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عشائر مدينة الحمة بين سياسة التفرقة العثمانية وسياسة االحتواء البريطانية 
(9681-9191) 

 م.م. يونس عباس نعمة
 جامعة بابل/مركز وثائق ودراسات الحمة والبابمة

 المقدمة
% من مجموع السكان في  العيرا  58ة سواء كانت المستقرة منيا أو المتنقمة نسبة تزيد عمى شكمت العشائر العراقي

ف  المدة موضوع البحث ، وقد دلت البحوث العديدة عمى ان تمك العشائر كانت ف  حالة من الجيل والتخمي  وسيوء اادارة 
ا من مدة حكم ااحتالل البريطان ، فكانت األراض  ، وف  حالة من الصراع الدائم مع الحكومة العثمانية المستبدة وما بعدى

تدار من قبل تمك الحكومات المتعاقبة الت  اىم ليا سوى أستحصال الضرائب من الميزارعين اليذين لمييكن  كثييروا ااىتميام 
سيينوات بيياارض ذلييك ان مناعتيييا ا تسيياوي الخسييائر التيي  يييدفعونيا ميين اجميييا خاصيية وان تمييك ااراضيي  كانييت تيي جر لعييدة 

، أستبشير الجميع اليايير 9581لمجموعة من الممتزمين ترافقيا مشياكل كثييرة أدت اليى اىمالييا عميى مير السينين ، وفي  عيام 
من المزارعين بسياسة جديدة لمحكومة العثمانية ، جاء ف  اىم اسيبابيا ااعتيرا  بيسن سياسية الحكومية العثمانيية في  التعاميل 

السياسة الجديدة غايتيا نقل ممكية اارض الى المزارعين ومنذ ذلك التسريخ تكش  عمى مع مسسلة اارض كانت خاطئة وان 
مر السنين حقيقة ىذه السياسة الت  لم تجمب الناع لماقراء والمساكين مين اصيحاب اارض بيل حيولتيم اليى اشيبو بالعبييد بييد 

ااجتماعيية والمنزلية العائميية وا يبيال  لموصيول  مالكين جدد كان غالبيتيم يمد نظرة الى من ىو اعمى شسن منيو في  المرتبية
 الى غاياتو ان يصعد عمى اكتا  أولئك المزارعين الاقراء الذين جاء ااصالح من أجميم .

بعد ان تخمصت العشائر العراقية ومنيا الحمية الت  ى  محور البحث من ااسيتبداد العثميان ، وقعيت في  سياسية  
اث بدقية لمعرفيية الكيايية التي  يمكين الناياذ منييا الييى ذليك المجتميع العشيائري اليذي بيدأ ينييدم  مياكرة لمحتيل كيان يراقيب ااحيد

شييئًا فشيييئس فيي  الحييياة المدنييية وينقيياد الييى ادارة مركزييية فسختيار ااحييتالل البريطييان  سياسيية لممميية النظييام العشييائري وصييياغة 
تقالييد السيائدة فييو ، والمعيب عميى سياسية الموازنية بيين ىيذا القوانين الخاصة بو وعده كيان خاص مستقل تحكميو ااعيرا  وال

 الكيان العشائري وبخاصة من يستمر بسمر الحكومة البريطانية وااطرا  ااخرى الم ثرة ف  العرا  
ان ىييذا البحييث ىييو محاوليية لتسييميط الضييوء عمييى السياسييتين فيي  بن واحييد ودراسييتيما بعناييية اسييتخالص الييدروس  

الخبيثيية التيي  دائمييًا مييا يسييتخدميا المحتييل ، واثبييات ان النظييام العشييائري فيييو ميين التحصييين الكيياف  الييذي  والعبيير ميين الطيير 
 ياشل مخططات ااحتالل .

قسم البحث الى عدة نقياط كيان أولييا لمحية مختصيرة عين السياسية العثمانيية قبييل حكيم اليوال  ميدحت باشيا لمعيرا  
وميا جياء في   9581بحث سياسة الدولة العثمانية تجاه العشائر الحمية منذ عام ،  وف  الموضوع الثان  تناول ال9581عام 

قانون ااراض  ونظام الطابو وما رافقيا من سمبيات عديدة ف  تطبي  ىذا القيانون حتيى نيايية الحكيم العثميان  في  العيرا  ، 
لعراقية وما صدر من قوانين اعيادة المكانية وف  الموضوع الثالث تناول البحث السياسة البريطانية ف  التعامل مع العشائر ا

فقيد كيان الموضيوع  9195ااجتماعية لمعشائر العراقية والحمية منيا ، وبما ان السيطرة عمى مدينة الحمية تيسخرت حتيى عيام 
وع وحتى احكام سيطرتيا عمى الحمة وف  الموض 9191الرابع حول موق  العشائر الحمية منذ دخول القوات البريطانية عام 

الخييامس تنيياول البحييث فشييل السياسيية البريطانييية فيي  التعامييل مييع عشييائر الاييرات ااوسييط وخاصيية الحمييية منيييا لممييدة مييا بييين 
9191 – 9191 . 
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 .9681أوال : لمحة عامة عن سياسة الحكومة العثمانية قبيل عام 
 11لسييييطرة الدولييية العثمانيييية حتيييى  9811كيييانون ااول  19خضيييع العيييرا  الحيييديث منيييذ 

(، اثيير وقوعييو تحييت ااحييتالل  9815-9899باسييتثناء المييدة مييابين   9195تشيرين الثييان  
، وف  بداية ىذه الحقبة الطويمة من (9 سنة 151الصاوي، اذ ان سيطرة الدولة العثمانية ناىز 

-9891اليييزمن ادخميييت التنظيميييات ااداريييية اليييى العيييرا  فييي  عييييد السيييمطان سيييميمان القيييانون   
، والت  لم تكن مبنية عمى اسس قانونية فعدت اقرب الى ااعرا  والتقاليد القبمية 9811احتاللو بيداد سنة ، بعد (9 (9888

 . (1 الموروثة منيا الى التنضيمات العصرية الحديثة 
فيي  ىييذه المرحميية اتبييع العثمييانيون فيي  ادارتيييم لموايييات العراقييية نظييام حكييم اشييبو بالسييائب ، ممييا ادى الييى وصييول  

السياسيي  وااداري الييى درجييات اانحطيياط والاوضييى ، فكايياءة الييوات تقيياس ميين خييالل القييدرة عمييى جمييع المييال عيين  الوضييع
طري  استحصال الضرائب ، والقدرة عمى تاديب القبائل والمدن العاصية مع مطمي  الحريية في  ميايراه مناسيب لتحصييل ىيذه 

اسطنبول بما يشبو المزاييدة وتمينل لمين يقيدم كميية مين ااميوال اامور ، اما المناصب والوظائ  الميمة فكانت تعرض ف   
اكثر يرشو بيا اعوان السمطان والت  يمكنو استرجاعيا مين خيالل زييادة الضيرائب عميى النياس ، وبالنسيبة لمميوظاين العيادين 

 . (1 فعد العرا  بالنسبة ليم كالمناى ومكان لمن ايجد وظياة ف  مكان افضل 
ة من المسائل الجوىرية الت  كانت مدار نزاع بين الوات العثميانيين وبيين القبائيل المسيتوطنة ان مسالة اارض عد

ف  تمك ااراض  ، ذلك ان العشيائر التي  وجيدت مين الزراعية عمميية اسيتقرار وميدعاة لالدعياء بالممكيية بمجيرد انتشيارىا في  
وىييم المسيي لون عيين طريقيية اسييتيالل اارض فاوجييدو تمييك ااراضيي  ، غييير ان العثمييانيين عييدو كييل ااراضيي  ممكييا لمحكوميية 

نظيام التياجير بيياالتزام مين خييالل تقسييم ااراضيي  اليى مقاطعيات كبيييرة ولميدة خمسةسيينوات، وغالبيا مييايكون المسيتاجرون ىييم 
 . (8 من كبار الشيوخ الذين يحكمون تمك المناط  العشائرية 

في  مزاييدة حتيى يكيون ىنياك تنيافس بيين شييوخ العشيائر كان النظام السائد ف  تسجير ااراضي  مين خيالل وضيعيا 
ليييرض زيييادة بييدل اايجييار حتييى يصييل بييدل اايجييار فيي  اغمييب ااحيييان الييى قيميية تاييو  مييايمكن استحصييالو ميين اارض 
وبمرور اليزمن كيان يصيعب عميى المسي ليين عين جبايية الضيرائب استحصيال الحقيو  الكاممية ، اامير اليذي كيان يي دي اليى 

ميين المييال الييى السيينة التالييية ، ويسيياعد فيي  التيياخير صييمت المييوظاين المسيي لين عيين جباييية الضييرائب ميين خييالل  تيياخير قسييم
تمقييم الرشوة من قبل ممتزم  ااراضي  وبالتيال  يي دي اليى عممييت تيراكم ااميوال المسيتحقة لمدولية تتبعييا مشياكل ميع شييوخ 

لدوليييية العثمانييييية وشيييييخ العشيييييرة فيييياذا تمكنييييت ميييين عزلييييو قامييييت العشييييائر الممتييييزمين ، ثييييم يتطييييور ااميييير الييييى معييييارك بييييين ا
 (.8 بتاجيراارض الى ممتزم اخر 

كيان مين النيادر ان اتميير سينة مين دون تصييادم بيين الحكومية العثمانييية والعشيائر العراقيية ، وكثيييرا ميا ينشييل احييد 
واخذ مايريد من ااموال ، واذا كان ف  حالة من  الواة طيمة حكمو بالقتال مع العشائر فسذا كان عمى قدر من القوة نال منيا

الضع  فانو يكتاي  بقمييل مين ااميوال ، وقيد سيبب الضيع  واانحيالل  اليذي سياد الدولية العثمانيية منيذ القيرن الثيامن عشير 
مختماية، فصاعدا مع اشتداد الصراع مع الدول ااوربية عمى جييات متعيددة مين تعزييز نايوذ العشيائر العراقيية في  المنياط  ال

لتبرز عمى اثرىا تحالاات عشيائرية اصيبحت مين القيوة في  فيرض سييطرتيا عميى منياط  متعيددة وكسنييا حكومية قائمية بيذاتيا 
 .(7 من خالل جباية الضرائب وفرض ااتاوة عمى القوافل والمسافرين الذين يمرون ف  مناط  ناوذىا 

اعييل وال سييعدون وزبيييد وكانييت  حصيية زبيييد المنيياط   ميين اىييم التحالاييات العشييائرية فيي  مييدن الاييرات ااوسييط الخز 
.وكانييت عشيييرة زبييد المسيي لة امييام الحكوميية (5 العشيائرية فيي  مدينيية الحمية وبقييية منيياط  الايرات ااوسييط ميين حصيية الخزاعيل 

يييد العثمانييية فيي  جمييع الضييرائب الزراعييية وعالقتيييا بالعثمييانين تعتمييد عمييى مييدى تطبييي  التزاميييا فيي  جمييع الضييرائب فايي  ع
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اليييوال  داود باشيييا ، كيييان ىنييياك عيييدم ثقييية بيييين الطيييرفين فقيييام اليييوال  الميييذكور بارسيييال حممييية 
عسييييكرية جييييرد فييييييا عشيييييرة اليسييييارمن حيواناتيييييا وعييييزل شييييا  ا  شييييامل شيييييخ زبيييييد ميييين 

 .(1 منصبو
سياىمت ميع عشيائرىا في   9591كان الصراع مستمرا بين الحمة وواتيا العثميانيون فاي  سينة 

غيا الكييية ضيد داود باشيا ، تبعيو تميرد في  العيام التيال  ضيد الحاميية العقيميية التي  حركة محميد ا
كييان ىنيياك تمييرد صييد سياسيية حيياكم الحميية خميي  اغييا، وفيي  سيينة  9519كانييت المسيي لة عيين الحامييية العسييكرية ، وفيي  سيينة 

باشيا ثيارت عشيائر الحمية  كانت ىناك انتااضة عشائرية ضد نام  باشا سميت بوقعة الورديية وفي  عييد اليوال  عمير 9589
، ومييع كييل ىييذه اانتااضييات فقييد اسييتمرت الدوليية العثمانييية بجباييية الضييرائب وزيادتيييا، اذ بقيييت  (91 فيي  الجربوعييية واليندييية 

عممية الجمع ف  الحمية مناطية بييد عشييرة زبييد حتيى ادى اامير في  زمين الشييخ وادي بين الشيامل اليى ىجيرة عشييرة الشيوافع 
 .( 99 ىربا من الضرائب الى الديوانية 

 (.    9191-9681سياسة الدولة العثمانية تجاه العشائر الحمية ) -ثانيا
، قيام بتقسييم الواييات العراقيية اليى عشيرة سيناج  ىي   9581، الحكم ف  بييداد عيام (99 عند تول   مدحت باشا( 

رة والعمييارة والمنتاييك وتسييعة واربعييون قضيياء وثمييان بيييداد وشيييرزور والسييميمانية والموصييل والييدليم وكييربالء والديوانييية والبصيي
اذ تيم فصييل  9578وخمسيين ناحيية وعمييى اثير ىييذا التقسييم كانيت البصييرة والموصيل سيينجقين تيابعين لوايية بيييداد حتيى عييام 

 .(91 حتى نياية الحرب العالمية ااولى  9571البصرة وجعميا واية مستقمة ، اما الموصل فاصمت عن واية بيداد عام 
كانت اولى اامور الت  حازت عمى اولوية ااصالح ف  زمن ميدحت باشيا محاولية تطبيي  قيانون ااراضي  ونظيام 

، وكيان السيبب في  ذليك لتجياوز سيمبيات المراحيل السيابقة (91 مين قبيل السيمطان عبيد الحمييد  9585الطابو الذي صدر عام 
كانتت االرايتو وال تتزال تعطتال بتااللتزام جرييدة اليزوراء مانصيو  من تعامل الدولة العثمانية مع مشكمة ااراضي  أذ جياء في  

وان صاحب االرض يعمم يقينا انو ليست ممكو فت  يرترس فييتا وال يراعتو اصت حيا التدائم لتكتون المنفعتة مستتمرة  وىت ا 
ون  ومتتا يقستترون كتتان يتتاتو بتتالنفو لمحكومتتة متتن جتتراء اعطائتتو بتتااللتزام اال ان ايتتراره كبيتترة متتن جتتراء ماي  تت ه الممتزمتت

االىمتتين عمتتال ا تت ه زيتتادة عمتتا تطمبتتو الحكومتتة بامتتل االستتتفادة والمقتتادير متفاوتتتة بتتين ال متتس والثمتتث او اكثتتر  وامتتال 
الحكومات اليوم ليس المراد بيا سمب االىمين ماعندىم  وانما ىميا مصروف لزيادة الثروة العامتة ومراعتات نفتو االىمتين 

ريق ل ستفادة اال من ناحية الزراعتة ... والتزار   اليممتك مزرعتتو واليتد لتو فتو التصترف بيتا والتجارة عندنا منحطة ف  ط
ف  ا أ   الميري حصتو والممتزم حصل عمال نصيبو ف  يبقتال بيتد الفت ال اال الربتو او ال متس او اقتل ... فاقتيتال ستوقو 

 .(98 ...منفعة ىؤالءالال ان يكون مالكا لينال رفاىا ... فا تارة الدولة التفادي فو سبيل 
 -يمكن القول انو يترتب عمى ىذه الوثيقة عدة امور :

اعترا  الدولة بان سياستيا الت  كانت متبعة ف  التعامل مع مسالة ااراض  ف  الساب  كانت خاطئة ويجب تييرىا  -9
 بعد ان اثبتت مسالة اعطاء ااراض  باالتزام فشميا .

ااراضي  كيان ناعييا فقيط لمحكومية ولمممتيزمين وان الضيرر بالدرجية ااوليى يعيود ان السياسة السابقة ف  التعامل ميع  -9
 عمى المزارعين .

ان عدم اىتمام المزارعين باألرض ترتب عميو تحويل ممكية اارض الى الزراع وان الياية من ىذا القانون ىيو تممييك  -1
 األرض لممزارعين لينالو رفاىا .

عبد الحميد وعيد الوال  مدحت باشا ىميا مناعة اليزراع وبالتيال  مناعية عامية  ان الحكومة الحالية ف  عيد السمطان -1
 الشعب ، خاصة وان التجارة ف  ىذا الوقت كانت منحطة ويمكن تعويض النقص فييا من خالل الزراعة .
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يبدوا ان ىذه النقياط الميار ذكرىيا شخصيت بدقية حجيم المشيكمة والمشياكل العشيائرية التي  
ىيامش مين التبريير عميى ماكانيت تقيوم بيو العشيائر مين ثيورات مسيتمرة  ترتبت عمييا اعطيت
 ضد الواة العثمانين .

 جاء ف  القانون الجديد لتقسيم ااراض  مايات  :
اقطاع ااراض  ااميرية الماوضة بالطابو   والذي يقصد بو نظام لمتصر  بااراض   -9

مخزينة العامة بعد وضعيا بالمزايدة العمنية وتاوض لمين بموجبو تخول الحكومة التصر  بااراض  العائدة رقبتيا ل
ت ول اليو قطعية مين ااراضي  ااميريية حي  اانتاياع بييا بعيد دفيع البيدل ويبقيى المميك لمحكومية وييرث اابنياء حي  
اانتااع عن ابائيم عمى التساوي افضل لمذكر عمى اانثى ولمحكومة ان تحول بين المنتاع وبين اارض اذا فيرط 

 يما تمزمو بو وذلك بعد ان ييمل اصالح اارض لمدة اربعة سنوات .ف
أقطاع اراض  اميرية فوضت بالمزمة وىو نظام استحدث يعط  المتصير  في  اارض الحقيو  المخولية في  نظيام  -9

الطابو بعد ان يثبت انو زرع اارض واستيميا ولو لمرة واحدة خالل خمسة عشر سنة قبل أعالن تسوية ااراضي  
عميو بعد ذلك ان يدفع خالل عشرة سنوات اقساطا عشرة ى  ح  بيت المال فيما ال اليو وبذلك اصبحت حيال ثم 

 .(98 المعطاة لو اارض تقرب كثيرا من اصحاب الطابو مع فوار  بسيطة 

 مقاطعات من ااراض  ااميرية الصرفة الت  لم تاوض حتى اان بالمزمة اما لخرابيا او لعدم تسويتيا  -1

 راض  الموقوفة اا -1

 ااراض  الت  تعود ممكيتيا لمدولة والمتصرفون بيا صناان  -8

 الر ساء والمشايخ الذين كانت ليم الزعامة القبمية  - أ
 .(97 ااقطاعيون المدنيون وىم يطم  عمييم اافندية   - ب

د سيابقا لتمبيية حاجياتيم والس ال الذي يتبادر الى الذىن حول مدى استاادة المزارعون من ىذا القيانون اليذي جياء كميا ور 
والكياية الت  طب  بيا عمى ااراض  الزراعية ، فقيد واجييت عمميية تايويض ااراضي  ااميريية وتسيجيميا بالطيابو صيعوبات 
ومشاكل كثيرة  أذ ان القائمين عمى تسجيل ااراض  كان يعترييم الجيل اضافة أليى القابميية عميى اارتشياء اامير اليذي دل 

عثميييان  واليايييية التييي  سييين مييين سيييجيل ااراضييي  اخيييذت منحيييى مختمييي  عميييا ارييييد ليييو فييي  نيييص القيييانون العميييى ان عمميييية ت
 .(95 اجميا

اعطيت سندات تمميك لالراض  بحدود كاذبة وقام العديد من العشائر الذين ليم صمة بالموظاين العثمانيين من تسيجيل 
الاالحين من بطش الشيوخ وتخويايم بان العممية سيو  مساحات شاسعة من األراض  باسمائيم مستيمين حالة الخو  لدى 

اضييافة الييى عييدم اىتمييام الكثيييرمن النيياس بالموضييوع وعييدم اعطائييو الجدييية المطموبيية  ،يتبعيييا سييوقيم الييى الخدميية العسييكرية 
 .(91 خاصة وان بيوت المزارعين خاوية ليس فييا من ااموال من ش ء

عيييا ميين الناحييية اادارييية كييل ميين اليندييية والنجيي  والشييامية والديوانييية فايي  مدينيية الحميية التيي  كانييت متصييرفية يتب 
والسماوة، استحوذ عدد من الشيوخ عمى اراض  بمساحات شاسعة وسجمت سندات الطيابو باسيمائيم في  المحاوييل والخيواص 

ااوفيير ميين ااراضيي  ، كمييا كييان اغنييياء المدينيية الحييظ (91 ونييير شيياه وميين بييين ىيي اء شيييوخ ميين الجبييور وبنيي  حسيين وزبيييد 
فاشترت عائالت الحم  وال اسكندر وال عموش الكثير من ااراض  ، كما بيعت مساحات واسعة الى عوائل من بييداد مثيل 
عائمة دانيال الييودية ، و سجمت اراض  باسماء موظا  الدوائر الحكومية العثمانية وبقييت ااراضي  سيجمت باسيم السيمطان 

 .(99 تركزت ف  النيل وابو غر   987888حتيا عبد الحميد والت  بمغ مسا
يبييدو ان عممييية اصييالح ااراضيي   التيي  تشييد  بيييا العثمييانيون حولييت ااراضيي  التابعيية لسيينج  الحميية الييى يييد عييدد ميين 
تجار مدينة بيداد والطبقة الحاكمة ف  الحمة وعدد من شيوخ العشائر يتصرفون بتميك ااراضي  كياميا يرييدون، أذ اسيتطاعت 
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القمة الت  تحكمت باارض حسب القانون الجديد ان تستعبد اوائيك المزارعيون اليذين سين ىذه 
من اجميم القانون بيد تمك الائة الحاكمة فاصيبحت العشيائر في  الحمية ممموكية خيراتييا اليى 
جماعيية صييييرة فيكييد الاالحييون ويعمييرون البسيياتين لتيينعم بيييا تمييك ااقمييية عمييى ميير السيينين 

 99.) 

صاعب ان السمطة المحمية في  المدينية قاميت بتزوييد كبيار مالكي  اارض بيافراد زاد من الم
من الحماية اطمي  عميييم الجندرمية وذكير انييم قسياة لييس في  قميوبيم مين الرحمية شي ء حتيى اذا وقيع قميب الميزارع عميييم 

 .(91 مزارع حدث فيو الخو  وكان ى اء مزودين بالبناد  وليم صالحية سجن الاالحين ف  سجون خاصة بال
وذكر ان عممية تطبي  القانون الجديد كانت ناجحة فقط ف  منطقية الينديية اذ قيام اليوال  ميدحت باشيا بتايويض ااراضي  
بالطيابو لصييار المالكيين ليسييتثمروىا غيير انيو عييدل عين ذليك فيي  متابعية ىيذه الطريقيية الناجحية رغبية فيي  وفيرة الجبايية عيين 

 .(91 الطر  ااخرى ف  البيع  
حصيمة قانون ااراض  ونظام الطابو الجديد كانت عشرات االو  من الميرات الذىبية الت  مالت بيا خزانة ااستانة  ان

الخاوية ، وظيور مشاكل معقدة ف  أدارة ااراض  خاصة ف  لواء الحمة وديالى والمنتاك ، والبدء بسياسة جدييدة تقيوم عميى 
سيييتخدام سيييالح ااراضييي  ، فعيييد قيييانون  األرض سياسييية جدييييدة   لعثمنييية العيييالم اسييياس ايجييياد اانقسيييام وتشيييجيع النزاعيييات با

 ، (98 العشائري  وتقوية اادارة المركزية العثمانية عمى حساب سمطة المشايخ 
بعيد ان امتنيع شييوخ العشيائر  9581كانت البداية محاولة ميدحت باشيا اخضياع القبائيل العربيية في  الايرات ااوسيط عيام  

ائب المتراكمة والت  استطاعت فييا العشائر  من النيل من القوات العثمانية وقتيل قائيد الحممية متصير  الحمية عن دفع الضر 
 .(98 توفي  بك ف  ماعر  بوقعة الدغارة 

ف  الوقت ناسو بدأت سياسة استمالة عدد من الشيوخ الذين كان دورىم مقصورا عمى جمع الضرائب الى مالك اراض  
شيوخ ال سعدون يدور ف  فمكيم والذين اطم  عمييم الشيوخ المتعثمنين و اسيندت لييم الوظيائ  الكبييرة  مما جعل العديد من

، فكان فيد ال عم  الثامر السعدون اول عرب  متصر  ف  الحمة لمدة خمسة عشير شييرا ، وقيد تيولى بعيده المتصير  (97 
شييخ الخزاعيل المسيمى ذرب في  مدينية النجي  وفي   بتشيتيت الخزاعيل  والشيبل وقتيل  9578اشر  باشا الذي قام ف  سنة 

ىيذه المييدة قييام العثميانيون بجمييب عشييائر الاتمية وتييوطينيم فيي  اراضيي  الخزاعيل ااميير الييذي ادى اليى نزاعييات عشييائرية كبيييرة 
 95). 

الى بعد أن بدأت المياه ف  نير الحمة تقل بسبب تحوليا 9551زاد من ضع  العشائر وتشتيتيا جاا  شط الحمة عام 
اامر الذي ادى الى ىجرة القبائل الى مناط  اخرى والت  اشتد عمى اثرىا النزاع بين العشائر   9511نير اليندية منذ عام 
، وكانت الدولية العثمانيية تسياعد طير  عميى (91 بين عشائر البوسمطان والجبور والخزاعل والشبل 9511كما حدث ف  عام 

النظام العشائري وتحطيمو مين خيالل اثيارة الايتن وقيد توسيعت حالية النيزاع لتشيمل  طر  عند قيام المنازعات ليرض تقويض
 .(11 عشيرة عنزة وقبيمة شمر أذ ساندت الحكومة العثمانية عشيرة عنزة ضد عشيرة شمر 

ولم يقتصر النزاع عمى ىذه العشائر بل تطور ف  ظل الظرو  ااقتصادية الصعبة ليشيمل ال فتمية واليسياروال مسيافر 
عشيائر شيمر  والجحيييش والزبييد وقيد سييبب ىيذا الوضييع تيدىور كبيير فيي  اامين وكثييرة العصيابات التي  اسييتيمت جايا  شييط و 

 . (19 الحمة لمدخول والخروج بسيولة والقيام بالسرقة اامر الذي ادى الى ان يقوم السكان بحماية مساكنيم باناسيم 
شييخ البوسيمطان اثيارة الايتن والنزاعيات اامير اليذي ادى  منحيت الحكومية اراضي  عشييرة الجبيور اليى 9118وف  عام 

قامييت بتاييويض قسييم ميين اراضيي  البوسييمطان لعشيييرة  9111الييى قيييام معركيية بييين الطرفينسييميت بوقعيية الجمعيييات وفيي  عييام 
 الجحيييش بعييد ان زاد ىيي اء قيميية بييدل اارض وقييد كانييت ىييذه اارض مسييجمة رسييميا فيي  دوائيير الطييابو باسييماء البوسييمطان
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، (19 ااميير الييذي قيياد الييى نييزاع تييدخمت فييييو فييروع العشيييرتين فيي  الحميية واليندييية والديوانيييية  
كيانون ااول  9ويقيت الحالة السيئة لعشائر مدينة الحمة حتى اعيادة الميياه اليى شيطيا في  

9191  11) . 
 ( 9196-9191سياسة االحتواء البريطانية ) -ثالثا

تشييرين الثييان   99المحتميية سيييطرتيا عمييى البصييرة فيي   بعييد  ن فرضييت الحكوميية البريطانييية
، قامييت بتشييكيل دائييرة الحيياكم العسييكري ، والتيي  كانييت ميمتيييا القيييام بالميييام المسييتجدة وتسلاييت ميين الرائييد  داريييس  9191

لسياينة كميين( قنصل بريطانيا الساب  في  البصيرة  وتيوم دكسيتر( احيد قباطنية  ا لبراذيمو( رئيسا والنقيب  ريدبوارد( وىو وكي
، ثيم تبعييا نوالينيود والعيراقيي نالتابعة لممقيمة البريطانية ف  بيداد مساعدا ومترجما، وعدد من الضباط والميوظاين البريطيانيي

تشييكيل دائييرة لمشييرطة تواىييا العقيييد أي جيي  كريكسييون احييد منتسييب  شييرطة البنجيياب والعديييد ميين العناصيير التيي  جائييت ميين 
 .(11 اليند

بيسن نسيبة سيكان  1وتوزيعو ف  الميدن المختماية  9111تقارير البريطانية عن تقدير السكان ف  العرا  عام أشار احد ال
% وأميا القبائيل البدويية فييي  15% ونسييبة القبائيل شيبة المسيتقرة 19% وان العيدد المسيتقرين في  الريي  99الميدن ايتجياوز 

 .(18 % 5تمثل نسبة 
ار بييين طييريقتين فيي  التعامييل مييع نسييبة السييكان الكبيييرة فيي  العييرا  المتمثميية فيي  كييان عمييى الساسيية البريطييانيين ،ااختييي

العشيييائر العراقيييية المختماييية ، األوليييى  تبييياع السياسييية العثمانيييية فييي  العييييد العثميييان  المتيييسخر والتييي  تجميييت فييي  تقويييية ا دارة 
الاات العشائرية ليرض تاكيكيا ،والثانية ى  المركزية العثمانية عمى حساب المشايخ ، ونشر اانقسامات والنزاعات بين التح

أعادة المكانة ااجتماعية لمعشائر وشيوخيا التي  كانيت تتمتيع بييا ومحاولية خمي  كييان عشيائري مناصيل عين الكييان الميدن  
 الساب  واستخدامو كسالح وقوة توازن مع المتييرات الجديدة ف  العرا  الجديد .

وييية النظييام العشييائري فيي  المنيياط  الرياييية بتشييريع السييمطة القضييائية فيي  المنيياط  اختييارت بريطانيييا ااعتميياد عمييى تق 
وضيييعو ىنيييري دوبيييس عيييام  يالعشيييائرية المدنيييية ، بموجيييب األسيييس اليييواردة فييي  نظيييام دعييياوى العشيييائر المدنيييية والجزائيييية اليييذ

 9578سياندمان( ،عيام  تروبير ، ، وذكرانو مستمد مين نظيام الحكيم اليذي طبي  في  بموجسيتان بعيد أن أنشيسه البر (18 9198
وكانت  9198شباط  99ىذا النظام ساري الماعول منذ  د، وف  العرا  ع(17 بعد أن وجد أن النظام العشائري بحالة انحالل

نزاع األراض  يكون احد طرفية أوكمييما من أفراد العشيائرية يحيال مين ألحياكم السياسي  لممنطقية  ءفحواه أن أي نزاع باستثنا
فييا النزاع  لى ىيسة قضائية عشائرية   تتسل  من شيوخ او محكمين عشائريين انياء النيزاع وفقيا لمعير  ويرجيع الت  حدث 

 .(15 الى الحاكم السياس  القرار النيائ  ف  المصادقة عمى الحكم او رفضو 
سو  تحتل مستقبال  تكون النظام من احدى وعشرون مادة عمى ان يشمل تطبيقو المناط  الت  احتمت والمناط  الت  

وقيد جيياء فيي  سييبب اختييار ىييذا النظييام لكيي  يناسييب العيادات والتقاليييد المحمييية وانييو ليييس مين السيييولة تطبييي  القييانون المييدن  
وقانون العقوبات عمى افراد العشائر وان تشكيل المجيالس ااداريية  المحميية في  كيل وحيدة اداريية عاميل مشيجع لمشييوخ عميى 

  مناطقيم العشائرية ، ولذلك فان المجيالس ااداريية بيدأت تنتشير في  مراكيز االويية م لاية مين ر سياء حاظ اامن والنظام ف
،وفيي  ناييس الوقييت شييكمت قييوات جديييدة ميين (11 العشييائر حتييى ان العديييد ميين الشيييوخ أصييبحو أعضيياء فيي  المجييالس اادارييية 

تحيت قييادة ابنياء الشييوخ وبسشيرا  مباشير مين الحكيام ابناء المنياط  التي  دخمييا اانكمييز سيميت  الشيبانة( ، والتي  وضيعت 
 .(11 السياسيين لتقوم بسعمال الحراسة الميمية ونقل البريد 

قام البريطيانيون بتوسييع نظيام دعياوى العشيائر بعيد سييطرتيم عميى جمييع ااراضي  العراقيية، اذ صيدر نظيام دعياوى العشيائر 
ليييو قيييوة القيييانون التشيييريعية عنيييد صيييدور القيييانون ااسييياس العراقييي   ، اليييذي اصيييبل 9195تميييوز  95المدنيييية والجزائيييية فييي  
ميين الدسيتور عمييى ان جمييع البيانييات واانظمية والقييوانين التي  اصييدرىا  991، أذ نصييت الميادة  9198 الدسيتور( فيي  سينة 
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القائيييد العيييام والمنيييدوب السيييام  والتييي  اصيييدرتيا حكومييية المميييك فيصيييل منيييذ الميييدة بيييين الييييوم 
وتاريخ تنايذ ىذا القيانون تعيد قيوانين صيحيحة مين تياريخ  9191ين ااول الخامس من تشر 

فسنييو  11، وبموجيب تاسييير قيانون دعياوى العشييائر المدنيية والجزائيية فيي  الاصيل (19 تناييذىا
 .(19 يمكن نقل اي ابن مدينة غير مرغوب فيو من ااراض  العشائرية بموجب امر اداري 

وحتتال أحكتام ستيطرتيا  9191 ول القتوات البريطانيتة عتام موقف العشائر الحمية من  د-رابعا
 عمال الحمة : 

قامت الحكومة العثمانية بحممة دعائية ف  ارجاء الوايات العراقية لحشد التسييد والمساندة ضد ااحتالل البريطان ، فقامت 
لحصييول عمييى الاتيياوى ميين المراجييع بارسييال وفييود الييى المييدن العراقييية المختمايية خاصيية مدينيية النجيي  وكييربالء والحميية ليييرض ا

الدينييية ضييد ااحييتالل البريطييان ، وعمييى اثيير زيييارة احييد الوفييود الييى مدينيية النجيي  عقييد اجتميياع جميياىيري فيي  جييامع الينييدي 
، وفي  مدينية الحمية عقيد (11 بحضور عدد من العمماء والمشايخ، اجتمعت فييو الكممية عميى وجيوب اليدفاع عين اليبالد ااسيالمية

فيي  جييامع ابيي  احييواض وكييان يعييد ميين ابييرز ااجتماعييات الحاشييدة التيي   9191ع فيي  الحميية فيي  تشييرين الثييان  موسيي اجتميياع
شيدتيا مدينة الحمة ودعا فييا السيد محمد القزوين  الى مقاومة المحتمين ااجانب وشارك ف  ااجتماع عشيائر الحمية وابيرزىم 

 .(11 ان الحاج سعدون وعدد من زعماء الاتمةابراىيم السماوي شيخ عشيرة خااجة وسماوي الجموب وعمر 
كيييانون ااول  91ان مشييياركة ابنييياء الواييييات العراقيييية بقييييادة العممييياء كانيييت فعالييية فييي  معيييارك جبيييية ااحيييواز منيييذ 

بقيادة السيد محمد سعيد الحبوب  وشيخ الشريعة والسيد ابو القاسم الكاشان  والسيد ميدي السييد صيدر والسييد محميد  9191
دي والشيخ جعار الراض  والسيد كاطع العوادي ،والت  ساىمت فييا عشائر الحمة ف  الجبية المركزية لمقتيال ومين بينييا اليز 

عشيييائر قبيمييية زبييييد  الجحيش،البوسيييمطان والسيييعيد ( كميييا سييياىمت عشيييائر ال مسيييعود والاتمييية   اىيييل الينديييية ( وبنييي  حسييين 
 .(18 ائر المنطقة الشمالية والجبور و عشائر من بيداد وديالى ودليم وبعض عش

،ثييم تبعتيييا اليزيميية فيي  الشييعيبة والعمييارة،  9198اذار  99بعييد ان انيزمييت القييوات العثمانييية فيي  معركيية ااىييواز  
ساىم التقيقر العثمان  بانخااض الروح المعنوية لدى ابناء الوايات العراقية اامر الذي ادى اليى عيودة الكثيير مين المقياتمين 

م و كانت الحاميات العثمانية ف  ىذه المدن ف  حالة يرثى ليا من الجوع والتعيب واارىيا ، اضي  اليى ذليك ان الى مواطني
الحكومة العثمانية كانت من اىم  واجباتيا ف  مدينة الحمة البحث عن الجنود الاارين من جبيات القتال وكانت المالحقة تتم 

حتقان بين اىال  الحمة والعثمانيين انسحاب جنودىم مين مدينية النجي  في  ف  جميع المناط  حتى ااريا  ،زاد من ىذا اا
حالة مزرية مشيا عمى ااقدام اامر الذي شجع اىيل الحمية عميى اعيالن التميرد عميى الدولية العثمانيية فسصيبحت الحمية ثاليث 

 . (18 مدينة تعمن العصيان عمى الحكومة العثمانية 
يطرتيا عمى الحمة فاوعزت الىعاك  بيك اليذي كيان معسيكرا في  الكايل بالتقيدم حاولت الحكومة العثمانية استعادة س

الى الحمة والطمب من المختارين والوجياء تسميم جميع الاارين من الجندية خالل اربعة وعشيرون سياعة وعنيدما رفيض طمبيو 
يسيتطع تحقيي  اي مين اىدافيو وقيد  قام بمياجمة المدينة ، فتصدى لو ااىيال  ميدعومين بعشيائر اليسيار وخااجية والاتمية وليم

 . (17 سميت ىذه المواجيات  بواقعة عاك  ااولى  
لم تستطع القوات العثمانية عمل ش ء لميدن الايرات ااوسيط حتيى انتصيارىا عميى القيوات البريطانيية بعيد حصيار الكيوت في  

الحمة ، فبادرة بارسيال عياك  بيك عميى  وكانت تتحين الارص لالنتقام واستعادة المبادرة ف  ىذه المدن وخاصة 9198نيسان
تقييدم بطمييب ميين  9198تشييرين الثييان   91،وعسييكر فيي  سييدة اليندييية وفيي   9198تشييرين الثييان   8راس قييوة ميين بيييداد فيي  

 . (15 اىل الحمة بالدخول ف  المدينة ليرض التزود بالم ن والخروج ف  حممة الى المناط  الجنوبية
دار السيد محميد القزويني  حيول طميب عياك  بيك ، فياختم  الحاضيرون في  الموافقية دار اجتماع بين اىال  الحمة ف  

عمييى الطمييب ، فقسييم راى رفضييو واذا اصيير عيياك  بييك فييان باسييتطاعت اىييل الحميية والعشييائر المحيطيية بيييا المقاوميية واجبيياره 
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. القسم ااخر فضيل التاياوض (11 عمى الرجوع من حيث اتى او تيير مساره بعيدا عن الحمة 
السييماح لييو بالييدخول وتجنيييب المدينيية اي صييدام عسييكري مييع القييوات العثمانييية ويبييدو ان و 

اصحاب الراى الثان  فرضوا راييم عمى ااخرين، اامر الذي اثار اصحاب المقاومة فقرر 
العديييد ميينيم تييرك المدينيية والييذىاب بعيييدا لمعييرفتيم بمكيير وخديعيية العثمييانين المتكييررة، اطبيي  

مى المدينة وطمب من ااىال  الخروج الى جية السور اليرب  بيالقرب مين عاك  بك الحصار ع
 . (81 مشيد الشمس، ف  اليوم التال  قام بااعتداء عمى محالت الجامعين والطا  وجبران والوردية

في  ىيذه الواقعية كيان مين بيينيم  9811اخذ عاك  يسو  رجاات المدينة الى المشيان  ، وزاد عيدد شييداء الحمية عميى 
الحاج عم  الشييخ حسين والحياج وىييب صيالل المييدي وسيعيد محميد الحياج والحياج اميين عميوش وعبيد الحسين وعميوان وليدا 
الظيياىر الحبيييب والمميية ابييراىيم الجبييوري وولييده عبييود وحمييد سييعيد الشيييخ حسيين ، ولييم يكتايي  بييذلك بييل قييام بنايي  العديييد ميين  

عة عاك  الثانية وبقيت المدينة تعان  من ظرو  عصيبة حتيى خيروج اىال  الحمة الى ديار بكر وسميت ىذه ااحداث بواق
 .(89 القوات العثمانية  

وقد عينت الحكومة المحتمة   الميجر بول ( حاكمًا سياسيًا عمى  9197تشرين الثان   5دخل األنكميز مدينة الحمة ف  
اميت اادارة البريطانيية بتشيكيل مجميس قبمي  لحيل . كيذلك ق(89 الحمة واصبحت الحمة مركيزًا عسيكريًا مييم في  الايرات األوسيط

المشيياكل العشييائرية وقييد ضييم عييدد ميين الشيييوخ البييارزين وسيياىم بتقميييل عمميييات السييمب  والقتييل وتبنييى عممييية جمييع الضييرائب 
وحشد الاالحين لمعمل ف  مختم  المشياريع كميا قاميت اادارة البريطانيية بتخصييص مكافيسة مجزيية اعضياء المجميس بمييت 

( روبييية شيييريا وشييممت كييل ميين الشيييوخ عييداي الجريييان وىييزاع ال محيميييد وسييماوي الجمييوب وفيصييل ال ميييير 111يمتيييا  ق
 .(81 وسممان ال كعيد ورشيد ال عنيزان 

وكيذلك قاميت القيوات البريطانيية بتشيكيل قيوة مين الشيبانة في  مدينية الحمية وتكونيت مين صيناين ، المجنيدين المشياة وبميغ 
مجنييدا بقيييادة خمسيية ميين الضييباط البريطييانين ، امييا الصيين  الثييان  فيييم المجنييدون الخياليية وعييددىم  951ييية عييددىم فيي  البدا

تحت امرة خمسة من الضباط البريطانين ، وانخرط العدبد من ابناء وأقربياء الشييوخ كعبيد المحسين السيعدون مين شييوخ  177
كاميت ىيذه القيوة بواجبيات الحراسية في  الحمية والمسييب وطريي  بن  حسن ف  اليندية الذي تولى قيادة الشيبانة في  المنطقية وت

 . (81 ديوانية  -كربالء والحمة -حمة
 .(9191-9191فشل سياسة االحتواء البريطانية ) - امسا:
كانت مدن الارات ااوسط وبيااخص ميدينت  النجي  وكيربالء الشييل الشياغل لمبريطيانيين ، لييس فقيط في  قضيية  

، ذلييك ان الاييرات ااوسييط منييذ صييدر ااسييالم وحتييى  9191دخييول القييوات البريطاتييية العييرا  فيي  عييام ااسييتاتاء وانمييا منييذ 
الوقت الحاضر مركز التشيع ف  العالم ااسالم  ومايحمل التراث الشيع  من نزعة الى النقيد السياسي  لمسيمطة  عميى ميدى 

 .( 88 مناط  الارات ااوسط  السنين اضافة الى الامساة اامر الذي انعكس عمى ناسية المجتمع ف 
أشار الحاكم السياس  برس  كوكس ف  حديثو عن الارات ااوسط   ان المشكمة المعقدة ف  منطقة الايرات ااوسيط في  ىيذا 

ليس وجود قبائل كثيرة وانما وجود مدينت  كيربالء والنجي  ( وىيذا اليراي مشيابو لميا ذكرتيو الميس بييل  9197الوقت اي عام 
نحيين كسجانييب انسييتطيع التارييي  بييين السيين  والشيييع  غييير انييك لييو تركييت ااميير بسيييدييم فييسنيم يتيمبييون عمييى عنييدما ذكييرت  

الصييعوبة بنييوع ميين التحايييل والتمويييو وكمييا فعييل ااتييراك تمامييا ... عمييى ان السييمطة النيائييية ... يجييب ان اتكييون فيي  دوليية 
 . (88 يسيرىا المجتيد وىو امر خبيث جدا 

بعييد ان  9191سياسيية ااحتييواء البريطانييية لمعشييائر الاييرات ااوسييط تعرضييت لالختبييار ااول عييام يمكيين القييول ان 
اسييتقر الييراي فيي  بريطانيييا عمييى قييرار يقضيي  بسقاميية اسييتاتاء شييعب  لمعرفيية راي البمييد فيي  تسسيييس حكوميية عربييية ، أذ صييدر 

ون دولة عربية واحدة تقيوم بارشياد مين بريطانييا وتضمن ثالثة اسسلة : ىل ياضل العراقي 9195تشرين الثان   11القرار ف  
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، تمتييد ميين حييدود واييية الموصييل الشييمالية الييى الخمييي  العربيي  ، وىييل يييرون ان يكييون امييير 
 . ( 87 عرب  عمى راس ىذه الدولة الجديدة ، ومن الذي يرشحونو لرئاسة الدولة 
يع لكييي  تيييست  نتيييائ  عمميييت اادارة البريطانيييية بقييييادة ويمسيييون فييي  العيييرا  بسقصيييى ماتسيييتط

ااسييتاتاء ممبييية لرغباتيييا المطالبيية بحكييم العييرا  بصييورة مباشييرة ميين قبييل بريطانيييا ورفييض فكييرة 
اقاميية دوليية عربييية تحييت حكييم عربيي  ونجحييت فيي  منيياط  عديييدة ميين العييرا  ولييم تحقيي  النجيياح 

م ييدين لمحكيم البريطيان  المباشير ،غيير المرجو ف  النج  وكربالء والديوانية والكاظمية عمما ان ىذه المناط  ليم تخميو مين 
ان رغبيية الييرافظين ىيي  التيي  كانييت سييائدة ميين خييالل ااجتماعييات التيي  عقييدت فيي  كييربالء والنجيي  والكاظمييية والميي تمرات 
ااخيرى فيي  منيياط  الاييرات ااوسييط وكييان لمعامييل الييدين  واليوطن  الييدور اابييرز فيي  رفييض ااسييتاتاء خاصيية الييدور الريييادي 

 . (85 المرجع اية ا  الشيرازي  الذي قام بو
وابد من القول انو حتى ف  المناط  الت  خرجت مضابطيا م يدة لسياسة الحكم المباشر ف  العرا  ، كان ىنياك 
الكثير من الرافضين ليذه اليساسة خاصة اذا ماعممنا ان الطريقة الت  اجريت فييا عممية ااستاتاء كانت صورية اكثر منيا 

تدخمت الحكومة البريطانية ف  بصورة مباشرة في  العدييد مين المنياط  كميا حصيل في  مدينية الحمية أذ طمبيت مين  واقعية وقد
الحيياكم السياسيي  فييييا حصيير عممييية ااسييتاتاء فيي  عييدد ميين المييوالين لييم يتجيياوز عييددىم السييبعة والييذي يمكيين ااسييتدال ميين 

م يحقيي  ااسيتاتاء رغبية ويمسيون فيي  طريقية حكيم العيرا  ااميير ، لي(81 خالليو عميى ميدى اليرفض الجميياىيري لعمميية ااسيتاتاء
، (81 الذي ادى الى اتباع سياسة الشدة مع مناط  الايرات ااوسيط ، اذ قيام بتييير كيل الضيباط المسي لين عين تميك المنياط  

صدر عن م تمر سان  اامر الثان  الذي يمكن ااستدال عمى فشل السياسة البريطانية الرفض الواسع لقرار اانتداب الذي
، أذ زاد نشاط الحركة الوطنية ف  مختم  مدن العرا  وكذلك نشاط الحركة الدينية من خالل 9191نيسان  98ريمو بتاريخ 

بستجياه عشييائر  9191ممثمي  المرجعييات وخييير مثيال عميى ذلييك ، التحيرك اليذي قييام بيو السييد كيياطع العيوادي أحيد قييادة ثيورة 
ض عنو ااجتماع الجماىيري ف  جامع الحمة الكبير، اذ ندد فيو الحاضيرون بالسياسية البريطانيية الحمة ووجيائيا والذي تمخ

 . (89 وكانت نتيجتو نا  عدد من الوطنيين الى جارج العرا ، اامر الذي زاد ف  نقمة الجماىير عمى ااحتالل البريطان 
و المشاركةالواسييعة لتمييك العشييائر الحمييية فيي  ثييورة ااميير الثالييث الييذي بييرىن عمييى فشييل سياسيية ااحتييواء البريطانييية ىيي
ديوانييية، ومعييارك حصييار الحميية وليييس البحييث فيي  –العشييرين خاصيية فيي  معركيية الرارنجييية ومعييارك القطييار عمييى طرييي  حميية 

صييدد اسييتعراض تمييك المعييارك فقييد كتييب عنيييا الكثييير، أذ ان البحييث مخصييص فيي  اسييتعراض السياسيية البريطانييية ومحاولييت 
 .(89 مى العشائر ف  مدن الارات ااوسط ومنيا الحمة واثبات فشل ىذه السياسة عمى الصعيد الشعب سيطرتيا ع

 
 -ال اتمة: 

 - ن مشروع بحثنا خرج بعدة استنتاجات يمكن أجماليا باألت :
ين وربطييم أن الياية الت  من أجميا سن قانون الطابو والت  نشيرت في  جرييدة اليزوراء لييرض عيودة النايع عميى الميزارع -9

بييياألرض بالصيييورة التييي  تحسييين مسيييتواىم المعاشييي  البيييائس وتعيييود عميييى زييييادة ا نتييياج الزراعييي  وبالتيييال  تحسيييين الوضيييع 
األقتصادي لمبالد كانت باطمة ويبدو  ن الذي كتب ذلك البيان ف  جريدة الزوراء لم يكن من تمك الائة الحاكمة الت  اعتادت 

رعين ف  ب س مدقع وجيل كبير أو ىو من أولئك الذين يعرفيون تزويي  الكيالم ليسيتيمون عمى العيش برفاىية وى  ترى المزا
 طبقة الاقراء ف  ىذه البالد.

حصمت الخزينة العثمانيية الخاويية عميى مبيالغ طائمية ليم تكين تتوقعييا في  تميك الظيرو  الصيعبة باسيتخدام وسييمة قيانون  -9
 بل ربحت عمى حسابو الش ء الكثير. الطابو وى  بذلك لم تخسر شيئًا لمصمحة المزارع
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أسيييتخدمت الدولييية العثمانيييية عبييير واتييييا ومنيييذ سييين قيييانون تممييييك األرض بسسيييتخدام ىيييذا  -1
القانون لتاتيت األحيال  العشيائرية والتيدخل بصيورة مباشيرة في  البييع عميى الطير  الميوال  

ا بقياء عمييى لسياسيتيا وبييع األراضي  عمييى شييوخ عشيائر ميين خيارج تميك المنيياط ، وكيذلك 
 المشاكل والخالفات لت  كانت تحدث بين العشائر وتركيا دون حل.

أوجييدت السياسيية العثمانييية مجموعيية ميين المالكييين ميين المييدن التيي  باتييت تحكييم فيي  أراضيي   -1
زراعييية واسييعة وتيييتم بمصييالحيا ورفاىيتيييا عييل حسيياب المييزارعين الاقييراء الييذين تحولييوا  لييى عبيييد فيي  تمييك األراضيي  حتييى 

 % من السكان الت  تسيطر عمى رقبة األرض .9صبحت نسبة أ
 ثارة األحقياد والمنافسيات ضيمن العشييرة الواحيدة مين خيالل أبيدال رئييس القبيمية المعتير  بيو بيرئيس بخير منيافس ليو مين  -8

يرة جابييًا عائمتو أو من عائمة أخرى وتعين بعض ر ساء القبائل كحكام رسميين ضمن وحيداتيم العشيائرية وجعيل رئييس العشي
 وممثاًل لمحكومة.

ساىمت ىذه السياسة األستبدادية بشكل فاعل ف  تمرد العديد من الجنود والارار من جبيات القتال وعدم مساندة القيوات  -8
 99العثمانية أمام القوات البريطانية بعيد الييزائم التي  منييت بييا القيوات العثمانيية وخاصية منيذ اليزيمية في  معركية األىيواز   

أدت ردود الاعيل التي  قييام بييا العثمييانيين  عيادة أولئييك الجنيود وميا تبعيييا مين تصييادم وقتيل العديييد مين األبرييياء  9198ذار ب
 .9198كما حدث ف  وقعة عاك  الثانية ف  مدينة الحمة عام 

 -آلت :وما فيما يخص أىم األستنتاجات الت  قامت بيا بريطانيا فيما أطم  عميو سياسة األحتواء فكانت كا 
يبيييدو  ن البريطيييانيين وبعيييد دراسيييتيم الطويمييية ل وضييياع فييي  العيييرا  أسيييتقر رأيييييم عميييى أعيييادة المكانييية ا جتماعيييية  -1

لعشائر العراقية ومحاولة خم  كيان عشائري مناصل عين الكييان الميدن  واسيتخدام ىيذا الكييان كسيالح وقيوة تيوازن 
 مع المتييرات الجديدة ف  العرا . 

والييذي  9578طبيي  نظيام دعيياوي العشيائر المدنيية والجزائيية واليذي طبيي  في  بموجسيتان منيذ عيام قاميت بريطانييا بت -2
كان من أىم أسسو تشكيل ىيئات قضائية عشائرية لمحكم ف  النزاعيات وفقيًا لمعير  المتبيع في  المنياط  العشيائرية 

لنظييام دعيياوي العشييائر المدنييية  وجيياء فيي  سييبب اختيييار ىييذا النظييام ليناسييب العييادات والتقاليييد المحمييية ولقييد أصييبل
 .9198والجزائية قوة القانون التشريعية عند صدور القانون األساس العراق   الدستور( ف  سنة 

قامت القوات البريطانية بتشكيل قوة من الشبانة من المجندين المشاة والخيالة ف  كل منطقة تحتميا وكان أعتمادىا  -3
 ىذه القوات. يتم عمى المناط  العشائرية ف  تشكيل

كانت الحكومة البريطانية متخوفة بشيكل كبيير مين موقي  رجيال اليدين في  الميدن المقدسية في  العيرا  وميا يسيببو مين  -4
فشييل لمشييروعيا ويبييدو  ن فشييل نتييائ  األسييتاتاء كمييا أرادىييا الحكييام السياسيييون البريطييانيون فيي  العييرا  وعمييى رأسيييم 

طب  الخنا  عمى المعارضين لسياسيتيا األمير اليذي أدى  ليى الوقيو  ولسن بثار غضب السمطة البريطانية وجعميا ت
بوجييو اانتييداب وقيييام ثييورة العشييرين بشييكل ريييادي فييييا خاصيية فيي  مييدن الاييرات األوسييط وىييذا دليييل عمييى فشييل ىييذه 

 السياسة ف  تمك المرحمة من األحتالل البريطان  ومحاولة  يجاد بدائل ليا.

 اليوامش والمصادر

 . 97، ص9117زبيدي ، موسوعة ااحزاب العراقية ، بيروت ، م سسة المعار  لممطبوعات، حسن لطي  ال  -9
، امتياز حكميو باىميية القيوانين التي  اصيدرىا،  9111تشرين الثان   8( : ولد ف   9888-9891سميمان القانون     -9

ر في  معركية موىياكس التي  وانتصي 9898والحروب الت  خاضيا ضيد اليدول ااوربيية ، اذ قيام بمياجمية ىنيارييا عيام 
قيام بتحيال  ميع  9818سيطر عمى تبريز ثم عميى بييداد ، عيام  9811قتل فييا لويس الثان  ممك ىنياريا ، ف  عام 
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كيييانون  7مميييك فرنسيييا فيييرانس ااول ضيييد اامبراطوريييية الرومانيييية المقدسييية ، تيييوف  فييي  
 . www .Encartaفي  اخير حمالتيو عميى ىنيارييا . لممزييد ينظير  9888ااول 

com ., al wikpidy .com . 

، اطروحيية دكتييوراه  9111-9191عييدنان ىرييير جييودة ، النظييام ااداري فيي  العييرا     -1
 . 9،ص 9118جامعة بيداد ،  –غير منشورة ، كمية ااداب 

 . 119، ص 9118عم  الوردي ، دراسة ف  طبيعة المجتمع العراق   ، قم المقدسة ،   -1

، ص 9158اربعيييية قييييرون مييين تيييياريخ العيييرا  لبحييييديث، ترجميييية: جعاييير الخييييياط، بيييييداد،  سيييتيان ىمسييييم  لونكرييييك ،  -8
 . 185-187ص

 . 918، ص9118، منشورات مكتبة اامام الصاد ، جبار عبدا  الجويراوي ، تاريخ ميسان وعشائر العمارة ، ميسان  - 8

  918عم  الوردي،  دراسة ف  طبيعة المجتمع العراق   ، ص -7

 . 981  الحسن ، العرا  قديما وحديثا  ،بيداد، صعبد الرزا -5

 . 911-911، ص ص  9188، تاريخ الحمة ، النج  ااشر  ، المطبعة الحيدرية ،  يوس  كركوش الحم -1

عميي  كيياظم حمييزة، محمييد ميييدي البصييير ودوره السياسيي  فيي  العرا ،رسييالة ماجسييتير غييير منشييورة ، كمييية التربييية -91
 . 91-1،ص ص9118جامعة بابل ،

 . 915-918يوس  كركوش الحم  ، المصدر الساب  ، ص ص -99 

، درس في  سيمك الكتبية حتيى أصيبل رئيسيا لقميم الصيادرة، وفي  عيام  9599مدحت باشا: وليد في  اسيطنبول عيام -99
، عيين والييا منل لقيب باشيا ثيم والييا في  بميارييا ، بعيدىا رئيسيا لمجميس شيورى الدولية وكيان مين دعياة ااصيالح 9581

بعيدىا اصيبل والييا عميى سيوريا، اتييم بقتيل السيمطان عبيد  9571، اذ اصبل صدرا اعظم حتى عام 9585داد عام لبي
لممزيييد ينظيير: محييد عصيياور سييممان، العييرا  فيي  عيييد مييدحت باشييا  .العزيييز ونايي  الييى الطييائ  حتييى مييات فيي  سييجنو

 . 19-51، ص ص9151جامعة بيداد، –، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية ااداب  9581-9579

 . 1-9عدنان ىرير جودة ، المصدر الساب  ، ص ص -91  
 . 918-918صص  بيداد، ،5ج عباس العزاوي، تاريخ العرا  بين احتاللين ،  -91

 .918لمصدر ناسو ،ص -98
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 . 88عبد الرزا  الظاىر ، المصدر الساب  ، ص-99

 . 999قرن ، بيداد، دارالش ون الثقافية ، ص صأحمد سوسة،حيات  ف  نص  -99

 .999المصدر ناسو ،ص -91

 . 91عبد الرزا  الظاىر ، المصدر الساب  ، ص -91
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 . 919حنا بطاطو، المصدر الساب  ، ص -97

داد، دار ، بييي9197-9581ثمانييية في  واييية بيييداد ، اادارة العجمييل موسييى النجييار -95
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