
����� �������		�


�� � ��
�� �����������



����������	���
��������
�������������
������������

�����������������������

���
�

���
�

	�����
��



�

	���
�

�����
���

��	�����������	�������������

��
��������
��

�������������������
���

���������	�

�������
������
��

������� ���������

���������
��������������

������������� ���������

�
��������������������� !��"#"�$"%&'()* $#+,$#-�

 !�"#$%&��'(")��*+��,-%.�

/001�222131/4

5'
�06%7822��*'$�����9
�22:��;���<)=�(�>22�?	*�@��22��$����

A�-%BC3//18DE/F/1221081E1F0221081E1FG22H�I�C1081E1FE

�.)/*! �##�/ �����01)�%%$2%.



������������������
���

����� �������		�


�� � ��
�� �����������

�
�

�������

��	�����������	�������������
����9JK22�L9��M��?I�%�NOPHQ��9�?
�������R�����S!
������	��?��9�K�����	T��

##-1��/)($�/ �%'/2)*����0-.)/*$2%.

�����������������

��������

�����



����	���������	����

N���N	!PHQ��9�?22�������,�	�
N���N#!?UI�	V���+VWX
N���N#!?��+Y�W6Z�*Z���[V�Y?

N��� !�\�]
̂%V_:̂$W�̂�
N���`̂̂a�(?��
b����!��c
���,!V?H%Uc�̂#Z�d229��A�����,�	�

��
�

����������� 
�
����
���������������	����

�
�

N���R6�������$̂��Z�c6%AW+Z�ef��!̂2gW�Z�h

N���N#!?�̂ ̂i�,!?��f��2�h
N���R9W,̂�&A�)̂jW�])>�Z(Z�?f��2�h
N���N:W�̂=�,!V?�]QW@Z�f��2�h
N���A]�WIZ�6PĤ�W?k\9̂
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N����̂Ĵo��?Y	P�(?��!]2,W[ZP:̂��Z�Pf��2�h
N����,!V?4��L�W@̂�<)pfI%9%H%h
N����,!V?n̂�6Z��̂�̂�f��2�h
N����,!V?��[V�Y?�(?��ĝ*Z�f��2�h
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١٨٩ دور املكونات االجتامعية يف تشكيل دول املرشق العريب

 
 

  دور املكونات االجتامعية يف تشكيل دول املرشق العريب
  يف النصف األول من القرن العرشين امليالدي

  
  *ماجد احلسيني احلارثي

 
  ملخص

مما ال شك فيه أن تشكيل املرشق العريب من خالل نشأة وقيام الدول العربية فيها 
 العثامنية, والظروف يف العرص احلديث قد ارتبطت بشكل وثيق للغاية بسقوط الدولة

التي خلقها وقوع املنطقة العربية حتت هيمنة القو االستعامرية األوروبية بعد هناية 
احلرب العاملية األوىل, حيث لعبت خمتلف العوامل واملكونات االجتامعية والسياسية 
ًالعربية يف ذلك الوقت دورا بالغ األمهية ومتعدد املظاهر واألشكال واالجتاهات يف 

 .سم مالمح الدول العربية الناشئة بعد ذلكر
لقد شهدت فرتة النصف األول من القرن العرشين امليالدي بروز املكونات 
 ًاالجتامعية والسياسية الفاعلة, والتي اختذت صورا عرقية وقومية وعشائرية, وأخر

هات ً طائفية ومذهبية, فضال عن بروز احلركات والتيارات السياسية ذات التوج,دينية
األصولية الدينية والتوجهات الليربالية والتوجهات القومية والتحررية, باإلضافة إىل 
بروز العديد من الشخصيات والزعامات السياسية التي سطعت أسامئها يف تلك 
الفرتة, وكان هلا دور بالغ األمهية يف التأسيس والبناء والتكوين لعدد من الدول العربية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . جامعة امللك عبد العزيز بجدة− قسم التاريخ − كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية *

 ٢٢١ــ١٨٩ )٢٠٢٠ (٥٤رصية املجلة التارخيية امل
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يب, وخاصة الدول ذات النظام امللكي واإلمارات العشائرية يف يف منطقة املرشق العر
اجلزيرة العربية والعراق والشام, خاصة وأن أغلب التوجهات السياسية آنذاك كانت 
تتجه نحو النظم امللكية, قبل أن تأيت الظروف املغايرة التي سمحت للنظم اجلمهورية 

 .يف الظهور بعد ذلك
 كيف نشأت وتطورت األنظمة والدول العربية يف وإن ملن املهم إلدراك ومعرفة

العرص احلديث, دراسة طبيعة وماهية املكونات والتيارات والتنظيامت واهلويات التي 
ًنشطت يف تلك الفرتة, نظرا ملا يف ذلك من قيمة موضوعية وتارخيية تكشف عن 

اصات الدروس والتجارب التي يمكن االستفادة منها يف مواجهة التحوالت واإلره
 .التي تشهدها املنطقة العربية يف العرص الراهن

دور املكونات «: ًوبناء عىل ذلك, اختار الباحث أن يكون هذا البحث بعنوان
االجتامعية يف تشكيل دول املرشق العريب يف النصف األول من القرن العرشين 

 . »امليالدي
البحث ينحرص يف دراسة  لكن اجتاه ,واملكونات االجتامعية كثرية ومتعددة ومتباينة

أدوار ومسامهات املكونات االجتامعية التي عكست آنذاك واقع التنوع العرقي 
, خاصة يف ظل املواقف واالجتاهات املتباينة لتلك )احلرضي, القبيل(وطبيعة املجتمع 

املكونات إزاء السياسات االستعامرية األوروبية التي بسطت نفوذها عىل املنطقة 
 .ك الفرتةالعربية يف تل

 : مها مبحثني أساسينيوتفصل هذه األدوار يف 
 . دور التنوع العرقي يف جمتمع املرشق العريب:أوال
 . دور املكونات احلرضية والقبلية:ثانيا

  فرضية البحث
 النصف األول من القرن العرشينلمكونات االجتامعية العربية يف لوتتمثل يف أن 
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يف رسم مالمح ساهم  , واألشكال واالجتاهاتًدورا بالغ األمهية ومتعدد املظاهر
 .الدول العربية الناشئة

  أمهية البحث
وتكمن يف إبراز الدور الذي لعبته املكونات االجتامعية يف تشكيل املرشق العريب 

 . سواء أكانت متامهية مع االستعامر أو مقاومة له,يف تلك الفرتة
  

Abstract 

There is no doubt that the formation of the Arab 
Mashreq through the emergence and establishment of 
Arab countries in it in the modern era has been very 
closely linked with the fall of the Ottoman Empire, and 
the conditions created by the fall of the Arab region under 
the domination of European colonial powers after the 
end of the First World War, where various factors and 
social components played Arab politics at that time 
played a very important and multi-faceted, shapes and 
trends in shaping the features of the emerging Arab 
countries after that. 

The period of the first half of the twentieth century AD 
witnessed the emergence of active social and political 
components, which took ethnic, national, and tribal 
forms, as well as religious, sectarian and sectarian forms, 
in addition to the emergence of political movements and 
currents with religious fundamentalist tendencies, liberal 
tendencies, and nationalist and liberal orientations, In 
addition to the emergence of many personalities and 
political leaders who shone their names in that period, 
and had a very important role in the foundation, 
construction and training of a number of Arab countries 
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in the Arab Mashreq region, especially the countries with 
the monarchy and the tribal emirates in the Arabian 
Peninsula, Iraq and the Levant, especially since most of 
the trends Politics at that time were moving towards 
monarchies, before the different conditions that allowed 
republican regimes to emerge after that came. 

It is important to understand and know how the Arab 
regimes and states emerged and developed in the modern 
era, to study the nature and nature of the components, 
currents, organizations and identities that were active in 
that period, given the objective and historical value that 
reveals the lessons and experiences that can be used in 
the face of the transformations and the precursors they 
are witnessing. The Arab region in the current era. 

Accordingly, the researcher chose to have this research 
entitled: "The Role of Social Components in Shaping the 
Countries of the Arab Mashreq in the First Half of the 
Twentieth Century AD”. 

The social components are many, multiple and varied, 
but the direction of the research is limited to studying the 
roles and contributions of the social components that at 
that time reflected the reality of ethnic diversity and the 
nature of society (urban, tribal), especially in light of the 
differing positions and trends of these components vis-à-
vis the European colonial policies that extended their 
influence on the Arab region in that Period. 

These roles are separated into two main topics: 
First: The role of ethnic diversity in the Arab Mashreq 

society. 
Second: the role of the urban and tribal components. 

 
 



    
١٩٣ دور املكونات االجتامعية يف تشكيل دول املرشق العريب

* 
*     * 

  ةـــاملقدم
العراق, بالد الشام, مرص, (تفاوتت الرتكيبة االجتامعية بني بلدان املرشق العريب 

من حيث التعددية والتنوع العرقي من جهة, ومن حيث طبيعة ) يةاجلزيرة العرب
املجتمع احلرضية والبدوية والطابع القبيل والعشائري من جهة أخر, ومع ذلك فإن 
هذا التفاوت مل خيل من بعض القسامت املشرتكة بني هذه األقطار العربية, والتي 

نعكس عىل دور هذه املكونات تفاوتت بدورها بني قطر وآخر, األمر الذي البد وأنه ا
يف بناء وتكوين الدولة العربية املعارصة يف النصف األول من القرن العرشين, وهي 
 الفرتة التي شهدت الكثري من التحوالت احلاسمة يف االجتاه الذي رسمته القو
واحلركات الوطنية ذات التوجه التحرري واملناوئة لالستعامر واملرشوعات االمربيالية 

 .ي كانت طاغية يف تلك املرحلةالت
لقد سادت يف بداية مرحلة االنتقال من التقليدية إىل التحديث قيم اجتامعية 
وسياسية متباينة بني الوحدات االجتامعية والسياسية, حيث احتاجت البيئة الداخلية 
يف هذه األقطار العربية إىل نوع من التصالح أو بناء تنشئة سياسية جديدة, واتصفت 

قات نظام احلكم مع القو الغربية بنوع من التبعية واالسرتضاء والتوافق عال
 . )١(املتبادل

ير الباحث, أن الطابع البدوي العشائري والقبيل والذي غلب عليه العنرص 
ًالعريب كان األكثر سيادة وشيوعا يف معظم أقطار املرشق العريب ذات الطبيعة 

ًعربية وأجزاء من العراق وبالد الشام ومرص, الصحراوية يف وسط وشامل اجلزيرة ال
باإلضافة إىل الطابع القروي والريفي الذي وجد يف املقابل يف املناطق التي اعتمدت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دراسة يف النخب احلكومية  −  دور العوامل االجتامعية يف التجنيد السيايس: باسم الطوييس)١(
 .٩, ٢٠١١جامعة احلسني بن طالل,  − ّامناألردنية يف بداية مرحلة التحديث, ع
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ًدوما عىل اإلنتاج الزراعي, يف والعراق وبالد الشام ومرص, وهذه األخرية ارتبطت 
كامن يف العراق باملكونات العرقية غري العربية كاألكراد واألرمن والكلدان والرت

ًوسوريا, وأيضا األقباط يف مرص, أما املكونات احلرضية فقد تركزت غالبا يف املدن  ً
 .واملوانئ الرئيسية

  
   دور التنوع العرقي يف جمتمع املرشق العريب: أوال

تعترب الدولة املعادل املوضوعي للتنظيم البرشي احلديث, إذ أن الدولة قد جاءت 
جتمع, وذلك يف سياق االشكاليات املتعلقة بنشأهتا وتطورها متزامنة مع الفرد وامل

 حتافظ ,ومن ثم التساؤل عن وظائفها ووسائلها سواء يف الظروف الزمانية أم املكانية
وهي االشكالية التي . )١(ّبالرضورة عىل حمتواها ما دامت هي ظاهرة اجتامعية عامة

 .وع العرقي والطائفي بني سكان الدولةًتزداد تعقيدا كلام ازدادت مظاهر التعددية والتن
برزت اشكاليات التاميز العرقي يف البالد العربية بعد اهنيار الدولة العثامنية ودخول 
املنطقة بشكل كيل حتت سيطرة النفوذ االستعامري األورويب, بدرجات متفاوتة يف 

لتي اختذت األقطار التي اتسمت بطابع التعددية والتنوع العرقي, وهي االشكاليات ا
ًطابعا من احلدة يف العراق, كام كان هلا أثرا نسبيا يف توجيه مسار بناء الدولة العربية يف  ًً
ًحارضة الشام ومرص أيضا, يف حني أن تالشت هذه االشكاليات يف مناطق اجلزيرة 
ًالعربية وبادية الشام, نظرا لكون أغلب السكان يف هذه املناطق ينتمون إىل األرومة 

 .ةالعربي
ومما ال شك فيه أن مجلة من العوامل يف املناطق التي تتسم بطابع من التعددية 

, والتي تشكل »عنف األقليات«والتنوع العرقي يمكن أن تؤدي إىل ما يعرف بــ 
كام أن تعامل . ًهتديدا ألمن الدولة ووحدهتا الوطنية, ناهيك عن بقاءها واستمرارها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, جملة املنارة, املجلد »مقاربة نظرية − القدرة والدور: الدولة الصغرية« :عمر احلرضمي) ١(
 .٤٦): ٢٠١٣(, )٤(, العدد )١٩(
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ًليات العرقية, يلعب دورا هاما يف حتديد طبيعة األنظمة السياسية مع مجاعات األق ً
العالقة بني الطرفني, فالدول التي ال تراعي خصوصيات األقليات وظروفها 

 فقد عانت .)١(وأوضاعها قد تلجأ إىل اتباع سياسات تعامل قد تكون عواقبها وخيمة
ء هذه الدول من رصاعات أثنية مهلكة, رافقها حاالت واسعة من اهلجرة واللجو

ّبسبب الرصاعات واخلالفات االجتامعية والعرقية واإلبادة اجلامعية واالفتقار إىل 
األمن الداخيل, كان وراءها فقدان املؤسسات السياسية املستقرة, والتي اتسمت 
ًبالتقلبات الكثرية وبغياب الرشعية الشعبية لألنظمة السياسية, األمر إىل أد غالبا إىل 

العسكرية التي أتت بحكم يفتقد إىل اخلربة ويقوم يف أساسه العديد من االنقالبات 
وهذا ما ينطبق عىل مسار الدولة العراقية احلديثة . )٢(عىل العالقات الشخصية والقبلية

 .منذ نشأهتا يف عرشينيات القرن امليالدي املايض
يتألف سكان العراق من الناحية العرقية من مكونني رئيسيني مها املكون العريب 

املكون الكردي, باإلضافة إىل مكونات عرقية أخر متثل أقليات استوطنت العراق و
منذ أقدم األزمنة مثل الرتكامنية واآلشورية والكلدانية واآلرامية, وقد شكلت 

 . )٣(بمجموعها النسيج االجتامعي للعراق
لفاعلة اعتمد قيام الدولة العراقية عىل توافقات نظام البنى االجتامعية واجلامعات ا

واألنساق األيديولوجية املرتبطة هبذه التشكيالت والبنى, إذ أن ظهور الدولة العراقية 
يف أعقاب احلرب العاملية األوىل شكل انتقالية نوعية بعد قرون طويلة من اهليمنة 

 فجاء االستعامر الربيطاين ,ًالعثامنية, التي تركت ورائها جمتمعا ذا طابع عرقي وطائفي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 − تأثري املسألة الكردية عىل االستقرار اإلقليمي, رسالة ماجستري , قسنطينة:  خرية ويفي)١(
 .٢٥, ٢٠٠٥نتوري, جامعة م: اجلزائر

 .٦٦مرجع سابق, :  عمر احلرضمي)٢(
 بـنـاء يف أثره وحتليل العراق لـسكان االثـنوغـرافـي البديري, الـتـركيب وايل عايد إياد )٣(

): ٢٠١٠( ,)١(, العدد )١٣( اإلنسانية, املجلد للعلوم جملة القادسيةواستـقـرارها,  الــدولــة
١٤٨. 



  
١٩٦ ماجد احلسيني احلارثي

ًناء دولة جديدة جتمع خليطا متعددا من القوميات والطوائف التي هلا وعمل عىل ب ً
تارخيها اخلاص وثقافتها املباينة, يف كيان دولة سياسية مركزية صنعها القرار الربيطاين; 
وهو القرار الذي منح قيادة الدولة لألمري فيصل بن الرشيف حسني, والذي قام 

 اعتباره القوة الضامنة لوحدة الدولة بتأسيس جيش ساد فيه العنرص العريب وجر
ًاملركزية, فضال عن استخدام هذا اجليش يف تطويع اجلامعات العرقية والدينية من أجل 

 . )١(إذابة خصائصها القومية والثقافية يف جسم الدولة الناشئة
ً حيث يعترب أبرز النامذج حضورا يف ,وسنأخذ النموذج الكردي كمثال عىل ذلك

لدولة العراقية; فقد كان األكراد يف العراق يف حالة ثورة مستمرة منذ مسار بناء ا
تأسيس الدولة العراقية بعد احلرب العاملية األوىل, وهو الوضع الذي فرضته ثالثة 

أوهلا أن األكراد يف العراق يشكلون نسبة أكرب من السكان من تلك : عوامل رئيسية
 وتبعا لذلك ورغم ) ايران, سوريا, األردنتركيا,(التي يشكلوهنا يف البلدان األخر ,ً

عددهم األصغر فإهنم مثلوا كتلة هلا وزهنا وخطورهتا يف العراق أكثر من أي بلد آخر, 
وهو ما مكنهم من لعب دور أكرب من أقراهنم يف الدول األخر, أما السبب الثاين فهو 

ـ القائمتان منذ قرون أن العراق كدولة جديدة كانت هلا رشعية أقل من تركيا وإيران ـ
 فيام يتمثل العامل الثالث يف انقسام العراق ,ــ رغم األقليات الكردية الكبرية فيها

نفسه إىل طوائف وأقليات أخر, ومثل هذا التنوع كان ومازال يثري اجلدل والشكوك 
 . )٢(حول مستقبل الدولة العراقية

ن الثامن عرش ضد عىل الرغم من أن األكراد خاضوا رصاعاهتم  منذ القر
العثامنيني, إال أن بروز االجتاه القومي لدهيم كمحرك سيايس كان أقو منذ بداية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًأكراد العراق نموذجا,  − األقليات وأثرها يف استقرار الدولة القومية: فايز عبد اهللا العساف )١(
 .١٣, ٢٠١٠جامعة الرشق األوسط,  − رسالة ماجستري ,عامن

 − عبد السالم النقشبندي, أربيل: آالم وآمال, ترمجة: كورد العراق:  مايكل إم غينرت)٢(
 .١٣, ٢٠١٢دار اراس للطباعة والنرش, : كردستان العراق



    
١٩٧ دور املكونات االجتامعية يف تشكيل دول املرشق العريب

فحتى عام . )١(ًالقرن العرشين, والذي اختذ أبعادا جديدة بعد احلرب العاملية األوىل
كانت معاهدة سيفر قد أعطت األكراد حق احلكم الذايت, وكذلك اتفاقية ) م١٩٢٠(

يف الوقت نفسه كان الربيطانيون والعراقيون قد أصدروا بيانات . )م١٩٢٣(لوزان 
اعرتفت بشكل نظري بحقوق األكراد يف احلكم الذايت, عرب عنها اإلعالن املشرتك بني 

, وجاء فيه )م١٩٢٢(بريطانيا والعراق امللكية الذي رفع إىل األمم املتحدة يف 
 . )٢(لكة العراقاالعرتاف بحق احلكم الذايت لألكراد داخل حدود مم

مل ترهق الدولة العراقية مشكلة سياسية أو اقتصادية مثلام أرهقتها مشكلة التنوع 
السياسية الكثري من موارد الدولة /, فقد استنزفت املشكلة اإلثنية)العرقي(اإلثني 

وأدخلتها يف رصاعات جانبية وتنافس سيايس وانقالبات عسكرية للوصول إىل 
 تطور العراق كدولة نفطية حديثة, فضال عن أهنا سامهت يف السلطة أخرت كثريا من

إضعاف دور العراق والتقليل من وزنه السيايس عىل املستو اإلقليمي والدويل, 
ًالسيام وأن الرصاع عىل السلطة يف العراق ظل مستمرا منذ نشأة الدولة العراقية 

 . )٣(وحتى اليوم) م١٩٢١(بصيغتها امللكية عام 
ُساس, يؤكد الباحث عىل أن املسألة الكردية يف العراق ظلت حتمل وعىل هذا األ

عىل حمامل غري جادة يف حلها ومعاجلتها وفق وجهة النظر الكردية, أو حتى وفق 
احلقوق املعرتف هبا لألكراد, ويف املقابل استمرت التوجهات الكردية مناوئة للدولة 

, )م١٩٣٦ ــ ١٩٢١(قية حتت االنتداب املركزية يف العراق سواء يف فرتة امللكية العرا
, فكانت املسألة الكردية من )م١٩٥٨ ــ ١٩٣٧(أو يف فرتة استقالل مملكة العراق 

ًأخطر االشكاليات التي أعاقت مسار بناء الدولة العراقية احلديثة واستقرارها, فضال 
 .عن مسامهتها النسبية يف سقوط امللكية وقيام اجلمهورية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٨ سابق, مرجع :ويفي  خرية)١(
 .١٤ سابق, مرجع :غينرت إم  مايكل)٢(
 .١٦١مرجع سابق, : البديري وايل عايد إياد ) ٣(



  
١٩٨ ماجد احلسيني احلارثي

عور قومي كردي عندما اندلعت املظاهرات واإلرضابات يف ظهر ش) م١٩٣٠(يف 
ًمدينة السليامنية, وألول مرة يبدو أن القيادة الكردية بدأت تتحرك بعيدا عن الريف 
العشائري واالجتاه الديني وأهنا توجهت إىل املدينة وطبقتها الوسطى, ثم أن التغيري يف 

القيادة البارزانية بقيادة مصطفى ًاحلركة الوطنية الكردية اختذ منحا آخر بظهور 
ًالبارزاين بعد هزيمة الشيخ حممود الذي كان قد نصب نفسه ملكا لألكراد, وخاض 

يف حني بدا تأثري البارزاين . ًرصاعا مع امللكية اهلاشمية املركزية يف العراق انتهى هبزيمته
ًكبريا وعميقا عىل احلركة القومية الكردية, السيام وأنه احتفظ بب عض سامت القائد ً

 . )١(العشائري
   دور املكونات احلرضية والقبلية:ثانيا

كان توزيع السكان يف بالد املرشق العريب حتى منتصف القرن العرشين شديد 
السكن املدين, السكن الريفي أو : الوضوح ضمن ثالث جمموعات برشية كبرية

ً اجتامعيا عن بعضها القروي, السكن الصحراوي أو القبيل, وهي األنامط املتاميزة
ًالبعض داخليا, فبينام خضعت التجمعات املدنية للقانون, فقد ظلت العشائر والقبائل 
ختضع لألعراف والتقاليد, يف حني ظل املجتمع الريفي القروي يشكل حلقة الوصل 
ًالرئيسية بني املدينة والصحراء, فتم استتباع سكان مناطق األرياف للمدينة أوال, ثم 

 . )٢(م األرياف وتوظيفها كنقطة انطالق لغزو الصحراء وإخضاع مجاهري البدواستخدا
استفادت القو االستعامرية من نتائج احلركة االصالحية التي كانت قد تبنتها 
الدولة العثامنية يف أواخر عهدها والتي سامهت يف تنامي النشاط التجاري 

بائل املتنقلة وتوطنها وحتول أد بدوره إىل استقرار بعض القواالقتصادي, الذي 
النشاط االقتصادي لتلك القبائل من تربية احليوانات إىل الزراعة, حيث استحوذ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٦ سابق, مرجع :غينرت إم  مايكل)١(
معهد اإلنامء  − املرشق العريب املعارص من البداوة إىل الدولة احلديثة, بريوت: مسعود ضاهر )٢(

 .٧٦, ١٩٨٦العريب, 



    
١٩٩ دور املكونات االجتامعية يف تشكيل دول املرشق العريب

رؤساء العشائر عىل مساحات واسعة من األرض وحتى أوائل القرن العرشين كانت 
قد تركت بأيدي الشيوخ ووجهاء القبيلة مساحات شاسعة من األرايض الزراعية 

  .)١(البعض منهم حتى عىل مصادر الريإضافة إىل سيطرة 
كانت ظواهر التحول والتحديث املتسارع التي شهدها املجتمع يف العراق وبالد 
الشام فيام بني احلربني العامليتني األوىل والثانية ــ والتي غلبت عليها التأثريات 

ا يف املدن ًاألوروبية املبارشة ــ أقل بروزا بني القبائل البدوية ويف قر الريف منه
ومع ذلك فقد احتفظ مالك األرايض الزراعية هبيمنتهم وتعسفهم بحق . الكرب

الفالحني الصغار, بينام ظلت القبائل البدوية حتت سيطرة االنتداب األورويب 
, من حيث تم اخضاعها بشكل مبارش ألجهزة امربيالية )الفرنيس والربيطاين(

ني أي سلطة مبارشة عليها, السيام وأن مبارشة, مل يكن فيها لقو املجتمع الوط
 . )٢(املكون القبيل والبدوي كان يقابل بازدراء من قبل املكونات احلرضية والريفية

ًاستطاع مالك األرايض الزراعية يف املناطق الريفية سواء يف العراق أو بالد الشام 
ًعليها دائام تكوين طبقة حرضية قادرة عىل أن متدد نفوذها إىل املدن, التي هيمنت 

ًاألعيان املتحرضة والتي سكنت يف املدن وأيضا التجار, فضال عن احتفاظ هذه الفئة  ً
فقد كانت . بسلطاهتا االجتامعية عىل مناطق الريف التي جاءوا منها واملحيطة بتلك املدن

ًاإلداري يف النظام العثامين هي املؤهلة فعال للعمل /هذه القو بسبب موقعها السيايس
ًيايس يف مرحلة ما بعد اهنيار الدولة العثامنية, حيث لعبت دورا فاعال يف البحث عن الس ً

بديل يف إطار الرصاعات الدولية بني قو االستعامر األوروبية, لكن أهليتها يف أن 
تشكل السلطة البديلة اصطدمت يف عدم متثيلها مصالح مجهور واسع, فقد كانت متثل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 − )١٩١٤−١٨٥٠ (العراق يف االجتامعي التحديث جذور« :اخليقاين شاكر صربي درحي) ١(
 .٤١ ,)٢٠١٣ (حزيران, )١٢ (العدد ل, باب جامعة األساسية, الرتبية كلية جملة ,»تارخيية دراسة
بيار عقل, : تاريخ سوريا ولبنان حتت االنتداب الفرنيس, ترمجة:  ستيفن مهسيل لونغريغ)٢(
 .٣٥٥ت, . قيقية, ددار احل: بريوت



  
٢٠٠ ماجد احلسيني احلارثي

 العائالت ذات اجلمهور املحدود يف األحياء والقر, يف أغلب األحيان جمموعة من
 . )١(ًفضال عن رصاع العائالت فيام بينها عىل السلطة واملناصب الفاعلة يف الدولة

يف املقابل, ونتيجة ارتباط املكونات القبلية البدوية املبارش بالقو االستعامرية 
عامرية, كان لعامل ودخول الكثري من أفرادها وشيوخها حتت ظل السلطات االست

فقد . ًالعصبية القبلية دورا بالغ األمهية يف بناء وتكوين املرشوعات السياسية يف املنطقة
استطاعت بعض العصبيات القبلية من أن تتحول إىل دولة, السيام يف تلك احلاالت 
التي سامهت فيها تلك العصبيات القبلية بشكل مبارش يف والدة كيانات التجزئة يف 

فهناك قبائل أدجمت يف كيانات التجزئة كفلسطني وسوريا والعراق . ق العريباملرش
ًواألردن واليمن, وهناك أيضا قبائل سيطرت لتؤسس دوال كبرية كالسعودية, وهناك  ً

واستخدمت اهلجرة لتغطية النقص احلاد يف . قبائل حتولت إىل إمارات ومشيخات
وأغلب هذه الكيانات السياسية .. السكان, كالكويت وقطر والبحرين واإلمارات

ولدت حتت االرتباط التبعي املبارش بالسيطرة اخلارجية, بفعل الوجود العسكري 
 . )٢(األورويب املبارش بعد سقوط الدولة العثامنية

 يناير كانون الثاين ٢٣كانت بريطانيا قد وقعت مع الكويت اتفاقية احلامية مبكرا يف 
نيا من تأكيد نفوذها يف الكويت ومواجهة التنافس , والتي مكنت بريطا)م١٨٩٩(سنة 

األوريب عليها, مما اضطر الدول األوربية إىل اإلقرار باألمر الواقع واالعرتاف بالنفوذ 
الربيطاين يف الكويت, يف الوقت نفسه الذي اعتربت فيه هذه االتفاقية بمثابة رضبة 

 . )٣( العراقموجهة للدولة العثامنية, وهتديد لنفوذها ومصاحلها يف
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السكان واالقتصاد وفلسطني واملرشوع : بالد الشام يف مطلع القرن العرشين: وجيه كوثراين )١(
املركز العريب لألبحاث ودراسة  − قراءة يف وثائق الدبلوماسية الفرنسية, بريوت − الصهيوين

 .٨٥, ٢٠١٣السياسات, 
 .٩ − ٨مرجع سابق, : مسعود ضاهر )٢(
)٣(  CRAVES PHILIP, The life of Sir Percy cox, (London, 1951). 101. 



    
٢٠١ دور املكونات االجتامعية يف تشكيل دول املرشق العريب

وبحسب ما تشري إليه الوثائق الربيطانية, فقد جاءت بالفعل ردود فعل الدولة 
ًالعثامنية عىل اتفاقية احلامية كبرية, حيث مارست ضغوطا كبرية عىل الشيخ مبارك 
ًزعيم عشرية آل الصباح احلاكمة يف الكويت, من خالل إعادة محدي باشا واليا عىل 

يقا مبارك عليه, عىل أساس أن تأييد الدولة العثامنية لذلك البرصة لدعم انشقاق شق
األمر الذي دعا بريطانيا إىل تفعيل . االنشقاق ينطوي عىل تأكيد لسيادهتا عىل الكويت

ًاتفاقية احلامية حتسبا ألي احتامل هلجوم عسكري عثامين عىل الكويت, فأصدرت 
قرتح السفري الربيطاين يف اآلستانة كام ا. تعليامت للقوة البحرية ملنع اهلجوم املتوقع

 .)١(وجوب توجيه إنذار للباب العايل قبل القيام بأعامل عسكرية
 حيث أخذت سيطرة الدولة العثامنية منذ هناية القرن التاسع ,وهو األمر املتوقع

عرش عىل شبه اجلزيرة العربية تضعف, يف الوقت الذي ركزت فيه بريطانيا عىل 
 وسائل االتصال باخلليج العريب والبحر األمحر واملحيط تعزيز معاقلها بتوفري

ًاهلندي, ومجيعها طرق اتصال حيوية باهلند, وحفاظا عىل هذا االتصال أقامت 
 ,بريطانيا شبكة من العالقات مع املكونات االجتامعية وعىل رأسها احلكام املحليني

تتضح هيمنة و. يف حني أهنا حرصت عىل االحتفاظ بعالقات طبية مع اسطنبول
بريطانيا غري املبارشة عىل املنطقة من املعاهدات التي أبرمتها يف املنطقة; مثل 

, والتي وفرت )م١٨٩٩(املعاهدة التي وقعت بني بريطانيا وشيخ الكويت يف عام 
كانت بريطانيا قد زادت ) م١٩١٣(للكويت احلامية مقابل التبعية, وبحلول عام 

إذ يف نفس هذا العام أبرمت اتفاقية مع . ة اخلليجبشكل كبري من نفوذها يف منطق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١(  F. O. 78/5114 Memorandom on Kuwait Confidential Foreign office (secret 29 Oct. 
1901). And F. O. 78/5114 from Sir Nichola O'Conor to Lord Salisbury No. 228 (secret). 

 الربيطانية احلامية اتفاقية عىل الرتكية الفعل ردود :لصباحا العذيب خليفة ميمونة: ًنقال عن
 العربية, واجلزيرة اخلليج دراسات جملة والعثامنية, اإلنجليزية الوثائق بني مقارنة دراسة − للكويت
 .٢٠١ − ١٤٣ ,١٩٨٩ ,)٥٩ (العدد ,)١٥ (املجلد الكويت, الكويت, جامعة العلمي, النرش جملس
١٤٨. 



  
٢٠٢ ماجد احلسيني احلارثي

 . )١(الدولة العثامنية أكدت سيطرهتا تلك
كانت التوجهات القبلية ذات الطموحات املحدودة يف تأسيس دول عربية صغرية 
ًعىل أساس قبيل وعشائري حتظى باستجابة ودعم بريطانيني دائام يف تلك املرحلة, 

 كثورة الرشيف حسني جر توظيفها يف اجتاه حتطيم حتى املرشوعات الطموحة منها,
النفوذ العثامين يف اجلزيرة العربية والعراق وسوريا واليمن, األمر الذي عرب عنه 

ًالذي كان قائدا ميدانيا يف الثورة العربية ) Thomas Lawrence توماس لورانس( ً
 م١٩١٦(الكرب ( رسائله الرسية, حيث أكد فيها عىل أن نشاط «ّيف إحد) الرشيف
ًكان مفيدا لربيطانيا, ألنه يتامشى مع أهدافها املبارشة, واملتمثلة يف تفتيت ) حسني

وإذا عولج العرب بطريقة  … اجلبهة اإلسالمية وهزيمة ومتزيق اإلمرباطورية العثامنية
ًمناسبة سيظلون يف حالة من الترشذم السيايس, نسيجا من اإلمارات الصغرية املتنازعة  ّ

 .)٢(» القابلة للتامسكوغري
هكذا, متكنت بريطانيا من حتويل مناطق اخلليج العريب وقبائله ومشيخاته 
وسلطناته إىل حمميات تابعة للتاج الربيطاين يف مطلع القرن العرشين, وبدأت تتوغل 
نحو داخل اجلزيرة العربية, حيث كانت الدولة العثامنية ال تزال حتافظ عىل مواقع قوية 

ولذلك أوكلت بريطانيا إىل حلفائها املحليني مهمة غزو القبائل .  القبائلبني شيوخ
املوالية للعثامنيني وإجبارها عىل خوض معارك منهكة, عىل إثرها صعدت قوة ابن 

ويف . )٣(ًسعود يف اجلزيرة العربية, والذي عمل عىل القضاء عىل نفوذ العثامنيني متاما
 بني بريطانيا والسلطنة العثامنية, والتي اعرتف جر عقد اتفاقية اخلليج) ١٩١٣(عام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شاكر: ترمجة امللكية, إىل القبيلة من) ١٩٣٦ − ١٩١٦ (السعودية العربية :كوستنر  جوزيف)١(
 .٧, )ت. ب مدبويل, مكتبة − القاهرة سعيد,
)٢(  PHILLIP KNIGHTLEY AND COLIN SIMPSON, The Secret Lives of Lawrence of Arabia, 

(New York, McGraw-Hill Book Company, 1969). 60-61.. 
 .١١٧ سابق, مرجع :ضاهر  مسعود)٣(



    
٢٠٣ دور املكونات االجتامعية يف تشكيل دول املرشق العريب

العثامنيون بموجبها بمشيخات اخلليج واستقالل الكويت ودخوهلا يف كنف احلامية 
كام سارع االدرييس ــ زعيم . الربيطانية, وكذلك بالنسبة لقطر والبحرين ومسقط

 . )١()١٩١٥(ام بعض القبائل اليمنية ــ إىل توقيع اتفاقية مماثلة مع بريطانيا يف ع
فرضت القو االستعامرية األوروبية يف خضم رصاعها مع العثامنيني, عىل القبيلة 
العربية أن تواجه أزمتها األوىل مع نشوء الدولة احلديثة, أو مع وجود كيان مركزي, 
ًاألمر الذي ظهر بوضوح جيل منذ هناية احلرب العاملية األوىل, بدء من االحتكاك بني 

ل والسلطة العثامنية التي سعت إىل توطينهم, أو بعد ذلك مع نشوء الدولة قبائل الشام
, فقد جاء تشكيل كيان )م١٩٢٠(وإمارة نجد ) م١٩٢٠(االقليمية احلديثة يف العراق 

ًسيايس جغرايف باملفهوم احلديث للدولة, ليمثل عائقا وسدا منيعا يف وجه االنسيابية  ً ً
 . )٢(ل العربية منذ آالف السننيالتي كانت تتمتع هبا حركة القبائ

يف نفس السياق, ظهرت إمارات الساحل املتصالح باإلضافة إىل الكويت 
, أما يف سواحل اليمن وحرضموت فجر تقسيمها بني )عامن(والبحرين ومسقط 
اخلاطري, الوحيدي, والقعيطي, وغريها, وكانت االتفاقيات : عدة عائالت قبلية

هذه العائالت تلزم بأن يوقع عليها شيوخ القبائل األخر التي تعقدها بريطانيا مع 
 .)٣(من مشايخ البدو يف جنوب اليمن

مل تكد احلرب العاملية األوىل تضع أوزارها, إال والكثري من القبائل يف اجلزيرة 
العربية حتت زعامة شيوخها املحليني قد أقامت عالقات مبارشة مع السلطات 

 متكنت فيه بريطانيا من التخلص من الرشيف حسني الربيطانية, ويف الوقت الذي
. بضغط قوي من هذه القبائل التي قامت بدعم ابن سعود للتخلص من آل الرشيد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١١٩ سابق, مرجع :ضاهر  مسعود)١(
جامعة الكويت,  −  الكويت,العربية واجلزيرة الكويت يف والدولة القبيلة :غانم النجار) ٢(
١, ١٩٩٦. 

 .١٢٤ − ١٢٣ :سابق مرجع :ضاهر  مسعود) ٣(



  
٢٠٤ ماجد احلسيني احلارثي

فتصدرت األرسة السعودية حكم احلجاز وعسري ونجد وحائل وسمت الدولة 
,  من القنصل الربيطاين ١٩٠٨ سبتمرب ٢٣ففي رسالة مؤرخة بتاريخ . )١(باسمها

 Gerardجريارد الوثر (يف دمشق موجهة  للسري ) George Deviفي  جورج دي(

Luther( سعود بن رشيد بعد مقتل أخيه سلطان مل يظهر أي شجاعة «, يؤكد فيها بأن
أو كفاءة يف اإلدارة, وإن حكمه حمصور بالكاد يف بلدة حائل, وأن عبد العزيز بن 

 بحكمه يف الرياض والقصيم, ًسعود أصبح أمري نجد فعال الذي ال ينازع, واملعرتف
وعىل مجيع العشائر البدوية يف نجد, وحتى سعود بن رشيد نفسه يعرتف بأن اماراته يف 

واستمر هذا احلال طوال عرشينيات .)٢(»حائل ليست سو تابعة لسيادة ابن سعود
 .وثالثينيات القرن العرشين

يا يف السنوات لقد ظلت السياسات الربيطانية متسقة مع ما سعت إليه بريطان
الالحقة, عىل نحو ما تشري إليه رسالة من نائب امللك الربيطاين يف اهلند إىل وزارة اهلند 

, والتي أكد فيها عىل رضورة االستفادة من موقف ابن سعود )م١٩١٤( فرباير ٢٧يف 
. لوضع وكيل حميل يف القطيف, لتأمني األهداف الربيطانية عىل ساحل اخلليج العريب

ثل هذا التوجه قد مهد لربيطانيا من أن تتمكن من احتالل العراق, من خالل إذ أن م
ما أشارت إليه الرسالة من حتسن عالقات ابن سعود مع شيوخ قطر وعامن 

 .)٣(واإلمارات العشائرية األخر التي كانت حتت احلامية الربيطانية آنذاك
ًسعت بريطانيا سياسيا وعسكريا إىل احلد من سيطرة العثام نيني ونفوذهم يف ً

ًاجلزيرة العربية والعراق وبالد الشام, بل وإىل اهناء هذه السيطرة متاما, من خالل تبني 
 بزعامة األرسة اهلاشمية يف مكة, وبقيادة الرشيف حسني »الثورة العربية«مرشوع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢٤ − ١٢٣ سابق, مرجع :ضاهر  مسعود) ١(
) املجلد األول(نجد واحلجاز :  يف الوثائق الربيطانيةاجلزيرة العربية: نجدة فتحي صفوة) ٢(
 .١٤٣ − ١٤٢: ١, ١٩٩٦, بريوت, دار الساقي للطباعة والنرش ١٩١٥ − ١٩١٤

 .٢٢٢:  املرجع السابق) ٣(



    
٢٠٥ دور املكونات االجتامعية يف تشكيل دول املرشق العريب

ًالذي نصب نفسه ملكا للعرب, وقائدا للثورة التي مل يكن هدفها مقاومة العثامنيني 
ًيا فحسب, بل أيضا إقامة دولة عربية حتميها بريطانيا, وقد حظيت تلك عسكر ً

يف الوقت الذي كان فيه املسؤولون . األهداف بتأييد القوميني العرب يف سوريا
الربيطانيون املرابطون عىل طول الساحل الرشقي لشبه اجلزيرة العربية; ابتداء من بالد 

ليج, يعملون يف إطار السلطة السياسية ملكتب ًما بني النهرين وامتدادا إىل منطقة اخل
اهلند الربيطاين ويف لندن وحكومة اهلند, وكان مكتب اهلند, شأنه شأن املكتب العريب, 

 . )١(يرعي املناطق التابعة له, لدعم هذا التوجه ورعايته
لقد جر توظيف النزعة العرقية العربية كغطاء لكل التوجهات املناهضة 

ين تبنوا سياسات الترتيك قبل ذلك, وعند سقوط الدولة العثامنية برزت للعثامنيني الذ
يف ضوء السياسات االستعامرية التي رسمتها بريطانيا ) البديلة(مشاريع الدول العربية 

فجاءت تلك املرشوعات وليدة عوامل خمتلفة . وفرنسا لتجزئة وتفتيت املنطقة العربية
فإذا . املحصلة, املوقع االقتصادي للقو االجتامعيةالطائفة, العائلة, الثقافة : ومعقدة

كانت كل هذه القو مشرتكة يف كوهنا من التجار واملالكني يف املناطق الريفية 
والقروية, فإهنا مشرتكة بشكل آخر يف املناطق البدوية القبلية, وبالتايل فإن حجم تلك 

ً الصحراء, كان حمددا رئيسيا امللكيات الزراعية يف األرياف, ومناطق النفوذ القبيل يف ً
ًجغرافيا وبرشيا(للحيز اجلغرايف ملرشوع الدولة البديلة  , وحتى لتحديد اسم الدول )ً

 . )٢(األجنبية املنتدبة أو املساعدة يف حال االستقالل
ومن جهة أخر, كان توفري احلامية اخلارجية للحكام املحليني وتثبيت احلكم يف 

وقف النخب القبلية, ومن ثم عطل القيود والضغوط البنائية أيدي األرس احلاكمة قد أ
ــ كقو مضادة للمجر العام يف النظام السيايس للحالة الطبيعية ــ التي تعمل عىل 
تقييد سلطة احلكام, كام أوجد للحكام مصادر دخل بديلة للغنائم التي كانوا حيصلون 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩ − ٨: مرجع سابق: كوستنر  جوزيف)١(
 .٨٦مرجع سابق, : وجيه كوثراين )٢(



  
٢٠٦ ماجد احلسيني احلارثي

دارة االستعامرية تسهم يف متويل ًوأحيانا كانت اإل.. عليها من الغزو والسلب والنهب
احلكام بشكل استثنائي, كام فعلت بريطانيا مع سالطني ومشايخ حرضموت, أو مع 

 . )١( أو السعودية الثالثة يف سنواهتا األوىل,الرشيف حسني
ساند املسؤولون الربيطانيون عن رشقي شبه اجلزيرة العربية مجيع الشيوخ 

 Williamوليام شكسبري ( بتوصيات الكابتن ًوالزعامات القبلية املحلية, عمال

Shakespeare ( أول اتصال بـعبد العزيز بن  سعود بحث فيه مد الذي أجر
استجابته ملساعدة بريطانيا يف مقابل أن حيصل عىل دعمها يف حتسني فرصه اخلاصة 
أمام منافسه الرشيف حسني الذي تركت له بريطانيا مساحة واسعة للتفاهم مع 

ًاك ومسايرهتم يف سبيل حتقيق أهداف ثورته, فضال عن املنافسة التي كان األتر
وهي . )٢(يواجهها ابن سعود من قبل آل رشيد يف زعامء جبل شمر املوالني للعثامنيني

 ففي رسالة رسية بعثها من ,السياسة الربيطانية املمتدة من قبل احلرب العاملية األوىل
إىل املقيم السيايس يف اخلليج ) م١٩١١( من ابريل الكويت الكابتن شكسبري يف الثامن

ً, تضمنت تقريرا عن املحادثات التي أجراها شكسبري )Percy Coxبرييس كوكس (
مع عبد العزيز ابن سعود, يؤكد شكسبري عىل صالحية عبد العزيز حلكم العشائر 

تع بالكثري العربية يف بالد العرب الوسطى والرشقية ــ يقصد نجد واالحساء, وأنه يتم
 .)٣(»من اخلصائص التي جتعله األفضل بني منافسيه

والتي كادت أن حتد من عالقة ) م١٩١٥(وعىل الرغم من وفاة شكسبري عام 
العزيز بن سعود, إال أن انقسامات حادة بني آل رشيد أنفسهم, أفادت  بريطانيا بعبد

ً اتصاال مع , أجر)م١٩١٧ ــ ١٩١٦( ما بني عامي »كوكس«املندوب الربيطاين 
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يج واجلزيرة العربية من منظور خمتلف, املجتمع والدولة يف اخلل: خلدون حسن النقيب )١(
 .٩٩, ١٩٨٩مركز دراسات الوحدة العربية  − بريوت

 .١٠ − ٩مرجع سابق, : كوستنر جوزيف ) ٢(
 .١٥٧ − ١٥٦. مرجع سابق: نجدة فتحي صفوة) ٣(



    
٢٠٧ دور املكونات االجتامعية يف تشكيل دول املرشق العريب

بعض املتصارعني من آل رشيد, مها دار بن طوالة وفيصل بن فهد وكان كوكس 
يرمى إىل خلق ائتالف يضم هذين الشخصيتني وسعود بن صالح السبحان, وهو 
زعيم رشيدي بارز يف حائل تربطه عالقات مع مجاعات عديدة من شمر, ونوري 

ورية, وكان االتصال بشعالن يعني شعالن من قبيلة رواله النشطة يف الصحراء الس
اخرتاقا لصفوف العثامنيني تتبعه عمليات قطع لالتصال بني العراق وحائل أو املدينة 
التي يسيطر عليها العثامنيون, يف الوقت نفسه اعترب كوكس أن ابن سعود هو 
الشخصية األقو التي يمكن االعتامد عليها يف القضاء عىل أي نفوذ عثامين يف جزيرة 
العرب, ومل يكن يبقى سو ازاحة الرشيف حسني وحرص طموحاته اجلغرافية عىل 

 . )١(سوريا والعراق, لتخلو اجلزيرة العربية البن سعود
تكشف إحد الوثائق الربيطانية, وهي تقرير أرسله القنصل الربيطاين يف جدة إىل 

يف احلادي ) Gerard Lutherجريارد الوثر (القنصل الربيطاين يف اسطنبول السري 
, عام كان يظهره املوظفني الربيطانيني من ميل شديد إىل )م١٩١١(عرش من اكتوبر 

تدعيم موقف عبد العزيز بن سعود يف مواجهته مع الرشيف حسني, وإظهار هذا 
األخري بموقف ضعيف الستاملة احلكومة الربيطانية يف اجتاه دعم ابن سعود, إذ تشري 

ًني بدا مرتددا وير نفسه غري قويا بصورة كافية ملواجهة الرشيف حس«الوثيقة إىل أن  ً
, خاصة وأن هناك )م١٩١٠(ابن سعود, ما مكن من عقد هدنة بني الطرفني يف عام 

 . )٢(»ًشكوكا بنجاح محلة الرشيف حسني عىل عسري
كام تشري الوثائق الربيطانية إىل أن بريطانيا ظلت حريصة عىل أن تبقى العالقة 

وأن تظل أي حمادثات بينه وبني األتراك حتت رقابة بريطانيا بابن سعود, 
وسيطرهتا, للحيلولة دون أي تقارب بينهام قد يؤثر عىل مصالح بريطانيا, األمر 
الذي وضحته رسالة من املعتمد السيايس يف البحرين إىل املقيم السيايس يف اخلليج 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠ − ٩مرجع سابق, : كوستنر جوزيف ) ١(
 .١٦٥: مرجع سابق: نجدة فتحي صفوة) ٢(



  
٢٠٨ ماجد احلسيني احلارثي

 .)١()م١٩١٤(العريب ــ بوشهر يف  مارس 
 أخر لوضع اجلزيرة العربية كانت بريطانيا جترهيا وتعد هلا عىل بيد أن ترتيبات

قدم وساق, السيام فيام يتعلق برسم مالمح العالقات السياسية واجلغرافية للمرشق 
العريب, وهي الرتتيبات التي تعلقت أكثر بوضع شامل اليمن وإقليم عسري مقابل 

 بريطانيا من جهة جنوب اليمن وحرضموت من جهة, وعدن التي تسيطر عليها
ًفكان املسؤولون الربيطانيون يف عدن, هيتمون أساسا باجلزء الشاميل من اليمن . أخر

وبأقاليم جنوب اليمن, فشجعوا حاكم عسري حممد اإلدرييس, عىل التمرد عىل اإلمام 
حييى محيد الدين ــ زعيم اليمن الشاميل املوايل للعثامنيني ــ وكان حلفاء العثامنيني 

ون زعامء جبل شمر الرشيدية, وهم حلقة وصل هامة بمعقل العثامنيني يف املدينة يضم
الذي مل تستويل عليها قوات الرشيف حسني, بل ساعد اإلمام حييى العثامنيني يف شن 

 . )٢()م١٩١٥(هجوم عىل عدن يف عام 
ير الباحث, أن بريطانيا أدركت يف ذلك الوقت أن املشكلة تكمن يف وجود 

ً حاكم عسري, إذ أن استقالل إقليم عسري سيكون مثارا ملشكالت كثرية االدرييس
تعوق الرتتيبات اجليوسياسية التي تسعى بريطانيا إىل تنفيذها عىل جزيرة العرب, 

و يف مد سلطانه عىل أكرب قدر من املناطق بام والتي قضت بمساعدة ابن سعود األق
 .ًفيها إقليم عسري, وإبقاء اليمن الشاميل حمارصا من النفوذ الربيطاين يف جنوب اليمن

بني حاكم ) م١٩١٥(عىل هذا األساس, قامت بريطانيا بعقد معاهدة يف ابريل 
درييس عىل عسري حممد اإلدرييس والسلطات الربيطانية يف عدن, قضت بأن حيصل اإل

ًألفى جنيه شهريا مع الوعد باالستقالل مستقبال يف مقابل القيام بثورة ضد اإلمام  ً
معاهدة دارين مع كوكس ) م١٩١٥(حييى, كام وقع ابن سعود يف ديسمرب من عام 

ًحصل بموجبها عىل وعد باالستقالل الفعيل مقابل أن يتخذ موقفا داعام لربيطانيا, إال 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٣١: جع سابقمر: نجدة فتحي صفوة)١(
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٢٠٩ دور املكونات االجتامعية يف تشكيل دول املرشق العريب

وا إىل حل وسط فيام يتعلق بقدرة السعوديني عىل املناورة يف أن الربيطانيني توصل
املنطقة, وذلك بجعل ابن سعود يضمن عدم التعدي عىل إمارات اخلليج اخلاضعة 

 . )١(للحامية الربيطانية
وتعزيز يف الوقت نفسه, قامت بريطانيا بتمويل الرشيف حسني يف احلجاز وتسليحه 

للقضاء عىل العثامنيني , وذلك )م١٩١٦(سمرب عام جيش الثورة العامل وتدريبه بعد دي
ولتمكني اهلاشمني من التغلغل يف سوريا بعد احتالل العقبة يف يوليو من عام هناك, 

 »زعيم القضية العربية« كل ذلك أد إىل زيادة طموحات حسني يف أن يصبح ,)م١٩١٧(
حسني وبلوغه مرتبة  إال أن صعود نجم الرشيف ,وأن يبسط نفوذه عىل املناطق املحيطة

الزعامة العربية أثار قلق الزعامات املحلية األخر بسبب أطامعه ونشاطاته وترصحياته 
ًالتي أدت إىل االخالل بتوازن القو بني احلكام املحليني وهتديد مراكزهم, وخصوصا 

الذي نشطت فيه ثورة الرشيف حسني يف احلجاز, ) م١٩١٦(فحتى عام . )٢(ابن سعود
ًطانيا ما تزال تتعامل بحذر شديد مع الرشيف حسني وتبدو أكثر ميال للثقة بابن كانت بري

إىل تلك السياسة املزدوجة التي اتبعها حسني يف عالقاته سعود, األمر الذي يمكن عزوه 
مع بريطانيا والعثامنيني, وهذا ما تكشف عنه إحد الوثائق الربيطانية, التي تضمنت 

 إىل الرشيف حسني يف مكة, والتي أشار فيها كاتب التقرير ًتقريرا عن زيارة مندوهبا
الربيطاين إىل اجلهود التي بذهلا حسني يف تفسري سياسته يف االحتفاظ باملظاهر والعالقة 
الشكلية مع السلطات الرتكية, بأهنا ال تعدو كوهنا جمرد ستار خيفي وراءه نواياه املوالية 

ك احلكومة الربيطانية يف صدقها, حتى لو وردت تقارير ًلربيطانيا, والتي يأمل جادا أال تش
 .)٣(»تفيد بأن ابنه يرافق احلملة الرتكية ضد مرص
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 .١١, مرجع سابق: كوستنر جوزيف)١(
 .١١مرجع سابق, : كوستنر  جوزيف)٢(
) املجلد الثاين(نجد واحلجاز : اجلزيرة العربية يف الوثائق الربيطانية: نجدة فتحي صفوة) ٣(
 .١٠٦ − ١٠٥: ٢, ١٩٩٦دار الساقي للطباعة والنرش  − , بريوت١٩١٦



  
٢١٠ ماجد احلسيني احلارثي

صورة قلمية ــ ) Gertrude Bellغريترود بل (كام كتبت يف تلك الفرتة الربيطانية 
مقالة ــ عن ابن سعود, تظهر نمط السياسات الربيطانية يف توظيف احلامل العشائري 

ًسياسيا لتحقيق مصاحلها يف املنطقة, من خالل جهود كبار موظفيها يف املنطقة والقبيل 
يف عقد اتفاقيات مع زعامء القبائل العربية, أشار فيها إىل االتفاقية التي عقدها كوكس 

حسب تعبريها ــ رسخت الصالت الوثيقة بينه وبني بريطانيا, −مع ابن سعود والتي 
أييد العام يف االجتامع الذي عقد يف الكويت يف وهي الصالت التي حصلت عىل الت

شيخ املحمرة, وشيخ : , بحضور ثالثة من زعامء العرب األقوياء)م١٩١٥(نوفمرب 
 .)١(الكويت, وابن سعود حاكم نجد

ما كادت احلرب العاملية األوىل تنتهي حتى اضطر جملس الوزراء الربيطاين 
فاخلصومة بني حليفي بريطانيا .  اختلتلالعرتاف بأن سياسته يف اجلزيرة العربية قد

وقد اشتكى حسني . الرشيف حسني وعبد العزيز بن سعود, كانت قد بلغت أشدها
من انه مضطر إلنفاق مبلغ كبري من الدعم الربيطاين الذي يتلقاه, يف سبيل الدفاع عن 

 . )٢(ًنفسه من هجامت ابن سعود, الذي يتلقى هو اآلخر دعام من بريطانيا
ت السياق وبعد انتهاء احلرب كان فيصل بن احلسني قد اختار دمشق عام ويف ذا

عاصمة إلمارته القصرية العمر, إال أن تنوع املكونات العرقية فيها من غري ) م١٩١٨(
ًالعنرص العريب وخصوصا األكراد, ويف لبنان كالدروز واملوارنة, فضال عن أمهية  ً

ص عىل انفصال لبنان وفلسطني دمشق بالنسبة للمرشوع االستعامري الذي حر
, كل ذلك حال دون )م١٩١٧(ورشق األردن عن سوريا بعد اطالق ترصيح بلفور 

أن تكون دمشق واألجزاء األخر من سوريا ضمن املرشوع اهلاشمي, وبالتايل بقائها 
حتت سيطرة االنتداب الفرنيس, بعد ترسيح اجليش التابع لألمري فيصل, ومتكن 
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 .٨٠٥املرجع السابق,  :نجدة فتحي صفوة )١(
: , ترمجة١٩٢٢ − ١٩١٤والدة الرشق األوسط : سالم ما بعده سالم: دافيد فرومكني) ٢(

 .٤٧٣, ١٩٩٢قربص, رياض الريس للكتب والنرش,  − أسعد كامل إلياس, لندن



    
٢١١ دور املكونات االجتامعية يف تشكيل دول املرشق العريب

, باإلضافة إىل قمع )م١٩٢٠(ن امخاد الثورة الدمشقية يف العام القوات الفرنسية م
 . )١()م١٩٢١(الثورات املحلية األخر كثورة العلويني 

أدت سياسات الدول الكرب إبان احلرب العاملية األوىل وما بعدها إىل تطورات 
يدية اقتصادية يف املنطقة وغريت من العادات والوالءات القبلية, فطرق التجارة التقل

ألغيت أو فقدت أمهيتها, ومع انتشار الثورة العربية أقام الربيطانيون حصارات بحرية 
يف موانئ كل من البحر األمحر واخلليج الفاريس والسيام يف احلجاز والكويت, وهو 

وبالرغم من ختفيف حصار البحر . إجراء ترك تأثريه عىل البدو الرحل وسكان املدن
ً, وكان هيدف أساسا )م١٩١٨(ستمر حصار اخلليج حتى عام األمحر مع تقدم الثورة ا

إىل تدمري خطوط متوين العثامنيني والرشيدين يف ما بني النهرين; وعىل طول الطرق 
 حتى حدث تغري ,التجارية الربية املمتدة من شبة اجلزيرة العربية والعراق وسوريا

لربيطانيون ــ أي تلك اخلاضعة آخر; إذ بسبب العداء القائم بني القبائل التي يساندها ا
مطري وعتيبة وحرب وغريهم ــ وقبائل شمر املوالية : لسيطرة حسني وابن سعود

للعثامنيني, منى اجلميع بخسائر فادحة يف جتارة اخليول واجلامل, وبعد أن احتل 
حظر عىل قبائل شمر ارتياد أسواقهم ) م١٩١٧(الربيطانيون العراق يف ربيع عام 

 قلب العراق, ومل يكن أمامهم سو هتريب السلع إىل الكويت, وبات من املعتادة يف
ًاهلام بصورة متزايدة أن نجد قبائل شبه اجلزيرة وحكامها ألنفسهم طرقا جتارية 

 . )٢(ًوأسواقا ومصادر مالية بديلة
ًلعبت السياسات الربيطانية يف املنطقة العربية إبان احلرب العاملية األوىل دورا 

 إعادة ترتيب العالقات والتوازنات القبلية عىل أسس جغرافية واقتصادية ًخطريا يف
وقبلية متعددة املحاور, أثارت املنافسات بني احلكام وأدت إىل نشوب املنازعات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جملة ,)١٩٤٦ – ١٩٢٠ (الفرنيس االستعامر ومواجهة دمشق مدينة :عدوان حممد  أكرم)١(
 .٧ − ٥ ,)٢٠١٠(, )٢ (العدد ,)١٨ (املجلد , تبني جملة االنسانية, للبحوث االسالمية اجلامعة

 .١٣ − ١٢مرجع سابق,  : كوستنر  جوزيف)٢(



  
٢١٢ ماجد احلسيني احلارثي

القبلية من أجل السلطة اإلقليمية واملصادر االقتصادية اجلديدة, وحتى يتسنى 
ها أن توسع من نطاق حتالفاهتا للمشيخات البقاء يف ظل هذه الظروف; تعني علي

وبسط نفوذها عىل القبائل املحيطة, وهكذا أصبحت السيطرة عىل املواقع 
االسرتاتيجية ومصادر الدخل واجلامعات القبلية حمور املنافسات بني املشيخات يف 
شبه اجلزيرة العربية, تلك املنافسات التي دفعت كل حاكم إىل تطوير وسائل حتقيق 

اخيل وشن احلروب والتوسع, وأسفرت ضغوط احلرب وعملية االندماج الد
االندماج الداخيل عن تقوية املشيخات يف املنطقة التي أدت بدورها إىل التوسع يف 

 . )١(األرايض إىل حد وضع أساس للدولة يقوم عىل األرض التي تسيطر عليها
خضعت املؤسسات القبلية عىل مد النصف األول من القرن العرشين, 

سياسية لتغريات كبرية واكبت عملية تشكل املرشق العريب احلديث, عندما ختلت ال
ًالنخب احلاكمة عن لباسها التقليدي, وحولته إىل دولة حديثة, ومتحولة أيضا من 
نمط االقتصاد الريفي والرعوي البسيط إىل نمط اقتصاد الدولة, والدولة الريعية 

فقد عمدت الكيانات السياسية الطاحمة إىل . بالذات بسبب اكتشاف النفط يف املنطقة
إقامة دول مستقلة ومشكلة من أطياف عرقية وقبلية متنوعة خاضعة حلكمها, 
ًمستفيدة أوال من القبيلة كعامل من عوامل بناء الدولة من جهة, وإىل إصالح النظام 

رب إذ تعود حماوالت إصالح هذا النظام إىل فرتة ما قبل احل. القبيل من جهة أخر
األول بقيادة قو مدفوعة باحلامس : العاملية األوىل, عندما ظهر تيارين خمتلفني

الديني األصويل للحركة السلفية ــ مثل حركة اإلخوان القبلية التي شكلها ابن 
ً وشبيه هبذا التيار أيضا ظهرت أشكال حرضية أخر جتذرت يف مرص ,سعود 

أما .  عىل غرار حركة اإلخوان املسلمنيوسوريا أثناء الكفاح من أجل االستقالل ــ
فيشمل التجار الوطنيني التحديثيني يف الطبقة الوسطى, وكان مطلبهم : التيار الثاين
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 .١٤ − ١٣, مرجع سابق: كوستنر جوزيف)١(



    
٢١٣ دور املكونات االجتامعية يف تشكيل دول املرشق العريب

 . )١(األسايس السعي إىل إقامة أشكال ديمقراطية دستورية احلكم
استطاعت الدول امللكية الناشئة فيام بعد احلرب العاملية األوىل أن تستفيد من كافة 

وامل واملتغريات الداخلية والدولية, يف تفتيت الوالء السيايس للقبيلة لصالح الع
ًالوالء للنظام السيايس, ويف املقابل ختلت القبيلة تدرجييا عن وظائفها التي تتمتع هبا 
ًملصلحة الطبقات واحلكومة معا ويف الدرجة األول ملصلحة أبنائها الذين دخلوا أطر 

 التعبري عن التغريات حيال مضامني الوالء واهلوية أثناء النخب احلكومية, حيث ظهر
التحوالت السياسية وأثناء عمليات التجنيد السيايس, إال أن جوهر اهلوية العامة 
للقبيلة مل يتغري بشكل جذري وبقت القبيلة قادرة عىل التكيف مع األوضاع اجلديدة 

. )٢( ومؤسساهتا ورموزهاوعىل إنتاج رشوط استمرارية دورها يف ظل الوالء للدولة
, )م١٩١٨(التي نشأت يف اليمن ) املتوكلية(ًحيث يبدو هذا املظهر جليا يف امللكية 

, وامللكية التي أسسها عبد العزيز آل سعود يف )م١٩٢١(وامللكية اهلاشمية يف األردن 
 ). م١٩٣٢(واململكة اهلاشمية يف العراق ) م١٩٣٢(جزيرة العرب 

ًالوالءات القبلية التي تظل من بني أكثر الوالءات رسوخا يف يعز ذلك إىل طبيعة 
احلياة العربية, مما أد لظهور تنظيم اجتامعي يقوم عىل مبدأ قرابة الدم الذي حيدد 
ًالوالءات والعصبية, من خالل القبيلة التي ظلت دائام وحدة اجتامعية وسياسية 

تحالفات القبلية يف أغلب األحوال ًفضال عام تتسم به ال. )٣(واقتصادية قائمة بذاهتا
وهي اخلاصية التي استطاعت امللكيات العربية الناشئة . )٤(بالثبات واملنعة من االهنيار

ُأن حتسن توظيفها بدرجات متفاوتة حتت الغطاء الديني أو املذهبي أو القبيل الذي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رسالة ًاليمن نموذجا,  − دور القبيلة يف األنظمة السياسية العربية: مجعة الزورق فرج بلعيد) ١(
 .٤١ − ٤٠, ٢٠١٥جامعة الرشق األوسط, : األردن − ماجستري, عامن

 .١٦ − ١٥ مرجع سابق, :الطوييس  باسم)٢(
 .٥٤مرجع سابق, : مجعة الزورق فرج بلعيد )٣(
 .٣٤مرجع سابق, :  مسعود ضاهر)٤(



  
٢١٤ ماجد احلسيني احلارثي

دية, واملكانة تبنته كل منها, كاملذهب الزيدي يف اليمن, والوهابية السلفية يف السعو
الدينية واالجتامعية لطبقة األرشاف التي تنتسب إىل البيت النبوي يف سوريا واألردن 

 . ًوالعراق, فضال عن متسك األرشاف باملذهب السني
ًومع ذلك, فقد كان للقبيلة دورا بالغ يف االنتفاضات والثورات الشعبية التي 

, األمر الذي دفع إىل إعادة )١٩٤٧ ــ ١٩١٤(شهدهتا بعض الدول العربية يف الفرتة 
ففي العراق عىل سبيل . ترتيب أوضاع القبائل والعشائر واحلد من دورها املناهض

املثال شهدت احلقبة امللكية عدة انتفاضات سواء من القبائل التي عارضت 
أو من العراقيني الشيعة الذين ) ملكية األرايض(إصالحات قانون اإلصالح الزراعي 

كانت القبائل الشيعية تر أن القوميني من العرب السنة يف بغداد . تهميششعروا بال
وبعد القضاء عىل مترد . يفتقدون الرشعية ألهنم علامنيون وتسيطر عليهم بريطانيا

كان اجليش هو الالعب الرئيس يف ) م١٩٤١(وحتى عام ) م١٩٣٥(القبائل عام 
ًيف التدخل العسكري دعام ) م١٩٤١(السياسة العراقية, لكن رشعت بريطانيا بعد عام 

للتيار الليربايل املتمثل بنوري السعيد والويص عبد اإلله يف مواجهة ما أطلق عليه التيار 
 .)١(الثوري بقيادة رشيد عايل الكيالين

ظلت ظواهر احلياة االجتامعية والسياسية يف تلك احلقبة تدل عىل واقع يقوم عىل 
عىل الوالء العشائري والقبيل, والذي يقسم املجتمع إىل التحالف بني القبيلة التي تقوم 

 ,جمموعات قائمة عىل صلة الدم والقرابة, وهذا من جهة, وبني الدولة من جهة أخر
والتي تقوم عىل الوالء الوطني الذي يغطي السيادة عىل األرض واملوارد والسكان, 

ي حتتفظ هي األخر ويتجسد حضورها يف العالقة مع الدول الناشئة املجاورة الت
بيد أن هذا التحالف بني القبيلة . بأصول قبلية كانت تتقاسم النفوذ يف املنطقة من قبل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صدام,  عدب ما إىل امللكية  من:العراق يف للقبيلة السيايس التوظيف: فواز احلافظ عبد  أمحد)١(
): ٢٠١٦(, أغسطس )٤٥٠(جملة املستقبل العريب, مركز دراسات الوحدة العربية, بريوت, العدد 

٣٥ . 



    
٢١٥ دور املكونات االجتامعية يف تشكيل دول املرشق العريب

والدولة الذي اعتمدت عليه بالذات ممالك ومشيخات اخلليج العريب واجلزيرة 
العربية, كان ينطوي عىل خماطر مجة, تتمثل أبرزها يف إمكانية أن تنقلب املنافسات 

بني القبائل تلك إىل عامل من عوامل هدم الدولة نفسها, األمر الذي واملنازعات 
فرض عىل دول اخلليج العريب أن تتعامل بازدواجية باهظة التكلفة يف بناء الدولة 

 . )١(واحلفاظ عليها من خالل ضامن والء القبائل إليها بأي ثمن كان
تبنتها الدولة السعودية  يتضح هذا املسلك عىل سبيل املثال, يف االسرتاتيجية التي 

يف توظيفها للعنرص القبيل, متثلت يف تقسيم البالد التي حتت سلطتها إىل إمارات تقوم 
عىل األسس القبلية املتحالفة مع األرسة احلاكمة, وتأمني الدولة من خماطر التفكك أو 
التمرد, من خالل إقامة شبكة من التوازنات الدقيقة, كام جر إحلاق القبائل 

ًإلمارات إحلاقا تبعيا, وجر رسم حدود الدولة السعودية للحد من أثر ترحال با ً
القبائل وانتقاهلا من مكان إىل آخر, واتباع سياسة حدودية أجربت القبائل عىل البقاء 
ًداخل حدود الدولة, يف حني جر أيضا توطني عرشات املشيخات القبلية يف املناطق 

 . )٢(الساحلية
ًوطني الربيطانية للقبائل بناء عىل مصاحلها أوال, األمر الذي جاءت سياسات الت

, حني أرص )م١٩٢٢(يكشف عنه املوقف الذي اختذه ابن سعود يف مؤمتر العقري عام 
ًعىل ترسيم احلدود انطالقا من حدود حركة القبائل, ومطالبته بأن تكون حدود إمارة 

ً التي تدين بالوالء له, وذلك فهام نجد واحلجاز تابعة إىل احلد الذي يصل إىل القبائل
 وهو ما رفضه املقيم السيايس الربيطاين يف ,ًدراكا منه لسعة ذلك املفهوم وتوسعهإو

ًرفضا حاسام, وأرص عىل ترسيم احلدود استنادا إىل معطيات ) كوكس(اخلليج  ً ً
أن جغرافية طبوغرافية, وليس استنادا إىل جغرافية احلركة واالنتقال البدوية, كام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سوسيولوجيا القبيلة يف املغرب العريب, سلسلة اطروحات الدكتوراه :  حممد نجيب بوطالب)١(
 .٨٥, ٢٠٠٢مركز دراسات الوحدة العربية,  − , بريوت)٤١(

 .٦٨بق, مرجع سا:  مسعود ضاهر)٢(



  
٢١٦ ماجد احلسيني احلارثي

العراق ضغطت بقوة ضد مطالب ابن سعود تلك, ونجحت يف تعطيلها بدعم 
 . )١(بريطاين واضح

أما يف اليمن, فقد حالت ظاهرة متاسك البنية القبلية دون متكن الدولة املتوكلية 
التي حكمت اليمن حتى مطلع ستينيات القرن العرشين, من فرض نفوذها وسلطاهتا 

ام حالت يف الوقت نفسه دون حماوالت الغزو األجنبية التي املركزية املبارشة عليها, ك
فقد حافظ البناء القبيل عىل حضور . كانت هتدف إىل احتالل اليمن والسيطرة عليها
فمن جهة حافظ هذا احلضور القوي . قوي عرب استمرارية فاعلية القبيلة يف الدولة

ضعف سلطاهتا املركزية يف ًللقبيلة عىل الدولة وبقائها نسبيا, لكنه من جهة أخر أ
 . )٢(املناطق القبلية

, ورغم التغريات االجتامعية )سوريا, األردن, فلسطني, لبنان(يف بالد الشام و
والثقافية والسياسية التي شهدهتا هذه البلدان يف بداية القرن العرشين, إال أن النظام القبيل 

ًالعشائري ظل مؤثرا يف بنية املجتمع, وقادرا عىل اال ًستمرارية واحلضور الفاعل سياسيا يف ً
ًخمتلف املحطات واملراحل واألحداث التارخيية, حيث لعبت العشرية والقبيلة دورا فاعال  ً

وإذا كان االجتاه املائل . يف البناء السيايس والعسكري للدولة السيام يف األردن وفلسطني
ريا ولبنان, فإن األرياف للتحرض قد ساهم يف تفكيك البنية القبلية بشكل واضح يف سو

يف سوريا ولبنان حافظت عىل بعض املالمح الثقافية للبناء القبيل املنحل, من حيث يبدو أن 
حضور البنية الطائفية يف املجتمعني السوري واللبناين قد عوض عن وجود البنية القبلية, 

 . )٣(األمر الذي ينطبق إىل حد ما عىل البنية العشائرية يف العراق
 يف مرص فقد كان للقبيلة بمعناها املجزأ دورها االجتامعي والسيايس يف مناطق أما

ًالصعيد جنوبا ويف سيناء شامال, غري أن التقاليد العريقة للدولة املركزية يف مرص حدت  ً
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢مرجع سابق, :  غانم النجار)١(
 .٨٧مرجع سابق, :  حممد نجيب بوطالب)٢(
 .٩٠ − ٨٩مرجع سابق, :  حممد نجيب بوطالب)٣(



    
٢١٧ دور املكونات االجتامعية يف تشكيل دول املرشق العريب

 . )١(من استمرار الفعل العشائري يف احلياة السياسية يف املجتمع املرصي
ر القبيلة السيايس يف مرص يعز إىل قوة باإلضافة إىل ما سبق, فإن خفوت دو

حضور النخب الوطنية وبروز األحزاب والقو السياسية فيها منذ وقت مبكر, 
. والتي استطاعت أن توظف قطاعات خمتلفة من املجتمع املرصي يف احلركة الوطنية

 , والتي)م١٩١٩(يتضح هذا يف طبيعة العنارص املجتمعية التي قامت عىل أكتافها ثورة 
 :)٢(تتمثل بام ييل

ويمثلون ) أصحاب اجلالليب الزرقاء( وهم من أطلق عليهم :الفالحون. ١
ًالطبقة الكادحة من الشعب املرصي, وقد عانوا كثريا بسبب نظام االحتكار الذي 
ًفرضه نظام حممد عيل, ونظام السخرة الذي كانوا يدفعون اليه كرها ــ كام يف مرشوع 

امت احلرب العاملية األوىل, عانى الفالحني املرصيني من حفر قناة السوس, وملا ق
السياسات الربيطانية, التي استهدفتهم بشكل مبارش وحرمتهم من حقوقهم الزراعية, 
ًفضال عن التجنيد االجباري الذي فرضته عليهم, يف الوقت نفسه الذي كانوا 

 .يرزحون فيه حتت وطأة كبار مالك األرايض
ً األخر من الشعب املرصي التي عانت كثريا من نظام  وهي الفئة:العامل. ٢

ًاالحتكار, وتصدع نظام الطوائف الذي كان سائدا يف مرص مما زاد يف سوء أحوال 
العامل وشعورهم بالظلم, وقسوة أصحاب رؤوس األموال, وقد شعرت األحزاب 

قابات السياسية بذلك, وعىل رأسها احلزب الوطني فسارعت إىل بسط نفوذها عىل الن
 .العاملية التي بدأت تظهر وتفرض وجودها

, )م١٩١٩( وهي أكثر الطبقات االجتامعية التي شاركت يف ثورة :املثقفون. ٣
ًنظرا لقوة هذه الطبقة واحتكاكها احلضاري باحلضارة الغربية, وبحكم شعورها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩١, مرجع سابق: حممد نجيب بوطالب)١(
تاريخ مرص والسودان احلديث واملعارص, :  عبد اهللا عبد الرزاق ابراهيم وشوقي اجلمل)٢(
 .٢٨٨ − ٢٨٧, ١٩٩٧ة للنرش والتوزيع دار الثقاف − القاهرة



  
٢١٨ ماجد احلسيني احلارثي

ركت بالظلم أكثر من غريها من الطبقات نتيجة حرماهنا من الوظائف الكبرية, وقد أد
بريطانيا مد خطورة هذه الطبقة, وسعت إىل احتوائها تارة وتارة أخر إىل حتييدها, 

 والذي ,ولكنها فشلت, عندما نجحت هذه الطبقة بتأسيس نادي املدارس العليا
باإلضافة إىل دور األزهر ). م١٩١٩(أصبح فينا بعد معقل القو املحركة لثورة 

 .اهات التجديد الفكري التي شهدهاالرشيف يف احلركة الوطنية يف ظل اجت

ــــاخلامت   ةـ
  :يتبني من خالل دراستنا هذه واملتمثلة يف املبحثني السابقني

ًأن املكون العرقي مل ينفصل يوما عن املكونات الدينية والقومية التي لعبت دورا  ً
لعريب ًبارزا يف توجيه مسار الدور الذي تقوم به الكيانات العرقية يف تشكيل املرشق ا

ًوبناء الدولة العربية احلديثة يف تلك الفرتة, وإن كان األساس العرقي عىل متاس دائام 
ًمع اجلغرافيا السياسية, ونازعا أكثر إىل االستقالل واالنفصال منه إىل الوحدة 
والتامسك الوطني, كام يف حالة النموذج الكردي, حيث ارتبطت اهلوية العرقية 

ًئفية واأليديولوجية, مما جعل املسألة أكثر تشابكا وتعقيدا عند بمالحمها الدينية والطا ً
 .تناوهلا من زاوية بعينها

وأن الظروف السياسية واالجتامعية لتطور جمتمعات املرشق العريب يف النصف 
األول من القرن العرشين, تشري إىل أن القبيلة قد ساعدت عىل تشكيل املرشق العريب 

كام أدت اهليمنة . يف نشأة وقيام الدولة العربية احلديثةاحلديث , من خالل دورها 
االستعامرية إىل انتقال مركز الثقل من املدن التجارية الساحلية إىل الداخل القبيل بعد 
احلرب العاملية األوىل, وبعد ظهور أمهية النفط االقتصادية واالسرتاتيجية, وهو ما 

ا كانت عليه طوال القرن العرشين أد إىل رسم وتشكيل اخلارطة السياسية عىل م
 . وحتى اليوم



    
٢١٩ دور املكونات االجتامعية يف تشكيل دول املرشق العريب

وبالتايل, فإن اجلذر األسايس لتحول القبيلة إىل دولة والزعيم القبيل إىل زعيم دولة 
ًمعرتف هبا عامليا وعضو يف هيئة األمم املتحدة ال يمكن أن يفرس بعدد أفراد القبيلة 

فرنسية يف املناطق, بقدر ما فقط, أو بمد االلتحاق بعجلة السياسة الربيطانية أو ال
أصبح يعود إىل ظهور النفط فيها وحاجة بريطانيا الدائمة إىل وجود األسباب الكفيلة 
بإثارة النزاعات بني هذه الدول القبلية الناشئة, األمر الذي يفرس بقاء معظم دويالت 

شئة اخلليج واملرشق العريب بكامله يف حالة نزاع دائم عىل احلدود مع الدول النا
 . املجاورة

ًكام يتبني أيضا أن املكونات احلرضية كان هلا دورا مقابال لدور القبيلة, بل أهنا من  ً ً
ًحيث الفاعلية والتنظيم والتأثري كانت أكثر حضورا يف املناطق التي ضعف فيها 
احلضور القبيل والعشائري, كام يف حالة سوريا ولبنان ومرص, يف الوقت نفسه الذي 

ملكونات احلرضية يف رصاع داخيل مع البنية البدوية, سعت األنظمة دخلت فيه ا
 .السياسية العربية إىل توظيفه لصاحلها بصور وأشكال شتى
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  عــــاملراج
  املراجع العربية: ًأوال

إياد عايد وايل البديري, الـتـركيب االثـنوغـرافـي لـسكان العراق وحتليل أثره يف بـنـاء  •
 ).٢٠١٠( ,)١(, العدد )١٣(ها, جملة القادسية للعلوم اإلنسانية, املجلد الــدولــة واستـقـرار

من امللكية إىل ما بعد صدام, جملة : أمحد عبد احلافظ فواز, التوظيف السيايس للقبيلة يف العراق •
 ).٢٠١٦(, أغسطس )٤٥٠(املستقبل العريب, مركز دراسات الوحدة العربية, بريوت, العدد 

, جملة اجلامعة )١٩٤٦ – ١٩٢٠(ينة دمشق ومواجهة االستعامر الفرنيس أكرم حممد عدوان, مد •
 ).٢٠١٠ (,)٢(, العدد )١٨( املجلد ,االسالمية للبحوث االنسانية, جملة تبني

باسم الطوييس, دور العوامل االجتامعية يف التجنيد السيايس ــ دراسة يف النخب احلكومية  •
 ).٢٠١١جامعة احلسني , : ّعامن(األردنية يف بداية مرحلة التحديث, 

ًمجعة الزورق فرج بلعيد, دور القبيلة يف األنظمة السياسية العربية ــ اليمن نموذجا, رسالة  •
 ).٢٠١٥جامعة الرشق األوسط, : عامن ــ األردن(ماجستري 

شاكر : من القبيلة إىل امللكية, ترمجة) ١٩٣٦ ــ ١٩١٦(جوزيف كوستنر, العربية السعودية  •
 ).ت. رة, مكتبة مدبويل, بالقاه(سعيد 

ــ دراسة ) ١٩١٤−١٨٥٠(حيدر صربي شاكر اخليقاين, جذور التحديث االجتامعي يف العراق  •
 ).٢٠١٣( يونيو,)١٢( العدد ,تارخيية, جملة كلية الرتبية األساسية, جامعة بابل

لطبعة خلدون حسن النقيب, املجتمع والدولة يف اخلليج واجلزيرة العربية من منظور خمتلف, ا •
 ).١٩٨٩مركز دراسات الوحدة العربية, : بريوت(الثانية 

: قسنطينة ــ اجلزائر(خرية ويفي, تأثري املسألة الكردية عىل االستقرار اإلقليمي, رسالة ماجستري  •
 ).٢٠٠٥جامعة منتوري, 

أسعد : , ترمجة١٩٢٢ ــ ١٩١٤والدة الرشق األوسط : دافيد فرومكني, سالم ما بعده سالم •
 ).١٩٩٢, للنرشلندن ــ قربص, رياض الريس (ياس, الطبعة األوىل, كامل إل

: بريوت(بيار عقل : ستيفن مهسيل لونغريغ, تاريخ سوريا ولبنان حتت االنتداب الفرنيس, ترمجة •
 ).ت. دار احلقيقية, د

: القاهرة(عبد اهللا عبد الرزاق ابراهيم وشوقي اجلمل, تاريخ مرص والسودان احلديث واملعارص  •
 ).١٩٩٧ الثقافة للنرش والتوزيع, دار
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, )١٩(القدرة والدور ــ مقاربة نظرية, جملة املنارة, املجلد : عمر احلرضمي, الدولة الصغرية •
 ).٢٠١٣(, )٤(العدد 

 ).١٩٩٦جامعة الكويت, : الكويت(غانم النجار, القبيلة والدولة يف الكويت واجلزيرة العربية  •
ًأثرها يف استقرار الدولة القومية ــ أكراد العراق نموذجا, فايز عبد اهللا العساف, األقليات و •

 ).٢٠١٠جامعة الرشق األوسط, : عامن(رسالة ماجستري 
أربيل ــ  (١عبد السالم النقشبندي, ط : آالم وآمال, ترمجة: مايكل إم غينرت, كورد العراق •

 ).٢٠١٢دار اراس للطباعة والنرش, : كردستان العراق
وسيولوجيا القبيلة يف املغرب العريب, سلسلة اطروحات الدكتوراه حممد نجيب بوطالب, س •

 ).٢٠٠٢مركز دراسات الوحدة العربية, : بريوت(, الطبعة األوىل )٤١(
معهد اإلنامء : بريوت(مسعود ضاهر, املرشق العريب املعارص من البداوة إىل الدولة احلديثة  •

 ).١٩٨٦العريب, 
الفعل الرتكية عىل اتفاقية احلامية الربيطانية للكويت ــ ميمونة خليفة العذيب الصباح, ردود  •

مقارنة بني الوثائق اإلنجليزية والعثامنية, جملة دراسات اخلليج واجلزيرة العربية, جملس النرش 
 ).١٩٨٩(, )٥٩(, العدد)١٥(العلمي, جامعة الكويت, املجلد

 ١٩١٤) املجلد األول( واحلجاز نجد: نجدة فتحي صفوة, اجلزيرة العربية يف الوثائق الربيطانية •
 ).١٩٩٦بريوت, دار الساقي للطباعة والنرش, (, الطبعة األوىل, ١٩١٥ــ 

, ١٩١٦) املجلد الثاين(نجد واحلجاز : نجدة فتحي صفوة, اجلزيرة العربية يف الوثائق الربيطانية •
 ). ١٩٩٦بريوت, دار الساقي للطباعة والنرش, (الطبعة األوىل, 

السكان واالقتصاد وفلسطني واملرشوع : بالد الشام يف مطلع القرن العرشينوجيه كوثراين,  •
املركز العريب لألبحاث : بريوت(الصهيوين ــ قراءة يف وثائق الدبلوماسية الفرنسية, الطبعة الثالثة 

 ).٢٠١٣ودراسة السياسات, 
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