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السياسة العامة للدولة العثماوية جتاه العشائر العراقية مه السلطان
سليمان القاوووي إىل السلطان عبد احلميد الثاوي

د.عبد ربه سكران إبراهيم
جامعة تكريت  /كمية التربية لمبنات
القبيمة ومصدرها

حدد المغويون العرب مفيوم القبيمة بأنيا جمع من النااس ينتماون ب واحاد ،وىاي

اصااغر ماان الشااعب ،وتميااو ااي الصااغر الاابطن ثاام الف ااذ .أمااا عشاايرة الرجااب ياام بنااو أبيااو
( .)1والقبيمااة تنقساام إلااه عشااائر وىااذه تنقساام إلااه أ اااذ يتااأل

منااو مجموعااة ماان أساار.

ويطماال عمااه بياات الرئاس ااة العشااائرية كممااة (الحمول ااة) أج البياات ذج المكانااة ا جتماعيااة

المتميزة (.)2

لقد كانت شبو جزيرة العارب ىاي المصادر الاذج يماد العارال مناذ القادم بالقبائاب ،إذ

كاناات لقبائميااا صااعت بااالعرال منااذ ا ل ا

الثالااث قبااب الماايعد .وقااد تطااورت ىااذه الصااعت

م ااع م اارور ال اازمن حت ااه اس ااتقرت بع ااض تما ا القبائ ااب عم ااه ح اادوده،

ب ااب أص ااب ل اابعض

رؤسائيا إقطاعات زراعية ي المنطقة الجنوبية منو ،اصة ي الفتارة التاي سابقت امساعم
( ،)3ممااا جااارت حركااة الفاات امسااعمي بعااد ذل ا تااد قت عمااه الع ارال جمااوع القبائااب ااي
شبو الجزيرة واستوطنت ي ا مصار الجديدة ،وىي الكو ة والبصرة ،ثام انتشارت اي ا ماب

ربوعو (.)4

وممااا يااذكر إن ىج ارة تم ا القبائااب لاام تتوق ا

بعااد الاادعوة امسااعمية ،بااب اسااتمرت

باين وونااة وأ اار  ،اصااة ااي تارات الفوحااه والحااروب ،أو حااين تكااون الحكومااة والساامطة
حعيفة

تقو عمه رد موجات تم القبائب ( .)5وعمه ىذا ان الوجود القبمي اي العارال

ي ذل الوقت أصب كثيفا.

إن كثا ة القبائب الوا دة عمه العرال كان أم ار طبيعيا أن تكون عماه شاكب موجاات

بدوية متنقمة تمر ىذه بفتارة ليسات بالقصايرة بمرحماة التحاوب التادريجي مان حالاة التنقاب إلاه
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العدد ()2

حياااة ا سااتقرار الز ارعااي ( ،)6مااع تمس ا معظاام القبائااب بالنظااام القبمااي الااذج كااان سااائدا
بينيااا ،وذل ا

ن العمااب الز ارعااي يتطمااب نوعااا ماان التنظاايم

يمكاان تااو ره إ ماان ااعب

التنظيم القبمي الذج يو ر عحائو أيحا قد ار من الحماية وا مان الاذج عجازت الحكوماات

المركزيااة المتعاقبااة عاان تااو يره م اراد القبائااب ( ،)7لااذل

ااان القبيمااة أصاابحت بيااذه الحالااة

تعني بأنيا التنظيم ا قتصادج وا جتماعي الاذج يتكتاب ا اراد اي دا ماو ويمنحوناو و ئيام
وا عصاايم وتفااانييم عمااه حااد ساوار ،اصااة إذا كاناات ىنااا ساامطة مركزيااة أجنبيااة تحاااوب
رض وجودىا عمه تم القبائب ،كما كان الحاب أبان ترة الحكم العثماني.
السمطان سميمان القانوني ودخوله بغداد 4351

د ااب الساامطان سااميمان الق ااانوني بغااداد عااام  ،1534وكااان كم ااا يباادو ماان بدايااة

سياستو إنو تفيم الوحع القبمي الذج كاان ساائدا اي العارال ،لاذل تار لشايوخ القبائاب حكام
دياارىم ومناااطقيم ( ،)8ويبادو إن الااذج شاجع الساامطان عمااه تما ال طااوة ا ولاه ماان بدايااة
حكمو العرال ،ىو إن تم القبائاب لام تباد مقاوماة عنيفاة لياذا الحااكم الجدياد الاذج لام تظيار

سياساتو بعاد ،بااب العكاس مان ذلا إنياا قادمت لااو حاوعيا وطاعتياا ،ماعاادا بعاض أجازار
تم القبائب ي العرال (.)9

ولكن يبدو إن ىذه الطاعة و الو ر الذج ساد تارة ،لام يادم طاويع باب إن ال صاام

قااد ثااار ماان جديااد بااين القبائااب التااي تك اره ااي طبيعتيااا ال حااوع يااة حكومااة ميمااا كاناات،
وبااين الحكومااة العثمانيااة التااي كاناات تريااد ممارسااة حكميااا المباشاار عمااه رعاياىااا (.)12
كااان ماان الطبيعااي أن يحاادث التناااقص ااي المواق ا

ويااؤدج بالنتيجااة إلااه وقااوع صاادامات

دموية بين الطر ين ،ولم تستطع الحكومة عليا من رض سمطتيا ،احاطرت حينياا إلاه
التسااميم ب ااا مر الواقا اع أعي اادت الساامطة القبمي ااة إل ااه رؤس ااائيا مااع م اانحيم الص اافة القانونيااة
مدارة مناطقيم وذال بأتباع نظام ا لتزام(.)11
وممااا ىااو معاارو

أن نظااام ا لتازام يعنااي أن تعيااد الحكومااة بموجبااة إلااه شا ص

ماان ذوج النف ااوذ جبايااة الحا ارائب المق ااررة عمااه ا رض الزراعي ااة ااي منطقااة معين ااة ولم اادة
محددة.
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ويطمل عمه ىذا الش ص أسم (الممتزم) وكاان عمياو أن ياد ع مبمغاا مان المااب بماا
يعادب مجموعة الحرائب لمدة سنة واحدة ،ويناب مقابب ذلا ثمان واردات ا رض ال راجياة

(.)12

إن إتبااع ىاذا ا ساموب قاد أد إلااه تقوياة النظاام القبماي أكثاار مماا كاان عمياو قبااب
ذل ا  ،حت ااه أص اابحت أ م ااب من اااطل العا ارال تح اات الس اايطرة الفعمي ااة تح ااادات قبمي ااة ،كمااا
أصب النفوذ الحكومي ارج حدود المدن مجرد نفوذ أسمي (.)13
ياار بعااض الكتاااب إن ىنااا عوامااب كامنااة ورار تقبااب الدولااة العثمانيااة ااي ىااذه

المرحمة لذل الوحع ،وىي شعور بعض ا وساط الحاكمة ( ي ذل الوقت) باأن ا ارحاي
العراقيااة

تمثااب أيااة إ ارارات لمدولااة العثمانيااة ،إ باعتبارىااا منطقااة عازلااة مااع ا ارحااي

الفارساية ،كماا إن العارال بعياد عان مركاز الدولاة العثمانياة وتربطاو طارل مواصاعت رديئااة،
ويحا

إله ذل انشغاب الدولة بحروبيا ا وربية (.)14
وعمه ىذا مم تكن ىناا

رصاة ا ىتماام الكاا ي باالعرال وقبائماو ،ولاذل

قاد اع

ىذا الطور مان الحكام العثمااني مان أياة محاولاة ايجابياة لمعالجاة المشاكعت القبمياة ،ماعادا
اس ااتحداث منص ااب (ب اااب الع اارب) ااي تا ارة حك اام الا اوالي (حس اان باش ااا) (،)1723-1724
وكانت ميمتو أن يكون صمة بين الوالي وبين القبائب العراقية (.)15

حكم المماليك والقبائل :
نتيجة لحع

الو ة العثماانيين الاذين تولاوا الحكام قاي العارال ،قاد تمكان المماليا

ماان الساايطرة عمااه مقاليااد الحكاام ت ارة امتاادت بااين ( )1831-1749امتااازت ت ارة حكمياام
ا ولااه بقااوة ظاااىرة تجاااه القبائااب العراقيااة ،لكاان ىااذه القااوة أ ااذت بالحااع

بشااكب تاادريجي

بحيث أصب شغميم وتفكيرىم ىو إ ماد الحركاات القبمياة المتواصامة والتاي ساببيا ا ساساي
ىو إصرار الحكم الممموكي ،استيفار الحرائب من القبائب ( .)16وىي التي ر حات د عياا

إذا سنحت ليا الفرصة ،حيث كانت تشعر بثقاب الحارائب المفروحاة عميياا .ار م أن رسام
الح اريبة عمااه امنتاااج الز ارعااي ىااو (العشاار) إ أني ااا ااي الواقااع ترتفااع حت اه تصااب إل ااه
(ال م ااس) لض ارح ااي الحس اانة امروار ،وربم ااا تص ااب الح اااب إل ااه مح اااعفة الدول ااة ل نت اااج

422

مجمة جامعة تكريت لمعموم امنسانية
العدد ()2

المجمد ()15

وذار ()2228

الز ارع ااي ما ااع الفا ااعح ،وأحيان ااا ولحاجا ااة الدولا ااة إل ااه ا م ا اواب تقا ااوم بزي ااادة ت ما ااين مقا ااادير
الحاصاعت لزيااادة الحاريبة ( .)17إحااا ة إلااه ذلا كاناات الدولااة العثمانيااة تفاارض حاريبة
أ اار تس اامه بالحا اريبة البيتي ااة وى ااي س اانوية ع اان ك ااب بي اات أو ك ااوخ تس ااكنو ا سا ارة ،كم ااا
تستو ي حرائب عمه المواشي (.)18
وازار تم امحطرابات القبمية المستمرة لجاأ المماليا إلاه إتبااع أساموب ا ساتعانة
باابعض القبائااب لحاارب قبائااب أ اار وتااأجيا الص اراعات الدا ميااة بااين الشاايوخ المتنا سااين
حاامن كااب قبيمااة .كم اا إن رؤوسااار الممالي ا الت اواقين لعسااتحواذ عمااه الساامطة لجااأوا أيحااا
لعسااتعانة بااالقوة القبميااة حااد بعحاايم الاابعض ،ا ماار الااذج أعطااه القبائااب ااي ىااذا الاادور
أىميااة سياسااية مت ازياادة بمغاات ذروتيااا بااد وب الشااي (حمااود الثااامر السااعدون) زعاايم قبائااب

المنتفاال بغااداد عمااه رأس قواتااو عااام 1813م ( ،)19كمااا زاد ماان أىميااة القبائااب ااي ىااذه
الفترة أيحا حاجة الممالي لعستعانة بيا ي صد ا

طار ال ارجية المحدقة باالعرال مثاب

ال طاار الفارسااي مااا بااين ( ،)1779-1776ونشاااط إمااارة (وب السااعدون) ااي أوا اار القاارن

الثامن عشر .و ي نفس الوقت لجأت القبائب ي ىاذه الفتارة أيحاا إلاه عقاد محالفاات عاماة
يما بينيا لتحقيل ايات محددة مما زاد ي قوة موقفيا تجاه الممالي (.)22
و ي مرة المواق

المتناقحاة باين المماليا والقبائاب ،د اب الجايش العثمااني عاام

( )1831بغداد بقيادة (عمي رحا) منيياا حكام ىاذه الفتارة المحاطربة اي العارال .وقاد اتباع
ىذا الباشا عب حكمو منيجا جديدا ي التعامب مع القبائب ،تمثاب بببعااد القاوات الحكومياة
عن الصدام المباشر معيا عن طريل إتاحة الفرصة لشايو يا المتنا ساين لتصافية ع ااتيم
يمااا بياانيم ،اابذا مااا سااقط أحاادىم ااي الصاراع اسااتبدب ب ا ر م اواب لمدولااة ( .)21وقااد سااار
مفاؤه من بعده عماه نفاس المانيا اي التعاماب ماع القبائاب اي وساط وجناوب العارال ،و اي

الوقت الذج كرسوا ياو جياودىم لمقحاار عماه امماارات الكردياة شابو المساتقمة اي المنطقاة

الشمالية ،حيث لم يكن بوسعيم ونذا

رض حكميم المباشر عمه القبائب العربياة والعشاائر

الكردية ي ون واحد (.)22

عودة الحكم العثماني المباشر واألكراد
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يعد انتيار حكام الاوالي (داود باشاا) و ار الاو ة المماليا عماه بغاداد عاام 1831م
بدأ الحكم العثماني المباشار عماه العارال ،حياث أصابحت كمماة السامطان ىاي العمياا ،وبياذا

أعيااد ارتباااط بغااداد ثانيااة بالساامطة المركزيااة المباشارة ،بعااد أن تمتااع المماليا ماان (-1749

 )1831بحكم مستقب عن سمطة الدولة العثمانية (.)23
والواقااع إن حمم ااة (عم ااي رحااا) العس ااكرية الت ااي أني اات الحكاام الممم ااوكي ،ل اام تك اان
حممة تأديبية عادية كسابقاتيا التي توجو حد العصااة ،باب كانات تحماب معياا أ كاا ار جديادة
يريااد بيااا الساامطان أن يحكاام حكمااا مركزيااا عمااه ط اراز امدارة التااي تم حاات عنيااا الثااورة

الفرنسية (.)24

ومن الطبيعي أن تؤثر مثب تم ا كاار وبشاكب مباشار عماه العصابيات الحاكماة

ي شماب العرال .وعميو اان أوب عماب قاام باو السامطان المصام محماود الثااني (-1828
 )1839حااد اممااارات والعشااائر الكرديااة ،ىااو ر ااض القارار الااذج ات ااذه ماان قبااب الساامطان
س ا اميم ا وب ( ) 1532-1513بشا ااأن الصا اام ما ااع رؤوسا ااار ا ك ا اراد اصا ااة بعا ااد معركا ااة
جالديران ( ،)1514ذل الصم الذج كان من شاروطو مان ا كاراد شابو ا ساتقعب حامن
امدارة المركزيااة العثمانيااة مقابااب انحاامام ا ك اراد إلااه جانااب العثمااانيين ااي تم ا المعركااة

( .)25إ أن ذل امجارار واجاو معارحاة قوياة مان قباب ا كاراد الاذين اعتباروه تعاديا عماه
ساامطانيم الااذج كااانوا يتمتعااون بااو ماان قبااب ،وتما المعارحااة كاناات بمثابااة إشااعار الساامطان
العثماني وو ة بغداد بقوة ا كراد ي منطقتيم (.)26

إن ر ض ا كراد تمثاب بابععن التمارد حاد السامطة المركزياة حياث قاام

والمعرو

بعض رؤساائيم بالسايطرة عماه مسااحات جديادة اي المنطقاة التاي لام تكان اي حاوزتيم مان
قبااب متحاادين بااذل والااي بغااداد الااذج لاام يت ااذ حاادىم ااي ىااذه الفتارة المبكارة ماان حكمااو أيااة

إج ارارات سااباب عدياادة منيااا ت و ااو ماان أن يمجااأ ا م ارار ا ك اراد إلااه الحكومااة الفارسااية

طالبين عونيا .كما إن الموق
ا ك اراد ،يحااا

العسكرج لو ية بغداد ير معئم ت ااذ موقا

حاسام حاد

إلااه ذل ا عاادم اسااتقرار الحاااب ااي و يتااي الموصااب والبص ارة ( .)27ولقااد

أدت ى ااذه الظ اارو

إل ااه زي ااادة تم ااادج رؤس ااار ا كا اراد وال ااه قي اااميم ب اااحتعب المزي ااد م اان

ا راحي وا حاعيا لنفوذىم وسيطرتيم.
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وممااا يااذكر إن الفاارس ووقااو يم عمااه حاادود الع ارال متربصااين الفاارص لمتااد ب ااي
شااؤونو الدا ميااة ،كااانوا مسااتعدين لتقااديم العااون والمساااعدة لماان يطمااب ماان رؤسااار ا ك اراد
ال ااذين يمتجئ ااون ااي حال ااة حص ااارىم م اان قب ااب قا اوات وال ااي بغ ااداد إل ااه ا ارح ااي الفارس ااية

لعحتمااار بااالفرس وطمااب العااون لموقااو

حااد تم ا الق اوات .وبالفعااب ،قااد حاولاات الحكومااة

الفارسااية التااد ب بشااؤون العارال بحجااة تقااديم العااون لااو ة بغااداد حااد بعااض رؤسااار ا ك اراد
ال ااذين ك ااانوا يثي اارون الن ازع ااات عم ااه ح اادود ال اادولتين (العثماني ااة والفارس ااية) ،إ إن ا ول ااه
ر حت ذل (.)28

إن سمو ا كراد حاد السامطة المركزياة

يعناي إن سياساة الحكوماة العثمانياة قاد

حعفت ي العمب عمه اساتعادة سايطرتيا المباشارة عماه المنااطل الكردياة ،باب العكاس مان

ذل

قد أصبحت أقو عماه مماا كانات عمياو اي الساابل ،حياث عاادت إلاه إتبااع أساموبيا

القديم ي التعامب مع رؤسار ا كراد القائم عمه تحريض رئيس كردج عماه و ار أو تقرياب
أحاادىم وابعاااد الثاااني ،ثاام ماان ا لقاااب م ارين مثااب (البي ا والباشااا) ،وىااذه ا لقاااب كاناات
تم اان لم اان يت ااوله منص اابا إداري ااا ااي الس اامطة ،وب اانفس الوق اات كان اات تم اانحيم المقاطع ااات
ستغعليا لمصالحيم ( .)29بامحا ة إله ىذه ا ساليب قد كانت تشان عماييم باين ووناة

وأ اار حم ااعت عس ااكرية  ،إم ااا لمقح ااار عما اه حرك اااتيم أو مجب ااارىم لعنص ااياع وام اار
السامطة المركزيااة ،وكانات مثااب تما الحمااعت تشان عمااه امماارات الكرديااة والعشاائر القويااة
اص ااة عش ااائر الج ااا

ااي الس ااميمانية وعش ااائر البمب اااس ااي اربي ااب ( .)32وق ااد أدت تما ا

اليجمااات إلااه ىاارب الاابعض إلااه ا ارحااي الفارسااية وأحااطر القساام الباااقي إلااه ا سااتقرار
تحت السمطة المركزية.

والواقااع إن ساايطرة الحكومااة المركزيااة عمااه تم ا اممااارات والعشااائر ،كااان البدايااة

الفعميااة لعااودة ساامطتيا المركزيااة المباش ارة عمااه بقيااة العشااائر ا قااب قااوة وشااأنا ااي المنطقااة

الكردي ااة ،و اص ااة بع ااد عق ااد معاى اادة أرح ااروم الثاني ااة ع ااام  1847ب ااين ال اادولتين العثماني ااة
والفارسية (.)31
بامحا ة إله ذلا  ،ولكاي تقاوج الحكوماة العثمانياة مركزىاا باين العشاائر الكردياة،

قد كانت تقترح عمه من كان يتوله أمر حكم المنطقة الكردياة أن ت ار قاو عناد تعيناو حامياة
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عس ااكرية عثماني ااة حت ااه تح اامن س ااعمة تطبي اال ا وام اار الحكومي ااة الت ااي تص اادرىا امدارة
المركزيااة ،وحتااه يكااون متااولي شااؤون المنطقااة عبااارة عاان موظا
المركزية المباشرة ي بغداد (.)32

حكااومي ي حااع لمساامطة

إن عودة الحكم المباشر عمه المنطقة كانت لو نتائا تمثمت بما يأتي :
 -4سيادة ا ستقرار عمه حدود الدولتين.
 -2أصب التد ب الفارسي ي شؤون المنطقة الكردية قميع.
 -5قمب من المجيود العسكرج العثماني ي المنطقة الكردية.
 -1احع

وبشكب كبير نفوذ رؤسار العشائر (.)33

وبالنتيجاة ،قااد اتاحات تما الظاارو

مجاا لقيااام بعااض ساعطين الدولااة العثمانيااة

ببعااادة بنائيااا ماان جديااد و اال حركااة إصااعحية اسااتيد ت إصااعح مااا سااد ااي كيااان الدولااة
أثنار ترة الحع

وا نحعب.

حركة اإلصالح والقبائل :
ااي منتص ا

القاارن التاسااع عشاار الماايعدج باادأ ااي الدولااة العثمانيااة عيااد جديااد،

حيااث ساايطرت عمااه أ كااار القااادة مسااألة كيفيااة تحااديث الدولااة وا ازلااة أسااباب الت م ا
أصابيا عب الفترة الماحية ،أ ذوا يحثون و ة بغداد عمه ات اذ مواق

القبائب ( ،)34لكن تما المواقا

الااذج

عالة جاادة تجااه

لام تظيار إ عماه شاكب عممياات حربياة حاد تما القبائاب

ال ار ح ااة لعنح اامام لس اامطة الدول ااة العثماني ااة عام ااة وو ة بغ ااداد بش ااكب اااص ( .)35كم ااا
اتبع اوا ا سااموب القااديم القااائم عمااه حاارب القبائااب ببعحاايا حااد الاابعض ام اار واثااارة نااار
ال صومات بين شيوخ تم القبائاب ( .)36يحاا

إلاه ذلا إنيام بادأوا بالمغاا ة اي مساألة

ر ع بد ت ا لتزام لضراحي الممنوحاة ليام بموجاب عقاود ،حتاه إن اراج بعاض ا ارحاي

زيد من مائتي أل

(شامي) ( ،)37عام  ،1851إلاه ثعثمائاة ألا

(شاامي) عاام ،1853

ويعمااب ساابب ذلا ىااي حاجااة الدول اة الماسااة إلااه الماااب لتنفيااذ مشاااريع التحااديث وامصااعح

التااي كاناات الدولااة قااد اعتزماات عمااه تحقيقيااا ،إحااا ة إلااه ذل ا ىااو محاولااة الدولااة زيااادة
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العدد ()2

ا عبااار عمااه الش اايوخ الااذين يتقاادمون لم ازي اادات ا لت ازام محااعا
(.)38

س اايطرتيم عمااه قب ااائميم

لكاان سياسااة الشاادة التااي اساات دميا و ة بغااداد حااد القبائااب لاام تااؤدج إلااه نتيجااة

حاسمة مما د ع ببعض أولئ الو ة إله التساىب معيا ي بعض ا حياان ،يار إن السامة
ا ساسية بقيت كما ىي ي سياسة الدولة العثمانية تجااه القبائاب .حتاه إن السانوات ا ولاه
م اان حك اام الس اامطان عب ااد العزي ااز ( )1876-1861واجي اات الكثي اار م اان المش اااكب القبمي ااة
ال طي ارة الناتجااة عاان محاااو ت الحكومااة العثمانيااة بمواردىااا ياار الكا يااة إحكااام ساايطرتيا

عمه القبائب وبسط سمطانيا عمه مناطل لم تصب إلييا سمطة الحكم العثمااني المباشارة مان
قبااب .وكاناات اباارز تما المحاااو ت مااا جاار أيااام حكاام الاوالي نااامل باشااا ()1868-1863
الااذج عم ااب جاى اادا عمااه تحوي ااب المش ااي ة القبميااة ااي بع ااض المناااطل إل ااه وظيف ااة إداريااة

( .)39إ إن محاولتو تم بارت بالفشب ،وذل لتعارحيا مع التقاليد العربياة اي المشاي ة
التي تمتد جذورىا إله عصور قديمة (.)42

إن ىااذا الوحااع يوحا لنااا إن ا ساااليب السااابقة التااي اساات دمتيا الدولااة العثمانيااة

وو تيااا ااي الع ارال لمتعامااب مااع القبائااب قااد أثبتاات شااميا ،لكاان ااي نفااس الوقاات ،إن ىااذا
يعناي توقا

جياود الحكومااة عان إيجاااد الباديب أو الباادائب لمتعاماب مااع القبائاب ( ،)41حيااث

أدركاات إن المعالجااات المبنيااة عمااه القمااع وامرىاااب

الارأج عمااه ات اااذ إجارارات ايجابيااة تيااد

تااؤدج إلااه حااب المشااكمة ،اسااتقر

إلااه تحويااب أ اراد القبائااب إلااه ماواطنين منتجااين،

وذل ا عاان طرياال تطااوير نظااام ممكيااة ا ارحااي الزراعيااة ،وىااو النظااام الااذج ماار قبااب ذل ا
بعاادة م ارحااب .بعااد أن طبقاات الدولااة العثمانيااة أوب ا ماار أحكااام الش اريعة امسااعمية عمااه
ا ارحا ااي ،و عصا ااتيا أن تظا ااب رقبا ااة ا رض ممكا ااا لمدولا ااة بينما ااا يحا ااتفظ شا ااا موىا بحا اال
ا نتفاااع منيااا لقااار ال اراج الااذج يؤدونااو عااادة بتااأثير نزعتيااا العسااكرية وحروبيااا المسااتمرة،
اسااتبدلت ذلا النظااام با ر قساامت بموجبااو ا ارحااي إلااه إقطاعااات وزرعاات عمااه القااادة

وا مارار لقاار تقاديميم عااددا مان الفرساان المساامحين عناد الطماب .وقاد طباال ىاذا النظاام ااي
الع ارال جنبااا إلااه جنااب مااع نظااام ا لت ازام والااذج حاولاات الدولااة إلغاااره بقااانون صاادر ساانة

1839م ولكن تطبيقاو لام يانج ( )42ظاب الحااب عماه ماا ىاو عمياو إلاه أن صادر قاانون
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ا راحي سنة 1858م والذج قسمت أراحي الدولاة بموجباو إلاه مساة أصانا

 :ممموكاة

– موقو ااة – أميري ااة – متروك ااة – ما اوات ( .)43أص اابحت نتيج ااة ل ااذل أ م ااب ا ارح ااي

القبميااة ااي الع ارال ماان الصاان
ي ااي

الثالااث ،وىااو ا ماار الااذج واجيتااو القبائااب بمعارحااة قويااة،

تق اار ب ااأن أرح اايا مما ا لمدول ااة و حت ااه لش ااي القبيم ااة ،ب ااب ى ااي ااي نظرى ااا ممكي ااة

مشااتركة لجميااع أ اراده ،وقااد ي صااص جاازر منيااا لمشااي كااي يصاار ماان عائااداتيا عمااه
أ راض القبيمة المشتركة (.)44
لقاد أدر مادحت باشاا كااب تما التعقيادات ااقترح عمااه البااب العاالي أن يسام لااو

بتف ااويض ممكي ااة ا ارح ااي ا ميري ااة ااي العا ارال لمما ازارعين بس ااندات الط ااابو قب ااب اقت ارح ااو.
إلااه تااوطين القبائااب شاابو البدويااة والقحااار

وعميااو قااد باادأ بتنفيااذ المشااروع الااذج كااان ييااد

عمااه صاادامات القبائااب حااوب ممكيااة أ ارحااي وتوجيااو ح اربة لمنظااام القبمااي ماان ااعب إلغااار

الممكية الجماعية لضرض واستبداليا بالممكية الفردياة الصاغيرة التاي يصاب المازارع بموجبياا
مسئو أمام المحكمة مباشرة دون وساطة شي القبيمة (.)45

ولكاان أ مااب أولئا الم ازارعين ماان أبنااار القبائااب لاام يقبم اوا عمااه ا سااتفادة ماان ذلا

الترتيب نظ ار لمحاجز النفسي الاذج يفصاميم عان الحكوماة ،قاد اعتاادوا عماه اعتبارىاا عادوا
ليم ع يعقب من وجية نظرىم – بان تقدم الحكومة عماه أجارار يساتيد

نفعيام ( .)46ثام

إن حاال تمما ا رض مسااتمد ااي عاار يم ماان الساايطرة عمييااا بحااد السااي

و معنااه لممكيااة

مس ااتندة عم ااه ورق ااة أس ااميا (س ااند ط ااابو) ،وعم ااه ال اار م م اان ذلا ا ال اار ض م اان قب ااب بع ااض

المزارعين ،ان عممية التفاويض قاد قممات مان امحاطرابات القبمياة اي بعاض المنااطل إلاه
حد كبير ( ،)47ولكن كان ا مر عكس ذل
وبعااض وجيااار الماادن عاازو

اي أ ماب المنااطل التاي اساتغب يياا الشايوخ

أ اراد القبائااب سااجموا أ ارحااي واسااعة بأساامائيم متاواطئين ااي

بعض الحا ت مع الموظفين (المرتشين) الذين اشر وا عمه عممية التسجيب (.)48
وىك ااذا ن اااب بع ااض الوجي ااار حقوق ااا قانوني ااة

يممك ااون الق ااوة العزم ااة لممارس ااتيا

بالفع ااب ،ااي ح ااين دم اار الش اايوخ ال ااذين تحولا اوا إل ااه م ااالكين أ ح ااب عناص اار الععق ااة الت ااي
تربطيم بأ راد قبائميم ،إذ اتساع الصادام باين الطار ين وانتشارت الفاوض لدرجاة لام يعاد معياا
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با مكان إتمام عممية التفويض ،أوقفتيا الحكومة بعد أن تام تفاويض ماس ا ارحاي قاط
(.)49

بامحا ة إله عمب مدحت باشا ىذا ،انو قام بمحاولة تتريا القبائاب العراقياة ،إ

ان ااو واج ااو ص ااعوبات عدي اادة .وي اار ( )CLUBBإن ااو ربم ااا ك ااان المقص ااود بالتتريا ا ى ااو
(عثمنااة) القبائااب أج جعميااا ت حااع لضنظمااة والق اوانين التااي وحااعيا ماادحت باشااا نصااب
عينيو طيمة أيام و يتو ي العرال (.)52( )1872-1869

السمطان عبد الحميد الثاني والقبائل

بعااد نيايااة حكاام و يااة ماادحت باشااا ااي بغاااد ،تمتيااا ت ارة كاناات أباارز سااماتيا حالااة

عدم ا ستقرار السياسي .ويكفي لمتدليب عمييا القوب إن عشارة و ة تعااقبوا عماه و ياة بغاداد
ااعب الفتا ارة الواقع ااة ب ااين س اانتي ( .)1912-1879كم ااا تعاق ااب عم ااه حك اام و ي ااة البصا ارة

ااعب نفا اس الفتا ارة س اابعة عش اار والي ااا ( .)51وم اان الطبيع ااي إن ى ااذا الوح ااع يجع ااب م اان
الصاعب عمااه أج مانيم (بااع شا ) مباشارة عماب جاااد لمعالجاة مشاااكب و يتاو و ااي مقاادمتيا

المشااكمة القبميااة المعقاادة ماان وجيااة نظاار الدولااة العثمانيااة .كمااا اتساامت ىااذه الفت ارة أيحااا
بظيا ااور ش صا ااية السا اامطان عبا ااد الحميا ااد الثا اااني ( )1929-1876عما ااه ما ااا عا ااداىا ما اان

ش صيات الدولة العثمانية سوار ي العاصمة استانبوب أو الو يات العثمانياة ( .)52ويبادو
إن المشكمة القبمية كانت تحتب جزراً من اىتماماتو ،نممس من ذل تأكيده ي رمان تعياين
الو ة عمه حرورة معالجاة تما المشاكمة ،كماا نمماس أيحاا اي تعميقاات جريادة و ياة بغاداد
الرسمية (الزورار) التي كانت تكرر القوب عن اىتمام السمطان بأمر القبائب (.)53
وعميو ،بن ذل ا ىتمام تجسد ي وحع طة لمعالجة المشاكمة معالجاة جذرياة،

ااامجرار الوحيااد ذو الطااابع ا يجااابي الااذج أماار بااو الساامطان عبااد الحميااد الثاااني ،ىااو ق ارار
ت مدرسة ي استانبوب توحع تحت إش ار و ش صيا ،ويتم ا تيار تعميذىا مان باين أبناار

القبائب ي الو يات العربية الم تمفة حيث يتمقون تعميميم عمه نفقة الدولاة ،وتقارر أن تفات

تم المدرسة التي سميت (مكتب العشيرة) ي /12ربياع ا وب1312/ى ا .وقاد ساا ر بالفعاب
إله استانبوب عدد من أبنار شيوخ القبائب العراقية لعلتحال بتم المدرسة (.)54
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ويبادوا إن ىاد

الساامطان مان ذلا العمااب ىاو محاولاة تربيااة وتادريب أبناار القبائااب

عمه تقديم الطاعة والو ر والتفااني وام اعص ل دماة الدولاة العثمانياة ،يماا لاو تولاوا قياادة

وزعام ااة قب ااائميم مس ااتقبع .أو ق ااد يك ااون القص ااد م اان ذلا ا ى ااو ح اامان إطاع ااة وب ااار ى ااؤ ر
الصبيان والفتيان وامر السمطان والحكومة أو مثبات حسن نواياىم تجاه الحكومة.
و يما عدا ذل ير بعاض الكتااب إن الدولاة و اعب ىاذه الفتارة عجازت عان تقاديم
ىم أسباب المشكمة القبمية اي العارال .قاد ظمات ممكياة ا رض محاو ار لمصادام

حب ناج
ب ااين م تما ا

ا طا ا ار

المعني ااة ب ااذل  ،ول اام ينف ااع القانون ااان الم ااذان أص اادرتيما الدول ااة أعا اوام

1882م و1892م ااي إيج اااد ح ااب لي ااا ،ب ااب العك ااس م اان ذلا ا

بنيم ااا كرس ااا ا م اار الواق ااع

اااعتبروا أربعااة أ ماااس ا ارحااي العراقيااة أميريااة تعااود ممكيتيااا لمدولااة يحاال ليااا ا نتفاااع

والتصر بيا .بينماا يكاون شاا موا ا رض الفعمياون مجارد مساتأجرين يمكان لمدولاة طاردىم
ااي أج وق اات ،كم ااا يح اال لي ااا إن تطم ااب م اانيم أج إيج ااار تق اارره .وم اان جان ااب و اار كان اات
ساامطات العيااد الحمياادج حريصااة عمااه جمااع أكباار قاادر ماان الح ارائب ماان السااكان و ااي

أقصاار وقاات ممكاان ،وقااد أد ذل ا إلااه تياارب القبائااب وانتقاليااا ماان مكااان م اار بااد ماان
ا سااتقرار ااي ارض معينااة وتوجيااو جيودىااا لزراعتيااا ( .)55وحتااه حااين تسااتطيع أحاادىا
ا ستقرار ي ارض معيناة لابعض الوقات بنياا سارعان ماا تنيما

ساببيا مكاائر الباشاوات .ولاام يكتا

يماا بينياا اي صاراعات

ىاؤ ر باذل  ،بااب كاانوا عناد بداياة كااب موسام مان مواساام

الجبايااة يجااردون حمااعت حااد القبائااب لحمميااا عمااه د ااع مااا ىااو مقاارر عمييااا ،ور اام ذل ا
اابنيم

ينجحااون ااي ا مااب ا حيااان ااي الوصااوب إلااه تم ا الغايااة .إذ لاام يبم ا مااا كاناات

الدول ااة تحص ااب عمي ااو أكث اار م اان واح ااد بالمئ ااة ( )%1م اان الحا ارائب المق ااررة عم ااه بع ااض

المناطل (.)56

يتب ااين مما ااا ذكا اار ،إن كا ااب محا اااو ت الحكوم ااة العثمانيا ااة ا ااي إجبا ااار القبائا ااب أماااا

لعنصياع وامر الحكومة من الناحية السياسية أو د اع الحارائب مان الناحياة ا قتصاادية،
لم تحقل ايتيا ،وىذا ما شجع تم القبائب ي ىذه الفترة لموقو
تشعر القبائب بحع

ي مواجياة الدولاة ،حاين

السمطة العثمانية نتيجاة امنياا الاذج أصاابيا مان حروبياا اي أورباا

بحيااث لاام يعااد لاادييا ق اوات تكفااي لمواجيااة حالااة القبائااب .كاناات وساايمة الدولااة الوحياادة ااي
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العدد ()2

حالتيااا ىااذه ىااي العااودة إلااه ا سااموب القااديم ااي تعامميااا مااع القبائااب ،والقااائم عمااه ح اربيا
بعحيا مع ام ر والشيوخ يما بينيم لموصوب إله ىد يا.

وير بعض الكتاب إن الدولة العثمانية معتمدة عمه ىذا ا سموب مساتعينة بنازوع

الش ص ااية القبمي ااة العربي ااة إل ااه كا اره المنا س ااين كرى ااا
العثمانياة

تح اادده ح اادود .حي ااث إن الس اامطات

تسااتطيع الساايطرة عماه العارال شااي ار واحادا إذا مااا اتحاادت القبائاب العربيااة تحاات

قيادة زعايم واحاد .ولاذل لجاأت إلاه المكائاد محاداث الشاقال لايس باين القبائاب الكبيارة قاط،
بااب بااين ااروع القبيمااة الواحاادة ،وناااد ار مااا كاناات تفشااب ااي تما المكائااد التااي تاادبرىا بواسااطة
أش ا اص متمرسااين عمااه مثااب تم ا ا عماااب ،اصااة بااين ا اراد ياار ال اواعين ماان أ اراد

القبائب (.)57

وىكذا تكون الدولة العثمانية قد شمت ي إيجاد حب يرحي القبائب عماه سياساتيا

مااع عماام السااعطين ماان وب عثمااان إن كث ارة الح اوادث القبميااة ااي الع ارال يعااود إلااه عاااممين
ىمااا ،إىماااب وحااع

وسااور المااوظفين القااائمين عمااه شااؤون القبائااب أو  ،والااه عاادم ات اااذ

ىؤ ر السعطين أج أجرار عاب لسد الثغرات بين امدارة العثمانية والقبائب.
هوامش البحث

 -1ابن منظور ،لسان العرب ،المجمد الحادج عشر ،بيروت  ،1956ص541

 -2عبد الجميب الطاىر ،البدو والعشائر ي البعد العربية ،القاىرة  ،1955ص22
 -3جواد عمي ،المفصب ي تاري العرب قبب امسعم ،ج ،1بيروت  ،1968ص573
 -4حسين البراقي ،تاري الكو ة ،النج

ا شر  ،1962ص197

 -5عما ااي الا ااوردج ،لمحا ااات اجتماعيا ااة ما اان تا اااري الع ا ارال الحا ااديث ،ج ،1بغا ااداد ،1969
ص17

 -6عبد العزيز سميمان نوار ،داود باشا والي بغداد ،القاىرة  ،1967ص98
 -7كارلتون كوت ،القا مة ،ترجمة برىان دجاني ،بيروت  ،1959ص272
 -8عبد العزيز نوار ،المصدر السابل ،ص12
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 -11عبد الجميب الطاىر ،العشائر العراقية ،ج ،2بيروت  ،1972ص37
 -12عبد اهلل الفياض ،الثورة العراقية الكبر  ،1922بغداد  ،1975ص45
13- Cohen. S. , British Policy in Mesopotamia , London 1967 , p12
14- Clubb. S. B. Arabian Adventures , London 1978 , P45
 -15عباس العزاوج ،العرال بين احتعلين ،ج ،8بغداد  ،1955ص284
 -16عبد الجميب الطاىر ،العشائر العراقية ،ص38

 -17لونكري  ،أربعة قرون من تاري العرال الحديث ،ترجمة جعفر يااط ،بغاداد ،1949
ص385
 -18حامد الباز ،البصرة ي الفترة المظممة ،بغداد  ،1969ص68
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القاىرة  1987رسالة دكتوراه ير منشورة ،ص28
 -23سالنامة و ية بغداد سنة 1322ىجرية ( )1882ص255
زكي صال  ،بريطانية والعرال حته عام  ،1914بغداد  ،1968ص137
 -24عبااد الك اريم رايبااة ،مقدمااة ااي تاااري العاارب الحااديث  ،1918-1522ج ،1دمشاال
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 -25ادمون ريب ،الحركة القومية الكردية ،بيروت  ،1973ص17
 -26شر ان البدليسي ،الشر نامة ،ترجمة محمد عمي عوني ،القاىرة  ،1948ص124
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 -37عممة عثمانية
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