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ﻣـﻘــدﻣــﺔ
إن اﻟﻬدف ﻣن ﻫذا اﻟﻛﺗﺎب دراﺳﺔ ﺗﺄﺛﻳرات اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ واﻟدﻳن واﻟﺧراﻓﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻛر وﺳﻠوك
ﻓرد ﻓﻲ ﺟﻧوب اﻟﻌراق وﺑﺎﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻰ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ واﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﻣدﻳﻧﺔ اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ ورﻳﻔﻬﺎ
اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت واﻷ ا
وﺧﻼﻝ ﻓﺗرة ﺗزﻳد ﻗﻠﻳﻼً ﻋﻠﻰ ﻧﺻف ﻗرن ،وﺑﺎﻟﺗﺣدﻳد ﺑﻳن ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﻳن واﻟﻌﻘد اﻷوﻝ ﻣن اﻟﻘرن

اﻟﺣﺎﻟﻲ .وﺗﻣﺛﻝ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ ﻧﻣوذﺟﺎً ﻣﺻﻐ اًر ﻟﺟﻧوب اﻟﻌراق ﻣن ﺣﻳث ﺻﻔﺎت ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ

اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻧﺗﻣﺎءاﺗﻬﺎ اﻟﻘﺑﻠﻳﺔ واﻟطﺎﺋﻔﻳﺔ ،ﻟذﻟك ﻳﻣﻛن ﺗﻌﻣﻳم ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻧوب اﻟﻌراﻗﻲ ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ ﻣن
دون اﺳﺗﺑﻌﺎد وﺟود ﺗﺑﺎﻳﻧﺎت ذات أﻫﻣﻳﺔ ﺛﺎﻧوﻳﺔ ﺑﻳن ﻣﻧطﻘﺔ وأﺧرى.

ﺗﻛﻔﻲ ﻣراﺟﻌﺔ ﺳرﻳﻌﺔ ﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺑﺣوث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻼﺳﺗدﻻﻝ ﻋﻠﻰ ﻧدرة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﻓرة ﺣوﻝ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ وﻣﺷﺎﻛﻠﻬﺎ وﺗطورﻫﺎ واﻟﻣﺳﺗﻣدة ﻣن دراﺳﺎت ﻣوﺿوﻋﻳﺔ
وﺑﺎﻋﺗﻣﺎد ﻧظرﻳﺎت ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع وﻣﻧﺎﻫﺞ وطرق اﻟﺑﺣث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ،وﻣﺎ زاﻟت اﻟﻛﺗب واﻟﻣﻘﺎﻻت
اﻟوﺻﻔﻳﺔ اﻟﻣﺑﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎﻫدات ﻣﺣدودة اﻟﻧطﺎق ﻓﻲ اﻷﻓق واﻟزﻣﺎن واﻟﻣﻛﺎن وﻟﻣؤﻟﻔﻳن ﻋرب وأﺟﺎﻧب ﺗﻣﺛﻝ

ﻧﺳﺑﺔ ﻏﻳر ﺿﺋﻳﻠﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ .وﻣن اﻟﺻﻌب ﺗﻘﻳﻳم ﻣدى ﺻﺣﺔ ودﻗﺔ
ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت اﻟوﺻﻔﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣدﻳد إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﻳﻼﺗﻬﺎ واﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎﺗﻬﺎ.
وﺗﺗﺣﻣﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ واﻟﻌﻠﻣﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟوزر اﻷﻛﺑر ﻋن اﻟﺗﻘﺻﻳر ﻓﻲ ﺗﺷﺟﻳﻊ اﻟدراﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ

اﻟرﺻﻳﻧﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺗﺧطﻳط واﻟﺗﻣوﻳﻝ واﻟﺗﺣﻔﻳز ﻣﻣﺎ دﻓﻊ ﻣﻌظم اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن إﻟﻰ اﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺎت
اﻟوﺻﻔﻳﺔ واﻟﻌﻳﻧﺎت اﻟﻣﺗﻳﺳرة ،واﻟﺗﻲ ﻻ ﻳﻛﻠف ﺟﻣﻊ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻣﺎﻝ واﻟوﻗت واﻟﺟﻬد .وﻧﺗﻳﺟﺔ

ﻟذﻟك ﻓﺈن ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻧﺎ ﻋن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ واﻟﺗﻔﺎﻋﻼت ﺑﻳﻧﻬﺎ وﺗﺄﺛﻳرات ﻛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣﻝ ﻋﻠﻰ
اﺗﺟﺎﻫﺎت وﺳﻠوك اﻷﻓراد ﻻ ﺗﺗﻌدى ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﻬﺎ اﻟﻣﺷﺎﻫدات واﻻﻧطﺑﺎﻋﺎت واﻵراء اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ واﻟدراﺳﺎت

اﻟﺳطﺣﻳﺔ ،وﺑدون ﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻠﻣﻳﺔ ﻳﺻﻌب ﻓﻬم أﺳﺑﺎب اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ٕواﻳﺟﺎد اﻟﺣﻠوﻝ
اﻟﻧﺎﺟﻌﺔ ﻟﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ ﻻ ﻳﻣﻛن اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑظﻬور ﻣﺷﻛﻼت ﺟدﻳدة ﻣﺛﻝ اﻹرﻫﺎب واﻻﺣﺗراس ﻣﻧﻬﺎ.
ﻻ ﻳﺧﺗﻠف ﻫذا اﻟﻛﺗﺎب ﻋن ﻏﺎﻟﺑﻳﺔ اﻟﻣؤﻟﻔﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻋﻠﻰ طرﻳﻘﺔ اﻟﻣﺷﺎﻫدة

اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ واﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ ،ﻓﻘد أﻣﺿﻳت طﻔوﻟﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ وﻟم ﺗﻧﻘطﻊ ﺻﻠﺗﻲ ﺑﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺑﻌد
أن ﻏﺎدرﺗﻬﺎ ﻓﻛﻧت أزورﻫﺎ ﺑﺎﻧﺗظﺎم ،وﻗﺿﻳت ﻓﻳﻬﺎ ﻓﺗرات زﻣﻧﻳﺔ طوﻳﻠﺔ ،وﻟم أﺗوﻗف ﻋن ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺎ ﻳدور ﻓﻳﻬﺎ
ﺑﺎﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺄﻣورﻫﺎ وﺑﺷﻐف اﻟدارس اﻟطﺎﻣﺢ إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ وﻓﻬم طرق ﺗﻔﻛﻳر وﺗﺻرﻓﺎت أﻫﻠﻬﺎ واﺳﺗﺟﺎﺑﺎﺗﻬم
وﺗﻔﺎﻋﻼﺗﻬم ﻣﻊ اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ واﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻳﺋﺗﻬم اﻟﻣﺑﺎﺷرة ووطﻧﻬم اﻟﻌراق واﻟﻌﺎﻟم
ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم ،وﻗد ﺗﻣﻛﻧت ﻣن ﺟﻣﻊ اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﺧﻼﻝ طرح اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻷﻗرﺑﺎء
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واﻷﺻدﻗﺎء واﻟﻣﻌﺎرف .وﺑﺳﺑب ﻋدم ﻣﻌرﻓﺔ ﻫؤﻻء ﺑﻌزﻣﻲ ﻋﻠﻰ إﺟراء ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ٕواﻋداد ﻫذا اﻟﻛﺗﺎب ﻓﻘد
ﺗﻣﻳزت إﺟﺎﺑﺎﺗﻬم واﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺻراﺣﺔ واﻟﻌﻔوﻳﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻧﻌدام اﻟﺗﺣﺿﻳر اﻟﻣﺳﺑق وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ

إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻧﺗﻘﺎء اﻹﺟﺎﺑﺎت وﺗﺣوﻳرﻫﺎ .وﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم ﻓﺈن ﻏﺎﻟﺑﻳﺗﻬم أﺑدى اﺳﺗﻌداداً وﺣﻣﺎﺳﺎً ودون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ

ﺣث أو ﺗﺣﻔﻳز ﻟﻠﺗﺣدث ﻋن اﻟظواﻫر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺗﻬم.
ّ

وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أﺟواء اﻟﻌﻔوﻳﺔ واﻟﺻراﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺎدت ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺟﻣﻊ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم ﻓﺈن ذﻟك ﻻ
ﻳﺳﺗﺑﻌد ﺗﻣﺎﻣﺎً اﺣﺗﻣﺎﻝ ﺗﺄﺛر اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ﺑﺂراء وﻣواﻗف ﻣﺻﺎدرﻫﺎ وذﻟك ﺑﺎﻟﺗﺣرﻳف أو اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ وﻏﻳر ذﻟك ﻣن

ﻼ ﻟو ﻛﺎن اﻟﺷﺧص ﻋﻠﻣﺎﻧﻳﺎً أو ﻳﺣﻣﻝ
أﺷﻛﺎﻝ اﻟﺗﺣﻳز .وﻗد ﺗطﻠب اﻻﺣﺗراس ﻣن ذﻟك ﺑذﻝ ﺟﻬد إﺿﺎﻓﻲ ،ﻓﻣﺛ ً

أﻓﻛﺎ اًر ﻣﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠدﻳن ﻓﺈن ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣﻝ أن ﺗﻛون ﺑﻳﺎﻧﺎﺗﻪ ﻋن ﻣظﺎﻫر اﻟﺗدﻳن وﺳﻠوك رﺟﺎﻝ اﻟدﻳن ﻣﺗﺣﻳزة،
ﻓﺈذا ﻟم ﻳؤﻳد ﺻﺣﺔ ﺑﻳﺎﻧﺎﺗﻪ أﻓراد آﺧرون ﻻ ﻳﺣﻣﻠون ﻧﻔس آراءﻩ وﻣواﻗﻔﻪ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻬﻣﻝ وﻻ ﻳﻌﺗد ﺑﻬﺎ.

وﻗد أدرﻛت ﻣﻧذ اﻟﺑدء أن إﻋداد ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻳﺗطﻠب درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ واﻟﺟرأة واﻟﺻراﺣﺔ
ﻓﻲ طرح اﻟﻣواﺿﻳﻊ وﺗﺣﻠﻳﻠﻬﺎ ووﺿﻊ اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت ﻋﻧﻬﺎ دون اﻋﺗﺑﺎر ﻟﻠﺣﺳﺎﺳﻳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ
واﻟﺷﺧﺻﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن ﺗﺛﻳرﻫﺎ ،أو اﻟﺗﺧوف ﻣن اﺳﺗﻳﺎء وﻏﺿب اﻟﺑﻌض ﻣن ﺳﻛﺎن اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟذﻳن ﻗد
ﻳﻌﺗﺑرون ﻣﺎ ﻳرد ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب اﻧﺗﻘﺎداً ﻟﻧظﺎﻣﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ورﺛوﻩ ﻋن آﺑﺎﺋﻬم وأﺟدادﻫم ووﻟدوا وﺗرﻋرﻋوا

ﻓﻳﻪ ،وﻋﻠﻰ ﻫؤﻻء وأﻣﺛﺎﻟﻬم أن ﻳﻌﻠﻣوا ﺑﺄن إﻳﺟﺎد اﻟﺣﻠوﻝ ﻟﻠﻣﺷﻛﻼت اﻟﻌدﻳدة اﻟﺗﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ اﻟﻌرﺑﻲ
وﺗطوﻳرﻩ ﻻ ﻳﺗﺣﻘق دون طرح ﺻرﻳﺢ وﺗﺣﻠﻳﻝ ﻣوﺿوﻋﻲ ﻟﻠﻣﺷﻛﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ.

ﻳﺷﺗﻣﻝ اﻟﻛﺗﺎب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻘدﻣﺔ وﺗﺳﻌﺔ ﻓﺻوﻝ ،وﻳﻠﻘﻲ اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ﻧظرة ﺳرﻳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺦ
وﺟﻐراﻓﻳﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﻌراض اﻟﻘﻠﻳﻝ اﻟﻣﺗﻳﺳر ﻋن ﺗﺎرﻳﺧﻬﺎ ﻳﺻف اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺧﺻﺎﺋص
اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﺳﻛﺎﻧﻬﺎ وطﺑﻳﻌﺗﻬﺎ اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ واﻟﺣﻳﺎة اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ ﻓﻳﻬﺎ .وﻳﺗﺿﻣن اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺗﻌرﻳﻔﺎً ﺑﻌﻧﺎﺻر

اﻟﺗرﻛﻳﺑﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﻧطﻘﺔ واﻟﻣﺗﻛوﻧﺔ ﻣن ﺷﻳوخ اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ واﻟﺳﺎدة وﻛﺑﺎر اﻟﻣوظﻔﻳن واﻟﺗﺟﺎر اﻟﻣوﺳرﻳن
واﻟ َﻛ َﺳﺑﺔ وﺻﻐﺎر اﻟﻣوظﻔﻳن واﻟﻌﻣﺎﻝ واﻟﻔﻼﺣﻳن واﻟﻣﻧﺑوذﻳن .وﻳﺗطرق اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻟث إﻟﻰ اﻟﻘﻳم واﻟﻌﺎدات
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﺳﺎﺋدة وﺗﺄﺛﻳراﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺗﺟﺎﻫﺎت وﺳﻠوك ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ،وﻟﻠﻘﺑﻳﻠﺔ وأﻋراﻓﻬﺎ أﻫﻣﻳﺔ ﺑﺎرزة ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم
اﻟﻘﻳﻣﻲ ﻟﻸﻓراد ،وﻣﺎ ﺗزاﻝ اﻷﺷد ﺗﺎﺛﻳ اًر ﻓﻲ ﻓﻛر ﺳﻠوك اﻷﻓراد ﺣﺗﻰ ﺑﻌد اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺗﻌﻠﻳم وﻣظﺎﻫر اﻟﺣداﺛﺔ.
وﻳﺗﺣرى اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗدﻳن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻣدى إﻟﺗزام اﻟﺳﻛﺎن ﺑﻣﺑﺎدئ وﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻟدﻳن

ﻋﺑر ﻧﺻف ﻗرن ،وﻳﺗﺿﺢ ﻣن ذﻟك أن ﻫذا اﻻﻟﺗزام ﺿﻌﻳف ﻧﺳﺑﻳﺎً ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺗﻣﺳﻛﻬم ﺑﺎﻟﻘﻳم واﻟﻌﺎدات اﻟﻘﺑﻠﻳﺔ،

وﻟﻌﻝ ذﻟك ﻛﻣﺎ ﻳﺑﻳن اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺧﺎﻣس أﺣد أﺳﺑﺎب اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺧراﻓﺎت واﻟﺳﺣر وﻏﻳرﻫﺎ ﺑﻳﻧﻬم وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن
ازدﻳﺎد ﻋدد اﻟﻣدارس واﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳن وﺗﻧﺎﻣﻲ اﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣواﺻﻼت واﻟطرق ووﺳﺎﺋﻝ
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اﻹﻋﻼم اﻟﺣدﻳﺛﺔ .وﻳﻘدم اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺳﺎدس وﺻﻔﺎً وﺗﺣﻠﻳﻼً ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ واﻟزواج واﻟرواﺑط اﻟﻌﺎﺋﻠﻳﺔ وﺗﺄﺛﻳراﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺳﻠوك اﻷﻓراد ،ﻛﻣﺎ ﻳرﻛز اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺷﻛﻝ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ دور اﻟﻣرأة ﻣﺗﻘﺻﻳﺎً اﻟﺗطورات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا
اﻟدور ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ ،وﻳﺗﻣﺣور اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺳﺎﺑﻊ ﺣوﻝ ﻣواﺿﻳﻊ اﻟﻌﻣﻝ واﻟﻘﻳم اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻪ ،وﻳﺳﺗﻌرض

ﺟﻬود إدﺧﺎﻝ طرق ووﺳﺎﺋﻝ اﻟزراﻋﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ واﻟﻌﻘﺑﺎت اﻟﺗﻲ اﻋﺗرﺿت ﺳﺑﻳﻠﻬﺎ وﻣدى اﻟﻧﺟﺎح اﻟﻣﺗﺣﻘق ﻓﻲ

ذﻟك .وﻓﻲ اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻣن ﻳﺗﺣوﻝ اﻻﻫﺗﻣﺎم إﻟﻰ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ واﻹدارة ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ واﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺳﻛﺎن اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ

وﻣﺷﺎرﻛﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ وﺗﻘﻳﻳﻣﻬم ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻹدارات اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ .وأﺧﻳ اًر ﻳﺗﺿﻣن

اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ﻋن واﻗﻊ اﻟﻣﻧطﻘﺔ وﻣﻘوﻣﺎت ﺗطوﻳرﻫﺎ.
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اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ

ﺗﺎرﻳﺦ وﺟﻐراﻓﻳﺔ اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ

اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ ﻣدﻳﻧﺔ ﻋراﻗﻳﺔ ﺻﻐﻳرة ﻓﻲ ﺟﻧوب اﻟﻌراق ،وﺑﺎﻟﺗﺣدﻳد ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺑﺎﻟﻔرات اﻷوﺳط
وﺗﺑﻌد ﺣواﻟﻲ ﻣﺋﺗﻲ ﻛﻳﻠوﻣﺗر اﻟﻰ اﻟﺟﻧوب اﻟﻐرﺑﻲ ﻣن اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﺑﻐداد ،وﺣواﻟﻲ ﺛﻼﺛﻳن ﻛﻳﻠوﻣﺗ اًر إﻟﻰ اﻟﺷرق

ﻣن ﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻧﺟف ،وﻫﻲ ﻣرﻛز ﻗﺿﺎء ﻳﺣﻣﻝ اﺳﻣﻬﺎ وﻳﺗﺑﻊ ﻫذا اﻟﻘﺿﺎء ﻋدد ﻣن اﻟﻧواﺣﻲ واﻟﻘرى اﻟﻘرﻳﺑﺔ
ﻣﻧﻬﺎ ،وﻳرﺗﺑط ادارﻳًﺎ ﺑﺎﻟﺗﻘﺳﻳم اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﻣﻌروف ﺣﺎﻟﻳ ًﺎ ﺑﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻘﺎدﺳﻳﺔ وﺳﺎﺑﻘﺎً ﺑﻠواء اﻟدﻳواﻧﻳﺔ ،وﻳﺗﺿﻣن

ﻣوﺟز ﻟﺗﺎرﻳﺦ وﺟﻐراﻓﻳﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ وﺧﺻﺎﺋص ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ.
اً
ﻫذا اﻟﻔﺻﻝ اﺳﺗﻌراﺿﺎً
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ

ﻛﺎﻧت اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ ﻣﻧطﻘﺔ ﺟﻐراﻓﻳﺔ ٕوادارﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻬد اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ ،وﻋرﻓت ﺑﺄﺳﻣﺎء ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻣﻧﻬﺎ )أم

اﻟﺑﻌرور( ،وﺑﻘدر اﻋﺗزاز اﻷﺟداد ﺑﻬذﻩ اﻟﺗﺳﻣﻳﺔ اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﻓرة اﻟﻧﻌم ﻓﺈن ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﻳﻳن ﻳﻛرﻫون ﺗذﻛﻳرﻫم
ﺑﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ ﻋرﻓت ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﺑـ )اﻟﺣﻣﻳدﻳﺔ( ﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺎن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﻳد ﺑن ﻋﺑد اﻟﻣﺟﻳد اﻟذي أﻧﺷﺄت ﻓﻲ

ﻋﻬدﻩ ) .(1وورد ذﻛرﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ،ﻓﻔﻲ اﻟﺟزء اﻟﺧﺎص ﺑوﻗﺎﺋﻊ ﻋﺎم 1695م )1107ﻫـ(

ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌزاوي ﻳﺷﻳر إﻟﻰ أن "أﻋراب ﻏﺎزﻳﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ ﺷوﺷوا اﻷﻣﺎن وﺻﺎروا ﻳﻧﻬﺑون اﻟﻘرى
واﻟﺑﻼد ".وﻓﻲ ﺳﺟﻝ أﺣداث ﻋﺎم 1781م )1195ﻫـ( ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﺻدر ﻧﺟد أﻳﺿﺎً" :ﺧرج )ﺣﻣد اﻟﺣﻣود

ﺷﻳﺦ اﻟﺧزاﻋﻝ( ﻣن اﻟطﺎﻋﺔ وﺣﻳﻧﺋذ ﻋزﻟﻪ اﻟوزﻳر وﻧﺻب اﻟﺷﻳﺦ )ﻣﺣﺳﻧﺎ( وﻋزم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻛﻳﻝ ﺑﻪ ﻓﻧﻬض

ﻋن ﺑﻐداد ﺣﺗﻰ ورد اﻟﺣﺳﻛﺔ ،واﺳﺗﻘر اﻟﺟﻳش ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻝ اﻟﻔرات ﺗﺟﺎﻩ اﻟدﻳواﻧﻳﺔ ﻣﻘر
ﺿﺑﺎط اﻟﺣﻛوﻣﺔ" .وﻳﺑدو أن ﻋﻼﻗﺔ ﺷﻳﺦ اﻟﺧزاﻋﻝ ﺣﻣد اﻟﺣﻣود ﺑﺎﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﺗﺣﺳﻧت ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد ،إذ
ﺑﻌد اﻧﻘﺿﺎء ﺣواﻟﻲ ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ ﻋزﻟﻪ أُﻋﻳد ﺗﻧﺻﻳﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻳﺧﺔ اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ واﻟﺟزﻳرة وذﻟك ﻓﻲ ﻋﺎم
ﻣدد اﻟوﻓﺎق ﺑﻳن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ واﻟﻘﺑﺎﺋﻝ اﻟﻌراﻗﻳﺔ اﻟﺟﻧوﺑﻳﺔ ﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣﺎ ﻛﺎﻧت
1786م )1199ﻫـ( ،وﻟﻛن َ
ﻗﺻﻳرة وذﻟك ﺑﺳﺑب اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت واﻹﺟراءات اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﺗﻌﺳﻔﻳﺔ ،ﻓﺑﻌد ﻧﺻف ﻗرن ﺑﺎﻟﺿﺑط أﻋﻠن ﺳﻛﺎن

اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌﺻﻳﺎن ورﻓﺿوا ﺗﺄدﻳﺔ اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم ،وﻳﺻف اﻟﻌزاوي ذﻟك ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ ﻛﺎﻵﺗﻲ" :اﻣﺗﻧﻊ ﻋﺷﺎﺋر
اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ واﻟﺧزاﻋﻝ وﺗﺎﺑﻌﻬم أﻫﺎﻟﻲ اﻟﻬﻧدﻳﺔ ﻣن أداء اﻟرﺳوم اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﻧﺣو ﺛﻼﺛﻳن أﻟف ﺷﺎﻣﻲ ﻓﺟﻬز ﻋﻠﻳﻬم
) (1ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر ﻓﺎرس ،ﻋﺎﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻔرات اﻷوﺳط .اﻟﻧﺟف اﻷﺷرف :ﻣطﺑﻌﺔ اﻟرأي1353 ،ﻫـ.
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اﻟواﻟﻲ ﻧﺣو أرﺑﻌﺔ آﻻف ﺟﻧدي "...وﻳﻌود إﻟﻰ ذﻛرﻫﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﺷﻳر إﻟﻰ ﻛوﻧﻬﺎ إﺣدى اﻷﻗﺿﻳﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠواء

اﻟﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 1880م )1287ﻫـ().(1

ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺣﻛم اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ ودﺧوﻝ اﻟﻘوات اﻟﺑرﻳطﺎﻧﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻌراق أواﺋﻝ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﻳن أﺻﺑﺣت
ﻣدﻳﻧﺔ اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ ﻣرﻛ اًز ﻋﺳﻛرﻳﺎً ٕوادارﻳﺎً ﻟﻠﻘوات اﻟﻣﺣﺗﻠﺔ ،وﺗﺷﻳر اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﻋن ﺛورة 1920م ﺿد

اﻻﺣﺗﻼﻝ اﻟﺑرﻳطﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻗﺑﺎﺋﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺛورة ،وﺑﻌد ﻗﻣﻌﻬﺎ ﻏﺎدر ﺑﻌض ﺷﻳوﺧﻬﺎ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻫرﺑﺎً ﻣن

اﻧﺗﻘﺎم اﻟﻘوات اﻟﺑرﻳطﺎﻧﻳﺔ.

ﺣﺎﻓظت اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ اﻹدارﻳﺔ ﻛﻘﺿﺎء ﺑﻌد ﺗﺄﺳﻳس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌراﻗﻳﺔ ،واﻛﺗﺳﺑت أﻫﻣﻳﺗﻬﺎ ﻣن
ﻧﻔوذ ﺷﻳوخ ﻗﺑﺎﺋﻠﻬﺎ وﻣﺷﺎرﻛﺗﻬم اﻟﻧﺷطﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ،وﺑرز ﻣن ﺑﻳن ﻫؤﻻء أﺣد ﺷﻳوخ ﻗﺑﻳﻠﺔ اﻟﺣﻣﻳدات
وﻫو راﻳﺢ اﻟﻌطﻳﺔ اﻟذي ﻛﺎن ﻋﺿواً ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻷﻋﻳﺎن ووزﻳ اًر ﻓﻲ ﻋدد ﻣن اﻟو ازرات اﻟﻌراﻗﻳﺔ أﺑﺎن اﻟﺣﻛم

اﻟﻣﻠﻛﻲ ،ﻛﻣﺎ اﺳﺗوزر اﺛﻧﺎن ﻣن اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻬد اﻟﺟﻣﻬوري ﺑﻌد 1958م وﻫﻣﺎ ﻫدﻳب اﻟﺣﺎج ﺣﻣود
وﻋﺑد اﻟﺣﺳﻳن وداي ،وﺑﻌد اﻻﺣﺗﻼﻝ اﻷﻣرﻳﻛﻲ اﻧﺗﺧب أﺣد أﻓراد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ وﻫو اﻟﺷﻳﺦ ﺧﺎﻟد أﺑﺎذر ﻋﺿواً ﻓﻲ
ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب واﺧﺗﻳر ﻟﻧﻳﺎﺑﺔ رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب.

وﻟم ﺗﺷﻬد ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ ﺳوى أﺣداﺛﺎً ﻗﻠﻳﻠﺔ ﺟدﻳرة ﺑﺎﻟﺗﺳﺟﻳﻝ واﻻﻫﺗﻣﺎم ،وﻟﻌﻝ ﻣن أﻫﻣﻬﺎ اﻟﻔﺗرة

اﻟﻘﺻﻳرة اﻟﺗﻲ ﻗﺿﺎﻫﺎ اﻟزﻋﻳم ﻋﺑداﻟﻛرﻳم ﻗﺎﺳم ﻓﻲ رﺑوﻋﻬﺎ ،وﻫو أﺣد ﻗﺎدة اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻌﺳﻛري ﻓﻲ ﺗﻣوز

1958م وﺣﻛم اﻟﻌراق ﺑﻌد ذﻟك ﺣﺗﻰ ﻣﻘﺗﻠﻪ ﻓﻲ 1963م ،ﻓﻘد ﺷﻐﻝ ﻋﺑداﻟﻛرﻳم ﻗﺎﺳم ﻗﺑﻝ اﻧﺿﻣﺎﻣﻪ إﻟﻰ
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ وظﻳﻔﺔ ﻣدرس ﻓﻲ ﻣدرﺳﺔ اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ اﻻﺑﺗداﺋﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻋﻣﻝ اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ اﻟ ارﺣﻝ
ﻣﻌﻳن ﺑﺳﻳﺳو ﻓﻲ أواﺋﻝ اﻟﺧﻣﺳﻳﻧﺎت ﻣدرﺳﺎً ﻓﻲ إﺣدى ﻣدارﺳﻬﺎ ،وﻓﻳﻬﺎ ﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻛر اﻟﻣﺎرﻛﺳﻲ واﻧﺿم

ﻟﻠﺣزب اﻟﺷﻳوﻋﻲ ،وأُﺑﻌد ﻣن اﻟﻌراق ﺑﺳﺑب ذﻟك ،وﺑﻌدﻫﺎ ﺑﺳﻧﻳن ﻛﺗب ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻋن اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ ﻟﺑﻧﺎﻧﻳﺔ
أﺳﺑوﻋﻳﺔ ،اﻧﺗﻘد ﻓﻳﻬﺎ ﺷﻳوخ ﻗﺑﺎﺋﻠﻬﺎ وﺑﺎﻟذات راﻳﺢ اﻟﻌطﻳﺔ اﻟذي اﺗﻬﻣﻪ ﺑﺎﻟﻬﻳﻣﻧﺔ ﻋﻠﻰ أﻣورﻫﺎ واﺣﺗﻛﺎر ﺛرواﺗﻬﺎ
وظﻠم ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ.
ﺟﻐراﻓﻳﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ
ﺗﻘﻊ اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺑﺎﻟﺳﻬﻝ اﻟرﺳوﺑﻲ ﻣن اﻟﻌراق ،وﻳرﺟﺢ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﻐﻣورة ﺑﻣﻳﺎﻩ
اﻟﺑﺣر ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟﺟﻳوﻟوﺟﻳﺔ اﻟﻘدﻳﻣﺔ ،واﻧﺣﺳرت اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻋﻧﻬﺎ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺗرﺳﺑﺎت اﻷﻧﻬﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﺻب ﻓﻳﻬﺎ،
وأرﺿﻬﺎ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ وﻣﻧﺑﺳطﺔ ورﺧوة ،وﻛﺎﻧت ﻣﺳﺎﺣﺎت واﺳﻌﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﻘرﻳب أﻫوا ًار ،وﻫﻲ
) (1ﻋﺑﺎس اﻟﻌزاوي ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌراق .اﻟﺟزء اﻟﺧﺎﻣس ،ﺑﻐداد.
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ﻣﺳطﺣﺎت ﻣﻐﻣورة ﺑﺎﻟﻣﻳﺎﻩ ﺑﺷﻛﻝ داﺋم ،وﺑﻌد ﺗدﻧﻲ ﻣﻧﺳوب اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻧﺗﻳﺟﺔ إﻧﺷﺎء اﻟﺳدود أﻋﺎﻟﻲ ﻧﻬر اﻟﻔرات
ﺟﻔت ﻣﻳﺎﻩ اﻷﻫوار واﺳﺗﺻﻠﺣت أراﺿﻳﻬﺎ ﻟﻠزراﻋﺔ.
ﻌﻳش ﻣﻌظم ﺳﻛﺎن ﺟﻧوب اﻟﻌراق ﻋﻠﻰ اﻟزراﻋﺔ ،ﻟذﻟك ﻓﻣن اﻟطﺑﻳﻌﻲ أن ﺗﻧﺷﺄ ﻏﺎﻟﺑﻳﺔ ﻣدﻧﻬﺎ وﻧواﺣﻳﻬﺎ
ﻳﺗ ّ

وﻗراﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺎف ﻧﻬري دﺟﻠﺔ واﻟﻔرات وﻓروﻋﻬﻣﺎ ،واﻟﻣﺛﺎﻝ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣدﻳﻧﺔ اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷط
أو اﻟﻧﻬر اﻟﻣﺳﻣﻰ ﺑﺎﺳﻣﻬﺎ ،وﻫو اﻟﻔرع اﻷﻳﺳر ﻣن ﺷط اﻟﻬﻧدﻳﺔ ،وأﺣد ﻓرﻋﻳن رﺋﻳﺳﻳﻳن ﻳﻧﻘﺳم إﻟﻳﻬﻣﺎ ﻧﻬر
اﻟﻔرات ،وﻳﺧﺗرق اﻟﻧﻬر اﻟﻣدﻳﻧﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗﺗوزع ﻣﻧﺷﺂﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺗﻳﻪ ،أو "اﻟﺻوﺑﻳن" ﻛﻣﺎ ﻳﺳﻣﻳﻬﻣﺎ أﻫﻝ اﻟﻣﻧطﻘﺔ:
اﻟﺻوب اﻟﻛﺑﻳر واﻟﺻوب اﻟﺻﻐﻳر ،وﻳﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺗﺳﻣﻳﺗﻳن ﺑﺄن أﺣد اﻟﺻوﺑﻳن أﻛﺑر وأﻛﺛر اﺗﺳﺎﻋﺎً ﻣن

اﻟﺛﺎﻧﻲ.

ﻳﻌﺗﺑر اﻟﻧﻬر ﺑﺣق ﻋﺻب اﻟﺣﻳﺎة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﻧطﻘﺔ إذ ﻳﻌﺗﻣدون ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻳﺎﻩ

اﻟﺷرب ،ﻛﻣﺎ أﻧﻪ اﻟﻣﺻدر اﻟوﺣﻳد ﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟري اﻟﺗﻲ ﺗُﺳﻘﻰ ﺑﻬﺎ ﺣﻘوﻝ اﻷرز واﻟﻣﺣﺎﺻﻳﻝ اﻷﺧرى وﺑﺳﺎﺗﻳن
اﻟﻧﺧﻳﻝ ،وﻗد ﺷﻘت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ وﻣﺎﻟﻛو اﻷراﺿﻲ ﻗﻧوات ري ﻛﺛﻳرة ﻣﺗﻔرﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﻬر،
وﻧﺻﺑوا ﻣﺿﺧﺎت اﻟري ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺎﻓﻪ.
ﻗﺑﻝ إﻧﺷﺎء اﻟﺳدود ﻋﻠﻰ أﻋﺎﻟﻲ ﻧﻬر اﻟﻔرات ﻛﺎﻧت ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ ﻣﻌرﺿﺔ ﻟﺧطر اﻟﻔﻳﺿﺎن ﻓﻲ ﻣوﺳم
اﻟرﺑﻳﻊ ،وﻟﻬذﻩ اﻟﻔﻳﺿﺎﻧﺎت ﻧﺗﺎﺋﺞ وﺧﻳﻣﺔ إذ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﺿرر اﻟﻣﻧﺎزﻝ واﻧﺟراف ﺑﻌض اﻷراﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺗﻲ

اﻟﻧﻬر وﺧراب اﻟﻣزارع وﺗﻠف اﻟﻣﺣﺎﺻﻳﻝ وﻧﻔق اﻟﻣﺎﺷﻳﺔ ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﺗﺟﻠب اﻟطﻣﻲ ﻓﺗﺗﺟدد ﺧﺻوﺑﺔ
اﻷراﺿﻲ اﻟزراﻋﻳﺔ ،وﻗد ﻳﻧﺧﻔض ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﻬر ﻓﻲ ﻣوﺳم اﻟﺻﻳﻬود أﺛﻧﺎء اﻟﺻﻳف ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﺟف ﻧﻬر اﻟﻔرات
أو ﻋﻧد ﺗﺣوﻳﻝ اﻟﻣﺎء ﻋﻧﻪ ﻓﻲ أﻋﺎﻟﻲ اﻟﻧﻬر ﺑﺣﻳث ﻳﺳﺗطﻳﻊ اﻟﻔرد أن ﻳﺧوض ﻓﻳﻪ ﻣن ﺿﻔﺔ إﻟﻰ أﺧرى.
وﻟﻠﻧﻬر ﻓﺎﺋدة رﺋﻳﺳﻳﺔ أﺧرى ﻫﻲ اﻟﻧﻘﻝ ،ﻓﻘﺑﻝ ﺷق اﻟطرق ﺑﻳن اﻟﻣدﻳﻧﺔ واﻟﻧواﺣﻲ واﻟﻘرى اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻬر
ﻋﻧﺎء ﻣن اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟدواب أو اﻟﻣﺷﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻗدام.
ﻛﺎن اﻟﺳﻔر واﻟﻧﻘﻝ اﻟﻧﻬري ﺑﺎﻟﻘوارب واﻟﺳﻔن اﻟﺻﻐﻳرة أﻗﻝ ً
ﺗﻧﺗظم ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺑﻲ اﻟﻧﻬر اﻟﻣزارع وﺑﺳﺎﺗﻳن اﻟﻧﺧﻳﻝ واﻷﺷﺟﺎر ،وﺗﻛون اﻷراﺿﻲ اﻟﻘرﻳﺑﺔ ﻣن ﺿﻔﺗﻲ
اﻟﻧﻬر  -وﺗﺳﻣﻰ "اﻟﺻدور" أو "ﺻدور اﻷرض" – أﻛﺛر ارﺗﻔﺎﻋﺎً ﻋن ﻣﺳﺗوى ﺳطﺢ اﻟﻣﺎء ﻣن ﻣﻧﺎطﻘﻬﺎ
اﻷﺑﻌد ﻋن اﻟﻧﻬر واﻟﺗﻲ ﻳطﻠق ﻋﻠﻳﻬﺎ اﺳم "اﻟﺑزاﻳز" .وﺗﻛﺛر ﺑﺳﺎﺗﻳن اﻟﻧﺧﻳﻝ وﻣﺳﺎﻛن اﻟﻔﻼﺣﻳن واﻟﻣﺧﺎزن

واﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟزراﻋﻳﺔ اﻷﺧرى ﻓﻲ ﺻدور اﻷرض وذﻟك ﺑﺳﺑب ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ وﺗﻌذر ارواﺋﻬﺎ ﺳﻳﺣﺎً – أي دون

اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﻣﺿﺧﺎت ،ﻓﻳﻣﺎ ﺗﺳﻘﻰ أراﺿﻲ اﻟﺑزاﻳز ﺳﻳﺣﺎً أو ﺑﺎﻟﻣﺿﺧﺎت ،ﻛﻣﺎ ﺗوﺟد ﻓﻳﻬﺎ )اﻟﻣﺑﺎزﻝ( وﻫﻲ
ﻗﻧوات ﺗﺻرﻳف ﻣﻳﺎﻩ اﻟري اﻟﻔﺎﺋﺿﺔ ﻋن اﻟﺣﺎﺟﺔ.
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وﺣﺗﻰ اﻟﺧﻣﺳﻳﻧﺎت ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﻐﻣورة ﺑﺎﻟﻣﻳﺎﻩ واﻟﻣﺳﻣﺎة ﺑـ "اﻷﻫوار"  -ﻣﺛﻝ ﻫور "اﻟﺟﺑﺳﺔ" –
ﻼ ﻛﺎﻧت اﻷراﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺑﻲ اﻟطرﻳق
ﺗﺷﻛﻝ ﻧﺳﺑﺔ ﻏﻳر ﻗﻠﻳﻠﺔ ﻣن ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﻣﺣﻳطﺔ ﺑﺎﻟﻣدﻳﻧﺔ ،ﻓﻣﺛ ً

اﻟﻣؤدي ﻣن اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ إﻟﻰ ﻧﺎﺣﻳﺔ أﺑﻲ ﺻﺧﻳر اﻟواﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺗﻘرﻳﺑﺎً ﺑﻳن ﻣدﻳﻧﺗﻲ اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ
واﻟﻧﺟف اﻷﺷرف – أﻫوا اًر ﻳﻧﻣو ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻘﺻب واﻟﺑردي ﺑﻛﺛﺎﻓﺔ ،وﺑﻌد ﻗﻳﺎم اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ وﻛﺑﺎر ﻣﻼك

اﻷراﺿﻲ ﺑﺷق اﻟﻣﺑﺎزﻝ ﻟﺗﺻرﻳف ﻣﻳﺎﻩ اﻟري اﻧﺣﺳرت ﻣﻳﺎﻩ اﻷﻫوار ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﻋدﻳدة ﻋن أراﺿﻲ ﺧﺻﺑﺔ
ﺟداً ﺗﻣت زراﻋﺗﻬﺎ ﺑﺎﻷرز واﻟﻣﺣﺎﺻﻳﻝ اﻷﺧرى .وﺗﺷﺗﻬر ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ ﺑﺧﺻوﺑﺔ أراﺿﻳﻬﺎ وﻛﺛرة ﺑﺳﺎﺗﻳﻧﻬﺎ،
واﻟﺗﻲ ﺣوت أﻧواﻋﺎً ﻛﺛﻳرة وﺟﻳدة ﻣن أﺷﺟﺎر اﻟﻧﺧﻳﻝ ﻗﺑﻝ إﻫﻣﺎﻟﻬﺎ ﻣﻧذ اﻟﺳﺑﻌﻳﻧﺎت.

ﻳﺗﺻف طﻘس اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﺣ اررة اﻟﻌﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻳف وﺑﺎﻟﺑرودة اﻟﻘﺎرﺻﺔ ﻓﻲ ﻓﺻﻝ اﻟﺷﺗﺎء ،وﺗﺑﻠﻎ
درﺟﺎت اﻟﺣ اررة ﻣﻌدﻻت ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﻬري ﺗﻣوز وآب ﺗﺗﺟﺎوز اﻷرﺑﻌﻳن درﺟﺔ ﻣﺋوﻳﺔ ،وﻳزداد اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺣ اررة

ﺑﺳﺑب ﻏﻣر ﻣﻳﺎﻩ اﻟري ﻟﻣﺳﺎﺣﺎت ﻛﺑﻳرة ﻣن اﻷراﺿﻲ اﻟﻣزروﻋﺔ ﺑﺎﻷرز .وﻳﺑﻛر اﻟﻔﻼﺣون ﻓﻲ اﻟذﻫﺎب إﻟﻰ
ﺣﻘوﻟﻬم ﻹﻧﺟﺎز أﻋﻣﺎﻟﻬم ﻗﺑﻝ ارﺗﻔﺎع اﻟﺷﻣس ﻓﻲ ﻛﺑد اﻟﺳﻣﺎء واﺷﺗداد اﻟﺣ اررة ،وﺑﺳﺑب اﻟﻘﻳظ اﻟﺷدﻳد ﻳزداد
اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺗﻌب واﻹرﻫﺎق ،وﻳﺻﺎب اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬم ﺑﺿرﺑﺎت اﻟﺷﻣسٕ ،واذا أﻏﻣﻰ ﻋﻠﻰ أﺣدﻫم ﺑﺳﺑب اﻹرﻫﺎق

واﻟﺣ اررة ﺑﺎدروا إﻟﻰ وﺿﻊ اﻟطﻳن ﻋﻠﻰ ﺟﺳﻣﻪ ﻟﺗﺑرﻳدﻩ .وﻳﺳﺗﻌﻣﻝ اﻟﻣوﺳرون ﻣن ﺳﻛﺎن اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻣراوح

اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﻳﺔ ﻟﺗﻠطﻳف ﻫواء اﻟﺻﻳف اﻟﺣﺎر ،ﻛﻣﺎ ﻳﻘﺗﻧﻲ ﺑﻌﺿﻬم ﻣﺑردات اﻟﻬواء اﻟﺻﺣراوﻳﺔ واﻟﻣﻛﻳﻔﺎت .وﻗﺑﻝ
ﺟﻠب ﻫذﻩ اﻷﺟﻬزة اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﻳﺔ ﻛﺎﻧت اﻟطرﻳﻘﺔ اﻟوﺣﻳدة ﻟﻠﺗﻘﻠﻳﻝ ﻣن ﺣ اررة اﻟﺟو ﺗﺑدو ﺑداﺋﻳﺔ إﻻ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺧﻠو

ﻣن إﺑداع وﺗﻔﻛﻳر ﺧﻼق ،وﻳﺗطﻠب ﺻﻧﻌﻬﺎ وﺿﻊ ﻛﻣﻳﺔ ﻣن ﻧﺑﺎت ﺻﺣراوي ،ﻳﺳﺗﻌﻣﻝ ﻋﺎدة ﻛﻌﻠف ﻟﻺﺑﻝ،
ﺑﻳن ﻣﺷﺑﻛﻳن ﻣﺻﻧوﻋﻳن ﻣن ﺟرﻳد اﻟﻧﺧﻳﻝ ﻳرﺑطﺎن ﺳوﻳﺔ ﺑﺈﺣﻛﺎم ،وﺗﻌﻠق اﻟﺣﺷوة اﻟﻧﺑﺎﺗﻳﺔ ﺧﺎرج ﻧﺎﻓذة اﻟﻐرﻓﺔ،
وﺗرش ﺑﺎﻟﻣﺎء ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟظﻬﻳرة ،وﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻣر اﻟﻬواء ﺧﻼﻝ اﻟﺣﺷوة اﻟرطﺑﺔ ﺗﻧﺧﻔض ﺣ اررﺗﻪ ،ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ
ﺗﺷﻛﻝ ﺳﺗﺎرة ﺳﻣﻳﻛﺔ ﺗﻘﻲ ﻣن وﻫﺞ اﻟﺷﻣس وﺣ اررﺗﻬﺎ.
ﻻ ﻳﻘﻝ ﺑرد اﻟﺷﺗﺎء ﻗﺳوة ﻋن ﺣر اﻟﺻﻳف ،وﻳﻌﺗﻣد اﻷﻫﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﺑس ﻋﺑﺎءات
اﻟﺻوف واﻟﻣﻼﺑس اﻟﺛﻘﻳﻠﺔ واﺷﻌﺎﻝ ﻣواﻗد اﻟﺣطب واﻟﻔﺣم ،وﻳﻧﺗﺷر اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﻣداﻓﺊ اﻟﻧﻔطﻳﺔ ﺑﻳن ﺳﻛﺎن
اﻟﻣدﻳﻧﺔ واﻟﻣوﺳرﻳن ،وﺗﺳﻘط اﻷﻣطﺎر ﺑﻐ ازرة ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺳﻧوات ﻓﺗﻣﺗﻠﺊ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺎت واﻟﺣﻔر ﺑﻣﻳﺎﻩ اﻷﻣطﺎر
وﻣؤﺛر ﻟﻣﻌﺎﻧﺎة
اً
وﺗوﺣﻝ اﻟطرق اﻟﺗراﺑﻳﺔ .وﻳﺗﺿﻣن ﻛﺗﺎب ﺟﻌﻔر اﻟﺧﻳﺎط اﻟﻣوﺳوم )اﻟﻘرﻳﺔ اﻟﻌراﻗﻳﺔ( وﺻﻔﺎً دﻗﻳﻘﺎً
ﺳﻛﺎن اﻟرﻳف ﻣن اﻷﻣطﺎر ):(1

) (1ﺟﻌﻔر اﻟﺧﻳﺎط .اﻟﻘرﻳﺔ اﻟﻌراﻗﻳﺔ :دراﺳﺔ ﻓﻲ أﺣواﻟﻬﺎ ٕواﺻﻼﺣﻬﺎ1950 ،م.
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ﻓﺎﺟﺄت إﺣدى اﻟﻣدارس ﻣﺑﻛ اًر ﻓﻲ ﻳوم ﻣن أﻳﺎم اﻟﺷﺗﺎء ...أﺧذ اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟطﻼب

ﻳﻌﺑرون اﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺟزﻫم ﻋﻧﻬﺎ ﺳﺑﺎﺣﺔ ﺑﻌد أن ﻳﻠﻔوا ﻛﺗﺑﻬم ﺑـ "اﻟدﺷداﺷﺔ" اﻟوﺣﻳدة اﻟﺗﻲ
ﻳﻠﺑﺳوﻧﻬﺎ ﻋﺎدة وﻳﺿﻌوﻧﻬﺎ ﻓوق رؤوﺳﻬم ﻋﻧد اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ وﻣﺎ أن ﻳﻧﺗﻬﻲ أﺣدﻫم ﻣن ﺳﺑﺎﺣﺗﻪ
اﻟﺳﻛﺎن

ﻫذﻩ ﺣﺗﻰ ﻳﻧﺗﻔض ﻛﻣﺎ ﻳﻧﺗﻔض اﻟﺣﻳوان اﻟﻣﺑﺗﻝ.
ﺳﻛﺎن ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ ﻋرب ﻣن أﺻوﻝ ﻗﺑﻠﻳﺔ ﻣﻌروﻓﺔ ،وﻫم ﻳﻔﺎﺧرون ﺑذﻟك وﺑﻌراﻗﺔ ﺟذورﻫم ،وﻳﻬﺗم

اﻟﻛﺛﻳر ﻣﻧﻬم ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻷﺻوﻝ اﻟﻘﺑﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﺣدروا ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻧذ اﻟﻘدم .وﺗﺷﻬد ﻋﻠﻰ ﻋروﺑﺗﻬم ﻣﻼﻣﺣﻬم وﻗﻳﻣﻬم
وﺗﻘﺎﻟﻳدﻫم وﻋﺎداﺗﻬم وﻛذﻟك ﻟﻐﺗﻬم اﻟﻌﺎﻣﻳﺔ ،ﻓﺎﻟﻘﻳم واﻟﺗﻘﺎﻟﻳد اﻟﺳﺎﺋدة ﺑﻳﻧﻬم ﻫﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺗزﻣت ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ
اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻣﻧذ ﻋﺻر اﻟﺟﺎﻫﻠﻳﺔ ﻣﺛﻝ اﻟﺛﺄر واﻟﻌدواﻧﻳﺔ واﻟﻐﻳرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌرض ،وﻟﻬﺎ اﻟدرﺟﺎت اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻷﻫﻣﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﺳﻠم اﻟﻘﻳم اﻟﺧﺎص ﺑﻬم ،ﻛﻣﺎ ﺗﺣﺗوي ﻟﻐﺗﻬم اﻟﻌﺎﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻣﻔردات اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻔﺻﺣﻰ أو
اﻟﻣﺣرﻓﺔ ﻗﻠﻳﻼً ﻋن اﻟﻔﺻﺣﻰ.
ﺗﺳﻛن ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ ﻋدة ﻗﺑﺎﺋﻝ ﻣﺛﻝ اﻟﻌواﺑد واﻟﺟﺑور وآﻝ ﺷﺑﻝ واﻟﺣﻣﻳدات ،وﻗد ﻻ ﻳﻛون ﻛﻝ أﻓراد
اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ ﻣن أﺻﻝ واﺣد إذ ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣﻝ اﻧﺿﻣﺎم ﻣﺟﻣوﻋﺎت وأﻓراد ﻣن ﻗﺑﺎﺋﻝ أﺧرى إﻟﻳﻬﺎ ،وﻻ ﻳﻐﻳر ﻫؤﻻء
أﺻوﻟﻬم اﻟﻘﺑﻠﻳﺔ اﻟﻣﺗوارﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻌرﻓون ﺑﻬﺎ ،وﻟﻛﻧﻬم ﻳﺻﺑﺣون ﻣواﻟﻳن ﻟﻠﻘﺑﻳﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻌﻳﺷون ﻓﻲ دﻳرﺗﻬﺎ وﺑﻳن
أﻓرادﻫﺎ ،وﻳﻛﺗﺳﺑون ﻧﻔس ﺣﻘوق وواﺟﺑﺎت اﻷﻓراد اﻷﺻﻠﻳﻳن ،وﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ﻧﺟد ﺿﻣن ﻋﺷﻳرة اﻟﺣﻣﻳدات
ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺗﻌرف ﺑـ"اﻟزاﺑﻳﺔ" ،وﻫم ﻣن ﻗﺑﻳﻠﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﺧﺗﻼطﻬم ﺑﺑﻘﻳﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺷﻳرة

وﺻﻼت اﻟﻣﺻﺎﻫرة ﺑﻳﻧﻬم إﻻ أﻧﻬم ﺣرﻳﺻون ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻳﻳز أﻧﻔﺳﻬم ﻋن ﺑﻘﻳﺔ اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ ،وﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣﻝ أن ﻳﻛون

وﻻء ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ذات اﻷﺻوﻝ اﻟﻘﺑﻠﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻌﺷﻳرة وﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ﺿﻌﻳﻔﺎً ،وﻳﻌﺗﺑر اﻟﺑﻌض ﻫذﻩ

ﻼ ﻣن ﻋواﻣﻝ ﺿﻌف اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ ،وﻗد أدت ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت إﻟﻰ ﻧﺷوب ﺧﻼﻓﺎت وﺻراﻋﺎت
اﻟظﺎﻫرة ﻋﺎﻣ ً
داﺧﻝ اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ.

وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫؤﻻء اﻟﻘﺑﻠﻳﻳن ﺗﻘطن اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﻋﺎﺋﻼت وأﻓراد ﻗدﻣوا إﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺗرات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻣن
ﻣﻧﺎطق ﻗرﻳﺑﺔ أو ﺑﻌﻳدة ﻟﻳﻧﺷطوا ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺧدﻣﺎت واﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬن اﻟﻳدوﻳﺔ .وﺳﻛن اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ ﺑداﻳﺔ
اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﻳﺔ اﻟﻣﺷﻣوﻟﺔ ﺑﺎﻟدراﺳﺔ ﻋدد ﻣن اﻟﻳﻬود ،وﺣﺗﻰ أواﺋﻝ اﻟﺧﻣﺳﻳﻧﺎت ﺷﻛﻠوا ﻧﺳﺑﺔ ﻏﻳر ﻗﻠﻳﻠﺔ ﻣن ﺳﻛﺎن
اﻟﻣدﻳﻧﺔ ،وﻛﺎن ﻟﻬم ﻧﻔوذ اﻗﺗﺻﺎدي ﻳﻔوق ﺑﻛﺛﻳر ﻗوﺗﻬم اﻟﻌددﻳﺔ ﻓﻘد ﻛﺎن ﻣن ﺑﻳﻧﻬم ﻣﺎﻟﻛون ﻛﺑﺎر ﻟﻸراﺿﻲ
اﻟزراﻋﻳﺔ واﻟﺑﺳﺎﺗﻳن وﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺑوب واﻟدﻛﺎﻛﻳن ،وﻋﻣﻝ ﺑﻌﺿﻬم ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة وﺧﺎﺻﺔ ﺗﺟﺎرة اﻟﺣﺑوب واﻟﻣواﺷﻲ،
وﻛﺎن اﻟﻣراﺑون ﻣﻧﻬم ﻳﻘرﺿون اﻟﻧﺎس ﺑﻔواﺋد ﻓﺎﺣﺷﺔ ،وﻳﺷﻳر ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر ﻓﺎرس إﻟﻰ أن ﻧﺳﺑﺔ اﻟرﺑﺎ اﻟﺗﻲ
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ﻳﺳﺗوﻓﻳﻬﺎ ﺑﻌض ﻳﻬود اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ واﻟﺣﻠﺔ واﻟﻛﻔﻝ ﺗراوﺣت ﺑﻳن  5و 10ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﺷﻬرﻳﺎً ) .(1واﺷﺗﻬر اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬم

ﺑﺗﻘطﻳر وﺑﻳﻊ اﻟﺧﻣور وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻧوع اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﻣﻌروف ﺑـ "اﻟﻌرق" .وﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﻛﺎن أﻏﻧﻳﺎء اﻟﻳﻬود

اﻟﺳﺎﻛﻧون ﻓﻲ اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﻳﻌدون ﻣن وﺟﻬﺎﺋﻬﺎ اﻟذﻳن اﻗﺗﻧوا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻣﻼﻛﻬم اﻟزراﻋﻳﺔ واﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ واﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ
ﻣﻧﺎزﻝ ﺣدﻳﺛﺔ ،وأﻗﺎﻣوا ﺻداﻗﺎت ﺣﻣﻳﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﺣﻠﻳﻳن وﺷﺎرﻛوﻫم ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺗﻘﺎﻟﻳدﻫم واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ

ﻋﺎداﺗﻬم ﻏﻳر اﻟدﻳﻧﻳﺔ ،وﻟﻛن أوﺿﺎﻋﻬم وﻋﻼﻗﺎﺗﻬم ﺑﺑﻘﻳﺔ اﻟﺳﻛﺎن ﺗدﻫورت ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻠﺣوظ ﺑﻌد ازدﻳﺎد اﻟﻧﺷﺎط
اﻟﺻﻬﻳوﻧﻲ اﻻﺳﺗﻳطﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﻳن وﺗوارد اﻷﺧﺑﺎر ﻋن إﻗدام اﻟﻣﺳﺗوطﻧﻳن اﻟﻳﻬود ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎﺟﻣﺔ وﻗﺗﻝ
وﺗﺷرﻳد ﻋرب ﻓﻠﺳطﻳن ﻓﺗوﺗرت اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻳﻧﻬم وﺑﻳن ﺳﻛﺎن اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،وأﺛر ﻣﻬﺎﺟﻣﺔ ﺑﻌض ﺳﻛﺎن اﻟﻣﻧطﻘﺔ
ﻟﻠﻳﻬود وﺗﻌرﺿﻬم ﻟﻠﻣﺿﺎﻳﻘﺎت وﻧﻬب أﻣواﻟﻬم ﺑﺎدر ﺷﻳوخ اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ إﻟﻰ ﺑﺳط ﺣﻣﺎﻳﺗﻬم اﻟﻘﺑﻠﻳﺔ ﻋﻠﻳﻬم ﺣﻔﺎظﺎً

ﻋﻠﻰ أرواﺣﻬم وﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﻬم ،وﻟﻛن ذﻟك ﻟم ﻳﻛن ﻛﺎﻓﻳﺎً ﻟﻣﻧﻊ ﻏﺎﻟﺑﻳﺗﻬم اﻟﻌظﻣﻰ ﻣن اﻟﻬﺟرة إﻟﻰ ﻓﻠﺳطﻳن أو

دوﻝ أﺧرى واﻧﺗﻘﺎﻝ اﻟﺑﻘﻳﺔ إﻟﻰ ﺑﻐداد ،وﻗد ﺑﺎع ﺑﻌﺿﻬم ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﻪ ﻗﺑﻝ ﺳﻔرﻩ إﻟﻰ ﺳﻛﺎن ﻣﺣﻠﻳﻳن ﻣن ﺷﻳوخ

وﺗﺟﺎر أﻣﺎ اﻷﻣﻼك اﻟﺗﻲ ﻟم ﻳﺳﺗطﻳﻌوا ﺑﻳﻌﻬﺎ ﻓﻘد أﺻﺑﺣت ﺗدار ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺣﻛوﻣﻳﺔ ﻣﺧﺗﺻﺔ.
وﺗدﻝ إﺣدى اﻟرواﻳﺎت ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﺣﻘد اﻟﻣﻛﻧون ﻓﻲ ﺻدور اﻟﺑﻌض ﻣن اﻟﻳﻬود ﻗﺑﻝ ﻣﻐﺎدرﺗﻬم أرض
اﻟﻌراق ﻓﻘد ﺣدﺛﺗﻧﻲ ﺳﻳدة ﻧﻘﻼً ﻋن ﺟﺎرة ﻟﻧﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﻌﻣﻝ ﺧﺎدﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻳت ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻳﻬودﻳﺔ ﻏﻧﻳﺔ أن رﺑﺔ اﻟﺑﻳت
ﻗﺎﻟت ﻟﻬﺎ ﻗﺑﻝ ﻣﻐﺎدرﺗﻬﺎ اﻟﻌراق ﻓﻲ أواﺋﻝ اﻟﺧﻣﺳﻳﻧﺎت ﻣﺎ ﻳﻠﻲ" :اﻧﺗظري ﻋودﺗﻧﺎ ﻗرﻳﺑﺎً ﻓﻼﺑد أن ﻧﻌود – ﺗﻌﻧﻲ

إﻟﻰ أرض اﻟﻌراق – وﻋﻧدﻣﺎ ﺗرﻳن طﺎﺋراﺗﻧﺎ ﻣﺣﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻣﺎء ارﻓﻌﻲ أﻧت وأﻫﻠك اﻷﻋﻼم اﻟﺑﻳﺿﺎء ﻓوق

ﺑﻳوﺗﻛم وﻟن ﺗﻘﺻﻔﻬﺎ طﺎﺋراﺗﻧﺎ" ،ﻓﻬﻝ ﻛﺎن اﺣﺗﻼﻝ أﻣرﻳﻛﺎ ﻟﻠﻌراق ﻓﻲ 2003م ﺗﺻدﻳﻘﺎً ﻟﻛﻼم اﻟﺳﻳدة اﻟﻳﻬودﻳﺔ؟
ٕواذا ﻛﺎن اﻟﻳﻬود ﻗد اﺧﺗﺎروا اﻟرﺣﻳﻝ ﻋن اﻟﻌراق ﺗﺎرﻛﻳن وراءﻫم ﻋﻳﺷﺎً رﻏداً ﻓﻘد طردت اﻟﺣﻛوﻣﺔ

اﻟﺑﻌﺛﻳﺔ اﻟﺳﻛﺎن اﻟذﻳن ﻓﺿﻝ أﺟدادﻫم "اﻟﺗﺑﻌﻳﺔ اﻹﻳراﻧﻳﺔ" ﻋﻠﻰ "اﻟﺗﺑﻌﻳﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ" ﻣن ﺑﻠدﻫم اﻟﻌراق وﻫﺟرﺗﻬم
ﻣﻧﻪ ﺑﺎﻟﻘوة ،وﻛﺎن ﻟﻠﺗﺑﻌﻳﺔ اﻹﻳراﻧﻳﺔ اﻣﺗﻳﺎزات ﻣﻬﻣﺔ أﻏرت اﻟﻛﺛﻳرﻳن ﺑﺎﺧﺗﻳﺎرﻫﺎ وﻣن أﻫﻣﻬﺎ اﻹﻋﻔﺎء ﻣن اﻟﺗﺟﻧﻳد

اﻹﺟﺑﺎري اﻟﻣرﻋب وﻣن دﻓﻊ اﻟﺿراﺋب اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﺑﺎﻫظﺔ ،وﺑﻌد ﻗﻳﺎم اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌراﻗﻳﺔ اﻛﺗﺳب ﻫؤﻻء ﺟﻧﺳﻳﺗﻬﺎ
وﻟﻛن ظﻠت وﺛﺎﺋﻘﻬم واﻟﺳﺟﻼت اﻟرﺳﻣﻳﺔ ﺗﺷﻳر إﻟﻰ ﺗﺟﻧس أﺟدادﻫم ﺑﺎﻟﺟﻧﺳﻳﺔ اﻹﻳراﻧﻳﺔ.
اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﺑﺷرﻳﺔ

ﻳﺧﺗرق ﻧﻬر اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ اﻟﻣدﻳﻧﺔ وﻳﻘﺳﻣﻬﺎ إﻟﻰ ﺻوﺑﻳن :اﻟﺻوب اﻟﻛﺑﻳر واﻟﺻوب اﻟﺻﻐﻳر ،وﻳرﺑط ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ
ﺟﺳران ﺣدﻳﺛﺎن ﺣﻼ ﻣﺣﻝ ﺟﺳر ﺧﺷﺑﻲ ﻗدﻳم ،واﻟﺻوب اﻟﻛﺑﻳر ،ﻛﻣﺎ ﻳﺳﺗدﻝ ﻣن اﺳﻣﻪ ،ﻫو اﻷﻛﺑر ﻣﺳﺎﺣﺔ
) (1ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر ﻓﺎرس ،ﻣﺻدر ﺳﺑق ذﻛرﻩ ،ص.59
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واﻷﻛﺛر ﺳﻛﺎﻧﺎً وﺗوﺟد ﻓﻳﻪ ﺛﻼث ﺷوارع رﺋﻳﺳﻳﺔ ،ﻳﺣﺎذي أوﻟﻬﺎ اﻟﻧﻬر وﻳطﻝ ﻋﻠﻳﻪ "اﻟﺳراي" أو ﻣﻘر اﻹدارة

اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﻘدﻳم وﻋدد ﻣن اﻟﻣﻧﺎزﻝ اﻟﺣدﻳﺛﺔ واﻟﻘدﻳﻣﺔ وﻣﺧﺎزن اﻟﺣﺑوب اﻟﻣﺳﻣﺎة ﺑـ "اﻟﺧوان" وﻣﻔردﻫﺎ ﺧﺎن

وﻣﺧﺎزن ﺑﻳﻊ اﻟﺣﺑوب وﺗﻌرف ﺑـ "اﻟﻌﻠوات" ،وﻣﻔردﻫﺎ ﻋﻠوة ،وﻳﺗﻘﺎطﻊ ﻣﻌﻪ ﺷﺎرع رﺋﻳﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺑﻳﻪ ﻋدد
ﻣن اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﺣدﻳﺛﺔ واﻟﻘدﻳﻣﺔ ،ﺷﻳد ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ أواﺧر اﻟﺳﺑﻌﻳﻧﺎت ﻣﺑﻧﻰ ﻛﺑﻳر ﻧﻘﻠت إﻟﻳﻪ اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ

ﻟﻠﻘﺿﺎء ،أﻣﺎ ﺷﺎرع اﻟﺳوق ﻓﻳﺧﺗرق اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدﻳﻧﺔ وﺗوﺟد ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺑﻳﻪ ﻣﺣﻼت
ﺗﺟﺎرﻳﺔ ودﻛﺎﻛﻳن وﻣﻘﺎﻫﻲ وﻣطﺎﻋم ،وﻳﺣﺎذﻳﻪ اﻟﺳوق اﻟﻘدﻳم وﻳﻌرف ﺑـ "اﻟﻣﺳﻘوف" إﺷﺎرة إﻟﻰ ﺳﻘﻔﻪ اﻟﻣﻌدﻧﻲ،
وﻓﻲ داﺧﻠﻪ ﺻﻔﺎن ﻣﺗﻘﺎﺑﻼن ﻣن اﻟﻣﺣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻟﺑﻳﻊ اﻷﻗﻣﺷﺔ واﻟﻌﺑﺎءات اﻟرﺟﺎﻟﻳﺔ واﻟﻧﺳﺎﺋﻳﺔ واﻟﻣواد
اﻟﻐذاﺋﻳﺔ واﻷدوات اﻟﻣﻧزﻟﻳﺔ اﻟﺑﺳﻳطﺔ.
ﺗﻛون اﻟﺻوب اﻟﺻﻐﻳر ﻓﻲ اﻟﺧﻣﺳﻳﻧﺎت ﻣن ﺷﺎرﻋﻳن ﻣﺗﻌﺎﻣدﻳن ،ﻳوازي أوﻟﻬﻣﺎ اﻟﻧﻬر وﻳؤدي اﻟﺛﺎﻧﻲ

إﻟﻰ طرﻳق اﻟﻧﺟف ،وﻛﺎﻧت اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﺷﻳدة ﺑﺎﻵﺟر أو اﻟطﺎﺑوق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب ﻗﻠﻳﻠﺔ ،وﺗﺷﻣﻝ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﻋدد ﻗﻠﻳﻝ ﻣن اﻟﻣﻧﺎزﻝ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣدرﺳﺔ وﻣﺳﺗوﺻف وﻣﺧﺎزن ﻟﻠﺣﺑوب وﻣطﺣﻧﺔ وﻧﺎدي ﻟﻠﻣوظﻔﻳن ،وﻗد
ازدادت اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻌﻣراﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟزء ﻣن اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﺑﻌد ذﻟك.
ﺣﺗﻰ أواﺧر اﻟﺧﻣﺳﻳﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ﻛﺎن ﻣﻌظم ﺳﻛﺎن اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻳﺳﻛﻧون ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻝ ﻣﺑﻧﻳﺔ ﻣن اﻟطﻳن،
واﻟﻘﻠﻳﻝ ﻣﻧﻬﺎ ﻛﺎن ﻣﺷﻳدًا ﺑﺎﻵﺟر اﻟذي ﻳﺗم ﺻﻧﻌﻪ ﻓﻲ أﻓران ﺗﻌرف ﺑـ "اﻟﻛور" ﺗﻧﺗﺷر ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺑﻲ اﻟطرﻳق
ﺑﻳن اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ واﻟﻣدن اﻟﻣﺟﺎورة ،وﺗﺳﺗﻌﻣﻝ ﺟذوع اﻷﺷﺟﺎر أو ﻗﺿﺑﺎن اﻟﺣدﻳدﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻣﺗﻳن اﻟﺳﻘوف ،أﻣﺎ
ﻣﻧﺎزﻝ اﻟﻔﻼﺣﻳن ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﺗﺑﻧﻰ ﻣن اﻟطﻳن وﺗﺷﻳد أﺳوارﻫﺎ ﻣن ﺳﻌف اﻟﻧﺧﻳﻝ ،وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗوﻓﻳر اﻟﺳﻛن
ﻟﻌواﺋﻠﻬم ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﺑﻳوت ﺗﺧدم وظﻳﻔﺗﻳن رﺋﻳﺳﻳﺗﻳن ﻫﻣﺎ :ﺗوﻓﻳر اﻟﻣﺄوى ﻟﻣﺎﺷﻳﺗﻬم وﺧزن ﻣﺣﺎﺻﻳﻠﻬم.
وﺗﺗﺟﺎﻧس ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﺑﺳﻳطﺔ ﻣﻊ ﺑﻳﺋﺗﻬﺎ إﻟﻰ درﺟﺔ ﻛﺑﻳرة ﻓﺎﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻧﻊ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺗﻳﺳرة وﻏﻳر ﻣﻛﻠﻔﺔ
وﻻ ﻳﺣﺗﺎج اﻟﻔﻼح إﻟﻰ ﺷراءﻫﺎ أو ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻣن ﻣﻧﺎطق ﺑﻌﻳدة ،وﻳﻘوم ﻫو وأﺑﻧﺎؤﻩ وﺑﻣﺳﺎﻋدة أﻗرﺑﺎﺋﻪ وأﺻدﻗﺎﺋﻪ

وﺟﻳراﻧﻪ ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺑﻧﺎء ،وﻳﻌﻣﻝ ﻫؤﻻء دون أﺟر ﻣﻌﺑرﻳن ﺑذﻟك ﻋن ﺗﺿﺎﻣﻧﻬم وﺗﻌﺎوﻧﻬم ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض،
وﻟﻛن ﻣن اﻟﻣﻌﺗﺎد أن ﻳﻘدم ﻟﻬم ﺻﺎﺣب اﻟﺑﻳت اﻟطﻌﺎم واﻟﺷراب واﻟﺳﺟﺎﺋر وأﻻ ﻳﺗردد ﻓﻲ رد اﻟﻣﻌروف ﻟﻬم
ﺑﺎﻟﻣﺛﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد.
ﺗﻔﺗﻘر ﺑﻳوت اﻟﻔﻼﺣﻳن إﻟﻰ اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟﻣﻌﻣﺎرﻳﺔ أو اﻟﺟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺟدﻳرة ﺑﺎﻻﻫﺗﻣﺎم ،وﻳﻌﻣد أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ إﻟﻰ
ﺗﻌﻠﻳق أﻗراص ﻣن روث اﻟﺑﻘر ﻋﻠﻰ ﺟدراﻧﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗرك ﺣﺗﻰ ﺗﺟف ﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻛوﻗود ﻟﻠﻧﺎر اﻟﺗﻲ

ﻳطﻬون ﻋﻠﻳﻬﺎ طﻌﺎﻣﻬم ،وﻗد ﻳﻼﺣظ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﺟدران ﺣروف أرﻗﺎم ﺗﺑﻳن ﻧوع اﻟﻣﺑﻳدات اﻟﺣﺷرﻳﺔ اﻟﺗﻲ
رﺷت ﺑﻬﺎ وﺗوارﻳﺧﻬﺎ .وﻳؤدي ﻣدﺧﻝ ﻣﻧزﻝ اﻟﻔﻼح ﻋﺎدة إﻟﻰ ﺑﺎﺣﺔ ﺗراﺑﻳﺔ ﻣﺳﺎﺣﺗﻬﺎ ﺻﻐﻳرة ﻓﻳﻬﺎ ﻧﺧﻠﺔ أو
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أﻛﺛر ﻳﺳﺗظﻝ ﺑﻬﺎ ﻧﺳﺎء اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻠواﺗﻲ ﻳﻘﺿﻳن ﻣﻌظم ﻳوﻣﻬن ﻓﻲ إﻧﺟﺎز اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣﻧزﻟﻳﺔ اﻟﻳوﻣﻳﺔ ﻣﺛﻝ :إﻋداد
وطﻬﻲ اﻟطﻌﺎم وﻏﺳﻝ اﻟﻣﻼﺑس وﺗﻧظﻳف اﻷطﻔﺎﻝ وﺟرش اﻟﺣﺑوب وطﺣﻧﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟرﺣﻰ ،وﻫﻲ آﻟﺔ
ﺑداﺋﻳﺔ ﻣﺗﻛوﻧﺔ ﻣن ﺣﺟرﻳن داﺋرﻳﻲ اﻟﺷﻛﻝ ﻳﺗوﺳط اﻟﺣﺟر اﻷﻋﻠﻰ ﺛﻘب ﺻﻐﻳر ﺗدﻓﻊ داﺧﻠﻪ اﻟﺣﺑوب ﺑﺎﻟﻳد
وﻣﻘﺑض ﻟﺗﺣرﻳك اﻟرﺣﻰ ﺗﻣﺳك ﺑﻪ اﻟﻣرأة وﺗدﻳرﻩ ﺑﻳدﻫﺎ ﻟﻳﺗم ﻓﺻﻝ اﻟﺣﺑوب اﻟﻣﺣﺻورة ﺑﻳن اﻟﻘرﺻﻳن ﻋن

ﻗﺷورﻫﺎ ،وﻳوﺟد ﻓﻲ اﻟﺑﺎﺣﺔ أﻳﺿﺎً ﻣوﻗد ﻟطﻬﻲ اﻟطﻌﺎم ٕواﻋداد اﻟﺷﺎي وﺗﻧور ﻹﻧﺿﺎج اﻟﺧﺑز ،وﻓﻳﻬﺎ ﻳﻠﻌب

أطﻔﺎﻝ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺻﻐﺎر اﻟذﻳن ﻻ ﺗﺳﻣﺢ أﻋﻣﺎرﻫم ﺑﺧروﺟﻬم إﻟﻰ اﻟﺣﻘوﻝ داﺧﻝ اﻟﻣﻧزﻝ ﺗﺣت أﻧظﺎر ورﻗﺎﺑﺔ
ﻧﺳﺎء اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ،وﻳﻧﺎم اﻟﺟﻣﻳﻊ ﻓﻲ ﺻﺣن اﻟﻣﻧزﻝ أﺛﻧﺎء ﻓﺻﻝ اﻟﺻﻳف اﻟﺗﻣﺎﺳًﺎ ﻟﺑرودة اﻟﻠﻳﻝ.
وﻳوﺟد ﻟﻣﻧزﻝ اﻟﻔﻼح ﻋﺎدةً ﻣدﺧﻝ ﺛﺎن ﻳؤدي اﻟﻰ ﻏرﻓﺔ اﻟﺿﻳوف ،وﻫﻲ أﻓﺿﻝ ﻏرﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻳت،
وﻳﻔرﺷﻬﺎ اﻟﻔﻼح ﺑﺄﺟود اﻷﺛﺎث اﻟﻣﺗﻳﺳر ﻣن ﺳﺟﺎد ﻳدوي وﻓرش ووﺳﺎﺋد ،وﻟﻠﻣﻧزﻝ ﻏرﻓﺔ أﺧرى ﻳﻧﺎﻣون ﻓﻳﻬﺎ

أﻳﺎم اﻟﺷﺗﺎء ،وﻳﺧزﻧون ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻼﺑﺳﻬم وأﻣﺗﻌﺗﻬم وﻓراﺷﻬم ،ﻛﻣﺎ ﻳﺣوي زرﻳﺑﺔ ﺻﻐﻳرة ﻹﻳواء اﻟﻣﺎﺷﻳﺔ ﻣن اﻷﺑﻘﺎر
واﻟﻐﻧم واﻟﺣﻣﻳر.
وﻳﺷﻳد ﺑﻌض اﻟﻔﻼﺣﻳن ﺑﺟوار ﻣﻧﺎزﻟﻬم ﻣﺿﺎﺋف ﻻﺳﺗﻘﺑﺎﻝ ٕواطﻌﺎم ﺿﻳوﻓﻬم ،وﻫﻲ أﺻﻐر ﺑﻛﺛﻳر ﻣن
ﻣﺿﺎﺋف اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺷﻳدﻫﺎ ﺷﻳوﺧﻬﺎ وﻳﻧﻔﻘون ﻋﻠﻰ ﺻﻳﺎﻧﺗﻬﺎ وأﻣور اﻟﺿﻳﺎﻓﺔ ﻓﻳﻬﺎ .وﻳﻣﺛﻝ اﻟﻣﺿﻳف ﺑط ارزﻩ
اﻟﻣﻌﻣﺎري اﻟﻣﺗﻣﻳز وﺟﻣﺎﻝ ﺑﻧﺎءﻩ وﻟوﻧﻪ ﻣﻌﻠﻣ ًﺎ رﺋﻳﺳﻳﺎً ﻟرﻳف ﺟﻧوب اﻟﻌراق ورﻣ اًز ﻟﻘﻳم اﻟﺿﻳﺎﻓﺔ واﻟﻛرم اﻟﺗﻲ
ﻳﻌﺗز ﺑﻬﺎ ﺳﻛﺎﻧﻪ ،وﻳﺑﻧﻰ اﻟﻣﺿﻳف ﻋﻠﻰ أرض ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻟﻛﻲ ﻻ ﺗﻐﻣرﻩ ﻣﻳﺎﻩ اﻟﻔﻳﺿﺎن واﻟﺳﻘﻲ ،وﻳرﺗﻔﻊ ﻣن

ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻣﺿﻳف اﻟﻣﺳﺗطﻳﻠﺔ ﺟداران ﻳﺗﻘوﺳﺎن ﺗدرﻳﺟﻳ ًﺎ ﻟﻳﺷﻛﻼ ﺳﻘﻔﻪ ﻧﺻف اﻟداﺋري ،وﻳﺗﻛون اﻟﺟداران واﻟﺳﻘف
ﻣن ﺣزم ﻛﺑﻳرة ﻣن اﻟﻘﺻب اﻟﻣﺿﻔر ﻓﻲ أﻋﻣدة ﺗرص ﻋﻠﻳﻪ طﺑﻘﺎت ﻣن "اﻟﺑواري"  -ﻣﻔردﻫﺎ ﺑﺎرﻳﺔ – وﻫﻲ

ﻣﺻﻧوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘﺻب أﻳﺿﺎً ، ،وﺗﺳﻣﻰ اﻷرض أﻣﺎم ﻣدﺧﻝ اﻟﻣﺿﻳف ﺑدﻛﺔ اﻟﻣﺿﻳف ،وﻳﺗﻛون أﺛﺎث

اﻟﻣﺿﻳف ﻣن اﻟﺣﺻر اﻟﻣﺻﻧوﻋﺔ ﻣن ورق اﻟﻧﺧﻳﻝ ،وﺗﻔرش ﻓوﻗﻬﺎ وﻋﻠﻰ ﻣﺣﻳط اﻟﻣﺿﻳف اﻟﺳﺟﺎد وا ُﻟﺑ ُﺳط،
وﻳوﺿﻊ ﻓﻲ ﺻدر اﻟﻣﺟﻠس ﻓراش ﻳﺟﻠس ﻋﻠﻳﻪ ﺷﻳﺦ اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ أو ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺿﻳف ﻣﺗﻛﺋﺎً ﻋﻠﻰ اﻟوﺳﺎﺋد،

وﻳدﻋو ﻛﺑﺎر زوارﻩ ﻣن اﻟﺷﻳوخ واﻟﺳﺎدة اﻟﻌﻠوﻳﻳن وﻣوظﻔﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟﻠﺟﻠوس ﺑﺟﺎﻧﺑﻪ ،وﻓﻲ إﺣدى زواﻳﺎ
اﻟﻣﺿﻳف ﻳوﺟد ﻣوﻗد ﻹﻋداد اﻟﻘﻬوة وﺑﺟﺎﻧﺑﻪ أدوات ﻟﺗﺣﻣﻳص وطﺣن ﺣﺑوب اﻟﻘﻬوة واﻟدﻻﻝ واﻟﻔﻧﺎﺟﻳن ،وﻋﻧد
ﻣوﻋد اﻟطﻌﺎم ﺗﻔرش اﻟﺳﻔرة وﻫﻲ ﺣﺻﻳرة ﻣﺳﺗدﻳرة اﻟﺷﻛﻝ ﻓﻲ وﺳط اﻟﻣﺿﻳف ،ﺗرص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺻواﻧﻲ وﺻﺣون
اﻟطﻌﺎم ،وﻳﻘوم ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺔ اﻟﺿﻳوف واﺣد أو أﻛﺛر ﻣن ﺧدم اﻟﺷﻳﺦ أو اﻟﻣﻛﻠﻔﻳن ﺑذﻟك.
وﻓﻲ ﺑداﻳﺔ اﻟﺧﻣﺳﻳﻧﺎت ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻌﺗﺎد أن ﻳﺳﻛن أﻓراد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟواﺣدة اﻟﻣﻣﺗدة ﻓﻲ ﺑﻳت واﺣد ،ﺣﻳث
ﻳﺷﺗرك ﻓﻳﻪ أﻓرادﻫﺎ ﻣن أﺟﻳﺎﻝ ﺛﻼﺛﺔ ﺗﺿم اﻟﺟد واﻟﺟدة وأوﻻدﻫم اﻟذﻛور وزوﺟﺎﺗﻬم واﻷﺣﻔﺎدٕ ،واذا ﺿﺎق
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اﻟﺑﻳت ﺑﻬم ﻳوﺳﻌوﻧﻪ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺣﺟرات إﻟﻳﻪ أو ﺑﻧﺎء ﺑﻳت ﻣﻼﺻق ﻟﻪ ﻳﻧﺗﻘﻝ إﻟﻳﻪ أﻛﺑر اﻷوﻻد ﺳﻧﺎً ،وﻫﻛذا

وﺑﻣرور اﻟﺳﻧﻳن ﺗﺗﻛون ﻣﺎ ﻳﺳﻣﻰ ﺑـ "ﺟﻣﺎﻋﺔ" ﻳﺟﻣﻌﻬﺎ اﻷﺻﻝ اﻟﻣﺷﺗرك ،وﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ﻓﻘد ﻛﺎن ﻣﻌظم

أﺧوان أﺣد رؤﺳﺎء ﻗﺑﻳﻠﺔ اﻟﺣﻣﻳدات ﻳﻌﻳﺷون ﻓﻲ ﻣﻧزﻝ واﺣد ﺣﺗﻰ اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ،وﺧﺻص ﻟﻛﻝ
واﺣد ﻣﻧﻬم ﻏرﻓﺔ ﻳﺳﻛن ﻓﻳﻬﺎ ﻫو وزوﺟﺗﻪ وأوﻻدﻫﻣﺎ ،وﻳﺷﻳر أﺣد أﻓراد ﻫذﻩ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ إﻟﻰ أﻧﻬم ﻋﺎﺷوا ﻓﻲ وﺋﺎم

– ظﺎﻫري ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ – ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻛﺑﻳر ﻋﺎﺋﻠﺗﻬم اﻟﺳﺎﻛن ﻣﻌﻬم ﺳﻠطﺔ ﻣطﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﻧظﻳم ﺷؤوﻧﻬم

وﺗﺳﻳﻳر أﻣور ﺣﻳﺎﺗﻬم ،وﻟم ﻳﻛن ﻳﺗردد أﺣﻳﺎﻧﺎً ﻓﻲ ﺿرب ﻛﻝ ﻣن ﻳﺧﺎﻟف أواﻣرﻩ أو ﻳﺛﻳر اﻟﺷﻘﺎق واﻟﺧﻼف

ﺑﻳن اﻟﺳﺎﻛﻧﻳن ،وﻗد وﻟدت ﻓﻲ ﺑﻳت ﻣﻣﺎﺛﻝ ﻟﻬذا ﻳﺗﺄﻟف ﻣن ﻏرﻓﺔ ﻛﺑﻳرة ﻻﺳﺗﻘﺑﺎﻝ اﻟﺿﻳوف ،وﺿﻌت ﻓﻳﻬﺎ

أراﺋك وﻛراﺳﻲ ،وﻟﻠﺑﻳت ﺻﺣن ﻛﺑﻳر ﺗطﻝ ﻋﻠﻳﻪ ﻋدد ﻣن اﻟﻐرف ﺧﺻﺻت ﻟﺳﻛﻧﻰ أﻫﻠﻪ وﺧزن ﻣؤوﻧﺔ
اﻟﺑﻳت.
اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟطﺑﻳﻌﺔ
ﺗﺗﻣﻳز اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧوع واﻟﻐ ازرة ،وﺗﻛﺛر ﻓﻳﻬﺎ أﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻷﺷﺟﺎر

اﻟﻣﺛﻣرة وﻏﻳر اﻟﻣﺛﻣرة واﻟﺷﺟﻳرات واﻷﻋﺷﺎب ،وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﺷﺟﺎر اﻟﻧﺧﻳﻝ اﻟﻛﺛﻳرة واﻟﻘﻠﻳﻝ ﻣن أﺷﺟﺎر

اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ﻣﺛﻝ اﻟﺗﻳن واﻟﻌﻧب ﺗﻧﻣو اﻟﺷﺟﻳرات واﻷﻋﺷﺎب ﻣﺛﻝ اﻟﺧﺷﺧﺎش ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺗﻲ اﻟﻧﻬر وﻗﻧوات اﻟري
واﻟﻣﺑﺎزﻝ وﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت ﻏﻳر اﻟﻣزروﻋﺔ ﻣن اﻷراﺿﻲ ،وﻟﺑﻌض اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛﺎﺛر طﺑﻳﻌﻳﺎً ﻓواﺋد ﻏذاﺋﻳﺔ
ﻳﺳﺗﻔﻳد ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻔﻼح اﻟﻔﻘﻳر ﻓﻲ ﺗﻧوﻳﻊ ﻣﺻﺎدر ﻏذاءﻩ اﻟﻣﺣدودة.

ﺗﻌﻳش ﻓﻲ اﻟﺣﻘوﻝ واﻷﻫوار أﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﺣﻳواﻧﺎت اﻟﺑرﻳﺔ واﻟطﻳور واﻟﺣﺷرات وﻣن ﺑﻳن

ﻋددﻫﺎ ﻋﺑداﻟﺟﺑﺎر ﻓﺎرس :اﻟﺧﻧزﻳر واﻟﺿﺑﻊ واﻟذﺋب واﻟﺛﻌﻠب واﺑن آوى واﻟﻐزاﻝ واﻷرﻧب ،أﻣﺎ
اﻟﺣﻳواﻧﺎت اﻟﺗﻲ ّ

اﻟطﻳور ﻓﺗﺷﻣﻝ اﻟﺻﻘر واﻟﻐراب واﻟﺑوم واﻟﺑط واﻟﺣﺑﺎرى واﻟدﺟﺎج اﻟﺑري) ،(1وﺗوﻓر اﻷﻫوار ﺑﻳﺋﺔ طﺑﻳﻌﻳﺔ
ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻣﻌﻳﺷﺔ وﺗﻛﺎﺛر اﻟﻌدﻳد ﻣن أﺟﻧﺎس اﻟطﻳور ،وﻳﻘﺻدﻫﺎ اﻟﺷﻳوخ واﻟﻣوظﻔون واﻟﺗﺟﺎر اﻷﻏﻧﻳﺎء ﻟﺻﻳد
اﻟﺑط واﻷوز ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻝ أﺳﻠﺣﺔ اﻟﺻﻳد اﻟﻧﺎرﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻳﻘوم اﻟﻔﻼﺣون ﺑﺻﻳد أﻋداد ﻛﺑﻳرة ﻣن اﻟطﻳور واﻟﻌﺻﺎﻓﻳر
ﻓﻲ أﻳﺎم اﻟﺣﺻﺎد ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﺷﺑﺎك اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺻب ﺣوﻝ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﺟﻣﻊ اﻟﻣﺣﺻوﻝ ودرﺳﻪ

وﻗﺳﻣﺗﻪ ،وﺗﺳﺗﻌﻣﻝ اﻟﺷﺑﺎك أﻳﺿﺎً ﻓﻲ ﺻﻳد اﻷﺳﻣﺎك اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻧﺗﺷر ﺑﻐ ازرة ﻓﻲ اﻷﻫوار ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
وﺳﺎﺋﻝ اﻟﺻﻳد اﻷﺧرى وﻫﻲ :اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﺳم  -وﻳﻌرف ﺑﺎﻟزﻫر  -واﻟﻔﺎﻟﺔ وﻫﻲ ﺣرﺑﺔ ﻣﻌدﻧﻳﺔ ذات ﺷﻌب.

) (1ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر ﻓﺎرس ،ﻣﺻدر ﺳﺑق ذﻛرﻩ ،ص.59
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ﺗﻌﻳش ﻓﻲ اﻷﻫوار أﻳﺿﺎً اﻟﺧﻧﺎزﻳر اﻟﺑرﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻛرﻫﺎ اﻟﻔﻼﺣون ﻟﻳس ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺣﻳواﻧﺎت ﻧﺟﺳﺔ ﻣﺣرم

أﻛﻠﻬﺎ دﻳﻧﻳﺎً ﻓﻘط ٕواﻧﻣﺎ أﻳﺿﺎً ﺑﺳﺑب ﺧطرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺗﻬم وﻋﻠﻰ ﺣﻳواﻧﺎﺗﻬم وﺗﺧرﻳﺑﻬﺎ ﻟﻠزرع ،وﻳروون ﻗﺻﺻ ًﺎ
ﻋدﻳدة ﻋن اﻋﺗداءاﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻼﺣﻳن أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﻬم ﻓﻲ اﻟﺣﻘوﻝ وﻳﻛﺎد ﻳﻛون ﻟﻛﻝ واﺣد ﻣﻧﻬم ﻗرﻳب أو ﺻدﻳق

ﻫﺟم ﻋﻠﻳﻪ ﺧﻧزﻳر ﺑري ﻓﺄﺧطﺄﻩ أو ﺑﻘر ﺑطﻧﻪ أو ﺷق رﺟﻠﻪ ﺑﺄﻧﻳﺎﺑﻪ ورﺑﻣﺎ ﺗوﻓﻲ ﺑﻌﺿﻬم ﻣﺗﺄﺛ اًر ﺑﺟراﺣﻪ،

وﻳﻧظم اﻟﺷﻳوخ وأﺗﺑﺎﻋﻬم ﺣﻣﻼت ﻣن ﺣﻳن ﻵﺧر ﻟﺻﻳد اﻟﺧﻧﺎزﻳر ،وﻗد ﺗﺷﺎﻫدﻫم ﻣﻧﺣدرﻳن ﻓﻲ ﻋدد ﻣن
اﻟﻘوارب اﻟﺻﻐﻳرة ﻗﺎﺻدﻳن اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺷوﻫدت ﻓﻳﻬﺎ اﻟﺧﻧﺎزﻳر وﻫم ﻣﺳﻠﺣون ﺑﺎﻟﺑﻧﺎدق اﻟﺣرﺑﻳﺔ وﺑﻧﺎدق
اﻟﺻﻳد واﻟﻔﺎﻻت واﻟﺧﻧﺎﺟر .وﺗوﺟد أﻋداد ﻛﺑﻳرة ﻣن اﻷﻓﺎﻋﻲ واﻟﺣﺷرات اﻟزاﺣﻔﺔ واﻟطﺎﺋرة ﻓﻲ اﻷﻫوار ،وﻳﻣﻛن
اﺟﺗذاب اﻵﻻف ﻣن اﻟﺣﺷرات ﻓﻲ دﻗﺎﺋق ﻣﻌدودات وذﻟك ﺑﺈﺷﻌﺎﻝ ﻧﺎر ﻓﻲ ﻟﻳﺎﻟﻲ اﻟﺻﻳف اﻟﺣﺎر ،وﻳروي
أﺣدﻫم ﺑﺄﻧﻪ وﺟﻬﻼً ﻣﻧﻪ ﺑذﻟك أﺷﻌﻝ ﻧﺎ اًر ﻓﻲ أﺣد اﻟﻠﻳﺎﻟﻲ ،وﻟم ﻳﻣض وﻗت طوﻳﻝ ﺣﺗﻰ ﻛﺎﻧت اﻟﺣﺷرات ﺗﻣﻸ

اﻟﻣﻛﺎن وأﺟواءﻩ ﻣﻣﺎ اﺿطرﻩ إﻟﻰ ﻣﻐﺎدرﺗﻪ ﺧوﻓﺎً ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ.

وﻓﻲ اﻟﻌﻘدﻳن اﻷﺧﻳرﻳن ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﻳن ﺗﺄﺛرت اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺑرﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﻫوار ﺳﻠﺑﺎً وذﻟك ﺑﺳﺑب

اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺎء ﻓﻳﻬﺎ واﻹﺳراف ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﻣﺑﻳدات اﻟﺣﺷرﻳﺔ واﻟﻣﺧﺻﺑﺎت اﻟﻛﻳﻣﺎوﻳﺔ.
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اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ

ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗرﻛﻳﺑﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ

ﺣﺗﻰ ﻗﻳﺎم اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ ﻓﻲ 1958م ﻛﺎن اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻫو اﻟﺳﺎﺋد اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺎً ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ،

وﻛﺎﻧت اﻟﻘﻳم واﻟﺗﻘﺎﻟﻳد واﻟﻌﺎدات اﻟﻘﺑﻠﻳﺔ واﻟﻌرف اﻟﻘﺑﻠﻲ ﺗﺗﺣﻛم ﺑﺎﺗﺟﺎﻫﺎت وﺳﻠوك أﻓرادﻫﺎ وﻋﻼﻗﺎﺗﻬم ﻣﻊ
ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض .وﻧﺗﻳﺟﺔ ذﻟك ﻓﻘد اﺣﺗﻝ ﺷﻳوخ اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،وﻋززت
ﻣﻛﺎﻧﺗﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ داﺧﻝ وﺧﺎرج ﻣﻧﺎطﻘﻬم اﻟﺛروات اﻟﺗﻲ ﺟﻣﻌوﻫﺎ ﻣن أﻣﻼﻛﻬم اﻟزراﻋﻳﺔ وﻏﻳرﻫﺎ واﻟﻧﻔوذ
اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻟذي ﺗﻣﺗﻌوا ﺑﻪ وﺻﻼﺗﻬم ﺑﻣراﻛز اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ واﻹداري ،وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻧﺧﺑﺔ
اﻟﻣﺗﺳﻠطﺔ ﻗﺑﻠﻳ ًﺎ ﻟﻌﺑت ﻓﺋﺎت أﺧرى أدوا اًر اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻣﻣﻳزة ،وﻫم اﻟﺳﺎدة اﻟﻌﻠوﻳون واﻟﺗﺟﺎر اﻷﻏﻧﻳﺎء

وﻣوظﻔو اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻟﻛﺳﺑﺔ واﻟﻔﻼﺣون واﻟﻣﻧﺑوذون ،وﻳﺣﺗوي ﻫذا اﻟﻔﺻﻝ ﻋﻠﻰ وﺻف ﻟدور ﻛﻝ ﻣن
ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺎت اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻗﺑﻝ وﺑﻌد ﻗﻳﺎم اﻟﻧظﺎم اﻟﺟﻣﻬوري.

اﻟﺗرﻛﻳﺑﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻗﺑﻝ ﺗﻣوز 1958م
ﺷﻳوخ اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ
ﺷﻛﻝ ﺷﻳوخ اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ اﻟﻔﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻷﻛﺛر ﻧﻔوذاً ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ

واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﺣﺗﻰ 1958م .وﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﻳﻪ ﻓﺈن ﻟﻛﻝ ﻗﺑﻳﻠﺔ رﺋﻳس أو زﻋﻳم ﻳﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ
ﺗﻌرف ﺑﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟرؤﺳﺎء واﻟﻣﻧﺻب ﻣﺗوارث ﺑﻳن أﻓرادﻫﺎ ،وﻟﻛن طرﻳﻘﺔ اﻧﺗﻘﺎﻝ اﻟرﺋﺎﺳﺔ ﻏﻳر ﻣﺣددة ﻓﻘد ﻳرث
أﺣدﻫم اﻟرﺋﺎﺳﺔ ﻣن أﺧﻳﻪ اﻟﻣﺗوﻓﻰ وﻗد ﻳﺗﺟﺎوزﻩ اﻻﺑن اﻷﻛﺑر ﻟﻠرﺋﻳس ﺑﻣﺳﺎﻋدة ﻋواﻣﻝ وظروف ﻣواﺗﻳﺔ ﻣﺛﻝ:
ﻋدم رﻏﺑﺔ اﻷخ ﺑﺎﻟﻣﻧﺻب أو طﻣوح اﻻﺑن أو ﺗﻣﺗﻌﻪ ﺑﺻﻼت ﺧﺎرج اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ ﺑﺄطراف ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﺗﻌزز ﻣوﻗﻔﻪ.
وﻟﻬذا اﻟﺗﻘﻠﻳد ﻓﻲ إﻫﻣﺎﻝ ﺗﺣدﻳد اﻷﺣﻘﻳﺔ ﺑﺎﻟرﺋﺎﺳﺔ ﺿﻣن اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺑﺻورة دﻗﻳﻘﺔ ﻓﺎﺋدة ﺟﻣﺔ ﻓﻲ ﻋدم ﻓرﺿﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻏﻳر اﻟراﻏﺑﻳن ﺑﻬﺎ أو ﻏﻳر اﻟﻘﺎدرﻳن ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣﻝ ﻣﺳؤوﻟﻳﺎﺗﻬﺎ إﻻ أﻧﻬﺎ ﻗد ﺗﺗﺳﺑب ﺑﺎﻷزﻣﺎت واﻟﺧﻼﻓﺎت
أﺣﻳﺎﻧﺎً ،ﻓﻘد ﺗﻣر ﺑﺎﻟﻘﺑﻳﻠﺔ ﻓﺗرات ﻏﻳر ﻗﺻﻳرة ﻻ ﻳﻌرف ﻓﻳﻬﺎ رﺋﻳﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺗﺣدﻳد ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻋرﻓﻧﺎ أن

ﺑﺄﻓرد أﺳرﺗﻪ اﻟذﻳن
أﺧوة اﻟرﺋﻳس ﻳطﻠق ﻋﻠﻳﻬم ﻟﻘب اﻟﺷﻳﺦ أﻳﺿﺎً .وﻟﻳس ﻣن اﻟواﺿﺢ ﺑﺎﻟﺿﺑط ﻋﻼﻗﺔ اﻟرﺋﻳس ا

ﻳﻘﺎرﺑوﻧﻪ ﺳﻧﺎً وﻣﻛﺎﻧ ًﺔ واﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎً ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ ،وﻳﺷﻛﻝ ﻫؤﻻء أﺣﻳﺎﻧﺎً ﻣراﻛز ﻗوى ُﻣﻔﻛﻛﺔ ﺿﻣن اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ

وﻳﻣﺎرﺳون ﺳﻠطﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ أو ﺷﺑﻪ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﻓراد اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ اﻟذﻳن ﻳﻌﻣﻠون وﻳﺳﻛﻧون ﻋﻠﻰ أراﺿﻳﻬم اﻟزراﻋﻳﺔ.
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ﻳؤدي اﻟﺗﻧﺎﻓس ﺣوﻝ اﻟزﻋﺎﻣﺔ وﻣﺎ ﻳﺳﺑﺑﻪ أو ﻳراﻓﻘﻪ ﻣن ﻧزاع ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻛﻳﺔ اﻷراﺿﻲ إﻟﻰ ﺗوﺗر ﺷﺑﻪ
ﻣﺳﺗﻣر ﺑﻳن أﻓراد ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟرﺋﺎﺳﺔ اﻟطﻣوﺣﻳن ٕواﻟﻰ اﻧﻘﺳﺎﻣﺎت ﺑﻳﻧﻬم ﻗد ﺗﺻﺑﺢ ﻣﺳﺗدﻳﻣﺔ ،وﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣﺎ ﻳﻛون ﻫذا
اﻟﺗﻧﺎﻓس واﻟﺗﺣﺎﺳد ﺧﻔﻳﺎً ،ﻟﻛﻧﻪ ﻳظﻬر ﻋﻠﻰ اﻟﺳطﺢ ﺑﻳن اﻟﺣﻳن واﻷﺧر ،وﻗد ﻳؤدي إﻟﻰ ﺻراﻋﺎت ﻣﺳﻠﺣﺔ.
وﻓﻲ اﻟﺗﺎرﻳﺦ ﻏﻳر اﻟﺑﻌﻳد ﻟﻘﺑﻳﻠﺔ اﻟﺣﻣﻳدات ﻣﺛﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺧﻼف اﻟذي ﺗدﺧﻠت ﻓﻳﻪ وأذﻛت ﺟذوﺗﻪ أطراف
ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ وﻗﺑﻠﻳﺔ ﺧﺎرﺟﻳﺔ ،إذ ﻗﺎم أﺣد ﺷﻳوﺧﻬﺎ وﺑﺗﺷﺟﻳﻊ ﻣن ﺳﻳﺎﺳﻳﻳن ﻣﺣﺗرﻓﻳن ورؤﺳﺎء ﻗﺑﺎﺋﻝ أﺧرى ﻣﺗﺣﺎﻟﻔﻳن

ﻣﻌﻪ ﺑﺷق ﻋﺻﺎ اﻟطﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ رﺋﻳس اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ وﻣﻧﺎﻓﺳﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟزﻋﺎﻣﺔ وﻗد ﺑﻠﻎ اﻟﺧﻼف ﻣرﺣﻠﺔ اﺳﺗﻌراض
اﻟﻘوة اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺑﻳن اﻟطرﻓﻳن واﻟﺳب اﻟﻌﻠﻧﻲ إﻻ أﻧﻪ ﻟم ﻳﺗدﻫور إﻟﻰ ﻗﺗﺎﻝ ﻓﻌﻠﻲ ٕواراﻗﺔ دﻣﺎء .وﻣن اﻟﻣؤﻛد أن
ﻗوة اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ وﻧﻔوذﻫﺎ ﻳﻌﺗﻣدان ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﻳرة ﻋﻠﻰ وﺟود زﻋﻳم ﻗوي ﻣﻬﺎب وﻣطﺎع ﻣن ﻗﺑﻝ ﺟﻣﻳﻊ أﻓرادﻫﺎ ﺑﻣﺎ
ﻓﻳﻬم أﻓراد ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ.
ﺗﻧﺑﻊ ﺳﻠطﺔ ﺷﻳﺦ اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ أﺳﺎﺳﺎً ﻣن اﻟﻘﻳم واﻟﺗﻘﺎﻟﻳد واﻷﻋراف اﻟﻘﺑﻠﻳﺔ وﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣن ﻗوﺗﻪ اﻟﺗﻲ

ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ ﺑﻔﺿﻝ ﻣﺳﺎﻧدة أوﻻدﻩ وأﻗرﺑﺎءﻩ وأﻧﺻﺎرﻩ ﻣن أﻓراد اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ وﺑدرﺟﺔ أﻗﻝ وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻣﻬﻣﺔ أﻳﺿﺎً ﻣن

ﻣﻠﻛﻳﺗﻪ اﻟزراﻋﻳﺔ وﻗﻳﻣﺗﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﻛذﻟك ﻣن ﺻﻼﺗﻪ وﻧﻔوذﻩ ﺧﺎرج اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ .وﺗﻌﺗرف اﻟﻘﻳم واﻷﻋراف
اﻟﻘﺑﻠﻳﺔ ﺑرﺋﻳس اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟﻣﻬﻳﻣن ﻋﻠﻰ أﻣورﻫﺎ واﻟﻣﻣﺎرس ﻟﺳﻠطﺔ اﻷﻣر واﻟﻧﻬﻲ ﻋﻠﻰ أﻓرادﻫﺎ ،وﻷن ﻫذا
اﻟﻌرف ﻏﻳر ﻣﻛﺗوب ﻓﻘد ﻳﺧﺗﻠف رؤﺳﺎء اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﻳرﻫم ﻟﻣﺣﺗوى وﻣدى اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺣق ﻟﻬم

ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ،وﻓﻳﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻛﺛﻳرون ﻳﺑدون ﺣﻛﻣﺔ ﻣﻣزوﺟﺔ ﺑﺎﻟﺣزم ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬم ﻣﻊ أﺗﺑﺎﻋﻬم ﻣﺗوﺧﻳن ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم

ﻣﺑﺎدئ اﻟﻌداﻟﺔ واﻹﻧﺻﺎف ﻓﻘد ﺗﻣﺎدى ﺑﻌﺿﻬم ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﺷدة إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﻘﺳوة واﻟﺗﻌﺳف
واﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﺳﻠطﺎت .وﻳﺗﺿﺢ ﻣن أﻗواﻝ وﺳﻠوك أﻓراد اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ ﺑﺄن أﺳس اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﺷﻳﺦ وأﺗﺑﺎﻋﻪ ﺳﻠطوﻳﺔ–
أﺑوﻳﺔ  Patriarchalإذ ﻳﻌﺗرﻓون ﺑﺳﻠطﺗﻪ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ أﺑﺎً ﻟﺟﻣﻳﻊ اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ وﻫم ﻳﺷﻳرون إﻟﻳﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ
"أﺑوﻫم" وﻳﺧﺎطﺑوﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت إذا أرادوا اﺳﺗﻣﺎﻟﺗﻪ ٕواﺛﺎرة ﻣﺷﺎﻋرﻩ اﻹﻳﺟﺎﺑﻳﺔ-اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ "أﻧت
أﺑوﻧﺎ" أو "أﻧت أب اﻟﻛﻝ" ،وﻗد ﻳﺿﻔﻲ اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬم ﻫذا اﻟﻠﻘب ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ أﻓراد ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟرؤﺳﺎء وﺣﺗﻰ

اﻷطﻔﺎﻝ اﻟذﻛور ﻣﻧﻬم ﺗﻌﺑﻳ اًر ﻋن اﺣﺗراﻣﻬم ﻟﻬم .وﺗﻔرض ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺣﻘوﻗﺎً وواﺟﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟطرﻓﻳن ،ﻓﻣن
واﺟﺑﺎت رﺋﻳس اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ أﺑﺎً ﻷﻓرادﻫﺎ ﺗﻌﻬد ﺟﻣﻳﻊ أﺑﻧﺎءﻩ ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﻳﺔ واﻟرﻋﺎﻳﺔ ،وﺗوﻓﻳر ﺳﺑﻝ اﻟرزق واﻟﻌﻳش

ﻟﻬم ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﺧﺻﻳص ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻣن أرﺿﻪ اﻟزراﻋﻳﺔ ﻟﻳﻘوﻣوا ﺑزراﻋﺗﻬﺎ وﺗﺣﺻﻳﻝ ﻣﻌﺎﺷﻬم ﻣﻧﻬﺎ وﻋﻠﻳﻪ أﻳﺿﺎً

واﺟب اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم اﻷﺧرى واﻟدﻓﺎع ﻋﻧﻬم وﻣﺳﺎﻧدﺗﻬم ﻓﻲ اﺳﺗﺣﺻﺎﻝ ﺣﻘوﻗﻬم وﻓض اﻟﻧزاﻋﺎت
ﺑﻳﻧﻬم .وﺗرﺗب ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ أﻳﺿﺎً واﺟﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﻓراد اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ ﻣن أﻫﻣﻬﺎ طﺎﻋﺔ اﻟرﺋﻳس وﺗﻧﻔﻳذ أواﻣرﻩ واﺣﺗراﻣﻪ

داﺋﻣﺎً ،وﻣن ﻣظﺎﻫر ﻫذا اﻻﺣﺗرام اﻟوﻗوف ﺗﺑﺟﻳﻼً ﻟﻪ ﻋﻧد دﺧوﻟﻪ ﻣﺟﻠﺳﻬم واﻟﻣﺷﻲ وراءﻩ واﻟﺳﻼم ﻋﻠﻳﻪ ﻋﻧد
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اﻟﺳﻔر وﺑﻌد اﻟﻌودة وﻛذﻟك ﺗﻘﺑﻳﻝ ﻳدﻩ ،ﺣﺗﻰ إذا ﻛﺎن ﻳﺻﻐرﻫم ﺳﻧﺎً ،وﻗد ﻳﻌﻣد اﻟﺷﻳﺦ ﺑﺳﺣب ﻳدﻩ ﻗﺑﻝ أن

ﻳﻘﺑﻠﻬﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﻛﺑﻳر اﻟﺳن أو أﺣد رؤﺳﺎء اﻟﻔروع اﻟﻛﺑﻳرة ﻟﻠﻘﺑﻳﻠﺔ.

ﺗﻣﺛﻝ اﻟﻘوة اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻣﺻد اًر أﺧ اًر ﻣﻬﻣﺎ ﻟﺳﻠطﺔ رﺋﻳس اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ وﻣن اﻟواﺿﺢ أن ﻫذا اﻟرﺋﻳس ﻻ

ﻳﺳﺗطﻳﻊ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺳﻠطﺎﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﻟﻪ اﻷﻋراف اﻟﻘﺑﻠﻳﺔ إذا ﻟم ﺗﻛن ﻟدﻳﻪ أدوات ﺗﻧﻔﻳذ وﻣﻣﺎرﺳﺔ وﻓرض
ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺎت ،وﻳﻌﺗﻣد ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ اﻟﻣﻣﺗدة وﺧﺎﺻﺔ أوﻻدﻩ وأﺧواﻧﻪ اﻷﻗرﺑﻳن ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق ذﻟك إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ اﻧﺗﻘﺎءﻩ ﻟﻌدد ﻣن اﻷﺗﺑﺎع اﻟﻣﺧﻠﺻﻳن وﻛذﻟك اﻟﻌﺑﻳد إن وﺟدوا اﻟذﻳن ﻳزودﻫم ﺑﺎﻷﺳﻠﺣﺔ ﻟﻳﻘوﻣوا ﺑﻣراﻓﻘﺗﻪ

ﻓﻲ ﻏدوﻩ ورواﺣﻪ ،وأطرى أﻣﺎﻣﻲ أﺣد اﻟﻔﻼﺣﻳن ﺷﻳﺧﻪ ﻟﺗﻣﺗﻌﻪ ﺑﺑﻧﻳﺔ ﻗوﻳﺔ وﻋود ﺻﻠﺑﺔ وﻗدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣﻝ
اﻟﺣر اﻟﺷدﻳد وﻗﺿﺎء اﻟﺳﺎﻋﺎت اﻟطواﻝ ﻓﻲ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻝ أﺗﺑﺎﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﻘوﻝ وﻓﻲ ﺷق اﻟﻘﻧوات،
وﺗذﻛر ﺑﺈﻋﺟﺎب ﻳوم أﻏﺿﺑﻪ ﻓﻼح ﻓﺻﻔﻌﻪ ﺑﺷدة إﻟﺗوت ﻣﻧﻬﺎ رﻗﺑﺔ اﻟﻔﻼح اﻟذي راح ﻳﺗوﺳﻝ إﻟﻰ رﺋﻳﺳﻪ

ﻟﻳﺻﻔﻌﻪ ﺛﺎﻧﻳﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﻌود رﻗﺑﺗﻪ إﻟﻰ وﺿﻌﻬﺎ اﻟطﺑﻳﻌﻲ ،وﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﻫذﻩ

اﻟرواﻳﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﺑر ﻋن إﻋﺟﺎب واﺣﺗرام ﻋﻣﻳﻘﻳن ﻟﻠﺷﻳﺦ اﻟﻘوي ﺑدﻧﻳﺎً إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺻﺎدر ﻗوﺗﻪ اﻷﺧرى وﻳزداد
ﻫذا اﻹﻋﺟﺎب واﻻﺣﺗرام إذا اﻣﺗﻠك اﻟﺷﻳﺦ ﻣواﻫب أﺧرى ﻣﺛﻝ اﻟﻘ ارءة واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ واﻹﻟﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣﺑﺎدئ اﻟدﻳﻧﻳﺔ.

ﺷﻛﻝ اﻋﺗراف اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻠﻛﻲ ﺑﺳﻠطﺎت رؤﺳﺎء وﺷﻳوخ اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ ﻣﺻد اًر ﻣﻬﻣﺎً ﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ دورﻫم وﻣﻛﺎﻧﺗﻬم

ﺑﻳن ﻗﺑﺎﺋﻠﻬم وﻗد ﺗﺣﻘق ذﻟك ﻓﻲ ﻗﺎﻧون دﻋﺎوى اﻟﻌﺷﺎﺋر واﻟذي ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻩ ﻳﺗم اﻟﻔﺻﻝ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﺗﻲ

ﻳﺷﺗرك ﻓﻳﻬﺎ طرف ﻋﺷﺎﺋري وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻌرف اﻟﻘﺑﻠﻲ وذﻟك ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣﺟﻠس ﻋﺷﺎﺋري أو ﻫﻳﺋﺔ ﺗﺣﻛﻳﻣﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻳﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﻣﺳؤوﻟون اﻹدارﻳون اﻟﻣﺧﺗﺻون ،وﻳرى ﺟﻌﻔر اﻟﺧﻳﺎط ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ )اﻟﻘرﻳﺔ اﻟﻌراﻗﻳﺔ( ﺑﺄن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون

"اﻋﺗرف ﺑﺎﻟﺷﻳوخ وأﺷرﻛﻬم ﻓﻲ ﺣﻛم اﻟﺑﻼد.(1) "...

ﺳﺎﻋد ﻗﺎﻧون ﺗﺳوﻳﺔ ﺣﻘوق اﻷراﺿﻲ رﻗم  50ﻟﺳﻧﺔ 1932م رؤﺳﺎء وﺷﻳوخ اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ ﻓﻲ ﺗﺛﺑﻳت ﻣراﻛزﻫم
ودﻋم ﺳﻠطﺎﺗﻬم وذﻟك ﺑﺗﺳﻬﻳﻝ ﺗﻣﻠﻛﻬم ﻟﻸراﺿﻲ اﻟواﻗﻌﺔ ﺗﺣت ﺳﻳطرﺗﻬم ،واﺳﺗﻐﻝ اﻟﻌدﻳد ﻣﻧﻬم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون
ﻟﻼﺳﺗﻳﻼء ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ اﻟﻛﺛﻳر ﻣن أﺗﺑﺎﻋﻬم ﻣن اﻟﻔﻼﺣﻳن وﺻﻐﺎر اﻟﻣﺎﻟﻛﻳن وﺗﺳﺟﻳﻠﻬﺎ ﺑﺄﺳﻣﺎﺋﻬم ،وﻻ ﻳزاﻝ
ﻫؤﻻء اﻟﻔﻼﺣون واﻟﻣزارﻋون أو ورﺛﺗﻬم ﻳﺷﺗﻛون ﺑﻣرارة ﻣن اﻟظﻠم اﻟﻔﺎدح اﻟذي وﻗﻊ ﻋﻠﻳﻬم ﻣن ﺑﻌض اﻟﺷﻳوخ
اﻟذﻳن اﺳﺗﺣوذوا ﻋﻠﻰ أراﺿﻳﻬم اﻟزراﻋﻳﺔ ﻣﻣﺎ اﺿطر ﺑﻌﺿﻬم إﻟﻰ ﺗرك اﻟزراﻋﺔ واﻟﺑﺣث ﻋن ﻣﺻﺎدر رزق
أﺧرى.

) (1ﺟﻌﻔر اﻟﺧﻳﺎط ،ﻣﺻدر ﺳﺑق ذﻛرﻩ ،ص.44
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ﺑﻌد ﺣواﻟﻲ ﻋﺎم ﻣن ﺻدور ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﺷرﻋت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌراﻗﻳﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎً آﺧر ﻋزز ﻗوة وﻣﻛﺎﻧﺔ

ﻣﺎﻟك اﻷرض وﻟم ﻳﻧﺻف اﻟﻔﻼح ﻓﻘد ﺿﻣن ﻗﺎﻧون ﺣﻘوق وواﺟﺑﺎت اﻟزراع ﻟﻌﺎم 1933م ﻟﺻﺎﺣب اﻷرض
اﻟزراﻋﻳﺔ ﺳﻳطرة ﺗﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻼﺣﻳﻪ اﻟذﻳن أﺻﺑﺣوا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛوﻧﻬم ﻣدﻳوﻧﻳن ﻟﻪ أﻗﻧﺎﻧﺎً أو ﺷﺑﻪ أﻗﻧﺎن ،ﻓﻘد

اﻋﺗﺑرت اﻟﻣﺎدة ) (12ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون دﻳن اﻟﻔﻼح اﻟزراﻋﻲ دﻳﻧﺎً ﻣﻣﺗﺎ اًز وﻓرﺿت ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻣﺎدة ) (14ﺳدادﻩ

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ طردﻩ ﻣن اﻟﻣزرﻋﺔ وﺣرﻣﺗﻪ ﻣن ﺣق اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻣزرﻋﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ أو إدارة ﺣﻛوﻣﻳﺔ أو ﻏﻳر ﺣﻛوﻣﻳﺔ

ﻣﺎدام ﻣدﻳوﻧﺎً ﻟرب ﻋﻣﻠﻪ اﻟﺳﺎﺑق)ٕ .(1واذا ﻋرﻓﻧﺎ ﺑﺄن ﻣن اﻟﻣﻌﺗﺎد أن ﻳﻠﺟﺄ اﻟﻔﻼﺣون إﻟﻰ اﻻﻗﺗراض ﺳﻧوﻳﺎً ﻣن

اﻟﺷﻳﺦ ﻟﺳد اﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗﻬم اﻟﻣﻌﻳﺷﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﺈن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج ﺑﺄن ﻏﺎﻟﺑﻳﺗﻬم اﻟﻌظﻣﻰ ﻛﺎﻧوا ﻳدﻳﻧون
ﺑﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣن اﻟﻣﺎﻝ ﻟﻠﺷﻳﺦ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬم ﻟﻳﺳوا ﻣﺧﻳرﻳن ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ ﻟدﻳﻪ أو ﻟﻐﻳرﻩ.

ﺗﺷﻛﻝ ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻷرض اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻠﻛﻬﺎ رﺋﻳس اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻋﺗﻣﺎد ﻋدد ﻛﺑﻳر ﻣن أﻓراد اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ ﻋﻠﻳﻪ

اﻷرﺿﻲ
ﻓﻲ ﺗوﻓﻳر وﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟرزق ،ﻣﺻد اًر أﺧ اًر ﻟﺳﻠطﺗﻪ وﻗوﺗﻪ وﺗؤﻛد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﺑﺄن ﻣﻠﻛﻳﺔ ا

اﻟﺗﻲ ﺑﺣوزة رؤﺳﺎء اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ وﺷﻳوﺧﻬﺎ ﻛﺎﻧت أﺻﻼً ﺗﺣت ﺳﻳطرة اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ اﺳﺗﺣوذت ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑوﺿﻊ اﻟﻳد واﻟﻘوة

أو ﺑﻣﻧﺣﺔ ﻣن اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ وﻏﺎﻟﺑﻳﺗﻬﺎ أﻣﻳرﻳﺔ – أي أن ﻣﻠﻛﻳﺗﻬﺎ ﺗﻌود ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ أﻋطت ﺣق اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ
وزراﻋﺗﻬﺎ ﻟرؤﺳﺎء اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ واﻟﻣﻼﻛﻳن ﻷﻏراض ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ أو ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻋﻠﻰ وﻻﺋﻬم .ﻓﻣﺛﻼً ﻳروى أن اﻟﺳﻠطﺎت

اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﺳﺎﻋدت ﻗﺑﻳﻠﺔ آﻝ ﻓﺗﻠﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻳطﺎن ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ واﻟﻣﺷﺧﺎب ﻛﺛﻣن ﻟطﺎﻋﺗﻬﺎ

ووﻻءﻫﺎ وﻻﺳﺗﻌداﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ اﻟﻣﻧﺎﻫﺿﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﺛﻝ اﻟﺧزاﻋﻝ وآﻝ ﺷﺑﻝ وﺑﻧﻲ ﺣﺳن ) ،(2واﻋﺗﻣدت ﺣﻛوﻣﺎت
اﻟﻌﻬد اﻟﻣﻠﻛﻲ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻧﺎﺻرﻳن وﻣﻌﺎﻗﺑﺔ اﻟﻣﻌﺎرﺿﻳن ﻣن ﺷﻳوخ اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ.
وﺑﺳﺑب أﻫﻣﻳﺔ اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟزراﻋﻳﺔ ﻛﻘﺎﻋدة اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻘوة رﺋﻳس اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ وﺷﻳوﺧﻬﺎ ﻓﺈﻧﻬم
ﻣﺳﺗﻌدون ﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﻘوة وأﻳﺔ وﺳﻳﻠﺔ أﺧرى ﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﻬم وأﺣﻳﺎﻧﺎً ﻟﻠﺳﻳطرة ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ

أﻗﺎرﺑﻬم وﺟﻳراﻧﻬم ،ﻟذﻟك ﺗﻛﺛر اﻟﺻراﻋﺎت ﺣوﻝ اﻷراﺿﻲ وﺣدودﻫﺎ وﺣﻘوق اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﺑﻳن اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ اﻟﻣﺗﺟﺎورة

وﺣﺗﻰ داﺧﻝ اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ اﻟواﺣدة ،وﺗﻌد ﻫذﻩ اﻟﺧﻼﻓﺎت ﻋﺎﻣﻼً رﺋﻳﺳﻳﺎً ﻓﻲ ﺗﻔرﻗﻬﺎ وﺗﺷﺗﺗﻬﺎ وﻋدم ظﻬور إﺟﻣﺎع أو

اﺗﻔﺎق ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن وﺟود ﺳﻣﺎت أﺳﺎﺳﻳﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻣن أﻫﻣﻬﺎ اﻧﺗﻣﺎﺋﻬﺎ اﻟطﺎﺋﻔﻲ ﻧﺎﻫﻳك ﻋن
اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن ﺗﺟﻧﻳﻬﺎ ﻣن ﻫذا اﻟﺗﺿﺎﻣن .وﻗد اﺳﺗﻐﻝ ﺳﺎﺳﺔ ﺑﻐداد اﻟﻣﺣﺗرﻓون
ﻓﻲ اﻟﻌﻬد اﻟﻣﻠﻛﻲ ﺳﻬوﻟﺔ ﺗﺣرﻳك أطﻣﺎع رؤﺳﺎء اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ ﻓﻲ اﻷرض واﻟﺗﻼﻋب ﺑﻬﺎ ﻹﺛﺎرة اﻟﺗﻧﺎﻓس واﻟﺧﻼف
ﺑﻳﻧﻬم ﻣن أﺟﻝ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻔرﻗﻬم واﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﺳب ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ذاﺗﻳﺔ.

) (1ﺟﻌﻔر اﻟﺧﻳﺎط ،ﻣﺻدر ﺳﺑق ذﻛرﻩ ،ص.44
) (2ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر ﻓﺎرس ،ﻣﺻدر ﺳﺑق ذﻛرﻩ ،ص.81
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ﺗﻣﺛﻝ اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺣوﻝ اﻷراﺿﻲ أﻫم وأﺑرز اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﺣﻔﻝ ﺑﻬﺎ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻣﻧطﻘﺔ وﺟﻧوب
اﻟﻌراق ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم ،وﺗروي ﺑﻌض اﻟﻣﺻﺎدر أن ﻓرﻋًﺎ ﻣن ﻗﺑﻳﻠﺔ ﺑﻧﻲ ﺗﻣﻳم اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻛﺎن ﻣﺳﺗﻘ اًر ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ

ﻗﺑﻝ إزاﺣﺗﻪ وطردﻩ ﻣن ﻗﺑﻝ ﻗﺑﻳﻠﺔ اﻟﺣﻣﻳدات اﻟﺗﻲ اﺳﺗوطﻧت ﻓﻳﻬﺎ .وﺑﻌد إﺟﺑﺎر ﺑﻧﻲ ﺗﻣﻳم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن
ﺑﻌض أراﺿﻳﻬم ﻗﺎم أﺣدﻫم ﺑﺎﻏﺗﻳﺎﻝ ﺷﻳﺦ اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ اﻟﻣﺣﺗﻠﺔ واﻟﺗﻲ ردت ﺑﺣﻣﻠﺔ اﻧﺗﻘﺎﻣﻳﺔ ﺷدﻳدة ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﻗﺗﻝ
ﺷﻳﺦ ﺑﻧﻲ ﺗﻣﻳم وأﺣد ﺷﻳوخ آﻝ إﺑراﻫﻳم اﻟذي اﺳﺗﺿﺎﻓﻪ ،وﺑﺎءت ﺑﺎﻟﻔﺷﻝ ﻛﻝ ﻣﺣﺎوﻻت ﺑﻧﻲ ﺗﻣﻳم ﻓﻲ اﺳﺗرﺟﺎع

اﻷراﺿﻲ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺑﺣوزﺗﻬم ،وﻓﻲ آﺧر ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎوﻻت أﻓﻠﺢ أرﺑﻌون ﻣن ﻣﻘﺎﺗﻠﻳﻬم ﻓﻲ اﺣﺗﻼﻝ إﺣدى
اﻟﻘﻼع )وﺗﺳﻣﻰ ﺟﻠﻌﺔ( وأﺳروا اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺣراﺳﺗﻬﺎ وﻟﻛﻧﻬم ﺣوﺻروا داﺧﻠﻬﺎ وﺑﻌد ﻧﻔﺎذ ذﺧﻳرﺗﻬم واﺳﺗﺳﻼﻣﻬم
ﻗﺗﻠوا ذﺑﺣﺎً .وﺑﺳﺑب ﺧﻼف آﺧر ﺣوﻝ ﻣﻠﻛﻳﺔ أراﺿﻲ زراﻋﻳﺔ ﻗﺎم ﻋدد ﻣن أﻓراد ﻧﻔس اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ وﺑﻘﻳﺎدة ﻋدد

ﻣن أﻓراد ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟرﺋﺎﺳﺔ ﺑﻬﺟوم ﻣﺳﻠﺢ ﻣﺑﺎﻏت ﻋﻠﻰ ﻋﺷﻳرة اﻟﺟﺑور اﻟﻣﺟﺎورة ﻓﻲ ﺷﺑﺎط ﻣن ﻋﺎم 1957م،
ﻣﻣﺎ أﺳﻔر ﻋن ﻣﻘﺗﻝ وﺟرح ﺑﻌض اﻟﺟﺑورﻳﻳن وﻋﻠﻰ أﺛر ذﻟك أﻟﻘﻲ اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن أﻓراد اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ ﺑﻣﺎ

ﻓﻳﻬم أﻓراد ﻣن ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟرﺋﺎﺳﺔ ،وأﺻر ﻣﺗﺻرف ﻟواء اﻟدﻳواﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺑﺳﻬم ﺣﺗﻰ ﻣوﻋد ﻣﺣﺎﻛﻣﺗﻬم ،ﻟﻛن
اﻟﺷﻳوخ اﺳﺗﻌﻣﻠوا ﻧﻔوذﻫم ﻟدى اﻷﻣﻳر ﻋﺑداﻹﻟﻪ  -اﻟوﺻﻲ ﻋﻠﻰ ﻋرش اﻟﻌراق وﺧﺎﻝ اﻟﻣﻠك ﻓﻳﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ -
ﻓرج ﻋن اﻟﻣوﻗوﻓﻳن ،وﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد ﺳوﻳت اﻟﻘﺿﻳﺔ ﻋﺷﺎﺋرﻳﺎً.
اﻟذي اﺳﺗﺟﺎب ﻟذﻟك ﺑﻧﻘﻝ اﻟﻣﺗﺻرف واﻻ ا
أدرك رؤﺳﺎء وﺷﻳوخ اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ أﻫﻣﻳﺔ اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟزراﻋﻳﺔ ﻓﻲ إرﺳﺎء وﺗﻘوﻳﺔ اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت وﻛﺳب اﻷﻋوان

وﻗد ﺗﺻرﻓوا ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟﺣﻛوﻣﺎت واﻟﻧظم اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻗﺑت ﻋﻠﻰ ﺣﻛم اﻟﻌراق ﺣﺗﻰ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر
ﻓﻲ ﻣﻧﺢ اﻷراﺿﻲ أو ﺣق اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻷﺗﺑﺎع ﻟﺷراء وﺿﻣﺎن وﻻءﻫم ٕواﺧﻼﺻﻬم ،واﻟﻣﺛﺎﻝ ﻋﻠﻰ ذﻟك

إﻗدام رﺋﻳس إﺣدى اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑﻣﻧﺢ أﺣد أﻗﺎرﺑﻪ أﻟﻔﺎ دوﻧم ﻋراﻗﻲ )اﻟدوﻧم = 2500م (2ﻟﻛﺳب ﺗﺄﻳﻳدﻩ
وﻣﺳﺎﻋدﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻣﻌﺎرﺿﺔ واﺳﺗﻧﻛﺎر أوﻻدﻩ ٕواﺧوﺗﻪ اﻟذﻳن ﺣرﻣوا ﻣﻧﻬﺎ.
ﻟم ﺗﻬﺗم اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ ﻛﺛﻳ اًر ﺑﻣﺎ ﻳدور داﺧﻝ اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ أو ﺑﺎﻟطرﻳﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻣﺎرس ﺑﻬﺎ رؤﺳﺎء اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ

اﻟوزرة اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ،وﻟو أدى ﺳﻘوط و ازرة
وﺷﻳوﺧﻬﺎ ﺳﻠطﺎﺗﻬم ﻋﻠﻰ أﻓراد ﻗﺑﺎﺋﻠﻬم ﻣﺎداﻣوا ﻣواﻟﻳن ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ أو ا
وﺗﺷﻛﻳﻝ أﺧرى أﺣﻳﺎﻧﺎً إﻟﻰ ﺗﻌرﺿﻬم ﻟﺑﻌض اﻟﺿﻐوط واﻟﻣﺿﺎﻳﻘﺎت ﻓﻘد ﻛﺎن ذﻟك ﻣؤﻗﺗﺎً ﺑﺷرط أن ﻻ ﻳﻘودوا

ﻋﺻﻳﺎﻧﺎً ﻣﺳﻠﺣﺎً ﺿد اﻟﺣﻛوﻣﺔ وﻻ ﻳﺛﻳروا ﺻراﻋﺎت ﻣﺳﻠﺣﺔ ﻣﻊ ﻗﺑﺎﺋﻝ أﺧرى ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻘد ﻛﺎن ﺑﻣﻘدور
رﺋﻳس اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ إﻳﻘﺎع إﺟراءات ﻋﻘﺎﺑﻳﺔ ﺷدﻳدة ﻋﻠﻰ أﺗﺑﺎﻋﻪ ﺗﺻﻝ إﻟﻰ ﺣد اﻟﻘﺗﻝ أو اﻟطرد ﻣن أرض أو دﻳرة

اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ واﻟﻌﻘﺎب اﻟﺟﺳدي ﺑﺄﻧواﻋﻪ ،وﻛﺎﻧت اﻟﻧظرة اﻟﺳﺎﺋدة ﺑﻳن اﻟﻔﻼﺣﻳن ﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ ﺷرﻋﻳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﻘوﺑﺎت

ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ إﺟراءات ﺗﺄدﻳﺑﻳﺔ ﻳﻔرﺿﻬﺎ أب ﻛﻝ اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺑﻧﺎءﻩ ﻣن أﻓراد اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ ﻣﻣﺎ وﻓر اﻟﺗﺑرﻳر ﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ

ﻗد ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ إﻫﺎﻧﺔ ﻛﺑﻳرة ﻟﻛراﻣﺔ اﻟﻘﺑﻠﻲ ٕواذﻻﻻً ﻟﻪ ﺗﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﺣرﺻﻪ اﻟﻔﺎﺋق ﻋﻠﻰ ﻛراﻣﺗﻪ وﻋزﻩ ﻧﻔﺳﻪ اﻟﺗﻲ
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ﻗد ﺗدﻓﻌﻪ ﻓﻲ ﻣواﻗف أﺧرى وﺗﺣت ظروف ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ إﻟﻰ رد إﻫﺎﻧﺔ أﺑﺳط ﻣن ذﻟك ﺑﻛﺛﻳر ﺻﺎﻋﺎً ﺑﺻﺎﻋﻳن
ٕواﻟﻰ ﺣد ﻗﺗﻝ اﻟﻣﻌﺗدي.

ﺣرص رؤﺳﺎء اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ وﺷﻳوﺧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻون ﺳﻠطﺎﺗﻬم وﺳﻳطرﺗﻬم ﻋﻠﻰ أﺗﺑﺎﻋﻬم وﺗﺻدوا ﻷي ﺗﺣد
ﻟﺳﻠطﺎﺗﻬم أو ﻋﺻﻳﺎن ﻣن داﺧﻝ أو ﺧﺎرج ﻗﺑﺎﺋﻠﻬم وﻟم ﻳﺗﺳﺎﻣﺣوا ﻓﻲ ذﻟك ،وﻟم ﻳﺗرددوا ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻗﺑﺔ ﻣن ﻳﺟ أر
ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬم أو اﻟﺧروج ﻋﻠﻰ ﺳﻳطرﺗﻬم .وﺳﻠطﺔ رﺋﻳس اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ ﻓﻲ إﻳﻘﺎع اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺷدﻳدة ﻛﻔﻳﻠﺔ ﻏﺎﻟﺑًﺎ

ﻓﻲ ردع أﺗﺑﺎﻋﻪ ﻋن اﻟﺧروج ﻋﻠﻰ ﺳﻳطرﺗﻪ ،ورﺑﻣﺎ أﻛﺛر ﻣﺎ ﻳﺧﺷﺎﻩ اﻟﻘﺑﻠﻲ طردﻩ ﻣن دﻳرة اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ وﺣرﻣﺎﻧﻪ
ﻣن اﻟﻌﻳش ﻓﻲ ﻛﻧف ﺟﻣﺎﻋﺗﻪ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ وﻛﺳب رزﻗﻪ ﻣن اﻟزراﻋﺔ ﻓﻲ أرﺿﻬﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻘداﻧﻪ اﻟﺷﻌور
ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء إﻟﻰ ﺟﻣﺎﻋﺔ واﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻷﻣﺎن واﻻطﻣﺋﻧﺎن إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم ﻟﻪ ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ .وﺗﺑﻳن اﻟرواﻳﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ

ﻓداﺣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن ﺗﻔرض ﺑﺳﺑب ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺑﺳﻳطﺔ وﻟﻛﻧﻬﺎ ذات ﻣﻐزى رﻣزي ﻣﻬم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ

ﻟرﺋﻳس اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ وﻗوﺗﻪ وﻫﻳﺑﺗﻪ:

ﻓﻲ ﺑداﻳﺔ ﻫذا اﻟﻘرن وأﺛﻧﺎء ﻗﻳﺎم اﻻﺑن اﻷﻛﺑر ﻟرﺋﻳس إﺣدى اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ ﺑﻘﺳﻣﺔ ﻏﻼﻝ أرض
واﻟدﻩ أﻗدم أﺣد أﻓراد اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ ﺑﺎﻻﺣﺗﺟﺎج ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺳﻣﺔ ورﻛﻝ اﻟﻘﻔﺔ
)وﻋﺎء اﻟﻛﻳﻝ( ﻓﻐﺎدر اﺑن اﻟﺷﻳﺦ ﻏﺎﺿﺑﺎً ﻟﻳﺷﺗﻛﻲ ﻟواﻟدﻩ اﻟذي أﻣر ﻓو اًر ﺑﺈﺣراق ﻣﻧﺎزﻝ

ﺟﻣﻳﻊ أﻓراد ﻫذﻩ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ وطردﻫﺎ ﻣن دﻳﺎر اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ وظﻠت ﻫذﻩ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻛﺑﻳرة ﺑرﺟﺎﻟﻬﺎ

وﻧﺳﺎءﻫﺎ وأطﻔﺎﻟﻬﺎ ﻣﺷردة ﻟﻌدة ﺷﻬور ﺣﺗﻰ ﻗﺑﻝ اﻟرﺋﻳس وﺳﺎطﺔ ﺷﻳوخ آﺧرﻳن ورﺟﺎﻝ
دﻳن ورﺿﻰ ﺑﻌودﺗﻬم.
وﺗدﻝ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ورواﻳﺎت ﻣﺗواﺗرة ﻋﻠﻰ أن ﺑﻌض رؤﺳﺎء وﺷﻳوخ اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ ﻛﺎﻧوا ﻳﺳﻳﺋون أﺣﻳﺎﻧﺎً اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ

ﺳﻠطﺎﺗﻬم ﺷﺑﻪ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺗﺑﺎﻋﻬم ،واﻟﻣﺛﺎﻝ ﻋﻠﻰ ذﻟك اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﺑﻌﺿﻬم ﺳطوﺗﻬم وﻧﻔوذﻫم ﻟﻼﺳﺗﻳﻼء
ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ ﺻﻐﺎر اﻟﻔﻼﺣﻳن وﻣﺳﺗﺿﻌﻔﻳﻬم وﺗﺳﺟﻳﻠﻬﺎ ﺑﺄﺳﻣﺎﺋﻬم.

وﺗﺷﻳر ﺑﻌض اﻟرواﻳﺎت ﻛذﻟك اﻟﻰ ﺿﻌف اﻟﺗزام ﺑﻌض اﻟﺷﻳوخ ﺑﺎﻟﺗروي واﻹﻧﺻﺎف وﺿرورة ﺗﻘﺻﻲ
اﻟﺣﻘﺎﺋق واﻟﺑﻳﻧﺎت ﺑﺎﻟطرق اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻋﻧد اﺻدارﻫم اﻟﺣﻛﺎم واﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات ،وﺑﺎﻷﺧص اﻟﻣﺻﻳرﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺣق
أﺗﺑﺎﻋﻬم ،واﻟﺗﻲ ﻳﺗوﺟب اﺗﺻﺎف اﻟﺣﺎﻛم اﻟﻌﺎدﻝ ﺑﻬﺎ ،وﻳﺳﺗذﻛر اﻟﻔﻼﺣون اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﺗﻲ ﻓﺷﻝ ﻓﻳﻬﺎ ﺷﻳﺦ ﻓﻲ
اﻟﺑرﻫﺎن ﻋﻠﻰ رﺟﺎﺣﺔ ﻋﻘﻠﻪ وﻋداﻟﺔ أﺣﻛﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﻣﻌرض اﻟﺗﻧدر ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺷﻳﺦ واﻟﺳﺧرﻳﺔ ﻣن ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ
اﻟﺑﻌﻳدة ﻋن اﻟﺣﻛﻣﺔ أو ﻗﺳوﺗﻪ اﻟﺷدﻳد ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﺳﻠطﺎﺗﻪ ،وﻣن اﻟﻣؤﻛد أن ﺳﻣﻌﺔ وﻣﻛﺎﻧﺔ ﻫذا اﻟﺷﻳﺦ

ﺗﺗﺿرر ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻫذا اﻟﺗﺻرﻓﺎت ،واﻟﺷﻳﺦ اﻟذي ﻳﻔﺷﻝ ﻓﻲ ﻛﺳب اﺣﺗرام ووﻻء أﺗﺑﺎﻋﻪ ﻳﺿطر ﻏﺎﻟﺑﺎً إﻟﻰ
اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﻘوة ﺑﺈﻓراط وﺗﻌﺳف واﻟﺗﻬدﻳد ﺑﻬﺎ ﺑوﺗﻳرة أﻋﻠﻰ ﻣن ﻏﻳرﻩ ،وﻳﺗداوﻝ اﻟﻘﺑﻠﻳون ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻗﺻﺔ
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اﻟﺷﻳﺦ اﻟذي أﺟﺑر ﺣراس ﺣدﻳﻘﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐوط أﻣﺎﻣﻪ ﻟﻳﺗﺄﻛد ﺑﺄن أﺣداً ﻣﻧﻬم ﻟم ﻳﺄﻛﻝ ﻣن ﻛروﻣﻬﺎ ،وﻳﺳﺗدﻝ
ﻣن ﺗﺟرﺑﺔ ﺷﻳوخ ﻋﺷﻳرة ﺑﻧﻲ أﺳد ﻋﻠﻰ أن ﻟﺻﺑر اﻟﻘﺑﻠﻳﻳن ﻋﻠﻰ ظﻠم ﺷﻳوﺧﻬم ﺣدوداً ،إذ أدى وﺗﻌﺳف

رؤﺳﺎء ﻫذﻩ اﻟﻌﺷﻳرة ﻣن آﻝ ﺧﻳون ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟﺑﺎﻳش إﻟﻰ ﺧروج اﻟﻌﺷﻳرة ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻠﻳﻬم).(1

وﺣﺗﻰ ﺗﻣوز 1958م ﻛﺎن رﺋﻳس ﻛﻝ ﻗﺑﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻳﻣﺎرس ﻣﻬﺎﻣﺎً ﻋدﻳدة ﻣن أﺑرزﻫﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 .1ﻗﻳﺎدة اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻠم واﻟﺣرب ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻘد اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت ﻣﻊ اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ اﻷﺧرى ٕواﻋطﺎء اﻟﺗﻌﻬدات

واﻟوﻋود ﺑﻣﺳﺎﻧدة أﻓراد اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ ﻟﻠﻣرﺷﺣﻳن اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت وﺗﻣﺛﻳﻝ ﻗﺑﻳﻠﺗﻪ أﻣﺎم اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ.

 .2اﻟدﻓﺎع ﻋن ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ وﺟﻣﻳﻊ أﻓرادﻫﺎ وذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ اﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﺎﻟﺟﻬﺎت اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻟﻣرﻛزﻳﺔ
واﻹدارات اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺣﻘوﻗﻬﺎ ﻓﻲ اﻷرض واﻟﻣﻳﺎﻩ وﺗﺄﻣﻳن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻬم ﻣن ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ٕوادارﻳﺔ
وﺻﺣﻳﺔ وﻏﻳرﻫﺎ .وﺗوﺟد أدﻟﺔ ﻛﺛﻳرة ﻋﻠﻰ ﺗوظﻳف ﺑﻌض اﻟﺷﻳوخ ﻟﻧﻔوذﻫم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻓﻊ

ﺟﻣﺔ ﻷﻧﻔﺳﻬم ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ وﻷﻓراد ﻗﺑﺎﺋﻠﻬم ﺑﺻورة ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷرة ،وﻳؤﻛد ﻋﺑداﻟﺟﺑﺎر ﻓﺎرس ﺑﺄن "اﻟﻛﺛﻳر ﻣن

اﻷﻋﻣﺎﻝ  -ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟري  -ﺗﻣت ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﺧزﻳﻧﺔ وﻟم ﺗﻛن اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ إﻻ ﻧﻔﻊ أﺷﺧﺎص ﻣﻌدودﻳن
ﻟﻳزداد ﺗﻣرﻛز ﺣﻛﻣﻬم اﻹﻗطﺎﻋﻲ وﻣن ﺗﻠك اﻷﻋﻣﺎﻝ ﺣﻔر ﻧﻬر اﻟﻬزاﻣﻳﺔ اﻟﻣﺗﻔرع ﻣن ﺷط اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ ﻓﻛﻠﻬﺎ

أﻧﺷﺋت ﻟﺣﺳﺎب أﺷﺧﺎص ﻣﻌدودﻳن.(2)"...

 .3ﺣﻝ اﻟﺧﻼﻓﺎت واﻟﻧزاﻋﺎت ﺑﻧﻔﺳﻪ أو إﺣﺎﻟﺗﻬﺎ إﻟﻰ )ﻋراﻓﺔ( أو ﻗﺎض ﻗﺑﻠﻲ ﻣﻠم ﺑﺎﻟﻌرف اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻳﺳﺗﻣﻊ

إﻟﻰ اﻟﺷﻛوى واﻻدﻋﺎءات وﻳﻘﺿﻲ ﻓﻳﻬﺎ .وﺗﻌرض ﻋﻠﻰ رﺋﻳس اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ ﻗﺿﺎﻳﺎ اﻟﻘﺗﻝ وﺗﺣدﻳد اﻟدﻳﺔ واﻟﻔﺻﻝ أو
اﻟﺗﻌوﻳض وﻻ ﻳﻛﺎد ﻳﻣر أﺳﺑوع واﺣد أﺛﻧﺎء ﻣوﺳم اﻟزراﻋﺔ دون أن ﻳطﻠب ﻣﻧﻪ اﻟﺑت ﻓﻲ ﺧﻼﻓﺎت ﺣوﻝ ﺗوزﻳﻊ
ﻣﻳﺎﻩ اﻟﺳﻘﻲ أو ﺗﻌدي اﻟﻣﺎﺷﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟزرع وﻏﻳر ذﻟك.
 .4ﺗﺟﻬﻳز أﻓراد اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ ﺑﺎﻟﺳﻼح واﻟذي ﻳﺷﺗرى ﻣن اﻟﻣﻬرﺑﻳن ،وﻛﺎن ﻛﻝ واﺣد ﻣن ﻫؤﻻء اﻟﻘﺑﻠﻳﻳن ﻣﺳﺗﻌداً

ﻟدﻓﻊ ﻣﺑﻠﻎ ﺑﺎﻫظ – ﻗد ﻳﺳﺎوي دﺧﻠﻪ ﻟﻌدة ﺳﻧوات – ﺛﻣﻧًﺎ ﻟﺑﻧدﻗﻳﺔ وذﻟك ﻧظ اًر ﻟﻣﺎ ﻳوﻓرﻩ اﻟﺳﻼح اﻟﺷﺧﺻﻲ
ﻣن ﺷﻌور ﺑﺎﻟﻘوة واﻟﻣﻧﻌﺔ واﻷﻣﺎن واﻛﺗﻣﺎﻝ اﻟرﺟوﻟﺔ واﺳﺗﻌداد ﻟﺻد ﻋدوان اﻷﻋداء اﻟﺧﺎرﺟﻳﻳن ودﻓﻊ ﻏﺎﺋﻠﺔ

اﻷﻋداء ﻣن داﺧﻝ اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ وردع اﻋﺗداءاﺗﻬم وﺳطو اﻟﻠﺻوص.

) (1ﻋﺑد اﻟرزاق ظﺎﻫر ،اﻹﻗطﺎع واﻟدﻳوان ﻓﻲ اﻟﻌراق .ﻣﺻر :ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺳﻌﺎدة.1946 ،

) (2ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر ﻓﺎرس ،ﻣﺻدر ﺳﺑق ذﻛرﻩ ،ص.33
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 .5إدارة اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟزراﻋﻳﺔ ﻓﻲ أرﺿﻪ وذﻟك ﺑﺗوﻓﻳر اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻔﻼﺣﻳن ﻣن ﺑذور وﺳﻣﺎد وﻣﻛﺎﺋن وآﻟﻳﺎت
زراﻋﻳﺔ واﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﻳم وﺗﻧﻔﻳذ ﺣﻣﻼت اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ واﻟﻣﻌروف ﺑـ "اﻟﺣﺷر" ﻹﻗﺎﻣﺔ
اﻟﺳدود وﻛري اﻷﻧﻬﺎر وﻗﻧوات اﻟري وﺷق ﻗﻧوات اﻟﺗﺻرﻳف واﺳﺗﺻﻼح اﻷراﺿﻲ وﺗﺳوﻳﺗﻬﺎ وﺗوﻓﻳر اﻟﻘروض
اﻟﺣﺳﻧﺔ  -ﻏﻳر اﻟرﺑوﻳﺔ – ﻟﻬم.
ﻣدﻳر
ًا
وﻳؤدي اﻟرﺋﻳس أو اﻟﺷﻳﺦ ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﺎم ﺑﻧﻔﺳﻪ وﺑﻣﺳﺎﻋدة أوﻻدﻩ وأﺧواﻧﻪ أو ﻳﻌﻳن "ﺳرﻛﺎﻻ" أي

زراﻋﻳﺎً ﻟﻼﻫﺗﻣﺎم ﺑﺈدارة ﺷؤون اﻟزراﻋﺔ اﻟﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ.
اﻟﺳﺎدة

ﻳﻌود ﻧﺳب اﻟﺳﺎدة اﻟﻌﻠوﻳﻳن إﻟﻰ اﻟرﺳوﻝ اﻷﻋظم ﻣﺣﻣد)ص( ،وﻫم ﻳﺷﻛﻠون ﻓﺋﺔ أو ﺷرﻳﺣﺔ ﻣﺗﻣﻳزة
ﻋن ﺑﻘﻳﺔ ﻓﺋﺎت ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ ،وﻳﺗﺟﻣﻊ اﻟﺳﺎدة ﻓﻲ ﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣﺗﺟﺎورة ﺗﺿم ﻋدة ﻋواﺋﻝ أو أﻓراد وﻳﻌرﻓون
إﻣﺎ ﺑﺎﺳم أﺣد أﺟدادﻫم أو ﺑﻠﻘب ﻳﺷﺗﻬرون ﺑﻪ ﻣﺛﻝ "آﻝ ﺑوطوﻳﺳﺔ و "آﻝ ﺑوﻫدﻣﺔ" ،وﻟﻬذﻩ اﻷﺳﻣﺎء ﺟذور
وﺧﻠﻔﻳﺎت ﻓﻲ إﺷﺎرﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻛراﻣﺎت ﻣزﻋوﻣﺔ ﺗﺣﻘﻘت ﻷﺟدادﻫم ﻳﺗداوﻝ رواﻳﺗﻬﺎ اﻟﻧﺎس ﻛﺑرﻫﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﻠو
ﻣﻛﺎﻧﺗﻬم وﻗدرﻫم ،وﻳﺑدي اﻟﺟﻣﻳﻊ اﺣﺗراﻣﺎً ﻛﺑﻳ اًر وﻋﻣﻳﻘًﺎ ﻟﺟﻣﻳﻊ اﻟﺳﺎدة وﻗد اﻋﺗﺎدوا ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺑﻳﻝ أﻳﺎدﻳﻬم وﻣراﻋﺎة

أﻗﺻﻰ ﺣدود اﻷدب واﻟﻠطف ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬم وﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم ﻓﻲ ﻗﺿﺎء ﺣواﺋﺟﻬمٕ ،واذا أﻗﺳم أﺣدﻫم ﻓﻲ

ﺣﺿرة ﺳﻳد ﻓﺈﻧﻪ ُﻳﻘﺳم ﻋﺎدة ﺑـ "وﺣق ﺟدك" أو "وﺣق أﺟدادك" ،أو أﻧﻬم ﻳﻘﺳﻣون ﺑﺄﺣد أﺟداد اﻟﺳﻳد
اﻟﻣﻌروﻓﻳن ﻣﺛﻝ اﻟﺳﻳد ﻣﻬدي أو اﻟﺳﻳد ﺻﺎﻟﺢ.

ﻳﻌﻣﻝ ﻏﺎﻟﺑﻳﺔ اﻟﺳﺎدة ﻓﻲ اﻟزراﻋﺔ إﻻ أﻧﻬم ﻻ ﻳﺻﻧﻔون ﺿﻣن ﻓﺋﺔ اﻟﻔﻼﺣﻳن إذ أن ﻣﻛﺎﻧﺗﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ

أﻋﻠﻰ ﻣن ﻫؤﻻء ﺑدرﺟﺎت وﻟﻛﻧﻬم ﻻ ﻳﻣﺗﻠﻛون ﺳﻠطﺎت وﻗوة رؤﺳﺎء وﺷﻳوخ اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ وﻻ ﺛروات اﻟﺗﺟﺎر ،وﻳﻣﻛن
اﻟﻘوﻝ ﺑﺄن ﺳﻠطﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎس ﻣﻌﻧوﻳﺔ -دﻳﻧﻳﺔ أو ذات ﺟذور دﻳﻧﻳﺔ ﺑﺣﺗﺔ .وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﺣﺗرام اﻟذي

ﻳﻛﻧﻪ اﻟﻧﺎس ﻟﻬم ﺑﺳﺑب ﻧﺳﺑﻬم اﻟرﻓﻳﻊ ﻓﺈﻧﻬم ﻳﺧﺷون ﻏﺿب اﻟﺳﺎدة وﻣﻣﺎ ﻳﻣﻛن أن ﻳﺟر ﻋﻠﻳﻬم ذﻟك ﻣن
وﻳﻼت وﺳوء طﺎﻟﻊ وﻳطﻠﻘون ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻘوى اﻟﺧﻔﻳﺔ "اﻟﺗﺷور" ،وﻳﻌﺗﻘدون ﺟﺎزﻣﻳن ﺑﺄن اﻟﺳﻳد "ﻳﺷور" ﺑﻣن
ﻳﻌﺗدي ﻋﻠﻳﻪ ﺑﺎﻟﻘوﻝ أو ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ وﻻ ﻳﻧﺗﺞ ذﻟك ﻋن ﻋﻣﻝ ﻳﻘوم ﺑﻪ اﻟﺳﻳد ﻣﺛﻝ اﻟدﻋﺎء إﻟﻰ اﷲ ﺑﻣﻌﺎﻗﺑﺔ اﻟﻣﻌﺗدي

ٕواﻧﻣﺎ ﻫو ﻋﻘﺎب ﺳرﻳﻊ ﻳﻧزﻝ ﻣن اﷲ ﺑﻔﺿﻝ اﻟﻣﻘﺎم اﻟرﻓﻳﻊ اﻟذي اﻛﺗﺳﺑﻪ اﻟﺳﺎدة ﺑﻧﺳﺑﻬم اﻟﺷرﻳف.

ﻳﻌرف اﻟذﻛر ﺑـ "اﻟﺳﻳد" وﺗﻠﻘب اﻷﻧﺛﻰ ﺑـ "اﻟﻌﻠوﻳﺔ" ،وﻳﺗوارث اﻟﺳﺎدة ﻫذﻩ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣن آﺑﺎءﻫم وﻟﻳس
ﻣن أﻣﻬﺎﺗﻬم ،وﻳرﻓض اﻟﺳﺎدة ﻋﺎدة ﺗزوﻳﺞ ﺑﻧﺎﺗﻬم إﻟﻰ ﻏﻳر اﻟﺳﺎدة وذﻟك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋدم اﻟﺗﻛﺎﻓؤ وﺧوﻓ ًﺎ

ﻣن اﺣﺗﻣﺎﻝ ﺗﻌرﺿﻬﺎ ﻟﺳوء اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ واﻹﻫﺎﻧﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ زوج "ﻋﺎﻣﻲ" وﻫﻲ اﻟﺗﺳﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطﻠق ﻋﻠﻰ ﻏﻳر
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اﻟﺳﻳد ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻣرﻛزﻩ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،وﻗد ﻳواﻓﻘون ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﻋﻠﻰ ﺗزوﻳﺞ ﺑﻧﺎﺗﻬم ﻟرؤﺳﺎء وﺷﻳوخ
اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ .وﻳﻌﺗﺑر اﻟﻧﺎس زواج اﻟﺳﻳد ﻣن ﺑﻧت ﻟﻬم ﺷرﻓﺎً ﻋظﻳﻣﺎً وﻗد ﻳﺑﺎدرون ﻓﻲ ﻋرض ﺑﻧﺎﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﺳﻳد
ﻣن أﺟﻝ ذﻟك ،واﺳﺗﻐﻝ ﺑﻌض اﻟﺳﺎدة ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺗزوج ﻣن ﻋدة ﻧﺳﺎء ،وﻳﺗذﻛر اﻟﺑﻌض ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎن ﻷﺣد اﻟﺳﺎدة

ﻣن زوﺟﺎﺗﻪ اﻟﻌدﻳدات ﻋدداً ﻛﺑﻳ اًر ﻣن اﻷوﻻد ﺣﺗﻰ ﻟم ﻳﻌد ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻪ ﻣﻌرﻓﺔ أﺳﻣﺎءﻫم .وﻳﻣﻳز ﺑﻌض اﻟﺳﺎدة

أﻧﻔﺳﻬم ﻋن "اﻟﻌﺎﻣﺔ" ﺑﻠﺑﺎس ﺧﺎص ﻳﺗﻛون ﻣن ﻋﻣﺎﻣﺔ ﺳوداء وﺣزام أﺧﺿر وﻳﻛﺗﻔﻲ اﻟﺑﻌض ﺑﺎﻟﺣزام
اﻷﺧﺿر ،وﻳﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣن ﻛﻝ ﻫذا ﺑﺄﻧﻪ وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن وﺟود ﺣواﺟز اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﺳﺎدة وﻏﻳرﻫم إﻻ أﻧﻬم
ﻟم ﻳﺷﻛﻠوا ﻓﺋﺔ أو طﺑﻘﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ.
ﻳﻌﻣﻝ ﻏﺎﻟﺑﻳﺔ اﻟﺳﺎدة ﻓﻲ زراﻋﺔ أرض رؤﺳﺎء وﺷﻳوخ اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ ،وﻳﺣﺻﻝ اﻟﻌدﻳد ﻣﻧﻬم ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ،ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺗﺧﺻﻳص اﻟﺷﻳﺦ ﻗطﻌﺔ أرض ﺗﺳﻣﻰ ﺑـ "اﻟﺷﻛﺎرة" ﻳزرﻋﻬﺎ ﻓﻼح ﻟﺻﺎﻟﺢ أﺣد اﻟﺳﺎدة اﻟذي
ﻳﺳﺗﻠم ﻏﻠﺗﻬﺎ ﻓﻲ آﺧر اﻟﻣوﺳم ،ﻛﻣﺎ ﻳﺳﺗوﻓﻲ اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬم اﻟﺣق اﻟﺷرﻋﻲ اﻟﻣﻌروف ﺑـ "اﻟﺧﻣس" ﻣن اﻟﺷﻳوخ

واﻟﻣوﺳرﻳن ،وﻳﻣﺛﻝ ذﻟك دﺧﻼً إﺿﺎﻓﻳﺎً ﺷﺟﻊ ﺑﻌض اﻟﺳﺎدة ﻋﻠﻰ ﺗرك اﻟﻌﻣﻝ واﻟﺗﻘﺎﻋس ﻓﻲ طﻠب اﻟرزق.
ﺑرع ﺑﻌض اﻟﺳﺎدة ﻓﻲ دراﺳﺔ أﺻوﻝ اﻟدﻳن واﻟﻔﻘﻪ وﺣﻔظ اﻟﺷﻌر وﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣواﻫﺑﻬم اﻷدﺑﻳﺔ وﻳﻘﺻدﻫم
اﻟﻧﺎس ﻟﺗﻌﻠم دﻳﻧﻬم واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺋﻠﺗﻬم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺿﺎﻳﺎ واﻟﺣﻘوق اﻟﺷرﻋﻳﺔ ،وﻗد اﺷﺗﻬر ﺑﻌﺿﻬم ﺑﺳﻌﺔ
اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺗﻘوى واﻟورع ﻣﻣﺎ زاد ﻣﻛﺎﻧﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ رﻓﻌﺔ وﺳﻣوا ،وﺣﺗﻰ ﻓﺗرة ﻗرﻳﺑﺔ ﻧﺳﺑﻳًﺎ ظﻝ ﺳﻛﺎن
اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ ﻳﻘﺳﻣون ﺑﺣﻳﺎة أو روح إﺛﻧﻳن ﻣن اﻟﺳﺎدة ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻬﻣﺎ ﻣن ﺳﻣﻌﺔ ﻋطرة وﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣرﻣوﻗﺔ ﺗﺳﺎوي أو
ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻔوق ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎم رؤﺳﺎء اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ ،وﻗد ﺟﻣﻊ ﻫذان اﻟﺳﻳدان ﺑﻳن ﺷرف اﻟﻧﺳب واﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ واﻷﺧﻼق
اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ﻣﻣﺎ ﺣدا ﺑرؤﺳﺎء اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ إﻟﻰ اﻟﺗﻬﺎﻓت ﻋﻠﻰ زﻳﺎرﺗﻬﻣﺎ وﺗﻛرﻳﻣﻬﻣﺎ ،وﺗدﻝ ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﻋﻠﻰ ﻋﻣق
اﻻﺣﺗرام واﻟﺗﻘدﻳر اﻟذي ﻛﺎن ﻳﺑدﻳﻪ اﻟﺟﻣﻳﻊ ﻟﻠﺳﻳد اﻟﺿﻠﻳﻊ ﺑﺄﺻوﻝ اﻟدﻳن واﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﺗﺻف ﺑﺎﻷﻣﻳﺔ
وﻧدرة اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳن.
ﻳﺣرص اﻟﻧﺎس ﻋﻠﻰ أن ﻳﺗﻘدﻣﻬم ﺳﻳد أو أﻛﺛر ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻣﺛﻝ :اﻷﻋراس
واﻟﺟﻧﺎزات ووﻓود اﻟﺻﻠﺢ أو "اﻟﻣﺷﻳﺎت" وذﻟك ﺗﺑرﻛﺎً ﺑﻬم .وﻟﻘد ﻟﻌب اﻟﺳﺎدة دو اًر ﺣﻳوﻳﺎً ﻓﻲ ﺗﻘوﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت

اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻼم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬم اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ إﺻﻼح ذات اﻟﺑﻳن
وﻓض اﻟﻧزاﻋﺎت ﺑﻳن اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ وداﺧﻠﻬﺎ وﺧﺎﺻﺔ اﻟدﻣوﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ ،وﻛﺎﻧت ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﺎدة ﻓﻲ وﻓود اﻟﺻﻠﺢ أﻣ ًار

ﻣﻔروﻏﺎً ﻣﻧﻪ أﻣﻼً ﻓﻲ ﺗﺳﻬﻳﻝ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺣﻝ ﻳرﺿﻲ ﺑﻪ اﻟطرﻓﺎن اﻟﻣﺗﻧﺎزﻋﺎن ،إذ ﻳﺳﺎﻋد ﺣﺿور اﻟﺳﻳد
ﻓﻲ ﻣﻧﻊ إذﻛﺎء اﻟﺧﻼف أﺛﻧﺎء اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ وذاك ﻷن اﻟطرﻓﻳن اﻟﻣﺗﺧﺎﺻﻣﻳن ﻳﺳﺗﺣﻳﺎن ﻣن اﻟﺗﻌﺑﻳر

ﻋن ﻣﺷﺎﻋرﻫﻣﺎ اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﻘﺎرص اﻟﻛﻼم أو اﻟﺗﻬدﻳد اﺣﺗراﻣﺎً ﻟﻠﺳﻳد وﻳﻘﻠﻝ ﻫذا ﻣن اﺣﺗﻣﺎﻝ اﻧﻬﻳﺎر
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اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت .وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دورﻩ اﻟﻣﻬدئ واﻟﻣﻠطف ﻷﺟواء اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻳﺑﺎدر اﻟﺳﻳد إﻟﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﻣﻛﺎﻧﺗﻪ
ﻟﺣث اﻟطرﻓﻳن ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﻳم اﻟﺗﻧﺎزﻻت ٕواﺑداء اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ﻣﻣﺎ ﻳﺳﻬﻝ اﻟﺗوﺻﻝ إﻟﻰ ﺣﻝ وﺳط وﻳﻛﻔﻲ أﺣﻳﺎﻧﺎً أن
ﻳردد اﻟﺳﻳد اﻟﻘوﻝ "أﻣﺷﻲ ﻋﻠﻳﻛم ﺟدي أن ﺗﻘﺑﻠوا ﺑﻬذا "...ﻟﻳﻘﺑﻝ اﻟطرﻓﺎن ﺑﻣﺎ ﻳﻔرﺿﻪ اﻟﺳﻳد.
ﺗﺗﺻف اﻟطرﻳﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻧﺑري ﺑﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﺳﺎدة ﻹﻳﻘﺎف اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟدﻣوﻳﺔ ﺑﺎﻹﻳﺛﺎر واﻟﺗﺿﺣﻳﺔ ﻓﻲ

أﺳﻣﻰ ﺻورﻫﺎ ،وﻫﻲ ظﺎﻫرة ﻧﺎدرة وﻣﺛﻳرة ﻟﻺﻋﺟﺎب ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ُﺟﺑِ َﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺳوة واﻟﻔردﻳﺔ واﻷﻧﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣﻔرطﺔ،
وﻳذﻛر ﺳﻛﺎن اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺳﺎرﻋﺔ ﺑﻌض اﻟﺳﺎدة إﻟﻰ ﺳوح اﻟﻣﻌﺎرك ﻟﻠوﻗوف ﺣﺎﺋﻼً ﺑﻳن اﻟطرﻓﻳن اﻟﻣﺗﺻﺎرﻋﻳن
ﻣن اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ أو اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣﺧﺎطرﻳن ﺑﺄرواﺣﻬم ،وﻳﺷﻳرون إﻟﻰ ﻣﻘﺗﻝ اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬم أو إﺻﺎﺑﺗﻬم ﺑﺟروح

ﺑﺳﺑب ذﻟك ،وﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣﺎ ﺗﻧﺟﺢ ﻫذﻩ اﻟطرﻳﻘﺔ ﻓﻲ إﻳﻘﺎف اﻟﻘﺗﺎﻝ إذ ﻳﺧﺷﻰ اﻟطرﻓﺎن ﻗﺗﻝ أو ﺟرح ﺳﻳد ﻣﻣﺎ

ﺳﻳؤدي – ﺑﺎﻋﺗﻘﺎدﻫم – إﻟﻰ ﻧزوﻝ ﻏﺿب اﷲ ورﺳوﻟﻪ ﻋﻠﻳﻬم ،وﻳﻣﻛن اﻟﻘوﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﻟوﻻ وﺟود اﻟﺳﺎدة ﺑﻳن
ظﻬراﻧﻳﻬم ﻟﻛﺎن اﻟﺗزام أﻓراد ﻫذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺎﻟﻣﺑﺎدئ واﻷﺧﻼق اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ أوﻫﻰ ﻣﻣﺎ ﻫو ﻋﻠﻳﻪ.

ﻛﺑﺎر اﻟﻣوظﻔﻳن واﻟﺗﺟﺎر اﻟﻣوﺳرﻳن
ﺷﻛﻝ ﻛﺑﺎر اﻟﻣوظﻔﻳن واﻟﺗﺟﺎر اﻷﻏﻧﻳﺎء ﻓﺋﺔ ﻣﺗﻣﻳزة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﺳﺑب ﺳﻠطﺎﺗﻬم وﻗوﺗﻬم أو
ﺛرواﺗﻬم وﻧﻔوذﻫم ،وﺑﺳﺑب ﺻﻐر ﺣﺟم اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻓﺈن ﻋدداً ﻗﻠﻳﻼً ﻣن ﻣوظﻔﻳﻬﺎ ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻳﻬم ﺑﺣق
ﺗﺳﻣﻳﺔ ﻛﺑﺎر اﻟﻣوظﻔﻳن ﻣﺛﻝ :ﻗﺎﺋﻣﻘﺎم اﻟﻘﺿﺎء وﻣدﻳري اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎء وﻣدﻳر اﻟﺷرطﺔ واﻟﻘﺎﺿﻲ

اﻟذﻳن ﻣﻧﺣﺗﻬم اﻟﻘواﻧﻳن واﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت واﻟﻘ اررات اﻟرﺳﻣﻳﺔ ﺻﻼﺣﻳﺎت واﺳﻌﺔ .وﺑﺳﺑب ﺿﻌف اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣرﻛزﻳﺔ
أو ﻋدم اﻛﺗراث اﻟﻘﺎﺋﻣﻳن ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻘد أﺳﺎء اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬم اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﺳﻠطﺎﺗﻪ ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺷﺧﺻﻳﺔ
وﺟﻣﻊ اﻟﺛروات ،واﺗﺻﻔت ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻬم ﻟﻠرﻋﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺿﻌﻔﻳن ﺑﻌدم اﻹﻧﺻﺎف واﻟﺗﻌﺳف واﻻﺳﺗﻌﻼء.

إن ﻧظرة ﻓﺎﺣﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻳﺎت وﻣؤﻫﻼت ﻫؤﻻء اﻟﻣوظﻔﻳن اﻟﻛﺑﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﻬد اﻟﻣﻠﻛﻲ ﺗﺑﻳن وﺟود
ﺳﻣﺎت أﺳﺎﺳﻳﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﻳﻧﻬم ﻣﺛﻝ :أﺻوﻟﻬم اﻟﺣﺿرﻳﺔ واﻧﺗﻣﺎءﻫم إﻟﻰ أﺳر ذات ﻧﻔوذ أو ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟوﺻوﻝ
واﻟﺗﺄﺛﻳر ﻋﻠﻰ ﻣراﻛز اﻟﻘرار ﻓﻲ ﺑﻐداد وﺣﺻوﻟﻬم ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدات ﻋﻠﻳﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺣﻘوق .ووﻓﻘﺎً ﻟﻣﺎ
ذﻛرﻩ ﻋﺑد اﻟر ازق اﻟظﺎﻫر ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ )اﻹﻗطﺎع واﻟدﻳوان ﻓﻲ اﻟﻌراق( ﻓﺈن اﻟﻘﺑوﻝ ﻓﻲ ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺣﻘوق وﺗﻌﻳﻳن

اﻟﻣوظﻔﻳن واﻟﺣﻛﺎم ﻓﻲ اﻟﻌﻬد اﻟﻣﻠﻛﻲ ﻻ ﻳﺗﻣﺎ ﻋﺎدة دون وﺳﺎطﺔ وﻣﺣﺳوﺑﻳﺔ ).(1

أدى اﻟﺗﻔﺎوت اﻟﻛﺑﻳر ﻓﻲ اﻟﺧﻠﻔﻳﺎت واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﻳن اﻟﻣوظﻔﻳن اﻟﺣﻛوﻣﻳﻳن اﻟﻣﻣﺛﻠﻳن ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﻳﺔ وﺑﻳن
اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﺣﻠﻳﻳن إﻟﻰ اﻟﻧظرة اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ وﻓﻘدان اﻟﺛﻘﺔ ﺑﻳن اﻟطرﻓﻳن ،وﻫﻲ ظﺎﻫرة ﻣﺗوارﺛﺔ ﻣن اﻟﻌﻬد
) (1ﻋﺑد اﻟرزاق اﻟظﺎﻫر ،ﻣﺻدر ﺳﺑق ذﻛرﻩ ،ص.59
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ٍ
ﺑﺗﻌﺎﻝ واﺣﺗﻘﺎر إﻟﻰ اﻟﻘﺑﻠﻳﻳن ﻟﻛوﻧﻬم أﻣﻳﻳن ﻣﻳﺎﻟﻳن إﻟﻰ اﻟﻌﺻﻳﺎن واﻟﻧزاع،
اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ ،ﻓﻘد ﻧظر ﻫؤﻻء اﻟﻣوظﻔﻳن
ﻓﻳﻣﺎ اﻋﺗﺑرﻫم اﻟﻘﺑﻠﻳون ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻝ أﻏراﺑﺎً طﺎرﺋﻳن ﻋﻠﻳﻬم وﺟﺎﺋرﻳن وﻏﻳر ﻣﻧﺻﻔﻳن وﻣرﺗﺷﻳن.
دور
ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻘ اررات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺄﻣﻳم اﻟﺗﺟﺎرة اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺑﻌﻳﻧﺎت ﻟﻌب ﻛﺑﺎر اﻟﺗﺟﺎر اً

ﻣﻬﻣﺎً ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻗﻳﺎﻣﻬم ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻣن ﺑﻳﻊ وﺷراء ،وﻛﺎﻧوا ﻳﺷﺗرون ﻣﺣﺎﺻﻳﻝ

اﻷرز وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﺣﺑوب واﻟﺗﻣور ،وﻳﺑﻳﻌون اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﻳﺔ وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن ﻟوازم اﻟﻌﻳش واﻣﺗﻠﻛوا أو اﺳﺗﺄﺟروا
ﻟﻬذا اﻟﻐرض ﻣﺧﺎزن ﺗﺟﺎرﻳﺔ ﺗﻌرف ﺑـ "اﻟﻌﻠوات" وﺧزﻧوا ﺑﺿﺎﻋﺗﻬم ﻓﻲ ﺧوان أو ﻣﺧﺎزن ﻛﺑﻳرة ،وﻟﻠﺑﻌض
ﻣﻧﻬم ﺷﺎﺣﻧﺎت ﻟﻧﻘﻝ اﻟﺣﺑوب واﻟﺑﺿﺎﻋﺔ ﻣن ٕواﻟﻰ اﻷﺳواق اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ.
ﻳﻧﺣدر ﻫؤﻻء اﻟﺗﺟﺎر ﻣن ﺧﻠﻔﻳﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ،ﻓﻘد ﻗدم اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬم ﻣن ﻣﻧﺎطق ﺑﻌﻳدة ﻓﻲ
اﻟﻌراق ،وﺣﺗﻰ اﻟﺧﻣﺳﻳﻧﺎت ﻛﺎن اﻟﻳﻬود ﻳﺷﻛﻠون ﻧﺳﺑﺔ ﻏﻳر ﻗﻠﻳﻠﺔ ﻣﻧﻬم ،وﻋﻘدوا ﺻداﻗﺎت وﺻﻼت وﺛﻳﻘﺔ ﻣﻊ

رؤﺳﺎء وﺷﻳوخ اﻟﻌﺷﺎﺋر وﻛﺑﺎر اﻟﻣوظﻔﻳن ﺳﺎﻋدﺗﻬم ﻓﻲ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم وﻗﺿﺎء ﺣواﺋﺟﻬم ،ورﺑﻣﺎ ﻟﺟﺄ ﺷﻳﺦ

إﻟﻰ ﺗﺎﺟر ﻏﻧﻲ ﻹﻗراﺿﻪ ﻣﺑﻠﻐﺎً ﻣن اﻟﻣﺎﻝ إذا ﻛﺎن ﻋﺎﺋد أرﺿﻪ ﻗﻠﻳﻼً ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ﻣﺎ ،وﻳروى أن أﺣد ﺷﻳوخ

اﻟﺣﻣﻳدات اﺿطر أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻬد اﻟﻣﻠﻛﻲ إﻟﻰ اﻗﺗراض ﻣﺑﻠﻎ ﻛﺑﻳر ﻣن أﺣد اﻟﺗﺟﺎر اﻟﻳﻬود ﺑﺿﻣﺎن أرﺿﻪ وﺑﻔواﺋد
ﻛﺑﻳرة ،وﻛﺎد أن ﻳﻔﻘد أرﺿﻪ ﺑﺳﺑب ﺗﺄﺧرﻩ ﻓﻲ اﻟﺳداد ﻟوﻻ ﻣﺳﺎﻋدة أﺣد أﻗرﺑﺎﺋﻪ اﻟذي ﺑﺎدر إﻟﻰ ﺗﺳدﻳد اﻟﻘرض.
وﻳؤﻛد اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﺣﻠﻳون ﺑﺄن اﻟرﺑﺎ أﻓﻠس ﻛﺛﻳ اًر ﻣن اﻟرؤﺳﺎء وذﻟك ﺑﺳﺑب اﻟﻔﺎﺋدة اﻟرﺑوﻳﺔ اﻟﻔﺎﺣﺷﺔ اﻟﺗﻲ

ﻳﺗﻘﺎﺿﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﻣراﺑﻳن ،ﻓﻘد ﻛﺎن اﻟﻣراﺑون اﻟﻳﻬود ﻓﻲ اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ ﻳﻘرﺿون ﺑﻔﺎﺋدة  5إﻟﻰ  10ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﺷﻬرﻳﺎً،

ﻓﻳﻣﺎ ﻛﺎن ﺗﺟﺎر اﻟﻧﺟف ﻳﺳﺗوﻓون ﻓﺎﺋدة ﺳﻧوﻳﺔ ﻗدرﻫﺎ  20ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ.

ﺗﻌﺗﻣد ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎر اﻟﻣوﺳرﻳن ﻋﻠﻰ ﺛرواﺗﻬم وﺳﻳطرﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وﻓﻳﻣﺎ ﻳﺑدي اﻟﻧﺎس
إﻋﺟﺎﺑﺎً ﺑﺎﻷﺛرﻳﺎء ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أﻧﻬم أﺻﺣﺎب "ﺑﺧت" أو ﺣظ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ﻳﻣﻳزﻫم ﻋن اﻟﺑﺷر اﻟﻌﺎدﻳﻳن اﻟﻔﻘراء إﻻ

أﻧﻬم ﻻ ﻳﺿﻣرون اﺣﺗراﻣًﺎ ﻟﻠﺗﺟﺎرة أو اﻟﺑﻳﻊ واﻟﺷراء ﻛوﺳﻳﻠﺔ ﻟﻠرزق ﻻﻋﺗﻘﺎدﻫم ﺑﺄن اﻟﺗﺟﺎر ﻻ ﻳﺗورﻋون ﻋن

اﻟﻛذب واﻻﺣﺗﻳﺎﻝ ﻟﺗروﻳﺞ ﺑﺿﺎﻋﺗﻬم وﻷﺧذﻫم اﻟرﺑﺎ اﻟﻔﺎﺣش ،وﻋﻧدﻣﺎ ﺑﺗرت ﻳد أﺣدﻫم ﻓﻲ ﺣﺎدث طرﻳق

اﻋﺗﺑر ﺑﻌض اﻟﺳﻛﺎن ذﻟك ﻋﻘﺎﺑًﺎ إﻟﻬﻳ ًﺎ اﺳﺗﺣﻘﻪ ﻟﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﻟرﺑﺎ وأﻛﻝ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺣرام.
ﺻﻐﺎر اﻟﻣوظﻔﻳن واﻟﻛﺳﺑﺔ
ﺷﻛﻝ ﺻﻐﺎر اﻟﻣوظﻔﻳن وأﺻﺣﺎب اﻟﻣﺣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ واﻟﻣﻌﺎﻣﻝ اﻟﺻﻐﻳرة ﻓﺋﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺻﻐﻳرة اﻟﻌدد
وأﻗﻝ ﻣﻛﺎﻧﺔ وﻧﻔوذاً ﻣن اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣذﻛورة ﺳﺎﺑﻘﺎً وﻟﻛﻧﻬم ﻳﺗﻣﻳزون اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺎً واﻗﺗﺻﺎدﻳﺎً ﻋن اﻟﻔﻼﺣﻳن ،وﻳﺷﻣﻝ
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اﻟﻣﺗﻌﻠﻣون ﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﺻﻐﺎر ﻣوظﻔﻲ اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻣن ﻛﺗﺑﺔ وﻣﻌﻠﻣﻳن وﻣﻬﻧﻳﻳن ﻣﺛﻝ اﻟﻣﺣﺎﻣﻳن
واﻟطﺑﻳب اﻟﻣﻘﻳم .وﺣﺗﻰ اﻟﺳﺗﻳﻧﺎت ﺷﻐﻝ اﻟﻌﺎﻣﻠون ﻓﻲ ﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻣﻛﺎﻧﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻣرﻣوﻗﺔ ،ذﻟك ﺑﻔﺿﻝ
ﺗﻧﺎﻣﻲ اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻠﻛﻲ ﻓﻲ ﺳﻧواﺗﻪ اﻷﺧﻳرة ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﻳم ٕواﻗﺑﺎﻝ اﻟﻧﺎس ﻋﻠﻳﻪ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ وﺳﻳﻠﺔ ﻣﺿﻣوﻧﺔ ﻣن

وﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗرﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،وﺷﻛﻝ اﻟﻣﻌﻠﻣون ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﺑﻔﺿﻝ ﻋددﻫم واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم ﻧواة

ﻟﻠطﺑﻘﺔ اﻟوﺳطﻰ اﻟﺟدﻳدة ،ﻓﻘد ﻛﻔﻠت ﻟﻬم رواﺗﺑﻬم اﻟﺷﻬرﻳﺔ ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻳﺷﻲ ﻣرﻳﺢ ﻣﻣﺎ ﺷﺟﻊ اﻟﻌدﻳد ﻣن ﺳﻛﺎن
اﻟﻣدﻳﻧﺔ وﻗراﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺟﻳﻝ أوﻻدﻫم ﻓﻲ اﻟﻣدارس أﻣﻼً ﻓﻲ اﻻﻟﺗﺣﺎق ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد ﺑﻣﻌﺎﻫد إﻋداد اﻟﻣﻌﻠﻣﻳن.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة ﻫﻲ اﻟﻣﻬﻧﺔ اﻷﺧرى اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن ﻟﺻﺎﺣﺑﻬﺎ
وظﻳﻔﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ أو ﻋﻣﻼً ﺣ اًر ﻳدر ﻋﻠﻳﻪ دﺧﻼً ﺟﻳداً ،وﻋﻣﻝ ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺣﺎﻣﻳن ﻓﻲ اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ

ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺑﻳﺔ اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻣﻧطﻘﺔ وﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺣﻘوﻗﻳﺔ وازدﻫرت ﻣﻛﺎﺗﺑﻬم ﺑﺳﺑب ﻛﺛرة اﻟﺧﻼﻓﺎت ﺣوﻝ
اﻷراﺿﻲ واﻟﻣﻳﺎﻩ وﻗﻠﺔ ﻣﻌرﻓﺔ ودراﻳﺔ اﻟﻘروﻳﻳن اﻷﻣﻳﻳن ﺑطرق ٕواﺟراءات اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ أﺟﻬزة اﻟدوﻟﺔ وﺧﺷﻳﺗﻬم

ﻣن ﻣراﺟﻌﺔ اﻹدارات وﻣوظﻔﻳﻬﺎ ،وﺷﺟﻊ ذﻟك ﻋدداً ﻣن أوﻻد اﻟﺷﻳوخ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﺻص ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﻓﺎﻟﺗﺣﻘوا

ﺑﻛﻠﻳﺔ اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ ﺑﻐداد أو ﻣﺛﻳﻼﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ وﻋﺎدوا ﺑﻌد ﻧﻳﻠﻬم اﻟﺷﻬﺎدات ﻟﻔﺗﺢ ﻣﻛﺎﺗب ﻣﺣﺎﻣﺎة

ﺧﺎﺻﺔ ،واﺷﺗﻬر ﻣن ﺑﻳﻧﻬم اﻟذﻳن ﻧﺟﺣوا ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت وﺛﻳﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺣﻛﺎم واﻟﻣوظﻔﻳن اﻟﻣﺣﻠﻳﻳن ،واﺳﺗﺛﻣروا
ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣوﻛﻠﻳﻬم ٕواﻧﺟﺎز ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬم ﺑﺳرﻋﺔ.
ﻳوﻓر أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ واﻟﻣﻌﺎﻣﻝ اﻟﺻﻐﻳرة ﺧدﻣﺎﺗﻬم ﻟﺳﻛﺎن ﻣدﻳﻧﺔ اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ واﻟﻣﻧﺎطق
اﻟﻣﺗﺎﺧﻣﺔ ﻟﻬﺎ ،وﻛﺎﻧت اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻔﻼﺣﻳن ﻣن ﺑﺿﺎﻋﺔ ﻫؤﻻء ﻳﺳﻳرة وﻣﺗواﺿﻌﺔ وﺗﻛﺎد ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺎي
واﻟﺳﻛر واﻟﺳﺟﺎﺋر واﻷﻗﻣﺷﺔ ،وﻳﻘﺻدﻫم اﻟﻔﻼﺣون ﻣرات ﻣﻌدودات ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧﺔ ﻟﺷراء اﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗﻬم ﻣن ﻫذﻩ
اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲ ﻳدﻓﻌون ﺛﻣﻧﻬﺎ ﻧﻘداً أو ﺑﺎﻟدﻳن ﺣﺗﻰ ﻣوﺳم اﻟﺣﺻﺎد .وﻳﻔرض ﺑﻌض أﺻﺣﺎب اﻟدﻛﺎﻛﻳن ﻋﻠﻰ

زﺑﺎﺋﻧﻬم ﻣن اﻟﻔﻼﺣﻳن اﻟدﻓﻊ ﺑـ "اﻷﺧﺿر" أي ﻳﻘوم اﻟﻔﻼح ﺑﺳداد دﻳﻧﻪ ﺑﻛﻣﻳﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻣن اﻷرز أوﻣﺣﺻوﻝ

آﺧر ﻳﻘررﻫﺎ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺿﺎﻣﻧﺎً ﻟﻧﻔﺳﻪ أرﺑﺎﺣﺎً ﻓﺎﺣﺷﺔ ﻣﺣرﻣﺔ .وﻳﺻف ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر ﻓﺎرس اﻟﻌبء اﻟذي ﻳﻠﺣق
ﺑﺎﻟﻔﻼح ﻣن ﺟراء ذﻟك ،ﻓﻘد اﺿطر أﺣد اﻟﻔﻼﺣﻳن إﻟﻰ ﺑﻳﻊ ﺛورﻳن ﻟﺳداد ﺛﻣن ﺛﻼث دﺟﺎﺟﺎت وﻓواﺋدﻩ ،ﻛﻣﺎ

أن ﺳرﻛﺎﻻ اﺷﺗرى ﺣذاءاً ﺛﻣﻧﻪ دﻳﻧﺎر واﺣد وﻧﺻف ﺑﺣواﻟﻲ طن ﻣؤﺟﻝ ﻣن اﻷرز ﺟﺎوز ﺳﻌرﻩ آﻧذاك ﺳﺑﻌﺔ

دﻧﺎﻧﻳر ) .(1وﻳﻘﺎﺑﻝ اﻟﻔﻼﺣون اﺳﺗﻐﻼﻝ أﺻﺣﺎب اﻟدﻛﺎﻛﻳن ﺑﻣﺷﺎﻋر اﻟﻐﺿب واﻟﻛرﻩ ،وﻛﺛﻳ اًر ﻣﺎ ﺗﻧﺷﺄ ﺧﻼﻓﺎت

ﺑﻳﻧﻬم ﺣوﻝ ﻗﻳﻣﺔ اﻟدﻳون اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻼﺣﻳن وذﻟك ﺑﺳﺑب أﻣﻳﺗﻬم وﺟﻬﻠﻬم ﺑﺎﻟﺣﺳﺎب ،وﺗرﺟﺢ ادﻋﺎءات

أﺻﺣﺎب اﻟدﻛﺎﻛﻳن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ،وﻗد ﻳﻛون ﻫذا اﻻﺳﺗﻐﻼﻝ أﺣد أﺳﺑﺎب اﺣﺗﻘﺎر اﻟﻔﻼﺣﻳن ﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟﺑﻘﺎﻟﺔ.
) (1ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر ﻓﺎرس ،ﻣﺻدر ﺳﺑق ذﻛرﻩ ،ص.59
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اﻟﻔﻼﺣون
ﻳﺄﺗﻲ ﺗرﺗﻳب اﻟﻔﻼﺣﻳن اﻟذﻳن ﻳﺷﻛﻠون أﻛﺛرﻳﺔ ﺳﻛﺎن اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷﺧﻳرة ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻳﻛﻝ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻣن ﺣﻳث اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺑﻌد اﻟﺷﻳوخ واﻟﺳﺎدة ،وﺣﺗﻰ ﺻدور ﻗواﻧﻳن اﻹﺻﻼح
اﻟزراﻋﻲ وﺗﻧظﻳم اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟزراﻋﻳﺔ ﻓﻲ ظﻝ اﻟﻧظﺎم اﻟﺟﻣﻬوري ﺧﺿﻊ اﻟﻔﻼﺣون ﺗﻣﺎﻣﺎً ﻟﺳﻠطﺔ رؤﺳﺎء وﺷﻳوخ
اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ اﻟذﻳن ﻋﺎﻣﻠوﻫم ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم ﺑﺗﻌﺳف وﻗﻬر وﺳﺧروﻫم ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ ﺳﺎﻋﺎت طواﻝ ﻓﻲ أراﺿﻳﻬم اﻟزراﻋﻳﺔ
وأﺟﺑروﻫم ﻋﻠﻰ ذﻟك أوﻗﺎت اﻟﺣر اﻟﺷدﻳد واﻟﺑرد اﻟﻘﺎرص ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺣﺻﺔ ﻗﻠﻳﻠﺔ ﻣن ﻏﻠﺔ اﻷرض ﻟم ﺗﻛن ﻛﺎﻓﻳﺔ
ﻟﺳد رﻣﻘﻬم واﺣﺗﻳﺎﺟﺎت ﻋواﺋﻠﻬم اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻣن ﻏذاء وﻣﺳﻛن وﻣﻠﺑس ،وﻣن اﻟﻣﺣزن أن ﻳﻧﺗﺞ ﻫؤﻻء اﻟﻔﻼﺣﻳن
ﻧﺳﺑﺔ ﻏﻳر ﻗﻠﻳﻠﺔ ﻣن ﻣﺣﺻوﻝ أﺟود أﻧواع اﻷرز ﻓﻲ اﻟﻌراق وﻟﻛﻧﻬم ﻻ ﻳﻌرﻓون طﻌﻣﻪ إﻻ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت
واﻷﻋﻳﺎد ﻓﻲ ﻣﺿﻳف اﻟﺷﻳﺦ ،إذ ﻳﺿطر ﻣﻌظﻣﻬم إﻟﻰ ﺑﻳﻊ ﻣﺣﺎﺻﻳﻠﻬم ﻟﻛﻲ ﻳﺳددوا دﻳوﻧﻬم ﻧﻘداً أو ﻳﺳﻠﻣوﻧﻬﺎ
ﻋﻳﻧﺎً إﻟﻰ أﺻﺣﺎب اﻟدﻛﺎﻛﻳن وﻳﺷﺗرون ﺑﻔﺿﻠﺔ ذﻟك ﻗﻣﺣﺎً أو طﺣﻳﻧﺎً ﻳﺻﻧﻌون ﻣﻧﻪ اﻟﺧﺑز اﻟذي ﻳﻌﺗﺑر اﻟﻐذاء

اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻟﻠﻔﻼح وﻋﺎﺋﻠﺗﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻣر و"اﻟﻐﻣوس" ﻣن اﻟﺧﺿروات اﻟﺗﻲ ﺗزرﻋﻬﺎ زوﺟﺗﻪ ﻗرب ﺑﻳﺗﻬﻣﺎ

اﻟﻔﻘرء اﻟذﻳن ﻳﺿطرون
أو ﻳﺷﺗرﻳﻬﺎ ﺑﺛﻣن ﺑﺧس .وﻗد ﻳﻛون ﺧﺑز اﻟﻘﻣﺢ ﺑﻌﻳد اﻟﻣﻧﺎﻝ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻔﻼﺣﻳن ا
إﻟﻰ ﺗﻧﺎوﻝ ﺧﺑز اﻟدﺧن أو اﻟﺷﻌﻳر ﺑدﻻً ﻣﻧﻪ .وﺣﺳب ﺗﻘدﻳرات ﺟﻌﻔر اﻟﺧﻳﺎط ﻓﺈن اﻟدﺧﻝ اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﻔﻼح

اﻟﻌراﻗﻲ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﺎ ﻗﺑﻝ اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻟم ﻳﺗﺟﺎوز ﺛﻼﺛﺔ دﻧﺎﻧﻳر ﻳﺧﺻص ﻣﻧﻬﺎ  70ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻟﺗﺄﻣﻳن
ﻏذاءﻩ ﻣن اﻟﺧﺑز واﻹدام اﻟﻘﻠﻳﻝ ) .(1وﻳﺣرص ﻛﻝ ﻓﻼح ﻋﻠﻰ اﻗﺗﻧﺎء ﺑﻘرة ،وﻳﺗطﻠب ﺗوﻓﻳر ﺛﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣرﺗﻔﻊ
ﻧﺳﺑﻳﺎً ادﺧﺎر ﻋواﺋد ﺳﻧوات ﻋدﻳدة ،وﻟﻛﻧﻪ ﻳﻌﺗﺑر ذﻟك اﺳﺗﺛﻣﺎ اًر ﻣرﺑﺣﺎً ﻟﻪ وﻟﻌﺎﺋﻠﺗﻪ وﺿﻣﺎﻧﺎً ﺿد ﻏﺎﺋﻠﺔ اﻟﺟوع

ﻟذا ﻓﺈن أﻫﻣﻳﺗﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻪ ﻗد ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋن أﻫﻣﻳﺔ أوﻻدﻩ اﻟﺑﺎﻟﻐﻳن اﻟذﻳن ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﻌوﻧﺗﻬم ﻓﻲ
اﻟزراﻋﺔ ،وﻳﻛﻠف اﻷوﻻد واﻟﻔﺗﻳﺎت اﻟﺻﻐﺎر ﺑرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺑﻘرة أﺛﻧﺎء اﻟﻧﻬﺎر وﻳﺷﺗرك اﻟﺟﻣﻳﻊ ﻓﻲ ﻗطﻊ وﻧﻘﻝ
اﻷﻋﺷﺎب واﻟﺣﺷﺎﺋش ﻟﻌﻠﻔﻬﺎ ،وﻋﻧدﻣﺎ ﻳﺗﻌرض ﺑﻳت اﻟﻔﻼح ﻟﻠﺳطو ﻓﺈن أﺛﻣن ﻣﺎ ﻳﻣﻛن أن ﻳﺳرق ﻣﻧﻪ آﻧذاك
اﻟﺑﻘرة وﺣﻠﻲ زوﺟﺗﻪ اﻟﻘﻠﻳﻠﺔ وﺳﻼﺣﻪ.
اﻧطﺑق وﺻف اﻟﻔﻼح اﻟﻌراﻗﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻣرﺗﻊ ﻟﻛﻝ اﻷﻣراض ﺗﻣﺎﻣﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻼح ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ ﺣﻳث

ﺑﺎﺳﺗطﺎﻋﺔ أي زاﺋر ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ ﺧﻼﻝ اﻟﻧﺻف اﻷوﻝ ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻣﻼﺣظﺔ اﻵﺛﺎر اﻟرﻫﻳﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺧﻠﻔﺗﻬﺎ
أﻣراض ﻋدﻳدة ﻋﻠﻰ وﺟوﻩ وأﺟﺳﺎد اﻟﻔﻼﺣﻳن ﻣﺛﻝ اﻟﺟدري واﻟﺗراﺧوﻣﺎ وﻏﻳرﻫﺎ ،وﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻌﺗﺎد رؤﻳﺔ أوﻻد
اﻟﻔﻼﺣﻳن اﻟﺟﺎﺋﻌﻳن وﻫم ﻳﻠﺗﻬﻣون ﺣﻔﻧﺎت ﻛﺑﻳرة ﻣن اﻟﺗراب .وﻣن ﺑﻳن ﻋدد أطﺑﺎء اﻟﻌراق اﻟذﻳن زادوا ﻋﻠﻰ
 700طﺑﻳب ﻓﻲ أواﺧر اﻷرﺑﻌﻳﻧﺎت ﻛﺎﻧت ﺣﺻﺔ ﺳﻛﺎن ﻗﺿﺎﺋﻲ اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ وأﺑﻲ ﺻﺧﻳر اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻋدد ﺳﻛﺎﻧﻬﻣﺎ
) (1ﺟﻌﻔر اﻟﺧﻳﺎط ،ﻣﺻدر ﺳﺑق ذﻛرﻩ ،ص.28
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رﺑﻊ ﻣﻠﻳون ﻧﺳﻣﺔ طﺑﻳب واﺣد ﻓﻘط ) .(1وﻳذﻛر ﻣﺻدر أﺧر أن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻﺎﺑﻳن ﺑﺎﻟﻣﻼرﻳﺎ ﻓﻲ ﻟواء اﻟدﻳواﻧﻳﺔ
ﻓﻲ ﻋﺎم  1942ﺑﻠﻐت  50،16ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ  7,2ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺑﻐداد وأن أﻛﺛر ﻣن ﺛﻠث ﺳﻛﺎن اﻟﺟﻧوب
ﻣﺻﺎب ﺑﺎﻟﺑﻠﻬﺎرزﻳﺎ ﺑﺳﺑب ﻋدم ﺗوﻓﻳر ﻣﻳﺎﻩ اﻟﺷرب اﻟﻧﻘﻳﺔ وظروف اﻟﻌﻳش اﻟﺻﺣﻳﺔ ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع
ﺣﺎد ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ اﻟوﻓﻳﺎت ﺑﻳن اﻷطﻔﺎﻝ ،ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ﺗوﻓﻲ ﺳﺗﺔ ﻣن أﺻﻝ ﺳﺑﻌﺔ ﻣن أﺧواﻟﻲ اﻟذﻛور
ﻗﺑﻝ إﺗﻣﺎﻣﻬم اﻟﻌﺎﺷرة.

اﻟﻣﻧﺑوذون
ﺻﻧف اﻟﻘﺑﻠﻳون ﻓﺋﺎت ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻣن اﻟﺳﻛﺎن ﺑﺳﺑب أﺻوﻟﻬم أو ﻣﻬﻧﻬم ﻓﻲ ﻣرﺗﺑﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ دﻧﻳﺎ أو ﺣﺗﻰ
ﺧﺎرج ﻧظﺎﻣﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ورﻓﺿوا اﻻﺧﺗﻼط ﺑﻬم اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺎً واﻟﺗزاوج ﻣﻌﻬم ،وﺣﺗﻰ وﻗت ﻗرﻳب ﻛﺎن اﻟﻔﻼﺣون
ﻳﻧظرون ﺑﺎزدراء ﻟزراع اﻟﺧﺿﺎر ،وﻳﻌﺗﺑرون ذﻟك ﻋﻣﻼً ﻣﻬﻳﻧﺎً ﻳﺗرﻓﻌون ﻋﻧﻪ وﻳطﻠﻘون ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻣن ﻳﻣﺎرﺳﻪ

ﺑـ "اﻟﺣﺳﺎوي" ،وﻻ ﻳﻌرف ﺑﺎﻟﺿﺑط ﺳﺑب ﻋزوﻓﻬم ﻋن ذﻟك واﻋﺗﺑﺎرﻫم ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟزراﻋﺔ ﻋﻣﻼً ﻻ ﻳﺗﻔق

ﻣﻊ ﺻورة اﻟذات ﻟدﻳﻬم ٕوان ﻛﺎﻧوا ﻻ ﻳﻣﺎﻧﻌون ﻣن ﻗﻳﺎم زوﺟﺎﺗﻬم وأوﻻدﻫم اﻟﺻﻐﺎر ﺑزراﻋﺔ اﻷرض ﺣوﻝ
ﺑﻳﺗﻬم ﺑﺎﻟﺧﺿروات ﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻬم اﻟﺧﺎص .وﻋﻧدﻣﺎ أراد ﺑﻌض اﻟﺷﻳوخ زراﻋﺔ أرﺿﻳﻬم ﺑﺎﻟﺧﺿﺎر ﻓﻲ أواﺧر
اﻟﺳﺑﻌﻳﻧﺎت ﻛﺎن إﺣدى اﻟﺑداﺋﻝ اﻟﻣطروﺣﺔ اﺳﺗﻘدام ﻓﻼﺣﻳن ﻣن ﺑﻠد ﻋرﺑﻲ اﺧر ﻟﻠﻘﻳﺎم ﺑذﻟك.
ﻳﻧظر اﻟﻔﻼح ﺑﻧﻔس اﻟطرﻳﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﺎﺋك ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣن ﻣﺳﺗوى اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أدﻧﻰ ،وروى ﻟﻲ أﺣد اﻟﺳﺎدة
ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻠﻌب ﻓﻲ ﺻﺑﺎﻩ ﻣﻊ ﺟﻳراﻧﻪ أوﻻد اﻟﺣﺎﺋك ﺣﺗﻰ اﻛﺗﺷف أﻫﻠﻪ ذﻟك ﻓوﺑﺧوﻩ وﻣﻧﻌوﻩ ﻣن ذﻟك ،وﻣن

اﻟﻣﻧﻛرات ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗزوﻳﺞ اﻟﺣﺎﺋك ﻟﻣﺎ ﻳﺧﻠﻔﻪ ذﻟك ﻣن ﻋﺎر ﻛﺑﻳر وﻛﺎن اﻟﺗﺳﻣﻳﺔ "اﺑن اﻟﺣﺎﺋك" ﺗردد
وﻛﺄﻧﻬﺎ ﻣﺳﺑﺔ ﻓﺎﺣﺷﺔ.

وﻳﻧطﺑق ﻫذا أﻳﺿﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن اﻟﻳدوﻳﻳن واﻟﺣرﻓﻳﻳن ﻓﻲ ﻣﻬن اﻟﻧﺟﺎرة واﻟﺣدادة واﻟﺟ ازرة ،ورﺑﻣﺎ ﻛﺎن

ﻫذا ﻣن ﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﺑداوة اﻟﺗﻲ ﻟم ﻳﻧﻘض وﻗت طوﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻬد اﻟﻔﻼح ﺑﻬﺎ ﺣﻳث ﻛﺎن وﻣﺎ زاﻝ اﻟﺑدوي ﻳﻧﻔر
ﻣن اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻳدوي وﻳﺣﺗﻘر ﻣن ﻳؤدوﻧﻪ واﻟذﻳن ﻫم ﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣن أﺻوﻝ ﻗﺑﻠﻳﺔ ﻏﻳر ﻣﻌروﻓﺔ أو ﻳﻛﺗﺳﺑون ﻫذﻩ

اﻟﺻﻔﺔ ﻟﻣﺟرد ﻋﻣﻠﻬم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻬن ،وﻳﻛن اﻟﻘﺑﻠﻳون اﺣﺗﻘﺎ اًر وﻛرﻫًﺎ ﻏﻳر ﻣﻔﻬوﻣﻳن ﻟﻠﺟ ازرﻳن وﻳﺗداوﻝ اﻟﺑﻌض
ﻣﻧﻬم رواﻳﺔ ﺗؤﻛد ﺑﺄن ﻋﻘﺎﺑﺎً ﺷدﻳداً ﻳﻧﺗظرﻫم ﻗﺑﻝ ﻗﻳﺎم اﻟﺳﺎﻋﺔ.

وﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت درﺟﺔ اﻟﻌﺳر وﺿﻳق اﻟﻌﻳش اﻟذي ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻪ اﻟﻔﻼح ﻓﺈﻧﻪ ﻳرﻓض وﺑﻛﻝ ﺣزم ٕواﺑﺎء

اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻣﻼﻣﺳﺔ أو ﺣﺗﻰ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻣواد ﻧﺟﺳﺔ  -ﻣﺛﻝ ﺗﻧظﻳف اﻟﻣﺟﺎري  -وﻳﺷﺎرﻛﻪ ﻫذﻩ
) (1ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر ﻓﺎرس ،ﻣﺻدر ﺳﺑق ذﻛرﻩ ،ص.53
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اﻟﻧظرة اﻟﺣﺿر اﻟﻘﺎطﻧون ﻓﻲ اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﻟذا ﻓﻘد اﺧﺗص ﺑﻬذا اﻟﻌﻣﻝ أﺑﻧﺎء ﻣدﻳﻧﺔ ﻋراﻗﻳﺔ ﺷﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣن ﻏﻳر
اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن.
ﻳﺻﻧف اﻟﻌﺑﻳد اﻟﺳﺎﺑﻘون واﻷﺣ ارر ﻣن أوﻻدﻫم وأﺣﻔﺎدﻫم ﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ أﻳﺿﺎً ،وﻳﻌﺎﻣﻠﻬم اﻟﻘﺑﻠﻳون

ﻋﻠﻰ أﻧﻬم أدﻧﻰ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣﻧﻬم وﻳرﻓﺿون ﺗزوﻳﺟﻬم وﻳﻌﺗﺑرون وﺻف أﺣدﻫم ﺑـ "اﻟﻌﺑد" أو اﻹدﻋﺎء ﺑﺎﻧﺣدارﻩ
ﻣن ﻋﺑد رﻗﻳق إﻫﺎﻧﺔ ﺷدﻳدة ﺗﺳﺗوﺟب رد ﻓﻌﻝ ﻗوي أو ﺗﻌوﻳﺿ ًﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎً وﺗﻧﺗﺷر ﺑﻳﻧﻬم أﻓﻛﺎر ورواﻳﺎت ﺗﺑرر

وﺿﻊ اﻟﻣﻧﺣدرﻳن ﻣن اﻟﻌﺑﻳد ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻧﺔ إﻧﺳﺎﻧﻳﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ دوﻧﻳﺔ ،وﻋﻣﻝ اﻟﻛﺛﻳر ﻣن ﻫؤﻻء ﻓﻲ اﻟزراﻋﺔ
وﺧدﻣﺔ اﻟﺑﻳوت واﻟﺣراﺳﺔ.

اﻟﺗرﻛﻳﺑﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺑﻌد ﺗﻣوز 1958م
رؤﺳﺎء اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ
أﺣدث إﻧﻘﻼب ﺗﻣوز 1958م ﻫزة ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﻳﺑﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﻘﺑﻠﻳﺔ ،ﻓﺗﺄﺛرت ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،وﺗﻐﻳرت ﻣوازﻳن اﻟﻘوى ﺑﻳن ﻓﺋﺎﺗﻪ ،وﻣﻧذ ذﻟك اﻟﺣﻳن وﺣﺗﻰ أواﺋﻝ اﻟﺛﻣﺎﻧﻳﻧﺎت ﺳﻌت
اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ وﺑﺻورة دؤوﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻳص ﺳﻠطﺔ رؤﺳﺎء اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ وﺷﻳوﺧﻬﺎ وﺳﻳطرﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﺗﺟﺎﻫﺎت
وﺳﻠوك أﺗﺑﺎﻋﻬم ،وﻣن ﺑﻳن إﺟراءاﺗﻬﺎ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد :إﻟﻐﺎء ﻗﺎﻧون دﻋﺎوي اﻟﻌﺷﺎﺋر ٕواﺻدار ﻗواﻧﻳن

اﻹﺻﻼح اﻟزراﻋﻲ ٕواﻋﺎدة ﺗﻧظﻳم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟزراﻋﻳﺔ ٕواﻧﺷﺎء اﻟﺟﻣﻌﻳﺎت اﻟﻔﻼﺣﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻧظﻣت ﺣﻣﻼت
ﻣﺗواﺻﻠﺔ ﻟﺗﻘوﻳض ﺳﻠطﺎت وﻣﻛﺎﻧﺔ رؤﺳﺎء اﻟﻌﺷﺎﺋر ،ﻓﺻورﺗﻬم وﺳﺎﺋﻝ اﻹﻋﻼم ﻓﻲ ﺑراﻣﺟﻬﺎ اﻹذاﻋﻳﺔ

واﻟﺗﻠﻔزﻳوﻧﻳﺔ ﺑﺄﻧﻬم إﻗطﺎﻋﻳون ﻣﺳﺗﻐﻠون ﻫﻣﻬم اﻟرﺋﻳﺳﻲ اﻻﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟزراﻋﻳﺔ وﺟﻣﻊ اﻟﺛروات
ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟطرق واﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣﺷروﻋﺔ وﻏﻳر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ،وﻧﺷرت اﻟﻛﺗب واﻟﻣﻘﺎﻻت اﻟﻌدﻳدة اﻟﺗﻲ ﺗﺻف ظﻠم
وﺟور اﻹﻗطﺎﻋﻳﻳن وأﺳﺎﻟﻳﺑﻬم اﻟﺗﻌﺳﻔﻳﺔ ودورﻫم اﻟﻧﺷط ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻧدة اﻟﺣﻛوﻣﺎت "اﻟرﺟﻌﻳﺔ" اﻟﺗﻲ ﺣﻛﻣت اﻟﻌراق
ﺑﻳن 1920م و 1958م واﻋﺗﺑرﺗﻬم ﻣﺟرد أدوات ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﺧططﺎت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻬﻳﻣﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌراق
واﻗﺗﺻﺎدﻩ وﻧﻬب ﻣواردﻩ.

ﻧﺷطت اﻷﺣزاب اﻟﺗﻲ أﺟﻳزت ﺑﻌد ﺗﻣوز 1958م ﻓﻲ ﺗﻧظﻳم اﻟﻣﺳﻳرات ﻟﻠﺗﻧدﻳد ﺑﺎﻹﻗطﺎﻋﻳﻳن ،واﺳﺗﻘﺑﻝ
ﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻘﺑﻠﻳﻳن ﺑﺣﻣﺎس اﻟﺷﻌﺎرات اﻟﻣﻌﺎدﻳﺔ ﻟرؤﺳﺎء وﺷﻳوخ اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ ﻣﻣﺎ دﻝ ﻋﻠﻰ ﺿﻌف اﻟﻘﺎﻋدة
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﻘوﻳﺔ ﻟﺳﻠطﺎﺗﻬم ،وﻣﻧذ ذﻟك اﻟﺣﻳن اﺧﺗﻔﻰ أو ﻧدر اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﻟﻘب اﻟﺷﻳﺦ وﺣﻝ ﻣﺣﻠﻪ اﻹﻗطﺎﻋﻲ
ﻛﺗﺳﻣﻳﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻟﻣﺎﻟك اﻷرض اﻟﺟﺷﻊ واﻟﻣﺳﺗﻐﻝ .وﻟت أﻳﺎم اﻟﺷﻳوخ واﻧﺗﻬﻰ ﻋﻬد ﺣظوﺗﻬم وﻧﻔوذﻫم ﻟدى
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اﻟﺳﻠطﺔ وﻟم ﻳﻌد أﺣد ﻳﻘﺻدﻫم ﻟﻠﺗوﺳط ﺑﻐرض اﻟﺗوظف أو اﻟﺗطﺑب ﻓﻲ ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺣﻛوﻣﻲ .وﻗد أﺛﺑﺗت ﻫذﻩ
اﻟﺗﺣوﻻت أن اﻟﺗﺄطﻳر اﻟﻘﻳﻣﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﻠطوﻳﺔ ﺑﻳن رﺋﻳس اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ وأﻓرادﻫﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻋﻼﻗﺔ أب ﺑﺄوﻻدﻩ ﻛﺎﻧت
واﻫﻳﺔ وﻻ ﺗﻌﻛس طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ ودﻗﺔ ،ﻓﺑﻌد إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺗراف اﻟرﺳﻣﻲ ﺑﺳﻠطﺔ رﺋﻳس اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ وﻣﻌﺎداﺗﻪ
ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻗﺗﺻرت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳﻧﻪ وﺑﻳن أﻓراد ﻗﺑﻳﻠﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟزراﻋﻳﺔ-اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ أو ﻋﻼﻗﺔ
ﻣﺎﻟك أرض ﺑﺄﻓراد ﻳﻌﻣﻠون ﻓﻲ أرﺿﻪ.

دﻓﻌت ﻣوﺟﺔ اﻟﻌداء ﺑﻌد اﻧﻘﻼب 1958م اﻟﻌدﻳد ﻣن رؤﺳﺎء اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ وﺷﻳوﺧﻬﺎ إﻟﻰ ﻫﺟرة اﻟرﻳف إﻟﻰ
ﻣدن أﺧرى ﺑﻌﻳدة ﻋن أراﺿﻳﻬم وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ،وﻟزم ﻣن ﺗﺑﻘﻰ ﻣﻧﻬم دورﻫم ﺧوﻓﺎً ﻋﻠﻰ ﺣﻳﺎﺗﻬم وﺗﻔﺎدﻳ ًﺎ

ﻟﺳﻣﺎع اﻹﻫﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻳوﺟﻬﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﻟﻬم ﻓﻲ اﻟﺷوارع واﻟﻣﺣﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺻﺎر ﻣن اﻟﻧﺎدر أن
ﻳﻐﺎدروﻫﺎ ﻟﻠﺟﻠوس ﻓﻲ ﻣﺿﺎﺋﻔﻬم واﺳﺗﻘﺑﺎﻝ أﺗﺑﺎﻋﻬم وﺿﻳوﻓﻬم ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧوا ﻳﻔﻌﻠون ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق .وﺣﺎوﻝ ﺑﻌض

اﻟطﻣوﺣﻳن ﻣن ﺷﻳوخ ﻗﺑﻳﻠﺔ اﻟﺣﻣﻳدات اﺳﺗﻐﻼﻝ ﻓرﺻﺔ ﺗﻐﻳﻳر اﻟﻧظﺎم ﻟﻠﺗودد إﻟﻰ اﻟﺣﻛﺎم اﻟﺟدد ،ﻓﺄﻗدم أﺣدﻫم
ﻋﻠﻰ إرﺳﺎﻝ ﺑرﻗﻳﺔ إﻟﻰ اﻟزﻋﻳم اﻟﺟﻣﻬوري ﻋﺑداﻟﻛرﻳم ﻗﺎﺳم ﻣﻌﺑ اًر ﻓﻳﻬﺎ ﻋن ﻣﺳﺎﻧدﺗﻪ ووﻻءﻩ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺟدﻳد
وواﺿﻌﺎً ﻧﻔﺳﻪ وﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر أﻟف ﻣﺳﻠﺢ ﻣن أﻓراد اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ رﻫن إﺷﺎرة اﻟﻧظﺎم اﻟﺟدﻳد وﻗﻳﺎدﺗﻪ ،وﻻﺑد أن ﺗﻠك

اﻟﺑرﻗﻳﺔ أﺛﺎرت ﻗﻠق اﻟﻘﻳﺎدة اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻛﺎن ﻣﺟﻣوع اﻟﻘوات اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ اﻟﻌراﻗﻳﺔ ﻻ ﻳﺗﺟﺎوز ﻫذا

اﻟﻌدد ﺑﻛﺛﻳر ،وﻋﻠﻰ أﺛر ذﻟك ﻗﺎﻣت ﻗوة ﻋﺳﻛرﻳﺔ ﻣن اﻟﻔرﻗﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﺗﺣرك ﻣن ﻣﻘرﻫﺎ ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ اﻟدﻳواﻧﻳﺔ

اﻟﻘرﻳﺑﺔ وﺿرﺑت ﺣﺻﺎ اًر ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ وﺳﻳطرت ﻋﻠﻰ ﺷوارﻋﻬﺎ وأزﻗﺗﻬﺎ وﻓرﺿت ﻧظﺎم ﺣظر اﻟﺗﺟوﻝ ﻓﻳﻬﺎ
ﺛم ﻣﺷطت ﺑﻳوﺗﻬﺎ ﺑﺣﺛﺎً ﻋن اﻟﺳﻼح ،واﺳﺗﺟوﺑت ﺷﻳوخ اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ ﻋن ﺗرﺳﺎﻧﺔ اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ اﻟﻣزﻋوﻣﺔ ،وﻋﻣد ﺷﻳوخ

وأﻓراد اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ اﻟﻣذﻋورﻳن إﻟﻰ إﺧﻔﺎء أﺳﻠﺣﺗﻬم اﻟﺗﻲ ﻛﻠﻔﺗﻬم ﺑﺎﻫظﺎً ﻓﻲ ﺑﺎطن اﻷرض أو ﻓﻲ رؤوس أﺷﺟﺎر

اﻟﻧﺧﻳﻝ اﻟﺳﺎﻣﻘﺔ ،وﻟم ﺗﻧﺟﺢ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺟﻳش اﻟﻌراﻗﻲ ﻓﻲ ﺗﺟرﻳد اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ ﻣن ﺳﻼﺣﻬﺎ اﻟﻘﻠﻳﻝ.

أزاح ﺗﻘﻠص ﺳﻠطﺔ رؤﺳﺎء اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ ﻋن ﻛﺎﻫﻠﻬم اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺎت اﻟﻣﻌﻧوﻳﺔ ﺗﺟﺎﻩ أﺗﺑﺎﻋﻬم وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ

ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎون وﺻﻳﺎﻧﺔ اﻟﺳﻼم ﺑﻳﻧﻬم ،واﻧﻌﻛس ﺗدﻫور ﻣﻛﺎﻧﺗﻬم ﺳﻠﺑﺎً ﻋﻠﻰ دورﻫم ﻓﻲ ﺗﻧظﻳم اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟزراﻋﻳﺔ
واﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻳن اﻟﻔﻼﺣﻳن ،وﻟم ﺗﺗﻣﻛن أﺟﻬزة اﻟدوﻟﺔ اﻟﺑﻳروﻗراطﻳﺔ ﻣن اﻟﺗﺣرك ﺑﺳرﻋﺔ وﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﻟﻣﻸ ﻫذا اﻟﻔراغ
ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺣدوث ﻓوﺿﻰ واﺿطراب ﺑﺳﺑب ذﻟك ،وﻛﺛرت اﻟﻧزاﻋﺎت ﺣوﻝ ﺣﻘوق اﻷراﺿﻲ واﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟﺗﻲ
ﻟم ﻳﻌد ﻟرﺋﻳس اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ دور ﻣﻬم ﻓﻲ ﺣﻠﻬﺎ ،واﺟﺗﺎح اﻷﺟﻬزة اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺳﻳﻝ ﻋﺎرم ﻣن اﻟطﻠﺑﺎت

واﻟﺷﻛﺎوى ،وﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﺣﺗم أن ﺗﻔﺷﻝ ﻫذﻩ اﻷﺟﻬزة اﻟﺑﻳروﻗراطﻳﺔ ﻓﻲ إﻳﺟﺎد اﻟﺣﻠوﻝ ﻟﺟﻣﻳﻌﻬﺎ وﺑﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﻳﺔ،

وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت أدى ﻏﻣوض ﻣﺳﺗﻘﺑﻝ اﻟﺣﻳﺎزة اﻟزراﻋﻳﺔ وﻫﺟرة رؤﺳﺎء اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ إﻟﻰ اﻟﻣدن واﻟﻌﺎﺻﻣﺔ وﺗرﻛﻬم
إدارة ﻣزارﻋﻬم ﻷوﻻدﻫم أو ﺳراﻛﻳﻠﻬم إﻟﻰ ﺗدﻧﻲ اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻲ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم واﻧﺧﻔﺎض اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺷﺧﺻﻲ
ﻓﻲ اﺳﺗﺻﻼح اﻷراﺿﻲ وﻓﻲ إدﺧﺎﻝ اﻟﻣﻛﻧﻧﺔ اﻟزراﻋﻳﺔ وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت ﺗطوﻳر وﺗﺣدﻳث اﻟزراﻋﺔ.
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ﺣﺎوﻝ ﺑﻌض ﺷﻳوخ اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺛﻣﺎﻧﻳﻧﺎت اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﻔﺎﺟﺊ ﺑﺈﻋﺎدة إﺣﻳﺎء اﻟﻘﺑﻠﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟﻌراق ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻧظﺎم اﻟﺣﺎﻛم ﻓراﺣوا ﻳﺗوددون إﻟﻳﻪ ﺑطرق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،وﺣﺎوﻟوا ﺑﻧﺎء ﺻﻼت ﺟدﻳدة ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن
ﻓﻲ اﻷﺟﻬزة اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻷﻣﻧﻳﺔ ﻹﻋﺎدة ﺗﺄﺳﻳس ﺳﻠطﺎﺗﻬم اﻟﻘﺑﻠﻳﺔ واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ذﻟك ﺷﺧﺻﻳﺎً ،وﻗد ﻗﺎم

اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬم ﺑزﻳﺎرات ﺷﺧﺻﻳﺔ ﻟرﺋﻳس اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ آﻧذاك ﻣﻌرﺑﻳن ﻋن وﻻءﻫم اﻟﻣطﻠق ﻟﻪ وﺣﺻﻠوا ﻣﻘﺎﺑﻝ

ذﻟك ﻋﻠﻰ أﻣواﻝ وﻫداﻳﺎ ،واﺳﺗﺛﻣر آﺧرون ﻫذﻩ اﻟﺻﻼت ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻓرص اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻣﻘﺎوﻻت

وﺟﻧوا ﻣن ذﻟك أرﺑﺎﺣﺎً طﺎﺋﻠﺔ ،وﻛﺎن ﻟﻠﺑﻌض ﻣﻧﻬم ﺻداﻗﺎت ﺣﻣﻳﻣﺔ ﻣﻊ ﻣوظﻔﻳن ﻓﻲ أﻣن واﺳﺗﺧﺑﺎرات

اﻟﻧظﺎم ،ﺳﺎﻋدﺗﻬم ﻓﻲ اطﻼق ﺳراح ﺑﻌض أﻗﺎرﺑﻬم اﻟﻣﺗﻬﻣﻳن ﺑﻧﺷﺎطﺎت ﻏﻳر ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ وﻓﻲ اﺳﺗرﻫﺎب أﻗﺎرﺑﻬم
وﺣرﻣﺎﻧﻬم ﻣن ﺣﻘوﻗﻬم اﻟﻣﺷروﻋﺔ ،وﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد ﺗﺑ أر ﻋدد ﻣﻧﻬم ﻋﻠﻧﺎً ﻣن اﺑن ﻋم ﻟﻬم ﻻﻧﺗﻘﺎدﻩ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻌراﻗﻳﺔ
ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﺑﺛﻪ ﻗﻧﺎة ﻓﺿﺎﺋﻳﺔ ،وﻣﻘﺎﺑﻝ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﻏﻳر اﻟﻣﺷروﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﺣﺎﻛم ﻟﺑﻌض ﺷﻳوخ

اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ ﻓرض ﻋﻠﻳﻬم واﺟﺑﺎت ﺟدﻳدة ﻣن أﺑرزﻫﺎ ﻣﺳﺎﻋدﺗﻪ ﻋﻠﻰ إﺣﻛﺎم ﻗﺑﺿﺗﻪ ﻋﻠﻰ أﻓراد اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ وﺗﺳﻠﻳم
اﻟﻣﻌﺎرﺿﻳن اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن أو اﻟﻣﺗﻬﻣﻳن ﺑذﻟك واﻟﻬﺎرﺑﻳن ﻣن اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ واﻹﺧﺑﺎر ﻋن ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬم
وﺗﺣرﻛﺎﺗﻬم .وﻫﻛذا ﺗدﻫور دور ﺷﻳوخ اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ ﻣن ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ وأﻓرادﻫﺎ ﻣن اﻟﻐﻳر ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬم اﻟﺳﻠطﺎت
اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ ﻗﺑﻝ 1958م إﻟﻰ ﺻﻳرورﺗﻬم وﺳﺎﺋﻝ وأدوات ﻟﻠﺳﻳطرة اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻋداﻟﺗﻬﺎ
ٕواﻧﺻﺎﻓﻬﺎ.
ﺑﻌد اﻻﺣﺗﻼﻝ اﻷﻣرﻳﻛﻲ ﻓﻲ 2003م اﺳﺗﻔﺎد ﺑﻌض ﺷﻳوخ اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﻔراغ
اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺳﻘوط اﻟﻧظﺎم اﻟﺑﻌﺛﻲ ﻻﺳﺗﻌﺎدة ﻣﺎ ﺧﺳروﻩ ﻣن ﺳﻠطﺎت ﻗﺑﻠﻳﺔ وﻣﻛﺎﻧﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ،
وﺷﺟﻌﺗﻬم اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﺎرﻛت ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﺗﺣت اﻻﺣﺗﻼﻝ ،وﻳﺑدو ﺑﺄن اﻟﻘﺑﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ
ﻧﺷطت اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ ﻣﻧذ 1958م وﺣﺗﻰ اﻟﺛﻣﺎﻧﻳﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻬﺎ ﻋﺎدت
ﻟﻠظﻬور ﻣرة أﺧرى ،وﻧﺟﺢ ﻋدد ﻣن رؤﺳﺎء اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ ﻓﻲ اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺑﻔﺿﻝ اﻟﻌﺻﺑﻳﺔ اﻟﻘﺑﻠﻳﺔ،

وﺣرص ﺑﻌض اﻟﻘﺎدة اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﺿراء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺎﻟف ﻣﻌﻬم ﻟﺗﻣﺗﻳن ﻗواﻋدﻫم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ،
وﺑذﻝ اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬم اﻟرﺷوة ﻟﻣوظﻔﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻻﺳﺗﺋﺟﺎر أراﺿﻳﻬم اﻟﺗﻲ اﺳﺗوﻟﻰ ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻹﺻﻼح اﻟزراﻋﻲ.

اﻟﺳﺎدة
ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم ﻟم ﻳﺑدي اﻟﻧظﺎم اﻟﺟﻣﻬوري اﻟذي ﺗﺄﺳس ﻓﻲ ﺗﻣوز 1958م ﻋداءاً ظﺎﻫرﻳًﺎ ﻟﻠﺳﺎدة ٕوان

ﻛﺎن ﺑﻌض اﻷﻓراد اﻟﻧﺷطﻳن ﺳﻳﺎﺳﻳﺎً ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ واﻟﻣﻌﺎدﻳن ﻟﻠدﻳن ﻣﺛﻝ اﻟﺷﻳوﻋﻳﻳن ﻗد ﺻﻧﻔوﻫم ﺿﻣن "اﻟﻔﺋﺎت

اﻟرﺟﻌﻳﺔ اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ" وﺳﻌوا ﺣﺛﻳﺛﺎً ﻟﻬدم ﻣﻛﺎﻧﺗﻬم وﻣﺣﺎرﺑﺔ ﻧﻔوذﻫم ،وﻟم ﻳﺳﺗﺟب ﻟﻬذﻩ اﻟدﻋوات ﺳوى ﻗﻠﺔ ﻣن
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اﻟﻧﺎس ﻓﻳﻣﺎ ظﻝ ﻏﺎﻟﺑﻳﺗﻬم ﻳﺣﺗرﻣون اﻟﺳﺎدة وﻳﺧﺷون اﻹﺳﺎءة إﻟﻳﻬم .وﻓﻲ أوج ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﺳرت ﺑﻳن اﻟﺳﻛﺎن
اﻟﻣﺣﻠﻳﻳن إﺷﺎﻋﺔ ﺻدﻗﻬﺎ ﻛﺛﻳرون ﺑﺄن أﺣدﻫم ﻗد ﻣﺳﺧت ﺧﻠﻘﺗﻪ ﺑﻌد أن أﻗدم ﻋﻣداً ﻋﻠﻰ إﻳذاء أﺣد اﻟﺳﺎدة.
ﺳﺎد ﻗﻠق ﺷدﻳد ﺑﻳن أوﺳﺎط اﻟﺳﺎدة أﺛﻧﺎء ﺣﻣﻼت اﻟﻧظﺎم اﻟﺑﻌﺛﻲ ﻟﺗﻬﺟﻳر ﺑﻌض ﺳﻛﺎن اﻟﻌراق ﺑدﻋوى
ﺗﺣدرﻫم ﻣن أﺻوﻝ ﻏﻳر ﻋرﺑﻳﺔ ،واﻋﺗﻘد اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬم ﺑﺄن ﺣﻣﻠﺔ اﻟﺗﻬﺟﻳر ﺳﺗطﺎﻟﻬم آﺟﻼً أم ﻋﺎﺟﻼً ﻓﺣرﺻوا
ّ

ﻋﻠﻰ إﺧﻔﺎء ارﺗﺑﺎطﺎﺗﻬم اﻟﻣوﻏﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘدم ﺑﺑﻌض اﻷﺳﻣﺎء اﻟﻼﻣﻌﺔ ﻣن ﻋﻠﻣﺎء اﻟدﻳن ،ﻣﺛﻝ اﻟطﺑﺎطﺑﺎﺋﻲ،
وﺗﺧوﻓوا ﻣن اﻟﺟﻬر ﺑﺄﻟﻘﺎﺑﻬم اﻟﺗﻲ ﻋرﻓوا ﺑﻬﺎ داﺋﻣﺎً ﻣﺛﻝ اﻟﻣوﺳوي.
ﺑﻌد اﻻﺣﺗﻼﻝ اﻷﻣرﻳﻛﻲ اﻋﺗﻣد اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻣﺑدأ اﻟﺗﺣﺎﺻص اﻟطﺎﺋﻔﻲ واﻷﺛﻧﻲ ،وأدى
ذﻟك إﻟﻰ ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟطﺎﺋﻔﻲ ﺑﻳن اﻟﻌراﻗﻳﻳن وارﺗﻔﺎع اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻠرﻣوز اﻟطﺎﺋﻔﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك
اﻟﺳﺎدة.

ﻛﺑﺎر اﻟﻣوظﻔﻳن واﻟﺗﺟﺎر اﻟﻣوﺳرﻳن
ﺧﻠف اﻧﻬﻳﺎر ﺳﻠطﺔ رؤﺳﺎء اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ وﺷﻳوﺧﻬﺎ ﻓراﻏﺎً ﻛﺑﻳ اًر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ

واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ ،وﺳﻌت اﻷﺣزاب اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ إﻟﻰ ﻣﻸ ﻫذا اﻟﻔراغ وﻻ ﺑد
أن ﺑﻌض اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ اﻹدارات اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺷﻌروا ﺑﺎرﺗﻳﺎح ﻻﻧﺗﻬﺎء ﺗدﺧﻼت رؤﺳﺎء وﺷﻳوخ اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ ﻓﻲ
اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬم وأﻋﻣﺎﻟﻬم ،وﻟﻛن ﻫذا اﻟوﺿﻊ اﻟﻣرﻳﺢ ﻟم ﻳدم طوﻳﻼً ﻓﻘد ﺗﺣرﻛت اﻷﺣزاب اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻟﺳﻠطﺎت
اﻟﻣرﻛزﻳﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﻟﻠﺗدﺧﻝ ﻓﻲ ﺷؤون اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ،وﻣﻧذ 1958م وﺣﺗﻰ اﻻﺣﺗﻼﻝ اﻷﻣرﻳﻛﻲ ﺗﻌﺎﻗب

اﻟﺷﻳوﻋﻳون واﻟﺑﻌﺛﻳون واﻟﻘوﻣﻳون وﻣن ﺛم اﻟﺑﻌﺛﻳون ﻣرة أﺧرى  -وﺑﺎﻷﺧص ﻗﺎدﺗﻬم اﻟﻣﺣﻠﻳون  -ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﺧﻝ
ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻝ اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺧﺎرج اﻷطر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻟرﺳﻣﻳﺔ .وأدى اﻧﺣﺳﺎر اﻟدور اﻻﻗﺗﺻﺎدي
ﻟرؤﺳﺎء وﺷﻳوخ اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ ﻓﻲ اﻟﺑدء إﻟﻰ ﺗﻘوﻳﺔ دور ﻛﺑﺎر اﻟﺗﺟﺎر اﻟﻣﺣﻠﻳﻳن إذ أﺗﺎح ﻟﻬم ذﻟك اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ اﻟﻣﺑﺎﺷر
ﻣﻊ اﻟﻔﻼﺣﻳن ﻣن دون ﺣذر أو ﺧوف ﻣن رﻗﺎﺑﺔ وﺣﻣﺎﻳﺔ رؤﺳﺎء اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ ﻷﺗﺑﺎﻋﻬم ،وﻧﺗﻳﺟﺔ ذﻟك ازداد ﻧﺷﺎطﻬم
اﻟﺗﺟﺎري وﺗﻌﺎظﻣت أرﺑﺎﺣﻬم وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﻋودة اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻧﺳﺑﻲ اﻟﻰ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟزراﻋﻳﺔ ،وﻗﺎم اﻟﻌدﻳد ﻣن
ﻫؤﻻء اﻟﺗﺟﺎر ﺑﺷراء اﻟﻣﺧﺎزن وﺷﺎﺣﻧﺎت اﻟﻧﻘﻝ ﻻﺳﺗﻳﻌﺎب ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﺟﺎرﺗﻬم ،واﺳﺗﻐﻝ ﺑﻌض

اﻟوﺳطﺎء اﻟذﻳن ﻛﺎﻧوا ﻳﻌﻣﻠون ﻣﻌﻬم اﻟﻔرص اﻟﻣواﺗﻳﺔ ﻟﺗﺄﺳﻳس ﺗﺟﺎرات ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم .وﻳﻼﺣظ أن ﻫذا
اﻟﺗﺣﺳن ﻓﻲ اﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻬذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﻟم ﻳؤدي إﻟﻰ ازدﻳﺎد ﻧﻔوذﻫم إذ ﺣرص اﻟﺳﻳﺎﺳﻳون وأﻋواﻧﻬم ﻣن
إدارﻳﻳن ﻣﺣﻠﻳﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻳﻣﻧﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻣﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ.
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أﺻﻳب ﻫؤﻻء اﻟﺗﺟﺎر ﺑﻧﻛﺳﺔ ﻛﺑﻳرة ﻋﻧدﻣﺎ ﻗررت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺑﻌﻳﻧﺎت اﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎرة
اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺷراء اﻟﻣﺣﺎﺻﻳﻝ اﻟزراﻋﻳﺔ ﻣن اﻟﻣزارﻋﻳن وﺗﺳوﻳﻘﻬﺎ ،واﺿطر اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬم إﻟﻰ
اﻟﺗﺣوﻝ إﻟﻰ أﻧواع أﺧرى ﻣن اﻟﺗﺟﺎرة أو ﺣﺗﻰ إﻏﻼق ﻣﺣﻼﺗﻬم.
ﺻﻐﺎر اﻟﻣوظﻔﻳن واﻟﻛﺳﺑﺔ
ﺑﻠﻐت اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻣوظﻔﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻟﻣﻬﻧﻳﻳن ﻣن ﺧرﻳﺟﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت واﻟﻣﻌﺎﻫد ذروﺗﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﺧﻣﺳﻳﻧﺎت واﻟﺳﺗﻳﻧﺎت ﺛم اﻧﺣدرت ﺑﻌد ذﻟك ﺑﺳﺑب ﺗدﻧﻲ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻌﻣﻝ اﻟﻣﻛﺗﺑﻲ واﻋﺗﻣﺎد اﻻﻧﺗﻣﺎء

اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ واﻟوﻻء ﻟﻧظﺎم اﻟﺣﻛم ﻛﻣﻌﻳﺎر أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺗوظف واﻟﺗرﻗﻲ ﻓﻲ اﻟوظﺎﺋف اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ وازدﻳﺎد أﻫﻣﻳﺔ

اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺣرة .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ﺧﺳر اﻟﻣﻌﻠﻣون اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣرﻣوﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻌوا ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺧﻣﺳﻳﻧﺎت
واﻟﺳﺗﻳﻧﺎت ﺑﺳﺑب ازدﻳﺎد ﻋدد اﻟﻣﻌﻠﻣﻳن وﺧرﻳﺟﻲ اﻟﻣﻌﺎﻫد وﺗدﻧﻲ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﺷراﺋﻳﺔ ﻟرواﺗﺑﻬم واﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳن
إﻟﻰ ﻣﻬن ووظﺎﺋف ذات رواﺗب أﻋﻠﻰ وﻟم ﻳﻌد ﻳﻘﺑﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗدرﻳس ﺳوى اﻟطﻼب اﻟذﻳن ﻻ ﺗﺗﻳﺢ ﻟﻬم
ﻣﻌدﻻﺗﻬم دﺧوﻝ ﻛﻠﻳﺎت أﺧرى ،وﺑﺳﺑب ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣﻝ ﺗدﻧت ﻣﻛﺎﻧﺗﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻓﺋﺎت اﻟطﺑﻘﺔ

اﻟوﺳطﻰ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌراﻗﻲ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم.

ازداد اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻣﻧذ أواﺧر اﻟﺳﺑﻌﻳﻧﺎت وﺑﺎﻷﺧص اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺎﻫرة وذﻟك ﺑﻌد إﻧﺷﺎء اﻟﻌدﻳد
ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻝ اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ واﻷﻫﻠﻳﺔ وازدﻳﺎد ﻧﺷﺎط اﻟﻧﻘﻝ ،وﻫﺟر اﻟﻌدﻳد ﻣن أﺑﻧﺎء اﻟﻔﻼﺣﻳن ﻣﻬﻧﺔ آﺑﺎﺋﻬم وأﺟدادﻫم
ﻟﻠﺗوظف ﻛﻌﻣﺎﻝ وﻣﺳﺗﺧدﻣﻳن ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻝ واﻟورش ،وأﺻﺑﺢ ﺣﻠم اﺑن اﻟﻔﻼح ﻫو اﻣﺗﻼك ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺻﻐﻳرة ﻟﻧﻘﻝ
اﻟرﻛﺎب أو ﺷﺎﺣﻧﺔ ﻧﻘﻝ ﻳﻘودﻫﺎ وﻳﺳﺗﺛﻣرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﻝ ﺑﻧﻔﺳﻪ.
ﻛﺎن ﻟﻠﺣرﺑﻳن اﻟﺗﻲ ﺷﻧﻬﻣﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﺑﻌﺛﻲ ﻋﻠﻰ إﻳران واﻟﻛوﻳت وﻣﺎ ﺟرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌراق ﻣن دﻣﺎر
وﺣﺻﺎر اﻗﺗﺻﺎدي واﺣﺗﻼﻝ أﺟﻧﺑﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ وﺧﻳﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ ،ﻓﻘد ﺗﻔﺷﻰ اﻟﻔﺳﺎد ﺑﺄﻧواﻋﻪ ﺑﻳن
ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ اﻟﻣرﻛزﻳﺔ واﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ،وﺻﺎر ﻣن اﻟﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻟﻣواطﻧﻳن
اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ أﺑﺳط اﻟﺧدﻣﺎت ﻣن ﻣوظﻔﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣن دون دﻓﻊ رﺷوة ،وﺗﻌذر اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ وظﻳﻔﺔ
ﺣﻛوﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﺣﺎﻻت ﻣن دون رﺷوة أو وﺳﺎطﺔ أﺻﺣﺎب اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﻧﻔوذ ،وﺗزاﻣن اﻧﺗﺷﺎر ﻫذﻩ

اﻟﺳﻠوﻛﻳﺎت اﻟﻣﻧﺣرﻓﺔ ﻣﻊ ﺗدﻫور اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ وأداء ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ واﺗﻬﺎم ﻛﺑﺎر اﻟﻣﺳؤوﻟﻳن ﺑﺎﻻﺧﺗﻼس
وﺳوء اﻟﺗﺻرف ﺑﺎﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺣﺗﻰ أﺻﺑﺢ ﺷﺎﻏﻠو اﻟوظﺎﺋف اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ ﻫدﻓﺎً ﻟﻠﺗﻧدر واﻻزدراء ،وﻗد

اﻋﺗرف ﻟﻲ أﺣد ﻛﺑﺎر اﻟﻣﻼﻛﻳن ﺑﺄﻧﻪ اﻋﺗﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﻳم رﺷوة إﻟﻰ اﻟﻣﺳؤوﻝ ﻋن ﺗﺄﺟﻳر أراﺿﻲ اﻹﺻﻼح
اﻟزراﻋﻲ ﻟﻛﻲ ﻳﻔوز ﺑﻌﻘد ﺗﺄﺟﻳر أراﺿﻲ ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺳﺑق ﻟﻺﺻﻼح اﻟزراﻋﻲ اﻻﺳﺗﻳﻼء ﻋﻠﻳﻬﺎ.
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اﻟﻔﻼﺣون
ﻟم ﻳﺗﺣﺳن اﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي أو اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻠﻔﻼﺣﻳن ﺑﻌد اﻧﻘﻼب 1958م ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم
ﻼ وﻻ
ﻣن اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﺗﻲ أﺻدرﺗﻬﺎ واﻟﺷﻌﺎرات اﻟﺗﻲ رﻓﻌﺗﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ ،وظﻝ دﺧﻝ اﻟﻔﻼح ﺿﺋﻳ ً
ﻳﻛﺎد ﻳﺳد ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﻳﺎة اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺣﺗﻰ ﺑﻌد إﻧﺷﺎء اﻟﺟﻣﻌﻳﺎت اﻟﺗﻌﺎوﻧﻳﺔ وﺳﻳطرة اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺎرة

اﻟﻣﺣﺎﺻﻳﻝ اﻟﺣﻘﻠﻳﺔ ،وأدى اﻻزدﺣﺎم اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻷرﻳﺎف إﻟﻰ ﺗﺻﺎﻋد ﻫﺟرة اﻟﻘروﻳﻳن إﻟﻰ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ وﻣدن
أﺧرى ﺑﺣﺛﺎً ﻋن ﻓرص ﻋﻣﻝ وﺗﻌﻠﻳم وﺣﻳﺎة أﻓﺿﻝ واﺿﻌﻳن ﺛﻘﺗﻬم ﺑوﻋود اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﺑﺎﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ
واﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ ﺗوﻓﻳر اﻟﻔرص واﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻔﺋﺎت اﻟﺷﻌب اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﺣروﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻬد اﻟﻣﻠﻛﻲ.

وﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﺳﺗﻘﺑﻝ اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻔﻼﺣﻳن اﻟﻌﻬد اﻟﺟﻣﻬوري ﺑﺣﻣﺎس وﺗﺻﺎﻋد ﻓﻲ اﻟﺗوﻗﻌﺎت،
وﻟم ﻳﺧف ﻫؤﻻء ﺗﺷﻔﻳﻬم وﺷﻣﺎﺗﺗﻬم ﻣن اﻧﻬﻳﺎر اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟرؤﺳﺎء وﺷﻳوخ
اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ ،واﻋﺗﻘد اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬم ﺑﺄن اﻻﻧﺗﻣﺎء ﻟﻸﺣزاب اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﺑدﻳﻝ أﻓﺿﻝ ﻣن اﻟوﻻء اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻓﺎﻧﺿﻣوا إﻟﻳﻬﺎ
دون ﻓﻬم ﻋﻣﻳق ودﻗﻳق ﻷﻫداﻓﻬﺎ وﻣﺑﺎدﺋﻬﺎ ﻓﻛﺎن ﻣﻧﻬم اﻟﺷﻳوﻋﻲ واﻟﺑﻌﺛﻲ واﻟوطﻧﻲ اﻟدﻳﻣﻘراطﻲ وﻟم ﻳﻛﺗﺷﻔوا

ﺑﺄﻧﻬم اﺳﺗﺑدﻟوا ﻧظﺎﻣًﺎ ﺳﻠطوﻳﺎً ﺑﺂﺧر ﻻ ﻳﺧﺗﻠف ﻋﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺟوﻫر إﻻ ﺑﻌد ﺣﻳن .وﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻧﺗﻬﺎء ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ

اﻟﺷﻳوخ اﻻﻋﺗﺑﺎطﻳﺔ داﺋﻣﺎً واﻟﺳﻳﺋﺔ أﺣﻳﺎﻧﺎً ﻓﻠم ﻳﺟﻧوا أﻳﺔ ﻓواﺋد ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗذﻛر ،ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟم
ﺗﻛن اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺗﻲ وزﻋﻬﺎ ﻋﻠﻳﻬم اﻹﺻﻼح اﻟزراﻋﻲ ﻛﺎﻓﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻟم ﺗﻘدم ﻟﻬم اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ ﻧﻔس

اﻟﺗﺳﻬﻳﻼت ﻣن ﺑذور وﺣراﺛﺔ وﻣﻳﺎﻩ وﺳﻣﺎد وﺣﺻﺎد اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧوا ﻳﺣﺻﻠون ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن ﺷﻳوﺧﻬم ،وﻟم ﺗﻛن ﻫذﻩ

اﻟﺟﻬﺎت ﺟﺎدة ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻳس ﻗﻧوات ﻟﺗﻣﺛﻳﻝ ﻣطﺎﻟﺑﻬم وآراﺋﻬم ﻟدى اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ ،وﻟم ﺗﻛن

اﻟﺟﻣﻌﻳﺎت اﻟﻔﻼﺣﻳﺔ اﻟﺗﻲ أﻧﺷﺄت ﺑﻌد 1958م ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻳﺎم ﺑذﻟك ﻓﻘد ﻛﺎن رؤﺳﺎﺋﻬﺎ ﺧﺎﺿﻌﻳن ﺗﻣﺎﻣﺎً
ﻟﺗوﺟﻳﻬﺎت اﻷﺣزاب اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻧﺗﻣون إﻟﻳﻬﺎ أو ﻳﻘﻌون ﺗﺣت ﻧﻔوذﻫﺎ وﺑﺎﻟﺗﺣدﻳد اﻟﺣزب اﻟﺷﻳوﻋﻲ ﺑﻌد
إﻧﺷﺎء اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ ﻣﺑﺎﺷرة وﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد ﻟﻸﺟﻬزة اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻷﻣﻧﻳﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ وﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺣزب اﻟواﺣد،
وﻛﺎن رﺋﻳس اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ ﻳﻌﻳن ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﺎرﻩ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس وﻻءﻩ ﻟﻠﻧظﺎم واﺳﺗﻌدادﻩ
ﻟﺣﻣﻝ ﺷﻌﺎراﺗﻪ واﻟدﻓﺎع ﻋﻧﻬﺎ ،واﻋﺗﻘد ﺑﻌض رؤﺳﺎء اﻟﺟﻣﻌﻳﺎت اﻟﻔﻼﺣﻳﺔ ﺑﺄﻧﻬم ﺣﻠوا ﻣﺣﻝ رؤﺳﺎء وﺷﻳوخ
اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ ﻓﺣوﻟوا ﻣﻛﺎﺗﺑﻬم إﻟﻰ ﻣﺿﺎﺋف أو ﺣﺎوﻟوا ﺗﺣﻘﻳق ذﻟك ،وأﺑﻠﻐوا اﻟﻔﻼﺣﻳن ﺑﺄن ﻋﻠﻳﻬم أن ﻳﺣﺿروا
ﻣﺟﺎﻟﺳﻬم ﺑﺎﻧﺗظﺎم واﻟذي ﻳﺗﺧﻠف ﻋن ذﻟك ﻳﺗﻌرض ﻟﺗوﺑﻳﺦ ﻣن رﺋﻳس اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ.
اﻟﻣﻧﺑوذون
ﻟم ﺗﺗﻐﻳر ﺟذرﻳﺎً ﻧظرة اﻟﻘﺑﻠﻳﻳن إﻟﻰ ﻓﺋﺔ اﻟﻣﻧﺑوذﻳن وﺗﺻﻧﻳﻔﻬم ﻓﻲ أدﻧﻰ ﻣﺳﺗوى اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو ﺣﺗﻰ

ﺧﺎرج اﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،ﻟﻛن ﻧﻔور اﻟﻘﺑﻠﻳﻳن ﻣن اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻳدوي ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟزراﻋﺔ ﻗد ﺧﻔت ﺣدﺗﻪ ﻛﺛﻳ ًار،
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وﻳﺗﺿﺢ ﻫذا ﻣن إﻗﺑﺎﻝ أوﻻدﻫم ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻳدوﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺧدﻣﺎت ،ﻛﻣﺎ أن اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣﻬن
واﻟﺣرف اﻟﻳدوﻳﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﻗد أﺧذت ﺑﺎﻻﻧﻘراض ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺗوﻓر اﻟﺑداﺋﻝ اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ.
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اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻟث

اﻟﻘﻳم واﻟﻌﺎدات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ
ﻳﺗطرق ﻫذا اﻟﻔﺻﻝ إﻟﻰ اﻟﻘﻳم واﻟﻌﺎدات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ ،وﻳﺗﺑﻳن ﻣن

اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة أن ﻣن أﻫم ﻫذﻩ اﻟﻘﻳم اﻟذﻛورة أو اﻟرﺟوﻟﺔ وﻣﺎ ﻳرﺗﺑط ﺑﻬﺎ ﻣن ﻗﻳم اﻟﻔردﻳﺔ واﻟﻌدواﻧﻳﺔ
واﻟﺷرف واﻟﺳﻣﻌﺔ واﻟﺳﺗر واﻟﺛﺄر وﺗﺑﺟﻳﻝ اﻟﻘوة واﻟﺛروة ،وﻗد ظﻠت ﻫذﻩ اﻟﻘﻳم ﺳﺎﺋدة ﺣﺗﻰ ﺑﻌد ﻗﻳﺎم اﻟﻧظﺎم
اﻟﺟﻣﻬوري ،وﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻔﺗرض أن ﺗﻛون ﺗﺄﺛﻳراﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻛﻳر واﺗﺟﺎﻫﺎت وﺳﻠوك اﻷﻓراد ﻗد ﺿﻌﻔت إﻟﻰ
ﺣد ﻣﺎ ﺑﺳﺑب ﻋواﻣﻝ ﻋدﻳدة ﻣﻧﻬﺎ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻧﻔﺗﺎح اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻘﺑﻠﻲ اﻟﻣﻐﻠق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌراﻗﻲ
اﻷﻛﺑر واﻟﻌﺎﻟم ﺑﺄﺟﻣﻌﻪ ﻣن ﺧﻼﻝ وﺳﺎﺋﻝ اﻹﻋﻼم ﻣن ﺻﺣف وﻣﺟﻼت ٕواذاﻋﺔ ﻣﺳﻣوﻋﺔ وﻣرﺋﻳﺔ وﺗوﻓر
وﺳﺎﺋﻝ اﻻﺗﺻﺎﻝ واﻟﻣواﺻﻼت.
ﻗﻳﻣﺔ اﻟرﺟوﻟﺔ
ﻳﺳﺗﻣد اﻟﻘﺎطﻧون ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ ﻗﻳﻣﻬم اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺑﻠﻲ اﻟذي ﺗرﻋرﻋوا وﻋﺎﺷوا ﻓﻲ

ظﻠﻪ ،وﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋن ﻛﺛب ﻋﻠﻰ أﻓﻛﺎر وﺳﻠوك ﻫؤﻻء اﻟﻘﺑﻠﻳﻳن ﻓﺈن ﻣن اﻟﺟﺎﺋز وﺻﻔﻬم ﺑـ "ﺑدو زراع" إذ
ﺗﻛﺎد ﺗﻧﻌﻛس ﺻورة اﻟﺑدوي وﺣﻳﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻗﻳم اﻟﻘﺑﻠﻳﻳن ،وﻳﻌود ﻫذا إﻟﻰ أن ﻫذﻩ اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ ﻟم ﺗﺗﺣوﻝ ﻋن اﻟﺑداوة
وﺗﺳﺗﻘر ﻓﻲ ﺟﻧوب اﻟﻌراق ﻟﺗﻌﻣﻝ ﻓﻲ اﻟزراﻋﺔ إﻻ ﻣﻧذ ﻓﺗرة ﻗرﻳﺑﺔ ﻧﺳﺑﻳًﺎ ،وﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟذﻟك ﻓﻘد ظﻠت ﻣﻠﺗزﻣﺔ

ﺑﻘﻳﻣﻬﺎ وﺗﻘﺎﻟﻳدﻫﺎ وﻋﺎداﺗﻬﺎ اﻟﺑدوﻳﺔ ،وﻟم ﻳﻐﻳر اﻧﺗﻘﺎﻟﻬم ﻣن اﻟﺑداوة واﻟرﻋﻲ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻘرار واﻟزراﻋﺔ ﻣن ﻫذﻩ
اﻟﻘﻳم واﻟﺗﻘﺎﻟﻳد ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﻳرة.

ﺗﻌﺗﺑر ﻗﻳﻣﺔ اﻟرﺟوﻟﺔ أو اﻟذﻛورة أﺳﺎﺳﻳﺔ ﺑﻝ ﻗد ﺗﻛون ﻫﻲ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻘﺑﻠﻲ،
وﺗﻌﻛس ﻫذﻩ ذﻛورﻳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻣﺎ ﻳﻔرض ﻋﻠﻰ أﻓرادﻩ ﻣن اﻟذﻛور اﺗﺟﺎﻫﺎت وﺳﻠوك ﻟﺑﻠوغ ﻣرﺗﺑﺔ وﻣﻛﺎﻧﺔ
اﻟرﺟﺎﻝ ﻛﺎﻣﻠﻲ اﻟرﺟوﻟﺔ ﻳﻣﻛن اﻟوﺛوق ﺑﻘدراﺗﻬم ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻲ ﻳﻛﻠف ﺑﻬﺎ اﻟرﺟﺎﻝ ﻣﺛﻝ اﻟدﻓﺎع ﻋن
اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ وأراﺿﻳﻬﺎ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرف واﻟﺳﻣﻌﺔ وﻏﻳر ذﻟك .وﻻ ﺗوﺟد ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ طﻘوس وﺗﻘﺎﻟﻳد
ﻟﻠﺑﻠوغ وﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ اﻟﺑداﺋﻳﺔ ،وﻟﻛن ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗدرﻳب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺗﺑدأ

ﻓﻲ ﺳن ﻣﺑﻛرة ﺣﻳﻧﻣﺎ ﻳطﻠب ﻣن اﻟﻳﺎﻓﻌﻳن ﻣﺳﺎﻋدة اﻟرﺟﺎﻝ ﻓﻲ ﻋﺎﺋﻠﺗﻬم ﻋﻠﻰ أداء ﻣﻬﺎم اﻟزراﻋﺔ ورﻋﻲ

اﻟﺣﻳواﻧﺎت وﻳﺷﺟﻌوﻧﻬم ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻳد ﻣظﺎﻫر وﺳﻠوﻛﻳﺎت اﻟرﺟﺎﻝ ﻣﺛﻝ ﻟﺑس اﻟﻌﻘﺎﻝ وﺣﺿور ﻣﺟﺎﻟس اﻟﻛﺑﺎر.
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وﺗﻔرض ﻗﻳﻣﺔ اﻟرﺟوﻟﺔ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻣﻳز ﻋن اﻷﻧوﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻔﻛﻳر واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت واﻟﺳﻠوك وذﻟك
ﺣﺗﻰ ﻻ ﻳﺗﻌرض اﻟطﻔﻝ أو اﻟﺑﺎﻟﻎ إﻟﻰ ﺗﻬﻣﺔ "اﻟﺗﺧﻧث" اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر وﺻﻣﺔ ﻋﺎر ﻛﺑﻳرة ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻧﺗﺎﺋﺞ
وﺧﻳﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺣﻳﺎة وﻣﺳﺗﻘﺑﻝ اﻟﻔرد وﻣﻛﺎﻧﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،وﻳﺣﺗﻘر أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧﻧث اﻟذي ﻳﺷﻛﻝ
ﻫدﻓﺎً ﻣﺷروﻋﺎً ﻟﺗﻧدرﻫم وﺳﺧرﻳﺗﻬم وﺣﺗﻰ اﻋﺗداءاﺗﻬم اﻟﺟﻧﺳﻳﺔ.
وﺣﺗﻰ ﻳﺛﺑت اﻟﻘﺑﻠﻲ رﺟوﻟﺗﻪ ﻋﻠﻳﻪ أن ﻳﺑدي درﺟﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻔﻛﻳر واﻟﺳﻠوك واﻟﻌدواﻧﻳﺔ
واﻟﻘدرة اﻟﺟﻧﺳﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻐر واﻟﻛﺑر ،وﻫذﻩ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ اﻷﻗرب ﻣﺎ ﺗﻛون إﻟﻰ اﻟﻔردﻳﺔ اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗﺻف
ﺑﻬﺎ اﻟﺑدوي ﺗﺗﻧﺎﻣﻰ ﻣﻊ اﻟوﻋﻲ واﻹﺣﺳﺎس اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﻳﺷد أﻓراد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ إﻟﻰ ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض ،وﺗﺗﺿﺢ
ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ ﻓﻲ طرﻳﻘﺔ اﻟﻌﻣﻝ واﻹﻧﺗﺎج ،ﺣﻳث ﻳﻔﺿﻝ ﻛﻝ ﻓرد زراﻋﺔ ﻗطﻌﺔ أرض ﺑﻧﻔﺳﻪ أو ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ
ﻣن أﻓراد ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ دون اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎون اﻵﺧرﻳن إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺿرورة اﻟﻘﺻوى .وﻳطﻠق اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻋﻠﻰ

اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﺗﺳﻣﻳﺔ "اﻟﺣﺷر" ،وﺗذﻣر اﻟﻔﻼﺣون ﻓﻲ اﻟﻌﻬد اﻟﻣﻠﻛﻲ ﻣن اﻟﺣﺷر اﻟذي ﻳﻔرﺿﻪ ﻋﻠﻳﻬم
رؤﺳﺎء اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ وﺷﻳوﺧﻬﺎ ﻣﺗﻧﺎﺳﻳن ﺿرورﺗﻪ ﻓﻲ إﻧﺟﺎز اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟزراﻋﻳﺔ اﻟﻛﺑرى ﻣﺛﻝ ﺷق وﺗﻧظﻳف ﻗﻧوات
اﻟري واﺳﺗﺻﻼح اﻷراﺿﻲ ٕواﻧﺟﺎز ﺑﻌض اﻟﻌﻠﻣﻳﺎت اﻟزراﻋﻳﺔ .وﻟم ﻳﻌرف اﻟﻘﺑﻠﻳون ﻧظﺎﻣﺎً ﻟﻠﻌﻣﻝ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ
ﻓﻲ اﻟزراﻋﺔ ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﻗﻳﺎم رﺟﺎﻝ اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ ﺑزراﻋﺔ اﻷرض ﺑﺷﻛﻝ ﺟﻣﺎﻋﻲ ﺛم اﻗﺗﺳﺎم ﻏﻠﺗﻬﺎ.

اﻟﻌدواﻧﻳﺔ
ﻟﻛﻲ ﻳﺑرﻫن اﻟﻘﺑﻠﻲ ﺑﺄﻧﻪ رﺟﻝ ﺣﻘﻳﻘﻲ ﻋﻠﻳﻪ أن ﻳﺑدي ﻣظﺎﻫر اﻟرﺟوﻟﺔ ﻣﺛﻝ اﻟﺟدﻳﺔ واﻟﺻراﻣﺔ واﺟﺗﻧﺎب
اﻹﻓراط ﻓﻲ اﻟﻣزاح واﻟﺿﺣك وﻏﻳر ذﻟك ﻣن اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﺻﻔﺎت اﻟرﺟوﻟﺔ ،ﻛﻣﺎ أن ﻋﻠﻳﻪ

أن ﻳﺑدي ﺣﺳﺎﺳﻳﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻵﺧرﻳن اﻟﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻳﻪ ﻓﻲ ﺣﺿورﻩ أو ﻏﻳﺎﺑﻪ وأن ﻳﺗﺻدى ﻟﻛﻝ ﻗوﻝ
أو ﺗﺻرف ﻳﻧﺗﻘص ﻣن ﻛراﻣﺗﻪ ﺑرد ﻓﻌﻝ ﺣﺎزم ،ورﺑﻣﺎ ﺑﻠﻐت ﻫذﻩ اﻟﺣﺳﺎﺳﻳﺔ ﺗطرﻓﺎً ﻣرﻋﺑﺎً ﻛﻣﺎ ﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ إﻗدام

ﺟزار ﻋﻠﻰ ﻗﺗﻝ رﺟﻝ طﻌﻧﺎً ﺑﺎﻟﺳﻛﻳن ﻛﺎن ﻳﺟﻠس ﺑﺟﺎﻧﺑﻪ ﻓﻲ أﺣد ﻣﻘﺎﻫﻲ اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ ﻷﻧﻪ ﺑﺻق ﻋﻠﻰ اﻷرض
ﻓوﻗﻊ رذاذ ﻣن ﺑﺻﺎﻗﻪ ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن ﻗدم اﻟﺟزار ،وﻟم ﻳﺣدث ذﻟك ﻓﻲ أواﺋﻝ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﻳن ﺑﻝ ﻓﻲ أواﺧر

اﻟﺳﺑﻌﻳﻧﺎت ﻣﻧﻪ ،وﻟم ﻳﺳﻠم ﻣﻧﻬﺎ أﺣد اﻓراد ﻋﺎﺋﻠﺔ رؤﺳﺎء ﻗﺑﻳﻠﺔ اﻟﺣﻣﻳدات ﻓﻲ اﻟﻣﻬﺟر ،ﻓﻘد أﻗدم رﺟﻝ دﻳن
ﺷﻳﻌﻲ وﺑﻌض ﻣن أﻓراد ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻏﺗﻳﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻛﻧدا ﻓﻲ أواﺋﻝ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺑﺳﺑب ﺧﻼف ﻛﺎن ﻳﻣﻛن

ﺣﻠﻪ ﺑﺎﻻﺣﺗﻛﺎم إﻟﻰ اﻟﺷرع أو اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻛﻧدي ،ﻟﻛن ﺗﺑﻳن ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻧﻛراء أن اﻟﺣﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣﻔرطﺔ
ﻟﻠﺳﻣﻌﺔ وﻣﺎ ﺗﺛﻳرﻩ ﻣن ﻋدواﻧﻳﺔ أﻗوى ﺗﺄﺛﻳ اًر ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻟﻳم اﻟدﻳﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻟﻘﺑﻠﻳﻳن.
وﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم ﻓﺈن ﻋدواﻧﻳﺔ اﻟرﺟﻝ اﻟﻘﺑﻠﻲ اﻟذي ﻳﻛﺗﺳﺑﻬﺎ ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ ﻻ ﺗردﻋﻬﺎ ﺳوى ﻋدواﻧﻳﺔ اﻟرﺟﺎﻝ
اﻵﺧرﻳن ،إذ ﻋﻠﻳﻪ أن ﻳراﻋﻲ ﻓﻲ أﻗواﻟﻪ وﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ رﺟوﻟﺔ وﻛراﻣﺔ اﻵﺧرﻳن وأﻻ ﻳﺗﻌدى ﻋﻠﻳﻬﺎ ٕواﻻ ﺗﻌرض
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ﻻﻧﺗﻘﺎﻣﻬم اﻟذي ﻗد ﻳﺻﻝ إﻟﻰ ﺣد اﻟﻘﺗﻝ ،وﻗد ﻳﻛون ﻫذا اﻟﺳﺑب وراء اﻟﻌرف اﻟﻘﺑﻠﻲ اﻟﺻﺎرم ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ
اﻹﻓراط ﻓﻲ اﻟﻌدواﻧﻳﺔ وﺧروﺟﻬﺎ ﻋن اﻟﺣد اﻟﻣﻘﺑوﻝ ،إذ ﻳﻌﺎﻗب ﻛﻝ ﻣن ﻳﺗﺟﺎوز ﻫذﻩ اﻟﺣدود ﺑﻌﻘوﺑﺎت ﺷدﻳدة
ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﺷدة اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻣن ﻋﻘوﺑﺎت اﻟﻐراﻣﺔ إﻟﻰ إﺑﺎﺣﺔ دﻣﻪ ﻟﻠﺛﺄر.
ﻳﺳود اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ أﺟواء ﻣن اﻟﺗوﺗر اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺑﺳﺑب ﻫذﻩ اﻟﻌدواﻧﻳﺔ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ،وﻟﻬذا اﻟﺳﺑب
ﻛﺎن اﻟﺟﻣﻳﻊ ﺣرﻳﺻﻳن ﻋﻠﻰ ﺣﻣﻝ اﻟﺳﻼح اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﻳس ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻧﻔس واﻟﻌرض واﻟﻣﺎﻝ ﻣن ﻋدوان اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ
اﻷﺧرى ﻓﺣﺳب ﺑﻝ ﻣن ﻋدواﻧﻳﺔ أﻓراد اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ أﻳﺿﺎً ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك أﺣﻳﺎﻧﺎً اﻷﻗرﺑﺎء ﻣن أوﻻد ﻋم وﺧﺎﻝ.
وﻳﻛﺎد ﻻ ﻳﺧﻠو ﺑﻳت ﻣن ﻗطﻌﺔ ﺳﻼح واﺣدة أو أﻛﺛر ،وﻳﻔﺿﻝ اﻟﻘروﻳون اﻟﺑﻧدﻗﻳﺔ وﻳﻠﻳﻬﺎ اﻟﻣﺳدس ،وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ

إﻟﻰ اﻟﺳﻼح اﻟﻧﺎري ﻳﻘﺗﻧون أﻧواﻋﺎً أﺧرى ﻣن اﻷﺳﻠﺣﺔ ﻣﺛﻝ اﻟﺳﻳوف واﻟﺧﻧﺎﺟر واﻟرﻣﺎح و"اﻟﻣﻘوار" ،واﻷﺧﻳر

ﺳﻼح ﻓﺗﺎك ﻣﻛون ﻣن ﻋﺻﺎ ﻏﻠﻳظﺔ ﻗﺻﻳرة ﻓﻲ رأﺳﻬﺎ ﻛﺗﻠﺔ ﻣﻛورة ﻣن اﻟﻘﻳر ،وﺗﻛﻔﻲ ﺿرﺑﺔ واﺣدة ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ

رأس إﻧﺳﺎن ﻟﻘﺗﻠﻪ أو إﺻﺎﺑﺗﻪ ﺑﺈﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ،واﺷﺗﻬر اﻟﻣﻘوار ﺑﻌد ذﻳﺎع "اﻟﻬوﺳﺔ" أي أﻫزوﺟﺔ اﻟﻘﺗﺎﻝ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ
"اﻟطوب أﺣﺳن ﻟو ﻣﻘواري" وﻓﻳﻬﺎ ﻳﻔﺎﺧر اﻟﺟﻧوﺑﻳون ﺑﺎﻧﺗﺻﺎراﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻘوات اﻟﺑرﻳطﺎﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺳﻼﺣﻬم
اﻟﺑداﺋﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟطوب – أي اﻟﻣدﻓﻊ.

ﻳﺑرﻫن اﻟﻔﻼح ﻋﻠﻰ ﻋدواﻧﻳﺗﻪ ﺑﺻورة ﻣﺗﻛررة ﻓﻲ ﺣﻳﺎﺗﻪ اﻟﻳوﻣﻳﺔ ﺗﺗراوح ﺑﻳن رد اﻟﻔﻌﻝ اﻟﻌﻧﻳف وﻏﻳر
اﻟﻣﺗوازن ﻋﻠﻰ دﺧوﻝ ﺑﻘرة ﺟﺎرﻩ إﻟﻰ ﺣﻘﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﻘﺗﺎﻝ ﺑﺎﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﻧﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺋﻝ ﺗﺎﻓﻬﺔ ﻳﻣﻛن ﺣﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﻫم

واﻟﺗراﺿﻲ ﻣﺛﻝ ﺗوزﻳﻊ ﻣﻳﺎﻩ اﻟﺳﻘﻲ .وﻳﺿرب اﻟﻣﺛﻝ ﺑﻌدواﻧﻳﺔ إﺣدى اﻟﻌواﺋﻝ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ أﺑﻳد ﻣﻧﻬﺎ ﺟﻳﻼن
ﻣن اﻟرﺟﺎﻝ وﻛﺎد أن ﻳﻧﻘطﻊ اﺳﻣﻬﺎ ﺗﻣﺎﻣًﺎ وذﻟك ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺻراﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟدﻣوﻳﺔ اﻟﻣﺗﻛررة ﻣﻊ اﻟﻌواﺋﻝ اﻷﺧرى ﻣن

اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ،وﻗد ﺑﻠﻐت ﻋدواﻧﻳﺗﻬﺎ درﺟﺔ اﻧﺗﺣﺎرﻳﺔ ﺣﻳث ﻛﺎن رﺟﺎﻟﻬﺎ ﻳﺄﻧﻔون ﻣن اﻻﺣﺗﻣﺎء وراء ﺳﺎﺗر أﺛﻧﺎء
اﻟﻘﺗﺎﻝ ،وﻳﺻرون ﻋﻠﻰ إطﻼق ﻧﺎر اﻟﺑﻧﺎدق وﻗوﻓﺎً ﻣﻣﺎ ﻋﺟﻝ ﻓﻲ ﻗﺗﻠﻬم ٕواﺑﺎدﺗﻬم ﻋن آﺧرﻫم .وﻳﻣﺗزج إﻋﺟﺎب
اﻟﻧﺎس ﺑﺷﺟﺎﻋﺗﻬم وﺟرأﺗﻬم ﺑﺎﻻﺳﺗﻐراب واﻻﺳﺗﻬﺟﺎن ،وﺗؤﻛد وﺟود ﻫذﻩ اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﻌدواﻧﻳﺔ ﻣﻼﺣظﺔ ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر
ﻓﺎرس ﻣن أن اﻟﻘﺗﺎﻝ ﺑﻳن اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ وداﺧﻝ اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ اﻟواﺣدة ﻛﺛﻳ اًر ﻣﺎ ﻳﺣدث ﻷﻣر ﺗﺎﻓﻪ ﻣﺛﻝ ﺗﻌدي ﻣﺎﺷﻳﺔ ﻋﻠﻰ

زرع وﻗد ﻳﺳﺗﻣر اﻟﻘﺗﺎﻝ ﺑﻳن ﻗﺑﻳﻠﺗﻳن ﺣﺗﻰ ﺗﻧﻘرض اﻟﻌﺷﻳرة اﻟﻣﻬزوﻣﺔ ﻓﻳدﺧﻝ اﻟﻐﺎﻟب أرﺿﻬﺎ وﻳدك ﻗﻼﻋﻬﺎ

وﺣﺻوﻧﻬﺎ وﻳﺣرق ﺑﻳوﺗﻬﺎ وﻳﻧﻬب أﻣواﻟﻬﺎ ﻓﺗﺿطر اﻟﻌﺷﻳرة اﻟﻣﻐﻠوﺑﺔ إﻟﻰ اﻟرﺣﻳﻝ ﻋن أرﺿﻬﺎ .1وﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣﻝ

أن ﺗﻛون ﻣﻼﺣظﺔ ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﺗﺻرﻓﺎت ﻗد أوﺻﻠت اﻟدﻛﺗور ﺷﺎﻛر ﻣﺻطﻔﻰ ﺳﻠﻳم ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ اﻟﻣوﺳوﻣﺔ
"اﻟﺟﺑﺎﻳش :دراﺳﺔ أﻧﺗروﺑوﻟوﺟﻳﺔ ﻟﻘرﻳﺔ ﻓﻲ أﻫوار اﻟﻌراق" ﻟﻼﺳﺗﻧﺗﺎج ﺑـ"أن اﻟطرﻳق اﻟﻣﺛﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﻳﺎة ﻓﻲ ﻧظر
) (1ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر ﻓﺎرس ،ﻣﺻدر ﺳﺑق ذﻛرﻩ ،ص.107
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اﻟﺑدوي ﻫو اﻟﺣرب ﻓﻳﺟب ﻋﻠﻳﻪ أن ﻳﻛﺳب ﻋﻳﺷﻪ ﺑﺎﻟﺳﻳف وأن ﻛﺎﻓﺔ ﻗﻳﻣﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻫﻲ ﻗﻳم اﻟﻣﺣﺎرب.(1)".
وﺗﻣﺛﻝ اﻟﺣرب ﺟﺎﻧﺑًﺎ رﺋﻳﺳﻳًﺎ ﻣن ﺗراث اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ وﺗﺎرﻳﺧﻬم اﻟﻣﺣﻛﻲ إذ ﻳﺗذﻛر ﻛﺑﺎر اﻟﺳن وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ ﻓﻲ

اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﻘرﻳب ،وﻳﺣﻔظ اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬم أﺷﻌﺎ اًر وأﻫﺎزﻳﺟﺎً ﺗﺳﺟﻝ إﻗدام رؤﺳﺎﺋﻬم وﺑراﻋﺔ ﺧططﻬم اﻟﺣرﺑﻳﺔ
وﺷﺟﺎﻋﺔ ﻣﻘﺎﺗﻠﻳﻬم وﺟﺑن وﺧذﻻن أﻋداﺋﻬم .وﻟﻛﻝ ﻗﺑﻳﻠﺔ ﻧﺧوة وﻫﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻧﻔﻳر اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ وﻧداء اﺳﺗﻐﺎﺛﺗﻬﺎ إذ

ﻳﺳﺗدﻋﻲ ﺑﻬﺎ أي ﻓرد أو ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ أﻋﺿﺎء اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ اﻵﺧرﻳن ﻟﻧﺟدﺗﻪ ﺿد اﻷﻋداء ،ﻓﺈذا رﻓﻊ أﺣدﻫم

ﻋﻘﻳرﺗﻪ ﺑﻧﺧوة اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ ﻣﺛﻝ "أﺧوان ﺻﻘر" ﻓﺈن ﻋﻠﻰ ﻣن ﻳﺳﻣﻌﻪ ﻣن أﻓراد اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ اﻹﺳراع إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻋدﺗﻪ
ﻣرددﻳن "ﻋوﻧك" ،وﻟﻛﻝ ﻗﺑﻳﻠﺔ أﻳﺿﺎً ﺑﻳﺎرق ﻳﺣﻣﻠﻬﺎ أﻓرادﻫﺎ ﻋﻧد اﻟﻘﺗﺎﻝ وﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻣﺛﻝ ﻣواﻛب

اﻟﻌزاء اﻟﺣﺳﻳﻧﻲ وﺗﺷﻳﻳﻊ أﺣد ﺷﻳوخ اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ ،وﻳؤﻟف اﻟﻣوﻫوﺑون ﻣن أﻓراد اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ "اﻟﻬوﺳﺎت" أو اﻷﻫﺎزﻳﺞ اﻟﺗﻲ
ﻳرددوﻧﻬﺎ ﻗﺑﻝ اﻟﻘﺗﺎﻝ ﻟﺗﺷﺟﻳﻊ اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﻳن ورﻓﻊ روﺣﻬم اﻟﻣﻌﻧوﻳﺔ وﻫﻲ أﺷﺑﻪ ﺑﺎﻷﻧﺎﺷﻳد اﻟوطﻧﻳﺔ اﻟﺣﻣﺎﺳﻳﺔ ،وﻋﻧد

ﺗردﻳد ﻫذﻩ اﻟﻬوﺳﺎت ﺗدور ﻛﻝ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺣﺎرﺑﻳن ﻣﻬروﻟﺔ ﻓﻲ داﺋرة ﺻﻐﻳرة وﻫم ﻳطﻠﻘون اﻟﻧﺎر ﻓﻲ
اﻟﻬواء.
اﺣﺗرام اﻟﻘوة
ﺗرﺗﺑط ﺑﻘﻳﻣﺔ اﻟرﺟوﻟﺔ ﻗﻳﻣﺔ أﺧرى ﻣﻬﻣﺔ ﻫﻲ اﺣﺗرام وﺗﻣﺟﻳد اﻟﻘوة ﺑﺄﻧواﻋﻬﺎ :اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟدﻳﻧﻳﺔ
واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ،وﻳﺷﺗﻣﻝ ﻧظﺎم اﻟﻘﺑﻠﻳﻳن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﻳﻛﻝ واﺿﺢ ﻟﻠﻘوة ،ﻳﺣﺗﻝ رﺋﻳس اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ ﻓﻳﻪ ﻗﻣﺔ اﻟﻬرم
ﻣﺳﺗﺣوذاً ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺔ وﻗوة اﻷﻣر واﻟﻧﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ أﻓراد اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻷﻣور ،وﻟم ﺗﻛن ﺗوﺟد ﺣدود

ﻟﺳﻠطﺗﻪ وﻗوﺗﻪ ﺧﺎرج إطﺎر اﻟﻘﺎﻧون وﻳﺗﻌرض ﻛﻝ ﻣن ﻳﺧﺎﻟف ﻣﺷﻳﺋﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺔ .وﻧظ اًر ﻷﻫﻣﻳﺔ اﻟﻘوة ﻓﻘد
ﻳﺗﻧﺎﻓس ﻋﻠﻰ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ ﻋدة أﺷﺧﺎص ﻣن ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟرﺋﺎﺳﺔ وﻳﺑﻠﻎ ذﻟك ﺑﻬم ﺣد اﻟﻘﺗﺎﻝ وﻗﺗﻝ اﻷخ ﻷﺧﻳﻪ،

ﻓﻘد اﻏﺗﺎﻝ أﺣد ﺷﻳوخ اﻟﻌﺷﺎﺋر ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﻗرﻳﺑﺔ أﺧﺎﻩ طﻣﻌﺎً ﺑﺎﻟرﺋﺎﺳﺔ وﺑرر ﻓرﻳق اﻟﻣزﻫر ﻫذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ

اﻟﺷﻧﻌﺎء ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ "اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺷﺎﺋري" واﺻﻔﺎً ﻣﻘﺗرﻓﻬﺎ ﺑﺎﻟطﻣوح واﻟﺷﺟﺎﻋﺔ واﻟرﻓﻌﺔ"):(2

وﻟﻛن ﻫذا اﻟرﺟﻝ اﻟذي ﻗﺗﻝ اﺑن ﻋﻣﻪ أو أﺧﺎﻩ إذا أﺟﻠﻲ ﻓﻬو ﻳﺣﺗرم ﻣن ﻣراﺣﻝ ﺟﻼﺋﻪ
ﻟﻠﻣﻧزﻟﺔ اﻟرﻓﻳﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻳﻧظر ﻻ ﺑﻧظر اﻟﻣﺟرم اﻟﻌﺎدي ﺑﻝ ﺑﻧظر
اﻟرﺟﻝ اﻟطﻣوح ﻓﺗراﻩ ﺑﻳن ظﻬراﻧﻲ اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ اﻟﺗﻲ اﺗﺧذﻫﺎ ﻣرﻛ اًز ﻟﺳﻛﻧﺎﻩ ﻣن ﺟﻼﺋﻪ ﻫذا إذا

) (1ﺷﺎﻛر ﻣﺻطﻔﻰ ﺳﻠﻳم .اﻟﺟﺑﺎﻳش – دراﺳﺔ أﻧﺛروﺑوﻟوﺟﻳﺔ ﻟﻘرﻳﺔ ﻓﻲ أﻫوار اﻟﻌراق .ﺑﻐداد :ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻌﺎﻧﻲ،1970 ،
ص.146

) (2ﻓرﻳق اﻟﻣزﻫر آﻝ ﻓرﻋون ،اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺷﺎﺋري .ﺑﻐداد :ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح1941 ،م ،ص.62
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دﺧﻝ ﻋﻠﻳﻬم أو ﺣﻝ ﻓﻲ ﻧوادﻳﻬم ﻳﻘوﻣون ﻟﻪ إﺟﻼﻻً وﻳﺣﺗرﻣوﻧﻪ اﺣﺗراﻣﺎً ﻣﺎ ﻳﺣﺗرم اﻟرﺟﻝ

اﻟﺷﺟﺎع ﻟطﻣوﺣﻪ ﻓﻲ اﻟزﻋﺎﻣﺔ وﺣﺑﻪ ﻟﻠﺳﻳطرة وﺷﻐﻔﻪ ﺑﺎﻟﻧﻔوذ ٕواذا وﺟد رﺟﻝ ﻳﺗﺻف
ﺑﻬذﻩ اﻟﺻﻔﺎت ﻳﺟب أن ﻳﺣﺗرم ﻓﺈﻧﻪ إﻧﻣﺎ أﻗدم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺗﻝ ﻻ ﻷﻣر دﻧﻲء ﺑﻝ ﻷﻣر ﺧطﻳر
ﺑﻌﻳد ﻋن اﻟدﻧﺎءة ﻓﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺣﻝ ﺑﺳﺎﺣﺗﻬﺎ أن ﺗﺣﺗرﻣﻪ..
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟزراﻋﻳﺔ ﻣن أﻫم ﻣظﺎﻫر اﻟﻘوة واﻟﺛروة اﻟﺗﻲ ﻳﺣﺗرﻣﻬﺎ اﻟﻘﺑﻠﻳون ،وﻳﻣﺗﻠك رﺋﻳس اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ
وأﻗرﺑﺎؤﻩ ﻣن اﻟﺷﻳوخ ﻣﻌظم اﻷراﺿﻲ اﻟﺗﻲ ﺗزرﻋﻬﺎ اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ ،وﺗﺗﺿﺢ أﻫﻣﻳﺔ اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟزراﻋﻳﺔ ﻣن اﻟﺗﻧﺎﻓس
اﻟﺣﺎد ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﻳن اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ وداﺧﻝ اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ اﻟواﺣدة ،وﻗد ﺟرت اﻟﻌﺎدة ﺑﻳﻧﻬم ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺣواذ اﻻﺑن اﻷﻛﺑر ﻋﻠﻰ
ﺣﺻﺔ اﻷﺳد ﻣن أﻣﻼك أﺑﻳﻪ ،اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺑﻠﻎ اﻟﻧﺻف .وﻳذﻛر ﻓرﻳق اﻟﻣزﻫر أن ﺣﺻﺔ اﻻﺑن اﻷﻛﺑر وﺗﺳﻣﻰ

ﺑـ“اﻟﻛﺑرﻩ" ﺗﺗراوح ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﺑﻳن اﻟﺛﻠث واﻟرﺑﻊ ﻣن أراﺿﻲ أﺑﻳﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺳﻼﺣﻪ وﻣﻼﺑﺳﻪ وﺧﺗﻣﻪ)،(1
أﻣﺎ ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر ﻓﺎرس ﻓﻳذﻛر ﺑﺄن "أﻛﺑر اﻷﺧوة إن ﻛﺎن ﺣﺎزﻣﺎً ﻳﺧﺗص ﺑﻣﺎ ورﺛﻪ أﺑوﻩ وﻗد ﻳﻘﺗﺳم اﻻﺧوة

اﻟﻣﻳراث وﻳﺗﻧﺎزﻟوا ﻋن ﺛﻠﺛﻪ ﻷﻛﺑرﻫم وﻛﺛﻳ اًر ﻣﺎ ﺗُﺣدث ﻫذﻩ اﻷوﺿﺎع اﻟﻧزاع ﺑﻳن اﻷﺧوة ورﺑﻣﺎ أدى ذﻟك إﻟﻰ
ﻗﺗﻝ ﺑﻌﺿﻬم ﺑﻌﺿﺎً (2).وﻋﻧدﻣﺎ ﻗرر رﺋﻳس إﺣدى اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ ﻓﻲ اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ ﺗﻘﺳﻳم أراﺿﻲ واﻟدﻩ ﺑﻌد اﻟﺣرب
اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ اﺣﺗﻔظ ﻟﻧﻔﺳﻪ ﺑﻧﺻف اﻷراﺿﻲ ،وأراد ﺣرﻣﺎن اﻷﺻﻐرﻳن ﻣن أﺧوﺗﻪ ﻣن ﻏﻳر اﻷﺷﻘﺎء ﻣن

اﻟﻣﻳراث وطردﻫﻣﺎ .وﻳداﻓﻊ اﻟﻘﺑﻠﻳون ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﺎﻟﻳد اﻟﻣﻧﺎﻓﻳﺔ ﻟﻠﺷرع اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣﺑﺎدئ اﻟﻌداﻟﺔ ﺑﺻورة
ﺻﺎرﺧﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺿرورﻳﺔ ﻟﺗرﺳﻳﺦ ﺳﻠطﺔ رﺋﻳس اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ وﺗﻣﻳزﻩ ﻋن اﻵﺧرﻳن ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬم إﺧواﻧﻪ وأﻗرﺑﺎءﻩ ﻣن
ﺣﻳث اﻟﻘوة واﻟﺛروة ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﻌﺗﺑر ﻓﻳﻪ ﻣﻠﻛﻳﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﻣظﻬر اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻟﻠﺛروة واﻟﻘوة ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن
ﻋﺎﺋدﻫﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ.
اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘوة واﻟﺛروة ﻳﻌظم أﻓراد اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ ﻣظﺎﻫر رﺟوﻟﻳﺔ أﺧرى ﻣﺛﻝ اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ واﻟﺟرأة واﻟﻛرم،
وﻟﻳس ﻣن اﻟﺻﻌب ﺗﻔﺳﻳر اﺣﺗراﻣﻬم ﻟﻠﺷﺟﺎﻋﺔ اﻟﻔردﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺷﺑﻪ ﺑدوي ﺣﻳث ﺗﺗﺣﻛم اﻟﻘوة ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت

ﺑﻳن اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ وأﻓرادﻫﺎ ،وﻳﺳﻳطر ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻘوي ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻌﻳف ﻓﻲ وﺿﻊ أﻗرب إﻟﻰ ﺷرﻳﻌﺔ اﻟﻐﺎب وﻓﻘﺎً ﻟﻠوﺻف

اﻟدﻗﻳق اﻟﺗﺎﻟﻲ" :ﺗﻛﺎد ﺗﻛون ﻳد اﻟﻘوة ﻓﻲ ﻟواء اﻟدﻳواﻧﻳﺔ ﻓوق ﻛﻝ ﺷﻲء ﻓﻣن أراد ﻏﺻب ﻣﺎء ﻏﻳرﻩ وﻛﺎن أﻗوى

) (1اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،ص.149
) (2ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر ﻓﺎرس ،ﻣﺻدر ﺳﺑق ذﻛرﻩ ،ص.108
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ﻣﻧﻪ ﺳد ﻣﺟرى اﻟﻣﻳﺎﻩ وﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳرﻳد") .(1وﺣﺗﻰ ﻻ ﻳﻔﻘد اﻟرﺟﻝ ﻣﻧﻬم اﻋﺗﺑﺎرﻩ وﺗﻘدﻳر اﻵﺧرﻳن ﻟﻪ ﻋﻠﻳﻪ
ﻼ وﺻﺑ اًر ﺗﻠﻳق ﺑﺎﻟرﺟﺎﻝ ﻛﻣﺎ ﻳﺗﺑﻳن ﻣن اﻟرواﻳﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
أن ﻳﺑدي ﺷﺟﺎﻋﺔ وﺗﺣﻣ ً
أﺛﻧﺎء اﺳﺗﻌﺎر اﻟﺣرب اﻟﻌراﻗﻳﺔ-اﻹﻳراﻧﻳﺔ ازرﻧﻲ أﺣد اﻷﻗرﺑﺎء ﻓﻼﺣظت اﺿطراﺑﻪ ورﻋﺷﺔ
ﻳدﻳﻪ واﺻﻔرار وﺟﻬﻪ وﺗﻔﺻد اﻟﻌرق اﻟﻐزﻳر ﻣﻧﻪ ﺳﺄﻟﺗﻪ ﻋن أﺣواﻟﻪ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻓﻲ
طرﻳﻘﻪ ﻟﻼﻟﺗﺣﺎق ﺑوﺣدﺗﻪ اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ ﺑﻌد اﺳﺗدﻋﺎء ﻣواﻟﻳدﻩ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ ﻓﺳﺄﻟﺗﻪ إن
ﻛﺎن ذﻟك اﻻﺧﺗﻳﺎر اﻟوﺣﻳد أﻣﺎﻣﻪ ﻓﺄﺧﺑرﻧﻲ أن اﻟﺑﻌض اﻗﺗرح إﺧراﺟﻪ إﻟﻰ ﺑﻠد ﻣﺟﺎور
ﺣﻳث ﺳﻳﺗﻛﻔﻝ أﻧﺎس ﻫﻧﺎك ﺑرﻋﺎﻳﺗﻪ وﺗﺄﻣﻳن ﻋﻣﻝ ﻟﻪ ﻟﻛﻧﻪ رﻓض ﻟﻳس ﻷﻧﻪ ﻣﺗﺣﻣس
ﻟﻠﺣرب وﻟﻛﻧﻪ ﻳﺧﺷﻰ أن ﻳﺻﻔﻪ اﻟﻧﺎس ﺑﺎﻟﺟﺑن.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ واﻟﺻﺑر ﻳﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺑﻠﻲ اﻟﺗﺣﻠﻲ ﺑﺎﻟﻛرم وﻳﺗﺣﺗم ﻋﻠﻳﻪ أداء واﺟب اﻟﺿﻳﺎﻓﺔ

ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ ﻧﺣو زوارﻩ وﺗﻘدﻳم أﻓﺿﻝ اﻟطﻌﺎم واﻟﺷراب ﻟﻬم وﻛذﻟك ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﻣﺑﻳت ﻓﻲ دارﻩ ﻟو أرادوا ذﻟك
ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋﻣﺎ ﻳﺳﺑﺑﻪ ذﻟك ﻣن ﺗﻛﺎﻟﻳف ﺑﺎﻫظﺔ وﻣﺷﻘﺔ ﻟﻪ وﻷﻫﻝ ﺑﻳﺗﻪ ،وﻳﺳﺗﻘﺑﻝ اﻟﺷﻳوخ ﺿﻳوﻓﻬم ﻓﻲ
اﻟﻣﺿﺎﺋف اﻟﺗﻲ أﻧﺷﺄت ﻟﻬذا اﻟﻐرض ،وﻻ ﺷك ﺑﺄن اﻻﻟﺗزام ﺑﻬذا اﻟﺗﻘﻠﻳد اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻳرﻫق ﻛﺎﻫﻝ اﻟﻔﻼﺣﻳن اﻟﻔﻘراء
ورﺑﻣﺎ أدى ﺑﻬم إﻟﻰ اﻟﻌوز واﻻﻗﺗراض ﻟﻛن ذﻟك أﻫون ﻋﻠﻳﻬم ﻣن ﺗﻌرﻳض اﺳﻣﻬم ﻟﻼﻧﺗﻘﺎد وﺳﻣﻌﺗﻬم ﻟﻠﺗﺟرﻳﺢ
واﻻﻧﺗﻘﺎص.
اﻟﺷرف واﻟﻌرض
ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟرﺟوﻟﺔ وﻣﺎ ﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن ﻣظﺎﻫر وﺳﻠوك ﻗﻳﻣﺔ أﺧرى ﻣﻬﻣﺔ وﻫﻲ اﻟﺷرف واﻟﺳﻣﻌﺔ واﻟﺗﻲ

ﻼ
ﻳﻌﺗﺑرﻫﺎ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟدارﺳﻳن ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻘﺑﻠﻳﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﻣن أﻫم اﻟﻘﻳم ﻓﻳﻬﺎ ،وﻻ ﻳﻛون اﻟﻘﺑﻠﻲ رﺟ ً
ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﻛﻠﻣﺔ ﺑﻳن ﺟﻣﺎﻋﺗﻪ إذا ﻟم ﻳﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﺳﻣﻌﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌداﻩ ﻟﺗﺷﻣﻝ ﻛﺎﻓﺔ أﻓراد ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ .وﺗﺗطﻠب

اﻟﺳﻣﻌﺔ اﻟطﻳﺑﺔ واﻟﻌطرة أن ﻳﻛون ﺳﻠوك اﻟﻔرد وﻣن ﻳرﺗﺑط ﺑﻪ ﺳﻠوﻛﺎً ﻣﻘﺑوﻻً ﻣﺗﻔﻘﺎً ﻣﻊ أﻫم ﻗﻳم وﺗﻘﺎﻟﻳد وﻋﺎدات

اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ ،وﻳﺳﺗﻌﻣﻝ ﻣﺻطﻠﺢ "اﻟوﺟﻪ" ﻟﻠﺗﻌﺑﻳر ﻋن اﻟﺳﻣﻌﺔ ،وﺗﺷﺗرك ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺣﺿﺎرات اﻟﺷرﻗﻳﺔ ﻣن اﻟﻳﺎﺑﺎن
ﺣﺗﻰ اﻟﻣﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم وﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ اﻟﺳﻣﻌﺔ اﻟطﻳﺑﺔ ﻳوﺻف ﺑـ"ﻛﺳران اﻟوﺟﻪ"،

وﻛﺄن اﻟوﺟﻪ ﻟوح زﺟﺎج أو ﻣرآة ،وﻳﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺳﻣﻌﺗﻪ وﺷرﻓﻪ وﻋرﺿﻪ ﻣن
اﻟﻛﺳر واﻻﻧﺛﻼم .ووﻓﻘﺎً ﻟﻔرﻳق اﻟﻣزﻫر" :ﻓﺈن اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻻ ﻳﻔﻛر ﺑﺎﻟدﻓﺎع ﻋن ﺷﻲء ﻛﻧﺣو ﻣﺎ ﻳﻔﻛر ﻓﻲ اﻟذب

) (3ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر ﻓﺎرس ،ﻣﺻدر ﺳﺑق ذﻛرﻩ ،ص.30
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ﻋن ﺣﻳﺎض اﻟﺷرف") (1واﻟﻔرد اﻟذي ﻳﻧﻛﺳر وﺟﻬﻪ ﻟﺳﺑب أو آﺧر ﻣﺛﻝ اﻟﻣﺳﺎس ﺑﻌرﺿﻪ ﻻ ﻳﺳﺗطﻳﻊ ﻣواﺟﻬﺔ
اﻵﺧرﻳن ﺑوﺟﻪ ﻣﻛﺳور وﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﻓﻬو ﻳردد ﻣﻊ ﻧﻔﺳﻪ وأﻫﻠﻪ اﻷﻗرﺑﻳن :ﻛﻳف ﺳﺄواﺟﻪ اﻟﻧﺎس؟ وﺑﺄي وﺟﻪ أﻗﺎﺑﻠﻬم
وأﺟﺎﻟﺳﻬم؟ وﻗد ﻳﺿطر ﺑﺳﺑب ذﻟك إﻟﻰ ﻫﺟرة اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ ﺣﺗﻰ ﻻ ﻳﺳﻣﻊ ﻣﻼﺣظﺎت أﻓرادﻫﺎ اﻟﻘﺎﺳﻳﺔ وﻳﺷﺎﻫد
ﻧظرات اﻻﺣﺗﻘﺎر ﻓﻲ ﻋﻳوﻧﻬم.
ﻻ ﺗؤدي اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻷﻓﻌﺎﻝ اﻟردﻳﺋﺔ ﻣﺛﻝ ﻋدم ﺣﻔظ اﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﺳرﻗﺔ وﺣﺗﻰ ﻋﻘوق اﻟواﻟدﻳن إﻟﻰ ﻛﺳر
اﻟوﺟﻪ إﻻ أن اﻷﻓﻌﺎﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﻣس ﺑﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟرﺟﻝ وﻫﻳﺑﺗﻪ ﻣﺛﻝ اﻹﻫﺎﻧﺔ واﻟﺿرب واﻟطﻌن ﻓﻲ ﻧﺳﺑﻪ أو اﻻدﻋﺎء
ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻧﺣدر ﻣن ﺻﻠب ﻋﺑد وﺑﺎﻟطﺑﻊ اﻧﺛﻼم اﻟﻌرض أو ﺣﺗﻰ ﻣﺟرد اﻻﺗﻬﺎم ﺑذﻟك ﻫﻲ أﻣور ﺟﺳﻳﻣﺔ ﺗؤدي
إﻟﻰ ﻛﺳر اﻟوﺟﻪ ﺣﺗﻣﺎً ،ﻓﺈذا ﺗﻌرض أﺣدﻫم ﻟﻼﻋﺗداء ﺑﺎﻟﺿرب أو اﻹﻫﺎﻧﺔ ﻓﺈن ﻋﻠﻳﻪ أن ﻳﺗﺻدى ﻟﻠﻣﻌﺗدي
ﻻﺳﺗﻌﺎدة ﻛراﻣﺗﻪ ودﻓﻊ اﻟﻌﺎر ﻋﻧﻪ ﻓو اًر أو ﺑﻌد ﺣﻳن وﻳﻌزز ذﻟك ﺑﺷﻛوى إﻟﻰ رﺋﻳس أو ﺷﻳﺦ اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ ﻟﻠﻔﺻﻝ

ﻓﻲ ذﻟك ﺑﺄن ﻳﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺗدي "ﺣﺷﻣﺎً" وﻫو ﻧوع ﻣن اﻟﺗﻌوﻳض اﻟﻣﻌﻧوي أو اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﻌﺗدي ﻋﻠﻳﻪ وﻗد
ﻳﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﻳم اﻟﻣﻌﺗدي اﻣرأة ﻣن إﺣدى ﻗرﻳﺑﺎﺗﻪ – أﺧﺗﻪ أو اﺑﻧﺗﻪ ﻣﺛﻼً – ﻟﻳﺗزوﺟﻬﺎ اﻟﻣﻌﺗدي ﻋﻠﻳﻪ أو

أﺣد أﻗرﺑﺎءﻩ .وﻳﺗﻔق اﻟﺟﻣﻳﻊ ﻋﻠﻰ أن اﻧﺛﻼم اﻟﻌرض – أي اﻗﺗراف اﻣرأة أو ﻓﺗﺎة اﻟزﻧﺎ – ﻳﻌود ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ
أﻓراد ﻋﺎﺋﻠﺗﻬﺎ ﺑﻛﺳر اﻟوﺟﻪ وﻳﻛﻔﻲ اﺗﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑذﻟك ﻷن ﻳﺑﺎدر وﻟﻲ أﻣرﻫﺎ إﻟﻰ ﻗﺗﻠﻬﺎ ،ووﻓﻘﺎً ﻟـ ﻓرﻳق اﻟﻣزﻫر" :أن

اﻟرﺟﻝ ﻟﻣﺟرد ﺳﻣﺎﻋﻪ ﺑﺗﻬﻣﺔ اﻣرأة ﻣن ﻟﺣﻣﺗﻪ ﺑوﺻﻣﺔ اﻟزﻧﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ رﺟﻝ آﺧر ﻓﺄوﻝ ﺷﻲء ﻳﻌﻣﻠﻪ وﻟﻲ اﻟﻣرأة

)(2
ﻫو ﻗﺗﻠﻬﺎ ﺑدون ﻗﻳد أو ﺷرط ﺣﺗﻰ ﻗﺑﻝ اﻟﺗﺣﻘﻳق ﻓﻲ ﻗﺿﻳﺔ إﺛﺑﺎت اﻟﺗﻬﻣﺔ أو ﻧﻔﻳﻬﺎ"  .وﻗد ُﻳﻘﺗﻝ اﻟزاﻧﻲ أﺣﻳﺎﻧﺎً

ﻛﻣﺎ ﻳﻘﺗﻠون اﻟﻣرأة اﻟﻣﻐﺗﺻﺑﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﺗﻬك ﻋرﺿﻬﺎ ﻋﻧوة أي أن اﻟﺿﺣﻳﺔ ﺗﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﻘﺗﻝ ﻋﻠﻰ ﺟرﻳﻣﺔ وﻗﻌت

ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻷن ﺑﻘﺎءﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻳد اﻟﺣﻳﺎة ﻳﻌﺗﺑر ﻋﺎ اًر ﻋﻠﻰ أﻗرﺑﺎءﻫﺎ ﻣن اﻟرﺟﺎﻝ ،وﻣن اﻟﻌﺟﻳب أن ﻳﺗﻣﺛﻝ اﻟﺑﻌض

ﻣﻧﻬم ﺑﺷطر ﻣن ﺑﻳت ﺷﻌر ﻣﻧﺳوب ﻟﻺﻣﺎم اﻟﺣﺳﻳن ﻳؤﻛد ﻓﻳﻪ ﺑﺄن اﻟﻣوت أوﻟﻰ ﻣن اﻟﻌﺎر وﻟﻛﻧﻬم ﻳﺗﻧﺎﺳون

ﺗﻛﻣﻠﺔ اﻟﻘوﻝ وﻫو ﺑﺄن اﻟﻌﺎر أوﻟﻰ ﻣن دﺧوﻝ اﻟﻧﺎر .وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬؤﻻء اﻟﻘﺑﻠﻳﻳن ﻓﺈن ﺗﺟﻧب اﻟﻌﺎر أﻫم ﻣن أي

ﺷﻲء آﺧر ﺣﺗﻰ ﻟو أدى ﺑﻬم ذﻟك إﻟﻰ اﻟﺗﻬﻠﻛﺔ واﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﺧﻠود ﻓﻲ اﻟﻧﺎر ،وﻟﻬذا اﻟﺳﺑب أﻳﺿًﺎ ﻳﺣرﺻون

ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻟﺗﺻرﻳﺢ ﺑﺄﺳﻣﺎء ﻗرﻳﺑﺎﺗﻬم ﻟﻣﻧﻊ اﺣﺗﻣﺎﻝ اﺗﻬﺎﻣﻬن زو اًر ﺣﻳث ﻳﻣﺗﻧﻌون ﻋن ذﻛر أﺳﻣﺎء أﺧواﺗﻬم
وﺑﻧﺎﺗﻬم وأﻣﻬﺎﺗﻬم ﻓﻲ ﺣﺿور اﻟﻐرﺑﺎء وﻣن ﻏﻳر اﻟﻣﻘﺑوﻝ ﺳؤاﻝ أﺣدﻫم ﻋن اﺳم ﻗرﻳﺑﺔ ﻟﻪ.

) (1ﻓرﻳق اﻟﻣزﻫر آﻝ ﻓرﻋون ،ﻣﺻدر ﺳﺑق ذﻛرﻩ ،ص.35
) (2اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،ص.95
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اﻟﺳﺗر
ﻳﺗﻛرر ﻓﻲ دﻋﺎء ﻫؤﻻء اﻟﻘروﻳﻳن طﻠب اﻟﺳﺗر ،وﻫم ﻳﻌﺗﺑرون اﻟﺳﺗر واﻟﻌﺎﻓﻳﺔ أﻫم ﻧﻌﻣﺗﻳن ﻳﻧﻌم ﺑﻬﻣﺎ اﷲ
ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎس ،وﻳﻘﺻد ﺑﺎﻟﺳﺗر ﻫﻧﺎ ﺳﺗر اﻟﻌرض واﻟﻌوز واﻟﻔﻘر ،وﻧﻘﻳض اﻟﺳﺗر ﻫو إﻧﻛﺷﺎف اﻟﺣﺎﺟﺔ أو
اﻟﻔﺿﻳﺣﺔ ،واﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻔﻼﺣﻳن ﻓﻘراء أو ﻓﻲ ﺣﻛم ذﻟك وﻳﺿطرﻫم ذﻟك ﻏﺎﻟﺑﺎً إﻟﻰ طﻠب اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

أو اﻟﻌﻳﻧﻳﺔ ﻣن رؤﺳﺎﺋﻬم أو ﺷﻳوﺧﻬم واﻹﻟﺣﺎح ﻓﻲ ذﻟك إﻟﻰ ﺣد اﻟﺗذﻟﻝ وﻟﻛﻧﻬم ﻻ ﻳﻌﺗﺑرون ذﻟك ﻋﻳﺑﺎً ﻷﻧﻬم
– وﻛﻣﺎ أﺳﻠﻔﻧﺎ – ﺻوروا اﻟﺷﻳﺦ ﻓﻲ ﻣﻘﺎم اﻷب وﻻ ﻋﻳب أو ﻣذﻟﺔ ﻓﻲ أن ﻳطﻠب اﻻﺑن ﻣن أﺑﻳﻪ ،وﻟﻛن

اﻷﻣر ﻳﺧﺗﻠف إذا اﺿطر اﻹﻧﺳﺎن إﻟﻰ ﺳؤاﻝ ﻏﻳرﻩ واﻟﺗذﻟﻝ ﻟﻪ ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻗوت ﻳوﻣﻪ ﻣﻣﺎ ﻳﻧﻌﻛس ﺳﻠﺑ ًﺎ

ﻋﻠﻰ رﺟوﻟﺗﻪ وﻛوﻧﻪ رﺟﻼً ﻗﺎد اًر ﻋﻠﻰ إﻋﺎﻟﺔ ﻧﻔﺳﻪ وأﻓراد ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ .واﻟﺧوف ﻣن اﻟﻔﻘر ﻫﺎﺟس ﻗدﻳم ﻟدى اﻟﻌرب،
وﻛﺎﻧوا ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﺟﺎﻫﻠﻳﺔ ﻳﺧﺷون أن ﻳؤدي ذﻟك إﻟﻰ اﻣﺗﻬﺎن ﺑﻧﺎﺗﻬم ﻟﻠﺑﻐﺎء وﻓﻘدان ﻣﻛﺎﻧﺗﻬم ﻟذﻟك ﻓﻘد ﻓﺿﻝ

اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬم اﻻﻧﺗﺣﺎر اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ أو اﻻﻋﺗﻔﺎد أو وأدوا أوﻻدﻫم ﺧﺷﻳﺔ إﻣﻼق وﻗد ﻧﻬﻰ اﷲ ﻋز وﺟﻝ ﻋن
ذﻟك ﻓﻲ ﻗرآﻧﻪ اﻟﻛرﻳم.
ﻳﻌﺎﻣﻝ اﻹﻧﺳﺎن اﻟذي ﻳﻧﺗﻬك ﺳﺗرﻩ ﻓﺗﻧﻔﺿﺢ ﻋﻳوﺑﻪ وﻣﺛﺎﻟﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻗﺎﺳﻳﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ ﺑﻘﻳﺔ أﻓراد ﻗﺑﻳﻠﺗﻪ،
وﻧﺎد اًر ﻣﺎ ﺗﺟد أﺣداً ﻳﺗﻌﺎطف ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﻣﺣﻧﺗﻪ ،وﺑدﻻً ﻣن ذﻟك ﺗﺗﻧﺎوﻟﻪ اﻷﻟﺳن ﺑﺎﻟﺳوء وﻳﻧﺷرون اﻟﺷﺎﺋﻌﺎت
ﻋﻧﻪ وﺣﺗﻰ ﻳﺑﺎﻟﻐون ﻓﻲ ﺗﺿﺧﻳم ﻣﺄﺳﺎﺗﻪ .وﻳﻧدرج ﻫذا اﻟﺳﻠوك اﻟﺳﻠﺑﻲ واﻟﻌداﺋﻲ ﺗﺣت ﺑﺎب "اﻟﺷﻣﺎﺗﺔ" و

"اﻟﺗﺷﻔﻲ" وﻳﻛﺷف ﻣدى اﻟﻌدواﻧﻳﺔ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﺑﻳن أﻓراد اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ اﻟواﺣدة ﻟذا ﻳﺣرص اﻟﻘروي ﻋﻠﻰ إﺧﻔﺎء أي ﺳوء
أو ﻣﺻﻳﺑﺔ ﺗﺳوءﻩ ﺣﺗﻰ اﻟﻣرض إذا اﺳﺗطﺎع ذﻟك ،ﻟﺋﻼ ﻳﻔﺳرﻩ اﻷﻋداء ﺑطرﻳﻘﺔ ﺳﻠﺑﻳﺔ ﻣﺛﻝ اﻻدﻋﺎء ﺑﺄن ذﻟك

ﻏﺿب رﺑﺎﻧﻲ وﻳﺷﻣﺗون ﺑﻪ ،ورﺑﻣﺎ ﺷﺟﻊ ذﻟك أﻋداءﻩ ﻋﻠﻰ اﻏﺗﻧﺎم اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻼﻋﺗداء ﻋﻠﻳﻪ أو ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﻪ،
وﺑﻳن اﻟﺧوف ﻣن اﻟﺷﺎﻣﺗﻳن إذا أﻟﻣت ﺑﻪ ﻣﺻﻳﺑﺔ واﻟﻘﻠق ﻣن اﻟﺣﺳد إذا ﺣﺎﻟﻔﻪ اﻟﺣظ ﻓﺈن اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻳﻛﺗﻔﻲ إذا
ﺳﺄﻟﺗﻪ ﻋن ﺣﺎﻟﻪ ﺑﺣﻣد اﷲ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺗر.

اﻟﺛﺄر
ﺑﻌد اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﺷرف واﻟﺳﻣﻌﺔ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ ﻳﻌﺗﺑر اﻟﺛﺄر ﻣن أﻫم اﺧﺗﺑﺎرات رﺟوﻟﺔ اﻟﻔﻼح
اﻟﻘﺑﻠﻲ ،وﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻘﺗﻝ أﺣد أﻓراد أﺳرﺗﻪ ﺑﺻورة ﻏﻳر ﻣﺷروﻋﺔ ﻓﺈن ﻧﻔﺳﻳﺎت أﻓراد ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣﻐدور – وﺧﺎﺻﺔ
اﻟﺷﺑﺎب ﻣﻧﻬم – ﺗﺗﺣوﻝ ﺗﺣوﻻً ﺟذرﻳﺎً ،وﻳﺳﻳطر اﻟﺛﺄر ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻛﻳرﻫم ﻓﻳﺻﺑﺢ اﻟﺷﺎﻏﻝ اﻟرﺋﻳﺳﻲ اﻟذي ﻳﺣرك
ﺣﻳﺎﺗﻬم وﻳﺗﺣﻛم ﺑﻬﺎ ،وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺟﻣﺢ اﻟرﻏﺑﺔ ﺑﺎﻟﺛﺄر ﺑﺄﺣدﻫم ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻛﺗرث ﻛﺛﻳ اًر ﺑﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ،وأﺗذﻛر ﺑوﺿوح

ﻗﻳﺎم أﺣد اﻟﻘﺑﻠﻳﻳن ﺑﻘﺗﻝ ﻏرﻳﻣﻪ ﻓﻲ وﺿﺢ اﻟﻧﻬﺎر ﺛم ﺷﺎﻫدﺗﻪ ﻣﺧﺗرﻗﺎً ﺻﻔوف اﻟﻧﺎس ﺣﺗﻰ دﺧﻝ ﻣﻘر اﻹدارة
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اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﻘدﻳم وﺳﻠم ﻧﻔﺳﻪ ﻟﻠﺷرطﺔ .وﺑدون ﺷك ﻓﺈن اﻣﺗﻧﺎع أو ﺗﻘﺎﻋس اﻟﻔرد ﻓﻲ طﻠب ﺛﺄرﻩ ﻳؤدي إﻟﻰ ﻛﺳر
وﺟﻬﻪ واﻧﻬﻳﺎر ﺳﻣﻌﺔ ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ واﻻﻧﺗﻘﺎص ﻣن رﺟوﻟﺔ أﻓرادﻫﺎ ،وﻳوﻓر اﻟﻌرف اﻟﻘﺑﻠﻲ اﻟطرق واﻟوﺳﺎﺋﻝ ﻟﻣﻧﻊ
ﺗﺣوﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻗﺗﻝ واﺣدة إﻟﻰ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺛﺄر واﻟﺛﺄر اﻟﻣﺗﺑﺎدﻝ ﻳذﻫب ﺿﺣﻳﺗﻬﺎ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻷﺑرﻳﺎء.
وﻳذﻛر ﻓرﻳق اﻟﻣزﻫر ﺑﺄﻧﻪ" :إذا ﻛﺎن اﻟﻣﻘﺗوﻝ ﺷﺧﺻﺎً ﻣﻬﻣﺎً ﻓﻘد ﻳﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺗﻠﻪ وأﻓراد ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ ﺑﺎﻟﻧﻔﻲ ﻟﻣدة

ﺳﺑﻊ ﺳﻧوات أو ﻣﺎ ﻳزﻳد ﻋﻠﻰ ذﻟك وﻗد ﻳﻘوم رﺋﻳس اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ ﺑﻣﻧﺢ أرﺿﻪ إﻟﻰ أﻫﻝ اﻟﻘﺗﻳﻝ ﻟﻳﺳﺗﻐﻠوﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻠك

اﻟﻔﺗرة ٕواذا واﻓق أﻫﻝ اﻟﻘﺗﻳﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛﻳم وﻗﺑﻠوا ﺑﺎﻟدﻳﺔ ﻓﻼ ﻳﺟوز ﻷﺣد ﻣﻧﻬم اﻋﺗراض اﻟﻘﺎﺗﻝ أو ﺗﻬدﻳدﻩ ٕواذا
ﺣدث ذﻟك ﻓﺈن "ﺣﺷﻣﻪ" أو ﺗﻌوﻳﺿﻪ اﻣرأة" ).(1
أﺣﻳﺎﻧﺎً ﻻ ﻳﻘﺗﻝ اﻟﻘﺎﺗﻝ ﺑﺟرﻳرﺗﻪ وﻳﻘﺗﻠون ﺑدﻻً ﻣﻧﻪ أﺣد أﻓراد ﻗﺑﻳﻠﺗﻪ وﻛﻠﻣﺎ ﻋظﻣت ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻘﺗﻳﻝ ﺛﺎ اًر

ﻛﻠﻣﺎ ازداد ﺗﻔﺎﺧرﻫم ﺑذﻟك ورﺑﻣﺎ ﻗﺗﻠوا اﻷخ أو اﺑن اﻟﻌم ﺑﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻘﺎﺗﻝ .وﻳﺑﻳن اﻟﺣدث اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣدى اﻟظﻠم
اﻟﻔﺎدح اﻟذي ﻳﻧﺗﺞ ﻋن ﻫذا اﻟﺗﻘﻠﻳد ﻏﻳر اﻟﻌﺎدﻝ واﻟﻼإﺳﻼﻣﻲ:

ﻗﺗﻝ أﺣد أﺑﻧﺎء اﻟﺷﻳوخ طﻌﻧﺎً ﻋﻠﻰ ﻳد زﻣﻳﻝ ﻟﻪ وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن أب اﻟﻘﺗﻳﻝ اﻟﻣﺗدﻳن

ﻛﺎن ﻗد ﺗﺑ أر ﻣﻧﻪ ﺑﻌد اﻧﺗﻣﺎﺋﻪ ﻟﻠﺣزب اﻟﺷﻳوﻋﻲ ﻓﻘد ﻋﻘد اﻟﻌزم ﻋﻠﻰ أﺧذ اﻟﺛﺄر ،وﻷن
اﻟﻘﺎﺗﻝ ﻛﺎن ﺳﺟﻳﻧﺎً ﻟذا ﻓﻘد وﻗﻊ اﻻﺧﺗﻳﺎر ﻋﻠﻰ أﺧﻳﻪ اﻟﺑﺎﺋس اﻟذي ﻛﺎن ﻳﻌﻳش ﻓﻲ ﺣﻲ

اﻟﻛﺎظﻣﻳﺔ ﺑﺑﻐداد وﻳﻌﻣﻝ ﺑﺎﺋﻌﺎً ﻟﻸطﻌﻣﺔ اﻟﻣﺷوﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﺻﻳف اﻟﻘرﻳب ﻣن ﻣﺣطﺔ
اﻟﺣﺎﻓﻼت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ وﻟﻬذا اﻟﻐرض اﺗﻔق واﻟد اﻟﻘﺗﻳﻝ ﻣﻊ أﺣد أﻓراد اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ ﻋﻠﻰ
ﻗﺗﻝ ﺑﺎﺋﻊ اﻟﻣﺷوﻳﺎت اﻟﺑريء ﻟﻘﺎء ﻣﺑﻠﻎ ﻳﺳﻳر ﻣن اﻟﻣﺎﻝ وﺿﻣﺎﻧﺎت أﺧرى وﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﻓﻘد
اﻗﺗرف اﻟﻘﺎﺗﻝ اﻟﻣﺄﺟور اﻟﺟرﻳﻣﺔ وﻫرب ﻣﺳﺗﻘﻼً أوﻝ ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺣﻛوﻣﻳﺔ ﻋﻣوﻣﻳﺔ ﺻﺎدﻓﺗﻪ

وﻟﻛوﻧﻪ ﻏرﻳﺑﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻠم ﻳﻌرف ﺑﺄن ﻣﺳﺎر اﻟﺣﺎﻓﻠﺔ ﺳﻳﻌﻳدﻩ إﻟﻰ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ

ﻟﻣﻛﺎن ﺟرﻳﻣﺗﻪ ﺣﻳث ﺗﻌرف ﻋﻠﻳﻪ أﺣد اﻟﻣﺎرة ﻓﺄﻣﺳك ﺑﻪ اﻟﻧﺎس وﺳﻠﻣوﻩ إﻟﻰ اﻟﺷرطﺔ
وﻟم ﻳﺳﺗطﻊ إﻧﻛﺎر ﺟرﻳﻣﺗﻪ ﻓﺣﻛم ﻋﻠﻳﻪ ﺑﺎﻟﺣﺑس اﻟﻣؤﺑد.

ﻟم ﺗﻛن ﺗﻠك أوﻝ ﻣرة ﻳﻠﺟﺄ ﻓﻳﻬﺎ أﺣد اﻟﺷﻳوخ إﻟﻰ ﻗﺎﺗﻝ ﻣﺄﺟور ﻟﻸﺧذ ﺑﺛﺄرﻩ ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﻗﺗﻝ أﺣد اﻟﺷﻳوخ
ﻋﻠﻰ ﻳد ﻗﺎﺗﻝ ﻣﺄﺟور اﻗﺗﻧﻊ اﻟﻌدﻳد ﺑﺄن اﻟﻣدﺑر واﻟﻣﺣرض ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻫو اﺑن اﻟﻘﺗﻳﻝ ،وﻗد اﺳﺗﻌﺎن
أﺣد إﺧوان اﻟﺷﻳﺦ ﺑﻘﺎﺗﻝ ﻣﺄﺟور آﺧر ﻟﻠﺛﺄر ﻣن اﻟﻘﺎﺗﻝ أﻣﺎ اﻻﺑن اﻟذي ﺧطط ﻟذﻟك وﺣرض ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻠم ﻳﻣﺳﺳﻪ
أﺣد ﺑﺄذى.

) (1ﻓرﻳق اﻟﻣزﻫر آﻝ ﻓرﻋون ،ﻣﺻدر ﺳﺑق ذﻛرﻩ ص.95
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ﻳﻘدم اﻟﻌرف اﻟﻘﺎﺋﻝ "ﻓﻲ اﻟﺟرﻳرة ﺗﺷﺗرك اﻟﻌﺷﻳرة" ﺗﺑرﻳ اًر ﻟﻼﻗﺗﺻﺎص ﻣن أي ﻓرد ﻓﻲ ﻗﺑﻳﻠﺔ اﻟﻘﺎﺗﻝ ﻛﻣﺎ

أﻧﻪ ﻳﻔرض ﻋﻠﻰ أﻓرادﻫﺎ اﻟﺗﺿﺎﻣن ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟدﻳﺔ إذا اﺗﻔﻘت اﻟﻘﺑﻳﻠﺗﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﺳوﻳﺔ اﻟﺧﻼف ﺑﻬذﻩ اﻟطرﻳﻘﺔ،
وﻳﺷﻛﻝ ﻫذا اﻟﺗﻘﻠﻳد رادﻋﺎً ﻗوﻳﺎً ﻟﻌدواﻧﻳﺔ أﻓراد اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ ﻓﺈذا ﺗﻛرر ﻫذا اﻟﺗﺻرف ﻣن أﺣدﻫم ﻳﺟﺑر ﻋﻠﻰ ﺗرك
دﻳﺎر وﺣﻣﻰ اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن ﺷرﻩ وﻧﺗﺎﺋﺞ أﻓﻌﺎﻟﻪ اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻳﻊ.

اﻟدﺧﺎﻟﺔ
ﻟﻬذا اﻟﺗﻘﻠﻳد دور ﻣﻬم ﻓﻲ ﺗﻧظﻳم اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻳن اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ واﻷﻓراد وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت واﻟﻌﺎﺋﻼت

اﻟﻣﺗﻧﺎﺣرة ،ووﻓﻘﺎً ﻟﻬذا اﻟﻌرف ﻓﺈن ﻣن ﺣق أي ﺷﺧص طﻠب "دﺧﺎﻟﺔ" ﺷﺧص أو ﻗﺑﻳﻠﺔ أﺧرى وذﻟك ﺑﻣﺟرد
اﻟﻘوﻝ ﺑﺄﻧﻪ "دﺧﻳﻝ" ﻋﻠﻳﻬم وﻗﺑوﻝ دﺧﺎﻟﺗﻪ ،وﻫو أﻣر ﺷﺑﻪ ﻣﺣﺗم وﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻣن ﻳﻘﺑﻝ اﻟدﺧﺎﻟﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ
ﻋﻠﻰ ﺣﻳﺎة اﻟدﺧﻳﻝ ،وﻳوﻓر ﻫذا اﻟﻌرف ﻟدى اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻣﻧذ اﻟﻘدم وﺳﻳﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺧﻔﻳف اﻟﺗوﺗر ﺑﻳن
اﻷﻋداء ﻣﺗﻳﺣ ًﺔ ﻟﻬم ﻓرﺻﺔ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض ﻋن ﻛﺛب ﻣﻣﺎ ﻗد ﻳؤدي اﻟﻰ ﺗوﺻﻠﻬم إﻟﻰ ﺣﻝ
ﺧﻼﻓﺎﺗﻬم ﺑطرﻳﻘﺔ ﺳﻠﻣﻳﺔ.
اﻟﺳﻠب واﻟﻧﻬب

إذا ﺟﺎع اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻓرﺑﻣﺎ ﻟﺟﺄ إﻟﻰ اﻟﺳرﻗﺔ ،ﻓﺈن ﺳرق ﻣن ﻗﺑﻳﻠﺔ ﻣﻌﺎدﻳﺔ اﻋﺗﺑروا ذﻟك ﻓﻲ ﺣﻛم اﻟﺳﻠب

واﻟﻧﻬب ودﻟﻳﻼً ﻋﻠﻰ رﺟوﻟﺗﻪ وﺷﺟﺎﻋﺗﻪ ،وﺣﺗﻰ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻛﺎن ﻛﻝ ﻣﺳﺎﻓر ﻏرﻳب ﻣﻌرض

ﻟﻠﺳﻠب واﻟﻧﻬب ﻋﻠﻰ ﻳد أﻓراد اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻣر ﺑﻬﺎ ،ﻟذﻟك ﺗﺣﺗم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻓرﻳن اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄدﻻء ودﻓﻊ إﺗﺎوة

ﻟﻬمٕ .واذا ﻗﺗﻝ اﻟﻠص أﺛﻧﺎء ﻗﻳﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﺳرﻗﺔ ﻣن ﻗﺑﻳﻠﺔ أﺧرى ﻳﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺗﻠﻪ ﺑدﻓﻊ دﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ أو ﻧﺻف دﻳﺔ،
أﻣﺎ إذا ﻗﺗﻝ ﻣن ﻗﺑﻝ أﺣد أﻓراد ﻗﺑﻳﻠﺗﻪ أﺛﻧﺎء ﻗﻳﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﺳرﻗﺔ ﻓﻼ ﻳﺳﺗﺣق أﻫﻠﻪ اﻟدﻳﺔ .وﻳﺳﻣﻰ اﻟﻠص ﺑـ "اﻟﺣﺎﻳف"
أو "ﺳﺑﻊ اﻟﻠﻳﻝ" ،وﺗﺟﻣﻊ اﻟﺗﺳﻣﻳﺔ اﻷﺧﻳرة ﺑﻳن اﻹﻋﺟﺎب واﻟﺗﻬﻛم ﻓﻬو ﺳﺑﻊ ﻓﻲ إﻗداﻣﻪ وﺷﺟﺎﻋﺗﻪ وﻟﻛن ﻫذﻩ

اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ ﻻ ﺗظﻬر إﻻ ﻓﻲ اﻟﻠﻳﻝ ،وﻳﻣﺛﻝ اﻟﺳطو ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠص ﻧوﻋﺎً ﻣن أﻧواع اﻟﺟرأة واﻟﺗﺣدي ﻳﺗﺟﺎوز ﻓﻳﻪ
ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺔ رب اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ وﺣرﻣﺔ ﺑﻳﺗﻪ وﻳﻌرض ﻧﻔﺳﻪ ﻟﻠﻘﺗﻝ ،إذ ﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣﺎ ﻳﻛون رب اﻟﺑﻳت ﻣﺳﻠﺣﺎً .وﻳﺷﻳر

ﺳﻛﺎن اﻟﻣﻧطﻘﺔ إﻟﻰ أن أﺣد أﺑﻧﺎء اﻟﺷﻳوخ ،وﻫو ﻧﻔس اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺗﻬم ﺑﻘﺗﻝ أﺑﻳﻪ ،ﻛﺎن ﻳﺳطو ﻋﻠﻰ ﺑﻳوت

اﻟﻔﻼﺣﻳن ﺳﺎرﻗﺎً أﻣﺗﻌﺗﻬم وأﺑﻘﺎرﻫم ﻣﺗﻔﺎﺧ اًر ﺑذﻟك ﻋﻠﻣﺎً ﺑﺄﻧﻪ ﻟم ﻳﻛن ﻣﺿط اًر إﻟﻰ ذﻟك.
ﻳﻔﺳر ﻫذا اﻟﺗذﺑذب ﺑﻳن اﻹﻋﺟﺎب واﻟرﻓض ﻓﻲ ﻧظرﺗﻬم إﻟﻰ اﻟﻠﺻوﺻﻳﺔ اﺳﺗﺧداﻣﻬم اﻟﻠﺻوص

اﻟﻣﺣﺗرﻓﻳن ﻓﻲ اﻟﺣراﺳﺔ وﻳﺳﻣﻰ اﻟﺣﺎرس ﺑـ"اﻟوﺣﺎش" أو "اﻟﺟﻧﺎﺑﻲ" ،واﻟﺟﻧﺎﺑﻲ ﻓرد ﻣن أﻓراد ﻗﺑﻳﻠﺔ اﻟﺟﻧﺎﺑﺎت
اﻟﻣﻌروﻓﺔ وﻫم ﻣﻧﺗﺷرون ﺑﻳن اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ .وﺗدﻓﻊ ﻟﻬذا اﻟﺣﺎرس ﺳﻧوﻳﺎً ﻛﻣﻳﺔ ﻣن اﻟﺣﺑوب ﻟﻘﺎء ﺧدﻣﺎﺗﻪ وﻳﻔرض
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ص اﻷﺛر ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻠص ﻳﻠﺟﺄ
ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺗﻌوﻳض ﻋن اﻟﺳرﻗﺔ ﺑﺳﺑب إﻫﻣﺎﻟﻪ اﻟﻘﻳﺎم ﺑواﺟﺑﺎﺗﻪٕ ،واذا ﻓﺷﻝ ﻗﺎ ّ
اﻟﺿﺣﻳﺔ ﻋﺎدة إﻟﻰ وﺳﻳط ﻻﺳﺗرﺟﺎع ﻣﺳروﻗﺎﺗﻪ اﻟذي ﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣﺎ ﻳﻛون ﻫو اﻟوﺣﺎش اﻟذي ﻳﻌﺗﻘد ﻛﺛﻳرون ﺑﺄﻧﻪ
ﻗد ﻳﻛون ﻣﺗواطﺋﺎً ﻣﻊ اﻟﻠﺻوص ﻳﻐض اﻟﻧظر ﻋﻧﻬم أو ﺣﺗﻰ ﻳﺳﺎﻋدﻫم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻬم ﻫذا إن ﻟم ﻳﻛن ﻫو

اﻟﻠص ،وﺑﻌد ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺑﻳن اﻟطرﻓﻳن ﻳﺗوﺻﻼن إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻳدﻓﻊ ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﺻﺎﺣب اﻟﻣﻧزﻝ ﻣﺑﻠﻐﺎً ﻣن اﻟﻣﺎﻝ
إﻟﻰ اﻟﻠص وﻳﺳﺗرﺟﻊ ﻣﺳروﻗﺎﺗﻪ ،وﺑﺎﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﻳﺧرج اﻟﻠص واﻟﺣﺎرس اﻟﻣﺷﺗﺑﻪ ﺑﺗواطﺋﻪ ﻣﻌﻪ ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻣﺎﻝ
دون ﺗﻌرﺿﻬم ﻟﻠﻌﻘﺎب ،وﻻ ﺷك ﺑﺄن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻻ ﺗردع اﻟﻠﺻوص ﻋن ﺗﻛرار أﻓﻌﺎﻟﻬم.
اﺣﺗرام ﻛﺑﺎر اﻟﺳن

ﺗﻔرض ﻗﻳم وﻋﺎدات اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻘﺑﻠﻲ اﻟﺗﻘﻠﻳدي اﺣﺗرام ﻛﺑﺎر اﻟﺳن وﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ أﻓراد ﻋﺎﺋﻼﺗﻬم
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛوﻧﻪ واﺟﺑﺎً دﻳﻧﻳﺎً ﻳﻧظر اﻟﻰ ﻛﺑﺎر اﻟﺳن ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫم أﺻﺣﺎب ﺧﺑرة وﻣﻌرﻓﺔ وﻳﻌﺑرون ﻋن ﻫذا

ﺑﻘوﻟﻬم" :أﻛﺑر ﻣﻧك ﺑﻳوم أﻓﻬم ﻣﻧك ﺑﺳﻧﺔ" .وﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗﻘﻠﻳدي ﺗﻧﺗﻘﻝ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻟدى أﻓراد
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺟﻳﻝ ﻵﺧر ﺷﻔﺎﻫﺎً وﻣن ﺧﻼﻝ ﺗدرﻳب اﻟﻛﺑﺎر ﻟﻠﺻﻐﺎر ،وﻫؤﻻء اﻟﻛﺑﺎر ﻫم اﻟﻣﺻدر اﻟوﺣﻳد
ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟزراﻋﺔ واﻟﺑﺳﺗﻧﺔ وﺗرﺑﻳﺔ اﻟﺣﻳواﻧﺎت وﻓﻧون اﻟﻘﺗﺎﻝ وﻣﻬﺎرة ﺻﻧﻊ اﻷﺳﻠﺣﺔ

اﻟﺑداﺋﻳﺔ وﺑﻧﺎء اﻟﺑﻳوت وﻏﻳر ذﻟك ﻣن أﻣور ﺿرورﻳﺔ ﻟﺑﻘﺎء اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ .وﻳﻌﺑر ﻋن اﻻﺣﺗرام ﻟﻛﺑﺎر اﻟﺳن ﺑطرق
وﻣظﺎﻫر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻧﻬﺎ اطﺎﻋﺗﻬم واﻟوﻗوف ﻟﻬم إﺟﻼﻻً وﺗﻘﺑﻳﻝ أو ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻘﺑﻳﻝ أﻳﺎدﻳﻬم ٕواﻟﺗزام اﻟﺻﻣت ﻋﻧدﻣﺎ
ﻳﺗﻛﻠﻣون وﻋدم رﻓﻊ اﻟﺻوت ﻓوق أﺻواﺗﻬم واﻟﺗﻧﺎزﻝ ﻟﻬم ﻋن ﻣﻛﺎن اﻟﺻدارة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻟس وﺣﺗﻰ ﺗﺣﻣﻝ

ﺑﻌض إﻫﺎﻧﺎﺗﻬم اﻟﺧﻔﻳﻔﺔ وﻣزاﺣﻬم اﻟﺛﻘﻳﻝ ،وﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﺎﺛﻳر واﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﻣدى إﻟﺗزام اﻷﻓراد ﺑﻬذﻩ

اﻟﻌﺎدة اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻗﻠﻝ ﻣن أﻫﻣﻳﺗﻬﺎ اﻟﺗﺣوﻝ اﻟﺗدرﻳﺟﻲ ﻓﻲ اﻧﺗﻣﺎء اﻟﻔرد ﻣن اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣﻣﺗدة إﻟﻰ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
اﻟﺻﻐﻳرة أو اﻟﻧواة اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻣن اﻷﺑوﻳن واﻷﺑﻧﺎء واﻟﻬﺟرة إﻟﻰ اﻟﻣدن.
اﻟﺗﻛﺎﻓﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻳﺗﺿﺎﻣن أﻓراد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟواﺣدة ﻣﻘدﻣﻳن اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺎدﻳﺔ وﻏﻳرﻫﺎ إﻟﻰ ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض ،ﻓﺈذا ﺗوﻓﻲ
رﺟﻼً ﺗﺎرﻛﺎً زوﺟﺔ وأوﻻداً ﻗﺻر ﻓﻘد ﻳﻘدم أﺧوﻩ ﻋﻠﻰ ﺗزوﺟﻬﺎ وﺗرﺑﻳﺔ أوﻻد أﺧﻳﻪ ،ﻛﻣﺎ ﻳﺗﻛﻔﻝ اﻷوﻻد ﺑﺈﻋﺎﻟﺔ
ورﻋﺎﻳﺔ أﺑوﻳﻬم ﻋﻧد اﻟﻛﺑر واﻟﻌﺟز ،وﺗطﺑق اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ ﻣﺎ ﻳﻣﻛن ﺗﺳﻣﻳﺗﻪ ﺑﻧظﺎم "اﻟﻣﻛﺎﺳﻳر" اﻟذي ﺗﺷﻣﻝ ﻣﻧﺎﻓﻌﻪ

اﻟرﺟﺎﻝ اﻟﻣﺻﺎﺑﻳن ﺑﻌﺎﻫﺔ أو ﻋﺟز ﺑﺳﺑب ﺣروﺑﻬﺎ ،ووﻓﻘﺎً ﻟﻬذا اﻟﺗﻘﻠﻳد ﻳﺣق ﻟﻬؤﻻء اﻟرﺟﺎﻝ ﺗﻧﺎوﻝ وﺟﺑﺎﺗﻬم

اﻟﻳوﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺿﻳف اﻟﺷﻳﺦ طﻳﻠﺔ ﺣﻳﺎﺗﻬم ،وﻳﻘف اﻟﻧظﺎم ﻋﻧد ﻫذا اﻟﺣد ﻓﻼ ﻳﺷﻣﻝ أﻓراد ﻋﺎﺋﻼﺗﻬم اﻟذﻳن
ﻳﻌﺗﻣدون ﻋﻠﻳﻬم ﻓﻲ ﻣﻌﻳﺷﺗﻬم ،وﻳﺑرﻫن ﻫذا اﻟﺗﻘﻠﻳد ﻋﻠﻰ أﻫﻣﻳﺔ ﻗﻳم اﻟرﺟوﻟﺔ واﻟﺣرب ،وﻻ ﻳﺻﺢ اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻧظﺎﻣﺎً
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إﻧﺳﺎﻧﻳﺎً ﻟﻠرﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ إذ ﻻ ﻳﺷﻣﻝ اﻟﻌﺎﺟزﻳن ﻋن اﻟﻌﻣﻝ ﻷﺳﺑﺎب ﺻﺣﻳﺔ أو ﺑﺳﺑب ﺣوادث اﻟﻌﻣﻝ

اﻟزراﻋﻲ وﻏﻳر ذﻟك ﻣن أﺳﺑﺎب اﻟﻌﺟز اﻟﺟﺳدي.
ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ ﺑﻌد 1958م

ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﻳﻧﺎت ﻛﺎن وﻻء اﻟﻔﻼح اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻣﺷﺗﺗﺎً ﺑﻳن ﻗﺑﻳﻠﺗﻪ اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺗﻔﺗﻘر إﻟﻰ ﻗﻳﺎدة ﻓﻌﺎﻟﺔ

ٕواﻟﻰ ﻋواﻣﻝ اﻟﺗراﺑط واﻟﺗﻛﺎﺗف اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ وﺑﻳن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت واﻻﻧﺗﻣﺎءات اﻟﺟدﻳدة ﻣﺛﻝ اﻟﺣزب اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ وأﺻدﻗﺎء

اﻟدراﺳﺔ وزﻣﻼء اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ .وﻗد اﻛﺗﺷف أﺣد أﺑﻧﺎء اﻟﺷﻳوخ ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟوﻻءات
اﻟﻘﺑﻠﻳﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﺑﻌد أن ﺳﺎﻋد ﻋدد ﻣن أﻓراد ﻗﺑﻳﻠﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ وظﺎﺋف ﻓﻲ اﻟﻣﺻﻧﻊ اﻟﺣﻛوﻣﻲ اﻟذي
ﻛﻠف ﺑﺈدارﺗﻪ وﻟﻛﻧﻬم ﻟم ﻳﻘﺎﺑﻠوا ذﻟك ﺑﺎﻟوﻓﺎء واﻹﺧﻼص واﻟوﻻء ﻟﻪ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﻳم اﻟﻘﺑﻠﻳﺔ ﻛﻣﺎ ادﻋﻰ.
ٕواذا ﻛﺎن اﻟوﻻء ﻟﻠﻘﺑﻳﻠﺔ ﻗد ﺿﻌف وﻟم ﻳﻌد ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻳ اًر ﻛﺑﻳ اًر ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك أﻓرادﻫﺎ ﻓﺈن اﻟﺗﻣﺳك ﺑﺑﻌض
ﻗﻳﻣﻬﺎ وﻋﺎداﺗﻬﺎ ظﻝ ﻗوﻳﺎً ﻣﺛﻝ ﺗﻘﻠﻳد اﻟﺛﺄر ،وﻳﺗﺿﺢ ذﻟك ﻣن ﻓﺷﻝ اﻟﺣﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﻧظﻣﻬﺎ اﻟﺟﻳش اﻟﺷﻌﺑﻲ –
وﻫو ﻣﻳﻠﻳﺷﻳﺎ اﻟﺣزب اﻟﺑﻌﺛﻲ – ﻹﻟﻘﺎء اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﻳن واﻟﻬﺎرﺑﻳن ﻣن اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ اﻟذﻳن ﺗﻌﺎظم

ﻋددﻫم أﺛﻧﺎء ﺣرﺑﻲ اﻟﺧﻠﻳﺞ ،وأﻛد ﻋدد ﻣن أﻓراد ﻫذﻩ اﻟﻣﻳﻠﻳﺷﻳﺎ ﺑﺄن ﺑﻌﺿﻬم ﻛﺎن ﻳﺣذر أﻫﻝ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻲ
ﺗﺧطط ﻗﻳﺎدﺗﻬم ﻟﻣداﻫﻣﺗﻬﺎ وﺗﻔﺗﻳﺷﻬﺎ ﻹﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠﻣطﻠوﺑﻳن ﻟﻣﻐﺎدرﺗﻬﺎ ،وأﺷد ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺧﺷﺎﻩ ﻫؤﻻء أن

ﺗؤدي ﻫذﻩ اﻟﺣﻣﻼت إﻟﻰ ﻗﺗﻝ أﺣد اﻟﻘﺑﻠﻳﻳن أﺛﻧﺎء ﻣطﺎردﺗﻪ ﻣﻣﺎ ﺳﻳؤدي ﺣﺗﻣﺎً إﻟﻰ ﻣطﺎﻟﺑﺔ أﻫﻠﻪ ﺑﺛﺄرﻩ .وأﺛﺑﺗت

اﻻﻧﺗﻔﺎﺿﺔ اﻟﺷﻌﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻌد ﺣرب اﻟﺧﻠﻳﺞ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺑﺄن اﻟوﻻء اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻓﻲ ﺟﻧوب اﻟﻌراق ﻟم ﻳﻧدﺛر ﺗﻣﺎﻣﺎً،

ﻓﻘد اﻧﺗظم اﻟﻣﺷﺎرﻛون ﻓﻲ اﻻﻧﺗﻔﺎﺿﺔ وﻗﺎوﻣوا اﻟﺟﻳش اﻟﻌراﻗﻲ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎطق ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺋب ﻗﺑﻠﻳﺔ وﻟﻛن
ذﻟك ﻟم ﻳﻼﺣظ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ ،وﻳﻌزى ذﻟك إﻟﻰ ﺿﻌف اﻟﻘﻳﺎدة اﻟﻘﺑﻠﻳﺔ ﻓﻳﻬﺎ ووﻻء ﺑﻌض ﺷﻳوﺧﻬﺎ ﻟﻠﻧظﺎم
اﻟﺣﺎﻛم وﻟﻛن ﻫذا ﻟم ﻳﻣﻧﻊ ﺑﻌض ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﻔﺎﺿﺔ.

ﻋﺎد اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﻘﺑﻠﻲ إﻟﻰ اﻟظﻬور ﺑﻘوة ﺑﻌد اﻻﺣﺗﻼﻝ اﻷﻣرﻳﻛﻲ ،ﻓﻘد ﺳﻌت ﺳﻠطﺎت اﻻﺣﺗﻼﻝ إﻟﻰ ﺗﻔرﻗﺔ

اﻟﻌراﻗﻳﻳن ،ورﺳﺦ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻟذي ﻓرﺿﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌراﻗﻳﻳن اﻟﺗﺣﺎﺻص ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟطﺎﺋﻔﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
اﻟﻌرﻗﻳﺔ ،وﻟم ﻳﻧﺟﺢ ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ اﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻼد وﺣﻔظ اﻟﻧظﺎم وﺗﻘدﻳم اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ،وﻗد أدت
ﻛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣﻝ إﻟﻰ اﺿﻌﺎف ﺷﻌور اﻟﻣواطﻧﺔ ﺑﻳن اﻟﻌراﻗﻳﻳن وارﺗدادﻫم إﻟﻰ اﻧﺗﻣﺎءاﺗﻬم اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ
ذﻟك اﻟﻘﺑﻠﻳﺔ ،وﻫو ﻣﺎ ﻳﻼﺣظ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن أرﻳﺎف وﻣدن اﻟﻌراق.
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اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ

اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟدﻳﻧﻳﺔ وﺗﺄﺛﻳراﺗﻬﺎ

ﻟﻠدﻳن وﺑﺎﻟﺗﺣدﻳد اﻟﻣذﻫب اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺷﻳﻌﻲ اﻹﻣﺎﻣﻲ وﺗﻌﺎﻟﻳﻣﻪ وﺷﻌﺎﺋرﻩ دور ﻣﻬم ﻓﻲ ﺣﻳﺎة ﺳﻛﺎن
ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ إﻻ أﻧﻪ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺑﻌد اﻟﻘﻳم واﻷﻋراف اﻟﻘﺑﻠﻳﺔ ﻣن ﺣﻳث اﻟﺗﺄﺛﻳر ﻋﻠﻰ اﺗﺟﺎﻫﺎت

وﺳﻠوك اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت واﻟﻔرد ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻋﻧﺻر أﺳﺎﺳﻲ ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﺟﺎﻧس واﻟﺗوﺣﻳد ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺣﻳث
أن ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺳﻛﺎن ﺗﻘرﻳﺑﺎً ﻫم ﻣن اﻟﺷﻳﻌﺔ اﻹﻣﺎﻣﻳﺔ اﻟذﻳن ﻳﻣﺎرﺳون ﺷﻌﺎﺋر وﺗﻘﺎﻟﻳد ﺗﻣﻳزﻫم ﻋن ﺑﻘﻳﺔ اﻟﻣذاﻫب

اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،ﻟﻛن ﻫذا اﻻﻧﺗﻣﺎء ﻟم ﻳﺑرز ﻋﻠﻰ اﻟﺳطﺢ ﺑﺻورة ﻫوﻳﺔ ﻣذﻫﺑﻳﺔ إﻻ ﺑﻌد 1958م وﺑﺷﻛﻝ ردة ﻓﻌﻝ

ﻋﻠﻰ ﺳﻳﺎﺳﺎت ﺣﻛوﻣﻳﺔ ﻏﻳر ﻣﺗوازﻧﺔ .وﻳﺳﺗﻌرض ﻫذا اﻟﻔﺻﻝ ﻣﺳﺗوى وﻣظﺎﻫر وﺗﺄﺛﻳرات اﻟﺗدﻳن ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرﺗﻳن اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻌﺎم 1958م.
اﻟﺗدﻳن ﻗﺑﻝ 1958م
ﻛﺎن ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ ﻣﺣﺎﻓظﺎً وﺗﻘﻠﻳدﻳﺎً وﺑدرﺟﺔ أﻛﺑر ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣدن اﻟﻌراﻗﻳﺔ وﺧﺎﺻﺔ

اﻟﻛﺑرى ﻣﻧﻬﺎ ،وﻳﺗوﻗﻊ ﻋﺎدة أن ﻳﻛون ﺗدﻳن اﻷﻓراد ﻓﻲ ﻣﺛﻝ ﻫذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﺿﺣﺎً وﻗوﻳﺎً وﻳﺗﻣﺛﻝ ذﻟك ﻓﻲ
ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻓراد ﻟﺷﻌﺎﺋر اﻟدﻳن وﺗطﺑﻳﻘﻬم ﻟﻣﺑﺎدﺋﻪ وﺗﻌﺎﻟﻳﻣﻪ واﻟﺗزاﻣﻬم ﺑﺄواﻣرﻩ وﻧواﻫﻳﻪ ،وﻟﻛن ﻣﻌﺎﻳﺷﺔ أﻓراد ﻫذا

اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﺑﻳن أن درﺟﺔ ﺗدﻳﻧﻬم ﻛﺎﻧت  -وﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم – ﺳطﺣﻳﺔ وﺑدرﺟﺔ أدﻧﻰ وأﺿﻌف ﻣن ﺗﻣﺳﻛﻬم
ﺑﺄﻋراﻓﻬم وﺗﻘﺎﻟﻳدﻫم اﻟﻘﺑﻠﻳﺔ ،ﻓﻛﺎن أداء ﻓراﺋض اﻟدﻳن وﺗطﺑﻳق ﺗﻌﺎﻟﻳﻣﻪ ﻣﺗروﻛﺎً ﻻﺧﺗﻳﺎر اﻟﻔرد إﻟﻰ ﺣد ﺑﻌﻳد

ﻓﺈذا ﺗﻘﺎﻋس ﻓﻲ أداءﻫﺎ أو ﺗرﻛﻬﺎ أو ﺣﺗﻰ ﺧﺎﻟف ﻗواﻋد ﺷرﻋﻳﺔ أﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻘد ﻻ ﻳﺗﻌرض ﻷﻛﺛر ﻣن اﻻﻧﺗﻘﺎد.

أﻣﺎ اﻟذي ﻳﺗﻬﺎون ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذ واﺣﺗرام اﻷﻋراف واﻟﺗﻘﺎﻟﻳد اﻟﻘﺑﻠﻳﺔ  -ﻛﺄن ﻳﻬﻣﻝ اﻷﺧذ ﺑﺛﺄرﻩ أو ﻳﺗردد ﻓﻲ ﻗﺗﻝ
اﻣرأة ﻣن أﻫﻠﻪ ﻟﻣﺟرد اﺗﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟزﻧﺎ – ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌرض ﻧﻔﺳﻪ ﻷﻗﺳﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ ﻣﺛﻝ اﻹﻫﺎﻧﺔ اﻟﻌﻠﻧﻳﺔ
واﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ أو ﺣﺗﻰ اﻻﻋﺗداء اﻟﺟﺳدي .وﻛﺎن اﻟﻐﺎﻟب ﺑﻳﻧﻬم اﻻﻋﺗﻘﺎد ﺑﺄن أداء اﻟﻔراﺋض اﻟدﻳﻧﻳﺔ

 ﻣﺛﻝ اﻟﺻﻼة واﻟﺻﻳﺎم وﻏﻳرﻫﺎ – ﻫو ﻣن أﻓﻌﺎﻝ وﻣﺳؤوﻟﻳﺎت اﻟرﺟﺎﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻳزﻫم ﻋن اﻟﺷﺑﺎب واﻷطﻔﺎﻝاﻟذﻳن ﻻ ﻳطﺎﻟﺑون ﺑﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ واﻟﻣداوﻣﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ وﻧﺎد اًر ﻣﺎ ﻛﺎﻧوا ﻳﺣﺛوﻧﻬم ﻋﻠﻰ ذﻟك إذ أن ﻣﺳﺎﻋدة أﻫﻠﻳﻬم ﻓﻲ

اﻟزراﻋﺔ أو رﻋﻲ اﻟﻣﺎﺷﻳﺔ أﻫم ﺑﻛﺛﻳر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬم ﻣن ﺗﻌوﻳدﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻼة أو ﺗﻬذﻳﺑﻬم ﺑﺎﻷﺧﻼق واﻵداب
اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ .ﻟذا ﻓﻘد ﻛﺎن ﺑﻌض اﻟرﺟﺎﻝ ﻻ ﻳﺻﻠون وآﺧرون ﻻ ﻳﺗﻘﻧون اﻟﺻﻼة ،ﻛﻣﺎ ﻳﻌﺗرف ﻏﻳر اﻟﻘﻠﻳﻝ
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ﻣﻧﻬم ﺑﺟﻬﻠﻪ اﻟﻣطﻠق ﺑﻣﺑﺎدئ اﻟدﻳن أو أن ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻪ ﻋﻧﻪ ﻳﺳﻳرة ﺟداً .وﻣﻊ إدراﻛﻬم ﻟﺿرورة اﻟﺗﻘﻳد ﺑﺎﻟﺷرﻳﻌﺔ

اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎدات ﻓﺈﻧﻬم ﻳﺟﻳزون ﻟﻠﻔرد ﻣﻧﻬم ﻏﻳر اﻟﻌﺎرف ﺑﺄﻣور دﻳﻧﻪ إﺗﺑﺎع ﻓطرﺗﻪ

وﺗﻧﺗﺷر ﺑﻳﻧﻬم رواﻳﺔ ﻋن اﻣرأة اﺳﻣﻬﺎ "ﻣﺑروﻛﺔ" ﻛﺎﻧت ﺗﺟﻬﻝ ﻛﻳﻔﻳﺔ أداء اﻟﺻﻼة وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻛن ﺗﺿﻳﻊ ﻓرﺿﺎً
وﻛﻠﻣﺎ ﺣﻝ ﻣوﻋد اﻟﺻﻼة اﻧﺗﺻﺑت ﻣرددة " ﻣﺑروﻛﺔ ﺗﺣب رﺑﻬﺎ ورﺑﻬﺎ ﻳﺣب ﻣﺑروﻛﺔ" ،وﺗؤﻛد اﻟرواﻳﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ

اﺳﺗﺣﻘت اﻟﺟﻧﺔ ﺑذﻟك.

وﻟم ﺗﻛن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻳن ﺣﻳث ﻻ ﻳﺣﺻﻝ اﻟﻣﺗدﻳﻧون ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﺔ
ﻻ ﺻﺎﻟﺣﻳن ،وﻳﺗوﻗﻊ ﻣن اﻟﺳﺎدة اﻟﺗزاﻣﺎً أﻛﺑر ﺑﺎﻟدﻳن
اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ أو ﺗﻘدﻳ اًر أﻛﺑر ٕواﻧﻣﺎ ﻳﻌﺗﺑرون رﺟﺎ ً
وﺗﻌﺎﻟﻳﻣﻪ إﻻ أن ذﻟك ﻟﻳس أﻣ اًر ﺿرورﻳﺎً وﻻ ﻣﺣﺗﻣﺎً ،ﻓﻘد ﻻ ﻳﺗﺟﺎوز ﺗدﻳن اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬم ﻣﻌدﻝ اﻻﻟﺗزام

واﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻟدى اﻟﻐﺎﻟﺑﻳﺔ اﻟﻌظﻣﻰ ،ﻛﻣﺎ ﻻ ﺗﻌﺗﻣد ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳﺎدة ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﻝ ﻋﻠﻰ أﺻوﻟﻬم

اﻟﺷرﻳﻔﺔ واﻟﺧوف ﻣن اﻟﻌﻘﺎب اﻟرﺑﺎﻧﻲ اﻟذي ﻳﺣﻝ ﺑﻛﻝ ﻣن ﻳﺟ أر ﻋﻠﻰ أذﻳﺗﻬم.

وﻳﻌود ﺟﻬﻝ اﻟﻘﺑﻠﻳﻳن ﺑﻌﻘﺎﺋد وﺗﻌﺎﻟﻳم اﻟدﻳن إﻟﻰ أﻣﻳﺗﻬم واﻟﻐﻳﺎب ﺷﺑﻪ اﻟﺗﺎم ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗوﺟﻳﻪ اﻟدﻳﻧﻲ ﻋﻠﻰ
أﻳدي رﺟﺎﻝ دﻳن ﻣﻠﻣﻳن ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﻘﺎﺋد واﻟﺗﻌﺎﻟﻳم .وﻳﺑدو ذﻟك ﻏﻳر ﻗﺎﺑﻝ ﻟﻠﺗﺻدﻳق إذا ﻋرﻓﻧﺎ ﺑﺄن اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﻳن
ﻣدﻳﻧﺗﻲ اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ واﻟﻧﺟف – اﻟﻣرﻛز اﻟدﻳﻧﻲ اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﺷﻳﻌﺔ اﻹﻣﺎﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم – ﺗﻘطﻌﻬﺎ اﻟﺳﻳﺎرة
ﻓﻲ ﻧﺻف ﺳﺎﻋﺔ أو أﻗﻝ ،وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻘد ﻛﺎﻧت زﻳﺎرات ﻋﻠﻣﺎء اﻟدﻳن ﺑﻣﺧﺗﻠف درﺟﺎﺗﻬم إﻟﻰ ﻣدﻳﻧﺔ اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ

ﻧﺎدرة ﺟداً وﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺣﺿور ﻣﺂﺗم رؤﺳﺎء اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ وﺷﻳوﺧﻬﺎ واﻟزﻳﺎرات اﻟﻣوﺳﻣﻳﺔ اﻟﺧﺎطﻔﺔ ﻟﺟﻣﻊ

اﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻣن اﻟﻣوﺳرﻳن ﺑﺎﻟطﺑﻊ .وﻻ ﺷك ﺑﺄن اﻟﺑﻌد اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟم ﻳﻛن اﻟﻌﺎﻣﻝ اﻟوﺣﻳد ﻓﻲ ﺧﻠق
ﻫذﻩ اﻟﻔﺟوة ﺑﻳن اﻟﻘﺑﻠﻲ اﻟﻌﺎدي وﻋﺎﻟﻣﻪ اﻟدﻳﻧﻲ ،ﻓﻘد ﻧﺄى ﺑﻌض ﻫؤﻻء اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺑﺄﻧﻔﺳﻬم ﻋن اﻟﻧﺎس اﻟﺑﺳطﺎء
ﺑﻘﺻد أو ﺑدون ﻗﺻد وذﻟك ﺑﺎﻣﺗﻧﺎﻋﻬم أو اﺳﺗﻧﻛﺎﻓﻬم ﻋن اﻻﺧﺗﻼط ﺑﻬم ﻓﻲ ﺑﻳﺋﺗﻬم واﻟﻧزوﻝ إﻟﻰ ﻣﺳﺗواﻫم
اﻟﻔﻛري وﻣﻌﺎﻳﺷﺗﻬم ﻋن ﻛﺛب ﻻﻛﺗﺷﺎف ﺟواﻧب اﻟﻘﺻور واﻻﻧﺣراف ﻓﻲ ﺣﻳﺎﺗﻬم اﻟﻳوﻣﻳﺔ وﺳﻠوﻛﻬم وﻣدى

اﺑﺗﻌﺎدﻫم ﻋن اﻟﻘواﻋد واﻟﺗﻌﺎﻟﻳم اﻟدﻳﻧﻳﺔ واﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺻﺣﻳﺢ ذﻟك وأﻣرﻫم ﺑﺎﻟﻣﻌروف وﻧﻬﻳﻬم ﻋن اﻟﻣﻧﻛر.
ﻛﻣﺎ أن ﺗرﻛﻳز ﻫؤﻻء اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟدﻳﻧﻲ وطﻣوﺣﻬم إﻟﻰ ﺑﻠوغ اﻟﻣراﺗب اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب
ﺗﺛﻘﻳف اﻟﻧﺎس اﻟﻌﺎدﻳﻳن ﻓﻲ أﻣور دﻳﻧﻬم ﺟﻌﻝ اﻟﻧﺎس اﻟﻘﺑﻠﻳﻳن ﻳﺗرددون ﻓﻲ طرق أﺑواﺑﻬم وﺣﺿور ﻣﺟﺎﻟﺳﻬم.
وﺑﺳﺑب ﺟﻬﻝ اﻟﻘﺑﻠﻳﻳن ﺑﺗﻌﺎﻟﻳم دﻳﻧﻬم ﻓﻘد ﻛﺎن أﻏﻠﺑﻬم ﻏﻳر ﻣدرﻛﻳن ﻟﻠﺗﻧﺎﻗض اﻟﺻﺎرخ ﺑﻳن اﻟﻌدﻳد ﻣن
ﻗﻳﻣﻬم وأﻋراﻓﻬم اﻟﻘﺑﻠﻳﺔ وﻣﺑﺎدئ وﺷرﻳﻌﺔ دﻳﻧﻬم أﻣﺎ اﻟذﻳن ﻳدرﻛون ذﻟك – ﻣﺛﻝ اﻟﺷﻳﺦ اﻟذي ﺛﺄر ﻟﻘﺗﻝ اﺑﻧﻪ

ﻣن أخ اﻟﻘﺎﺗﻝ أو اﻟذي ﻗﺗﻝ أﺧﺎﻩ طﻣﻌًﺎ ﺑﺎﻟرﺋﺎﺳﺔ – ﻓﻳﺿﻌون ﻗﻳﻣﻬم وﺗﻘﺎﻟﻳدﻫم اﻟﻘﺑﻠﻳﺔ ﻓوق اﻟﻣﺑﺎدئ واﻷﺧﻼق

اﻟدﻳﻧﻳﺔ ،وﻻ ﻏراﺑﺔ أن ﻳﺻﻝ ﺑﻬم ﻫذا اﻟﺟﻬﻝ أﺣﻳﺎﻧﺎً إﻟﻰ ﺣد اﻟﻛﻔر – ﻛﻣﺎ ﺣدث ذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻔوﻩ أﺣدﻫم
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ﺑﺎﻷﻫزوﺟﺔ اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺣزﻧﺎً ﻋﻠﻰ وﻓﺎة زﻋﻳﻣﻪ اﻟﻣﺳﻣﻰ ﺑـ "ﻟوﺗﻲ"" :ﺷت ﻋﻛﻝ )أي ﻋﻘﻝ( اﷲ وﻣوت ﻟوﺗﻲ"

)(1

– أي :أن اﻟﺧﺎﻟق ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧرج ﻋن رﺷدﻩ ﻋﻧدﻣﺎ أﻣﺎت رﺋﻳﺳﻬم ﻟوﺗﻲ .وﺗﺑﻳن اﻟواﻗﻌﺔ اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣدى
ﺟﻬﻠﻬم ﺑﺗﻌﺎﻟﻳم اﻟدﻳن ٕواﺻرارﻫم ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺑﻌد ﻣﻌرﻓﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺄﺗﻲ ﻣﺗﺄﺧرة:
ذﻫب ﻗروي إﻟﻰ أﺣد اﻟﺳﺎدة ﻟﻳﺳﺗﻔﺗﻳﻪ ﺣوﻝ ﻣوﻗف اﻟﺷرع ﻣن زواﺟﻪ ﻣن أرﻣﻠﺔ اﺑﻧﻪ
ﻓﺄﺧﺑرﻩ اﻟﺳﻳد ﺑﺄن ذﻟك ﻣﺣرم ﻓطﻠب ﻣﻧﻪ اﻷﻋراﺑﻲ أن ﻳﺳﺗﺛﻧﻳﻪ ﻣن ذﻟك وﻳرﺿﻰ ﺑﺗزوﻳﺟﻪ
ﻟﻘﺎء ﻋدد ﻣن رؤوس اﻷﻏﻧﺎم ﻓﺄﻋﺎد ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺳﻳد ﻛﻼﻣﻪ وﻧﻬﺎﻩ وﺣذرﻩ ﻓﻘﺎم اﻟرﺟﻝ ﻟﻳﻧﺻرف
ﻗﺎﺋﻼً ﻟﻠﺳﻳد ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻛﺗرث ﻟﻠﺷرع ﻷﻧﻪ ﻳﻌﺎﺷر اﻟﻣرأة ﻣﻧذ ﺳﻧوات وﻟﻪ ﻣﻧﻬﺎ أوﻻد.
وﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدوﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ أوﺟﻪ اﻟﺗﻧﺎﻗض اﻟواﺿﺢ ﺑﻳن اﻟﻘﻳم واﻟﺗﻘﺎﻟﻳد اﻟﻘﺑﻠﻳﺔ
اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ واﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﺗﻌﺎﻟﻳم اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻳﺳت
ﺷﺎﻣﻠﺔ:

ﺟدوﻝ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻳن اﻷﻋراف اﻟﻘﺑﻠﻳﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ وأﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ
أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ

اﻷﻋراف اﻟﻘﺑﻠﻳﺔ
 .1ﻳﺟوز اﻟﺛﺄر ﺑﻘﺗﻝ أﺣد أﻗﺎرب
اﻟﻘﺎﺗﻝ.

" .1ﻻ ﺗزر وازرة وزر أﺧرى" أي ﻻ ﻳﺟوز ﻣﻌﺎﻗﺑﺔ ﺷﺧص ﺑﺟرﻳرة

آﺧر.

 .2ﻳﻌﺎﻗب اﻟرﺟﻝ اﻟذي ﻳﻧﺗﻣﻲ

 .2ﻻ ﻳﻣﻳز اﻟﺷرع اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻳن ﺳﻳد وﺗﺎﺑﻊ وﻗد ﺣذر اﻟرﺳوﻝ

اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ

اﻟﻛرﻳم ﻣن ﻫذا اﻻﻧﺣراف ﻋﻧدﻣﺎ ﻋ از ﺗدﻫور اﻷﻣم إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻗﺑﺗﻬم

إﻟﻰ

ﻋﺎﺋﻠﺔ

رﺋﻳس

ﺑﻌﻘوﺑﺎت ﻣﺧﻔﻔﺔ.

اﻟﺿﻌﻳف إذا أﺧطﺄ وﺗﺟﺎوزﻫم ﻋن اﻟﻘوي إذا أذﻧب.

ﺗﻘوﻝ
 .3ﺗﻘﺗﻝ اﻷﻧﺛﻰ ﻟﻣﺟرد ّ

 .3ﻻ ﻳﺟوز إﻳﻘﺎع اﻟﺣد ﻋﻠﻰ إﻧﺳﺎن إﻻ ﺑﻌد إﺛﺑﺎت اﻟﺗﻬﻣﺔ ﻋﻠﻳﻪ

إﻧﺳﺎن ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟزﻧﺎ أو إذا أﻋﺗدي
ﻋﻠﻰ ﻋرﺿﻬﺎ.

أو ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺷرﻋﺎً.

) (1ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر ﻓﺎرس .ﻋﺎﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻔرات اﻷوﺳط .اﻟﻧﺟف اﻷﺷرف :ﻣطﺑﻌﺔ اﻟرأي ،ص .122
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 .4إﺑﺎﺣﺔ ﺳﻠب وﻧﻬب اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ

 .4ﻻ ﻳﺟوز ﻟﻣﺳﻠم اﻗﺗ ارف اﻟﺳﻠب واﻟﻧﻬب.

اﻷﺧرى وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻌﺎدﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ.
 .5ﺗﻌوﻳض اﻟﻣﻌﺗدي ﻋﻠﻳﻪ
ﺑﺎﻣرأة

ﻣن

أﻫﻝ

 .5ﻻ ﺗزر وازرة وزر أﺧرى.

اﻟﻣﻌﺗدي

ﻳﺗزوﺟﻬﺎ ﻫو أو أﺣد أﻗرﺑﺎءﻩ.

 .6ﻳرث اﻻﺑن اﻷﻛﺑر ﺣﺻﺔ

 .6إن ﺣﺻص ﺟﻣﻳﻊ اﻷﺑﻧﺎء اﻟذﻛور ﻣﺗﺳﺎوﻳﺔ.

اﻷﺳد ﻣن ﻣﻳراث أﺑﻳﻪ أو ﻗد
ﻳﺳﺗﺄﺛر ﺑﻪ ﺗﻣﺎﻣ ًﺎ.
 .7ﻻ ﻳورﺛون اﻟﻧﺳﺎء.

 .7ﻟﻠﻧﺳﺎء ﺣﺻص ﻓﻲ اﻟﻣﻳراث ﺣددﻫﺎ اﻟﺷرع اﻹﺳﻼﻣﻲ.

اﻟزﻳﺎرة واﻟﻧذور
ﺗﻌﺗﺑر زﻳﺎرة اﻟﻣ ازرات اﻟدﻳﻧﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷﻳﻌﺔ اﻹﻣﺎﻣﻳﺔ ﻣن أﻫم ﻣظﺎﻫر اﻟﺗدﻳن ﺑﻳن اﻟﻘﺑﻠﻳﻳن ،وﻳﺣرص

اﻟﺑﺎﻟﻐون ﻣن اﻟﻛﺑﺎر واﻟﻧﺳﺎء ﻋﻠﻰ أداﺋﻬﺎ ﺑﺻورة ﻣﻧﺗظﻣﺔ إذا اﺳﺗطﺎﻋوا ذﻟك وﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﻣواردﻫم
اﻟﻘﻠﻳﻠﺔ ﺗﺗﺣﻣﻝ ﺗﻛﺎﻟﻳﻔﻬﺎ ،وﻫم ﻳؤدوﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻟﻣﺣددة ﻟذﻟك وﻓﻲ أوﻗﺎت أﺧرى وﻋﻧد دﻓن ذوﻳﻳﻬم ﻓﻲ
ﻣﻘﺑرة اﻟﻧﺟف .وﻗﺑﻝ ﺗﻌﺑﻳد اﻟطرق وﻣدﻫﺎ إﻟﻰ أرﻳﺎف اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ ﻛﺎﻧت اﻟزﻳﺎرة ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ رﺣﻠﺔ ﻣرﻫﻘﺔ ﻗد
ﺗﺳﺗﻐرق ﻋدة أﻳﺎم ﺣﻳث ﻳﻘوم اﻟراﻏب ﺑﺎﻟزﻳﺎرة ﺑرﻛوب ﻗﺎرب إﻟﻰ اﻟﻣدﻳﻧﺔ وﻣن ﻫﻧﺎك ﻳﺳﺗﻘﻝ ﺣﺎﻓﻠﺔ أو ﺳﻳﺎرة
أﺟرة ،وﻫﻧﺎﻟك ﻣن ﻳﻘطﻊ اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﻛﻠﻬﺎ أو ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻣﺷﻳًﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗدام إﻣﺎ ﻣﺿط اًر ﻟﻌدم اﻣﺗﻼﻛﻪ أﺟرة اﻟﻘﺎرب
واﻟﺳﻳﺎرة أو ﻟﻛﺳب اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻷﺟر واﻟﺛواب اﻋﺗﻘﺎداً ﻣﻧﻬم ﺑﺄﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺷﻘﺔ ﻛﺑﻳرة ﻛﻠﻣﺎ ﻋظم اﻷﺟر.

ﺗﻌﺗﺑر اﻟزﻳﺎرة ﺣﺗﻰ وﻟو إﻟﻰ ﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻧﺟف اﻟﻘرﻳﺑﺔ ﺣدﺛﺎً ﻏﻳر اﻋﺗﻳﺎدي ﻓﻲ ﺣﻳﺎة اﻟﻘروي اﻟﻣﻐﻠﻘﺔ

واﻟرﺗﻳﺑﺔ ،وﻳﺳﺗﻐرق اﻹﻋداد ﻟﻬﺎ ﻋدة أﻳﺎم ﺗﻧﻘﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻬﻳﺋﺔ ﻟذﻟك ٕواﻋداد اﻟﻣﺗﺎع – أي اﻟطﻌﺎم اﻟﺟﺎﻫز -

إذ ﻳﻧدر أن ﻳﻘوم اﻟزاﺋر ﻣﻧﻬم ﺑﺷراء طﻌﺎﻣﻪ ﻣن أﺳواق اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﻟﻐﻼء ﺛﻣﻧﻪ ﻧﺳﺑﻳﺎً ،وﻳﺗﻛون ﻣﺗﺎﻋﺔ ﻋﺎدة ﻣن

اﻟﺧﺑز واﻟﺗﻣر واﻟﻣﻌﺟﻧﺎت وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻷطﻌﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻔﺳد ﺑﺳرﻋﺔ ،وﻗﺑﻝ ﻣﻐﺎدرﺗﻪ ﻳﺣﺿر أﻗﺎرﺑﻪ وأﺻدﻗﺎؤﻩ
وﺟﻳراﻧﻪ ﻟﺗودﻳﻌﻪ واﻟﺗﻣﻧﻲ ﻋﻠﻳﻪ ﺑﺎﻟدﻋﺎء ﻟﻬم ،وﺑﻌد ﻋودﺗﻪ أﻳﺿﺎً ﻳزوروﻧﻪ ﻟﻠﺳﻼم ﻋﻠﻳﻪ واﻟﺗﻬﻧﺋﺔ ﺑﺈﺗﻣﺎم اﻟزﻳﺎرة

وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌودة ،وﻳﺣرص اﻟزاﺋر ﻋﻠﻰ ﺟﻠب ﺑﻌض اﻟﻬداﻳﺎ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻗﻳﻣﺔ دﻳﻧﻳﺔ ﻣﺛﻝ ﺗرب اﻟﺻﻼة واﻟﻣﺳﺎﺑﺢ.

50

القبيلة والدين والخرافة والسياسة في جنوب العراق

ﻳوﺟد ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻋدد ﻏﻳر ﻗﻠﻳﻝ ﻣن اﻷﺿرﺣﺔ ﻟﺳﺎدة وﺻﺎﻟﺣﻳن ،ﺑﻧﻳت ﻋﻠﻰ أﺿرﺣﺗﻬم اﻟﻘﺑﺎب،
وأﺻﺑﺣت ﻣ ازرات ﻟﻠﻧﺎس ﻳﺗﻘرﺑون إﻟﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟزﻳﺎرة واﻟﻧذور ،وﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻘﺎﻣﺎت "ﻗﻳﺎم" أي ﻗﺎﺋﻣون ﻋﻠﻳﻬﺎ أو ﺳدﻧﺔ
ﻣﺳؤوﻟون ﻋن إدارﺗﻬﺎ وﺻﻳﺎﻧﺗﻬﺎ ،وﻳﻧﺗﻔﻌون ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن اﻟﻧذور اﻟﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻳﻬﺎ ،وﻳﺷﻛك اﻟﺑﻌض ﻓﻲ اﺣﺗواء
ﻫذﻩ اﻷﺿرﺣﺔ ﻋﻠﻰ رﻓﺎت ﺻﺎﻟﺣﻳن ،وﻳدﻋون ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺟرد وﺳﺎﺋﻝ ﻳﺗﻛﺳب ﺑﻬﺎ ﻫؤﻻء اﻟﺳدﻧﺔ واﻟذﻳن ﻳﻌﻣدون
ﺳﻧوﻳﺎً إﻟﻰ اﺧﺗﻼق ﻣﻌﺟزات وﻫﻣﻳﺔ ﻳزﻋﻣون أن ﺻﺎﺣب اﻟﻣﻘﺎم ﻗد ﺣﻘﻘﻬﺎ ﻣﺛﻝ إﻋﺎدة اﻟﺑﺻر إﻟﻰ ﺿرﻳر أو

اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﻛﺔ إﻟﻰ ﻋﺎﺟز ﻣﻘﻌد وذﻟك ﺑﻬدف اﺟﺗذاب اﻟﺑﺳطﺎء إﻟﻰ زﻳﺎرة اﻟﺿرﻳﺢ وﺣﺛﻬم ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﻳم
اﻟﻧذور إﻟﻳﻪ.
ﻳﻌﺗﺑر ﺗﻘدﻳم اﻟﻧذور إﻟﻰ اﻷﺋﻣﺔ واﻟﺻﺎﻟﺣﻳن ﻣظﻬ اًر آﺧر ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟﺗدﻳن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ،

ﻓﺈذا أراد أﺣدﻫم ﺑﻠوغ ﻣطﻠب ﻣﺎ ﻗطﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ ﻋﻬدًا ﺑﺗﻘدﻳم أﺿﺣﻳﺔ أو ﻣﺑﻠﻐ ًﺎ ﻣن اﻟﻣﺎﻝ ،ﻓﺈن ﺗﺣﻘق ﻟﻪ

ذﻟك أﺻﺑﺢ ﻟزاﻣﺎً ﻋﻠﻳﻪ اﻟوﻓﺎء ﺑﻧذرﻩ ،وﻫم ﻳﻌﺗﻘدون ﺟﺎزﻣﻳن ﺑﺄن ﻣن ﻳﺗﻬﺎون ﻓﻲ اﻟوﻓﺎء ﺑﻧذرﻩ ﻳﻌرض ﻧﻔﺳﻪ

ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﺧﻳﻣﺔ ،ﻓﺈذا ﺣﻠت ﺑﺄﺣدﻫم ﻣﺻﻳﺑﺔ ﻣﺛﻝ وﻓﺎة ﻗرﻳب ﺑﺻورة ﻣﻔﺎﺟﺋﺔ أو ﻣرض أو ﺳرﻗﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺑﺣث
ﻋن أﺳﺑﺎب ﺣدوﺛﻬﺎ وذﻟك ﺑﺳؤاﻝ ﻧﻔﺳﻪ واﻷﻗرﺑﻳن ﻣﻧﻪ :ﻫﻝ ﻋﻠﻳك ﻧذر ﻧﺳﻳت اﻟوﻓﺎء ﺑﻪ؟ وﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم ﻳﺑدو
أن ﻫذا اﻟﺗﻘﻠﻳد ﻣﻧﺗﺷر ﺑﻳن اﻟﻧﺳﺎء أﻛﺛر ﻣن اﻟرﺟﺎﻝ ،وﻳﺗﺿﺢ ذﻟك ﻣن إﻟﺣﺎح ﺳدﻧﺔ اﻷﺿرﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳﺎء
ﻹﻋطﺎﺋﻬم اﻟﻧذور ﻓﻲ ﺣﻳن أن اﻟرﺟﺎﻝ ﻻ ﻳﺗﻌرﺿون ﻋﺎدة ﻟﻣﺛﻝ ﻫذا اﻹﻟﺣﺎح.
وﻣن ﻣظﺎﻫر ﺗدﻳن اﻟﻔﻼﺣﻳن اﻟﻘﺑﻠﻳﻳن اﻟﻘﺳم ﺑﺎﻷﺋﻣﺔ واﻟﺻﺎﻟﺣﻳن ،وﻋﻧدﻣﺎ ﻳﺧﺗﺻم ﺷﺧﺻﺎن أو طرﻓﺎن
ﺣوﻝ ﻗﺿﻳﺔ ﻣﺎ – ﻛﺄن ﻳدﻋﻲ ﻛﻼﻫﻣﺎ ﻣﻠﻛﻳﺔ أرض – ﻓﻘد ﻳﺗﻔﻘﺎن ﻋﻠﻰ ﺣﺳم ذﻟك ﺑﺎﻟﻘﺳم ﺑﺄﺣد اﻷﺋﻣﺔ،
وﻳﻬﺎﺑون اﻟﻘﺳم ﺑﺎﻹﻣﺎم اﻟﻌﺑﺎس اﻟذي اﺳﺗﺷﻬد ﻣﻊ أﺧﻳﻪ اﻹﻣﺎم اﻟﺣﺳﻳن ﻓﻲ ﻛرﺑﻼء ﻻﻋﺗﻘﺎدﻫم ﺑﺄن اﻟﻛﺎذب
ﺳﻳﻠﻘﻰ ﺟزاء ﻳﻣﻳﻧﻪ اﻟﺑﺎطﻝ ﺑدون ﺗﺄﺧﻳر ،وﻟدﻳﻬم رواﻳﺎت ﻛﺛﻳرة ﻳﺗداوﻟوﻧﻬﺎ ﻟﻠﺑرﻫﺎن ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻛﻣﺎ أن إﻳﻣﺎﻧﻬم
ﺑﺗﺣﻘق اﻟﻛراﻣﺎت واﻟﻣﻌﺟزات ﺑواﺳطﺔ اﻷﺋﻣﺔ واﻟﺻﺎﻟﺣﻳن راﺳﺦ وﻗوي.
إﺣﻳﺎء ﻣراﺳم ﻋﺎﺷوراء
ﻳﻌﺗﺑر إﺣﻳﺎء ذﻛرى اﺳﺗﺷﻬﺎد اﻹﻣﺎم اﻟﺣﺳﻳن وأﻫﻠﻪ وأﺻﺣﺎﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺷرة اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺷﻬر ﻣﺣرم ﻣن

ﻛﻝ ﺳﻧﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ دﻳﻧﻳﺔ رﺋﻳﺳﻳﺔ ﻳﺷﺎرك ﻓﻳﻬﺎ ﺟﻣﻳﻊ ﺳﻛﺎن اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣن رﺟﺎﻝ وﻧﺳﺎء وأطﻔﺎﻝ ،وﻗﺑﻝ ﺣﻠوﻟﻬﺎ
ﻳﺑﺎدر اﻟرﺟﺎﻝ إﻟﻰ ﻟﺑس اﻟﺳواد ﺗﻌﺑﻳ اًر ﻋن ﺣزﻧﻬم ،وﺗﻣﺗﻧﻊ اﻟﻧﺳﺎء ﻋن ارﺗداء اﻟﻣﻼﺑس اﻟﻣﻠوﻧﺔ طﻳﻠﺔ اﻷرﺑﻌﻳن

ﻳوﻣﺎً ﻣن ﺑدء اﻟﻣﺣرم ،وﺗﻧﻌﻘد ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺗﻌزﻳﺔ أو اﻟﻌزاء ﻳوﻣﻳﺎً أﺛﻧﺎء اﻷﻳﺎم اﻟﻌﺷرة وﻟﻛﻝ رﺋﻳس ﻗﺑﻳﻠﺔ وﺷﻳﺦ
وﺛري ﻣن أﺛرﻳﺎء اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﻣﺟﻠس ﻋزاء ﻳﺣﻳﻪ أﺣد ﻗراء اﻟﻌزاء .وﻣن اﻟﻣؤﺛر ﺣﻘﺎً ﻣﺷﺎﻫدة اﻟرﺟﺎﻝ اﻟﻘﺑﻠﻳﻳن

اﻟذﻳن ﻳﻔﺎﺧرون ﺑرﺟوﻟﺗﻬم وﺻﻼﺑﺗﻬم وﻫم ﻳﺟﻬﺷون ﺑﺎﻟﺑﻛﺎء واﻟﻧﺣﻳب ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟس اﻟﻌزاء .وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
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ﺳرد وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺑﻳن اﻹﻣﺎم اﻟﺣﺳﻳن وأﻫﻠﻪ وأﺻﺣﺎﺑﻪ ﻣن ﺟﻬﺔ وﺟﻳش ﻳزﻳد ﺑن ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
ﻳﻠﻘﻲ اﻟﻘﺎرئ ﻗﺻﻳدة ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎﻣﻳﺔ ﻳﺑﻳن ﻓﻳﻬﺎ ﺟواﻧب ﻣن ﺳﻳرة اﻹﻣﺎم وﻣﺂﺛر أﻫﻠﻪ وأﺻﺣﺎﺑﻪ واﻟﺗزاﻣﻬم ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺋد
واﻷﺧﻼق اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﻳﺻور ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﻣؤﺛر اﻟظﻠم اﻟﻔﺎدح اﻟذي ﺣﺎق ﺑﻬم وﻗﻠﺔ ﻧﺎﺻرﻳﻬم أﺛﻧﺎء ﺗﻠك
اﻟواﻗﻌﺔ اﻟﻣﺷﻬورة ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وﻳﻘوم اﻟرﺟﺎﻝ واﻟﺷﺑﺎب ﺑﻠطم ﺻدورﻫم ﻋﻠﻰ إﻳﻘﺎع اﻟﻘﺻﻳدة .ﻛﻣﺎ

ﺗﻧظم ﻣواﻛب اﻟﻌزاء ﻳوﻣﻳﺎً ﻓﻲ اﻟﻣدﻳﻧﺔ ،وﻳﺻطف اﻟرﺟﺎﻝ ﺣﺎﻣﻠﻳن اﻟﺳﻼﺳﻝ اﻟﺣدﻳدﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺿرﺑون ﺑﻬﺎ

ظﻬورﻫم ،ﻳﺗﻘدﻣﻬم ﺣﺎﻣﻠو اﻟﻔواﻧﻳس وﻧﺎﻓﺦ ﻟﻠﺑوق وﺿﺎرب ﺑﺎﻟطﺑﻝ .وﺗﺑﻠﻎ ﻫذﻩ اﻟﺷﻌﺎﺋر ذروﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺷر
ﻣن اﻟﻣﺣرم ﺣﻳث ﻳظﻝ اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻧﺎس ﺳﺎﻫرﻳن ﺣﺗﻰ اﻟﺻﺑﺎح ،وﻳﺷﺎرك اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬم ﻓﻲ "اﻟﺗطﺑﻳر"

ﺑﺿرب رؤوﺳﻬم اﻟﺣﻠﻳﻘﺔ ﺑـ "اﻟﻘﺎﻣﺎت" أي اﻟﺳﻛﺎﻛﻳن اﻟطوﻳﻠﺔ .وﻳﺻطﺣب ﺑﻌض اﻵﺑﺎء أﺑﻧﺎءﻫم اﻟﺻﻐﺎر
ﻟﺗﺷرﻳط رؤوﺳﻬم ﺑﺎﻷﻣواس واﺳﺎﻟﺔ اﻟدﻣﺎء ﻣﻧﻬﺎ طﻠﺑﺎً ﻟﻠﺛواب ،ورﺑﻣﺎ ﺗﻣﺎدى ﺑﻌض اﻟرﺟﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ
اﻟﺗطﺑﻳر ﻓﻳﺻﺎﺑون ﺑﺎﻹﻏﻣﺎء ،ﻓﻳﻧﻘﻠون إﻟﻰ اﻟﺣﻣﺎم اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻹﺳﻌﺎﻓﻬم .وﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ اﻟﻳوم اﻟﻌﺎﺷر أﻳﺿﺎً
اﻟﻣﺷﺎﻫد اﻷﺧﻳرة ﻣن اﻟﻣﻌرﻛﺔ ﺑﻳن اﻹﻣﺎم اﻟﺣﺳﻳن وﺟﻳش ﻳزﻳد ،وﺗﻧﺻب اﻟﺧﻳﺎم وﺗﺣﺿر اﻟﺧﻳوﻝ واﻟﺟﻣﺎﻝ

ﻹﺿﻔﺎء درﺟﺔ ﻣن اﻟواﻗﻌﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﻬد اﻟدراﻣﻲ ،وﻳﻠﻌب اﻷدوار اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻓﻳﻪ ﻣﺗطوﻋون ﻣن اﻟرﺟﺎﻝ
واﻟﺷﺑﺎب ،وﻛﻠﻣﺎ ﺳﻘط أﺣد اﻟﻣﻣﺛﻠﻳن اﻟذﻳن ﻳؤدون أدوا اًر ﻣن أﻫﻝ اﻟﺣﺳﻳن وأﺻﺣﺎﺑﻪ ﺿﺞ اﻟﻣﺷﺎﻫدون ﻣن

رﺟﺎﻝ وﻧﺳﺎء وأطﻔﺎﻝ ﺑﺎﻟﺑﻛﺎء واﻟﻌوﻳﻝ ،وﻗد ﻳدﻓﻊ اﻟﺣﻣﺎس ﺑﻌﺿﻬم إﻟﻰ ﻣﻬﺎﺟﻣﺔ اﻟﻣﻣﺛﻠﻳن اﻟذﻳن ﻳؤدون أدوار
اﻷﺷرار ﻣن أﺗﺑﺎع ﻳزﻳد ﻣﺛﻝ اﻟﺷﻣر ﺑن ذي اﻟﺟوﺷن وﻋﻣر ﺑن ﺳﻌد ﺑن أﺑﻲ وﻗﺎص ﻓﻳوﺳﻌوﻧﻬم ﺷﺗﻣﺎً
وﺿرﺑﺎً ،ﺛم ﻳﺗﻧﺎوﻝ اﻟﺟﻣﻳﻊ اﻟطﻌﺎم اﻟذي ﻳطﺑﺦ ﻓﻲ ﻗدور ﺿﺧﻣﺔ ﻋﻧد ﻧﺎﺻﻳﺔ ﻛﻝ ﺷﺎرع .وﺗﺟدر اﻟﻣﻼﺣظﺔ

ﺑﺄن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ إﺣﻳﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺗﻛﺎد ﺗﻛون ﺗﺎﻣﺔ ﺗﺷﻣﻝ ﺟﻣﻳﻊ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،وﻳؤﻛد اﻟﺳﻛﺎن ﻋﻠﻰ

ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﺷﻳرون إﻟﻰ أن ﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎرﻛﻳن ﻓﻲ ﻣواﻛب اﻟﻌزاء ﻫم أﺑﻌد اﻟﻧﺎس ﻋن اﻟدﻳن واﻟﺗدﻳن
وﻣﻧﻬم اﻟﻣدﻣﻧون ﻋﻠﻰ ﺷرب اﻟﺧﻣور واﻗﺗراف اﻟﻣﺣرﻣﺎت وﻟﻛﻧﻬم ﻳﺿﻌون ذﻟك وراءﻫم ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺣﻝ ﻋﺷرة

اﻟﻣﺣرم وﻳظﻬرون ﺣﻣﺎﺳﺎً ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺷﻌﺎﺋرﻫﺎ.

وﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﻪ ﺗﻛون ﻣواﻛب اﻟﻌزاء اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻠﻣدﻳﻧﺔ وﻗﺑﺎﺋﻠﻬﺎ ﻗد اﻧﺿﻣت ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ ﻛرﺑﻼء إﻟﻰ
اﻟﻣواﻛب اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣدن واﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺷﻳﻌﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق ،وﻳﺳﺎﻓر ﻛﻝ ﻣوﻛب ﻓﻲ ﻋدد ﻣن اﻟﺣﺎﻓﻼت
وﺳﻳﺎرات اﻷﺟرة راﻓﻌﻳن ﻻﻓﺗﺔ ﻛﺑﻳرة ﺗﺑﻳن اﺳم اﻟﻣدﻳﻧﺔ أو اﻟﺣﻲ أو اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻧﺗﻣون إﻟﻳﻬﺎ ،وﻳﺣﻣﻝ أﻓراد
اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ اﻟﺑﻳﺎرق اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم ،وﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ ﻛرﺑﻼء ﻳﺳﺗﺄﺟرون ﻣﻘ اًر ﻟﻬم ﻳﺑﻳﺗون وﻳﻌﻘدون ﻓﻳﻪ ﻣﺟﺎﻟس اﻟﻌزاء.
وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻗدﺳﻳﺔ اﻟذﻛرى وأﻫﻣﻳﺗﻬﺎ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟﻣﻳﻊ ﻓﺈن اﻟﻘﺑﻠﻳﻳن ﻻ ﻳﻧﺳون ﻧزﻋﺗﻬم اﻟﻘوﻳﺔ

ﻹﺛﺑﺎت اﻟرﺟوﻟﺔ واﺣﺗﻼﻝ ﻣﻛﺎن اﻟﺻدارة ،وﻳﺑرز ﻫذا ﻓﻲ ﺗﻧﺎﻓﺳﻬم اﻟﺣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘدم ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻛب اﻷﺧرى،
وﻗد أدى ذﻟك ﻣ ار اًر وﺗﻛ ار اًر إﻟﻰ ﺳﻘوط اﻟﻛﺛﻳرﻳن ﻗﺗﻠﻰ وﺟرﺣﻰ وﻫﻼك اﻟﺑﻌض دﻋﺳًﺎ ﺑﺎﻷﻗدام.
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ﺗﻌﻘد اﻟﻧﺳﺎء ﻣﺟﺎﻟس ﻋزاء ﺻﻐﻳرة ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻝ اﻟﺷﻳوخ واﻟﻣﻳﺳورﻳن ﻣن اﻟﺳﻛﺎن وﺑﻌض اﻟﻔﻼﺣﻳن،
وﻳﺣﺿر اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻧﺳﺎء واﻷطﻔﺎﻝ ﻟﻼﺳﺗﻣﺎع إﻟﻰ "ﻣﻼﻳﺔ" – ﻣؤﻧت ﻣﻼ – ﺗﺗﻠو ﻋﻠﻳﻬم وﺻﻔﺎً ﻟوﻗﺎﺋﻊ اﺳﺗﺷﻬﺎد

اﻹﻣﺎم اﻟﺣﺳﻳن وأﻫﻠﻪ وأﺻﺣﺎﺑﻪ ،وأﺛﻧﺎء ذﻟك ﺗﻐطﻲ اﻟﻧﺳوة وﺟوﻫﻬن وﻳﺳﺗرﺳﻠن ﺑﺎﻟﺑﻛﺎء واﻟﻧﺣﻳب ،ﺛم ﺗﻧﺷد
"اﻟﻣﻼﻳﺔ" ﻗﺻﺎﺋد ﺷﻌرﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻳﺔ وﺗردد وراءﻫﺎ اﻟﻧﺳوة ﺑﻌض اﻟﻣﻘﺎطﻊ وﻫن ﻳﻠطﻣن ﺻدورﻫن ،وﻟﻳس ﻟﻬذﻩ

اﻟﻣﻼﻳﺔ ﻏﺎﻟﺑﺎً أﻳﺔ دراﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺋد واﻟﺷرﻳﻌﺔ.
اﻟﻣﺂﺗم واﻷﻋﻳﺎد

ﻳظﻬر اﻟﻧﺎس ﺗدﻳﻧﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﺂﺗم أﻳﺿﺎً ،وﻳﺣرص اﻟﺟﻣﻳﻊ ﻣن أﻏﻧﻳﺎء وﻓﻘراء ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻳﻳﻊ ﻣوﺗﺎﻫم ودﻓﻧﻬم

ﻓﻲ ﻣﻘﺑرة اﻟﻧﺟف ٕواﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺂﺗم ﻟﻬم ،وﻗد ﻳﺿطر ذﻟك ﺑﻌﺿﻬم إﻟﻰ اﻻﺳﺗداﻧﺔ ﻟﺗدﺑﻳر ﺗﻛﺎﻟﻳف اﻟدﻓن واﻟﻣدﻓن،

وﻳﺷﺎرك أﻗﺎرب وأﺻدﻗﺎء وﻣﻌﺎرف اﻟﻣﻳت ﻓﻲ ﺗﺷﻳﻳﻌﻪ ﺣﺗﻰ ﻣﺛواﻩ اﻷﺧﻳر .وﻗد ﺗﺣوﻟت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷﻳﻳﻊ
ﻣن واﺟب دﻳﻧﻲ إﻟﻰ ﺗﻘﻠﻳد اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻳﻠﺗزم ﺑﻪ اﻟﺟﻣﻳﻊ ،وﻷن ﻋدد اﻟﻣﺷﻳﻌﻳن اﻟذﻳن ﻳﺧرﺟون وراء اﻟﺟﻧﺎزة
دﻟﻳﻝ ﻣﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻠﻣﺗوﻓﻲ وﻋﺎﺋﻠﺗﻪ ﺣرص اﻟﻧﺎس ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻟﺗﻔرﻳط ﻓﻲ ﻫذا اﻟواﺟب

ﻣراﻋﻳن ﻓﻲ ذﻟك أﻳﺿﺎ ﻣﺎ ﺗﺣﺗﻣﻪ ﻋﻠﻳﻬم ﻗواﻋد اﻟﺗﺑﺎدﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﻬذا اﻟﺷﺄن .وﺗﻌﺗﺑر ﺟﻧﺎزة رﺋﻳس اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ
أو أﺣد ﺷﻳوﺧﻬﺎ ﺣدﺛﺎً ﻣﻬﻣﺎً وﺣﺗﻰ 1958م ﻛﺎن رﺟﺎﻝ اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ ﻳﺷﺎرﻛون ﺑﺄﺟﻣﻌﻬم ﻓﻲ ﺟﻧﺎزات ﺷﻳوﺧﻬم
ﻓﻳرﻓﻌون أﻋﻼﻣﻬم وﻳﺗﻘﻠدون أﺳﻠﺣﺗﻬم وﻳرددون اﻟﻬوﺳﺎت واﻷﻫﺎزﻳﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗدح اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ ورﺋﻳﺳﻬﺎ أو ﺷﻳﺧﻬﺎ

اﻟﻣﺗوﻓﻲ وﻳطﻠﻘون اﻟﻧﺎر ﻓﻲ اﻟﻬواء ﺛم ﻳﻧطﻠﻘون ﻓﻲ ﻣوﻛب ﺿﺧم ﻳﺗﻛون ﻣن ﻋﺷرات اﻟﺳﻳﺎرات واﻟﺣﺎﻓﻼت
إﻟﻰ اﻟﻧﺟف .وﻗد اﺷﺗرى ﺑﻌض اﻟﺷﻳوخ ﻷﻧﻔﺳﻬم وﻟﻌواﺋﻠﻬم ﻣﻘﺎﺑر ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻳداً ﻋن اﻟﻣﻘﺑرة اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺷﻳدوا
ﻓوﻗﻬﺎ ﺑﻳوﺗﺎً ﻟﻬم ﺗﺄﻛﻳداً ﻣﻧﻬم ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﺗﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﻣﺗﻣﻳزة ،وﻻ ﻳدﻓن ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑر اﻟﻘﻠﻳﻠﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ

ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ ﺳوى اﻟﻔﻘراء اﻟذﻳن ﻻ ﻳﺟد أﻫﻠﻬم ﺗﻛﺎﻟﻳف دﻓﻧﻬم ﻓﻲ اﻟﻧﺟف أو ﻣن ﻻ ﻳرﻳدون دﻓﻧﻬم ﻋﻠﻧﺎً،

ﻣﻌﺗﺑرﻳن ذﻟك اﻟﻣﺻﻳر أﺳوء ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﺣﻳﺎة ﺗﻌﻳﺳﺔ.

وﺑﻌد اﻟﻌودة ﻣن دﻓن اﻟﻣﻳت ﻳﻘﻳم أﻫﻠﻪ ﻣﺟﻠس ﻓﺎﺗﺣﺔ ﻓﻲ ﺑﻳﺗﻪ أو ﻓﻲ اﻟﻣﺿﻳف أو ﺣﺳﻳﻧﻳﺔ اﻟﻣدﻳﻧﺔ،
وﺗﺗﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠس آﻳﺎت ﻣن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم وﺧطﺑﺔ ﻋن ﻣﻧﺎﻗب اﻟرﺳوﻝ وأﻫﻝ ﺑﻳﺗﻪ وﺗﻘدم ﻟﻠﺣﺎﺿرﻳن اﻟﺳﺟﺎﺋر

وﻳﺳﻘون اﻟﻘﻬوة اﻟﻣرة ،وﺗﻘﺎم ﻓﻲ اﻟﻳوم اﻟﺛﺎﻟث واﻷﺧﻳر وﻟﻳﻣﺔ ﻳدﻋﻰ ﻟﻬﺎ اﻟﺣﺎﺿرون .وﺗﺧﺗﻠف ﻣﺟﺎﻟس اﻟﻔﺎﺗﺣﺔ
ﻣن ﺣﻳث ﺿﺧﺎﻣﺗﻬﺎ وﻋدد اﻟﻣﺷﺎرﻛﻳن ﻓﻳﻬﺎ وﺗﻛﺎﻟﻳﻔﻬﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻠﻣﺗوﻓﻲ وﻋﺎﺋﻠﺗﻪ ،وﻛﺎن ﻣن

اﻟﻣﻌﺗﺎد أن ﻻ ﻳدﺧر أﺑﻧﺎء اﻟﻣﺗوﻓﻲ وأﺧواﻧﻪ -ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن ﻣن ﺷﻳوخ اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ – ﻣﺎﻻً أو ﺟﻬداً ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ
ﻼ ﻳﻘدم ﻓﻳﻪ اﻟطﻌﺎم ﻳوﻣﻳ ًﺎ وﺗﺣﺿرﻩ وﻓود ﻣن اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ اﻷﺧرى وﺑﻌض
ﻣﺟﻠس ﻓﺎﺗﺣﺔ ﺿﺧم ﻳﺳﺗﻣر أﺳﺑوﻋﺎً ﻛﺎﻣ ً
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ﻋﻠﻣﺎء اﻟدﻳن اﻟﺑﺎرزﻳن أو ﻣﻣﺛﻠﻳﻬم .وﺑﺳﺑب اﻟﺑذخ اﻟذي ﺗﺗﺻف ﺑﻪ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت وﺗﻛﺎﻟﻳﻔﻬﺎ اﻟﺑﺎﻫظﺔ ﻓﻘد
اﺿطر ﺑﻌض اﻟﺷﻳوخ ﻟﻼﺳﺗداﻧﺔ ﻣن أﻗﺎرﺑﻬم أو ﻣن ﻣراﺑﻳن ﻟﺗﻣوﻳﻠﻬﺎ.
ﻳﺣﺗﻔﻝ ﺳﻛﺎن اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻳدﻳن واﻷﻋﻳﺎد اﻟﺷﻳﻌﻳﺔ ﻣﺛﻝ اﻟﻐدﻳر وﻋﻳد اﻟزﻫراء ،وﻳﺗﺑﻊ اﻟﻧﺎس اﻟﺳﻠم
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟزﻳﺎرة واﻟﺗﻬﻧﺋﺔ ﻣﺑﺗدﺋﻳن ﺑﺎﻷﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻣﺎً واﻷﻛﺑر ﺳﻧﺎً ،وﻳﻔد أﻓراد اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻳﺦ ﻓﻲ

ﻣﺿﻳﻔﻪ ﻟﺗﻬﻧﺋﺗﻪ ﺑﺎﻟﻌﻳد ،وﺗوزع اﻟﺣﻠوى اﻟﻣﺻﻧوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻳوت ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻳوف وﻟﻸطﻔﺎﻝ اﻟﺣﺻﺔ اﻷﻛﺑر ﻣن

أﻓراح اﻟﻌﻳد وﻣﺗﻌﺗﻪ.
اﻟﺗدﻳن ﺑﻌد 1958م
ﺗﺷﻳر اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺳرﻳﻌﺔ ﺑﻳن ﻣظﺎﻫر اﻟﺗدﻳن ﻗﺑﻝ وﺑﻌد 1958م إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﻣﻠﻣوس ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى

اﻟﺗدﻳن اﻟظﺎﻫري ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻼﺣﻘﺔ ،وﺣﺗﻰ اﻟﺳﺗﻳﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ اﺧﺗﻔت أو ﻗﻠت ﻣظﺎﻫر اﻟﺗدﻳن ﻣﺛﻝ ﻣﺟﺎﻟس
اﻟﻌزاء اﻟﺿﺧﻣﺔ واﻟﻣواﻛب اﻟﺣﺳﻳﻧﻳﺔ اﻟﺟﻣﺎﻫﻳرﻳﺔ ﺑﺳﺑب ﻧﺷﺎط اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ واﻟﻣﺿﺎدة ﻟﻠدﻳن واﻧﺣﺳﺎر
ﻧﻔوذ اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﻣﺛﻝ رؤﺳﺎء وﺷﻳوخ اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ .وﻗﺑﻝ ﺗﻣوز 1958م اﻗﺗﺻرت ﻣظﺎﻫر اﻟﻼدﻳﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ
ﺳﻠوﻛﻳﺎت ﺑﻌض اﻟﺷﺑﺎب واﻟرﺟﺎﻝ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﺗﻌﺎﻟﻳم اﻟدﻳن ﻣﺛﻝ ﺗﻧﺎوﻝ اﻟﺧﻣور ﻓﻲ ﻧﺎدي اﻟﻣوظﻔﻳن ﺑﺎﻟﻣدﻳﻧﺔ
أو ﻓﻲ ﺑﻳوﺗﻬم واﻟﺗردد ﻋﻠﻰ ﻣﺿﺎرب اﻟﻐﺟر واﻟﻣﺑﻐﻰ اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ اﻟدﻳواﻧﻳﺔ وﻟﻌب اﻟﻘﻣﺎر واﻟﺗﻔوﻩ

ﺑﺑﻌض اﻵراء واﻷﻓﻛﺎر اﻟﻣﺿﺎدة ﻟﻠدﻳن أو اﻟﺳﺎﺧرة ﻣن ﻣﻌﺗﻘداﺗﻪ ﺑﻌﻳداً ﻋن ﻣﺳﺎﻣﻊ اﻟﻛﺑﺎر اﻟﻣﺣﺎﻓظﻳن .أﻣﺎ

ﺑﻌد 1958م ﻓﻘد ﺑرز اﻟﺗﻳﺎر اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻲ اﻟﻣﻌﺎرض ﻟﻠﺗدﻳن ﺑﺻورة ﻣﻧظﻣﺔ وﻫﺎدﻓﺔ ،وﻛﺎن ﻟﻠﺣزب اﻟﺷﻳوﻋﻲ
وأﻧﺻﺎرﻩ اﻟﻣﺣﻠﻳﻳن دور رﺋﻳﺳﻲ ﻓﻲ ﺑث اﻷﻓﻛﺎر واﻟﺣﺟﺞ اﻟﻣﻧﺎﻫﺿﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺋد اﻟدﻳﻧﻳﺔ ،وﻷوﻝ ﻣرة ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ
ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﺎﻓظ واﻟﻣﺗدﻳن – وﻟو ظﺎﻫرﻳﺎً – رﻓﻊ وﺗداوﻝ اﻟﺑﻌض ﺷﻌﺎرات ﻣﺿﺎدة ﻟﻠدﻳن ،وﺟﺎﻫروا
ﺑﺄﻓﻛﺎر ﺗﺧﺎﻟف اﻟﺗﻌﺎﻟﻳم اﻟدﻳﻧﻳﺔ وﺗﻬ أز ﺑﻬﺎ أو ﺗﻘﻠﻝ ﻣن ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ وﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﻋن اﻟﺗﺧﻠف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

واﻟﺳﻳﺎﺳﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي ،وﺗﺟ أر اﻟﻌدﻳدون ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔر ﺑﺎﻟدﻳن ﺻ ارﺣﺔ وﻋﻠﻧﺎً .وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻔﻼح اﻟﺑﺳﻳط
ﺗﻣﺛﻝ ذﻟك ﻓﻲ ﺗردﻳدﻩ اﻷﻫزوﺟﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ "ﻣﺗﻌﺟب ﺧﺎﻟﻘﻠﻪ ﺑﻌﻳرة" ﺳﺎﺧ اًر ﺑذﻟك ﻣن ﺧﻠق اﷲ ﻟﻠﺟﻣﺎﻝ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس

اﻋﺗﻘﺎد ﺳﺎذج ﺑﺄن ﺻﻧﻊ طﺎﺋرة ﻣﺛﻼً أﺻﻌب وأﻛﺛر ﺗﻌﻘﻳداً ﻣن ﺧﻠق اﷲ ﻟﻠﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﺣﻳﺔ.

وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺗﻌﺎظم ﻗوى اﻟﺗﻳﺎر اﻟﻼدﻳﻧﻲ إﻻ أن اﻟﺗدﻳن ظﻝ ﻛﺎﻣﻧ ًﺎ ﺗﺣت اﻟﺳطﺢ ،وﺑرز ﺟﻠﻳ ًﺎ

وﻣﺗﺣدﻳﺎً ﻋﻧدﻣﺎ أﺻدر اﻟﻣرﺟﻊ اﻟدﻳﻧﻲ اﻟﺳﻳد ﻣﺣﺳن اﻟﺣﻛﻳم ﻓﺗواﻩ اﻟﻣﺷﻬورة ﺑﺗﻛﻔﻳر اﻟﺷﻳوﻋﻳﺔ ٕواﻟﺣﺎدﻫﺎ،

وﻛﺎﻧت اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻛﺛﻳر ﻣن ﺳﻛﺎن ﺟﻧوب اﻟﻌراق اﻟﺷﻳﻌﻲ  -ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ – ﻗوﻳﺔ ،ﻓﻘد

اﻧطﻠﻘت اﻟﻣواﻛب اﻟﺟﻣﺎﻫﻳرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻓﻼت واﻟﺳﻳﺎرات وﺣﺗﻰ ﺷﺎﺣﻧﺎت اﻟﻧﻘﻝ ﻣﺗوﺟﻬﻳن ﻧﺣو ﻣﻘر ﻣرﺟﻌﻬم
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ﻣﻌﺑرﻳن ﻋن اﻟﺗزاﻣﻬم ﺑﺎﻟﻔﺗوى ووﻻءﻫم ﻟﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ،وروي أن ﺑﻌض اﻟﺷﻳوﻋﻳﻳن ﻧﺻﺑوا اﻟﻛﻣﺎﺋن ﻟﻬذﻩ اﻟﻣواﻛب
ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟطرق وأطﻠﻘوا اﻟﻧﺎر ﻋﻠﻳﻬﺎ وﻛﺎن ﻣن ﺑﻳن ﻫؤﻻء اﻟﺣزﺑﻳﻳن اﻟﻐﺎﺿﺑﻳن أﺣد أوﻻد ﺷﻳوخ اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ
إﻻ أن ذﻟك ﻟم ﻳﺛﻧﻲ أﺗﺑﺎع اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﻣﺗﺣﻣﺳﻳن .ﻛﻣﺎ ﻋﺑر اﻟﻛﺛﻳرون ﻋن ﻣﻳوﻟﻬم اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ وذﻟك ﺑﺈﻧزاﻝ ﺻور
رﺋﻳس اﻟﻧظﺎم ﻋﺑد اﻟﻛرﻳم ﻗﺎﺳم وأﻗطﺎﺑﻪ  -أﻣﺛﺎﻝ رﺋﻳس ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺛورة وﻏﻳرﻫم – ﻣن ﻋﻠﻰ ﺟدران ﺑﻳوﺗﻬم
ووﺿﻌوا ﻣﺣﻠﻬﺎ ﺻور ﻋﻠﻣﺎء اﻟدﻳن.

اﺳﺗﻣر اﻟﺗدﻳن  -اﻟظﺎﻫري ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ  -ﺳﻣﺔ أﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﺷﺧﺻﻳﺔ اﻟﻣﻧواﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ طﻳﻠﺔ
اﻟﺳﺗﻳﻧﺎت رﻏم ﻣﻌﺎداﺗﻪ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﻛﻣت اﻟﻌراق ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ،وﻳﺗذﻛر اﻟﻧﺎس ﺣدﺛ ًﺎ طرﻳﻔ ًﺎ
وﻗﻊ أﺛﻧﺎء اﻟﻔﺗرة اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺣﻛم ﺣزب اﻟﺑﻌث ﻓﻲ اﻟﺳﺗﻳﻧﺎت ﻳﺑرﻫن ﺑﺻورة ﻻ ﺗﻘﺑﻝ اﻟﺷك ﻋﻠﻰ ﻗوة اﻟﺗدﻳن

اﻟﻘﺑﻠﻲ وﻋﻣق ﺟذورﻩ اﻟﻣﺗﺄﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻔوس ،ﻓﻔﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة دﻋﻲ ﺑﻌض ﺳﻛﺎن اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ إﻟﻰ ﺣﺿور اﺟﺗﻣﺎع

ﺟﻣﺎﻫﻳري ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻧﺟف ﻟﻼﺳﺗﻣﺎع إﻟﻰ ﺧطب رﺳﻣﻳﺔ وﻣﺣﺎﺿ ارت ﻋﻘﺎﺋدﻳﺔ ،وﻗد ﻟﺑﻰ اﻟﻌدﻳدون اﻟدﻋوة

ﺻﺎﻏرﻳن ،وﻓﻲ ﺑدأ اﻻﺟﺗﻣﺎع أﻋﺗﻠﻰ أﺣد اﻟﻣﺳؤوﻟﻳن اﻟﻣﻧﺻﺔ ﻹﻟﻘﺎء ﺧطﺑﺔ اﻻﻓﺗﺗﺎح ،وﻗﺑﻝ أن ﺗﻧﺗﻬﻲ
اﻟﺧطﺑﺔ ﺳﻣﻊ دوي ﻫﺎﺋﻝ ذﻫﻝ ﻟﻪ اﻟﺣﺎﺿرون ووﺻﻔﻪ أﺣدﻫم ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎن أﺷﺑﻪ ﺑﺻوت اﻧﻬدام ﺟدار أو
اﻧﺧﻼع أﺣد أﺑواب اﻟﻣرﻗد اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ اﻟﺿﺧﻣﺔ ،وأﻛد آﺧرون ﺑﺄن ﻣﺻدرﻩ ﻛﺎن ﻣن داﺧﻝ اﻟﻣرﻗد ،واﺳﺗﻧﺗﺟوا
ﺑﺄن ﺗﻠك إﺷﺎرة إﻟﻰ ﻋدم رﺿﺎ اﻹﻣﺎم ﻋن اﻧﻌﻘﺎد ﻫذا اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻓﻧﻬﺿوا ﻣذﻋورﻳن ﻣن ﻣﻘﺎﻋدﻫم طﺎﻟﺑﻳن

اﻟﻧﺟﺎة ،وأدى اﻟﺗزاﺣم واﻟﺗداﻓﻊ إﻟﻰ ﺗﻌﺛر وﺳﻘوط ﺑﻌض ﻣﻧﻬم ﺗﺣت اﻷﻗدام ،وﻋﺎد ﻋدد ﻣن أﻫﻝ اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ
ﻣﻧﻬﻛﻳن ﺑﻌد أن ﻗطﻌوا ﺑﻌض أو ﻛﻝ اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﻳن اﻟﻧﺟف واﻟﺷﺎﻣﻳﺔ ﻫروﻟﺔ وﻣﺷﻳًﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗدام ،وﻗد ﻋد

أﺣدﻫم ﻧﻔﺳﻪ ﻣﺣظوظﺎً ﻷن ﺧﺳﺎرﺗﻪ اﻗﺗﺻرت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎءة واﻟﻌﻘﺎﻝ وﻧﺟﺎ ﺑﻧﻔﺳﻪ .وﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن

اﻟﻧظرﻳﺎت اﻟﻌدﻳدة اﻟﺗﻲ طرﺣت ﺗﻔﺳﻳ اًر ﻟﻠﺻوت اﻟﻐﺎﻣض – ﻣﺛﻝ إﻏﻼق ﺑﺎب دﻛﺎن أو اﻧﻔﺟﺎر ﻗﻧﺑﻠﺔ – إﻻ
أن ﺑﻌض اﻟﺣﺎﺿرﻳن ﻣن أﻫﻝ اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ ﻣﺗﻔﻘون ﻋﻠﻰ أﻧﻬم ﻛﺎﻧوا ﻣﺗوﺗرﻳن ووﺟﻠﻳن ﺑﺳﺑب ﻗرب ﻣﻛﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎع

ﻣن اﻟﻣرﻗد وﻣﺎ ﻳﻧطوي ﻋﻠﻳﻪ ذﻟك ﻣن ﺗﺣدي ﻟﻺﻣﺎم ﻟذا ﻓﻌﻧد ﺳﻣﺎﻋﻬم ﻟﻠﺻوت ﻟم ﻳﺗوﻗﻔوا ﻟﻠﺗﻔﻛﻳر ﻓﻲ ﻣﺻدرﻩ

ٕواﻧﻣﺎ اﻋﺗﻘدوا أﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻌﻘﺎب أﻋظم ﻛﺎن ﻳﺗﻬددﻫم ﻓﺄﺳرﻋوا ﺑﺎﻟﻬرب ﻻ ﻳﻠوون ﻋﻠﻰ ﺷﻲء.
ﻛﺎﻧت وﻓﺎة ﻋﺑداﻟﺳﻼم ﻋﺎرف رﺋﻳس اﻟﻧظﺎم اﻟﺣﺎﻛم ﻓﻲ أواﺳط اﻟﺳﺗﻳﻧﺎت ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ أﺧرى أﻛد ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ
اﻟﻛﺛﻳرون ﻋﻠﻰ ﺗدﻳﻧﻬم وﻣﺎ ﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﻲ أذﻫﺎﻧﻬم ﻣن ﺗﻔﺳﻳرات ﻟﻸﺣداث ،ﻓﻘد اﻋﺗﻘد ﻫؤﻻء ﺑوﺟود
ارﺗﺑﺎط ﻗوي ﺑﻳن ﻓﺣوى ﺧطﺎب أﻟﻘﺎﻩ ﻋﺎرف ﻋﺎرض ﻓﻳﻪ ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة أﻗواﻻً ﻟﻺﻣﺎم ﻋﻠﻲ وﺑﻳن وﻓﺎﺗﻪ ﺑﻌد

وﻗت ﻗﺻﻳر ﻓﻲ ﺣﺎدث ﺳﻘوط طﺎﺋرة ،واﻋﺗﺑر ﻫؤﻻء اﻟﻣﺗدﻳﻧون ذﻟك ﻋﻘﺎﺑﺎً ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺟرؤﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎم اﻹﻣﺎم،
وأﺿﺎف اﻟﺑﻌض ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ أﺧرى ﺗﻌزز ﻫذا اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج وﻣﻧﻬﺎ ﺑﺄن أﺣد ﻋﻠﻣﺎء اﻟدﻳن ﻏﺿب ﻟدى
ﺳﻣﺎﻋﻪ أﻗواﻝ رﺋﻳس اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻬم ﺑﺎﻟطﺎﺋﻔﻳﺔ ﻓدﻋﺎ اﷲ ﻟﻠﺗﻌﺟﻳﻝ ﺑﻌﻘﺎﺑﻪ.
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ﺷﻬدت أواﺳط اﻟﺳﺗﻳﻧﺎت وﺣﺗﻰ ﺑداﻳﺔ اﻟﺳﺑﻌﻳﻧﺎت ﻧﻣواً ﻣﺗﺻﺎﻋداً ﻓﻲ اﻟﺗدﻳن ﺑﻳن أﻫﺎﻟﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،ﻛﻣﺎ

ﺗﺷﻬد ﺑذﻟك ﻋودة ﻣواﻛب اﻟﻌزاء اﻟﺣﺳﻳﻧﻳﺔ واﻟﺗﻔﺎف اﻟﻧﺎس ﺣوﻝ ﻣراﺟﻌﻬم اﻟدﻳﻧﻳﺔ وﻋﻠﻣﺎء اﻟدﻳن إﻻ أن ﻋودة
ﺣزب اﻟﺑﻌث إﻟﻰ اﻟﺣﻛم ﻣرة ﺛﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ 1968م أذﻧت ﺑﻣرﺣﻠﺔ ﺟدﻳدة ﻣن اﻻﺿطﻬﺎد اﻟدﻳﻧﻲ واﻟﻣذﻫﺑﻲ ﻟم
ﻳﺳﺑق ﻟﻬﺎ ﻣﺛﻳﻝ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌراق اﻟﺣدﻳث ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﻣﺗدﻳﻧﻳن وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻣﻧﻬم وﻣﻧﻌﻬم ﻣن

أداء ﺷﻌﺎﺋرﻫم اﻟدﻳﻧﻳﺔ وﻗد ﺑﻠﻐت ﻫذﻩ اﻟﺣﻣﻠﺔ ذروﺗﻬﺎ ﻓﻲ إﻋدام اﻟﻣﻔﻛر اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺳﻳد ﻣﺣﻣد ﺑﺎﻗر اﻟﺻدر

وﻋدد آﺧر ﻣن ﻋﻠﻣﺎء اﻟدﻳن وطﺎﻟت اﻟﺣﻣﻠﺔ أﻫﺎﻟﻲ اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ اﻟذﻳن أﻋدم اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬم ورزح آﺧرون ﻓﻲ
اﻟﺳﺟون ﺑﺗﻬﻣﺔ اﻻﻧﺗﻣﺎء إﻟﻰ أﺣزاب أو ﺣرﻛﺎت دﻳﻧﻳﺔ ﻣﻧﺎوﺋﺔ ﻟﻧظﺎم اﻟﺣﻛم.
أﺛﻧﺎء اﻟﺣرب اﻟﻌراﻗﻳﺔ اﻹﻳراﻧﻳﺔ وﻣﺎ راﻓﻘﻬﺎ ﻣن ﺣﻣﻼت إﻋﻼﻣﻳﺔ وﻋﻣﻠﻳﺎت ﺗﻬﺟﻳر واﺳﻌﺔ ﻟﻌراﻗﻳﻳن
ﺷﻳﻌﺔ ﻧﻣﺎ ﺑﻳن ﺳﻛﺎن اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻧﺗﻣﺎﺋﻬم إﻟﻰ طﺎﺋﻔﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻐداد ،واﺳﺗﺎء

اﻟﻛﺛﻳرون ﻣﻧﻬم ﺑﺳﺑب وﺻف وﺳﺎﺋﻝ اﻹﻋﻼم ﻟﻺﻳراﻧﻳﻳن اﻟﺷﻳﻌﺔ ﺑﺄﻧﻬم ﻓرس ﻣﺟوس ،وﺗﻧدروا ﺑﻣ اررة وﺳﺧط

ﺑﺄﻧﻬم أﻳﺿﺎً "ﻣﺟوس" وﻟﻛن ﺑﻌﻳداً ﻋن ﻣﺳﺎﻣﻊ أﺗﺑﺎع اﻟﻧظﺎم .وﻫﻛذا ﺑرزت ﻋﻠﻰ اﻟﺳطﺢ وﺗﻌززت اﻟﻬوﻳﺔ

اﻟطﺎﺋﻔﻳﺔ ﻟﺳﻛﺎن ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬم ﻓﻲ اﻧﺗﻔﺎﺿﺔ 1991م اﻧطﻼﻗﺎً ﻣن ﻫذا اﻟﺷﻌور
وﻟﻳس ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﺑﻠﻲ.

ﺑﻌد اﻻﺣﺗﻼﻝ اﻷﻣرﻳﻛﻲ ﺗﻌززت اﻟﻧزﻋﺔ اﻟطﺎﺋﻔﻳﺔ اﻟﺗﻲ أﺣﻳﺎﻫﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﺑﻌﺛﻲ اﻟﺑﺎﺋد ،ورﺳﺧﻬﺎ اﻟﻧظﺎم

اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻟذي أﺳﺳﻪ اﻻﺣﺗﻼﻝ وأﺣزاﺑﻪ اﻟدﻳﻧﻳﺔ ،وﻋﺎدت ﻣﻌﻬﺎ ﻣظﺎﻫر اﻟﺗدﻳن ﺑﺻورة ﻏﻳر ﻣﺳﺑوﻗﺔ ،وﻳﺗﻔق
ﻏﺎﻟﺑﻳﺔ اﻟﺟﻧوﺑﻳﻳن ﻣﻊ اﻷﺣزاب اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠﻬم ﺑﺄن ﺷرﻛﺎﺋﻬم ﻓﻲ اﻟوطن ﻳرﻓﺿون ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬم ﻓﻲ

اﻟﺣﻛم وﻳﺗﺂﻣرون ﻣﻊ دوﻝ ﻣﺟﺎورة ﻟﻠﻌودة ﺑﺎﻟﺗﺎرﻳﺦ إﻟﻰ اﻟوراء ،ﻟذﻟك أدﻟوا ﺑﺄﺻواﺗﻬم ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ
ﻫذا اﻷﺳﺎس ،وﻟﻛن ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ أﺧرى ﺗزﻋزﻋت ﺛﻘﺗﻬم ﺑﺎﻷﺣزاب اﻟدﻳﻧﻳﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﺔ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻓﺷﻝ
اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق وﻋودﻫﺎ ﺑﺎﻷﻣن واﻻﺳﺗﻘرار وﺗﺣﺳﻳن اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ وﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺳﺎد،
وﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣﻝ أن ﻳﻛون ﻟذﻟك ﺗﺄﺛﻳر ﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣوﺟﺔ اﻟﺗدﻳن اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ.
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اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺧﺎﻣس
اﻟـﺧــراﻓـــﺔ واﻟﺳﺣر واﻟﺷﻌوذة
ﻳﻧﺗﺷر اﻻﻋﺗﻘﺎد ﺑﺎﻟﺳﺣر واﻟﺧراﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎﻝ ﻓﻲ ﻏﻳرﻩ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت

اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ،وﻟﻠﻛﺛﻳر ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺗﻘدات ﺟذور ﻓﻠﻛﻠورﻳﺔ ﺳﺣﻳﻘﺔ ﻓﻲ اﻟزﻣن ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﻳن وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺧﺗﻠط
ﻓﻲ أذﻫﺎن اﻟﺳﻛﺎن ﺑﺎﻟﻣﻌﺗﻘدات اﻟدﻳﻧﻳﺔ ﺑﺳﺑب ﺿﺂﻟﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻬم ﻋن اﻟدﻳن وﻋﻘﺎﺋدﻩ وﺗﻌﺎﻟﻳﻣﻪ ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻝ ﻣن
اﻟﺻﻌب ﻋﻠﻳﻬم اﻟﺗﻣﻳﻳز ﺑﻳن ﻋﻘﺎﺋد اﻟدﻳن واﻟﻣﻌﺗﻘدات اﻟﺧراﻓﻳﺔ واﻟﺳﺣر .وﺑﺎﻟﺗﺄﻛﻳد ﻓﺈن ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻌﺗﻘدات

ﺗﺄﺛﻳرات ﺳﻠﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﺟﺎﻫﺎت وﺳﻠوك اﻷﻓراد وذﻟك ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺗﻌزز ﻟدﻳﻬم اﻟﺗﻔﻛﻳر اﻟﺧراﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻗض ﻟﻠﺗﺣﻠﻳﻝ
واﻻﺳﺗﻧﺗﺎج اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ واﻟﻣﻧطﻘﻲ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺷﻛﻝ ﻋﺎﺋﻘﺎً ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ واﻟﺗطوﻳر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﻳﻳن اﻟﻔردي
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ .وﻳﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﻔﺻﻝ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌراض ﻟﺑﻌض ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺗﻘدات واﻷﻓﻛﺎر وﺗﺄﺛﻳراﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻛر

واﻟﺳﻠوك.
اﻟﻘﺳﻣﺔ واﻟﺑﺧت واﻟﺳﺣر
ﻳﻌﺗﻘد ﺳﻛﺎن اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم ﺑﺄن ﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﺣدث ﻟﻠﻔرد ﺧﻳ اًر ﻛﺎن أم ﺷ اًر ﻳﻌود إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣﺳﺑﺑﺎت

رﺋﻳﺳﻳﺔ وﻫﻲ :اﻟﻘﺳﻣﺔ واﻟﺑﺧت واﻟﺳﺣر ،ﻓﺎﻟﻘﺳﻣﺔ ﻫﻲ ﻛﻝ ﻣﺎ ﻛﺗب اﷲ ﻟﻬم ﻣن أﻣور ﻣﺛﻝ اﻟرزق واﻟﺑﻧﻳن
واﻟﺻﺣﺔ وﻏﻳرﻫﺎ ،وﻫذا ﻫو ﻗدرﻫم اﻟﻣﻛﺗوب اﻟذي ﻻ ﻳﺳﺗطﻳﻌون ﺗﻐﻳﻳرﻩ أو اﻟﺗﺄﺛﻳر ﻓﻳﻪ أو اﻻﻓﻼت ﻣﻧﻪ.
وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن ﻟﻬذا اﻟﻣﻔﻬوم واﻻﻋﺗﻘﺎد أﺳﺎس دﻳﻧﻲ إﻻ أﻧﻬم ﻳﺑﺎﻟﻐون ﺑﻝ ﻳﺗطرﻓون ﻓﻲ ذﻟك إﻟﻰ ﺣد ﺑﻌﻳد،
ﻓﻬم ﺑذﻟك أﻗرب إﻟﻰ اﻟﻘدرﻳﻳن أو اﻟﺟﺑرﻳﻳن ﻓﻲ إﻳﻣﺎﻧﻬم ﺑﺄن ﻛﻝ ﺻﻐﻳرة وﻛﺑﻳرة ﻣن أﻣور ﺣﻳﺎﺗﻬم ﺗﻘررﻫﺎ
اﻟﻘﺳﻣﺔ واﻟﻧﺻﻳب وﻻ أﻫﻣﻳﺔ ﺗذﻛر ﻻﺧﺗﻳﺎرات وﺟﻬود اﻟﻔرد إذ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﻳﺗﻬدم ﻛﻝ ﻣﺎ ﺑﻧﺎﻩ طﻳﻠﺔ ﺣﻳﺎﺗﻪ
ﻓﻲ ﻟﺣظﺔ ﻋﻳن إذا ﻛﺎن ذﻟك ﻗدرﻩ أو ﻗﺳﻣﺗﻪ وﻟدﻳﻬم رواﻳﺎت ﻛﺛﻳرة ﻹﺛﺑﺎت ﺻﺣﺔ اﻋﺗﻘﺎدﻫم ﺑذﻟك.

ﻳؤﻣن ﻫؤﻻء اﻟﻧﺎس اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳون ﺑﺎﻟﺑﺧت أﻳﺿﺎً ﻛﻣﺳﺑب رﺋﻳﺳﻲ ﻣﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻣﺻﺎﺋرﻫم وأرزاﻗﻬم ﻓﻲ ﻫذﻩ

اﻟدﻧﻳﺎ ،وﻳﻣﻛن ﺗﻌرﻳف اﻟﺑﺧت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﺳﺗﺧداﻣﻬم ﻟﻬذا اﻟﻣﻔﻬوم ﺑﺄﻧﻪ ﺣظ ﺟﻳد ﻏﻳر اﻋﺗﻳﺎدي أو اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ،
ﻓﺈذا أرادوا ﺗﻔﺳﻳر ﺛراء أو ﻋﻠو ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻓرد ﻣن ﺑﻳﻧﻬم أو ﻏﻳر ذﻟك ﻣن اﻷﻣور اﻹﻳﺟﺎﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻣﺗﻠﻛﻬﺎ وﺻﻔوﻩ
ﺑﺄﻧﻪ "ﺑﺧﻳت" أو ذو ﺑﺧت ،وﻫو ﺷﻲء ﻣﺛﻝ اﻟﻘﺳﻣﺔ ﻻ ﻳﺳﺗطﻳﻊ اﻟﻣرء اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻪ ﺑﺟﻬدﻩ أو اﺟﺗﻬﺎدﻩ وﻻ
اﻟﺗﺄﺛﻳر ﻓﻳﻪ ﺑﻘوة ﺑﺷرﻳﺔ ﻷﻧﻪ ﻳﻬﺑط ﻋﻠﻳﻪ ﻣن اﻟﺳﻣﺎء ﺑﺎﺧﺗﻳﺎر إﻟﻬﻲ ،ﻓﻬو إذاً ﺗوﻓﻳق ﺳﻣﺎوي ﻳﺣظﻰ ﺑﻪ اﻟﻔرد
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وﻳﻼزﻣﻪ ﻟﻔﺗرة طوﻳﻠﺔ وﻳﺟﻌﻠﻪ ﻣوﻓﻘﺎً ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﺳﺎﻋﻳﻪ وﻫو ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳﺧﺗﻠف ﻋن ﻛوﻧﻪ ﻣﺣظوظﺎً ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ أو

ﻗرار ﻣﻧﻔرد ،وﻳﻌﺗﺑر اﻟﺳﻛﺎن رؤﺳﺎء وﺷﻳوخ اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ واﻷﺛرﻳﺎء ﻣن ﺿﻣن اﻟﺣﺎﺋزﻳن ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗوﻓﻳق

اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ اﻟذي أوﺻﻠﻬم إﻟﻰ ﻣﻛﺎﻧﺗﻬم اﻟرﻓﻳﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣﻛﻧﻬم ﻣن ﺟﻣﻊ ﺛرواﺗﻬم .وﻛﻣﺎ ﻛﺎن اﻷورﺑﻳون
ﻓﻲ اﻟﻘرون اﻟوﺳطﻰ ﻳؤﻣﻧون ﺑﺄن اﻻﺧﺗﻳﺎر اﻹﻟﻬﻲ ﻫو اﻟذي أﺟﻠس ﻣﻠوﻛﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻌروش وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬم

ﺟدﻳرون ﺑﺎﻟطﺎﻋﺔ واﻟوﻻء واﻻﺣﺗرام ﻳﻌﺗﻘد اﻟﻘﺑﻠﻳون ﺑﺄن رؤﺳﺎﺋﻬم وﺷﻳوﺧﻬم ﻳﺳﺗﺣﻘون ﻧﻔس اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺳﺑب
ﻫذﻩ اﻟﺣظوة اﻹﻟﻬﻳﺔ ﻓﻼ ﻋﺟب إذا اﻋﺗﺑروا "اﻟﺑﺧت" ﻣن اﻟﺻﻔﺎت اﻟﻣﻌﻧوﻳﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟذا ﺗﺳﻣﻌﻬم ﻳﺧﺎطﺑون
ﻫؤﻻء اﻷﻓراد اﻟﻣﺣظوظﻳن ﺑـ "داﺧﻠﻳن ﺑﺑﺧﺗك" ﻛﻣﺎ أﻧﻬم ﻳﻘﺳﻣون ﺑﻪ "ﺑﺑﺧﺗك ﻳﺎ ﻓﻼن" وﻛﺄﻧﻪ أﻣر ﻣﻘدس.

ﻳﺑدو ﻣن اﺳﺗﺧدام اﻟﻘﺑﻠﻳﻳن ﻟﻬذﻳن اﻟﻣﻔﻬوﻣﻳن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﻳر أوﺿﺎﻋﻬم اﻟﺣﺳﻧﺔ واﻟﺳﻳﺋﺔ ﺑﺄﻧﻬم ﻳﻌﺗﺑرون
اﻟﺑﺧت ﻧﻘﻳﺿًﺎ ﻟﻠﻘﺳﻣﺔ ،ﺣﻳث ﺗﺷﻣﻝ اﻟﻘﺳﻣﺔ ﻛﻝ ﻣﺎ ﻫو ﺳﻳﺊ أو ﻏﻳر ﻣرﻏوب ﺑﻪ ﻳﺣﻝ ﺑﺎﻟﻔرد ﻟذا اﻋﺗﺎد

اﻟﻔﻼح ﻣﺛﻼً ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺷﻛﻲ ﻣن ﻗﺳﻣﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺗﻌﺑﻪ وﺷﻘﺎءﻩ وﻓﻘرﻩ وﺗﺳﻣﻌﻪ ﻳردد ﻣ ار اًر وﺗﻛ ار اًر ﻋﺑﺎرة

"ﻗﺳﻣﺗﻲ دوﻧﻳﺔ" ،وﻳﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﻋن ﻛﻝ ﺧﻳﺑﺎت أﻣﻠﻪ وﻣﺣﺎوﻻﺗﻪ اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ،وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻓﺈن رﺋﻳس
ﻗﺑﻳﻠﺗﻪ وأﻓراد أﺳرﺗﻪ ﻳﺣظون وﻳﺗﻣﺗﻌون ﺑـ "اﻟﺑﺧت" اﻟذي ﻳﻣﻳزﻫم ﻋﻧﻪ– أي اﻟﻔﻼح – ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ واﻟﻘوة
واﻟﺛروة.
ﻳﺷﻛﻝ اﻟﺳﺣر اﻟﻘوة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻌﺗﻘد ﻫؤﻻء اﻷﻓراد اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳون ﺑﺗﺄﺛﻳرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺟواﻧب أﺳﺎﺳﻳﺔ وﻣﺗﻧوﻋﺔ

ﻣن ﺣﻳﺎﺗﻬم ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟرزق واﻟﺻﺣﺔ واﻟﻧﺷﺎط ،وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻌد ﺣواﻟﻲ ﻣﺋﺔ ﻛﻳﻠوﻣﺗر ﻋن
ﺑﺎﺑﻝ  -ﻋﺎﺻﻣﺔ اﻟﺳﺣر اﻟﻘدﻳﻣﺔ  -ﻳؤﻣن اﻟﻧﺎس ﺑﻘوة اﻟﺳﺣر وﻗدرة اﻟﺳﺣرة ﻋﻠﻰ إﺣداث اﻷﻣور اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ
واﻟﺧوارق ،وﻫم ﻳﻌﻳﺷون ﻓﻲ ﺧوف ﻣﺳﺗﻣر ﻣن أﻋﻣﺎﻝ اﻟﺳﺣر اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن ﻳدﺑرﻫﺎ ﻟﻬم أﻋداؤﻫم ﻓﻲ اﻟﺧﻔﺎء
وﻣﺎ ﻳﻣﻛن أن ﺗﺳﺑﺑﻬﺎ ﻣن وﻳﻼت وﻣﺻﺎﺋب وأﻣراض ،ﻟذا ﻳﻌﻣدون إﻟﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﻘوى اﻟﺳﺣرﻳﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻟﻠوﻗﺎﻳﺔ
ﻣن ﺗﺄﺛﻳرات اﻟﺳﺣر ﻛﻣﺎ ﻳﻠﺟﺄون إﻟﻰ اﻟﺳﺣرة ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻗدراﺗﻬم اﻟﻣزﻋوﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺧﻳر اﻟﻘوى اﻟﻐﻳﺑﻳﺔ

ﻓﻲ ﺣﻝ ﻣﺷﺎﻛﻠﻬم اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ واﻟﻌﻣﻠﻳﺔ وﻛذﻟك ﻟﻼﻗﺗﺻﺎص واﻻﻧﺗﻘﺎم ﻣن أﻋداءﻫم وﻣﻧﺎﻓﺳﻳﻬم ﻣن أﻗرﺑﺎﺋﻬم أو
ﻏﻳرﻫم .وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺗﺣرﻳم اﻟﺳﺣر واﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣن اﻟﻛﺑﺎﺋر اﻟﺗﻲ ﻧﻬت ﻋﻧﻬﺎ اﻟﺗﻌﺎﻟﻳم اﻟدﻳﻧﻳﺔ ﻓﺈن اﻻﻋﺗﻘﺎد
ﺑﺎﻟﺳﺣر وﻗوﺗﻪ وﺟواز اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﺷﺎﺋﻊ ﺑﻳن اﻟﺳﻛﺎن ،ﻛﻣﺎ أن ﻫذا اﻟﺗﺣرﻳم ﻟم ﻳردع اﻟﺳﺣرة ﻣن اﻟﺟﻧﺳﻳن ﻣن
ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺷﻌوذﺗﻬم واﻟﺗﻛﺳب ﻣﻧﻬﺎ ،وﻻ ﻳﻧﻬﻰ ﻗﺎدة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻣن رؤﺳﺎء ﻗﺑﺎﺋﻝ ورﺟﺎﻝ دﻳن اﻟﺳﺣرة
ﻋن أﻋﻣﺎﻟﻬم وﻧﺷﺎطﺎﺗﻬم اﻟﻣﺣرﻣﺔ وﻻ ﻳﺗﻌرﺿون ﻟﻬم ،وﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﺷﻌوذة ﻣﺗوارﺛﺔ ،ﻳرﺛﻬﺎ اﻷﺑﻧﺎء ﻣن

اﻵﺑﺎء ،وﻳدﻋون اﻣﺗﻼﻛﻬم ﻟﻣﻌﺎرف وﻗدرات ﺧﺎرﻗﺔ ﻻ ﻳﻣﺗﻠﻛﻬﺎ ﻏﻳرﻫم ،وﻳﺧﺷﺎﻫم اﻟﻧﺎس ﺑﺳﺑب ذﻟك إﻻ أﻧﻬم
ﻻ ﻳﺣﺗرﻣوﻧﻬم ﻷن ﻣﻛﺎﻧﺗﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻣﺗدﻧﻳﺔ.
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اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻘروﻳﺎت ﻫن أﻓﺿﻝ زﺑﺎﺋن اﻟﺳﺣرة ،وﺑﺳﺑب ﺿﻌف اﻟﻣرأة وﻗﻠﺔ ﺣﻳﻠﺗﻬﺎ ﺗﻠﺟﺄ ﻟﻠﺳﺣرة ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗﻬﺎ
ﻓﻲ ﺣﻝ ﻣﺷﺎﻛﻠﻬﺎ ،أﻣﺎ اﻟرﺟﺎﻝ اﻟﻣﻌﺗدون ﺑرﺟوﻟﺗﻬم وﻗوﺗﻬم ﻓﻳﻌﻣدون ﻏﺎﻟﺑﺎً إﻟﻰ إرﺳﺎﻝ ﻧﺳﺎﺋﻬم إﻟﻰ اﻟﺳﺣرة

إذا ﺗطﻠب اﻷﻣر ﻛﻣﺎ أﻧﻬم ﻻ ﻳﻧﻬون ﻧﺳﺎﺋﻬم ﻋن اﻟﻘﻳﺎم ﺑذﻟك .وﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺷؤون واﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻧﺳوﻳﺔ
اﻟﺗﻲ ﻳﺳﺗﻌﺎن ﺑﺎﻟﺳﺣرة ﻣن أﺟﻠﻬﺎ اﻟﺧﻼﻓﺎت ﺑﻳن اﻟﻧﺳوة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟواﺣدة ،ﻓﺈذا ﺧﺷﻳت اﻟﻣرأة ﻣن أن ﺿرﺗﻬﺎ

ﻗد دﺑرت ﻟﻬﺎ ﺳﺣ اًر ﺧﻔﻳﺎً ﻟﺧﻠق ﺟﻔوة ﺑﻳﻧﻬﺎ وﺑﻳن زوﺟﻬﻣﺎ اﻟﻣﺷﺗرك ﺳﺎرﻋت إﻟﻰ ﺳﺎﺣرة أو ﺳﺎﺣر ﻹﺑطﺎﻝ

ﻣﻔﻌوﻝ اﻟﺳﺣر وﻹﻋداد ﺳﺣر ﻣﺿﺎد ،وﺑﻬذﻩ اﻟطرق وﻣن ﺧﻼﻝ ﻫذا اﻟﻣﻧﺎﻓذ اﻟذﻫﻧﻳﺔ-اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ﻳﺗﺳﻠﻝ اﻟﺳﺣر
اﻟﻰ ﺻﻣﻳم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻛﻌﺎﻣﻝ ﻣﺛﻳر وﻣﺣﻔز ﻟﻠﺧﻼﻓﺎت واﻟﺻراﻋﺎت داﺧﻝ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟواﺣدة وﺑﻳن
اﻷﻗﺎرب واﻟﺟﻳران ،ﻛﻣﺎ ﻳﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﺟذوة ﻫذﻩ اﻟﺧﻼﻓﺎت واﻷﺣﻘﺎد اﻟﺗﻲ ﻳوﻟدﻫﺎ ﻣﺷﺗﻌﻠﺔ ﻷﻣد طوﻳﻝ.
إن اﻧﺟذاب اﻟﻧﺳﺎء إﻟﻰ اﻟﺳﺣر واﺷﺗﻐﺎﻟﻬن ﺑﻪ ظﺎﻫرة ﻣﺗﻛررة ﻓﻲ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ واﻟداﻓﻊ

اﻟﻣﺣﺗﻣﻝ ﻟذﻟك ﻫو ﺷﻌورﻫن ﺑﺎﻧﻌدام اﻟﻘوة واﻟﺗﺄﺛﻳر وﻋدم إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻘوة واﻟﺳﻳطرة ﺑﺎﻟطرق
اﻻﻋﺗﻳﺎدﻳﺔ وذﻟك ﺑﺳﺑب اﺣﺗﻛﺎر اﻟرﺟﺎﻝ ﻟﻣﺻﺎدر ورﻣوز اﻟﻘوة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ اﻟذﻛورﻳﺔ .وﻗد ﺳﻌت
ﺑﻌض اﻟﻧﺳوة ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ ﻟﻼﺷﺗﻐﺎﻝ ﺑﺎﻟﺳﺣر واﻣﺗﻼك ﺑﻌض اﻷدوات اﻟﺳﺣرﻳﺔ ﻷﻏراض ﺷﺧﺻﻳﺔ
وﻟﻳس ﻟﻠﻛﺳب اﻟﻣﺎدي ،وﻋرف ﻋن ﺑﻌض ﻧﺳﺎء اﻟﺷﻳوخ اﻣﺗﻼﻛﻬن ﻟﺧرزات ﺳﺣرﻳﺔ ﻣﻣﺎ أﺛﺎر ﻗﻠﻘﺎً ﺷدﻳداً

ﻟدى اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻧﺳوة ﻣن أﻗﺎرﺑﻬن ﻣن إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﻫذﻩ اﻟﻘوى اﻟﺳﺣرﻳﺔ ﺿدﻫن ،وﻛﺎﻧت إﺣداﻫن

ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﺎﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺧرزات اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺑـ "اﻟﺳﻠﻳﻣﺎﻧﻳﺔ" ﻓﻲ ﺛﻳﺎﺑﻬﺎ وﻻ ﺗﻔﺎرﻗﻬﺎ أﺑداً ﺧوﻓﺎً ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن اﻟﺳرﻗﺔ.
وﺗﺗﻔق اﻟرواﻳﺎت ﻋﻠﻰ ﻗدرة ﻫذﻩ اﻟﺧرزات ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ،إذ ﺗﻘﺳم ﺑﻌض اﻟﻧﺳﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎﻫدﺗﻬن

اﻟﺧرزات ﻳﺳﺑﺣن ﻓﻲ طﺳت ﻣﻣﻠوء ﺑﺎﻟﻣﺎء وأن ﺑﻣﻘدورﻫن اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ ﻋﺑر ﻧﻬر ﻋرﻳض ،وﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣﻝ اﺣﺗواء
ﻫذﻩ اﻟﺧرزات ﻋﻠﻰ ﻣﺎدة ﻛﻳﻣﺎوﻳﺔ ﺗﺗﻔﺎﻋﻝ ﻣﻊ اﻟﻣﺎء ﻣﻣﺎ ﻳﺧﻠق اﻻﻧطﺑﺎع ﻟدى اﻟراﺋﻲ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺗﺣرك أو ﺗﺳﺑﺢ
ﻓﻲ اﻟﻣﺎء ﺑﻘوة ﺳﺣرﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ أن اﺣﺗواء ﺑﻌض ﻫذﻩ اﻟﺧرزات ﻋﻠﻰ ﻣواد ﺳﺎﻣﺔ ﻣﺛﻝ اﻟزرﻧﻳﺦ ﻗد ﻳﻛون اﻟﺳﺑب
ﻓﻲ وﻓﺎة ﺑﻌض اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﻳن ﻳﺗداوﻟوﻧﻬﺎ ﺑﺻورة ﻣﻔﺎﺟﺋﺔ وﻏﺎﻣﺿﺔ.

ﺗﺑدأ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻘﺑﻠﻲ ﺑﺎﻟﺳﺣرة واﻟﺳﺣر ﻣﻧذ وﻻدﺗﻪ ،ﺣﻳث ﺗﺑﺎدر إﺣدى ﻗرﻳﺑﺎﺗﻪ إﻟﻰ ﻣراﺟﻌﺔ أﺣد اﻟﺳﺣرة
ﻹﻋداد ﺗﻣﻳﻣﺔ أو ﺣرز ﻟوﻗﺎﻳﺔ اﻟﻣوﻟود اﻟﺟدﻳد ﻣن اﻟﺣﺳد واﻟﺗﺄﺛﻳرات اﻟﺿﺎرة ﻟﺳﺣر اﻷﻋداء واﻟﺣﺎﺳدﻳن،
وﻳﺣرص ﻏﺎﻟﺑﺔ اﻟﻘﺑﻠﻳﻳن ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﻣوﻟود ذﻛ اًر ﻷﻧﻪ ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﺣﺳد أﻛﺛر ﻣن اﻷﻧﺛﻰ،

وﺗوﺿﻊ اﻟﺗﻣﻳﻣﺔ ﺗﺣت وﺳﺎدة اﻟوﻟﻳد أو ﺗﻌﻠق ﺑﺧﻳط ﻓﻲ رﻗﺑﺗﻪ ،وﺑﻌد أن ﻳﺻﺑﺢ طﻔﻼً ﻳذﻫﺑون ﻣرة ﺛﺎﻧﻳﺔ إﻟﻰ

ﺳﺎﺣر ﻹﻋداد ﺗﻣﻳﻣﺔ أﺧرى ﺗرﺑط ﻋﻠﻰ ﻳدﻩ أو ﺗﺧﻳط ﻓﻲ ﺑطﺎﻧﺔ ﻣﻼﺑﺳﻪ ،وﻗد ﺗﺗﻛرر ﻫذﻩ اﻟزﻳﺎرات ﻋدة
ﻣرات ﺣﺗﻰ ﺑﻠوﻏﻪ ﺳن اﻟرﺟﺎﻝ ،وﻳﺣذر اﻟﻛﺑﺎر اﻟﺻﻐﺎر ﻣن اﻟﻌﺑث ﺑﺎﻟﺗﻣﺎﺋم أو رﻣﻳﻬﺎ أو اﻻﺳﺗﻬزاء ﺑﻘوﺗﻬﺎ
وﻗدرة ﺻﺎﻧﻌﻳﻬﺎ ﻟﺋﻼ ﻳﻌرﺿون أﻧﻔﺳﻬم ﻟﻌواﻗب وﺧﻳﻣﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻘوى اﻟﻐﻳﺑﻳﺔ ،وﻟو ﻓﺗﺣت إﺣدى ﻫذﻩ اﻟﺗﻣﺎﺋم
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ﻟوﺟدﺗﻬﺎ ﺗﺗﺿﻣن ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠب آﻳﺎت ﻣن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم وﻛﻠﻣﺎت ﻏﻳر ﻣﻔﻬوﻣﺔ ﻳزﻋﻣون أﻧﻬﺎ أﺳﻣﺎء ﻟﻠﺟن
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ رﺳوم ﻫﻧدﺳﻳﺔ ورﻣوز ﻏﺎﻣﺿﺔ ﻳدﻋون ﺑﺄﻧﻬﺎ طﻼﺳم ﻻ ﻳدرك ﻣﻌﺎﻧﻳﻬﺎ وﻗوﺗﻬﺎ ﻏﻳر اﻟﺳﺣرة.
إذا أﺻﻳب أﺣدﻫم ﺑﻣرض ﻓﺈن أوﻝ ﻣﺎ ﻳﺗﺑﺎدر إﻟﻰ ذﻫن ذوﻳﻪ ﺑﺄن أﺣداً ﻗد دﺑر ﻟﻪ ﺳﺣ اًر ﺳﻳﺋﺎً ﻟذا

ﻳﺳﺎرﻋون إﻟﻰ إﺣراق اﻟﺑﺧور واﻟﺣرﻣﻝ وﻫو ﻧﺑﺎت ﺻﺣراوي ﻋطري ﻓﻲ ﺑﻳوﺗﻬم ﻳوﻣﻳﺎً ﻹﺑطﺎﻝ ﻣﻔﻌوﻝ اﻟﺳﺣر،

ﻓﺈن ﻟم ﻳﺗﻌﺎﻓﻰ ﺑﺳرﻋﺔ ﻫرﻋوا إﻟﻰ أﻗرب ﺳﺎﺣر ﻟدﻋوﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﻛﺷف ﻋن ﺳﺑب اﻟﻣرض وﺗﺷﺧﻳص اﻟﺳﺣر
اﻟﻣﺳﺑب ﻟذﻟك ٕواﻋداد ﺗﻣﻳﻣﺔ ﻹﺑطﺎﻝ ﻣﻔﻌوﻟﻪ ،وﻛﻠﻣﺎ طﺎﻝ أﻣد اﻟﻣرض وﺗﺄﺧﻳر اﻟﺷﻔﺎء ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺛرت اﻟزﻳﺎرات
إﻟﻰ اﻟﺳﺎﺣر طﻠﺑﺎً ﻟﻣﻌوﻧﺗﻪ ،وﺣﺗﻰ ﻟو ﻟم ﻳﺷف اﻟﻣرﻳض أو ﺗوﻓﻲ ﻓﺈن ذﻟك ﻻ ﻳﻌزى ﻋﺎدة إﻟﻰ ﻓﺷﻝ اﻟﺳﺎﺣر
ﻓﻲ إﺑطﺎﻝ ﻣﻔﻌوﻝ اﻟﺳﺣر اﻟﺳﻳﺊ ٕواﻧﻣﺎ ﻟﻘوة اﻟﺳﺣر ﻟذا ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌزز إﻳﻣﺎﻧﻬم ﺑﺎﻟﺳﺣر وﻗدرات اﻟﺳﺣرة.

ﻳﻌﺗﻘد ﻫؤﻻء اﻟﻘروﻳﻳن ﺑﺄن اﻟﺳﺣرة ﻣﺻدر رﺋﻳﺳﻲ ﻟﻠﺳﻣوم اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻠﻣرض أو اﻟوﻓﺎة ،وﻣن ﻫذﻩ

اﻟﺳﻣوم أو اﻟﺷرﺑﺎت اﻟﺿﺎرة ﻣﺎ ﻳﺳﻣﻰ ﺑـ "ﻣﺦ اﻟﻣطﻲ" أي "ﻣﺦ اﻟﺣﻣﺎر" اﻟذي ﻳﺻﺎب ﻣن ﻳﺷرﺑﻪ ﺑﺎﺧﺗﻼﻝ
ﻓﻲ ﻋﻘﻠﻪ أو ﺣﺗﻰ ﺑﺎﻟﺟﻧون ،ﻓﺈذا ظﻬرت أﻋراض اﻟﺧرف ﻋﻠﻰ أﺣدﻫم ﺑﺳﺑب ﺗﻘدﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺳن ﻋزوا ذﻟك
إﻟﻰ ﺳﻘﻳﻪ ﻫذا اﻟﺷراب ،وﺗﺣوم اﻟﺷﻛوك ﻋﺎدة ﺣوﻝ أﻗرب اﻟﻧﺎس إﻟﻳﻪ ﻣﺛﻝ زوﺟﺗﻪ أو أوﻻدﻩ واﺧوﺗﻪ اﻟذﻳن
ﺑﺎﺳﺗطﺎﻋﺗﻬم دﺳﻪ ﻓﻲ طﻌﺎﻣﻪ أو ﺷراﺑﻪ.
ﻳﻧظر اﻷﻫﻠون إﻟﻰ اﻟﺳﺣرة ﺑرﻳب وﺧوف وﺣذر ،ﻻﻋﺗﻘﺎدﻫم ﺑﺄﻧﻬم ﻳﻣﺗﻠﻛون ﻗدرات ﺧﺎرﻗﺔ وﻳﻣﺎرﺳون

طﻘوﺳﺎً ﺳرﻳﺔ وﻗد ﺗﻧطوي ﻫذﻩ اﻟطﻘوس ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎﻝ ﻣﺣرﻣﺔ ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ أدوات ووﺳﺎﺋﻝ اﻟﺳﺣر وﻳﺗﺿﺢ
ﻫذا ﻣن اﻟرواﻳﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻋن ﻣﺟﺎﺑﻬﺔ ﺑﻳن أﺣد ﺳﻛﺎن اﻟﻣﻧطﻘﺔ وﺳﺎﺣرﺗﻳن ﻛﻣﺎ رواﻫﺎ ﺑﻧﻔﺳﻪ:

ﻛﻧت أﺳﻳر ﻓﻲ ﻣﻘﺑرة اﻟﻧﺟف واﻟﺷﻣس ﻣوﺷﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻐﻳب ﻋﻧدﻣﺎ رأﻳت ﺑﺻﻳﺻﺎً ﻣن

ﻣدﺧﻝ ﺳرداب – أي ﻣﻘﺑرة ﻋﺎﺋﻠﻳﺔ – ﻓوﻗﻔت ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺑﻪ وﻧظرت إﻟﻰ اﻟداﺧﻝ ﻓﺷﺎﻫدت
اﻣرأﺗﻳن ﺗﺣﻣﻼن اﻟﻣدي وأﻣﺎﻣﻬﺎ ﺟﺛﺔ ﻣﻘطﻌﺔ ﻓﺄﻳﻘﻧت ﺑﺄﻧﻬﻣﺎ ﺳﺎﺣرﺗﺎن ﻓﻧزﻟت ﻓﻲ اﻟﻘﺑر
وﻗﺗﻠﺗﻬﻣﺎ ﺟزاء ﻗﺗﻠﻬﻣﺎ اﻟﻔﺗﺎة واﻟﺗﻣﺛﻳﻝ ﺑﺟﺛﺗﻬﺎ.

ﻳﺳﺗﻌﻣﻝ اﻟﺳﺣر ﻛذﻟك ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻓواﺋد وﻣﻛﺗﺳﺑﺎت ﺷﺧﺻﻳﺔ ،ﻓﻌﻧدﻣﺎ أﺛرى أﺣد اﻟوﺳطﺎء ﻓﻲ
ﺗﺟﺎرة اﻟﺣﺑوب ﻓﻲ ﻣدة ﻗﺻﻳرة ﻧﺳﺑﻳﺎً ﻟم ﻳﺣﺗﺎر اﻟﺑﻌض ﻓﻲ ﺗﻔﺳﻳر ذﻟك إذ اﻧﺗﺷرت ﺑﻳﻧﻬم إﺷﺎﻋﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻣﺗﻠك

ﺗﻣﻳﻣﺔ ﺳﺣرﻳﺔ ﻧﺎدرة وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺧرزة ﺧﺎﺻﺔ ﻳﻠﺑﺳﻬﺎ داﺋﻣﺎً ﺿﻣﻧت ﻟﻪ ﺗﻔوﻗﺎً ﻛﺑﻳ ًار ﻋﻠﻰ أﻗراﻧﻪ وﻣﻧﺎﻓﺳﻳﻪ
ﻷن ﻣن ﻳﻣﺗﻠﻛﻬﺎ ﻻ ﻳرﻓض ﻟﻪ طﻠﺑﺎً ﻓﻛﺎن ﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﺳﻣﻳﺔ ﺑﺳرﻋﺔ وﺑدون ﻋﻧﺎء،

وﻳﺳﺎرع اﻟﺗﺟﺎر ﻟﻼﺗﻔﺎق ﻣﻌﻪ وﻣﺷﺎرﻛﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺷﺎرﻳﻌﻪ وﺻﻔﻘﺎﺗﻪ وﺗوﻓﻳر ﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﺣﺗﺎج ﻟﻪ ﻣن ﻣﺳﺎﻋدة ،ووﻓﻘﺎً
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ﻟﻬذا اﻟﺗﻔﺳﻳر ﻓﺈن ﻧﺟﺎح ﻫذﻩ اﻟﺗﺎﺟر ﻻ ﻳﻌود وﻟو ﺑدرﺟﺔ ﻣﺣددة إﻟﻰ ﻣﻬﺎراﺗﻪ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ وﺟﻬودﻩ
اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﺑﻝ ﻟﻘوة ﺳﺣرﻳﺔ اﻣﺗﻠﻛﻬﺎ ﺑﻔﻌﻝ اﻟﺧرزة اﻟﻣزﻋوﻣﺔ.
ﺣﺗﻰ اﻟﺛﻣﺎﻧﻳﻧﺎت ﻛﺎن اﻻﻋﺗﻘﺎد ﺑﺎﻟﺳﺣر ﻻ ﻳزاﻝ ﻗوﻳﺎً وﻣﻧﺗﺷ اًر ﺑﻳن اﻟﺳﻛﺎن ،ودﻓﻊ اﻟﻘﻠق واﻟﺧوف

اﻟﻌدﻳدﻳن إﻟﻰ اﻟﺗردد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺣرة واﻟﻌراﻓﻳن ﻟﻠﺗﻧﺑؤ ﺑﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻬم وﻣﺎ ﺗﺧﺑﺋﻬم اﻟﺣروب ﻟﻬم وﻷوﻻدﻫم اﻟﻣﺷﺎرﻛﻳن
ﻓﻲ اﻟﻘﺗﺎﻝ ،واﺷﺗﻬر أﺣد اﻟﺳﺣرة ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻷﺧﻳرة ﻣن ﺣروب اﻟﻧظﺎم اﻟﺑﻌﺛﻲ ﻟﻣﺎ أﺷﻳﻊ ﻣن اﻣﺗﻼﻛﻪ ﻟﻘدرات
ﺧﺎرﻗﺔ ﻣﻛﻧﺗﻪ ﻣن اﺳﺗﺣﺻﺎﻝ إﻋﻔﺎء ﻷﺑﻧﺎﺋﻪ اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻣن اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي اﺳﺗﺣﺎﻝ ﻋﻠﻰ
ﻏﻳرﻫم ذﻟك ،ﻛﻣﺎ أﻛد اﻟﺑﻌض ﻋﻠﻰ ﻗدرﺗﻪ اﻟﻌﺟﻳﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻳﺣﺎء إﻟﻰ درﺟﺔ أن أﺣدﻫم ﺗراءى ﻟﻪ ﺑﻔﻌﻝ ﺳﺣرﻩ
ﺑﺄن ﺣﻳواﻧﺎً ﻣﻔﺗرس ﻳوﺷك ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻘﺿﺎض ﻋﻠﻳﻪ.
اﻟـﺣـﺳـــد
ﻳؤﻣن ﺳﻛﺎن اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘﺑﻠﻳون ﺑﺎﻟﺣﺳد وﻳﻐﺎﻟون ﻓﻲ ذﻟك إﻟﻰ درﺟﺔ ﻛﺑﻳرة .وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﺣر
ﻓﺈن اﻟﺣﺳد ﻫو أﺣد اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗرد إﻟﻰ أذﻫﺎﻧﻬم ﻋﻧد ﻣﺣﺎوﻟﺗﻬم ﺗﻔﺳﻳر ﻣﺻﻳﺑﺔ أو ﻣرض ﺣﻝ ﺑﻬم،
وﻣﻊ أن ﻏﺎﻟﺑﻳﺗﻬم ﻻ ﻳﻣﺗﻠﻛون اﻟﻛﺛﻳر ﻣﻣﺎ ﻳﺣﺳد ﻋﻠﻳﻪ ﻓﺈن اﻻﻋﺗﻘﺎد اﻟﺳﺎﺋد ﺑﻳﻧﻬم ﻫو أن اﻵﺧرﻳن ﻳﺣﺳدوﻧك
ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﺷﻲء ،ﻓﺈذا ﻟم ﺗﻛن ﻏﻧﻳﺎً أو ذا ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﺗﺣﺳد ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺣﺳدوك ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻓﻳﺔ وﻟﻘﻣﺔ اﻟﺧﺑز ،وﻛﻝ

ﻣﺎ ﻳﻣﺗﻠﻛﻪ اﻟﻔرد ﻣن ﻣﺎﻝ وﻋﺎﻓﻳﺔ وﺑﻳت وأدوات ﻋﻣﻝ وأوﻻد ﻫو ﻓﻲ ﺗﻘدﻳرﻫم ﻫدف ﻟﺣﺳد اﻵﺧرﻳن ،ﻓﺈذا ﺷﻌر

أﺣدﻫم ﺑﻣﻐص ﻓﻲ ﺑطﻧﻪ ﺑﻌد ﺗﻧﺎوﻟﻪ اﻟطﻌﺎم ﻗﺎﻝ :ﺑﺄن طﻌﺎﻣﻪ "ﻣﻧﻔوس" – ﺣﺗﻰ ﻟو اﻗﺗﺻر ﻋﻠﻰ رﻏﻳف
ﺧﺑز ﻣن ﺷﻌﻳر – وﻳﻘﺻد ﺑذﻟك ﺑﺄن ﻏرﻳﺑﺎً ﻗد وﻗﻌت ﻋﻳﻧﺎﻩ ﻋﻠﻰ اﻟطﻌﺎم واﺷﺗﻬﺎﻩ ﻓﻲ ﻗ اررة ﻧﻔﺳﻪ ﻟذا ﻓﻬم

ﻳﺣرﺻون ﻋﻠﻰ دﻋوة ﻛﻝ ﻣن ﻳﺷﺎﻫد طﻌﺎﻣﻬم ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﺎوﻟﻪ وﻳﺻرون ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻟﻳس ﻣن ﺑﺎب اﻟﺗﻘﻳد
ﺑﺄﺻوﻝ اﻟﺿﻳﺎﻓﺔ ﻓﺣﺳب وﻟﻛن أﻳﺿﺎً اﺣﺗراﺳﺎً ﻣن أن "ﻳﻧﻔس" طﻌﺎﻣﻬم.
ﻳﺗﺑﻳن ﻏﻠوﻫم ﻓﻲ اﻻﻋﺗﻘﺎد ﺑﺎﻟﺣﺳد ﻓﻲ ادﻋﺎءﻫم ﺑﺄن اﻟﺣﺳد ﻗوة ﺧﻔﻳﺔ ﻓوق اﻟطﺑﻳﻌﺔ وﻟﻳﺳت ﻣﺟرد
داﻓﻊ ﻧﻔﺳﻲ ﻳﺛﻳر ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺣﺎﺳد ﻣﺷﺎﻋر ﺳﻠﺑﻳﺔ وﻳدﻓﻌﻪ إﻟﻰ ﺳﻠوﻛﻳﺎت ﻋداﺋﻳﺔ ﺿد ﺷﺧص أو أﺷﺧﺎص

ﻳﻣﺗﻠﻛون ﻣﺎ ﻳطﻣﺢ إﻟﻳﻪ ،وﻳﻧﺗﺷر ﺑﻳﻧﻬم اﻻﻋﺗﻘﺎد ﺑﺄن ﻟﺑﻌض اﻷﺷﺧﺎص ﻗدرة أو اﺳﺗﻌداداً ﺧﺎﺻﺎً ﻟﻠﺣﺳد وأن

ﻟﺣﺳدﻫم ﻣﻔﻌوﻝ أﻛﻳد ،وﻳﺻﻧﻔون ﻛﻝ أﺻﺣﺎب اﻟﻌﻳون اﻟزرﻗﺎء ﺿﻣن اﻟﺣﺎﺳدﻳن ،ورﺑﻣﺎ ﻛﺎن أﺻﻝ ﻫذا
اﻻﻋﺗﻘﺎد ﻧدرة اﻟﻌﻳون اﻟزرﻗﺎء ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻬم ،وﺗدﻝ اﻟرواﻳﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ رﺳوخ اﻋﺗﻘﺎدﻫم ﺑﺎﻟﺣﺳد:
ﻛﻧت أﻋﻣﻝ ﻓﻲ طﺎﺣوﻧﺗﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﺣﺿر ﺑدوي ﺣﺎﻣﻼً ﻟﻛﻳس ﻣن اﻟﺣﻧطﺔ ﻳرﻳد طﺣﻧﻬﺎ،

وﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺳﺎﻋﺔ ﻛﺎﻧت اﻟطﺎﺣوﻧﺔ ﺧﺎﻟﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻋداﻧﺎ ،وﻣﺎ أن وﺿﻌت ﻗﻣﺣﻪ داﺧﻝ
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اﻟطﺎﺣوﻧﺔ ﺣﺗﻰ ارﺗﻔﻊ ﺻوت ﻏرﻳب ﻣن ﺟوﻓﻬﺎ ﺛم ﺗوﻗﻔت ﻋن اﻟدوران ،وﻋﻧدﻣﺎ ﻗﻣت
ﺑﺗﻔﻛﻳﻛﻬﺎ وﺟدت ﻗرﺻﺎً ﻣﻌدﻧﻳﺎً ﻣﺷروﺧﺎً ﺑﺻورة ﻟم أرﻫﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ ،وﺑﻌد اﺳﺗﺑداﻟﻪ ﺷﻐﻠت

اﻟطﺎﺣوﻧﺔ ﻓدارت ﻟﻔﺗرة دﻗﺎﺋق ﺛم ﺗوﻗﻔت ﻣرة أﺧرى ﻓﻘﻣت ﺑﺗﻔﻛﻳﻛﻬﺎ ووﺟدت اﻟﻘرص
اﻟﺟدﻳد ﻣﺷطو اًر إﻟﻰ ﻧﺻﻔﻳن ،ﺣدث ﻛﻝ ذﻟك واﻟﺑدوي ﺟﺎﻟس اﻟﻘرﻓﺻﺎء ﻳراﻗﺑﻧﻲ وﻟم

أﻛن ﻗد ﻻﺣظت ﻣن ﻗﺑﻝ زرﻗﺔ ﻋﻳﻧﻳﺔ وﺗﺄﻛد ﻟﻲ ﺑﺄن اﻟرﺟﻝ ﺣﺳود ﻓطﻠﺑت ﻣﻧﻪ أن
ﻳﻧﺗظر ﻓﻲ اﻟﻣﻘﻬﻰ ﺣﺗﻰ اﻧﺗﻬﻲ ﻣن إﺻﻼح اﻟطﺎﺣوﻧﺔ ﻓﺎﻧﺻرف وﻗﻣت ﺑﺎﺳﺗﺑداﻝ
اﻟﻘرص ﻟﻠﻣرة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ وﺑﻌد أن ﺗﻌوذت ﻣن اﻟﺣﺳد واﻟﺣﺎﺳدﻳن ﺷﻐﻠت اﻟطﺎﺣوﻧﺔ ﻓدارت
وﻟم ﺗﺗوﻗف.
وﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﺣر ﻓﺈن ﻟدى أﻫﺎﻟﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺗﻘﺎﻟﻳد وطﻘوس ﻻﺗﻘﺎء اﻟﺣﺳد ﺗﺑدأ ﻋﻧد اﻟوﻻدة ،وﺑﻣﺎ

أن اﻟذﻛور ﻣﻔﺿﻠون وﺑﺷﻛﻝ ﻣطﻠق ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺎث ﻓﺈﻧﻬم ﻳﺧﺎﻓون ﻋﻠﻳﻬم ﺑﺷﻛﻝ ﺧﺎص ﻣن اﻟﺣﺳد ،وﻋﻧدﻣﺎ
ﻳوﻟد اﻟﻣوﻟود اﻟذﻛر ﻳﺑﺎدرون إﻟﻰ ﺣرق اﻟﺑﺧور واﻟﺣرﻣﻝ وﺷراء اﻟﺗﻣﺎﺋم ﻣن اﻟﺳﺣرة ،وﻗد ﻳدﻓﻌﻬم اﻟﺧوف ﻣن
اﻟﺣﺳد إﻟﻰ إﺧﻔﺎء أو ﺗﻣوﻳﻪ ﺟﻧس اﻟﻣوﻟود ﻓﻳﻠﺑﺳوﻧﻪ ﻣﻼﺑس اﻹﻧﺎث وﻳﺗرﻛون ﺷﻌرﻩ ﻟﻳﻧﻣو طوﻳﻼً ﻛﺎﻟﺑﻧﺎت
وﻳﺛﻘﺑون أذﻧﻳﻪ ﻹﻟﺑﺎﺳﻪ ﺣﻠﻘﺎً وﻳﻌﻠﻘون ﻓﻲ ﻏرﺗﻪ اﻟﻣﺗدﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺑﻬﺗﻪ ﺧرزة زرﻗﺎء ورﺑﻣﺎ ﻳﺧﺗﺎرون ﻟﻪ اﺳﻣﺎً

ﻛرﻳﻬﺎً ﻣﺛﻝ اﺳم ﺣﻳوان وﺿﻳﻊ أو ﺷﻲء ﻏﻳر ﻣرﻏوب ﻻ ﻳﺛﻳر ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﺎﻣﻊ اﻟﺣﺳد ﺑﻝ اﻟﺷﻔﻘﺔ أو

اﻻﺷﻣﺋزاز .وﺣﺗﻰ ﻳﺛﺑت اﻟﻣرء ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻳس ﺣﺳوداً ﻓﺈن ﻋﻠﻳﻪ أن ﻳردد ﻋﺑﺎرة "ﻣﺎ ﺷﺎء اﷲ" ﻛﻠﻣﺎ وﻗﻌت ﻋﻳﻧﺎﻩ
ﻋﻠﻰ أو ﺳﻣﻊ ﻋن ﺷﻲء ﻳﺣﺳد ﻋﻠﻳﻪ اﻹﻧﺳﺎن.

اﻟﺗﻘﻣص وﺗﻔﺳﻳر اﻷﺣﻼم وﻣﻌﺗﻘدات أﺧرى
اﻧﺗﺷر ﺑﻳن اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻘﺑﻠﻳﺑن اﻷﻣﻳﻳن اﻻﻋﺗﻘﺎد ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺗﻘﻣص اﻷرواح اﻟﺷرﻳرة ﻟﺑﻌض اﻟﺑﺷر وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣطﻠق ﺑﺗﻔﻛﻳرﻫم وﺗﺻرﻓﺎﺗﻬم ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳﻌزون ﻣﻌظم ﺣﺎﻻت اﻟﺟﻧون واﻻﺿطراب اﻟﻧﻔﺳﻲ إﻟﻰ
دﺧوﻝ أرواح ﺷﻳطﺎﻧﻳﺔ ﺷرﻳرة ﻓﻲ اﻹﻧﺳﺎن ﺗﺟﻌﻠﻪ ﻳﺗﺻرف ﺑﺻورة ﻏﻳر ﻋﺎﻗﻠﺔ أو ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻘواﻋد اﻟﺳﻠوك

اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،وﻓﻲ ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﻓﻘد ﻳﻌﻣدون إﻟﻰ ﻧﻘﻝ اﻟﻣرﻳض إﻟﻰ أﺣد ﻣراﻗد أﺋﻣﺔ اﻟﺷﻳﻌﺔ وﺗﻘﻳﻳدﻩ إﻟﻰ
ﺷﺑﺎك اﻟﺿرﻳﺢ ،أو ﻳﻘﺻدون أﺣد اﻟﺳﺎدة ﻟﻠﻘﻳﺎم ﺑطرد اﻟروح اﻟﺷرﻳرة ﻣن ﺟﺳد اﻟﻣرﻳض ،ﺣﻳث ﻳﻘوم اﻟﺳﻳد
ﺑﺿرب اﻟﻣرﻳض ﺑﺣزاﻣﻪ اﻟذي ﻳﻌﺗﺑر أﺣد رﻣوز اﻟﺳﺎدة ،وﻫﻲ ﺿرﺑﺔ رﻣزﻳﺔ ﺗﺳﺗﻬدف اﻟروح اﻟﺷﻳطﺎﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ
ﺗﺗﻘﻣص اﻟﻣرﻳض ،وﻧﺗﻳﺟﺔ ذﻟك ﻳﺗوﻗﻌون أن ﺗﺧرج اﻟروح اﻟﺷرﻳرة وﻳﻌود اﻟﻣرﻳض إﻟﻰ ﺳﻳرﺗﻪ اﻷوﻟﻰ
وﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ ،وﺣﺗﻰ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻛﺎﻧت اﻟﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ وﺑﺎﻷﺧص ﻋﻼج

اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ واﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ﻗﻠﻳﻠﺔ وﻏﻳر ﻛﺎﻓﻳﺔ ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ.
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ﻻ ﺗﺳﻛن اﻷرواح اﻟﺷرﻳرة أو اﻟﻘﻠﻘﺔ اﻟﺑﺷر ﻓﻘط ٕواﻧﻣﺎ اﻟﻣﻘﺎﺑر واﻟﺧراﺋب واﻵﺑﺎر أﻳﺿﺎً ،وﻷن اﻟﻣﻘﺎﺑر

ﻣﺳﻛوﻧﺔ ﺑﺄرواح اﻟﻣوﺗﻰ ﻓﺈﻧﻬم ﻳﺗﺟﻧﺑون اﻟﻣرور ﺑﻬﺎ ﺑﻌد ﻣﻐﻳب اﻟﺷﻣس ،وﻳﺗداوﻟون اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟرواﻳﺎت
اﻟﻣزﻋوﻣﺔ ﻟﻼﺳﺗدﻻﻝ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺳﻛوﻧﺔ ﺑﺄرواح ﻋداﺋﻳﺔ ﻻ ﺗﺣﺑذ ﺣﺿور اﻟﺑﺷر .وﻓﻲ إﺣدى ﻫذﻩ اﻟرواﻳﺎت أﻛد
أﺣدﻫم ﺑﺄن اﻷرواح اﻟﺳﺎﻛﻧﺔ ﻓﻲ أﺣد اﻟﻣﻘﺎﺑر اﻟﺻﻐﻳرة اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ أطراف اﻟﻣدﻳﻧﺔ طﺎردﺗﻪ وﻗذﻓﺗﻪ ﺑﺎﻟﺣﺟﺎرة

وﻟوﻻ ﺳرﻋﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻌدو ﻟﻘﺿت ﻋﻠﻳﻪ ،ﻛﻣﺎ ﻳﻌﺗﻘد ﻫؤﻻء اﻟﻘﺑﻠﻳون ﺑﺄن ﺑﻌض اﻟﺛﻌﺎﺑﻳن اﻟﺗﻲ ﺗدﺧﻝ ﺑﻳوﺗﻬم ﻫﻲ
ﻣن اﻟﺟن وأﻧﻬﺎ ﻣﺳﺎﻟﻣﺔ ﻟذﻟك ﻳﺗﺟﻧﺑون أذﻳﺗﻬﺎ ،وﻣن اﻟواﺿﺢ أن ﻟﺑﻌض ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺗﻘدات أﺻوﻝ ﻏﻳر ﻣﺣﻠﻳﺔ،

وأﺑرز ﻣﺛﺎﻝ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺗﻘﻠﻳد "دﺧوﻝ اﻟﺳﻧﺔ" ،ﻓﻌﻧد ﺑداﻳﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺷﻣﺳﻳﺔ ﻳﺗﺳﺎءﻝ اﻟﻧﺎس ﻋن اﻟﺣﻳوان اﻟذي
دﺧﻠت ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺳﻧﺔ وﻳﺗﻔﺎءﻟون أو ﻳﺗﺷﺎﺋﻣون ﺣﺳب ﻧوع اﻟﺣﻳوان ،وﻫذا اﻟﺗﻘﻠﻳد ﻣﻧﺗﺷر ﻓﻲ اﻟﺻﻳن وﻟدى
ﺷﻌوب ﺟﻧوب ﺷرق آﺳﻳﺎ.
ﻳﺗﺿﺢ ﺑﺟﻼء ﺗﺄﺛﻳر اﻟﺗﻔﻛﻳر اﻟﺧراﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺑﻠﻳﻳن اﻷﻣﻳﻳن ﻋﻧد ﺧﺳوف اﻟﻘﻣر ﺣﻳث ﻳﺧرج اﻟﻛﺑﺎر
واﻟﺻﻐﺎر ﻣن ﺑﻳوﺗﻬم ،وﻗد ﺣﻣﻝ اﻟﺻﻐﺎر ﺑﺄﻳدﻳﻬم اﻟﻘدور وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻷدوات اﻟﻣﻌدﻧﻳﺔ وﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﻣﻛن أن

ﻳﺻدر ﺻوﺗﺎً ﻋﺎﻟﻳﺎً ﺛم ﻳﺑدأون ﺑﺎﻟﻘرع ﻋﻠﻳﻬﺎ ،ﻗد ﺷﺧﺻت أﺑﺻﺎرﻫم إﻟﻰ اﻟﻘﻣر وﻫم ﻳرددون ﺑﺻوت ٍ
ﻋﺎﻝ

أُﻫزوﺟﺔ ﺗطﺎﻟب ﺣوﺗﺎً ﻣزﻋوﻣﺎً ﺑﺗرﻛﻪ اﻋﺗﻘﺎداً ﻣﻧﻬم ﺑﺄن اﻟﻘﻣر ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻠﺣظﺔ ﻳﺗﻌرض ﻟﻬﺟوم ﻣن ﻗﺑﻝ ﺣوت

ﺿﺧم ﻳﺣﺎوﻝ اﺑﺗﻼﻋﻪ وأن اﻷﺻوات اﻟﻌﺎﻟﻳﺔ ﺳﺗﺧﻳﻔﻪ وﺗدﻓﻌﻪ إﻟﻰ اﻟﻬرب .وﻳﺑدو أن ﺳﻳطرة اﻟﺗﻔﻛﻳر اﻟﺧراﻓﻲ
ﺗﺟﻌﻝ ﻣن اﻟﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺗﻣﻳﻳز ﺑﻳن اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ واﻟﺧﻳﺎﻝ وﺿﻳﺎع اﻟﺣدود اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﻳن اﻟواﻗﻊ

واﻷﺳطورة ﻛﻣﺎ ﻳﺗﺿﺢ ذﻟك ﻓﻲ رواﻳﺎﺗﻬم وأﺣﺎدﻳﺛﻬم ﻋن ﻣﺧﻠوﻗﺎت أو ﺣﻳواﻧﺎت ﺷﺑﻪ أﺳطورﻳﺔ ﻣﺛﻝ اﻟﺳﻌﻼة
واﻟﻘرطﺔ واﻟطﻧطﻝ اﻟﻌﻣﻼق وﻗﺻﺎص – أو ﻗﺻﺎب – اﻟﻘﻠوب.
ﻳﻧظر اﻟﻧﺎس ﻓﻲ اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ إﻟﻰ اﻷﺣﻼم ﺑﺟدﻳﺔ وﻳﻌﺗﻘدون ﺑﺄن ﻟﻬﺎ أﻫﻣﻳﺔ وﺗﺄﺛﻳر ﻋﻠﻰ ﺣﻳﺎﺗﻬم اﻟﻳوﻣﻳﺔ
وﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻬم ﻛﻣﺎ أﻧﻬم ﻳﻌﺗﺑروﻧﻬﺎ وﺳﻳﻠﺔ ﻻﺳﺗﻼم اﻟرﺳﺎﺋﻝ واﻟﻧﺻﺢ ﻣن ﻣوﺗﺎﻫم إذ ﻛﺛﻳ اًر ﻣﺎ ﻳﻘﺻون أﺣﻼﻣﺎً

ﺷﺎﻫدوا ﻓﻳﻬﺎ أﺣد أﻗﺎرﺑﻬم واﺳﺗﻣﻌوا إﻟﻳﻪ وﻫو ﻳﻌﺎﺗﺑﻬم ﻟﻌدم ﻗﻳﺎﻣﻬم ﺑواﺟب دﻳﻧﻲ ﻣﺛﻝ اﻟوﻓﺎء ﺑﻧذر وﻏﻳر ذﻟك،

ﻟذا ﻳﻬﺗﻣون ﻛﺛﻳ اًر ﺑﺗﻔﺳﻳر أﺣﻼﻣﻬم ،وﻳﻘﺻدون ادﻋﻳﺎء اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺳﻳر اﻷﺣﻼم ،وﻗد ﻳﺗﺿﻣن اﻟﺗﻔﺳﻳر
ﻋﻠﻰ ﻧﺻﺎﺋﺢ وﺗﻌﻠﻳﻣﺎت ﻳﺣرﺻون ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ.

ﻣن اﻟﻣؤﻛد أن اﻟﻌﻘﺎﺋد اﻟﺧراﻓﻳﺔ ﻣﺛﻝ اﻟﺳﺣر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌدى أو ﺗﺧﺎﻟف اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟدﻳﻧﻳﺔ ﻗد ﺿﻌﻔت ﺑﺳﺑب
اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺗﻌﻠﻳم ﺑﻳن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺧﺗف ﺗﻣﺎﻣﺎً ﻓﻼ ﻳزاﻝ اﻟﺳﺣر ﻣﻣﺎرﺳﺎً واﻻﻋﺗﻘﺎد ﺑﻘوﺗﻪ ﻣوﺟوداً
ﻛﻣﺎ ﻳﺳﻳطر ﻋﻠﻰ أذﻫﺎن اﻟﻛﺛﻳرﻳن اﻟﺧوف ﻣن اﻟﺣﺳد واﻷرواح اﻟﺷرﻳرة واﻻﻋﺗﻘﺎد ﺑﺎﻟﺑﺧت .وﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻌﺗﻘدات
ﺗﺄﺛﻳرات ﺳﻠﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم ﺗﻔﻛﻳر اﻟﺳﻛﺎن وﺣﺎﻻﺗﻬم اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ وﺳﻠوﻛﻳﺎﺗﻬم ،إذ أﻧﻬﺎ ﺗﺷﺟﻌﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻔﻳر
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اﻟﻼﻋﻘﻼﻧﻲ وﻋدم اﻟﺑﺣث ﻋن ﺣﻘﻳﻘﺔ اﻟظواﻫر اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺗﻧﻣﻲ ﻟدﻳﻬم اﻟﺷﻌور ﺑﻌدم اﻟﻘدرة
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﻳر ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺟري ﺣوﻟﻬم ﻣﻣﺎ ﻳدﻓﻌﻬم إﻟﻰ اﻻﺳﺗﺳﻼم واﻻﺗﻛﺎﻟﻳﺔ واﻧﻌدام اﻟﻣﺑﺎدرة.
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اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺳﺎدس

اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﻟزواج ودور اﻟﻣرأة

ﺗﻣﺛﻝ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻧواة اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻣﻳــﺔ وﻣﻧﻬــﺎ ﻳﻛﺗﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب اﻟﻔرد ﻗﻳﻣــﻪ
وﺗﻘــﺎﻟﻳــدﻩ وﻳﺣﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻝ ﻣﻧﻬــﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻣــﺎﻳــﺔ واﻟﻌون اﻟﻣــﺎدي واﻟﻣﻌﻧوي وﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻳﻪ ﻧﺗﻳﺟﺔ ذﻟك ﻣﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤوﻟﻳﺎت
وواﺟﺑﺎت ﺗﺟﺎﻩ أﻓراد ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ .وﻳﻘدم ﻫذا اﻟﻔﺻ ـ ــﻝ ﻋرﺿـ ـ ـﺎً وﺗﺣﻠﻳﻼً ﻟﻬذﻩ اﻟﻣؤﺳـ ـ ـﺳ ـ ــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻷﺳ ـ ــﺎﺳ ـ ــﻳﺔ

وأدوار ﺷـ ــﺧوﺻـ ــﻬﺎ اﻟرﺋﻳﺳـ ــﻳﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻳن أﻓرادﻫﺎ واﺳـ ــﺗطﻼﻋﺎً ﻟﻣدى ﻣﺗﺎﻧﺔ اﻟوﺷـ ــﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎﺋﻠﻳﺔ ووﻻء اﻟﻔرد

ﻟﻌﺎﺋﻠﺗﻪ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺗﻐﻳﻳرات اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌراﻗﻲ.
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ

ﻳرﺗﻛز اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗﻘﻠﻳدي ﻓﻲ ﺟﻧوب اﻟﻌراق ﺑﺷ ـ ـ ـ ـ ــﻛﻝ ﻋﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ،وﺗﺷ ـ ـ ـ ـ ــﻛﻝ ﻗراﺑﺔ اﻟدم اﻟراﺑطﺔ

اﻷﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻳــﺔ ﺑﻳن أﻓراد ﻫــذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،وﻋﻧــدﻣــﺎ ﻧﻧظر إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻫــذا اﻹطــﺎر ﻧﺟــدﻩ ﺑــﺄﻛﻣﻠــﻪ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺑﻳرة ﻣن اﻟﻌواﺋﻝ ،واﻟﻘﺑﻳﻠﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺟوﻫرﻫﺎ إﻻ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﻣﺗدة ﻛﺑﻳرة إذ أن اﻷﺳـ ـ ــﺎس ﻓﻲ ﻧﺷـ ـ ــوء
واﺳﺗﻣرار اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ ﻫو اﻻﻧﺣدار ﻣن أﺻﻝ أو ﺟد واﺣد ﻟذا ﻓﺈن اﻟراﺑطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﻳن أﻓراد اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ وﺗﺷدﻫم
إﻟﻰ ﺑﻌﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻬم اﻟﺑﻌض وﺗﺟﻌﻠﻬم ﻳﻧﻔرون ﻟﻠــدﻓــﺎع ﻋن أﻓرادﻫــﺎ وﻻ ﻓرق ﻓﻲ ذﻟــك ﺑﻳن ﻗﺎدة وأﺗﺑﺎع ﻫﻲ راﺑطﺔ
ﻋﺎﺋﻠﻳﺔ أﺻ ـ ـﻼً ،وﻳﺗﺿـ ــﺢ ذﻟك ﺟﻠﻳﺎً ﻓﻲ اﺳـ ــﺗﻌﻣﺎﻟﻬم اﺳـ ــم اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ ﻟﻘﺑﺎً أو ﻛﻧﻳﺔ ﻟﻬم .وﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻓﺈن ﻟﻳس ﻛﻝ

اﻷﻓراد اﻟﻣﻧﺗﺳــﺑﻳن إﻟﻰ ﻗﺑﻳﻠﺔ ﻳﻌودون إﻟﻰ ﻧﻔس اﻷﺻــﻝ إذ ﻛﺛﻳ اًر ﻣﺎ ﺗﺟد ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ ﺟﻣﺎﻋﺎت أو أﻓراداً
ﻳﻧﺗﻣون إﻟﻰ ﻗﺑﺎﺋﻝ أﺧرى وﻗد ﻧﺗﺞ ذﻟك ﻋن اﻟﻬﺟرة اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ – ﻛﻣﺎ أﺳــﻠﻔﻧﺎ – واﻟﻣﺛﺎﻝ ﻋﻠﻰ ذﻟك

ﻫو اﻧﺿ ـ ــﻣﺎم اﻟزرﻛﺎت إﻟﻰ ﻗﺑﻳﻠﺔ اﻟﻌواﺑد ،وﻳﺑدو أﻧﻬم ﻳﻌﺗﺑرون ذﻟك ﻣن ﻋواﻣﻝ ﺿ ـ ــﻌف اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ وﻳﺻ ـ ــﻧﻔون
اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ اﻟﻣﺷﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﺎﻋﺎت ذات أﺻوﻝ ﻗﺑﻠﻳﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻧﺔ أدﻧﻰ.
ﺣﺗﻰ وﻗت ﻗرﻳب ﻛﺎن ﻣﻔﻬوم اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ ﻣﻣﺗداً ﻳﺷﻣﻝ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻗﺎرب اﻟذﻳن ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺳﻛﻧون

ﻓﻲ ﺑﻳــت واﺣــد أو ﺑﻳوت ﻣﺗﺟــﺎورة وﻏــﺎﻟﺑ ـﺎً ﻣــﺎ ﻳﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺗرﻛون ﻓﻲ ز ارﻋــﺔ ﻧﻔس اﻟﻘطﻌــﺔ ﻣن اﻷرض أو ﻗطﻊ

ﻣﺗﺟﺎورة ،وﻗد ﻳﻘطن ﻓﻲ ﻣﺛﻝ ﻫذا اﻟﺑﻳت أو اﻟﺑﻳوت ﺟﻣﻳﻊ أﻓراد اﻷﺳ ـ ـ ـ ـرة ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺟﻳﺎﻝ ،وﻳدﻳر ﺷ ـ ـ ـ ـؤوﻧﻬم

أﻛﺑر اﻟذﻛور ﺳـ ـ ــﻧﺎً ،أﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻘﻌداً ﺑﺳـ ـ ــﺑب اﻟﺳـ ـ ــن أو اﻟﻣرض وﻋﺎﺟ اًز ﻋن أداء ذﻟك ﻓﺈن اﻟﻣﻬﻣﺔ ﺗؤوﻝ

إﻟﻰ ﻣن ﻳﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﺗرﺗﻳب اﻟﺳ ـ ـ ـ ـ ــن وﻳﻛون ﻟﻪ اﻟﻘرار اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ واﻟﺣﺎﺳ ـ ـ ـ ـ ــم ﻓﻲ ﻛﻝ اﻷﻣور وﻳﻘوم ﺑﺣﻝ اﻟﺧﻼﻓﺎت
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وﻓض اﻟﻧ ازﻋــﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺄ ﺑﻳن أﻓراد ﻋــﺎﺋﻠﺗــﻪ ،ﻛﻣــﺎ ﻳﻣﺛــﻝ اﻟﻌــﺎﺋﻠــﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗــﺎﺗﻬــﺎ ﻣﻊ أﻓراد اﻟﻘﺑﻳﻠــﺔ وﻳﺗﻛﻠم
وﻳﺗﻌﻬد ﺑﺎﺳـ ـ ــﻣﻬﺎ ،ﻓﻠو ﻓرﺿـ ـ ــﻧﺎ أن أﺣد أﻓراد ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ أﺳـ ـ ــﺎء اﻟﺗﺻـ ـ ــرف ﻣﺧﻼً ﺑﺎﻟﻌرف اﻟﻌﺷـ ـ ــﺎﺋري ﻓﺈن رﺋﻳس

اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ ﻳرﺳ ـ ــﻝ وراء ﻛﺑﻳر اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻟﻳﺑﻳن ﻟﻪ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ وﻳﺳ ـ ــﻣﻊ ﻣﻧﻪ ﻣوﻗف اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ودﻓﺎﻋﻬﺎ وﻋﻠﻰ أﺳ ـ ــﺎس ذﻟك
ﻓﻘد ﻳطﻠب ﻣﻧﻪ ﻣﺣﺎﺳـ ـ ــﺑﺔ اﻟﻣﺳــ ــﻲء ،وﻫو ﻳﺣظﻰ ﺑﺎﺣﺗرام أﻓراد ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ ﻟﻳس ﻓﻘط ﻟﺳـ ـ ــﻧﻪ وﻣﻛﺎﻧﺗﻪ ﺑﻳﻧﻬم ٕواﻧﻣﺎ
أﻳﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎً ﻷﻧــﻪ "وﺟــﻪ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ" وﻋﻧواﻧﻬﺎ ،وﻫم ﺑذﻟك ﻳﻌﺑرون ﻟﻶﺧرﻳن ﻋن ﺗﻣﺎﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻛﻬم واﻟﺗﻔﺎﻓﻬم ﺣوﻝ ﻛﺑﻳرﻫم

وﺑﺄﻧﻬم ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻗوﻳﺔ وﻣﺗﺣدة ﺗﻘف ﺑرﻣﺗﻬﺎ ﺧﻠف رﺋﻳﺳـ ـ ـ ــﻬﺎ .وﻣن اﻟﻣؤﻛد أن ﺳـ ـ ـ ــﻠطﺔ ﻛﺑﻳر اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ
ﻛﺎﻧت ﺷـ ـ ـ ــﺑﻪ ﻣطﻠﻘﺔ ،ﻓﻘد ﻛﺎن ﻳﺗﺧذ ﺑﻧﻔﺳـ ـ ـ ــﻪ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻘ اررات اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻـ ـ ـ ــﺔ ﺑﻌﺎﺋﻠﺗﻪ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺑﻧﺷ ـ ــﺎطﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻ ـ ــﺎدي وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ،وﻳﺷ ـ ــﻣﻝ ذﻟك :ﺗوزﻳﻊ اﻟﻌﻣﻝ اﻟزراﻋﻲ وﺗﺣدﻳد ﺣﺻ ـ ــص ﻛﻝ
واﺣد ﻣن أﻓرادﻫﺎ ﻣن اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻌواﺋد ﻓﻲ ﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ــوء ﺗوﺟﻳﻬﺎت رﺋﻳس اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ أو ﻣن ﻳﻣﺛﻠﻪ .وﻋﻠﻰ اﻟﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻌﻳد

اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻳﺗﺧذ اﻟﻘ اررات اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟزواج واﻟطﻼق واﻟﻣﻬر وﺗوزﻳﻊ اﻹرث وﺗﻧظﻳم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ،
وﻟﻪ ﺳـ ـ ـ ــﻠطﺔ ﻣطﻠﻘﺔ ﻓوق ﺳ ـ ـ ـ ــﻠطﺎت اﻟﺟﻣﻳﻊ ﻓﺈذا اﻗﺗﻧﻊ ﺑﺄن أﺣد أﺑﻧﺎءﻩ ﻣﺗﻬﺎون ﻓﻲ ﺗﺄدﻳب زوﺟﺗﻪ ﻣﺛﻼً ﺑﺎدر
ﻫو إﻟﻰ ﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرﺑﻬــﺎ دون أن ﻳﺟ أر اﺑﻧــﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗراض أو اﻻﺣﺗﺟــﺎج ،وﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﻳــﺄﻣر اﺑﻧــﻪ ﺑــﺈﻋــﺎدة

زوﺟﺗﻪ إﻟﻰ ﺑﻳت أﻫﻠﻬﺎ – أي ﺗطﻠﻳﻘﻬﺎ – إذا ﺷــﺎء ذﻟك وﻟﻳس ﻟﻼﺑن ﺧﻳﺎر ﺳــوى اﻻذﻋﺎن ﻟﻣﺷــﻳﺋﺔ واﻟدﻩ ﻷن
اﻷﻣر ﻣن ذﻟك ﻫو اﻻﺳـ ـ ـ ــﺗﻘﻼﻝ أو اﻻﻧﻔﺻـ ـ ـ ــﺎﻝ ﻋن اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﻟﺣرﻣﺎن ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ واﻟﻣﻛﺎﺳـ ـ ـ ــب اﻟﺗﻲ
اﻟﺑدﻳﻝ
َ
ﺗوﻓرﻫﺎ ﻟﻪ.
ﻳداوم ﻛﺑﻳر ﻛﻝ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺿــور ﻣﺟﻠس رﺋﻳس اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ أو اﻟﺷــﻳﺦ ﻓﻲ ﻣﺿــﻳﻔﻪ ﺣﻳث ﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ
ﻣﻌــﺎﻣﻠــﺔ ﻣﺗﻣﻳزة ﻋن أﻓراد اﻟﻘﺑﻳﻠــﺔ اﻟﻌــﺎدﻳﻳن ﺗﺗﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ﺑــدرﺟــﺔ أﻛﺑر ﻣن اﻻﺣﺗرام اﻟﻣﺗﻣﺛــﻝ ﻓﻲ طرﻳﻘــﺔ اﻟﺗﺧﺎطب
وﻓﻲ ﺗرﺗﻳب اﻟﺟﻠوس وﻓﻲ اﺳـ ــﺗﻣﺎع رﺋﻳس أو ﺷـ ــﻳﺦ اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ ﻵراءﻩ وﻣﺷـ ــورﺗﻪ .وﻣن اﻟﻣﻬم ﺟداً أن ﻳﺗﺻـ ــرف

ﻛﺑﻳر اﻟﻌــﺎﺋﻠــﺔ ﺑﺣﻛﻣــﺔ ور ازﻧــﺔ ﻓﻼ ﻳﺗﻛﻠم وﻳﺑــدي رأﻳﺎً إﻻ ﺑﻌد ﺗﺄﻧﻲ وﻻ ﻳﻘرر إﻻ ﺑﻌد ﺗﻔﻛﻳر ﻷن أﺧطﺎءﻩ ﻋﺎﻟﻳﺔ

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ إذ ﻗد ﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻗرار أو ﺗﺻـ ـ ــرف ﺧﺎطﺊ ﻣن ﻗﺑﻝ أرس اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ وﺧﻳﻣﺔ ﻟﻳﺳـ ـ ــت ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳ ـ ـ ـﻪ
ﻓﻘط ٕواﻧﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ أﻓراد ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ ،وأﺳـ ـ ـوأ ﻣﺎ ﻳﻣﻛن أن ﻳﺣﻝ ﺑﻬم ﻫو اﻟﺗرﺣﻳﻝ أو اﻟطرد اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻣن دﻳﺎر

اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ.

ﻳطﻳﻊ أﻓراد اﻟﻌــﺎﺋﻠــﺔ أواﻣر وﺗوﺟﻳﻬــﺎت ﻛﺑﻳرﻫم ،وﻳﺑــدون ﻟــﻪ ﻣظــﺎﻫر اﻻﺣﺗرام واﻟﺗﺑﺟﻳــﻝ ﻣﺛــﻝ ﺗﻘﺑﻳــﻝ ﻳـدﻩ
ﻛﻠﻣ ــﺎ اﻟﺗﻘوا ﺑ ــﻪ ،وﻳواظﺑون ﻋﻠﻰ زﻳ ــﺎرﺗ ــﻪ ﺑﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة ﻣﻧﺗظﻣ ــﺔ ،وﻫو أوﻝ ﻣن ﻳﺑ ــدأون ﺑزﻳ ــﺎرﺗ ــﻪ ﻓﻲ اﻷﻋﻳ ــﺎد
واﻟﻣﻧﺎﺳ ــﺑﺎت اﻷﺧرى ،وﻣن اﻟﻣﻘﺑوﻝ أن ﻳﺳ ــﺗﺄﺛر ﺑﺣﺻ ــﺔ أﻛﺑر ﻣن ﻋواﺋد اﻷرض اﻟﻣﺷ ــﺗرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻣﺗﻠﻛوﻧﻬﺎ

أو ﻳﻘوﻣون ﺑﻔﻼﺣﺗﻬﺎ وﻳﺳــﺗﻌﻣﻝ ﺑﻌﺿــﻬﺎ ﻟﺗﻣوﻳﻝ أداءﻩ ﻟﻔرﻳﺿﺔ اﻟﺣﺞ أو زﻳﺎرة ﻣراﻗد اﻷﺋﻣﺔ اﻟﺑﻌﻳدة ﻣﻣﺎ ﻳرﻓﻊ
ﻣﻛﺎﻧﺗﻪ وﺷــﺄﻧﻪ ﺑﻳن أﻓراد اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ ،وﻟذﻟك ﻧﺗﺎﺋﺞ إﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ أﻓراد أﺳـرﺗﻪ ﻻ ﻳﺻــﻌب ﺗﺻورﻫﺎ ،وﻟﻪ أن
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ﻳﻘﺗطﻊ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻌواﺋد ﻣﺻ ـ ـ ــﺎرﻳف ﻣﺿ ـ ـ ــﻳف اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ إذا ﻛﺎن ﻟﻬم ﻣﺿ ـ ـ ــﻳف ﺧﺎص ﺑﻬم ،وﻳﻣﺗد ﺗﻛرﻳم أرس
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺣﺗﻰ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌد وﻓﺎﺗﻪ ﺣﻳث ﻳﺣرص أﻗﺎرﺑﻪ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺟﻠس ﻋزاء ﻓﺧم ﻟﻪ ﻳﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻣﻘﺎﻣﻪ.
اﻟﺳﻠطﺔ اﻷﺑوﻳﺔ
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺳــﻠطﺔ اﻷﺑوﻳﺔ ﻣن أﻫم اﻟﺳــﻠطﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻘﺑﻠﻲ ،وﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ أﻫﻣﻳﺗﻬﺎ وﻗوﺗﻬﺎ ﺑﻌد ﺳــﻠطﺔ
رﺋﻳس وﺷـ ـ ـ ــﻳوخ اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ ،وﻓﻲ اﻷﺳ ـ ـ ـ ـرة اﻟﺻـ ـ ـ ــﻐﻳرة اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻣن اﻷب واﻟزوﺟﺔ أو ﻋدد ﻣن اﻟزوﺟﺎت واﻷوﻻد
ﺗﻧﺣﺻـ ـ ــر ﻛﻝ اﻟﺳـ ـ ــﻠطﺎت ﻟدى اﻷب ،وﻟﻳس ﻟﻐﻳرﻩ ﻣن أﻋﺿـ ـ ــﺎء اﻷﺳ ـ ـ ـرة أي ﺳـ ـ ــﻳطرة أو ﻧﻔوذ إﻻ ﺑرﺿـ ـ ــﺎﻩ
وﻣواﻓﻘﺗﻪ ،وﻳﺗوﻗﻊ ﻣن ﺟﻣﻳﻊ أﻋﺿﺎء اﻷﺳرة ﺗﻧﻔﻳذ أواﻣرﻩ وﻋدم إﻏﺿﺎﺑﻪ واﻟﺣرص ﻋﻠﻰ راﺣﺗﻪ.
ﻧﺑــدأ ﺑــﺎﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑﻳن ﻫــذا اﻷب أو اﻟزوج وزوﺟﺗــﻪ أو زوﺟــﺎﺗــﻪ واﻟﺗﻲ ﺗﺑــدو ﻟﻠراﺋﻲ وﻛــﺄﻧﻬــﺎ ﻋﻼﻗــﺔ ﺑﻳن
رﺋﻳس ﻣﺳ ـ ــﺗﺑد وﻣرؤوس ﺧﺎﺿ ـ ــﻊ وﺧﺎﻧﻊ أو ﺣﺗﻰ ﺳ ـ ــﻳد وﺟﺎرﻳﺗﻪ ،وﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣﺎ ﻳﻛون ﻫذا وﺻ ـ ــﻔﺎً دﻗﻳﻘﺎً ﻳﻧطﺑق

ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟزوج وزوﺟﺗﻪ ،إذ ﻳﻬﻳﻣن اﻟزوج ﺑﺻــورة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ زوﺟﺗﻪ ،وﻳﺳــﻳر أﻣورﻫﺎ وﻳوﺟﻬﻬﺎ ﻓﻲ
ﻛﻝ ﺻ ـ ـ ـ ــﻐﻳرة وﻛﺑﻳرة ﺣﺗﻰ ﺗﺻ ـ ـ ـ ــﺑﺢ ﻣﺟرد أداة ﻳﺣرﻛﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻳﺷ ـ ـ ـ ــﺎء ،وﻟﻪ اﻟﺣق ﻓﻲ إﻫﺎﻧﺗﻬﺎ وﺷ ـ ـ ـ ــﺗﻣﻬﺎ ﻷﺗﻔﻪ
اﻷﺳــﺑﺎب إذا ارﺗﺄى ذﻟك ،ﻛﻣﺎ ﻻ ﻳﺗردد ﻓﻲ ﺿـرﺑﻬﺎ إذا ﻋﺻــت ﻟﻪ أﻣ اًر أو ﻋﺎرﺿــﺗﻪ ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﺎ ،واﻟواﺟب
ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻪ ﺑﺎﺣﺗرام وﺗﺑﺟﻳﻝ واﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﻣرﺿـ ـ ـ ــﺎﺗﻪ وطﺎﻋﺔ أواﻣرﻩ وﻋدم ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ ﻓﻲ اﻟرأي واﻻﻣﺗﻧﺎع

ﻋن ﻣﻧﺎﻗﺷــﺗﻪ ﻓﻲ أﻳﺔ ﻣﺳــﺄﻟﺔٕ ،واذا أرادت ﻣﻧﻪ ﺷــﻳﺋﺎً ﻓﻌﻠﻳﻬﺎ أن ﺗﺗﺣﻳن اﻟﻔرص ﻟطﻠب ذﻟك وﻋﻧدﻣﺎ ﻳﺳــﻣﺢ ﻟﻬﺎ
ﻫو ﺑذﻟك وﻳﻛون ﺑﺎﻟﻪ ﺻــﺎﻓﻳﺎً وﻣزاﺟﻪ راﺋﻘﺎً ،واﻷﻓﺿــﻝ ﻟﻬﺎ أن ﺗﺳــﺗﻌطﻔﻪ ﺑﺣﻠو اﻟﻛﻼم ،وﺗﺗذﻟﻝ ﻟﻪ ،وﻋﺎدة ﻣﺎ

ﻳﻣﺎﻧﻊ ﻫو ﻣرة وﺛﺎﻧﻳﺔ ﻗﺑﻝ أن ﻳﺗﻛرم ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ .ورﺑﻣﺎ ﺗﻐﻳرت طﺑﻳﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻌض اﻟﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲء إذا ﺗﻘدﻣﺎ
ﻓﻲ اﻟﻌﻣر ﻓﺗﺧﺗﻔﻲ ﻣظﺎﻫر اﻟﻘﺳـ ـ ـ ــوة اﻟﻣﻔرطﺔ واﻟﺷـ ـ ـ ــدة اﻟﻣﺗﻧﺎﻫﻳﺔ ،ﻟﻛن ﻫﻳﻣﻧﺔ اﻟزوج ﻋﻠﻰ زوﺟﺗﻪ ﻻ ﺗﻘﻝ إﻻ

إذا أﻗﻌدﻩ اﻟﻣرض أو ﻛﺑر اﻟﺳن وأﺻﺑﺢ ﻋﺎﺟ اًز ﻋن اﻟﻌﻣﻝ وﺗوﻓﻳر ﻣﻌﺎش زوﺟﺗﻪ وأوﻻدﻩ.
ﺗﻼﺣظ ﻧﻔس طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻷب وأﺑﻧﺎءﻩ ،إذ ﻳﻣﺎرس اﻷب ﺳ ـ ـ ــﻳطرة ﺗﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺑﻧﺎءﻩ ،وﻳﺳ ـ ـ ــﻳر

ﺣﻳﺎﺗﻬم ﻛﻣﺎ ﻳﺷـ ـ ــﺎء ﺣﺗﻰ ﻳﻛﺑروا وﻳﺗزوﺟوا ،ورﺑﻣﺎ اﻣﺗدت ﻫذﻩ اﻟﺳـ ـ ــﻳطرة إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌد ذﻟك ،ﻓﺎﻷب ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت
ﺗردد اﻷﻣﻬﺎت ﻷﺑﻧﺎﺋﻬن ﻫو "اﻟرب اﻟﺛﺎﻧﻲ" اﻟذي ﻳﺟﻠس ﻋﻠﻰ ﻋرش دﻧﻳﺎﻫم وﻳﺷـ ـ ـ ـ ــﻌرون ﺑﺻـ ـ ـ ـ ــورة ﻣﺑﺎﺷ ـ ـ ـ ـ ـرة

وﻣﺗﻛررة ﺑﻘوﺗﻪ وﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻳطرﺗﻪ ،ﻓﻬو اﻟذي ﻳﻘرر ﻛﻝ ﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲء وﻋﻠﻳﻬم طﺎﻋﺗﻪ وﺗﻧﻔﻳذ أواﻣرﻩ واﺣﺗراﻣﻪ ،وﺗﺗﻔﺎوت
اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻷﺑوﻳﺔ ﻓﻲ ﺻ ـ ـ ـ ـراﻣﺗﻬﺎ وﺷـ ـ ـ ــدﺗﻬﺎ ﺑﺎﺧﺗﻼف ﻋﻣر اﺑﻧﻪ ،ﻓﻳﻼﺣظ اﻷب وﻫو ﻳﻌﺎﻣﻝ اﺑﻧﻪ اﻟرﺿـ ـ ـ ــﻳﻊ –
اﻟذﻛور ﻓﻘط ﻷن اﻹﻧﺎث ﻏﻳر ﻣرﻏوب ﺑﻬن ﻣﻧذ ﻋﺻ ـ ـ ـ ـ ــر اﻟﺟﺎﻫﻠﻳﺔ – ﺑرﻗﺔ وﻋطف وﺣﻧﺎن ،ﻓﻧﺎد اًر ﻣﺎ ﻳﻧﻬرﻩ

أو ﻳﻘﺳــو ﻋﻠﻳﻪ وﻻ ﻳﺿ ـرﺑﻪ ﻛﻠﻣﺎ أﺧطﺄ ،وﺗﺳــﺗﻣر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﻧواﻝ أﺛﻧﺎء طﻔوﻟﺗﻪ ،وﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣﺎ ﻳﺷــﺎﻫد
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اﻷب وﻫو ﻳﻘود اﺑﻧﻪ اﻟﺻ ـ ـ ــﻐﻳر ﻣن ﻳدﻩ وﻳﺣﻧو ﻋﻠﻳﻪ إذا ﺗﻌﺛر وﻳﺣﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﺗﻔﻪ ﻟﻳﻌﺑر ﺑﻪ ﻗﻧطرة وﻳﺟﻠﺳـ ـ ـ ـﻪ
ﻓﻲ ﺣﺿ ــﻧﻪ أو ﺑﺟﺎﻧﺑﻪ أو ﻳﺷ ــرﻛﻪ ﻓﻲ طﻌﺎﻣﻪ ،وﻣن ﺗﻘﺎﻟﻳد اﻟﺗدرﻳب اﻷﺑوي ﻟﻠﺻ ــﺑﻳﺎن أن ﻳﺻ ــطﺣﺑﻬم اﻵﺑﺎء
إﻟﻰ ﻣﺟﺎﻟس اﻟرﺟﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﺿـ ــﺎﺋف أو ﻋﻧد زﻳﺎرة اﻷﻗﺎرب واﻷﺻـ ــدﻗﺎء ،وﻳﺗوﻗﻊ ﻣن اﻟﺻـ ــﺑﻲ أﺛﻧﺎء ذﻟك أن
ﻳﺑــدي ﻣن ﻣظــﺎﻫر اﻟﺗــﺄدب ﻣــﺎ ﻳﺟﻌﻠــﻪ ﻣﺛــﺎر إﻋﺟــﺎب اﻵﺧرﻳن ،ﻓﺈذا أطروا ﺣﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن أدﺑﻪ ﻓﺈﻧﻬم ﻳردﻓون ذﻟك

ﺑﺎﻟﺛﻧﺎء ﻋﻠﻰ أﺑﻳﻪ اﻟذي أدﺑﻪ ﻓﺄﺣﺳ ـ ــن ﺗرﺑﻳﺗﻪ ،وﺗﻛون ﺟﺎﺋزة اﻟوﻟد أن ﻳﻣﺳ ـ ــﺢ أﺑوﻩ ﻋﻠﻰ أرﺳ ـ ــﻪ أو ﻳﻬﺑﻪ ﻗطﻌﺔ
ﺣﻠوى أو ﻳﺷــﺟﻌﻪ ﺑﻛﻠﻣﺎت ﻣﺛﻝ "رﻓﻌت أرﺳــﻲ" .وﻣن ﻣظﺎﻫر ﻫذا اﻟﺗﺄدب اﻟﻣرﻏوب ﺑﻪ أن ﻳﺻــﻣت اﻟﺻــﺑﻲ
ﻓﻲ ﺣﺿـ ـرة اﻟﻛﺑﺎر ﻓﻼ ﻳﺗﻛﻠم إﻻ إذا ﺧﺎطﺑوﻩ وﻻ ﻳﺗﺣرك ﻣن ﻣﺣﻠﻪ إﻻ ﺑﻌد اﺳ ــﺗﺋذان وأن ﻻ ﻳطﻠب ﺷ ــﻳﺋﺎً أو

ﻳﺗﺻــرف ﺑطرﻳﻘﺔ ﺗﺧﺟﻝ أﺑﺎﻩ وﺗﻌرﺿــﻪ ﻟﻠﻌﻘﺎب ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد ،وﺑﺎﺧﺗﺻــﺎر ﻓﺈن اﻟﻣطﻠوب ﻣﻧﻪ أن ﻳﺗﺻــرف ﻣﺛﻝ
رﺟﻝ ﺻﻐﻳر.

ﺗﺗﺣوﻝ ﻋﻼﻗﺔ اﻷب ﺑﺈﺑﻧﻪ ﺗﺣوﻻً ﺟذرﻳﺎً ﻗﺑﻝ ﺳـ ـ ـ ـ ــن اﻟﺑﻠوغ ،وﻳﺑدأ اﻷب ﺑﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﺑﻧﻪ ﺑطرﻳﻘﺔ رﺳـ ـ ـ ـ ــﻣﻳﺔ

وﺟــﺎﻓــﺔ – أﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺑﻪ ﺑﻌﻼﻗﺔ اﻷب ﺑزوﺟﺗﻪ – ﻳﺧﺗﻔﻲ ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻌطف وﻳﻧﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب اﻟﺣﻧﺎن وﺗﺣﻝ ﻣﺣﻠﻬﻣﺎ اﻷواﻣر
واﻟﻧواﻫﻲ واﻟﺗوﺟﻳﻬﺎت اﻟﺻ ـ ــﺎرﻣﺔ ،وﻧﺎد اًر ﻣﺎ ﺳ ـ ــﻳﺳ ـ ــﻣﻊ ﺑﻌد ذﻟك ﻣن أﺑﻳﻪ ﻛﻠﻣﺎت اﻟﺗﺷ ـ ــﺟﻳﻊٕ ،واذا ﻗﺻـ ـ ـر ﻓﻲ

ﺗﻧﻔﻳــذ ﺗﻌﻠﻳﻣــﺎت واﻟــدﻩ ﻓــﺈن ﻋﻘــﺎﺑــﻪ ﻳﻛون ﻏــﺎﻟﺑـﺎً ﻗــﺎﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻳـﺎً ،وﻳرﺗﺑط اﻟﺗــﺄدﻳــب ﻓﻲ أذﻫــﺎن ﻫؤﻻء اﻵﺑـﺎء ﺑــﺎﻟﻌﻘــﺎب

اﻟﺟﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي اﻟﻌﻧﻳف ،ﻓﻬم ﻳﻌﺗﺑرون أن ﻫــذﻩ ﻫﻲ اﻟطرﻳﻘــﺔ اﻷﻣﺛﻝ – ﺑﻝ اﻟوﺣﻳدة – ﻟﺗﺄدﻳب أوﻻدﻫم وﺗدرﻳﺑﻬم

ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻــرف اﻟﺳــﻠﻳم ﻛرﺟﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻝ ،ﻓﻳﺿــرب اﻟطﻔﻝ ﻣ ار اًر وﺗﻛ ار اًر ﺣﺗﻰ ﻳﺗﻌود ﻋﻠﻰ ذﻟك وﻳﺳ ـﺗﻣر

ﺗــﺄدﻳﺑــﻪ ﺑﻬــذﻩ اﻟطرﻗــﺔ اﻟﻌﻧﻳﻔﺔ ﺣﺗﻰ ﺑﻌد أن ﻳﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺑﺢ ﻳﺎﻓﻌﺎً ٕواذا ﺗﺄﻓف واﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺗﻛﻰ ﻗﻳﻝ ﻟﻪ" :أﺑوك ..وﻟﻪ ﺣق
ﺗﺄدﻳﺑك" ،وﻗد ﻳﻛون اﻟﻬدف ﻣن ذﻟك ﻫو إﻋداد اﻟﺷــﺎب ﻟﻛﻲ ﻳﺻﺑﺢ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد رﺟﻼً ﺻﻠﺑﺎً ﻗﺎﺳﻳﺎً ﻻ ﺗؤﺛر ﻓﻳﻪ

اﻟﻌواطف وﻻ ﺗﺛﻳرﻩ اﻟﻣﺷــﺎﻋر اﻟرﻗﻳﻘﺔ ،أي أن ﻳﻛﺗﺳــب ﺻــﻔﺎت اﻟرﺟوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻳزﻩ ﻋن اﻟﻣرأة اﻟﺿــﻌﻳﻔﺔ ذات
اﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟﻣرﻫﻔﺔ.

وﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف اﻟﺑﻌض ﻋﻼﻗــﺎﺗﻬم ﻣﻊ آﺑــﺎءﻫم أﺛﻧــﺎء اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺗﺄﺧرة ﻣن طﻔوﻟﺗﻬم وﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺑﺎﺑﻬم ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻛﺎن
ﻋﻼﻗــﺎت رﻋــب ورﻫﺑــﺔ ،وﻛﺎن رؤﻳﺔ أﺑﻳﻬم ﺗﻣﻸ ﻗﻠوﺑﻬم ﺑﺎﻟﺧوف واﻟﻘﻠق ﻣﻣﺎ ﻗد ﻳوﺟﻬﻪ ﻟﻬم ﻣن ﻛﻠﻣﺎت ﺗوﺑﻳﺦ
ﻗﺎرﺻﺔ أو ﺻﻔﻌﺔ ﻗﺎﺳﻳﺔ ﻟﺳﺑب أو ﺣﺗﻰ ﺑدون ﺳﺑب وﺟﻳﻪ ،ﻟذا ﻓﻘد ﻛﺎﻧوا ﻳﺗﺟﻧﺑون ﻟﻘﺎءﻩ ﻣﺎ أﻣﻛن ذﻟك.
ﺑﻌد أن ﻳﺑﻠﻎ اﻟوﻟد ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺷـ ـ ـ ـ ــﺑﺎب واﻟرﺟوﻟﺔ وﻳﺧط ﺷـ ـ ـ ـ ــﺎرﺑﻪ ﻋﻠﻳﻪ أن ﻳﺛﺑت ﻷﻫﻠﻪ واﻟﺟﻣﻳﻊ ﺑﺄﻧﻪ ﻓرد
ﻳﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﺗﺣﻣﻝ ﻣﺳـ ـ ـ ــؤوﻟﻳﺎﺗﻪ واﻟﻘﻳﺎم ﺑواﺟﺑﺎﺗﻪ وﺧﺎﺻـ ـ ـ ــﺔ ﻣﺳـ ـ ـ ــﺎﻋدة واﻟدﻩ ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻝ اﻟﻔﻼﺣﺔ
وﻏﻳر ذﻟك ﻣن ﻣﻬﺎم اﻟرﺟﺎﻝ وﺳـ ــﻳﺳـ ــﻣﻊ ﻣن واﻟدﻳﻪ ﻣ ار اًر ﺑﺄﻧﻬم ﻛﺎﻧوا ﺑﺎﻧﺗظﺎر ﻫذا اﻟﻳوم ﻣﻧذ وﻻدﺗﻪ ،أي ﻳوم
ﻳﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺑﺢ ﻓﻳﻪ ﻓرداً ﻋﺎﻣﻼً ﻣﻧﺗﺟﺎً ذا ﻗﻳﻣﺔ اﻗﺗﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدﻳﺔ .وﻳﻘﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻻﺑن ردﺣﺎً ﻣن اﻟزﻣن ﻓﻲ ﺗﻌﻠم ﻣﻌﺎرف
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وﻣﻬﺎرات ﻣﻬﻧﺔ واﻟدﻩ ﻟﻛﻲ ﻳﺗﻣﻛن ﻣن أداء اﻟﻌﻣﻝ ﺑﻧﻔﺳـ ـ ـ ــﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺳـ ـ ـ ــﺗﻘﺑﻝ ،وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ أﻳﺿ ـ ـ ـ ـﺎً ﺗﻛون

ﺳـ ــﻳطرة اﻷب ﻋﻠﻰ اﺑﻧﻪ ﺗﺎﻣﺔ ،وﻧﺎد اًر ﻣﺎ ﻳﺳـ ــﻣﺢ أب ﻻﺑﻧﻪ ﺑﺎﻟﺗﺻـ ــرف ﺑﺎﺳـ ــﺗﻘﻼﻟﻳﺔ ،وﻳﺗوﻗﻊ ﻣن اﻻﺑن طﺎﻋﺔ
واﻟدﻩ وﺗﻠﺑﻳﺔ ﻛﺎﻓﺔ طﻠﺑﺎﺗﻪ واﺣﺗراﻣﻪ وﺗوﻗﻳرﻩ ﻓﻼ ﻳﺟﻠس ﺣﺗﻰ ﻳﺳ ــﻣﺢ ﻟﻪ واﻟدﻩ ﺑذﻟك وﻻ ﻳﺳ ــﺑق واﻟدﻩ ﻓﻲ ﺗﻧﺎوﻝ

اﻟطﻌﺎم ﺑﻝ ﻋﻠﻳﻪ أن ﻳﺻـ ـ ـ ـ ــب اﻟﻣﺎء ﻋﻠﻰ ﻳدي أﺑﻳﻪ ﻗﺑﻝ وﺑﻌد اﻟطﻌﺎم وأن ﻻ ﻳﺿـ ـ ـ ـ ــﺣك ﺑﺻـ ـ ـ ـ ــوت ٍ
ﻋﺎﻝ ﻓﻲ

ﺣﺿـ ـ ـ ـرﺗﻪ ،وﻣطﻠوب ﻣﻧﻪ أﻳﺿـ ـ ـ ـﺎً أن ﻳراﻗب واﻟدﻩ ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ ﻳرﺿ ـ ـ ــﻳﻪ ﻓﻳﻔﻌﻠﻪ وﻣﺎ ﻻ ﻳرﺿ ـ ـ ــﻳﻪ ﻓﻳﺗرﻛﻪ وﺑﻬذﻩ

اﻟطرﻳﻘﺔ ﻓﻘط ﻳﻧﺎﻝ رﺿﺎﻩ.

إذا أﺛﺑت اﻻﺑن ﺟدارة ﻓﻲ ﺗﺣﻣﻝ اﻟﻣﺳــؤوﻟﻳﺎت وﺣﺎز ﻋﻠﻰ رﺿــﺎ واﻟدﻩ ﻓﺈن ﻣن واﺟب اﻷب أن ﻳزوج
اﺑﻧﻪ ،وﻟﻸب اﻟﺣق اﻟﻛﺎﻣﻝ ﻓﻲ اﺧﺗﻳﺎر اﻟزوﺟﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳـ ـ ـ ـ ــﺑﺔ ﻻﺑﻧﻪٕ ،واذا اﺧﺗﺎر اﻷب ﻓﺈن ﻋﻠﻰ اﻻﺑن أن ﻳﻘﺑﻝ

ﻻ ﻓــﺈن ﺟوﻫر اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑﻳﻧــﻪ وﺑﻳن واﻟــدﻩ ﻻ ﻳﺗﻐﻳر
ﺑﻬــذا اﻻﺧﺗﻳــﺎر ،وﺣﺗﻰ ﺑﻌــد أن ﻳﺗزوج اﻻﺑن وﻳﻧﺟــب أطﻔــﺎ ً

ﺑﺷ ــﻛﻝ ﺟذري ،إذ ﻳﺑﻘﻰ اﻻﺑن ﻣﻌﺗﻣداً ﻋﻠﻰ أﺑﻳﻪ ﻓﻲ ﺗﺣﺻ ــﻳﻝ ﻣﻌﺎﺷ ــﻪ وﺧﺎﺿ ــﻌﺎً ﻟﺳ ــﻳطرﺗﻪ ،وﻟﻛن ﻗد ﻳﻣﺗﻧﻊ

ﺑﻌض اﻵﺑﺎء ﻋن اﻟﺗدﺧﻝ ﻓﻲ ﺑﻌض ﺷؤون أﺑﻧﺎءﻫم اﻟﻣﺗزوﺟﻳن.

ﺗﺑﻘﻰ ﺳ ـ ـ ــﻠطﺔ اﻷب ﻋﻠﻰ أﺑﻧﺎءﻩ ﻣطﻠﻘﺔ ﻣﺎ دام ﻗوﻳًﺎ وﻳﻣﺳ ـ ـ ــك ﺑﻳدﻩ وﺳ ـ ـ ــﺎﺋﻝ اﻹﻧﺗﺎج ،وﻟﻛن إذا اﻋﺗراﻩ

وﻫن ﺑﺳ ـ ـ ــﺑب ﻣرض أو ﻛﺑر ﺳ ـ ـ ــن وأﺻ ـ ـ ــﺑﺢ ﻣﻌﺗﻣداً ﻋﻠﻰ ﻋون أﺑﻧﺎءﻩ ﻓﻘد ﺗﺗﻐﻳر ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺟذرﻳﺎً ،وﻣن

اﻟﻣﺣﺗﻣﻝ أن ﻳؤدي ذﻟك إﻟﻰ ﺗﻣرد اﻷﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ أﺑﻳﻬم ﻓﻳﺗﺣوﻟون ﻣن أﺑﻧﺎء ﻣطﻳﻌﻳن ﻳظﻬرون ﻟﻪ آﻳﺎت اﻟﺣب
واﻟوﻻء إﻟﻰ أﺑﻧﺎء ﻣﺷــﺎﻛﺳــﻳن ﻋﺎﻗﻳن ،واﺗﺿــﺢ ذﻟك ﺟﻠﻳﺎً ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ أﺣد اﻟﺷــﻳوخ ﺑﺑﻌض أﺑﻧﺎءﻩ ،ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﻛﺎن

اﻷب ﻗوﻳ ًﺎ وﻗﺎﺋﻣًﺎ ﺑﺈدارة أ ارﺿــﻳﻪ اﻟزراﻋﻳﺔ ﻟم ﻳﺟ أر أﺣد ﻣن أوﻻدﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎرﺿــﺗﻪ ﺣﺗﻰ إﻧﻬم ﻛﺎﻧوا ﻳﻣﺗﻧﻌون

ﻋن اﻟﺗــدﺧﻳن أﻣــﺎﻣــﻪ ﻟﻌﻠﻣﻬم ﺑــﺄﻧــﻪ ﻳﻛرﻩ ذﻟــك ،وﻟﻛن ﺑﻌــد أن ﻫرم اﻷب اﻧﻘﻠﺑــت اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑﻳﻧــﻪ وﺑﻳن ﻫؤﻻء

اﻷﺑﻧﺎء اﻧﻘﻼﺑﺎً ﺟذرﻳﺎً ﻓﺎﺧﺗﻔت ﻣظﺎﻫر اﻻﺣﺗرام ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻬم ﻟﻪ ،ﺛم أﻧﻬم ﺳـ ـ ــﻳطروا ﻋﻠﻰ أرﺿـ ـ ــﻪ واﺳـ ـ ــﺗوﻟوا

ﻋﻠﻰ ﻣﺣــﺎﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻳﻠﻬــﺎ وﻋواﺋــدﻫــﺎ ،وﻫــذﻩ ﻣﺧــﺎﻟﻔﺔ ﻛﺑرى ﻟﻌرف ﻗﺑﻠﻲ ﻳﺣﺗم ﻋﻠﻰ أﻓراد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺑﻌﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻬم

اﻟﺑﻌض  -وﺑــﺎﻷﺧص ﻛﺑﻳرﻫم  -ﻣن اﻻﻓﺗﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎح واﻟﺗﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺗر ﻋﻠﻰ ﻛــﻝ ﻣــﺎ ﻳﻣﻛن أن ﻳﻘﻠــﻝ ﻣن ﻫﻳﺑﺗﻬﺎ ﺑﻳن

اﻟﻧﺎس ،وﻗﺿ ـ ـ ــﻰ اﻷب ﺑﻘﻳﺔ أﻳﺎﻣﻪ ﻣﻧدﻫﺷـ ـ ـ ـﺎً وﻣﺗﺄﻟﻣﺎً ﻣن ﺳ ـ ـ ــﻠوك أﺑﻧﺎءﻩ اﻟﻌﺎﻗﻳن اﻟذﻳن ﺻ ـ ـ ــرف ﺛروﺗﻪ ﻋﻠﻰ
ﺗﻧﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺋﺗﻬم وﺗزوﻳﺟﻬم وﺑﻧــﺎء اﻟــدور اﻟﻔــﺎرﻫــﺔ ﻟﻬم .وﻣن اﻟﻣﺛﻳر ﻟﻼﻫﺗﻣــﺎم أن اﻟﻌــدﻳــد ﻣن اﻟﻧﺎس أﻟﻘﻰ ﺑﺎﻟﻼﺋﻣﺔ

ﻋﻠﻳــﻪ واﻋﺗﺑروﻩ اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﺑدد ﻗوﺗﻪ وﻗﻠﻝ ﻣن اﻋﺗﻣﺎدﻫم ﻋﻠﻳﻪ وذﻟك ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺗﺣوﻳﻠﻪ ﻟﻣﻠﻛﻳﺔ
اﻟﺟزء اﻷﻛﺑر ﻣن أ ارﺿــﻳﻪ إﻟﻳﻬم ﺗﻬرﺑﺎً ﻣن ﻗواﻧﻳن اﻹﺻــﻼح اﻟزراﻋﻲ ،وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳــﻪ ﻟم ﻳﺗﻌرض ﻫؤﻻء

اﻷﺑﻧﺎء اﻟﻌﺎﻗﻳن ﻻﻧﺗﻘﺎدات ﻋﻠﻧﻳﺔ أو ﺿ ـ ــﻐوط أﺧرى ﻣن ﻗﺑﻝ أﻗﺎرﺑﻬم أو أﻓراد ﻗﺑﻳﻠﺗﻬم واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻣﻣﺎ

ﻳؤﻛــد ﻋﻠﻰ أوﻟوﻳﺔ اﻟﻘوة ﻛﻘﻳﻣﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ وﺗﻘدﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻫﻣﻳﺔ وﺑﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة ﻣطﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ واﺣدة ﻣن أﻫم اﻟﻘﻳم
اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﻫﻲ ﺑر اﻟواﻟدﻳن.
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وﺑدون ﺷـ ـ ــك ﻓﺈن ﻋﻘوق ﻫؤﻻء اﻷﺑﻧﺎء ﻟم ﻳﻧﺣدر إﻟﻰ اﻟدرك اﻷﺳـ ـ ــﻔﻝ اﻟذي وﺻـ ـ ــﻝ إﻟﻳﻪ ﺳـ ـ ــﻠوك اﺑن
ﺷـ ــﻳﺦ آﺧر ﺗﺟﺎﻩ أﺑﻳﻪ ﺣﻳث اﻧﺗﻬﻰ اﻟﺧﻼف ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ إﻟﻰ ﺗدﺑﻳر اﻻﺑن ﻟﻣﻘﺗﻝ أﺑﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﻳد ﻗﺎﺗﻝ ﻣﺄﺟور ،وﻓﻳﻣﺎ
اﻛﺗﻔﻰ أﺣد إﺧوان اﻟﻣﻐدور ﺑﺎﻻﻧﺗﻘﺎم ﻣن اﻟﻘﺎﺗﻝ اﻟﻣﺄﺟور ﺑواﺳـ ـ ـ ـ ــطﺔ ﻗﺎﺗﻝ ﻣﺄﺟور آﺧر ﻓﺈن أﺣداً ﻟم ﻳﺗﻌرض

ﻟﻼﺑن اﻟﻣدﺑر واﻟﻣﺣرض ﺑﺎﻟﻣﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺋﻠﺔ واﻟﻌﻘﺎب ،وﻋﻧد ﻣﻧﺎﻗﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﻧﺎس ﻟﻬذا اﻟﺣدث اﻟﻣﻔﺟﻊ ﻓﺈﻧﻬم ﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣﺎ
ﻳﺧﻠﺻـ ـ ـ ـ ـ ــون إﻟﻰ اﻧﺗﻘﺎد اﻷب اﻟﻣﻐدور ﻷﻧﻪ ﻟم ﻳﺣﺳـ ـ ـ ـ ـ ــن ﺗرﺑﻳﺔ وﺗﺄدﻳب وﻟدﻩ إذ ﻛﺎن ﻳﻌﺎﻗر اﻟﺧﻣور ﻓﻲ ﺑﻳﺗﻪ

وﻳﺳﻣﺢ ﻷﺑﻧﻪ ﺑﻣﺟﺎﻟﺳﺗﻪ وﻣﺷﺎرﻛﺗﻪ ﻓﻲ ذﻟك.
ﺑﻳﻧت اﻟﺗطورات ﺑﻌد اﻟﺧﻣﺳـ ـ ـ ـ ــﻳﻧﺎت أﻫﻣﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻝ اﻻﻗﺗﺻـ ـ ـ ـ ــﺎدي ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻷب
وأﺑﻧﺎءﻩ ﻣن اﻟذﻛور ،ﻓﺑﻌد اﻧﺗﺷـ ـ ـ ـ ــﺎر اﻟﺗﻌﻠﻳم وﺗﺧﻠﻲ اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻷﺑﻧﺎء ﻋن ﻋﺎدة اﻗﺗﻔﺎء ﻣﻬن آﺑﺎءﻫم ٕواﻗﺑﺎﻟﻬم

ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗظﺎم ﻓﻲ اﻟﻣدارس ﻟﻳﺻـ ـ ــﺑﺣوا ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد ﻣوظﻔﻳن أو ﻟﻳﺷـ ـ ــﺗﻐﻠوا ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻝ أﺧرى ﺿـ ـ ــﻌﻔت ﺳـ ـ ــﻳطرة

اﻵﺑﺎء ﻋﻠﻳﻬم ﺑدرﺟﺔ واﺿــﺣﺔ ،وﻏدا اﻷﺑﻧﺎء ﻳﻣﺎرﺳــون ﻗد اًر أﻛﺑر ﻣن اﻟﺣرﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺳــﻳﻳر ﺣﻳﺎﺗﻬم اﻟﺷــﺧﺻــﻳﺔ

وﺗﻘرﻳر أﻣورﻫم وﺻ ـ ـ ـ ـ ــﺎر اﻵﺑﺎء أﻗﻝ إﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ار اًر ﻋﻠﻰ ﻓرض إرادﺗﻬم وآراﺋﻬم ﻋﻠﻰ أﺑﻧﺎءﻫم ،وﺑﻔﺿ ـ ـ ـ ـ ــﻝ دﺧﻠﻬم

اﻟﻣﺳـ ــﺗﻘﻝ أﺻـ ــﺑﺢ ﺑﺎﺳـ ــﺗطﺎﻋﺔ اﻷﺑﻧﺎء اﺧﺗﻳﺎر ﻣﺳـ ــﺎﻛن ﺑﻌﻳدة ﻋن أﺑوﻳﻬم ،وﻟﻛن ﺑﺷـ ــﻛﻝ ﻋﺎم ظﻠت اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻷﺳرﻳﺔ ﻗوﻳﺔ.
دور اﻟﻣرأة
ﺗﺣﺗــﻝ اﻟﻣرأة ﻣﻛــﺎﻧــﺔ ﻣﺗــدﻧﻳــﺔ – إن ﻟم ﺗﻛن اﻷدﻧﻰ – ﻋﻠﻰ ﻫﻳﻛــﻝ وﻧظــﺎم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻘﺑﻠﻲ-اﻟﻔﻼﺣﻲ،
وﻻ ﻳزاﻝ اﻟرﺟﻝ ﻣﺛﻝ أﺳـ ـ ـ ــﻼﻓﻪ اﻟﺟﺎﻫﻠﻳﻳن ﻳﺣزن إذا ﺑﺷـ ـ ـ ــر ﺑﺎﻷﻧﺛﻰ وﻳﻠﻌن زوﺟﺗﻪ ﻋﻼﻧﻳﺔ ﺑﺳـ ـ ـ ــﺑب ذﻟك ،وﻗد
ﻳطﻠﻘﻬﺎ أو ﻳﺗزوج ﻋﻠﻳﻬﺎ إذا ﻟم ﺗﻧﺟب ﻟﻪ ﺳـ ـ ـ ـ ـ ــوى اﻹﻧﺎث ،وﺗﻌﻳر اﻟزوﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠد اﻹﻧﺎث ﺑﺄﻧﻬﺎ "أم اﻟﺑﻧﺎت"،
وﻣﺎ زاﻟت ﻫذﻩ اﻟﻧظرة اﻟﻣﻔرطﺔ ﻓﻲ اﻟﺳـ ـ ـ ـ ــﻠﺑﻳﺔ ﻣﺗﺟذرة وﻣﻬﻳﻣﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘوﻝ واﻟﻧﻔوس ،وﺣﺗﻰ اﻷم ﺗﺷـ ـ ـ ـ ــﺗﻛﻲ
ﺳـ ـ ـ ــوء ﺣظﻬﺎ ودوﻧﻳﺔ ﻗﺳـ ـ ـ ــﻣﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ وﻫﺑﺗﻬﺎ اﻹﻧﺎث دون اﻟذﻛور ،ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟوﻟد ﻳرﻓﻊ أرﺳـ ـ ـ ــﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
وﻳرﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺦ أﻗــداﻣﻬــﺎ وﻣوﻗﻌﻬــﺎ ﻓﻲ ﻋــﺎﺋﻠــﺔ زوﺟﻬــﺎ ﻓــﺈن اﻟﺑﻧــت ﺗزﻋزع ﻣﻛــﺎﻧﺗﻬــﺎ وﺗﺟﻌﻠﻬــﺎ ﻫــدف اﺣﺗﻘــﺎر وﺗﻧــدر
اﻵﺧرﻳن ،وﻻ ﻳوﺟد ﻣن ﻳﻌﺗﺑر أﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـوأ ﺣظﺎً ﻣن اﻟﻣرأة اﻟﺗﻲ ﺗﻠد اﻹﻧﺎث ﺳـ ـ ـ ـ ـ ــوى اﻟﻣرأة اﻟﻌﺎﻗر ،وﺗﺑدي اﻟﻣرأة

ﺣزﻧﺎً ﺑﺎﻟﻐﺎً ﻟﻔﻘدان أﺣد ذوﻳﻬﺎ وﺧﺎﺻـ ـ ــﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ،وﻗد ﻳﺑﻘﻰ اﻟﺣزن ﻣﻼزﻣﺎً ﻟﻬﺎ وﻣﺣﻔو اًر ﻋﻠﻰ ﻣﻼﻣﺣﻬﺎ وﻣؤﺛ اًر
ﻓﻲ ﻧﻔﺳ ـ ـ ــﻳﺗﻬﺎ وﺳ ـ ـ ــﻠوﻛﻬﺎ ،وﻋﻠﻰ ﻏﻼف ﻫذا اﻟﻛﺗﺎب ﻧﺟد ﺻ ـ ـ ــورة ﻷم ﺛﻛﻠت ﺑوﻟدﻫﺎ ﻏرﻗﺎً ،وﻣﻧذ ذﻟك اﻟﺣﻳن

ﺗزور ﺷــﺎطﻲء اﻟﻧﻬر ﻟﺗﺟﻠس داﺧﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟوﺿــﻊ اﻟﻣﺑﻳن ﻓﻲ اﻟﺻــورة ،وﻟم ﺗﻔﻠﺢ ﻋﺎﺋﻠﺗﻬﺎ وﺟﺎراﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺛﻧﻳﻬﺎ
ﻋن ذﻟك.
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ﻟو ﻛﺎﻧت اﻟﻣوﻟودة ﺗﻌﻲ وﺗﻔﻬم ﻣﺎ ﻳدور ﺣوﻟﻬﺎ ﻟﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻫدت وﺗﻳﻘﻧت ﺑﺄن ﻣوﻟدﻫﺎ ﻻ ﻳﺟﻠب اﻟﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻌﺎدة
ﻷﺳـ ـرﺗﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬم واﻟدﺗﻬﺎٕ ،واذا ﺗﺟﺎوزت ﻣرﺣﻠﺔ اﻟرﺿ ــﺎﻋﺔ ﺑﺳ ــﻼم وﻫﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻧﺳ ــﺑﺔ اﻟوﻓﻳﺎت
ﻓﻳﻬﺎ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳ ــﺗﻘﺿ ــﻲ طﻔوﻟﺔ ﺑﺎﺋﺳ ــﺔ ،وﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠب ﺳ ــﻳﺗﺟﺎﻫﻠﻬﺎ واﻟدﻫﺎ وﻳﻌﺑس ﻓﻲ وﺟﻬﻬﺎ وﻳﺿـ ـرﺑﻬﺎ
ﻷﺗﻔﻪ اﻷﺳــﺑﺎب ﻛﻣﺎ ﺳــﺗﻬﻣﻠﻬﺎ واﻟدﺗﻬﺎ وﺗﺛﻘﻝ ﻛﺎﻫﻠﻬﺎ اﻟﺿﻌﻳف ﺑﺎﻟﻣﻬﺎم وﺗﻘﺳو ﻋﻠﻳﻬﺎ ،وﻓﻳﻣﺎ ﻳﻛون أﻗراﻧﻬﺎ ﻣن

اﻟﺻ ــﺑﻳﺎن ﻳﻠﻌﺑون ﻓﻲ اﻟﺑﺳ ــﺎﺗﻳن وﻳﺗﺑﺎرون ﻓﻲ ﺗﺳ ــﻠق اﻟﻧﺧﻝ أو ﻳﺳ ــﺑﺣون ﻓﻲ اﻷﻧﻬﺎر ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳ ــﺗﻛون ﻣﻧﻬﻣﻛﺔ

ﺗﻣﺎﻣﺎً ﻓﻲ أداء اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﻬﺎ ،ﻓﻣﻧذ ﺻ ـ ـ ـ ــﻐرﻫﺎ ﺗﻛﻠف ﺑرﻋﺎﻳﺔ إﺧواﻧﻬﺎ اﻷﺻ ـ ـ ـ ــﻐر ﻣﻧﻬﺎ ،وﻫﻲ ﻣﺳ ـ ـ ـ ــﺋوﻟﻳﺔ

ﺟﺳــﻣﻳﺔ ﺗﺷــﺗﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﻣﻝ اﻟطﻔﻝ أو ﻣراﻗﺑﺗﻪ ﺑﺻورة داﺋﻣﺔ ﻟﺋﻼ ﻳﺣﺑو ﻧﺣو ﻣوﻗد ﻧﺎر أو ﻗﻧﺎة ري ﻗرﻳﺑﺔ ،ﺛم

ﺳ ــرﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﺗﺿ ــﺎﻋف وﺗزداد ﻣﺷ ــﻘﺔ اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻠف ﺑﻬﺎ ﻣﺛﻝ ﻧﻘﻝ اﻟﻣﺎء ﻣن اﻟﻧﻬر ﻋدة ﻣرات ﻓﻲ اﻟﻳوم
اﻟواﺣد ،ﻣﻣﺎ ﻗد ﻳﻌرﺿ ـ ــﻬﺎ ﻟﻠﻐرق ﻷﻧﻬﺎ ﻋﺎدة ﻻ ﺗﺗﻘن اﻟﺳ ـ ــﺑﺎﺣﺔ ،ﻛﻣﺎ أن ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﺳ ـ ــﺎﻋدة واﻟدﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﺳ ـ ــﻝ

اﻟﻣﻼﺑس وطﻬﻲ اﻟطﻌــﺎم وﻏﻳر ذﻟــك ﻣن اﻟﻣﻬــﺎم اﻟﻣﻧزﻟﻳــﺔٕ ،واذا ﻛــﺎﻧــت ﻟــدﻳﻬم ﺑﻘرة ﻓــﺈﻧﻬــﺎ ﺗﻛﻠف ﺑــﺎﻟﻌﻧــﺎﻳــﺔ ﺑﻬــﺎ
وﺗﻧظﻳف ﻣﻛﺎﻧﻬﺎ واﻟﺧروج ﺑﻬﺎ ﻟﺗرﻋﻰ ﻓﻲ ﺑﺳﺗﺎن ﻗرﻳب وﻗطﻊ اﻟﺣﺷﺎﺋش ﻟﻌﻠﻔﻬﺎ وﺟﻣﻊ روﺛﻬﺎ اﻟطري وﺗدوﻳرﻩ
ﻓﻲ ﺷــﻛﻝ أﻗراص ﺗﻘوم ﺑﻠﺻــﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟدران اﻟﺑﻳت اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ أو ﺗرﻛﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻟﺗﺟف ﻗﺑﻝ اﺳــﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ
ﻛوﻗود.
ﻣن ﻋــﺎداﺗﻬم ﺗﺣﺟب اﻟﻔﺗﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻐر وﺣﺗﻰ ﻗﺑﻝ ﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن اﻟﺑﻠوغ  ،وﻳﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗﺎة ﻣراﻋﺎة

ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ ﺑﻳن أﻓراد ﻋﺎﺋﻠﺗﻬﺎ ﻓﻼ ﺗﺗوﻗﻊ أو ﺗطﺎﻟب ﺑﺎﻟﻣﺳ ـ ـ ـ ــﺎواة ﻣﻊ إﺧواﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ وﻻ ﺗرﻓﻊ ﺻ ـ ـ ـ ــوﺗﻬﺎ إﻻ
ﻟﻠﻧداء ﻋﻠﻰ أﺣد إﺧواﻧﻬﺎ أو اﻟوﻟوﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﻓﺎة ﻗرﻳب ،وﻟﻳس ﻟﻠﻔﺗﺎة أي ﻗوﻝ أو رأي ﺑﺧﺻ ـ ـ ـ ــوص زواﺟﻬﺎ إذ
ﻋﻠﻳﻬــﺎ أن ﺗﻘﺑــﻝ ﺑــﺎﺧﺗﻳــﺎر أﺑﻳﻬــﺎ ارﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻳــﺔ وﺗطﻳﻌــﻪ ﻓﻲ ذﻟك طﺎﻋﺔ ﻋﻣﻳﺎء ﺣﺗﻰ ﻟو ﻗرر أن ﻳزوﺟﻬﺎ إﻟﻰ ﻣن
ﻳﻛﺑرﻫﺎ ﺳـ ــﻧﺎً أو ﻣن ﺑﻪ ﻋﺎﻫﺔ أو ﺑﺄن ﺗﻛون ﺟزءاً ﻣن دﻳﺔ أو ﺻـ ــﻔﻘﺔ ﺗﻌوﻳض أو رد اﻋﺗﺑﺎر ﺗﻘدﻣﻬﺎ ﻋﺎﺋﻠﺗﻬﺎ

اﻟﻣﻌﺗدﻳﺔ إﻟﻰ ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣﻌﺗدى ﻋﻠﻳﻪ ،وﻟﻳس ﻣن اﻟﺻ ـ ـ ــﻌب ﺗﺻ ـ ـ ــور ﻣدى اﻟﻌذاب اﻟﻧﻔﺳ ـ ـ ــﻲ واﻟﺟﺳ ـ ـ ــدي اﻟذي

ﺗﺗﻌرض ﻟــﻪ أﺧــت أو أﺑﻧــﺔ اﻟﻘــﺎﺗــﻝ ﻋﻠﻰ ﻳــدي أﻓراد ﻋــﺎﺋﻠــﺔ اﻟﻘﺗﻳــﻝ .وﻣن اﻟﻣﻌﺗــﺎد أن ﻳﺣﺗﻔظ واﻟــدﻫــﺎ ﺑﻛــﺎﻣــﻝ
ﻣﻬرﻫﺎ ﺳوى ﺑﻌض اﻟﺣﻠﻲ اﻟزﻫﻳدة اﻟﺛﻣن واﻟﻣﻼﺑس اﻟﺟدﻳدة اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻌروس.
ﻻ ﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟزواج ﺗﻐﻳﻳر ﻛﺑﻳر ﻓﻲ وﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻊ اﻟﻣرأة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو دورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻳت ﻓﻼ ﻳط أر أي
ﺗﺣﺳ ـ ـ ـ ـ ــن ﻣﻠﻣوس ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ أو ﺳ ـ ـ ـ ـ ــﻠطﺗﻬﺎ ،إذ أﻧﻬﺎ ﺗﻧﺗﻘﻝ ﻣن ﺗﺣت ﻫﻳﻣﻧﺔ واﻟدﻳﻬﺎ إﻟﻰ ﺳ ـ ـ ـ ـ ــﻳطرة زوﺟﻬﺎ
وﻋــﺎﺋﻠﺗــﻪ وﺑﺎﻷﺧص واﻟدﺗﻪ أو ﻛﺑرى زوﺟﺎﺗﻪ إذا ﻛﺎن ﻣﺗزوﺟﺎً ﻣن أﻛﺛر ﻣن واﺣدة ،وﻧﺎد اًر ﻣﺎ ﺗﻛون ﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻳدة

ﺑﻳﺗﻬﺎ ﺑﺣق إذ ﻟﻳس ﻟﻬﺎ ﺳ ـ ــﻠطﺔ أو ﻧﻔوذٕ ،وان أرادت اﻟﺣﺻ ـ ــوﻝ ﻋﻠﻰ ﺷ ـ ــﻲء ﻓﻠﻳس ﻟدﻳﻬﺎ ﻣن وﺳ ـ ــﻳﻠﺔ ﺳ ـ ــوى
اﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺗﻌطــﺎف زوﺟﻬــﺎ ﺑــﺎﻟﺗوﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻝ واﻟدﻣوع إذا ﺗطﻠب اﻷﻣر ذﻟك ،وﻓﻲ ﻛﻝ اﻷﺣواﻝ ﻓﺈن اﻟﻘرار اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﻳد
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زوﺟﻬﺎ .وﺑﺎﻹﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻓﺔ إﻟﻰ أداء اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﻣرﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻳت واﻟدﻳﻬﺎ ﻓﺈن ﻋﻠﻳﻬﺎ أن ﺗؤدي اﻟﻣﻬﺎم
اﻟﺟدﻳدة ﻟدورﻫﺎ ﻛزوﺟﺔ وأم.
ﺑﺷــﻛﻝ ﻋﺎم ﻳﻣﻛن اﻟﻘوﻝ ﺑﺄن أﺣواﻝ اﻟﻣرأة ﻓﻲ رﻳف اﻟﺷــﺎﻣﻳﺔ وﺣﺗﻰ وﻗت ﻗرﻳب ﺷــﺑﻳﻬﺔ ﺑﺣﻳﺎة ﺟداﺗﻬﺎ
ﻓﻲ ﻋﺻـ ـ ــر اﻟﺟﺎﻫﻠﻳﺔ ﻗﺑﻝ اﻹﺳـ ـ ــﻼم ﻓﻳﻣﺎ ﻋدا ﻓﺎرق واﺣد ﻫو ﻋدم ﺗﻌرﺿـ ـ ــﻬﺎ ﻟﻠوأد؛ ٕوان ﻛﺎن إﻫﻣﺎﻟﻬﺎ وﻋدم
رﻋــﺎﻳﺗﻬــﺎ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ ﻗد ﻳؤدي ﺑﻬﺎ إﻟﻰ وﻓﺎة ﻣﺑﻛرة .وﻣن ﻣظﺎﻫر ﻫذﻩ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺟﺎﻫﻠﻳﺔ إرﻏﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟزواج ﺧﻼﻓﺎً ﻟﻠﺗﻌﺎﻟﻳم اﻹﺳ ـ ــﻼﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﻬت ﻋن ذﻟك واﻋﺗﺑرت زواج اﻟﻣﻛرﻫﺔ ﺑﺎطﻼً ،ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗُﺣرم ﻋﺎدة
ﻣن اﻹرث وﻧﺎد اًر ﻣﺎ ﺗﻌطﻰ ﺣﻘﻬﺎ اﻟﺷ ـ ـ ـ ــرﻋﻲ ﻣن اﻷ ارﺿ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟزراﻋﻳﺔ أو اﻟﺑﺳ ـ ـ ـ ــﺎﺗﻳن اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻠﻛﻬﺎ واﻟدﻫﺎ أو
زوﺟﻬﺎ وﻻ ﺗطﺎﻝ ﺷ ــﻳﺋﺎً ﻣن ﺑﻳﺗﻬﺎ وﻣﺎ ﻳﺣوي ﻣن أﺛﺎث إذ ﺗؤوﻝ ﻛﻝ أﻣﻼك واﻟدﻫﺎ إﻟﻰ إﺧواﻧﻬﺎ اﻟذﻛور ،ﻓﻳﻣﺎ

ﻳﺗﻘﺎﺳـ ـ ــم أﺑﻧﺎؤﻫﺎ أﻣﻼك زوﺟﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ أن أوﻻدﻫﺎ ﻳﻌﺎﻣﻠوﻧﻬﺎ ﺑدرﺟﺔ أﻗﻝ ﻣن اﻻﺣﺗرام واﻟﺗوﻗﻳر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑواﻟدﻫم.
وﻳﻐﺎﻟﻲ ﻫؤﻻء اﻟﻘﺑﻠﻳون ﻓﻲ ﺗطﺑﻳﻘﻬم ﻟﺗﻘﻠﻳد اﻟﺣﺟﺎب اﻟذي ﻳﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣرأة ارﺗداء ﻋﺑﺎءة ﻓﺿ ــﻔﺎﺿ ــﺔ ﻓوق

ﻣﻼﺑﺳــﻬﺎ اﻟطوﻳﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻛﺷــف ﺳــوى ﻗدﻣﻳﻬﺎ وﺳــﺗر ﺷــﻌرﻫﺎ ﺑﻌﺻــﺎﺑﺔ ﺳــوداء واﻟﺗﻲ ﺗﻠف ﺣوﻟﻬﺎ "ﺷــﻳﻠﺔ" –
ﺗﺣرﻳف ﻟﻠﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻝ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠــب – ﺑﺣﻳــث ﻻ ﻳظﻬر ﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى وﺟﻬﻬــﺎٕ ،واذا ﺧرﺟــت ﻟﻠﻌﻣــﻝ إﻟﻰ اﻟﺣﻘــﻝ ﻓــﺈﻧﻬﺎ

ﺗﺗﻣﻧطق ﺑﺣزام وﺗﻠﺑس ﺳـ ـ ـ ـ ــرواﻻً طوﻳﻼً ﺗﺣت ﺛوﺑﻬﺎ .وﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻌﺗﺎد إذا ﺻـ ـ ـ ـ ــﺎدﻓﻬﺎ رﺟﻼً ﻓﻲ اﻟطرﻳق أن

ﺗﻧﺣرف ﻋن ﺧط ﺳ ـ ــﻳرﻩ ﺑﺄﻗﺻ ـ ــﻰ ﻣﺳ ـ ــﺎﻓﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ وﺗﺟﻠس ﻓﻲ زاوﻳﺔ أو ﺗﺗوارى ﺧﻠف ﻧﺧﻠﺔ ﺛم ﺗﻐطﻲ وﺟﻬﻬﺎ
ﺣﺗﻰ ﻳﻣر وﻳﺑﺗﻌد ﻗﺑﻝ أن ﺗﺳﺗﺄﻧف ﻣﺳﻳرﻫﺎ.

ﻟم ﻳﻛن وﺿ ـ ـ ـ ـﻊ اﻟﻣرأة ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ اﻟﺷـ ـ ـ ــﺎﻣﻳﺔ أﺣﺳـ ـ ـ ــن ﺑﻛﺛﻳر ﻋن وﺿـ ـ ـ ــﻊ اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟرﻳف ﺳـ ـ ـ ــوى أن
اﻟﻣدﻧﻳﺎت ﻟم ﻳﻛن ﻳﻌﻣﻠن ﻓﻲ اﻟﺣﻘوﻝ أو رﻋﻲ اﻟﻣﺎﺷ ـ ــﻳﺔ وﺗﻘﺗﺻ ـ ــر ﻣﺳ ـ ــﺎﻫﻣﺗﻬن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣﻧزﻟﻳﺔ .وﺣﺗﻰ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺧﻣﺳــﻳﻧﺎت ﻛﺎن ظﻬور اﻟﻣرأة ﺳــﺎﻓرة ﻓﻲ ﺷ ـوارع اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﺣدﺛﺎً ﻧﺎد اًر ﻻ ﺗﺟ أر ﻋﻠﻳﻪ ﺣﺗﻰ ﻧﺳــوة اﻟﻣدﻳﻧﺔ

ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬن ﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﻣدارس اﻟﻘﺎدﻣﺎت ﻣن اﻟﻌﺎﺻــﻣﺔ أو ﻣدن أﺧرى ،وأﺗذﻛر ﺟﻳداً اﻟﻣوﻛب اﻟﺻــﺎﺧب اﻟذي
ﺷــﺎﻫدﺗﻪ ﻓﻲ أواﺳــط اﻟﺧﻣﺳــﻳﻧﺎت ﻋﻧدﻣﺎ ﺧرج اﻟﻌﺷـرات ﻣن اﻟﺻﺑﻳﺎن واﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﻣﺳﻳرة ﺧﻠف اﻣرأة أﺟﻧﺑﻳﺔ

ﺳﺎﻓرة ﻓﻲ ﺷوارع اﻟﻣدﻳﻧﺔ وﻫم ﻳﻬﻠﻠون وﻳﺻﻔﻘون.
ﻟم ﺗﻣﻧﻊ ﻫذﻩ اﻟﻘﻳود اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﻣﻔروﺿـ ـ ــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳـ ـ ــﺎء ﻋدداً ﻣﻧﻬن ﻣن ﺑﻠوغ ﻣراﺗب ﻋﻠﻳﺎ وﻓرض

اﺣﺗراﻣﻬن -وﺣﺗﻰ ﺳــﻳطرﺗﻬن ﻋﻠﻰ اﻟرﺟﺎﻝ -ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺷــﺎﻣﻳﺔ اﻟذﻛري ،ﻓﻣﺛﻼً اﺳــﺗطﺎﻋت ﻋدة ﻧﺳــﺎء ﻣن
ﻋﺎﺋﻼت اﻟﺷ ـ ــﻳوخ ﻣﻣﺎرﺳ ـ ــﺔ ﻧﻔوذ ﻛﺑﻳر ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﺄﺛﻳرﻫن أو ﺳ ـ ــﻳطرﺗﻬن ﻋﻠﻰ أوﻻدﻫن أو أزواﺟﻬن ٕوان ﻟم

ﺗﺑﻠﻎ أي ﻣﻧﻬن ﻣﺎ ﺣﻘﻘﺗﻪ ﺗﻠك اﻟﺳ ـ ــﻳدة اﻟﺗﻲ ﺗ أرﺳ ـ ــت ﻗﺑﻳﻠﺗﻬﺎ ﻓﺈن ذﻟك ﻟم ﻳﻛن ﺑﺳ ـ ــﺑب ﻗﻠﺔ طﻣوﺣﻬن .وﺗﺟدر
اﻹﺷ ـ ــﺎرة إﻟﻰ اﻟﺗﻘدﻳر اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟذي ﻳﻛﻧﻪ اﻟﻘﺑﻠﻳون ﻟﻠﻣرأة اﻟﺣﻛﻳﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﻳز أﻗواﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺣﺻ ـ ــﺎﻓﺔ واﻟﺗﻌﻘﻝ ﻓﻬم
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ﻻ ﻳﺗوﻗﻌون أن ﻳﺳــﻣﻌوا ﻣن اﻟﻣرأة ﺳــوى ﻛﻼﻣﺎً ﻋن ﺷــؤون ﺑﻳﺗﻬﺎ واﻟﺷــﻛوى ﻣن وﺿــﻌﻬﺎ ﻟذا ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺻــدر
ﻋﻧﻬﺎ أﻗواﻝ وأراء ﺗﻧم ﻋن ﺳـ ـ ــﻌﺔ ﻋﻘﻠﻬﺎ ورزاﻧﺔ ﺗﻔﻛﻳرﻫﺎ وﺳـ ـ ــداد رأﻳﻬﺎ وﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﺳـ ـ ــداء اﻟﻧﺻـ ـ ــﺢ واﻵراء

اﻟﻧﺎﻓﻌﺔ ﻓﺈﻧﻬم ﻳﺳﺗﻣﻌون إﻟﻳﻬﺎ وﻳﻧﻔذون ﻧﺻﺎﺋﺣﻬﺎ.
وﻟﻠﻣرأة اﻟﺷــﺎﻋرة ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻳن اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم ،وﻳﺣﻔظ اﻟﻧﺎس ﻗﺻﺎﺋد وأﺑﻳﺎت ﻛﺛﻳرة ﻟﺷﺎﻋرات
ﻳرددوﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟﺳ ـ ـ ــﻬم ،وﻳﺗﻣﻳز ﺑﻌض ﻫذﻩ اﻟﺷ ـ ـ ــﻌر اﻟﺷ ـ ـ ــﻌﺑﻲ اﻟﻣﻧظوم ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺑﺟودﺗﻪ اﻟﻌﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟﺷ ــﻛﻝ واﻟﺗﻌﺑﻳر واﻟﻣﺣﺗوى وﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﺑﺟرأة ﻧﺎدرة ﻳﻧدر وﺟودﻫﺎ ﻓﻲ ﺷ ــﻌر اﻟﺷ ــﻌراء ﻣن اﻟرﺟﺎﻝ.
وﻓﻲ إﺣدى ﻫذﻩ اﻟﻘﺻ ـ ــﺎﺋد ﺗﺧﺎطب اﻟﺷ ـ ــﺎﻋرة رﺟﺎﻝ اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ اﻟذﻳن ﻳواﺟﻬون ﻣﻧﺎﻓﺳ ـ ــﺔ ﺣﺎﻣﻳﺔ ﻣن ﻗﺑﻳﻠﺔ أﺧرى
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳ ـ ـ ـ ـ ــﺗﺻ ـ ـ ـ ـ ــﻧﻊ ﻟﻬم "رﺑﺟﺎً" أو "رﺑﻘﺎ" ﻟﺗﻘﻳدﻫم ﻓﻳﻪ ﻣﺛﻝ اﻟﻌﺑﻳد اﻷذﻻء أو اﻟﻣﺎﺷ ـ ـ ـ ـ ــﻳﺔ إذا ﻓروا أو ﻟم ﻳﻘﺎﺗﻠوا

ﺑﺷـ ــﺟﺎﻋﺔ وﻳﻧﺗﺻـ ــروا ،وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺟﻣﻊ اﻟﻣرأة ﺑﻳن اﻟﻣوﻫﺑﺔ اﻟﺷـ ــﻌرﻳﺔ وﻗوة اﻟﺷـ ــﺧﺻـ ــﻳﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺑﻠﻎ ﻣﻛﺎﻧﺔ رﻓﻳﻌﺔ

ﺑﻳن أﻫﻠﻬﺎ وﻗﺑﻳﻠﺗﻬﺎ ،وﺗﺷــﻬد ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟرﻓﻳﻌﺔ اﻟﺗﻲ وﺻﻠت إﻟﻳﻬﺎ ﺳﻳدة ﻣن ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﺷﻳوخ ﻓﺎﺳﺗﺣﻘت
اﺣﺗرام وﺗﻘدﻳر أﻗﺎرﺑﻬﺎ.
ﻣن اﻟﺻـ ــﻌب ﺗﺻـ ــور وﺟود ﻧﺳـ ــﺎء ﻣﺳـ ــﺗرﺟﻼت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﻳزدري اﻟﻣرأة وﻳﺿ ـ ــﻌﻬﺎ ﻓﻲ
أﺳـ ـ ــﻔﻝ اﻟﻣراﺗب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟوﻻ أﻧﻲ ﻋﺎﺻـ ـ ــرت اﻣرأة ﻣن ﻫذا اﻟﻧوع – وﻧﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﻣﺳـ ـ ــﺗرﺟﻠﺔ ﻫﻧﺎ :اﺗﺻـ ـ ــﺎﻓﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺻﻔﺎت اﻟﻣﻣﻳزة ﻟﻠرﺟﺎﻝ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺛﻝ اﻟﺟرأة وﺣب اﻟﺳﻳطرة  -وﻗد اﺷﺗﻬرت ﻫذﻩ اﻟﺳﻳدة ﺑﺈﻗداﻣﻬﺎ
ودﺧوﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟرﺟﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟﺳ ـ ـ ــﻬم دون اﺳ ـ ـ ــﺗﺣﻳﺎء وﻣﺧﺎطﺑﺗﻬم ﻣﺧﺎطﺑﺔ اﻟﻧد ﻟﻠﻧد ،وأﺗذﻛر ﺟﻠﻳﺎً ﺻ ـ ـ ــوﺗﻬﺎ

اﻟﻘوي اﻵﻣر اﻟذي ﻳﻧم ﻋن ﻗوى ﺷ ـ ـ ـ ـ ــﺧﺻ ـ ـ ـ ـ ــﻳﺗﻬﺎ واﻟﺗﻲ طﻐت ﻋﻠﻰ زوﺟﻬﺎ وأوﻻدﻫﺎ وﻋﺎﻣﻠﻬﺎ اﻟرﺟﺎﻝ ﺑطرﻳﻘﺔ
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻬم ﻟﺑﻘﻳﺔ اﻟﻧﺳﺎء.
ﻣﻧذ اﻟﺳ ـ ـ ــﺗﻳﻧﺎت طرأت ﺗﺣوﻻت ﻣﻠﺣوظﺔ ﻋﻠﻰ وﺿ ـ ـ ــﻊ اﻟﻣرأة ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷ ـ ـ ــﺎﻣﻳﺔ ﻓﻘد أدى اﻧﺗﺷ ـ ـ ــﺎر
اﻟﺗﻌﻠﻳم إﻟﻰ إﻗﺑﺎﻝ اﻟﺑﻧﺎت ﻋﻠﻰ دﺧوﻝ اﻟﻣدارس ،وﺗﺧرج ﺑﻌﺿ ـ ــﻬن ﻣن ﻣﻌﺎﻫد اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت وﻋﻣﻠن ﻛﻣدرﺳ ـ ــﺎت
ﻓﻲ ﻣدارس اﻟﻣدﻳﻧﺔ ،واﻟﺗﺣﻘت ﺑﻌض ﺑﻧﺎت اﻟﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻳوخ ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ ﺑﻐداد وﺣﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻠن ﻋﻠﻰ اﻟﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻬﺎدات
اﻟﺟــﺎﻣﻌﻳــﺔ وﻋﻣﻠن ﻓﻲ وظﺎﺋف ﺣﻛوﻣﻳﺔ .وﻳﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻌب ﻗﻳﺎس ﺗﺄﺛﻳرات ﻫذﻩ اﻟﺗطورات ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﺔ ودور اﻟﻣرأة
اﻟﻘﺑﻠﻳﺔ ﺑدﻗﺔ وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗرﺟﺢ ﺣدوث ﺗﺣﺳن ﻓﻲ وﺿﻌﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم.
اﻟزواج واﻟﺟﻧس
وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻌرف اﻟﻘﺑﻠﻲ اﻟﺗﻘﻠﻳدي ﻓﺈن اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟطﺑﻳﻌﻲ واﻟﻣﻘﺑوﻝ ﻟﻣﻣﺎرﺳـ ـ ــﺔ اﻟﺟﻧس ﻫو داﺧﻝ اﻟزواج ﺑﻳن

اﻟزوج واﻟزوﺟﺔ ،وﻟﻛن ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﺗﺣدث اﻟﻣﻣﺎرﺳـ ـ ـ ــﺎت اﻟﺟﻧﺳـ ـ ـ ــﻳﺔ ﻗﺑﻝ وﺑﻌد اﻟزواج ،وﺗﺄﺧذ ﺻـ ـ ـ ــو اًر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
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وﻳطﺑق اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻛﻣﺎ ﻫو ﺣﺎﻝ ﺑﻘﻳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺷــ ـ ــرﻗﻳﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﻗﺎﻋدة ﻣزدوﺟﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ
ﺣﻳث ﻳﺑﻳﺢ ﻟﻠرﺟﻝ ﺿ ـ ـ ــﻣﻧﺎً ﺣرﻳﺔ ﺟﻧﺳ ـ ـ ــﻳﺔ واﺳ ـ ـ ــﻌﺔ ﻗﺑﻝ وﺧﺎرج إطﺎر اﻟزواج وﻳﺣرم ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻣرأة ﺗﺣرﻳﻣﺎً

ﻣطﻠﻘﺎً.

ﺗﻛﺎد ﺗﻘﺗﺻ ـ ـ ـ ــر ﻣﻣﺎرﺳ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟرﺟﺎﻝ ﻟﻠﺟﻧس ﺧﺎرج اﻟزواج – ﺑﺎﻹﺿ ـ ـ ـ ــﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﺎﻻت اﻟﺷ ـ ـ ـ ــذوذ – ﻋﻠﻰ
اﻟﻣوﻣﺳ ـ ــﺎت ،وﺣﺗﻰ اﻟﺧﻣﺳ ـ ــﻳﻧﺎت ﻛﺎن ﻳوﺟد ﻣﺑﻐﻰ ﻋﻣوﻣﻲ ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ اﻟدﻳواﻧﻳﺔ اﻟﻘرﻳﺑﺔ ﻳﻘﺻ ـ ــدﻩ اﻟرﺟﺎﻝ ﻣن
ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ ،وﻳرﺗﺎدون أﻳﺿﺎً ﻣﺿﺎرب اﻟﻐﺟر اﻟذﻳن ُﻳﻌرﻓون ﻣﺣﻠﻳﺎً ﺑ ـ "اﻟﻛﺎوﻟﻳﺔ" وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﻼﻫﻲ
ﻣﺗﻧﻘﻠﺔ ﺗوﻓر ﻟزاﺋرﻳﻬﺎ اﻻﺳــﺗﻣﺎع ﻟﻸﻏﺎﻧﻲ واﻟﻣوﺳــﻳﻘﻰ وﻣﺷــﺎﻫدة اﻟراﻗﺻــﺎت وﺧدﻣﺎت ﺟﻧﺳــﻳﺔ أﺧرى ،وﻳﺳــﺎﻓر
أوﻻد اﻟﺷ ـ ــﻳوخ واﻟﻣوﺳـ ـ ـرﻳن إﻟﻰ ﺑﻐداد أو ﻋواﺻ ـ ــم ﻋرﺑﻳﺔ أو أﺟﻧﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺛر ﻓﻳﻬﺎ دور اﻟﻣﻼﻫﻲ وﺣﻔﻼت
اﻟﻐﻧﺎء وﺣﻠﺑﺎت اﻟرﻗص وﻣﺣﻼت اﻟﻘﻣﺎر.
وﺑﺧﻼف ذﻟك ﻓﺈن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻐراﻣﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﺟﻧﺳـ ـ ـ ـ ــﻳن ﺧﺎرج اﻹطﺎر اﻟﺷـ ـ ـ ـ ــرﻋﻲ ﻟﻠزواج ﻣﻣﻧوﻋﺔ ﻣﻧﻌﺎً

ﺑﺎﺗﺎً ،وﻳطﺑق ﻫذا اﻟﻣﻧﻊ وﻣﺎ ﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻳﻪ ﻣن ﻋﻘوﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد ﻣن اﻟﺟﻧﺳــﻳن وﺑﺎﻷﺧص اﻟﻧﺳــﺎء اﻟﻠواﺗﻲ

ﻳﺗﺣﻣﻠن اﻟﻣﺳــؤوﻟﻳﺔ اﻟﻛﺑرى ﻋن ﻧﺷــوء أي ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻳﻧﻬن وﺑﻳن رﺟﺎﻝ ﻏﻳر أزواﺟﻬن ،وﻻ ﻳﻔرق اﻟﻌرف اﻟﻘﺑﻠﻲ
ﺑﻳن اﻟﻣﺣﺻ ـ ـ ــﻧﺎت وﻏﻳر اﻟﻣﺣﺻ ـ ـ ــﻧﺎت ﻣن اﻟﻧﺳ ـ ـ ــﺎء إذ ﻳﻌﺎﻣﻝ اﻟﺟﻣﻳﻊ ﺑﻧﻔس اﻟطرﻳﻘﺔ ﺣﻳث ﺗﻌﺎﻗب اﻟﻔﺗﺎة أو
اﻟﻣرأة اﻟﻣﺗزوﺟــﺔ اﻟﺗﻲ ﺛﺑــت ﻋﻠﻳﻬــﺎ اﻗﺗراف اﻟزﻧــﺎ أو ﻟﻣﺟرد اﻻﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺗﺑــﺎﻩ ﺑــذﻟك ﺑﺎﻟﻘﺗﻝ ذﺑﺣﺎً ﻋﻠﻰ ﻳد أﺣد أﻗرب
اﻟﻧﺎس إﻟﻳﻬﺎ – أﺑﻳﻬﺎ أو أﺧﻳﻬﺎ أو زوﺟﻬﺎ  -وﻫم ﻳﺑررون ذﻟك ﺑﺄن اﻟﻣرأة اﻟزاﻧﻳﺔ ﺗﺟﻠب اﻟﻌﺎر ﻋﻠﻰ أﺳـ ـ ـ ـ ـرﺗﻬﺎ

 وﻻ ﻳﺷـ ـ ــﻳرون ﻣن ﻗرﻳب أو ﺑﻌﻳد إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻐﺿـ ـ ــب اﷲ ﺑذﻟك وﺗﺧﺎﻟف ﺷ ـ ـ ــرﻋﻪ – ﻟذا ﻳﻘﺗﺿ ـ ـ ــﻲ ﻗﻳﺎم أﺣدأﻗﺎرﺑﻬﺎ ﺑﻘﺗﻠﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ ﻻ ﻳﺗﺿــﻣن ﻫذا اﻟﺗﺑرﻳر ﻋﻠﻰ ﺗﺷــﺧﻳص ﻟﻶﺛﺎر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﻧﻔﺳــﻳﺔ اﻟﺿــﺎرة ﻟﻠزﻧﺎ ﻋﻠﻰ
ـر ﻟﻠوﺟﻪ"
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ – ﻛﻣﺎ ﻳﺑﻳن ذﻟك اﻟﺷ ــرع اﻹﺳ ــﻼﻣﻲ ﻣﺛﻼً – ٕواﻧﻣﺎ ﻳﻛﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻰ ﻛوﻧﻪ ﻋﺎ اًر و"ﻛﺳ ـ اً
وﻣﺎ ﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن ﺗدﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ وﻗوﺗﻬﺎ واﺣﺗراﻣﻬﺎ ﺑﻳن أﻓراد اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ ﻻ ﻳﻐﺳ ـ ـ ـ ـ ــﻠﻪ ﻋن ﺟﺑﻳن

ﻛﻝ ﻓرد ﻣن أﻫﻠﻬﺎ ﺳ ـ ـ ـ ــوى دم اﻟﻣرأة اﻟﻣذﻧﺑﺔ أو اﻟﻣﺗﻬﻣﺔ ،أﻣﺎ دم اﻟرﺟﻝ اﻟﻣﺷ ـ ـ ـ ــﺎرك ﻓﻲ ذﻟك ﻓﻼ ﻳﻌﺗﺑر ﻫدرﻩ
ﺿرورﻳﺎً ﻟﻐﺳﻝ اﻟﻌﺎر ٕوان ﻛﺎن ﻣن ﺣق ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣرأة ﻗﺗﻠﻪ ﺑﻧﻔس اﻟﺟرﻳرة.
ﻳﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﺑﺗﻛﺗم ﺷـ ـ ــدﻳد ﻣﻧﻌﺎً ﻟﻠﻔﺿـ ـ ــﻳﺣﺔ واﻧﺗﺷـ ـ ــﺎر ﺧﺑرﻫﺎ ﺑﻳن اﻟﻧﺎس ،ﻓﺈذا ﻋرف

ﺑﻬﺎ اﻟﻧﺎس وﺗداوﻟوا ﺧﺑرﻫﺎ ﺳـ ـ ــﺎرع أﻫﻝ اﻟﻣرأة إﻟﻰ اﻹﻋﻼن ﻋن ﻗﺗﻠﻬﺎ ٕواظﻬﺎر اﻟﺗﺷـ ـ ــﻔﻲ ﺑذﻟك .وﺗﺑﻳن اﻟواﻗﻌﺔ
اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ رواﻫﺎ أﺣد اﻟﻘﺑﻠﻳﻳن طرﻳﻘﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻘﺑﻠﻲ:

ﻛﻧت أﺟﺎﻟس أﺣد اﻟﺷ ـ ــﻳوخ ﻓﻲ أﺣد اﻟﻠﻳﺎﻟﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﺣﺿ ـ ــر أﺣد أﻓراد ﻗﺑﻳﻠﺗﻪ ﻟﻳﺧﺑرﻩ ﺑﺄﻧﻪ
وﻗﺑﻝ ﺳـ ـ ــﺎﻋﺎت ﻋﺎد إﻟﻰ ﺑﻳﺗﻪ ﻗﺑﻝ ﻣوﻋد ﻋودﺗﻪ اﻟذي ﺿ ـ ـ ـرﺑﻪ ﻷﻫﻠﻪ ﺑﻳوم ﻓوﺟد زوﺟﺗﻪ
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ﻣﻊ رﺟﻝ ﻏرﻳب ﻓﻲ ﻓ ارﺷ ـ ـ ــﻪ ،وﻗد وﻟﻰ اﻟرﺟﻝ ﻫﺎرﺑﺎً وﻟم ﻳﺳ ـ ـ ــﺗطﻊ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻳﻪ ،ﻓﺄﻗدم
ﻋﻠﻰ ﻗﺗــﻝ زوﺟﺗــﻪ .أﻣرﻧﻲ اﻟﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻳﺦ ﺑﻣراﻓﻘــﺔ اﻟرﺟــﻝ إﻟﻰ ﻛوﺧــﻪ ﻷﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻋــدﻩ ﻓﻲ دﻓﻧﻬــﺎ
وأوﺻ ـ ــﺎﻧﻲ ﺑﻛﺗﻣﺎن اﻟﺧﺑر .وﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﻓﻘد راﻓﻘت اﻟرﺟﻝ ووﺟدت زوﺟﺗﻪ ﻣذﺑوﺣﺔ و أرﺳ ـ ــﻬﺎ
ﻣﻔﺻــوﻝ ﻋن ﺟﺳــدﻫﺎ ،وﺗﺄﻛد ﻟﻲ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳروى ﻓﻲ اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ ﻋن ﺣﺳــﻧﻬﺎ وﺟﻣﺎﻝ ﺷــﻌرﻫﺎ

اﻟطوﻳﻝ .ﺳ ــﺎﻋدﺗﻪ ﻓﻲ ﻟﻔﻬﺎ ﺑﻐطﺎء وﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻗﺎرﺑﻲ اﻟﺻ ــﻐﻳر ﺣﻳث اﻧﺣدرﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻬر
إﻟﻰ ﻣﻘﺑرة ﺻﻐﻳرة وﻗﻣﻧﺎ ﺑدﻓﻧﻬﺎ دون ﻏﺳﻝ أو ﻛﻔن ﺗﺣت ﺟﻧﺢ اﻟظﻼم.

وﻋــﺎدة ﻣــﺎ ﻳﻛون أﻓﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻝ ﺗﺑرﻳر ﻟﻼﺧﺗﻔــﺎء اﻟﻣﻔــﺎﺟﺊ ﻟﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣرأة ﻫو اﻹدﻋﺎء ﺑﺄﻧﻬﺎ ذﻫﺑت ﻟﺗﻣﻸ
اﻟﻣﺎء ﻣن اﻟﻧﻬر وﻟم ﺗﻌد ﻓﻳظن اﻟﻧﺎس ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻏرﻗت ﻓﻼ ﻳﻠوﻛون ﺳﻣﻌﺔ أﻫﻠﻬﺎ ﺑﺳوء.
ﻛﺎن وﻣﺎ ﻳزاﻝ اﻟزواج ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷـ ـ ــﺎﻣﻳﺔ ﻣدﺑ اًر ﻣن اﻷﻫﻝ ،إذ ﻳﻘوم أﻫﻝ اﻟﻌروﺳـ ـ ــﻳن ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ

اﻟزواج وﺷ ـ ــروطﻪ دون ﻣﺷ ـ ــﺎرﻛﺗﻬﻣﺎ وﺑﺎﻷﺧص اﻟﻔﺗﺎة .وﻛﺎن اﻟزواج اﻟﻣﺑﻛر ﻣﻧﺗﺷـ ـ ـ اًر وﻻ ﻳزاﻝ ﻣﻔﺿـ ـ ـﻼً ﻟدى

اﻟﻘروﻳﻳن اﻟذي ﻳزوﺟون اﻟﺷ ـ ـ ـ ــﺎب ﻗﺑﻝ ﺑﻠوﻏﻪ اﻟﻌﺷـ ـ ـ ـ ـرﻳن واﻟﻔﺗﺎة ﻓﻲ ﺳ ـ ـ ـ ــن أﺑﻛر ،وﻟم ﻳﻛن ﺗزوﻳﺞ اﻟﻔﺗﺎة دون
اﻟﺧﺎﻣﺳ ـ ـ ــﺔ ﻋﺷ ـ ـ ــر ﻣن ﻋﻣرﻫﺎ أﻣ اًر ﻏﻳر اﻋﺗﻳﺎدي ،وﻳﺑدأ اﻷﻫﻝ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻋن زوﺟﺔ ﻣﻧﺎﺳ ـ ـ ــﺑﺔ ﻟوﻟدﻫم ﺑﻳن

اﻷﻗــﺎرب أوﻻً ،وﻳﻌﺗﺑر اﻟزواج ﺑﺑﻧــﺎت اﻟﻌم ﺗﻘﻠﻳــداً ﺛــﺎﺑﺗ ـﺎً ﻓــﺎﺑﻧــﺔ اﻟﻌم ﻫﻲ ﻻﺑن اﻟﻌم واﻷﻣر ﻣﻔروغ ﻣﻧــﻪ ،وﻳﺑــدأ

اﻟﺣدﻳث ﻋﻧﻪ وﻋن ﺣﺗﻣﻳﺔ وﻗوﻋﻪ ﻣﻧذ طﻔوﻟﺔ اﻻﺛﻧﻳن ،وﻻﺑد أن ذﻟك ﻗد رﺳـ ـ ـ ــﺦ اﻻﻋﺗﻘﺎد ﻟدى أﺑﻧﺎء اﻟﻌم ﺑﺄن

ﻟﻬم ﺣق ﺛﺎﺑت ﻓﻲ اﻟزواج ﻣن ﺑﻧﺎت أﻋﻣﺎﻣﻬم ،ﻓﺈذا ﺧطﺑﻬﺎ رﺟﻝ ﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواﻫم ﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرع أﺣدﻫم إﻟﻰ ﺑﻳﺗﻬﺎ ﻣﻌﻠﻧﺎً
"اﻟﻧﻬوة" أي ﻳﻧﻬﻰ اﻟرﺟــﻝ اﻟﻐرﻳــب ﻋن اﻟزواج ﺑﻬــﺎ وﺑــﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻳﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻊ ﺣــداً ﻷي ﻓﻛرة ﻣن ﻫــذا اﻟﻘﺑﻳــﻝ ،وﻟﻳس
ﺑــﺎﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺗطﺎﻋﺔ اﻟﺧطﻳب أو أﻫﻝ اﻟﻣرأة ﺗﺟﺎوز ﻫذا اﻟﻧﻬﻲ ٕواﻻ ﺗﻌرﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوا ﻻﻧﺗﻘﺎم اﺑن اﻟﻌم اﻟذي ﻳﻛﺗﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب

ﻣﺷــروﻋﻳﺔ ﻗﺑﻠﻳﺔ .وﻣن ﺣق اﺑن اﻟﻌم أن ﻳﻧﻬﻰ ﻛﻠﻣﺎ ﺟﺎء ﺧطﻳب ﻛﻣﺎ أن ذﻟك ﻻ ﻳﻠزﻣﻪ ﺑﺎﻟزواج ﻣﻧﻬﺎ ﺿﻣن
ﻓﺗرة ﻣﺣــددة وﻗــد ﻳﺗرﻛﻬــﺎ ﻣﻌﻠﻘــﺔ ﻫﻛــذا ﻟﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻧوات ﻋدﻳدة ﻓﻼ ﻳﺗزوﺟﻬﺎ وﻻ ﻳﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻣﺢ ﻟﻐﻳرﻩ ﺑﺎﻟزواج ﻣﻧﻬﺎ ﺣﺗﻰ

ﻳﺗﺟــﺎوز ﻋﻣرﻫــﺎ ﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن زواج اﻟﻔﺗــﺎة ﻟــدﻳﻬم ﻓﻳﻘــﺎﻝ ﺣﻳﻧﺋــذ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻗد "ﺑﺎرت" ﻣﺛﻠﻣﺎ ﺗﺑور اﻷرض .وﺗﻣﻧﺢ اﻟﺗﻘﺎﻟﻳد
اﻟﺣق ﺑﻬذا اﻟﺗﺳ ـ ــﻠط اﻟﺟﺎﺋر ﺣﺗﻰ إﻟﻰ أﺑﻧﺎء اﻟﻌم اﻟﻣﺗزوﺟﻳن ،وﻓﻲ إﺣدى اﻟﺣﺎﻻت ﺗﻛرر ﻧﻬﻲ أﺣد اﻟﻘروﻳﻳن
ﻟﺧطﺎب اﺑﻧﺔ ﻋﻣﻪ واﺳـ ـ ـ ــﺗﻐﻝ ﻳﺗﻣﻬﺎ ﻓﺗﻣﺎدى ﻓﻲ ذﻟك ﻣطﺎﻟﺑﺎً ﺑﺗزوﻳﺟﻬﺎ إﻳﺎﻩ ﻛزوﺟﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ ،وﺑﺳـ ـ ـ ــﺑب ﺗﻬدﻳداﺗﻪ

ﻓﻘد أﺣﺟم اﻟﺧطﺎب ﻋن اﻟﺗﻘدم ﺣﺗﻰ ﻛﺎدت أن ﺗﺑور ﻟوﻻ أن ﺗﺻ ـ ـ ـ ــدى ﻟﻪ ﺷ ـ ـ ـ ــﻳﺦ وﺗزوﺟﻬﺎ رﻏﻣًﺎ ﻋﻧﻪ .وﻓﻲ

اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﺣﺎﻻت ﻳﻣﻛن ﺷـراء ﺳــﻛوت ورﺿــﺎ اﺑن اﻟﻌم اﻟﻧﺎﻫﻲ ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻳﺳــﻳر ﻣن اﻟﻣﺎﻝ ﻳدﻓﻌﻪ ﻟﻪ اﻟﺧﺎطب
ﻋوﺿـ ـﺎً ﻋن ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﺑﻧﺔ ﻋﻣﻪ واﻛﺗﻔﺎء ﻟﺷـ ـرﻩ .وﻳﻧﺗﺷ ــر ﺑﻳﻧﻬم أﻳﺿـ ـﺎً زواج اﻟﺑدﻝ أو "اﻟﻛﺻ ــﺔ ﺑﻛﺻ ــﺔ" ﻛﻣﺎ

ﻳﺳﻣوﻧﻪ أي أن ﻳزوج اﻟرﺟﻝ أﺧﺗﻪ أو اﺑﻧﺗﻪ ﻟرﺟﻝ آﺧر ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺗزوﺟﻳﻪ ﺑﻘرﻳﺑﺔ ﻟﻠرﺟﻝ.
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ﻻ ﻳﺳـ ـ ـ ـ ـ ــﻣﺢ ﻟﻠرﺟﻝ ﺑرؤﻳﺔ اﻟﻔﺗﺎة ﻗﺑﻝ زواﺟﻪ ﻣﻧﻬﺎ إﻻ ﺑﻣﺣض اﻟﺻـ ـ ـ ـ ـ ــدﻓﺔ وﻣن ﺑﻌﻳد ،وﻗد ﻳﺗزوج ﻣﻧﻬﺎ
وﻟﻳس ﻓﻲ ذﻫﻧﻪ ﻋﻧﻬﺎ ﺳــوى ﺻــورة ﻛوﻧﻬﺎ ﻣن وﺻــف واﻟدﺗﻪ أو أﺧواﺗﻪ ﻟﻬﺎ ،وﻋﻧدﻣﺎ ﻳﺻــﻔون اﻣرأة ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ
ﻳرﻛزون ﻋــﺎدة ﻋﻠﻰ ﺟﻣــﺎﻟﻬــﺎ ٕواﻧﻣــﺎ ﻋﻠﻰ أﺧﻼﻗﻬــﺎ وأدﺑﻬﺎ وﻧﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎطﻬﺎ وﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ أداء ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ اﻟﻣﻧزﻟﻳﺔ ،ﻓﺈذا
وﺻـﻔوﻫﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ "ﻛﺣﻳﻠﺔ" ﻓﺈﻧﻬم ﻻ ﻳﻘﺻــدون ﺑذﻟك ﻋﻳﻧﻳﻬﺎ ٕواﻧﻣﺎ ﻳﺷﺑﻬوﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔرس اﻷﺻﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﻬﺎ وﺧﻔﺔ
ﺣرﻛﺗﻬﺎ ﻻ ﻓﻲ ﺟﻣﺎﻟﻬﺎ ورﺷﺎﻗﺗﻬﺎ.
ﺗﺗﺳ ــم ﻣ ارﺳ ــم اﻟزواج ﺑﻳن اﻟﻔﻼﺣﻳن اﻟﻘﺑﻠﻳﻳن ﺑﺑﺳ ــﺎطﺗﻬﺎ ،ﻓﺑﻌد اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣوﻋد اﻟزواج ﻳﻘوم اﻟرﺟﻝ
وأﻫﻠﻪ ﺑﺷراء أﺛﺎث اﻟزوﺟﻳﺔ اﻟﻣﻛون ﻋﺎدة ﻣن ﺧزاﻧﺔ ﻣﻼﺑس وﺻﻧدوق "ﻓﺎﺗﻳﺔ" وﻓراش ،وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺷﺎﻫد ﺧزاﻧﺔ
اﻟﻣﻼﺑس ذات اﻟﺑﺎﺑﻳن اﻟﻣطﻌﻣﻳن ﺑﻘطﻊ اﻟزﺟﺎج واﻟﺻـ ـ ـ ــﻧدوق اﻟﺧﺷـ ـ ـ ــﺑﻲ اﻟﺗﻘﻠﻳدي ﻋﻠﻰ ظﻬر ﻋرﺑﺔ ﻓﺈن ذﻟك
إﻋﻼن ﻋﻠﻰ اﻗﺗراب ﻣوﻋد اﻟزواج .وﺗﻘﺗﺻــر ﺣﺻﺔ اﻟﻔﺗﺎة ﻣن ﻣﻬرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﺣﻠﻲ اﻟذﻫﺑﻳﺔ أو ﻣﻼﺑس
ﺟدﻳدة وﻓﻲ اﻟﻳوم اﻟﻣﺣدد ﻳﻘوم "اﻟﺳﻳد" ﺑﺈﺟراء ﻣراﺳم ﻋﻘد اﻟﻘرانٕ ،واذا ﺳﺄﻟت اﻟﻔﺗﺎة ﻋن ﻗرارﻫﺎ ﻓﺈن ذﻟك ﻳﺗم
ﻋﺎدة ﻣن وراء ﺳـ ــﺗﺎر ،وﻳﺳـ ــﺗﺣﻳﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺳـ ــﺎﺋﻝ ﻣﻌرﻓﺔ ﻫوﻳﺔ اﻟﻣﺟﻳﺑﺔ إن ﻛﺎﻧت اﻟﻔﺗﺎة أم إﺣدى ﻗرﻳﺑﺎﺗﻬﺎ ،ﺛم

ُﻳدﻋﻰ اﻟﺿ ـ ـ ـ ــﻳوف ﻣن اﻷﻗﺎرب واﻟﺟﻳران إﻟﻰ وﻟﻳﻣﺔ ﻣﺗواﺿ ـ ـ ـ ــﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﻳت اﻟﻌرﻳس ،وﻓﻲ اﻟﻳوم اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳﻬدي
أﻗﺎرب اﻟﻌروﺳﻳن اﻟزوﺟﺔ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻳﺔ.
ﻳﻧﺗﺷــر ﺗﻌدد اﻟزوﺟﺎت ﺑﻳن ﺷــﻳوخ اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ واﻟﻣوﺳ ـرﻳن وﺑﻌض اﻟﻔﻼﺣﻳن اﻟذﻳن ﻳﻌﻳﺷــون ﻓوق ﻣﺳــﺗوى

اﻟﻛﻔﺎف ،وﻫم ﻳﺟدون ﻟذﻟك ﺗﺑرﻳرات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺛﻝ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﻧﺟﺎب اﻷوﻻد ﻟﻣﺳـ ـ ـ ـ ــﺎﻋدة آﺑﺎءﻫم ﻓﻲ اﻟﺣﻘوﻝ
أو ﺧدﻣﺔ اﻟﺿــﻳوف .وﻻ ﺷك ﺑﺄن إﻋداد اﻟطﻌﺎم ﻟﺿﻳوف ﺑﻌض اﻟﺷﻳوخ اﻟذﻳن ﻳﺗرددون ﻳوﻣﻳﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺿﻳﻔﻪ

ﻣﻬﻣــﺔ ﻛﺑﻳرة وﻣﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻧﻳــﺔ ﺗﻔوق طــﺎﻗــﺔ زوﺟــﺔ واﺣــدة ،وﻟﻛن وﺣﺗﻰ ﻓﺗرة ﻗرﻳﺑــﺔ ﻛــﺎن ﻟﻠﻌــدﻳــد ﻣﻧﻬم ﻋﺑﻳــد وﺧــدم
ﻳﻘوﻣون ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻟذا ﻓﺈن ذﻟك ﻟﻳس ﺳﺑﺑﺎً ﻣﻘﻧﻌﺎً ﻟﺗﻌدد اﻟزوﺟﺎت.
ﻳؤدي ﺗﻌدد اﻟزوﺟﺎت إﻟﻰ اﻟﻣﺷـ ـ ـ ــﻛﻼت اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺑﻳن اﻟزوﺟﺎت اﻟﻠواﺗﻲ ﻳﺗﻧﺎﻓﺳـ ـ ـ ــن ﻟﻼﺳـ ـ ـ ــﺗﺋﺛﺎر ﺑﻣودة
ورﺿﺎ زوﺟﻬن ،ﻛﻣﺎ أن اﻧﺗﻘﺎﻝ ﻫذﻩ اﻟﻌداوة إﻟﻰ اﻷوﻻد ﻳﺧﻠق ﺟواً ﻣﺗوﺗ اًر داﺧﻝ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ،وﻗد ﺗﻛون ﻟﻪ ﻧﺗﺎﺋﺞ

ﺳــﻠﺑﻳﺔ داﺧﻝ اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ ،وﻳﺿطر اﻟزوج إﻟﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﺳﻠطﺗﻪ ﺑﺻورة ﻣﺗﻛررة وأﺣﻳﺎﻧﺎً ﻳدﻩ ﻟﻔض اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺗﻲ

ﺗﻧﺷﺄ ﺑﻳن اﻟزوﺟﺎت .وﻳﺳﺎﻫم ﻓﻲ إذﻛﺎء ﺣدة اﻟﺧﻼﻓﺎت ﻗﻠﺔ اﻟﺗزام اﻟزوج ﺑﺎﻟﻣﺑدأ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺿرورة
اﻟﻌدﻝ ﺑﻳن اﻟزوﺟﺎت إذ ﻳﻣﻳﻝ اﻟزوج إﻟﻰ أﺻـــﻐر زوﺟﺎﺗﻪ ﺳـ ــﻧﺎً أو اﻟﺗﻲ ﻳﻠﻘﻰ ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻧﺎﻳﺔ أﻛﺑر ،وﺗﺟﻌﻝ ﻫذﻩ

اﻟظروف ﺑﻳﺋﺔ اﻟﺑﻳت ﻏﻳر ﺻـ ـ ـ ــﺣﻳﺔ  -اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺎً وﻧﻔﺳـ ـ ـ ــﻳﺎً  -ﻟﺗرﺑﻳﺔ وﻧﺷـ ـ ـ ــوء اﻷﺑﻧﺎء ﻓﺄﻣﻬﺎﺗﻬم ﻳﺣﺛوﻧﻬم ﻋﻠﻰ
ﺗﻣﻠق واﻟدﻫم ﺑﺈظﻬﺎر ﻣﺣﺑﺗﻬم وطﺎﻋﺗﻬم ﻟﻪ ﺑﺗﻘﺑﻳﻝ ﻳدﻩ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻳﺷﺗﻛﻳن ﻣن ظﻠﻣﻪ وزواﺟﻪ ﺑﺄﺧرﻳﺎت
ﻋﻠﻳﻬن ،ﻛﻣﺎ ﻳﻐرﺳن ﻓﻲ ﻧﻔوﺳﻬم اﻟﺣﻘد واﻟﻛراﻫﻳﺔ ﻹﺧواﻧﻬم ﻏﻳر اﻷﺷﻘﺎء.
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ﻳﻌرف ﺳ ـ ـ ــﻛﺎن اﻟﻣﻧطﻘﺔ زواج اﻟﻣﺗﻌﺔ إﻻ أﻧﻬم ﻻ ﻳﻣﺎرﺳ ـ ـ ــوﻧﻪ ،وﻳطﺑﻘون ﻋﻠﻳﺔ ﻗﺎﻋدة اﻟﻣﻛﻳﺎﻝ اﻟﻣزدوج
ﻓﻬو ﻣﺑﺎح ﻟﻠرﺟﺎﻝ وﻟﻳس ﻟﻧﺳـ ـ ـ ـ ــﺎﺋﻬم ،ﻓﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟرﺟﺎﻝ اﻟزواج ﺑﻬذﻩ اﻟﺻـ ـ ـ ـ ــﻳﻐﺔ وﻟﻛن ﺑﺎﻣرأة ﻏرﻳﺑﺔ إذ ﻻ ﻳﻘﺑﻝ
أﺣد ﻣﻧﻬم ﺑزواج ﻗرﻳﺑﺔ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ،وﻳﺷﺎع ﺑﺄن ﺑﻌض اﻟﺷﻳوخ ﻳﻣﺎرﺳوﻧﻪ ﺧﺎرج ﻣﻧﺎطﻘﻬم.
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اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺳﺎﺑﻊ

اﻟﻌﻣﻝ :أﻧواﻋﻪ واﻟﻘﻳم اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻪ

ﺷــﻛﻠت اﻟزراﻋﺔ اﻟﻧﺷــﺎط اﻻﻗﺗﺻــﺎدي اﻟرﺋﻳﺳــﻲ ﻟﺳــﻛﺎن ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ ﺑﻝ إن ﺣﻳﺎة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﻣﺣورت

ﺣوﻝ اﻟزراﻋﺔ ،ﻓﺑﻳﻧﻣﺎ ﺣﺻ ــﻝ اﻟﻔﻼﺣون ﻓﻲ رﻳﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗوﺗﻬم ﻣن اﻟزراﻋﺔ ﻋﻣﻝ أﻫﻝ اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﻓﻲ ﻧﺷ ــﺎطﺎت
ﻣﻬﻧﻳﺔ وﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻰ اﻟزراﻋﺔ ﻣﺛﻝ طﺣن وﺟرش وﻧﻘﻝ وﺗﺟﺎرة اﻟﺣﺑوب وﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻧﻊ اﻷدوات اﻟزراﻋﻳﺔ
اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ وﺗﺻ ــﻠﻳﺢ اﻟﻣﻛﺎﺋن واﻵﻻت اﻟزراﻋﻳﺔ .وﻳﺗﺿ ــﻣن ﻫذا اﻟﻔﺻ ــﻝ ﻋﻠﻰ وﺻ ــف ﻣوﺟز ﻟﻬذﻩ اﻟﻧﺷ ــﺎطﺎت
واﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ طرأت ﻋﻠﻳﻬﺎ أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ وﺗﺄﺛﻳراﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ وﻗﻳم اﻟﻌﻣﻝ.
اﻟـزراﻋـــﺔ
ﻳﻌﻣﻝ ﻏﺎﻟﺑﻳﺔ اﻟﻘﺎطﻧﻳن ﻓﻲ رﻳف اﻟﺷـ ــﺎﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟزراﻋﺔ وﻧﺳـ ــﺑﺔ ﻗﻠﻳﻠﺔ ﻣﻧﻬم ﻓﻲ ﺗرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺎﺷـ ــﻳﺔ وﺻـ ــﻳد
اﻷﺳــﻣﺎك ،واﻷرز ﻫو اﻟﻣﺣﺻــوﻝ اﻟرﺋﻳﺳــﻲ اﻟذي اﺷــﺗﻬرت ﺑﻪ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣن ﺣﻳث اﻟﻛﻣﻳﺔ واﻟﺟودة ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﻣﺣﺎﺻ ــﻳﻝ أﺧرى ﻣﺛﻝ اﻟﺣﻧطﺔ واﻟﺷ ــﻌﻳر واﻟﺳ ــﻣﺳ ــم واﻟدﺧن وﻟﻛن ﺑﻛﻣﻳﺎت أﻗﻝ ،وﺗوﻓر أﺷ ــﺟﺎر اﻟﻧﺧﻳﻝ
اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺣﺻوﻻً ﺳﻧوﻳﺎً وﻓﻳ اًر ﻣن اﻟﺗﻣور.
اﻧﺻــب اﻫﺗﻣﺎم ﺷــﻳوخ اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﻳن ﻟﻘﻣﺔ اﻟﻌﻳش ﻟﻬم
وﻷﻓراد ﻗﺑﺎﺋﻠﻬم وﺗﺳ ــﻠﻳﺣﻬم وﺗﻣوﻳﻝ ﺗﻛﺎﻟﻳف اﻟﺿ ــﻳﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﺿ ــﺎﺋﻔﻬم ،وﻛﺎن اﻟﻔﻼﺣون ﻳﻘﺎﻳﺿ ــون ﻣﺣﺎﺻ ــﻳﻠﻬم
أو اﻟﺟزء اﻷﻛﺑر ﻣﻧﻬم ﻟﻠﺣﺻــوﻝ ﻋﻠﻰ اﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗﻬم اﻷﺳــﺎﺳــﻳﺔ ﻣن طﺣﻳن وﺳــﻛر وﺷــﺎي وﻗﻣﺎش ﻣن اﻟﺗﺟﺎر
وأﺻ ـ ــﺣﺎب اﻟﺣواﻧﻳت ﻓﻲ اﻟﺷ ـ ــﺎﻣﻳﺔ واﻟﺑﺎﺋﻌﻳن اﻟﺟواﻟﻳن ،وﻟم ﺗﺷ ـ ــﻛﻝ أﺳ ـ ــﻌﺎر اﻟﺣﺑوب اﻟﻣﺗدﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة
ﺣﺎﻓ اًز ﻣﺎدﻳﺎً ﻗوﻳﺎً ﻋﻠﻰ اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟزراﻋﺔ واﺳــﺗﺻــﻼح اﻷ ارﺿــﻲ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ظﻠت ﻣﺳــﺎﺣﺎت ﺷــﺎﺳــﻌﺔ ﻣن
اﻷ ارﺿـ ـ ـ ـ ــﻲ أﻫوا اًر ﻣﻐﻣورة ﺑﺎﻟﻣﻳﺎﻩ ﻗﺑﻝ ﻗﻳﺎم اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺈﻧﺷـ ـ ـ ـ ــﺎء اﻟﺳـ ـ ـ ـ ــدود ﻋﻠﻰ ﻧﻬر اﻟﻔرات ٕواﻧﺟﺎز ﻋدد ﻣن
ﻣﺷــﺎرﻳﻊ ﺻــرف ﻣﻳﺎﻩ اﻟﺳــﻘﻲ .وﺣﺗﻰ أواﺳــط اﻟﺧﻣﺳــﻳﻧﺎت ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻬددة ﺑﺎﻟﻔﻳﺿــﺎن ﺳــﻧوﻳﺎً ﻓﺈذ ﻓﺎض

اء ﻣن اﻷرض وﺧرﺑت ﺑﻳوت اﻟﻔﻼﺣﻳن اﻟطﻳﻧﻳﺔ
اﻟﻧﻬر ﻏﻣرت اﻟﻣﻳــﺎﻩ اﻷ ارﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ واﻟﺑﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺗﻳن وﺟرﻓــت أﺟز ً
وﺗﺳ ـ ــﺑﺑت ﻓﻲ ﻧﻔق اﻟﻣﺎﺷ ـ ــﻳﺔ وأﺣﺎﻟت اﻷ ارﺿ ـ ــﻲ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿ ـ ــﺔ إﻟﻰ ﻣﺳ ـ ــﺗﻧﻘﻌﺎت ﺗﺗﻛﺎﺛر ﻓﻳﻬﺎ اﻟﺣﺷـ ـ ـرات اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ
ﻟﻠﻣرض .أﻣﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻹﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﻣﻳﺎﻩ اﻟﻔﻳﺿـ ـ ــﺎن ﺗﺟﻠب ﻛﻣﻳﺎت ﻣن اﻟطﻣﻲ اﻟﻣﺟدد ﻟﺧﺻـ ـ ــوﺑﺔ
اﻷرض.
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أدى اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ أﺳـ ـ ـ ـ ــﻌﺎر اﻟﺣﺑوب أﺑﺎن اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ إﻟﻰ ﺗﻧﺷـ ـ ـ ـ ــﻳط اﻟزراﻋﺔ ﻓﻲ
اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،ﻓﺄﻗدم ﺑﻌض اﻟﺷــﻳوخ ﻋﻠﻰ اﺳــﺗﺻــﻼح ٕواﺣﻳﺎء اﻷ ارﺿــﻲ وذﻟك ﺑﺷــق ﻗﻧوات اﻟري وﺷ ـراء وﻧﺻــب
ﻣﺿ ــﺧﺎت اﻟﻣﻳﺎﻩ وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻵﻟﻳﺎت اﻟزراﻋﻳﺔ ٕواﻧﺷ ــﺎء ﺷ ــﺑﻛﺎت ﺗﺻـ ـرﻳف ﻣﻳﺎﻩ اﻟﺳ ــﻘﻲ وﺗوطﻳن أﺗﺑﺎﻋﻬم ﻓﻲ

اﻷ ارﺿــﻲ اﻟﻣﺳﺗﺻﻠﺣﺔ .وﻫﻛذا ﺗﺿﺎﻓرت اﻟرؤﻳﺔ اﻟﺳﻠﻳﻣﺔ ﻟﻬؤﻻء اﻟﺷﻳوخ ﻣﻊ رؤوس اﻷﻣواﻝ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺛﻣروﻫﺎ

وﺟﻬود أﺗﺑﺎﻋﻬم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق ﻧﻣو ﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻲ ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﺧﻣﺳ ـ ـ ـ ــﻳﻧﺎت وﺗزاﻣن ذﻟك ﻣﻊ إﻧﺟﺎز

اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺳدود وﺗﻧظﻳم ﻣﻳﺎﻩ ﻧﻬر اﻟﻔرات.
اﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺗﻬرت ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻣﻳﺔ ﺑزراﻋﺔ اﻷرز وﺗزرع ﻣﻧﻪ ﻋدة أﻧواع ﻣﺛﻝ اﻟﻌﻧﺑر واﻟﺣوﻳزاوي ،وﻳﻌﺗﺑر
ﻋﻧﺑر اﻟﺷــﺎﻣﻳﺔ ﻣن أﻓﺿــﻝ أﻧواع اﻷرز اﻟﻣزروﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق ،واﺳــﻌﺎرﻩ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﺻــﻧﺎف اﻷﺧرى،
وﻫو ﻣﺣﺻ ـ ـ ــوﻝ ﺻ ـ ـ ــﻳﻔﻲ وﻳزرع ﻋﺎدةً ﻓﻲ اﻷ ارﺿ ـ ـ ــﻲ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿ ـ ـ ــﺔ ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺗزرع اﻷ ارﺿ ـ ـ ــﻲ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ أو اﻟﺗﻲ
ﻳﺻﻌب إرواؤﻫﺎ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺻﻳﻝ اﻟﺷﺗوﻳﺔ.
أﻋﺗﺎد اﻟﻔﻼﺣون ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﻳد ﻣواﺳ ـ ـ ـ ــم اﻟزراﻋﺔ وﻣواﻗﻳت اﻟﺣراﺛﺔ واﻟﺑذار واﻟﺣﺻ ـ ـ ـ ــﺎد وﻛذﻟك ﻓﺻ ـ ـ ـ ــوﻝ
اﻟﺳـ ـ ـ ـ ــﻧﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﺑزوغ وأﻓوﻝ اﻟﻧﺟوم ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻔﻌﻝ أﺳـ ـ ـ ـ ــﻼﻓﻬم اﻟﺑدو وﺳـ ـ ـ ـ ــﻛﺎن ﺟﻧوب اﻟﻌراق اﻟﻘداﻣﻰ ،وﺣﺗﻰ
ﻣﻧﺗﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف ﻫــذا اﻟﻘرن اﻋﺗﻣــد اﻟﻔﻼح ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣراث اﻟﻳــدوي ﻓﻲ ﺣ ارﺛــﺔ اﻷرض ،وﻋﻧدﻣﺎ أدﺧﻠت اﻟﻣﺣﺎرﻳث

اﻵﻟﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻌراق اﺷـ ــﺗراﻫﺎ اﻟﺷـ ــﻳوخ وﻣﺎﻟﻛو اﻷ ارﺿـ ــﻲ وﺗدرﻳﺟﻳﺎً ﺣﻠت ﻣﺣﻝ اﻟﻣﺣﺎرﻳث اﻟﻳدوﻳﺔ ﻣﻣﺎ ﻗﻠﻝ ﻣن
اﻟﺟﻬد اﻟﺑدﻧﻲ اﻟﻣطﻠوب ﻟﻠزراﻋﺔ ،وﻳﺗﺣﻣﻝ اﻟﺷﻳوخ ﺗﻛﺎﻟﻳف ﺗﺷﻐﻳﻝ وﺻﻳﺎﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎرﻳث وأﺟور ﺳﺎﺋﻘﻳﻬﺎ.

ﻳﺗﻛﻔﻝ اﻟﺷ ـ ــﻳﺦ أﻳﺿـ ـ ـﺎً ﺑﺗوﻓﻳر اﻟﺑذور ﻟﻠﻔﻼﺣﻳن اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ أرﺿ ـ ــﻪ ،وﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﺑذور ﻣﺧزوﻧﺔ ﻓﻲ

ﻣﺧﺎزن اﻟﺷ ـ ــﻳﺦ ﻣﻧذ اﻟﺳ ـ ــﻧﺔ اﻟﻣﺎﺿ ـ ــﻳﺔ ،وﺗﻧﺗﻘﻰ ﻣن أﺟود ﻣﺣﺻ ـ ــوﻝ ﻟﺗﻠك اﻟﺳ ـ ــﻧﺔ واﻟذي اﻣﺗﺎز ﺑﺎﻟﻐ ازرة وﻗﻠﺔ
اﻟﺷ ـ ـواﺋب ،وﺗﺧﺻـ ــص ﻛﻣﻳﺎت ﻣﺣددة ﻣن اﻟﺑذور ﻟﻛﻝ ﻓﻼح وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺳـ ــﺎﺣﺔ اﻷرض اﻟﺗﻲ ﺳـ ــﻳﻘوم ﺑزراﻋﺗﻬﺎ،

وﻳﺷرف ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗوزﻳﻊ أﺣد أﺑﻧﺎء اﻟﺷﻳﺦ أو ﺳرﻛﺎﻟﻪ أي اﻟوﻛﻳﻝ أو اﻟﻣدﻳر اﻟزراﻋﻲ اﻟذي ﻳﻌﻳﻧﻪ اﻟﺷﻳﺦ

ﻟﻺﺷـراف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟزراﻋﻳﺔ أﺛﻧﺎء ﻏﻳﺎﺑﻪ ٕوادارﺗﻬﺎ ﺗﻔﺻــﻳﻠﻳﺎً ﻣن ﻳوم ﻵﺧر ،وﻓﻲ ﻛﻝ ﺳﻧﺔ ﻳﺗﻛرر اﻟﺟداﻝ
ﺑﻳن اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﺗوزﻳﻊ اﻟﺑذور واﻟﻔﻼﺣﻳن ﺣوﻝ ﺣﺻ ـ ــص اﻟﺑذور اﻟﻣﺧﺻـ ـ ـﺻ ـ ــﺔ ﻟﻬم ،واﻋﺗﺎد اﻟﻔﻼﺣون ﻋﻠﻰ
اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﻛﻣﻳﺎت أﻛﺑر ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺣﺻ ـ ـ ــص ﻣﺑررﻳن ذﻟك ﺑﻌدم ﻛﻔﺎﻳﺗﻬﺎ وﻣﺣذرﻳن ﻣن أن ﺟزءاً ﻣن اﻷرض

ﺳ ـ ــﺗﺑور ﻓﻳﻧﺧﻔض اﻹﻧﺗﺎج ﻣﻣﺎ ﺳـ ـ ـﻳﻌود ﺑﺎﻟﺿ ـ ــرر ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻼح واﻟﺷ ـ ــﻳﺦ ﻋﻠﻰ اﻟﺳـ ـ ـواء ﻟو ﻟم ﺗﻠﺑﻰ ﻣطﺎﻟﺑﻬم.
وﺗواﺟﻪ ﻫذﻩ اﻟﺣﺟﺞ ﻋﺎدة ﺑﺎﻟﺗﺷ ـ ـ ـ ــﻛﻳك وﻋدم اﻟﺗﺻ ـ ـ ـ ــدﻳق وﻣن ﺛم اﻟرﻓض ،وﻳﻔﺗرض اﻟﺷ ـ ـ ـ ــﻳوخ وأﻋواﻧﻬم ﺑﺄن

اﻟﻔﻼﺣﻳن ﻳﺳــﻌون إﻟﻰ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﻣﻳﺎت إﺿﺎﻓﻳﺔ ﻣن اﻟﺑذور ﻟﻳس ﻟﻐرض اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟزراﻋﺔ ٕواﻧﻣﺎ
ﻹطﻌﺎم ﻋواﺋﻠﻬم أو ﺑﻳﻌﻬﺎ ﻟﺗﺟﺎر اﻟﺣﺑوب واﺳ ـ ـ ـ ـ ــﺗﻌﻣﺎﻝ ﺛﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺳ ـ ـ ـ ـ ــداد دﻳوﻧﻬم وﺗﻣوﻳﻝ ﻣﺻ ـ ـ ـ ـ ــروﻓﺎﺗﻬم ﻟذا
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ﻳﻠﺟﺄون إﻟﻰ ﺳـ ــﺟﻼت ﺗوزﻳﻊ اﻟﺑذور ﻟﺳـ ــﻧوات ﻣﺎﺿـ ــﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻧﻬم ﻹﻓﺷـ ــﺎﻝ اﻟﺗﺣﺎﻳﻝ اﻟﻣﻔﺗرض ﻟﻠﻔﻼح
ٕواﻋطﺎءﻩ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟﺑذور اﻟﻼزﻣﺔ ،وﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﻳﻧﺗﻬز ﺑﻌض اﻟﻔﻼﺣﻳن ﻫذﻩ اﻟﻔرﺻــﺔ ﻟﻼﻧﺗﻔﺎع ﺷ ـﺧﺻــﻳﺎً
ﻷن ﺗوزﻳﻊ اﻟﺑــذور ﻳﺗزاﻣن ﻏــﺎﻟﺑـﺎً ﻣﻊ اﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺗﻧﻔــﺎذ اﻟﻔﻼح ﻣــﺎ ﻟدﻳﻪ ﻣن ﻧﻘود وطﻌﺎم ﻣن ﻣﺣﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوﻝ اﻟﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻧﺔ

اﻟﻣﻧﺻــرﻣﺔ ،وﻻ ﺷك ﺑﺄن اﻟﺷﻳﺦ ﺳﻳﻐﺿب ﻟو اﻛﺗﺷف أن أﺣد ﻓﻼﺣﻳﻪ ﺷوﻫد وﻫو ﻳﺑﻳﻊ ﺟزًء ﻣن اﻟﺑذور ﻓﻲ
اﻟﺳوق.

ﻳﺧﺷ ــﻰ اﻟﺷ ــﻳوخ وﻣﺎﻟﻛو اﻷرض ﻣن اﺿ ــطرار اﻟﻔﻼح وﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺎﺳ ــﺔ إﻟﻰ اﺳ ــﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﺑذور
ﻹطﻌﺎم ﻋﻳﺎﻟﻪ ﺣﺗﻰ ﻟو ﻛﺎن ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺣﺳـ ـ ــﺎب اﻟﻣﺣﺻـ ـ ــوﻝ اﻟﻘﺎدم ﻟذا ﻓﻘد اﻋﺗﺎدوا ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﻳم ﺳـ ـ ــﻠﻔﺔ ﻧﻘدﻳﺔ
ﻟﻛﻝ ﻣن ﻳطﻠب ذﻟك ﻛﻲ ﻳﻣوﻝ ﺑﻬﺎ اﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﻣﻌﺎﺷ ـ ــﻳﺔ ﺣﺗﻰ ﻣوﻋد اﻟﺣﺻ ـ ــﺎد ،وﺗﻌرف ﺑﺎﻟﻘرض اﻟﺣﺳ ـ ــن؛
ﻷن اﻟﻔﻼح ﻻ ﻳدﻓﻊ ﻓواﺋد رﺑوﻳﺔ ﻋﻧﻬﺎ ،وﻳﺗﻔﺎوت ﻣﻘدار اﻟﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻠﻔﺔ ﻣن ﻓﻼح ﻵﺧر وﻓﻘﺎً ﻟوﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻌﻪ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ،
وﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣﺎ ﻳﺣﺎوﻝ اﻟﻔﻼﺣون اﻟﺣﺻــوﻝ ﻋﻠﻰ ﺳــﻠف أﻛﺑر ،وﺗﺳﺟﻝ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺻروﻓﺔ ﻟﻠﻔﻼﺣﻳن ﻓﻲ ﺳﺟﻝ أو

اﺳــﺗﻣﺎرة ﺧﺎﺻــﺔ ﺑذﻟك ،وﻳؤﻳد اﻟﻔﻼح اﺳــﺗﻼﻣﻬﺎ ﺑوﺿــﻊ ﺑﺻــﻣﺔ إﺻــﺑﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺳــﺟﻝ أو اﻻﺳــﺗﻣﺎرة ،وﻧظ اًر

ﻷن اﻟﻔﻼﺣﻳن أﻣﻳون ﻓﺈن ذﻟك ﻳﺗم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﺛﻘﺔ ﺑﺳرﻛﺎﻝ اﻟﺷﻳﺦ.

ﺗوﺟد طرﻳﻘﺗﺎن ﻟزراﻋﺔ اﻷرز :اﻟﻧﺛﺎر واﻟﺷ ـ ـ ــﺗﺎﻝ ،وﺗﺷــ ـ ــﺗﻣﻝ اﻟطرﻳﻘﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻧﺛر اﻟﺑذور وﺳ ـ ـ ــﻘﻲ
ﻧﺑﺎﺗﺎت اﻷرز ﺣﺗﻰ ﻧﺿ ـ ـ ــوج ﺳ ـ ـ ــﻧﺎﺑﻠﻬﺎ ﺛم ﺣﺻ ـ ـ ــدﻫﺎ ،وﺗﺧﺗﻠف اﻟطرﻳﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻋن اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ أن ﺷ ـ ـ ــﺗﻼت

اﻷرز ﺗﻧﻘﻝ ﺑﻌد ﺣواﻟﻲ ﺷـ ــﻬر ﻣن زرﻋﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻛﺎن آﺧر ﻣﻐﻣور ﺑﺎﻟﻣﻳﺎﻩ وﻳﺳـ ــﺗﻣر إرواءﻫﺎ ﺑﺎﺳـ ــﺗﻣرار ﺣﺗﻰ

وﻗت ﻗﺻــﻳر ﻗﺑﻝ ﻧﺿــوج ﺳــﻧﺎﺑﻠﻬﺎ وﻣن ﺛم ﺣﺻــﺎدﻫﺎ ،وﺗﻣﺗﺎز ﻫذﻩ اﻟطرﻳﻘﺔ ﺑﺟودة وﻏ ازرة ﻣﺣﺻــوﻟﻬﺎ وﻟﻛﻧﻬﺎ
ﻣرﻫﻘﺔ وﺗﺗطﻠب ﻣن اﻟﻔﻼح ﺟﻬداً أﻛﺑر ﻓﻲ إﻋداد اﻷرض وﻧﻘﻝ اﻟﺷ ـ ـ ـ ـ ــﺗﻼت وﺳ ـ ـ ـ ـ ــﻘﻳﻬﺎ واﻟﻌﻧﺎﻳﺔ ﺑﻬﺎ ،وﻳﺗذﻣر

اﻟﻔﻼﺣون ﻣﻧﻬﺎ ﺧﺎﺻـ ـ ــﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺗم ﻓﻲ ﺷـ ـ ــﻬور اﻟﺻ ـ ـ ــﻳف اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻔﻊ ﻓﻳﻬﺎ درﺟﺎت اﻟﺣ اررة إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳزﻳد ﻋﻠﻰ
اﻟﺧﻣﺳﻳن درﺟﺔ ﻣﺋوﻳﺔ.
ﻷن ز ارﻋــﺔ اﻷرز ﺗﺗطﻠــب ﻛﻣﻳﺎت وﻓﻳرة ﻣن اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻓﺈن اﻟﻬﺎﺟس اﻟرﺋﻳﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻟﻠﻣﺎﻟك واﻟﻔﻼح ﻓﻲ ﺗﻠك
اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻫو اﻟﺣﺻــوﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﻳﺔ زرﻋﻪ ﻣن ﻣﻳﺎﻩ اﻟﺳــﻘﻲ ،وﺗﺳــﻘﻰ اﻷ ارﺿــﻲ ﺳــﻳﺣﺎً أو ﺑﺎﻟﻣﺿــﺧﺎت ،وأدى
اﻧﺧﻔﺎض ﻣﻧﺳـ ـ ــوب ﻣﻳﺎﻩ ﻧﻬر اﻟﻔرات وﻓروﻋﻪ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻣﺷ ـ ـ ــﺎرﻳﻊ اﻟﺳـ ـ ــدود وازدﻳﺎد اﺳ ـ ـ ــﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻓﻲ أﻋﺎﻟﻳﻪ
وﺧﺎﺻــﺔ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﺗرﻛﻳﺔ واﻟﺳورﻳﺔ إﻟﻰ ﺗﺻﺎﻋد اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺿﺧﺎت ،وﻳﻧﺗظر اﻟﻣزارﻋون ارﺗﻔﺎع
ﻣﻧﺳوب اﻟﻧﻬر أو وﺻوﻝ ﻣﺎ ﻳﺳﻣوﻧﻪ ﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ "اﻟرﺷن" ) وﻫﻲ ﻛﻠﻣﺔ ﻓﺻﺣﻰ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻔرﺿﺔ ﻣن اﻟﻣﺎء( وﻳﻘﺻد
ﺑﻬﺎ اﻟﺣﺻﺔ أو ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺎء اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻬم ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻘﺎﺋﻣﻳن ﻋﻠﻰ ﺗوزﻳﻊ اﻟﻣﻳﺎﻩ.
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ﻟﻛﻝ ﺷــﻳﺦ ﻗﻧﺎة ري أو أﻛﺛر ﻟﺳــﻘﻲ أراﺿﻳﻪ وﺗﻌرف ﻋﺎدة ﺑﺎﺳم اﻷرض اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻔﻊ ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻣﺛﻼً "طﺑر"

أي ﻗﻧﺎة "أﺑو ﺧرﺑﺔ" ﻳروي أرﺿﺎً ﺗﻌرف ﺑـ ـ ـ "أﺑو ﺧرﺑﺔ" ،أﻣﺎ "طﺑر أﺑو ﻓﻠوس" ﻓﻘد ﺳﻣﻲ ﺑذﻟك ﻷن اﻟﻔﻼﺣﻳن

اﻟﻣﺷـ ـ ـ ــﺎرﻛﻳن ﻓﻲ ﺷـ ـ ـ ــﻘﻪ ﺣﺻـ ـ ـ ــﻠوا ﻋﻠﻰ أﺟور ﻧﻘدﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻋﻣﻠﻬم .وﻟﻛن ﺟرت اﻟﻌﺎدة ﻋﻠﻰ إﻧﺟﺎز اﻷﻋﻣﺎﻝ

اﻟزراﻋﻳﺔ اﻟﺿــﺧﻣﺔ  -ﻣﺛﻝ ﺷــق اﻟﻘﻧوات واﺳــﺗﺻــﻼح اﻷ ارﺿــﻲ وﺗﺟﻔﻳف اﻟﻣﺳــﺗﻧﻘﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﺗﺿــﺎﻓر

ﺟﻬود أﻋداد ﻛﺑﻳرة ﻣن اﻟﻔﻼﺣﻳن – ﺑطرﻳﻘﺔ "اﻟﺣﺷـ ـ ــر" ،وﻛﻣﺎ ﺗدﻝ اﻟﺗﺳـ ـ ــﻣﻳﺔ ﻓﺈن أﺗﺑﺎع اﻟﺷـ ـ ــﻳﺦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ

ـر ،وﻳﺷـ ـ ـرف
أرﺿ ـ ــﻪ ﻳﺣﺷ ـ ــرون – أي ﻳﺟﻣﻌون وﻳﺳ ـ ــﺎﻗون ﻷداء اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣطﻠوب ،وﻳﻔرض ذﻟك ﻋﻠﻳﻬم ﻗﺳ ـ ـ اً

اﻟﺷــﻳﺦ أو ﻣن ﻳﻧوب ﻋﻧﻪ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻌﻣﻝ وﺣث اﻟﻣﺷــﺎرﻛﻳن ﻋﻠﻰ ﺑذﻝ اﻟﺟﻬد ،وﻻ ﻳﺣﺻــﻝ اﻟﻔﻼﺣون ﻋﻠﻰ

أﺟور وﻟﻛﻧﻬم ﻳظﻔرون ﺑوﺟﺑ ــﺔ أو وﺟﺑ ــﺎت طﻌ ــﺎم ﻣﺟ ــﺎﻧﻳ ــﺔ ،وﻫم ﻻ ﻳﺧﻔون ﻧﻔورﻫم ﻣن أﻋﻣ ــﺎﻝ اﻟﺣﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
وﻳﺳــﺗﻌﻣﻠون ﻫذﻩ اﻟﺗﺳ ــﻣﻳﺔ ﻟوﺻ ــف ﻛﻝ ﻋﻣﻝ ﻣﻛروﻩ ،ﻓﻬم ﻳﻌﺗﺑرون اﻟﺣﺷ ــر ﻣن أﻋﻣﺎﻝ اﻟﺳ ــﺧرة اﻟﻣﻔروﺿ ــﺔ

ﻋﻠﻳﻬم ﺑــﺎﻟﻘوة واﻟﻘﻬر ،وﻻ ﻳﻘﻠــﻝ ﻣن ﻧﻔورﻫم ﻣﻧــﻪ اﻟﻔواﺋــد اﻟﺟﻣــﺎﻋﻳــﺔ اﻟﻣﺗﺣﻘﻘــﺔ ﻣﻧﻬــﺎ .وﺑﻌــد ﻗﻳــﺎم اﻟﺟﻣﻬورﻳــﺔ
وأﻓوﻝ ﺳـ ــﻠطﺔ اﻟﺷـ ــﻳوخ ﺑرزت ﻓردﻳﺔ اﻟﻔﻼح وﻣﻳﻠﻪ إﻟﻰ اﻻﺳـ ــﺗﻘﻼﻝ ﺑﺻـ ــورة ﺟﻠﻳﺔ ﻓﺎﻣﺗﻧﻊ ﻣﻧذﺋذ ﻋن اﻹذﻋﺎن
ﺗﻠﻘﺎﺋﻳﺎً ﻹرادة اﻟﺷﻳﺦ واﻧﺗﻬﻰ اﻟﺣﺷر وﻧدرت زراﻋﺔ اﻷرز ﺑطرﻳﻘﺔ اﻟﺷﺗﺎﻝ.

ﻛﻝ ﻓﻼح ﻣﺳ ـ ـ ـ ـ ــؤوﻝ ﻋن ﺣﻘﻠﻪ وﻳﻬﻣﻪ ﻗﺑﻝ أي ﺷ ـ ـ ـ ـ ــﻲء آﺧر أن ﻳﻛون ﻣﺣﺻ ـ ـ ـ ـ ــوﻟﻪ اﻷوﻓر واﻷﺟود،
وﺗﺷ ـ ـ ــﺟﻊ ﻫذﻩ اﻟﻧظرة اﻟﻔردﻳﺔ اﻟﺿ ـ ـ ــﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺎﻧﻳﺔ وﺣﺗﻰ اﻟﺟﻔﺎء واﻟﻌداء ﺑﻳن اﻟﻔﻼﺣﻳن وﺧﺎﺻ ـ ـ ــﺔ ﻓﻼﺣﻲ

اﻟﺣﻘوﻝ اﻟﻣﺗﺟﺎورة ،وﻳﺑرز ﻫذا اﻟﺗﻧﺎﻓس ﻋﻧد ﻣواﻋﻳد اﻟﺳـ ـ ــﻘﻲ ﻓﻳﺧﺗﻠﻔون أﺣﻳﺎﻧﺎً ﺣوﻝ أوﻟوﻳﺔ اﻟﺳـ ـ ــﻘﻲ؛ ﻟذا ﻓﺈن
دور اﻟﺷـ ـ ـ ــﻳﺦ أو اﻟﺳـ ـ ـ ــرﻛﺎﻝ ﻓﻲ إدارة ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺳـ ـ ـ ــﻘﻲ وﺗوزﻳﻊ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﺣﻳوي ﺟداً ،وﺑدوﻧﻪ ﻗد ﺗظﻬر اﻟﺧﻼﻓﺎت

وﺗﺗطور إﻟﻰ ﻧزاﻋﺎت ﻋﻧﻳﻔﺔ .وﻋﻧدﻣﺎ ﻳﺣﻳن دور اﻟﻔﻼح ﻓﻲ ﺳـ ـ ــﻘﻲ ﺣﻘﻠﻪ ﻳﺗﻬﻳﺄ ﻟذﻟك ﻓﻳﻘﺿـ ـ ــﻲ ﻣﻌظم اﻟوﻗت
ﻓﻲ ﺣﻘﻠﻪ وأﺣﻳﺎﻧﺎً ﻳﺳــﻬر اﻟﻠﻳﻝ ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن اﻟﻔﺗﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﻳرد ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺎء إﻟﻰ أرﺿــﻪ ﺣﺗﻰ ﻻ ﻳﺄﺗﻲ ﻣن ﻳﺳــدﻫﺎ

وﻳﺣوﻝ اﻟﻣﺎء إﻟﻰ أرض أﺧرى ،وﻻ ﻳﺳـ ــﺗﺑﻌد أن ﺗراﻩ ﺣﺎﻣﻼً ﺑﻧدﻗﻳﺔ أو ﻣﺳ ـ ـدﺳ ـ ـﺎً اﺳـ ــﺗﻌداداً ﻟﻛﻝ اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت

واﻟطوارئ ،وﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﻳﺎن ﻳﺗﻔﺎﻗم اﻟﺧﻼف ﺣوﻝ ﺗوزﻳﻊ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻣن ﻣﻼﺳ ـ ـ ــﻧﺔ إﻟﻰ ﺻـ ـ ـ ـراع ﺑﺎﻷﻳدي وﻣن
ﺛم ﻗﺗﺎﻝ ﺑﺎﻟﺳﻼح اﻟﻧﺎري ﻳﻘﻊ ﻓﻳﻪ ﻓﻼح أو أﻛﺛر ﺻرﻳﻌﺎً ،وﻳﺣدث ذﻟك ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻳﺳﺎء اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ

وﻟو اﺳـ ـ ــﺗﻔﻳد ﻣﻧﻬﺎ ﺑطرﻳﻘﺔ رﺷـ ـ ــﻳدة ﻻﻛﺗﻔﻰ اﻟﺟﻣﻳﻊ وزادت .وﺑﻘدر ﺣرص اﻟﻔﻼح ﻋﻠﻰ إرواء أرﺿـ ـ ــﻪ وزﻳﺎدة
ﻣﺣﺻ ـ ــوﻟﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳرﺿ ـ ــﻰ أن ﻳﺿ ـ ــﺎم وأن ﻳﺗﻌدى آﺧر ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ دون أن ﻳرد اﻟﺻ ـ ــﺎع ﺻ ـ ــﺎﻋﻳن ،ﻓﺎﻷﻫم
داﺋﻣﺎً أﻻ ﻳظﻬر ﺑﺻورة اﻟﺿﻌﻳف ﺑﻳن أﻓراد ﻗﺑﻳﻠﺗﻪ.
ﻳﺗﻧﺎوب اﻟﻔﻼح ﻣﻊ أوﻻدﻩ أو أﻗﺎرﺑﻪ ﻓﻲ ﺣ ارﺳ ـ ــﺔ ﺣﻘﻠﻪ ﺧوﻓﺎً ﻋﻠﻰ زرﻋﻪ ﻣن ﻣﺎﺷ ـ ــﻳﺔ ﺟﻳراﻧﻪ ،إذ ﻛﺛﻳ اًر

ﻣﺎ ﻳﺗرك اﻟﻔﻼﺣون ﺑﻘراﺗﻬم ﻟﺗﺳ ـ ـ ـ ـ ــرح وﺗرﻋﻰ ﻓﻲ ﺣﻘوﻝ ﺟﻳراﻧﻬم ﻋﻣداً أو ﺳ ـ ـ ـ ـ ــﻬواً ،وﻻ ﻳﺗﻬﺎون أو ﻳﺗﺳ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻣﺢ

اﻟﻔﻼﺣون ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬم ﻣﻊ ذﻟك ،ورﺑﻣﺎ اﻛﺗﻔﻰ اﻟﻣﺳـ ـ ــﺎﻟم ﻣﻧﻬم ﺑﺎﻟﺷـ ـ ــﻛوى ﻟﻠﺳـ ـ ــرﻛﺎﻝ وﻟﻛن ﻏﺎﻟﺑﺎً ﻳﺄﺧذ اﻟﻔﻼح

81

القبيلة والدين والخرافة والسياسة في جنوب العراق

اﻟﻣﻌﺗدى ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻠﻪ زﻣﺎم اﻷﻣر ﺑﻳدﻩ ﻓﻳطرد اﻟﻣﺎﺷــﻳﺔ ﻣﺳــﺗﻌﻣﻼً ﻓﻲ ذﻟك ﻗﺳوة ﻣﺗﻌﻣدة ﻣﺛﻝ ﺿرﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﻘوار

ﻣﻣﺎ ﻳؤدي إﻟﻰ إﺻــﺎﺑﺗﻬﺎ ﺑرﺿــوض وﺟروح وﻳرﻓق ذﻟك ﺑﻛﻠﻣﺎت ﻗﺎرﺻــﺔ أو ﺳــﺑﺎب ﻣوﺟﻪ إﻟﻰ ﻣﺎﻟﻛﻬﺎ ،وﻣن
اﻟﻣﺣﺗﻣﻝ ﺟداً ﺗﺻ ــﺎﻋد ﻫذﻩ اﻟﺧﻼﻓﺎت وﺑﺳ ــﻬوﻟﺔ ﻻ ﺗﺻ ــدق أﺣﻳﺎﻧﺎً إﻟﻰ ﻧزاﻋﺎت ﻳﺗﺑﺎدﻝ ﻓﻳﻬﺎ اﻟطرﻓﺎن ﻣﺎ ﻫو
أﺳوأ وأﺧطر ﻣن اﻟﺗﻬدﻳد واﻟﺳﺑﺎب.

وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻳﻘﺗرب اﻟﺻــﻳف ﻣن ﻧﻬﺎﻳﺗﻪ ﻳﻛون ﻣوﺳــم اﻟﺣﺻﺎد ﻋﻠﻰ اﻷﺑواب ،وﻳﺗذﻛر اﻟﻔﻼﺣون
ﺑﺷـ ــوق وﺣﺳ ـ ـرة اﻟﻣواﺳـ ــم اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﺑﺎﺳـ ــﺗطﺎﻋﺔ اﻟﻣﺎر ﺑﺣﻘوﻟﻬم وﻟو ﻣن ﺑﻌد اﺳـ ــﺗﻧﺷـ ــﺎق أرﻳﺞ اﻷرز اﻟﻌﻧﺑر،
وﺣﺗﻰ اﻟﺳ ـ ــﺗﻳﻧﺎت اﺳ ـ ــﺗﻌﻣﻝ اﻟﻣﻧﺟﻝ ﻓﻲ اﻟﺣﺻــ ــﺎد وﻣوﻋدﻩ ﻓﻲ ﺷ ـ ــﻬر ﺗﺷـ ـ ـرﻳن اﻷوﻝ ﻋﺎدة وﺗﺳ ـ ــﻣﻰ ﺑواﻛﻳر
اﻟﻣﺣﺻـ ـ ـ ــوﻝ ﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ "اﻟﻬرﻓﻲ" )وﻫﻲ ﻛﻠﻣﺔ ﻓﺻـ ـ ـ ــﻳﺣﺔ ﻣن ﻫرف وﻫرﻓت اﻟﻧﺧﻠﺔ :أي أﺗت ﺛﻣﺎرﻫﺎ ﻋﺎﺟﻼً( أﻣﺎ

اﻟﻣﺗﺄﺧر ﻣﻧﻪ ﻓﻳﻌرف ﺑ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ "اﻵﻓﻠﻲ" )ﻣن أﻓﻝ ﻣﺛﻝ أﻓﻝ اﻟﻘﻣر – أي ﻏﺎب( .وﻳﺳــﺎرع اﻟﺷــﻳوخ واﻟﻔﻼﺣون ﻓﻲ

ﻋرض اﻟﻣﺣﺻ ـ ــوﻝ اﻟﻣﺑﻛر ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺎر اﻟﺣﺑوب ﻻرﺗﻔﺎع ﺳ ـ ــﻌرﻩ ﺑﺳ ـ ــﺑب زﻳﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌرض ﻓﻲ ﺗﻠك

اﻟﻔﺗرة ،وﻟم ﻳﻌد ذﻟك ﻣﻬﻣﺎً ﺑﻌد أن ﻓرﺿــت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳــﺑﻌﻳﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣزارﻋﻳن ﺗﺳــﻠﻳم ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺣﺎﺻﻳﻠﻬم
إﻟﻰ أﺟﻬزة ﺗﺳوﻳق اﻟﺣﺑوب اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ.

ﻳﺟﻣﻊ اﻟﻣﺣﺻوﻝ ﻟﻐرض ﻗﺳﻣﺗﻪ ودوﺳﻪ وﺗذرﻳﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻣرﺗﻔﻊ ﻻ ﺗﺻﻠﻪ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻳﺳﻣﻰ ﺑـ ــ"اﻟﻣﺣﻠﺔ"،
وﺗﺗم ﻗﺳﻣﺔ ﻣﺣﺻوﻝ ﻛﻝ ﻓﻼح ﺑﻳﻧﻪ وﺑﻳن اﻟﺷﻳﺦ ﻓﺗوزن ﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ "اﻟﻘﻔﺔ" ﻟﻠﻔﻼح ﺣﺻﺗﻪ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺧﻣﺳﺎن واﻟﺛﻠث

– أي أﻗﻝ ﻣن اﻟﻧﺻ ـ ـ ــف ﺑﻘﻠﻳﻝ ﺣﺗﻰ أﻗرت ﻗواﻧﻳن اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ اﻟﻘﺳ ـ ـ ــﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺻ ـ ـ ــف ،وﻳﺧﺷ ـ ـ ــﻰ اﻟﺷ ـ ـ ــﻳﺦ ﻋﻠﻰ

ﻣﺣﺻــوﻟﻪ أو ﺣﺻــﺗﻪ ﻣن اﻟﻣﺣﺻــوﻝ ﻣن اﺛﻧﻳن :اﻟطﻳر واﻟﻠص ﻟذا ﻳﺄﻣر ﺑوﺿــﻊ اﻟﺷــﺑﺎك ﻟﻣﻧﻊ اﻟطﻳور ﻣن
اﻹﻏﺎرة ﻋﻠﻳﻪ وﻳﻌﻳن اﻟﺣراس اﻟﻣﺳ ــﻠﺣﻳن ﻟردع اﻟﻠﺻ ــوص ﻋن ﺳ ــرﻗﺗﻪ ﺗﺣت ﺟﻧﺢ اﻟظﻼم ،وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺛﻧﺎء
ﻳﺑدأ اﻟدواﺳــون ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ دوس اﻟﻣﺣﺻــوﻝ ﻟﻔﺻــﻝ اﻟﺣﺑوب ﻋن اﻟﺳــﻧﺎﺑﻝ ،وﻫؤﻻء اﻟدواﺳــون ﻣﺗﺧﺻ ـﺻــون
ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻬم ،وﻳوﺿﻊ اﻟﻣﺣﺻوﻝ ﻓﻲ ﺷﻛﻝ داﺋرة ﺛم ﻳﻘود اﻟدواس دواﺑﻪ ﻣرات ﻋدﻳدة ﻟﺗدوس اﻟﻣﺣﺻوﻝ.
ﻻ ﻳﺷ ــﻌر اﻟزاﺋر ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ ﻣوﺳ ــم اﻟﺣﺻ ــﺎد ﺑﺳ ــرور وﺑﻬﺟﺔ أﻫﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺣﺻ ــوﻝ اﻟﺟدﻳد ،وﻻ ﺗﺗﺧﻠﻝ
ذﻟك ﻣظﺎﻫر اﻟﻔرح واﻻﺣﺗﻔﺎﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﺷـ ـ ــﺎﻫد ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت أﺧرى ،وﻟﻌﻝ ﺳـ ـ ــﺑب ذﻟك ﻫو طﺑﻊ اﻟﻔﻼح اﻟﺟﺎد
ﺑﺷ ـ ـ ــﻛﻝ ﻋﺎم وﻣزاﺟﻪ اﻟﻣﺟﺑوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺣزن ﻣﺛﻝ ﻛﺎﻓﺔ ﺳ ـ ـ ــﻛﺎن اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟذﻳن ﻋﺎﻧوا ﻫم وأﺟدادﻫم ﻣن اﻟظﻠم
واﻟﻘﻬر ﻋﻠﻰ أﻳدي اﻟﻘرﻳب واﻟﻐرﻳب ،ﻛﻣﺎ ﻳﻛون اﻟﻔﻼح ﺣﻳﻧﺋذ ﻣﻧﻬﻛﺎً ﺑﻌد ﻋدة ﺷــﻬور ﻣن اﻟﺟﻬود اﻟﻣﺿ ـﻧﻳﺔ،
واﻷﻫم ﻣن ذﻟك ﺿــﺂﻟﺔ ﺣﺻــﻳﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟﺟﻬود وﺗﻳﻘن اﻟﻔﻼح ﻣن أﻧﻬﺎ ﻟن ﺗﻛﻔﻲ ﻟﺳــد ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﺿــرورﻳﺔ ﺣﺗﻰ

اﻟﻣوﺳم اﻟﻘﺎدم.

82

القبيلة والدين والخرافة والسياسة في جنوب العراق

ﻗﺑﻝ ﺷ ـ ـ ـ ــق اﻟطرق اﻟرﻳﻔﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﺳ ـ ـ ـ ــﺗﻌﺎن اﻟﺷ ـ ـ ـ ــﻳوخ ﺑﺎﻟﺑدو ﻓﻲ ﻧﻘﻝ ﻣﺣﺎﺻ ـ ـ ـ ــﻳﻠﻬم ﻋﻠﻰ ظﻬور
اﻟﺟﻣﺎﻝ إﻟﻰ أﺳـواق اﻟﻣدﻳﻧﺔ وﻣﺧﺎزن اﻟﺣﺑوب ﻓﻳﻬﺎ ،وﻳﺄﺗﻲ ﻫؤﻻء اﻷﻋراب ﺳــﻧوﻳﺎً ﻟﻼﺗﻔﺎق ﻣﻘدﻣﺎً ﻣﻊ اﻟﺷــﻳوخ

ﻋﻠﻰ ذﻟك ،واﻋﺗﺎدت ﻧﻔس ﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺑدو ﻋﻠﻰ اﻟﻌودة ﺳ ـ ـ ـ ــﻧﺔ ﺑﻌد أﺧرى ،وﺗدﻓﻊ ﻟﻬم أﺟورﻫم ﻋﻳﻧﺎً ﺑﻧﺳ ـ ـ ـ ــﺑﺔ

ﻣﺗﻔق ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن اﻟﻛﻣﻳﺎت اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ،وﻋﻠﻰ ﻣدى ﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻬر ﺗﻘرﻳﺑﺎً ﺗﺗﺣوﻝ ﻣدﻳﻧﺔ اﻟﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻣﻳﺔ إﻟﻰ ﻣﺣطﺔ ﻟﻘواﻓﻝ
اﻟﺟﻣﺎﻝ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣن ﻛﻝ ﺻـ ـ ـ ـ ـ ــوب ﻟﺗﻧوخ أﻣﺎم ﻣﺧﺎزن وﻋﻠوات اﻟﺣﺑوب ،وﺑﻌد رﺣﻳﻝ اﻟﺟﻣﺎﻝ ﻣن اﻟﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـوارع

وأﺳواق اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﺗﺄﺗﻲ اﻟﺷﺎﺣﻧﺎت ﻟﻧﻘﻝ أﻛﻳﺎس اﻷرز إﻟﻰ ﺑﻐداد وﻣدن اﻟﻌراق اﻷﺧرى ،وذﻟك ﻗﺑﻝ أن ﺗﺣﺗﻛر
اﻟدوﻟﺔ ﺗﺟﺎرة وﻧﻘﻝ اﻟﺣﺑوب وﺗﻣﻧﻊ ﻧﻘﻝ ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﻳس واﺣد ﺧﺎرج اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣن دون أذﻧﻬﺎ.
ﻣﺎ أن ﻳﻧﺗﻬﻲ ﻣوﺳم اﻷرز ﺣﺗﻰ ﻳﺣﻝ ﻣوﻋد ﺟﻧﻲ اﻟﺗﻣور ،وﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺳﺗﻳﻧﺎت ﻛﺎن اﻟﺗﻣر ذا ﻗﻳﻣﺔ
اﻗﺗﺻــﺎدﻳﺔ وﻏذاﺋﻳﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﺳــﻛﺎن اﻟﻣﻧطﻘﺔ إذ ﺷــﻛﻝ ﻣﺎدة ﻏذاﺋﻳﺔ رﺋﻳﺳــﻳﺔ ﻻ ﻳﺳــﺗﻐﻧﻲ ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻔﻼح

وذو اﻟدﺧﻝ اﻟﻣﺣدود ،وﺗﺣرص ﻛﻝ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ "ﺣﻼﻧﺔ" ﺗﻣر واﺣدة أو أﻛﺛر وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن

ﺣﺎﻓظﺔ اﺳـ ــطواﻧﻳﺔ اﻟﺷـ ــﻛﻝ ﻣﺻـ ــﻧوﻋﺔ ﻣن ﺧوص اﻟﻧﺧﻳﻝ ﺗﻌﺑﺄ ﺑﺎﻟﺗﻣور اﻟﻣﻛﺑوﺳـ ــﺔ .وﻗﺑﻝ ﺗدﻧﻲ أﻫﻣﻳﺔ اﻟﺗﻣر
ﻛﺎن اﻟﻔﻼح اﻟﻣﺎﻟك ﻟﺣﺻـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻓﻲ ﺑﺳـ ـ ـ ـ ــﺗﺎن ﻧﺧﻳﻝ ﻳﻌﺗﺑر ﻣﺣظوظﺎً ﺟداً وﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣﺎ ﺗﺳ ـ ـ ـ ـ ــﻣﻌﻪ وﻫو ﻳﻌدد ﺑﻔﺧر
واﻋﺗزاز أﺻ ـ ـ ـ ــﻧﺎف اﻟﻧﺧﻳﻝ اﻟﻣﻣﺗﺎزة اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﺑﺳ ـ ـ ـ ــﺗﺎﻧﻪ ﻣﺛﻝ اﻟﺧﺿـ ـ ـ ـ ـراوي واﻟﺣﻣراوي واﻟﺑرﻳن وأﺻ ـ ـ ـ ــﺎﺑﻊ

اﻟﻌروس وﻏﻳرﻫﺎ ،وﻳﺑذﻝ اﻟﻔﻼح ﻗﺻــﺎرى ﺟﻬدﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ ﺑﻧﺧﻼﺗﻪ وﺗﻛﺛﻳرﻫﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ زراﻋﺔ اﻟﻔﺳﺎﺋﻝ ،وﻻ

ﺗﺟد ﻓﻼﺣﺎً ﻳﻘﺑﻝ ﺑﺎﻟﺗﺿــﺣﻳﺔ ﺑﻔﺳــﻳﻝ واﺣد ،وﻗد ﻳرﺿــﻰ ﺑﻌد ﺗردد ﺑﺗﺟﻣﻳر ﻓﺳــﻳﻝ زاﺋد ﻋن ﺣﺎﺟﺗﻪ ،واﻟﺗﺟﻣﻳر
ﻌرﻓــﻪ اﻟﻘــﺎﻣوس اﻟﻣﺣﻳط ﺑــﺄﻧــﻪ "ﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺣم اﻟﻧﺧﻠﺔ" ،وﻫو ﻗﻠﺑﻬﺎ اﻟذي ﻳﻐطﻳﻪ
اﻟﺟﻣــﺎرُ ،
ﻫﻲ ﻋﻣﻠﻳــﺔ اﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺗﺧراج ُ
وﻳ ّ
اﻟﺳ ـ ـ ـ ــﻌف واﻟﻛرب وﻳﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣﺧزوﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﻣواد اﻟﺳ ـ ـ ـ ــﻛرﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻗد ﻳﻘطﻊ اﻟﻧﺧﻼت اﻟﻣرﻳﺿ ـ ـ ـ ــﺔ أو

اﻟﻬرﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺛﻣر وﻳﺳﺗﻌﻣﻝ ﺟذوﻋﻬﺎ أو ﻳﺑﻳﻌﻬﺎ ﻟﻛﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﺑﻳوت أو اﻟﻘﻧﺎطر.
ﻻ ﺗﺛﻣر اﻟﻧﺧﻠــﺔ دون ﺗﻠﻘﻳﺢ؛ ﻷﻧﻬﺎ أﺣﺎدﻳﺔ اﻟﺟﻧس وﻳﺗطﻠب ذﻟك ﻗﻳﺎم اﻟﻔﻼح ﺑﻧﻔﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ أو اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ

ﺻــﺎﻋود ﻟﺗﻠﻘﻳﺢ اﻟﻧﺧﻼت اﻟﻣؤﻧﺛﺔ وﻣﻳﻘﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺷــﻬر ﻧﻳﺳﺎن ﻣن ﻛﻝ ﺳﻧﺔ ،وﺗﺷﺗﻣﻝ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻝ ﻛﻣﻳﺎت
ﻣن ﺣﺑﺎت اﻟطﻠﻊ اﻟﻣذﻛرة إﻟﻰ طﻠﻊ اﻷﻧﺛﻰ ،وﻳﻧطوي ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎطرة ﺧﺎﺻـ ـ ـ ــﺔ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻧﺧﻠﺔ ﺳـ ـ ـ ــﺎﻣﻘﺔ
ﻣﻠﺳ ـ ــﺎء ﻓرﺑﻣﺎ ﻫوى ﻣﺗﺳ ـ ــﻠق اﻟﻧﺧﻠﺔ ﻣن أﻋﻼﻫﺎ إﻟﻰ اﻷرض ﻓﺗﺗﻬﺷ ـ ــم ﻋظﺎﻣﻪ ،وﻳﺳ ـ ــﺗﻌﻳن ﻓﻲ ﺗﺳ ـ ــﻠﻘﻬﺎ ﺑﺄداة
ﺑﺳــﻳطﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن ﺳــﻠك ﻣﺑروم ﻋﻠﻰ ﺷــﻛﻝ ﺣﻠﻘﺔ ﻳﻠﻔﻪ اﻟﻣﺗﺳــﻠق ﺣوﻝ ﺳــﺎق اﻟﻧﺧﻠﺔ وﺣوﻝ ﺧﺻ ـرﻩ ﻟﻳﺳــﺗﻌﻣﻠﻪ
ﻛﻌﺗﻠﺔ ﺗﺳ ــﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺻ ــﻌود وﻛذﻟك اﻻﺳ ــﺗﻘرار ﻓﻲ ﻣوﺿ ــﻌﻪ ﻋﻧد وﺻ ــوﻟﻪ ﻷﻋﻠﻰ اﻟﻧﺧﻠﺔ واﺳ ــﺗﻌﻣﺎﻝ ﻳدﻳﻪ

اﻻﺛﻧﺗﻳن ﺑﺣرﻳﺔ ﺗﺎﻣﺔ .وﺑﺎﺳـ ـ ـ ـ ـ ــﺗﺛﻧﺎء اﻟﺗﻠﻘﻳﺢ واﻟﺗﻛرﻳب ﺑﻳن ﺣﻳن وآﺧر ﻟﺗﺧﻔﻳف ﺣﻣﻝ اﻟﻧﺧﻠﺔ ﻣن اﻟﻛرب اﻟزاﺋد
وﺳ ـ ـ ـ ــﻌﻔﻬﺎ اﻟﻳﺎﺑس ﻻ ﺗﺗطﻠب اﻟﻧﺧﻠﺔ ﻋﻧﺎﻳﺔ ﻛﺑﻳرة إذ ﺗﻣﺗد ﺟذورﻫﺎ إﻟﻰ ﺑﺎطن اﻷرض ﻟﺗﺣﺻ ـ ـ ـ ــﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻐذاء
واﻟﻣﺎء اﻟذي ﻳﺗوﻓر ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎق ﻗﻠﻳﻠﺔ ﻗرب ﺿـ ـ ـ ـ ـ ــﻔﺎف اﻟﻧﻬر وذﻟك ﺑﺳـ ـ ـ ـ ـ ــﺑب ارﺗﻔﺎع ﻣﻧﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب اﻟﻣﻳﺎﻩ
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اﻟﺟوﻓﻳــﺔ .وﻟم ﺗﻛن ﻟــدى اﻟﻔﻼﺣﻳن ﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻛــﺎﻓﻳــﺔ ﻋن أﻣراض اﻟﻧﺧﻳــﻝ وﻛﻳﻔﻳــﺔ اﻟوﻗــﺎﻳــﺔ ﻣﻧﻬــﺎ وﻣﻌ ـﺎﻟﺟﺗﻬــﺎ
ﻓﻛﺎﻧت اﻟﻘوارض ﺗﻠﺣق أﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ار اًر ﻛﺑﻳرة ﺑﺟذوع اﻟﻧﺧﻝ ،ﻛﻣﺎ ﺗﺻـ ـ ـ ـ ـ ــﻳب اﻵﻓﺎت اﻟﺛﻣﺎر دون أن ﻳﻛون ﻟﻠﻔﻼح

ﻋﻼج ﻧﺎﺟﺢ ﻟﻬﺎ .وﻋﻠﻰ ﺳـ ـ ــﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ إذ ﺷـ ـ ــﺎﻫد اﻟﻔﻼح ﺛﻣﺎ اًر ﺳـ ـ ــوداء ﻓﺎﺳـ ـ ــدة ﻋﻠﻰ "ﻋﺛق"  -أي ﻋذق –
اﻟﻧﺧﻠﺔ اﻛﺗﻔﻰ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﻳق اﻟﻣرح ﺑﺄن طﺎﺋر اﻟﻌﻘﻌق ﻗد ﻓﻌﻝ ذﻟك ﺑﻬﺎ.

ﺗﻌرف اﻟﺛﻣﺎر ﻓﻲ أوﻝ ﻧﻣوﻫﺎ ﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ "اﻟﺷـ ـ ـ ــﻳص" وﺑﻌد أن ﺗﺑﻠﻎ ﺣﺟﻣﻬﺎ اﻟﻛﺎﻣﻝ وﺗﺑدأ ﺑﺎﻻﺻـ ـ ـ ــﻔرار أو
ﺑﺎﻻﺣﻣرار إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻧوع اﻟﺣﻣراوي واﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣذاق اﻟﺣﻠو ﺗﺳﻣﻰ ﺑ ــ ـ ـ ـ ـ ـ "اﻟﺧﻼﻝ" وﻳزداد اﻫﺗﻣﺎم اﻟطﻳور
واﻟﻧ ــﺎس ﺑﻬــﺎ وﻳﻌ ــﺎﻧﻲ اﻟﻔﻼح ﻓﻲ ﺣﻣ ــﺎﻳ ــﺔ ﺛﻣ ــﺎر اﻟﻧﺧــﻝ ﻣن اﻷطﻔ ــﺎﻝ اﻟــذﻳن ﻻ ﻳﺗورﻋون ﻋن رﺟم ﻧﺧﻼﺗ ــﻪ
ﺑﺎﻟﺣﺟﺎرة ﻹﺳــﻘﺎط ﺛﻣﺎرﻫﺎ وﻣن اﻟﺷــﺑﺎب اﻟذﻳن ﻳﺗﺳــﻠﻘون اﻟﻧﺧﻝ ﻣن وراء ظﻬرﻩ .وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻧﺿــﺞ اﻟﺛﻣﺎر ﺟزﺋﻳﺎً
وﺗﺗﺣوﻝ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺳﻣﻰ ﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ "اﻟرطب" ﻳﺗﻬﺎﻓت اﻟﻧﺎس واﻟطﻳور ﻋﻠﻳﻬﺎ وﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﻣن اﻷﻧواع اﻟﻣﻣﺗﺎزة

واﻟﻧﺎدرة ،وﻳﺗﺿ ـ ـ ــﺎﻋف ﻫم اﻟﻔﻼح اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ،وﻗﺑﻝ أن ﺗﺗدﻫور ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺗﻣور ﻛﺎن اﻟﺷ ـ ـ ــﻳﺦ أو

ﻣن ﻳﻧوب ﻋﻧﻪ ﻳﺷــرف ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺟﻧﻲ اﻟﺛﻣﺎر وﻗﺳــﻣﺗﻬﺎ ،وﻳﻘوم اﻟﻔﻼح أو اﻟﺻــﺎﻋود ﺑﻘطﻊ أﻋذاق اﻟﻧﺧﻝ
ﻟﺗﺳـ ـ ـ ـ ــﻘط ﻋﻠﻰ اﻷرض ﺛم ﺗﺟﻣﻊ ﻏﻠﺔ اﻟﺑﺳـ ـ ـ ـ ــﺗﺎن ﻓﻲ ﻣﻛﺎن واﺣد ،وﺗﺟﺗذب ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺟﻣﻌﺎً ﻣن اﻟﻧﺳ ـ ـ ـ ـ ـﺎء

واﻷطﻔﺎﻝ ﺑﺄﻣﻝ اﻟﺗﻘﺎط ﺣﺑﺎت اﻟﺗﻣر اﻟﻣﻬﻣﻠﺔ واﻟﻣﺗروﻛﺔ واﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ ﻣن ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺟﻧﻲ ،وﻳﺳ ـ ـ ــﺗﻌﻣﻠون اﻟﺟﻳد ﻣن

ﻏذاء واﻟرديء واﻟﺗﺎﻟف ﻋﻠﻔﺎً ﻟﻠﺣﻳواﻧﺎت ،وﻓﻲ ﻣﺧزن اﻟﺷـ ـ ـ ــﻳﺦ ﻳﻧﻬﻣك اﻟﻌﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﻛﺑس اﻟﺗﻣور
اﻟﻣﺣﺻـ ـ ـ ــوﻝ
ً
اﻟﺟﻳدة أي ﺗﻌﺑﺋﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﻼن ﺗﻣﻬﻳداً ﻟﺑﻳﻌﻬﺎ.
ﺑﻌد اﻧﺧﻔﺎض أﺳ ـ ـ ـ ـ ــﻌﺎر اﻟﺗﻣور وﺗﻐﻳر اﻟﻧﻣط اﻻﺳ ـ ـ ـ ـ ــﺗﻬﻼﻛﻲ ﻟﻠﻔﻼﺣﻳن ﺗدﻫورت ﻗﻳﻣﺔ اﻟﻧﺧﻳﻝ واﻟﺗﻣور
وأﻫﻣﻝ اﻟﻔﻼﺣون واﻟﻣﺎﻟﻛون ﺗﻠﻘﻳﺢ وﺗﻛرﻳب اﻟﻧﺧﻝ ﺣﺗﻰ ﻏدا ﻣن اﻟﻣﻌﺗﺎد ﻣﺷـ ـ ـ ــﺎﻫدة ﻧﺳـ ـ ـ ــﺑﺔ ﻛﺑﻳرة ﻣن اﻟﻧﺧﻳﻝ
وﻫﻲ ﻻ ﺗﺣﻣﻝ ﺳـ ـ ـ ـ ــوى "اﻟﺷـ ـ ـ ـ ــﻳص" أي اﻟﺛﻣﺎر ﻏﻳر اﻟﻧﺎﺿـ ـ ـ ـ ــﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﻝ ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﻠﻘﻳﺣﻬﺎ ،وﻟم ﻳﻌد ﻣن
اﻟﺳـ ـ ـ ـ ـ ــﻬﻝ إﻳﺟﺎد ﻣن ﻳﻘﺑﻝ ﺑﺻـ ـ ـ ـ ـ ــﻌود اﻟﻧﺧﻝ ﻟﺗﻠﻘﻳﺣﻬﺎ وﺗﻛرﻳﺑﻬﺎ وﻗطﻊ ﻋذوﻗﻬﺎ .وﺧﻼﻓﺎً ﻟﻣﺎ ذﻛرﻩ أﺣد اﻟﻛﺗﺎب

اﻟﻌراﻗﻳﻳن ﻣن أن ﺳ ـ ــﺑب ذﻟك ﻫو ﺗﻌود اﻟﻔﻼﺣﻳن ﻋﻠﻰ ﻟﺑس اﻷﺣذﻳﺔ ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬم ﻏﻳر ﻗﺎدرﻳن ﻋﻠﻰ ﺻ ـ ــﻌود

اﻟﻧﺧﻝ ﻓﺈن اﻟﺳ ــﺑب اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻫو ﺗدﻧﻲ اﻷﻫﻣﻳﺔ اﻻﻗﺗﺻ ــﺎدﻳﺔ واﻟﻐذاﺋﻳﺔ ﻟﻠﺗﻣور وﺗؤﻛد اﻹﺣﺻ ــﺎﺋﻳﺎت اﻟرﺳ ــﻣﻳﺔ
إﻟﻰ ﻧﻘﺻ ـﺎن ﻋدد اﻟﻧﺧﻳﻝ ﻓﻲ اﻟﻌراق ﻓﻲ ﺳــﺑﻌﻳﻧﺎت اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿــﻲ ﺑﻧﺳــﺑﺔ اﻟﺛﻠث .وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻟم ﻳﻌد
اﻟﻔﻼح وﻏﻳرﻩ ﻣن اﻟﺳـ ـ ـ ــﻛﺎن ﻣﻌﺗﻣداً ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣور ﻛﻣﺎدة ﻏذاﺋﻳﺔ رﺋﻳﺳـ ـ ـ ــﻳﺔ ﻗﻝ اﺳـ ـ ـ ــﺗﺧدام ﻛرب اﻟﻧﺧﻳﻝ ﻛوﻗود
واﺳ ـ ـ ــﺗﺑدﻝ ﺑﺎﻟﻧﻔط واﻟﻐﺎز وﺗطﻠﻊ اﻟﻔﻼح إﻟﻰ ﺑﻧﺎء ﺑﻳﺗﻪ ﺑﺎﻷﺳ ـ ـ ــﻣﻧت واﻵﺟر ﺑدﻻً ﻣن اﻟطﻳن وﺳـ ـ ـ ـﻌف اﻟﻧﺧﻳﻝ

وﺗدﻧﻰ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻـ ــر واﻟﺣﻼن وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﻠوازم واﻷﺛﺎث اﻟﻣﺻـ ــﻧوﻋﺔ ﻣن ﺳـ ــﻌف اﻟﻧﺧﻳﻝ ،وﻳرﺟﺢ

أن ﺗﻛون اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺻـ ـ ــﻧﻊ ﻫذﻩ ﻗد أوﺷـ ـ ــﻛت ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻘراض ،ﻛﻣﺎ أن اﻟﻌﻣران ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ اﻟﺷـ ـ ــﺎﻣﻳﺔ
وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن ﻣدن اﻟﻌراق اﻟﺟﻧوﺑﻳﺔ ﻳﺗوﺳ ــﻊ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻷﺧﻳرة ﻋﻠﻰ ﺣﺳ ــﺎب ﺑﺳ ــﺎﺗﻳن اﻟﻧﺧﻝ اﻟﻘرﻳﺑﺔ ﻣﻧﻬﺎٕ .واذا
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أﺿــﻔﻧﺎ ﻫذا اﻟﻌﺎﻣﻝ اﻟﻣﻬم إﻟﻰ اﻧﺣﺳــﺎر اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣور ﺗﺑﻳن ﻟﻧﺎ أﺳــﺑﺎب إﻫﻣﺎﻟﻬﺎ .وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ
ﺷـ ــﻬدت ﺗردي ﻗﻳﻣﺔ اﻟﻧﺧﻝ ﻓﻲ اﻟﻌراق ﻛﺎﻧت اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣطﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻠﻳﺞ وﻓﻲ ﺷـ ــﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ ﺗﺷـ ــﺟﻊ
زراﻋﺗﻬﺎ وﺗوﻓر اﻟﺗﺳــﻬﻳﻼت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﻔﻧﻳﺔ ﻟﺗﺳــوﻳق اﻟﺗﻣور وﺗﺻدﻳر اﻟﻔﺎﺋض ﻣﻧﻬﺎ ،وﻻ ﺑد أن ﺗﺄزم اﻟظروف
اﻟﻣﻌﻳﺷ ـ ـ ـ ــﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق أﺛر ﺣرب اﻟﺧﻠﻳﺞ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ وﻓرض اﻟﺣظر اﻻﻗﺗﺻ ـ ـ ـ ــﺎدي ﻋﻠﻳﻪ ﻟﻔت اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ أﺧﻳ اًر إﻟﻰ

ﻓداﺣﺔ اﻷﺧطﺎء اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ اﻟﺗﻔرﻳط ﺑﻬذﻩ اﻟﺛروة اﻟزراﻋﻳﺔ اﻟﻐذاﺋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﱠ
ﻣن اﷲ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻫﻝ اﻟﻌراق.
ﺗرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺎﺷﻳﺔ

ﺷــﻛﻠت ﺗرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺎﺷﻳﺔ ﻧﺳﺑﺔ ﻳﺳﻳرة ﻣن اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟزراﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ ،وﻳرﺟﻊ ذﻟك
إﻟﻰ ﻗﻠﺔ اﻟﻣراﻋﻲ وﺻــﻌوﺑﺔ اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳن ﻧﺷــﺎطﻲ اﻟزراﻋﺔ وﺗرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺎﺷــﻳﺔ ،إذ ﺗﺛﻳر ﺗرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺎﺷﻳﺔ ﻗرب ﻣزارع
اﻷرز اﻟﻣﺷ ــﺎﻛﻝ ﻟﻠﻔﻼﺣﻳن اﻟذﻳن ﻳﺣرﺻـ ــون ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﻳﺔ زرﻋﻬم وﻣﺣﺎﺻ ــﻳﻠﻬم وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬم

ﻳﻧظرون ﺑﻘﻠق إﻟﻰ اﻗﺗﻧﺎء ﺟﻳراﻧﻬم ﻟﻌدة رؤوس ﻣن اﻟﻣﺎﺷـ ـ ــﻳﺔ وذﻟك ﻷن اﺣﺗﻣﺎﻝ دﺧوﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺣﻘوﻟﻬم ﻟﻠرﻋﻲ
ﻓﻳﻬﺎ وﺗﺧرﻳب زرﻋﻬم ﻳزداد ﺧﺎﺻ ـ ـ ـ ـ ــﺔ وأن ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎﺷ ـ ـ ـ ـ ــﻳﺔ ﻳﻌﻬد ﺑﻬﺎ أﺣﻳﺎﻧﺎً إﻟﻰ اﻷﺣداث اﻟذﻳن ﻻ

ﻳدرﻛون ﺟﺳـ ــﺎﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳـ ــؤوﻟﻳﺔ .واﺳـ ــﺗﺛﻧﺎءاً ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻧﺟﺢ أﺣد اﻟﺳـ ــﻛﺎن وﻋﺎﺋﻠﺗﻪ ﻓﻲ اﻣﺗﻼك ﻗطﻳﻊ ﻛﺑﻳر

ﻧﺳ ـ ـ ـ ــﺑﻳﺎً ﻣن اﻟﺑﻘر واﻟﺟﺎﻣوس إﻻ أن ذﻟك ﺗطﻠب ﻣﻧﻬم ﻗد اًر ﻛﺑﻳ اًر ﻣن اﻟدﻫﺎء وﺣﺳ ـ ـ ـ ــن اﻟﺗﺻ ـ ـ ـ ــرف واﻷﻧﺎﻧﻳﺔ،
ﻓﻠﺿــﻣﺎن اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺳــﺎﺣﺔ ﻛﺑﻳرة ﻣن اﻷرض اﻟزراﻋﻳﺔ اﻟﺧﺻــﺑﺔ اﻟﻘرﻳﺑﺔ ﻣن ﻣﺳــﺎﻛﻧﻬم وﺣظﺎﺋرﻫم ﺗﺣت

ﺳ ــﻳطرﺗﻬم ﺗﻔﻧﻧوا ﻓﻲ إﺛﺎرة اﻟﻣﺷ ــﻛﻼت ووﺿ ــﻊ اﻟﻌﻘﺑﺎت أﻣﺎم ﻣﺎﻟﻛﻬﺎ اﻟذي اﺿ ــطر إﻟﻰ زراﻋﺗﻬﺎ ﺑﻣﺣﺎﺻ ــﻳﻝ
ﺗﻠﺑﻲ اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت ﻣرﺑﻲ اﻟﻣﺎﺷـ ـ ـ ـ ـ ــﻳﺔ إﻟﻰ ﻋﻠف ﻟﺣﻳواﻧﺎﺗﻬم .أﻣﺎ ﺑﻌض اﻟﺷـ ـ ـ ـ ـ ــﻳوخ اﻟذﻳن اﻗﺗﻧوا ﻗطﻌﺎﻧﺎً ﻣن اﻟﻐﻧم
ﻣؤﻛدﻳن ﺑذﻟك ﻋﻠﻰ ارﺗﺑﺎطﻬم اﻟوﺛﻳق ﻏﻳر اﻟﻣﻧﻘطﻊ ﺑﻣﺎﺿــﻳﻬم اﻟﺑدوي اﻟرﻋوي ﻓﻘد اﺿطروا إﻟﻰ اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ
رﻋﺎة ﻟﻠﻌﻧﺎﻳﺔ ﺑﻬم واﻟﺗﻧﻘﻝ ﺑﻬﺎ ﺑﻳن اﻟﻣراﻋﻲ ،ﻛﻣﺎ ﻳرﺑﻲ اﻟﺑﻌض اﻟﺟﻳﺎد اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻷﺻﻳﻠﺔ.
وﺣﺗﻰ وﻗت ﻗرﻳب ﻛﺎن اﻣﺗﻼك اﻟﻔﻼح ﻟﺑﻘرة ﺿ ـ ــرورة ﺣﻳﺎﺗﻳﺔ وذﻟك ﻟﺳ ـ ــد اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ اﻟﻐذاﺋﻳﺔ،
ﻛﻣﺎ ﻳوﻓر ﻟﻪ ذﻟك ﺑﻳن ﺣﻳن وآﺧر ﺑﻌض اﻟدﻧﺎﻧﻳر ﺛﻣﻧﺎً ﻟﻠﻌﺟوﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﺑﻳﻌﻬﺎ ،وﺣﺗﻰ ﺑﻌض ﺳـ ـ ـ ـ ـ ــﻛﺎن اﻟﻣدﻳﻧﺔ
ﻛــﺎﻧوا ﺣرﻳﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻳن ﻋﻠﻰ اﻗﺗﻧــﺎء ﺑﻘرة ،إﻻ أن اﻟﺗﻐﻳرات ﻓﻲ ﻧﻣط اﻟﻌﻳش واﻟﻌــﺎدات ﺟﻌﻠــت ﻣن ﻏﻳر اﻟﻣﻘﺑوﻝ
وﺟود ﺣظﻳرة ﻓﻲ اﻟﻣﻧزﻝ ،واﺳــﺗﺑدﻝ اﻟﻛﺛﻳرون اﻟﺣﻠﻳب اﻟطﺎزج ﺑﻣﺳــﺣوق اﻟﺣﻠﻳب اﻟﻣﺳــﺗورد ﻣن أﺟﻝ اﻟﺻورة
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳطﻣﺣون إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ.
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ﺗطوﻳر اﻟزراﻋﺔ
ظﻠت اﻟطرق واﻟوﺳ ـ ـ ـ ــﺎﺋﻝ اﻟزراﻋﻳﺔ ﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﺣﺗﻰ اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻓﻘد اﺗﺑﻊ اﻟﻔﻼح ﻧﻔس اﻟطرق
واﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺗﺧدم ذات اﻷدوات اﻟزراﻋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎ اﻟﻔﻼﺣون ﻣﻧذ آﻻف اﻟﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻧﻳن ،ﻓﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﺗﻘﻧﻳﺎت
اﻟزراﻋﻳــﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳــدﻳــﺔ ﺗﺗوارث ﻣن ﺟﻳــﻝ ﻵﺧر دون أن ﻳط أر ﻋﻠﻳﻬــﺎ أي ﺗﻐﻳﻳر أو ﺗطوﻳر ،ﻓــﺎﻋﺗﻣــد اﻟﻔﻼح ﻓﻲ
ﺣرث اﻷرض اﻟﻣﺣراث اﻟﻳدوي أو اﻟذي ﺗﺟرﻩ اﻟﺣﻳواﻧﺎت واﺳ ـ ـ ـ ــﺗﺧدم اﻟﻣﺳ ـ ـ ـ ــﺣﺎة ﻓﻲ ﺣﻔر وﺗﻘﻠﻳب وﺗﺳ ـ ـ ـ ــوﻳﺔ
اﻷرض واﻟﻣﻧﺟﻝ ﻓﻲ إزاﻟﺔ اﻷﻋﺷــﺎب وﺣﺻــﺎد اﻟزرع ،وﻛﺎن ﻳﺳــﻘﻲ أرﺿــﻪ ﺳــﻳﺣﺎً وﻳﺗرك ﻣﺳﺎﺣﺎت ﻛﺑﻳرة ﻣن

اﻷرض اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻧﺳ ــﺑﻳﺎً ﺑو اًر أو ﻣزروﻋﺔ ﺟزﺋﻳﺎً .وﻟﻬذﻩ اﻷﺳ ــﺑﺎب ﻓﻘد ظﻠت إﻧﺗﺎﺟﻳﺔ اﻷرض واﻟﻔﻼح ﻣﺗدﻧﻳﺔ
وﻣﻊ ذﻟــك ﻟم ﺗﺧﻠو طرﻳﻘﺗــﻪ اﻟﺗﻘﻠﻳــدﻳــﺔ ﻓﻲ اﻟز ارﻋــﺔ ﻣن ﻣﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺣــﺎت ﻣن اﻹﺑــداع ﻓﻘــد ﻋرف أﻫﻣﻳــﺔ اﻟﺑــذور

"اﻟﻣﻌرﺑﺔ" أي اﻟﻣﻧﺗﻘﺎة ﻓﻲ إﻧﺗﺎج ﻣﺣﺎﺻ ـ ـ ــﻳﻝ وﻓﻳرة وﺟﻳدة ﻛﻣﺎ ﻗﺎدﺗﻪ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﺧﺗراع اﻟﺳ ـ ـ ــدود اﻟﺑﺳ ـ ـ ــﻳطﺔ
اﻟﺗﻲ أﺗﺎﺣت ﻟﻪ ﺗوﻓﻳر اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻟﻣزروﻋﺎﺗﻪ ،وﻳﺗﻛون اﻟﺳــد ﻋﺎدة ﻣن ﺷــﺑﻛﺔ ﻣن اﻟﺧﻳوط اﻟﻘوﻳﺔ  -أﺷــﺑﻪ ﺑﺷــﺑﻛﺔ

ﺻ ــﻳد اﻷﺳ ــﻣﺎك – ﺗرﺑط ﺑﻳن ﺿ ــﻔﺗﻲ اﻟﻧﻬر ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن ﻗﻧﺎة اﻟري اﻟﺗﻲ ﻳراد اﻧﺳ ــﻳﺎب اﻟﻣﺎء إﻟﻳﻬﺎ ﺛم ﺗوﺿ ــﻊ

أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻛﻣﻳﺎت ﻣن "اﻟﺑوﻩ" أو ﺳﻳﻘﺎن اﻟﻣﺣﺎﺻﻳﻝ اﻟﺟﺎﻓﺔ واﻟﺗراب.
وﻣﻧذ اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ازداد اﺳ ــﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﻣﻛﻧﻧﺔ اﻟزراﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷ ــﺎﻣﻳﺔ ﺑﺻ ــورة ﻣﻠﺣوظﺔ
ﻓﺎﺷ ـ ــﺗرى ﻏﺎﻟﺑﻳﺔ اﻟﺷ ـ ــﻳوخ ﻣﺿ ـ ــﺧﺎت ﻣﺎء ﺗﻌﻣﻝ ﺑوﻗود اﻟدﻳزﻝ ،وأُدﺧﻝ اﻟﻣﺣراث اﻵﻟﻲ ﻟﻳﺣﻝ ﻣﺣﻝ اﻟﻣﺣراث
اﻟﻳدوي ،ﻛﻣﺎ اﺳ ــﺗﺧدﻣت اﻵﻟﻳﺎت ﻓﻲ ﺷ ــق وري ﻗﻧوات اﻟري ،وﻟم ﻳﺑدأ اﺳـــﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﺣﺎﺻـ ــدات اﻵﻟﻳﺔ إﻻ ﻓﻲ
اﻟﺳ ــﺗﻳﻧﺎت ،وأﻗﺑﻝ اﻟﺷ ــﻳوخ وﻣﺎﻟﻛو اﻷ ارﺿـــﻲ ﻋﻠﻰ ﺷـ ـراءﻫﺎ ﺑﻌد أن اﺳ ــﺗوردﻫﺎ أﺣدﻫم .وﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺗوﻗﻊ ﻓﻘد

ظﻬرت ﺻ ـ ـ ــﻌوﺑﺎت ﻓﻧﻳﺔ وﺗﺷ ـ ـ ــﻐﻳﻠﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻷوﻟﻰ ،ودﻓﻌت ﻛﺛرة أﻋطﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﺷ ـ ـ ــﻛﻳك ﻓﻲ وﻣﻼءﻣﺗﻬﺎ
ﻟطرق زراﻋﺔ اﻷرز اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ وﻋواﻣﻝ اﻟﺑﻳﺋﺔ ،وأﻧﺣوا ﺑﺎﻟﻼﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳــﺗوردﻫﺎ ،وﻟﻛن ﺑﻌد أن ﺣﻠت ﻣﺷﻛﻼت
اﻟﺗﺷ ــﻐﻳﻝ واﻟﺻ ــﻳﺎﻧﺔ ﺗﺑددت ﻫذﻩ اﻟﺷـــﻛوك وﺣﻝ ﻣﺣﻠﻬﺎ اﻗﺗﻧﺎع ارﺳ ــﺦ ﺑﻔواﺋدﻫﺎ اﻟﺟﻣﺔ .وﺑﺳـ ــﺑب إﻗﺑﺎﻝ ﻣﺎﻟﻛﻲ
اﻷ ارﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻋﻠﻰ اﻗﺗﻧــﺎء واﺣــدة أو أﻛﺛر ﻣﻧﻬــﺎ ﺗﺟــﺎوزت اﻟطــﺎﻗــﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة اﺣﺗﻳــﺎﺟــﺎت اﻟﻣزارﻋﻳن ﻣﻣــﺎ ﺟﻌﻠﻬم
ﻳﺗﺟﻬون إﻟﻰ ﺗﺄﺟﻳرﻫﺎ إﻟﻰ ﻣزارﻋﻳن آﺧرﻳن.
وﻣن أﻫم اﻟﺻ ـ ـ ـ ـ ــﻌوﺑﺎت اﻟﻔﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ واﺟﻬت إدﺧﺎﻝ اﻟﻣﻛﻧﻧﺔ اﻟزراﻋﻳﺔ :ﻧدرة اﻟﻔﻧﻳﻳن اﻟﻣﺎﻫرﻳن اﻟﻘﺎدرﻳن
ﻋﻠﻰ ﺗﺷــﻐﻳﻠﻬﺎ وﺻــﻳﺎﻧﺗﻬﺎ ﺑﻛﻔﺎءة ،ﻓﺎﻟﻣﺳؤوﻝ ﻋن ﺗﺷﻐﻳﻝ اﻟﻣﺿﺧﺔ أو اﻟﻣﺣراث – وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻛون ﻣن أﺑﻧﺎء
اﻟﻔﻼﺣﻳن – ﻟﻳس ﻣؤﻫﻼً ﻟﺗﺻ ــﻠﻳﺢ ﺳ ــوى اﻷﻋطﺎﻝ اﻟﺑﺳ ــﻳطﺔ ﻟذا ﻳﺿ ــطر ﻏﺎﻟﺑﺎً إﻟﻰ ﺗﻔﻛﻳك اﻟﺟزء اﻟﻣﻌطوب
وﻧﻘﻠﻪ إﻟﻰ ﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻧﺟف ﺣﻳث ﺗوﺟد ورش ﻋدﻳدة ﻣﺗﺧﺻـ ـ ـ ـﺻ ـ ـ ــﺔ ﻓﻲ ﺗﺻ ـ ـ ــﻠﻳﺢ اﻟﻣﻛﺎﺋن واﻵﻟﻳﺎت ﻳﻌﻣﻝ ﻓﻳﻬﺎ

ﻓﻧﻳون ﻣﺎﻫرونٕ ،واذا ﻟم ﺗﺗوﻓر ﻗطﻊ اﻟﻐﻳﺎر ﻓﻲ اﻟﻧﺟف ﻓﺈن اﻟﺳ ـ ـ ـ ـ ــﻔر إﻟﻰ ﺑﻐداد ﻟﺷـ ـ ـ ـ ـ ـراءﻫﺎ ﻣن اﻟﺷ ـ ـ ـ ـ ــرﻛﺎت
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اﻟﻣﺳـ ـ ــﺗوردة ﻳﻛون ﺿـ ـ ــرورﻳﺎً ،وﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣﻝ أن ﺗﺗوﻗف اﻟﻣﺎﻛﻧﺔ أو اﻵﻟﻳﺔ ﻋدة أﻳﺎم ﻗﺑﻝ أن ﻳﺗم إﺻـ ـ ــﻼﺣﻬﺎ،

وﻳﺧﺷﻰ ﻣﺎﻟﻛو اﻷرض وﻓﻼﺣوﻫﺎ ﻣن ﺗﻌطﻝ ﻣﺿﺧﺔ اﻟﻣﺎء ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﺳﻘﻲ اﻟﻣزروﻋﺎت.

ﻳؤﻛد اﻟﺑﻌض ﺑﺄن طرد اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻷﻋداد ﻛﺑﻳرة ﻣن اﻟﻌراﻗﻳﻳن اﻟﺷ ـ ـ ــﻳﻌﺔ  -ﺑدءاً ﻣن أواﺋﻝ اﻟﺳ ـ ـ ــﺑﻌﻳﻧﺎت

ﺑذرﻳﻌﺔ اﻧﺣدارﻫم ﻣن أﺻــوﻝ إﻳراﻧﻳﺔ – أدى إﻟﻰ أزﻣﺔ زراﻋﻳﺔ ﻛﺑرى؛ ﺑﺳــﺑب ﺷــﻣوﻝ ﻫذا اﻟﺗﻬﺟﻳر اﻟﺗﻌﺳــﻔﻲ

أﻋداداً ﻏﻳر ﻗﻠﻳﻠﺔ ﻣن اﻟﻔﻧﻳﻳن اﻟﻣﺎﻫرﻳن ﻓﻲ ﺻ ـ ـ ـ ـ ــﻳﺎﻧﺔ اﻟﻣﻛﺎﺋن واﻵﻻت اﻟزراﻋﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻧﺟف
واﻟذﻳن ﻛﺎﻧوا ﻳﻘدﻣون ﺧدﻣﺎت ﺿـ ــرورﻳﺔ ﻟﻣزارﻋﻲ اﻟﻔرات اﻷوﺳـ ــط ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷـ ــﺎﻣﻳﺔ ،وﻧﺗﺞ ﻋن
ذﻟك ﻧﻘص واﺿﺢ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت وأﺿرار ﺑﺎﻟزراﻋﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم.
ﻟم ﺗﻧﺟﺢ ﺗﺟرﺑــﺔ إدﺧــﺎﻝ اﻵﻟﻳــﺎت اﻟزراﻋﻳــﺔ ﻋن طرﻳق ﻣﺣطــﺎت اﻟﺗــﺄﺟﻳر اﻟﺗﻲ ﺗــدﻳرﻫــﺎ اﻟــدوﻟــﺔ وﻳرﺟﻊ
ذﻟك إﻟﻰ أﺳـ ـ ــﺑﺎب ﻓﻧﻳﺔ ٕوادارﻳﺔ ،واﺷ ـ ـ ــﺗﻛﻰ اﻟﻔﻼﺣون ﻣن ﺳ ـ ـ ــوء إدارة ﻫذﻩ اﻟﻣﺣطﺎت واﺗﻬﻣوا ﺑﻌض ﻣدﻳرﻳﻬﺎ
واﻟﻣﺳـ ــؤوﻟﻳن ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺎﺳـ ــﺗﻐﻼﻝ ﺳـ ــﻠطﺎﺗﻬم وﻗﺑض اﻟرﺷ ـ ـوات وﺗﻔﺿـ ــﻳﻝ اﻷﻗﺎرب واﻟﻣﺣﺎﺳـ ــﻳب ،ﻛﻣﺎ ﻋﺎﻧت ﻫذﻩ

اﻟﻣﺣطﺎت أﻳﺿ ـﺎً ﻣن ﺻــﻌوﺑﺎت ﻓﻧﻳﺔ ﻧﺗﺟت ﻋن ﻗﻠﺔ إﻗﺑﺎﻝ أﺻــﺣﺎب اﻟﻣﻬﺎرات واﻟﺧﺑرات اﻟﻔﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻝ
ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺳﺑب ﺗدﻧﻲ اﻟرواﺗب واﻷﺟور اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻌﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص.

ﻓﻲ اﻟﺳــﺑﻌﻳﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿــﻲ ﺗﺣوﻟت إﺣدى اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻣﺳــﺗوردة ﻟﺗطوﻳر اﻟزراﻋﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ إﻟﻰ
ﻛﺎرﺛﺔ ﻣﺄﺳـ ــﺎوﻳﺔ وذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ وزﻋت اﻟﺟﻬﺎت اﻟزراﻋﻳﺔ ﻛﻣﻳﺎت ﻛﺑﻳرة ﻣن ﺑذور اﻟﻘﻣﺢ اﻟﻣﺧﺻ ـ ـﺻـ ــﺔ ﻟﻠزراﻋﺔ

واﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺑﺎﻟﻣﺑﻳدات اﻟﻛﻳﻣﺎوﻳﺔ اﻟﺧطرة ،وﻳﺑدو أن اﻟﺗﺣذﻳرات ﺑﺧﺻ ـ ـ ـ ــوص ﻋدم ﺻ ـ ـ ـ ــﻼﺣﻳﺗﻬﺎ ﻟﻼﺳ ـ ـ ـ ــﺗﻬﻼك
اﻟﺑﺷ ـ ــري واﻟﺣﻳواﻧﻲ ﻟم ﺗﻛن ﻛﺎﻓﻳﺔ أو واﺿ ـ ــﺣﺔ أو أن اﻟﻧﺎس ﻟم ﻳﺻ ـ ــدﻗوﻫﺎ ﻛﻌﺎدﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻛﻝ ﻣﺎ
ﻳﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر ﻋن اﻟــدوﻟــﺔ وأﺟﻬزﺗﻬــﺎ اﻟﺑﻳروﻗراطﻳــﺔ ،وأﻗــدم ﻋــدد ﻛﺑﻳر ﻣن اﻟﻧــﺎس ﻋﻠﻰ طﺣن ﻛﻣﻳــﺎت ﻣن ﻫــذﻩ

اﻟﺑذور ،واﺳــﺗﻌﻣﻠوا طﺣﻳﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺻــﻧﻊ ﺧﺑزﻫم ﻛﻣﺎ ﺑﻳﻌت ﻛﻣﻳﺎت أﺧرى إﻟﻰ اﻟﺗﺟﺎر طﻣﻌﺎً ﺑﺎﻟرﺑﺢ ،وﺑﺎﻟﻧﺗﻳﺟﺔ
ﻓﻘد دﺧﻠت اﻟﻣواد اﻟﻛﻳﻣﺎوﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻋوﻟﺟت ﺑﻬﺎ اﻟﺑذور إﻟﻰ طﻌﺎم ﻋدد ﻏﻳر ﻗﻠﻳﻝ ﻣن اﻟﻧﺎس وﻣن ﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻣﻧﻬم

ﺑﻌض ﺳــﻛﺎن اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،وﺗﺳــﺑب ذﻟك ﻓﻲ ظﻬور ﺣﺎﻻت ﺗﺳــﻣم ﻋدﻳدة ﻧظ اًر ﻟوﺟود اﻟزﺋﺑق ﺿــﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣواد
اﻟﻛﻳﻣﺎوﻳﺔ ،وأﺻــﻳب اﻟﺑﻌض ﺑﺎﻟﺷــﻠﻝ واﻟﻌﻣﻰ وﺗوﻓﻲ ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺻــﺎﺑﻳن .وﺑﻌد ذﻳوع أﻧﺑﺎء ذﻟك ﻫرع اﻟﺗﺟﺎر

إﻟﻰ ﺑﻳﻊ ﻛﻣﻳﺎت ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺑذور ﻛﻌﻠف ﻟﻠﺣﻳواﻧﺎت ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺳ ــﻣم وﻫﻼك أﻋداد ﻣن اﻟﻣﺎﺷ ــﻳﺔ ،وﺣﻳﻧﻣﺎ
أﺻ ــدرت أﺟﻬزة اﻟدوﻟﺔ ﺑﻌد ﺗﻠﻛؤ طوﻳﻝ ﺗﺣذﻳرات رﺳ ــﻣﻳﺔ ﺑﺧﺻ ــوص ﺑﻳﻊ واﺳ ــﺗﻬﻼك ﻫذﻩ اﻟﺑذور وﺿ ــرورة
ﺗﺳــﻠﻳﻣﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻــﺔ ﺳﺎرع ﺑﻌض اﻟﺗﺟﺎر اﻟﺧﺎﺋﻔﻳن إﻟﻰ اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ وذﻟك ﺑﺈﻏراﻗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻬر

ﺳ ـ ـ ـ ـ ـ اًر ﻓﺄﺿـ ـ ـ ـ ــروا ﺑﺎﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ وأﺣﻳﺎءﻫﺎ ،وﻫﻛذا ﺗﺣوﻝ ﻣﺷـ ـ ـ ـ ــروع ﺗطوﻳري إﻟﻰ ﻛﺎرﺛﺔ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺟﻬﻝ اﻷﺟﻬزة

اﻟﺑﻳروﻗراطﻳﺔ اﻟﻣﺳ ـ ـ ــؤوﻟﺔ ﻋن اﻟزراﻋﺔ ﺑظروف ﻣﻌﻳﺷ ـ ـ ــﺔ اﻟﻔﻼﺣﻳن وأﻧﻣﺎط ﺳ ـ ـ ــﻠوﻛﻬم وﺑﺎﻟﺗﺣدﻳد ﺗﻌودﻫم ﻋﻠﻰ
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اﺳــﺗﻬﻼك ﺟزء ﻣن اﻟﺑذور ﺛم ﻣﺣﺎوﻟﺗﻬﺎ اﻟﺗﺳــﺗر ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﻘﺻــﻳر اﻟﻔﺎﺿــﺢ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻔوﻳت ﻓرﺻــﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳﻝ
ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ،وﻟﻬذﻩ اﻷﺳــﺑﺎب أﻳﺿــﺎً ﺗﻬﺎﻣس اﻟﻛﺛﻳرون ﺑﺄن اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﺳــﻳﺎﺳــﻳﺔ ﺗﻌﻣدت دس اﻟﺳ ــم ﻟﻠﻧﺎس ﻓﻲ

ﺟﻧوب اﻟﻌراق ﻷﺳـ ـ ـ ــﺑﺎب ﺳـ ـ ـ ــﻳﺎﺳـ ـ ـ ــﻳﺔ وطﺎﺋﻔﻳﺔ أو أﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ أﺑدت ﻋدم اﻛﺗراث ﻣﺷ ـ ـ ــﺑوﻩ ﺑﻣﻌﺎﻧﺎة ﻫؤﻻء

اﻟﻧﺎس.
ﻟم ﺗﻣﻧﻊ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳـ ــﻠﺑﻳﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻔﺎﺷـ ــﻠﺔ ﻓﻲ اﺳـ ــﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﺑذور اﻟﻣﺣﺳـ ــﻧﺔ اﻟﻣزارﻋﻳن واﻟﻔﻼﺣﻳن
ﻣن ﺗﺟرﺑﺔ أﻧواع ﺟدﻳدة ﻣن اﻟﺑذور ،واﺳ ـ ـ ــﺗﻘدم ﺑﻌض ﻫذﻩ اﻟﺑذور ﻣن ﺑﻠدان ﺟﻧوب ﺷ ـ ـ ــرق آﺳ ـ ـ ــﻳﺎ اﻟﻣﻌروﻓﺔ
ﺑزراﻋﺗﻬﺎ ﻟﻸزر ،وأﻗﺑﻝ اﻟﻧﺎس ﻋﻠﻰ زراﻋﺔ اﻟﺻ ـ ــﻧف اﻟﻣﻌروف ﻣﺣﻠﻳﺎً ﺑ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ "اﻟﻳﺎرﻳت" ﺑﺳ ـ ــﺑب ارﺗﻔﺎع إﻧﺗﺎج

اﻟدوﻧم اﻟواﺣد ﻣﻧﻪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﻧواع اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ إﻻ أن ﻋدم اﺳﺗﺳﺎﻏﺔ اﻟﻧﺎس ﻟﻪ ﻓﻲ طﻌﺎﻣﻬم أدى إﻟﻰ اﻧﺻراف

اﻟﻔﻼﺣﻳن ﻋن زراﻋﺗﻪ ،ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﺳ ـ ـ ـ ــﺗﺟﺎﺑﺗﻬم ﻹدﺧﺎﻝ اﻷﺳ ـ ـ ـ ــﻣدة اﻟﻛﻳﻣﺎوﻳﺔ إﻳﺟﺎﺑﻳﺔ وﺣﻣﺎﺳ ـ ـ ـ ــﻳﺔ وﻟﻛن ﻫذﻩ
اﻟﺗﺟرﺑﺔ أﻳﺿ ـ ـ ـ ـﺎً ﻟم ﺗﺧﻠو ﻣن ظﻬور ﺑﻌض اﻟﻣﺷـ ـ ـ ــﻛﻼت ﻓﻲ اﻟﺑدء وذﻟك ﺑﺳـ ـ ـ ــﺑب أﻣﻳﺔ اﻟﻔﻼﺣﻳن وﺗﻘﺻـ ـ ـ ــﻳر

اﻷﺟﻬزة اﻟﻣﺧﺗﺻـ ـ ــﺔ ﻓﻲ إرﺷـ ـ ــﺎد وﺗوﺟﻳﻪ اﻟﻔﻼﺣﻳن ﺣوﻝ اﻟطرق اﻟﺻـ ـ ــﺣﻳﺣﺔ ﻻﺳـ ـ ــﺗﺧداﻣﻬﺎ واﻻﺳـ ـ ــﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ
وﻧﺗﻳﺟــﺔ ذﻟــك اﻓﺗرض ﺑﻌض اﻟﻔﻼﺣﻳن أن زﻳــﺎدة ﻛﻣﻳــﺎت اﻷﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻣــدة ﺗؤدي وﺑﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة ﻣطﻠﻘــﺔ إﻟﻰ زﻳــﺎدة
اﻟﻣﺣﺻ ــوﻝ وﻟم ﻳﻛﺗﺷ ــﻔوا ﺧطﺄ اﻓﺗ ارﺿ ــﻬم إﻻ ﺑطرﻳﻘﺔ اﻟﺗﺟرﺑﺔ واﻟﺧطﺄ وﺑﻌد ظﻬور اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﻛﺳ ــﻳﺔ ﻟﺗﺟﺎوز
اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺣددة ﻟﻸﺳﻣدة.
أﺛﺑــت اﻟﺗﺧﺑط اﻟﺑﻳروﻗراطﻲ ﻓﻲ ﻣﺟ ـﺎﻝ اﻟز ارﻋــﺔ ﻣرة ﺑﻌــد أﺧرى ﺑ ـﺄن اﻷﺟﻬزة اﻟﺣﻛوﻣﻳــﺔ ﻏﻳر ﻣؤﻫﻠــﺔ
ﻹدارة ﻫذا اﻟﻧﺷــﺎط وﺑﺄﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺗﻌﻠم ﻣن أﺧطﺎءﻫﺎ ﺑﺳــرﻋﺔ ،ﻛﻣﺎ أن ﻧﻣو ﻫذﻩ اﻷﺟﻬزة ﺑﺻــورة ﺳــرطﺎﻧﻳﺔ أدى
إﻟﻰ إﻳﺟــﺎد أو اﺧﺗﻼق اﻟــذراﺋﻊ ﻟﺗــدﺧﻠﻬــﺎ ﻓﻲ ﻛــﻝ ﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻐﻳرة وﻛﺑﻳرة ﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﻬــذا اﻟﻧﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎط وﻣن ﺟﻣﻠــﺔ ﻫــذﻩ
اﻟﺗدﺧﻼت ﻏﻳر اﻟﻣدروﺳ ـ ـ ــﺔ ﻗرارﻫﺎ ﺑﻣﺳ ـ ـ ــﺎﻋدة اﻟﻔﻼﺣﻳن ﻋﻠﻰ اﻗﺗﻧﺎء ﺷ ـ ـ ــﺎﺣﻧﺎت ﻧﻘﻝ ﺻ ـ ـ ــﻐﻳرة ،وﺑﺎﻟﻔﻌﻝ أﻗﺑﻝ

اﻟﻔﻼﺣون ﻋﻠﻰ ﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراءﻫــﺎ إﻗﺑــﺎﻻً ﻛﺑﻳ اًر وﻟﻛﻧﻬم وﺧﻼﻓـﺎً ﻟﻠﺗوﻗﻌــﺎت اﻟﺑﻳروﻗراطﻳــﺔ ﻟم ﻳﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺗﻌﻣﻠوﻫــﺎ ﻟﻸﻏراض

اﻟزراﻋﻳﺔ ﺑﻝ ﻋﻣدوا إﻟﻰ ﺗﺄﺟﻳرﻫﺎ ﻷﻏراض اﻟﻧﻘﻝ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،وﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟذﻟك ﻓﻘد ﺗﺣوﻝ اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬم وﺧﺎﺻ ـ ـ ـ ـﺔ
اﻟﺷــ ـ ـ ــﺑﺎب ﻋن ﻣﻬﻧﺔ اﻟزراﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷــ ـ ـ ــﻛو أﺻـ ـ ـ ـ ـﻼً ﻣن ﻗﻠﺔ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻘﻝ .وﻟم ﺗﻠق

ﻣﺣﺎوﻻت إدﺧﺎﻝ ﻧﺷ ــﺎطﺎت زراﻋﻳﺔ ﺟدﻳدة ﻣﺛﻝ ﺗرﺑﻳﺔ اﻟدواﺟن وﺳ ــﻣك اﻷﺣواض ﻧﺟﺎﺣﺎً ﻛﺑﻳ اًر ﻷﺳ ــﺑﺎب ﻓﻧﻳﺔ
وﻣﺎﻟﻳﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻛﻣﺎ أﺿﻌﻔت ﻧﻔس اﻷﺳﺑﺎب ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ اﻟﺟﻣﻌﻳﺎت اﻟﺗﻌﺎوﻧﻳﺔ.

اﻟﻣﻬن اﻷﺧرى
ﺣﺗﻰ اﻟﻣﺎﺿـ ـ ــﻲ اﻟﻘرﻳب ﻟم ﺗﻛن ﺗﻠﺑﻳﺔ اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺳـ ـ ــﻛﺎن اﻟﻣﺣدودة واﻟﺑﺳـ ـ ــﻳطﺔ ﺗﺗطﻠب وﺟود اﻟﻌدﻳد

ﻣن اﻟﻣﻬن واﻟﻣﻬﻧﻳﻳن ،وﺑﺎﺳ ـ ــﺗﺛﻧﺎء ﺧدﻣﺎت اﻟﺣداد واﻟﻧﺟﺎر اﻟذﻳن ﻳﺻ ـ ــﻧﻌﺎن أدوات اﻟﻔﻼح اﻟزراﻋﻳﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ
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واﻟﺣﺎﺋك اﻟذي ﻳﻘوم ﺑﺣﻳﺎﻛﺔ ﺑﻌض ﻣﻼﺑﺳ ـ ـ ــﻪ وأﻏطﻳﺗﻪ وﺻ ـ ـ ــﺎﺣب اﻟﺣﺎﻧوت اﻟذي ﻳﺟﻬزﻩ ﺑﺎﻟﺳ ـ ـ ــﻛر واﻟﺷ ـ ـ ــﺎي
واﻟﻘﻣﺎش ﻛﺎن اﻟﻔﻼح ﻣﻛﺗﻔﻳﺎً ﺑذاﺗﻪ ،وﺣﺗﻰ ﺑﻌد إدﺧﺎﻝ ﻣﻛﺎﺋن اﻟﺟرش واﻟطﺣن اﻵﻟﻳﺔ ظﻠت ﻧﺳ ـ ـ ــﺎء اﻟﻔﻼﺣﻳن

ﻳﺟرﺷــن اﻟﺣﺑوب ﺑﺄﻧﻔﺳــﻬن ﺑﺎﺳــﺗﺧدام اﻟرﺣﻰ .وﺳــﺎﻋد اﻻزدﻫﺎر اﻻﻗﺗﺻــﺎدي اﻟﻧﺳــﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺧﻣﺳــﻳﻧﺎت ﻋﻠﻰ
إﺣداث ﺑﻌض اﻟﺗﻐﻳﻳرات ﻓﻲ ﻣﻬن ﺳــﻛﺎﻧﻬﺎ ،ﻓﻌﻠﻰ ﺳــﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ اﺿــﻣﺣﻠت ﻧﺟﺎرة اﻷﺛﺎث اﻟﻣﻧزﻟﻲ اﻟﻣﺻــﻧوع

ﻣن ﺟرﻳد اﻟﻧﺧﻳﻝ وﺗﺣوﻝ ﻫؤﻻء إﻟﻰ اﻟﻧﺟﺎرة اﻟﺣدﻳﺛﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺣﻠت ورش اﻟﺣدادة اﻟﺣدﻳﺛﺔ ٕواﺻـ ــﻼح اﻟﺳ ــﻳﺎرات
واﻵﻟﻳــﺎت ﻣﺣــﻝ دﻛــﺎﻛﻳن اﻟﺣــدادة اﻟﺗﻘﻠﻳــدﻳــﺔ ،وظﻬرت اﻟﺣــﺎﺟــﺔ إﻟﻰ ﻣﻬــﺎرات ﺟــدﻳــدة ﺧــﺎﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟــﺎﻻت

اﻟﺧدﻣﻳﺔ ﻧﺗﻳﺟﺔ ازدﻳﺎد ﻋدد اﻟﻣطﺎﻋم واﻟﻣﻘﺎﻫﻲ ووﺳﺎﺋﻝ ﻧﻘﻝ اﻟرﻛﺎب واﻟﺷﺣن اﻟﺣدﻳﺛﺔ.
وﻣﻧذ اﻟﺳ ـ ـ ـ ــﺗﻳﻧﺎت ﺗﺿ ـ ـ ـ ــﺎﻋف ﻋدد اﻷﺟﻬزة اﻹدارﻳﺔ اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻣﺎ ﺧﻠق ﻓرﺻـ ـ ـ ـ ـﺎً ﺟدﻳدة

ﻟﻠﺗوظف ،ﻛﻣﺎ ازدادت ﺣﺻ ـ ـ ــﺔ ﺳ ـ ـ ــﻛﺎن اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣن اﻟوظﺎﺋف ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺟﻬزة وﺧﺎﺻ ـ ـ ــﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳ ـ ـ ــﺗوﻳﺎت

اﻟوﺳــطﻰ واﻷدﻧﻰ .وﻓﻲ أوﺳــﺎط اﻟﺳــﺑﻌﻳﻧﺎت دﻓﻌت اﻟرواﺗب اﻟﻣﻐرﻳﺔ  -ﺑﻌد ﻓﺗرة ﻣن اﻟﻛﺳــﺎد اﻻﻗﺗﺻــﺎدي –
أﻋداداً ﻣن ﺷ ـ ـ ــﺑﺎب اﻟﻣﻧطﻘﺔ إﻟﻰ اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﻘوات ﺣرس اﻟﺣدود اﻟﺗﻲ وﺿ ـ ـ ــﻌت ﺗﺣت ﻗﻳﺎدة اﻟﺟﻳش ﺑﻌد ﺑدأ

اﻟﺣرب ﺿـ ـ ــد إﻳران ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﻧﻘص واﺿـ ـ ــﺢ ﻓﻲ اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟزراﻋﻳﺔ ،وﺗﻔﺎﻗم ﻫذا اﻟﻧﻘص ﺑﻌد ﺷـ ـ ــن
اﻟﺣرب ﻋﻠﻰ إﻳران وﻓرض اﻟﺧدﻣﺔ اﻹﻟزاﻣﻳﺔ واﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺗدﻋﺎء اﻻﺣﺗﻳﺎط .وﻗﺑﻝ أن ﺗﻧﺗﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ــف اﻟﺛﻣﺎﻧﻳﻧﺎت ﻛﺎﻧت
اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺷـ ـ ـ ــﺑﻪ ﺧﺎﻟﻳﺔ ﻣن اﻟرﺟﺎﻝ واﻟﺷـ ـ ـ ــﺑﺎب اﻟذﻳن ﺗﺗراوح أﻋﻣﺎرﻫم ﺑﻳن اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻋﺷـ ـ ـ ــر واﻷرﺑﻌﻳن ،وﻟم ﻳﻌد
ﻳﺷـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻫدون إﻻ ﺧﻼﻝ إﺟﺎزاﺗﻬم اﻟﻘﺻـ ـ ـ ـ ـ ــﻳرة أو داﺧﻝ اﻟﺗواﺑﻳت ،وﻫﻛذا أُﻓرﻏت اﻟﺣﻘوﻝ ﻣن اﻟرﺟﺎﻝ اﻷﻗوﻳﺎء

اﻟﻘﺎدرﻳن ﻣﺧﻠﻔﻳن وراءﻫم اﻟﺷﻳوخ واﻟﻧﺳﺎء واﻷطﻔﺎﻝ.
وﺑﻌد أن وﺿﻌت اﻟﺣرب أوزارﻫﺎ ﻋﺎد اﻟﻧﺎﺟون ﻣن اﻟرﺟﺎﻝ واﻟﺷﺑﺎب ﺑﻌد اﻧﻘطﺎع طوﻳﻝ ﻋن أﻋﻣﺎﻟﻬم
ود ارﺳـ ـ ـ ـ ــﺗﻬم دام ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت أﻛﺛر ﻣن ﻋﺷـ ـ ـ ـ ــر ﺳـ ـ ـ ـ ــﻧوات ،وﻣن اﻟﺑدﻳﻬﻲ أن اﻟﻌدﻳد ﻣﻧﻬم ﻛﺎﻧوا ﻏﻳر
ﻣﺳ ـ ـ ــﺗﻌدﻳن أو ﻗﺎدرﻳن ﻧﻔﺳ ـ ـ ــﻳﺎً أو ﺟﺳ ـ ـ ــدﻳﺎً ﻟﻣزاوﻟﺔ ﻣﻬﻧﻬم اﻟﻘدﻳﻣﺔ أو ﺗﻘﺑﻝ ﻣﻬن آﺑﺎءﻫم وأﺟدادﻫم ،ﻛﻣﺎ أﻧﻬم
أﺿـ ــﺎﻋوا ﻓرﺻـ ــﺔ اﻟﺗدرب ﻋﻠﻰ ﻣﻬن ﺑدﻳﻠﺔ ،وﻗﺑﻝ أن ﻳﺗﻣﻛﻧوا ﻣن ﻟﻣﻠﻣﺔ أﺷـ ــﻼء ﺣﻳﺎﺗﻬم اﻟﺗﻲ ﺑددﺗﻬﺎ اﻟﺣرب

ﻛﺎن ﺳــﻌﻳر ﺣرب ﺟدﻳدة ﻗد اﺷــﺗﻌﻝ ،وﺑﺎﺳــﺗﺛﻧﺎء ﻗﺻــر ﻣدة ﻫذﻩ اﻟﺣرب ﻓﺈن ﺧﺳــﺎﺋرﻫﺎ اﻟﺑﺷـرﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻــﺎدﻳﺔ
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟم ﺗﻘﻝ ﻋن اﻷوﻟﻰ ،وﺗﻠﺗﻬﺎ اﻧﺗﻔﺎﺿــﺔ ﺷﻌﺑﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻧوب وﻣن ﺛم ﺣﺻﺎر اﻗﺗﺻﺎدي وﻷوﻝ ﻣرة
ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺧﻪ اﻟﺣدﻳث وﻗف ﺷ ـ ـ ــﻌب اﻟﻌراق ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺧﺻـ ـ ـ ــوﺑﺔ أ ارﺿـ ـ ـ ــﻳﻪ ووﻓرة ﻣﻳﺎﻫﻪ
وﻧﺧﻳﻠﻪ.
وﺑﻌد اﻻﺣﺗﻼﻝ اﻷﻣرﻳﻛﻲ أﻗﺑﻝ اﻟﻛﺛﻳر ﻣن ﺷ ـ ـ ـ ــﺑﺎن اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﻘوات اﻟﺟﻳش واﻟﺷ ـ ـ ـ ــرطﺔ
اﻟﺗﻲ أﺳﺳﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﺟدﻳد ،وﺗﺷﺗﻛﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣن اﻟﺷﺑﺎب ﻣن ﻗﻠﺔ ﻓرص اﻟﺗوظف واﻟﻌﻣﻝ.
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ﻗﻳم اﻟﻌﻣﻝ
ﺗؤﻛــد اﻟﻣوروﺛﺎت اﻟﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻌﺑﻳﺔ ﻟﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻛﺎن اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣن أﻣﺛﺎﻝ وﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻌر وﺣﻛﺎﻳﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻳﻘﺔ اﻻرﺗﺑﺎط
اﻷﺳــﺎﺳــﻲ واﻟﺟذري ﺑﻳن ﺣﻳﺎة ﻫؤﻻء اﻟﺳــﻛﺎن وﻣﻬﻧﺔ اﻟزراﻋﺔ واﻷرض واﻟﻣﻳﺎﻩ وﻏﻳر ذﻟك ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟﺣﻳﺎة
اﻟرﻳﻔﻳﺔ وﻳﺗﺑﻳن ذﻟك أﻳﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎً ﻣن ﺳــ ـ ـ ـ ـ ــﻠوﻛﻳﺎﺗﻬم .وﻣن اﻟﻣؤﻛد أن ﻫؤﻻء اﻟﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻛﺎن اﻟﻘﺑﻠﻳﻳن ﻧﺑذوا اﻟﻛﺛﻳر ﻣن
اﺗﺟــﺎﻫــﺎت أﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼﻓﻬم اﻟﺑــدو ﺗﺟــﺎﻩ اﻟﻌﻣــﻝ اﻟﻳــدوي ﻓﻲ اﻟز ارﻋــﺔ وﻏﻳرﻫــﺎ ٕوان ﻛــﺎﻧوا ﻻ ﻳزاﻟون ﺣــﺎﻣﻠﻳن ﻟﺑﻌض
ﺗﻘﺎﻟﻳدﻫم واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم ﻣﺛﻝ :اﻻﺳ ـ ـ ــﺗﻧﻛﺎف ﻣن زراﻋﺔ اﻟﺧﺿ ـ ـ ــﺎر واﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻋﻣﻼً ﻏﻳر ﻻﺋق ﺑﺎﻟﻔﻼح اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻻ
ﻳﻣﺎرﺳــﻪ إﻻ "اﻟﺣﺳــﺎوي" ﻋﻠﻰ ﺣد ﺗﻌﺑﻳرﻫم ،ﻛﻣﺎ أﻧﻬم ﻳﺷــﻣﺋزون ﻣن ﺑﻌض اﻟﻣﻬن اﻟﻳدوﻳﺔ – ﻣﺛﻝ اﻟﺣﻳﺎﻛﺔ –
اﻟﺗﻲ اﺧﺗص ﺑﻬﺎ ﺗﻘﻠﻳدﻳﺎً ﻏﻳر اﻟﻘﺑﻠﻳﻳن أو اﻷﻓراد ﻣن أﺻوﻝ ﻗﺑﻠﻳﺔ ﻏﻳر ﻣﻌروﻓﺔ واﻟﻌﺑﻳد.
ﺣﺗﻰ ﻓﺗرة ﻗرﻳﺑﺔ ﻟم ﻳﻛن أﻣﺎم اﻟﻔﻼح ﺑدﻳﻝ ﺳـ ــوى اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ اﻟزراﻋﺔ وﺗﺣﻣﻝ ﻣﺷـ ــﺎﻗﻬﺎ وﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ،ﻓﺈذا
ﻟم ﻳﻌﻣﻝ ﺟﺎع أو أﺻـ ـ ـ ـ ــﺑﺢ ﻋﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻳرﻩ وﻫذا وﺿـ ـ ـ ـ ــﻊ ﻻ ﻳﺗﻔق ﻣﻊ ﺻـ ـ ـ ـ ــورة اﻟرﺟﻝ اﻟﻣﺳـ ـ ـ ـ ــؤوﻝ اﻟﻣﻘﺗدر

اﻟﺣرﻳص ﻋﻠﻰ ﻛراﻣﺗﻪ وﻣﻛﺎﻧﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻓﻛﻣﺎ أن اﻟﺷـ ــﺎب ﻣدﻓوع ﻣن ﻗﺑﻝ أﻫﻠﻪ وأﻓراد ﻗﺑﻳﻠﺗﻪ ﻟﻠﺗﺻـ ــرف
واﻟﺗﺣــدث وﺗﻧﺎوﻝ طﻌﺎﻣﻪ ﻣﺛﻝ اﻟرﺟﺎﻝ ﻓﺈﻧﻪ أﻳﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎً ﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ واﻟﻛد ﻣﺛﻝ اﻟرﺟﺎﻝ ،وﻋﻠﻳﻪ أن ﻳﻧﻔذ ﻫذﻩ

اﻟﻣطﺎﻟب وﻳﺳ ــﺗﺟﻳب ﻟﻬذﻩ اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﻓﻼ ﻳدﺧر ﺟﻬداً ﻓﻲ زراﻋﺔ اﻷرض اﻟﻣﺧﺻـ ـﺻ ــﺔ ﻟﻪ واﻟﻘﻳﺎم ﺑﻣﺎ ﻳﺗطﻠﺑﻪ

ذﻟك ﻣن أﻋﻣﺎﻝ ﻳدوﻳﺔ ﺷـ ـ ـ ـ ــﺎﻗﺔ واﻟﺧوض ﻓﻲ اﻟوﺣوﻝ واﻟﻣﻳﺎﻩ ،وﻟم ﻳﺛﻧﻳﻪ ﻋن ذﻟك ﺳـ ـ ـ ـ ــوء اﻟﺗﻐذﻳﺔ واﻷﻣراض

اﻟﻣزﻣﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳـ ـ ـ ـ ــﺗﻧﻔذ ﻗواﻩ وﻻ طﻐﻳﺎن ﺑﻌض رؤﺳـ ـ ـ ـ ــﺎء اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ وﺷـ ـ ـ ـ ــﻳوﺧﻬﺎ وﺳ ـ ـ ـ ـ ـراﻛﻳﻠﻬم وﻛﻠﻣﺎﺗﻬم اﻟﺟﺎرﺣﺔ

واﻟﻘﺎرﺻــ ـ ــﺔ أﺣﻳﺎﻧﺎً ،وﻫو ﺑﻌد ﻛﻝ ﻫذا اﻟﺟﻬد واﻟﻌﻧﺎء ﻟم ﻳﺟﻧﻲ ﺳــ ـ ــوى اﻟﻘﻠﻳﻝ اﻟذي ﻻ ﻳﺳـ ـ ـ ــد رﻣﻘﻪ ﻓﻲ أﻏﻠب

اﻷﻋوام وﻳﺿـ ــطرﻩ إﻟﻰ ﺗﺣﻣﻝ ﻣذﻟﺔ اﻟﺳ ـ ـؤاﻝ وﻫم اﻟدﻳن .وﺑﻌد ﻓﻬﻝ ﻣن اﻹﻧﺻـ ــﺎف وﺻـ ــف اﻟﻔﻼح اﻟﺟﻧوﺑﻲ
ﺑﺎﻟﻛﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻝ واﻟﺗﻘﺎﻋس ﻋن اﻟﻌﻣﻝ وﻫو اﻟذي ﻛﺎن ﻋﻣﺎد ﺣﻳﺎة اﻟﻌراق اﻻﻗﺗﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدﻳﺔ ﺣﺗﻰ ﻣﻧﺗﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ــف اﻟﻘرن
اﻟﻌﺷـ ـ ـ ـرﻳن؟ وﻗد اﻋﺗﺎد ﺑﻌض أوﻻد اﻟﺷ ـ ـ ــﻳوخ وﻣﺛﻘﻔﻲ اﻟﻣدن ﻋﻠﻰ ﺗردﻳد ﻫذا اﻻﺗﻬﺎم اﻟﺑﺎطﻝ ،وﻫم ﻳﺣﺎﺟﺟون
ﺑﺄن اﻟﻔﻼح ﻓﻲ اﻟﻌﻬد اﻟﺟﻣﻬوري اﻟذي أﻟﻐﻰ ﺳ ــﻠطﺎت اﻟﺷ ــﻳوخ أﻫﻣﻝ اﻟزراﻋﺔ واﻷرض وﺻ ــﺎر ﻛﺛﻳر اﻟﺗردد
ﻋﻠﻰ اﻟﻣدن اﻟﻘرﻳﺑﺔ ﻟﻳﺗﺳـ ـ ــﻛﻊ ﻓﻲ أﺳ ـ ـ ـواﻗﻬﺎ وﻳﺟﻠس اﻟﺳـ ـ ــﺎﻋﺎت اﻟطواﻝ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻫﻳﻬﺎ ،وﻳﺳـ ـ ــﺧرون ﻣن ﻣﻧظر
اﻟﻔﻼح اﻟﻌــﺎﺋــد إﻟﻰ ﻗرﻳﺗﻪ ﺑﻌد ﻗﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎء اﻟﻧﻬﺎر ﻓﻲ اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﺣﺎﻣﻼً دﺟﺎﺟﺔ ﻣﺟﻣدة ﺟﺎﻫزة ﻟﻠطﺑﺦ ﺑﻌد أن ﻛﺎن

أﻫﻠﻪ ﻳرﺑون اﻟدﺟﺎج واﻟﺑط واﻷوز واﻟﺑﻘر ﻓﻼ ﻳﺣﺗﺎج ﻟﺷـ ـراء اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺣﻳواﻧﻳﺔ ﻣن اﻟﺳ ــوق .وﻳﺗﻐﺎﻓﻝ ﻫؤﻻء

ﻋن اﻷﺳـ ــﺑﺎب اﻟوﺟﻳﻬﺔ اﻟﺗﻲ دﻓﻌت ﺑﺎﻟﻔﻼح إﻟﻰ اﻟﻣدﻳﻧﺔ وﻣﻘﺎﻫﻳﻬﺎ ﻓﺑﻌد أن اﺿـ ــطرت اﻟظروف ﺷـ ــﻳﺧﻪ إﻟﻰ
اﻻﺳـ ـ ـ ـ ـ ــﺗﻘرار ﻓﻲ اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﻓﻠم ﻳﻌد ﻣﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻳﻔﻪ ﻋﺎﻣ اًر ﺑﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻳوﻓﻪ ﻟم ﻳﺟد اﻟﻔﻼح ﻣﻛﺎﻧﺎً ﻟﻼﻟﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻧﺎس وﺗﺑﺎدﻝ

"اﻟﺳ ـ ـواﻟﻳف"  -أي اﻟﻘﺻـ ــص -ﺳـ ــوى اﻟﻣﻘﺎﻫﻲٕ ،واذا أﻣﻌﻧﺎ اﻟﻧظر ﺟﻳداً ﺑﻬذا اﻟﻔﻼح اﻟﺟﺎﻟس ﻣﻧذ اﻟﺻـ ــﺑﺎح
اﻟﺑــﺎﻛر ﻓﻲ اﻟﻣﻘﻬﻰ ﻓﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻧﻼﺣظ ﺗﺣــت ﻋﺑــﺎءﺗــﻪ ﺣزﻣﺔ طﻠﺑﺎت رﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻣﻳﺔ ووﺛﺎﺋق ﺟﺎء ﻟﺗﻘدﻳﻣﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺟﻬﺎت
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اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺗﻲ أﻧﺷــﺄﺗﻬﺎ اﻟﻧظم اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ وأوﻛﻠت أﻣور ﻋﻣﻠﻪ وﺣﻳﺎﺗﻪ إﻟﻳﻬﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓرﺿــت ﻋﻠﻳﻪ
اﻻﺗﺻ ـ ــﺎﻝ ﺑﻬﺎ وﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ ﻣرات ﻋدﻳدة ﻛﻝ ﺳ ـ ــﻧﺔ ﻟﻠﺣﺻ ـ ــوﻝ ﻋﻠﻰ اﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗﻪ ﻣن اﻟﺑذور واﻟﺳ ـ ــﻣﺎد وﺗﺳ ـ ــوﻳق
ﻣﺣﺻوﻟﻪ وﻗﺑض ﺛﻣﻧﻪ وﻏﻳر ذﻟك.
ﻳﺗﺻ ــف اﻟﻔﻼح ﺑطوﻝ اﻷﻧﺎة واﻟﺻ ــﺑر ،وﻫذﻩ اﻟﺻ ــﻔﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ارﺗﺑﺎطﺎً ﻋﺿ ــوﻳﺎً ﺑﻣﻬﻧﺔ اﻟﻔﻼح ،ﻓﺑﻳﻧﻣﺎ

ﻳﺷـ ـ ــﺎﻫد اﻟﻌﺎﻣﻠون ﻓﻲ ﻣﻬن أﺧرى ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻣﻠﻬم ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳ ـ ـ ــﺎﻋﺔ أو اﻟﻳوم وﻳﻘﺑﺿ ـ ـ ــون أﺟرة ذﻟك ﻳوﻣﻳﺎً أو

أﺳــﺑوﻋﻳﺎً أو ﺷﻬرﻳﺎً ﻳﻌﻣﻝ اﻟﻔﻼح ﻋدة ﺷﻬور ﻗﺑﻝ رؤﻳﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻣﻠﻪ وﻳﻘطف ﺛﻣﺎر ﺗﻌﺑﻪ وﻛدﻩ .وﻣﻧذ اﻟﺻﻐر

ﻳﺗﻌﻠم اﻟﻔﻼح ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺻــﺑر ﻛﺿــرورة ﺣﻳﺎﺗﻳﺔ ﻗﺑﻝ أن ﺗﻛون ﻓﺿــﻳﻠﺔ ﻋظﻳﻣﺔ وواﻟداﻩ ﻳﺣﺛﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ
واﻟﻘوﻝ ﻷن ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺻــﺑر إﻳﺟﺎﺑﻳﺔ وﻣرﻏوﺑﺔ ،ﺛم أن ﻗﺳــﻣﺗﻪ أﻳﺿ ـﺎً ﺗﺣﺗم ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺻــﺑر ﻻﻋﺗﻘﺎدﻩ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺣﻛوم

ﺑﻘوى وظروف ﻻ ﻗدرة ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻳﻳرﻫﺎ أو اﻟﺗﺄﺛﻳر ﻓﻳﻬﺎ.

وﻣن ﻗﻳم اﻟﻌﻣــﻝ ﻟﻔﻼح ﻫ ـذﻩ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ وﺟﻧوب اﻟﻌراق اﻻﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺗﻌــداد ﻟﻠﺗﻌــﺎون ﻣﻊ أﻓراد ﻗﺑﻳﻠﺗــﻪ وﺗﻘــدﻳم
اﻟﻣﺳ ـ ـ ــﺎﻋدة إﻟﻰ أﻫﻠﻪ وﺟﻳراﻧﻪ ،وﻫﻝ ﻳوﺟد ﺣﺎﻓز ﻟذﻟك أﻓﺿ ـ ـ ــﻝ ﻣﻣﺎ ﻳﻌدﻩ ﺑﻪ اﻟﻣﺛﻝ اﻟدارج اﻟﺗﺎﻟﻲ" :ﻗوم اﻟﻠﻲ
ﺗﻌــﺎوﻧــت ﻣــﺎ ذﻟــت"؟ ﻓﻛﻣــﺎ ﻳﻔرض ﻋﻠﻳــﻪ اﻟﻌرف اﻟﻘﺑﻠﻲ أن ﻳﻬــب ﻟﻣﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻋــدة أي ﻓرد ﻣن ﻗﺑﻳﻠﺗــﻪ ظــﺎﻟﻣ ـﺎً أو

ﻣظﻠوﻣﺎً – أي ﺳـ ـ ـ ـ ـواء ﻛﺎن ﻣﻌﺗدﻳﺎً أو ﻣﻌﺗدى ﻋﻠﻳﻪ  -ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺗواﻧﻰ ﻋن ﻣﺳ ـ ـ ـ ــﺎﻋدة ﺟﺎرﻩ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺑﻳﺗﻪ أو

إطﻔﺎء ﺣرﻳق ﺷ ــب ﻓﻲ ﺣظﻳرﺗﻪ أو ﺣراﺛﺔ ﺣﻘﻠﻪ وﻏﻳر ذﻟك ﻣن أﺷ ــﻛﺎﻝ اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﺿ ــﺎﻣن .وﻳﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر
اﻟﻛرم ﻧوﻋﺎً ﻣن أﻧواع اﻟﺗﺿﺎﻣن ﺑﻳن أﻓراد اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ ﺣﻳث ﻳﺑﺎدر ﻣن ﻟدﻳﻪ زاد ﻓﺎﺋض ﻋن ﺣﺎﺟﺗﻪ إﻟﻰ ﻓﺗﺢ ﺑﺎب

ﺑﻳﺗﻪ أو ﻣﺿـ ــﻳﻔﻪ ﻟﻠﺿـ ــﻳوف ،وﻗﺑﻝ اﻛﺗﻧﺎز اﻟﺷـ ــﻳوخ ﻟﻠﺛروات اﻟﻧﻘدﻳﺔ ﻛﺎن ﻫذا اﻟﺗﺿـ ــﺎﻣن ﻛﻔﻳﻼً إﻟﻰ ﺣد ﺑﻌﻳد
ﺑﺎﻟﻣﺳ ـ ــﺎواة ﺑﻳن اﻟﻣوﺳـ ـ ـرﻳن واﻟﻣﻌوزﻳن أو أﺻ ـ ــﺣﺎب اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻔﺎﺋض وذي اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻘﻠﻳﻝ .وﻳﻣﺎرس اﻟﻘﺑﻠﻳون
ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﺿـ ــﺎﻣن ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟوﻻﺋم ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳـ ــﺑﺎت اﻟﻣﻔرﺣﺔ واﻟﻣﺣزﻧﺔ ودﻋوة اﻷﺻـ ــدﻗﺎء واﻟﺟﻳران
واﻟﻣﻌﺎرف ﻟﺣﺿـ ـ ـ ــورﻫﺎ .وﻻ ﻳﻌﻧﻲ ﻫذا اﻻﺳـ ـ ـ ــﺗﻌداد ﻟﻠﺗﺿـ ـ ـ ــﺎﻣن واﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ أﻓراد ﻗﺑﻳﻠﺗﻪ إﻟﻰ ﺣد اﻟﺗﺿ ـ ـ ـ ـﺣﻳﺔ

ﺑﺎﻟﻧﻔس ﺧﻠو اﻟﻔﻼح ﻣن اﻷﻧﺎﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﺟﻠﻳﺔ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك ﺿ ــرورﻳﺎً ﻟﺿ ــﻣﺎن ﻟﻘﻣﺔ اﻟﻌﻳش واﻷﻣن ﻟﻪ

وﻷﻓراد ﻋــﺎﺋﻠﺗــﻪ .وﻟم ﻳﻌرف اﻟﻔﻼح ﺑﻣﻳﻠــﻪ إﻟﻰ اﻟﻠﻬو ﻓﻼ دﺧﻠــﻪ اﻟﻣﺣــدود ﻳﺗﻳﺢ ﻟــﻪ ذﻟــك وﻻ ﻣﺟﺗﻣﻌــﻪ اﻟﻣﺣــﺎﻓظ

اﻟرزﻳن ﻳوﻓر ﻟﻪ ﻣن وﺳـ ــﺎﺋﻝ اﻟﻠﻬو ﺳـ ــوى اﻟﻘﻠﻳﻝ ﻣﺛﻝ :ﺗﺑﺎدﻝ اﻟزﻳﺎرات ﺑﻳن اﻷﻗﺎرب واﻷﺻـ ــدﻗﺎء أو اﻟﺟﻠوس
ﻓﻲ ﻣﻘﻬﻰ .وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺗوﻓر اﻟﺧﻣور ﻓﻲ اﻟﻣــدﻳﻧــﺔ ﻓﻠم ﻳﺗﻧــﺎوﻟﻬــﺎ أو ﻳــدﻣن ﻋﻠﻳﻬــﺎ ﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى ﻗﻠــﺔ ﻗﻠﻳﻠــﺔ ﻣن
اﻟﻔﻼﺣﻳن.
ﺑﺎﺧﺗﺻـ ـ ــﺎر ﺷـ ـ ــﻬد اﻟﻔﻼﺣون وﻏﻳرﻫم ﻣن أﺻـ ـ ــﺣﺎب اﻟﻣﻬن واﻷﻋﻣﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺗﻐﻳﻳرات ﻛﺑﻳرة ﻓﻲ
ﻣﺿـ ــﻣﺎر اﻟﻌﻣﻝ وﺗﻘﻧﻳﺎﺗﻪ ﺑﻳن اﻟﺧﻣﺳـ ــﻳﻧﺎت واﻟﺛﻣﺎﻧﻳﻧﺎت .وﺑﺎﻟﻧﺳـ ــﺑﺔ ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ ﻓﻘد ﺗﻘﻠﺻـ ــت اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺟﻬد
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اﻟﺑدﻧﻲ ﺑﻌد إدﺧﺎﻝ اﻟﻣﻛﺎﺋن واﻵﻟﻳﺎت واﻟﻣﺿ ـ ـ ــﺧﺎت ﻓﻲ ﺣراﺛﺔ وﺳ ـ ـ ــﻘﻲ وﺣﺻــ ـ ــﺎد اﻟﻣزروﻋﺎت ،وﺗﻌﻠم اﻟﻔﻼح
ﻓواﺋد اﺳــﺗﺧدام اﻟﺑذور اﻟﺟﻳدة واﻟﻣﺧﺻــﺑﺎت اﻟﻛﻳﻣﺎوﻳﺔ ،وﻟﻛن وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗطورات وﻏﻳرﻫﺎ اﻋﺗﺑر
اﻟﺟﻳــﻝ اﻟﺟــدﻳــد ﻣن أﺑﻧــﺎء اﻟﻔﻼﺣﻳن اﻟﻔﻼﺣــﺔ ﻣﻬﻧــﺔ ﺗﻘﻠﻳــدﻳــﺔ ﻳوﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ﻛــﻝ ﻣن ﻳﻌﻣــﻝ ﺑﻬــﺎ ﺑــﺄﻧــﻪ ﻣن "اﻟﻣﻌــدان"
)أﺻــﻠﻬﺎ ﻗﺑﻳﻠﺔ ﻣﻌد( ﻏﻳر اﻟﻣﺗﺣﺿـرﻳن ،ﻟذا ﺗﺣوﻝ اﻟﻛﺛﻳر ﻣﻧﻬم إﻟﻰ ﻣﻬن أﺧرى ،وﺳــﻌﻰ ﺑﻌﺿﻬم ﻣن ﺧﻼﻝ

اﻟد ارﺳ ـ ـ ــﺔ وﺗﺣﺻ ـ ـ ــﻳﻝ اﻟﺷ ـ ـ ــﻬﺎدات إﻟﻰ اﻟوﻟوج ﻟﻌﺎﻟم اﻟﺣﺿ ـ ـ ــر ﻓﻲ اﻟﻣدن اﻟﻛﺑرى ﺑﺄﻧوارﻩ اﻟﺳ ـ ـ ــﺎطﻌﺔ وﻣﻐرﻳﺎﺗﻪ
اﻟﻛﺛﻳرة .وﺑﺎﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﺣرﻣت اﻟزراﻋﺔ ﻣن طﺎﻗﺎت ﺑﺷـ ـ ـ ـ ـرﻳﺔ ﻣﻬﻣﺔ وﺿ ـ ـ ـ ــﻌف ﺗﻌﻠق اﻟﻔﻼح ﺑﺄرﺿ ـ ـ ـ ــﻪ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت
ﻣﺣور ﺣﻳﺎﺗﻪ وﻣﺻـ ــدر ﺳـ ــﻌﺎدﺗﻪ وﺷـ ــﻘﺎءﻩ ،وﺗﺣوﻝ ارﺗﺑﺎطﻪ اﻟﺷـ ــﺎﻣﻝ ﺑﻬﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺎً واﻗﺗﺻـ ــﺎدﻳﺎً وﻋﺎطﻔﻳﺎً إﻟﻰ
ﻣﺟرد ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ،ﻳﺄﻣﻝ أن ﺗﻛون ﻋﺎﺑرة.
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اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻣن
اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ واﻹدارة

ﺧﻼﻝ أﻗﻝ ﻣن ﻗرن ﻣن اﻟزﻣن ﺷـ ـ ـ ـ ــﻬد اﻟﻌراق ﺗﻌﺎﻗب ﻋدد ﻣن اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﺣﻛم واﻹدارة ﻫﻲ
اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﺛم اﻻﺣﺗﻼﻝ اﻟﺑرﻳطﺎﻧﻲ اﻟﻘﺻ ـ ـ ـ ــﻳر ﻓﺎﻟﺣﻛم اﻟﻣﻠﻛﻲ وﻣن ﺑﻌدﻩ اﻟﻧظﺎم اﻟﺟﻣﻬوري اﻟﻌﺳ ـ ـ ـ ــﻛري
اﻟــذي أﻓﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ إﻟﻰ ﻧظــﺎم اﻟﺣزب اﻟواﺣد ﺛم إدارة اﻻﺣﺗﻼﻝ اﻷﻣرﻳﻛﻲ اﻟﺗﻲ أﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت اﻟﻧظﺎم اﻟطﺎﺋﻔﻲ
اﻟﺗﺣﺎﺻـﺻــﻲ اﻟﺣﺎﻟﻲ ،وﺗﺄﺛرت ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷــﺎﻣﻳﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﻧظم وﺗﻔﺎﻋﻠت ﻣﻊ ﺳــﻳﺎﺳــﺎﺗﻬﺎ وأﺳﺎﻟﻳﺑﻬﺎ اﻹدارﻳﺔ ،وﻣﻊ
أن اﻟﻌﻬدﻳن اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ واﻟﺑرﻳطﺎﻧﻲ ﻳﻘﻌﺎن زﻣﻧﻳﺎً ﺧﺎرج ﻓﺗرة اﻟد ارﺳ ــﺔ إﻻ أن ﺗﺄﺛﻳراﺗﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺳ ــﻛﺎن اﻟﻣﻧطﻘﺔ -

وﺑﺎﻷﺧص ﻧظرﺗﻬم ﻟﻠﺳــﻳﺎﺳــﺔ واﻟﺳــﺎﺳــﺔ وﻣﺷــﺎرﻛﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺳــﻳﺎﺳــﻳﺔ – اﻣﺗدﺗﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻧﻘﺿــﺎءﻫﻣﺎ

ﺑﻔﺗرة طوﻳﻠﺔ .وﺑﻌد اﺳـ ــﺗﻌراض ﻟﻬذﻩ اﻟﺗﺄﺛﻳرات ﻳﺗرﻛز اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻـ ـﻝ ﻋﻠﻰ أوﺿـ ــﺎع اﻟﻣﻧطﻘﺔ أﺑﺎن
اﻟﻌﻬود اﻟﻣﻠﻛﻲ واﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ وﻣﺎ ﺑﻌد اﻻﺣﺗﻼﻝ اﻷﻣرﻳﻛﻲ.
عھد االحتاللين :العثماني والبريطاني
ودع ﺳــﻛﺎن اﻟﺟﻧوب ﻓﻠوﻝ اﻟﻘوات اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣﻧﻬزﻣﺔ ﺑﺎﻟﻠﻌﻧﺎت ،وﻟم ﻳﺗرﺣﻣوا ﻋﻠﻰ أﻳﺎم وﻻﺗﻪ وﺣﻛﺎﻣﻪ
اﻟذﻳن ﻛﺎﻧوا ﻣﺿـ ـ ـ ـرﺑﺎً ﻟﻠﻣﺛﻝ ﻓﻲ اﻟظﻠم واﻟﻘﺳ ـ ـ ــوة واﻟﻘ اررات اﻟﺟﺎﺋرة واﻷﺣﻛﺎم اﻻﻋﺗﺑﺎطﻳﺔ واﺷ ـ ـ ــﺗﻬروا ﺑﺈﻫﻣﺎﻟﻬم
ﻟﻣﺻـ ـ ـ ــﺎﻟﺢ اﻟﻧﺎس وﻗﺑوﻟﻬم اﻟرﺷ ـ ـ ـ ــوة ،ﺛم اﺧﺗﺗﻣوا ﻋﻬدﻫم ﺑﺎﻟﻣﺟﺎزر اﻟﺗﻲ اﻗﺗرﻓوﻫﺎ ﺑﺣق أﻫﻝ اﻟﺟﻧوب ﺑﻌد أن

اﺗﻬﻣوﻫم زو اًر ﺑﺧــذﻻن اﻟﻘوات اﻟﻌﺛﻣــﺎﻧﻳــﺔ ﻣﺗﻧــﺎﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻳن ﻛﺗﺎﺋب اﻟﻣﺗطوﻋﻳن ﻣﻧﻬم اﻟذﻳن ﻟﺑوا دﻋوة ﻋﻠﻣﺎء اﻟدﻳن
إﻟﻰ اﻟﻘﺗﺎﻝ ﻓﻲ ﺻ ـ ـ ـ ــف اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﻣﺳ ـ ـ ـ ــﻠم ﺿ ـ ـ ـ ــد اﻟﺑرﻳطﺎﻧﻲ اﻟﻐﺎزي .وﻟﻣدة أرﺑﻌﺔ ﻗرون اﺿ ـ ـ ـ ــطﻬدﻫم اﻟﺣﻛم

اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ وﺣرض وﻋﺎظ اﻟﺳ ــﻼطﻳن ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻔﻳرﻫم ،واﻧﺻ ــب اﻫﺗﻣﺎم وﻻﺗﻪ وﻗواد ﺟﻧدﻩ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻊ اﻟﺿـ ـراﺋب
واﻟﺑ ــدﻝ اﻟﻧﻘ ــدي ﻣﻧﻬم ،وﻋﻧ ــدﻣ ــﺎ دﻓﻌﻬم ﻫ ــذا اﻟظﻠم واﻟﻘﻬر إﻟﻰ اﻟﺗﻣرد واﻟﺛورة ﺟرد ﻋﻠﻳﻬم اﻟﺟﻳوش اﻟﺟ اررة،
وﺳـ ـ ـ ـ ـ ــﻌﻰ وﻻﺗﻪ إﻟﻰ ﺗﻔرﻳق ﺻـ ـ ـ ـ ـ ــﻔوﻓﻬم ﻓﻌﻣدوا إﻟﻰ ﺗﺷـ ـ ـ ـ ـ ــﺟﻳﻊ ﺑﻌض اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻧزوح ﻣن ﻣﻧﺎطق أﺧرى

واﻻﺳ ـ ــﺗﻘرار ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ وﺑﺎدﻳﺔ اﻟﺷ ـ ــﺎﻣﻳﺔ ﻹﺛﺎرة اﻟﻔﺗن ﺑﻳن اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ واﻟﺧﻼﻓﺎت ﺣوﻝ اﻷﺣﻘﻳﺔ ﺑزراﻋﺔ اﻷرض،
وظﻠت ﻫذﻩ اﻟﻧزاﻋﺎت ﻣﺳ ـ ـ ــﺗﻣرة ﺣﺗﻰ ﺑﻌد زواﻝ اﻻﺣﺗﻼﻝ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ .وﻟم ﺗﻘﺗﺻــ ـ ــر اﻟﺗرﻛﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﺳ ـ ـ ــﻳﺋﺔ
ﻋﻠﻰ ذﻟــك ،إذ رﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺧــت ﻓﻲ ﻧﻔوس اﻟﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻛــﺎن ﻧﻔو اًر ﻋﻣﻳﻘـﺎً ﻣن اﻟﺣﻛوﻣــﺎت واﻟﺣﻛﺎم ،وﻋﻣﻘت ﻓﻲ أذﻫﺎﻧﻬم
اﻟﺷـ ـ ـ ــﻛوك ﻓﻲ ﻧواﻳﺎﻫم واﻟﺗوﺟس اﻟداﺋم ﻣن ظﻠﻣﻬم وﺗﻌﺳــ ـ ــﻔﻬم واﻋﺗﺑﺎطﻳﺗﻬم وﻋدم اﻻﺳـ ـ ـ ــﺗﻌداد ﻟﻠﺗﻌﺎون ﻣﻌﻬم

واﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﻷواﻣرﻫم إذا ﻟم ﺗﻔرض ﺑﺎﻟﻘﺳــر واﻹﻛراﻩ واﻹرﻫﺎب ،وﻛﺎن اﻧﺳــﺣﺎب اﻹدارة اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﻣن اﻟﺷ ــﺎﻣﻳﺔ
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ﺳ ـ ـ ـ ـرﻳﻌﺎً وﻣﺿـ ـ ـ ــطرﺑﺎً ﺑﺣﻳث ﻟم ﻳﺗﺳـ ـ ـ ــﻧﻰ ﻟﻬم ﻧﻘﻝ اﻷﻣواﻝ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﺧزﻳﻧﺗﻬﺎ ﻓﺳـ ـ ـ ــﺎرع أﺣد اﻟﺷـ ـ ـ ــﻳوخ إﻟﻰ

اﻻﺳﺗﻳﻼء ﻋﻠﻳﻬﺎ.

ﻓرح ﺳـ ـ ـ ــﻛﺎن اﻟﺷـ ـ ـ ــﺎﻣﻳﺔ ﺑرﺣﻳﻝ اﻷﺗراك ﻟﻛﻧﻬم ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳـ ـ ـ ــﻪ ﻟم ﻳرﺣﺑوا ﺑﺎﻟﻘوات اﻟﺑرﻳطﺎﻧﻳﺔ اﻟﻐﺎزﻳﺔ
اﻟﺗﻲ ﺣﻠت ﻣﺣﻠﻬم وأﺧﺿــﻌﺗﻬم ﻟﺣﻛم ﻋﺳــﻛري ،وﺳــرﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﺣوﻝ اﻻﺳﺗﻘﺑﺎﻝ اﻟﻌداﺋﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻘوات إﻟﻰ ﺛورة
ﻋﺎرﻣﺔ ﺷـ ــﺎرﻛت ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻌظم اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ اﻟﺟﻧوﺑﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻘﺎطﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷـ ــﺎﻣﻳﺔ ،إذ ﻟﺑﻰ ﺷـ ــﻳوﺧﻬﺎ ﻓﺗﺎوى
ﻋﻠﻣﺎء اﻟدﻳن اﻟﺷـ ـ ــﻳﻌﺔ ﻓﻲ 1920م واﻟداﻋﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺟﻬﺎد ﺿـ ـ ــد اﻟﻣﺣﺗﻠﻳن ،وظﻬر ﺿـ ـ ــﻣن أﺳـ ـ ــﻣﺎء اﻟﻣوﻗﻌﻳن
ﻋﻠﻰ ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺛوار ﻋدد ﻣن ﺷـ ــﻳوخ اﻟﻣﻧطﻘﺔ .وﻳﺗذﻛر ﺑﻌض اﻟﻣﺳـ ــﻧﻳن اﻟذﻳن ﻋﺎﺻـ ــروا أﺣداث ﺗﻠك اﻟﺣﻘﺑﺔ
ﻣن اﻟزﻣن ﻣﺷــﺎرﻛﺗﻬم وأﻫﻠﻳﻬم ﻓﻲ ﻗﺗﺎﻝ اﻟﻘوات اﻟﺑرﻳطﺎﻧﻳﺔ واﺳــﺗﺑﺳــﺎﻟﻬم ﻓﻲ اﻟﺗﺻــدي ﻟﻬﺎ ﺑﺄﺳــﻠﺣﺗﻬم اﻟﺑﺳــﻳطﺔ
واﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ واﻻﻧﺗﺻ ــﺎرات اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘوﻫﺎ ﺑﻌد اﺷ ــﺗﻌﺎﻝ اﻟﺛورة ﺛم اﺿ ــطرار ﺷ ــﻳوﺧﻬم إﻟﻰ اﻟﻔرار ﺧوﻓﺎً ﻣن اﻧﺗﻘﺎم

اﻟﺑرﻳطﺎﻧﻳﻳن ﺑﻌد إﺧﻣﺎد اﻟﺛورة وﺗوارى ﻋدد ﻣﻧﻬم ﻋن اﻷﻧظﺎر.

ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺛﻧﺎء ﻛﺎﻧت اﻟﻘوات اﻟﺑرﻳطﺎﻧﻳﺔ ﺗﺟوب ﻣﻧﺎطق اﻟﺛوار وﺗﺣرق اﻟﻣﺿــﺎﺋف اﻧﺗﻘﺎﻣﺎً ﻣن اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ

اﻟﻣﺷ ـ ـ ــﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺛورة وﺷ ـ ـ ــﻳوﺧﻬﺎ .وﻳﺻ ـ ـ ــف أﺣد اﻟﺳ ـ ـ ــﻛﺎن إﺑﺣﺎر ﺛﻼث ﺑﺎرﺟﺎت ﻧﻬرﻳﺔ ﺑرﻳطﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺷ ـ ـ ــط
اﻟﺷ ــﺎﻣﻳﺔ وﻫﻠﻊ اﻷﻫﺎﻟﻲ ﻟﻣرآى اﻟﻘوات اﻟﺑرﻳطﺎﻧﻳﺔ ﺑﺿ ــﺑﺎطﻬﺎ اﻹﻧﺟﻠﻳز وﺟﻧودﻫﺎ اﻟﻬﻧود اﻟﻣدﺟﺟﻳن ﺑﺎﻟﺳ ــﻼح،
وﻓﺟﺄة ﺗوﻗﻔت إﺣدى اﻟﺑﺎرﺟﺎت ﺛم اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ وﺑدأ وﻛﺄن رﺑﺎﺑﻧﺗﻬﺎ ﻳواﺟﻬون ﺻــﻌوﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺳـﻳﻳرﻫﺎ ،وراﻗب
اﻟﺳ ـ ـ ــﻛﺎن اﻟﻣﺧﺗﺑﺋون ﻓﻲ ﺑﺳ ـ ـ ــﺎﺗﻳن اﻟﻧﺧﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺿ ـ ـ ــﻔﺗﻳن ﺑذﻫوﻝ اﻧﻘﻼب اﻟﺑﺎرﺟﺎت وﻏرﻗﻬﺎ ﻓﻲ ظرف زﻣن
ﻗﺻ ـ ـ ـ ـ ــﻳر ﺛم ﺳ ـ ـ ـ ـ ــﺎرﻋوا إﻟﻰ إﺧراج أﺳ ـ ـ ـ ـ ــﻠﺣﺗﻬم وﻗﺗﻝ اﻟﺟﻧود اﻟﻧﺎﺟﻳن ﻣن اﻟﻐرق ،وﻗﻔز ﻋدد ﻣﻧﻬم إﻟﻰ اﻟﻧﻬر
ﺳ ــﺎﺑﺣﻳن ﺿ ــد ﺗﻳﺎرﻩ اﻟﻘوي ﻻﻧﺗﺷ ــﺎﻝ ﺟﺛث اﻟﻐرﻗﻰ اﻟﺗﻲ ﺳ ــﻠﺑوﻫﺎ ﻧﻘودﻫﺎ ﺑﻌد أن ﺑﻠﻐوا اﻟﺷ ــﺎطﺊ ،وﺗﺑﻳن ﻓﻳﻣﺎ
ﺑﻌد ﺑﺄن اﻟﺑﺎرﺟﺎت اﺻـ ـ ــطدﻣت ﺑﺳـ ـ ــد ﺑداﺋﻲ ﻣﺑﻧﻲ ﺗﺣت اﻟﻣﺎء ﺑﺣﻳث ﻳﺳـ ـ ــﺗﺣﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﻏﻳر ﺳـ ـ ــﻛﺎن اﻟﻣﻧطﻘﺔ
ﻣﻌرﻓــﺔ ﻣﻛــﺎﻧــﻪ ،وﻟﻛن اﻟﻧﺎس اﻋﺗﻘدوا ﺑﺄن "ﺑﺧت" اﻟﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻳوخ ﻫو اﻟذي أﻧﺟﺎﻫم وﻣﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺋﻔﻬم ﻣن اﻧﺗﻘﺎم اﻟﻘوة
اﻟﺑرﻳطﺎﻧﻳﺔ.

العھد الملكي
ﻟم ﻳﻛﺗرث اﻟﻘﺑﻠﻳون اﻟﺷ ـ ـ ــﻳﻌﺔ ﺑﺎﻟﺳ ـ ـ ــﻳﺎﺳ ـ ـ ــﺔ وأﻣورﻫﺎ ﺗﺎرﻛﻳن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑذﻟك إﻟﻰ رؤﺳ ـ ـ ــﺎﺋﻬم وﺷ ـ ـ ــﻳوﺧﻬم،
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻠم ﺗﻛن ﻟدﻳﻬم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺳـ ـ ــﻳﺎﺳـ ـ ــﻳﺔ واﻟﻌواﻣﻝ اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻳﻬﺎ ودواﻓﻊ وﺳـ ـ ــﻠوﻛﻳﺎت
رﺟﺎﻝ اﻟﺣﻛم واﻟﺳــﻳﺎﺳــﺔ ،وﻟم ﻳﺗرﺳــﺦ ﻓﻲ أذﻫﺎﻧﻬم ﻋن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻠﻛﻲ ﺑﺷــﻛﻝ ﻋﺎم ﺳــوى ﻫوﻳﺔ اﻟﻣﻠك وﺑﺎﻟذات
ﻛوﻧﻪ ﺳ ــﻳداً ﻫﺎﺷ ــﻣﻳﺎً ﻣن آﻝ ﺑﻳت اﻟرﺳ ــوﻝ ،واﻋﺗﺑروا ﻫذﻩ اﻟﺻ ــﻔﺔ اﻟﻘﺎﻋدة اﻷﺳ ــﺎﺳـــﻳﺔ ﻟﺷ ــرﻋﻳﺔ ﻣﻠﻛﻪ وﻧظﺎم

اﻟﺣﻛم اﻟذي ﺗ أرﺳــﻪ ،وﻟﻛن ﻫذا اﻟﻣﻠك اﻟﻬﺎﺷــﻣﻲ ﻳﻘطن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻــﻣﺔ ﺑﻌﻳداً ﻋن اﻟﺷــﺎﻣﻳﺔ وأﻫﻠﻬﺎ وﺷــﺟوﻧﻬم،
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وﺣﺗﻰ ﻟو ﻛﺎن ﻣﻠﻛﺎً ﻋﺎدﻻً ﺣرﻳﺻــ ـ ـﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺻـ ـ ــﺎﻟﺢ رﻋﻳﺗﻪ ﻛﻣﺎ ﻳﺟدر ﺑﺷـ ـ ــﺧص ﻣﺛﻠﻪ وﺟﺎداً ﻓﻲ ﺗﺣﻣﻝ ﻫذﻩ

اﻟﻣﺳـ ــؤوﻟﻳﺔ اﻟﺟﺳ ـ ــﻳﻣﺔ ﻓﺈن ذﻟك ﻻ ﻳﺿ ـ ــﻣن داﺋﻣﺎً ﺗﻧﻔﻳذ إرادﺗﻪ ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﻠﻳﻳن ﻣن ﻣوظﻔﻳن
وﺷــ ــرطﺔ .أﻣﺎ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣرﺋﻲ واﻟﻣﻠﻣوس ﻣن ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻓﻘد ﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺷ ـ ــﻳﺋﻳن :ﺳـ ـ ـراي اﻟﺣﻛوﻣﺔ وﻫو ﻣﻘر

إداراﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وﺷــرطﺗﻬﺎ واﻟﺳــﻳﺎرة اﻟﻣﺳــﻠﺣﺔ .وﻳﺷــﺑﻪ اﻟﺳـراي ﻓﻲ ﺗﺻــﻣﻳﻣﻪ وﺑﻧﺎءﻩ ﻗﻠﻌﺔ ﻣﺣﺻــﻧﺔ ﻣن ﻗﻼع

اﻟﻌﺻـ ـ ــور اﻟوﺳـ ـ ــطﻰ ،إذ ﺗﺳـ ـ ــﻣو ﺟدراﻧﻪ ﻓوق ﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣدﻳﻧﺔ ،وﻳﺿـ ـ ــﺎﻫﻲ ﺑﺎﺑﻪ أﺑواب اﻟﻘﻼع ﻓﻲ ﺳـ ـ ــﻣﺎﻛﺗﻪ،

وﻳﻛﻔﻲ ﻣﻧظر اﻟﺳـ ــﻳﺎرة اﻟﻣﺳـ ــﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﺳـ ــﻳﺎرة ﻧﻘﻝ ﺻـ ــﻐﻳرة ﻧﺻـ ــب ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣدﻓﻊ رﺷـ ــﺎش ﻟﺑث اﻟﻔزع ﻓﻲ
ﻗﻠوب اﻟﻘﺑﻠﻳﻳن وردﻋﻬم ﻋن اﻟﺗﻔﻛﻳر ﻓﻲ اﻟﺗﻣرد ﻋﻠﻰ اﻟﺳـ ـ ـ ــﻠطﺔ وأواﻣرﻫﺎ أو اﻟﺗﻬرب ﻣن اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﺳـ ـ ـ ــﻛرﻳﺔ،
وﺑﺎﻟﺗﺄﻛﻳد ﻓﺈن ﻫدف اﻟﻧظﺎم ﻣن ذﻟك ﻟم ﻳﻛن ﺗﺑدﻳد ﻣﺧﺎوف اﻟﺳــﻛﺎن ﻣن اﻟﺣﻛﺎم واﻟﻣوروث اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻣن ﻋﻬد
اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﻳن ﺑﻝ اﻟﻌﻛس ﻣن ذﻟك ﺗﻣﺎﻣﺎً.
ﺳــﺎﻧد رؤﺳﺎء وﺷﻳوخ اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ ﻓﻲ اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻠﻛﻲ ﺑﻘوة ،وﻟم ﻳﻘﻠﻝ ﻣن ذﻟك اﺧﺗﻼﻓﻬم أﺣﻳﺎﻧﺎً ﻣﻊ

اﻟﻘﺎدة اﻟﺳــﻳﺎﺳــﻳﻳن ﺣوﻝ إدارة ﺷؤون اﻟﺑﻼد اﻟداﺧﻠﻳﺔ وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ وﺗﺣﺎﻟﻔﺎﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ،وأﺳس ﻫذا اﻟوﻻء ﻋﻠﻰ

ﻗﺎﻋدة ﺻــﻠﺑﺔ ﻣن اﻟﻣﺻــﺎﻟﺢ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ وﺗﺑﺎدﻝ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ،ﻓﻘد اﻋﺗﻣد اﻟﻧظﺎم ﻋﻠﻳﻬم ﻟﺿﻣﺎن وﻻء اﺗﺑﺎﻋﻬم وﻋدم
ﺗﻣردﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﺳــﻠطﺔ ٕواﺛﺎرة اﻻﺿطراﺑﺎت وﻣﻘﺎﺑﻝ ذﻟك اﻋﺗرف ﺑﺳﻠطﺎﺗﻬم اﻟواﺳﻌﺔ داﺧﻝ ﻗﺑﺎﺋﻠﻬم وﻓﻘﺎً ﻟﻧظﺎم
دﻋﺎوي اﻟﻌﺷ ـ ـ ــﺎﺋر وﻣﻛﻧﻬم ﻣن ﺗوﺳ ـ ـ ــﻌﺔ ﻣﻠﻛﻳﺎﺗﻬم اﻟزراﻋﻳﺔ وأﻗر ﻟﻬم ﺣق اﻻﻧﺗﻔﺎع ﻣن اﻷ ارﺿ ـ ـ ــﻲ اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ

وأﺗﺎح ﻟﻬم ﻓرص اﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺗرك اﻟﺳــﻳﺎﺳــﻲ وﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟﻧﻔوذ ﺧﺎرج ﻣﻧﺎطﻘﻬم ،إﻻ أن ﻫذﻩ اﻟﻣﺷ ـﺎرﻛﺔ

واﻟطﻣوﺣﺎت ﻛﺎﻧت ﻣﻘﻳدة ﺿــﻣن اﻷطر واﻟﻘواﻋد اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻠﻧظﺎم وﺑﺎﻷﺧص ﺳﻳطرة اﻷﻗﻠﻳﺔ ﻣن اﻟﺣﺿر ﻋﻠﻰ
اﻷﻛﺛرﻳﺔ ﻣن اﻟرﻳﻔﻳﻳن .وﻧظ اًر ﻷن اﻟﻣﻧﺎﺻ ــب اﻟﺳ ــﻳﺎﺳ ــﻳﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻬؤﻻء اﻟﺷ ــﻳوخ ﻛﺎﻧت ﻣﺣدودة وﻏﻳر ﻛﺎﻓﻳﺔ
ﻹرﺿ ـ ـ ـﺎء طﻣوﺣﺎﺗﻬم اﻟﺳـ ـ ــﻳﺎﺳـ ـ ــﻳﺔ ﻓﻘد ازداد اﻟﺗﻧﺎﻓس ﺑﻳن رؤﺳـ ـ ــﺎء اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟواﺣدة وﺑﻳن ﺷـ ـ ــﻳوخ

اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ ﻧﻔﺳ ــﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟرﺋﺎﺳ ــﺔ ،واﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻣﻔﺗﺎح اﻟﻣﻧﺻ ــب اﻟﺳ ــﻳﺎﺳ ــﻲ ﻣﺛﻝ ﻋﺿ ــوﻳﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب وﻏﻳرﻫﺎ،

واﺳ ــﺗﻐﻝ اﻟﺳ ــﺎﺳ ــﺔ اﻟﻣﺣﺗرﻓون ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻ ــﻣﺔ ﻫذا اﻟﺗﻧﺎﻓس ﻋﻠﻰ اﻟرﺋﺎﺳ ــﺔ واﻟﻧﻔوذ ﺧدﻣﺔ ﻟﻣﺻ ــﺎﻟﺣﻬم اﻟﺣزﺑﻳﺔ،

وﻧﺟﺣوا ﻓﻲ اﺟﺗذاب اﻟﻌدﻳد ﻣﻧﻬم إﻟﻰ ﺻــﻔوف أﺣزاﺑﻬم وﺗﺣﺎﻟﻔﺎﺗﻬم اﻟﺳــﻳﺎﺳــﻳﺔ ﻣﻣﺎ أدى ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت
إﻟﻰ ﺧﻼﻓﺎت وﺻـ ـراﻋﺎت دﻣوﻳﺔ أدت إﻟﻰ ﺗرﺳ ــﻳﺦ اﻟﻌداء ﺑﻳن اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ اﻟﻣﺗﺟﺎورة ٕواﺿ ــﻌﺎف ﺗﻣﺎﺳ ــك وﺗﻼﺣم
اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ .وﺗوﺟد أﻣﺛﻠﺔ ﻛﺛﻳرة ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳ ـ ـ ــﻠﺑﻳﺔ واﻟﻣﻔﺟﻌﺔ ﻏﺎﻟﺑﺎً ﻟﻬذﻩ اﻟﺻ ـ ـ ــراﻋﺎت ﻓﻠم ﻳﺗورع أﺣد ﺷ ـ ـ ــﻳوخ

ﻗﺑﻳﻠﺔ آﻝ ﻓﺗﻠﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ  -واﻟﺗﻲ ﺗرﺑطﻬﺎ ﺑﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷــﺎﻣﻳﺔ ﺻﻼت ﻗوﻳﺔ – ﻋن اﻏﺗﻳﺎﻝ أﺧﻳﻪ طﻣﻌﺎً ﺑﺎﻟرﺋﺎﺳﺔ

وﺑﺗﺣرﻳض ﺧﻔﻲ ﻣزﻋوم ﻣن أﺣد أﻗطﺎب اﻟﻌﻬد اﻟﻣﻠﻛﻲ .أﻣﺎ داﺧﻝ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷـ ـ ـ ـ ــﺎﻣﻳﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻓﻘد أدى ﺗﺣﺎﻟف
أﺣد ﺷ ـ ـ ـ ــﻳوﺧﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﻧﺎوﺋﺔ ﻟﻠﺣزب اﻟذي ﻳواﻟﻳﻪ رﺋﻳس ﻗﺑﻳﻠﺗﻪ ٕواﺧواﻧﻪ إﻟﻰ اﻧﺷ ـ ـ ـ ــﻘﺎق داﺧﻝ اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ،
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وﺳ ـ ـ ـ ــﺎرع اﻟطرﻓﺎن أﺛر ذﻟك إﻟﻰ ﺗﻌﺑﺋﺔ أﺗﺑﺎﻋﻬﻣﺎ واﺳ ـ ـ ـ ــﺗﻌراض ﻗوﺗﻳﻬﻣﺎ ٕواطﻼق "اﻟﻬوﺳ ـ ـ ـ ــﺎت" اﻟﻣﻌﺎدﻳﺔ ،وﻛﺎد

اﻟﺧﻼف أن ﻳﺗطور إﻟﻰ ﻧزاع ﻣﺳﻠﺢ ﻟوﻻ ﺗراﺟﻊ اﻟﺷﻳﺦ اﻟﻣﻧﺷق ﻋن ﻣوﻗﻔﻪ.

ﺧرج ﺑﻌض ﺷ ـ ـ ـ ـ ــﻳوخ اﻟﺷ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ إﺟﻣﺎع رؤﺳ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺋﻬم وأﻗﺎرﺑﻬم وذﻟك ﺑﺎﻧﺿـ ـ ـ ـ ـ ـﻣﺎﻣﻬم إﻟﻰ اﻷﺣزاب
اﻟﺑرﺟوازﻳﺔ اﻟﻣﻌﺎرﺿ ـ ـ ــﺔ ﻣﺛﻝ ﺣزب اﻻﺳــ ـ ــﺗﻘﻼﻝ واﻟﺣزب اﻟوطﻧﻲ اﻟدﻳﻣﻘراطﻲ ،وﺗﻌرض أﺣدﻫم ﻟﻠﺗوﻗﻳف ﻓﻲ
1954م ﺑﺳــﺑب ﻋﺿــوﻳﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺣزب اﻟوطﻧﻲ اﻟدﻳﻣﻘراطﻲ وﺗرﺷ ـﺣﻪ ﻓﻲ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ،وﻟم ﻳﻛن
ﺧﺎﻓﻳﺎً ﻋﻠﻰ أﺣد ﺑﺄن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻛﺎﻧت ﻣﻘررة ﺳـ ــﻠﻔﺎً وذﻟك ﺑﻌد ﺗﺳـ ــﻠﻳم اﺳـ ــﺗﻣﺎرات اﻟﺗﺻ ـ ـوﻳت إﻟﻰ

اﻟﻣواﻟﻳن ﻣن أﻓراد ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﺷ ـ ــﻳوخ اﻟذﻳن ﻗﺎﻣوا ﺑﻣﻠﺋﻬﺎ ﺑﺄﺳ ـ ــﻣﺎء اﻟﻣرﺷ ـ ــﺣﻳن اﻟﻣﻌﺗﻣدﻳن ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟوﺻ ـ ــﻲ ﻋﺑد
اﻹﻟﻪ وﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت أطﻠق ﺳـراح اﻟﺷــﻳﺦ اﻟﻣﻌﺎرض ،وﺣﺎوﻟوا ﺗرﺿــﻳﺗﻪ ﺑﻣﻧﺻب ﻣﻬم ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ إﻻ
أﻧﻪ رﻓض.
ٕواذا ﻛﺎن ﻫؤﻻء اﻟرؤﺳ ـ ــﺎء ﻗﺎدرﻳن ﺑطرﻳﻘﺔ أو أﺧرى ﻋﻠﻰ ﺿــ ــﻣﺎن وﻻء أﺗﺑﺎﻋﻬم ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﻠﻛﻲ ﻓﺈﻧﻬم
ﻛﺎﻧوا ﻋﺎﺟزﻳن ﻋن ﻓرﺿ ـ ـ ـ ــﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض أﺑﻧﺎءﻫم اﻟذﻳن أﺗﺎﺣت ﻟﻬم اﻟد ارﺳ ـ ـ ـ ــﺔ ﻓﻲ ﻣدارس وﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌراق
ودوﻝ ﻋرﺑﻳــﺔ أﺧرى ﺗﻘﻳﻳم اﻟﻧظــﺎم اﻟﻣﻠﻛﻲ واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺛــﺎﻟﺑﻪ وﻧﻘﺎط ﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻌﻔﻪ واﻟﺗﺄﺛر ﺑﺎﻷﻫداف واﻷﻓﻛﺎر
اﻟﺟذاﺑﺔ ﻟﻠﺣرﻛﺎت اﻟرادﻳﻛﺎﻟﻳﺔ اﻟﺟدﻳدة ،وﻋﺑر ﻫؤﻻء اﻟوارﺛون ﻟﻠﻣﺷ ـ ـ ـ ــﻳﺧﺔ اﻟﻘﺑﻠﻳﺔ ﻣﺳ ـ ـ ـ ــﺗﻘﺑﻼً ﻋن ﻣﻌﺎرﺿ ـ ـ ـ ــﺗﻬم
ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﻠﻛﻲ ﺑﺎﻧﺿـ ـ ــﻣﺎﻣﻬم إﻟﻰ اﻷﺣزاب اﻟﻣﺎرﻛﺳـ ـ ــﻳﺔ واﻟﻘوﻣﻳﺔ – ﻣﺛﻝ اﻟﺣزب اﻟﺷ ـ ـ ــﻳوﻋﻲ وﺣرﻛﺔ اﻟﻘوﻣﻳﻳن

اﻟﻌرب وﺣزب اﻟﺑﻌث  -وﺗراوﺣت ﻧﺷـ ـ ـ ــﺎطﺎﺗﻬم اﻟﻣﻌﺎرﺿـ ـ ـ ــﺔ ﻓﻲ ﺣدﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺷـ ـ ـ ــﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻣرد ﻣﺣﻠﻲ إﻟﻰ

اﻟﺗﺣدي اﻟﺻﺑﻳﺎﻧﻲ ،وﻳﺻف ذﻳﺎب ﻣﻬدي ﻣﺣﺳن ﻫذا اﻟﺗﻣرد ﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ "اﻧﺗﻔﺎﺿﺔ ﻓﻼﺣﻲ اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ" ﻓﻲ 1954م،
وﻳذﻛر ﻣن ﺑﻳن أﺳ ــﻣﺎء اﻟﻣﺷ ــﺎرﻛﻳن ﻓﻳﻬﺎ رﺷ ــﻳد ﺳـ ـوادي وﺻ ــﺎدق اﻟﻌطﻳﺔ ،1وﻫﻣﺎ ﻣن أﺑﻧﺎء اﻟﺷ ــﻳوخ ،وأوﻗف

أﺣدﻫﻣﺎ ﻓﻲ ﺳ ــﺟن ﻧﻘرة اﻟﺳ ــﻠﻣﺎن اﻟﻣﺷ ــﻬور ﻟﺣﻳن ﺗوﺳ ــط ﻋﻣﻪ ذي اﻟﻧﻔوذ اﻟواﺳ ــﻊ ،أﻣﺎ اﻟﺗﺣدي اﻟﺻ ــﺑﻳﺎﻧﻲ
ﻓﻘد ﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ رﻓض أﺣد ﻫؤﻻء اﻟﻣﻌﺎرﺿــﻳن اﻟوﻗوف ﺣﻳن ﻋزف اﻟﻧﺷــﻳد اﻟﻣﻠﻛﻲ ﻓﻲ دور اﻟﺳــﻳﻧﻣﺎ واﺳــﺗﻘﺑﺎﻟﻪ
ﺻــورة اﻟﻣﻠك اﻟﻣﻌروﺿــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷــﺎﺷــﺔ ﺑﺎﻟﺻــﻔﻳر وﺻــﻳﺣﺎت اﻻﺳﺗﻬﺟﺎن واﺣﺗﻔﺎظﻪ ﺑﺻورة اﻟزﻋﻳم اﻟﻣﺻري

ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر ﻓﻲ ﺟﻳﺑﻪ.
ٕواذا ﻛﺎن اﻟﻔﻼﺣون اﻟﻘﺑﻠﻳون أطراﻓﺎً ﻓﻲ اﻟﻠﻌﺑﺔ اﻟﺳ ـ ـ ـ ــﻳﺎﺳ ـ ـ ـ ــﻳﺔ ﻓﻠم ﻳﻛوﻧوا أﻛﺛر ﻣن ﺑﻳﺎدق ﻋﻠﻰ رﻗﻌﺗﻬﺎ
ﻳﺣرﻛﻬم رؤﺳ ـ ــﺎﺋﻬم وﺷ ـ ــﻳوﺧﻬم ﻛﻣﺎ ﻳﺷ ـ ــﺎءون ﺧدﻣﺔ ﻟﻣﺻ ـ ــﺎﻟﺣﻬم وﻟم ﻳﺳ ـ ــﻣﺣوا ﻟﻠﻐﻳر ﺑﺎﻟﺗﺄﺛﻳر ﻋﻠﻳﻬم ،وﻋﻠﻰ
اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ﻓﻘد اﺳﺗطﺎع اﻟﺑﻌض اﻟوﺻوﻝ إﻟﻳﻬم ﺑطرﻳﻘﺔ ذﻛﻳﺔ وﻳﺗﺿﺢ ذﻟك ﻣن اﻷﻫزوﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗذﻛرﻫﺎ
1

ذﻳﺎب ﻣﻬدي ﻣﺣﺳن .ﺷﻳوﻋﻲ ﻻﻣﻊ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ :ذﻳﺎب ﻋﺑد ﺷﻠﺗﺎغ .اﻟﺣوار اﻟﻣﺗﻣدن ،اﻟﻌدد ،2087
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اﻟﻣﺳــﻧون ﻣﻧﻬم واﻟﺗﻲ ﺗﺻــف اﻷﻟﻣﺎن ﺑﺄﻧﻬم ﺷــﻳﻌﺔ ﻻ ﻧﺻــﺎرى ورﺑﻣﺎ ﺳــﺎﻋدت ﻓﻲ ﺧﻠق اﻟﺗﺄﻳﻳد ﺑﻳن ﺻﻔوﻓﻬم
ﻟﻸﻟﻣﺎن واﻟﻣﺗﺣﺎﻟﻔﻳن ﻣﻌﻬم ﻣن اﻟﻌراﻗﻳﻳن ﻧﻛﺎﻳﺔ ﺑﺎﻹﻧﺟﻠﻳز وأﻧﺻﺎرﻫم ﻣن اﻟﺳﺎﺳﺔ اﻟﻌراﻗﻳﻳن.
وﺑﺷ ـ ـ ـ ـ ــﻛﻝ ﻋﺎم ﻛﺎن وﻻء رؤﺳ ـ ـ ـ ـ ــﺎء اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﻠﻛﻲ ﺗﺎﻣًﺎ وﻣوﻗﻔﻬم اﻟراﻓض ﻷﻳﺔ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺗﻐﻳﻳرﻩ

ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺻ ـ ــدرﻫﺎ ﺛﺎﺑﺗﺎً .ﻓﺑﺎﻹﺿ ـ ــﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺻ ـ ــﻠﺣﺗﻬم اﻷﻧﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﺳ ـ ــﺗﻣرار اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﻳﻧﻬم وﺑﻳن

اﻟﻧظﺎم ﻛﺎن اﻟﻌﺎرﻓون ﻣﻧﻬم ﻣدرﻛﻳن ﺑﺄن ﻣﺷـ ــﺎرﻛﺗﻬم ﻛﺷـ ــﻳﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺳـ ــﻠطﺔ ﻣﻘﻧﻧﺔ وﻣﺷـ ــروطﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻧﺧﺑﺔ
اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﻣن أﻗﻠﻳﺔ اﻟﺳــﻛﺎن وﻫذا ﻣﺎ ﻳؤﻛدﻩ ﻋدم اﺗﻔﺎق أﺣد رؤﺳــﺎء اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ اﻟﻣﺗﻧﻔذﻳن ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷــﺎﻣﻳﺔ ﻣﻊ
ﺗطﻠﻌﺎت اﻟﻌﺎﻟم اﻟدﻳﻧﻲ اﻟﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻳﺦ اﻟﺧﺎﻟﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟذي ازرﻩ ﻳوﻣﺎً ﻓﻲ ﺑﻳﺗﻪ ﻓﻲ أواﺋﻝ اﻟﺧﻣﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻳﻧﺎت ﻟﻳدﻋوﻩ إﻟﻰ

اﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻧظﻳم ﺣرﻛﺔ ﺳــﻳﺎﺳــﻳﺔ ﺷــﻳﻌﻳﺔ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﻳق ﻣطﺎﻟب اﻟطﺎﺋﻔﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ
ﻋﺎدﻟﺔ ﺗﺗﻧﺎﺳ ـ ـ ـ ـ ــب وﺣﻘﻳﻘﺔ ﻛوﻧﻬم أﻏﻠﺑﻳﺔ ﺳ ـ ـ ـ ـ ــﻛﺎن اﻟﻌراق ،وﺑﻌد زواﻝ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻠﻛﻲ ﺑﺳ ـ ـ ـ ـ ــﻧوات ﻋدﻳدة ﺗذﻛر

اﻟرﺋﻳس ﻫذﻩ اﻟدﻋوة وﻋﻠق ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﺳــﺗﻬزﺋﺎً ﺑﺄن اﻟﺷــﻳﺦ اﻟﺧﺎﻟﺻــﻲ ﻛﺎن ﻳطﻣﺢ إﻟﻰ ﺗﺄﺳــﻳس ﻧظﺎم ﺣﻛم ﺷــﻳﻌﻲ
ﻓﻲ اﻟﻌراق.

وﺟد اﻟوﺻ ــﻲ اﻷﻣﻳر ﻋﺑد اﻹﻟﻪ اﻟذي ﻟﻌب دو اًر رﺋﻳﺳ ــﻳﺎً ﻓﻲ ﺗوﺟﻳﻪ ﺳ ــﻳﺎﺳ ــﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻠﻛﻲ ٕوادارﺗﻪ

ﻷﻛﺛر ﻣن ﻋﻘدﻳن ﻣن ﻋﻣر اﻟﻧظﺎم اﻟذي ﻟم ﻳﺗﺟﺎوز اﻷرﺑﻌﻳن ﺳـ ـ ـ ــﻧﺔ ﺣﻠﻔﺎء ﻣﺧﻠﺻـ ـ ـ ــﻳن ﺑﻳن رؤﺳـ ـ ـ ــﺎء ﻗﺑﺎﺋﻝ

اﻟﺷ ــﺎﻣﻳﺔ ،ورﺑﻣﺎ ﺗﻛون أﻗوى ﺷ ــﻬﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣوﻗف ﺣرﻛﺔ اﻟﻌﻘداء اﻷرﺑﻌﺔ ﻣﻧﻬم إذ ﺻ ــﻧﻔﺗﻬم ﺿ ــﻣن أﺑرز

ﻣﻧﺎؤﻳﻬﺎ ،وﻳؤﻛد اﻟﻌﻘﻳد ﺻ ـ ـ ـ ــﻼح اﻟدﻳن اﻟﺻ ـ ـ ـ ــﺑﺎغ ﻓﻲ ﻣذﻛراﺗﻪ ﺑﺄن ﻣذﻛرة اﻟﺗوﻗﻳف اﻟوﺣﻳدة اﻟﺗﻲ أﺻ ـ ـ ـ ــدرﺗﻬﺎ
ﺟﻣﺎﻋﺗﻪ ﻛﺎﻧت ﺑﺣق رﺋﻳس ﻗﺑﻳﻠﺔ اﻟﺣﻣﻳدات ﻓﻲ اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ.
ﻛﺎﻓﺄ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻠﻛﻲ رؤﺳـ ـ ــﺎء وﺷـ ـ ــﻳوخ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻋﻠﻰ وﻻءﻫم ٕواﺧﻼﺻـ ـ ــﻬم ﺑﺳـ ـ ــﺧﺎء ،ﻓﺑﺎﻹﺿـ ـ ــﺎﻓﺔ إﻟﻰ

اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﻳﺔ اﻟﻛﺛﻳرة ﻣﺎرس ﻫؤﻻء اﻟﺷــﻳوخ ﻧﻔوذاً ﺳــﻳﺎﺳــﻳﺎً ﻳﻔوق ﺑﻛﺛﻳر ﻣﺎ ﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻪ رؤﺳﺎء آﺧرون

ﻛﺎﻧت ﻗﺑﺎﺋﻠﻬم أﻛﺛر ﻋدداً وأ ارﺿــﻳﻬم اﻟزراﻋﻳﺔ أﻛﺛر ﻣﺳــﺎﺣﺔ .وﻣن ﻣظﺎﻫر ﻫذﻩ اﻟﺣظوة ﻟدى اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ

زﻳﺎرة اﻟﻣﻠك واﻟوﺻ ــﻲ ﻟﻬم أﺛﻧﺎء ﺟوﻟﺗﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺟﻧوب اﻟﻌراق ﻓﻲ أواﺋﻝ اﻟﺧﻣﺳـــﻳﻧﺎت ،ﺣﻳث اﺳـ ــﺗﻘﺑﻼ ﺑﺗرﺣﺎب

ﺷــدﻳد أرﻳﻘت ﻓﻳﻪ دﻣﺎء اﻟﻌﺷـرات ﻣن اﻟذﺑﺎﺋﺢ ،وﺗرﻛت زﻳﺎرة اﻟﻣﻠك وﺧﺎﻟﻪ اﻧطﺑﺎﻋﺎً إﻳﺟﺎﺑﻳﺎً ﻗوﻳﺎً ﺑﻳن اﻟﺳــﻛﺎن،
وروى أﺣدﻫم ﻣﺗﺄﺛ اًر ﺑﺄﻧﻪ ﺷــﺎﻫد اﻟﻣﻠك ﻳﻘﺑﻝ ﻋرﻳﺿــﺔ ﻗدﻣﻬﺎ ﻟﻪ أﺣد اﻟﺣﺎﺿ ـرﻳن ،ﻓﻳﻣﺎ دار ﻧﻘﺎش ﺑﻳن اﺛﻧﻳن

ﻣن اﻟﻣﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺗﻘﺑﻠﻳن ﺣوﻝ ﻗﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎء اﻟﻣﻠك ﻟﺣﺎﺟﺗﻪ ﻣﺛﻝ ﺑﻘﻳﺔ اﻟﺧﻠق أم ﻻ ،وﺑرﻫﻧت اﻟطرﻳﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠت ﺑﻬﺎ
اﻟﺣﻛوﻣــﺔ ﻣﻊ ﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراﻋﻬم اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻣﻊ ﺟﻳراﻧﻬم ﻣن ﻋﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻳرة اﻟﺟﺑور ﻓﻲ 1957م ﻋﻠﻰ ﻣــدى ﻧﻔوذﻫم وﻋﻠو

ﻣﻧزﻟﺗﻬم ﻟدﻳﻬﺎ ،ﻓﻔﻲ ﺑداﻳﺔ ﺗﻠك اﻟﺳـ ــﻧﺔ ﻗﺎﻣوا ﺑﻬﺟوم ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻋﻠﻰ ﻋﺷـ ــﻳرة اﻟﺟﺑور ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﻣﻘﺗﻝ وﺟرح ﻋدد
ﻣن اﻷﺷـ ـ ـ ــﺧﺎص ،وﺳـ ـ ـ ــﺎرﻋت اﻟﺳـ ـ ـ ــﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ إﻟﻰ ﺗوﻗﻳف ﻋدد ﻣن ﺷـ ـ ـ ــﻳوخ اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ اﻟﻣﻬﺎﺟﻣﺔ ،وأﺻـ ـ ـ ــر

97

القبيلة والدين والخرافة والسياسة في جنوب العراق

ﻣﺗﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف ﻟواء اﻟــدﻳواﻧﻳــﺔ ﻋﺑــﺎس اﻟﺑﻠداوي ﻋﻠﻰ ﻣﻛوﺛﻬم ﻗﻳد اﻟﺗوﻗﻳف ﻟﺣﻳن ﻣﺣﺎﻛﻣﺗﻬم وﻓﻘﺎً ﻟﻘﺎﻧون دﻋﺎوي

اﻟﻌﺷـ ـ ـ ــﺎﺋر ،وﻛﺎﻧت ظروف ﺗوﻗﻳﻔﻬم أﺑﻌد ﻣﺎ ﺗﻛون ﻋن اﻻﻋﺗﻳﺎدﻳﺔ إذ أﻧﻬم ﻟم ﻳﻘﺿ ـ ـ ـ ـوا ﺳـ ـ ـ ــﺎﻋﺔ واﺣدة داﺧﻝ
اﻟزﻧﺎزﻳن ،وﺗﺣوﻝ اﻟﺳـ ـ ـ ـ ـ ـراي إﻟﻰ ﻣﺿ ـ ـ ـ ـ ــﻳف ﺧﺎص ﺑﻬم ،ﻳﻔد ﻋﻠﻳﻬم ﻓﻳﻪ اﻟزوار ،وﺗﻧﻘﻝ إﻟﻳﻬم وﺟﺑﺎت اﻟطﻌﺎم
ﺑﺎﻧﺗظﺎم ﻣن ﻣﻧﺎزﻟﻬم ،وﺑﺳـ ـ ــﺑب ﻋﻧﺎد اﻟﺑﻠداوي ﺗدﺧﻝ اﻟوﺻـ ـ ــﻲ ﺑﻧﻔﺳـ ـ ــﻪ وأﻣر ﺑﻧﻘﻝ اﻟﻣﺗﺻـ ـ ــرف واﻹﻓراج ﻋن

اﻟﺷﻳوخ ﺑﻛﻔﺎﻟﺔ.

اﻧﺗﻔﻊ ﺳ ــﻛﺎن اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺻ ــورة ﻣﺑﺎﺷـ ـرة وﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷـ ـرة ﻣن اﻟﻧﻔوذ اﻟﺳـــﻳﺎﺳـ ــﻲ اﻟواﺳ ــﻊ ﻟرؤﺳـ ــﺎﺋﻬم اﻟذي
ـﻣن أوﻟوﻳﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟري واﻟﺻرف وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن ﻣﺷﺎرﻳﻊ ﺗطوﻳر اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗﻌﺑﻳد اﻟطرق اﻟﺗﻲ
ﺿـ َ
ﺗرﺑط اﻟﺷـ ــﺎﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣدن اﻟﻣﺟﺎورة ،وأﻧﻌﺷـ ــت ﻣﺷـ ــﺎرﻳﻊ ﻣﺟﻠس اﻹﻋﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺧﻣﺳـ ــﻳﻧﺎت آﻣﺎﻝ اﻟﻧﺎس ﺑﺎزدﻫﺎر
اﻗﺗﺻـ ـ ــﺎدي وﺷـ ـ ــﻳك ،ﻓﺎﻗدﻣوا ﻋﻠﻰ ﺗﺳـ ـ ــﺟﻳﻝ أوﻻدﻫم ﻓﻲ اﻟﻣدارس ﻟﻳﺗﻌﻠﻣوا "اﻟزﻳزي" ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧوا ﻳﺳـ ـ ــﻣون ﺗﻌﻠم

اﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻣن ﻛﺗﺎب ﻗراءة اﻟﺻ ـ ــف اﻷوﻝ اﻻﺑﺗداﺋﻲ ،وﺣﻔزﻫم ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻫﺗﻣﺎم اﻟدوﻟﺔ ﺑﺄوﻻدﻫم واﻟذي
ﻋﺑرت ﻋﻧﻪ ﺑﺗوزﻳﻊ ﻛوب ﺣﻠﻳب وﺟرﻋﺔ ﻣﻘوﻳﺔ ﻣن زﻳت ﻛﺑد اﻟﺳﻣك ﻋﻠﻰ ﻛﻝ واﺣد ﻣﻧﻬم ﻳوﻣﻳﺎً.
ﻓﻲ  14ﺗﻣوز 1958م ﻟم ﻳﺗﺣرك رؤﺳ ـ ـ ــﺎء وﺷ ـ ـ ــﻳوخ اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ ﻟﻧﺻـ ـ ـ ـرة اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻠﻛﻲ ﻓﻲ آﺧر وأﺣﻠك
أﻳﺎﻣﻪ واﻛﺗﻔوا ﺑﺎﻟﺗﻔرج ﻋﻠﻰ ﺳـ ـ ــﻘوطﻪ ﻣن ﺑﻌﻳد واﻟﺗﺣﺳـ ـ ــر ﺧﻔﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﺎﺗﻬم ﻣن ﻧﻔوذ وﻣﻛﺎﺳـ ـ ــب ،وﻻ ﻳﺑدو
ذﻟك ﻏرﻳﺑﺎً وﻣﺳـ ـ ـ ـ ـ ــﺗﻬﺟﻧﺎً ﻓﻲ ﺿـ ـ ـ ـ ـ ــوء ﺛﻼﺛﺔ ﻋواﻣﻝ ﻣﻬﻣﺔ أوﻟﻬﻣﺎ :ﺧﺑرة اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ ﺑﻘوة اﻟﺟﻳش اﻟﻌراﻗﻲ اﻟﻣﻧظم

واﻟﻣﺳــﻠﺢ ﺑﺄﺳــﻠﺣﺔ ﺣدﻳﺛﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ واﻟذي أﻧﺷــﺄ أﺳــﺎﺳـﺎً ﻟردع ﻫذﻩ اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ وﻛﺑﺢ طﺑﻳﻌﺗﻬﺎ اﻟﺗﻣردﻳﺔ ،وﻣن اﻟﻣؤﻛد
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻟو أﻗدﻣت ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺣرﻛﺔ اﻟﻌﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻛرﻳﻳن ﻟﻛﺎن ذﻟك ﻋﻣﻼً اﻧﺗﺣﺎرﻳﺎً .واﻟﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺑب اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟذي ﺟﻌﻝ

رؤﺳ ـ ــﺎء اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ ﻳﺗرددون ﻓﻲ ﻣﺳ ـ ــﺎﻧدة اﻟﻧظﺎم اﻟطرﻳﻘﺔ اﻟوﺣﺷ ـ ــﻳﺔ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺻ ـ ــﻔﻳﺔ رؤﺳ ـ ــﺎء اﻟﻧظﺎم
اﻟﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺑق ﺑﻣــﺎ ﻓﻲ ذﻟــك ﻗﺗــﻝ ﺟﻣﻳﻊ أﻓراد اﻟﻌــﺎﺋﻠــﺔ اﻟﻣــﺎﻟﻛــﺔ ﻓﻲ ﻣــذﺑﺣــﺔ طــﺎﻟــت ﺣﺗﻰ ﺧــدﻣﻬم واﻟﺗﻣﺛﻳــﻝ ﺑﺟﺛﺛﻬم

ﺑﻬﻣﺟﻳﺔ اﻧطﺑﻌت ﺑﺷ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻋﺗﻬﺎ ﻓﻲ ذاﻛرة اﻟﻌراﻗﻳﻳن وﻏﻳرﻫم وﺗﻧﺎﻗﻠت رواﻳﺗﻬﺎ اﻷﺟﻳﺎﻝ ﺣﺗﻰ اﻟزﻣن اﻟﺣﺎﺿ ـ ـ ـ ـ ــر.
وﺛــﺎﻟﺛﺎً ﻳﺗطﻠب ﺗﻧﻔﻳذ ﺣرﻛﺔ ﻣﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدة ﻟﻠﺟﻳش اﻟﻌراﻗﻲ ﺗﻧظﻳﻣﺎً وﺗﻌﺎوﻧﺎً وﺗﻧﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻳﻘﺎً ﺑﻳن اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ ،وﻟم ﻳﻛن ﻫذا

ﻣﻣﻛﻧﺎً ﺑﺳـ ـ ــﺑب اﻟﺧﻼﻓﺎت واﻟﺗﻧﺎﻓس ﺑﻳن رؤﺳـ ـ ــﺎء اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ وﺣرص ﻛﻝ واﺣد ﻣﻧﻬم ﻋﻠﻰ اﻻﺳـ ـ ــﺗﻘﻼﻝ ﺑﺳـ ـ ــﻠطﺗﻪ

ﻋﻠﻰ ﻗﺑﻳﻠﺗﻪ .وأﺛﺑﺗت اﻟﺗﺟﺎرب ﺑﺄن اﻟﺗﻧﺳــﻳق ﺑﻳن ﻫذﻩ اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ وﺗوﺣﻳد ﺻــﻔوﻓﻬم وﻛﻠﻣﺗﻬم ﻳﺗطﻠب ﺳﻠطﺔ أﻋﻠﻰ
ﻣﺛﻝ اﻟﺳ ـ ـ ـ ــﻠطﺔ اﻟروﺣﻳﺔ ﻟرﺟﺎﻝ اﻟدﻳن اﻟﺗﻲ ﻗﺎدﺗﻬم اﺑﺎن ﺛورة اﻟﻌﺷـ ـ ـ ـ ـرﻳن ،وﺑﻌد ﺗﺄﺳ ـ ـ ـ ــﻳس اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻠﻛﻲ ﻛﺎن
ﻫؤﻻء اﻟرؤﺳــﺎء أﻛﺛر اﺳــﺗﻌداداً ﻟﻠﺳــﻳر ﻓﻲ رﻛﺎب اﻟﺳــﻳﺎﺳﻳﻳن اﻟﻣﺣﺗرﻓﻳن ﻣن ﺑﻐداد – وﻏﺎﻟﺑﻳﺗﻬم اﻟﻌظﻣﻰ ﻣن

اﻟﺣﺿ ـ ــر -ﻣﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﻧﺳ ـ ــﻳق ﺑﻳﻧﻬم ،وﻫﻛذا ارﺗدت ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم ﺳ ـ ــﻳﺎﺳ ـ ــﺔ "ﻓرق ﺗﺳ ـ ــد" اﻟﺗﻲ طﺑﻘﻬﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ اﻟﺟﻧوﺑﻳﺔ وأﺿﺎع ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ ﻧﺻرة ﻫذﻩ اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟﺷدة.
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العھد الجمھوري
أطﺎح اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻌﺳـ ـ ـ ــﻛري ﻓﻲ  14ﺗﻣوز 1958م ﺑﺎﻟﻣﻠﻛﻳﺔ واﺳـ ـ ـ ــﺗﺑدﻟﻬﺎ ﺑﻧظﺎم ﺟﻣﻬوري ﻳﻘودﻩ ﺣﻛﺎم
ﻋﺳ ـ ـ ــﻛرﻳون ﺑﻣﺷ ـ ـ ــﺎرﻛﺔ اﻷﺣزاب "اﻟﺗﻘدﻣﻳﺔ" ﻗﺑﻝ أن ﻳﺳ ـ ـ ــﺗﻘﻝ ﺑﺎﻟﺣﻛم "زﻋﻳم أوﺣد" .وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻋﻣﻠﻳﺎت
اﻟﺗﺻــﻔﻳﺔ اﻟﺟﺳــدﻳﺔ واﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﻌﻠﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺷــﻣﻠت ﻏﺎﻟﺑﻳﺔ رﺟﺎﻝ اﻟﻌﻬد اﻟﺳــﺎﺑق ظﻝ ﺑﻌض اﻟﺷــﻳوخ ﻳﺄﻣﻠون
ﺑﻌودة ﺳـ ـرﻳﻌﺔ ﻟﻠﻣﻠﻛﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﺣدث ﺳ ــﺎﺑﻘﺎً إﻻ أن أﻣﺎﻟﻬم ﺳ ــرﻋﺎن ﻣﺎ ﺧﺑت واﺳ ــﺗﺳ ــﻠﻣوا ﻟﻠظروف اﻟﺟدﻳدة اﻟﺗﻲ
أﺳ ـ ـﺳـ ــﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﺟدﻳد ،وأﺗﺿـ ــﺢ ﻟﻬم ﻣﻧذ اﻟﺑداﻳﺔ أن أﺣد اﻷﻫداف اﻟرﺋﻳﺳـ ــﻳﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺟدﻳد اﻟﻘﺿـ ــﺎء ﻋﻠﻰ

اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺑﻠﻲ وﻣﺣو ﺳ ـ ـ ــﻠطﺎت رؤﺳ ـ ـ ــﺎء اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﻫؤﻻء ﻳﻣﺛﻠون ﺗﻬدﻳداً ﻣﺳ ـ ـ ــﺗﻣ اًر ﻟﻠﺳ ـ ـ ــﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﻳﺔ،

وﻳﻘف ﻧظــﺎﻣﻬم اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻋــﺎﺋﻘـﺎً أﻣــﺎم اﻟوﺣــدة اﻟوطﻧﻳــﺔ اﻟﻛــﺎﻣﻠــﺔ وﻫﻳﻣﻧــﺔ اﻟــدوﻟــﺔ اﻟﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻣوﻟﻳــﺔ .وﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻌﻰ اﻟﻧظــﺎم

اﻟﺟﻣﻬوري ﻟﺗﺣﻘﻳق ذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ إﻟﻐﺎء ﻗﺎﻧون دﻋﺎوي اﻟﻌﺷ ــﺎﺋر ٕواﺻ ــدار ﻗﺎﻧون اﻹﺻ ــﻼح اﻟزراﻋﻲ وﺷ ــن
ﺣﻣﻠﺔ إﻋﻼﻣﻳﺔ ﺿـ ــﺧﻣﺔ ﺗدﻣﻎ رؤﺳـ ــﺎء وﺷـ ــﻳوخ اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ ﺑﺷـ ــﺗﻰ أﻧواع اﻟﺻـ ــﻔﺎت واﻟﺳـ ــﻠوﻛﻳﺎت اﻟﻣذﻣوﻣﺔ ﻣﺛﻝ
"اﻟرﺟﻌﻳــﺔ" و "اﻟظﻠم" و "ﺧــدﻣــﺔ أﻫــداف اﻻﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺗﻌﻣﺎر" و "اﻟﺟﻬﻝ" وﻏﻳرﻫﺎ .وﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻓﺈن ﺑﻌض ﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻳوخ

اﻟﺷـ ـ ــﺎﻣﻳﺔ ﻛﺎﻧوا أذﻛﻰ ﺑﻛﺛﻳر ﻣﻣﺎ ﺻـ ـ ــورﻫم اﻹﻋﻼم اﻟرﺳـ ـ ــﻣﻲ وﺣﻣﻼت اﻷﺣزاب اﻟﻣﺎرﻛﺳـ ـ ــﻳﺔ واﻟﻘوﻣﻳﺔ ،ﻓﻣﻧذ
ﺳــﻧﻳن ﻛﺎن ﻋدد ﻣﻧﻬم ﻗد ﺣوﻝ ﻣﻠﻛﻳﺔ ﺟزء ﻏﻳر ﻳﺳــﻳر ﻣن أ ارﺿــﻳﻪ اﻟزراﻋﻳﺔ إﻟﻰ أوﻻدﻩ ﻣﻣﺎ ﻗﻠﻝ إﻟﻰ درﺟﺔ
ﻛﺑﻳرة ﻣن ﻣﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺣﺎت اﻷ ارﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟﺗﻲ ﻓﻘدوﻫﺎ ﺑﻌد ﺗطﺑﻳق ﻗﺎﻧون اﻹﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼح اﻟزراﻋﻲ ،وأﻛد أﺣدﻫم ﺑﺄن

إﺟراءات ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ دوﻝ أﺧرى ﻧﺑﻬﺗﻬم إﻟﻰ ﻫذا اﻻﺣﺗﻣﺎﻝ .ﻛﻣﺎ أﺑدى ﻫؤﻻء اﻟﺷ ـ ـ ـ ـ ــﻳوخ ﺣﻛﻣﺔ وأﻧﺎة وﻣروﻧﺔ
ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺑﻌض أﺗﺑﺎﻋﻬم اﻟﺳ ــﺎﺑﻘﻳن اﻟذﻳن اﺳ ــﺗﺟﺎﺑوا ﺑﺣﻣﺎس ﻛﺑﻳر ﻟﺗﺣرﻳض اﻟﺳ ــﻠطﺔ واﻷﺣزاب ﺿ ــد

رؤﺳــﺎﺋﻬم ،ﻓﺂﺛروا اﻻﺳــﺗﻛﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺑﻳوﺗﻬم ،أو ﻏﺎدروا اﻟﺷــﺎﻣﻳﺔ ﻣؤﻗﺗﺎً أو ﻧﻬﺎﺋﻳﺎً ﺑﺎﺳــﺗﺛﻧﺎء أﺣدﻫم اﻟذي ظن ﺑﺄن
اﻟﻔرﺻ ـ ـ ـ ــﺔ ﻣواﺗﻳﺔ ﻟﻧﻳﻝ ﺣظوة اﻟﻧظﺎم اﻟﺟدﻳد ﻓﺄرﺳ ـ ـ ـ ــﻝ ﺑرﻗﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺟدﻳدة واﻋداً ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺄن ﻳﻛون ﻫو
وأﺗﺑﺎﻋﻪ ﻣن رﺟﺎﻝ اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ اﻟﻣﺳـ ــﻠﺣﻳن اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻋددﻫم ﺧﻣﺳـ ــﺔ ﻋﺷـ ــر أﻟﻔﺎً رﻫن إﺷـ ــﺎرﺗﻬﺎ ،وﻳﻣﻛن ﺗﺻـ ــور ﻗﻠق

اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﻳﺗﺟﺎوز ﺗﻌداد ﻗواﺗﻬﺎ اﻟﺧﻣﺳﻳن أﻟﻔﺎً ،ﻓﺄرﺳﻠت ﻗوات ﻟﻣﺣﺎﺻرة اﻟﻣدﻳﻧﺔ واﻟﺑﺣث ﻋن ﺗرﺳﺎﻧﺔ

اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ ،وﻟم ﻳﻘﺗﻧﻊ ﻗﺎﺋد اﻟﻘوة اﻟﻌﺳ ـ ــﻛرﻳﺔ ﺑﺗﺄﻛﻳدات ﺷ ـ ــﻳوخ اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ ﺑﺄن إدﻋﺎء ﻗرﻳﺑﻬم ﻛﺎن ﺗﺑﺟﺣﺎً ﻓﺎرﻏﺎً ،وﻟﻛن
ﺣظر اﻟﺗﺟوﻝ اﻟﻣﻔروض ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻳﻧﺔ واﻟﺗﻔﺗﻳش اﻟدﻗﻳق ﻟﻣﻧﺎزﻝ اﻟﺷـ ـ ـ ـ ـ ــﻳوخ ودﻳﺎر اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ ﻟم ﻳﺳـ ـ ـ ـ ـ ــﻔر إﻻ ﻋن
اﻛﺗﺷ ــﺎف ﻋدد ﺿ ــﺋﻳﻝ ﻣن اﻷﺳ ــﻠﺣﺔ ﻓﺣﺗﻰ أﺗﺑﺎع اﻟﺷ ــﻳوخ اﻟﻣﺗﻣردﻳن رﻓﺿـ ـوا ﺗﺳ ــﻠﻳم أﺳ ــﻠﺣﺗﻬم اﻟﺗﻲ ﻳﺗﺑﺎﻫون
وﻳﻌﺗزون ﺑﺎﻗﺗﻧﺎﺋﻬﺎ وﺳﺎرﻋوا إﻟﻰ إﺧﻔﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ أﻋﺎﻟﻲ اﻟﻧﺧﻳﻝ أو ﺑﺎطن اﻷرض.

أﺛﺑﺗت اﻷﺣداث واﻟﺗطورات ﺑﻌد اﻧﻘﻼب 1958م ﻫﺷـ ــﺎﺷـ ــﺔ اﻟﺗﻧظﻳم اﻟﻘﺑﻠﻲ وﺑﺄن ﺗرﻛﻳز اﻟﺷـ ــﻳوخ ﻋﻠﻰ
ﺟﻣﻊ اﻟﺛروات واﺳ ــﺗﻐﻼﻝ أﺗﺑﺎﻋﻬم ﻟﻬذا اﻟﻐرض ﻗد أﺿ ــﻌف ﺗﻣﺎﺳ ــك اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺻ ــﺑﻳﺔ ،وﺑﻌدﻣﺎ
ﻗوﺿ ــت ﻗ اررات ٕواﺟراءات اﻟﻧظﺎم اﻟﺟدﻳد ﺳ ــﻠطﺎت رؤﺳ ــﺎء وﺷ ــﻳوخ اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ ﺗﻔرق ﻣﻌظم أﺗﺑﺎﻋﻬم ﻣن ﺣوﻟﻬم
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وﺗﺧﻠوا ﻋﻧﻬم ﺑﻝ إن اﻟﻌدﻳد ﻣﻧﻬم ﻟم ﻳﺧﻔﻲ ﻋداءﻩ وﺗﺷـ ـ ـ ـ ــﻔﻳﻪ ﺑﻬم ،ووﺟدت اﻷﺣزاب اﻟﺗﻲ ﻧﺷـ ـ ـ ـ ــطت ﻓﻲ ظﻝ
اﻟﻧظﺎم اﻟﺟدﻳد  -ﻣﺛﻝ اﻟﺣزب اﻟوطﻧﻲ اﻟدﻳﻣﻘراطﻲ واﻟﺣزب اﻟﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻳوﻋﻲ – اﻟﻔرﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻧﺣﺔ ﻻﺟﺗذاب
اﻟﻔﻼﺣﻳن إﻟﻰ ﺻــﻔوﻓﻬﺎ ،وﻗد ازدادت ﺷﻌﺑﻳﺔ اﻟﺣزب اﻟوطﻧﻲ اﻟدﻳﻣﻘراطﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑﻌد ﺗﻌﻳﻳن أﺣد ﺷﻳوخ
اﻟﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻣﻳﺔ وزﻳ اًر ﻟﻠزراﻋﺔ ،ﻓﻳﻣﺎ ﻋﺎرض اﻟﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻳوﻋﻳون ﺗﻌﻳﻳﻧﻪ ﻣﺗﺣﺟﺟﻳن ﺑﺄﻧﻪ إﻗطﺎﻋﻲ ﻻ ﺗﻬﻣﻪ ﻣﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻟﺢ

اﻟﻔﻼﺣﻳن .وﻛﺎن ﻧﺟﺎح اﻟﺣزب اﻟﺷـ ـ ــﻳوﻋﻲ ﺑﺎﻫ اًر إذ اﺳـ ـ ــﺗطﺎع اﻟﺣزب ﺣﺷـ ـ ــد اﻟﻧﺎس ﻓﻲ ﻣظﺎﻫرات ﺻـ ـ ــﺎﺧﺑﺔ
رﻓﻌت ﺷ ـ ـ ــﻌﺎرات ﻣﻧﺎﻫﺿ ـ ـ ــﺔ ﻟرؤﺳ ـ ـ ــﺎء اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ ،وﺗﻛرر ظﻬورﻫﺎ أﻣﺎم ﻣﻧﺎزﻝ اﻟرؤﺳ ـ ـ ــﺎء واﻟﺷ ـ ـ ــﻳوخ ﻟﻠﺗﻧدﻳد ﺑﻬم

ﻛﺈﻗطﺎﻋﻳﻳن واﻟﺗﻠوﻳﺢ ﺑﺎﻟﺣﺑﺎﻝ ﻣﻬددﻳن ﺑﺳﺣﻠﻬم ﻓﻲ اﻟﺷوارع.
وﺑﻔﺿ ـ ـ ـ ــﻝ ﻣﻘدرﺗﻬم اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ واﻹﻋﻼﻣﻳﺔ ووﺳ ـ ـ ـ ــﺎﺋﻠﻬم اﻹرﻫﺎﺑﻳﺔ وﺳ ـ ـ ـ ــﻛوت أﺟﻬزة اﻟﻧظﺎم ﻋﻧﻬم ﺗﻣﻛن
اﻟﺷــﻳوﻋﻳون اﻟﻣﺣﻠﻳون ﻣن اﻟﺳــﻳطرة ﻋﻠﻰ ﻣدﻳﻧﺔ اﻟﺷــﺎﻣﻳﺔ واﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺣﻳطﺔ ﺑﻬﺎ واﻧﺿــم اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺳــﻛﺎن

اﻟﻘﺑﻠﻳﻳن وﻏﻳرﻫم إﻟﻰ ﺻــ ـ ـ ــﻔوف اﻟﺣزب أو ﺳ ـ ـ ـ ــﺎﻧدوﻩ ﺟﻬﺎ اًر ،وأﺻـ ـ ـ ـ ــﺑﺢ ﻣن اﻟﻣﻌﺗﺎد رؤﻳﺗﻬم ﻓﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت

واﻟﻣﺳـ ـ ــﻳرات اﻟﺣزﺑﻳﺔ وﻫم ﻳرددون ﺷ ـ ـ ــﻌﺎرات اﻟﺣزب وأﻓﻛﺎرﻩ دون ﻓﻬم ﻟﻬﺎ وﻳﻬددون ﻣﻌﺎرﺿ ـ ـ ــﻳﻬم ﺑﺎﻟﺳـ ـ ــﺣﻝ.

وﻛﻧت ﻣن اﻟﻘﻠﺔ اﻟذﻳن وﺿــﻌت ﺣوﻝ رﻗﺎﺑﻬم ﺣﺑﺎﻝ اﻟﺳﺣﻝ دون أن ﻳﻧﺗﻬوا ﺟﺛﺛﺎً ﻣﺷوﻫﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎرﻋﺔ اﻟطرﻳق

واﻟﻣﻛﺎن ﻫو ﻣدرﺳ ــﺔ اﻟﺷ ــﺎﻣﻳﺔ اﻻﺑﺗداﺋﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺻ ــوب اﻟﺻ ــﻐﻳر واﻟزﻣﺎن ﻫو ﺷ ــﺗﺎء ﻋﺎم 1959م وﺑﻌد ﺗﺣﻳﺔ

اﻟﻌﻠم وﺗﻼوة اﻟﻧﺷــﻳد أو ﻣﺎ ﻳﻌرف ﺑﺎﻻﺳــﺗﻌراض اﻟﺻﺑﺎﺣﻲ اﻟﻳوﻣﻲ ﻗﺑﻝ ﺑدء اﻟدراﺳﺔ ،أﻣﺎ ﻣﻌذﺑﻲ ﻓﻘد ﻛﺎن –

وﻟﻸﺳف اﻟﺷدﻳد – ﻣﻌﻠﻣﺎً ،وﺑﻌد وﺿﻌﻪ اﻷﻧﺷوطﺔ ﻓﻲ ﻋﻧﻘﻲ ﻛﺎن اﻟﻣﻌﻠم اﻟﺷﻳوﻋﻲ ﻳﺧﺎطب ﻣدﻳر اﻟﻣدرﺳﺔ

وﻣﻌﻠﻣﻳﻬﺎ وطﻼﺑﻬﺎ اﻟﻣﺻـ ـ ــطﻔﻳن ﺑﺄن اﻹﻋدام واﻟﺳـ ـ ــﺣﻝ ﻫو ﻣﺻـ ـ ــﻳر ﻛﻝ اﻹﻗطﺎﻋﻳﻳن وﻧﺳـ ـ ــﻠﻬم ،وﺑﻳﻧﻣﺎ ﻛﺎن

أﻛﺛر ﻣﺎ ﻳﺧﺷــﺎﻩ زﻣﻼﺋﻲ ﺻﻔﻌﺔ أو رﻛﻠﺔ أو ﺟﻠدة ﺑﺎﻟﻣﺳطرة ﻋﻠﻰ أﻳدﻳﻬم ﻷﻧﻬم ﻧﺳوا ﺟﻠب ﻣﻧدﻳﻝ ﻧظﻳف أو
ﻗص أظﺎﻓرﻫم ﻛﻧت أﺗوﻗﻊ ﻳوﻣﻳﺎً أن ﻳﻧﻔذ اﻟﻣﻌﻠم ﺗﻬدﻳدﻩ ﺑﺳ ـ ــﺣﻠﻲ ،وﻛﺎﻧت ﺧﻳﺑﺔ أﻣﻠﻲ ﻛﺑﻳرة ﻋﻧدﻣﺎ اﺷـ ـ ـﺗﻛﻳت

ﻷﻫﻠﻲ اﻟذﻳن ﺟﻧوا ﻋﻠﻲ ﺑﻛوﻧﻬم "إﻗطﺎﻋﻳﻳن" ﻓﻠم أﺣﺻ ــﻝ ﻣﻧﻬم ﻏﻳر اﻟﻧﺻ ــﻳﺣﺔ ﺑﺎﻟﺻ ــﺑر وﻟم ﻳﺗﺟﺎوز ﻋﻣري

آﻧذاك اﻟﻌﺷ ـ ــر ﺳ ـ ــﻧوات .ﻟم ﻳﺗوﻗف طﻣوح ﻫذا اﻟﻣﻌﻠم ﻋﻧد اﻟﺳ ـ ــﻳطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣدرﺳ ـ ــﺔ اﻻﺑﺗداﺋﻳﺔ ﻓﺳ ـ ــﻌﻰ إﻟﻰ
اﻟﻬﻳﻣﻧﺔ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﺑﺄﻛﻣﻠﻬﺎ ،وﻗد ﺗﺣﻘق ﻟﻪ ذﻟك ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ وﻛﺎن ﻣن ﺿ ـ ـ ـ ـ ــﻣن اﻟﻧﺷ ـ ـ ـ ـ ــﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ﻓرض
ﻧﻔﺳ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺣﻣﻠﺔ ﻣﻌوﻧﺔ اﻟﺷ ـ ـ ـ ـ ــﺗﺎء ﻟﻠﻔﻘراء ،واﺧﺗﺎرﻧﻲ ﻣﺗﻌﻣداً ﻟﺗﻣﺛﻳﻝ دور ﻓﻘﻳر ﻣﻌدم ﻳﺳ ـ ـ ـ ـ ــﺗﻌطف اﻟﻧﺎس
وﻳطﻠب ﻣﺳــﺎﻋدﺗﻬم ،ﺛم ﻗ أر ﻋﻠﻰ أﻫﻝ اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﺑواﺳــطﺔ ﻣﻛﺑر ﻟﻠﺻــوت ﻗﺎﺋﻣﺔ أﻋدﻫﺎ ﺑﻧﻔﺳــﻪ ﺗﺿــﻣﻧت أﺳــﻣﺎء

اﻟﻣﺗﺑرﻋﻳن وﻣﻘدار اﻟﺗﺑرﻋﺎت اﻟﻧﻘدﻳﺔ أو اﻟﻌﻳﻧﻳﺔ ﻟﻛﻝ واﺣد ﻣﻧﻬم ،وﻛﺎن واﻟدي ﺿ ـ ـ ــﻣن ﻫؤﻻء اﻟﻣﺗﺑرﻋﻳن رﻏم

أﻧوﻓﻬم ،وﻻ أظن أن أﺣداً ﻣﻧﻬم ﺗﻠﻛﺄ ﻓﻲ ﺗﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻠﻳم اﻟﺗﺑرﻋﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣﻧﻪ ،وﻗد أﺛﺑﺗت ﻫﻳﻣﻧﺔ ﻫذا اﻟدﻛﺗﺎﺗور

اﻟﺷ ـ ــﻳوﻋﻲ اﻟﻘروي ﻋﻠﻰ ﻣدﻳﻧﺔ اﻟﺷ ـ ــﺎﻣﻳﺔ اﻷﻫﻣﻳﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻟﻠﻘوة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻘﺑﻠﻲ وأن ﺑﺎﺳ ـ ــﺗطﺎﻋﺔ أي ﻓرد
اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﻐرض ﺳﻳطرﺗﻪ اﻟﺗﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻛﺎن.
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واﺟــﻪ اﻟﻧــﺎس ﻓﻲ ﺗﻠــك اﻟﺣﻘﺑــﺔ ﻣن ﺗــﺎرﻳﺦ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ ﻣﻌﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻠــﺔ ﺗﺑــدو ظــﺎﻫرﻳـﺎً ﺗــﺎﻓﻬﺔ إﻻ أﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ

ﻣﺻ ــﻳرﻳﺔ وﻫﻲ اﺧﺗﻳﺎر ﻟون اﻟﻐﻼف اﻟﺑﻼﺳ ــﺗﻳﻛﻲ ﻟﻠﻬوﻳﺔ اﻟﺷ ــﺧﺻــﻳﺔ اﻟﻣطﻠوب إﺑرازﻫﺎ ﻟﻠﻣﻔﺗﺷ ــﻳن اﻟﺣﻛوﻣﻳﻳن
واﻟﺣزﺑﻳﻳن اﻟﻣﺳ ـ ـ ـ ــﻠﺣﻳن اﻟﻣﺳ ـ ـ ـ ــﺗﻘرﻳن ﻋﻧد ﻣﻔﺎرق اﻟطرق ،ﻓﺎﻟﻠون اﻷﺣﻣر دﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ اﻧﺗﻣﺎﺋك أو ﺗﻌﺎطﻔك ﻣﻊ
اﻟﺣزب اﻟﺷـ ــﻳوﻋﻲ وﻫذا ﻳرﺿـ ــﻲ اﻟﺷـ ــﻳوﻋﻳﻳن وﻟﻛﻧﻪ ﻳﻐﺿـ ــب ﻣﻧﺎﻓﺳـ ــﻳﻬم اﻟﻘوﻣﻳﻳن اﻟذﻳن ﻳﻔﺿـ ــﻠون أن ﻳﻛون

اﻟﻐﻼف أﺧﺿ ـ ـ ـ ـ اًر ،وأﺗذﻛر ﺟﻳداً ﺑﺄن ﻟون ﻫوﻳﺗﻲ اﻟﻣدرﺳـ ـ ـ ــﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺛﺑت ﻛوﻧﻲ طﺎﻟﺑﺎً ﻓﻲ اﻟﺻـ ـ ـ ــف اﻟﺧﺎﻣس
اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﻫو أﺑﻳض ﻣﺣﺎﻳد.

أدت ﻫذﻩ اﻟﺗﺻـ ـ ـ ــرﻓﺎت اﻻﻋﺗﺑﺎطﻳﺔ واﻹرﻫﺎﺑﻳﺔ إﻟﻰ اﺳـ ـ ـ ــﺗﻳﺎء اﻟﻧﺎس اﻟذﻳن ﻋﺑروا ﻋﻧﻪ ﺑﻌﻳداً ﻋن أﻋﻳن

اﻟﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻠطــﺎت واﻟﻣواﻟﻳن ﻟﻬﺎ وأﺑدوا ﺣﻧﻳﻧﺎً إﻟﻰ ﻗﻳﻣﻬم وﺗﻘﺎﻟﻳدﻫم اﻟﺗﻲ ﻓﻘدوﻫﺎ أو ﻫﺟروﻫﺎ .واﻟﺟدﻳر ﺑﺎﻟﻣﻼﺣظﺔ

ﺑــﺄﻧﻬم ﻟم ﻳﺧﺗــﺎروا اﻟﻌودة إﻟﻰ رؤﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺋﻬم اﻟﻘﺑﻠﻳﻳن ٕواﻧﻣــﺎ إﻟﻰ دﻳﻧﻬم وﻣــذﻫﺑﻬم وﺗﻣﺛــﻝ ذﻟــك ﻓﻲ اﻗﺗﻧﺎء وﺗﻌﻠﻳق
ﺻ ـ ــور ﻋﻠﻣﺎء اﻟدﻳن اﻟﺷ ـ ــﻳﻌﺔ .ﻓﻔﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻛﺎن أﻋوان اﻟﻧظﺎم ﻳﺣﺛون اﻟﻧﺎس أو ﻳﻔرﺿ ـ ــون ﻋﻠﻳﻬم رﻓﻊ
ﺻ ــور اﻟزﻋﻳم "اﻷوﺣد" ﻋﺑداﻟﻛرﻳم ﻗﺎﺳـــم ورﻣوز ﻧظﺎﻣﻪ ﻣﺛﻝ رﺋﻳس وأﻋﺿـ ــﺎء ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺷ ــﻌب أﻗدم اﻟﺑﻌض
ﻋﻠﻰ طﺑﻊ وﺗوزﻳﻊ ﺻـ ــور ﻋﻠﻣﺎء اﻟدﻳن ،وﺳـ ــرﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﺣوﻝ اﻻﺳـ ــﺗﻳﺎء اﻟﺻـ ــﺎﻣت إﻟﻰ ﺗذﻣر ﻋﻠﻧﻲ ،وﺗداوﻝ
أﻫﻝ اﻟﺷ ـ ــﺎﻣﻳﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظون ﻓﻲ ﺳ ـ ــﺧط أﻗواﻝ وأﻓﻌﺎﻝ اﻟﺷ ـ ــﻳوﻋﻳﻳن  -ﻣﺛﻝ دﻋوﺗﻬم إﻟﻰ إﻟﻐﺎء اﻟزواج واﻟﺗوﻗف
ﻋن دﻓﻊ اﻟﻣﻬور ورﻣﻲ اﻟﻘﺿــﺎة ﻓﻲ اﻟﻧﻬر -وأﻏﺿــﺑﺗﻬم رواﻳﺔ ﺗؤﻛد ﺑﺄن ﺑﻌض اﻟﺷــﻳوﻋﻳﻳن اﻟﻣﺎرﻳن ﺑﺎﻟﻌﻣﺎﻝ

اﻟﻣﻧﻬﻣﻛﻳن ﻓﻲ ﺗرﻣﻳم ﺟدار ﺧﺎرﺟﻲ ﻟﺿـ ـ ـ ـرﻳﺢ اﺣد أﺋﻣﺗﻬم ﺧﺎطﺑوﻫم ﻗﺎﺋﻠﻳن" :اﻟﻳوم ﺗﺷ ـ ـ ــﻳدوﻧﻪ وﻏداً ﻧﻬدﻣﻪ"،
وﺟﺎءت ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻣد اﻟﺷ ــﻳوﻋﻲ ﻋﻧدﻣﺎ أﺻ ــدر اﻟﺳ ــﻳد ﻣﺣﺳ ــن اﻟﺣﻛﻳم – اﻟﻣرﺟﻊ اﻟدﻳﻧﻲ ﻟﻠﻣﺳ ــﻠﻣﻳن اﻟﺷ ــﻳﻌﺔ –

ﻓﺗوى ﺑﺄن اﻟﺷـ ــﻳوﻋﻳﺔ ﻛﻔر ٕواﻟﺣﺎد ،واﻧﺿـ ــم ﺟﻣﻊ ﻣن أﻫﻝ اﻟﺷـ ــﺎﻣﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻣواﻛب اﻟﻣﺗوﺟﻬﺔ إﻟﻰ ﻣﻘر اﻟﺳـ ــﻳد

اﻟﺣﻛﻳم ﻟﻠﺗﻌﺑﻳر ﻋن ﺗــﺄﻳﻳــدﻫم ﻟﻔﺗواﻩ ،وﺑﻌد ﻋودﺗﻬم روى اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬم ﺗﻌرض اﻟﻣواﻛب ﻟﻛﻣﺎﺋن ٕواطﻼق ﻧﺎر
ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺷﻳوﻋﻳﻳن اﻟﺳﺎﺧطﻳن اﻟذﻳن ﻛﺎن ﻣن ﺑﻳﻧﻬم أﺣد أوﻻد ﺷﻳوخ اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ.
ﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻘط اﻟﻧظــﺎم اﻟﺟﻣﻬوري اﻷوﻝ ﺑــﺎﻧﻘﻼب ﻋﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻛري وﺣــﻝ ﻣﺣﻠﻪ ﻧظﺎم آﺧر ﻳﺣﻛﻣﻪ ﺣزب اﻟﺑﻌث،
وﺗراوﺣت ردود ﻓﻌﻝ أﻫﻝ اﻟﺷ ـ ـ ــﺎﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﻐﻳﻳر ﺑﻳن اﻟﻘﻠق اﻟﻌﻣﻳق واﻟرﺿ ـ ـ ــﺎ ،ﻓﻘد ﺷ ـ ـ ــن اﻟﻧظﺎم اﻟﺟدﻳد
ﺣﻣﻠﺔ ﺷــﻌواء ﻋﻠﻰ اﻟﺷــﻳوﻋﻳﻳن وأﻧﺻــﺎرﻫم ﺣﺗﻰ ﺗﺧوف اﻟﻛﺛﻳرون ﻣﻣن ﻟم ﻳﻧﺷــطوا ﻓﻲ اﻟﺳــﻳﺎﺳــﺔ ﻣن إﻟﺻــﺎق
ﺗﻬﻣﺔ اﻟﺷــﻳوﻋﻳﺔ ﺑﻬم ﺑﺎطﻼً وﺗﻌرﺿــﻬم ﻟﺑطش ﻣﻳﻠﻳﺷﻳﺎ ﺣزب اﻟﺑﻌث اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺑﺎﻟﺣرس اﻟﻘوﻣﻲ .وﻟم ﻳﺗﺣﻣس

ﺷ ـ ـ ـ ــﻳوخ اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟذي طرح ﺷ ـ ـ ـ ــﻌﺎرات ﻣﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻬم ووﺟد اﻟﻣﺗدﻳﻧون  -اﻟذﻳن ﺳ ـ ـ ـ ــﺧطوا ﻣن ﻗﺑﻝ ﻋﻠﻰ

ﺣﻛوﻣﺔ ﻋﺑداﻟﻛرﻳم ﻗﺎﺳــم ﻟﺳــﻛوﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷــﻳوﻋﻳﻳن اﻟﻣﻠﺣدﻳن – ﺳــﺑﺑﺎً وﺟﻳﻬﺎً ﻓﻲ ﻣﻌﺎداة ﻧظﺎم اﻟﺑﻌث؛ ﻟﻛون

اﻟرﺋﻳس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺣزب ﻣﻳﺷ ـ ـ ـ ــﻳﻝ ﻋﻔﻠق ﻣﺳ ـ ـ ـ ــﻳﺣﻳﺎً ،وﺗداوﻝ اﻟﻧﺎس اﻟﻣﻧﺷ ـ ـ ـ ــورات اﻟﻣﻌﺎرﺿ ـ ـ ـ ــﺔ ﻟﻠﻧظﺎم ورددوا
اﻟﻘﺻﺎﺋد اﻟﺗﻲ ﺗﻧدد ﺑﺎﻟﻧظﺎم ورﺟﺎﻟﻪ وﺳﻳﺎﺳﺎﺗﻪ.
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ﻣﻧذ أوﺳـ ــﺎط اﻟﺳـ ــﺗﻳﻧﺎت ﺗﻘرﻳﺑﺎً ﻧﺷـ ــط اﻟﺗﻳﺎر اﻟدﻳﻧﻲ اﻟﺷـ ــﻳﻌﻲ وﺣظﻲ ﺑﺗﺄﻳﻳد واﺳـ ــﻊ ﺑﻳن ﺳـ ــﻛﺎن ﺟﻧوب

اﻟﻌراق ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك أﻫﺎﻟﻲ اﻟﺷـ ـ ـ ــﺎﻣﻳﺔ ،وﻋﻧدﻣﺎ ﺑﻠﻐﻬم ﺧﺑر ﺳـ ـ ـ ــﻘوط اﻟطﺎﺋرة اﻟﺳـ ـ ـ ــﻣﺗﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻘﻝ رﺋﻳس
اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ ﻋﺑد اﻟﺳـــﻼم ﻋﺎرف واﺣﺗراﻗﻪ ﻣﻊ ﺑﻘﻳﺔ رﻛﺎﺑﻬﺎ رددوا ﺑﺄن ذﻟك ﻛﺎن ﻋﻘﺎﺑﺎً إﻟﻬﻳﺎً ﻋﻠﻰ ﺗطﺎوﻟﻪ ﻋﻠﻰ

ﻣﻘﺎم اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ ﺑن أﺑﻲ طﺎﻟب وﺗﻣﺎدﻳﻪ ﻓﻲ ﺗﺻرﻳﺣﺎﺗﻪ وﺳﻳﺎﺳﺎﺗﻪ اﻟطﺎﺋﻔﻳﺔ.

ﺑﻠﻎ اﻟﺗﻳﺎر اﻟدﻳﻧﻲ واﻟﺗدﻳن أوﺟﻪ ﺑﻌد أن ﺧﻠﻔﻪ أﺧوﻩ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﻋﺎرف ﻛﻣﺎ ﺷﺟﻌت أﺟواء اﻻﻧﻔراج
اﻟﺳ ـ ــﻳﺎﺳ ـ ــﻲ ﻓﻲ ﻋﻬد اﻷﺧﻳر اﻟﻧﺎس ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳ ـ ــﺔ ﺣﻘﻬم ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﻳر ﻋن آراﺋﻬم اﻟﺳ ـ ــﻳﺎﺳ ـ ــﻳﺔ واﻟدﻳﻧﻳﺔ ﺑﺣرﻳﺔ
أﻛﺑر ،وﻟم ﻳﺗﻬﻳب ﺑﻌض ﺷـ ــﻳوخ اﻟﺷـ ــﺎﻣﻳﺔ ﻣن إﺑداء آراﺋﻬم ﺣوﻝ ﻧظﺎم اﻟﺣﻛم اﻟﻣﻧﺎﺳـ ــب ﻟﻠﻌراق وﻓﻲ وﺿـ ــﻊ
أﺳﻣﺎﺋﻬم وﺗواﻗﻳﻌﻬم ﻋﻠﻰ ﺑﻳﺎﻧﺎت ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﺗطﺎﻟب ﺑﺎﻟﺗﻐﻳﻳر واﻟﻧظﺎم اﻟدﻳﻣﻘراطﻲ واﻟﺗﻣﺛﻳﻝ اﻟﻧﻳﺎﺑﻲ.
وﺿــﻊ اﻧﻘﻼب ﺗﻣوز ﻓﻲ ﻋﺎم 1968م ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺣﺎﺳــﻣﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺗطﻠﻌﺎت ،وﻛﺎن ﻹﺟراءاﺗﻪ اﻟﺣﺎﺳــﻣﺔ ﻓﻲ

اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻣﻌﺎرﺿـ ــﻳﻪ اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﻳن واﻟﻣﻔﺗرﺿـ ــﻳن ﺗﺄﺛﻳ اًر ﻣﺛﺑطﺎً ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ اﻷﺣزاب واﻟﻘوى اﻟﺳـ ــﻳﺎﺳـ ــﻳﺔ ﺧﺎرج

ﺑدء ﺑﺎﻟﺷــﻳوﻋﻳﻳن اﻟذﻳن ﺗﻌرﺿـوا ﻟﻠﻣﻼﺣﻘﺔ واﻟﺗﻧﻛﻳﻝ
اﻟﺣﻛم ،وﺷــﻣﻠت إﺟراءاﺗﻪ ﻗطﺎﻋﺎت واﺳــﻌﺔ ﻣن اﻟﺷــﻌب؛ ً
اﻧﺗﻬﺎء ﺑﻌﻠﻣﺎء اﻟدﻳن واﻟﻣﺗدﻳﻧﻳن
واﻟﺳ ــﺟن وﺷ ــﺗﻰ أﻧواع اﻟﺿ ــﻐوط ﻹﻗﻧﺎﻋﻬم ﺑﺎﻻﻧﺿ ــﻣﺎم إﻟﻰ اﻟﺣزب اﻟﺣﺎﻛم و ً
اﻟذﻳن أﻋدم ﻋدد ﻣﻧﻬم وﺳﺟن آﺧرون ﻣن ﺑﻳﻧﻬم اﺛﻧﺎن ﻣن أوﻻد اﻟﺷﻳوخ.

ﻧﺟﺢ اﻟﺣزب اﻟﺣﺎﻛم ﻓﻲ اﺟﺗذاب اﻟﻛﺛﻳرﻳن ﻣن ﺳ ـ ــﻛﺎن اﻟﻣﻧطﻘﺔ إﻟﻰ ﺻ ـ ــﻔوﻓﻪ ﻛﻣﺎ اﺳ ـ ــﺗﻌﻣﻝ وﺑﻔﺎﻋﻠﻳﺔ

ﻋﺎﻟﻳﺔ اﻟﺿــﻐوط اﻟﻣﺑﺎﺷ ـرة وﻏﻳر اﻟﻣﺑﺎﺷ ـرة ﻹﺟﺑﺎر آﺧرﻳن ﻋﻠﻰ ذﻟك ،وﻳؤﻛد اﻟﺑﻌض أن اﻟﺣزﺑﻳﻳن اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﻳن

اﺗﻘﺎء ﻟﺷ ـ ـ ــرور
واﻟﻣؤﻣﻧﻳن ﺑﻣﺑﺎدئ وأﻓﻛﺎر اﻟﺣزب ﻫم ﻗﻠﺔ ﻗﻠﻳﻠﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﻛﺛرﻳﺔ اﻟوﺻ ـ ـ ــوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﺿ ـ ـ ــﻣت ً
اﻟﺣزب اﻟﺣﺎﻛم وطﻌﻣﺎً ﻓﻲ ﺿـ ــﻣﺎن ﺣﺻـ ــوﻟﻬم ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻳﻬددﻫم ﺑﺎﻟﺣرﻣﺎن ﻣﻧﻬﺎ واﻟﺗﻲ
ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺣﻛ اًر ﻟﻠﺣزﺑﻳﻳن ﻣﺛﻝ اﻟد ارﺳـ ـ ـ ــﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻫد اﻟﻣﻌﻠﻣﻳن واﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟوظﺎﺋف اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ ،وﺻـ ـ ـ ــﺎر

اﻟﻌدﻳد ﻣن ﻫؤﻻء ﻳﻌﻳﺷــون اﻧﻔﺻــﺎﻣﺎً ﺣﺎداً ﻓﻲ ﺷــﺧﺻــﻳﺎﺗﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﺳــﻳﺎﺳــﻳﺔ ،ﻓﻣن ﺟﻬﺔ ﻛﺎﻧوا ﻳﻌﻠﻧون

ﺗﺄﻳﻳدﻫم ﻟﻠﻧظﺎم ﺑﻝ ﻳﺗﺑﺎرون وﻳﺗﺳ ــﺎﺑﻘون ﻓﻲ رﻓﻊ ﺷ ــﻌﺎراﺗﻪ واﻟﺗﻧدﻳد ﺑﺄﻋداﺋﻪ واﻟوﺷــﺎﻳﺔ ﺑﻣﻧﺗﻘدﻳﻪ واﺧﺗﻼق اﻟﺗﻬم

ﻟﺗورﻳط أﻋداءﻫم اﻟﺷـ ــﺧﺻـ ــﻳﻳن وﻟﻛﻧﻬم ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﺟﺗﻣﻌون ﺑﺄﻓراد ﻋﺎﺋﻼﺗﻬم وأﺻـ ــدﻗﺎﺋﻬم اﻟﻣﺧﻠﺻـ ــﻳن ﻳﺳـ ــﺧرون
ﻣن اﻟﻧظﺎم وﺣزﺑﻪ وﻳﺗذﻣرون ﻣن ﻛﺛرة اﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺗﻪ وﻣﻧﺷــوراﺗﻪ اﻟﻌﻘﺎﺋدﻳﺔ واﺿــطرارﻫم ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗدرﻳﺑﺎت
اﻟﻌﺳ ـ ـ ــﻛرﻳﺔ ﻟﺟﻳﺷ ـ ـ ــﻪ اﻟﺷ ـ ـ ــﻌﺑﻲ .وﻟم ﺗظﻬر اﻧﺗﻬﺎزﻳﺔ ﻫؤﻻء ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻳﻘﺗﻬﺎ إﻻ ﻓﻲ ﻣواﻗف ﻗﻠﻳﻠﺔ ﻛﺎن ﻣن ﺑﻳﻧﻬﺎ
اﺳـ ـ ــﺗﺟﺎﺑﺗﻬم اﻟﻔﺎﺗرة ﻷواﻣر رؤﺳـ ـ ــﺎﺋﻬم اﻟﺣزﺑﻳﻳن ﺑﻣطﺎردة ٕواﻟﻘﺎء اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎرﻳن ﻣن اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﺳـ ـ ــﻛرﻳﺔ

ﻣن أﺑﻧــﺎء ﻗﺑــﺎﺋﻠﻬم وﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻛــﺎن ﻣﻧطﻘﺗﻬم ،وﺗﺧوف ﻫؤﻻء اﻟﺣزﺑﻳﻳن ﻣن ﻣﻘﺗــﻝ ﺑﻌض اﻟﻘﺑﻠﻳﻳن اﻟﻬ ـﺎرﺑﻳن أﺛﻧــﺎء
ﻋﻣﻠﻳــﺎت اﻟﺗﻔﺗﻳش ﻓﻳطــﺎﻟﻬم ﻏﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب أﻫــﺎﻟﻲ اﻟﻘﺗﻠﻰ وﺛــﺄرﻫم ،وﻟﻠﺗﻘﻠﻳــﻝ ﻣن اﺣﺗﻣــﺎﻝ ﺣــدوث ذﻟــك ﻋﻣد ﺑﻌض
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اﻟﺣزﺑﻳﻳن إﻟﻰ ﺗﺣذﻳر ﺳ ــﻛﺎن اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻧوون ﺗﻔﺗﻳﺷ ــﻬﺎ ﻣﺳ ــﺑﻘﺎً ،وﺗﺄﻛد ﻟﻠﺟﻣﻳﻊ ﻣن أن ﻫؤﻻء ﻟم ﻳﻧﺿ ــﻣوا

ﻟﻠﺣزب إﻻ ﻷﺳ ـ ـ ـ ــﺑﺎب أﻧﺎﻧﻳﺔ ﺑﺣﺗﺔ ،اذ اﺳ ـ ـ ـ ــﺗﻐﻝ اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬم ﻣواﻗﻌﻬم اﻟﺣزﺑﻳﺔ ﻟﻠﺣﺻ ـ ـ ـ ــوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﺳ ـ ـ ـ ــب
ﺷــﺧﺻــﻳﺔ وﺳــﺧروا ﻧﻔوذﻫم ﻟﻣﻧﻔﻌﺔ أﻗﺎرﺑﻬم وأﺻــدﻗﺎﺋﻬم وﻋﻠﻰ أﺳــﺎس أن ﻫذﻩ اﻟﻣﻛﺎﺳــب واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ
ﻣﻛﺎﻓﺂت ﻋﻠﻰ وﻻﺋﻬم وﻧﺻـرﺗﻬم ﻟﻠﻧظﺎم .وأﺛﺎرت ﻫذﻩ اﻟﺗﺻــرﻓﺎت ﺣﺳــد واﺳﺗﻳﺎء اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﻳن وﺻﻐﺎر اﻟﺣزﺑﻳﻳن

اﻟذﻳن ﺗداوﻟوا رواﻳﺎت ﻛﺛﻳرة ﻋن إﺳــﺎءة اﺳــﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﺳــﻠطﺔ واﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺛﻝ :اﻻﺳﺗﺋﺛﺎر ﺑﺎﻟدور اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ
واﺳــﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﻛﺄﻣﻼك ﺷــﺧﺻــﻳﺔ أو ﺗوزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺟر واﻟﺳــﻳطرة ﻋﻠﻰ اﻷ ارﺿــﻲ اﻟزراﻋﻳﺔ واﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ وﻏﻳر
ذﻟك.
ﻟم ﻳﺗﺟ أر ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎرﺿ ـ ـ ــﺔ اﻟﻧظﺎم وﻋﺻ ـ ـ ــﻳﺎن أواﻣر أﻋواﻧﻪ إﻻ ﻗﻠﺔ ﻗﻠﻳﻠﺔ ﻣن ﺳ ـ ـ ــﻛﺎن اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،وﺣﺗﻰ
أﻗرب اﻟﻧﺎس إﻟﻳﻬم أﺳــﺎء ﺗﻔﺳــﻳر ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﺗﺣدﻳﺎت واﻋﺗﺑروﻫﺎ ﺿرﺑﺎً ﻣن اﻟﺟﻧون ورﻣﻲ اﻟﻧﻔس إﻟﻰ اﻟﺗﻬﻠﻛﺔ
ﻛﻣﺎ ﻳﺳﺗدﻝ ﻣن اﻟواﻗﻌﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:

ﻛﻧت أﺳ ـ ــﺗﺿ ـ ــﻳف اﻟﺷ ـ ــﻳﺦ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻋﻣﻠﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﺣﺿـ ـ ـر ﻓرﻳق ﻣن ﻛﺑﺎر اﻟﻣﺳ ـ ــؤوﻟﻳن
اﻟﺑﻌﺛﻳﻳن ﻓﻲ اﻟﻘﺿ ـ ـ ــﺎء وﻣراﻓﻘوﻫم ودﻋوﻩ ﺑﺗﻬذﻳب ﺷ ـ ـ ــدﻳد إﻟﻰ اﻟﺗﺑرع ﻟﺻ ـ ـ ــﺎﻟﺢ اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﻳن
اﻟﻔﻠﺳ ــطﻳﻧﻳﻳن ﺗﻠﺑﻳﺔ ﻟدﻋوة اﻟﺣﻛوﻣﺔ إﻟﻰ اﻟوﻗوف ﻣﻌﻬم ﻓﻲ ﺻـ ـراﻋﻬم اﻟداﺋر ﻣﻊ اﻟﻘوات
اﻷردﻧﻳﺔ ﻋﺎم 1970م ﻓﺎﺟﺎﺑﻬم ﺑﺎﻟرﻓض ﻗﺎﺋﻼً ﺑﺄن ﻣن ﻏﻳر اﻟﺟﺎﺋز ﻣﺳـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻋدة أي ﻣن

اﻟطرﻓﻳن ﺑﺎﻟﻣﺎﻝ أو ﺑﺎﻟﺳـ ـ ـ ـ ــﻼح ﻷﻧﻬم ﺟﻣﻳﻌﺎً ﻣﺳـ ـ ـ ـ ــﻠﻣون واﻷﺟدر ﻓض اﻟﻧزاع ﺳـ ـ ـ ـ ــﻠﻣﻳﺎً.
ﻫــددوﻩ ﺑــﺎﻟﺣﺑس ﻓﻠم ﻳﻐﻳر ﻣوﻗﻔــﻪ وﺑــدا وﻛــﺄﻧﻬم ﻣﺣﺗــﺎرون ﻓﻲ اﻟﺗﻌــﺎﻣــﻝ ﻣﻌــﻪ ﺛم ﻗــﺎﻣوا

واﺑﺗﻌدوا ﻗﻠﻳﻼً ﻟﻠﺗﺷـ ـ ــﺎور ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬم وﺳـ ـ ــﻣﻌت أﺣدﻫم ﻳﺣذر ﻣن إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ ﻫذا

اﻟﺷ ـ ـ ـ ــﻳﺦ اﻟذي ﺗﺟﺎوز اﻟﺳ ـ ـ ـ ــﺑﻌﻳن وﻗﻳدﻩ إﻟﻰ اﻟﺗوﻗﻳف ﻋﻠﻰ ﻣرأى ﻣن اﻟﻧﺎس ،وﺑﻌد ﻗﻠﻳﻝ
اﻧﺻرﻓوا.

ﺑﻌد ﻫذﻩ اﻟواﻗﻌﺔ ﺑﺄﻳﺎم زرت أﺣد أﺑﻧﺎء ﻫذا اﻟﺷــﻳﺦ ﻓﺄﻋﺎد ﺳرد ﺗﻔﺎﺻﻳﻠﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺛم ﻋﻠق ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﺄن
واﻟدﻩ ﻛﺎد أن ﻳورط ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺷـ ـ ــﻛﻠﺔ ﻛﺑﻳرة ﻣﻊ اﻟﺳـ ـ ــﻠطﺎت وأﺛﺑت ﺑذﻟك اﻟﺗﺻـ ـ ــرف ﺑﺄﻧﻪ "ﻏﻳر ﻣﺗزن" .ﻟﻘد
ﺗﻌﻠم ﺳــﻛﺎن اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺛﻝ ﻏﺎﻟﺑﻳﺔ اﻟﻌراﻗﻳﻳن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن "اﻻﺗزان" طﻳﻠﺔ اﻟﺳــﺑﻌﻳﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ،ﺛم
دﻓﻌوا ﺛﻣن ذﻟك ﻏﺎﻟﻳﺎً ﻓﻲ اﻟﺛﻣﺎﻧﻳﻧﺎت واﻟﺗﺳ ـ ـ ـ ــﻌﻳﻧﺎت ﺣﻳﻧﻣﺎ ﺳ ـ ـ ـ ــﻳﻘوا إﻟﻰ أﺗون ﺣرﺑﻳن ﻣدﻣرﺗﻳن ﻟم ﻳﺳ ـ ـ ـ ــﻠم ﻣن

آﺛﺎرﻫﻣﺎ اﻟﺑﺷـ ـ ـرﻳﺔ واﻟﻧﻔﺳ ـ ــﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻ ـ ــﺎدﻳﺔ أﺣد ﻣن ﺳ ـ ــﻛﺎن اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،وﻓﻳﻣﺎ ﻛﺎن ﺷ ـ ــﺑﺎﻧﻬم ﺑﻳن اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻋﺷـ ـ ـر
واﻟﺧﺎﻣﺳ ـ ـ ـ ــﺔ واﻷرﺑﻌﻳن ﻳﺟﺎﺑﻬون اﻟﻣوت ﻳوﻣﻳﺎً ﻛﺎن آﺑﺎؤﻫم وأﻣﻬﺎﺗﻬم ﻳﻌذﺑﻬم اﻟﻘﻠق واﻟﺧﺷ ـ ـ ـ ــﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺻ ـ ـ ـ ــﻳر

أﺑﻧﺎءﻫم ،وﻷﻧﻬم "ﻣﺗزﻧون" ﻟم ﻳﻌﺎرﺿ ـ ـ ـ ـوا اﻟﺣرب ﺻ ـ ـ ـ ـراﺣﺔ ﺑﻝ اﻛﺗﻔوا ﺑﺎﻟﺗﺷـ ـ ـ ــﻛﻲ ﺑﻌﻳداً ﻋن ﻣﺳـ ـ ـ ــﺎﻣﻊ ﻣﺧﺑري
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اﻟﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻠطــﺔ ﺣوﻝ ﻛﺛرة اﻟﺟﻧــﺎزات وﻏﻧﻰ ﺣﻔــﺎري اﻟﻘﺑور وﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺢ اﻟﻣواد اﻟﺗﻣوﻳﻧﻳــﺔ واﻟوﻗود واﻧﻘطــﺎع اﻟﻛﻬرﺑــﺎء،
وﺗﺄﺳــﻔوا ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻧﺷــﺄ ﺑﻳن أﻓراد ﻋﺎﺋﻼت اﻟﺿــﺣﺎﻳﺎ ﺣوﻝ اﻗﺗﺳــﺎم اﻟﺗﻌوﻳﺿــﺎت اﻟﻣدﻓوﻋﺔ
ﻟﻬم ،وﺗﻧدروا ﺑﻘﺻــﺔ اﻟﻌﺳــﻛري اﻟذي أﺑﻠﻐت اﻷﺟﻬزة اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ ذوﻳﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻓﻲ ﻋداد اﻟﻣوﺗﻰ وﺑﻌد ﺷﻬور ﻋﺎد
ﻓﺟﺄة ﻟﻳﺟد "أرﻣﻠﺗﻪ" ﻣﺗزوﺟﺔ ﻣن آﺧر.
ﺷـ ــﺎرك ﺑﻌض ﺳـ ــﻛﺎن اﻟﺷـ ــﺎﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﻔﺎﺿـ ــﺔ اﻟﺷـ ــﻌﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺟرت ﺑﻌد ﻫزﻳﻣﺔ اﻟﻘوات اﻟﻌراﻗﻳﺔ أﻣﺎم
اﻟﺣﻠﻔ ــﺎء اﻟﻣ ــداﻓﻌﻳن ﻋن اﻟﻛوﻳ ــت وﻗﺗ ــﻝ ﻋ ــدد ﻣﻧﻬم وﻓر آﺧرون إﻟﻰ اﻟﺑﻼد اﻟﻣﺟ ــﺎورة ،واﻧﺗﻬﻰ اﻟﻣط ــﺎف
ﺑﺑﻌﺿ ـ ـ ـ ــﻬم ﻻﺟﺋﻳن ﻓﻲ دوﻝ أوروﺑﺎ وأﻣرﻳﻛﺎ اﻟﺷ ـ ـ ـ ــﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﺑﻳﻧﻣﺎ اﻛﺗﻔﻰ ﺷ ـ ـ ـ ــﻳوخ اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ ﺑﺎﻟﺗﻔرج ﻋﻠﻰ اﻷﺣداث
وﺗطوراﺗﻬﺎ ﻣن ﻋﻠﻰ ﺑﻌد وﻟم ﻳﺳـ ـ ــﺎﻫﻣوا ﻓﻲ اﻟﻘﺗﺎﻝ أو اﻟﺗﺣرﻳض ﻋﻠﻳﻪ ﻛﻣﺎ ﻓﻌﻝ ﺷـ ـ ــﻳوخ آﺧرون ،واﺳـ ـ ــﺗﻬدف
اﻟﺛوار أﺣد أوﻻد ﺷــﻳوخ ﻗﺑﻳﻠﺔ اﻟﺣﻣﻳدات ﻟﻼﻗﺗﺻــﺎص ﻣﻧﻪ ﺑﺳــﺑب ﻣﻧﺎﺻ ـرﺗﻪ ﻟﻠﻧظﺎم وﻛﺎد أن ﻳﻔﻘد ﺣﻳﺎﺗﻪ ﻟوﻻ

ﺗوﺳﻼت أﻗﺎرﺑﻪ.

اﻧﺗﻬﻰ ﻫؤﻻء اﻟﻘﺑﻠﻳون ﻋﻧــد ﻋﺗﺑــﺔ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرﻳن إﻟﻰ ﻧﻔس اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ دﺧﻝ
ﺑﻬﺎ أﺟدادﻫم إﻟﻰ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷـ ـ ـ ـ ـ ـرﻳن واﻟﺗﻲ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﻧﺗﻣﺎءﻫم اﻟﻣذﻫﺑﻲ اﻟﻣﺧﺗﻠف ﻋن اﻧﺗﻣﺎء اﻟﺣﻛﺎم وﻋﻠﻰ
ﻛوﻧﻬم ﻣﺣروﻣﻳن ﻣن اﻟﻣﺷ ـ ـ ــﺎرﻛﺔ اﻟﺳ ـ ـ ــﻳﺎﺳـ ـ ـ ـﻳﺔ ورﻋﻳﺔ ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣﻣﺎ ﻋﻣق اﻟﻬوة ﺑﻳﻧﻬم وﺑﻳن اﻟﺣﻛﺎم
وﻣﻬد اﻟطرﻳق ﻟﻣزﻳد ﻣن اﻟﻌﻧف وﻋدم اﻻﺳــﺗﻘرار اﻟﺳــﻳﺎﺳــﻲ .وﺟﺎء اﻻﺣﺗﻼﻝ اﻷﻣرﻳﻛﻲ ﻟﻳﺣﺻــد اﻟﺛﻣﺎر اﻟﻣرة

ﻟﻣﺎ زرﻋﺗﻪ ﻣن ﻗﺑﻠﻪ ﻧظم ﺳـ ـ ــﻳﺎﺳـ ـ ــﻳﺔ ﻓﺎﺷـ ـ ــﻠﺔ اﻋﺗﻣدت اﻟوﺳـ ـ ــﺎﺋﻝ اﻟﻘﻣﻌﻳﺔ واﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﻳن ﻓﺋﺎت اﻟﺷـ ـ ــﻌب اﻻﺛﻧﻳﺔ
واﻟطﺎﺋﻔﻳﺔ واﻟﻘﺑﻠﻳﺔ واﻟﻣﻧﺎطﻘﻳﺔ ﻟﺗوطﻳد ﺣﻛﻣﻬﺎ ،ﻟذا ﻓﻠم ﻳﻌﺎرﺿـ ـوا ﻧظﺎم اﻟﺣﻛم اﻟﺗﺣﺎﺻـ ـﺻ ــﻲ اﻟﺗﻘﺳ ــﻳﻣﻲ اﻟذي
روج ﻟﻪ اﻟﻣﺣﺗﻠون ،وﻷوﻝ ﻣرة ﻓﻲ ﺣﻳﺎة أﻏﻠﺑﻬم ﺷــﺎرك ﺳــﻛﺎن اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺣﻣﺎس ﻓﻲ اﻟﺗﺻوﻳت ﻋﻠﻰ اﻟدﺳﺗور
واﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ،وﺻـ ـ ــدﻗوا وﻋود ﺣﻛﺎﻣﻬم اﻟﺟدد اﻟﺳـ ـ ــﺧﻳﺔ ،وﻟﻛن وﺑﻌد ﻣرور أﻛﺛر ﻣن ﻋﻘد ﻣن اﻟﺳ ـ ــﻧﻳن ﻋﻠﻰ
ﻧﺷ ــوء اﻟﻧظﺎم اﻟدﻳﻣﻘراطﻲ ﻳﺷ ــﻌر ﺳ ــﻛﺎن اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺧﻳﺑﺔ اﻷﻣﻝ ﻣن اﻟﻧظﺎم وﻓﺷ ــﻠﻪ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق وﻋودﻩ ﺑﺎﻷﻣن
وﺗﺣﺳـ ـ ـ ـ ــﻳن اﻟﺧدﻣﺎت وﻓرص اﻟﻌﻣﻝ واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺷـ ـ ـ ـ ــﺎﻣﻠﺔ ،وﻳﺗذﻣرون ﻣن إﻫﻣﺎﻝ اﻟﺣﻛﺎم وﺑﺎﻟذات ﻣﻣﺛﻠﻳﻬم ﻓﻲ

اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ واﻟزراﻋﺔ ﺑﺷـ ــﻛﻝ ﺧﺎص ،وﻳﺗﺄﻟﻣون ﻣن ﻛﺛرة ﺿـ ــﺣﺎﻳﺎ اﻹرﻫﺎب ﻣن ﺑﻳن ﺻـ ــﻔوﻓﻬم ،وﺣﺗﻰ
ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺷــﻳوخ اﻟﺣﻣﻳدات ﻟم ﺗﺳــﻠم ﻣن ﻣوﺟﺔ اﻟﻌﻧف اﻟﺗﻲ ﻣﺎ زاﻟت ﺗﻌﺻــف ﺑﺎﻟﺑﻼد ،وﻳﻠﺧص زاﺋر إﻟﻰ ﻣدﻳﻧﺔ
اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ ﻣؤﺧ اًر اﻧطﺑﺎﻋﻪ اﻟﻌﺎم ﻋﻧﻬﺎ ﺑـ"أﻧﻬﺎ ﺗﺑدو أﺳوء ﻣﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﺧﻣﺳﻳﻧﺎت اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ".
إن ﻧظرة ﺷ ـ ــﺎﻣﻠﺔ وﺧﺗﺎﻣﻳﺔ ﺗﺑﻳن ﺑﺄن ﺳ ـ ــﻛﺎن اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺧﺿ ـ ــﻌوا ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷـ ـ ـرﻳن وﺑداﻳﺔ ﻫذا اﻟﻘرن

ﻷﻧواع ﺷــﺗﻰ ﻣن اﻟﻧظم اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ :اﻹﻣﺑراطورﻳﺔ اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﻳﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة وﻏﻳر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ،واﻹﻗطﺎﻋﻳﺔ
اﻟ أرﺳـ ـ ـ ـ ــﻣﺎﻟﻳﺔ ،واﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ واﻻﺷـ ـ ـ ـ ــﺗراﻛﻳﺔ اﻟﺗﻘدﻣﻳﺔ واﻟﻘوﻣﻳﺔ واﻟدﻛﺗﺎﺗورﻳﺔ ،وﺗﻌرﻓوا ﻋن ﻛﺛب ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻬﺟﻳﺎت
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وﻧﺷ ـ ــﺎطﺎت أﺣزاب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ذات ﺻ ـ ــﺑﻐﺎت ﻗوﻣﻳﺔ وﺷ ـ ــﻳوﻋﻳﺔ ودﻳﻧﻳﺔ وﻣذﻫﺑﻳﺔ ،وﺷ ـ ــﺎرك ﺑﻌﺿ ـ ــﻬم ﻓﻲ اﻟﺣﻳﺎة
اﻟﺳــﻳﺎﺳــﻳﺔ ،وﺗﺳــﻠم ﻗﻠﺔ ﻣﻧﻬم ﻣﻧﺎﺻــب ﻋﻠﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻣﺛﻝ اﻟو ازرة وﻋﺿوﻳﺔ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻳﺔ ،وﻧﺷط
آﺧرون ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎرﺿـ ــﺔ اﻟﻌﻠﻧﻳﺔ واﻟﺳ ـ ـرﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺷـ ــﺎرﻛوا ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﻣﺳـ ــﻠﺣﺔ اﻟﻣﻧﺎوﺋﺔ ﻟﻠﺳـ ــﻠطﺎت اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ
ﺑدءاً ﺑﺛورة اﻟﻌﺷـرﻳن واﻧﺗﻬﺎء ﺑﺎﻧﺗﻔﺎﺿــﺔ اﻟﺣﺎدي واﻟﺗﺳــﻌﻳن .وﻣن اﻟﻣﻔﺗرض أن ﻫذﻩ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺳــﻳﺎﺳــﻳﺔ اﻟﻐﻧﻳﺔ

اﻟﺗﻲ ﻧدر ﺣﺻ ــوﻝ ﻏﻳرﻫم ﻣن اﻟﻌرب أو ﻣواطﻧﻲ اﻟدوﻝ اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺛﻳﻠﻬﺎ ﻗد أﻧﺿ ــﺟت اﻟﻔﻛر اﻟﺳ ــﻳﺎﺳ ــﻲ
ﻟﺳـ ـ ـ ــﻛﺎن اﻟﻣﻧطﻘﺔ وﺟﻌﻠﺗﻬم أﻛﺛر إدراﻛﺎً ﻷﻫﻣﻳﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳـ ـ ـ ــﻳﺎﺳـ ـ ـ ــﻲ وﺗﺄﺛﻳراﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻳﺎة اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت واﻷﻓراد

وأﻛﺛر ﺣرﺻﺎً ﻋﻠﻰ ﺗرﺷﻳد ﻣﺷﺎرﻛﺎﺗﻬم اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ،وﻫﻲ ﺗﺑﻘﻰ ﻓرﺿﻳﺔ ﻣن دون ﺑرﻫﺎن ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺗﻬﺎ.
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الفصل التاسع
التغيير في منطقة الشامية

ﺷـ ــﻣﻠت اﻟﺗﻐﻳﻳرات اﻟﺗﻲ ﺷـ ــﻬدﺗﻬﺎ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷـ ــﺎﻣﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﺧﻣﺳـ ــﻳﻧﺎت واﻟﻌﻘد اﻷوﻝ ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷ ـ ـرﻳن

اﻟﺟواﻧب اﻟﺳـ ـ ــﻳﺎﺳـ ـ ــﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟدﻳﻧﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻـ ـ ــﺎدﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ ،وأﻓرزت ﻫذﻩ اﻟﺗﺣوﻻت ﻧﺗﺎﺋﺞ واﺿ ـ ـ ـﺣﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻧطﻘﺔ وأﻧﻣﺎط ﻣﻌﻳﺷــﺔ ﺳــﻛﺎﻧﻬﺎ وﻧﺷــﺎطﺎﺗﻬم اﻻﻗﺗﺻــﺎدﻳﺔ وأﻓﻛﺎرﻫم اﻟﺳــﻳﺎﺳــﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﺗرﻛت آﺛﺎرﻫﺎ
اﻟﻣﻠﻣوﺳ ــﺔ ﻋﻠﻰ ﺷ ــﺧﺻ ــﻳﺎﺗﻬم واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم وﺳ ــﻠوﻛﻳﺎﺗﻬم .وﻳﻠﻘﻰ ﻫذا اﻟﻔﺻ ــﻝ اﻷﺧﻳر ﻧظرة ﺷ ــﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ
اﻟﺗﺣوﻻت وأﻫﻣﻳﺗﻬﺎ وﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ.
اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻠزراﻋﺔ
ظﻠت اﻟزراﻋﺔ اﻟﻧﺷ ــﺎط اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ اﻟرﺋﻳﺳ ــﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ طﻳﻠﺔ ﻓﺗرة اﻟد ارﺳ ــﺔ ،إذ اﻋﺗﻣد ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﺳ ــﻛﺎن

ﻓﻲ ﺗﺣﺻ ـ ـ ـ ــﻳﻝ أرزاﻗﻬم وﺗوﻓﻳر ﻓرص اﻟﻌﻣﻝ ﻷﺑﻧﺎﺋﻬم ،وﺗﻣﻳزت ﺣﻘﺑﺔ اﻟﺧﻣﺳ ـ ـ ـ ــﻳﻧﺎت ﺑﻧﻣو اﻟﻧﺷ ـ ـ ـ ــﺎط اﻟزراﻋﻲ
ﻧﺗﻳﺟﺔ ارﺗﻔﺎع أﺳــﻌﺎر اﻟﻣﺣﺎﺻــﻳﻝ اﻟزراﻋﻳﺔ واﺳــﺗﻛﻣﺎﻝ ﺑﻌض ﻣﺷــﺎرﻳﻊ اﺳــﺗﺻــﻼح اﻷ ارﺿــﻲ وﺗﺻ ـرﻳف ﻣﻳﺎﻩ
اﻟري ،ﻛﻣﺎ ﺷﻬدت ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة زﻳﺎدة ﻣﻠﺣوظﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻛﻧﻧﺔ اﻟزراﻋﻳﺔ ﻓﻘﺎم اﻟﻣزارﻋون ﺑﺷراء ﻣﺿﺧﺎت
اﻟﻣﺎء واﻟﺟ اررات اﻟزراﻋﻳﺔ ،وﻋرﻓوا ﻓﻲ اﻟﺳ ــﺗﻳﻧﺎت اﻟﺣﺎﺻ ــدات اﻵﻟﻳﺔ وﻣن ﺛم اﺳ ــﺗﻌﻣﺎﻝ اﻷﺳ ــﻣدة اﻟﻛﻳﻣﺎوﻳﺔ،
واﺳ ـ ــﺗﺑدﻟوا ﻓﻲ اﻟﺳ ـ ــﺑﻌﻳﻧﺎت ﻣﺿ ـ ــﺧﺎﺗﻬم اﻟﻘدﻳﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷ ـ ــﺗﻐﻝ ﺑوﻗود اﻟدﻳزﻝ ﺑﺎﻟﻣﺿ ـ ــﺧﺎت اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﻳﺔ ﺑﻌد ﻣد

ﺷــﺑﻛﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎء إﻟﻰ رﻳف اﻟﺷــﺎﻣﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ اﺳﺗﻌﺎﺿوا ﻋن اﻟﻧﻘﻝ اﻟﻣﺎﺋﻲ وﻋﻠﻰ ظﻬور اﻟﺣﻳواﻧﺎت ﺑوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻧﻘﻝ

اﻟﺣدﻳث ﺑﻌد رﺑط اﻟﻣدﻳﻧﺔ واﻟﻘرى اﻟﻘرﻳﺑﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺑطرق زراﻋﻳﺔ .وﻧظ اًر ﻟﻌدم ﺗوﻓر إﺣﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺋﻳﺎت ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻋن

اﻹﻧﺗــﺎج اﻟزراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ ﻓــﺈن ﻣن اﻟﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻌب ﺗﺣدﻳد اﻟﺗﺄﺛﻳرات اﻹﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺗطوﻳرﻳﺔ ﻋﻠﻰ
اﻹﻧﺗــﺎج اﻟزراﻋﻲ ،وﻟﻛن ﻳﻣﻛن اﻻﻓﺗراض ﺑــﺄن ﺑﻌض اﻟﺗﺣﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ﻗد ط أر ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎﺟﻳﺔ اﻷرض .أﻣﺎ إﻧﺗﺎﺟﻳﺔ
اﻟﻔﻼح ﻓﺄﻣر ﻣﺧﺗﻠف ﺗﻣﺎﻣﺎً ،ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت اﻵﻟﺔ ﻗد ﺣﻠت ﻣﺣﻠﻪ ﻓﻲ ﺣراﺛﺔ اﻷرض وﺳـ ــﻘﻳﻬﺎ وﺷـ ــق ﻗﻧوات اﻟري
وﺗﺻ ـ ـرﻳف اﻟﻣﻳﺎﻩ وﺣﺻـ ــﺎد اﻟﻣزروﻋﺎت ﻓﺈن أﺳـ ــﺎﻟﻳﺑﻪ اﻟزراﻋﻳﺔ ﻟم ﺗﺗﻐﻳر ﺟذرﻳﺎً ﻋن ﺗﻠك اﻟﻣوروﺛﺔ ﻋن آﺑﺎءﻩ

وﻻ ﻳزاﻝ دورﻩ ﻓﻲ إدﺧﺎﻝ اﻟﺗطوﻳر واﻟﺗﺣﺳــﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟزراﻋﻳﺔ ﺧﺎﻣﻼً ﺑﻝ ﻣﻌدوﻣﺎً ورﺑﻣﺎ ﻳﻌود ذﻟك إﻟﻰ

ﻋدم ﻣﻠﻛﻳﺗﻪ ﻟﻸرض اﻟﺗﻲ ﻳزرﻋﻬﺎ أو ﺻﻐر ﻣﺳﺎﺣﺔ أرﺿﻪ وﻛوﻧﻪ أﻣﻳﺎً وﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣن ﻛﺑﺎر اﻟﺳن.

وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻛﺎﻧت ﻓﻳﻪ ﺑﻌض اﻟوﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺋﻝ واﻟطرق اﻟزراﻋﻳﺔ ﺗﺗطور وﺗﺗﺣﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ﻛﺎن اﻟوﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻊ
اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔﻼح ﻳراوح ﻓﻲ ﻣﻛــﺎﻧــﻪ إن ﻟم ﻳﻛن ﻳﺗــدﻫور ﺑــﺈطراد وﻳــدﻓﻌــﻪ إﻟﻰ ﻫﺟر اﻟﻔﻼﺣــﺔ ،وﻟم ﺗﻧﺟﺢ ﻛــﻝ
ﺣﻣﻼت اﻟدﻋﺎﻳﺔ اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ واﻟﺑراﻣﺞ اﻹذاﻋﻳﺔ واﻟﺗﻠﻔزﻳوﻧﻳﺔ ﻟﻠﻌﻬود اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳـ ـ ـ ـ ـ ــﻳن ﺻـ ـ ـ ـ ـ ــورة اﻟﻔﻼح
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وزﻳﺎدة اﻟﺛﻘﺔ ﺑﻧﻔﺳـ ــﻪ واﻋﺗ اززﻩ ﺑﻣﻬﻧﺗﻪ ،ﻓﺑﻌد أن رﻓﻌت اﻟﻘﻳود اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣوﺿـ ــوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻼح واﻟﺗﻲ ﺗرﺑطﻪ
ﻼ أﻛﺑر وﻣﻛﺎﻧﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ أﻓﺿ ـ ــﻝ،
ﺑﺎﻷرض أﺻ ـ ــﺑﺢ ﺑﺎﺳ ـ ــﺗطﺎﻋﺗﻪ اﻟﺗﻔﻛﻳر ﺑﻣﻬن وأﻋﻣﺎﻝ أﺧرى ﺗوﻓر ﻟﻪ دﺧ ً
وﻛــﺎن أوﻻد اﻟﻔﻼﺣﻳن أﻛﺛر ﺗــﺄﺛ اًر ﺑﻧظرة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌراﻗﻲ إﻟﻰ اﻟﻔﻼﺣــﺔ ﺑــﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻬﻧﺔ ﻣﺗﺧﻠﻔﺔ ﻻ ﻳﻌﻣﻝ ﻓﻳﻬﺎ

إﻻ اﻷﻣﻳون اﻟذﻳن ﻻ ﻳﺗﻘﻧون ﻣﻬﻧﺎً أﺧرى ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬم ﻫدﻓﺎً ﻻﺣﺗﻘﺎر أﻫﻝ اﻟﻣدن أو اﻟﺣﺿ ـ ـ ـ ــر اﻟذﻳن ﻳطﻠﻘون

ﻋﻠﻳﻬم ﺟﻣﺎﻋﻳﺎً ﺗﺳـ ـ ــﻣﻳﺔ "اﻟﻣﻌدان" وﻳﻌﺎﻣﻠوﻧﻬم ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻏﻳر ﻻﺋﻘﺔ ﻛﻠﻣﺎ ﻗﺻـ ـ ــدوا اﻟﻣدن وﺧﺎﺻـ ـ ــﺔ اﻟﻌﺎﺻـ ـ ــﻣﺔ

ﺑﻐداد ،وﻧﺗﻳﺟﺔ ذﻟك ﻓﻘد أﻗﺑﻝ اﻟﺷ ـ ــﺑﺎب ﻣن أﺑﻧﺎء اﻟﻔﻼﺣﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻣن أﺟﻝ ﻧﻳﻝ اﻟﺷ ـ ــﻬﺎدات اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻬد
ﻟﻬم اﻟطرﻳق ﻟﻠﻌﻣــﻝ ﻓﻲ ﻣﻬﻧــﺔ ﻏﻳر اﻟز ارﻋــﺔ أو وظﻳﻔــﺔ ﺣﻛوﻣﻳــﺔ ﺗﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻣن ﻟﻬم ﺑــﺎﻹﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻓــﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻛــﺎﻧــﺔ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ دﺧﻼً ﻣﺳـ ـ ـ ــﺗﻘ اًر وﺣﻳﺎة ﻓﻲ ﻣرﻛز ﺣﺿـ ـ ـ ــري ﻣﺛﻝ اﻟﺷـ ـ ـ ــﺎﻣﻳﺔ أو اﻟدﻳواﻧﻳﺔ ورﺑﻣﺎ ﺑﻐداد ﺣﻳث ﺗﺗوﻓر
ﺧدﻣﺎت اﻟﺻ ــﺣﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﻣﺎء واﻟﻛﻬرﺑﺎء .وﻫﻛذا ﺗﺿ ــﺎﻓرت ﻋواﻣﻝ اﻟطرد اﻟرﻳﻔﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻣﻊ ﻋواﻣﻝ

اﻟﺟذب اﻟﺣﺿ ـ ـرﻳﺔ ﻟﺗﺻـ ــرف أﺑﻧﺎء اﻟﻔﻼﺣﻳن ﻋن اﻟزراﻋﺔ ،وﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﻓﻘد أﻓﻠﺢ اﻟﻌدﻳد ﻣﻧﻬم ﻓﻲ اﻟوﺻـ ــوﻝ إﻟﻰ
ﻣراﺣﻝ أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﺷ ــﻬﺎدة اﻹﻟزاﻣﻳﺔ ،ووﺟدوا ﻣﺟﺎﻻً رﺣﺑﺎً ﻟﺗﺣﻘﻳق أﺣﻼﻣﻬم ﺑﺎﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺳ ــﻳﺎﺳ ــﺔ
اﻟدوﻟﺔ اﻟﺷ ـ ــﻣوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﺑرت اﻟﺗوظﻳف ﻓﻲ ﺑﻳروﻗراطﻳﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗﻧﺎﻣﻳﺔ وﺳ ـ ــﻳﻠﺔ رﺋﻳﺳ ـ ــﻳﺔ ﻟﺗﺳ ـ ــﻳﻳس أﻋداد ﻛﺑﻳرة

ﻣن أﻓراد اﻟﺷ ـ ــﻌب واﻟﺳ ـ ــﻳطرة ﻋﻠﻳﻬم ﻻ ﺗﻘﻝ ﻓﻲ أﻫﻣﻳﺗﻬﺎ ﻋن اﻟﻌﺿ ـ ــوﻳﺔ ﻓﻲ ﺣزﺑﻬﺎ اﻟﺣﺎﻛم ،وﺣﺗﻰ اﻟذﻳن ﻟم
ﻳﻧﺟﺣوا ﻓﻲ اﻟد ارﺳــﺔ رﻓﺿـوا اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟزراﻋﺔ واﺗﺟﻬوا إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻧﺗﻌش ﻣﻔﺿــﻠﻳن
اﻟﻌﻣﻝ ﻛﺳ ـ ـ ــﺎﺋﻘﻲ ﺳ ـ ـ ــﻳﺎرات ﻧﻘﻝ أو أﺟرة أو ﻛﻌﻣﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻝ اﻟﻘﻠﻳﻠﺔ اﻟﺗﻲ أﻧﺷ ـ ـ ــﺄﺗﻬﺎ اﻟﻧظم اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟﻣﻧطﻘﺔ .ﻛﻣﺎ ﺳ ــﺎﻫﻣت ﺣﻣﻼت اﻟﺗطوﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﺟﻳش واﻟﻘوات اﻟﻣﺳ ــﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺑدأت ﻣﻧذ أواﺳ ــط اﻟﺳ ــﺑﻌﻳﻧﺎت
ﻓﻲ إﻓراغ رﻳف اﻟﺷـ ــﺎﻣﻳﺔ ﻣن أﻋداد ﻏﻳر ﻗﻠﻳﻠﺔ ﻣن اﻟﺷـ ــﺑﺎب اﻟذﻳن أﻏرﺗﻬم اﻟرواﺗب اﻟﻌﺎﻟﻳﺔ ،وﺟﺎءت اﻟﺣرب
ﻣﻊ إﻳران ﻟﺗزج ﺑﻣن ﺗﺑﻘﻰ ﻣﻧﻬم ﻓﻲ أﺗون اﻟﺣرب وﺗﻘطﻊ ﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻠﺗﻬم ﺑــﺎﻟز ارﻋــﺔ ﻟﻣــدة طوﻳﻠــﺔ .وﺣﺗﻰ ﺑــداﻳــﺔ
اﻟﺛﻣــﺎﻧﻳﻧــﺎت ﻛــﺎﻧــت ﻋﻣﻠﻳــﺔ إﺧﻼء اﻟرﻳف – واﻟﺗﻲ ﺗﺑــدو أﺣﻳــﺎﻧـﺎً ﻣﺗﻌﻣدة وﺣﻣﻘﺎء ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت– ﻗد اﻛﺗﻣﻠت

وﻟم ﻳﺧطر ﺑﺑــﺎﻝ أﺣــد ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺣﻳن أن ﻳﺄﺗﻲ ﻳوم ﻳﻘﺑﻝ اﻟﻧﺎس ﻓﻳﻪ ﻋﻠﻰ اﻟزراﻋﺔ ﺑﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻐف ﻣن ﺟدﻳد ،وﻗد

ﺣدث ﻫذا اﻟﺗطور اﻟﻣذﻫﻝ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﺣرب اﻟﺧﻠﻳﺞ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ وﻓرض اﻟﺣﺻ ــﺎر اﻻﻗﺗﺻ ــﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﻌراق ﻓﻘد
ﺟﺎع اﻟﻣوظف واﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﻐداد واﻟﻣدن اﻷﺧرى وﺷــﺑﻊ اﻟﻔﻼح أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ أﻣن ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳــﻪ وﻋﻳﺎﻟﻪ ﻣن
ﻏﺎﺋﻠﺔ اﻟﺟوع ،ﺑﻝ أن ﺑﻌض اﻟﻣزارﻋﻳن أﺻ ـ ـ ـ ـ ــﺑﺣوا ﻓﻲ ﻋداد اﻷﺛرﻳﺎء اﻟﻛﺑﺎر ﺑﺳ ـ ـ ـ ـ ــﺑب ﺷ ـ ـ ـ ـ ــﺢ اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﻳﺔ
وارﺗﻔﺎع أﺳـ ـ ـ ـ ــﻌﺎرﻫﺎ .وﻣن اﻟﻣؤﻛد أن ذﻟك ﻗد أﻋﺎد ﺑﻌض اﻻﻋﺗﺑﺎر إﻟﻰ ﻣﻬﻧﺔ اﻟزراﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻـ ـ ـ ـ ــﻳر

ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ .وﻗد ﺷ ـ ـ ـ ــﻬدت ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت أﺧرى ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﻓﻔﻲ اﻟﻳﺎﺑﺎن ﻋﺎدت أﻋداد ﻛﺑﻳرة ﻣن ﺳ ـ ـ ـ ــﻛﺎن

اﻟﻣــدن إﻟﻰ اﻟز ارﻋــﺔ ﺑﻌــد اﻧﺗﻬــﺎء اﻟﺣرب اﻟﻌــﺎﻟﻣﻳــﺔ اﻟﺛــﺎﻧﻳﺔ إﻻ أن ﺗﻠك اﻟﻌودة ﻛﺎﻧت ﻣؤﻗﺗﺔ .وﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ أﺧرى
ﻓﺈن اﻟﻘﺑﻠﻳﻳن اﻟذﻳن ﺗرﻛوا اﻟزراﻋﺔ ﺑﻳن اﻟﺳ ــﺗﻳﻧﺎت واﻟﺛﻣﺎﻧﻳﻧﺎت ﻗد أﺻ ــﺑﺣوا وﺑﻔﺿ ــﻝ زﻳﺎدة ﻣﻌﺎرﻓﻬم وﻣﻬﺎراﺗﻬم
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وﺗﻐﻳر وﺟﻬﺎت ﻧظرﻫم ﺑﺷ ـ ــﻛﻝ ﻋﺎم أﻛﺛر اﺳ ـ ــﺗﻌداداً ﻣن آﺑﺎﺋﻬم ﻟﺗﻘﺑﻝ اﻟﺗﻐﻳﻳر واﻟﺗﺣوﻝ إﻟﻰ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺧدﻣﺎت
واﻟﺗﺻﻧﻳﻊ.

اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ
ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﺳـ ـ ــﻳﺎﺳـ ـ ــﻲ ﻛﺎن اﻟﻔﻼح اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻬد اﻟﻣﻠﻛﻲ ﻋﻧﺻـ ـ ــر ﺧﺎﻣﻼً ﻓﻲ اﻟﺳـ ـ ــﻳﺎﺳـ ـ ــﺔ اﻋﺗﺑرﻩ

اﻟﻧظﺎم ورؤﺳــﺎﺋﻪ اﻟﻘﺑﻠﻳون ﻗﺎﺻـ اًر ﻋن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻪ اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎب ﻟذا ﻛﺎن رؤﺳﺎﺋﻪ ﻳدﻟون ﺑﺻوﺗﻪ

ﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋﻧﻪ ،وﻟم ﻳﺳ ــﻌﻰ اﻟﻧظﺎم إﻟﻰ ﺗزوﻳدﻩ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳ ــﻳﺎﺳ ــﻳﺔ ﻟﺗﻧﺷ ــﻳط دورﻩ اﻟﺳ ــﻳﺎﺳ ــﻲ ،ﻓدﻓﻌوا
ﺛﻣﻧﺎً ﻏﺎﻟﻳﺎً ﻟذﻟك اﻹﻫﻣﺎﻝ .وﺑﻌد ﻗﻳﺎم اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ ورﻏم ادﻋﺎﺋﻬﺎ ﺑﺗﻣﺛﻳﻝ ﻣﺻـ ـ ــﺎﻟﺢ اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣن ﻋﻣﺎﻝ

وﻓﻼﺣﻳن ﻓﺈن ﻧظرة ﻗﺎدﺗﻬﺎ اﻟﺳـ ــﻳﺎﺳ ـ ــﻳﻳن إﻟﻰ اﻟﻔﻼح ﻟم ﺗﺧﺗﻠف ﺟذرﻳﺎً ﻋن ﻧظرة اﻟﺳ ـ ــﺎﺳ ـ ــﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻬد اﻟﻣﻠﻛﻲ

اﻟﻣﻧدﺛر ﻓﻘد ظﻝ اﻟﻔﻼح وﺳــﻳﻠﺔ ﻣن وﺳــﺎﺋﻝ اﻟﻧظﺎم ﻳﺗﻼﻋب ﺑﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﻳق أﻏراﺿﻪ وﻣﺻﺎﻟﺢ ﻗﺎدﺗﻪ ،وﺗﺑﻳن أن
اﻟﻧظﺎم اﻟﺟﻣﻬوري ﻟم ﻳﻘوض ﺳـ ـ ـ ــﻳطرة رؤﺳـ ـ ـ ــﺎء اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ وﻣﺎﻟﻛﻲ اﻷ ارﺿـ ـ ـ ــﻲ إﻻ ﻟﻐرض إﺣﻼﻝ ﻫﻳﻣﻧﺔ أﺟﻬزة

اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺣزﺑﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ ﻣﺣﻠﻬﺎ ،وﺗدرﻳﺟﻳﺎً ﺗم اﺳ ـ ـ ــﺗدراج اﻟﻔﻼح وﻋﺎﺋﻠﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷ ـ ـ ــﺎﻣﻳﺔ وﻏﻳرﻫﺎ إﻟﻰ
داﺧﻝ اﻟﺷ ــﺑﻛﺔ اﻟواﺳ ــﻌﺔ ﻟﻧﺳ ــﻳﺞ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺷ ــﻣوﻟﻳﺔ ﻓﻘد وﺿ ــﻌت اﻷﺟﻬزة اﻟﺳ ــﻳﺎﺳ ــﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﺟﻣﻌﻳﺎﺗﻪ

اﻟﻔﻼﺣﻳﺔ واﻟﺗﻌﺎوﻧﻳﺔ ﺗﺣت ﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻳطرﺗﻬﺎ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ،وأﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺑﺢ اﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﺟﻬزة داﺋﻣﻳﺎً وﺣﺗﻣﻳﺎً ،ﻓﻣﻧﻬﺎ

ﻳﺷ ــﺗري اﻟﺑذور واﻟﺳ ــﻣﺎد واﻟﻌﻠف اﻟﺣﻳواﻧﻲ وﻳﺳ ــﺗﺄﺟر اﻵﻟﻳﺎت اﻟزراﻋﻳﺔ وﻳﺑﻳﻊ ﻟﻬﺎ ﻣﺣﺻ ــوﻟﻪ ،وﻷوﻝ ﻣرة ﻓﻲ
ﺣﻳﺎﺗﻪ أﺻــﺑﺣت ﻟﻪ ﺻــﻔﺔ ﺳــﻳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﺷﻛﻠﻳﺔ ﻟﻳس ﻟﻬﺎ ﻣﺣﺗوى أو ﻣﻌﻧﻰ ﻓﻠم ﻳﻛن ﺳوى رﻗم ﺻﻐﻳر
ﻓﻲ إﺣﺻـ ـ ـ ــﺎءات أﺟﻬزة اﻟﻧظﺎم ،وﻟم ﻳﻣﺎرس أي ﺗﺄﺛﻳر ﺣﻘﻳﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻣراﻛز اﻟﻘرار ﺑﺻـ ـ ـ ــورة ﻣﺑﺎﺷ ـ ـ ـ ـرة أو ﻣن

ﺧﻼﻝ ﺗﻛوﻳن اﻷﺣزاب واﻟﺟﻣﻌﻳﺎت واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺿـ ـ ــﺎﻏطﺔ وﻟﻛﻧﻪ أﺛﺑت ﺑﺄﻧﻪ ﻟم ﻳﻛن ﺑﺳـ ـ ــﻳطﺎً وﺳـ ـ ــﺎذﺟﺎً ﻛﻣﺎ
ﺻــورﻩ اﻟﺳــﻳﺎﺳــﻳون واﻟﺣﺿــر ﻓﻘد ﺗﻌﻠم ﻣﻧﻬم أو ﻋﻠﻰ أﻳدﻳﻬم اﻟﻧﻔﺎق اﻟﺳــﻳﺎﺳــﻲ وﻛﻳﻔﻳﺔ ﻣﻣﺎرﺳــﺗﻪ واﻻﺳــﺗﻔﺎدة

ﻣﻧــﻪ وﺗطﺑﻳق ﻗــﺎﻋــدة "ﻧﻔــذ ﺛم ﻧﺎﻗش" ،وﻗد ﺑرع اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬم ﻓﻲ ذﻟك وﺟﻧوا اﻟﻣﻛﺎﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣن اﻟﻧظم
اﻟﺷ ــﻣوﻟﻳﺔ اﻟدﻛﺗﺎﺗورﻳﺔ اﻟﺗﻲ وﺿ ــﻌت اﻷﺻ ــوﻝ ﻏﻳر اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ ﻟﻠﻌﺑﺔ اﻟﻧﻔﺎق اﻟﺳ ــﻳﺎﺳ ــﻲ ﻓﻲ اﻟﻌراق ،وﺑﻌﻳداً ﻋن
اﺳ ـ ـ ـ ــﻣﺎع ﻣﺧﺑري اﻟﺣﻛﺎم ﺳ ـ ـ ـ ــﺧر ﻣن ﺷ ـ ـ ـ ــﻌﺎراﺗﻬم اﻟداﻋﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺿ ـ ـ ـ ــﺎﻣن اﻟوطﻧﻲ واﻟوﺣدة اﻟﻘوﻣﻳﺔ وﺗﺟﺎوز

اﻻﻧﺗﻣﺎءات اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ واﻟطﺎﺋﻔﻳﺔ وﺷ ـ ــﻛك ﻓﻲ ﻣﺻ ـ ــداﻗﻳﺗﻬﺎ ﺑﻌد أن ﺗﺑﻳن ﻟﻪ أن ﻫؤﻻء اﻟﺣﻛﺎم أﻧﻔﺳ ـ ــﻬم ﻛرﺳـ ـ ـوا
ﻧزﻋﺎﺗﻬم اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ واﻟطﺎﺋﻔﻳﺔ واﻟﻣﻧﺎطﻘﻳﺔ ،وﺗﺣﻳن اﻟﻔرص ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻣرﻛزي ﻓﺄﻏﺗﻧم ﺿـ ـ ـ ـ ــﻌف اﻟﻧظﺎم ﻟﻺطﺎﺣﺔ
ﺑﻪ ،ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻗد دﺷ ـ ـ ـ ـ ــن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷـ ـ ـ ـ ـ ـرﻳن ﺑﺛورة ﻋﺎرﻣﺔ ﺿ ـ ـ ـ ـ ــد اﻟﻣﺣﺗﻠﻳن اﻷﺟﺎﻧب ﺗﺣت ﻗﻳﺎدة رﺟﺎﻝ اﻟدﻳن
ذﻛر اﻟﻌﺎﻟم ﺑوﺟودﻩ وﺑﻣطﺎﻟﺑﻪ اﻟﻣﺷــروﻋﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻧﺗﻔﺎﺿﺔ
ورؤﺳــﺎء اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ ﻓﺈﻧﻪ وﻗﺑﻝ اﻧﻘﺿــﺎء ﻫذا اﻟﻘرن ّ
ﺗﻠﻘﺎﺋﻳﺔ ﻟم ﻳﻛن ﻟرؤﺳﺎﺋﻪ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﻳن ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟذات أي دور إﻳﺟﺎﺑﻲ ﻓﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق.
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ﻧﻘﻝ اﻟﻧظﺎم اﻟطﺎﺋﻔﻲ اﻟﺗﺣﺎﺻـﺻــﻲ اﻟﻣؤﺳــس ﺑﻌد اﻻﺣﺗﻼﻝ ﺳــﻛﺎن اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣن ﺗﺣت ﺳــﻳطرة اﻟﺣزب
اﻟواﺣد إﻟﻰ وﺻــﺎﻳﺔ اﻷﺣزاب اﻟطﺎﺋﻔﻳﺔ ،ﻓﺻــوﺗوا ﻟﻣرﺷــﺣﻳﻬﺎ ﺑﺎﻗﺗﻧﺎع وﺣﻣﺎس ﻓﻲ اﻟﺑدء ،وﺑﺳــﺑب ﺗﺧوﻓﻬم ﻣن
ﻋودة اﻟﺣزب اﻟﺷﻣوﻟﻲ اﻟواﺣد ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد ،وﺑﻌد أﻛﺛر ﻣن ﻋﺷرة أﻋوام ﻣن ﺧﻳﺑﺎت اﻷﻣﻝ واﻟﺗذﻣر ﻣن اﻟﺣﻛﺎم
اﻟﺟدد ﻓﺈن ﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬم اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻳﺑدوا ﻏﺎﻣﺿﺎً وﻳﺻﻌب اﻟﺗﻛﻬن ﺑﻪ.
اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﻘﺑﻠﻲ
ﻛﺎن ﻟﻠﺗطورات ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻻﻗﺗﺻ ـ ـ ــﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﺗﺄﺛﻳراﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺷـ ـ ـ ـﺎﻣﻳﺔ،
ﻓﺣﺗﻰ اﻟﺧﻣﺳـ ــﻳﻧﺎت ﻛﺎﻧت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن رؤﺳـ ــﺎء اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ وأﺗﺑﺎﻋﻬم ﻗد ﺗﻐﻠﺑت ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻻﻗﺗﺻـ ــﺎدﻳﺔ-
اﻷرﺿــﻲ اﻟزراﻋﻳﺔ
اﻟﻣﺎدﻳﺔ واﻟﺗﻲ أﺿــﻌﻔت اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺻــﺑﻳﺔ واﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ،وﻧﺗﻳﺟﺔ ﺗﺳــﺟﻳﻝ ﻣﻠﻛﻳﺔ ا
ﺑﺄﺳ ـ ـ ـ ــﻣﺎء رؤﺳ ـ ـ ـ ــﺎء وﺷ ـ ـ ـ ــﻳوخ اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ اﻟﺗﻲ ﺑدأت ﻓﻲ اﻟﻌﻬد اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ واﻛﺗﻣﻠت ﻓﻲ ظﻝ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻠﻛﻲ ﺗﺣوﻝ
اﻟﻔﻼح اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻣن ﻣﺣﺎﺻـ ــص ﻓﻲ أرض اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ إﻟﻰ ﻣﺟرد ﻓﻼح أﺟﻳر ﻟدى رﺋﻳﺳـ ــﻬﺎ ،وﺳـ ـ ّـرﻋت اﻹﺟراءات
اﻟﺟﻣﻬورﻳــﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﻛﻳــك ﻣــﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن رواﺑط ﻗﺑﻠﻳــﺔ وﺗﻘﻠﻳص ﻧﻔوذ رؤﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎء اﻟﻘﺑــﺎﺋــﻝ ﻋﻠﻰ أﺗﺑــﺎﻋﻬم ﺑﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة
ﻣﻠﺣوظﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻟم ﻳﻌد اﻟﻔﻼح ﻣﻌﺗﻣداً ﺑﺻـ ـ ـ ــورة ﺗﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرض واﻟﻔﻼﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺻـ ـ ـ ــﻳﻝ ﻣﻌﺎﺷـ ـ ـ ــﻪ ﺑﻌد أن
ﺗﺣوﻝ ﻣﻌظم أوﻻدﻩ إﻟﻰ ﻣوظﻔﻳن وﻋﻣﺎﻝ وﺟﻧود ﻣﺣﺗرﻓﻳن .وﺗﺿ ـ ــﺎﻓرت ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣﻝ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﻓﻲ إﺿ ـ ــﻌﺎف

اﻟﻛﻳﺎن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﻘﺑﻠﻲ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺗﺑﻧﻲ رﺟﺎﻟﻬﺎ ﻣوﻗﻔﺎً ﻣوﺣداً ﺗﺣت ﻗﻳﺎدة رﺋﻳﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻬم إﻻ ﻧﺎد اًر،

وﻟﻛن ذﻟ ــك ﻟم ﻳؤدي إﻟﻰ اﻧ ــدﺛ ــﺎر اﻟﻘﻳم واﻟﻌ ــﺎدات اﻟﻘﺑﻠﻳ ــﺔ ﻓﻼ ﺗزاﻝ ﻗﻳﻣ ــﺔ اﻟرﺟوﻟ ــﺔ واﻟﻘﻳم اﻟﻣﻧﺑﺛﻘ ــﺔ ﻋﻧﻬ ــﺎ

واﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ ﻣوﺟودة وﺣﻳﺔ ﻣﺛﻝ ﻗﻳم اﻟﺳ ــﻣﻌﺔ واﻟﺷ ــرف واﻟﻛراﻣﺔ واﻟﺷ ــﺟﺎﻋﺔ واﻟﻛرم واﻟﺛﺄر إﻻ أن ﻣﺗطﻠﺑﺎت
اﻟﻌﻳش واﻟﺑﻘﺎء ﻓﻲ ظﻝ ظروف ﺳـ ــﻳﺎﺳـ ــﻳﺔ واﻗﺗﺻـ ــﺎدﻳﺔ ﺻـ ــﻌﺑﺔ أﺟﺑرﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻹﺻ ـ ـرار ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺗﺛﺎﻝ
اﻟﻛﺎﻣﻝ ﻟﻬذﻩ اﻟﻘﻳم .ﻛﻣﺎ ﺗﺟدر اﻹﺷـ ــﺎرة إﻟﻰ أن اﻟطرد ﻣن دﻳﺎر اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ اﻟذي ﻛﺎن ﻳﺗﻬدد ﻛﻝ ﻣن ﻳﺗﻬﺎون ﻓﻲ
ﺗطﺑﻳق ﻋرﻓﻬﺎ وﺗﻘﺎﻟﻳدﻫم ﻟم ﻳﻌد ﻓﻌﺎﻻً ،وﻻﺑد أن ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻛﻳف ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟظروف اﻟﻣﺳ ـ ـ ــﺗﺟدة ﻟم ﺗﻛن ﻫﻳﻧﺔ،
ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻔﻼح ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿـــﻲ ﻣﻌﺗرﻓﺎً وﺧﺎﺿـ ــﻌﺎً ﻟﺳـ ــﻠطﺎت رﺋﻳس اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ أﺑﺎً ﻟﻛﻝ أﻓراد اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ اﻟذي

ﻻ ًﻳﺳ ـ ـ ـ ـ ــﺄﻝ ﻋن طرﻳﻘﺔ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ أﺑﻧﺎءﻩ ﻣﻬﻣﺎ ﻗﺳ ـ ـ ـ ـ ــت وﺣﺗﻰ ﻟو ﻧﺎﻗﺿ ـ ـ ـ ـ ــت أﺣﻳﺎﻧﺎً ﻗﻳﻣﺔ ﻋﻠﻳﺎ ﻣﺛﻝ اﻟرﺟوﻟﺔ
وﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬﺎ ﻓﻘد ﺗﻘﺑﻝ ﻣرﻏﻣﺎً ﻫﻳﻣﻧﺔ وطﻐﻳﺎن اﻟدوﻟﺔ اﻟﺷـ ــﻣوﻟﻳﺔ وأﻋواﻧﻬﺎ وﻣوظﻔﻳﻬﺎ ﻷن اﻻﻋﺗراض ﻋﻠﻰ ذﻟك

ﻗــد ﻳﻛﻠﻔــﻪ ﺣﻳﺎﺗﻪ .ﻛﻣﺎ أﻳﻘن ﺑﺄن ﻗﻳﻣﺔ اﻟرﺟوﻟﺔ ﻗد ﻏدت ﺣﻛ اًر ﻋﻠﻰ رﺟﻝ واﺣد ﻓﻘط ﻳﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻛن ﻓﻲ اﻟﻘﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

وﺣرم ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻘﻳﺔ إﺛﺑﺎت رﺟوﻟﺗﻬم ﺑﺎﻟرأي اﻟﺣر أو اﻟﻣوﻗف اﻟﻣﺳـ ــﺗﻘﻝ ،وﻫﻛذا اﺿـ ــطر ﻛﻝ
اﻟﺟﻣﻬوري ﺑﺑﻐداد ّ
ﻋراﻗﻲ إﻟﻰ ﺗرك رﺟوﻟﺗﻪ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷ ــﺟب ﻋﻧد ﻣدﺧﻝ ﺑﻳﺗﻪ ﻗﺑﻝ أن ﻳﺧرج ﻟﻳﻧﺿـــم إﻟﻰ ﺻ ــﻔوف أﺷـــﺑﺎﻩ
اﻟرﺟﺎﻝ اﻻﻧﺗﻬﺎزﻳﻳن اﻟوﺻوﻟﻳﻳن.
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ﻗﺎد اﻟوﻫن اﻟﺷدﻳد اﻟذي أﺻﺎب اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣرﻛزﻳﺔ واﻧﻛﺳﺎراﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗواﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻳﺎدﻳن اﻟﺣرب واﺧﻔﺎﻗﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺗﻣﺎﺳـ ـ ــك اﻟﺑﻼد وﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣوﻋودة ﺑﻌد اﻻﺣﺗﻼﻝ ﺳـ ـ ــﻛﺎن ﺟﻧوب اﻟﻌراق إﻟﻰ اﻟﻌودة
إﻟﻰ اﻧﺗﻣــﺎءاﺗﻬم اﻟﻘﺑﻠﻳﺔ ،واﻧﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرﻓوا ﻋن ﺣﻝ ﻣﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻛﻠﻬم ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺗﺣﺎﻛم أﻣﺎم اﻟﻘﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎء إﻟﻰ أﻋراﻓﻬم
اﻟﻌﺷـ ـ ـ ــﺎﺋرﻳﺔ ،وﻟم ﻳﻌد ﻣﺳـ ـ ـ ــﺗﻐرﺑﺎً اﻟﺳـ ـ ـ ــﻣﺎع ﺑﺎﻗﺗﺗﺎﻝ ﺑﻳن اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ ﺣوﻝ ﺣﻳﺎزة أرض زراﻋﻳﺔ واﻟﺛﺄر واﺳـ ـ ـ ــﺗﻌﻣﺎﻝ

اﻟﻧﺳـ ـ ـ ـ ــﺎء ﻓﻲ ﻓض اﻟﻧزاﻋﺎت وذﻟك ﺑﺗﻘدﻳم أﻣرأة واﺣدة أو أﻛﺛر ﺗﻌوﻳﺿـ ـ ـ ـ ـﺎً ﻟذوي اﻟﻣﻘﺗوﻝ أو اﻟﻣﻌﺗدى ﻋﻠﻳﻪ،

وازدادت ﺑﺷـ ــﻛﻝ ﻏﻳر ﻣﻌروف ﻣﻧذ أﻛﺛر ﻣن ﻧﺻـ ــف ﻗرن ﺣﺎﻻت اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺗﻌوﻳض ﻋن إﺳـ ــﺎءات ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ
أوﻣﺧﺗﻠﻘــﺔ ،ﻓــﺈذا ﻣــﺎت ﻣرﻳض ﻓﻘــد ﻳﺑــﺎدر ذوﻳــﻪ ﻟﻣطــﺎﻟﺑــﺔ اﻟطﺑﻳــب ﺑــدﻳﺗﻪ ﺣﺗﻰ ﻟو ﻟم ﻳﻛن اﻟطﺑﻳب ﻣﺧطﺋﺎً ﻓﻲ

اﻟﺗﺷــﺧﻳص واﻟﻌﻼج ،وﻳواﺟﻪ اﻟراﻓﺿــون ﻟﻬذا اﻻﺑﺗزاز اﻟﻘﺑﻠﻲ اﺣﺗﻣﺎﻝ ﺗﻌرﺿــﻬم ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﺧﻳﻣﺔ ،وﻳﺧﺷ ـﻰ ﺑﺄن
ﺗﻛون اﻟﻘﺑﻠﻳﺔ ﻗد ﻋﺎدت ﺑﺄﺑﺷﻊ ﺻورﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟﻧوﺑﻲ.
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ
ﻟم ﻳﺷــﻬد اﻟﻘرن اﻟﻌﺷـرﻳن ﺗطو اًر ﻳذﻛر ﻓﻲ أﺳــﺎﻟﻳب ووﺳــﺎﺋﻝ اﻟﻣؤﺳـﺳــﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ

اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟﺗﻲ أﺛﺑﺗــت اﻷﺣــداث ﻗﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورﻫــﺎ وﻗﻠــﺔ ﻓﺎﻋﻠﻳﺗﻬﺎ .وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻧظم اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ واﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ ﻋﻠﻰ
اﺧﺗﻼف اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﺗﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋزﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳ ـ ـ ـ ـﺳـ ـ ـ ــﺔ وﻗﺎدﺗﻬﺎ ﻋن ﺟﻣﺎﻫﻳرﻫﺎ ﻟﻠﺗﻘﻠﻳﻝ ﻣن ﻣﻧﺎﻓﺳـ ـ ـ ــﺗﻬﺎ
ﻟﻠﺳ ــﻠطﺔ اﻟﺳ ــﻳﺎﺳ ــﻳﺔ وﻣﻧﻊ ﺗدﺧﻼﺗﻬﺎ ﻓﻲ أﻣور اﻟﺳ ــﻳﺎﺳ ــﺔ وﺧﺎﺻ ــﺔ ﻓﻲ ﺿ ــوء دورﻫﺎ اﻟﻘﻳﺎدي واﻟﻔﻌﺎﻝ ﻓﻲ ﺛورة

1920م إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻛن ﻣﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻧﻔس اﻟدرﺟﺔ واﻟﺷـ ـ ــدة ،وﻛﺎن ﺑﺎﺳـ ـ ــﺗطﺎﻋﺔ رﺟﺎﻝ اﻟدﻳن اﻟﺷـ ـ ــﻳﻌﺔ وﺣﺗﻰ

ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺳــﺗﻳﻧﺎت اﺳــﺗﻌﻣﺎﻝ ﻧﻔوذﻫم اﻟﻣﻌﻧوي ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎس واﻷﻣواﻝ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟدﻳﻬم ﻣن اﻟﺧﻣس واﻟﺻــدﻗﺎت ﻓﻲ
ﺗطوﻳر أوﺿ ــﺎع أﺗﺑﺎﻋﻬم ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷ ــﺎﻣﻳﺔ وﻏﻳرﻫﺎ ﻟﻛن ذﻟك ﻟم ﻳﺣدث ،ﻓﻠم ﻳﺳ ــﺎﻫم ﻫؤﻻء اﻟﻘﺎدة ﻓﻲ ﻓﺗﺢ
اﻟﻣدارس واﻟﻣﺳ ــﺗﺷ ــﻔﻳﺎت واﻟﻣﺳ ــﺗوﺻ ــﻔﺎت وﺑﻧﺎء اﻟدور اﻟﺻ ــﺣﻳﺔ ﻟﺻ ــﺎﻟﺢ اﻟﺷ ــﻳﻌﺔ ﻣن ﻗﺑﻠﻳﻳن وﻏﻳرﻫم واﻟذﻳن
ﻛﺎﻧوا ﻳرزﺣون ﺗﺣت أﺳ ـ ـ ــوء اﻟظروف اﻟﻣﻌﻳﺷ ـ ـ ــﻳﺔ واﻟﺻ ـ ـ ــﺣﻳﺔ واﻟﺳ ـ ـ ــﻛﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق ،وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻛﺎن
رﺟﺎﻝ دﻳن ﻣﺳ ـ ـ ـ ـ ــﻳﺣﻳون وﻳﻬود ﻳﻣﺗﻠﻛون وﻳدﻳرون ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻣدارس وﻣﺳ ـ ـ ـ ـ ــﺗﺷ ـ ـ ـ ـ ــﻔﻳﺎت .ﻛﻣﺎ ﺗواﻧﻰ ﻫؤﻻء ﻋن
واﺟﺑﻬم اﻟدﻳﻧﻲ اﻷﺳـ ـ ـ ــﺎﺳـ ـ ـ ــﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻳم اﻟﻧﺎس أﺻـ ـ ـ ــوﻝ وﻣﺑﺎدئ وﺗﻌﺎﻟﻳم وﻓروض دﻳﻧﻬم وﺗﺻـ ـ ـ ــﺣﻳﺢ اﻷﻓﻛﺎر
اﻟﺧﺎطﺋﺔ واﻟﻣﺷ ـ ـ ــوﻫﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻛﺛﻳر ﻣﻧﻬم وﻳﻠﺻ ـ ـ ــﻘوﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟدﻳن ٕواﺑطﺎﻝ اﻋﺗﻘﺎدﻫم ﺑﺎﻟﺷ ـ ـ ــﻌوذة واﻟﺧراﻓﺎت
اﻟﺗﻲ طﻐت ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻛﻳرﻫم وﻗﻳدت ﻋﻘوﻟﻬم ﺑﺄﻏﻼﻟﻬﺎ ،وﺗرﻛوﻫم ﻳﻣﺎرﺳــون وﻳطﺑﻘون أﻋراﻓﻬم اﻟﻘﺑﻠﻳﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺿــﺔ
ﺑﺷـ ـ ــﻛﻝ ﺻـ ـ ــﺎرخ ﻟﻠﺗﻌﺎﻟﻳم واﻟﺷ ـ ـ ـرﻳﻌﺔ اﻹﺳـ ـ ــﻼﻣﻳﺔ ﻓﻠم ﻳﻧﺑروا ﻟوﻋظ ﻫؤﻻء اﻟﻘﺑﻠﻳﻳن ﺑﺿـ ـ ــرورة إﻧﺻـ ـ ــﺎف اﻟﻣرأة

ٕواﻋطــﺎﺋﻬــﺎ ﺣﻘوﻗﻬــﺎ اﻟﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرﻋﻳــﺔ وﺗﺣرﻳم اﻟﻘﺗــﺎﻝ ﺑﻳن اﻟﻘﺑــﺎﺋــﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻛﻳﺔ اﻷرض واﻟﻣﺎء وﻋدم ﻣﻌﺎﻗﺑﺔ اﻟﺑريء

ﺑﺟرﻳرة اﻟﻣﺳ ـ ـ ـ ـ ــﻲء ﻣن أﻗﺎرﺑﻪ وﻏﻳر ذﻟك ﻣن اﻟﻌﺎدات اﻟﻣوروﺛﺔ ﻣن اﻟﻌﺻ ـ ـ ـ ـ ــر اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ ،وﻟم ﻳﻧﺷ ـ ـ ـ ـ ــطوا ﻓﻲ
ﺗﺻﺣﻳﺢ اﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﺳﻠوﻛﻳﺔ ﻣﺛﻝ ﺷرب اﻟﺧﻣور واﻟزﻧﺎ واﻟﻘﻣﺎر.
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اﻟﺗطوﻳر
ﻳﺗﺿـ ــﺢ ﻣن اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﺳ ـ ــﺎﺑق ﺑﺄن اﻟﺗطوﻳر ﻓﻲ أوﺿ ـ ــﺎع ﻣﺟﺗﻣﻊ وأﻓراد اﻟﺷ ـ ــﺎﻣﻳﺔ ﻳﺗطﻠب ﺗﻐﻳﻳ اًر ﺟذرﻳﺎً

وﺷــﺎﻣﻼً ،ﻓﻣن اﻟﻣؤﻛد ﺑﺄن اﻟﻣؤﺳ ـﺳــﺔ اﻟﻘﺑﻠﻳﺔ ﺑﺷــﻛﻠﻬﺎ اﻟﺗﻘﻠﻳدي ﻟم ﺗﻌد ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ أداء دور إﻳﺟﺎﺑﻲ ﻣؤﺛر إﻻ

إذا طورت ﻧﻔﺳـ ـ ـ ـ ــﻬﺎ ذاﺗﻳﺎً ،وذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﺑﻧﻲ أﻫداف وأدوار ﻣﺗﻣﺎﺷـ ـ ـ ـ ــﻳﺔ ﻣﻊ اﻷوﺿـ ـ ـ ـ ــﺎع اﻟﺳـ ـ ـ ـ ــﻳﺎﺳـ ـ ـ ـ ــﻳﺔ

ﺑدء ﺑﺎﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﻟﻌرف اﻟﻘﺑﻠﻲ اﻟﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠﺷــرع اﻷﺳــﻼﻣﻲٕ ،واﻋﺎدة
واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻــﺎدﻳﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻ ـرةً ،
ﺗﺻــﻣﻳم ﻫﻳﻛﻠﺔ اﻟﺳﻠطﺔ داﺧﻠﻬﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗوﺳﻳﻊ ﻣﺷﺎرﻛﺔ أﻓراد اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻘرﻳر وﺗﺻرﻳف ﺷؤوﻧﻬﺎ ﺑﺈﺣداث
ﻣﺟﻠس ﺷـ ـ ـ ـ ــورى ﻟﻠﻘﺑﻳﻠﺔ وﺗﺑﻧﻲ ﻣﺑدأ اﻧﺗﺧﺎب رﺋﻳﺳـ ـ ـ ـ ــﻬﺎ واﻳﺟﺎد رواﺑط ﺑﻳن اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺻـ ـ ـ ـ ــﻌﻳدﻳن اﻟﻣﺣﻠﻲ
واﻟوطﻧﻲ ،ﻛﻣــﺎ ﻳﻧﺑﻐﻲ إﻳﻘــﺎف اﻟﺗﻔﺗــت اﻟﻣﺗﻧــﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﻛﻳــﺔ داﺧــﻝ اﻟﻘﺑﻳﻠــﺔ وﻣــﺎﻳﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟــك ﻣن ﺗــدﻫور
زراﻋﻲ ﻣﺣﺗﻣﻝ ﺑﺗﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺿـ ـ ـ ـ ــﻣن اطر ﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﺣدﻳﺛﺔ ﻣﺛﻝ اﻟﺷـ ـ ـ ـ ــرﻛﺎت اﻟﻣﺳـ ـ ـ ـ ــﺎﻫﻣﺔ واﻧﺎطﺔ ادارﺗﻬﺎ
ﺑﻣﺗﺧﺻـ ـﺻ ــﻳن ﻣﺗﻔرﻏﻳن ،وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﻳﻛون ﻟﻬذﻩ اﻟﺗﻐﻳﻳرات ﺗﺄﺛﻳرات إﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﺷـ ــﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ،

وﺑﺎﻟﺗﺿـ ــﺎﻓر ﻣﻊ اﻟﻣﺷـ ــﺎرﻳﻊ اﻟﺧدﻣﻳﺔ واﻟﺗطوﻳرﻳﺔ اﻟﻣؤﻣﻝ اﻧﺟﺎزﻫﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣؤﺳ ـ ـﺳـ ــﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ واﻟﺧﺎﺻـ ــﺔ

ﻳﻣﻛن اﻹﻗﺗراب ﺣﺛﻳﺛ ـﺎً ﻣن ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗﺣوﻻت اﻹﺟﺗﻣــﺎﻋﻳــﺔ اﻟﻣﻧﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودة ﻧﺣو رﻳف ﻋراﻗﻲ ﺗﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودﻩ اﻟﻌــداﻟــﺔ
واﻟﻣﺳﺎواة وﻳﻧﻌم ﺳﻛﺎﻧﻪ ﺑﻣزاﻳﺎ اﻟﺣداﺛﺔ واﻟﺗطور.
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