــل الـعـشــائــر تخضع للحكومة الـمــركــزيــة ،حــاول الـبــريـطــانـيــون إع ــادة التماسك
العشائري لجعل شيوخ العشائر مسؤولين عن القانون والنظام وجمع الريع المالي في مقاطعاتهم»(.((4
من جانب آخر ،عارض البريطانيون بشدة تشكيل جيش عراقي على قاعدة اإللزام ً
بدل من التطوع؛ إذ إن
ذلك كان سيعني تحرر أفراد العشائر من الوالء العاطفي للديرة ،بكل ما تعنيه من التزامات وذاكرة جمعية،
فـضـ ًـا عــن أن والء الجيش هــو للمجتمع ال للجماعة .ومــن الـمــؤكــد أن الشيعة واألك ــراد ومعظم شيوخ
العشائر رفضوا التجنيد اإللزامي ،وكانت بريطانيا حريصة على أن تكون الدولة أضعف من العشائر ،كما
عبر الملك فيصل عن ذلك بوضوح بعد سنوات .وفي اآلن نفسه أراد البريطانيون االستفادة من الجيش
ّ
(((4
ألغراض غير عسكرية بالضرورة ،كالعمل في المعسكرات وفي نقل األغذية والمنتوجات الزراعية .
كان الفالحون يعانون قسوة الشيوخ ووحشيتهم ،كما كانوا يعانون الفقر المدقع .ولم يكن ثمة طريق
وخصوصا الكبيرة منها ،بحثًا عن فرص عمل أو عن مصادر أخرى للعيش
سوى الهجرة إلى المدن،
ً
كــان الجيش أيسرها .وبــدأ التجنيد التطوعي في حزيران/يونيو  ،1921فالتحق بالجيش حوالى 3475
رج ـ ًـا ،وبـلــغ مـعــدل الملتحقين شـهــر ًيــا  287رج ـ ًـا .إال أن الـعــدد بــدأ يـتـضــاءل بـعــد إذ ق ــارن الـمـجـنــدون
رواتبهم برواتب قوات الليفي (خليط من جنود بريطانيين وهنود) ،وهو ما دفع البريطانيين إلى تسوية
هذا الفارق .وهكذا ّ
شكل الفالحون من أبناء العشائر  75في المئة من المشاة و 37في المئة من الخيالة
و 25في المئة من الضباط(.((4
( ((4بطاطو ،ص .42

( ((4ستانسفيلد ،ص .46
( ((4مار ،ص .41

( ((4ضـغــط البريطانيون على الفالحين ،مستخدمين نفوذهم لــدى الشيوخ لجمع آالف الفالحين للعمل فــي المصالح البريطانية
المختلفة ،في ظروف سيئة .و ُق ّدر عدد العراقيين الذين اشتغلوا في أعمال السخرة بـ 40ألف عامل ،وترافق ذلك مع ارتفاع هائل في
تكاليف المعيشة ،إذ ارتفعت األسـعــار بمعدل  10-8مــرات عنها قبل الـحــرب .انظر تفصيالت فــي :نــاهــدة عبد الكريم حــافــظ« ،ثــورة
العشرين األسـبــاب واآلث ــار االجـتـمــاعـيــة :دراســة تحليلية فــي األطــر التنظيمية لـلـثــورة ونتائجها االجـتـمــاعـيــة» ،إشــراف إحـســان الحسن،
أطروحة دكتوراه غير منشورة في علم االجتماع ،جامعة بغداد ،بغداد ،2000 ،ص .105 – 104

( ((4سالم ،ص  ،104وفوستر ،ص .452
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لذلك ،تميزت مدة االحتالل البريطاني بتناقص أعداد الفالحين العاملين في الزراعة( ،((4وفي المقابل
خطط البريطانيون ألبناء شيوخ العشائر كي ال «تفسدهم» رذائل المدينة ،ولكي ال يرافقوا أولئك الذين
ُينظر إلى آبائهم على أنهم أدنى منزلة .هذا ً
شملوا
فضل عن أن رؤساء العشائر الحائزين األراضي لم ُي َ
بنظام ضريبة األمالك ،كما أن الشيخ نفسه الذي استفاد من تلك المزايا لم تعد الحياة في الديرة تعجبه،
فانتقل إلى المدينة ليكون قرب الحكومة وحياة اللهو والدعة ،لكنه ترك في الريف ديوانه كرمز لسلطته،
غير حتى مظهره الخارجي ليكون أقرب إلى صورة األفندي.
بل إنه ّ

من المهم مالحظة أن البريطانيين حرصوا على تعزيز الثقافة العشائرية( ،((5وفي هذا تقول فيبي مار:
مــع أن التنظيم الـعـشــائــري فــي الــريــف تــاشــى بـســرعــة ،فــإن األع ــراف ووج ـهــات الـنـظــر الـعـشــائــريــة تركت
غالبا ما كان للعشيرة والعائلة والعالقات المحلية أفضلية على
تأثيرات ملموسة؛ ففي الحياة السياسيةً ،
الوالءات الوطنية واأليديولوجيات التحررية(.((5

إن موقف البريطانيين اإليجابي من الريف لم يكن من قبيل تفضيلهم الفالحين وأبناء العشائر ،بل كان
ً
وخصوصا أولئك الذين لم يترددوا في تأييد البريطانيين( ،((5بل حتى في
تفضيل للشيوخ،
في حقيقته
ً
مطالبتهم بالبقاء حكا ًما للعراق.
كبيرا من كبار
بلغت إجــراءات التخادم بين السلطة البريطانية والشيوخ ذروتـهــا .ومــع ذلــك ،فــإن عــد ًدا ً
الـشـيــوخ لــم يـنـجــح فــي ت ـفــادي تــأثـيــر ال ـقــوى الـفــاعـلــة فــي ال ـمــدن وتــأثـيــر رج ــال الــديــن فـيـهــم ،إل ــى جــانــب
ظــواهــر الـفـقــر والـسـخــرة وأطـمــاع الـبـعــض فــي الـسـلـطــة ،وقــد أدت مـتـنــاقـضــات ذلــك مجتمعة إلــى انــدالع
ثورة .((5(1920

مرحلة الدولة العراقية :استيعاب المشيخة

أنشأ البريطانيون دولة م َلكية دستورية ذات اقتصاد ريعي ،ستظل تحت االنتداب سنوات عدة ،وعلى
رأسـهــا الـمـلــك الـهــاشـمــي فـيـصــل األول ال ــذي أدرك مـنــذ تنصيبه أن مـهـمـتــه سـتـكــون مـعـ ّقــدة ،وأن شـيــوخ
العشائر هــم أحــد عناصر ذلــك التعقيد .ولـعــل مــا كتبه فــي آذار/م ــارس ُ 1933يفصح عــن رؤيـتــه الـعــراق
ومجتمعا وإنسانًا« :فالبالد العراقية ينقصها أهم عنصر من عناصر الحياة االجتماعية ،وذلك هو
دولة
ً
الــوحــدة الفكرية والملية والــديـنـيــة» ،و«الـحـكــومــة أضـعــف مــن الـشـعــب» ،و«يــوجــد فــي المملكة مــا يزيد
( ((4سهيل صبحي سلمان ،التطورات االقتصادية واالجتماعية في العراق( 1958 – 1945 ،بغداد :شركة الخنساء ،)2009 ،ص .1

لبت جميع القضايا بين
( ((5بموجب قانون دعاوى العشائر منحت السلطة للحكام السياسيين اإلنكليز لتشكيل مجالس عشائرية ِّ
يسر حل المنازعات  ..كما رفع من أهمية الشيوخ بمنحهم مكانة معتر ًفا بها في
المتنازعين من أبناء القبائل .يقول ايرالند إن القانون ّ
النظام السياسي والقضائي .انظر :إيرالند ،ص .53 - 45
( ((5مار ،ص .28

( ((5يـقــول ايرالند إن بعض الشيوخ ربط تأييده للبريطانيين بشرط المحافظة على ملكيته لــأرض ،وأال تستوفى منه بــدالت إيجار
باهظة .انظر :إيــرالنــد ،ص  ،24وعلي وتــوت ،الــدولــة والمجتمع فــي الـعــراق المعاصر :سوسيولوجيا المؤسسة السياسية فــي الـعــراق،
 ،2003-1921مشرقيات (بيروت :مركز دراسات المشرق العربي ،)2008 ،ص .252 - 251

( ((5راجع تفصيالت بشأن ثورة العشرين في :الوردي ،لمحات اجتماعية ،ج .5
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على المائة ألف بندقية يقابلها ( )15ألف [بندقية] حكومية» ،و«هناك االختالفات الكبرى بين الطوائف
يثيرها الفاسدون» ،و«أقــول وقلبي مآلن أسى  ...ال يوجد شعب عراقي بعد ،بل توجد كتالت بشرية
خالية من فكرة وطنية بتقاليد وأباطيل دينية ... ،مستعدون لالنقضاض على أي حكومة كانت» ،و«إني
ال أطلب من الجيش أن يقوم بحفظ األمن الخارجي في الوقت الحاضر ،الذي سوف نطلبه  ...هو أن
يكون مستعدً ا إلخماد ثورتين تقعان ال سامح الله في آن واحد في منطقتين متباعدتين»(.((5
ُيفهم مــن كــام الملك فيصل أنــه ســوف يسعى إلــى بـنــاء مجتمع مــوحــد ،وأنــه سيحد مــن نـفــوذ الشيوخ
ويغير التقاليد واألباطيل الدينية ،وهذا يعني أنه سوف يبني دولة حديثة .وقد أدرك أن هناك جماعات
ّ
ومــراكــز قــوى ذات مصالح متقاطعة ،فــي مقابل ضعف قــدرة الــدولــة على ممارسة مستوى مــن الضبط
يــوفــر حــالــة مــن ال ـتــوازن ،كـمــا أدرك أن لإلنكليز مـصــالــح ال يمكن الـتـغــاضــي عـنـهــا .وحـيــن رســم خــارطــة
لـلـقــوى الـفــاعـلــة فــي الـمـجـتـمــع ،شـ ّـخــص ق ــوة ال ـش ـيــوخ واآلغ ـ ــوات ،و«ض ـ ــرورة أن ال ي ـش ـعــروا ب ــأن قصد
الحكومة هو محوهم بل  ..يجب أن نطمئنهم على معيشتهم ورفاهيتهم» ،غير أن الملك وجد أن من
يضمن الـتــوازن هــو الجيش بوصفه أداة الــدولــة فــي تكريس النظام .كما أنــه أكــد إجــراءات ذات جــذور
عثمانية ،مثل تسوية مشكلة األراض ــي ،وتــوسـيــع صــاحـيــات مجالس األلــويــة والـبـلــديــات على نموذج
ً
فضل عن
القانون العثماني ،وتشكيل مدرسة للموظفين ،وتطوير التعليم ،وإيـجــاد وزارة للخدمات،
برامج اقتصادية مختلفة.
وبغض النظر عن مالبسات قيامها ،كانت تواجه تحديات صعبة
يمكن القول إن الدولة العراقية الفتية،
ّ
ومعقدة ،وكان عليها ،طبقًا لما ذكره الملك ،أن تكون قوية وأن تسعى لبناء مجتمع موحد ،وأن تحث
الخطى نحو بناء مؤسسات حديثة ،في مقدمتها نظام تعليمي يفتح للمجتمع آفــا ًقــا للتقدم من خالل
خبرات معرفية ،وعالقات جديدة ونظرة مشتركة نحو العالم ،بصرف النظر عن الوالءات األولية.

مصادر قوة الدولة إزاء العشيرة
التعليم

مهما في قيام الدولة
يمكن القول إن المتعلمين العراقيين،
ً
وخصوصا الضباط الشريفيين ،أدوا ً
دورا ً
ترسخ
العراقية ،وإنهم أدركــوا منذ مرحلة مبكرة أن للعشائر حضورها وتأثيرها ،وأن لشيوخها مصالح ّ
بعضها بالتقادم ،وأنهم يسعون للحصول على المزيد منها .كما أنهم أدركــوا أن اإلنكليز يسعون لكي
يحفظوا للشيوخ نفوذهم من خالل الدولة ذاتها ال من خارجها ،محاولين ترميم مكانة الشيخ وإعادة
الـقــوة إلــى بـنـيــة الـعـشـيــرة .وك ــان عـلــى رج ــاالت الــدولــة ،بـمــن فـيـهــم الـمـلــك ،أن يـسـتـخــدمــوا فــي الـسـنــوات
وخصوصا حتى سنة زوال االنتداب ،سياسة التخادم.
األولى،
ً
بريطانيا ،ولكن بصورة بطيئة في المرحلتين .وكان يتركز على
عثمانيا وتواصل
بدأ التعليم في العراق
ً
ً
المدن الكبيرة – ربما باستثناء مــدارس قليلة ُبنيت في مدن صغيرة (أقضية) ،كما في لــواء العمارة بين
( ((5عبد الرزاق الحسني ،تاريخ العراق السياسي الحديث ،ج  ،1ط ( 7بغداد :دار الشؤون الثقافية ،)1989 ،ص  9وما بعدها.
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سنتي  1917و .1919وكان الملك قد أمر في سنة  1927بفتح صف تمهيدي في الكلية العسكرية ألبناء
العشائر ممن أكملوا الدراسة المتوسطةُ .
وأنشئت ً
أيضا دار المعلمين الريفية .وفي سنة ُ ،1932أسست
حاليا)( ،((5وتوسع التعليم وتعددت هويات مدارسه (إيرانية وأميركية
دار المعلمين العالية (كلية التربية ً
ومسيحية ويهودية وسنية وشيعية)( ،((5كما تعددت اختصاصاته (أدبية ومهنية وعلمية وقانونية).
ضئيل ،بل إن األمية ّ
ً
شكلت عائقًا على طريق دخــول الشيوخ إلى
ومــع ذلــك ،كــان حظ أبناء العشائر
معترك الحياة السياسية .لذلك ،نالحظ أن الوفد الذي ُش ّكل للتفاوض مع الحاكم الملكي البريطاني
بعد ثورة  1920لم يضم أ ًيا من شيوخ العشائر .ويذكر حسين جميل أن المادة  28من الدستور كانت
مشيرا إلى أن هذا
تعتبر القراءة والكتابة أحد شــروط عضوية مجلس النواب ،ولكن بعضهم اعترض،
ً
(((5
الشرط يعني أال ُينتخب أحد من العشائر ،وكانت النتيجة تعديل المادة المذكورة .
تــرى فيبي مــار فــي كتابها عــن الـعـهــد الملكي أن التحضر الـســريــع وانـتـشــار التعليم فــي الـعـقــود األخـيــرة
ســاهـمــا مساهمة كـبـيــرة فــي تــأ ّكــل الـعـشــائــريــة وتـغـ ّـيــر مـيــزان الـقــوى لمصلحة ال ـمــدن( ،((5غـيــر أن مــؤشــرات
ال ــواق ــع ت ــدح ــض ذلـ ــك الـ ـ ــرأي؛ فــال ـت ـخ ـلــف ال ـم ـت ـعــدد ال ــوج ــوه ف ــي الـ ـع ــراق كـ ــان ي ـت ـط ـلــب ن ـه ـضــة واس ـع ــة،
إال أن عــوامــل كـثـيــرة كــانــت تـعـيــق ذل ــك ،لـعــل فــي مـقــدمـتـهــا ع ــدم تــوافــر اإلم ـكــانــات الـتـمــويـلـيــة الـكــافـيــة،
ِ
وكـبــر عــدد الـسـكــان الـبــدو والــريــف مـقــارنــة بـعــدد سـكــان ال ـم ــدن( .((5لــذلــك ،ومــع أن عــدد ال ـمــدارس في
الـقــرى ارتـفــع إلــى  405م ــدارس ،بينها  22مــدرســة لـلـبـنــات ،فــإنــه كــان أقــل كـثـيـ ًـرا مــن الـعــدد ال ــذي كانت
ال ـق ــرى واألري ـ ـ ــاف ت ـح ـتــاج إل ـي ــه ،ول ــذل ــك ظ ـلــت ن ـس ـبــة الـمـتـع ـلـمـيــن ف ــي الـ ـع ــراق م ـتــدن ـيــة وال ت ــزي ــد عـلــى
 6في المئة(.((6
وخصوصا القومية واليسارية ،دورهــا في صوغ االتجاهات المعرفية للتعليم
كان لألحزاب السياسية،
ً
ً
في العراق؛ فالقوميون كانوا يرون في العشائر  -بنية وثقافةً -
ودليل على االنقسام ،فيما
نقيضا للوحدة
( ((5أحمد جودة ،تاريخ التربية والتعليم في العراق وأثره في الجانب السياسي( 2011-1534 ،بغداد :نورس بغداد للطباعة،)2012 ،
ص  103و.113

( ((5بين سنتي  1920و ،1930ارتفعت نسبة المبالغ المخصصة للتعليم من  2,3في المئة إلى  6,1في المئة ،وارتفع عدد المدارس
االبتدائية في الفترة نفسها من  84مدرسة إلى  291مدرسة ،وعدد المدارس الثانوية من  4مدارس إلى  15مدرسة .كما ُفتحت  25مدرسة
فــي المناطق الـكــرديــة ،وكــانــت الــدولــة فــي عمل دؤوب إليـصــال الـمــدارس إلــى مناطق أبـنــاء العشائر ،انـظــر :مــأمــون أمين زكــي ،إزدهــار
الـعــراق تحت الحكم الملكي :1958-1921 ،دراســة تــاريـخـيــة ،سياسية ،إجتماعية مـقــارنــة (لـنــدن :دار الحكمة ،)2011 ،ص .69–62
وفي سنة  ،1931استقدمت الحكومة لجنة من المعهد األممي لكلية المعلمين في جامعة كولومبيا ،بهدف تطوير التعليم .وفي سنة
 ،1937بــدأت أولــى مـحــاوالت تطبيق مـشــروع التعليم اإلجـبــاري ،انـظــر :متي عـقــراوي ،مـشــروع التعليم االجـبــاري فــي الـعــراق (بـغــداد:
مطبعة الحكومة ،)1937 ،ص  14وما بعدها .وبدأ العمل ببرنامج لمحو األمية منذ سنة ( 1922انظر :جودة ،ص ُ ،)33
وشكلت في
سنة  1954هيئة لمكافحة األمية تولى شؤونها خبراء من اليونيسكو.

( ((5حسين جميل ،العراق :شهادة سياسية( 1930-1908 ،لندن :دار الالم ،)1987 ،ص .146

( ((5مار ،ص  24و.28 - 27

( ((5ف ــي سنة  1947بلغ عــدد سـكــان الـعــراق  5مــايـيــن ،بينهم ربــع مليون مــن الـبــدو ،و 2,7مليون مــن سـكــان األري ــاف ،و 1,8مليون
مــن سكان الـمــدن .وحتى سنة  ،1947ارتفعت نسبة سكان الـمــدن إلــى  38فــي المئة ،ثــم إلــى  41فــي المئة سنة  .1957انـظــر :حسن،
ص  .56-55وكان من توصيات الخبراء األجانب للحكومة العراقية تأسيس مديرية للتعليم العشائري.
( ((6هاشم جواد ،مقدمة في كيان العراق االجتماعي (بغداد :مطبعة المعارف ،)1946 ،ص .116 – 108

المحور :راهن القبيلة في الوطن العربي ()2
خيشملاو ةلودلا مداخت :قارعلا يف ةيرئاشعلا ةيلحملا ةيوهلل يسايسلا مادختسالا خيرات

عبر اليساريون عــن موقف مناهض للشيوخ ،مؤكدين أن الفقر والتخلف يرتبطان بعدم الـمـســاواة في
ّ
م ْلكية األرض ،وأنهما يشكالن إحدى أكبر مشكالت البالد.
كان وضع الفالحين االقتصادي واالجتماعي السيئ يجعل تفكيرهم في التعليم محدو ًدا؛ فدخل الفالح
دينارا سنو ًيا ،بل كان الفالح في كثير من األحيان ينوء بعد بيع المحصول
كان محدو ًدا ،وال يزيد على ً 50
ـزراع  ...وربـمــا ُيستعاد بالقوة.
طبق عليه قــانــون حقوق وواجـبــات الـ ّ
الــزراعــي بــالــديــون ،وفــي حــال تهربه ُي َّ
وه ـكــذا تـفــاقــم اسـتـغــال كـبــار م ـ ّـاك األراضـ ــي فــي ظ ــروف ال ـحــرب الـعــالـمـيــة الـثــانـيــة  ...غـيــر أن ذل ــك أحــدث
نوعا ما  -واقع البالد السياسي(.((6
بعض التبلور في وعي الفالحين ،فتحولوا إلى عامل إيجابي يدرك ً -

ً
مهما طرأ على أوضاع العراق االجتماعية واالقتصادية ،وذلك بحصول العراق
يمكن القول إن
تحول ً
(((6
فــي سـنــة  1952عـلــى  51فــي الـمـئــة مــن عــائــدات الـنـفــط (ال ــذي بــدأ إنـتــاجــه الـتـجــاري فــي سـنــة .)1927
بناء على ذلــك ،أصبحت الدولة مستقلة عن المجتمع اقتصاد ًيا ،وهو ما زاد من قدرتها على ممارسة
الحكم الفردي( .((6غير أن هذه العائدات الضخمة واجهت مشكالت تتعلق باإلنفاق واالستثمار .وفي
سنة  1954كادت موجات هائلة من المهاجرين ،باتجاه بغداد على وجه الخصوص ،أن تجرف بغداد
بعد إذ أحاطتها بعدد كبير من أحياء األكواخ؛ ففي سنة  ،1957كان ثمة  416,16صريفة (أكواخ من قضبان
النخل اليابسة) في تسعة من أحياء بغداد الكبرى ،يسكنها  93,000نسمة ،وكانت كل صريفة تؤوي 6-5
أشخاص .وكان على نظام عبد الكريم قاسم الجمهوري أن يجد ً
حل لهذه القنبلة الموقوتة( ،((6فأقام
مدينتي الثورة (مدينة الصدر اآلن) والشعلة .غير أن مسيرة التعليم في العراق تواصلت( ،((6وتعاظمت
ـوعــا فــي سبعينيات الـقــرن الـمــاضــي( ،((6إال أن ثـمــارهــا ســرعــان مــا ذهـبــت ســدى بسبب الـنــزاعــات
كـ ًّـمــا ونـ ً
وخصوصا في الريف (ارتفاع معدل األمية؛
والحروب ،فبدأت ظاهرة تراجع النظام التعليمي تتسارع،
ً
انهيار البنى التحتية؛ سوء المناهج .)...
هيأ التعليم بيئة مواتية للفكر التنويري ولالتجاهات الثقافية الحديثة ،وكــان للمرأة نصيب غير قليل؛
ّ
فعلى سبيل المثال ،تواصلت دعــوة الشاعر الــزهــاوي إلــى تحرير الـمــرأة ،مــع توفير فــرص التعليم لها،
فظهرت صحف ومـجــات نسوية عــراقـيــة عــدة (كــانــت ُأواله ــا مجلة لـيـلــى فــي سنة  ،)1921ثــم صــدرت
( ((6سلمان ،ص ّ .60أما في البوادي ،فإن لنظام المشيخة أبلغ األثر في اإلبقاء على الروابط القبلية .لذلك ،لم يكن التوطين عملية
سهلة ،وال سيما أنه أدى إلى إضعاف النظام البدوي ،بما في ذلك سلطة الشيوخ.

( ((6ارتفعت إيــرادات الدولة من النفط من  1,5مليون جنيه استرليني سنة  1941إلى  5,2ماليين جنيه سنة  1950وإلــى  58,3جنيه
سنة عام  1953ثم إلى  79,8مليون جنيه سنة  .1958انظر :بطاطو ،ص .52
( ((6المرجع نفسه ،ص .2

( ((6بـيــار جــان لــويــزارد ،مدينة الصدر :شكل جديد مــن أشـكــال التعبئة فــي الـمــدن؟ ،ترجمة عفيف عثمان (بـغــداد :معهد الدراسات
االستراتيجية ،)2008 ،ص .13 - 12

( ((6بشأن تطور التعليم ،انظر :عبد الرزاق الهاللي ،معجم العراق :سجل تاريخي سياسي اقتصادي اجتماعي ثقافي يبحث بايجاز
دقيق عن مختلف نواحي الحياة العامة في العراق منذ العهد العثماني حتى اليوم (بغداد :مطبعة النجاح ،)1953 ،ص  234وما بعدها.

وإلزاميا بموجب القرار  118وقانون محو األمية ( )198للسنة ذاتها ،والحملة
( ((6أصبح التعليم مجانًا طبقًا للقرار  102لسنة ،1974
ً
نموا بنسبة  5,8في المئة .انظر :كريم محمد حمزة،
الوطنية لمحو األمية ( .)1978وقد شهد المجال االجتماعي خالل عقد السبعينيات ً
«بعض مؤشرات الحرمان في ميدان التعليم في العراق» ،مجلة كلية اآلداب (جامعة بغداد) ،العدد  ،)2009( 89ص  433وما بعدها.
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حتى سنة  1950أكـثــر مــن  13مجلة وصحيفة .وفــي أواخــر أربعينيات الـقــرن الـمــاضــيُ ،أســس االتـحــاد
الـنـســائــي الـعــراقــي ذو الـهــويــة الـيـســاريــة ،كـمــا عـمــل ال ـحــزب الــوطـنــي الــديـمـقــراطــي عـلــى تـكــريــس الـثـقــافــة
الديمقراطية ،ونشر أحد مؤسسيه ،وهو عبد الفتاح إبراهيم ،كتا ًبا في علم االجتماع سنة  ،1930وأتبعه
بــآخــر فــي سنة  ،1950ونـشــر بين سنتي  1944و 1946مجموعة مـقــاالت عــن الـمـمــارســات الديمقراطية
في حياتنا العملية .وجــرى خالل األربعينيات ً
أيضا فتح جامعات عدة (التربية واآلداب وكلية الملكة
عالية للبنات) ،وبــدأت في كلية التربية حركة الشعر الحر ،وقويت المنظمات الطالبية ذات الهويات
المبتعثين إلــى الـخــارج.
الـحــزبـيــة ،وع ــادت فــي أواخ ــر األربـعـيـنـيــات وبــدايــة الخمسينيات مجموعة مــن
َ
ووضع الوردي كتابه الصغير المثير للجدل عن شخصية الفرد العراقي ( .)1951وتعرض ديوان قصائد
عارية للمصادرة ،واع ُتقل الشاعر حسين مردان لما تضمنه الديوان من «خرق» لتقاليد الحب العذري
كبيرا على تحوالت مهمة.
وقيم الشرف التقليدية ،وكان ذلك
مؤشرا ً
ً

ـارا – إن الجناحين الفكريين للثقافة
كــانــت مــؤشــرات الـحــداثــة تــزداد وضـ ً
ـوحــا ،ويمكن الـقــول – اخـتـصـ ً
العراقية هما التيار اليساري الذي قاده الشيوعيون منذ أواسط الثالثينيات ،والتيار القومي الذي امتدت
ج ــذوره فــي الـمــؤسـســة العسكرية واتـخــذ صـيــغً ــا حــزبـيــة تنظيمية مـنــذ أواخ ــر األربـعـيـنـيــات .وكــان الـعــراق،
إنـســا ًنــا ومـجـتـمـ ًـعــا ،يـتـغـيــر ،وكــانــت عــوامــل االن ـقــاب عـلــى الـنـظــام الـمـلـكــي تـتـهـيــأ فــي سـيــاق ذل ــك التغير
لتؤسس الجمهورية سنة .1958

الجيش

إذا كــان الـنـظــام التعليمي قــد اسـتـهــدف ثقافة الـفــرد والـجـمــاعــة ،فــإن الجيش اسـتـهــدف ،وعـلــى نحو غير
مباشر ،بنية العشيرة .وقد ّ
شكل الضباط الشريفيون نواة الجيش األولى التي أخذت تكبر حتى أصبح
ً
ضابطا شرعوا في تهيئة البنى التحتية للمؤسسة العسكريةُ ،
وش ّكل أول فوج في بغداد
عدد الضباط 519
(((6
في تموز/يوليو  . 1921وكان تأسيس الجيش قد و ّلد ً
جدل شديدً ا بين الضباط الذين شكلوا القيادة
السياسية لـلــدولــة والبريطانيين الــذيــن أرادوه جـيــشً ــا ضـعـيـ ًفــا .ولــذلــك ،أصــر الـضـبــاط عـلــى مـبــدأ التجنيد
اإللزامي ،فيما أصر البريطانيون على مبدأ التطوع .وكانت القاعدة لدى بريطانيا تقوم على مبدأ تجنيب
أفــراد العشائر االلـتـحــاق بالجيش تمتي ًنا لروحية الـجـمــاعــة( .((6وكــان الملك فيصل يــدرك أن الــدولــة بال
جيش ال يمكن أن تعيش ،ولذلك بادر حين خفض البريطانيون رواتب الجنود إلى اتخاذ إجراء مضاد
بــأن زاد فــي رواتـبـهــم ،ودعــا حين ازدادت عــائــدات النفط إلــى االسـتـفــادة منها فــي تقوية الجيش وزيــادة
وحداته وتبديل طائرات القوة الجوية بطائرات حديثة(.((6
استمر الجدل بشأن الخدمة اإللزامية أو التطوع حتى صــدور اإلرادة الملكية  237التي قضت بتنفيذ
قانون الدفاع الوطني  9لسنة  ،1934ثم تشريع القانون في حزيران/يونيو  ،1935حين أعلن عدد كبير
( ((6رجاء حسين الحسني الخطاب ،تأسيس الجيش العراقي وتطور دوره السياسي من ( 1941 – 1921بغداد :دار الحرية،)1979 ،
ص .37-36

( ((6فوستر ،ص .419

( ((6عالء جاسم محمد ،الملك فيصل األول :حياته ودوره السياسي في الثورة العربية وسورية والعراق( 1933-1883 ،بغداد :مكتبة
اليقظة العربية ،)1990 ،ص .222
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مسلحا ،واجتمع
مــن العشائر (قـبــائــل ســوق الـشـيــوخ والمدينة وبـنــي حجيم والــزيــاد والـظــوالــم) عصيانًا
ً
عدد من عشائر الغراف التي قررات مشاركة عشائر الديوانية في تمردهاُ ،
وأعلن اإلضراب في النجف،
ّ
وشكل العلماء حز ًبا طالبوا من خالله بإلغاء التجنيد اإللزامي ،كما تمردت عشائر الفرات ،ولم يكن
إيجابيا(.((7
موقف األرمن واإليزديين
ً

ثمة عوامل عدة جعلت شيوخ العشائر يعارضون قانون التجنيد اإللزامي معارضة شديدة ،منها أن هذا
اإلجراء ُيفقدهم سلطتهم على أبناء عشائرهم الذين سيلزمهم القانون بااللتحاق بالجيش  ..ومنها أن
شــائـعــات انـتـشــرت فــي ذلــك الـحـيــن مـفــادهــا أن الــدولــة سـتـصــادر أراض ــي الـشـيــوخ( ،((7وربـمــا كــان موقف
الـشـيــوخ مـنـسـجـ ًـمــا مــع الـمــوقــف الـبــريـطــانــي الــرافــض لـلـتـجـنـيــد اإلج ـب ــاري .إل ــى جــانــب ذل ــك كـلــه ،كــانــت
العشائر قد ذاقت قسوة ضربات الجيش؛ فبين آب/أغسطس  1921وسنة  ،1932تدخلت القوة الجوية
الملكية لمساعدة الحكومة في أكثر من  132حالة( ،((7غير أن بعض الشيوخ أيد التجنيد اإللزامي في
وخصوصا في بغداد والبصرة ،أعلنوا
مقابل الحصول على مقاعد في البرلمان ،كما أن سكان المدن،
ً
تــأيـيــدهــم قــانــون الــدفــاع الــوطـنــي ،ولعلهم أدرك ــوا أهـمـيــة الـجـيــش فــي تـقــويــة النسيج االجـتـمــاعــي وتعميق
المشاعر الوطنيةّ .أمــا الـفــاحــون الــذيــن أرهقهم تعسف الـشـيــوخ ،فــوجــدوا فــي الجيش مــا ًذا يــوفــر لهم
خدمات كثيرة ،كالدخل والسكن والتدريب على بعض المهن(.((7
يعول على الجيش في بناء مجتمع موحد ،وعلى نظام برلماني يمكن
كان الملك فيصل – كما أشرنا – ّ
أن يستوعب حتى الشيوخ .ولذلك ،سعى لدعم المؤسسة العسكرية ،وتابع ذلك السعي اب ُنه الملك
غازي ( .)1933إال أن أحدا ًثا مهمة جعلت النظام السياسي الملكي يعيد النظر في ثقته بالجيش (أهمها
انقالب بكر صدقي سنة  1936وحركة  )1941ويجدد ثقته بالشيوخ واإلنكليز م ًعا ،ومن ثم بدأ يهمل
الجيش ،ويوثق بطاطو ذلك بالقول« :أصبح الجيش في حالة يرثى لها ،وفي صيف  1943كان هناك
 20ألــف جندي فــار مــن الـخــدمــة»( ،((7وفــي المقابل أضــاف النظام مساحات جــديــدة مــن األراضــي إلى
(((7
وقرب إليه الضباط من أبناء الشيوخ.
م ْلكية الشيوخ ّ ،
الهجرة بين تعسف المشيخة وإغراءات المدينة

أدى التحول في سلطة الشيوخ واشتغال كثير منهم بالسياسة ،كنواب ،أو بالتجارة ،إلى نوع من ازدواجية
الحاجة المتعارضة إلدامة أوضاعهم الجديدة؛ فكانوا نوا ًبا يستفيدون من أصوات عشائرهم االنتخابية،
وكانوا في الوقت ذاته موردي منتوجات زراعية يكدسون المال .إال أن الشيوخ ّ
كملك أراض أصبحوا
( ((7الخطاب ،ص .124-122
( ((7المرجع نفسه ،ص .23

( ((7محمد طربوش ،دور العسكر في السياسة ،ترجمه إلى العربية محمود أحمد عزت البياتي (بغداد :بيت الحكمة ،)2012 ،ص .37

( ((7كريم محمد حمزة ،العراق :دولة الريع ومجتمع الثكنة (بغداد :المركز العلمي العراقي.)2015 ،

( ((7بطاطو ،ص .49-48

( ((7بشأن تلك المساحات انظر :محمد حمدي الجعفري ،انقالب الوصي في العراق عام  ،1952ط ( 2بغداد :مكتبة خالد،)2001 ،
ص .37-35
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إقطاعيين فـعـ ًـا ،ولــم تعد الـعــاقــات بينهم وبـيــن أفــراد عشائرهم ســوى عــاقــات مصلحية ،ذات صبغة
عشائرية ال قيمة لها .ويمكن القول إن زعامات عشائرية جديدة ظهرت في المدينة.
يـقــول عـبــد الــواحــد مـشـعــل إن األنـشـطــة االقـتـصــاديــة أف ــرزت زعــامــات لـيــس لـهــا صـلــة ســابـقــة بــالــزعــامــات
التاريخية .وفــي دراسته عن العشائر في قرية بمحافظة صــاح الدين ،يشير إلــى أن التعامل مع قاعدة
بلد الجوية أدى إلــى ظهور زعماء عشائريين جــدد أطلق عليهم األهــالــي اســم «شيوخ األمــريـكــان»(،((7
والمقصود هم الشيوخ الذين كانت تربطهم بالقاعدة األميركية عالقات تجارية.
في المدن ،كان الطابع الحضري يزداد
وضوحا مع تراجع عدد السكان البدو والريف( ((7وتزا ُيد سكان
ً
المدن وتطور خدماتها وتعدد وسائل الترفيه فيها ،وهو ما ّ
شكل عامل جذب ألبناء العشائر .وبحسب
(((7
تقديرات بطاطو ،بلغ عدد النازحين إلى بغداد ،وخاصة من العمارة (وهي حالة الطرد النموذجية)
بين سنتي  1947و 1957زهاء  206,000نسمة .باإلضافة إلى من هاجروا في الثالثينيات واألربعينيات،
بلغت نسبة المهاجرين مــن مجموع سـكــان بـغــداد  30فــي الـمـئــة .ومــع الـهـجــرة ،كــانــت البنية العشائرية
(الفخذ والحمولة) تتفكك لتتحول إلى وحــدات قرابية صغيرة (بيوت) تعيش حالة من الفقر والبؤس
والمرض ،وتمارس مه ًنا متواضعة( ،((7بينما كان الشيوخ يحصلون على مزيد من المزايا.
ـارا بنيوية مـهـمــة ،اتـجـهــت الـعـشـيــرة ،الـتــي كــانــت تجتمع للعيش
وفـيـمــا كــانــت الـهـجــرة الكثيفة ُتـ ْـحــدث آث ـ ً
فــي ديــرة واح ــدة ،نـحــو مـنــاطــق مختلفة ،بـحـ ًثــا عــن ظــروف حـيــاة أفـضــل ،وبــالـتــالــي فـقــدت الـعــاقــات بين
قوتها القرابية بحكم صعوبات االتصال .في هذا الصدد يشير عبد الواحد مشعل إلى انشطار
أفرادها ّ
عشائر األنبار إلــى عشائر وأفخاذ كثيرة ،ثم ظهور زعامات جديدة مستفيدة من التحوالت الحضرية،
بــل إن بـعــض األف ـخــاذ أخــذ ينقسم لـيـكـ ّـون عـشــائــر أصـغــر .كـمــا أن كـثـيــريــن مـمــن يـتــرأســون عــوائــل راحــوا
يـسـعــون إلــى تــوسـيــع أفـخــاذهــم إلــى عـشــائــر( .((8لـكــن الـعـشـيــرة بــدأت تفقد قـ ّـوتـهــا كبنية عـلــى رأسـهــا شيخ
يحظى بالتأييد ويستطيع أن يحرك عشيرته ضد عشيرة أخرى أو ضد الحكومة .غير أن الثقافة العشائرية
ظـلــت قــويــة ومــؤثــرة ،بــل يمكن الـقــول إنـهــا كــانــت بمثابة آلـيــة دفــاعـيــة يـحـتــاج الـمـهــاجــر إلـيـهــا للتعامل مع
بـعــض مـشـكــات الـمــديـنــة ،وفــي مقدمتها الـثــأر وال ــزواج والـسـكــن الـمـتـقــارب ألبـنــاء الـبـيــت الــواحــد .وفــي
( ((7عبد الواحد مشعل« ،بنية القبيلة والتغيرات التي طرأت عليها :بحث أنثروبولوجي عن النظام القبلي في محافظة األنبار» ،مجلة
كلية اآلداب (بغداد) ،العدد  ،)2012( 101ص .750-690

( ((7انخفضت نسبة البدو من  7في المئة سنة  1930إلى  5في المئة سنة  ،1947ثم إلى  1في المئة سنة  ،1957وارتفعت نسبة سكان
المدن من  35في المئة إلى  41في المئة ،مع مجموع ك ّلي للسكان بلغ  6,3ماليين نسمة ،وانخفضت نسبة سكان الريف بين سنتي
 1930و 1957من  68في المئة إلى  58في المئة.

( ((7على سبيل المثال ،كان شيخ البو محمد يحتفظ في سنة  1944بحوالى  522من الحوشية المسلحين في مقابل عشيرة تعدادها
اندماجا في االقتصاد الرأسمالي وتخضع القتصاد السوق ،ويصبح الحوشية أسياد
أقل من  5000فرد ،في وقت كانت الزراعة تزداد
ً
مصائر الفالحين المعدمين .انظر :لويزارد ،ص .11-10

( ((7يروي أحد وزراء العهد الملكي أنه زار أحد أكواخ المهاجرين في بغداد وسأل ساكنيه عن سبب هجرتهم ،فقالوا إن وضعهم
هذا ،على شدة بؤسه ،أفضل من وضعهم هناك – في الريف – (نحن هنا نحصل على رغيف الخبز وال نمشي عراة) .ووصف أحد
«عينة باثيولوجية» يتراوح معدل عمره بين  35و 39سنة  .انظر :جعفر الحسيني ،ثورة في العراق– 1958 ،
األطباء الفالح العراقي بأنه ّ
 :1963نقد تجربة الدولة العراقية في العهدين الملكي والجمهوري (بغداد :دار الكتب العلمية.)2013 ،

( ((8مشعل« ،بنية القبيلة والتغيرات التي طرأت عليها» ،ص .718-710
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الوقت ذاته ،كان المهاجرون يحاولون االستفادة من التسهيالت التي توفرها المدينة ،متجنبين الضياع
ومعبرين عن ازدرائهم بعض العادات والممارسات الحضرية التي بدت لهم بعيدة
الكلي في متاهاتها،
ّ
عــن فـطــرة الــديــن .فــي الـمـقــابــل ،لــم يـخـ ِ
ـف الـحـضــريــون تعاليهم عـلــى الريفيين واعـتـبــارهــم متخلفين عن
وعلنيا كان يدور بين الطرفين ،بل إن
خفيا
مستويات العيش في المدينة .ويمكن القول إن ثمة
ً
ً
صراعا ً
المهاجرين الــذي تكثفت هجراتهم إلــى الـمــدن منذ أواســط خمسينيات الـقــرن الماضي ،تجمعوا ً
أول
على حدود بغداد ،مؤلفين دائرة من أكواخ الطين ،ومطلقين على منطقة الصرائف واألكواخ التي كانت
تقع شرق بغداد اسم «العاصمة»( ،((8وكأنهم بذلك أرادوا القول إن لبغداد «الحضرية» ندً ا ال يقل أهمية،
وهو بغداد «الريفية».
بعد سنة  ،1958ومع اشتعال صراعات الشيوعيين والقوميين ،وجد المهاجرون من المناطق الغربية
أنـفـسـهــم يـسـبـحــون مــع الـتـيــار ال ـقــومــي ،فـيـمــا وج ــد الـشــرقـيــون والـجـنــوبـيــون أنـفـسـهــم يـسـبـحــون مــع الـتـيــار
الشيوعي الــذي كان يطرح شعار تمثيل الفقراء والعمال والفالحين .وتحددت في بغداد مناطق ذات
مقتصرا على األحزاب ،بل امتد
هوية «سنية قومية» أو ذات هوية «شيعية يسارية»( ،((8ولم يعد الصراع
ً
ليشمل المناطق ً
أيضا.
كــان االنتماء إلــى األحــزاب أحــد عوامل تدعيم الثقافة الهجينة؛ فالقيم السياسية الجديدة لم تكن تنسجم
بالضرورة مع القيم التقليدية ،إذ كان على الريفي أن يواصل عملية التكيف الذرائعي للحفاظ على مصالحه.
ومع أن ذلك كان أحد مصادر تحديث العشيرة من خالل تداخل عالقاتها مع العالقات التي فرضها االنتماء
إلى األحزاب السياسية ،فإن ذلك جعل األحزاب ذاتها بمثابة عشائر ذات هوية حضرية مل ّفقة.
ُ
حاليا) والرصافة والشعلة في الكرخ.
بعد سنة  1958أسكن المهاجرون في مدن الثورة (مدينة الصدر ً
قطاعا ،كان يضم الواحد منها ما يقارب  1600شخص ،وتراوحت
وبلغ عدد قطاعات مدينة الثورة 79
ً
مـســاحــات ال ــدور بـيــن 100م 2و140م .2وأظـهــرت دراس ــات أن  67فــي الـمـئــة مــن سـكــان الـمــديـنــة هــم من
الـعـمــارة ،يليهم سـكــان الـنــاصــريــة( .((8ورغــم هــذا كـلــه ،ال بــد أن نــاحــظ هـنــا أن عــاقــة الـهـجــرة باألنشطة
الحزبية وصراعاتها لم تكن موضع اهتمام بحثي يتناسب مع أهميتها.

مظاهر تصلب الثقافة العشائرية
يمكن المالحظة الميدانية البسيطة أن تؤيد فرضية مفادها أن هناك عالقة عكسية بين طول مدة اإلقامة
معينة
في المدينة واستيعاب منظومات قيمها الحضرية ،وأن ذلك االستيعاب يبدو
ً
واضحا في مجاالت ّ
(الـتـعــامــل االقـتـصــادي فــي الـســوق مـثـ ًـا) ،لكنه يضعف فــي مـجــاالت أخــرى (مـثــل الـعــاقــات الشخصية
( ((8سليم الوردي ،ضوء على والدة المجتمع العراقي المعاصر (بغداد[ :جريدة الصباح] ،)2009 ،ص .80

( ((8في عام  1960 – 1959أسس الشيوعيون منظمات عدة مثل أنصار السالم والمقاومة الشعبية شارك فيهما سكان (الثورة) بكثافة.
انظر :لويزارد ،ص .15–14
( ((8خالده عيسى طه« ،آراء بعض علماء االجتماع عن المجتمع وتطبيقات في مدينة الثورة» ،مجلة البحوث االجتماعية والجنائية
(بغداد) ،السنة  ،4العدد  ،)1975( 1ص .168
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كالزواج والـطــاق) .كذلك يبدو المتعلمون أكثر تكي ًفا باتجاه استيعاب القيم الحضرية والتعبير عنها
سكنيا خارج مدينة الصدر ،فأصبحوا
سلوكيا ،كما أن الذين نجحوا اقتصاد ًيا كرسوا نجاحهم في التمدد
ً
ً
تأثرا بالثقافة التقليدية .غير أن الذين فشلوا في االستفادة من المدينة ،وكذلك المهاجرين الجدد،
أقل ً
وجدوا أنفسهم في حالة اضطرتهم إلى العيش في عشوائيات تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة .
إن مظاهر تصلب الثقافة العشائرية كثيرة ،وتلتصق التصا ًقا شديدً ا بالمصالح المادية والمعنوية للعصبة
الـصـغـيــرة ،أي األس ــرة الـمـمـتــدة (م ــع مــاحـظــة أن ه ــذه األس ــر لــم تـعــد مـتـمــاسـكــة لـكــن عــاقــاتـهــا الـتـكــافـلـيــة
والنفسية بقيت قوية)؛ فالمسكن الواحد في مدينة الصدر ً
مثل ،وهو ذو مساحة ال تزيد على 140م ،2لم
يعد يكفي لألبوين وأبنائهما بعد الزواج ،وبالتالي أدى ضيق المكان إلى مزيد من تفكك وحدة األسرة،
يحل دون االستمرار في التعامل على أساس
وهــذا يشمل البيت المؤلف من ُأســر عــدة .إال أن هذا لم ُ
الـسـنــن الـعـشــائــريــة ،بـمــا فيها بـعــض مــن تـلــك الـتــي كــانــت ســائــدة فــي الــديــرة .ولـعــل فــي مـقــدمــة ذلــك الــديــة
التي هــي التعويض الـمــادي الــذي ُتـلــزم العصبة (األســرة الممتدة والفخذ ،وربـمــا العشيرة األكـبــر) بدفعه
إلى أسرة القتيل ،وهو جزاء عشائري يعكس درجة عالية من التضامن ،وينطوي على تقسيم للمسؤولية
وتحويل لتبعاتها من الفرد إلــى الجماعة .وكانت الحكومات تميز بين الحق العام والحق الشخصي،
فتخفض المسؤولية المترتبة على الحق العام إذا اس ُتوفي الحق الخاص (الدية ً
مثل) ،األمر الذي جعل
الفرد في حاجة إلى العصبية واالمتثال ألعرافها .ولذلك يصبح مجلس العشيرة ً
بديل من قاعة المحكمة
ويصبح العارفة – حكيم العشيرة – ً
بديل من الحاكم .ويكتسب األول أهمية منزلته من معرفته بالقضاء
العشائري،
وغالبا ما تكون مهنته أو تعليمه ،وحتى ثروته ،بال قيمة مقارن ًة بحكمته العشائرية(.((8
ً

مــن مظاهر تص ّلب الثقافة العشائرية التمسك بالقيم التقليدية التي تحكم عــاقــات الــزواج والـطــاق.
ولعل ُأولى خطوات عقد الزواج أو الطالق هي تلك التي يقوم بها السيد أو الشيخ ،كما كانت الحال
عليه في الريف ،ثم تأتي الخطوة التالية بتسجيل الــزواج أو الطالق في المحاكم الشرعية .لكن ذلك
سلبا على حقوق
ال يحدث ً
غالبا ما يبقى الزواج أو الطالق من دون تسجيل ،وهو ما ينعكس ً
دائما؛ إذ ً
أطــراف هــذه العالقات .وقــد جــرت الـعــادة في الريف تزويج الفتاة في سن مبكرة طبقًا لنصيحة شائعة
وعلي بالضمان) .ويبدو أن هذه العادة استمرت إلى حد ما في المدينة،
بأنها نبوية (زوجوهن بالثمان
ّ
وعززت المرجعية الدينية هذا التوجه الرافض تحديد سن الزواج.

يسمى «النهوة» ،وهــي إجــراء يستهدف الحفاظ على صالبة بنية
هناك في عالقات الــزواج والـطــاق ما ّ
بقوتها،
ُ
العصبة الصغيرة ،فتسقط االعتبارات التعليمية والمهنية ،وحتى السلوكية ،لتحتفظ العالقة القرابية ّ
فتبرر أن يتزوج الفتاة ابن عمها وتمنحه حق «النهوة» ضد من يقْدم على الــزواج منها ،والــزواج هذا ال
معيارا تبرير ًيا للزواج قبل أي معيار آخر.
ينفصل عن قضايا اإلرث ومشكالت األسرة ،وعن جعل القرابة
ً
لبت قضايا الصراع بين أفراد
(ُ ((8يقصد بمجلس العشيرة مجلس قضاء يشكله كبار السن ،من حكماء البيت أو الفخذ أو العشيرةّ ،
عشيرتين أو بيتين .والعارفة هو الشخص القادر على تطبيق السنن لحل الخالفات وتجنيب المزيد من الصراعات .ويمكن القول إن
المجلس العشائري الذي ُيعقد في مسكن أحد كبار السن هو البديل من الديوان الذي كان ينصب في الديرة ،مع مالحظة أن اإلنكليز
هم أول من أنشأ المجالس العشائرية لحل الخالفات.

المحور :راهن القبيلة في الوطن العربي ()2
خيشملاو ةلودلا مداخت :قارعلا يف ةيرئاشعلا ةيلحملا ةيوهلل يسايسلا مادختسالا خيرات

في مقابل ذلك ،تؤدي متغيرات شتى ،مثل وسائل اإلعالم ،دورها المهم في تعديل تلك الممارسات
أو إضعافها ،غير أن الثقافة العشائرية تمتلك ً
بعضا من مقومات تص ّلبها من خالل تداخلها مع الثقافة
الحضرية ،واتخاذها الدين الشعبوي غطا ًء لها ،ألن النسق الديني واألخالقي ،بمعتقداته السائدة ،يكاد
يكون جوهر الثقافة العشائرية ،أو هو منسجم معها على األقل .كما أن النظام التعليمي كان في أواخر
الثمانينيات وفــي السنوات التالية قد تراجع من حيث التمويل ومضامين المناهج وكفاءة المدرسين،
وخصوصا بنى المدارس(.((8
فتر ّدت البنية التحتية،
ً

عود على بدء :ترميم بنية العشيرة
مــع أن الـعـشــائــر كـ ّـونــت فــي الـمــاضــي إم ــارات قــويــة ،فــإنـهــا لــم تـشـكــل دول ــة بــالـمـعـنــى الــدس ـتــوري ،بــل إن
العشيرة ،حين كانت المشيخة وحدة بنيوية ال تنفصل عن نسق عالقاتها التضامنية األوسع ،هي أقرب
إلى ما يسميه األنثروبولوجيون مجتمع الالدولة .غير أن بناة الدولة العراقية ،مع تعدد مبادئهم السياسية،
حضرا وفي حالة تصادم وتخادم مع شيوخ العشائر بحسب ضرورات الواقع .ولكن
كانوا في الغالب
ً
القانون الذي حكم عالقة الطرفين هو أن هناك عالقة عكسية بين قوة الدولة وضعف العشيرة ،وبتعبير
أدق ،الـشـيــوخ؛ ذلــك أن الـشـيــخ لــم يـعــد يستمد قــوتــه مــن عـشـيــرتــه ومــن مـكــانـتــه التقليدية الـتــي أصبحت
هامشية مـقــارنـ ًة بمنزلته كسياسي أو كتاجر ترتبط مصالحه بــالــدولــة ،الـتــي أصبحت هــي األخــرى قوية
بجيشها ووســائــل مواصالتها وأحــزابـهــا .والــدلـيــل على ذلــك أن عــاقــة الــدولــة بالشيوخ فــي السبعينيات
وحتى الثمانينيات مــن الـقــرن الماضي كانت أقــل تــأثـيـ ًـرا فــي األمــن والحماية إذا قــارنــاهــا بعالقتهما بعد
نيسان/أبريل  ،2003حين بلغت الدولة أقصى حاالت ضعفها .وفي العقدين المذكورين ،امتلك الشيخ
قـ ّـوتــه الـتــي اسـتـمــدهــا مــن الــدولــة بينما نجحت الــدولــة فــي الـمـقــابــل فــي تــرويــض الـعـشـيــرة .ولــذلــك ،كــان
الشيوخ ُيظهرون مزيدً ا من الوالء للدولة ،رموزًا ومؤسسات ،مدركين أن اليد التي كانوا يضغطون عليها
من خالل التمرد بأشكاله المختلفة لم تعد ضعيفة ،بات لزا ًما عليهم «تقبيلها» .وقد ّ
مكنهم هذا التكيف
وخصوصا بعد حرصهم على إظهار مؤشرات سلوكية
الذرائعي من الحصول على مزيد من المزايا،
ً
أوضح على ذلك الوالء ،كاالنتماء إلى أحزاب السلطة أو المشاركة في اللعبة السياسية للمعارضة.
لقد أصبح السلوك العشائري التقليدي للشيخ محكو ًما بحدود الثقافة الهجينة؛ فهو «حضري» أقرب
إلــى األفـنــدي ،وهــو يساهم فــي الــوقــت ذاتــه فــي بعض الممارسات العشائرية التي تتصدى لمشكالت
عنصرا فــي هوية الـفــرد ،لــم تعد تملك إال قيمة تعريفية مـحــدودة في
كبيرة .والعشيرة ،بوصفها تشكل
ً
( ((8تشير دراسة البنك الدولي إلى أن مستويات التعليم انحدرت بشكل حاد؛ فقد هبطت معدالت االلتحاق بالمدارس االبتدائية
من  99في المئة سنة  1980إلى  77في المئة سنة  ،2006كما هبطت معدالت االلتحاق الصافي بالمدارس الثانوية من  91في المئة
سنة  1985إلى  89في المئة سنة  1990و 86في المئة سنة  .2000وكانت معدالت االلتحاق العراقية األعلى في المنطقة قبل جيل
واحــد ،إال أنها أصبحت األدنــى ،ولوحظ أن معدالت االلتحاق في المناطق الريفية أدنى منها في المناطق الحضرية .وفي المناطق
الريفية يبلغ معدل االلتحاق  11في المئة فقطّ .أما بالنسبة إلى العائد من التعليم ،فقد بلغ  2,6في المئة ،أي إن كل سنة إضافية من
التعليم ترفع متوسط األجــر في الساعة بهذه النسبة في مقابل  6في المئة كمتوسط دولــي .انظر :البنك الــدولــي وجمهورية العراق،
الـلـجـنــة الـفـنـيــة الــدائـمــة لـسـيــاســة الـحــد مــن الـفـقــر ،مــواجـهــة الـفـقــر فــي ال ـعــراق :تـقــريــر تـحـلـيـلــي حــول ال ـظــروف الـمـعـيـشـيــة لـلـشـعــب الـعــراقــي
(واشنطن :البنك الدولي ،)2010 ،ص .40 – 39
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الحياة العامة ،لكن قيمتها كأداة للوساطة عند الحاجة ما زالت قائمة ،ومن خالل ذلك تستعيد الثقافة
العشائرية أهميتها في النصرة والتضامن.
كان قانون اإلصالح الزراعي رقم  30لسنة  1958قد ساهم في تقليص نفوذ الشيوخ واألعيان المستمد
مــن مـ ْلـكـيــة األرض ،فـكــان عـلـيـهــم أن ُي ـظ ـهــروا مــزيــدً ا مــن ال ـمــرونــة وم ــن فــاعـلـيــة ال ـت ـخــادم مــع ال ــدول ــة(.((8
وخصوصا فــي عقد
وبــدا هــذا واضـ ًـحــا فــي قيادتهم الجمعيات الفالحية ومؤسسات اإلنـعــاش الريفي،
ً
السبعينيات ،مع تعاظم محاوالت الدولة ضخ النشاط في القطاع الــزراعــي .ويمكن مالحظة أن المد
الـقــومــي ال ــذي اسـتــرجــع تــأثـيــره بـعــد سـقــوط حـكــم عـبــد الـكــريــم قــاســم ( )1963مـ ّـكــن شـيــوخ الـعـشــائــر من
المساهمة في األنشطة السياسية واإلدارية ،رغم أن ذلك المد بقي على حذر شديد حيال التحالف بين
وخصوصا مــع تنامي اإلســام السياسي (الشيعي) ،فــأصــدر فــي أواســط السبعينيات
الطائفة والعشيرة،
ً
ـرارا بــإلـغــاء األلـقــاب فــي أسـمــاء مـســؤولــي الـحــزب والــدولــة بمستوياتهم المختلفة ،بحجة أنـهــا تختزن
قـ ً
دالالت مناطقية وعشائرية تحث على التنابز ،كما تصدت تلك الحملة للهجات واللغات المحلية،
فصدر قانون الحفاظ على سالمة اللغة العربية تحت رقم  64لسنة .((8(1977
فــي الـتـسـعـيـنـيــات مــن ال ـقــرن ال ـمــاضــي ،وم ــع ف ــرض عـقــوبــات دول ـيــة عـلــى ال ـعــراق عـقــب غ ــزوه الـكــويــت،
حدثت تغيرات مهمة ربما تحتاج إلى دراسات معمقة ،لعل أولها أن الحاجة إلى المنتوجات الزراعية
االستراتيجية ،كالحنطة والشعير واألرز ،دفعت الــدولــة إلــى تشجيع الــزراعــة وتحديد مبالغ عالية جدً ا
ل ـشــراء تـلــك الـمـنـتــوجــات ،حـتــى أن مـسـتــوى مـعـيـشــة عــدد كـبـيــر مــن الـفــاحـيــن تـحـ ّـســن عـلــى نـحــو الفــت،
خصوصا الموظفين منهم ،إلــى حــد أن كثيرين تــركــوا الوظيفة
فــي مقابل تــراجــع دخــول سكان الـمــدن،
ً
انقطاعا) للعمل في قطاعات هامشيةً ،
أمل في دخول أعلى .لقد أعادت الحاجة
الحكومية (تقاعدً ا أو
ً
إلى تلك المنتوجات االعتبار إلى القطاع الزراعي ،وال سيما بعد تو ُّقف النشاط الصناعي إلى حد كبير
بسبب الحصار.
ـدرا للضبط غـيــر الــرسـمــي،
ّأمــا ثــانــي تـلــك الـتـغـيــرات ،فـهــو أن الــدولــة احـتــاجــت إلــى شـيــوخ الـعـشــائــر مـصـ ً
للتخفيف من آثار ضعف الدولة الناجم عن صدمة تحرير الكويت.
بـعــد ف ــرض ال ـح ـصــار ال ــدول ــيُ ،أع ـي ــد إن ـت ــاج الـعـشـيــرة لـتـحـقـيــق أهـ ــداف سـيــاسـيــة ،كـمــا يـشـيــر عـبــد الــواحــد
مـشـعــل( ،((8غير أن مــن األدق هــو الـقــول ترميم العشيرة ال إعــادة إنتاجها؛ إذ بـ ً
ـدل مــن العائلة الممتدة،
اتـسـعــت الـعــاقــات الـقــويــة لتشمل الـفـخــذ ثــم الـعـشـيــرة (أف ـخــا ًذا ع ــدة) ،وعـمــدت السلطة إلــى اسـتـحــداث
شيوخ ُجدد تحت إغراء المال وتقريبهم منها لتحقيق مصالح آنية .وقد أطلق الناس عليهم لقب شيوخ
( ((8رغم أن قانون اإلصالح الزراعي الذي اع ُتبر نهاية لنمط اإلنتاج اإلقطاعي في العراق ،عندما وضع حدً ا للم ْلكية الزراعية (ألف
دونم في األرض المروية وألفا دونم في األرض الديمية) ،فإن القانون انطوى على كثير من السلبياتً ،
فضل عن أن إهمال الريف
هامشيا.
والتركيز على الصناعة وتراجع عدد السكان وتعاظم مشكالت الري والملوحة ،كل ذلك جعل القطاع الزراعي
ً
( ((8الوردي ،ضوء على والدة المجتمع العراقي ،ص . 7

( ((8ع ـبــد الــواحــد مشعل« ،الـنـظــام الـعـشــائــري وطبيعة الـنــزاع فــي محافظة األنـبــار :بحث فــي األنـثــروبــولــوجـيــا االجتماعية على بعض
مناطق عشائر األنبار الساخنة» ،مجلة العلوم االجتماعية ،العدد ( 2ربيع  ،)2012ص .220
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التسعينيات ،حتى أضحى في العشيرة الواحدة عشرات الشيوخ يترأسون فروعها المختلفة ،بل أصبح
لكل أربــع أو خمس عوائل شيخ يرأسها .لذلك عمدت الدولة إلــى تصنيف شيوخ العشائر إلــى شيخ
(أ) وشيخ (ب).
أع ــادت هــذه الـظــروف إلــى الــديــوان والـمـجـلــس الـعـشــائــري والـعــارفــة قيمتها االعـتـبــاريــة ودوره ــا فــي حل
المشكالت الناجمة عن مختلف المنازعات ،مع مالحظة أن الدولة حاولت إلى جانب ذلك أن تحفظ
طابعها الـحـضــري مــن خــال انـتـمــاء أولـئــك الـشـيــوخ إلــى حــزب الـسـلـطــة ،بحيث يـكــون ال ــوالء للحزب.
ّأمــا العشيرة ،فهي قــوة تستغل لمصلحة الحزب ً
أيضا ال لمصلحة الصراعات العشائرية .كما أن والء
الشيوخ للحزب ّ
ـوعــا مــن الحصانة ضــد الــوالءات الطائفية التي نشطت أحزابها فــي تسعينيات
شكل نـ ً
حقيقيا
الـقــرن الـمــاضــي .وربـمــا مــن المفيد أيـ ًـضــا مالحظة أن «شـيــوخ التسعينيات» ال يمتلكون تــاريـ ًـخــا
ً
كقادة عشائريين ،بل هم في الغالب شباب استفادوا من منازل آبائهم الذين كانوا في الماضي شيوخً ا
حقيقيين ذوي مكانة.
بعد االحتالل األميركي للعراق في نيسان/أبريل  ،2003أصبحت العشيرة والحكومة وجهين متكاملين
في بنية مؤسسات الــدولــة .وقــد أوجــز الدستور العراقي الموقف من العشائر بالقول« :تحرص الدولة
عـلــى الـنـهــوض بــالـقـبــائــل والـعـشــائــر الـعــراقـيــة وتـهـتــم بـشــؤونـهــا بـمــا ينسجم مــع الــديــن والـقــانــون  ...وتمنع
األعــراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق اإلن ـســان»( .((8كما ُأسست في وزارة الداخلية مديرية عامة
لشؤون العشائرُ ،
وأنشئت مجالس عشائرية في معظم أنحاء العراق؛ فحالة الفوضى االجتماعية التي
محتاجا إلى العشيرة ،كما أن الصراعات
شهدها البلد – وال يزال – منذ نيسان/أبريل  2003جعلت الفرد
ً
العشائرية التي توسعت وازدادت خطورة –كما في البصرة وميسان – جعلت البيت ،وحتى الفخذ ،غير
قادر على حل المشكالت ،وأصبح ال بد من العودة إلى العشيرة كتنظيم أوسع وأقوى.
إن مالحظات سريعة لألوضاع السياسية في عراق اليوم تُظهر مدى التداخل بين العشيرة والطائفة وبين
قوتها في الحياة اليومية لسكان الحواضر واألرياف
العشيرة والحكومة .وقد استعادت الثقافة العشائرية ّ
م ًعاً ،
فضل عن أن عملية ترميم بنية العشيرة مع تعاظم الصراعات الطائفية ونزاعات المصالح الحزبية
وضعف القوانين ،جعلت المجتمع يرتع في حالة من الفوضى ويفتقر إلى الحد األدنى من األمن .لقد
شائعا في عالقات السكان ،كما تعاظمت
أصبح ســؤال «مــن أي عمام؟» – أي من أي عشيرة أنــت؟-
ً
الصراعات العشائرية ،وأصبحت العشائر طر ًفا في صراعات األحــزاب والحكومات المحلية .بل ثمة
ظاهرة تدعو إلى السخرية ،وهي أن بعض الشيوخ وضع نفسه في خدمة من يحتاج إلى خدماته لقاء
عما إذا كان المحتاج ينتمي إلى عشيرته أم ال.
أجرّ ،
بغض النظر ّ

خاتمة
العراق بلد الفرص الضائعة ألسباب تداخلت فيها عوامل شتى ،منها أن الدولة كانت أداة للتحديث
ونجحت في بناء المؤسسات الضرورية للعيش ،لكن كلما تقدمت في دمج الجماعات ذات الثقافات
ثانيا من الدستور العراقي الدائم.
( ((8المادة ً ،43
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الفرعية كي تحقق المجتمع السياسي الموحد ،دخلت في نفق حرب أو نزاع .لذلك ،يالحظ المتابع
أن كل خطة تنمية ِ
وضعت (منذ أول خطة  )1935 – 1931تبعها مباشرة انقالب أو نــزاع؛ فبعد الخطة
األول ــى وقــع انـقــاب بـكــر صــدقــي ( )1936ثــم الـحــرب الـعــالـمـيــة الـثــانـيــة ،وبـعــد خـطــط مـجـلــس اإلعـمــار،
حدثت ثورة تموز/يوليو  ،1958وبعد التنمية الواسعة في السبعينيات جاءت الحرب العراقية  -اإليرانية
الطويلة ،ثــم غــزو الـكــويــت ،وأخـيـ ًـرا االحـتــال األمـيــركــي سنة  .2003هــذه الخطط تميزت كلها بإهمال
الــريــف لحساب الـمــدن ،وبحماية مصالح شيوخ العشائر على حساب أبنائها باستثناء فـتــرات قصيرة.
خصوصا – إلــى جانب تعسف الشيوخ وفقر
وقــد ساعدت المؤسسات التحديثية – التعليم والجيش
ً
الريف ،على تحلل واضح في بنية العشيرة عززته متطلبات العيش وضروراته في المدن ،إال أن ذلك لم
كليا نمط التفكير العشائري وما يمثّله من قيم وضوابط وملزمات .بل إن الثقافة العشائرية تغلغلت
ُ
يمح ً
فــي النسيج الـحـضــري ،فـتـعــددت أقنعتها ،ونـجـحــت فــي تــزويــق شـعــاراتـهــا مــن خــال الـحــزب والـطــائـفــة.
وخصوصا حين تضعف أجهزة الضبط الرسمي ومؤسساته ،حتى تدخل
لذلك ،ما إن تتفجر األوضاع،
ً
الـعـشــائــر فــي ح ــروب صـغـيــرة ،فـتـبــدو االنـتـخــابــات وكــأنـهــا – هــي األخ ــرى – صــراعــات عـشــائــريــة ضــاريــة.
متعلما وحــائـ ًزا شـهــادة عليا ،إال أنــه مــا زال يجد
وخــال ذلــك ،أصـبــح الشيخ أفـنــد ًيــا فــي مظهره ،وربـمــا
ً
في أبناء العشيرة سندً ا له حين يحتاج إليهم .وألن العراقي يــدرك أن القوانين ربما تكون أحيانًا مجرد
ً
متنفذا أن يحقق مطامحه.
«ديكورات» للدولة ،فإنه يرى أن في إمكان الشيخ الذي صار
ّ
شكلت عالقة التصادم والتخادم بين الــدولــة والمشايخ واحــدة من أهــم العالمات السياسية للمجتمع
الـعــراقــي .ومــع ذلــك ،فــإن دراســة تلك العالقة مــا زالــت مـحــدودة .والـيــوم ،فيما المشيخة والعشيرة م ًعا
تـسـتـعـيــدان تـمــام ق ــوة تــأثـيــرهـمــا ،مـتـحــالـفـتـيــن مــع الـطــائـفـيــة وق ــوى الـفـســاد الـسـيــاســي الـمـنـتـظــم فــي أح ــزاب
وت ـيــارات تـحــرص عـلــى بـقــاء الــدولــة فــي حــالــة مــن الـضـعــف ،فــإنـنــا نـحـتــاج أكـثــر مــن أي وقــت مـضــى إلــى
دراسات تتجاوز الوصف إلى التشخيص الموضوعي والرأي الشجاع.
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الجعفري ،محمد حمدي .انقالب الوصي في العراق عام  .1952ط  .2بغداد :مكتبة خالد.2001 ،
الجمال ،محمد جبار ابراهيم .بنية العراق الحديثة :تأثيرها الفكري السياسي .1914 – 1869 ،مراجعة
كمال مظهر أحمد .بغداد :بيت الحكمة.2010 ،
جميل ،حسين .العراق :شهادة سياسية .1930-1908 ،لندن :دار الالم.1987 ،
جواد ،هاشم .مقدمة في كيان العراق االجتماعي .بغداد :مطبعة المعارف.1946 ،
ج ــودة ،أحـمــد .تــاريــخ الـتــربـيــة والـتـعـلـيــم فــي ال ـعــراق وأث ــره فــي الـجــانــب الـسـيــاســي .2011-1534 ،بـغــداد:
نورس بغداد للطباعة.2012 ،
حسن ،محمد سلمان .التطور االقـتـصــادي فــي الـعــراق ،التجارة الخارجية والتطور االقـتـصــادي-1864 ،
 .1958بيروت؛ صيدا :المكتبة العصرية.]1965[ ،
الحسني ،عبد الرزاق .تاريخ العراق السياسي الحديث .ج  .1ط  .7بغداد :دار الشؤون الثقافية.1989 ،
الحسيني ،جـعـفــر .ث ــورة فــي ال ـعــراق :1963 – 1958 ،نـقــد تـجــربــة الــدولــة الـعــراقـيــة فــي الـعـهــديــن الملكي
والجمهوري .بغداد :دار الكتب العلمية.2013 ،
الحمداني ،طارق نافع .مالمح سياسية وحضارية في تاريخ العراق الحديث والمعاصر .بيروت :الدار
العربية للمطبوعات.1989 ،
حمزة ،كريم محمد .العراق :دولة الريع ومجتمع الثكنة .بغداد :المركز العلمي العراقي.2015 ،
الخطاب ،رجــاء حسين الحسني .تأسيس الجيش الـعــراقــي وتـطــور دوره السياسي مــن .1941 – 1921
بغداد :دار الحرية.1979 ،
دوج ،توبي .اختراع العراق .ترجمة عادل العامل .بغداد :بيت الحكمة.2009 ،
ال ــدوري ،أســامــة .تــاريــخ ال ـعــراق فــي سـنــوات اإلح ـتــال الـبــريـطــانــي[ .1920-1917 ،ب ـغــداد] :دار الـشــرق
للطباعة والنشر.2009 ،
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زك ــي ،مــأمــون أم ـيــن .إزدهـ ــار ال ـع ــراق تـحــت الـحـكــم الـمـلـكــي :1958-1921 ،دراس ــة تــاريـخـيــة ،سـيــاسـيــة،
إجتماعية مقارنة .لندن :دار الحكمة.2011 ،
سالم ،عماد عبد اللطيف .الدولة والقطاع الخاص في العراق :األدوار ،الوظائف ،السياسات-1921 ،
 .1990بغداد :بيت الحكمة.2001 ،
سـتــانـسـفـيـلــد ،جــاريــث .ال ـع ــراق :الـشـعــب وال ـتــاريــخ وال ـس ـيــاســة .دراس ــات مـتــرجـمــة؛  .31أب ــو ظـبــي :مــركــز
اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية.2009 ،
سلمان ،سهيل صبحي .الـتـطــورات االقتصادية واالجتماعية فــي الـعــراق .1958 – 1945 ،بغداد :شركة
الخنساء.2009 ،
سـلـيــم ،شــاكــر مصطفى .الـجـبــايــش :دراس ــة أنـثــروبــولــوجـيــة لـقــريــة فــي أه ــوار ال ـعــراق .ط  .2بـغــداد :مطبعة
العاني.1970 ،
طــربــوش ،محمد .دور العسكر فــي الـسـيــاســة .ترجمه إلــى العربية محمود أحمد عــزت البياتي .بغداد:
بيت الحكمة.2012 ،
العبودي ،ستار نوري .المجتمع العراقي في سنوات االنتداب البريطاني .بغداد :دار الكتاب اإلسالمي،
.2006
العراق في الوثائق البريطانية .1930-1905 ،ترجمة وتحرير فؤاد قزانجي؛ تقديم ومراجعة عبد الرزاق
الحسني .بغداد :دار المأمون.1989 ،
العزاوي ،عباس .عشائر العراق 4 .ج في  2مج .بيروت :مكتبة الحضارات.2010 ،
عقراوي ،متي .مشروع التعليم االجباري في العراق .بغداد :مطبعة الحكومة.1937 ،
العمر ،فاروق صالح .حول السياسة البريطانية في العراق :1921-1914 ،دراسة وثائقية .بغداد :مطبعة
االرشاد.1978 ،
الفتالوي ،كامل عالوي وحسن لطيف الزبيدي .العراق :تاريخ اقتصادي .بغداد :بيت الحكمة.2013 ،
ج  :2الحقبة العثمانية.1914 – 1831 ،
ج  :3التطورات االقتصادية في ظل االحتالل البريطاني.1921-1914 ،
فوستر ،هنري .نشأة العراق الحديث .ترجمة سليم طه التكريتي .عمان ،األردن :األهلية للنشر.2006 ،
لونكريك ،ستيفن هيمسلي .أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث .نقله إلى العربية جعفر خياط .ط
 .4قم :المكتبة الحيدرية.]2004[ ،

المحور :راهن القبيلة في الوطن العربي ()2
خيشملاو ةلودلا مداخت :قارعلا يف ةيرئاشعلا ةيلحملا ةيوهلل يسايسلا مادختسالا خيرات

لــويــزارد ،بيار جــان .مدينة الصدر :شكل جديد مــن أشـكــال التعبئة فــي الـمــدن؟ .ترجمة عفيف عثمان.
بغداد :معهد الدراسات االستراتيجية.2008 ،
م ــار ،فـيـبــي .تــاريــخ ال ـعــراق الـمـعــاصــر :الـعـهــد الـمـلـكــي .تــرجـمــة مصطفى نـعـمــان أحـمــد .ب ـغــداد :المكتبة
العصرية.2006 ،
محمد ،عالء جاسم .الملك فيصل األول :حياته ودوره السياسي فــي الـثــورة العربية وســوريــة والـعــراق،
 .1933-1883بغداد :مكتبة اليقظة العربية.1990 ،
النجار ،جميل موسى .اإلدارة العثمانية في واليــة بغداد من عهد الوالي مدحت باشا إلى نهاية الحكم
العثمانية .1917-1869 ،ط  .2بغداد :دار الشؤون الثقافية.2001 ،
______ .التعليم في العراق في العهد العثماني األخير .1918 – 1869 ،بغداد :دار الشؤون الثقافية،
.2001
نوار ،عبد العزيز سلمان .تاريخ العراق الحديث من نهاية حكم داود باشا إلى نهاية حكم مدحت باشا.
المكتبة العربية .القاهرة :دار الكاتب العربي للطباعة والنشر.1968 ،
_______ .داود باشا والي بغداد .بغداد :وزارة الثقافة.2013 ،
الهاللي ،عبد الرزاق .معجم العراق :سجل تاريخي سياسي اقتصادي اجتماعي ثقافي يبحث بايجاز دقيق
عن مختلف نواحي الحياة العامة في العراق منذ العهد العثماني حتى اليوم .بغداد :مطبعة النجاح.1953 ،
وتــوت ،عـلــي .الــدولــة والـمـجـتـمــع فــي الـعــراق الـمـعــاصــر :ســوسـيــولــوجـيــا الـمــؤسـســة الـسـيــاسـيــة فــي الـعــراق،
 .2003-1921مشرقيات .بيروت :مركز دراسات المشرق العربي.2008 ،
الوردي ،سليم .ضوء على والدة المجتمع العراقي المعاصر .بغداد[ :جريدة الصباح].2009 ،
الوردي ،علي .دراسة في طبيعة المجتمع العراقي :محاولة تمهيدية لدراسة المجتمع العربي األكبر في
ضوء علم االجتماع الحديث .بغداد :مطبعة العاني.1965 ،
______ .لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث 6 .ج .بيروت :شركة بهجة المعرفة[ ،د .ت.].
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______« .الطيف االثني في الـعــراق :بين تعددية قلقة وانقسامية محدقة» .مجلة الـعـلــوم االجتماعية
(بغداد) .العدد ( 2ربيع .)2012
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البحوث االجتماعية والجنائية (بغداد) .السنة  ،4العدد .)1975( 1
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على بعض مناطق عشائر األنبار الساخنة» .مجلة العلوم االجتماعية .العدد ( 2ربيع .)2012
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