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ال تع ِّبر آراء الكتَّاب بالضرورة عن اتِّجاهات يتب َّناها «المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات» أو «مجلة عمران للعلوم االجتماعية واإلنسانية»

االج ِت َم ِع ا ِإلن َْس ِ ِّ
ان ا َّل ِذي ُه َو ُع ْم َر ُان ال َعالَ ِم،
ِيخ أَ َّن ُه خَ َ ٌب َعن ْ
َح ِقي َق ُة ال َّتار ِ
الع ْم َرانِ ِمن األَ ْح َوالِ ِمثْلِ ال َّت َو ُّح ِش َوال َّتأَن ُِّس
َو َما َي ْع ِر ُض لِ َط ِبي َع ِة َذلِ َك ُ
اف ال َّت َغ ُّل َب ِ
ات َوأَ ْص َن ِ
َوال َع َص ِب َّي ِ
ش َب ْع ِضه ِْم َع َل َب ْع ٍضَ ،و َما َي ْنشَ ُأ َع ْن
ات لِ ْل َب َ ِ
َ
الد َولِ َو َم َرا ِت ِب َهاَ ،و َما َي ْن َت ِح ُل ُه ال َب َ ُ
ش ِبأ ْع َملِه ِْم َو َم َسا ِعيه ِْم
َذلِ َك ِمن الم ُ ْل ِك َو ُّ
الص َنا ِئ ِعَ ،و َسا ِئ ِر َما َي ْح ُد ُث ِف َذلِ َك ا ْل ُع ْم َرانِ
ِمن ال َك ْس ِب َوا ْل َم َع ِ
اش وا ْل ُع ُلو ِم َو َّ
ِب َط ِبي َع ِت ِه ِمن األَ ْح َوالِ ....
ش ُّي
الع ْم َر ُان ا ْل َب َ ِ
َو َكأَنَّ َه َذا ِع ْل ٌم ُم ْس َت ِق ٌّل ِب َن ْف ِس ِهَ .فإِ َّن ُه ُذو َم ْوضُ ٍ
وع وه َو ُ
االج ِت َم ُع اإلِن َْس ِ ُّ
وهي َب َي ُان َما ُي ْل ِح ُق ُه ِمن ا ْل َع َوار ِِض
َو ْ
ان؛ َو ُذو َم َسا ِئ َلَ ،
ُ
َو ْ َ
األ ْح َوالِ لِ َذا ِت ِه َو ِاح َد ًة َب ْع َد أخْ َرىَ .و َه َذا َش ْأ ُن ُك ِّل ِع ْل ٍم ِمن ا ْل ُع ُلو ِم َوضْ ِع ًّيا
َكانَ أَ ْو َع ْق ِل ًّيا....
االج ِت َم ُع ا ِإلن َْس ِ ُّ
ان َضُور ٌِّيَ .و ُي َع ِّ ُب ا ْل ُح َك َم ُء َع ْن َه َذا ِب َق ْولِه ِْم" :ا ِإلن َْس ُان
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اصطلحه ِْم
االجتم ِع الذي ُه َو ال َدن َّية ِف ْ
َم َد ِن ِبالط ْب ِع" ،أ ْي ال ُب َّد ل ُه من ْ
وه َو َم ْع َنى ا ْل ُع ْم َرانِ ....
ش َك َم َق َّر ْرنَا ُه َوت ََّم ُع ْم َر ُان ال َعالَ ِم ِبه ِْم،
االج ِت َم َع إِ َذا َح َص َل لِ ْل َب َ ِ
ُث َّم إِنَّ َه َذا ْ
َفل ُب َّد ِم ْن َواز ٍِع َي ْد َف ُع َب ْعضَ ُه ْم َع ْن َب ْع ٍض؛ لِ َم ِف ِط َبا ِعه ِْم ا ْل َح َي َوا ِن َّي ِة ِمن
ا ْل ُع ْد َوانِ َو ُّ
ون َذلِ َك ا ْل َواز ُِع َو ِاح ًدا ِم ْن ُه ْم َي ُك ُ
الظ ْل ِمَ ...ف َي ُك ُ
ون لَ ُه َع َل ْيهِم ا ْل َغ َل َب ُة
الس ْل َط ُان َوا ْل َي ُد ا ْل َق ِاه َر ُة؛ ح َّتى َال َي ِص َل أَ َح ٌد إِ َل َغ ْ ِيهِ ِب ُع ْد َوانٍ ؛ َو َه َذا ُه َو
َو ُّ
َم ْع َنى ا ْل ُم ْل ِك....
ش ِمن ا ْل ُح ْك ِم ا ْل َواز ِِع...
َو َت ِز ُيد ا ْل َف َل ِس َف ُة َع َل َه َذا ا ْل ُ ْب َهانِ  ...أَ َّن ُه َال ُب َّد لِ ْل َب َ ِ
ش؛ َوأَ َّن ُه َال ُب َّد أَنْ َي ُكونَ
ِب َ ْ
ش ٍع َم ْف ُر ٍ
وض ِم ْن ِع ْن ِد الل ِه َي ْأ ِت ِب ِه َو ِاح ٌد ِمن ا ْل َب َ ِ
يم لَ ُه
ُم َت َم ِّي ًزا َع ْن ُه ْم ِبَا ُيو ِد ُع الل ُه ِفي ِه ِم ْن خَ َو ِّ
اص ِه َدا َي ِت ِه لِ َي َق َع ال َّت ْس ِل ُ
َوالق ُب ُ
ول ِم ْنهَُ ،ح َّتى َي ِت َّم ا ْل ُح ْك ُم ِفيه ِْم َو َع َل ْيه ِْم ِم ْن َغ ْ ِي إِ ْن َكا ٍر َو َال َت ْز ِي ٍ
يف.
ش َق ْد
َو َهذِهِ ا ْل َق ِض َّي ُة لِ ْل ُح َك َم ِء َغ ْ ُي ُب ْر َها ِن َّي ٍة َك َم َت َرا ُه؛ إِذ ا ْل ُو ُجو ُد َو َح َيا ُة ا ْل َب َ ِ
َت ِت ُّم ِم ْن ُدونِ ذلِ َك ِبَا َي ْف ِرضُ ُه ا ْل َحا ِك ُم لِ َن ْف ِس ِه ،أَ ْو ِبا ْل َع َص ِب َّي ِة ا َّل ِتي َي ْق َت ِد ُر ِب َها
َع َل َق ْه ِر ِه ْم َو َح ْم ِله ِْم َع َل َجا َّد ِت ِه.
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راهن القبيلة في العالم العربي
أسئلة اإلرث المعرفي والتصورات واالستخدامات
منذ أن انـخــرط العالم العربي بمكوناته االجتماعية التاريخية المتنوعة فــي سياقات العصر الحديث،
ـوصــا فــي بــدايــة ال ـقــرن  ،19اسـتـقــرت فــي قـلــب مـجــال األدب ـي ــات الـســوسـيــولــوجـيــة واألنـثــروبــولــوجـيــة
خـصـ ً
والـتــاريـخـيــة والـسـيــاسـيــة الـخــاصــة بــه جـمـلــة مــن اإلشـكــالـيــات الـعـمـلـيــة والـمـعــرفـيــة ،تجمعت تـحــت عـنــوان
غامض اسمه القبيلة .ومــوضــوع القبيلة ليس عــاد ًيــا فــي العالم الـعــربــي؛ إذ إنــه يتحول فــي كــل منعطف
تاريخي حاسم إلــى ما يشبه الشبح ،نخال أنــه موجود وال نجد ما ندلل به على وجــوده الموضوعي،
متلبسا باألحداث متوار ًيا في ثناياها.
ونطرده من مخيلتنا ،فيجزم البعض بأنه رآه
ً

الــواقــع أن ال ـمــوضــوع ال ُي ـطــرح ان ـطــا ًقــا مــن ال ــزواي ــا نـفـسـهــا فــي مـخـتـلــف أرج ــاء الـعــالــم ال ـعــربــي ،وذلــك
ألسـبــاب تاريخية مـعــروفــة تتعلق بـتــاريــخ ّ
تشكل الــدولــة الحديثة هنا وهـنــاك ،وبـعــاقــة النخب السياسية
ال ـجــديــدة بــالـمـجـتـمــع الـقـبـلــي ،كـمــا تـتـعـلــق بــاالسـتـخــدامــات الـسـيــاسـيــة لــروابــط ال ـقــرابــة ولـفـكــرة )(notion
القبيلة ،وبــاإلرث االستعماري المعرفي في هذا المجال ،وبأنماط التحوالت االجتماعية التي عرفتها
ب ـلــدان ـنــا ب ـعــد االس ـت ـق ــال .ل ـهــذه األس ـب ــاب وغ ـيــرهــا ،اخ ـت ــارت مـجـلــة ع ـم ــران أن ت ـضــع م ــن جــديــد س ــؤال
القبيلة على طــاولــة الـنـقــاش األكــاديـمــي ،بما ّ
يشكل فــرصــة إلعــادة النظر فــي القيمة المعرفية للمفهوم،
خاصة في سياق القضايا المتشابكة التي تطرحها اليوم مجتمعات العالم العربي في فــورة تحوالتها،
الدامية أحيانًا.
انـطـلـقــت ع ـمــران فــي طــرحـهــا هــذا الـمــوضــوع مــن الـمــاحـظــة الـتــالـيــة :فــي الـتـقـلـيــد األكــاديـمــي والـسـيــاســي
الخاص بالعالم العربي ،احتلت القبيلة ،كفكرة ومفهوم وموضوع للتحديث ،مكانة بالغة األهمية وما
زالــت تأثيراتها المنهجية واأليــديــولــوجـيــة مستمرة حتى يومنا هــذا ،رغــم جميع الـتـحــوالت الـتــي عرفتها
مجتمعاتنا .بل إن فرضية القبيلة عادت من جديد إلى الواجهة أدا ًة للتفسير والفهم في سياق ما أصبح
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ُيـطـ َلــق عليه «الــربـيــع الـعــربــي» .ومــن ثــم ،وجـهــت عـمــران إلــى الـمـشــاركـيــن فــي هــذا الـعــدد الـخــاص أسئلة
عدة في الموضوع يمكن تلخيصها في التالي :من الناحية المعرفية ،هل ّ
تشكل القبيلة مفهو ًما واضح
المعالم؟ وهل كان ثمة "ضرورة" منهجية الستخدامها كفرضية تفسيرية ،وتحديدً ا في ما يتعلق بالظاهرة
افتراضا بالوجود التاريخي الوضعي للقبيلة ،ثم س ّلمنا بأن التحوالت االجتماعية
ً
السياسية؟ إذا س ّلمنا
غيرت من شروط
واالقتصادية والحضرية الضخمة التي حدثت في بلداننا منذ أكثر من قرن من الزمن ّ
االنتماءات التقليدية وآفاقها الثقافية القبلية ،فهل يمكن أن نواصل اليوم استخدام المفهوم بمضمونه
الكالسيكي أو الوضعي أو التأويلي؟ إذا تعذر ذلك ما هي شروط التخلي عنه ،أو في أي اتجاه يمكن
إعادة صوغ مضمونه؟
ـرج الـكـبـيــر ال ــذي شعر
فــي األوراق ال ـتــي تـضـمـنـهــا ه ــذا ال ـعــدد يـمـكــن ال ـق ــارئ أن يــاحــظ بـسـهــولــة ال ـح ـ َ
مستشعرا
بــه كــل مــن اسـتـجــاب لــدعــوة مـجـلــة ع ـمــران عـنــدمــا ح ــاول تــوضـيــح مــا يـقـصــده بـمـفـهــوم الـقـبـيـلــة،
ً
مــا قــد يـتــرتــب عـلــى اسـتـخــدام هــذا الـمـفـهــوم الـغــامــض مــن نـتــائــج تفسيرية و/أو فـهـمـيــة .لــذلــك ،تــراوحــت
األجــوبــة – بصفة عــامــة -بـيــن مــن يقلل مــن األهـمـيــة المنهجية للمفهوم لكنه يستعمله عـلــى كــل حــال،
ومــن يــؤكــد تــاشــي الــوقــائــع الـتــي تــأســس عـلـيـهــا أنـثــروبــولــوجـ ًـيــا ،ويـتـكـلــم عـلــى ظــاهــرة تــأقـلــم وتـعــايــش مع
مقتضيات الحداثة ،ومن يدعو إلى تجاوز المفهوم بتحرير المشاهدة من "هابيتوس القرابة" ونقلها إلى
الفضاءات المنهجية والنظرية الرحبة التي يوفرها مختلف الروابط االجتماعية األخرى التي قد تصنع
القرابة ذاتها.
ف ـ ــي ه ـ ــذا ال ـ ـع ـ ــدد دفـ ـعـ ــة أول ـ ـ ــى م ـ ــن األوراق الـ ـتـ ــي تـ ـنـ ــاولـ ــت ال ـ ـم ـ ــوض ـ ــوع ،وس ـت ـخ ـص ــص ع ـ ـم ـ ــران فــي
وق ـ ـ ــت الح ـ ـ ــق عـ ـ ـ ـ ــد ًدا إض ـ ــاف ـ ـ ًـي ـ ــا السـ ـتـ ـكـ ـمـ ــال ال ـ ـن ـ ـق ـ ــاش ،ت ـف ـت ـت ـح ــه ب ـم ـس ــاه ـم ــة قـ ـ ّـيـ ـمـ ــة ل ــأنـ ـث ــروب ــول ــوج ــي
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المغرب والمشرق.
المولدي األحمر
منسق العدد
ِّ
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*

ريتشارد تابر

القبلية :مفارقة تاريخية
ّ
**
في القرن الحادي والعشرين؟
يعرف كل من يتابع السياسة في الشرق األوسط اليوم أن القبائل والعصبية القبلية ال تزال
مهما في كثير من البلدان .قبل نصف قرن من اآلن ،لم يكن أحد يتوقع هذا
دورا ً
تؤدي ً
األمر ،ولكن ،هل قبائل اليوم هي المجموعات نفسها التي كانتها آنئذ؟ ألم تتغير القبائل
أيـ ًـضــا بـفـعــل الـتـغـيــرات الـثــوريــة فــي تـكـنــولــوجـيــا االت ـصــاالت والـصـنــاعــات الـعـسـكــريــة ،وفــي
طبيعة االقتصاد والسياسة والمجتمع في العالم منذ منتصف عشرينيات القرن العشرين؟
مسمى «قبيلة» ُيـطـ َلــق باستمرار على
يستعرض هــذا الـمـقــال هــذه التغييرات ،وكـيــف كــان ّ
أنــواع مختلفة كـثـيـ ًـرا مــن فـئــات اجـتـمــاعـيــة تعيش فــي دول مختلفة تـمــا ًمــا .ودراس ــة الـتــاريــخ
المتناقض لقبائل في أفغانستان وإيران تُظهر أن القبلية تحافظ ،في ظروف النزاع وانعدام
األمن ،على «قيم بقاء» مهمة لمصلحة الناس ،أ ّما حيث تكون الدولة قوية ،فإن القبائل،
إن بقيت على قيد الحياة ،تقوم بدور جذب سياحي في الغالب.
ال تخفى على متتبعي السياسة في الشرق األوســط في أيامنا هذه أهمية الــدور الذي ال تزال
والقبلية تضطلع بــه فــي كثير مــن الـبـلــدان .وقبل نصف قــرن خــا ،مــا كــان ليتوقع هذه
القبائل
ّ
الـحــال ســوى قـ ّلــة مــن المهتمين .ولـكــن هــل القبائل الـيــوم هــي ذلــك الـ َّـضــرب ذاتــه مــن الجماعات التي
كــانــت قــائـمــة فــي الـمــاضــي؟ ألــم تـتـغـ ّـيــر الـقـبــائــل بـفـعــل الـتـغـيــرات الـثــوريــة الـتــي جــرت مـنــذ منتصف الـقــرن
العشرين على مستويات التقنيات العسكرية وتقنيات االتصاالت وطبيعة االقتصاد العالمي والسياسة
يتعدى هذه التغيرات إلى االهتمام بالكيفية التي لطالما
والمجتمع؟ بل إن ما نحتاج إلى الوقوف عليه ّ
ُطـ ِّـبــقَ بـهــا مصطلح الـقـبـيـلــة عـلــى أن ــواع شـ ّتــى مــن الـمـجـمــوعــات االجـتـمــاعـيــة ،تـعـيــش فــي أن ــواع شـ ّتــى من
موضوع كثي ٍر
والقبلية في الشرق األوســط على مدى نصف قرن ،وكانت
نيت بقضية القبائل
الدول.ع ُ
َ
ُ
ّ
ـرارا تـحـتـمــل ال ـعــودة إليها
ـرارا وت ـك ـ ً
مــن مـنـشــوراتــي .وأعـتـقــد أن بـعــض الـنـقــاط الـتــي تـنــاولـتـهــا بــالـمـنــاقـشــة م ـ ً
* معهد دراسات أفريقيا والشرق األوسط ،لندن.
** ترجمة :خالد بن الصغير.
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علما أنني سأشير بصفة خاصة،
ّ
وتفحصها من جديد في أواســط العقد الثاني من هذا القرن الجديدً ،
في سياق محاولتي تحديد ضــروب التحول والثبات األساسية ،إلــى إيــران وأفغانستان ،حيث كــان لي
ّ
محل
فــي كـ ٍّـل منهما أول لـقــاء فعلي مــع الـقـبــائــل فــي ستينيات الـقــرن الـمــاضــي .الـقـبـلـ ّـيــة ،عـلــى الـعـمــوم،
قــدح فــي ال ـغــرب ،وع ــاد ًة مــا ُت ـ َقـ َّـدم كـقــوة بــدائـيــة تــدمـيــريــة وظــامـيــة  -نـقـيــض الـحــداثــة الـعـقــانـيــة  -وكلعنة
تتقيد بالقانون ،وتتسم بالمساواة ،وتقوم على
بالنسبة إلــى المدافعين عن الحضارة التي ُيفترض أنها ّ
حقوق اإلنسان.
وتكرس التطهير اإلثني واإلبادة الجماعية بوصفهما آفة
كثيرا ما برز مفهوم اإلثنية في العقود األخيرة،
ً
ّ
أي من النزاعات المحتدمة في هذا العالم ،حتى يجري تحديده
البعد اإلثني في ّ
العصر .وما إن يظهر ُ
تفحص الـجــذور الـمــاديــة واالقـتـصــاديــة الفعلية
على أنــه الـجــذر األســاســي لـلـنــزاع الـقــائــم ،فــي حين يـنــدر ّ
والـمـعـقــدة أو إشــاعـتـهــا .يـتـجــاهــل هــذا الـمـنـظــور ،بــالـطـبــع ،مــا ارتـكـبـتــه الـحـضــارات الـمــزعــومــة مــن أعـمــال
وحشية فظيعة ،كما أنه يغفل عن وجود سمات قبلية مميزة في ما ُيدعى المجتمعات المتحضرة :أندية
كــرة الـقــدم؛ بعض األحــزاب السياسية؛ بعض شــركــات األعـمــال؛ بعض المؤسسات المغلقة؛ دع عنك
قبلي في
الجريمة المنظمة .بل من الممكن القول إن أي مظهر من مظاهر المحسوبية ومحاباة األقارب ّ
أساسه؛ إذ إنه يتجنب حكم القانون ومؤسسات الدولة بتفضيل الروابط الشخصية القائمة على القرابة
والــرعــايــة .وال يخلو مجتمع مــن مجتمعات األرض الـيــوم مــن مثل هــذا الـنـشــاط ،إلــى درجــة أن البحث
عن سبيل لاللتفاف على القواعد ،التي ُتــرى على أنها مفروضة من طــرف دولــة ِ
مهملة ومـجــردة وغير
ديمقراطية ،بــات يظهر كأنه من طبيعة البشر .ثمة منظور آخــر في هــذا الصدد ،وقــد سبق لي أن كتبت
ـدوديــاتـهــا ،لكن توفيرها أسـبــاب األمــن االجتماعي وضمانها
فــي سنة « :1983إن للقبلية عيوبها ومـحـ َّ
أي مـفــارقــة تــاريـخـيــة فــي الـعـقــود
قـيــم الـبـقــاء عـلــى الـمــدى الـطــويــل يـجــب أن يــزكّ ـيــاهــا بــاعـتـبــارهــا خـلـ ًـوا مــن ّ
األخيرة من القرن العشرين»((( .وأعتقد أن صحة هذا القول الجازم أكدَ ه بما يكفي بعض أحداث الشرق
األوسط في العقود الثالثة األخيرة.
«القبلية» ،في القرن الجديد ،بمناقشات مستفيضة في الصحافة .كما شهدت ساحة النشر دفقًا
حظيت فكرة
ّ
من المقاالت والكتب التي تحمل عناوين مثل« :قبيلة أخرى بال دولة» (حول الصحافيين في العراق)(((؛
ـي(((؛ «القبلية الـجــديــدة :الـ ُّـز َمــر العصبوية وصناعة السياسة الخارجية
نـحــن وهــم :كـيــف تفهم عقلك الـقـبـلـ ّ
ً
تمثيل لوعي زائف»(((.
للواليات المتحدة األميركية»(((؛ «العرق والدين وإنكار الطبقية .القبلية بوصفها
(1) Richard Tapper, «Introduction,» in: Richard Tapper, ed., The Conflict of Tribe and State in Iran and Afghanistan
(London: Croom Helm; New York: St. Martin’s Press, 1983), pp. 74-75.
(2) O. Schell, «Another Tribe without a State,» New York Times, 7/9/2003.
(3) David Berreby, Us and Them: Understanding your Tribal Mind (New York: Little, Brown and Co., 2005).
(4) Kurt M. Campbell, Derek H. Chollet, «The New Tribalism: Cliques and the Making of U.S. Foreign Policy,» Washington Quarterly, vol. 30, no. 1 (Winter 2006-2007), pp. 193-203.
(5) Norman Pollack , «Race, Religion and the Denial of Class,» Counterpunch Weekend Edition (22 August 2014), on
the Web: <http://www.counterpunch.org/2014/08/22/race-religion-and-the-denial-of-class/>.

تاسارد
 ؟نيرشعلاو يداحلا نرقلا يف ةيخيرات ةقرافم :ةّيلبقلا

القبلية عــن التعليقات الصحافية فــي الـشــرق األوس ــط ،منذ  11أيلول/سبتمبر ،2011
ـادرا مــا غــابــت
نـ ً
ّ
ليس في أفغانستان والعراق بعد الغزوتين اللتين قادتهما الواليات المتحدة ضدهما فحسب ،بل ً
أيضا
فــي كثير مــن البلدان األخــرى مثل ســوريــة واألردن وفلسطين وليبيا والسعودية واليمن ودول الخليج/
اإلمارات؛ كما في دول أخرى ليس للقبائل فيها ذلك الشأن السياسي ،مثل إيران وتركيا والجزائر ومصر
والمغرب وتونس.
ها هنا تعليقان الثنين من المراقبين بخصوص العراق وأفغانستان:
يجب النظر إلى الهجمات على قوات التحالف [في العراق] من منظور الحرب القبلية؛ فهذا
كبيرا من تعريفه من «الثأر» ،و«المروءة» ،و«الشرف»(((.
عالم يستمد ً
قدرا ً
تـبــدو خــريـطــة لجنة االنـتـخــابــات فــي أفـغــانـسـتــان للوهلة األول ــى عـلــى أنـهــا صــورة ُمـ َـر َّمــزة بــاأللــوان
التأمل الدقيق كفيل بأن يكشف أنها
للمجموعات اإلثنية المتعددة الموجودة في البالد .لكن ّ
صورة لنتائج التصويت(((.

وعلى النقيض من هذا ،إليك ما جاء في تقرير عن إيران:
الـسـيــاحــة الـقـبـلـيــة مــن وســائــل الـقـضــاء عـلــى الـفـقــر وتــوسـيــع نـطــاق الـعــدالــة االجـتـمــاعـيــة إلتــاحـتـهــا
إمـكــانـيــة االسـتـفــادة أمــام واح ــدة مــن الـمـجـمــوعــات االجـتـمــاعـيــة األكـثــر حــرمــا ًنــا .وأوض ــح محسن
األحمدي ،نائب رئيس هيئة الشؤون القبلية المكلفة بالشؤون االجتماعية وشؤون التواصل في
إيران ،أن بيع مصنوعات الحرف اليدوية المحلية ،واألشغال الفنية ومنتوجات األلبان ،وتأجير
الـخـيــام القبلية ومـحــات اإلقــامــة واالسـتـجـمــام مــن شــأنــه الـمـســاعــدة على تنويع أعـمــال القبليين
تقريبا فــي جميع
وتعزيز اقـتـصــادهــم ...وأشــار األحـمــدي إلــى أن القبائل المهاجرة الـتــي تنتشر
ً
أرجاء البالد تُعتبر من أروع األشياء الكفيلة بجذب الزوار واألنثروبولوجيين األجانب(((.

القبلية؟
ما القبائل وما
ّ

ما الــذي نعنيه بالقبائل؟ هل هناك ما هو مشترك بين القبائل المشار إليها في التقارير األربـعــة أعــاه؟
هل القبائل في أفغانستان والعراق وإيــران وقطر  -أو في ليبيا والمغرب وغيرهما  -كيان اجتماعي من
تغيرت ،وإلى أي مدى ،في ّ
كل سياق من هذه السياقات ،في السنوات الخمسين
النوع نفسه؟ وكيف ّ
الماضية أو أكثر ،على سبيل المثال؟ ثمة صور للقبليين لدى الغرباء عن المنطقة تتوقف على المكان
الذي يصادف أن يكونوا فيه وما يرونه (على الطبيعة أو في وسائل اإلعالم) .لكن مثل هذه الصور قد
ال تتسق مع ما يحمله أي من القبليين أنفسهم ،أو مع ما يحمله أبناء وطنهم من غير القبليين.تتحدى
تتنوع
القبائل كل مجهود يرمي إلى وضع تعريف لها :ذلك أن المجموعات المص َّنفة على هذا النحو ّ
(6) Amatzia Baram, «Victory in Iraq, One Tribe at a Time,» New York Times, 28/10/2003.
(7) Shoib Najafizada, «Afghan vote reflects ethnic fault lines,» Agence France Presse (Website), 26 October 2004.
(8) Anonymous, Iran Daily, 20 October 2004.
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ـوعــا هــائـ ًـا بــاخـتــاف المنطقة وداخــل كــل بـلــد ،وذلــك مــن حيث الحجم وال ـمــوارد األســاسـيــة وأنـمــاط
تـنـ ً
االستقطاب والتنظيم ،شأنها في ذلك شأن أي نوع من المجموعات .وما نحتاج إليه هو تعريف متعدد
الخصائص((( .وبـ ً
كثيرا أن نوضح ما نعنيه بالقبيلة
ـدل من محاولة تعريف ماهية القبائل ،من األسهل ً
يتم بــاإلشــارة إلــى أفـكــار أخــرى تقف قبالتها،
كفكرة ،وكــذلــك بالنسبة إلــى القبلية ،األمــر الــذي عــاد ًة مــا ّ
والقبلية؛ إذ ليس لهما
وأبرزها الدولة ،وحكم القانون .ما من مجال إلضفاء طابع جوهري على القبيلة
ّ
جوهر محدِّ د (مثل القرابة ،والسياسة) ،واألحرى أنهما من بين العناصر األيديولوجية المحدِّ دة للسلوك
السياسي واالجتماعي .ومن مثل هذه العناصر األخــرى النفعية السياسية واالقتصادية (ما لدى القادة
لتقديمه) ،وكذلك اإللهام الديني (لدى القادة الكاريزميين) ،وكالهما تبعثه وتطلق شرارته قوى خارجية
ْ
األجنبية.لنبدأ بتقويض بعض ضروب إضفاء الطابع الجوهري :بعض القبائل مشيخات
مثل الغزوات
طبقيا ،ولها القدرة على مواجهة الحكومات إن لم يكن على إطاحتها .لكن هناك قبائل
كبيرة ،مر ّتبة
ً
أخرى تسودها المساواة وتخلو من القادة؛ إذ أظهر األنثروبولوجيون كيف أن القبائل الصغيرة تتجنب
وتدخل جهات أقوى مثل الحكومة(.((1
مميزين ،تفاد ًيا لجذب االهتمام
ّ
عمدً ا تقديم قادة َّ
المصطلحان الـمـتــداوالن في إيــران هما إيــات وعشاير ،ويعنيان «قبائل بدوية رعــويــة»( .((1لكن ليس
هناك تطابق أو توافق الزم بين هذه العناصر ،أو بين أي اثنين منهما ،في إيران على األقل .وبالتأكيد،
كثيرا منها ليس
فإن بعض القبائل هي بالفعل من البدو الرعاة ،أو ربما كانت كذلك في الماضي ،لكن ً
ـدوا ،وهناك ً
وهلمجرا.
أيضا رعــاة وبــدو ال ينتمون إلى قبائل،
كذلك .وبالمثل ،ليس كثير من الرعاة بـ ً
ً
(((1
وسمون بأنهم
التكيف السياسي  ،وإذا ما
وتبين في بعض الحاالت أن البداوة نوع من
َ
سألت من ُي َ
ّ
ّ
قبائل كيف ينظرون إلــى أنفسهم ،فسوف يقدمون إجــابــات مختلفة .ومثال ذلــك أن شاهسيفان ،وهي
اتحاد قبائل بدوية رعوية وجزء من األقلية التركية في الدولة الفارسية ،كانت تنظر في ستينيات القرن
العشرين إلــى الـبــداوة والعيش في الخيام باعتبارهما من العالمات المهمة الدالة على هويتها ،وذلك
على النقيض من التات ،القرويين المستقرين ّ
وسكان البلدات ،في حين أن البشتون الذين عشت معهم
في شمال أفغانستان في أوائل سبعينيات القرن الماضي يصنفون أنفسهم بأنهم من «الرعاة» (مالدار).
كـمــا تـتـمـ ّـيــز قـبــائــل دورانـ ــي ،شــأنـهــا شــأن حـكــام ال ـبــاد ،عــن األوزب ــك وال ـه ــزارة والـطــاجـيــك وســواهــم من
المزارعين الذين يعيشون بينهم .وفي ما يخص قبائل دوراني ،فإن خيامها وترحالها تعبير عن أغراض
(9) Rodney Needham, «Polythetic Classification: Convergence and consequences,» Man (New Series), vol. 10, no. 3
(September 1975), pp. 349-369.

( ((1لــاطــاع على أمثلة مــن إ ي ــران وأفـغــانـسـتــان ،انـظــرDaniel Bradburd, Ambiguous Relations: Kin, Class, and Conflict :
among Komachi Pastoralists, Smithsonian Series in Ethnographic Inquiry (Washington: Smithsonian Institution Press,
1990); B. Glatzer, «Political Organization of Pashtun Nomads and the State,» pp. 212–232, and M. Yapp, «Tribes and
states in the Khyber 1838-42,» pp. 150-191, in: Tapper, ed., The Conflict of Tribe.
(11) Richard Tapper, «Change, Cognition and Control: The Reconstruction of Nomadism in Iran,» in: C.M. Hann, ed.,
When History Accelerates: Essays on Rapid Social Change, Complexity, and Creativity (London; Atlantic Highlands,
NJ: Athlone Press, 1994), pp. 188-211.
(12) William Irons, «Nomadism as a Political Adaptation: The Case of the Yomut Turkmen,» American Ethnologist,
vol. 1, no. 4: Uses of Ethnohistory in Ethnographic Analysis (November 1974), pp. 635-58, and Glatzer, «Political Organization of Pashtun Nomads».
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غالبا ما كانت مزعجة ومنغّ صة(.((1
وغايات اقتصادية ال عالقة لها بالهوية ،أي إنها تلك الضرورة التي ً
تـقــوم بعض القبائل على أســاس صــات النسب الـتــي تـعــود إلــى أصــل مـشـتــرك ،لكن مجموعات قبلية
تاريخيا على أســاس سياسي ،بااللتفاف حــول قائد كاريزمي أو ناجح ،سواء
كثيرة كانت قد تشكلت
ً
(((1
في الفتوحات أو من أجل الدفاع عن األرض ،وهو ما تشهد به أمثلة كثيرة في تاريخ القبائل التركية .
وتــأتــي بـعــد ذلــك أســس أخ ــرى ،كــروابــط الـمـصــاهــرة والـ ــزواج ،ومــزاعــم الـتــي «ال بــد مـنـهــا» حــول وجــود
القبلية (بمعنى إعطاء األولوية للوالءات والعمل المشترك
بد من وجوده»( .((1ليست
أصل مشترك «ال ّ
ّ
مع أبناء القبيلة) بالنمط الوحيد للتنظيم في معظم القبائل .والجماعات تتشكل ً
أيضا على مستويات
مـحــددة ،وتـبــدي والءات معينة فــي حــاالت الـنــزاع،
وكثيرا ما
وغالبا مــا تشهد انشقاقات وح ــزازات(.((1
ً
ً
جنبا
تكتسي الهويات والتباينات اإلثنية والطبقية (دع عنك العبودية) أهمية بالغة فــي بناء المجتمعً ،
ـورا فــي مــا بينها .وقـبــل كــل شــيء ،فــإن المعتقدات الدينية
إلــى جنب مــع أنـمــاط الــرعــايــة الـتــي تقيم جـسـ ً
يسميه فيليب كــارل سالزمان «البنية االجتماعية االحتياطية»( ،((1المتاحة
والــوالءات لطالما و ّفــرت ما ّ
خصوصا عندما ينادي بها زعيم ديني يتمتع بالكاريزمية ،مثل أحد الماللي أو الشيوخ الصوفية،
للتعبئة،
ً
وهو ما يمكن العثور على أمثلة كثيرة له في جميع أنحاء الشرق األوسط وشمال أفريقيا .هكذا نجد أن
الشعوب القبلية في المنطقة متنوعة للغاية ،وهي تعيش في قرى ومضارب بدو وبلدات ومــدن ،وفي
جبال وصحارى وأودية خصبة.

العالقات بين الدولة والقبيلة عبر الزمن
تاريخيا من
الحظ بعض األنثروبولوجيين والمؤرخين في سبعينيات القرن العشرين أن القبائل تمكنت
ً
إقامة كثير من الدول  -بحيث يستند تكوين الدولة إلى اإلمكانات القبلية  -واقترحوا عالقة عكسية بين
(خصوصا في إيران).
قوة الدولة وقوة القبائل
ً
بعد ذلك بثالثين سنة ،اقترح صحافيون الشيء ذاته في سياق تعليقهم على الحرب في العراق .ومثال
ذلك السؤال الذي ورد على موقع الواشنطن بوست في  2أيلول/سبتمبر « :2006هل تقوى الهويات
(13) Richard Tapper, «Golden Tent-Pegs: Settlement and Change among Nomads in Afghan Turkistan,» in: Shirin Akiner, ed., Cultural Change and Continuity in Central Asia (London; New York: Kegan Paul; Central Asia Research Forum,
School of Oriental and African Studies, 1991), pp. 198-217.
»(14) Richard Tapper, «Historians, Anthropologists and Tribespeople on Tribe and State Formation in the Middle East,
in: Philip S. Khoury and Joseph Kostiner, eds., Tribes and State Formation in the Middle East (Berkeley: University of
California Press, 1990), pp. 48-73.
(15) William Lancaster, The Rwala Bedouin Today, Changing Cultures (Cambridge, [Cambridgeshire]; New York:
Cambridge University Press, 1981), pp. 32 ff.
(16) Richard Tapper, «The Organization of Nomadic Communities in Pastoral Societies of the Middle East,» in: L’Equipe écologie et anthropologie des sociétés pastorals, ed., Pastoral Production and Society = Production pastorale et
;]société: Proceedings of the International Meeting on Nomadic Pastoralism, Paris 1-3 Dec. 1976 (Cambridge, [Eng.
New York: Cambridge University Press, 1979), pp. 43-65.
(17) Philip C. Salzman, «Does Complementary Opposition Exist?,» American Anthropologist, vol. 80 (1978),
pp. 53‑70.
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القبلية كلما ضعفت الدول القومية؟ ما الذي يجب أن يفعله الحكم ‹الصالح› ،إن كان هناك ما يفعله،
حـيــال الـقـبــائــل؟» .وأش ــارت مجموعة مــن المجيبين إلــى الـقـبــائــل فــي كـ ٍّـل مــن الـعــراق وبــاكـسـتــان ووســط
أفريقيا وشرقها واألردن وفلسطين وإيــران وباكستان ،وتـكــررت على ألسنتهم إجــابــة واحــدة« :احترموا
القبائل؛ إنها تقوم بما تعجز الدول الضعيفة عن فعله»( .((1لم أكن وحيدً ا في السير على خطى إرنست
غـيـلـنــر ) (E. Gellnerفــي تـطـبـيـقــه ن ـمــوذج اب ــن خ ـلــدون ال ـخــاص ب ـ «تـ ــداول الـنـخــب» فــي الـمـغــرب إبــان
طورت
العصور الوسطى على تاريخ العالقات القائمة بين الدولة والقبيلة في إيــران (وغيرها) ،لكني
ُ
هذا النموذج إلى نظرية في «القبيلة» و«الدولة» بوصفهما «حالتين عقليتين»( ،((1أو نموذجين ثقافيين -
أيديولوجيين متنافسين أو متناوبين عاملين في المنطقة ،يتحدد كل منها باإلحالة إلى اآلخر ،مع سيادة
اثنين مــن «األنـمــاط المثالية» للقيادة (قــاطــع الـطــريــق والـقــائــد الـمـتــزعــم) ،يصحبهما وجــود عنصر ثالث
مشترك يمثله الزعماء الدينيون الكاريزميون ،ليقوم هؤالء بالتدخل وتقديم البدائل ،وربما أفلحوا في
خلق الدافع لتحويل القبائل إلى دول.
من الواضح أن الــدول تطورت على نحو جــذري ،من ممالك أو مشيخات ما قبل حديثة إلى كيانات
سياسية وفقًا لنسق ما بعد ويستفاليا ،فأصبحت لها حــدودهــا اإلقليمية ،وباتت تحتكر وسائل الدمار
(الـقــوات المسلحة والـشــرطــة) وحكم الـقــانــون ،ومــؤخـ ًـرا الدساتير ،لكنها تـتــراوح مــن أوتــوقــراطـيــات إلى
ورعية ،أو َ
مواطنة طوعية وعقد اجتماعي.
جمهوريات من أنواع مختلفة وعلى هيئة حكام
ّ
كي نجيب عن سؤا َلي كيف تطورت القبائل؟ ولماذا؟ لنعدِّ ْد بعض العوامل ذات الصلة.

محركات التغيير في الوسط القبلي
ّ
تقنيات الحرب

كــان هـنــاك نــوع مــن سـبــاق التسلح بـيــن الـقــوى القبلية والــدولــة ،والـقـبــائــل تمتعت فـتــر ًة طــويـلــة بكثير من
الـمـيــزات .مقاتلوها كــانــوا مــدربـيــن عـلــى الـقـتــال فــي الـحــروب الـتــي اكـتـسـبــوا فيها الـخـبــرة .وقــد بــدأ األمــر
بالخيول (واإلبــل) ،وباختراع السرج والــركــاب ،ثم واجهت األقــواس والسيوف والــرمــاح القبلية دخول
األسلحة النارية .وأقدمت الحكومات ،منذ أواخــر القرن التاسع عشر ،على جلب المدافع الرشاشة،
وجـلــب الـقــوى الجوية ابـتــداء مــن عشرينيات الـقــرن الماضي وفــي ثالثينياته ،حين استخدمت الـقــوات
البريطانية الـطــائــرات لقصف القبائل المتمردة فــي الـعــراق والهند .وكــان استخدام الــدبــابــات والمدفعية
م ـحــدو ًدا فــي كثير مــن الـمـنــاطــق القبلية ،كـمــا هــي الـحــال فــي الـجـبــال الـنــائـيـة( .((2ومـنــذ سبعينيات الـقــرن
الـعـشــريــن ،أصـبـحــت األسـلـحــة الـهـجــومـيــة الــرشــاشــة ،مـثــل بـنــدقـيــة «الـ َـكـ َـاشـنـيـكــوف» وق ــاذف الـصــواريــخ
«آر بي جي» من األشياء المتداولة والمعروفة في المناطق القبلية .وفي اآلونة األخيرة ،أثبتت طائرات
(18) <http://onfaith.washingtonpost.com/postglobal/2006/09/what_to_do_with_tribes/all.html>.

حقيقيا».
«عدوا
غير أن السنة الالحقة شهدت صدور مجموعة كبيرة من المقاالت التي وقع فيها التنديد بالقبلية بصفتها تمثل
ً
ً

(19) Tapper: «Introduction,» and «Historians, Anthropologists and Tribespeople on Tribe».
(20) Ghulām Ḥusayn Sāʻidī, Tūp, dāstān [The Canon: A Story] ([Tihran: Sāzimān-i Intishārāt-i Ashrafī , 1968]).
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الهليكوبتر أنها قوة مدمرة إلى أن تصدت لها صواريخ «ستينغر» .وتبدو القوات القبلية اآلن عاجزة عن
امتالك أي وسيلة دفاعية في مواجهة التقنية األحــدث« :الطائرات من دون طيار» التي يجري التحكم
فيها عن ُبعد.
تقنيات النقل واالتصال

مرة أخرى ،واصل الطرفان السباق .وكانت القبائل البدوية قادرة في األصل على التنقل وإيصال الرسائل
بـصــورة أس ــرع .ومـنــذ منتصف الـقــرن الـتــاســع عـشــر ،حـظـيــت الـحـكــومــة بـمـيــزة اسـتـخــدام الـتـلـغــراف ،لكن
القبائل المتمردة في إيــران ما لبثت أن استخدمته ً
أيضا ،في مناسبات شهيرة ،كي توصل مطالبها إلى
الحكومة .وفي القرن العشرين ،أفاد الطرفان من انتشار شبكات الطرق ،وهو ما أتاح للقبائل تحسين
منافذها إلــى األســواق وســواهــا من المرافق ،واستبدلت باإلبل والخيول الشاحنات الكبيرة والخفيفة،
سهل ً
أيضا إحكام الحكومة سيطرتها على القبائل .وفي اآلونة األخيرة ،أحدثت
لكن هذا التحول ذاته َّ
الـهــواتــف النقالة واالتـصــاالت عبر األقـمــار االصطناعية واإلنـتــرنــت تغيرات كبرى لكال الطرفين؛ وراح
كثير من العناصر القبلية يستخدم اإلنترنت وشبكات التواصل االجتماعي اللتقاط األخـبــار العاجلة،
والحصول على المعلومات ،والقيام بالدعايةً ،
فضل عن تحقيق بعض األغراض الثقافية(.((2
تقنيات اإلنتاج

جمع كثير مــن القبائل تقليد ًيا بين الـتـجــارة والـغــزو .وكــان بعضها ينتزع رســو ًمــا على مــرور الـتـجــارة في
ـربــي الـمــاشـيــة وتـبـيــع منتوجاتها في
أراض ـيــه ،أو يـنـتــزع ريـ ً
ـوعــا مــن الـفــاحـيــنّ .أمــا قـبــائــل الــرعــاة ،فـكــانــت تـ ّ
السوق أو تبادلها مع الفالحين .وفي اآلونة األخيرة ،أفادت عناصر قبلية من إنتاج محاصيل المخدرات
الثمينة وتجارتها ،كما من تهريبها عبر الحدود مع غيرها من السلع.
َ
المواطنة
تقنيات

بازدياد الدول قوة ،زادت سيطرتها على القبائل بواسطة الجيش والشرطة والمحاكم ،كما زادت توفيرها
بـعــض الـخــدمــات الـحــديـثــة كــالـصـحــة والـتـعـلـيــم (مـثــل ال ـع ـيــادات وال ـم ــدارس الـقـبـلـيــة فــي إي ــران وغـيــرهــا)،
حد
وراحــت تعامل القبائل كبقية المواطنين .وكــان المقصود من بعض هــذه التقنيات الجديدة وضــع ّ
للقبائل ،كقوة سياسية على األقل.

هل حانت نهاية القبائل؟
أفـلـحــت الـقـبــائــل والـتـشـكـيــات شـبــه القبيلة فــي الـبـقــاء أمــام الـتـحــوالت الـتـكـنــولــوجـيــة .وال ـســؤال هــو :هل
هـنــاك أش ـكــال ووظــائــف م ـحــددة مــن الـمــاضــي حــافـظــت عـلـيـهــا؟ هــل ال ت ــزال لـلـقـبــائــل تـلــك األهـمـيــة في
استقطاب ال ــوالءات األولـيــة ،وتــوفـيــر سبل التعامل مــع جـهــاز الــدولــة (الـقــانــون والـضــرائــب والتجنيد...
إلخ)ً ،
فضل عن ضمان الحماية من اضطهاد الدولة؟ بات كثير من هذه األمور من وظائف «المجتمع
( ((2المصدر نفسه.
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المدني»؛ إذ يقوم كثير من عناصر «المجتمع المدني» المعاصر بهذه األدوار على وجه التحديدّ ،أما
في الدول التي فقدت مجتمعها المدني الرسمي أو لم تعرف مثل هذا المجتمع ،فليس من المستغرب
تسد الفراغ .رأى بعضهم ،على الرغم من
أن نجد القبائل والمنظمات القبلية تبزغ أو تعاود البزوغ كي ّ
ّ
السكان «القبليين» السابقين في مناطق النزاع المعاصرة (أفغانستان ،العراق ،سورية) فقدوا
ذلــك ،أن
طابعهم القبلي «األســاســي» ،إذ اتـخــذوا أشـكـ ًـال تنظيمية جــديــدة ومختلفة مــن أجــل التعامل مــع الــدول
التي تواجههم اليوم.
لنس ّل ْط الضوء على الحالتين المتعارضتين في أفغانستان وإيران.
أفغانستان

حاليا
يتركّ ز تعاملنا هنا بـصــورة أساسية على البشتون (الـبـخـتــون ،الـبــوشـتــون ،الـبــاتــان) ،البالغ تـعــدادهــم ً
وكثيرا ما يوصفون بأنهم أضخم سكان قبليين على وجه البسيطة .وينتشر
أكثر من  25مليون شخص،
ً
ـوصــا فــي األجـ ــزاء الـجـنــوبـيــة ،مــن ه ـيــرات وق ـنــدهــار ،إل ــى غــزنــي
الـبـشـتــون فــي أراضـ ــي أفـغــان ـس ـتــان ،خ ـصـ ً
وكابول وجالل أباد ،لكنهم منتشرون ً
أيضا في أجزاء من الشمال .وقد يكون العدد األكبر من السكان
البشتون هو الذي يعيش في باكستان ،وال سيما في اإلقليم الحدودي الشمالي الغربي القديم ،وكذلك
فــي أج ــزاء أخ ــرى كـثـيــرة ،بـمــا فــي ذلــك الـمــدن الـكـبــرى .وتـتـســم األنـشـطــة االقـتـصــاديــة الـفـعـلـيــة ،والتنظيم
االجتماعي والسياسي والممارسات الثقافية (وحتى اللهجات) لدى هذه الفئة من السكان بتنوع كبير.
وكــان كـثـيــرون مــن الـكـ ّتــاب ،مــن بينهم بـشـتــون وأنـثــروبــولــوجـيــون (وأنـثــروبــولــوجـيــون بـشـتــون) ،قــد حــاولــوا
الموحدة ،مثل قانون البختونوالي الشهير ،غير أن هذا األخير ً
أيضا ال يحظى
تحديد العناصر المشتركة
ِّ
باعتراف جميع الذين يزعمون أنهم من البشتون.
حكم البشتون أفغانستان منذ أن أسسها أحـمــد شــاه الـعـبــدلــي/الــدورانــي فــي أواســط الـقــرن الثامن عشر
تقريبا حتى حــدود الـقــرن الـحــالــي .وفــي غضون ذلــك ،اكتسبت قبائل البشتون سمعة
حكما مـتــواصـ ًـا
ً
ً
دولية بفضل أنشطتها على الحدود الشمالية الغربية للهند البريطانية ،بما في ذلك المشاركة في فصول
الـحــروب األفغانية الـثــاث إبــان الـقــرن التاسع عشر وأوائــل الـقــرن العشرين ،فـضـ ًـا عــن مساهمتهم في
مختلف الثورات المحلية تحت قيادة الزعماء الدينيين ،من أمثال آخوند عبد الغفور المعروف بسيدو
بابا الــذي كان في ســوات ،ومــرزا علي خان من قرية إبي والمعروف بفقير إ ِّبــي .وفي ثمانينيات القرن
العشرينَ ،مثَّل البشتون العناصر الرئيسية في صفوف المجاهدين الذين واجهوا قوات االحتالل الروسية
[السوفياتية] والحكومة الشيوعية في كابول .ومنذ سنة  1994إلى اليوم ،كانت الهيمنة للبشتون في
طالبانً ،
أول كحركة أفلحت في إلحاق الهزيمة بأمراء الحرب المجاهدين المتناحرين ،ثم كحكومة
في كابول ( ،)2001 - 1996وبعدها كـ«تمرد» ضد حكومة حامد كرزاي المدعومة من حلف شمال
األطلسي ،ابتداء من سنة .2004
قــارن أنـثــروبــولــوجـيــون وســواهــم بـيــن طــالـبــان والـحــركــات الــديـنـيــة اإلحـيــائـيــة واأللـفـيــة ،والـعـبــادات النبوية،
ومثُل ِهم العليا وسياساتهم منذ سنة 2001
وثورات الفالحين .لكن جميع التعميمات بخصوص طالبان ُ

تاسارد
 ؟نيرشعلاو يداحلا نرقلا يف ةيخيرات ةقرافم :ةّيلبقلا

سارت بعكس التغاير أو عدم التجانس البالغ الوضوح الذي يسم الحركة منذ أن غدت «تمر ًدا»؛ وكان
هــذا التغاير حــاضـ ًـرا منذ ظـهــور طالبان فــي تسعينيات الـقــرن الـمــاضــي ،وهــو حــاضــر أيـ ًـضــا فــي المجتمع
الـقـبـلــي الـبـشـتــونــي .فــي صـفــوف الـشـعــب الـقـبـلــي الـبـشـتــونــي ال ــدوران ــي ال ـق ــروي ،ال ــذي درس ـتــه فــي أوائ ــل
(((2
نائيا في الحفاظ
دورا
سبعينيات القرن العشرين في سياق كانت الدولة تؤدي فيه ً
متناميا لكنه ال يزال ً
ً
على النظام ،وعلى نحو كان مكل ًفا بالنسبة إلى الشعب (تجنيد ،ضرائب ،رشوة) ،كان ثمة تفاعل بين
القيم والهويات الدينية والقبلية واإلثنية .وكانت كل قيمة مهيمنة غارقة مثقلة بالتجاذب وعدم االتساق،
حيث كان الدين تلك القواعد الصارمة والعقوبات التي يفرضها الماللي ويديرونها في المحاكم ،كما
ـدرا
كــان روحــانـيــة أقـطــاب الصوفية وشيوخها ونــزوعـهــم إلــى إحــال الـســام ،وكــانــت الـهــويــة القبلية مـصـ ً
للتضامن والـعـنــف على الـســواء ،كما كــانــت الـهــويــة العرقية تــدنــي وتقصي فــي آن مـ ًـعــا .وفــي بحث غير
منشور يعود تاريخه إلى سنة  ،1998قمت بتحليل ّأولي أليديولوجيا طالبان وممارستها في ضوء هذه
القيم السائدة ،فوجدت عناصر استمرار ،إلى جانب جملة من االختالفات الجذرية( .((2سعى بعض
المعلقين على صعود طالبان األفغانية وعودتها إلى الحياة بعد تفككها األولي ،في إثر الغزو العسكري
الذي قادته الواليات المتحدة سنة  ،2001وراء تفسيرات أحادية السبب ،كالتعصب الديني ،أو اإلثنية
البشتونية ،أو القبلية البشتونية .ويــرى أحــد هــذه التعليقات أن طالبان استعادت النظام في بلد منقسم
وإثنيا ،حيث أخفقت الدولة وتسببت فصائل المجاهدين وأمــراء الحرب والخانات القبليون في
قبليا
ً
ً
نشر الفوضى ،وذلك بإعادة إدخال جديد معايير البشتون وقيمهم القبلية التقليدية .وترى صيغة أخرى
ّ
تجليا متطر ًفا لــ«بــديــل» ّ
محل الـخــانــات وأمــراء الـحــرب (نموذج
يحل
مــن هــذا النقاش أن طالبان كانت
ً
قـ ّـديــس ب ــارت)( ،((2لكن هــذا لــم يكن ســوى عنصر واحــد فــي خلفيتها الثقافية البشتونية ،سـ ّـهــل ظهوره
ما يقارب العقدين من الحرب ،إضافة إلى الموارد الخارجية والدعم الخارجي .ويبدو أن التناقضات
ً
عاجل أم آجـ ًـا ،إلى تأرجح البندول
الداخلية أو الضغوط الخارجية ،أو أي حافز آخــر ،قد تــؤدي ،إن
ً
اعتدال ،يمثّل القيم البشتونية البديلة.
عائدً ا في االتجاه المعاكس ،نحو نظام ليبرالي أكثر
ما أراه هو أن ثمة بعض المعقولية في صيغتي النقاش؛ فمقاتلو طالبان األصليون من البشتون ،حيث
جــرى استقطابهم مــن مخيمات الــاجـئـيــن وال ـمــدارس الــديـنـيــة فــي بــاكـسـتــان ومــن بـيــن الـقـبــائــل المحيطة
بقندهار ،ومن الطبيعي أن يكونوا قد جلبوا معهم عناصر من الثقافة البشتونية ،مهما تكن مشوهة أو
غير متوازنة ،وال سيما فكرة الشرف المتطرفة في معاملتها النساء .ولكن مرة أخــرى ،وعلى الرغم من
بعض الـعــداوات اإلثنية وضــروب ســوء الفهم ،رحبت طالبان منذ البداية بغير البشتون من المسلمين
دائما عند البشتون  -للدخول في تحالفات
الس ّنة «الصالحين» ،بل كانوا على استعداد  -كما هو معهود ً
(22) Nancy Tapper, Bartered Brides: Politics, Gender, and Marriage in an Afghan Tribal Society, Cambridge Studies in
Social and Cultural Anthropology; 74 (Cambridge [England] ; New York: Cambridge University Press, 1991).

( ((2تـمـ ّـكــن بعض مضامين هــذه الــدراســة مــن البقاء ُلينشر فــي المقال التالي وقــد اعتمدته فــي صياغة الفقرات الالحقةRichard :
Tapper, «Studying Pathans in Barth’s Shadow,» in: Benjamin Hopkins and Magnus Marsden, eds., Beyond Swat:
History, Society and Economy along the Afghanistan-Pakistan Frontier (London: C. Hurst, 2013), pp. 221-38.
(24) Fredrik Barth, Political Leadership among Swat Pathans, Monographs on Social Anthropology; 19 (London: University of London, Athlone Press, 1959).
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مع الشيعة كي يدفعوا ُقدُ ًما أهدافهم السياسية أو العسكرية .وكثير من قيم طالبان الصريحة مألوفة لدى
نادرا ما وقع في التاريخ إدخال تلك القيم حيز
القرويين الدورانيين الذين أعرفهم ،على الرغم من أنه ً
ّ
التنفيذ بتلك الصرامة التي كانت تحت حكم طالبان بين سنتي  1996و.2001
استكشفت في البحث الذي كتبته سنة  1998التناقض الواضح بين اإلسالم اإلنساني المتسامح الذي
ُ
صورتها وسائل اإلعالم ،بعد
قرنته بقبيلة الدوراني في سنتي  1971و ،1972واإلحيائية الطهرانية التي ّ
أتبين عناصر اإلســام
جيل واحــد ،على أنها معتقدات طالبان وسياساتها وسلوكها .وفــي إمكاني أن ّ
يسا
الطالباني لــدى الــدورانــي كما عرفتهم ،ولعلهم رحبوا بظهور زعيم طالبان المال عمر باعتباره ّ
«قد ً
ً
«شيخا» .واعترف كثير من المعلقين بأن المال عمر هو آخر تجليات ما اعتاد البريطانيون
حقيقيا» أو
ً
على تسميتهم بــ«الـمــالــي الـمـجــانـيــن» ،أولـئــك الــزعـمــاء الـصــوفـيــون الــذيــن قــادوا الـثــورات اإلحـيــائـيــة عند
ً
مجال للشك بأن
الحدود ضد األجانب وضروب النفوذ غير اإلسالمي( .((2لكني أحسست بما اليدع
التعصب الـســائــد لــدى طــالـبــان لــم يـكــن ،على مستوى أول ،ســوى نسخة متطرفة مــن إحــدى الحلقات
الموجودة في ثقافة الدوراني ومجتمعها ،وأنها تمثّل ،على مستوى ٍ
ثان ،استجابة مؤقتة ألزمة شديدة،
وهذا ما ّأيده المدافعون عن طالبان ،وأوردته التقارير الصحافية ،وتداولته مواقعهم اإللكترونية(.((2
فــي غـيــاب سلطة الــدولــة ،وحـيــث يهيمن أمــراء الـحــرب على المشهد المحلي ،عــرضــت طــالـبــان  -على
ً
فضل عن
تاريخيا بالتفوق اإلثـنــي،
البشتون  -الــوحــدة القبلية ،واعترفت بمطالبتهم القوية والواضحة
ً
التطبيق الـصــارم للشريعة اإلســامـيــة .وكــان عـلـيـهــم ،إذا مــا أرادوا إقــامــة دولــة قــابـلــة لـلـحـيــاة فــي بـلــد غير
مـتـجــانــس إثـنـ ًـيــا وإقـلـيـمـ ًـيــا مـثــل أفـغــانـسـتــان ،الـتـخـفـيــف مــن بـعــض ه ــذه ال ـقــواعــد .وك ــان ق ــادة طــالـبــان ضد
الــدولــة مـنــذ ال ـبــدايــة ،س ــواء عــن عـمــد أو عــن جـهــل ،وحـيــن كــانــوا فــي الـسـلـطــة هــم أنـفـسـهــم ،أخـفـقــوا في
تشكيل حكومة فعالة .لكن أفعالهم أثبتت أنهم كانوا مهيئين ،مثل جميع الحركات اإلسالمية ،لتعديل
سياساتهم في سبيل تحقيق مراميهم السياسية .وهكذا أدركوا أن صيغة صارمة للغاية ومشوهة للشريعة
اإلسالمية ما كانت لتروق غالبية السكان في أفغانستان.
بعد التفكك الــذي شهدته طالبان فــي سنتي  2001و ،2002رأت مــرة أخــرى خصوم األمــس ،أمــراء
ال ـحــرب ،ي ـعــودون إل ــى الـسـلـطــة فــي كــابــول ،بــدعــم مــن ال ـقــوات األجـنـبـيــة ال ـجــديــدة ال ـتــي دأب ــت ،طــوال
س ـنــوات مــا بـعــد ال ـغــزو ،عـلــى الـقـيــام بـكــل مــا مــن شــأنــه الـمـســاعــدة عـلــى تـنـفـيــر كـثـيــر مــن أهــل ال ـبــاد من
خــال تـجــاهـلـهــم وتـبـخـيــس قـيـمـهــم وإي ـقــاع ضـحــايــا مــروعــة بـيــن الـمــدنـيـيــن .وأفـلـحــت طــالـبــان فــي إعــادة
وبغض النظر عن الدعم الذي استمرت في الحصول
تنظيم أيديولوجيتها واستراتيجياتها ومراجعتها.
ّ
عليه من باكستان ،فإنها لم تجد صعوبة في تجنيد مقاتلين جدد من الشباب في معظم أنحاء البالد،
(25) Thomas H. Johnson and M. Chris Mason, «Understanding the Taliban and Insurgency in Afghanistan,» Orbis,
vol. 51, no. 1 (Winter 2007), pp. 1–19.
(26) E.g. the now-defunct, English-language websites: <http://www.ummah.net/taliban/taliban/i-taliban.htm>, and
<http://www.taleban.com/taleban.htm>.
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والموحدة ال تزال إسالمية
كما تغيرت تصورات طالبان لنفسها( .((2صحيح أن األيديولوجيا المعلنة
ِّ

ـاســا ،لكن بــات فيها ً
أيضا عناصر قبلية وقومية قوية ،كالتوق إلــى الثأر وطــرد قــوات االحـتــال ،بما
أسـ ً

فــي ذلــك أتـبــاع الــدولــة اإلســامـيــة ،كما هــي الـحــال فــي سنة  .2015وقــد سعت أيـ ًـضــا إلــى الـتـقـ ّـرب من

الـطـبـقــات الـمــديـنـيــة الـمـتـعـلـمــة ،فـضـ ًـا عــن الـجـمــاهـيــر الـقــرويــة والـمــديـنـيــة .وخـفـفــت مــن صــرامــة كـثـيــر من
القيود المفروضة ســابـ ًقــا ،كحظرها التلفزيون وغـيــره مــن أدوات التكنولوجيا الحديثة ،وكــذلــك الشأن

بالنسبة إلــى الموسيقا ،ومـســابـقــات اقـتـتــال الـكــاب ،وتحليق الـطــائــرات الــورقـيــة ،وحـظــر تعليم اإلنــاث
(الــذي ظــل ســار ًيــا فــي بعض الـمـنــاطــق) ،واإلص ــرار على الـتـحــاء الــرجــال ،ومـعــارضــة التشيع والتصوف
على حد سواء(.((2

تتكون طالبان األفغانية الجديدة ،كما كان عليه األمر في السابق ،من نواة أساسية من أتباع المال عمر
المقربين المتشددين ،ومن هامش متنوع للغاية من العناصر المحلية المناهضة للحكومة ،حيث تميل
ّ

هذه األخيرة ومؤيدوها األجانب إلى إطالق اسم «طالبان» على جميع هؤالء .وبالنظر إلى أن طالبان

تـتـحـمــل أيـ ًـضــا مـســؤولـيــة كـثـيــر مــن اإلصــابــات فــي صـفــوف الـمــدنـيـيــن ،فــإنــه لـيــس مـسـتـغــر ًبــا أن يـكــون هــذا

دائما مع قبائل البشتون  -عرضة لـ «تغيير الوالء» ،حيث يجري إعطاء األولوية
الهامش  -كما هي الحال ً

قياسا بااللتزامات «القومية» أو األيديولوجية؛ ذلك أن للخصومات
للعداوات والخصومات المحلية ً
دورا مـهـ ًّـمــا ،ســواء بين االتـحــادات الرئيسية لكل مــن الــدورانــي والـغـلــزائــي أو بين بقية
القبلية الــداخـلـيــة ً
القبائل المكونة لها(.((2

«قبلي» في ما يتع ّلق بطالبان؛ إذ ال يقتصر األمر
يذهب بعض المحللين إلى القول بعدم وجود ما هو
ّ
عـلــى الـتـغـ ّـيــر ال ـجــذري الـنـهــائــي الــذي اعـتــرى الـثـقــافــة والـمـجـتـمــع الـقــرويـيــن األفـغــانـيـيــن ،مـنــذ الـحــرب ضد
يتعداه إلى ّ
تحطم النظام القبلي البشتوني وانــدثــاره ،نتيجة االغتياالت الواسعة النطاق
السوفيات ،بل ّ

الـتــي طــاولــت شـيــوخ الـقـبــائــل ،والـنـظــرة الـضـيـقــة الـمـحــدودة إلــى الـعــالــم لــدى الـمـحــاربـيــن الـشـبــاب (ممن

(27) «Understanding Afghan Culture: Analyzing the Taliban Code of Conduct: Reinventing the Layeha,» (Program for
Culture and Conflict Studies (CCS), Department of National Security Affairs, Naval Postgraduate School, Monterey,
CA, 6 August 2009), on the Web: <info.publicintelligence.net/Layeha.pdf>.

( ((2انظر على سبيل المثالAntonio Giustozzi, ed., Decoding the New Taliban: Insights from the Afghan Field (New :
York: Columbia University Press, 2009).

(((2

مفصلة ،مع الوصول في شأنه إلى خالصات مختلفة ،ومثال ذلكThomas J. Barfield, :
عولج هذا الموضوع وفحص بطريقة ّ

Weapons of the not so Weak in Afghanistan: Pashtun Agrarian Structure and Tribal Organization for Times of War and
Peace, Agrarian Studies Colloquium series, Hinterlands, Frontiers, Cities and States: Transactions and Identities, Yale
University, February 23, 2007, on the Web: <http://www.yale.edu/agrarianstudies/colloqpapers/19barfield.pdf>; Johnson
and Mason, «Understanding the Taliban»; Graeme Smith, «Talking to the Taliban,» Globe and Mail, 22/3/2008, and
Anand Gopal: «The Battle for Afghanistan: Militancy and Conflict in Kandahar,» (Counterterrorism Strategy Initiative
Policy Paper, New America Foundation, November 2010), and No Good Men Among the Living: America, the Taliban,
and the War through Afghan Eyes (New York: Metropolitan Books; Henry Holt and Company, 2014).
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ولد كثير منهم وترعرع في مخيمات الالجئين في باكستان) ،إضاف ًة إلى اقتناء األسلحة والتكنولوجيا
اإللكترونية الحديثة(.((3
ل ـسـ ُـت مـقـتـنـ ًـعــا بـمـثــل ه ــذه الـحـجــج ال ـتــي ت ـبــدو قــائـمــة عـلــى ف ـكــرة مـثــالـيــة عــن الـمـجـتـمــع الـقـبـلــي ،مـسـتـمــدة
مــن نصوص أنثروبولوجية عفا عليها الــزمــن ،تبرز فيها القبائل على أنها جماعات تسودها الـمـســاواة،
وتعمل وفــق مـبــادئ االنقسامية والـتـعــارض التكاملي .وال ينطبق هــذا المثل األعـلــى إال على ق ّلة قليلة
من الجماعات القبلية الفعلية في أفغانستان؛ إذ يتسم الواقع بمرونة كبيرة جدً ا ،ولطالما تعقّد بعمليات
سياسية أخ ــرى ،مــن تـغـ ّـيــر الـتـحــالـفــات والـتـكـتــات إلــى الـمــركــزيــة السياسية والـتــركـيــب الـطـبـقــي ،دع عنك
ظـهــور شـيــوخ الـصــوفـيــة .ومـنــذ قــرابــة قــرنـيــن مــن الــزمــان ،اعـتــرف مــونـتـسـتـيــوارت إلفينستون ،وهــو أول من
مفصل عن النظام القبلي البشتوني ،بما في هذا األخير من تعقيد( .((3وبطبيعة الحال،
كتب على نحو ّ
فــإن طالبان ليست (مـجـ ّـرد) تنظيم قبلي شأنها شــأن بقية الـحــركــات الـحــدوديــة فــي القرنين التاسع عشر
والعشرين ،لكن أعضاء طالبان ،بمن فيهم قادتها( ،((3ينتمون إلى قبائل ،والقيم والمبادئ القبلية جزء
«قبليا (بمعنى «الـنـمــوذج المثالي»)
مــن حياتهم .ومــا أراه هــو أن الـنـظــام القبلي البشتوني لطالما كــان
ً
القيام به في القرن
مضا ًفا إليه أمور أخرى زائدة» ،ولطالما تكيف مع الظروف المتغيرة ،وهذا ما يواصل
َ
الحادي والعشرين.
صحيحا أن البشر راحوا ،في ظل ظروف انعدام األمن وانتشار األزمة التي عاشتها أفغانستان منذ
يبقى
ً
سنة  ،1978يطلبون األمن لدى عوائلهم وقبائلهم وجماعاتهم اإلثنية وشيوخهم .وبطبيعة الحال،
كــان لـلـظــروف الـمـتـبــدلــة ذلــك ال ـت ـبـ ّـدل ال ـمــأســاوي أثــرهــا ال ـجــذري فــي بـنــاء هــويــة كـثـيــر مــن الـجـمــاعــات
األفـغــانـيــة .ومــن الـمــؤكّ ــد أن الــديــن كــان لــه دور أكـبــر مــن ذي قـبــل فــي الـخـطــابــات الــرسـمـيــة والـسـيــاسـيــة
األفـغــانـيــة ،مـثـلـمــا أنــه أيـ ًـضــا يـحـتــل اآلن مـكــانــة أبــرز فــي الـتـحـلـيــات األكــاديـمـيــة لــأحــداث .ومــا لــم تقم
ّ
ويحل األمن والعدالة وتتوافر الخدمات ،فإن من غير المحتمل أن تتراجع أهمية الهويات
دولة قوية
العرقية والقبلية.
(30) Antonio Giustozzi, Koran, Kalashnikov, and Laptop: The Neo-Taliban Insurgency in Afghanistan (London: C.
Hurst, 2007); Joshua Foust, «The Myth of Taliban Tribalism,» (Registan, 15/7/2008), on the Web: http://www.registan.
net/index.php/2008/07/15/the-myth-of-taliban-tribalism/, and Thomas Ruttig, «How Tribal Are the Taleban?: Afghanistan’s Largest Insurgent Movement between its Tribal Roots and Islamist Ideology,» (AAN Thematic Report; 04/2010,
Afghanistan Analysts Network, Kabul, Afghanistan, 2010).
(31) Mountstuart Elphinstone, An Account of the Kingdom of Caubul, and its Dependencies, in Persia, Tartary, and
India; Comprising a View of the Afghaun Nation and a History of the Dooraunee Monarchy, 2 vols., 3rd ed. (London:
Richard Bentley, 1842), vol. 2, book 3: Passim.

( ((3ان ـظــر فــي هــذا الـصــدد ببليوغرافيا الـمـ ّـا عـمــر ال ـصــادرة عــن طــالـبــان فــي نـيـســان/أبــريــل  2015تتضمن إعــانــه بفخر انـتـمــاءه إلــى
قبيلة هوتاك:
< http://shahamat-english.com/index.php/paighamoona/53792-commemorating-the-nineteenth-anniversary-of-the-
 ,>historical-gathering-and-selection-of-ameer-ulوببليوغرافيا خلفه ّالمل أختر أحمد منصور وال ُيذكر فيها أصول انتمائه إلى
قبيلة اسحقزي:
<http://www.rferl.org/content/afghanistan-taliban-issues-mansur-biography/27221027.html>.
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إيران

إن الـقـبــائــل فــي إي ــران تـخـتـلــف حــالـهــا أش ـ ّـد االخ ـتــاف ،وكــانــت قــد أ ّدت ،تــاريـخـ ًـيــا ،كـمــا هــي الـحــال في
أفغانستان ،ذلك الدور الكبير ،المهيمن في بعض األحيان .وعلى امتداد سنوات األلفية الثانية ،شهدت
إي ــران غ ــزوات قـبــائــل بــدويــة أســس قــادتـهــا س ــاالت حــاكـمــة :الـمـغــول والـتــركـمــان والـصـفــويــون واألفـغــان
واألفـشــار والــزنــد ،وأخـيـ ًـرا الـقــاجــار ،وكــانــت كلها ذات أصــول قبلية (وغـيــر فــارسـيــة) ،اسـتـفــادت مــن دعم
القبائل البدوية العسكري.
وج ــدت الـقـبـلـيــة نـفـسـهــا أم ــام أعــدائـهــا فــي مـطـلــع عـشــريـنـيــات ال ـقــرن الـمــاضــي ،عـنــدمــا ارت ـقــى رض ــا خــان،
وهــو ضــابــط فــي الـجـيــش ،سـ ّـدة الـحـكــم وعــزم عـلــى تـحــويــل إي ــران إلــى دولــة قــومـيــة حــديـثــة ،مستقلة عن
الـقــوى األجـنـبـيــة .فــالـحــداثــة ،فــي نظر هــذا الـحــاكــم ،ال تقتصر على علمنة الـقـضــاء واألنـظـمــة التعليمية،
والتجانس الثقافي أو َف ْر َس َنة السكان ،بل تشمل ً
أيضا سحق القبائل التي كادت جميعها أن تكون ناطق ًة
بغير الفارسية.
كان رضا خان (الذي أصبح اسمه الجديد رضا شاه بهلوي) معرو ًفا بنفوره الشديد من القبائل ،العتباره
إياها مفارقة تاريخية ال مكان لها في الدولة اإليرانية الحديثة التي يجب الدفاع عنها ،على غرار تركيا
كمال أتــاتــورك ،بجيش محترف وحــديــث .وبـ ً
ـدل من االقتصار على إخضاع القبائل ،قـ ّـر قــرار رضــا شاه
على التخلص منها ،وتدمير أسسها االقتصادية والسياسية والثقافية .وأفلح في عشرينيات القرن الماضي
وثالثينياته في تهدئة القبائل الكبرى ونزع سالحها ،وقتل زعمائها األقوياء أو نفيهم أو سجنهمً ،
فضل
الزي القبلي .لكن نجل رضا شاه،
عن حظر الهجرات البدو ،وتحطيم خيامهم ،ومنع الرجال من ارتداء ّ
محمد رضــا بهلوي ،خفف وطــأة هــذه السياسة مــن مطلع أربعينيات الـقــرن العشرين حتى انــدالع ثــورة
 ،1979 - 1978واعتمد سياسات جديدة تجاه القبائل ،البدوية منها والمستقرة .فحيث كان ال يزال
قوض سلطاتهم باإلصالح الزراعي ومراقبة الجيش ،لكنه سمح للبدو بالعودة إلى سكنى
ثمة زعماءّ ،
الزي التقليدي .لكن استمرار وجود القبائل البدوية بات ً
مربكا،
الخيام والترحال ،كما عاد بعضهم إلى ّ
وبـقــي االسـتـقــرار سـيــاســة مــن سـيــاســات الـحـكــومــة .وفــي أواس ــط ستينيات الـقــرن الـعـشــريــن ،عـنــدمــا قمت
ببحثي الميداني ،كــان ثمة تجاهل صريح للقبائل(ً ،((3
فضل عن إخضاعهم لسياسات تمييزية في ما
يتعلق بنظام حيازة األراضــي وتسعيرها ،وه ــو ما أ ّدى إلــى تدمير اقتصاداتهم الرعوية .وكــان هــذا ً
مثال
كالسيكيا لدولة قوية في تعاملها مع قبائل ضعيفة.
ً

مقتضبا بعد ثورة  1979 - 1978مباشرةً؛ إذ عاد بعض الزعماء القبليين المنفيين
شهدت القبلية انبعا ًثا
ً
وان ـخ ــرط فــي الـسـيــاســة ،وطــالـبــت جـمــاعــات قـبـلـيــة كـثـيــرة ب ــإع ــادة أراض ـي ـهــا ال ـم ـصــادرة ،لـكــن الـجـمـهــوريــة
اإلســام ـيــة ســارعــت إل ــى قـمــع ه ــذه الـتـحــركــات الـسـيــاسـيــة ،وس ـعــت إل ــى إع ــادة تـحــديــد مــن هــي الـقـبــائــل
البدوية .وشبههم آية الله الخميني نفسه برجال الدين صراح ًة ،ألنهم عانوا التمييز والقمع في ظل نظام
(33) Richard Tapper, «Personal Reflections on Anthropology of and in Iran,» in: Shahnaz R. Najdmabadi, ed., Conceptualizing Iranian Anthropology: Past and Present Perspectives (Oxford: [s. n.], 2010), pp. 225-241.
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الشاه؛ وأعلن أن القبائل «ذخائر االنقالب» ،وكان لها دور مجيد كحرس للحدود في الحرب مع العراق
مر التاريخ.
 ،1988 - 1980وعلى ّ

قبل الخميني ،شملت الصورة العامة الخاصة بالقبائل في إيــران زعماء المجموعات القبلية الكبرى،
مـثــل الـبـخـتـيــاري وقـشـقــايــي وشــاهـسـيـفــان الـتــي قـ ّـدمــت للحكام األوائ ــل كـ ًـا مــن الــدعــم الـعـسـكــري البالغ
األه ـم ـيــة وال ـم ـعــارضــة ال ـخ ـط ـيــرة .وب ــذل ال ـشــاهــان بـهـلــوي ق ـصــارى جـهــدهـمــا السـتـئـصــال األسـ ــاس الــذي
تقوم عليه سلطة للزعماء القبليين ،واستطاعت الجمهورية اإلســامـيــة أن تضع أولـئــك الــزعـمــاء بصفة
تــامــة خ ــارج الـتـعــريــف الــرسـمــي لــإيــات وال ـع ـشــائ ـر( .((3وبــاتــت هــذه األخ ـيــرة ُتـ َـعـ َّـرف بــأنـهــا جـمــاعــات من
الـبــدو ،تربطها عالقات القرابة والمصالح المشتركة في األنشطة الرعوية ،وإنـتــاج األلـبــان والصناعات
الـيــدويــة القابلة للتسويق ،وأصـبــح الـتــرويــج لها اآلن عل ًنا باعتبارها تمثّل نـقــاط جــذب لـلــزوار األجــانــب
واألنثروبولوجيين .ويكفي إدخال العبارة المفتاحية «( »Iran nomad toursالجوالت السياحية البدوية
اإليرانية) في محركات البحث الموجودة على شبكة اإلنترنت للدخول على ما يفوق  200.000مادة،
مع ضــرورة اإلشــارة إلى أن مثل هذه الرحالت كانت قد بدأت منذ سبعينيات القرن الماضي ،أي قبل
اندالع الثورة اإليرانية.
مكررا اثنتين من مالحظاتي :األولــى هي أن في حاالت النزاع وانعدام األمن  -السائدة
أختم ،بإيجاز،
ً
اليوم في أجزاء كثيرة من بلدان الشرق األوسط ،وليس في أفغانستان فحسب  -فإن ما توقعته في سنة
 1983فــي مــا يتعلق بــ«قـيـمــة الـبـقــاء» يبقى قــائـ ًـمــا بالنسبة إلــى الـقـبـلـ ّـيــة.الـثــانـيــة هــي أن فــي الـحــاالت التي
تـكــون فيها الــدولــة قــويــة ،ومـسـيـطــرة عـلــى تكنولوجيات الـحــرب واالت ـصــاالت واإلنـتــاج والـمـ َ
ـواطـنــة ،فــإن
مــن الـمــرجــح أن يرتهن بـقــاء القبائل لشكل مـعـ ّـدل أشــد الـتـعــديــل ،باعتبارها وسيلة مــن وســائــل الجذب
السياحي .ويجب أن نضيف أن «الـجــوالت السياحية القبلية» ليست مقتصرة على إيــران ،و«السياحة
عما هو كائن في
القبلية» تجارة مزدهرة في كثير من بلدان العالم التي توجد فيها «قبائل» مختلفة جدً ا ّ
ّ
الشرق األوسط ،من دون أن تعود منافع ذلك بالضرورة على القبائل المعنية.

(34) Tapper, «Change, Cognition and Control».
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محمد الطوزي

**

«في القبيلة» :واقع متعدد األبعاد
انطال ًقا من ثالثة نماذج مستقاة من أبحاث ميدانية للكاتب ُأنجزت في السنوات األخيرة
(«ت ـط ــوي ــر ال ـم ــراع ــي بــال ـن ـجــود الـعـلـيــا ش ــرق ال ـم ـغ ــرب» و«ال ـم ـف ــاوض ــات ح ــول االن ـت ـخــابــات
الـمـحـلـيــة بـ ــوادي أون ــاي ــن بــاألط ـلــس الـكـبـيــر» و«ح ــرك ــة ال ـن ـســاء ال ـســال ـيــات بـجـمــاعــة مـهــديــة
ضواحي العاصمة») ،والتي أثار بعضها اهتمام وسائل اإلعالم ،يحاول المقال هذا إبراز
راهنية القبيلة في الواقع المغاربي الحديث ،ثم تقديم عرض تحليلي ونقدي للنظريات
الـتــي أفــرزتـهــا األنـثــروبــولــوجـيــا وعـلــم الـسـيــاســة بـشــأن المجتمع الـقـبـلــي (االنـقـســامـيــة ونـظــريــة
ويقدم في األخير اقتراح مقاربة من
ال ُّلف) وامتداداتها لقراءة النسق السياسي المغاربيَّ .
أجل تعريف الظاهرة القبلية ودراستها اليوم.

على سبيل التقديم ،أقــوم فــي مــا يلي بوصف ثــاث وضعيات ،تتبوأ القبيلة فــي كــل واحــدة
منها مركز الحدث ،وتظهر  -بما هي التنظيم االجتماعي ما قبل الحديث من منظور بعض
الــدارسـيــن ومــا بـعــد الـحــديــث مــن مـنـظــور بـعـضـهــم اآلخ ــر  -بـمـحـتــوى مـخـتـلــف ،وبـطــريـقــة اس ـتـخــدا ٍم لها
مختلفة ً
أيضا.
الــوضـعـيــة األول ــى مـسـيــرة نـســاء شملتها الــوســائــط اإلعــامـيــة الــوطـنـيــة والــدول ـيــة بــأخ ـبــاره ـا((( .وك ــان مــوقــع
المسيرة في سنة ُ 2009د ّو ًارا صار مدينة قصدير ضخمة تدعى سيدي الطيبي ،وتقع على مقربة من
مدينة القنيطرة القريبة من عاصمة المملكة المغربية والموعودة بمستقبل مشرق.
ِ
صناعة سـيـ ٍ
انطلقت أحــداث المسيرة فــي إثــر قــرار عـمـ ِ
فرنسي بــاالسـتـقــرار فيها .وكــانــت حركة
ـارات
ـاق
ٍّ
قــد ول ــدت فــي قــريــة سـيــدي الـطـيـبــي سـنــة  2007بــاســم حــركــة «الـ ُّـســال ـيــات» ،وهــي تـجـ ّـمــع نـســاء يـعـ ّـرفــن
أنفسهن بأنهن َقـ َـبـ ِـلـ ّـيــات ،ويكافحن مــن أجــل الحصول على حقهن فــي األراضــي الجماعية الـتــي على
* أستاذ للعلوم االجتماعية والسياسية في كل من جامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء (المغرب) ومعهد الدراسات السياسية في
ايكس  -أون  -بروفونس (فرنسا) ،ومدير مركز البحث االقتصاد ،المجتمع والثقافة بالرباط (المغرب).
** ترجمة :منير سعيداني.

(1) Isabelle Mandraud, « La révolte des Soulaliyates,» Le Monde (Afrique), 7/4/2011, sur le Web: <http://www.lemonde.fr/
afrique/article/2011/04/07/maroc-la-revolte-des-soulaliyates_1504301_3212.html?xtmc=terres_collectives_maroc&xtcr=1>.
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مـ ْلــك الـقـبــائــل .وكــان سهل الـغــرب ،الــذي شهد أول استثمار فــي الــزراعــة فــي مـغــرب االسـتـقــال ،يتمتع
بوضع جماعي يحكمه قانون  1919الذي سأعود إليه باستفاضة الحقًا.
بــاالعـتـمــاد عـلــى دراس ــة اسـتـشــاريــة أنـجــزتـهــا مـنـظـمــة األغــذيــة وال ــزراع ــة لــأمــم الـمـتـحــدة (ال ـف ــاو) ،شــرعــت
كون من أراضي السيالن.
الدولة المغربية في حركة واسعة للتهيئة المائية على ذلك السهل الغني ُ
الم ّ
صــاحـبــت تـلــك الـحــركــة واح ــدة أخ ــرى أكـثــر صــرامــة خـ ّـصــت األوضـ ــاع الـعـقــاريــة الـتــي ص ــارت مـحـكــومــة
بالقانون الزراعي لسنة  .1969كانت تلك خصخصة ُوزّعت بموجبها األراضي الجماعية بين أرباب
العائالت من الرجال ،ولم تشمل الحركة التي قامت بها الدولة الجهة كلها ،بل انحصرت في جزء من
المساحة المروية.
خالل العقد األول من القرن الجاري ،أدى االنفجار الحضري في منطقة القنيطرة إلى تزايد كبير في
أسعار العقارات .وكانت الدولة الوصية على األراضي الجماعية تعمد عن طريق منشآت عمومية إلى
االستثمار في تلك األراضي التي كانت قد ُأدمجت في المجال الحضري .وكانت المنشآت التي تشتري
تلك األراض ــي تـعــوض المستحقين مــن أفــراد القبائل عبر تــوزيــع تـمــويــات أو الـسـمــاح لهم بالحصول
على مساكن يتم التفاوض في شأنها مع القائم على مقاسم األراضــي .وعلى قاعدة هــذه التعديالت
التوزيعية كلها ،كانت الـمــرأة تُقصى على أســاس األعــراف المرعية .فانطلقت حركة «السالليات» في
لما قبلت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب مساندة القضية ،وجعلت مجموعة
هذا السياق ،وذلك ّ
من نساء جماعة حدادة (القنيطرة) حاملة لواء الحركة التي تزايد اتساعها(((.
إط ــار الــوضـعـيــة الـثــانـيــة هــو دورة تـكــويــن فــي اإلدارة الـجـهــويــة لـلــزراعــة فــي جـهــة فـيـكـيــك ،واألم ــر يتعلق،
ت ـحــديــدً ا ،بـبــوعــرفــة ،تـلــك الـمــديـنــة الـمـنـجـمـيــة الـصـغـيــرة الـمـنـكــوبــة مــن ج ــراء تــوقــف الـمـجـمــوعــة األلـمــانـيــة
ـوجـ ًـهــا إلــى قــادة
مانسمان ) (Mannesmannعــن استغالل المنجم .كــان التكوين فــي التهيئة الــرعــويــة ُمـ ّ
الم َك ّونة للفدرالية القبلية العربية الكبيرة بني كيل ومختلف عشائرها .وكان أولئك الزعماء
السالالت ُ
موجه لتربية الماشية في المنطقة الشرقية.
ومن يمثّلهم منتفعين من مشروع تنمية ّ

يهم مشروع تنمية المراعي وتربية الماشية واحدة من مناطق المغرب األكثر حرمانًا ،فهي لم تتمتع حتى
الموجهة نحو دفع التنمية االقتصادية واالجتماعية.
سنة  1990إال بالنزر القليل من استثمارات الدولة
ّ
كــان الـمـشــروع مــن أولــويــات الحكومة الـتــي صمم أعـلــى المسؤولين فيها على جعله رافـعـ ًة ّ
تمكن من
تقليص الـفــوارق االجتماعية ،وتساعد على إحــداث تـحــوالت طويلة الـمــدى فــي المشهد االجتماعي
السياسي المحلي .بـصــراحــة أوضــح ،كــان الـمـشــروع يسعى نحو غــايــة كلية تستهدف تحديث النشاط
ـدرجــا ضـمــن الـمـشــروع الـمـمـ ّـول مــن الـصـنــدوق الــدولــي للتنمية
ـارا تـجــديــد ًيــا مـنـ ً
الــرعــوي ،وكــان ذلــك خـيـ ً
الــزراع ـيــة ) .(FIDAوب ـعــد أن ص ــار ال ـم ـشــروع «ق ـصــة ن ـجــاح» حـقـيـقـيــة ،راف ـقــه ع ــدد كـبـيــر مــن الــدراســات
الـمـتـمـحــورة حــول قــابـلـيــة الـمــربـيــن السـتـيـعــاب الـتـجــديــد وح ــول األش ـكــال الـتــي يـنـبـغــي اتـخــاذهــا مــن أجــل
ضمان ديمومة المشروع.
(2) <http://www.economia.ma/content/terres-collectives-et-in%C3%A9galit%C3%A9s-le-combat-des-soulaliyates>.

تاسارد
اعبألا ددعتم عقاو »:ةليبقلا يف«

بين ِ
ـديـيــن ،وأقـصــد هنا الجماعة الترابية الـتــي بعثها الميثاق
الك َيانين
االجتماعيين والمؤسستين الـقــاعـ ّ
ّ
الـجـمــاعــي لسنة  1976والـجـمــاعــة اإلثـنـيــة (الـقـبـيـلــة) بوصفها مــالـكــة وشخصية اعـتـبــاريــة بـمــوجــب ظهير
 1919المتعلق باألراضي الجماعية ،كان اختيار واضعي المشروع على الثاني منهما ،ولم يكن األمر
مبر ًرا من ناحيتين :أوالهـمــا نمط االنتظام األهلي
هنا يتعلق بنظرة تقليدية إلى األشياء؛ فاالختيار كان َّ
والم َعاد بناؤه على أسس إثنية.
حول النشاط الرعوي ،وثانيتهما نمط تم ّلك الفضاء ،المبني ُ

ـس بــالـتـحــديــث كــامــل سـهــول الـمــرتـفـعــات عـلــى مستوى
كــان الـمــراد تــركـيــز تـجــربــة اجـتـمــاعـيــة مـ ّ
ـؤسـسـيــة تـمـ ّ
اإلجـ ــراءات الـتـقـنـيــة ،كـمــا عـلــى مـسـتــوى كـيـفـيــة تطبيقها وأن ـمــاط الـتـنـظـيــم الـمـتــولــدة عـنـهــا .وك ــان الـتـجــديــد
«السلس»
الرئيسي ،المتمثّل في تجميع المربين ّ
الرحل في تعاونيات إثنية ن ََسبِ ّية رهانًا ،هدف التحديث ّ
كونًا من مكوناته ال مجرد آلية مرافقة للمشروع .ومن
للسكان .وقد اعتبر المشروع العمل التنظيمي ُم ِّ
أجل بلوغ الهدف ،كان من المبرمج أن ينتظم المربون في تعاونيات رعوية ت َُؤ ّسس على قاعدة التقارب
اإلثـنــي ،ويـشــارك فيها مجموع المربين المستحقين ،وتـكــون الـطــرف األول الـمـســؤول عـ ّـمــا يـهـ ّـم برمجة
(((
رح ًل إلى
مربو المنطقة الشرقية الذين ظلوا ّ
مساره وتنفيذه ومتابعته وتدبره  .ومنذ ذلك التاريخ ،راح ّ
الحد من اتساع مجال
حدود بداية سبعينيات القرن الماضي ،وعلى األخص منهم بنو كيل ،ينزعون إلى ّ
تنقّلهم من دون أن يتخ ّلوا عن نمط سكنهم التقليدي تحت الخيمة.
على المستوى اإلثـنــي ،تــأثــرت بمفعول الـمـشــروع أربــع قبائل (زوا ،أوالد سـيــدي علي بــوشـنــافــة ،أوالد
سـيــدي عـبــد الـحــاكــم ،وعـيــن بـنــي مـطـهــر) وكــونـفــدرالـيــة قـبـلـيــة (بـنــي غ ـيــل) .الـبـنــى الـقـبـلـيــة (الـمـجـمــوعــات
الساللية ،العشائر ،القبائل ،أو كونفدراليات القبائل ،إلخ )...هي األشكال االجتماعية األساسية التي
إليها يرجع األفراد في تحديد هوياتهم بما يفوق انتسابهم إلى مواقع إقامتهم .وعلى العموم ،فإن البنية
الدوار الذي يمثّل وحدة َت َنقُّ لٍ توافق ساللة أو جز ًءا منها يكبر ويصغر .ومن
االجتماعية األساسية هي ّ
رحميا تحيل إلــى تسلسل قــرابــي ي ّتبع
الناحية المبدئية ،تتطابق الساللة الصغيرة مــع مجموعة متقاربة
ً
ً
خطا أبو ًيا ،ويمكن أن تحوي قرابات ال تعود إلى األصل ذاته ،كما يمكنها أن تكون على ارتباط بساللة

كبرى استجابة لحاجات دفاعية أو تآزرية متبادلة ،وأن ترتفع مباشرة إلى مستوى العشيرة.

يتجسد اإلحساس باالنتماء إلى ساللة بالتمركز حول موقع االحتراث المشترك ،وحول تنقالت جماعية
قـبــل أن يتسبب الـنـقــل بــالــوســائــل ذات الـمـحـ ّـركــات فــي تهميش هــذا الـمـعـطــىّ .أمــا االنـتـمــاء إلــى عشيرة،
فيحيل أكثر ما يحيل إلى ولف ( َمجال َر َعـ ِو ّي ترتاده العشيرة بانتظام ويحترمه اآلخــرون) ،في حين تتم
تعبئة الهوية القبلية من أجل التعبير عن حقٍّ في الم ْلكية الرمزية لمجال ترابي ما .ويجري تفعيل تلك
الهوية على األخص لرد الفعل تجاه باقي الكيانات األخرى ،سواء أكانت قبلية أم من جهة الدولة.
حاليا ضاحية جرادة أربع
((( تناسب منطقة المشروع ست بلديات ريفية ،تقع تسع منها منذ سنة  1992في ضواحي فيكيك ووجدةً :
وتمارس فيها تربية مكثفة لمجترات صغيرة (أغنام على
بلديات ،وتاوريرت بلديتان .وهي تغطي مساحة تقدر بـ 3.1ماليين هكتار،
َ
األخص) تقوم على استغالل المراعي الطبيعية .وهكذا ،تمثّل تربية األغنام المكثفة في المراعي المنضوية ضمن األراضي الجماعية
ـدرا أســاســيــا لـلـعــائــدات لــدى قسم واضــح مــن ُ
األس ــر .يبلغ عــدد الساكنة اإلجـمــالـيــة للبلديات التسع  76.800نسمة (61.431
مـصـ ً
ً
يمثّلون  8585أسرة بحسب إحصاء سنة  ،)1994زيادة على  5443مستغالت تختص بتربية الماشية ،أي  10.618أسرة.
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على امتداد منطقة المشروع ،ثمة عالقة وطيدة بين التنظيم االجتماعي في مجموعات قبلية واحتالل
حددة ،بل هي أحيانًا مسجلة بأسماء القبائل
الفضاء؛ فمن الناحية القانونية ،تكون العقارات الجماعية ُم ّ
يمارس في الحقيقة إال من خالل وزارة الداخليةّ .أما من
التي لها حق الم ْلكية الكاملة ،ولكنه حق ال َ
معينة يتوقف
الناحية العملية ،فلكل قبيلة مجال حركيتها الترابي ،وهــي ّ
تبجل استخدام َم َناطق َر ْعـ ٍـي ّ
وكثيرا ما تكون حدود مجاالت الحركة هذه غير ثابتة
جزئيا على تحديد أراضي الفلح.
تحديد موقعها ً
ً
التعيين ،وهي تتغير من سنة إلى أخــرى ،في ارتباط ببعض المعطيات المناخية وباإلمكانات المادية،
ـربـيــن عـلــى كــامــل الـفـضــاء .وتـنــزع هــذه ال ـحــدود ،الـتــي تـظــل رمــزيــة لــدى بـنــي كـيــل ،إلــى
لـتـنـ ّقــل بـعــض الـمـ ّ
التص ّلب لدى القبائل األخرى(((.
ميدانيا في تكوينها
كان تعداد الولف الرعوي هو قاعدة إضفاء الصبغة البنيوية على التعاونيات القائمة
ً
وياتي لساكنة المشروع (بنو كيل،
ال َّن َسبِي .وعلى األرض ،تتوزّع القبائل الخمس التي تمثّل اإلطار ُ
اله َّ
زوا ،أوالد سيدي علي بوشنافة ،عين بني مطهر ،أوالد سيدي عبد الحاكم) بين العشائر والسالالت
كونت التعاونيات الحقًا .ومن أجل التوفّق لذلك ،أحاط المشروع نفسه بسلسلة
الكبيرة أو الصغيرة التي ّ
من الضمانات الهادفة إلى معرفة عميقة بالتشكيل التكويني للمجموعات اإلثنية .وقد مكنت دراسة
علمية سوسيولوجية أنجزها معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة (الرباط) على مراحل ثــاث((( ،من
رســم المعمار الـعــام الــذي اتخذته المجموعات اإلثنية ضمن أشـكــال تنظيم جــديــدة لــم تكن ،على ما
يبدو ،مطابقة للوضع القديم ،وتحيل إلى براديغم آخر من التضامن أكثر عضوية.
ّأمــا الــوضـعـيــة الثالثة ،فموقعها فــي أونــايــن ،وكــان مسرحها «الـمـصـلــى» ،حيث يتجمع كــل دوار وساللة
ـت مـســألــة اخ ـت ـيــار َم ـ ْـن سـيـحـمــل ِم ـ َـن الـمـتــرشـحـيــن رايــة
ُم ـكـ ّـونــة لــ«قـبـيـلــة» أون ــاي ــن بـمـنــاسـبــة عـيــد ال ـف ـطــر ،ل ـبـ ّ
القبيلة .ويكون اختيار الممثّل في مقام ثان بعد أن يكون المترشحون المحتملون قد أجروا جولة من
المفاوضات مع القادة الجهويين لألحزاب الرئيسية التي يمكن أن تكون لها صالت بالجهات العليا.
وبمناسبة انتخابات  ،2015انحصرت المنافسة بين حزبي التجمع الوطني لــأحــرار وحــزب األصالة
والمعاصرة ،واس ُتبعد حزبا الحركة الشعبية واالستقالل اللذان كانت واليتهما قد انقضت ولم يحترما
ِ
معبدة.
مقتضيات اتفاق ُعقدَ بشأن تشييد طريق َّ
((( لدى الزوا ً
مثل ،وهي قبيلة صوفية نخرتها الهجرة نحو إسبانيا وتحضر سريعُ ،أعيد التقسيم البلدي (جماعة قروية ألوالد محمد
جزئيا
تحمل عــبء توتر يستمر بين عشيرتين .إن الـحــدود النافذة التي تكون بين العشائر هي التي تفسر
والعاطف) ،بحيث يتسنى ّ
ً
السبب الذي يجعل تحديد مناطق منع المرعى لدى بني كيل في منطقة تندرارا (مراعي تراريد) ومنطقة بوعرفة (مراعي حمو رزق)
خاضعا لسلطة المتصرف على عدد من البلديات الممثِّلة لبعض العشائر ،ومن دون تقسيم.
ً

(5) H. Hammoudi et Hassan Rachik, «Etude de morphologie sociale,» (Projet de Développement des Parcours et
de l’Elevage dans l’Oriental (PDPEO), Phase I, Ministère de l’Agriculture et de la Réforme agraire, 1990), Institut
Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Royaume du Maroc; Abdallah Hammoudi, Etude complémentaire sur le milieu
humain. L’organisation sociale, le rapports des groupes sociaux avec l’espace et les attitudes des groupes cible ([Rabat]:
Ministère de l’Agriculture, 1989); Abdallah Hammoudi, A. Benchrifa et Hassan Rachik, Etude sociologique (Rabat:
Ministère de l’Agriculture; IAV Hassan II, 1991), et Abdallah Hammoudi, Hassan Rachik et Mohamed Tozy, Etudes sur
l’innovation, 3 vols. (Rabat: Ministère de l’Agriculture; IAV Hassan II, 1993).

تاسارد
اعبألا ددعتم عقاو »:ةليبقلا يف«

لقبيلة أوناين خصائص تثير االنتباه؛ فهي ليست قبيلة ذات سلسلة نسبية قابلة للقراءة ،بل تشكلت من
مهاجرين وفــدوا مــن ســوس ومــن الـجــزء الشرقي مــن األطـلــس الكبير .والحقيقة أن الساللتين الشريفة
تدعيانها ،في
إيجورامن والشرفا هما وحدهما اللتان كانتا قادرتين على اإلدالء بما يثبت األصول التي ّ
مما تحيل إلى أي شيء آخر.
حين يعلن «اآلخرون» على المأل ّ
هوي ًة تحيل إلى المجال أكثر ّ

تعجلت روايتها للتو تُظهر القبيلة في أشكال مختلفة :قبيلة لصيقة
الوضعيات/الحكايات الثالث التي ّ
بمجال تــرابــي تستمد منه تجانسها وهويتها :أونــايــن ،وكونفدرالية قبلية ذات صــات بالغة التخلخل:
حركية ُم َطالبة بالحقوق ،تقوم بها نساء
وأخيرا أفراد يحشدون المرجعية القبلية ليو ّلدوا منها
بني كيل.
ً
ّ
وتسندها جمعيات «تقدمية» وحداثية ،وهو ما يعضد أطروحة جان فافري ) (J. Favretالبالية إلى حد
ما ،والتي تتحدث عن «منحى ‹تقليديوي› في مواجهة حداثة زائدة».

مــن الـعـسـيــر إن ـكــار أهـمـيــة الـظــاهــرة الـقـبـلـيــة فــي الـمـغــرب؛ فـفــي إثــر االس ـت ـقــاالت ،وإذا مــا اسـتـثـنـيـنــا حــالــة
الـجــزائــر قـلـيـ ًـا ،يمكننا الـقــول بــأن الـشـكــل الـمـخـ ّفــف مــن سـيــرورة نــزع الـصـبـغــة االسـتـعـمــاريــة عــن العلوم
االجـتـمــاعـيــة فــي الـمـغــرب أغـفــل هــذا التنظيم الــذي احـتـفــت بــه اآلداب االسـتـعـمــاريــة .لــم يقتصر صمود
التجسد في األسماء التي تحملها المجاالت الترابية للمجموعات السكانية(((،
المعطى القبلي على
ّ
أو في أسماء األشخاص وألقابهم التي ق ّننتها األحــوال الشخصية ،بل امتد وجــوده كأساس لجزء من
الـمـعـمــار الـسـيــاســي .وهـكــذا ،لــم يـتــردد مــؤرخ المملكة فــي نـشــر دلـيــل يـسـتـعــرض قـبــائــل الـمـغــرب بـعــد ما
ي ـقــارب الـعـشــريــن سـنــة مــن آخ ــر خــارطــة لـهــا وضـعــت سـنــة  .1958وال يـ ــزال ج ــزء مــن ال ـتــراث الـعـقــاري
للمملكة على ملكية قبائل يقع عبء تحديد محتواها وكتلتها البشرية على عاتق السلطات المحلية.
وبغية تمثّل الـحــال الــراهـنــة للمعطى القبلي ،اخترنا هنا دراســة الكيفية التي ُيستعمل بها هــذا المعطى
كــرافـعــة فــي مـجــاالت التنمية ،وذلــك لنقيم الـبــرهــان على اسـتـمــراره كشكل تقليدي مــن أشـكــال التنظيم
المحلي ،وتجري هذه الحال بالتساوق مع لحظة يسعى فيها الخطاب بشأن التنمية إلى االستناد إلى
الساكنة الريفية في لغة يألفها أفرادها.
الثقافة األهلية ليتدارك غياب الدولة ويعبئ ّ

إن راهنية الحكايات الثالث ال تفاجئ إال بقدر ما؛ ذلك أن المجتمع التقليدي المرجعي في المغرب
والـجــزائــر ُص ـ ّـور عـلــى الـغــالــب بــأنــه مجتمع مـنـ ّـظــم حــول عــاقــات عــائـلـيــة ونـسـبـيــة ،مــع نــوع مــن الـمـســاواة
فــي ال ـعــاقــات االق ـت ـصــاديــة فــي مــا بـيــن الـمـجـمــوعــات الـعــائـلـيــة ،بــاعـتـبــار انـ ــدراج ك ـ ّـل ذل ــك ضـمــن تنظيم
اجتماعيا؛ فبعد أن أشــار إليها
يكون على شكل قبيلة أو كونفدرالية قبلية ت ََضع االنقسامية مبدأ بنينته
ً
ماسكري ) Masqueray(((( في القرن التاسع عشر عندما تناول منطقة القبائل ،وأكسبها روبير مونتاني
تالعبا بالواقع القبليّ ،إمــا بتعزيزه
وكثيرا ما يكون التقسيم البلدي
مسميات ذات رنين قبلي.
((( ثلثا الجماعات القروية يحمالن ّ
ً
ً
وإما بإذابته في جماعات ترابية متعددة تنتهي بتكسير عصبيتها.
وتحويله إلى جماعة ترابية ّ

(7) Émile Masqueray, Formation des cités chez les populations sédentaires de l’Algérie (Kabyles du Djurdjura, Chaouïa
;)de l’Aourâs, Beni Mezâb) (Paris: E. Leroux, 1886) (ré-édité et présenté par F. Colonna, Edisud, Aix en Provence, 1983
Robert Montagne, Les Berbères et le Makhzen dans le sud du Maroc, essai sur la transformation politique des Berbères
sédentaires (groupe chleuh) (Paris: F. Alcan, 1930), et Hugh Roberts, «Perspectives on Berber Politics or Durkheim
Mistake,» Morocco: The Journal of the Society for Moroccan Studies (London), no. 3 (1993), pp. 1-19.
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) (R. Montagneصيغتها الشكلية الكاملة(((  ،بهدف وضع ما ُس ِّمي السياسات البربرية خالل السنوات
الثالثين من القرن العشرين ،أعاد استخدامها إرنست غيلنر ) (E. Gellnerبتوفيق أكبر لوصف التو ّترات
وجها لوجه.
التي تضع السلطة المركزية والجماعات الريفية ً

ال ّ
تقل العناوين التي تخبرنا عن األهمية التي اكتسبتها القبيلة في الدراسات المغربية ،بداية من الكتاب
ً
وصول إلى حوز
الشهير الذي وضعه إدموند دوتي ) (E. Douttéسنة  1914تحت عنوان ،En Tribu
مراكش ( )Haouz de Marrakechالذي وضعه بول باسكون ) (P. Pasconسنة  ،1977مرورا بـ البربر
والـمـخــزن (( )Berbères et le Makhzenالــذي وضـعــه مــونـتــانــي والـبـنــى االجـتـمــاعـيــة لــأطـلــس األعـلــى
( )Structures sociales du Haut-Atlasالــذي وضعه جــاك بيرك ) (J. Berqueسنة  1955وشرفاء
(صـلـحــاء) األطـلــس ( )Saints of the Atlasالــذي وضـعــه غيلنر ،أو آيــت واري ــاغ ــار فــي ريــف الـمـغــرب
(  )The Aith Waryaghar of the Moroccan Rifالذي وضعه ديفيد هارت ) (D. Hartسنة .1976
وفي ما يتجاوز وجود القبيلة بوصفها مجموعة إثنية يجمعها الدم ،أو على األقل القبلية بوصفها بناء
أيديولوجيا يضع وسم القرابة على فضاء مدينة قيد التشييد ،فإن الهاجس الــذي سيطر على مقاربات
ً
وطورا آخر
المجتمع المغربي كان توصيفه وإبراز بنائه الوطني .وفي ذلك كله ،كانت القبيلة تارة رافعة
ً
عقبة في طريق التحديث .ومن وراء البحث في القبيلة كانت ترتسم مالمح نظريتين ،نظرية االنقسامية
ونظرية ال ُّلف ،انتهى بهما األمر إلى احتاللهما حقل اإلناسة في المغرب.
سـنــوضــح فـكــرتـنــا فــي ال ـن ـقــاط ال ـثــاث ال ـتــال ـيــة :عـســر تـعــريــف الـقـبـيـلــة ،والـقـبـيـلــة وم ـســألــة الـسـلـطــة فــي
مــا بـيــن االنـقـســامـيــة والـبـطــريــركـيــة ،والــواقــع الـ َقـ َـبـلــي فــي مــوا جـهــة مـســألــة الـمـلـكـيــة الـعـقــاريــة الـتــي تـمـ ّثــل،
ف ــي رأي ـن ــا ،ال ـم ـج ــال ال ــوح ـي ــد ال ــذي ي ـش ـهــد ع ـلــى وج ــود ه ــذا ال ـك ـي ــان بــوص ـفــه ن ـمــط ت ـن ـظ ـيــم لـلـمـ ْلـكـيــة
الخاصة الجماعية.

في عسر التعريف

بأقل أهمية رغم تقهقرها بوصفها َ
ليست القبيلة ّ
َ
إمكان
نمط انتظام في مجتمع شهد حركة سكانية وجعل
اعـتـبــار الـمـقـيــاس اإلثـنــي صـلـ ًة اجـتـمــاعـيــة ي ــزداد عـسـ ًـرا .ولـكــن إذا تـجــاوزنــا هــذا الـمـعـطــي السوسيولوجي
ّ
ِ
التشكل ،يظل مفهوم القبيلة ُمشْ ِك ًل؛ فاستعماله كان على الدوام
مغرب مواطنين بصدد
والسياسي في
مثيرا لنوع من االمتعاض لدى الفاعلين السياسيين من فرط ما في محتواه من االستعصاء على الحصر.
ً
ً
توخي أكبر قدر من الوضوح ،التحدث عن المعطى
وبدل من الحديث عن القبيلة ،نختار ،من منطلق ّ
الـقـبـلــي .وق ــد كــانــت م ـفــردات ه ــذه الـمـجــادلــة مـحــل تــألـيــف ج ــاء فــي عـمــل بـيــرك الـثـمـيــن والـمـنـشــور سنة
الج َماعه (المجلس
 ،1954وذلك لحظة ترؤسه حركة إصالح لتحديث الفالحة المغربية بغية «وضع ْ
الجرارات» ،بحسب قوله.
القبلي) على
ّ

تُحيل المفارقات التي أثارها بيرك إلى مستويات عدة ،أولها مسألة تعريف القبيلة ،وذلك بالتساؤل إن
ٍ
لمجموعة تجد نفسها ُمجبرة
كان األمر يتمثّل في معطى موضوعي أم في بناء أيديولوجي يبتدع معنى
(8) Montagne, Les Berbères et le Makhzen, et Roberts, pp. 1-19.
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ٍ
وبقول آخر ،ما الصدقية
ترابي والدفاع عن ذاتها في محيط غير آمن.
على التعاون من أجل إدارة مجال
ّ
التي يمكن أن نسبغها على تعريف للقبيلة يحيل إلى القرابة ً
ّ
التوطن ال ّترابي؟ وما
بدل من اإلحالة إلى
الصدقية التي يمكن أن نسبغها على السالسل ال َن َسبِ ّية(((؟

يـتـمـ ّثــل مـسـتــوى الـمـفــارقــات الـثــانــي فــي الـتـنـ ّـوع الـبــالــغ لـلـتـعـبـيــرات اإلمـبــريـقـيــة الـتــي يشملها لـفــظ «قـبـيـلــة»،
ُمــراوحــة بـيــن الـكــونـفــدرالـيــات مـثــل آيــت عـطــة ،وزم ــور الـتــي لـهــا مــؤسـســات مــن قـبـيــل مـجـلــس األربـعـيــن،
تدبر التصرف في عين ٍ
ماء
والتقبليت الصغيرة المتالشية التي ال يتحقق وجودها ّإل
وقائعيا من خالل ّ
ً
ّ
أو مجال رعوي.
تتكرر األلـقــاب القبلية نفسها
ويتجسد المستوى الـثــالــث فــي الــوفــرة الهائلة
ّ
لمسميات الـمــواقــع ،حيث ّ
ِ
عيش بالغة االختالف،
التي تُباعد بينها مئات من الكيلومترات ،شاملة بتسميتها حاالت واقعية وأنماط ْ
ومتحدية كل افتراض للتكاثر بالهجرة .يستنتج بيرك من ذلك أن «ال التفسير التاريخي النتشار اللقب
ّ
التحركات والتنقالت ،وال التفسير ال َّن َسبي الذي يحيل إلى نظام
من خالل التكاثر بالهجرة ومن خالل
ّ
القرابة المعقّد يحوزان الرضا في اإلخبار عن واقع إمبريقي متف ّلت»(.((1
إن مــا وق ــف عـلـيــه بـيــرك عـشـيــة غ ــروب الـحـمــايــة تــأكــد بـعــد االس ـت ـقــال ،حـيــث لــم يـتــرجــم حـضــور الــدولــة
البنى المح ّلية .فــإذا ما سجلنا أن الصورة
الثقيل في األريــاف ،أينما حـ ّـل ،بالقدر عينه من
ّ
التدخل في ُ
الم َ
ـدي الملك ،يــوم مــراســم البيعة التي بها ُيختتم عيد الـعــرش ،قــد تركت
صط ّفة بين يـ ْ
الرمزية للقبائل ُ
المجال لرؤساء البلديات والمجالس الوالئية «يقودهم» أعوان السلطات من ّقياد ووالة ،فإننا نالحظ
أن الزيجات َ
األميرية التي تنشط االحتفاالت لم تحتفظ ّإل بآثار ثقافة قبلية نُقلت إلى مستوى جهوي
في صيغة رقصات وأناشيد فولكلورية .وللمفارقة ،فإن المسألة العقارية ومشاريع التنمية التي صارت
يمر تنظيم
تقوم على أيديولوجيا المشاركة هما ما سمح بإعادة ابتداع القبيلة؛ ففي المشاريع التنمويةّ ،
«الجماعه» (المجلس القبلي) إلى رابط ناقل يقوم بين
يحول ْ
الجماعات عبر جهاز قانوني  -سياسي ّ
الجماعة والـسـلـطــات( .((1ولـكــن اللجوء إلــى ُمـ َـسـ ّـمـيــات الـمــواقــع ونــوع مــن الثقافة التشاركية والتضامن
نوعا من البالغة التي تبتغي أن تكون أليفة وقابلة الستيعاب من طرف
المتوارث أ ًبا عن جدٍّ  ،ليس ّإل ً
«السكان المستهدفين».
الجد المشترك ،وأبدى احتراز المتشكك
التنوع البالغ في األصل الذي تشتمل عليه التسمية المستمدة من
ّ
((( «انتبه باحث فطن إلى ّ
ّ
ً
خياليا»  ،ورد في:
ا
ق
اختال
إل
اسمه
يهب
الذي
األب
إلى
االلتجاء
عاد
ما
الوقت
في القرابة الدموية .ومنذ ذلك
ً

Jacques Berque, «Qu’est-ce qu’une tribu nord-Africaine,» dans: Éventail de l’histoire vivante: Hommage à Lucien Febvre, offert par l’amitié d’historiens, linguistes, géographes, économistes, sociologues, ethnologues, 2 vols. (Paris: A.
Colin, 1953) repris dans: Jacques Berque, Opera minora, présentation et notes de Alain Mahé, Gianni Albergoni et
François Pouillon, 3 vols. (Paris: Bouchène, 2001), vol. 2: Histoire et anthropologie du Maghreb, pp. 161-162.

(« ((1إن الطريقة التي تمت بها هذه التطورات بعيدة عن منالنا بطبيعة الحال .لقد أخذ ما كان منها صيغتين :االستيعاب والفرز.
زاوجا بين االعتراف بهذا التعدد المتخالف والدعوة
يجعل االستيعاب ما يجتمع تحت نفس اللفظ عناصر معلنة الوفود من
ٍ
خارجُ ،م ً
إلى الوحدة .على العكس من ذلك ،يقطع الفرز الوحدات ّ
ويفككها إلى قطع ترابية أو مثالية :مقاطعات ،متنافسون ،روابط ،أحزاب».
انظر :المصدر نفسه ،ص .165
( ((1تلك هي حالة الغرب والمساحات ذات الوضع الجماعي في تادلة وسوس...
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اسميا على األقل ،بوصفها كيانات مالكة لألراضي الجماعية.
ملموسا
واقعا
خال ًفا لذلك ،تظل القبيلة ً
ً
ً
تدبر
هذا هو المستوى الذي ال تضع فيه مصالح الدولة أطر الفعل الجماعي موضع سؤال ،بل تواصل ّ
التصرف في األراضي والمجاالت والمياه ضمن المساحات المائية التقليدية.
ّ

تمس بآثارها الجماعات كلها ،على الرغم من اختالف المستويات؛ إذ إن
على أن
ّ
التحوالت العميقة ّ
وشح الموارد ،وإضفاء الصبغة النقدية على المعامالت ،والهجرات ،كل ذلك
الضغط الديموغرافي،
ّ
سبب خلخلة أشكال ّ
حد
تغيرات ال رجعة فيها ،إلــى ّ
التنظم االجتماعي القديمة .وانـجـ ّـرت عن ذلــك ّ
ّ
َ
َد َف َعنا إلى ابتداع محتوى ووظيفة مستحدثين للمرجعية القبلية.

مبنيا حول األدنى
عمرا بسبب الحفاظ على وظيفته ،بوصفه فضاء حياة ً
يظل الدُ ّوار أطول من العشيرة ً
مــن الـتـجـهـيــزات الـجـمــاعــاتـيــة :مـسـجــد ،مـقـبــرة ،ح ــرم يـمـكــن أن يـشـهــد تــوسـيـعــات ،مـجــال تــرابـ ّـي لــإنـتــاج
حد أدنى من االجتماعية يتجاوز العائلة الممتدة .من
الزارعي .وقد صار هو الموقع الذي فيه ينتسج ّ
مما فعلت العشيرة أو القبيلة؛ تلك
ناحية أخرى ،واصل ّ
الدوار االشتغال في إطار الدولة الحديثة أكثر ّ
ً
وصول إلى تب ّني مفاهيم القسيمة والكهربة والدوائر االنتخابية ،مهما كان
هي الحال في التعدادات،
ّ
التشكل الموقعي أو البيئي (جبال عليا ،سباسب ،سهول ،وربما حتى ضواحي المدن) .ومن ثم يمثل
تسمى
ال ـ ّ
ـدوار حــوض الـحـيــاة االجتماعية ،مـتـجــاوزًا حتى أصـلــه الــذي يجمع ســاالت تنحدر مــن جـ ّـد ّ
باسمه (غرب ،شاوية) ،إلى مقاطعة بذاتها حول أغادير في السوس أو في األطلس الكبير ،وإلى وحدة
ترسب اجتماعي هو أقرب إلى
تنقّل لدى ّ
الرحل وغير المستقرين ،مثل بني كيل ،أو قصر متو ّلد عن ّ
حي على الحزام المتاخم
أنظمة الكاست ) (castesالمتمايزة منه إلى تجمع إثني (درعة ،تافياللت) ،أو ّ
للحاضرة إليه يلتجئ ضحايا النزوح الريفي.

القبيلة ومسألة السلطة :ما بين االنقسامية والبطريركية

استعمال القبلية بوصفها مقاربة سياسية ،أو على األصــح شـكـ ًـا مــن التنظيم المنتج لـنــوع مــن الثقافة
السياسية المخصوصة ،يتواتر بكثرة فــي األعـمــال اإلنــاسـيــة وأشـغــال العلوم السياسية ك ّلما تع ّلق األمــر
السواء .وفي ذلك ،تُعتبر القبلية مح ّفزة تارة على ظهور الزعامة
بالعالم العربي َمشر ًقا و َمغر ًبا على ّ
حد ّ
طورا إلى
ومغذية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لثقافة تسلطية فيها تتزاوج البطريركية والقبلية ،ومفضية ً
بفن المداولة ضمن جماعة األقران المتساوين
ثقافة مساواتية
رب العائلة المتمرس ّ
تتجسد في «أرقاز»ّ ،
ّ
كل تمركز للسلطة أو انبثاق للزعامة .وقد رأى كثيرون في ذلك بذور ديمقراطية ّ
بما ُيبطل ّ
مبكرة الوجود
تجسد المدينة اإلغريقية.
أو إعادة ّ

مثلما كـتــب ب .كــواتـلـيــن ) (P. Coatalenفــي تـقــريــره عــن مـحــاضــرة ألـقــاهــا إ .غيلنر فــي نـهــايــة الـسـنــوات
قائل(« :((1اعتقد ر .مونتاني أن ّ
الستين في الرباط ً 
كل قبيلة منقسمة شطرين .نظرية الشّ طرين هذه غير
ً
كافية لإلخبار عن الوقائع .وضع غيلنر هذا الشكل من ّ
محيل بذلك إلى
التنظم الثنائي موضع سؤال،
تجمع يكون محل تبجيل حيث ُيرت ََهن ّ
كل شيء بالنزاعات التي تتك ّفل
تصور حيوي لالنقسامية .ما من ّ
ّ
(12) Annales marocaines de sociologie (Rabat: L’Institut de sociologie de Rabat, 1970), p. 191.
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بال ّتوحيد ما بين مجموعات مختلفة حسب المستوى الذي تندلع فيه» .بالنسبة إلى غيلنر ،تستند مقاربة
الظاهرة ال َق َبلية إلى البراديغم الوظيفي الذي تُمثّل النظرية االنقسامية زهرته األبهى .ليس المثال مثال
نسق انقسامي بل مثال «نسق من المتناقضات المتكاملة ،كلية في مثل كمال مفهوم الكلية ذاتــه»(.((1
وأعمال غيلنر تدرس األدوار السياسية المتكاملة لنوعي القبائل المستقرة الالئكية والمتدينة( ،((1وهو
يطرح منذ البدء السؤال التمهيدي المناسب على ال ّنظام السياسي المغربي كله :ما ال ّتحديد المناسب
حدد على أنه َمناقب أشراف أم حالة ُيخ ّفف من طبيعتها «االنقسامية» القديمة ُحكم
لذلك النظام؟ أ ُي ّ
األش ــراف؟ ينبئ الـســؤال عــن الـ ّـرهــان الــذي تمثله القبلية ك ــأداة تـفـسـيــريــة ،ال لطبيعة الـ ّـصـلــة االجتماعية
فـحـســب ،بــل وكــذلــك لـمــوقــع الـشــريــف ومــن ورائ ــه الـمـ ِـلــك ،ومــن ثــم فــرض نـظــام مــن الـمـعـنــى ،أو نسق
يؤمن المرور إلى اجتماعية ما فوق محلية أو جهوية.
نظاميّ ،

إن نقطة الـبــدايــة فــي تـصـ ّـور غيلنر النظري هــذا جـ ْـمــع مــو ّفــق بين المرجعية األنغلوسكسونية ،الـتــي يرمز
إليها إيـفــانــس بــريـتـشــارد ) ،(E. Prichardوالـمــدرســة الــدوركـهــايـمـيــة .ر ّد الـكــاتــب ّأو ًل الفعل على تقليد
ـص في أعمال هانوتو ) (A. Hanoteauولوتورنو
فرنسي كان
ّ
يضخم من الفرادة البربرية ،وعلى األخـ ّ
) (A. Letourneuxومونتاني( ،((1حيث كانوا يستخدمون مفهوم الديمقراطية في حديثهم عن القبائل
ذات اللسان البربري ،ثم يقابلون في تعارض نسقي بين القبيلة والحكم المركزي من جهة واإلســام
ّ
عرفها على
والتدين الشعبي
العالم المحافظ
ّ
المتنطع من جهة أخرى .في ذهن غيلنر أن القبلية ،التي ُي ّ
تجمع زائل ِ
لق ْس َمات تَغار على استقاللها ،ال تحيل إلى ديمقراطية أيديولوجية بل إلى ديمقراطية
أنها ّ
بنيوية .وهــو يالحظ في كتابه  The Saints of the Atlasأن القبيلة ال تعمد أبــدً ا لــدى استيالئها على
كية.
الحكم المركزي إلى تأسيس ديمقراطية بل إلى تركيز َم َل ّ
للقبيلة فــي األطـلــس الكبير خاصيتان هما االنقسامية مــن حيث الـنـظــام البنيوي ،والهامشية مــن حيث
(((1
يوحد القبيلة الشمال األفريقية هو ً
أول وقبل كل
الموقع بالنسبة إلــى حقل السلطة السياسية  .ومــا ّ
شيء إرادة االستقالل عن المخزن ،لكن خيار الهامشية الجوهري هذا لم يكن ليقوم ّإل بفضل تنظم
ٍ
مركزة للسلطة.
أي نزوع إلى
انقسامي ُي ْب ِطل ّ

يفترض اشتغال النسق االنقسامي توافر عدد من الشروط مجتمعة:

ـوي الـنـســب ،حـيــث لـكـ ٍّـل مــن الـفــرد والـمـجـمــوعــة مــوقــع فــي الـمـجـمــوع الـقـبـلــي ،ومــن
 وج ــود مجتمع أب ـ ّدون َل ْبس.
(13) Ernest Gellner, «Comment devenir un marabout,» Bulletin Economique et Social du Maroc (BESM), nos. 128 -129
(1976), pp. 3-43.
(14) Jeanne Favret, «La Segmentarité au Maghreb,» L’Homme, vol. 6, no. 2 (Avril-Juin 1966).

( ((1وعلى األخص بالنسبة إلى الكاتبين األولينAristide Letourneux et Adolphe Hanoteau: La Kabylie et les coutumes :
kabyles, 3 vols. (Paris: Imprimerie Nationale, 1872-1873), et La Kabylie et les coutumes kabyles, 3 vols., 2eme éd.,
revue et augmentée des lois et décrets formant la législation actuelle (Paris: A. Challamel, 1893).
(16) Lilia Ben Salem, «Intérêt des analyses en termes de segmentarité pour l’étude des sociétés du Maghreb,» Revue de
l’Occident musulman et de la Méditerranée, vol. 33, no. 1 (1982), p. 120.
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 العالقة بين ِحركيتين تجمع بينهما مفارقة االنصهار واالنشطار،
القسمات محكومة بالتو ّتر المستمر بين
ّ
ويتأمن اشتغال النسق عن طريق نوع من التوزّع على عدد من الدرجات.
ّ
 -غياب هرمية اجتماعية ثابتة.

وهم ساللة األشراف.
 -وجود وسطاء خارج مجال التنافسُ ،

ّ
السيبة ضمن النسق .ولم
مكنت النظرية االنقسامية من إبراز الوظيفية اإلدماجية للنزاع ومن استدماج ّ
مد تساؤالت
مص ّنف  Les Saints de l’Atlasمن ّ
يمنع التجريد والتعميم اللذان طبعا بعض تحليالت َ
الكاتب الرئيسية إلى قلب الحقل السياسي الراهن من خالل أعمال جون واتربري ) J. Waterbury((.((1
من ناحية أخرى ،مكنت المعالجة التي خص بها غيلنر وظيفية االنشقاق عن السلطة علماء السياسة من
نسبي للنخب ،والتخفيف
توصيف النظام السياسي المغربي الراهن ،وكذا قدرته على استدامة َد َوالن
ٍّ
يعبر االنشقاق
من مخاطر تدهور قد ينتج من هيمنة فكر بالط أوحد على الحكم .في هذا السياق ،ال ّ
مباشرا للنظام ،وإنما على العكس من ذلــك يديم
عن عطل في اشتغال النسق ،وهــو ال يمثّل تهديدً ا
ً
إعادة توليده ،وتنظر إليه السلطة ،والمنشقون ً
أيضا ،على أنه طلب لالندماج.
وطنيا ومـعــاد ًيــا لإلمبريالية
أثــارت النظرية االنقسامية نـقــدً ا مـتـعــد ًدا انــدرج فــي فكر كــان ،على األغـلــب،
ً
َ
خــال سـنــوات مــا بعد االسـتـقــال (بــاسـكــون ،الخطيبي ،ال ـعــروي ،)...،وكــان دحضها األمـضــى هــو أ َثــر
عبد الله حمودي .لكن تجدر اإلشارة إلى أن نقد حمودي انتهى إلى إثراء النظرية االنقسامية من خالل
إدراج التغيرات التاريخية التي لم يتسن لغيلنر أن يأخذها بعين االعتبار ،ولم يكن ذلك غرضه أو غايته
ّ
محط سؤال في مجموعها ،وال يتحفظ ّإل عن بعض
على أي حال .ال يضع حمودي النظرية االنقسامية
وخصوصا عجز الخطاب ال ّن ّساب
تنجر عن الصيغة التي وضعها بها غيلنر،
التفصيالت واآلثــار التي
ً
ّ
عــن نـســخ الـهــرمـيــة ذات الـعــاقــة بــإمـكــانــات تــراكــم بـعــض «عـنــاصــر اإلن ـتــاج» (الـمــاء واألرض والـمــاشـيــة)،
ومــوقــع األولـيــاء فــي هــذا المعمار االجـتـمــاعــي ،وكــذا دور الــوســاطــة الـتــي يـكــون الصلحاء مــدعـ ّـويــن إلى
االضطالع بها تجاه المحيط السياسي للقبيلة ورمزه المخزن(.((1
( ((1محمد طوزي ،الملكية واإلسالم السياسي في المغرب (الدار البيضاء :الفنك.)2001 ،

(18) Abdallah Hammoudi, «Segmentarité, stratification sociale, pouvoir politique et sainteté: Réflexions sur les thèses
de E. Gellner,» Hesperis-Tamuda (Rabat), vol. 15 (1974), pp. 147-179.

موحد ومشروع مساواتي
ـ«الهوة» القائمة بين أيديولوجية القبيلة الوفاقية ،المبنية حول مرجع ّ
يولي حمودي أهمية لمسألة الوافدين ول ّ
مــن جـهــة ،وإج ــراءات االشـتـغــال العملية الـتــي تستخدمها الـكــونـفــدرالـيــة القبلية آليــت عـطــا ،والـتــي تـسـتــوجــب آلـ ًـيــا دع ــوة الـتــراتـبـيــة على
أســس مادية أو تاريخية (أهليون ،وافــدون) ،من جهة أخــرى .وهــو يكتب في هــذا الصدد« :فــي الزمن العادي تكون الهرمية والتمييز
بـيــن األصـيــل والــوافــد وبـيــن الـغــزاة والـمـغــزويــن أشـيــاء مـطـمــوســة .لكنه يـجــري إع ــادة اسـتــدعــائـهــا للظهور عـلــى الـسـطــح كلما تعلق األمــر
ـري مـثـ ًـا» .فــي ملف آخــر ،سجل ناقد
بتقسيم السلطة والـثــروات ،أي بمناسبة تعيين القائد وتحديد التمتع بالمراعي وتقسيم مياه الـ ّ
غيلنر الــدور الــذي تضطلع بــه الـســاالت الصوفية ،مستندً ا فــي ذلــك إلــى العالقات المضطربة بين حنصالة والمخزن العلوي والتي
وصفتها ماغالي مرسيMagali Morsy, Les Ahansala: Examen du rôle historique d’une famille maraboutique de l’Atlas :
marocain au XVIIIe siècle, préface de Maxime Rodinson, Recherches méditerranéennes. Documents; 5 (Paris; La Haye:
Mouton, 1972).

لترسم مالمح نمط أصلي مضاد للصوفي المسالم .وهو يشير في هذا الصدد إلى «شخصية سيدي يوسف ،الشريف وزعيم الحرب،
متعس ًرا على التأويل في إطار النظرية االنقسامية»Hammoudi, «Segmentarité, stratification sociale,» :
الذي يبدو دوره المزدوج
ّ

pp. 155 et 165.

تاسارد
اعبألا ددعتم عقاو »:ةليبقلا يف«

كما أشير أعاله ،أ ّدى مشروع تفكيك النظرية االنقسامية واختبارها على قاعدة تاريخ كونفدرالية آيت
عطا إلــى تعزيز مكاسبها الرئيسية؛ فــإذا ما فصلنا بين مستويات الخطابات النظرية واإلمبريقية ّ
نتفطن
موقعا ،وإنْ بصيغ أخــرى ،فــي قلب
إلــى أن الـحــدوس الرئيسية التي صاغها غيلنر تجد لها مــن جديد
ً
سيناريوهات قــراءات التاريخ السياسي المغربي .وبالفعل ،تُواصل آليات االنشطار واالنصهار تأطير
يتم تكريس وظيفة التحكيم والوساطة
مسارات القبائل التاريخية واألحزاب السياسية سواء بسواء ،فيما ّ
الموكولة إلى سالالت األولياء حتى في ممارسات المغرب المستقل الدستورية.
انتهى التقريب بين البنية القبلية من جهة وبنية النظام السياسي العديم الرأس والممتنع عن أي مركزة
للسلطة من جهة أخــرى ،إلــى الفكرة القائلة بــأن التنافس بين الـســاالت الداخلية المنتمية إلــى القبيلة
ذاتـهــا تح ّفز حـلــول الــوافــديــن .والسلطة ال ُتـقـ َـبــل ّإل إذا كــانــت أجنبية أو أقـلـيــة ،وهــي تـفــرض نفسها من
خالل تعبئة شرعية من خارج المجموعة ،وتلك هي حالة سالالت الصلحاء التي يجسدها األشراف.
وقد تيسر تسجيل هذه المعاينة على مستوى الجماعة القبلية وعلى مستوى العالقات بين القبلية سواء
بسواءّ .أمــا النظرية المستعملة في تمثُّل هذه الظاهرة على مستوى الجهة ،حينما يحدث تعارض بين
متعددة ،فهي نظرية ال ُّلف.
قبائل ّ

والتجمعات السياسية العسكرية هذه تعبيرها األكمل في منطقة األطلس الصغير
تجد نظرية التحالفات
ّ
كليا لمنطق اللعبة مــن جـ ّـراء الصبغة
وفــي الـصـحــراء؛ ذلــك أن التنافس بين المجموعات يخضع فيها ً
لتدخل السلطة المركزية .وفي فروع القبائل المنتظمة في إطار تحالفي ،طاهوغوات
البالغة التخفيف ّ
وإي ـغــوزولــن ،يـفـ ّـســر مــونـتــانــي ،ال ــذي كــان مــن أوائ ــل مــن وصـفــوا هــذه الـظــاهــرة بـعـنــايــة ،بــأن الـلـفــظ «لـ ّ
ـف»
«ربــط»
هــو ال ـمــرادف الـعــربــي للفظ الـبــربــري الـشـلـحـ ّـي «أم ـقــون» الــذي ُيـ َـصـ َّـرف مــن الـفـعــل «أق ــن» ويـعـنــي َ
و«وص ــل» َ
و«أغ ـل ــق»( .((1وانـطــا ًقــا مـ ّـمــا فكر فيه مونتاني ضمن هــذا الـمــوضــوع ،أخــرج محمد بــردوزي
َ
ِ
ُّ
ً
ومعمم ُي َه ْيكل العالقات
عائلي قديم
مختصرا ُمفاده أن اللف عبارة عن «تحالف ‹شخصي› أو
تأليفا
ّ
ً
ّ
وصلبا».
مستقرا
ثنائي متوازن توازنًا
ً
ًّ
بين التقبليت على قاعدة تناقض ّ

مــن منظور مونتاني ،يكون التناقض بين طــاهــوغــوات وتــاغــوزولــت ولــدى كــل لــف شمال أفريقي عامة
ســابـ ًقــا لوظيفته ،الـتــي تقتصر جــوهــر ًيــا على الـحـفــاظ على تــوازن الـقــوى بين الـقـبــائــل .ومــن الــواضــح أن
أي نــوع مــن الـتـفــوق .بـنــاء على ذلــك ،يكون
الـتــوازن المنشود دفــاعـ ّـي فــي األس ــاس ،وأنــه ال يطمح إلــى ّ
اسـتـتـبــاب الـتـنــاقــض طــاهــوغــوات  -تــاغــوزولــت هــو «الـ ّـسـبــب األص ـلــي» فــي وج ــود أش ـكــال الـتـضــامــن (أو
نوعا من الضمان بحيث ال يكون
التعادي) بين ذوي الشأن( .((2لذا ،كان نسق التحالفين الكبيرين هذا ً
الضعيف ّ
قوة كل لف منهما كانت على العموم معادلة لقوة
محل إفناء من قبل
ّ
القوي بالضرورة ،بما أن ّ

مما كتب هـ .باسي« :على هذا النحو ،من غير الممكن أن يشار
( ((1تجدر اإلشارة هنا ،ومن دون تعليق إضافي ،إلى هذا المقطع ّ
اليوم إلى الجمعيات الوراثية الكبيرة ،التي طالما قسمت القبائل البربرية في منطقة ما إلى مجموعتين ،أو بعثت حزبين داخــل كل
قبيلةّ ،إل باسمين عربيين هما ‹لف› و‹صف›»:

Henri Basset: Essai sur la littérature des Berbères (Alger: J. Carbonel, 1920), et Essai sur la littérature des Berbères
(Paris: Ibis press-Awal, 2001).
(20) Mohamed Berdouzi, «Robert Montagne et les structures politiques du Maroc,» dans: Regards sur le Maroc: Actualité de Robert Montagne (Paris: Centre des hautes études sur l’Afrique et l’Asie modernes (CHEAM), 1986), p. 167.
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اآلخر .ذاك هو ما يجعل طاهوغوات وتاغوزولت على العموم ِ
كام َن ْين زمن السلم ولكنهما يستعيدان
أهميتهما زمــن الـنــزاعــات .يقدم لنا مونتاني تفسيرين ألصــل هــذه التحالفات السياسية ،األول تاريخي
نفسي.
تطوري والثاني
ّ

يتغير المستوى الــذي تـقــوم فيه التحالفات داخــل المجتمع القبلي فــي عــاقــة بــاسـتـقــرار الـســاكـنــة .وفي
«التجمعات اإلثنية» التي تحكم الحياة الراحلة يزيد تدنّيها طــر ًدا
هــذا الـصــدد يالحظ مونتاني أن قــوة
ّ
مجاليا للتحالفات بين القبائل والكونفدراليات القبلية .وباستتباب االستقرار
مع استقرار التجمعات،
ً
في المناطق التي يتقادم فيها ويــزداد امتزاج الساكنة ،مثلما هي الحال في الواحات ،تقوم التحالفات
سياسيا على الرغم من
إثنيا منحى
ً
بين قرى مختلفة .على هذا النحو ،يأخذ ال ُّلف الذي يكون منطقه ً
«ر َسا َبة صراعات سحيقة ِ
القدَ م بين محليين وغزاة» .عالوة على هذا التفسير السوسيولوجي،
أنه يبقى ُ
مجبرا على إضافة تفسير آخر أكثر استنا ًدا إلى نفسية الشعوب :يكون كل لف ،على ما
يبدو مونتاني
ً
التجمع وال ّنزوع
«تكريسا على األرض لنزعتين متعارضتين متكاملتين في حياة البربر ،هما روح
قال،
ّ
ً
(((2
إلى الشقاق» .

لم يتسن مطلقًا إيجاد تمفصل صريح بين النظرية االنقسامية ونظرية ال ُّلف ،وإن كان التمفصل يفرض
اعتبارا لكون النتيجة هي ذاتها ،إذ تُفضيان إلى إبطال ّ
كل مركزة للسلطة أو نزعة للهيمنة
نفسه بنفسه
ً
على درجــات مختلفة .ولنذكّ ر في هذا السياق بالمبادئ األساسية الثالثة التي ت َِسم النسق االنقسامي
غير َم ْح ُكو ٍم»(:((2
الذي يتضمن ّ
نظرية في االنسجام االجتماعي قاعدتها « َق ِّس ْم ت َُك ْن ْ
وقائما على لعبة «تَوازن»
تقريبا،
رئيسيا وحصر ًيا
 في المجتمع االنقسامي ،يكون الضبط االجتماعيً
ً
ً
و«تَعارض» بين عناصره.

 في المجتمع االنقسامي ،ال يوجد ،أو يكاد ال يوجدّ ،إل نظام بنيوي واحد من المجموعات ،تنقسمهي ذاتها إلى مجموعات فرعية انتها ًء إلى العائالت واألفراد.

 في المجتمع االنقسامي ،ينعدم أو يكاد ينعدم أي تبادل للتأثير والتأثر بين المجموعات ومقاييسمكونة .ومــن الناحية
االنتماء .وال أهمية
تقريبا ّإل لتمفصالت االنقسام وانقسام األقسام إلــى عناصر ّ
ً
المبدئية ،ال تتبادل الطوائف والجمعيات واألندية ،إن ِ
وجدت في المجتمع االنقسامي ،التأثير والتأثر
مع انقسامه وانقسام أقسامه إلى صفوف.

اسـتـحــوذت هــاتــان الـنـظــريـتــان عـلــى الـظــاهــرة القبلية لتمثّل ُعـطــل الـنـظــام الـسـيــاســي ،مــن خــال انشطارية
األح ـ ــزاب الـسـيــاسـيــة ونــزع ـت ـهــا إل ــى االن ـق ـس ــام ،وف ــي ال ــوق ــت ذات ــه م ــن خ ــال اس ـت ـمــرار وظ ـي ـفــة الـسـلـطــان
ممن تجثم عليه بثقلها عبودية اجترار
( ((2المصدر نفسه ،ص  .169كان غزال قد كتب في ما يخص نفسية البربري« :ليس شعبه ّ
الـمـعـهــود .منذ الـعـصــور القديمة أظـهــروهــم لنا على مــا كــانــوا عليه على ال ــدوام ،قلقين ،متحركين ال يستقر بهم حــال ،مسارعين إلى
الغضب والتمرد»Stéphane Gsell, Histoire ancienne de l’Afrique du Nord, 8 vols. (Paris: Hachette, 1913-1929), vol. 5, p. :

;137 et vol. 6, p. 278, cité par: Abdallah Laroui, L’Histoire du Maghreb: Un essai de synthèse, Petite collection Maspero
134-135, 2 vols. (Paris: F. Maspero, 1975), vol. 1, p. 49.
(22) Gellner, «Comment devenir un marabout,» pp. 14-16.
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ويهيئ الميدان لوجود ثقافة بطريركية قد
التحكيمية بما يحيل إلى أنماط خالفة ساللية في الحكم ّ ،
ً
المحبذة في تأطير العالقة حاكم  -محكوم.
شكل من األشكال
تكون
َّ

لــم يــزد غيلنر فــي معالجته صلحاء األطـلــس على وضــع مــامــح عــامــة واصـفــة نمط اشـتـغـ ٍ
ـال مخصوص
للسلطة الرمزية .ولكن تحليله سالالتهم ْأوحى إلناسيين آخرين بأن يقيموا تقريبات بين هذا النموذج
من الحكم المطلق/األوتوقراطي والعناصر المرتبطة باألبوية ،تلك التي تحيل إلــى العائلة الموسعة/
الممتدة وإلــى العالقات بين األب واالبــن البكر ،بوصفها منبع سلطة الشيخ  -الزعيم (هشام شرابي)
يفسر نمط القيادة في
أو إلى البطريركية الرمزية (حمودي) التي تحيل إلى العالقة شيخ  -مريد ،بما قد ّ
صفوف سالالت الصلحاء.

ً
صانعة للقاعدة
القبيلة
يتجلى غـمــوض مـفـهــوم القبيلة وراهـنـيـتــه فــي الـمـغــرب فــي امـتــدادهـمــا الـشــامــل عـبــر اسـتـحـضــار الـقــانــون،
وال سـيـمــا عندما يحولها هــذا األخـيــر إلــى شكل جماعة إثنية تملك أكـبــر رصـيــد عـقــاري فــي المملكة.
واألمــر يتعلق بــأراضــي الجموع المنظمة بمقتضى ظهير  27نيسان/أبريل 1919؛ فالقبائل ،أو بصفة
أعــم الجماعات اإلثـنـيــة ،تُعتبر مالكة مساحة تـقـ َّـدر بأكثر مــن  11مليون هـكـتــار ،بحسب وثيقة تحمل
تاريخ  ،1993وتتعلق باستراتيجية تربية الماشية( .((2وهناك تقديرات أخرى منبثقة من اإلحصاء الذي
أنجزته مديرية الشؤون القروية التابعة لوزارة الداخلية  ،تشير إلى  15.6مليون هكتار .وخصص جل
هذه المساحات للرعي ،لكنها تحتوي ً
أيضا على أراض زراعية ( 1.1إلى  1.2مليون هكتار) ،وعلى
مساحات غابية وأخــرى متعلقة بمحاربة انجراف التربة (مــا يناهز  100.000هكتار) ،وكــذا المقالع،
ً
فضل عن المساحات في المناطق الحضرية وفي ضواحي المدن.
يحكم هذا األراضي ظهير (قانون) يعود إلى فترة الحماية ( ،)1919وينص الفصل األول منه على أن
الحق في الم ْلكية يعود إلى «القبائل والعشائر والدواوير (جمع دوار) أو أية تجمعات إثنية أخرى»(.((2
ويـبـلــغ عــدد هــذه التجمعات التقليدية  4500تـجـمــع ،أي مــا يـقــارب مليونين ونـصــف مـلـيــون مستحق،
ويتعلق األمــر بقبائل وعـشــائــر ،أو بـمـجــرد تجمعات إثـنـيــة حــازت اع ـتـ َ
ـراف الـسـلـطــات .والحقيقة أن من
المستحيل تقديم تعريف قانوني دقـيــق ل ّلفظ «قبيلة» ،عــاوة على أن ظهير  1919ال يحصر اعترافه
بالم ْلكية فــي القبائل أو العشائر الـمـكـ ّـونــة لها فحسب ،بــل يـمـ ّـده ليشمل الــدواويــر والتجمعات اإلثنية
األخــرى أيـ ًـضــا ،مــن دون أن يزيد مــن وضــوح مــا تشمله هــذه األلـفــاظ المختلفة .وال تــزال الصيغة التي
استخدمها الظهير قائمة حتى اليوم ،وهي من االتساع بحيث تشمل أي تجمع ذي ملكية مشتركة .ما
ً
متحركا ومتعدد
من شك أن ذلك يعود إلى أن الواقع الــذي كان ظهير  1919يسعى إلى تنظيمه كان
لتدخل السلطان،
شرع من وضع تعريف أكثر دقة،
مفسحا في المجال ّ
ً
التشكالت ،بحيث لم يتمكن ُ
الم ّ
لتدخل سلطات اإلشراف التي تعاظم دورها على مر التحويرات المدخلة على النص،
وعلى األخص ّ
(23) O. Berkat, B.E. Norton and A. Merzouk, Carte des Ecosystèmes Pastoraux du Maroc, In: Stratégie de Développement des Terres de Parcours au Maroc. Situation Actuelle des Terres de Parcours, vol. I Inventaire des Ressources Fourragères des Parcours (Maroc, Rabat: Ministère de l’Agriculture et de la Réforme Agraire, Direction de l’Elevage, 1992).

( ((2وهو الفصل الذي ّ
«تجمعات إثنية».
ظل على ما هو عليه من دون تغيير ،باستثناء تعويض التعبير «تجمعات أهلية» بالتعبير
ّ
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سواء في ظل الحماية الفرنسية أو في ظل حكومة المغرب المستقل ،لخدمة مصالح «االستعمار» أو
«التنمية» الوطنية ،وذلك من خالل تسويغات طويلة األمد أو تحويز على مدى الحياة لفائدة الخواص
عن طريق المؤسسات العمومية.

لـقــد ُصـ ّـك مــا ال يـقــل عــن سبعة ظـهــائــر (قــوانـيــن) ،فـضـ ًـا عــن عــدد مــن الـمـنـشــورات الـتــي كــان لـهــا أحـيــا ًنــا
مفعول القانون بالنسبة إلــى المديرين ،من دون المساس بالقاعدة التي يمثّلها ظهير  .1919وجرت
معالجة القسمة بـيــن أعـضــاء التجمعات بـثــاثــة ظـهــائــر تـتــالــت فــي الـسـنــوات  1938و 1945و،1963
كما ُق ّننت تحويزات االستغالل مــدى الحياة لفائدة غرباء عن التجمعات ،وحتى لفائدة أجــانــب ،في
يتم ،في خضم الحركة الوطنية ،التراجع عن
ظهائر تعود إلى السنوات  1926و 1937و 1941قبل أن ّ
تحويزات مدى الحياة (ظهير  9أيار/مايو  .)1959وتمت تسوية تحويزات التخ ّلي لفائدة الغير على
معنى ظهيري  1937و ،1951وهو ما تم التراجع فيه كذلك بالنسبة إلى غير أبناء البلد سنة .1960
جمد هذا الجهاز القانوني وضعية التجمعات ،وجعل ّ
كل تطور في اتجاه تم ّلك خاص بموجب
وقد ّ
ِ
ً
لوضع قائم صار غير قابل للفكاك .ولكن الوضع القانوني للم ْلكية
مستحيل ،وأطلق اليد
أمرا
ٍ
القانون ً
ّ
محط سؤال ،ولو للحظة واحدة.
القبلية لم يكن
خلف القبيلة ،وعلى الــدوام ،تكون الدولة ،مكسبة إياها وجودها العيني عن طريق إحالة شؤونها إلى
سلطة وزارة الداخلية ،التي تعتمد في ذلك على مجلس وصاية تجمع أعضاءه في الحاالت التي يوجب
أي فعل من دون ترخيص السلطة
للج َماعه أن تعمد إلى ّ
القانون فيها التدخل (الفصل  .)3وال يمكن ْ
المختصة ،باستثناء االعـتــراضــات على مطالب التسجيل .وزي ــاد ًة فــي الـتـحـ ّـوط ،للتأكد مــن عــدم إفــات
تنص الفقرة األخيرة من الفصل الخامس على ما يلي« :كل عملية تنجزها الجماعة
شيء من الوصايةّ ،
أو ممثّلوها مع آخرين ال بد أن تحوز على موافقة مجلس الوصاية» .على أن هذه الفقرة غير ذات فائدة
ينص على جميع العمليات التي يمكن الجماعة أن تنجزها (تقسيم،
نظرا إلى أن الظهير ّ
في الحقيقةً ،
تسويغ ،تظ ّلم لدى العدالة) وعلى النظام المناسب المطبق .وبحسب ما تنص عليه الفقرة  4من الفصل
 ،12فإن قرارات مجلس الوصاية ليست في حاجة إلى تعليل وال هي قابلة للطعن بأي طريقة كانت.

ّأمــا االسـتـغــال الـمــؤقــت ،فـيـكــون بحسب الـقــانــون «فــي مــا بـيــن الـجـمــاعــات ،طـبـ ًقــا لــأعــراف» ،أي طبقًا
لتقاليد كل قبيلة .وبالفعل ،فإن النواب هم من يحددون صاحب الحق .ومن بين حوالى مئة جماعة
حققنا في شأنها بين سنتي  2003و ،2008استطعنا معاينة جميع الحاالت الممكنة؛ فبعض النواب
ٍ
الحد
امتداد يطول إلى هذا
الدم ،مستنجدً ا بمعرفة ن ََسبِ ّية ،ويدمج آخرون المقيمين على
ّ
يعتمد مؤشر ّ
أو ذاك .وفــي حـيــن يـمـســك بـعــض الـقـبــائــل عــن الـنـســاء أي حــق فــي الـتـمـتــع بــاالسـتـحـقــاق ،يـ َـو ّســع بعض
مقصيا المتزوجات من
القبائل اآلخر المشمولين بهذا الحق ليضم المتزوجات من داخل المجموعة،
ً
خــارجـهــا .وجــرى فــي بعض مناطق األطـلــس المتوسط تب ّني مبدأ أخـ ّـوة الـبــارود ،وذلــك بــإدمــاج القبائل
القبلية القديمة.
التي كانت حليفة في الحروب َ

ُيـعـطــي تـكــاثــر الـنـصــوص والـمـمــارســات الـتــي عــالـجـتـهــا سـلـطــات الــدولــة ذات االخـتـصــاص االنـطـبــاع بــأن
سلطات الحماية قبل سنة  ،1956وكذا سلطات الدولة المغربية التي أعقبتها ،تتدبر األمر ضمن مدى
ٍ
تبعا للضغوط التي كان يمارسها الفاعلون التاريخيون الذين تجسدوا في
رؤية ال يتجاوز مرمى النظرً ،

تاسارد
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المعمرين و«األهالي» ،وتجسدوا بعد االستقالل في من يدافع عن سياسة تكون في
زمن االستعمار في
ّ
مصلحة األعيان ومن يدافع عن اإلصالح الزراعي.
ليست إعــادة إحياء الثقافة القبلية مقتصرة على مجرد اإلطــار الذي يمثّله وضع األراضــي القبلية ،على
ما وصفناه أعاله؛ بل إن الدولة الخائضة في التنمية ،وقد تغذت باأليديولوجيات الجديدة التي تحض
عـلــى الـمـشــاركــة فــي الـثـقــافــة الـقـبـلـيــة ،وج ــدت فــرصــة كــي تـتـمـلــك مــن خــالـهــا الـتــدابـيــر الـجــديــدة وتتكفل
وطورا داخلها .وينتهي هذا
باألشكال الجديدة لمشاركة الجماعات القاعدية ،تارة خارج دوائر الدولة
ً
األفــق في غالب الحاالت إلى التقليل من التغيرات الحاصلة في بنية المجموعات القبلية وفي مدى
ان ـجــراف روح الـجـســم الــواحــد ال ــذي تــولــدت عـنــه .تـلــك هــي حــال قـبـيـلــة بـنــي حـسـيــن فــي ال ـغــرب ،الـتــي
المؤسس على تقاسم األرض والتكامل
ُوصفت حتى عهد قريب بأنها مثال للمجتمع «المساواتي»
َّ
(((2
التصرف فيها بمساعدة
وتدبر إدارة محلية
بين المجاالت الترابية  .لقد أ ّدت ندرة األراضي المتوافرةّ ،
ّ
من الـنــواب عن السكان ،إلــى تجميد الوضعية العقارية من خــال إقصاء الشباب ،وحتى المتزوجين
منهم .وعلى وقع التمدرس وتفشي التحضر ،ظهرت مرجعيات جديدة فبدا أن «األمان» يمر عبر العمل
المأجور ،وحتى عبر خرق القانون .ويمكن معاينة الظاهرة نفسها على ُبعد بضعة كيلومترات عند قبيلة
العرفي ضمن إطار الجماعة
زمور ،التي كان أفرادها قبل ما ال يزيد على الخمسين سنة يقدمون حقهم ُ
مؤسسية .واليوم ،تستند هذه الجماعة أكثر من ذي قبل إلى ما
التشريعي الــذي أكسبته الحماية صفة ّ
لتعرف بنفسها.
يحيل إليه مجال البلدية الريفية ّ

في الحالتين ،يبدو عطل النسق التقليدي ً
كامل .وحتى التحديد المناطقي صار إلى االنفجار ،حيث
تـمـ ّلـكــت كــل ســاكـنــة الـمـجــال الـتــرابــي األق ــرب إلــى مـحــل إقــامـتـهــا ،فـيـمــا غـمــر دواوي ـ َـر الـهــامــش الـحـضــري
مارا من الجماعات ذات الثقافة
«البرانيون» .ويظل المغرب الريفي متكونًا من عالم بالغ المفارقاتً ،
الحد الذي تعلن فيه تلك الثقافة على المأل عالم ًة هوياتية وحيدة ،في
الجماعاتية الفائقة التحديد ،إلى
ّ
بمسميات مواقع منزوعة الذاكرة.
مقابل آخرين لم يحتفظوا ّإل
ّ

يتبلور رهــان اسـتـمــرار التقليد القبلي فــي مـشــاريــع التنمية ،مــن خــال مـفـهــوم «الـجـمــاعــة» الــذي تعرض
للتشويه إلــى درجــة أنــه أصـبــح بــا مـحـتــوى داللــي ثــابــت؛ فاستعماله بالصفة نفسها المتبعة الستعمال
غالبا إلى اعتماده
المفاهيم األخرى ،التي تنتمي إلى العائلة عينها ،مثل األمة ،قاعدة ،عادة… ،ينتهي ً
آلـيـ ًة لتوجيه عـنــف المجموعة نـحــو الـفــرد .ينتمي مـفـهــوم الـجـمــاعــة أكـثــر إلــى مـجــال أيــديــولــوجــي يجعل
مــن الـبـحــث عــن الـتــوافــق بــرنــامـ ًـجــا إلخـفــاء تـنــاقــض الــام ـســاواة .كـمــا أنــه يحيط بـمـجــاالت سلطة الكثافة
الضرورية للحفاظ على الزعامة؛ فبسبب خاصيته المتمثلة في احتماله معاني متعددة والرهانات التي
يقدمها مـفـهــوم «الـجـمــاعــة» ،فــإن تـحــديــده فــي أفــق بنية ملموسة ونفعية لـمـشــاركــة الـســاكـنــة فــي عمليات
التنمية ال يتم من دون صعوبات .وكما هو الشأن بالنسبة إلى القبيلة ،فإن «الجماعة» ليست مؤسسة
ّ
تتشكل مسبقًا ،وإنما تبدو في شكل توافق افتراضي بين أعضاء المجموعةً .
فضل عن ذلــك ،يمكن

(25) J. Le Coz, «Espaces méditerranéens et dynamiques agraires: état territorial et communautés rurales,» dans: J. Le
Coz, ed., Espaces méditerranéens et dynamiques agraires: Etat territorial et communautés rurales (Montpellier: CIHEAM, 1990).
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الـقــول إننا أمــام شخص معنوي يستحيل ربطه آلـ ًـيــا بمجموع األعـضــاء الــذيــن تتكون منهم المجموعة.
وهـكــذا ،فــإن «الجماعة» التي تعقد اتـفــاق «الـشــرط» مــع «الـطــالــب» ليس لها شكل/تشكيل «الجماعة»
التي ترصد النفقات وتحدد التكاليف وتقود ً
جماعيا لدى السلطات ،أو ببساطة تنهي والية «أمغار
فعل
ً
لـعـمــت» (رئـيــس الـقــوم) أو واليــة أوت ــران أو مـقــدم الـمـسـجــد .و«الـجـمــاعــة» تغير شكلها بحسب خـطــورة
الموضوع المطروح للنقاش ،وبحسب الموارد التي يتعين تعبئتها ،وكذا استعجالية الموضع.

عمو ًما يمكن التمييز بين ٍّ
كل من الجماعات التالية:

 الجماعة كوعاء ضريبي أو كخزان لليد العاملة يضم مجموع الذكور البالغين القادرين على حملالسالح ،وقد يمتد إلى المتزوجين.

 «الجماعة» كمجلس تــداولــي يهدف إلــى التكليف بالمهمات .ويتشكل هــذا المجلس على العموممن ممثّلي المنازل/الوحدات السكنية/تيگمي ،ويمثّل مندوب كل باب منزل حتى ولو كان هذا المنزل
يضم عــائــات عــدة .ووظيفة هــذه «الجماعة» ،باعتبارها فــي بعض األحـيــان رسمية أو باعتبارها جهازًا
لنشر/إعالن الخبر/المعلومة ،لم تحدد قدرة المساعدة بشكل دقيق.

 «الجماعة» كمجلس التخاذ القرار؛ فوفقًا لطبيعة التراتبية داخل المجتمع ،وكذا تراتبية القرارات التييتعين اتخاذها ،يمكن أن تتكون الجماعة ،سواء من مجموع أرباب/رؤساء المنازل (أرگاز= الرجل)،
ّ
المكونين للجماعة األهلية.
أو من عميد يعيش في المنزل أو من زعماء «األفخاذ = العشائر» الرئيسيين
ِّ

تعبيرا عن ثقافة ديمقراطية ما ،بل هي على العكس
لم تكن الجماعة قط ،وال شك أنها لن تكون أبدً ا،
ً
ترجم على مـ ّـر الــزمــن فــي صيغة تـحـ ّـول مفرط
مــن ذلــك تنبئ بسعي أكـيــد نحو التراتبيةّ .أمــا الـمــرونــة ،ف ُت َ
للمعايير ،تتكفل بها ديمومة أنماط التسوية القانونية ،وتبتدع المجموعات القانون وال تكتفي بتطبيق ما
أورثها ّإياه األجداد .وحالة «شرط الطالب» ذات داللة بالغة؛ فإزاء التطور السريع لتكاليف الحياةَ ،وجد
فإما زيــادة عدد المساهمين في الضريبية
بعض الجماعات نفسه بين خيارين متساويي الغُ ْنم والــغُ ـ ْـرمّ :
من السكان ،وعلى هذا األساس استعاضت ً
ـ«الصايم» ،أي
مثل بعض ّ
الدواوير عن تحديد المساهمة ب ّ
وإمــا الـ ّـزيــادة فــي مـقــدار المساهمة
البالغ الـقــادر على الـصــوم ،بمقياس الـســن مـحــد ًدا بخمس سـنــواتّ ،
ّ
الحل في إعادة تهيئة
(سهم) واحد إلى ثالثة .وفي حاالت أخرى تمثَّل
بحيث جرى االنتقال من «أبرا» ْ
«الع ُشر» في عملية الحساب ،وهو ما اعتبره البعض هرطقة.
كاملة لـ «شرط الطالب» من خالل إدماج ُ
ويـمـكــن أن نفهم هـنــا حــالــة آيــت عـبــاس الــذيــن لــم تظهر عـنــدهــم الـطـهــوريــة ،الـتــي مـنـعــوا بموجبها إدراج
العشر في «الشرط» ّإل بسبب أن القاعدة العقارية الحتساب الضريبة لديهم تضاعفت خالل عشرين
يخص الحبوب.
الرفاه الما ّدي في ما
سنة ،وأنهم يشهدون ً
ّ
نوعا من ّ

بمثابة خاتمة
ليست المؤسسات الموصوفة في ما سبق جامدة ،بل إنها أظهرت قدرة كبيرة على ال ّتأقلم مع وضعيات
جــديــدة ،وأحـيــا ًنــا حـتــى مــع نـظــام مـعـيــاري جــديــد .ومــن شــأن تـقــديــر للقبلية  -مــع أخــذ الـمـســافــة الــازمــة -
بوصفها رافـعــة تنظيمية ،أن يمك ّننا مــن تـجــاوز حقيقتها العضوية وإبــرازهــا على أنـهــا مـجـ ّـرد استراتيجيا
خطابية ّ
تمكن الناس ،الذين يجدون أنفسهم في مواجهة ضغط الدولة  -األمــة ،من اختالق مؤشرات

تاسارد
اعبألا ددعتم عقاو »:ةليبقلا يف«

ّ
محل تهديد .وليس فــي وســع مــداورة الــدولــة لما تجابهه
مرجعية مــن خــال ُم ْعجم هــو على كــل حــال
عن طريق القبيلة والجماعة واألهلية أن تندرج خارج ِ
الحيل التي تضعها لمالحقة شبح كيان جماعاتي
ظــل يــرمــز فــي مخيال الــدولــة  -األمــة إلــى قــوى المقاومة والـتـحــرر .مــن ناحية أخــرى ،تخلق تمفصالت
والتحوالت المورفولوجية ّ
تشكالت جديدة تضع نمط االنتظام القبلي وما يتو ّلد
التحوالت المؤسساتية
ّ
ّ
ّ
محط األزمة.
عنه من زعامة في
وبالفعل ،تمثّل سياسة الالمركزية وإدخال السيرورات االنتخابية ،بوصفها آليات تأهيل للنخب ،معطى
مـهـ ًّـمـا(((2؛ فعلى امـتــداد أربـعـيــن سـنــة ،حـ ّفــزت خـيــارات الـسـيــاســة االنـتـخــابــات (مـنــوال الـتـصــويــت ،تمركز
األحـ ــزاب )...،كـنــوع مــن الـتـطــابــق الـمـتـنــاظــر بـيــن الـنـخـبــة القبلية والـنـخـبــة الـبـلــديــة ،غـيــر أن بـعــث بـلــديــات
جــديــدة (بتقسيم  ،)1992وظــاهــرة التحضر ،وتوسيع القواعد الديموغرافية للنخب ،وإضـفــاء الصبغة
اللبرالية على النظام السياسي ،كل ذلك عناصر أ ّدت إلى تعقيد اللعبة السياسية وإلى الحد من سبل
ـدخــل عـنـصــر الــامــركــزيــة بــوصـفــه مـكــو ًنــا مـهـ ًـمــا مــن مـكــونــات بنية
إع ــادة إنـتــاجـهــا .عـلــى ه ــذا األس ــاس يـتـ ّ
للفرص الجديدة .وقد فرضت الجمعيات والمنظمات غير الحكومية عمو ًما ،وتجمعات «المستحقين»
خصوصا ،نفسها خالل السنوات األخيرة بوصفها جهات فاعلة تامة الشروط في الساحة المحلية .وأكّ د
ً
القطاع الجمعياتي ذاته ،بما جلبه معه من المعرفة العملية القادرة على االستجابة لطلب اجتماعي ظل
وصل مع فعل اإلدارة تجاه الساكنة
موضع إهمال الدولة إلى حد اآلن ،وعمل من أجل إيجاد حلقات ْ
المهمشة .ويحوز دور الجمعيات المركزي هذا اعتراف الدولة التي وضعت على ذمته آليات
الهشّ ة أو
ّ
دعم جديدة .وقد تسارع وقع الحركية الجمعياتية خالل السنوات الخمس األخيرة ،حيث نشهد على
نحو أشــد كثاف ًة ميال َد منظمات غير حكومية مختصة ،تنتظم على قاعدة أهــداف خصوصية تستهدف
بأثرها ساكنة بعينها .ومــن بين ما يندرج في هــذه الفئة جمعيات الشباب والنساء ،أو الجمعيات التي
تُعنى ببناء طريق أو إيصال الماء الصالح للشرب ،وكذا جمعيات حماية البيئة وتربية الشباب ،وعلى
األخص وداديات األحياء .لقد أوجد حضور الجمعيات على األرض بنية جديدة مواتية لفرصة انبثاق
قيادة جديدة على قاعدة نسق قيم ،مفرداته االلتزام واالستقاللية تجاه الدولة ونجاعة األفعال.
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القبيلة كأفق سياسي في الجزائر

يتناول هذا البحث مفارقة مثيرة :ال توجد اليوم في الجزائر قبائل ،بالمفهوم الكالسيكي
للكلمة؛ فقد تالشت منذ فترة تحت ضربات السياسة االستعمارية وسياسة الدولة الوطنية
المستقلة .والجزائريون يتوقون اليوم إلى إعادة بناء الدولة على قواعد مؤسساتية صلبة
وإلى تحقيق الديمقراطية بوسائل العصر .هناك في الوقت ذاته حضور قوي للقبيلة في
ً
غامضا ال يتحقق في الواقع.
سياسيا
المخيال السياسي الجزائري يجعل منها أف ًقا
ً
في  7شباط/فبراير  ،2011نشر رجل القانون الجزائري علي يحيى عبد النور رسالة مفتوحة
عـلــى أعـمــدة الـيــومـيــة المستقلة  El Watanيـحــث فـيـهــا الـحـكــومــة الـجــزائــريــة ،وخــاصــة الــرئـيــس
عـبــد الـعــزيــز بــوتـفـلـيـقــة ،عـلــى الـقـيــام بـمــراجـعــة عميقة تـضــع ح ـ ًّـدا للمنظومة الـسـيــاسـيــة الـقــائـمــة حـتــى ذلــك
التاريخ .ويتنزل مكتوب عبد النور في سياق سياسي خصوصي داخلي (غداة االنتفاضة في العاصمة
الجزائرية) وإقليمي (فــرار الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في  14كانون الثاني/يناير،
واستقالة الرئيس المصري األسبق محمد حسني مبارك المرتقبة يوم  14شباط/فبراير) .والالفت لالنتباه
فــي هــذا النقد الـحــاد للوضع السياسي الـجــزائــري قــول الـكــاتــب «إن حــالــة األفــول الـتــي تعيشها السلطة
يجب أن تفسح المجال للديمقراطية والحرية والعدالة االجتماعية .فالمناصب األساسية في الحكومة
اليوم يحتلها أناس ينتمون إلى الجهة نفسها بل إلى الوالية نفسها((( ،تلمسان ،بل إلى بعض القبائل.
لقد تخطينا الجهوية إلى القبلية»(((.
هــذه اإلحالة إلــى القبيلة ،للداللة على تقارب االنتماءات المحلية ومــا يعنيه من تضامن بين جــزء من
أعـضــاء الـحـكــومــة ،تستحق أن نـتــوقــف عـنــدهــا .ورغ ــم أن اسـتـخــدام عـبــد الـنــور لـفــظ الـقـبـيـلــة (أو الـعــرش
* مخبر األنثروبولوجيا االجتماعية ،مركز جاك بارك .يشكر كاتب هذه السطور آن ماري بريزبار وبيار بونت اللذين تفضال بمراجعة
هذا النص والتعليق على صيغته األولى.
** ترجمة :هشام عبد الصمد.
((( الوالية هي الوحدة اإلدارية والترابية األساسية في الجزائر .وهي أقرب إلى المحافظة .وعادة ما يكون مركزها مدينة تمثل القطب
اإلداري للجهة .وتعد الجزائر اليوم  48والية.
»(2) Ali Yahia Abdennour, «Le Peuple algérien veut un changement de régime et non un changement dans le régime,
El Watan, 7/2/2011.
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فــي اللهجة الـجــزائــريــة) ،لــإيـحــاء بــأن هـنــاك ثـلــة مــن الـمـســؤولـيــن السياسيين مــن األصــل الـجـهــوي نفسه
(تلمسان) تسيطر على الحكم ،لم يكن مو َّفقًا ،فإن اإلشــارة تستوقفنا ألن المقصود منها كان التشديد
قائما بين حكومة خاضعة
ً
على المنطق الماضوي والرجعي في اشتغال السلطة ،وعلى أن هناك
تعارضا ً
لمنطق قبلي متخلف ومجتمع «مدني» (ينتمي إليه عبد النور) يتطلع إلى الديمقراطية والحرية والعدالة
في ُبعدها االجتماعي ،وخاصة الحقوقي اإلنساني .وهكذا ،يبدو أن التشهير بالقبلية ّ
حل محل التظلم
من الجهوية بوصفها ً
شكل من االنتداب السياسي يقوم على االنتماء إلى الجهة نفسها ،وهي ممارسة
طالما انتقدها المالحظون .وتجدر اإلشــارة ً
أيضا إلــى أن عبارة بعض القبائل التي تقتسم «المناصب
األساسية» داخل الطاقم السياسي تحيل إلى النمط الخلدوني الكالسيكي ،حيث تشكل القبائل (ذات
المخيال البدوي الريفي) والعصبية المقترنة بها دعامة للساللة الحاكمة.
ربما يتبادر إلى الذهن ،بعد قراءة مستفيضة لرسالة عبد النور ،أن لفظي قبيلة وقبلية وردا بصفة عرضية،
لكن اللجوء إلى هذا القاموس بالذات ليس عفو ًيا؛ فمرجعية القبيلة ،وإن لم تكن محورية في الخطاب
الـسـيــاســي ،تـنـطــوي عـلــى داللــة مهمة نـظـ ًـرا إلــى تــواتــرهــا فــي التحليالت الـنـقــديــة للنظام الـسـيــاســي الـقــائــم،
كما في األشـكــال البديلة الــواردة في المطالب السياسية ،المحلية منها على وجــه الخصوص .وتكمن
المفارقة في الوزن الضعيف والدور الهامشي للقبائل في المشهد السياسي الوطني الجزائري .فالمجتمع
الـجــزائــري تـجــاوز التنظيم الـقـبـلــي إلــى حــد بـعـيـد((( ؛ ذلــك أن الـسـيــاســات االسـتـعـمــاريــة (ال ـحــرب وانـتــزاع
المنتهجة بعد االستقالل أفضت إلى اضمحالل القبائل في
األمــاك العقارية والتفقير )...والسياسات
َ
واليات الشمال ،ولم يتبق من التنظيم القبلي سوى بعض الرواسب في جهات الجنوب القليلة السكان.
ال يمكننا بالطبع فهم النظام السياسي الجزائري اليوم بالعودة إلى أنماط التنظيم القبلي ،ويجب في
وهما أو حقيقة،
فكرا أو ً
واقعاً ،
الوقت نفسه التسليم بأن القبيلة ال تــزال مرسومة في األفــق السياسيً ،
وســواء كانت محل نقد أو محل إطــراء .هــذا األفــق ال يفسر وحــده هيكلة الــواقــع السياسي الـجــزائــري،
لكنه يؤثر بطريقة ما في توجيه هذا الواقع .وخالصة القول هي أن على الرغم من أن القبيلة في الجزائر
ً
(سلبا أو إيجا ًبا) داخل المنظومة السياسية يوجه
ضعيفة الوزن السياسي ،فإنها تشكل أفقًا
مثاليا ً
وشكل ً
الفعل السياسي على الصعيدين الوطني والمحلي ،ويبرره الحقًا في كثير من األحيان.

مخيال القبيلة
خالل فترة الحزب الواحد (جبهة التحرير الوطني) الممتدة من سنة  1962إلى سنة  ،1980اتسمت
الخطابات األيديولوجية المتعلقة بالقبائل في الجزائر باالزدواجية؛ فرغم رفض الواقع القبلي ونفي كل
تاريخ قبلي للشعب الجزائري ،فإن القيم القبلية ،أو بصفة أدق القيم االجتماعية المنسوبة إلى التنظيم
القبلي ،كانت محل تثمين .فالجزائر القبلية بدعة استعمارية ،على حد تعبير الرئيس هــواري بومدين
خالل اجتماع شعبي سنة :1968
»(3) Yazid Ben Hounet: «Des tribus en Algérie?: À propos de la déstructuration tribale durant la période coloniale,
Cahiers de la Méditerranée, no. 75 (2007), pp. 150-171, and L’Algérie des tribus: Le Fait tribal dans le Haut Sud-Ouest
contemporain, connaissance des hommes (Paris: L’Harmattan, 2009).

تاسارد
رئازجلا يف يسايس قفأك ةليبقلا

لقد حاول االستعمار وعمالؤه نفي وجود الشعب الجزائري من دون جدوى ،وذهبا إلى حد تقديمه
إلى العالم على أنه فسيفساء من قبائل وعشائر متناحرة ال رابط بينها .باءت هذه المحاولة بالفشل،
كما ُهزم االستعمار الذي لم يتمكن طوال  132سنة من فهم واقع هذا الشعب وقيمه األخالقية،
وتجاهل الحقائق التاريخية البديهية التي تقيم الدليل على وحدة الشعب الجزائري التي صقلتها
المعارك والتضحيات المشتركة عبر القرون (تيزي وزو  24تشرين األول/أكتوبر )1968(((.

في هذا االتجاه ،دأبت الدولة الجزائرية الفتية على رسم صورة موحدة للدولة والشعب الجزائريين منذ
مكون من قبائل «ال رابط بينها» .لكن
القدم ،وهذه اإلرادة األيديولوجية ترفض أي تصور للجزائر كبلد َّ
تمثُّل القبيلة كتنظيم عتيق ال يتنافى مع تثمينها كمنظومة اجتماعية قائمة على المساواة والتضامن ،وهي
ذاتـهــا قـيــم الـنـظــام االشـتــراكــي ال ــذي يـمـتــاز عـلــى الـقـبـيـلــة بـحــداثـتــه ،فــا غــرابــة إ ًذا فــي أن يـسـعــى هــذا الـنـظــام
إلى إعــاء بعض «سمات» التنظيم القبلي في أثناء المرحلة الثالثة من الثورة الزراعية المتعلقة بإصالح
النظام الرعوي في مناطق السباسب والصحراء الكبرى .كتبت صحيفة الثورة األفريقية لسان حال الحزب
الحاكم ،الصادرة بتاريخ  9كانون الثاني/يناير « :1975لقد قام االستعمار بتحطيم التنظيم القبلي القديم،
وقضى في الوقت نفسه على أشكال االنضباط والتضامن التقليديين وما يتصل بهما من تدابير موروثة
عن األجداد ّ
تحسبا لفترات الجفاف».
تمكن من المحافظة على المراعي ،وتكوين المخزون االحتياطي
ً

يؤكد هــذا الخطاب الــذي طورته جبهة التحرير والــدولــة أن االستعمار عمد إلــى تقويض النظام القبلي
(وهــو مــا حــدث فـعـ ًـا) وتـعــويـضــه بـنـظــام إقـطــاعــي ،وإلــى طـمــس مـبــادئ الـمـســاواة والـتـضــامــن .فــي الــواقــع
المحرمة بعد
ظلت المسألة القبلية كما مسألة الــزواي ـا((( (ذات االرتـبــاط الــوثـيــق بـهــا) مــن الـمــوضــوعــات
َّ
االستقالل وطــوال فترة الحزب الواحد؛ فاأليديولوجيا االشتراكية كانت تطمح إلى تقديم صــورة مثالية
للجزائر ال تشوبها أي شائبة قبلية((( .لكن موضوع القبيلة عاد إلى الفضاء العمومي في السنوات األولى
من القرن الجاري ،وفي إثر عشرية التسعينيات الدموية((( مع بداية استقرار الوضع السياسي في البالد.
َ
المواطنة التي تشكلت خالل ربيع «القبائل» (أي الجهة) سنة
وقد ُطرحت مسألة القبيلة في بداية حركة
 ،2001وتحديدً ا عند تكوين تنسيقية العروش والدوائر والبلديات((( .غير أن استعمال القرى المتمردة
كلمة عروش كانت له داللته القوية :لئن لم تتوخ التنسيقية ال في طرق عملها وال في مطالبها أي اتجاه
قبلي (باستثناء إشارات عابرة من طرف بعض الممثلين) ،فإن استخدام كلمة عروش في تسمية التنسيقية
ذاتها كخيار تسمية أول هو أمر الفت لالنتباه ،ولعله يرمي إلى تعزيز الشرعية المحلية للحركة.

(4) Citations du président Boumediène, sélectionnées par Khalfa Mameri (Alger: Société nationale d’édition et de diffusion, [s. d.]).

((( الزاوية (ج .زوايا) مؤسسة دينية إسالمية تابعة لولي صالح ولها وظائف عدة :اإليواء والتدريس والضيافة...

(6) Yazid Ben Hounet, «Gérer la tribu?: Le Traitement du fait tribal dans l’Algérie indépendante (1962-1989), » Cahiers
d’Etudes Africaines, no. 191 (2008), pp. 487-512.
(7) Abderrahmane Moussaoui, De la violence en Algérie: Les Lois du chaos, études méditerranéennes (Arles: Actes
Sud; [Aix-en-provence]: MMSH, 2006).
(8) Yazid Ben Hounet, «Quelques réflexions sur les événements récents de Kabylie: À propos de la question tribale
en Algérie,» Awal: Cahiers d’études berbères Awal, cahiers d’études berbères (Paris), no. 29 (2004), pp 33-42; Judith
Scheele, Village Matters: Knowledge, Politics and Community in Kabylia, Algeria, African Anthropology (Woodbridge,
Suffolk; Rochester, NY: James Currey, 2009.
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تلقفت الصحافة الـجــزائــريــة بعد ذلــك مــوضــوع القبيلة .وفــي آب/أغـسـطــس  2001خصصت صحيفة
(((
تعين رؤســاء القائمات فــي االنتخابات؛
الـحــريـة مل ًفا لموضوع القبيلة مــن ضمن عناوينه :الـعــروش ّ
العروش تسير الحياة االجتماعية واالقتصادية في جهاتها؛ القبائل على مفترق الطرق.
ف ــي أي ـلــول/س ـب ـت ـم ـبــر  ،2003أكـ ــدت صـحـيـفــة ال ـم ـج ــاه ــد ،ال ـمــوال ـيــة ل ـلـسـل ـطــة ،ف ــي تـعـلـيـقـهــا ع ـلــى زي ــارة
الــرئـيــس بوتفليقة لجهة النعيمة ،أن «ممثلي الجهة عـ ّـبــروا عــن وفــائـهــم للرئيس وعــن التزامهم بمساندة
مجهوداته من أجــل إصــاح الوضع ودفــع الـنـمــو»( .((1وفــي شباط/فبراير  ،2004أشــادت يومية وهــران
( )Le Quotidien d’Oranفي أحد عناوينها بمساندة قبائل تيديكلت لبوتفليقة( .((1وفي شباط/فبراير
 ،2005ورد في ملف لصحيفة لكسبراس ( )L’Expressمخصص لنشاط الشبكات الجزائرية« :من
ليس لــه قبيلة يستند إليها فليذهب إلــى الجحيم ! كــان ذلــك جــواب بلعيد عـبــد الـســام( ((1لبعض من
انتقدوه عند ترشحه في قريته قرب سطيف ،وذلك عشية الدور األول لالنتخابات التشريعية في [كانون
األول ]/ديسمبر  .1991وكان بلعيد عبد السالم في قطيعة مع حزبه (جبهة التحرير الوطني) الذي لم
يدرجه ضمن قائماته ،فتقدم كمرشح مستقل .ولم تكن تلك هي الحالة الوحيدة؛ فبمناسبة االنتخابات
الديمقراطية األولى في الجزائر ،هرع ّ
كل المترشحين من أنصار الحكومة أو من المعارضة (إسالميين
أو ديمقراطيين) باحثين عن جذورهم».
بـحـســب الـصـحــف تـلــك ،أصـبـحــت القبيلة فــاعـ ًـا سـيــاسـ ًـيــا حـقـيـقـ ًـيــا ،وشــرعـ ًـيــا عـلــى نـحــو خ ــاص ،بــل أكثر
مــن ذلــك :ربما يكون التجذر داخــل الفضاء القبلي قــد أصبح ضمانًا لشرعية سياسية مـ َّ
ـؤكــدة ومع َلنة.
وجــه نــائــب في
ومــا يــدعــم ذلــك هــو أن منذ بضع سـنــوات ،وتـحــديــدً ا فــي تشرين األول/أكـتــوبــر ّ ،1999
الـمـجـلــس الـشـعـبــي الــوطـنــي رســالــة نـقــديــة إلــى رئـيــس الـجـمـهــوريــة يثير فيها عـلــى الخلفية نفسها مشكلة
األصول االجتماعية لبعض السياسيين في المستويات العليا للدولة (مثل أحمد اويحيى)(.((1
مما سبق أن القبيلة تبرز هنا كأفق سياسي وكتصور (وهمي أحيانًا) يؤثر في قراءة الحياة السياسية
ُيستخ َلص ّ
المحلية والوطنية ،كما يؤثر في الخطاب المطلبي و/أو في خطاب الشرعية السياسية ،وهــذا يــدل على
حضورها القوي في المخيال السياسي الجزائري .األسباب متعددة ،لكننا ال نعرف أيها األكثر فعالية بدقة:
فهو مخيال مستوحى ،على المدى الطويل ،من التاريخ المغاربي ،وخاصة من المثال الخلدوني(.((1
مــن الـمــؤكــد الـيــوم أن الـمـجـتـمــع الـجــزائــري تتخلله أمـثـلــة سـيــاسـيــة أخ ــرى لــم نــأت إلـيـهــا ،وهــو يـتــوق إلــى
مهما
أشكال حوكمة مغايرة ( خارج القبيلة والقبلية) .ولعل من المفيد التذكير هنا بأن القبائل أدت ً
دورا َّ
((( الحرية.2001/8/7 - 5 ،
( ((1المجاهد.2003/9/8 ،

(11) «Les Tribus du Tidikelt soutiennent Bouteflika,» Le Quotidien d’Oran, 16/2/2004.

( ((1بلعيد عبد السالم شغل منصب رئيس حكومة (.)1993 - 1992
(((1

بشأن هذه المرحلة ،انظرFarid Benramdane, «Complexe généalogique et déficit identitaire structurel: A partir de :

)la lettre de Abdelkader Hadjar,» Algérie Littérature, nos. 43-44 (Septembre-octobre 2000

تولى أحمد أويحي بين سنتي  2008و 2011منصب رئاسة الحكومة .وقد شغل هذا المنصب قبل ذلك في مناسبتين ،األولى من
سنة  1995إلى سنة  1998والثانية من سنة  2003إلى سنة .2006

(14) Yazid Ben Hounet, «De quelques approches des rapports tribus/pouvoirs politiques au Maghreb,» Insaniyat: Revue
algérienne d’anthropologie et de sciences sociales, nos. 39-40 (2008), pp. 91-104.
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في تاريخ الجزائر السياسي ،وبصفة أشمل في تاريخ البالد المغاربية ،سواء في أثناء حكم السالالت
(الــزيــانـيــة والـمــريـنـيــة وغـيــرهــا) أو فــي أثـنــاء الـعـهــد الـعـثـمــانــي .ويستمد مـخـيــال القبيلة ج ــذوره مــن التقاليد
اإلســامـيــة ومــن مــاحــم قـبــائــل شـبــه الـجــزيــرة الـعــربـيــة الـتــي تــؤســس لـلـنـمــوذج الـقـبـلـي( ،((1وع ــادة مــا ُتــدرج
القبيلة في شمال أفريقيا ضمن شكل التنظيم االجتماعي «التقليدي» ،بكل ما يتضمنه هذا التصنيف
من معان إيجابية وسلبية مرتبطة بـ«التقليد» ،أي بوصفه قيمة ثابتة وعائقًا في اآلن ذاته.
ـدعــى الـقـبـيـلــة فــي الـغــالــب
فــي مـنـطـقــة الـقـصــور (ف ــي األط ـلــس ال ـص ـحــراوي) ،حـيــث م ـيــدان أب ـحــاثــيُ ،تـسـتـ َ
حدا أدنى من الثقافة السياسية .ويعني ذلك أن القبيلة تمثّل في التصور المحلي
كمرجع للتضامن يوفر ًّ
ـورا ،أو
ذلــك التنظيم الضامن لنوع مــن األمــن والتضامن االجتماعي فــي غياب أشـكــال أخــرى أكثر تـطـ ً
هي تنظيم اجتماعي وسياسي أرقى .وفي هذا السياق شرح لي رئيس بلدية سابق مزايا القبلية كما يلي:
ال ـمــوجــود هـنــا هــو الـقـبـلـيــة ألن ــه لـيــس لــديـنــا غ ـيــرهــا .وه ــي شـكــل اجـتـمــاعــي اسـتـمــر عـلــى ام ـتــداد
ق ــرون عــديــدة .لـيـســت لـنــا ثـقــافــة سـيــاسـيــة .مــن حـســن حـظـنــا أن هـنــاك الـقـبـلـيــة .الـقـبـيـلــة هــي األمــن
جيد شــرط توفر الـصــدق .فهي مفيدة إذا مــا أحسنا استعمالها.
وقطب التضامن .القبلية شــيء ّ
داخل القبيلة تنعدم الحواجز بين الفقراء واألغنياء .ال بل هناك تضامن بينهما ،ورؤساء القبائل
هم الذين جلبوا أعضاء قبائلهم في أثناء حرب التحرير.

قيل لي أكثر من مرة أنه لوال القبلية لكانت العشرية السوداء (أي التسعينيات) أكثر قسوة في المنطقة .لكن
في الواقع ال تتحول القبيلة ،بوصفها مفهو ًما يحيل إلى واقع متغير( ، ((1إلى حجة متواترة االستخدام إال
في أثناء األزمات والمراحل االنتقالية ،كما سأتولى التدليل على ذلك من خالل نموذج جبال القصور.

القبيلة في جبال القصور (األطلس الصحراوي) :الكلمات واألشياء
القبيلة مـفـهــوم واســع االسـتـعـمــال ،ولــذلــك يـشــوبــه نــوع مــن الـغـمــوض الــذي يجعله بمثابة الـكـيــس الــذي
يمكن أن يحوي كل شيء( .((1لكن على المستوى المحلي ،تُستعمل مرادفات لهذا اللفظ ،مثل كلمة
ال ـعــرش ( .)...ولـهــذا السبب ،يحسن بنا أن نحافظ هنا على استعمال مــا عنته الترجمة الفرنسية لهذا
الواقع عبر جمعه في كلمة قبيلة ) ،(Tribuوال بد هنا من بعض التوضيح.
(15) Pierre Bonte et Yazid Ben Hounet , «La Tribu à l’heure de la globalization: Introduction,» Etudes rurales, no.
184 (2010), pp. 13-32, and Paul Dresch, «Les Mots et les choses: L’Identité tribale et son contexte en Arabie,» Etudes
rurales, no. 184 (2010), pp. 185-202.
(16) Yazid Ben Hounet, «La Tribu comme champ social semi autonome,» L’Homme, no. 194 (Avril-Juin 2010), pp. 57-74.

( ((1ول ـهــذا السبب قـ ّـدم أنــدريــه بيتاي بعض التوضيحات عند تطبيق المفهوم على الـمـيــدان الـهـنــدي .انـظــر:

André Béteille, «À

propos du concept de tribu,» Revue Internationale des Sciences Sociales, vol. 32, no. 4 (1980), pp. 889‑892.

ومما ال شك فيه أن غموض هذا المفهوم سببه ً
طبقوا مفهوم «المجتمع القبلي» على مجموعات
ّ
أيضا أن بعض علماء األنثربولوجيا ّ
اجتماعية شديدة االختالف ،وهو ما جعل لفظ القبيلة يفتقر إلى الدقة .وتقيم كيفية استعمال ماكس غلوكمان عبارة «المجتمع القبلي»
الدليل على ذلك ،إذ يقول« :أعني بـ ‹المجتمع القبلي› ذلك الشكل من الجماعة التي كانت سابقًا توصف بعبارة ‹المجتمع البدائي›،
وهو لفظ تم التخلي عنه تما ًما» .انظرMax Gluckman, Politics, Law, and Ritual in Tribal Society (Chicago: Aldine Pub. :
Co., 1965), p. xv.
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ً
مستعمل فــي جـبــال الـقـصــور ،وبـشـكــل أوســع فــي الـجــزائــر ،للتعبير عــن شـكــل من
إن لـفــظ القبيلة لـيــس
التنظيم االجتماعي يتميز بالنزعة الحربية أو بمعارضة السلطة المركزية (بحثًا عن النفوذ) ،وال حتى
أساسا على الفالحة وتربية الماشية).
من منظور تطوري جديد اعتما ًدا على نشاطه االقتصادي (القائم
ً
فإذا اختزلنا مفهوم القبيلة في أحد هذين الشكلين من التنظيم االجتماعي أو في كليهما ،يمكننا القول
اجتماعيا يــؤلــف  -بشكل
بــأن القبائل انــدثــرت فــي الـجــزائــر .وفــي مــا يخصني ،أعـنــي بلفظ القبيلة كـيــا ًنــا
ً
خــاص  -بين قيمتين :األصــل (وهــو مــا ّ
يمكن مــن تمييز المجموعات واألف ــراد وتصنيفهم انـطــا ًقــا من
يدعون االنتماء إلى أصل مشترك) .وبذلك ،تكون
النسب المزعوم) والتضامن (الذي يربط
أشخاصا ّ
ً
(أم ــي أو أب ــوي) وتـعـمــل كشخص جماعي
القبيلة عـبــارة عــن مجموعة مــن األق ــارب ذات نـســب مــوحــد ّ
يمكن تجنيده لغايات متعددة(.((1
فــي منطقة جـبــال الـقـصــور (وبـصـفــة أعــم فــي منطقة الـسـهــول العليا والـصـحــراء)ُ ،تـطــرح بــاسـتـمــرار مسألة
األصــل لتحديد األشـخــاص ،ألن كلمة أصــل كثيرة االستعمال خــا ًفــا لكلمة النسب؛ فــاألصــل يفترض
أن كــل إنـســان يــرتـبــط بـكـيــان مـحــدد .وتـعــريــف األصــل يـمـ ّـكــن مــن تـحــديــد الـمــوقــع والـمـكــانــة بالنسبة إلــى
اآلخــريــن .وتـكـمــن أهـمـيــة هــذه الـمـمــارســة فــي قيمتها الـمـعـيــاريــة وفــي تــأثـيــر الـمــرجـعـيــة القبلية فــي هيكلة
الهويات المحلية؛ فمسألة األصل تحيل بشكل أوسع إلى االنتماء القبلي وإلى القبيلة (العرش).
في الجزائرُ ،يستخدم لفظ العرش بكثرة ،ويتضمن في اللهجات المغاربية ً
أيضا معاني متعددة .وربما
يحيل اللفظ إلى القبيلة (كما في الهضاب العليا في قسنطينة) ،أو إلى مجموعة يربطها نسب ذكوري
قبلية (كما في جبال القبائل).
(مثلما هي الحال في المناطق التونسية الداخلية) ،أو إلــى كونفدرالية ّ
و ُيستعمل اللفظ نفسه كتصنيف لــأراضــي الجماعية المرتبطة بالفرق االجتماعية التي تسمى عندئذ
أرض عرش( .((1كما ُيستعمل في منطقة جبال القصور بشكل عام للداللة على مجموعات قبلية ذات
(18) Pierre Bonte [et al.], La Quête des origines: Anthropologie historique de la société tribale arabe: Mélanges pour
Mokhtar Ould Hamidoun (Paris: Edition de la Maison des sciences de l’homme, 1991), p. 15.

س ــواء تـعـلــق األم ــر بـقـبــائــل أو بـنـظــم اجـتـمــاعـيــة تــرتـكــز عـلــى الـقــرابــة ،فـقــد بـ ّـيــن كـثـيــر مــن عـلـمــاء األنـثــروبــولــوجـيــا أن الـقــرابــة الـتــي قــد تـكــون
اجتماعيا ،وهذه األخيرة هي التي كانت محل اهتمامهم .وتحدث جاك بيرك بوضوح عن القبيلة باعتبارها
بيولوجيا مزعومة هي فاعلة
ً
ـارا اسـمـ ًـيــا ،ورف ــض مــع بـيــار بــورديــو التفسير الـجـيـنـيــالــوجــي لــاتـفــاق حــول أهـمـيــة االس ــم كـهــويــة مــرجـعـيــة .انـظــرJacques Berque, :
ش ـعـ ً

«Qu’est-ce qu’une tribu nord-Africaine?,» dans: Eventail de l’histoire vivante: Hommage à Lucien Febvre, offert par
l’amitié d’historiens, linguistes, géographes, économistes, sociologues, ethnologues, 2 vols. (Paris: A. Colin, 1953),
vol. 1, pp. 261-271, and Pierre Bourdieu, Sociologie de l’Algérie, que sais-je?; 802 (Paris: Presses universitaires de
France, 1958).

ولـفــت ابــن خ ـلــدون االنـتـبــاه فــي عـصــره إلــى الـطــابــع الـخـيــالــي لـلـنـســب وال ــدور األســاســي لـعــاقــات الــرحــم وصـلــة األرح ــام فــي تماسك
القبيلة؛ إذ يذكر« :بمعنى أن النسب إنما فائدته هــذا االلتحام الــذي يوجب صلة األرحــام حتى تقع المناصرة والنعرة ومــا فــوق ذلك
مستغنى عنه إذ النسب أمر وهمي ال حقيقة له ونفعه إنما هو في هذه الوصلة وااللتحام» .انظرAbd al-Raḥmân ibn Muḥammad :

Ibn Khaldûn, Discours sur l’histoire universelle, traduction nouvelle, préface et notes par Vincent Monteil, collection
Unesco d’œuvres représentatives. Série arabe, 3 vols. (Beyrouth: Commission libanaise pour la traduction des chefsd’œuvre, 1967-1968), p. 200.

تجميعا لهذه
يـتـضــح ،بحسب هــؤالء الـكـ ّتــاب ،أن الـمــرجـعـيــات الحقيقية هــي الـعــائــات وال ـفــرقّ ،أمــا الـقـبـيـلــة ،فـهــي ال تـعــدو أن تـكــون
ً
التنظيمات االجتماعية .وقد ضع بورديو الفرقة في قلب التكوينات القبلية.

(19) Jacques Berque, «‘Arsh,» dans: Encyclopédie de l’Islam, tome 1 (Leiden: E. J. Brill; Paris: G. P. Maisonneuve et
Larose, 1960), pp. 681-682.
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غموضا .على سبيل
ً
أحجام متباينة ،أو لإلشارة إلى كونفدرالية قبلية أو إلى أحد مكوناته ،وهذا يزيده
الـمـثــال ،قــد يحيل لـفــظ الـعــرش فــي هــذه المنطقة إلــى مجموعة مــن الـقـبــائــل ،مـثــل عـمــور ،أو إلــى قبيلة
شخصا عن عروش المنطقة ،فإنه يشير في الوقت عينه إلى
واحدة من ضمنها ،مثل سوالة .فإذا سألنا
ً
المكونة لها (سوالة وأوالد سليم وأوالد بوبكار)،
المجموعة البدوية ،أي إلى عمور والقبائل الثالث
ِّ
ً
وأيضا أوالد سيدي أحمد المجدوب ،وهــي قبيلة «مرابطين» مقيمة في المنطقة .وفــي بعض األحيان
يحيل لفظ العرش إلى أهل القصور (أي إلى سكان القصور في المنطقة).
خالصة القول هي أن لفظ العرش يشير إلى مجموعات شاملة ،أو إلى وحدات مشمولة .كما يشير إلى
ّ
جسما يشترك أعضاؤه في أصل واحــد؛ فالكيان المقصود بعبارة عرش يرتبط بتموقع
تكون
ً
كل وحدة ّ
معين .وهاكم ً
مثال
األشخاص في تفاعلهم مع اآلخرين ،وبأهمية المجموعات الموجودة في مجال ّ
غريبا عن هذه
يعرف نفسه بانتمائه إلى عرش عمور عندما يكون مخاطبه ً
لذلك :يمكن لشخص ما أن ّ
المجموعة ،في حين نجده يحدد انتماءه إلى السوالة أو أوالد سليم أو أوالد بوبكار إذا كان مخاطبه
من داخل مجموعة عمور .مثال آخر :ال توجد في جنوب والية نعامة إال فرقة أوالد سيدي تاج التابعة
ألوالد سيدي الشيخ (وما بقي من القبيلة يوجد في والية البياض المتاخمة) .ولهذا السبب ،فإن كلمة
عــرش هــي المفردة المستعملة بكثرة للداللة على هــذه الفرقة التي أصبحت تحمل ،مــع مــرور الزمن،
مـعــانــي الــوجــاهــة واالسـتـقــالـيــة؛ فـسـيــدي أبــو عـمــامــة ،الــولــي ال ــذي قــاد الـمـقــاومــة ضــد الـتــدخــل الـفــرنـســي
انـطــا ًقــا مــن سـنــة  1881ينتمي إلــى أوالد سـيــدي تــاج .وإذا ســألـنــا أح ــدً ا عــن الـقـبــائــل الـتــي تعمر منطقة
الجنوب الغربي العليا ،فإنه يجيب بأنها العمور وأوالد سيدي أحمد المجدوب وأوالد سيدي الشيخ،
نسبيا .وفــي الــواقــع ،فــإن لفظة القبيلة المعروفة على
أي المجموعات الكبيرة ذات األصــول المتباينة ً
نـطــاق واســع عـنــد الـنــاس قليلة االسـتـعـمــال فــي المنطقة ،وغــالـ ًـبــا مــا يستعملها الـغــربــاء ،وبــالـتــالــي تقتصر
اإلجابة المذكورة على المجموعات القبلية الكبرى.
ُيستعمل ً
أيضا لفظ الفرقة للتعبير عن وحــدات دقيقة محدودة الحجم وتتمتع باستقاللية نسبية ،لكنها
ترتبط بأقسام أخرى تشترك معها في النسب ،أو باألحرى في األصل المزعوم .تنحدر كلمة الفرقة من
فــرق ،أي قسم وفصل ،وبناء على ذلك فإن الفرقة كيان يرتبط بمجموعة اجتماعية شاملة هي القبيلة
المكونة لكونفدرالية عمور ال ُينظر إليها بوصفها فر ًقا ،بل إن تفرعاتها
ويشكل أحد مكوناتها .والقبائل
ِّ
تعرف كذلك .وهناك تفسيران لالستعمال اللغوي الشائع لهذا اللفظ :أولهما
أو أقسامها فقط هي التي َّ
إحــالـتــه إلــى وح ــدات مــوجــودة فـعـلـ ًـيــا ،وإن تـكــن فــي تـحــول مستمر ،وثانيهما ان ـطــواؤه عـلــى مـضـمــون له
يعبر عن تاريخ وثقافة محليين .وبالفعل ،ال يكفي أن يستخدم الناس
داللته بالنسبة إلى السكان ،إذ ّ
في تعامالتهم كلمات تحيل إلى العالم القبلي كي يكون هذا العالم موجو ًدا ً
فعل  ،بيد أن تعميم هذا
القاموس يدفع إلى القول بأن استعماله يستجيب لغايات ذهنية وملموسة في آن واحد .هذا إضافة إلى
أن فعل التسمية في حد ذاته يساهم في مسار تشيئة الوحدات االجتماعية؛ فلكي يكون للقبيلة وجود
ً
متداول لدى عناصرها ولدى سكان المنطقة .إن هذه المالحظات
معترف به ،ال بد أن يكون هذا االسم
تهدف إلى التساؤل عن أسباب استمرارية االنتماء القبلي أو إعادة تنشيط المشاعر المرتبطة به.
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ك ـنــت ت ـنــاولــت ف ــي دراس ـ ــات ســاب ـقــة أس ـب ــاب اس ـت ـمــراريــة ال ـهــويــة الـقـبـلـيــة ف ــي ه ــذه الـمـنـطـقــة وكـيـفـيــة هــذه
االستمرارية( .((2لكن ذلك ال يعني أن القبيلة تساهم باستمرار في التعبئة السياسية( .((2وسأحاول في
مــا يـلــي تفسير كـيــف أن ع ــودة مـقــولــة القبيلة تـتــم فــي سـيــاقــات انـتـقــالـيــة مـعـ ّـيـنــة تـهــدف إلــى إرس ــاء أشـكــال
مبررا لمعقولية الفعل
التعبئة الجماعية وإضفاء الشرعية عليها .وبذلك تصبح استعادة مرجعية القبيلة ً
الجماعي  -عبر تنزيله ضمن التقاليد القبلية الصالحة (أو القيم الصلبة)  -وطاقة تعبوية باعتبارها تستند
إلى روابط قارة وأساسية وموثوقة ،أو هكذا ُينظر إليها.
قبل االستعمار الفرنسي في الجزائر( ،)1830مارست كونفدرالية عمور (موضوع هذا البحث) االنتجاع
في جبال القصور من الشرق إلى الغرب ،وهي تتكون من القبائل الثالث الكبرى السالفة الذكر :سوالة
وأوالد سـلـيــم وأوالد بــوب ـكــار .وف ــي سـنــة  ،1957بـلــغ ع ــدد أف ــراد ســوالــة  3765ف ــر ًدا  ،وأوالد بــوب ـكــار
 3908أفراد ،وأوالد سليم  1500فرد( .((2ومنذ ذلك التاريخ ،وعلى حد علمي ،لم يج ِر تعداد بحسب
االنتماء القبلي ،لذلك تصعب معرفة عدد السكان المنتمين إلى كونفدرالية عمور .لكن إذا أخذنا بعين
االعتبار نسبة سكان عمور من مجموع السكان ،يمكن تقدير عــدد المنتمين إليها بحوالى 45.000
نسمة يعيشون فــي منطقة الجنوب الشرقي العليا ،فيكونون بذلك المجموعة األكـثــر عــد ًدا فــي القسم
الجنوبي لوالية نعامة .وإذا اعتبرنا العائدين من المغرب األقصى من أهــل الخيام الــذي هــاجــروا زمن
حاليا القبيلة األكثر عــد ًدا ،تليها قبيلة سوالة،
حــرب التحرير ،فــإن من المرجح أن تكون أوالد بوبكار ً
في حين تُعتبر قبيلة أوالد سليم األقل عــد ًدا .ويمكن تقدير نسبة السكان الذين يعيشون تحت الخيام
بين  20و 30في المئة من جملة أهالي عمور .وحتى سنة  ،1980كانت اإلحـصــاءات تُظهر أحجام
مجموعات الرحل بحسب انتمائها القبلي ،ولكن السلطات أحجمت منذ ذلك التاريخ عن اعتماد هذا
أساسا في بلدات عين صفرة وتيوف وسفيسيفة
المقياسّ .أمــا أعضاء الكونفدرالية الباقون ،فيعيشون
ً
ومـغــرار ،فتضم عين صفرة عــد ًدا وافـ ًـرا مــن المنتمين إلــى هــذه القبيلة ،حيث يوجد فيها  4000ساكن
ُ
على سفوح جبال مكتر وعيسى ،وتحيط بها من الغرب كثبان رملية واسعة ومن الشرق الطريق الوطنية
الرابطة بين نعامه وبشّ ار.
في بداية ثمانينيات القرن الماضي ،قنن أهالي عمور نظا ًما للمصالحة والتعويض في حالة القتل أو
مس الحرمة الجسدية :وهكذا أصبحت جميع الفرق التابعة للكونفدرالية بمعية سكان قصر سفيسيفة
ّ
(إحدى القرى التقليدية في الجهة) وعائالت أوالد زياد (ساللة مستقرة حديثًا في المنطقة) تساهم في
(((2
عين على رأس كل فرقة مسؤول واحــد أو مسؤوالن يشرفان على جمع المبلغ الذي
دفع الـ ّ
ـديـة  .و ُي َّ
(20) Ben Hounet: «Des tribus en Algérie?»; «Gérer la tribu?»; L’Algérie des tribus, and «La Tribu comme champ social».

( ((2مـثـلـمــا بـ ّـيــن ذلــك هـشــام داوود ( )247 : 2004بخصوص الـعــراق ،إذ يــذكــر أن «( )...القبائل والمجموعات المحلية ليست
معنية في مجملها بالبحث عن السلطة باستمرار :فالعالقات بين أغلبية أعضاء القبائل المهمة ال تتحدد عادة إال عند مستوى الحياة
االجتماعية العادية» .انظرHosham Dawod, «Tribus et pouvoirs en Irak,» dans: Hosham Dawod, dir., Tribus et pouvoirs :

en terre d’Islam, sociétales (Paris: A. Colin, 2004), p. 247.
(22) Bisson, Le Gourara: Étude de géographie humaine (Alger: Imprimerie Imbert, 1957), 223 p.

( ((2ال يندرج في هذا النظام كل من القبائل والسالالت األخــرى ،مثل أوالد بو دخيل (سكان قصر عين صفرة) وأوالد سيد تاج
الذين يساهمون في الدية بطريقة مستقلة.

تاسارد
رئازجلا يف يسايس قفأك ةليبقلا

تحدده عائلة الضحية ،والــذي يتغير بحسب سن/جنس القتيل 80 :ألف دينار جزائري للطفل100 ،
ألف دينار جزائري للمرأة 120 ،ألف دينار جزائري للرجل .وجرى في سنة  2008توحيد قيمة الدية:
والمالحظ أن
 100ألف دينار جزائري في الحاالت كلها ،أي من دون اعتبار لسن الضحية أو جنسه.
َ
المعتمد
تقدر بـ  100جمل ،وبالتالي تبدو قيمة المبلغ
قيمة الدية في الفقه المالكي والعرف البدوي َّ
َ
كثيرا وال تتجاوز ثمن عشرة خرفان( .((2ويع َّلل هذا الفارق من جهة بغالء المعيشة ،ومن
لدى عمور أقل ً
تواترا) ،مصاريف
بتحمل المتهم (أو شركة التأمين عندما يتعلق األمر بحادث ،وهو األكثر
جهة ثانية
ّ
ً
تحدد الحقًا
جبر األضرار والخسائر ودفعها إلى عائلة الضحية لدى القضاء المدني ،ودفع الخطية التي َّ
لــدى القضاء الـجــزائــي؛ فالهدف مــن الــديــة ليس التعويض الفعلي لفقدان شخص بقدر مــا هــو إحــال
المصالحة بين األطراف المحلية المختلفة.
لئن ِ
وجدت الدية لدى هذه القبيلة منذ آماد بعيدة ،فإنها لم تكن على هذه الشاكلة؛ فثمن الدم كان في
األساس من مشموالت الفرق ،أي العائالت الذكورية المعنية ،ولم يكن محل ترتيب محكم وفق مبالغ
مضبوطة مـسـبـ ًقــا ،يسهر عليها مـســؤولــون ُمـعـ َّـيـنــون لـهــذا الـغــرض .يـتــم االتـفــاق ،ويـحـ َّـدد الـمـبـلــغ ،ويـحــدد
الوسطاء والحكماء ثمن الدم بحسب منطق عرفي غير رسميّ .أما إذا تعلق األمر بالقتل عمدً ا ،يصبح
تتحمل
نظام ديــة التصالح غير فــاعــل ،وفــي هــذه الـحــالــة ،وعندما تقبل عائلة الضحية مبدأ التعويض،
ّ
وغالبا ما يكون ً
باهظا ( بين  100ألف و 400ألف
عائلة( ((2المتهم وحدها جمع المبلغ المطلوب،
ً
دينار جزائري) .تلك كانت الممارسات في الفترة السابقة لالستعمار (القتل المتعمد أو غير المتعمد).
َ
ويحاكم
ومــن نافل القول أن في حــاالت القتل كلها (عـمــدً ا أكانت أم ال) يواصل قضاء الــدولــة عمله،
المتهم وفق معايير القانون الجزائري.
تجدر اإلشــارة هنا إلــى أن إضفاء الطابع الرسمي وتنشيط منظومة المصالحة ومقولة التضامن القبلي
جــريــا على وجــه الـخـصــوص فــي فترتين متمايزتين :األول ــى غــداة سـيــرورة االسـتـقــرار الـهــائــل الــذي عرفه
أعـضــاء قبيلة عـمــور فــي بــدايــة الثمانينيات ،والـثــانـيــة مـنــذ مــوفــى التسعينيات حـتــى بــدايــات سـنــة ،2000
وهي فترة تميزت بانفتاح الدولة الجزائرية على اقتصاد السوق والصراع الداخلي ،وسيرورة التصالح
في المستوى الوطني أو سياسة الرحمة في سنة  1995والتوافق المدني في سنة  1999والمصالحة
الوطنية في سنة .2005
ففي بداية الثمانينيات ،تشكلت منظومة المصالحة المشار إليها آن ًفا في المجال الحضري في منطقة
الرحل الذي تسارعت وتيرته خالل السبعينيات .وأعاد أعضاء القبائل
عين صفرة عقب مسار استقرار ّ
المستقرون في المدينة صوغ مبدأ المصالحة والدية القبليين ،وأدرجوا ضمنه سكان قصر السفيسيفة،
تقريبا ما يعادل  120يورو).
( ((2يبلغ األجر األدنى في الجزائر  12.000دينار جزائري (أي
ً
محليا أولئك الذين يحملون لقب المتهم وليس بالضرورة العائلة كلها ،حتى الدرجة الخامسة التي درسها جوزيف
( ((2وتعني
ً
شلهود بالنسبة إلى بدو الشرق األوسط .انظرJoseph Chelhod, Le Droit dans la société bédouine: Recherches ethnologiques :

sur le ‘orf ou droit coutumier des Bédouins, préface de Jean Carbonnier, petite bibliothèque sociologique internationale.
Série A, auteurs contemporains; 12 (Paris: M. Rivière et Cie, 1971).
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وكذلك مجموعة أوالد زيــاد .وهكذا اس ُتعيدت منظومة كاملة متكونة من «مسهول» (عــن التعويض)
في كل فرقة تتولى تحديد قيمة الدية .ويتعلق األمر هنا بتنشيط مرجعية القبيلة والتضامن القبلي إلدارة
الرحل.
النزاعات المترتبة عن المرحلة االنتقالية الناتجة من عملية استقرار ّ
ّأمــا الفترة الثانية ،فهي أيـ ًـضــا موسومة بعدم استقرار كبير ناتج مــن الـصــراع الداخلي الــذي عرفته البالد
وانفتاحها على اقتصاد السوق (انخفاض مستوى العيش ،ارتفاع نسب البطالة ،ارتفاع نسب اإلجرام).
في هذه الفترة ،ساهمت إعادة تنشيط اآلليات المحلية في احتواء قسم من النزاعات الداخلية التي لم
تتمكن مؤسسات الدولة والقضاء واألمن من حلها كما ينبغي .وكان ذلك در ًءا للصراعات المترتبة عن
تلك الخالفات والفوضى القبلية التي قد تسببها أحيانًا .وقد واكب هذا التجديدَ تثمين لآلليات العرفية
والقبلية والمصالحة (وال سيما الدية) ،فكان بمثابة صدى لخطاب التوافق الوطني.
يبين مـثــال كونفدرالية عـمــور أن المرجعية القبلية تـتـجــاوز ،حتى ضمن الـسـيــاقــات الـتــي فيها تنظيمات
ّ
قبلية ،األغراض القبلية الصرف ،أي إن األمر ال يتعلق بتدعيم التنظيم القبلي ومطالبه السياسية وتثمينها
بقدر ما َّ
أساسا في إدارة النزاعات داخل الوسط الحضري نفسه.
يوظف لتحقيق أهداف أخرى تتمثل
ً
ُتـسـتـعـمــل هــذه الـمــرجـعـيــة فــي سـيــاقــات خـصــوصـيــة انـتـقــالـيــة تـعـمــل عـلــى إرس ــاء أش ـكــال تـعـبــويــة جـمــاعـيــة،
مبررا لمعقولية الفعل
وإضفاء الشرعية عليها .وكما أشــرت إلــى ذلــك ،تصبح استعادة مرجعية القبيلة ً
الجماعي  -عبر تنزيله ضمن التقاليد القبلية الصالحة (أو القيم الثابتة) وطاقتها التعبوية باعتبارها تستند
إلى روابط قارة وأساسية وموثوقة ،أو هكذا ُينظر إليها.

خاتمة
لئن حافظت القبائل في الجزائر  -إلى حد ما  -على نفوذها في بعض مناطق السهول العليا والمناطق
الـصـحــراويــة ،فذلك ال يعني أن لها وز ًنــا فــي الساحة السياسية الوطنية .ورغــم أن مــوضــوع القبيلة عاد
لـلـبــروز عـلــى الـصـعـيــد الــوطـنــي ،وال سـيـمــا مـنــذ ظـهــور تنسيقية ال ـعــروش والــدوائــر والـبـلــديــات فــي منطقة
«القبائل» ،فإن الواقع القبلي مغاير تما ًما لما تقدمه وسائل اإلعالم؛ فالصورة التي تسوقها هذه األخيرة
بشأن منطقة «القبائل» كمجال لقبلية متجددة ،ساعدت السلطة السياسية على مواجهة االحتجاجات
بتطبيق مبدأ «االحتواء»( ،((2إال أن القبيلة تبقى في منطقة «القبائل» وفي باقي المجال الجزائري ،وربما
ً
وخصوصا
(سلبا أو إيجا ًبا) له دور في توجيه الفعل السياسي،
سياسيا
أبعد من ذلك ،أفقًا
ً
مثاليا ً
وشكل ً
ً
نوعا من الشرعية على
في أثناء الفترات االنتقالية ،حين تنتعش مرجعية القبيلة .هذه المرجعية تضفي ً
الفعل الجماعي ،وخاصة خالل الحمالت االنتخابية ،أو تعمل على نفيها كما هي الحال في رسالة
عبد النور المفتوحة .وسواء اس ُتخدمت القبيلة في اتجاه سلبي أو في اتجاه إيجابي ،فهي ال تزال تغذي
المخيال السياسي على المستويين المحلي والوطني.
(26) Mohamed Brahim Salhi, «Entre communauté et citoyenneté: Le Local en contestation. Le Cas de la Kabylie,» dans:
Annuaire de l’Afrique du Nord (Paris: Centre national de la recherche scientifique, 2005).
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يعقوب يوسف الكندري

القبيلة والمفاهيم السياسية
في المجتمع الخليجي المعاصر
ً
مثاال
المجتمع الكويتي
ً
تساؤل عا ًما مفاده :هل يمكن أن نقرأ الظواهر السياسية في المجتمع
تطرح الورقة هذه
الخليجي بشكل عــام ،والمجتمع الكويتي بشكل خــاص ،من دون الحاجة إلــى النظر
جزءا من ثقافة المجتمع؟ وهل ال يزال الفكر
إلى القبيلة والمفاهيم القبلية التي تُعتبر ً
الـقـبـلــي مــوجــو ًدا فــي الـمـجـتـمــع الـمـعــاصــر؟ ومــا مــدى تــأثـيــره فــي الـحـيــاة االجـتـمــاعـيــة عـلــى
وجه العموم ،وفي بعض الجوانب السياسية على وجه الخصوص؟ ثم تحاول الورقة،
وم ــن خ ــال االع ـت ـمــاد عـلــى دراس ــة مـيــدانـيــة اس ـ ُت ـخــدم االس ـت ـب ـيــان فـيـهــا أدا ًة ل ـهــا ،وطـ ِّـبـقــت
عـلــى  3437مـبـحــو ًثــا مــن جـمـيــع شــرائــح االجـتـمــاعـيــة الـمـخـتـلـفــة فــي الـمـجـتـمــع ،الـكـشــف
عــن أوج ــه االخـتــاف وال ـفــوارق بـيــن الـمـنـحــدريــن مــن األص ــول الـقـبـلـيــة والـمـنـحــدريــن مــن
ال ـج ــذور ال ـح ـض ــري ــة ف ــي ب ـع ــض ال ـم ـفــاه ـيــم ال ـس ـيــاس ـيــة داخـ ــل ال ـم ـج ـت ـمــع ال ـم ـع ــاص ــر .وق ــد
كـشـفــت الـنـتــائــج أيـ ًـضــا عــن الـفــوارق فــي هــذه الـمـفــاهـيــم بـيــن الـشــرائــح الـعـمــريــة الـمـخـتـلـفــة،
م ــن ال ـش ـبــاب وال ــراش ــدي ــن وك ـب ــار ال ـســن (م ـمــن عــاي ـشــوا ال ـح ـيــاة ال ـق ـب ـل ـيــة) .ورك ــزت الــورقــة
َ
بالمواطنة السياسية،
على مجموعة مــن المفاهيم السياسية للكشف عــن قضايا ترتبط
وم ـفــاه ـيــم ال ــوالء واالن ـت ـم ــاء ،واالت ـج ــاه ن ـحــو مــؤس ـســات الـمـجـتـمــع ال ـمــدنــي ،والـمـفــاهـيــم
الـمـتـعـلـقــة بــالــديـمـقــراطـيــة .وم ــن خ ــال ذل ــك كـلــه ،يـمـكــن االس ـتــرشــاد بـبـعــض الـتـصــورات
التي يراد بـهــا تــوضـيــح عـمـلـيــة ما يـسـ ّـمــى عـمـلـيــة االندماج االجـتـمــاعــي داخل الـمـجـتـمــع
الـحــديــث ،ومــدى تـحــقُّ ــق مـثــل هــذا االنــدمــاج فــي الـمـجـتـمــع الـمـعــا صــر ،ومــدى إمـكــان
أن يـكــون لـلـقـبـيـلــة  -بـمـفــاهـيـمـهــا  -تــأثـيــر.

* أستاذ االجتماع والخدمة االجتماعية ،جامعة الكويت.
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مقدمة
تُعتبر القبيلة ،على اختالف أشكالها في المجتمع الخليجي ،وبناء على ارتباطها بالصحراء
والـبــاديــة والـبـحــر وســاحــل الـخـلـيــج والــزراعــة فــي الــواحــات ،الــوحــدة االجـتـمــاعـيــة الــرئـيـسـيــة في
هــذه الـمـجـتـمــع  ،وك ــان لـهــا عـلــى مــر الــزمــن أدوار م ـه ـم ـة((( .ولـعــل األدب ـيــات الـمـعــاصــرة تـنـظــر غــالـ ًـبــا إلــى
القبيلة على أنها تنتمي إلى الصحراء ،أو على أنها بدوية ،وهذا هو المفهوم الدارج واألكثر استخدا ًما
وشيوعا على الرغم من عدم دقة الربط بين القبيلة والبداوة اللتين تمثالن مفهومين مختلفين ،كما أشار
ً
إلــى ذلــك المختصون والباحثون فــي مجال األنثروبولوجيا واالجـتـمــاع .بيد أن البحث هنا ينطلق من
القبيلة الصحراوية ،أو القبيلة البدوية التي شكلت الجزء األكبر من حياة المجتمع الخليجي ،واحتلت
مـســاحــة جـغــرافـيــة كـبـيــرة فــي هــذا الـمـحـيــط ،فـجــاء تــأثـيــرهــا كـبـيـ ًـرا بـعــد انــدمــاجـهــا بالمجتمع المستقر الــذي
شمل السواحل الخليجية والمناطق الزراعية المتاحة ،فكان االنــدمــاج المكاني في المدينة الحديثة.
ً
ولعل هذا االندماج المكاني لم يكن
يسميه األنثروبولوجيون((( التشابه الثقافي أو
شامل ليصل إلى ما ّ
االنــدمــاج الثقافي الكامل )(Assimilation؛ فالقبيلة ،كنظام اجتماعي ،يحمل أفــرادهــا مفاهيم ورؤى
وتـصــورات خاصة في شــأن المحيط االجتماعي الــذي يعيشون فيه ،فتتشكل الثقافة القبلية من خالل
هــذا الـمـحـيــط .وقــد ج ــاءت هــذه الـمـفــاهـيــم وال ـت ـصــورات وال ــرؤى الـتــي رسـخــت فــي حـيــاة ابــن الـصـحــراء
وكونت شخصيته التي تميز بها.
متوافقة ومتكيفة مع البيئة الطبيعية التي يعيشهاّ ،
شهدت منطقة الخليج العربي تغيرات اجتماعية وثقافية ناجمة عن اكتشاف النفط فيها .وكان للتغيرات
نظرا إلى أن التغير
الهيكلية تلك تأثير مباشر وسريع في البناء االجتماعي العام داخل هذا المجتمعً ،
الــذي يحدث في المعطيات المادية للعناصر الثقافية يجري بشكل أســرع من ذلــك الــذي يحدث في
العناصر الالمادية ،ولذلك ،ظل كثير من هذه العناصر موجو ًدا في فكر األفراد ،ومن ثم انتهت القبيلة
في المجتمع الخليجي بشكلها المادي العام ،ودخلت المدينة وحياة الحاضرة ،ولكن ظل بعض من
القيم واألفكار والرؤى والتصورات الالمادية موجو ًدا رغم تغيره السريع في شكله العام.

إذن هذا التغير المزدوج لم يحدث بشكل متساو؛ فكثير من الــرؤى والمفاهيم بقي غير منصهر تما ًما
في المجتمع المعاصرّ ،
يسمى الثقافة الفرعية داخل المجتمع ،وهو ما دفع بعدد
وشكل من خالله ما ّ
يسمى التمايز الثقافي.
البعد الالمادي ودراسة ما ّ
كبير من المهتمين بالجوانب الثقافية إلى التركيز على ُ

شـهــد الـنـظــام الـقـبـلــي ت ـحـ ّـو ًل فــانـتـقـلــت الـقـبـلـيــة إلــى نـظــام الــدولــة ،وتـحــدد لـهــا دور جــديــد بـعــد إذ دخـلــت
مرحلة التحضر بجميع أشكاله نتيجة التغيرات االجتماعية واالقتصادية السريعة التي مرت بالمنطقة.
حول المدينة إلى مركز جذب متميز
وكانت النهضة التعليمية واالقتصادية هي العنصر األساسي الذي ّ
لعائالت وقبائل من خارج الحدود اإلقليمية .وعرف المجتمع المحلي ،تحديدً ا ،عملية الدمج الكبير
بعد تضاعف أسعار النفط سنة  ،1973وأصبح ألبناء البادية مكان ودور على الس ّلم الوظيفي للدولة
في الميادين المؤسسية المختلفة .ومع االنخراط في التعليم وتزايده ،استمرت المحافظة على العادات
((( انظر :محمد غانم الرميحي ،الخليج ليس ً
نفطا :دراسة في اشكالية التنمية والوحدة (دبي :دار مدارك للنشر.)2013 ،

(2) Mary C. Waters and Tomás R. Jiménez, «Assessing Immigrant Assimilation: New Empirical and Theoretical Challenges,» in: Annual Review of Sociology (Palo Alto, Calif.: Annual Reviews Inc., 2005), pp. 105–125.

تاسارد
ً
مثاال
القبيلة والمفاهيم السياسية في المجتمع الخليجي المعاصر :المجتمع الكويتي

القديمة ،وال سيما تلك المرتبطة بعادات التضامن القبلي؛ فالتغير الذي حدث في الهيكل السكاني لم
يقترن بعملية تغير بالدرجة نفسها في القيم والعادات لمصلحة الشروط المدنية الجديدة(((.
لـعــل مــن أبــرز المفاهيم الـتــي يحملها أهــل الـبــاديــة هــي تـلــك الـتــي تتعلق بــالـجــوانــب الـسـيــاسـيــة .وبحكم
البعد السياسي
االنتماء إلى نظام قبلي تسيطر عليه تقاليد قبلية تنظم شؤون المجتمع التقليدي ،يعتبر ُ
من الجوانب الرئيسية في الحياة االجتماعية .ثم إن هذه المفاهيم المترسخة في حياة ابن البادية ال بد
لها من أن تؤثر في حياة الحاضرة والمدينة عند االنتقال إلى العيش فيها .والسؤال من شقين :هل ما
زالت هذه المفاهيم سارية في المجتمع المعاصر؟ وإلى أي مدى تختلف عن تلك المفاهيم السياسية
االجتماعية التي يحملها أبناء المجتمع المنحدرين من جذور مدينية أقدم؟
بناء عليه ،تفترض الــدراســة الحالية أن األفــراد الذين لهم جــذور قبلية ينظرون إلــى السياسة بدرجة من
اإليجابية تفوق تلك التي عند ذوي الجذور الحضرية ،وسندنا في ذلك هو أن القيم التي ورثوها عن
المجتمع القبلي تـعــزز هــذه الـنـظــرة ،ألنـهــا تشكل عناصر ثقافية ال تتغير بالسرعة ذاتـهــا الـتــي تتغير بها
العناصر المادية.
تـسـعــى ال ــدراس ــة ه ــذه إل ــى الـتــركـيــز عـلــى أح ــد أب ـعــاد ال ـت ـغ ـيــرات االجـتـمــاعـيــة والـثـقــافـيــة ال ـتــي ط ــرأت على
المجتمع الخليجي بشكل عام ،وتتعلق بالظاهرة السياسية ،وتهتم تحديدً ا باتجاهات الرأي نحو جملة
من المسائل ذات العالقة بالظاهرة السياسية في عمومها ،ومــا يرتبط بها من مفاهيم وتـصــورات ،مثل
الـمــواطـنــة والـهــويــة والـمـشــاركــة السياسية وغـيــرهــا .وسـيـجــري الـتــركـيــز عـلــى المجتمع الـكــويـتــي كــأنـمــوذج
لحالة المجتمع الخليجي.
تـهــدف الــدراســة بشكل عــام إلــى اإلجــابــة عـ ّـمــا يتعلق بـمــدى تأثير الثقافة القبلية ومرجعياتها فــي الحياة
االجتماعية عمو ًما والحياة السياسية بشكل خاص .كما ستهتم الدراسة بدور المؤسسات االجتماعية
َ
المواطنة والمشاركة السياسية .مــن ناحية أخــرى ،تسعى الــدراســة إلــى الكشف عن
فــي تعزيز مفاهيم
(ممن عايشوا الحياة القبلية)
الفروق بين الشرائح العمرية المختلفة من الشباب والراشدين وكبار السن ّ
فــي تعاملهم مــع هــذه الـمـفــاهـيــم .وقــد ركــزت الــدراســة عـلــى مجموعة مــن المفاهيم السياسية للكشف
عــن هــذه ال ـفــروق ،مـثــل الـمـ َ
ـواطـنــة والـهــويــة المجتمعية والـمـجـتـمــع الـمــدنــي والــديـمـقــراطـيــة .ونـهــدف من
خــال الكشف عــن هــذه الـفــروق إلــى االسـتــرشــاد بـشــأن الـتـصــورات الـتــي مــن الممكن أن تــوضــح عملية
يسمى االنــدمــاج االجتماعي داخــل المجتمع الكويتي الـحــديــث ،ومــدى تأثير المفاهيم القبلية في
مــا ّ
هذه العملية.

المفاهيم السياسية للقبيلة

تــو ّلــدت عــن الــروابــط االجتماعية القائمة فــي القبيلة وانقسامها إلــى بــدنــات وعـشــائــر عــاقــات سياسية.
وتــو ّلــد ما هو معروف في نظام القبيلة السياسي بــأن يكون لكل مجموعة أو تجمع أو كيان اجتماعي

((( شفيق ناظم الغبرا ،الـكــويــت :دراســة فــي آلـيــات الــدولــة القطرية والسلطة والمجتمع ،سلسلة دراســات مشروع المجتمع المدني
والتحول الديموقراطي في الوطن العربي (بيروت :مركز ابن خلدون للدراسات اإلنمائية ،)1995 ،ص .60 - 53
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ـدرج
يسمى األمـيــر أو الشيخ .وهـنــاك فــي الـعــاقــات السياسية لمشيخة القبائل تـ ّ
مــن أهــل الـبــاديــة رئيس ّ
هــرمــي مبني عـلــى حـجــم الـمـجـمــوعــات الـتــي تختلف مــن بــدنــة إلــى عـشـيــرة ومــن ثــم إلــى قبيلة .ويـجــري
وغالبا ما يتم التوريث السياسي القبلي فتنتقل به المشيخة،
اختيار الشيوخ ضمن دائرة العائلة الواحدة،
ً
ً
مثل،من جيل إلى جيل .ويتم اختيار شيخ القبيلة بتوافق اآلراء وبعد عملية تشاورية ،وليس العتبارات
(((
تمارس فيه
سياسية تتعلق باألداء السياسي ؛ فهناك مجلس تقليدي أشبه ما يكون بمجلس للحكمَ ،
الـجــوانــب السياسية الـخــاصــة بالقبيلة ،وإدارة شــؤونـهــا الـعــامـة((( .وشـيــخ القبيلة يـكــون فــي الـغــالــب كبير
الـســن ،ومـمــن يحظون بمكانة اجتماعية عالية عند أفــراد القبيلة ،وتــرجــع إلـيــه كلمة الفصل فــي جميع
األمور الخاصة بالقبيلة((( .هناك من يصف هذه البنية بأنها ديمقراطية ،فال وجود للسلطة االستبدادية،
وال استعباد لآلخر في ظل هــذا النظام؛ إذ تصدر الـقــرارات وفقًا لسلسلة هرمية سياسية من المجالس
الـقـبـلـيــة ،تـبــدأ مــن قــاعــدتـهــا ،وهــي مـجــالــس األس ــر والـعــائــات وال ـبــدنــات ،وتـتـحــرك ص ـعــو ًدا إلــى مستوى
العشيرة ،والعشائر الفرعية ثم إلى مجلس رئاسة القبيلة األعلى .وللجميع حرية إبداء الرأي بما يرعى
أو يحقق مصالح القبيلة .و ُت ّتخذ القرارات في النهاية بناء على أوجه النظر التي يطرحها الجميع ،ومن
توسم فيهم رجــاحــة العقل مــن صغار الـسـن(((.
يمثلون أبـنــاء القبيلة ،وبالتحديد مــن كبار الـســن ،ومــن ُي َّ
و ُيعتبر هــذا النظام مــو ّلــدً ا ألهــم الـتـصــورات السياسية التي ترسخت فــي ثقافة القبيلة؛ تلك التي تعطي
الشرعية للمجلس القبلي حق التمثيل والتصرف وإدارة شؤون القبيلة.
فــي مــا يتعلق ب ــاألرض واالنـتـمــاء إلـيـهــا ،لــم تـكــن فـكــرة الـسـيــادة عـلــى األرض مــوجــودة ،ولــم تـكــن أيـ ًـضــا
تشكل أهمية بالنسبة إلى القبائل التي كان معظمها يعتمد على الترحل واالنتقال من مكان إلى آخر؛
«فاستمرار الــوالء للقبيلة أو نقضه أو تحالف القبائل هو الــذي يحدد االرتباط بــاألرض من عدمه»(((.
لذلك ،فبعد عملية التوطين التي جرت في مجتمعات الخليج ،ظهر تحد يتعلق باالستقرار في المدينة،
وتمثّل هــذا التحدي في قــدرة المفاهيم القبلية على االنسجام والتوافق مع مجتمع المدينة ،وتحديدً ا
قدرتها على التعايش مــع المؤسسات االجتماعية الحديثة الـمـتـعــددة ،ســواء السياسية أو اإلعــامـيــة أو
التربوية أو التشريعية ،وغـيــرهــا مــن الـمــؤسـســات ،وبالتالي مــدى مــاءمــة المفاهيم القبلية القائمة على
َ
المواطنة والهوية المجتمعية المشتركة .كان
القرابة والعصبية والثأر وحرية التنقل في الفضاء لمفاهيم
ال ـســؤال هــو كـيــف يـمـكــن تحقيق وتـعــزيــز مــواطـنــة صــالـحــة بــأبـعــادهــا كــافــة ،فتحمل فــي مـضـمــونـهــا الــوالء
لــأرض واالنتماء إليها ،باإلضافة إلــى احترامها الــرأي والــرأي اآلخــر ،والثقافات االجتماعية المختلفة
التي تعيش فــي نطاق اإلقليم الــواحــد ،وكيف تتحول إلــى شعور بهوية اجتماعية وطنية واحــدة تشمل
الجميعُ ،منصهرة بعضها مع بعض وفق أحكام القانون والتشريعات(((.
(4) Alan Keohane, Bedouin: Nomads of the Desert (Hong Kong: Colorcraft limited, 1994).

((( حسن مغنية ،مجالس العرب (بيروت :مؤسسة عز الدين.)1982 ،

(6) Philip K. Hitti, History of the Arabs from the Earliest Times to the Present (London: Macmillan; New York: St
Martin’s Press, 1970).
(7) Shirley Kay, The Bedouin (New York: Crane, Russak and Company Inc., 1978).

((( الرميحي ،ص .61
((( يعقوب يوسف الكندري ،حمود فهد القشعان ،ومحمد عبدالعزيز الضويحي« ،قيم المواطنة واالنتماء :دراســة على عينة من
الشباب في المجتمع الكويتي» ،مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية ،العدد  ،142مجلد 2011 ،37؛ يعقوب يوسف الكندري= ،

تاسارد
ً
مثاال
القبيلة والمفاهيم السياسية في المجتمع الخليجي المعاصر :المجتمع الكويتي

قامت السلطة المركزية في دول الخليج العربي بشكل عام ،وفي الكويت بشكل خاص ،بدمج القبيلة
في المؤسسات المحلية ،مع اختالف هذا االندماج وتفاوته من بلد إلى آخر ،فجاء التمثيل القبلي في
مختلف القطاعات المحلية وفــي جميع التنظيمات السياسية واالجتماعية ،بــد ًءا مــن مجلس الــوزراء
ومجلس األمة إلى المؤسسات الحكومية واألهلية األخرى في قاعدة الهرم اإلداري .ولتسهيل عملية
االنــدمــاج االجتماعي الـعــام ،وفــرت القبيلة عناصر أخــرى ،مثل الكفاءة والتعليم والـخـبــرة ،وغيرها من
األمــور لالندماج في قطاعات أخــرى داخــل المجتمع ومؤسساته؛ ففي المجال السياسي ،جــاء الفكر
واأليــديــولــوجـيــات الـتــي يحملها الشخص ،وكــذلــك التعليم ،كعناصر مهمة لــدخــول المعترك السياسي
والوصول إلى مقاعد البرلمان ،هذا باإلضافة إلى عوامل أخرى مثل الدين ومهارات التواصل والقدرة
على اإلقناع وإلى ما هنالك .وحتى عند التشكيل الحكومي ،كانت مثل هذه العناصر مهمة في عملية
االختيار؛ فعلى سبيل المثال ،يشير خلدون النقيب إلى أن التيارات الدينية من الطائفتين السنية والشيعية
كسبت «مواقع جديدة على حساب القيادات القبلية والطائفية التقليدية»( .((1ويشير دبي حربي إلى «أن
القبيلة تخلت عن مرشحيها التقليديين وزعاماتها التاريخية ونــواب الخدمات لصالح المرشحين إلى
أصـحــاب الـمــواقــف واآلراء الـسـيــاسـيــة ،»...وقــد جــاء ذلــك «بـتـحــالــف بـيــن الـتـيــارات السياسية األصــولـيــة
والقبلية»( ،((1وهــذا ما عــزز عملية االنــدمــاج االجتماعي بين الشرائح االجتماعية التي تالقت جميعها
عند منطلقات التعليم والدين والفكر واأليديولوجيا واالنتماء الحزبي ،وغيرها.
من أبرز القيم االجتماعية والسياسية للمجتمع القبلي تلك المرتبطة بمفهوم التعصب بمعناه اإليجابي.
مباشرا بالظروف الطبيعية ً
ً
أول ،وبتأثير العامل
ارتباطا
وقد أكد ابن خلدون أن التعصب القبلي ارتبط
ً
(((1
الـقــرابــي فــي الحياة االجتماعية فــي المجتمع الـبــدوي الـصـحــراوي ثــانـ ًـيـا  .وعــزا مفهوم التعصب إلى
الطبيعة الـصـحــراويــة وعـنـصــر الـقــرابــة؛ فـمــن دون تحقيق الـمـســانــدة االجـتـمــاعـيــة الـفـ ّـعــالــة والـمــؤثــرة ،ومــن
دون الشعور بالحماية التي تحققها المجموعة القرابية التي ينتمي إليها الفرد ،يفقد هذا األخير مكانه
ودوره بين أفراد القبيلة ،ويتسبب ذلك في ضياعه( .((1وللدين ً
أيضا دور مهم في تعزيز قيم التماسك
االجتماعي عند أهــل البادية ومــا جــاء فيها من تعليمات تحث على القرابة .واالعتناء باألقرباء يصب
في االتجاه نفسه ،ولهذا ُيعرف أهل البادية بشكل عام بتدينهم وورعهم الديني ،ويرى بعضهم أن سمة
التدين هي من طبيعة أهل البادية(.((1
لـكــن هـنــاك أيـ ًـضــا الـ ُـبـعــد الـسـلـبــي لـمــا يـسـ ّـمــى الـعـصـبـيــة والـنـعــرات الـقـبـلـيــة ،ونـعـنــي هـنــا االنـتـصــار للقبيلة
ف ــي األحـ ــوال ك ـل ـهــا ،ورب ـم ــا ال يـ ــزال ه ــذا الـ ُـب ـعــد م ـتــرسـ ًـخــا ف ــي ال ـح ـيــاة االج ـت ـمــاع ـيــة الـ ُـم ـعــاصــرة .وي ـفــرق
= «الثقافة الدستورية والتاريخية ودورها في تعزيز المواطنة :دراسة على عينة من الشباب الكويتي »،ورقة قدمت إلى« :مناهج التعليم
فــي دولــة الـكــويــت بـيــن تــأصـيــل الـهــويــة وتحقيق الـتـنـمـيــة( »،الـمــؤتـمــر األربـعـيــن لجمعية المعلمين الـكــويـتـيــة ،الـكــويــت 23 - 21 ،آذار/
مارس .)2011
( ((1خلدون حسن النقيب ،صراع القبلية والديمقراطية :حالة الكويت (بيروت :دار الساقي ،)1996 ،ص .247
( ((1دبــي الهيلم الحربي ،الــدوائــر االنتخابية الخمس :قــراءة فــي التركيبة االجتماعية والسياسية ،قــانــون رقــم  42لسنة  2006بشأن
انتخابات مجلس األمة الكويتي (الكويت :شركة السياسي للنشر والتوزيع ،)2007 ،ص .182
( ((1أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ،مقدمة ابن خلدون ،تحقيق أحمد حامد الطاهر (القاهرة :دار الفجر للتراث.)1991 ،
(13) Raphael Patai, The Arab Mind (New York: Scribner, 1973).
(14) Shirley Kay, The Bedouin (New York: Crane, Russak and Company Inc., 1978).
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عـبــد الـمــالــك التميمي فــي هــذا الـجــانــب بـيــن مــا ُيـسـ ّـمــى القبلية والـقـبـيـلــة ،فـيـقــول ..« :إن أغلبنا قبليون
فــي تـفـكـيــرنــا ،ولـكــن لـيــس بــالـضــرورة أن يـكــون أغـلـبـنــا مــن الـقـبــائــل»( .((1والـجــانــب الـمـهــم والـخـطـيــر هو
التفاخر بهذا االنتماء إلى القبيلة أو إلى المجموعة في مقابل التعصب ضد شرائح اجتماعية ُأخرى،
وتـكــويــن مـشــاعــر مُـعــاديــة لـهــم عـلــى ُأســس قـبـلـيــة فـئــويــة ،وهــو أمــر يـفــرق الـمـجـتـمــع ويـشـتـتـه( ،((1ومــن ثم
يشتغل التعصب القبلي مـعـ ً
َ
المواطنة والهوية المجتمعية ،ويساهم فــي إضعاف
ـول مــن مـعــاول هــدم
أمنه واستقراره.
مفاهيم الدراسة

 الـقـبـيـلــة :نـعــرف أن مـفـهــوم القبيلة ال يـحـظــى بــاالتـفــاق العلمي إذ هــو مخت َلف فــي مـضـمــونــه .ولحاجةالبحث إلى تعريف سهل االستعمال ،قمنا أعاله بتقديم تعريف وصفي إمبريقي لما نعنيه بالقبيلة.

ركزنا خالل البحث الميداني على فكرة الشعور باالنتماء إلى هذه القبيلة ،بمعنى أننا سألنا المبحوثين
ً
أول هل كانوا يعتبرون أنفسهم أعضاء في قبيلة ما أم أنهم يصرحون بأنهم من أصول قبلية .وقد ساعدنا
هذا على القيام بالقياسات اإلحصائية التي خططنا لها.

 الـمــؤسـســات االجـتـمــاعـيــة« :تـعـ ّـرف الـمــؤسـســة االجـتـمــاعـيــة بــأنـهــا نـظــام مــركّ ــب مــن الـمـعــايـيــر االجتماعيةالمتكاملة المنظمة مــن أجــل المحافظة على قيمة اجتماعية أســاسـيــة»( .((1وقــد تـنــاولــت الــدراســة أربــع
مؤسسات اجتماعية داخل المجتمع الكويتي ،وهي:
• الـمــؤسـســة األمـنـيــةُ :يختزل دورهــا فــي هــذه الــدراســة إلــى دور وزارة الداخلية تـحــديــدً ا ،فهي المؤسسة
الرسمية األولى المسؤولة عن األمن والحفاظ عليه ،وعن تحقيق االستقرار وتطبيق القانون.

• المؤسسة الدينية :تتمثّل في هذه الدراسة في وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية .وهي المؤسسة
ال ـت ــي ت ـقــع ت ـحــت إش ــراف ـه ــا ال ـم ـســاجــد واألئـ ـم ــة وخ ـط ـب ــاء ال ـج ـم ـعــة ،عـ ــاوة ع ـلــى ف ـعــال ـيــات ون ـشــاطــات
دينية أخرى.

• مؤسسات المجتمع المدني :نعني بها في هذه الدراسة المؤسسات التي تساهم  -بطريقة أو بأخرى -
في خدمة المجتمع من منطلقات واهتمامات واتجاهات مدنية ،مثل جمعية حقوق اإلنسان وجمعية
المحامين وجمعية المعلمين الكويتية ورابطة االجتماعيين والجمعية الثقافية النسائية ورابطة األدبــاء
وجمعية الصحافيين وجمعية اإلصــاح االجتماعي وجمعيه إحياء التراث اإلسالمي وجمعية الثقافة،
وغيرها من الجمعيات والروابط والمؤسسات المختلفة المنتشرة.
• المؤسسة التشريعية :تتمثّل هنا في مجلس األمة الكويتي الذي تقع على عاتقه عملية تشريع القوانين.

( ((1عبد المالك خلف التميمي« ،المجتمع المدني في الكويت منذ االستقالل إلى االحتالل »،1990 - 1961 ،في :الكويت
والـمـجـتـمــع الـمــدنــي :مـجـمــوعــة مـحــاضــرات الـمــوســم الـثـقــافــي الــرابــع والـعـشــريــن لــرابـطــة االجـتـمــاعـيـيــن ،الـكــويــت ١٦ - ٢ ،م ــارس ١٩٩٧
(الكويت :مطبوعات رابطة االجتماعيين ،)]1997[ ،ص .26
( ((1عـبــدالـغـفــار نـصــر« ،صفحات مــن الـتــراث العربي اإلســامــي :العصبية القبلية ،مفهومها وآفــاتـهــا »،مجلة المعرفة ،الـعــدد ،410
المجلد .48 - 29 ،1997 ،36
( ((1محمد نبيل جامع ،علم االجتماع المعاصر ووصايا التنمية (القاهرة :دار الجامعة الجديدة ،)2011 ،ص .8

تاسارد
ً
مثاال
القبيلة والمفاهيم السياسية في المجتمع الخليجي المعاصر :المجتمع الكويتي

 الـهــويــة المجتمعية :نقصد بالهوية المجتمعية االنتماء إلــى جغرافيا وتــاريــخ ومصالح مشتركة جامعةألكثر من طائفة وثقافة( .((1وهي هنا تشمل التراث الوطني والتراث المحلي ،ونظام المعتقدات الذي
وأخيرا االعتداد بالمنتوج المحلي والمتمثّل في التشبث بالتشجيع على
يرتبط بحرية االعتقاد الديني،
ً
استهالك المنتوج المحلي ً
بدل من المنتوجات األجنبية األخرى ،وبمدى الشعور بأهمية ذلك بالنسبة
إلى االقتصاد الوطني.
 الـقـيــم االجـتـمــاعـيــة الـسـيــاسـيــة :وهــي تـلــك الـقـيــم الـتــي تــرتـبــط بــالـمــدلــوالت السياسية للقيم االجتماعية،مثل المشاركة في المناسبات واألعياد الوطنية ،واالفتخار بتطبيق الديمقراطية واحترام رموز السلطة،
واالعتزاز بالهوية وتاريخ األجداد ،وغيرها من المفاهيم االجتماعية.
 االتجاهات السياسية نحو المشاركة والديمقراطية :وهي تلك االتجاهات والرؤى الخاصة بالمشاركةالشعبية في االنتخابات ،وبتعزيز مبادئ الديمقراطية بكفاءة المرشح ،وبتغليب مصلحة الوطن على
االخ ـت ـيــار الـفـئــوي والـطــائـفــي وال ـت ـيــار الـسـيــاســي ،والـمـتـعـلـقــة بــاالهـتـمــام ب ــاألح ــداث الــداخـلـيــة والـخــارجـيــة
والمشاركة بفعالية في الحياة السياسية.
أسئلة الدراسة

تـسـعــى دراسـتـنــا لــإجــابــة عــن األسـئـلــة اآلت ـيــة :هــل هـنــاك ف ــروق دال ــة إحـصــائـ ًـيــا فــي اتـجــاهــات أف ــراد العينة
َ
المواطنة (المؤسسة األمنية ،المؤسسة الدينية،
نحو دور بعض المؤسسات االجتماعية في تعزيز قيم
مــؤس ـســات الـمـجـتـمــع ال ـمــدنــي ،الـمــؤسـســة الـتـشــريـعـيــة)؟ هــل ه ـنــاك ف ــروق دال ــة إحـصــائـ ًـيــا فــي اتـجــاهــات
أفــراد العينة نحو مفاهيم الهوية المجتمعية وأبعادها األربعة (التراث الوطني ،التجانس الثقافي ،نسق
المعتقدات ،االعتداد بالمنتوج المحلي)؟
هــل هـنــاك ف ــروق دال ــة إحـصــائـ ًـيــا فــي اتـجــاهــات أف ــراد الـعـيـنــة نـحــو الـمـفــاهـيــم المتعلقة بــالـقـيــم االجـتـمــاعـيــة
السياسية ،وباالتجاه نحو المشاركة والديمقراطية؟
هــل هـنــاك ف ــروق دال ــة إحـصــائـ ًـيــا بـيــن الـشــرائــح الـعـمــريــة الـمـخـتـلـفــة لـلـمـنـحــدريــن مــن ج ــذور قـبـلـيــة ،فــي ما
يخص اتجاهاتهم نحو المفاهيم المتعلقة بالقيم االجتماعية السياسية ،واالتـجــاهــات السياسية نحو
المشاركة والديمقراطية؟
منهجية الدراسة

اعـتـمــدت ال ــدراس ــة عـلــى الـمـنـهــج الــوصـفــي الـتـحـلـيـلــي ال ـم ـقــارن ،وذل ــك بـهــدف الـمـقــارنــة بـيــن اتـجــاهــات
الـشــرائــح الثقافية والعمرية المختلفة بشأن مجموعة المفاهيم الخاصة بــالــدراســة .ويعتبر هــذا البحث
جز ًءا من مشروع أكبر تم تطبيقه على المجتمع الكويتي(.((1
( ((1حبيب صالح مهدي« ،دراسة في مفهوم الهوية »،دراسات إقليمية ،السنة  ،5العدد  ،)2009( 13ص .475
( ((1يـعـقــوب يــوســف الـكـنــدري [وآخ ــرون] ،قـيــم الـمــواطـنــة واالنـتـمــاء فــي ثـقــافــة المجتمع الـكــويـتــي ودور الـمــؤسـســات االجـتـمــاعـيــة في
تعزيزها (الكويت :مجلس الوزراء الكويتي ،مكتب اإلنماء االجتماعي[ ،تحت الطبع]).
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ع ّينة الدراسة

شـمـلــت عـ ّـيـنــة الــدراســة  3437مـسـتـجـيـ ًـبــا كــويـتـ ًـيــا مــن الـجـنـسـيــن ،مــوزعـيــن بـيــن هــذه الـشــرائــح المجتمعية
بعينة الدراسة
كافة ،ومــن الشرائح العمرية المختلفة .وقــد بلغ متوسط سن الشرائح العمرية الخاصة ّ
 30.98سنة (ع =  41.4( )10.97في المئة من الذكور ،و 58.5في المئة 1 ،في المئة غير مبين).
وشملت عملية التوزيع الجغرافي المحافظات الست في الكويت ،وتضمنت ً
أيضا جميع المستويات
االجتماعية واالقتصادية والثقافية والتعليمية.
العينة المناسب والكبير ،فال بد من الحذر من التعميم  ،مع أنها تعطي مؤشرات
على الرغم من حجم ّ
واضـحــة ومـهـمــة عــن خـصــائــص المجتمع الـكــويـتــي فــي مــا يتعلق بـمــوضــوع الــدراســة .ونـظـ ًـرا إلــى طبيعة
البيانات وأهميتها من جهة ،وضمان صــدق إجابات المبحوثين من جهة أخــرى ،روعــي خيار التطوع
العينة ،وجــاءت بعض االسـتـمــارات المرتجعة خالية من
عند اإلجــابــة عــن أسئلة الــدراســة وعند اختيار ّ
إجابات بعض المبحوثين ،أو مصحوبة باعتذار آخرين عن عدم تسليمها ،وكانت فئة الذكور الفئة التي
اعتذرت أغلبيتها عن عدم استكمال اإلجابات عن أسئلة االستمارة(.((2
أداة الدراسة

اع ُتمد على االستبيان أدا ًة رئيسية للدراسة ،وهو يتضمن المتغيرات الديموغرافية والبيانات األساسية
للمبحوث .ثم اع ُتمد على متغير السن ،واألصل القبلي أو الحضري كأبرز متغيرين في الدراسة .وتم
كذلك تقسيم سنة الميالد ،بغية استخدامها من أجل المقارنة ،إلى أربع شرائح بهدف المقارنة 24 :سنة
وأقــل ،من  25إلــى  40سنة ،من  41إلــى  59سنة ،ومــن  60سنة فما فــوق .وقــد ُطلب من المبحوث
تحديد جذوره التي ينتمي إليها ،حضرية أكانت أم قبلية.
لتحقيق غرض البحث وأهدافه ،اعتمدت الدراسة على المجموعة التالية من المقاييس:
_ مقياس االتجاهات السياسية نحو المشاركة والديمقراطية

العينة نحو الـمـشــاركــة والــديـمـقــراطـيــة .وشملت
يضم هــذا المقياس ثمانية بـنــود ترتبط بــاتـجــاهــات أفــراد ّ
االتجاهات مجموعة من األبعاد ذات الصلة ،مثل« :كفاءة المرشح وبرنامجه هو أساس اختياري له في
االنتخابات» ،و«مصلحة الوطن فوق القبيلة أو العائلة» ،و«مصلحة الوطن فوق المذهب والطائفة»،
و«مصلحة الوطن فوق التيار السياسي» ،و«أهتم بمتابعة األحداث السياسية الداخلية» ،و«أهتم بمتابعة
األحــداث السياسية الـخــارجـيــة» ،و«أشــارك فــي الحياة السياسية (االنـتـخــابــات ،صنع الـقــرار ،النشاطات
االجتماعية ...إلخ)» ،و«أتابع التحديات التي قد تواجه الوطن ومحاولة التعرف على الحلول المناسبة».
يتضمن هذا المقياس تحديد إجابة المبحوث من خالل مقياس خماسي يبدأ بموافق جدً ا = ( )1وينتهي
بـمـعــارض ج ــدً ا = ( .)5وال ب ــد مــن تــأكـيــد أن إجــابــة الـمـبـحــوثـيــن تتعلق بــدرجــة الــرفــض؛ فـبـمـقــدار القيمة
الكمية المرتفعة تكون درجة الرفض للعبارات الواردة .وقد مرت اإلجراءات المعتادة لقياس صدق هذه
( ((2ال بــد مــن اإلش ــارة إلــى أن عـلــى الــرغــم مــن عــامــل الـجـنــدر ،فــإن الــوقــوف عـلــى هــذا المتغير لـيــس مــن أه ــداف الــدراســة الحالية.
وسيكون للباحث دراسة تالية خاصة بالمقارنة بين الجنسين في موضوع المفاهيم السياسية.
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األداة وثباتها بأن ُعرضت على مجموعة من الباحثين في مجال العلوم االجتماعية والسلوكية ،وافقت
على العبارات وقياسها بعد أن ُأخــذ بــآراء الباحثين والتعديالت التي أبدوها .وقيس الثبات من خالل
ُم ِ
عامل ألفا كرونباخ الذي جاء بدرجة مناسبة يمكن االطمئنان إليها (.)0,83
_ مقياس القيم االجتماعية السياسية

يضم هــذا المقياس أربعة عشر بندً ا ترتبط بقياس القيم االجتماعية السياسية .وقــد تضمنت مجموعة
مــن األبـعــاد ذات الصلة مـثــل« :أش ــارك فــي المناسبات واألعـيــاد الــوطـنـيــة» ،و«أفـتـخــر ببلدي ألنـهــا تطبق
الديمقراطية» ،و«أحترم رموز السلطة في البلد» ،و«أحرص على تكوين صورة مشرفة عن الكويت في
الـخــارج» ،و«أعـتــز بهوية وتــاريــخ األج ــداد والـتــراث الــوطـنــي» ،و«أشـعــر بــالـشــوق للكويت عند السفر»،
و«أدافع عن وطني في كل المواقف التي تتطلب ذلك» ،و«أحرص على مستقبل الكويت»....
يتضمن هذا المقياس تحديد إجابة المبحوث من خالل مقياس خماسي يبدأ بموافق جدً ا = ( )1وينتهي
وعرضت هذه األداة على مجموعة من الباحثين في مجال العلوم االجتماعية
بمعارض جــدً ا = (ُ .)5
والسلوكية وافقت على العبارات وقياسها بعد األخــذ بــآراء الباحثين والتعديالت التي أبــدوهــا .وقيس
الثبات من خالل ُم ِ
عامل ألفا كرونباخ الذي جاء بدرجة مناسبة يمكن االطمئنان إليها (.)0,91
_ مقياس االتجاهات نحو دور المؤسسات االجتماعية

اس ُتخدمت في هذا المقياس أربعة أبعاد رئيسية تمثّلت في اآلتي:

• مـقـيــاس االت ـجــاه نـحــو دور الـمــؤسـســة األمـنـيــة :يتمثّل دور الـمــؤسـســة األمـنـيــة فــي عـمــل وزارة الداخلية
تحديدً ا؛ فهي المؤسسة الرسمية األولى المسؤولة عن األمن والحفاظ عليه .ويتكون هذا المقياس من
سبع عبارات تتجسد في «تطبيق القانون على الجميع» ،و«تتميز بفاعلية جهازها اإلعالمي» ،و«تقوم
بــالـتــوعـيــة الـمـنــاسـبــة ضــد الـشــائـعــات» ،و«ت ـعــزز مــن روح الـتـعــاون بـيــن أف ــراد الـمـجـتـمــع» ،و«ي ـقــوم الـجـهــاز
األمني بتحقيق العدالة بين المواطنين» ،و« ُيعتبر رجل الشرطة ً
مثال ُيحتذى به» ،و«يخلو جهاز الشرطة
من المحسوبية والواسطة».

• مـقـيــاس االت ـجــاه نـحــو دور الـمــؤسـســة الــديـنـيــة :يتمثّل دور الـمــؤسـســة الــديـنـيــة فــي عـمــل وزارة األوقــاف
والشؤون اإلسالمية تحديدً ا؛ فهي المؤسسة الرسمية األولى المسؤولة عن الشؤون الدينية .ويتكون من
تسع عبارات تتمثّل في «تعزيز أجهزة الوزارة العمل التطوعي» ،و«تعزيز خطبة الجمعة مفاهيم الوطنية
تلفزيونيا) قيم التسامح مــع اآلخ ــر» ،و«تـتـعــامــل الــوزارة
والـمــواطـنــة» ،و«تــؤكــد خطبة الجمعة (المنقولة
ً
مــع جميع الشرائح االجتماعية بــالـتـســاوي» ،و«تساهم الــدروس الدينية التي تنظمها الــوزارة فــي تعزيز
قيم الوحدة الوطنية» ،و«تساهم الــوزارة في ترسيخ قيم الوسطية واالعتدال الفكري» ،و«تؤكد الــوزارة
َ
المواطنة» ،و«يـقــوم المسجد بــدوره في التشديد على الترابط بين أفــراد
في ندواتها ومؤتمراتها مفهوم
المجتمع» ،و«يعرض إمام المسجد القضايا الوطنية بصورة متوازنة».

• م ـق ـي ــاس االتـ ـج ــاه ن ـح ــو دور م ــؤس ـس ــات ال ـم ـج ـت ـمــع ال ـم ــدن ــي :يــرت ـبــط ب ـمــؤس ـســات م ـثــل جـمـعـيــة حـقــوق
اإلنـســان ،وجمعية المحامين ،وجمعية المعلمين ،ورابطة االجتماعيين ،والجمعية الثقافية والنسائية،
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ويتكون من سبع عبارات تتمثّل في
وجمعية الصحافيين ..وغيرها من الجمعيات والروابط المتعددة.
ّ
«المساهمة فــي الـحــد مــن الـصــراع والـخــاف بين فـئــات المجتمع» ،و«الـمـســاهـمــة فــي التوعية بالوحدة
الوطنية» ،و«المشاركة بإيجابية في المناسبات الوطنية» ،و«التشجيع على العمل التطوعي» ،و«تمثيل
جميع أطياف المجتمع الكويتي» ،و«ممارسة دور فاعل في تحقيق الوحدة الوطنية» ،و«عكس الصورة
َ
والمواطنة في المحافل الدولية».
اإليجابية للوطن

ويتكون من عشر
• مقياس االتجاه نحو دور المؤسسة التشريعية :يرتبط بمؤسسة مجلس األمة تحديدً ا،
ّ
عـبــارات ،تتمثّل فــي «إثــارة المجلس التفرقة بين أفــراد المجتمع» ،و«تعميق نـظــام االنـتـخــابــات الحالي
مشاعر االختالف والصراع» ،و«اعتبار أغلب نواب األمة ً
مثال للمواطن الصالح» ،و«قيام االختالفات
الحالية بين األعـضــاء على أســاس مذهبي أو فـئــوي» ،و«تحقيق المجلس الــوحــدة الــوطـنـيــة» ،و«زيــادة
نظام الدوائر االنتخابية الحالي من الفرقة بين فئات المجتمع» ،و«تفاني عضو مجلس األمة في تحقيق
مـصـلـحــة الــوطــن» ،و«اح ـت ــرام أغـلــب أع ـضــاء مـجـلــس األم ــة ال ــرأي وال ــرأي اآلخ ــر» ،و«تـعـبـيــر اآلراء الـتــي
ُ
المواطن».طلب
يطرحها النواب عن إرادة الشعب» ،و«قيام المجلس بدوره على أكمل وجه لمصلحة
من المبحوثين تحديد درجة عدم موافقتهم على العبارات الواردة (الدرجة  = 1موافق بشدة عليها ،و5
=غير موافق بشدة عليها) ،حيث تعني الدرجة المتدنية درجة الموافقة بشدة في اتجاهات أفراد العينة،
وتعني الدرجات المرتفعة معارضة لهذه البنود .بمعنى آخــر ،تعني الدرجة العالية عدم الموافقة على
َ
المواطنة ،وتعني الدرجة المتدنية األكثر موافقة .كما يوجد
دور المؤسسة االجتماعية في تعزيز قيم
عكسيا ،وهي بالتحديد في المؤسسة التشريعية أي في مجلس األمة ،وهي
بعض البنود التي تصحح
ً
البنود  .6 ،4 ،2 ،1ولقياس الصدقُ ،عرض المقياس بأبعاده المختلفة على مجموعة من المحكمين
في مجال العلوم االجتماعية والسلوكية ،وعددهم ثمانية ،وذلك بهدف معرفة مدى دقة البنود من حيث
جميعا وافقوا على مضامين البنود بعد عملية التعديالت.
المضمون والصياغة ،حيث إن المحكمين
ً
وقـيــس ثـبــات األداة بــاسـتـخــدام ُمـعــامــل ألـفــا كــرون ـبــاخ ،وأوض ـحــت الـنـتــائــج أن درج ــات الـثـبــات لمقياس
االتـجــاه هــي كــاآلتــي :المؤسسة الدينية 0,91؛ المؤسسة األمـنـيــة 0,91؛ مــؤسـســات المجتمع المدني
0,92؛ المؤسسة التشريعية  ،0,86وهي درجات عالية ويدعو استخدامها إلى االطمئنان.

_ مقياس الهوية المجتمعية

هو مقياس من إعداد كيولر ) (Keillorوهالت) ،((2((Hultثم ُع ّدل بعض بنوده ليتالءم مع الثقافة المحلية
وليتوافق المجتمع مع اسم المجتمع الكويتي متى ما تطلبت الحاجة ذلك في هذه البنود .واس ُتخدم في
دراســة سابق ة( ،((2وهو يتكون من سبع عشرة عبارة ،ويشتمل على أربعة أبعاد رئيسية تتمثّل في التراث
الــوطـنــي ال ــذي يـضــم ثــاث ع ـبــارات تشمل قـضــايــا االهـتـمــام بـتــاريــخ الـكــويــت وتــراثـهــا؛ الـتـجــانــس الـثـقــافــي
الــذي يشمل أربــع عـبــارات تتضمن السمات الخاصة بالتجانس االجتماعي داخــل المجتمع المحلي؛
نظام المعتقدات الــذي يشمل خمس عبارات تتضمن حرية االعتقاد والمعتقدات الدينية في المجتمع
(21) Bruce D. Keillor, [et al.], «NATID: The Development and Application of a National Identity Measure for Use in
International Marketing,» Journal of International Marketing, vol. 4, no. 2 (1996), pp. 57-73
(22) Yagoub Al-Kandari, «Kuwaiti Diwaniyya and its Effect on National Identity,» (Unpublished Paper, [s. d.]).
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المحلي؛ االعتداد بالمنتوج المحلي ،وهو ُبعد يشتمل على خمس عبارات تتضمن التركيز على تشجيع
المنتوج المحلي مقارنة بالمنتوجات األجنبية ومدى الشعور بأهميتها بالنسبة إلى االقتصاد الوطني.

ُطـلــب مــن المبحوثين تـحــديــد درجــة عــدم موافقتهم عـلــى الـعـبــارات ال ــواردة (الــدرجــة  = 1مــوافــق بشدة
عليها ،و = 5غير موافق بشدة عليها) ،حيث تعني الدرجة المتدنية درجة الموافقة بشدة في اتجاهات
أف ــراد الـعـ ّـيـنــة ،وتـعـنــي الــدرجــات المرتفعة مـعــارضــة لـهــذه الـبـنــود .وقــد مــرت اإلج ــراءات الـمـعـتــادة لقياس
الصدق والثبات لهذه األداة في الدراسة المشار إليها سابقًا .وال بد من تأكيد أن إجابة المبحوثين في
جميع هذه المقاييس المستخدمة تتعلق بدرجة الرفض؛ فبمقدار زيادة القيمة الكمية وارتفاعها تكون
درجة الرفض للعبارات الواردة.

اإلجراءات واألساليب اإلحصائية

فــي هــذا الـصــدد ُأدخـلــت البيانات الخاصة فــي برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )(SPSS

(النسخة  .)19ولإلجابة عن أسئلة الدراسة ،اع ُتمد على اختبار ت ) ،(t-testوذلك لقياس الفروق بين
المنحدرين من الجذور الحضرية والمنحدرين من الجذور القبلية في المفاهيم السياسية .كما اع ُتمد
على اختبار ُمعامل التحليل األحــادي ) (ANOVAلقياس الفروق بين الشرائح العمرية المختلفة في
هذه المفاهيم المتعلقة بالقيم االجتماعية السياسية ،واالتجاهات نحو المشاركة والديمقراطية.

نتائج الدراسة
تنقسم نتائج الدراسة إلى أربعة أقسام ،ويمكن عرضها كاآلتي:
ــ الفروق في االتجاهات نحو دور المؤسسات في تعزيز المواطنة؛ االتجاهات نحو
دور المؤسسة األمنية في تعزيز قيم المواطنة

الختبار اتجاهات أفــراد العينة نحو دور المؤسسة األمنية في تعزيز قيم المواطنة ،وقياس الفروق بين
متغير الـجــذور (حـضــريــة/قـبـلـيــة) ،يشير الـجــدول ( )1إلــى الـفــروق فــي الـمـتــوســط الـحـســابــي واالنـحــراف
المعياري وقيمة (ت) لهذا المتغير.
الجدول ()1
العينة نحو دور المؤسسة األمنية
الفروق بين الجذور الحضرية والجذور القبلية في اتجاهات أفراد ّ
َ
المواطنة ،باستخدام المتوسط الحسابي (م) واالنحراف المعياري (ع) وقيمة (ت)
في تعزيز قيم
المتغير
الجذور

َ
المواطنة
االتجاه نحو دور المؤسسة األمنية في تعزيز قيم
م

ع

قيمة ت

حضرية

22.00

7.07

5.48

قبلية

20.56

7.38

مالحظة.P < 0.001 )*( :

*
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يـشـيــر ال ـجــدول ( )1إلــى أن هـنــاك فــرو ًقــا ذات دالل ــة إحـصــائـيــة بـيــن الـمـنـحــدريــن مــن ال ـجــذور الـحـضــريــة
العينة نحو المؤسسة األمنية ،ودورهــا في
والمنحدرين من الجذور القبلية في متوسط اتجاهات أفراد ّ
تعزيز قيم المواطنة؛ إذ سجل المنحدرون من جــذور حضرية معدالت أعلى في درجــة عدم الموافقة
على بـنــود مقياس االتـجــاهــات نحو دور المؤسسة األمـنـيــة .وحـ َّـل الـمـنـحــدرون مــن الـجــذور القبلية في
درجة أعلى من حيث درجة الموافقة على بنود المقياس ،وهذا يعني أن المنحدرين من الجذور القبلية
َ
المواطنة مقارن ًة بالمنحدرين من
يؤيدون بصورة أكبر دور المؤسسة األمنية في المجتمع في تعزيز قيم
الجذور الحضرية ،والفروق هناك دالة عند مستوى .0.001
ل ـت ـحــديــد ك ــل ب ـن ــد م ــن ب ـن ــود االت ـج ــاه ــات ن ـح ــو دور ال ـم ــؤس ـس ــة األم ـن ـي ــة ل ـت ـعــزيــز م ـفــاه ـيــم ال ـم ــواط ـن ــة،
يــوضــح الـ ـج ــدول ( )2ال ـف ــروق ف ــي ال ـم ـتــوس ـطــات ال ـح ـســاب ـيــة ،واالن ـح ــراف ــات ال ـم ـع ـيــاريــة ،وق ـيــم (ت)
لمتغير الجذور.
الجدول ()2
الفروق في المتوسط الحسابي (م) واالنحراف المعياري (ع) وقيمة (ت)
بين الجذور في األبعاد المتعددة لعبارات القيم األمنية
الجذور
المتغير

حضري
م (ع)

قبلي
م (ع)

قيمة ت

 .1تطبيق القانون على الجميع

)1.46( 3.01 )1.44( 3.26

4.82

 .2تتميز بفعالية جهازها اإلعالمي

)1.13( 2.73 )1.13( 2.87

3.35

 .3تقوم بالتوعية المناسبة ضد الشائعات

)1.17( 2.62 )1.16( 2.79

3.88

 .4تعزز من روح التعاون بين أفراد المجتمع

)1.16( 2.57 )1.14( 2.74

3.94

 .5يقوم الجهاز األمني بتحقيق العدالة بين المواطنين )1.31( 2.90 )1.25( 3.11

4.51

 .6يعتبر رجل الشرطة ً
مثال يحتذى به

)1.32( 3.09 )1.25( 3.37

6.13

 .7يخلو جهاز الشرطة من المحسوبية

)1.36( 3.71 )1.27( 3.97

5.18

***
**

***
***
***
***
***

مالحظات.P < 0.001 )***( P < 0.01. )**( :

ـاحــظ مــن خــال الـجــدول ()2
فــي مــا يتعلق بــالـفــروق بين جــذور المستجوبين الحضرية أو القبلية  ،يـ َ
العينة المنحدرين
العينة المنحدرين مــن الـجــذور الحضرية سجلوا مـعــدالت أعلى مــن أفــراد ّ
أن أفــراد ّ
العينة
من الـجــذور القبلية في درجــات معارضة جميع العبارات الــواردة في هــذا المقياس ،فجاء أفــراد ّ
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العينة ذوي الجذور الحضرية في جميع البنود الخاصة بدور
ذوو الجذور القبلية أكثر موافقة من أفراد ّ
َ
المواطنة.
المؤسسة األمنية لتعزيز قيم
• االت ـجــاهــات نـحــو دور الـمــؤسـســة الــديـنـيــة فــي تـعــزيــز قـيــم الـمــواطـنــة :الخـتـبــار اتـجــاهــات أف ــراد العينة
نـحــو دور الـمــؤسـســة الــديـنـيــة فــي تـعــزيــز قـيــم الـمـ َ
ـواطـنــة ،وقـيــاس الـفــروق بـيــن مـتـغـيــر الـجــذور (حـضــريــة/
قـبـلـيــة) ،يـشـيــر ال ـجــدول ( )3إلــى ال ـفــروق فــي الـمـتــوســط الـحـســابــي واالن ـحــراف الـمـعـيــاري وقـيـمــة (ت)
لهذا المتغير.
الجدول ()3
العينة نحو دور المؤسسة الدينية
الفروق بين الذكور واإلناث في اتجاهات أفراد ّ
َ
المواطنة ،باستخدام المتوسط الحسابي (م)
في تعزيز قيم
واالنحراف المعياري (ع) وقيمة (ت)
المتغير
الجذور

العينة نحو دور المؤسسة الدينية
اتجاهات أفراد ّ
َ
المواطنة
في تعزيز قيم
م

ع

حضرية

20.92

6.83

قبلية

18.72

5.96

قيمة ت
9.18

***

مالحظة.P < 0.001 )***( :

يشير الجدول ( )3إلى أن هناك فرو ًقا ذات داللة إحصائية بين المنحدرين من الجذور الحضرية
وال ـم ـن ـحــدر يــن م ــن ال ـج ــذور ال ـق ـب ـل ـيــة ف ــي م ـتــوســط ات ـج ــا ه ــات أفـ ــراد ال ـعـ ّـي ـنــة ن ـحــو ال ـمــؤس ـســة الــد ي ـن ـيــة
ودورهـ ــا ف ــي ت ـعــز يــز ق ـيــم ال ـم ـ َ
ـواط ـن ــة ،ح ـيــث س ـجــل أفـ ــراد ال ـعـ ّـي ـنــة ذوو ال ـج ــذور ال ـح ـضــر يــة م ـعــدالت
أعـلــى فــي درجــة عــدم الـمــوا فـقــة عـلــى مـقـيــاس االتـجــا هــات نـحــو دور الـمــؤسـســة الــد يـنـيــة ،وحـ ّـل أفــراد
الـعـيـنــة مــن الـجــذور الـقـبـلـيــة درجــة أعـلــى مــن حـيــث درجــة الـمــوا فـقــة عـلــى أفــراد الـعـ ّـيـنــة ،وهــذا يـعـنــي
أن الـمـنـحــدر يــن مــن ال ـجــذور الـقـبـلـيــة يــؤ يــدون ب ـصــورة أ ك ـبــر دور الـمــؤسـســة الــد يـنـيــة فــي تـعــز يــز قـيــم
ال ـمـ َ
ـواط ـنــة فــي الـمـجـتـمــع ،م ـقــارن ـ ًة بــالـمـنـحــدر يــن مــن ال ـجــذور ال ـح ـضــر يــة ،وال ـفــروق ه ـنــاك دال ــة عـنــد
مـسـتــوى .0.001
ل ـت ـحــديــد ك ــل ب ـنــد م ــن ب ـن ــود االت ـج ــاه ــات ن ـحــو دور ال ـمــؤس ـســة الــدي ـن ـيــة ل ـت ـعــزيــز م ـفــاه ـيــم ال ـم ـ َ
ـواط ـن ــة،
ي ــوض ــح الـ ـجـ ــدول ( )4ال ـف ــروق ف ــي ال ـم ـتــوس ـطــات ال ـح ـســاب ـيــة واالن ـح ــراف ــات ال ـم ـع ـيــاريــة وق ـي ــم (ت)
لمتغير الجذور.
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الجدول ()4

الفروق في المتوسط الحسابي (م) واالنحراف المعياري (ع) وقيمة (ت)
بين الجذور في األبعاد المتعددة لعبارات القيم الدينية
المتغير
 .1تعزز أجهزة الوزارة العمل التطوعي
 .2تعزز خطبة الجمعة من مفاهيم الوطنية والمواطنة

الجذور
حضري
م (ع)

قبلي
م (ع)

قيمة ت

4.85 )0,93( 2.17 )0,95( 2.34

***

7.35 )0,88( 1.97 )0,99( 2.23

***

تلفزيونيا) قيم التسامح
	.3تؤكد خطبة الجمعة (المنقولة
ً
مع اآلخر

9.03 )0,75( 1.78 )0,87( 2.05

 .4تتعامل الوزارة مع جميع الشرائح االجتماعية بالتساوي

5.12 )1.11( 2.41 )1.12( 2.62

	.5تساهم الدروس الدينية التي تنظمها الوزارة في تعزيز
قيم الوحدة الوطنية

***

***

8.68 )0,87( 2.07 )0,97( 2.36

***

	.6تساهم الوزارة في ترسيخ قيم الوسطية واالعتدال الفكري 6.77 )0,90( 2.19 )0,98( 2.42

***

َ
المواطنة
 .7تؤكد الوزارة في ندواتها ومؤتمراتها مفهوم

6.34 )0,92( 2.23 )0,95( 2.45

***

	.8يقوم المسجد بدوره في التشديد على الترابط بين
أفراد المجتمع

8.32 )0,83( 1.81 )0,96( 2.09

 .9يعرض إمام المسجد القضايا الوطنية بصورة متوازنة

7.29 )0,97( 2.17 )1.02( 2.44

***

***

مالحظة.P < 0.001 )***( :

ـاحــظ مــن خ ــال ال ـجــدول ( )4أن أف ــراد الـعـ ّـيـنــة مــن ذوي األص ــول الـحـضــريــة سـجـلــوا درج ــة أعـلــى
يـ َ

العينة من ذوي الـجــذور القبلية
في معارضة جميع العبارات الــواردة في هــذا المقياس ،فجاء أفــراد ّ

بــدرجــة أكثر موافقة مــن ذوي الـجــذور الحضرية على جميع البنود الخاصة بــدور المؤسسة الدينية
لـتـعــزيــز قـيــم الـمــواطـنــة داخ ــل الـمـجـتـمــع .وق ــد ج ــاءت الــداللــة فــي ه ــذه الـمـتـغـيــرات الـثــاثــة كـلـهــا عـنــد

مستوى .0.001

• االتـجــاهــات نحو دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز قيم المواطنة :الختبار اتجاهات أفراد
َ
المواطنة وقياس الفروق بين متغير الجذور
العينة نحو دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز قيم
ّ

(حضرية/قبلية) ،يشير الـجــدول ( )5إلــى الـفــروق في المتوسط الحسابي واالنـحــراف المعياري وقيمة

(ت) لهذا المتغير.

65

تاسارد
ً
مثاال
القبيلة والمفاهيم السياسية في المجتمع الخليجي المعاصر :المجتمع الكويتي

الجدول ()5
العينة نحو دور مؤسسات المجتمع
الفروق بين الجذور الحضرية والجذور القبلية في اتجاهات أفراد ّ
َ
المواطنة ،باستخدام المتوسط الحسابي (م) واالنحراف المعياري (ع) وقيمة (ت)
المدني في تعزيز قيم
َ
المواطنة
االتجاهات نحو دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز قيم

المتغير

م

الجذور

16.88

حضرية

16.03

قبلية

مالحظة.p < 0.01 )**( :

قيمة ت

ع

5.43

2.47

**

16.36

يـشـيــر ال ـجــدول ( )5إلــى أن هـنــاك فــرو ًقــا ذات دالل ــة إحـصــائـيــة بـيــن الـمـنـحــدريــن مــن ال ـجــذور الـحـضــريــة
العينة نحو مؤسسات المجتمع المدني
والمنحدرين مــن الـجــذور القبلية فــي متوسط اتجاهات أفــراد ّ
َ
المواطنة؛ إذ سجل المنحدرون من جذور حضرية معدالت أعلى في درجة عدم
ودورها في تعزيز قيم
الموافقة على بنود مقياس االتجاهات نحو دور مؤسسات المجتمع المدني ،وحـ ّـل المنحدرون من
الـجــذور القبلية درجــة أعلى من حيث درجــة الموافقة على بنود المقياس ،وهــذا يعني أن المنحدرين
َ
المواطنة مقارن ًة
من الجذور القبلية يؤيدون بصورة أكبر دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز قيم
بالمنحدرين من الجذور الحضرية ،والفروق هناك دالة عند مستوى .0.01
َ
المواطنة،
لتحديد كل بند من بنود االتجاهات نحو دور مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز مفاهيم
يوضح الجدول ( )6الفروق في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم (ت) لمتغير الجذور.
الجدول ()6
الفروق في المتوسط الحسابي (م) واالنحراف المعياري (ع) وقيمة (ت)
بين الجذور في األبعاد المتعددة لعبارات مؤسسات المجتمع المدني
المتغير
 .1تساهم في الحد من الصراع والخالف بين فئات المجتمع
 .2تساهم في التوعية بالوحدة الوطنية
 .3تشارك بإيجابية في المناسبات الوطنية
 .4تشجع على العمل التطوعي
 .5تمثّل جميع أطياف المجتمع الكويتي

دورا ً
فاعل في تحقيق الوحدة الوطنية
 .6تمارس ً

َ
والمواطنة في المحافل الدولية
.7تعكس الصورة اإليجابية للوطن

مالحظات.P < 0.001 )***( P < 0.01 )**( :

حضري
م (ع)

الجذور

قبلي
م (ع)

قيمة ت

4.36 )1.03( 2.40 )1.03( 2.56

***

2.64 )0,97( 2.35 )0,94( 2.44

**

)0,96( 2.23 )0,90( 2.28

1.26

)1.01( 2.25 )0,92( 2.26

0,326

)1.12( 2.46

0,288

)1.0( 2.47

3.22 )2.01( 2.38 )0,95( 2.50

***

)1.04( 2.32 )0,97( 2.39

1.78
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يالحظ من خالل الجدول ( )6في ما يتعلق بالبنود الخاصة بالجذور ما إذا هي حضرية أم قبلية؛ فقد
َ
كشفت النتائج وجــود فــروق ذات داللــة إحصائية على ثالثة بـنــود ،وهــي تلك المرتبطة بمساهمة هذه
المؤسسات بالحد مــن الـصــراع والـخــاف بين فئات المجتمع ،ومــدى مساهمتها فــي التوعية بالوحدة
الــوطـنـيــة وبــالـمـمــارســة الـفــاعـلــة لـهــا؛ فــالـمـنـحــدرون مــن ج ــذور قـبـلـيــة أكـثــر مــوافـقــة عـلــى الـع ـبــارات ال ــواردة
بالمقارنة بالمنحدرين من جــذور حضرية .ولــم تكشف النتائج عن وجــود فــروق ذات داللــة إحصائية
في البنود األخرى.
العينة نحو
• االتجاهات نحو دور المؤسسة التشريعية في تعزيز قيم المواطنة :الختبار اتجاهات أفراد ّ
َ
المواطنة ،وقياس الفروق بين متغير
دور المؤسسة التشريعية المتمثّلة في مجلس األمة في تعزيز قيم
الجذور (حضرية/قبلية) ،يشير الجدول ( )7إلى الفروق في المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري
وقيمة (ت) لهذا المتغير.
الجدول ()7
العينة
الفروق بين المنحدرين من جذور حضرية أو قبلية في اتجاهات أفراد ّ
َ
نحو دور المؤسسة التشريعية المتمثّلة في مجلس األمة في تعزيز قيم المواطنة،
باستخدام المتوسط الحسابي (م) واالنحراف المعياري (ع) وقيمة (ت)
المتغير
م

ع

الجذور
حضرية

38.41

7.36

قبلية

35.82

7.80

قيمة ت
9.41

***

مالحظة.P < 0.001 )***( :

يـشـيــر ال ـجــدول ( )7إلــى أن هـنــاك فــرو ًقــا ذات دالل ــة إحـصــائـيــة بـيــن الـمـنـحــدريــن مــن ال ـجــذور الـحـضــريــة
العينة نحو المؤسسة التشريعية المتمثّلة
والمنحدرين من الجذور القبلية في متوسط اتجاهات أفــراد ّ
َ
المواطنة؛ إذ سجل المنحدرون مــن جــذور حضرية معدالت
فــي مجلس األمــة ودورهــا فــي تعزيز قيم
أعلى في درجة عدم الموافقة على بنود مقياس االتجاهات نحو دور المؤسسة التشريعية المتمثّلة في
مجلس األمــة ،وحـ ّـل المنحدرون مــن الـجــذور القبلية درجــة أعلى مــن حيث درجــة الموافقة على بنود
المقياس ،وهذا يعني أن المنحدرين من الجذور القبلية يؤيدون بصورة أكبر دور المؤسسة التشريعية
َ
المواطنة مقارن ًة بالمنحدرين من الجذور الحضرية ،والفروق
المتمثّلة في مجلس األمة في تعزيز قيم
هنا دالة عند مستوى .0.001
لتحديد كــل بند مــن بنود االتـجــاهــات نحو دور المؤسسة التشريعية المتمثّلة فــي مجلس األمــة لتعزيز
مفاهيم المواطنة ،يوضح الجدول ( )8الفروق في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم
(ت) لمتغير الجذور.
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الجدول ()8
الفروق في المتوسط الحسابي (م) واالنحراف المعياري (ع) وقيمة (ت) بين الجذور في األبعاد
المتعددة للعبارات الخاصة بالمؤسسة التشريعية المتمثّلة في مجلس األمة
الجذور
المتغير

حضري
م (ع)

قبلي
م (ع)

قيمة
ت

 .1يثير المجلس التفرقة بين أفراد المجتمع

6.47 )1.18( 3.95 )1.0( 4.20

 .2يثير نظام االنتخابات الحالي مشاعر االختالف والصراع

3.99 )1.07( 3.95 )0,99( 4.10

 .3يعتبر أغلب نواب األمة ً
مثال للمواطن الصالح

7.07 )1.22( 3.61 )1.19( 3.92

 .4تقوم االختالفات الحالية بين األعضاء على أساس مذهبي
أو فئوي

3.33 )1.11( 3.61 )1.08( 4.04

 .5يحقق المجلس الوحدة الوطنية

7.59 )1.27( 3.33 )1.21( 3.67

***
***
***
***

***

 .6يزيد نظام الدوائر االنتخابية الحالي من الفرقة بين فئات المجتمع −2.29 )1.15( 3.71 )1.13( 3.62

*

 .7يتفانى عضو مجلس األمة في تحقيق مصلحة الوطن

7.46 )1.30( 3.29 )1.24( 3.63

 .8يحترم أغلب أعضاء مجلس األمة الرأي والرأي اآلخر

7.86 )1.27( 3.49 )1.16( 3.84

 .9تعبر اآلراء التي يطرحها النواب عن إرادة الشعب

9.38 )1.25( 3.19 )1.20( 3.61

 .10يقوم المجلس بدوره على أكمل وجه لمصلحة الوطن

8.63 )1.30( 3.54 )1.18( 3.93

***
***
***
***

مالحظات.P < 0.001 )***( P < 0.01 )**( P < 0.05 )*( :

ـاحــظ مــن خــال ال ـجــدول ( )8أن هـنــاك فــرو ًقــا ذات دالل ــة إحـصــائـيــة لـجـمـيــع بـنــود الـمـقـيــاس الـعـشــرة.
يـ َ
وس ـجــل أف ــراد الـعـ ّـيـنــة الـمـنـحــدريــن مــن ج ــذور حـضــريــة م ـعــدالت أع ـلــى فــي الـمـعــارضــة مــن أف ــراد الـعـ ّـيـنــة
المنحدرين من الجذور القبلية في جميع العبارات الواردة ،عدا العبارة التي تتعلق بزيادة نظام الدوائر
ً
معدل أعلى بدرجة
العينة المنحدرون من جذور قبلية
االنتخابية الحالي ،والتي سجل من خاللها أفراد ّ
فهم بشكل عام أكثر إيجابية باتجاهاتهم في جميع العبارات الواردة
العينة اآلخرين؛ ُ
المعارضة من أفراد ّ
في المقياس.
ــ الفروق في االتجاهات نحو الهوية المجتمعية وأبعادها األربعة

الخـتـبــار اتـجــاهــات أف ــراد الـعـ ّـيـنــة نـحــو تـعــزيــز درج ــة الـهــويــة الــوطـنـيــة ،وقـيــاس ال ـفــروق بـيــن متغير الـجــذور
(حضرية/قبلية) ،يشير الجدول ( )9إلى الفروق في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم
(ت) لهذه المتغيرات.
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يشير الجدول ( )9إلى أن هناك فرو ًقا
ذات داللــة إحصائية بين المنحدرين
مــن ال ـجــذور الـحـضــريــة والـمـنـحــدريــن
م ـ ــن الـ ـ ـجـ ـ ــذور ال ـق ـب ـل ـي ــة ف ـ ــي م ـت ــوس ــط
ات ـجــاهــات أفـ ــراد ال ـعـ ّـي ـنــة ن ـحــو مـفــاهـيــم
ت ـعــزيــز ال ـهــويــة الـمـجـتـمـعـيــة؛ إذ سـجــل
ال ـ ـم ـ ـن ـ ـح ـ ــدرون م ـ ــن جـ ـ ـ ــذور ح ـض ــري ــة
مـ ـ ـعـ ـ ــدالت أع ـ ـل ـ ــى فـ ـ ــي درجـ ـ ـ ـ ــة عـ ــدم
الموافقة على المقياس الـعــام للهوية
ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة ،وعـ ـل ــى ج ـم ـي ــع األبـ ـع ــاد
األخــرى المتمثّلة في الـتــراث الوطني
والتجانس الثقافي ونظم المعتقدات
واالعـ ـتـ ــداد بــال ـم ـن ـتــوج ال ـم ـح ـلــي .وقــد
حــل الـمـنـحــدرون مــن الـجــذور القبلية
درجة أعلى من حيث درجة الموافقة
ع ـل ــى ب ـن ــود ال ـم ـق ـي ــاس الـ ـع ــام وأبـ ـع ــاده
األرب ـع ــة ،وه ــذا يـعـنــي أن الـمـنـحــدريــن
مــن الـجــذور القبلية يـنـظــرون بإيجابية
أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن الـ ـمـ ـنـ ـح ــدري ــن م ـ ــن ج ـ ــذور
ح ـض ــري ــة ل ـب ـعــض ال ـم ـفــاه ـيــم ال ـخــاصــة
بـتـعــزيــز الـهــويــة الـمـجـتـمـعـيــة .وال ـفــروق
ه ـ ـنـ ــا دالـ ـ ـ ـ ــة ع ـ ـنـ ــد م ـ ـس ـ ـتـ ــوى 0.001
للمقياس الـعــام و ُبـعــد الـتــراث الوطني
ونظم المعتقدات ،ودالة عند مستوى
ُ 0.01لبعد التجانس الثقافي ،ودالــة
عـنــد مـسـتــوى ( )0.05لـ ُـبـعــد االعـتــداد
بالمنتوج الوطني.
لـتـحــديــد ك ــل ب ـنــد م ــن ب ـنــود ات ـجــاهــات
العينة نحو مفاهيم تعزيز الهوية
أفراد ّ
الـمـجـتـمـعـيــة ،يــوضــح ال ـج ــدول ()10
ال ـف ــروق ف ــي ال ـم ـتــوس ـطــات الـحـســابـيــة
واالن ـح ــراف ــات ال ـم ـع ـيــاريــة وق ـي ــم (ت)
لمتغير الجذور.

الجدول ()9
الفروق بين المنحدرين من جذور حضرية أو قبلية
العينة نحو تعزيز مفاهيم الهوية
في اتجاهات أفراد ّ
المجتمعية ،باستخدام المتوسط الحسابي (م)
واالنحراف المعياري (ع) وقيمة (ت)
المتغير

الهوية المجتمعية (المقياس بكل أبعاده)

الجذور

قيمة ت

م

ع

حضرية

33.51

9.24

قبلية

32.10

9.13

المتغير
الجذور

التراث الوطني
م

ع

حضرية

7.55

2.78

قبلية

7.23

2.59

المتغير
الجذور

م

حضرية

7.09

2.63

قبلية

6.81

2.58

المتغير

3.33

***

قيمة ت
2.84

**

نظم المعتقدات
م

ع

حضرية

8.39

2.78

قبلية

7.89

2.62

المتغير
الجذور

قيمة ت

التجانس الثقافي
ع

الجذور

4.17

***

قيمة ت
4.99

***

االعتداد بالمنتج الوطني
م

ع

قيمة ت

حضرية

10.48

3.90

2.09

قبلية

10.18

3.99

*

مالحظات.P < 0.001 )***( P < 0.01 )**( P < 0.05 )*( :
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الجدول ()10
الفروق في المتوسط الحسابي (م) واالنحراف المعياري (ع) وقيمة (ت) بين الجذور في المقياس
العام واألبعاد األربعة للعبارات الخاصة بمفاهيم تعزيز الهوية المجتمعية
الجذور

المتغير

حضري
م (ع)

التراث الوطني :يحترم أبناء اليوم رجال الماضي

قبلي
م (ع)

قيمة ت

4.67 )1.12( 2.14 )1.15( 2.33

***

األحداث التاريخية المهمة في الكويت هي من أبرز عالمات قوة
تماسك هذا المجتمع
ً
كبيرا
تمتلك الكويت
تاريخا ً
تراثيا ً

يمتلك الكويتي سمات ثقافية جيدة ال تجدها عند اآلخرين

)0,789( 1.66 )0,798( 1.69

1.09

)0,79( 1.64

)0,71( 1.59

*

2.0

)0,95( 1.90

)0,95( 1.86

1.01

التجانس الثقافي
يشعر الكويتيون بشكل عام بأنهم ينتمون إلى خلفية تاريخية مشتركة
يفخر الكويتيون بانتمائهم لوطنهم.
يتميز الكويتي من خالل نشاطاته االجتماعية التي تخدم المجتمع
يتميز المجتمع الكويتي بحرية معتقداته الدينية
نظم المعتقدات

)0,91( 1.90

)0,95( 1.87

794.

)0,73( 1.53

)0,69( 1.47

2.22

)0,88( 1.89

)0,90( 1.81

2.58

)0,85( 1.79

)0,79( 1.69

3.31

*
*

**

كويتيا غير مشارك بشكل من األشكال 5.01 )1.15( 2.36 )1.13( 2.57
من المستحيل أن نجد مواط ًنا
ً
في أحد النشاطات الدينية

***

أمرا ضرور ًيا للحفاظ على تماسك
تُعتبر قيم التربية اإلسالمية ً
المجتمع الكويتي
ً
مقبول في المجتمع الكويتي
أمرا
يعتبر تعدد المذاهب الدينية ً

يتقبل الكويتي معتقدات اآلخرين الدينية

)0,82( 1.67
)0,98( 2.06

)0,95( 2.04

661.

)0,96( 2.13

)0,93( 2.03

2.83

)1.01( 1.90 )0,97( 1.96

*

1.82

)0,94( 1.81

1.22

االعتداد بالمنتج الوطني
محليا ً
بدل من
من المفروض أن نقوم بشراء المنتوجات المصنوعة
ً
إتاحة الفرصة للدول األخرى كي تحقق ثروات عن طريقنا

5.89 )0,76( 1.50

***

**

من األفضل شراء المنتوجات المحلية

)0,90( 1.85

)0,85( 1.62

386. -

ُيفضل شراء المنتوج المحلي حتى لو ارتفعت تكلفته

)1.27( 2.59 )1.25( 2.65

1.21

)1.31( 2.30 )1.29( 2.43

2.71

إذا تشابه المنتوج المحلي مع الخارجي ،علينا شراء المنتوج المحلي )81.( 1.61
لدعم الصناعة الوطنية
محليا
يجب أن نستورد فقط المنتوجات األجنبية التي ال تُص ّنع
ً

مالحظات.P < 0.001 )***( P < 0.01 )**( P < 0.05 )*( :

*
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ـاحــظ مــن خ ــال ال ـجــدول ( ،)10وف ــي مــا يـتـعـلــق بـمــا إن كــانــت ال ـجــذور حـضــريــة أم قـبـلـيــة ،أن هـنــاك
يـ َ
فرو ًقا ذات داللة إحصائية لبعض البنود باالتجاه اإليجابي لمصلحة أصحاب الجذور القبيلة ،مقارن ًة
بالذين هم من جــذور حضرية؛ فقد سجل أفــراد العينة المنحدرون من جــذور حضرية معدالت أعلى
فــي الـمـعــارضــة ،وبــداللــة إحـصــائـيــة ،مــن أف ــراد الـعـ ّـيـنــة الـمـنـحــدريــن مــن الـجــذور القبلية فــي عـشــر عـبــارات
ً
تاريخا
مــن مجموع سبع عـشــرة عـبــارة تمثّلت فــي :يحترم أبـنــاء الـيــوم رجــال الـمــاضــي؛ تمتلك الكويت
كبيرا؛ يفخر الكويتيون بانتمائهم إلى وطنهم؛ يتميز الكويتي من خالل نشاطاته االجتماعية التي
ً
تراثيا ً
كويتيا
ا
ن
مواط
نجد
أن
المستحيل
من
الدينية؛
معتقداته
بحرية
الكويتي
المجتمع
يتميز
المجتمع؛
تخدم
ً
ً
غير مـشــارك بشكل مــن األشـكــال فــي أحــد النشاطات الدينية؛ تُعتبر قيم التربية اإلسالمية أمـ ًـرا ضــرور ًيــا
للحفاظ على تماسك المجتمع الكويتي؛ يتقبل الكويتي معتقدات اآلخرين الدينية؛ من المفروض أن
محليا ً
بدل من إتاحة الفرصة للدول األخرى كي تحقق ثروات عن
نقوم بشراء المنتوجات المصنوعة
ً
وهم بشكل عام أكثر إيجابية
طريقنا؛ يجب أن نستورد فقط المنتوجات األجنبية التي ال تُص ّنع
محلياُ .
ً
في اتجاهاتهم وفي العبارات الواردة في المقياس والمتعلقة بتعزيز الهوية المجتمعية.
ــ الفروق في االتجاهات نحو المفاهيم المتعلقة بالقيم االجتماعية السياسية
والمشاركة والديمقراطية

العينة نحو المفاهيم المتعلقة بالقيم االجتماعية السياسية ،واالتجاهات السياسية
الختبار اتجاهات أفراد ّ
نحو المشاركة والديمقراطية ،وقياس الفروق بين متغير الجذور (حضرية/قبلية) ،يشير الجدول ()11
إلى الفروق في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم (ت) لهذه المتغيرات.
الجدول ()11
العينة
الفروق بين المنحدرين من جذور حضرية أو من جذور قبلية في اتجاهات أفراد ّ
نحو المفاهيم المتعلقة بالقيم االجتماعية السياسية والمشاركة والديمقراطية،
باستخدام المتوسط الحسابي (م) واالنحراف المعياري (ع) وقيمة (ت)
المتغير
الجذور
حضرية
قبلية

القيم االجتماعية السياسية
م

ع

14.51

4.88

13.71

4.88

االتجاهات السياسية نحو المشاركة والديمقراطية

قيمة ت
4.47

***

م

ع

قيمة ت

20.26

6.39

2.05

19.79

6.20

*

مالحظات.P < 0.001 )***( P < 0.05 )*( :

يشير الـجــدول ( )11إلــى أن هـنــاك فــرو ًقــا ذات داللــة إحصائية بين المنحدرين مــن الـجــذور الحضرية
والـمـنـحــدريــن مــن ال ـجــذور الـقـبـلـيــة فــي مـتــوســط اتـجــاهــات أف ــراد الـعـ ّـيـنــة نـحــو الـمـفــاهـيــم الـمـتـعـلـقــة بالقيم
االجتماعية السياسية واالتـجــاهــات السياسية نحو المشاركة والديمقراطية؛ إذ سجل المنحدرون من
جــذور حضرية مـعــدالت أعـلــى فــي درجــة عــدم الـمــوافـقــة على بـنــود المقياسين ،وحــل الـمـنـحــدرون من
ال ـجــذور الـقـبـلـيــة درج ــة أعـلــى مــن حـيــث درج ــة الـمــوافـقــة عـلــى الـمـقـيــاسـيــن ،وه ــذا يـعـنــي أن الـمـنـحــدريــن
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من الجذور القبلية ينظرون بإيجابية بصورة أكبر إلــى المفاهيم المتعلقة بالقيم االجتماعية السياسية،
واالتجاهات السياسية نحو المشاركة والديمقراطية داخل المجتمع ،مقارن ًة بالمنحدرين من الجذور
الحضرية ،والفروق هنا دالة عند مستوى  0.001ومستوى  0.001على التوالي.
لـتـحــديــد كــل بـنــد مــن ب ـنــود ات ـجــاهــات أفـ ــراد الـعـ ّـيـنــة نـحــو تـعــزيــز الـمـفــاهـيــم الـمـتـعـلـقــة بــالـقـيــم االجـتـمــاعـيــة
السياسية ،يوضح الجدول ( )12الفروق في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم (ت)
لمتغير الجذور.
الجدول ()12
الفروق في المتوسط الحسابي (م) واالنحراف المعياري (ع) وقيمة (ت) بين الجذور
العينة نحو المفاهيم المتعلقة بالقيم االجتماعية السياسية
اتجاهات أفراد ّ
الجذور

المتغير
 .1أشارك في المناسبات واألعياد الوطنية
يطبق الديمقراطية
 .2أفتخر ببلدي ألنه ّ

 .3احترم رموز السلطة في البلد

مشرفة للكويت في الخارج
 .4أحرص على تكوين صورة ّ
 .5أعتز بهوية وتاريخ األجداد والتراث الوطني
 .6أشعر بشوق نحو الكويت عند السفر
 .7أدافع عن وطني في جميع المواقف التي تتطلب ذلك
 .8أحرص على مستقبل الكويت

حضري
م (ع)

قبلي
م (ع)

)0,86( 1.87

) ( 1.75

قيمة ت
4.04

***

3.36 )0,84( 1.63 )0,89( 1.74

**

2.15 )0,67( 1.44 )0,73( 1.49

*

0,668 )0,55( 1.31 )0,56( 1.32
0,422− )0,58( 1.32 )0,58( 1.32
2.07 )0,60( 1.30 )0,66( 1.35

*

)0,56( 1.28 )0,60( 1.30

1.09

0,033 )0,56( 1.28 )0,56( 1.28

 .9حصولي على حقوقي كمواطن يعزز انتمائي إلى وطني 0,911 )0,64( 1.36 )0,67( 1.38
	.10أقوم بأي عمل يساهم في القضاء على المظاهر السلبية 0,030 )0,68( 1.46 )0,70( 1.46
في مجتمعي
 .11أقدم مصلحة وطني على مصلحتي الشخصية
	.12أشعر بواجبي في المساهمة لتحقيق اإلنجازات
من أجل الوطن

)0,71( 1.46 )0,75( 1.50

1.45

)0,63( 1.43 )0,64( 1.43

0,39

 .13أؤمن بالوحدة الوطنية

)0,63( 1.37 )0,68( 1.41

1.79

	.14تمتعي بالحرية في جميع مجاالت الحياة
يعزز والئي لوطني

0,104− )0,73( 1.44 )0,71( 1.44

مالحظات.P < 0.001 )***( P < 0.01 )**( P < 0.05 )*( :
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يالحظ من خالل الجدول ( ،)12وفي ما يتعلق بما إن كانت الجذور حضرية أم قبلية ،أن هناك فرو ًقا
َ
ذات داللــة إحصائية لبعض البنود باالتجاه اإليجابي لمصلحة المنحدرين من الجذور القبيلة مقارنة
العينة المنحدرون مــن جــذور حضرية معدالت
بالمنحدرين مــن الـجــذور الحضرية؛ فقد سجل أفــراد ّ
العينة المنحدرين من الجذور القبلية في أربع عبارات،
أعلى في المعارضة ،وبداللة إحصائية من أفراد ّ
خــاصــة المفاهيم المتعلقة بالقيم االجـتـمــاعـيــة الـسـيــاسـيــة ،تمثّلت فــي :أش ــارك فــي الـمـنــاسـبــات واألعـيــاد
يطبق الديمقراطية؛ أحترم رموز السلطة في البلد؛ أشعر بشوق إلى الكويت
الوطنية؛ أفتخر ببلدي ألنه ّ
فهم بشكل عام أكثر إيجابية في اتجاهاتهم وفي العبارات الواردة في المقياس والمتعلقة
عند السفر؛ ُ
بتعزيز المفاهيم بشأن القيم االجتماعية السياسية.
العينة نحو تعزيز المفاهيم المتعلقة بــاالتـجــاهــات السياسية
لتحديد كــل بند مــن بـنــود اتـجــاهــات أفــراد ّ
نحو المشاركة والديمقراطية ،يوضح الـجــدول ( )13الـفــروق في المتوسطات الحسابية واالنحرافات
المعيارية وقيم (ت) لمتغير الجذور.
الجدول ()13
الفروق في المتوسط الحسابي (م) واالنحراف المعياري (ع) وقيمة (ت)
العينة نحو اتجاهاتهم السياسية نحو المشاركة والديمقراطية
بين جذور اتجاهات أفراد ّ
الجذور

المتغير

حضري
م (ع)

قبلي
م (ع)

قيمة ت

	.1كفاءة المرشح وبرنامجه هما أساس اختياري له
في االنتخابات

)0,99( 1.82 )0,98( 1.84

	.2مصلحة الوطن فوق القبلية أو العائلة

1.30− )0,80( 1.48 )0,77( 1.44

0,567

	.3مصلحة الوطن فوق المذهب والطائفة

)0,82( 1.46 )0,83( 1.47

0,317

	.4مصلحة الوطن فوق التيار السياسي

)0,74( 1.41 )0,75( 1.43

0,637

	.5أهتم بمتابعة األحداث السياسية الداخلية

5.86 )0,93( 1.78 )0,98( 1.99

	.6أهتم بمتابعة األحداث السياسية الخارجية

5.26

	.7أشارك في الحياة السياسية (االنتخابات ،صنع القرار،
النشاطات االجتماعية ...إلخ).

***
***

4.81 )1.02( 2.03 )1.02( 2.22

***

	.8أتابع التحديات التي قد تواجه الوطن ومحاولة التعرف 6.09 )1.00( 2.01 )1.05( 2.20
إلى الحلول المناسبة

***

مالحظات.P < 0.001 )***( P < 0.01 )**( P < 0.05 )*( :

تاسارد
ً
مثاال
القبيلة والمفاهيم السياسية في المجتمع الخليجي المعاصر :المجتمع الكويتي

ـاحــظ مــن خــال ا ل ـجــدول ( ،)13وفــي مــا يـتـعـلــق بـمــا إن كــا نــت ا ل ـجــذور حـضــر يــة أم قـبـلـيــة ،أن
يـ َ
ه ـنــاك فــرو ًقــا ذات دال لــة إحـصــا ئـيــة لـبـعــض ا ل ـب ـنــود بــاالت ـجــاه اإل ي ـجــا بــي لـمـصـلـحــة ا لـمـنـحــدر يــن مــن
ا ل ـج ــذور ا ل ـق ـب ـل ـيــة م ـقــارنــة بــا ل ـجــذور ا ل ـح ـضــر يــة؛ ف ـقــد س ـجــل أ ف ــراد ا ل ـع ـي ـنــة ا ل ـم ـن ـحــدرون م ــن ج ــذور
ح ـضــر يــة م ـعــدالت أع ـلــى فــي ا ل ـم ـعــارضــة ،وب ــدال ل ــة إح ـصــا ئ ـيــة ،مــن أ ف ــراد ا ل ـعـ ّـي ـنــة ا ل ـم ـن ـحــدر يــن مــن
ا لـجــذور ا لـقـبـلـيــة فــي أر بــع عـبــارات ،خــا صــة ا لـمـفــا هـيــم ا لـمـتـعـلـقــة بــا لـمـشــاركــة وا لــد يـمـقــرا طـيــة ،وا لـتــي
ت ـم ـ ّث ـلــت ف ــي :أه ـتــم ب ـم ـتــا ب ـعــة األح ــداث ا ل ـس ـيــا س ـيــة ا لــدا خ ـل ـيــة؛ أه ـتــم ب ـم ـتــا ب ـعــة األح ــداث ا ل ـس ـيــا س ـيــة
ا لـخــارجـيــة؛ أشــارك فــي ا لـحـيــاة ا لـسـيــا سـيــة (االنـتـخــا بــات ،صـنــع ا لـقــرار ،ا لـنـشــا طــات االجـتـمــا عـيــة...
إ ل ـ ــخ)؛ أ ت ــا ب ــع ا ل ـت ـح ــد ي ــات ا ل ـت ــي ق ــد ت ــوا ج ــه ا ل ــوط ــن وم ـح ــاول ــة ا ل ـت ـع ــرف إ ل ــى ا ل ـح ـل ــول ا ل ـم ـن ــا س ـب ــة؛
فـ ُـهــم بـشـكــل عــام أ ك ـثــر إ ي ـجــا ب ـيــة بــا تـجــا هــا تـهــم ن ـحــو ا ل ـع ـبــارات ا ل ــواردة فــي ا ل ـم ـق ـيــاس فــي مــا يـتـعـلــق
بــا لـمـشــاركــة وا لــد يـمـقــرا طـيــة.
ــ الفروق بين الشرائح العمرية المختلفة للمنحدرين من جذور قبلية في االتجاهات
نحو المفاهيم المتعلقة بالقيم االجتماعية السياسية ،واالتجاهات نحو المشاركة
والديمقراطية

الختبار الفروق بين الشرائح العمرية المختلفة للمنحدرين ،تحديدً ا ،من جذور قبلية في االتجاهات

نحو المفاهيم المتعلقة بالقيم االجتماعية السياسية ،واالتجاهات نحو المشاركة والديمقراطية بهدف
الـكـشــف عــن تــأثـيــر الـســن فــي االتـجــاهــات المتعلقة بالقيم االجـتـمــاعـيــة والـسـيــاسـيــة والـمـفــاهـيــم المتعلقة

بــالـمـشــاركــة والــديـمـقــراطـيــة ،يــوضــح ال ـجــدول ( )14ه ــذه ال ـفــروق مــن خ ــال اسـتـخــدام ُمـعــامــل التحليل

األحادي ).(ANOVA

ـاحــظ مــن خــال ا ل ـجــدول ( ،)14وفــي مــا يـتـعـلــق بــا ل ـشــرا ئــح ا ل ـع ـمــر يــة األر ب ــع ،أن ه ـنــاك فــرو ًقــا
يـ َ
ذات دال ل ــة إ ح ـصــا ئ ـيــة ل ـب ـعــض ا ل ـب ـنــود بــاالت ـجــاه اإل ي ـجــا بــي ل ـم ـص ـل ـحــة األك ـب ــر س ـ ًّن ــا ،م ـقــارن ـ ًة بــا ل ـف ـئــة
ا ل ـع ـم ــر ي ــة األصـ ـغ ــر؛ ف ـق ــد س ـج ــل أ ف ـ ــراد ا ل ـع ـ ّـي ـن ــة ا ل ـم ـن ـح ــدرون م ــن جـ ــذور ق ـب ـل ـي ــة وا ل ـف ـئ ــة ا ل ـع ـم ــر ي ــة
ا ل ـص ـغ ـيــرة م ـعــدالت أع ـلــى فــي ا ل ـم ـعــارضــة ،و بــدال لــة إ ح ـصــا ئ ـيــة ،مــن أ فــراد ا لـعـ ّـي ـنــة ا ل ـم ـن ـحــدر يــن مــن
ا لـجــذور ا لـقـبـلـيــة فــي ا لـفـئــة ا لـعـمــر يــة ا لـكـبـيــرة ا لـســن .فــا لـفـئــة ا لـعـمــر يــة ا لـصـغـيــرة مــن هــذه ا لـشــر يـحــة -
ا لـمـنـحــدرة مــن جذور قـبـلـيــة  -هــي أقل إ يـجــا بـيــة مــن ا لـفـئــة ا لـعـمــر يــة ا لـكـبـيــرة فــي ا لـمـفــا هـيــم ا لـخــا صــة
بــا لـقـيــم االجـتـمــا عـيــة وا ل ـس ـيــا س ـيــة ،واالت ـجــا هــات نـحــو ا ل ـم ـشــاركــة وا لــد ي ـم ـقــرا ط ـيــة؛ فـهــي فـئــة عـمــر يــة
ـاج ــا ب ــآرا ئ ـه ــا وا ت ـج ــا ه ــا ت ـه ــا م ــع ا ل ـم ـج ـت ـمــع ا ل ـم ـح ـلــي م ــن ا ل ـش ــرا ئ ــح ا ل ـك ـب ـي ــرة ف ــي ا ل ـع ـمــر.
أ ك ـث ــر ا ن ــد م ـ ً
وه ــذه ا ل ـشــر ي ـحــة ا ل ـع ـمــر يــة ا ل ـص ـغ ـيــرة ا ل ـشــا بــة واألق ــل مــن األر ب ــع وع ـشــر يــن س ـنــة هــي أ ق ــل إ ي ـجــا ب ـيــة
ب ــا ت ـج ــا ه ــا ت ـه ــا ب ـش ـك ــل عـ ــام ف ــي م ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ــا ل ـق ـي ــم االج ـت ـم ــا ع ـي ــة وا ل ـس ـي ــا س ـي ــة ،و ب ــا ت ـج ــا ه ــا ت ـه ــا ن ـحــو
ا لـمـشــاركــة وا لــد يـمـقــرا طـيــة.
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الجدول ()14
الفروق بين الشرائح العمرية المختلفة للمنحدرين من الجذور القبلية في االتجاهات
نحو المفاهيم المتعلقة بالقيم االجتماعية السياسية ،واالتجاهات نحو المشاركة والديمقراطية،
باستخدام ُمعامل التحليل األحادي )(ANOVA
المتغير

م

ع

مجموع المربعات درجة الحرية متوسط المربعات

قيمة ف

القيم االجتماعية السياسية
 24سنة وأقل

6.83 20.28

 40 - 25سنة

4.27 5.73 19.54

 59 - 41سنة

6.04 19.47

+ 60

5.81 19.25

المجموع

6.20 19.79

 24سنة وأقل

4.92 14.64

 40 - 25سنة

8.32 4.77 13.29

 59 - 41سنة

5.00 12.97

+ 60

4.48 12.82

المجموع

4.88 13.71

*

بين المجموعات

164.451

3

54.817

داخل المجموعات

43075.538

1122

38.392

المجموع

43239.989

1125

االتجاهات السياسية نحو المشاركة والديمقراطية

***

بين المجموعات

582.788

3

194.263

داخل المجموعات

26120.577

1119

23.343

المجموع

26703.364

1122

مالحظات.P < 0.001 )***( P < 0.05 )*( :

خاتمة
أش ــارت نـتــائــج ال ــدراس ــة إل ــى وج ــود ف ــروق دال ــة إحـصــائـ ًـيــا بـيــن ال ـشــرائــح االجـتـمــاعـيــة الـحـضــريــة والـقـبـلـيــة
فــي المجتمع الـكــويـتــي ،وبـ ّـيـنــت أن فــرو ًقــا ذات داللــة إحصائية بين المنحدرين مــن الـجــذور الحضرية
والـمـنـحــدريــن مــن الـجــذور القبلية فــي الـمـتــوسـطــات الحسابية لجميع الـمـتـغـيــرات الـتــابـعــة الـتــي اخـ ُتـبــرت
والـمـتـمـ ّثـلــة فــي ات ـجــاهــات أف ــراد الـعـ ّـيـنــة نـحــو الـمــؤسـســات االجـتـمــاعـيــة والـمـتـمـ ّثـلــة فــي الـمــؤسـســة األمـنـيــة
والمؤسسة الدينية والمؤسسة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني ،ودور هذه المؤسسات في تعزيز
َ
المواطنة ومفاهيمها باالتجاه اإليجابي للمنحدرين من الجذور القبلية.
قيم

نقصا حــا ًدا في األدبـيــات الخاصة بدراسة القبيلة ،ومقارنة اتجاهاتها تحديدً ا
على الرغم من أن هناك ً
باتجاهات أهــل المدينة ،فــإن نتائج الــدراســة توافقت مع نتائج دراســة عربية أعدها يحيى المرهبي في
أحد األبعاد التي ّبينت الفروق بين الجذور الحضرية والجذور الريفية في العوامل المتعلقة بالجوانب

تاسارد
ً
مثاال
القبيلة والمفاهيم السياسية في المجتمع الخليجي المعاصر :المجتمع الكويتي

الــديـنـيــة الـمــؤثــرة فــي وعــي الـطــاب ونـشــاطــاتـهــم فــي مــديـنــة عـمــران الـيـمـنـيـة( ،((2وذلــك لمصلحة الـجــذور
الــريـفـيــة؛ فــأهــل الــريــف أكـثــر وعـ ًـيــا ومـمــارســة لـلـجــوانــب الــديـنـيــة الـمــؤثــرة فــي قـيــم الـمـ َ
ـواطـنــة ،مـقــارنـ ًة بأهل
المدينة .وفي المقابل ،لم تُكشف أي فروق تُذكر في العوامل األخرى ،وقد جاءت هذه النتائج مخالِفة
لنتائج بعض الدراسات األجنبية التي درست االختالفات الثقافية والعرقية ،منها دراسة جوني وجفري
الـتــي جــاءت خــاصــة بــالـمــؤسـســات المجتمعية ودوره ــا فــي تـعــزيــز قـيــم الـمـ َ
ـواطـنــة لــدى طــاب الـمــدارس
العليا والمتوسطة في الواليات المتحدة األميركية(((2؛ حيث أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة
إحـصــائـيــة بـيــن الـطــاب بـحـســب مـتـغـيــرات الــدراســة ،ومـنـهــا بــالـتـحــديــد االنـتـمــاء إلــى ســالــة مـحــددة أو ما
يسمى االنحدار الساللي .كما جاءت مخالِفة لدراسة أخرى خاصة بالعرقيات في المجتمع األميركي
ّ
كدراسة فالناجان وآخرين بشأن ما لالختالفات الثقافية للعرقيات المختلفة داخل المجتمع األميركي
مــن أثــر فــي قـيــم الــدي ـم ـقــراط ـي ـة(((2؛ فـقــد أش ــارت نـتــائــج هــذه الــدراســة إلــى أن ال ـطــاب فــي هــذه الــدراســة
يشعرون بعدالة ومساواة داخل المجتمع األميركي في ما يتعلق بااللتزام باألهداف الديمقراطية ،وتعزيز
هذه القيم السياسية التي تعلموها واستمدوها من مدارسهم ومعلميهم.

قـبــل الــدخــول فــي عـمـلـيــة تـفـسـيــر الـنـتــائــج الـخــاصــة ،وتـفـسـيــر هــذه االخ ـتــافــات الـتــي كـشـفـنــاهــا ،ال بــد من
اإلشــارة إلى أن دراستنا الحالية قامت بقياس االتجاه وليس السلوك ،مع إدراكها الحاجة الملحة إلى
أهمية دراسة السلوك الفعلي للمتغيرات المذكورة ،أو الممارسة الفعلية لهذه المتغيرات.
إن هذا التعزيز للمفاهيم السياسية جاء ،بشكل عام ،انطال ًقا من فكر قبلي عززته حياة البادية ومفاهيم
ال ــوالء والـتـعـصــب لـلـقـبـيـلــة ،وهــي قــد ال تـكــون مـتـطــابـقــة مــع الــواقــع ،أو قــد تـكــون م ـضــادة لـهــا فــي مـجــال
الـمـمــارســة؛ فعند التشديد على أهمية الـهــويــة الوطنية والـشـعــور بـهــذا االتـجــاه نحو الــوطــن ،على سبيل
أساسا من مفهوم متجسد في العقلية البدوية عن الهوية الخاصة
المثال ،نجد أن هذا المفهوم مستمد
ً
بغض
المترابطة بالكيان القبلي ،الــذي يـحــاول أن يظهرها فــي وجــوده وحياته فــي المجتمع الحديثّ ،
النظر عن ممارسته الفعلية التي قد تتوافق مع هذا المفهوم من عدمه؛ فمفهوم الهوية المجتمعية قضية
رئيسية ال يمكن أن يتخلى عنها الـبــدوي فــي كيانه االجـتـمــاعــي المتمثّل فــي القبيلة ،وهــو يقبلها  -أي
الهوية االجتماعية العامة  -ويضعها من واقع الينبغيات التي يفترض االلتزام بها في المجتمع الحديث
المدني .ولكن يظل الموضوع بحاجة إلى تفسير وقياس للواقع لمدى توافق هذا المفهوم مع الممارسة.
والحال ذاتها بالنسبة إلى مفاهيم المشاركة السياسية والديمقراطية والقيم السياسية بشكل عام ،فهي
يعبر عنها األفراد المنحدرون
تدخل ضمن نطاق المفاهيم البدوية المحصورة في نظام القبيلة ،وعندما ّ
من الجذور القبلية ،فإن هذه المفاهيم في المجتمع التقليدي تعتبر مفاهيم متجذرة ورئيسية وأساسية
في حياتهم في المجتمع التقليدي ،وتُعتبر أساس الحياة االجتماعية لديهم وقوامها.

( ((2يحيى المرهبي« ،العوامل المؤثرة على قيم المواطنة لدى طلبة المرحلة الثانوية بمحافظة عمران( »،رسالة ماجستير ،جامعة
صنعاء ،كلية التربية.)2008 ،

(24) Joanne M. Arhar and Jeffrey D. Kromrey, «Interdisciplinary Teaming and the Demographics of Membership: A
Comparison of Student Belonging in High SES and Low SES Middle Level Schools,» Research in Middle Level Education Quarterly, vol. 18, no. 2 (September 1995).
(25) Constance A. Flanagan [et al.], «School and Community Climates and Civic Commitments: Patterns for Ethnic
Minority and Majority Students,» Journal of Educational Psychology, vol. 99, no. 2 (2007), pp. 421-431.
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عـنــد الـنـظــر إلــى الــدسـتــور الـكــويـتــي ومــا احـتــوى عليه مــن مـفــاهـيــم اجـتـمــاعـيــة فــي أبــوابــه الـخــاصــة بــالــدولــة
ونظام الحكم ،وكذلك المقومات األساسية للمجتمع الكويتي ،نجد أن هذه المفاهيم تتوافق بشكل
كبير مــع المفاهيم القبلية ،فتشير الـمــادة الـســادســة منه مـثـ ًـا إلــى أن الـسـيــادة لــأمــة ،وهــو مفهوم متوافق
تما ًما مع الحياة القبلية ،وأن السيادة لألفراد في القبيلة ،وفق نظام حكم يساوي بين الجميع ،ويجعل
فيه الـسـيــادة ألبـنــاء القبيلة وفـ ًقــا لـهــذا الـنـظــام .وتـنــص الـمــادة السابعة أيـ ًـضــا  -على سبيل المثال فــي باب
الـمـقــومــات األســاسـيــة للمجتمع الـكــويـتــي  -عـلــى أن «ال ـعــدل والـحــريــة وال ـم ـســاواة دعــامــات الـمـجـتـمــع،
والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين» ،وغيرها من المواد التي تُعتبر مستمدة بشكل كبير من
التراث المحلي ومن الثوابت الرئيسية في الكيان االجتماعي المتمثّل في القبيلة .ولعل ذلك ما يفسر
لنا أن أغلبية المناطق القبلية الموجودة في الكويت يكثر فيها عدد المرشحين ،وكذلك عدد الناخبين
الــذيــن يــدلــون بــأصــواتـهــم فــي االنـتـخــابــات البرلمانية .بــاإلضــافــة إلــى عــامــل آخــر يرتبط بـضــرورة تأييد ابن
ويعدها ،حتى يضمن للقبيلة ولهذا
يشرع القوانين
ّ
القبيلة ومساندته في دخوله المجلس النيابي الذي ّ
الكيان االجتماعي في المجتمع الحديث مبدأ المساواة مع اآلخرين ومع الفئات والشرائح الحضرية،
ومشاركتهم في تقرير المصير كأحد أبرز المفاهيم السياسية في حياة المجتمع التقليدي.

وهذا ما يفسر ً
أيضا قيام كثير من شيوخ القبائل في بداية العهد الديمقراطي في الكويت باالنخراط في
وتصدر قوائمها وقائمة الفائزين فيها بدعم من أفراد القبيلة ،مع بعض التغيرات
االنتخابات البرلمانية
ّ
التي طرأت الحقًا ،ووجــود عوامل أخرى ارتبطت بالتحديث ،وأعطت عوامل أخرى مهمة ،باإلضافة
البعد القبلي ،كما أشــار إلــى ذلــك خـلــدون النقيب بقوله إن التدين والفكر واأليديولوجيا جــاءت
إلــى ُ
(((2
داعمة للقبيلة وألفرادها في المجالس النيابية  .ولم تكن هذه المشاركة بفاعلية إال إيمانًا بالمفاهيم
السياسية التي استمدوها من واقعهم االجتماعي .وعلى الرغم من أن الدراسة الحالية ال تقوم بقياس
السلوك والـمـمــارســة ،فــإن الــواقــع هنا يشير إلــى أن هــذه الممارسة والتصويت على أســاس فـئــوي قبلي
ال يـتــوافـقــان مــع مـقــومــات الــدولــة الـحــديـثــة؛ فـفــوز أبـنــاء الـقـبــائــل بــاالنـتـخــابــات بـنــاء عـلــى الـتـكـتــات القبلية
يتعارض مع مقومات الدولة الحديثة والمجتمع المدني ،ولكن يظل مفهوم المشاركة والحرص عليها،
وترسيخ مبادئ الديمقراطية واالتجاهات السياسية من المفاهيم التي ينظر إليها أبناء المنحدرين من
نظرا إلى ما تحقق لهم من مصالح رئيسية في المجتمع الحديث.
الجذور القبلية بصورة إيجابيةً ،

يضاف إلى ذلك أن هذا االختالف وهذه اإليجابية في الجوانب والمفاهيم السياسية للمنحدرين من
يفسران بمقارنتهما بما للمنحدرين مــن الـجــذور الحضرية فــي اتجاهين :األول يرتبط
أصــول قبلية قــد َّ
بــالـمـمــارســة السياسية للقبيلة ،وهــي تُعتبر أعــرق مـ ّـمــا هــي عـنــد أهــل الـمــديـنــة؛ فــالـحـيــاة والـنـظــم السياسية
ِ
وجدت مع وجود القبيلة .والتصنيف االجتماعي والهرمية االجتماعية داخل القبيلة قائمة على معايير
سياسية ،ومبادئ العمل الديمقراطي بمعناها الذي يرتبط بمساواة الجميع داخل هذا المجتمع وداخل
المسمى القبيلة ،والتي تستمد ً
أيضا بعض مبادئ الديمقراطية الغربية من أخذ وتبادل
الكيان االجتماعي
ّ
للرأي وشورى قبل أن ُي ّتخذ القرار ويجري اختيار شيخ أو أمير العشيرة ،والقبيلة .والقرارات وصدورها
وغيرها هــي جميعها مفاهيم سياسية تأصلت ِ
ووجــدت فــي الحياة االجتماعية للقبيلة والتصقت بها،
فارتبطت الحياة القبلية بشكل كبير بالمفاهيم السياسية ،من طاعة ووالء للقبيلة ،وصدور قــرارات من
( ((2النقيب ،صراع القبلية والديمقراطية.
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التنظيم األعلى إلى األدنى ،وأهمية مجلس القبيلة ،وارتباط الحياة االجتماعية كلها بالمقومات السياسية
التي تُعتبر عصب حياة أهل البادية؛ فمبدأ المشاركة والديمقراطية مستمد من مبدأ الشورى لسيد القبيلة
الذي لديه مجلس ،فال ينفرد بالحكم ،خال ًفا لحياة الحاضرة في المجتمع المستقر ،فهي ال تربط أفراد
المجتمع بالجوانب السياسية بشكل كبير وواضح مقارنة بالمجتمع التعاضدي القبلي الذي ال يسمح
لألفراد بالخروج عن دائــرة الجماعة .وهــذا النظام ،كما يصفه كي ) (Kayيتسم بالديمقراطية وبهيكلة
واضحة التخاذ الـقــرارات( ،((2وال وجــود الستبداد في الــرأي وللسلطة المنفردة ،فهو بالتالي أعــرق من
حياة المدينة والمجتمع المستقر استخدا ًما للمفاهيم الديمقراطية والسياسية  ،فلم تعرف حيا ُة الحاضرة
واالستقرار في المجتمع المحلي عند نشأته الحيا َة السياسية المتكاملة إال بعد هجرة قبلية إليه ونقل
مفاهيم وتصورات التنظيم القبلي في العمل السياسي وتعزيزه .وكما يشير حسين خزعل( ،((2جرى مع
حاكما عليهم ويتولى رئاسة وشؤون الحكم
بداية تكوين المجتمع والدولة اختيار صباح بن جابر ليكون
ً
بنظام الشورى ،مع تو ّلي بقية العائالت األعمال المالية والتجارة وأعمال البحر ،فأصبح كيان الدولة
قائما بعد هجرة العتوب ،ذلك النظام القبلي الذي أرسى قواعده السياسية على قواعد الدولة الحديثة،
ً
بعدما أن كان المفهوم والتنظيم السياسيان غائبين؛ إذ كان المجتمع المحلي عبارة عن جماعات سكانية
شبه مستقرة على الساحل ،وغير خاضعة لسلطة سياسية واضحة إال بعد هجرة القبيلة بمفاهيمها إلى
منطقة االستقرار ،ناقلة المفاهيم السياسية الموجودة في الكيان االجتماعي القبلي إلى الدولة الحديثة.
وجاءت الشورى واتخاذ القرار وتوزيع المهمات والسلطات وتكوين المجالس ،وغيرها من مقومات
الـحـيــاة السياسية وفـ ًقــا للنظم الـعـشــائــريــة الـســائــدة ،ومــع وجــود الـعـشــائــر والـقـبــائــل الـتــي بــدأت تستقر في
الكويت ،فجاء االختيار الهرمي األعلى من مجموعة من القبائل والعوائل التي كانت تسكن المنطقة،
فترسخت عند أهل البادية العملية السياسية التقليدية بمفاهيمها(.((2

لــذلــك ،ج ــاءت هــذه الـقـيــم الـسـيــاسـيــة االجـتـمــاعـيــة لصيقة بـمــن انـحــدر مــن الـمــواطـنـيــن مــن هــذه الـجــذور
القبلية ،وارتبطت به عند انتقاله إلى المجتمع الحديث .وقد عززها بصورة أكبر النظام السياسي داخل
الـمـجـتـمــع الـمـحـلــي ال ــذي تـطــور ب ــدوره إلــى أن ُأق ــر دس ـتــور  1962لـمـبــادئ الــديـمـقــراطـيــة داخ ــل الـبــاد.
فساهمت القبيلة بــدور بــارز في هــذه العملية الديمقراطية من حيث المشاركة الفعلية في االنتخابات
البرلمانية ،وكــان لها الــدور الـبــارز والفاعل في هــذه المشاركة .وقــد تجسد هــذا الــدور ،من حيث عدد
ترشيحا أكــان أم انتخا ًبا .ومتابع الشأن المحلي يــرى ويالحظ المشاركة
المشاركين ،في االنتخابات،
ً
ترشيحا وانتخا ًبا في المناطق التي تتسم بطابع قبلي في الكويت أكثر
الكبيرة في االنتخابات البرلمانية
ً
منها في المناطق التي ينحدر سكانها من الجذور الحضرية؛ إذ يسجل سكان هذه المناطق المنحدرون
من المناطق القبلية مشاركة بمعدالت أعلى ،مقارن ًة بسكان المناطق الحضرية في جميع االنتخابات
البرلمانية (مــا عــدا االنتخابات األخـيــرة التي تخللتها مقاطعة شعبية ) .وقــد أشــار خـلــدون النقيب إلى
أع ــداد المرشحين القبليين فــي بــدايــات االنـتـخــابــات البرلمانية فــي المجلسين الـثــانــي والـثــالــث فــي سنة
(27) Kay, 1978.

( ((2حسين خلف الشيخ خزعل ،تاريخ الكويت السياسي 5 ،ج (بيروت :دار ومكتبة الهالل.)1962 ،
( ((2ان ـظ ــر :الـمـصــدر نـفـســه؛ عـبــد الـعــزيــز الــرشـيــد ،تــاريــخ الـكــويــت ،وضــع حــواشـيــه وأش ــرف عـلــى تنسيقه يـعـقــوب عـبــد الـعــزيــز الرشيد
(بـيــروت :دار مكتبة الـحـيــاة ،)1987 ،وأحـمــد مصطفى أبــو حاكمة ،تــاريــخ الـكــويــت الـحــديــث( 1965 - 1750 ،الـكــويــت :دار ذات
السالسل.)1984 ،
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 1975وسنة 1981( ،((3وأجرى مقارنة بين المرشحين للمجلس الثاني والمرشحين للمجلس الثالث،
ووجــد عند صــدور النتائج أن الـنــواب القبليين كــانــوا يمثّلون  44فــي المئة فــي انتخابات 22( 1975
عضوا) في انتخابات .1981
عضوا) ،وارتفعت النسبة إلى  54في المئة (27
عضوا من إجمالي 50
ً
ً
ً
كما أخذت أعداد المرشحين تتزايد ،وال سيما بعدما أصبح هناك ارتباط بمقومات أخرى ،فكرية وعلمية
ودينية على وجه التحديد كما أشار إليها النقيب ،كانت لها مساهمتها في تعزيز وجودهم في المعترك
السياسي وفي البرلمان بحيث تجاوزت نسبتهم ما يقارب  60في المئة من إجمالي عدد النواب.
لعل االتجاه اآلخر الذي من الممكن أن يفسر االختالف بين المنحدرين من الجذور القبلية والمنحدرين
من الجذور الحضرية باتجاه إيجابي للمنحدرين من الجذور القبلية في المجال السياسي ،هو موضوع
السعي إلــى عملية االنــدمــاج والــرغـبــة فــي تحقيق هــذا االنــدمــاج عند أهــل الـبــاديــة ،وهــو مــا يمثّل بصورة
نوعا من أنــواع التحدي الــذي ُيبرز أهمية التأقلم مع الحياة المعاصرة والحياة المستقرة ،بما هو
أكبر ً
سعي لالندماج في مؤسسات حديثة ،وقد أثمر هذا السعي بشكل عام ،حتى على المستوى السياسي،
وهــذا مــا أشــار إلـيــه النقيب الــذي يــرى أن مــا أسـمــاهــا بالقبيلة السياسية قــادرة على التكيف مــع البيئات
الـمـخـتـلـفـة( ،((3ســواء فــي الـمــدن أو فــي الـقــرى ،أو حـتــى فــي الـمـنــاطــق الــداخـلـيــة ،مـشـيـ ًـرا إلــى أن «القبيلة
تبعا للظروف المتغيرة .ويمكن أن
السياسية ككل األنظمة الثقافية تنزع في استمرار إلى تعديل نفسها ً
نجد األنظمة السياسية القائمة على الترتيبات القبلية في كل المجتمعات العربية ،سواء تلك المصنعة
نـسـبـ ًـيــا ،أو تـلــك الـتــي يكثر فيها سـكــان األري ــاف ،أو تـلــك الـتــي ال يـتــوافــر فيها أي مــن هــذيــن العنصرين
كمجتمعات شبه الجزيرة»(.((3

نجحت القبيلة فــي االنــدمــاج بفضل العملية السياسية الـتــي هــي العنصر الرئيسي والـمـفـتــاح األســاســي
لهذا النجاح .وعلى الرغم من أن القبليين يحملون بعض االتجاهات التي تعكس قيمهم المستمدة
من المجتمع التقليدي ،والتي ما زالت موجودة ،فإن االندماج في المجتمع المحلي جعل القيم تتغير
شي ًئا فشي ًئا .ومع أن التغير في هذه الجوانب لم يأت بالسرعة نفسها التي جاءت بها العناصر المادية
في الثقافة ،كما ّبينا في بداية بحثنا ،فــإن االنــدمــاج عملية حتمية إذا ما تــوافــرت لها الـظــروف المناسبة
التي تجعل مــن تطبيق القوانين العامة على الجميع ،ومــن دون تمييز ،أمـ ًـرا ســار ًيــا .وقــد كشفت نتائج
مؤثرا في عملية االندماج؛ إذ ّبينت نتائج الدراسة أن الفئة العمرية الدنيا
الدراسة أن عامل السن ُيعتبر ً
المنحدرة من جذور قبلية أقل إيجابية من الفئة العمرية العليا في ما يخص اتجاهاتها الخاصة بالقيم
االجتماعية والمشاركة السياسية والديمقراطية ،وهذا مؤشر على تغير في هذه االتجاهات بما يتوافق
مع المجتمع وطبيعته.

ّأما البدو ،فإن عملية االندماج مع المجتمع الحديث ومؤسساته جاءت ،بالنسبة إليهم ،ناجحة إلى حد
بعيد ،وربما مر ّد هذا إلى المساهمة الحكومية في عملية الدمج من خالل تشريعها القوانين التي تساوي
بين الجميع في حقوق المواطنة ،ووضع مجموعة من اآلليات المناسبة لتسهيل عملية االندماج ،كنظام
السكن الذي أقرته الحكومة وحاولت أن تجمع به بين الشرائح االجتماعية كافة .ولعل موضوع االندماج

( ((3النقيب ،صراع القبلية والديمقراطية.
( ((3المصدر نفسه.
( ((3المصدر نفسه ،ص .20
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فــي مـجــال الـعـمــل ومــؤسـســاتــه المختلفة ُيعتبر مــن أب ــرز األش ـكــال الـتــي ســاعــدت عـلــى عملية االنــدمــاج،
فـجــاءت نـظــرة أهــل الـبــاديــة لـلـمــؤسـســات الـحـكــومـيــة إيـجــابـيــة بـحـكــم اعـتـبــار هــذه الـمــؤسـســات نـقـلــة نوعية
في مجال العمل الــذي كــان يعتمد على الكفاف ،من رعــي لإلبل والماعز إلــى العمل اليدوي واألجير
الــذي يحقق األربــاح المادية السريعة .وقــد بــدأ الـبــدو «بالعمل فــي مـجــاالت تتفق مــع قدرتهم التعليمية
ومهاراتهم ،وقد عملوا في البداية مع شركات النفط في المهن شبه الفنية في أعمال التنقيب ،والصيانة،
ـراس ــا ...»( ،((3ثــم انطلقوا بشكل مباشر فــي القطاع المؤسسي العسكري واألمـنــي.
وعملوا سائقين وح ـ ً
ولعل انخراط أهل البادية في هذا القطاع يرتبط بالطبيعة الصحراوية التي كانوا يعيشون فيها والتي تعتمد
ي(،((3
على الغزو والمعارك ،وهو ارتباط مباشر ومتوافق مع هذه الطبيعة .وعلى حد قول سعود القحطان 
كان ألبناء القبائل تمركز كبير في القطاع العسكري ،فاحتلوا فيه مناصب عليا؛ فالقيم االجتماعية ألبناء
القبائل تركزت على الشجاعة والقوة وخوض المعارك والغزوات ،وهو ما عزز رغبة هذا الكيان التقليدي
فــي االلـتـحــاق بالسلك المهم هــذا فــي قـطــاع الــدولــة ،الــذي عــزز بــدوره إيجابيتهم الـتــي أش ــاروا إليها في
هــذه الــدراســة للمؤسسة العسكرية ،والـتــي تنطبق على المؤسسة الدينية ونظرتهم إليها أيـ ًـضــا؛ إذ تشير
المالحظات المنهجية إلى أن أهل البادية يتسمون بالتدين المرتبط بحياتهم العامة اليومية؛ فوقت خلود
الـبــدوي إلــى الـنــوم مرتبط بآخر عـبــاداتــه ،وهــي صــاة العشاء ،بعد أن يكون قــد رجــع إلــى بيته بعد صالة
ب( .((3فيحقق الدين عند أهل البادية وظيفة مهمة تساهم في
العصر وقبل الغروب ،أي قبل صالة المغر 
تحقيق التماسك االجتماعي ألفراد المجتمع بما هو كيان المجتمع القبلي وأساس استقراره .وال يمكن
المعززة لعصبية القبيلة التي هي أســاس قيام المجتمع
أن يقوم هذا المجتمع ما لم تتحقق فيه األســس
ِّ
القبلي ،فيقوم الدين بوظيفة تعزيز هــذا المفهوم .لذلك ،ربما تكون النظرة إلــى المؤسسة الدينية أكثر
إيجابية عند األفراد المنحدرين من المجتمع القبلي مقارن ًة بنظرة اآلخرين ،وهو ما يمكن أن يفسر نتائج
الدراسة الخاصة بهذا الجانب؛ فعلى الرغم من وجود بعض التناقضات الخاصة والمتعلقة بالممارسات
الدينية ،ثمة مجموعة من القيم التي تعزز سلوك التماسك االجتماعي ألعضاء القبيلة.

اجتماعيا موجو ًدا في المجتمع المعاصر .وعلى الرغم من التغيرات التي طرأت
إن القبيلة تُعتبر كيانًا
ً
على المجتمع فــي بنائه االجتماعي الـعــام ،فــا يــزال للقبيلة تأثيراتها المتعددة فــي الحياة االجتماعية
بشكل عام ،وفي الحياة السياسية بشكل خاص .وهناك أهمية قصوى ،بالنسبة إلى المجتمع ،لتعزيز
مجموعة من القيم القبلية ،كتلك المتعلقة بالتناصر والتماسك والتعاضد االجتماعي والطاعة والوالء،
وغيرها من المفاهيم التي يمكن استغاللها وتسخيرها في بناء المجتمع المعاصر وخدمته .وال بد من
التشديد مــرة أخــرى على أن ما قامت به الــدراســة هو قياس التجاهات عامة ،ويحتاج بكل تأكيد إلى
دراسات أخرى مكملة تتعلق بقياس السلوك الفعلي للكويتيين في ما يتعلق بالمسائل المطروحة ،ومن
ثم تحديد أثره في القبيلة.

( ((3عبد الرسول الموسى« ،التحضر ودور البدو في البناء االجتماعي في الكويت »،في :محمد الحداد [وآخرون] ،تراث البادية:
مقدمة لــدراســة البادية فــي الكويت :تقرير أعـمــال نــدوة تــراث البادية التي أقيمت فــي بيت الـســدو بالتعاون مــع جامعة الكويت فــي 31
مارس  ،1986تقديم أحمد أبو زيد؛ إشراف ألطاف الصباح (الكويت :السدو ،)1987 ،ص .126 - 125
( ((3س ـعــود عـبــدالـلــه الـقـحـطــانــي« ،الـنـخــب الـسـعــوديــة وحــديــث عــن المناطقية والـعـلـمــانـيــة وش ــروط الـصـعــود االجـتـمــاعــي »،الــريــاض،
.2004/7/26
(35) Kay, 1978.
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القبائل والقبلية والهوية السياسية
في سورية المعاصرة
عـلــى مــدى الـقــرن الـمـنـصــرم ،خضعت األسـئـلــة الـجــوهــريــة والـمـفــاهـيـمـيــة المتعلقة بالقبائل
وبالقبلية في الشرق األوسط المعاصر لتغييرات كبيرة ومتعددة األوجه؛ فالقبائل اع ُتبرت
أح ـيــا ًنــا كـيــانــات سـيــاسـيــة فـعـلـيــة ،لـكـنـهــا ُغـيـبــت فــي أح ـيــان أخ ــرى عــن الـخـطــابــات الــوطـنـيــة
واألك ــادي ـم ـي ــة .وم ــع ذلـ ــك ،ظ ـلــت الـقـبـيـلــة وال ـق ـب ـل ـيــة ،ع ـلــى ال ـم ـس ـتــوى ال ــري ـف ــي وال ـم ـح ـلــي،
مهما للهوية االجتماعية والسياسية .وفي الخطاب األكاديمي
اجتماعيا
صرحا
ً
ومصدرا ً
ً
ً
الـعــالـمــي ،جــرى كــذلــك تـجــاهــل وج ــود الـقـبــائــل فــي الـنـسـيــج الـسـيــاســي لـلــدولــة ،لـكــن هــذه
ً
مهما في هياكل الحكم القوية في أثناء الحقبة
القبائل ظهرت في بعض األحيان
شريكا ًّ
االستعمارية والحقبة االستعمارية الجديدة.
تـهــدف هــذه الــدراســة إلــى تقصي هــذه الـتـغـيــرات وتـحــديــد مــرونــة صــوغ المفاهيم المحلية
ملموسا.
وواقعا
مفاهيم
والوطنية والدولية ،والمواقف والممارسات تجاه القبائل
ً
ً
َ
«ثمة تمدن اليوم .لقد تغيرت العقلية ،وأصبح البدو متحضرين،
يتفاعلون مع الناس ويختلطون بهم .لم يحدث ذلك من قبل.
كانوا يذهبون إلى سورية ويعودون إلى لبنان مع أغنامهم
وشيدنا منازل.
وماعزهم .هكذا كان الحالّ .أما اآلن ،فقد تطورنا َّ
نحن اآلن متحضرون ،ليس كما كنا من قبل .وعندما اختلطنا،
بدأنا نتعرف على األشياء .لم تكن األمور على هذا النحو سابقًا،
لم نكن على دراية».
أحد رجاالت البدو2008 ،
* أس ـتــاذة فـخــريــة فــي عـلــم األنـثــروبــولــوجـيــا والـهـجــرة الـقـســريــة ،والـمــديــرة الـســابـقــة لـمــركــز دراس ــات الــاجـئـيــن ،دائ ــرة التنمية الــدولـيــة في
جامعة أكسفورد.
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تركز هذه الدراسة على العشائ ر((( في البادية العربية الشمالية ،حيث كان الواقع العملي لهذه العشائر
غائبا إلى حد كبير عن الخطابات السياسية المعاصرة .وهذا يشكل ً
مقنعا على أن العشائر
دليل ً
ً
ٍ
البدوية لم تختف حقًا؛ فهي لم تكن مجرد بناء اجتماعي سريع الــزوال و ّلــده خطاب الحقبة االستعمارية
واقعا أشد تعقيدً ا اعترفت به السلطات الحاكمة أحيانًا وتجاهلته أحيانًا
واالستعمارية الجديدة ،بل كانت ً
أخ ــرى .وعـلــى مستويات أخــرى مــن سياسات بـنــاء الـهــويــةُ ،أثـنــي على العشيرة وعـلــى الــزعـمــاء العشائريين
ـوحــا فــي مــراحــل أخ ــرى .كــان الـثـنــاء واضـ ًـحــا فــي المرحلة
بــوضــوح فــي بـعــض الـمــراحــل ،وبـشـكــلٍ أقــل وضـ ً
االستعمارية ،ولكنه غــاب إلــى حد كبير عقبها ،عندما َب ُطل استخدام هــذه المصطلحات ،وبــات األســاس
العملي لمصطلحي «العشيرة والعشائرية» موضع ٍ
شك في األوساط األكاديمية .وبنا ًء على مقابالت ُأجريت
شعبيا ،وعلى مالحظات الباحثة المشاركة في لبنان وسورية طوال
معترف بهم ً
مع زعماء عشائر معاصرين َ
ما يزيد على ثالثة عقود ،تُبرز هذه الدراسة التحوالت التاريخية والتغيرات التي تعلقت باالعتراف بالعشائر
وبالمواقف والممارسات التي اتُّبعت حيالها منذ نهاية العهد العثماني وحتى النظام السوري الحالي.
تميزت الـعـقــود األخـيــرة مــن اإلمـبــراطــوريــة العثمانية بجهود حكومية تــرمــي إلــى استمالة زعـمــاء العشائر
وأبنائهم أو رشوتهم ألداء مهمات عسكرية وأمنية للدولة .ولكن سلطات االنتداب الفرنسية بين الحربين
وجها من وجوه « التخلف» ،وأضفت في الوقت
العالميتين اعتبرت العشائر والعشائرية ذات الصلة بها ً
طابعا شــاعــر ًيــا وشــرقـ ًـيــا بحيث يمكن استخدامها لتحقيق أهدافها
ذاتــه على تلك األشـكــال مــن الــروابــط ً
االستعمارية الجديدة التي وافقت عليها عصبة األمم .وهكذاُ ،س ّوغ ٍّ
لكل من عملية التسوية بين العشائر
ي((( .وقد أسفرت السنوات األولــى لالستقالل،
بحكم شبه ذات ـ 
ولعملية إنشاء إدارات خاصة بها تتمتع
ٍ
ثم لحكم البعث ،عن إبطال التشريعات الخاصة بالعشائر ،وعن بذل جهود لتفتيت الرابطة العشائرية
وحيازات العشائر من األراضي والموارد العابرة للحدو د((( .ولكن التحديد الذاتي للهوية العشائرية ازداد
في سورية ولبنان في السنوات األخيرة ،وكانت مشاركة العشائر في االنتفاضة السورية بارزة(((.

العشائر البدوية في الماضي العثماني والحاضر
ج ــاءت كـلـمــة ال ـبــدو مــن الـكـلـمــة الـعــربـيــة «ب ــادي ــة» الـتــي تـعـنــي سـهــو ًبــا شـبــه قــاحـلــة تـغـطــي ج ــز ًءا كـبـيـ ًـرا من
شـمــال الـجــزيــرة الـعــربـيــة .وتـشـيــر كـلـمــة ال ـبــدوي إلــى مــن يـعـيــش فــي الـبــاديــة .والـتـمـيـيــز بـيــن الـبــدو (سـكــان
((( في النقاش األكاديمي األنثروبولوجي العالمي ،تُستخدم كلمة قبيلة ،ويدور النقاش حول المفهوم ومضمونه واستعماالته من
دون الخوض في شحنته األخالقية اإليجابية أو السلبية بحسب المجتمعات والسياقات .وفي هذا البحث استخدم المترجم لفظة
عشيرة التي يطلقها سكان منطقة الشام التاريخية على ما تقصده األنثروبولوجيا بكلمة قبيلة( .المحرر)

(2) A. de Boucheman, «La Sédentarization du désert de Syrie,» L’Asie Franҫaise, no. 320 (May 1934), pp. 140-143; S.
J. H. Charles, La sédentarisation entre Euphrate et Balik: Note d’ethno-sociologie, préf. de Emile Fauquenot (Beyrouth:
Editions des Lettres Orientales, 1942), and Robert Montagne, La Civilisation du désert: Nomades d’Orient et d’Afrique
(Paris: Hachette, 1947).
(3) Riccarrdo Bocco, «The Sedentarisation of Pastoral Nomads: International Experts and the Bedouin Question in the
Arab Middle East,» in: Dawn Chatty, ed., Nomadic Societies in the Middle East and North Africa: Entering the 21st
Century, Handbook of Oriental Studies. Section One, Near and Middle East; 81 (Netherlands; Boston: Brill, 2006).
(4) Dawn Chatty: Displacement and Dispossession in the Modern Middle East, Contemporary Middle East; 5 (New
York: Cambridge University Press, 2010), and From Camel to Truck: The Bedouin in the Modern World, Revised Second
Edition (Cambridge, UK: White Horse Press, 2013).

تاسارد
ةرصاعملا ةيروس يف ةيسايسلا ةيوهلاو ةيلبقلاو لئابقلا

الـصـحــراء) والـحـضــر (سـكــان المناطق الـحـضــريــة) تقليد ثقافي عــربــي راســخ بـقـ ٍ
ـوة فــي علم اجـتـمــاع ابن
خلدون ،وينطوي على مسحة من اعتبار الحضر أعلى شأنًا من البدو ،وعلى الحط من شأن هؤالء(((.
يعرف البدو في سورية أنفسهم بأنهم بدو أصيلون وعرب غير أصيلين ،تُرفض كلمة بدوي في
وبينما ِّ
تحقيرا ،وتُحبذ كلمة عشائري بوصفها داللة على
وادي البقاع اللبناني (أقصى غرب البادية) بوصفها
ً
هوية حديثة.
وصف كثيرون تنظيم العشائر االجتماعي في منطقة الشرق األوسط ،وخاصة العشائر البدوية ،بأنه يستند
إلى تجزئة متعارضة ومتوازية للوحدات بقيادة وراثية على مختلف مستويات الواقع والخيا 
ل((( .وكان
هذا التمثيل التخطيطي المرتب إلى ٍ
ٍ
جدل في مرحلة ما بعد االستعمار من
حد ما للبنية العشائرية موضع
أيديولوجيا وتصور ًيا ،إضاف ًة
جانب علماء األنثروبولوجيا في بريطانيا والواليات المتحدة ،ألنه مختل
ً
إلــى أنــه استشراقي إلــى حــد م ـ ا((( .ومــع ذلــك ،فــإن المثل العربي الشهير للتضامن «أنــا وأخــي على ابن
عمي ،وأنــا وابــن عمي على الغريب» يصف تما ًما النظرة التراتبية حيال التحالفات والعداوة بين ُ
األسر
سجل ُتها في أثناء فترات عملي الميداني الطويل .وتشير التجزئة إلى
واألنساب والعشائر والحاالت التي َّ
الطريقة التي َينظر من خاللها أفراد العشيرة إلى العشيرة ككيان ُيقسم إلى أقسام متوازية أصغر  -بطن أو
فخذ ،وأنساب ،ثم في القاعدة مجموعات ممتدة من ُأسر من ذوات القربى .ويتولى قيادة المجموعة
عمو ًما أقــوى الذكور وأكثرهم شعبية من ساللة المشايخ .ويتولى هذا المنصب مسؤولية التفاوض مع
زعماء العشائر األخرىً ،
وغالبا ما يتنافس
فضل عن تمثيل العشيرة في عالقاتها بالسلطة المركزية للدولة.
ً
زعماء بطون العشائر بعضهم مع بعض في سبيل أن تعترف بهم القوى الفاعلة األخرى والدولة .وتقع
على عاتق زعيم العشيرة ً
تبعا لسلوك
أيضا مسؤولية أخالقية ،حيث يمكن أن ُي َّ
عزز هذا الجانب أو يضيع ً
الزعيم في احترامه لألعراف العشائرية أو تجاهلها؛ فالزعيم البخيل أو الجشع ً
مثل ،يفقد دعم عشيرته،
ّأما الزعيم المعروف بكرم الضيافة ووضوح الفكر ،فيحظى بأتبا ٍع كث ر(((.

كانت معارضة البدو ومقاومتهم للسلطة المركزية للدولة واضحتين منذ أمد بعيد .وقد اعتبر إرنست
غيلنر ومــؤخـ ًـرا جيمس سـكــوت هــؤالء الـنــاس عشائر «هامشية» كونهم يعملون على نـحـ ٍو أفـضــل وهم

(5) Abd Ar Rahman bin Muhammed ibn Khaldun, The Muqaddimah, Translated by F. Rosenthal (New York: Pantheon
Books, 1958); Max von Oppenheim, Die Beduinen, 4 tomes en 5 vols. (Wiesbaden: O. Harrassowitz, 1939-1968), vol. 1,
and Alois Musil, The Manners and Customs of Rwala Bedouins, Published under the Patronage of the Czech Academy
of Sciences and Arts and of Charles R. Crane, Oriental Explorations and Studies; 6 (New York: American Geographical
Society, 1928).
(6) E. E. Evans-Pritchard, The Sanusi of Cyrenaica (Oxford: Clarendon Press, 1949); Ernest Gellner, «Organization and
Role of a Berber Zawiya,» (Ph. D. Dissertation, University of London, 1961) (Later Appearing as Saints of the Atlas,
»1969), and Emrys Peters, «Some Structural Aspects of the Feud among the Camel-Herding Bedouin of Cyrenaica,
Africa, vol. 37, no. 3 (July 1967), pp. 261-281.
(7) Dale F. Eickelman, The Middle East and Central Asia: An Anthropological Approach (Upper Saddle River, NJ:
Prentice Hall, 1998); Paul Dresch, «The Significance of the Course Events Take in Segmentary Systems,» American
Ethnologist, vol. 13, no. 2 (May 1986), p. 319, and Steven Caton, «Power, Persuasion, and Language: A Critique of the
Segmentary Model in the Middle East,» International Journal of Middle East Studies (IJMES), vol. 19, no. 1 (1987),
pp. 77-102.
(8) Dawn Chatty, «Leaders, Land, and Limousines: Emir versus Sheikh,» Ethnology, vol. 16, no. 4 (October 1977),
pp. 385-397.
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على هامش الدولة المركزية((( .وثمة أدلة كثيرة تشير إلى وجود تنظيم معقد ،ولكنه متكيف ،تطور ضد
عمليا سلطة الحكومة المركزية
غالبا ما كانت قمعية .وعقب الغزو المغولي الذي دمر
ً
سلطة الدولة التي ً
في القرن الرابع عشر ،ظهر تمدد كبير للعشائر البدوية نحو بادية شمال الجزيرة العربية وساحل البحر
المتوسط .وبعد قرنين من الزمن ،عندما غزا األتراك العثمانيون المنطقة ،تراجع عدد من العشائر البدوية
األصيلة المربية لإلبل والمنتشرة على مسافات كبيرة إلى عمق الهضبة العربية .وبذلك لم تبقَ سوى
العشائر غير األصيلة المربية لألغنام ،ومن أشهرها عشيرتا الموالي والحديديين ،باإلضافة إلى عشيرة
الفضل في البادية قرب حدود المناطق الزراعية .وفي منتصف القرن السابع عشر ،خففت اإلمبراطورية
العثمانية كـثـيـ ًـرا مــن وجــودهــا الـعـسـكــري عـلــى حــدود الـبــاديــة بغية دعــم حــربـهــا ضــد الـنـمـسـا( ،((1فــأخــذت
الـعـشــائــر الـمــربـيــة لــإبــل الـقــابـعــة فــي عـمــق شـمــال الـجــزيــرة الـعــربـيــة تتجه شـمـ ًـال لـمــلء ال ـفــراغ الـنــاتـج(،((1
واستمر هذا التمدد حتى أواخر القرن التاسع عشر .وخالل هذين القرنين ،عملت التحالفات العشائرية
وشمر على ترسيخ هاتين العشيرتين األصيلتين في البادية والجزيرة السورية ،ونسجت عالقات
بين عنزة ّ
زبائنية (دفع الجزية (الخوة) أو الغزو) مع العشائر غير األصيلة والمستوطنات الزراعية في «المعمورة»
(التي تمثّل الحدود بين المناطق الزراعية ومناطق الرعي).
أقــدمــت الـعـشــائــر غـيــر األصـيـلــة ال ـتــي تــرعــى األغ ـنــام عـلــى إل ـحــاق نـفـسـهــا بــالـ ُـحـمــاة الـعـثـمــانـيـيــن ،ودفـعــت
ال ـضــرائــب لـتـحـمــي مـصــالـحـهــا ال ـعــامــة فــي ال ـت ـجــارة والح ـ ًق ــا فــي ال ــزراع ــةّ .أم ــا الـعـشــائــر األص ـي ـلــة األك ـبــر،
كالفدعان والسبعة ،فرفضت مبايعة السلطان العثماني ودفــع الـضــرائــب ،واعتبرت نفسها حــرة .ورأت
الدولة التي كانت تحكم ،إلى ٍ
حد كبير ،من المدينة ومحيطها في العشائر حلفاء محتملين في الحفاظ
على أمــن التنقل بين المراكز الحضرية .فسيطرت تلك العشائر على مناطق واسـعــة مــن البادية كانت
خطوط االتصاالت العسكرية العثمانية فيها مهمة .وبحلول منتصف القرن التاسع عشر ،أوكل الباب
وشمر ،مهمة ضبط هذه المناطق في مقابل تلقّيها
العالي للعشائر األصيلة ،وال سيما تحالفات عنزة
ّ
مدفوعات وهدايا ومؤنًا ومواد غذائية من الدولة .ووفّر التحكم األمني الدائم للعشائر البدوية الفرصة
والحق في فرض ضرائب على حركة المرور داخل المناطق التي سيطرت عليها(.((1
بسطت تحالفات عـنــزة وشـ ّـمــر سيطرتها على المناطق الهامشية والـحــدود ،وبالتالي على الـتـجــارة بين
المناطق الحضرية المهمة وعـلــى قــوافــل الـحــج بين دمـشــق وبـغــداد ودمـشــق ومـكـة( .((1ولـكــن الـغــزوات
وال ـحــروب الـتــي جــرت بـيــن الـعـشــائــر خــال سبعينيات الـقــرن الـتــاســع عـشــر ،للسيطرة عـلــى مـنــابــع المياه
والمراعي ،طفقت تزعزع أمن «المعمورة» ومدن حمص وحماه وحلب على نح ٍو ِ
خطر( .((1واضطرت
(9) Gellner, «Organization and Role of a Berber Zawiya,» and James C. Scott, The Art of not Being Governed: An
Anarchist History of Upland Southeast Asia, Yale Agrarian Studies Series (New Haven: Yale University Press, 2009).
(10) Albert Hourani, Syria and Lebanon: A Political Essay, Issued under the Auspices of the Royal Institute of International Affairs (London; New York: Oxford university press, 1946).
(11) Anthony B. Toth, «The Transformation of a Pastoral Economy: Bedouin and States in Northern Arabia, 18501950,» (PhD Dissertation, University of Oxford, 2000).
(12) Jonathan Rae, «Tribe and State: Management of Syrian Steppe,» (Ph. D. Dissertation, University of Oxford, Faculty of Anthropology and Geography, Oxford, 1999), p. 64.
(13) Abdul- Karim Rafeq, The Province of Damascus, 1723-1783 (Beirut: Khayats, 1966).
(14) Toth, «The Transformation of a Pastoral Economy».
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الــدولــة العثمانية إلــى إرســال قــوات لتهدئة العشائر المتحاربة .وشــرع العثمانيون فــي الــوقــت نفسه في
تــوطـيــن وتـسـلـيــح المسلمين الـفــاريــن مــن ديــارهــم ج ــراء ال ـحــروب الـعـثـمــانـيــة  -الــروسـيــة عـلــى ام ـتــداد هــذه
المنطقة الحدودية؛ فبين سنتي  1870وُ ،1900دعي مئات اآلالف من الشركس واألبخاز والشيشان
إلى االستقرار على امتداد «المعمورة» ،في ٍ
عمان(.((1
خط يمتد من رأس العين على نهر الفرات إلى َّ
وفي المنطقة المحيطة بحمص وحماه والسلمية ،أحاطت مستوطنات شركسية عسكرية جديدة ببدو
الـمــوالــي والـحــديــديـيــن والـفـضــل ،وشـ َّـجـعــت مـجـتـمـعـ ٍ
ـات زراع ـيــة أخ ــرى عـلــى ال ـعــودة والـعـمــل فــي مجال
الزراعة .وفي هضبة الجوالنّ ،
شكل هؤالء المستوطنون ،إلى جانب الدروز الذين فروا من القتال في
جبل لبنان ،قو ًة قتالية فعالة لتحطيم سلطة عشائر البدو.
حافظت القيادة العشائرية في أثناء هذه الفترة ،ولقرون قبلها ،على عالقات وثيقة بالمراكز الحضرية
لـلـسـلـطــة ،وكــذلــك بـمــؤيــدي الـسـلـطــة فــي ال ـبــاديــة .وقــد ُأث ـنــي عـلــى زعـمــاء ال ـبــدو ألن فــي إمـكــانـهــم ،وهــم
ساكنو خيام الصحراء ،اإلقامة في الصالونات الحديثة للنخب القيادية للمناطق الحضرية من دون أن
ينزعجوا .ومــع اقـتــراب نهاية الـقــرن التاسع عشر ،أنشأ العثمانيون مــدرســة داخلية خاصة فــي اسطنبول
ألبناء زعماء العشائر في جميع أنحاء اإلمبراطورية( .((1وفي مطلع القرن العشرين ،درست غالبية زعماء
العشائر البدوية هـنــاك(((1؛ فقد تخرج شيوخ الحديديين والـمــوالــي والسبعة  -على سبيل المثال  -في
شيوخا
ينصبهم السلطان العثماني
ً
مدرسة العشائر اإلمبراطورية ،وخدموا في الجيش العثماني قبل أن ِّ
(((1
وغالبا ما أشار
استثنائيا،
أمرا
ً
ً
لقبائلهم  .ولم يكن وجودهم في المدن الرئيسية لإلمبراطورية العثمانية ً
ك ّتاب األسفار الغربيون إلى ثقافتهم الحضرية الرفيعة.

وفــي السنوات األخـيــرة مــن عهد اإلمـبــراطــوريــة العثمانية ،دعــم كثير مــن زعـمــاء الـبــدو وعشائرهم جهود
الشريف حسين في الحجاز إلنشاء دولــة عربية مستقلة بقيادة ابنه األمير فيصل .وكــان من المقرر أن
يشمل هذا الكيان الجديد ًّ
كل من بالد الشام والبادية ،باستثناء قطعة من األرض على امتداد المنطقة
الـســاحـلـيــة مــن عـكــا وحـتــى شـمــال ب ـيــروت .ونـشــط بـشـكــلٍ خــاص ثــاثــة زعـمــاء لـعـشــائــر بــدويــة قــريـبــة من
دمشق  -الرولة والفضل والحسنة  -في دعم الدولة العربية ،أي المملكة السورية (.)1920 - 1919
وأيدت عشيرة الفضل تحركات األمير فيصل لالستقالل عن الحكم العثماني ،كما تعاون شيخ الرولة
أجرا شهر ًيا
نوري الشعالن في البداية مع السلطات العثمانية ،وقيل إنه كان يتلقى من أحمد جمال باشا ً
قــدره  20ألــف لـيــرة ذهـبـيــة .وجــرى نفيه إلــى اسطنبول عقب صــدامــه مــع مـســؤول عثماني ،ثــم عــاد إلى
وغير موقفه ،إذ قبِل عرض توماس إدوارد لورنس ( لورنس العرب) بدعم مطالب
دمشق سنة َّ 1916
األمير فيصل في سورية.
(15) Chatty, Displacement and Dispossession.
(16) Eugene L. Rogan, «Asiret Mektebi: Abdülhamid II’s School for Tribes (1892-1907),» IJMES, vol 28, no. 1 (February 1996), pp. 83-107.
(17) Aref Abu- Rabiah, A Bedouin Century: Education and Development among the Negev Tribes in the 20th Century
(New York: Berghahn Books, 2001).
(18) Eugene L. Rogan, Frontiers of the State in the Late Ottoman Empire: Transjordan, 1850-1921, Cambridge Middle
East Studies; 12 (Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1999).
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وفــي سـنــة  ،1918دخــل ن ــوري الـشـعــان وشـيــخ الـحـسـنــة ط ــراد الـمـلـحــم دمـشــق مــع ق ــوات األمـيــر فيصل
إلنـشــاء المملكة الـســوريــة .وعلى امـتــداد الـفــرات ،سيطرت قــوات عشيرة الفدعان على المنطقة الواقعة
بين دير الزور والرقة لمصلحة األمير فيصل ضد القوات الفرنسية الغازي ة( .((1وهناك من يزعم أن الرقة
ال دمـشــق كانت العاصمة الــروحـيــة ،إن لــم تكن العاصمة الـمــاديــة ،للقوات العربية (الـبــدويــة) بين سنتي
 1920و 1921فــي الكفاح مــن أجــل إقــامــة المملكة السورية بقيادة األمـيــر فـيـصـ 
ل( .((2وقــد أكــد تعاون
زعـمــاء الـبــدو هــؤالء مــع مختلف العمالء العثمانيين والفرنسيين والبريطانيين حنكتهم السياسية بتأكيد
سيطرتهم على منطقة هامشية مـحــددة ،ودعـمـهــم ظـهــور سلطة مــركــزيــة ال اسـتـعـمــاريــة فــي الــوقــت نفسه.
منصبا على المفاوضات المحلية بشأن المستقبل السياسي لألقاليم العربية
ولكن ،فيما كان اهتمامهم
ًّ
قسم من خالل مفاوضات
في اإلمبراطورية العثمانية ،كان موطنهم ،بادية شمال شبه الجزيرة العربيةُ ،ي َّ
سرية بين السير مــارك سايكس ونظرائه من الفرنسيين والــروس (اتفاقية سايكس  -بيكو)1916 ،؛ فقد
رســم سايكس ً
خطا مــن عكا إلــى كــركــوك لحماية المصالح النفطية المستقبلية ،وغــدت أراضــي البادية
بريطانيا بين شرق األردن والعراق يفصل البادية السورية عن نصفها الطبيعي الجنوبي في
ممرا
ً
المفتوحة ً
وشمر المنتشرتان على مسافات كبيرة تمتدان على أكثر من دولة.
السعودية .وبجرة قلم ،أصبحت عنزة ّ

عهد االنتداب الفرنسي

بعد أن هــزم الفرنسيون األمير فيصل سنة ُ 1920
وأعـلــن االنـتــداب الفرنسي (وكــذلــك البريطاني) على
األقاليم العربية السابقة لإلمبراطورية العثمانية ،مضى ٌّ
كل من زعماء العشائر وأنصارهم في سبيلهم.
ُ
واعـتـبــر كـثـيــر مــن الـســوريـيــن االن ـت ــداب الـفــرنـســي غـيــر ش ــرع ـ ٍـي ،وأعـ ــرب عــن مـعــارضــة حـكـمــه مــن خــال
اإلضــرابــات الـعــامــة والـكـفــاح الـمـسـلــح ض ــده .وفـيـمــا واص ــل شـيــخ الـحـسـنــة حملته إلقــامــة دول ــة مستقلة،
احتجت قيادة عشيرة الفضل على إعالن انتداب فرنسي على أرضهم ،وذهبت إلى المنفى ،إلى دولة
االنتداب البريطاني المقامة حديثًا في شرق األردن .وترددت عشيرة الشعالن بين الفرنسيين واإلنكليز
حـتــى تــوصـلــت أخـيـ ًـرا إلــى اتـفــاق مــع الفرنسيين لـحـمــايــة الـقــوافــل فــي الـبــاديــة والـحـفــاظ عـلــى الـ ِـسـلــم بين
العشائر في مقابل أج ٍر شهري قدره ألفا ليرة ذهبية.

سعى الفرنسيون إبــان انتدابهم إلــى تعزيز قـ ّـوتـهــم ،واتـبـعــوا السياسة الكالسيكية «فـ ِّـرق تـ ُـســد» ،وبالتالي
ٍ
محاولة إلضعاف الحركة القومية العربية الناشئة .و َمنحوا
دعموا صراح ًة جميع األقليات الدينية ،في
بشكلٍ خــاص الالجئين األرمــن الناجين مــن «مسيرات الـمــوت» فــي األنــاضــول الجنسية الـســوريــة ،كما
مـنـحــوا الجنسية لــأكــراد الـمـنــاصــريــن لـثــورة الـشـيــخ سـعـيــد ضــد كـمــال أتــاتــورك .وقـ َّـســم الـفــرنـسـيــون الـبــدو
خصوصا نــوري الشعالن ،على إقامة دولتهم الخاصة بــإشــراف وحدة
في البادية وشجعوا زعماءهم،
ً
خاصا
فرنسية خاصة ُأنشئت سنة  1920هي «وحدة تنظيم نشاط البدو» .كما أولى البريطانيون اهتما ًما ً
شمر ،وحاولوا إعــادة التفاوض على الحدود بين سورية والعراق بتحريض كل زعيم
لتحالف عشائر ّ
(19) Chatty, From Camel to Truck, p. 42.
(20) Meriem Ababsa, «Idéologies et territoires dans un front pionnier: Raqqa et le projet de l’Euphrate en Jazira syrienne,» (Thèse de Doctorat, Géographie, Centre d’études et de recherches sur l’urbanisation du monde arabe, Tours,
2004), pp. 358-359.
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شمر الــذي كــان يعتمد هــو ونــوري الشعالن
على اآلخــر .وكــان أعظم هــؤالء عجيل الـيــاور ،شيخ قبيلة ّ
على والء مئات اآلالف من رجال العشائر عبر الحدود العراقية والسورية واألردنية والسعودية .وحاول
الفرنسيون والبريطانيون عبثًا ربط االنتماء العشائري بأرض محددة(.((2
في السنوات األولــى من االنـتــداب ،بــد ًءا من سنة  ،1920استندت السياسة الفرنسية الرامية إلــى منح
خاصا على أكثر من مجرد نوع من الشاعرية البسيطة؛ فقد احتاج الفرنسيون إلى التعاون
البدو
وضعا ً
ً
مع البدو ،ألنه لم يكن في وسعهم ً
مؤخرا (البادية)
أول ترك ثلثي أراضي االنتداب التي حصلوا عليها
ً
خارج نطاق سيطرتهم ،وكانوا بحاجة إلى ضمان مم ٍر دائم وآمن عبر المنطقة من أجل التجارة والسفر
إلى بغداد .عــاوة على ذلــك ،كان من الضروري تأمين خط النفط إلى الموصل مثلما جرى مع خط
وإما شراء دعم العشائر
النفط إلى حيفا .وكان أمام الفرنسيين خيارانّ :إما تهدئة المنطقة بقوة السالح ّ
بإرضاء زعمائها .وقد جرب الفرنسيون الخيارين كليهما.
عند إنشاء دولة لبنان الكبير الجديدة ،ألحق الفرنسيون وادي البقاع التابع لبالد الشام بجبل لبنان ذي
األغـلـبـيــة الـمـسـيـحـيــة .وأج ــرى الـفــرنـسـيــون أول ت ـعـ ٍ
ـداد وطـنــي فــي سـنــة ( 1932وال ي ــزال األخ ـيــر) .ولكن
اعتراضا على وجود
ً
كثيرا من زعماء البدو أبوا التسجيل ،ورفضوا السماح لرجال عشائرهم بالتسجيل
ً
تهرب بعض البدو من التعداد من أجــل المقاومة ،فإن
بينما
ـه
ـ
ن
أ
المفارقة
وكانت
الفرنسي.
االستعمار
ّ
وهمشتهم أكـثــر حتى فــي عملية
الــدولــة الوطنية الـجــديــدة الـتــي أنـشــأهــا الفرنسيون استبعدتهم
تشريعيا ّ
ً
تكوين الدولة .وبحرمانهم من الجنسية ،ما عاد في مقدور الغالبية العظمى من عشائر البدو المقيمين
في وادي البقاع شراء األراضي باسمها وال الحصول على التعليم أو الرعاية الصحية.

شـهــدت الـسـنــوات األول ــى مــن االن ـتــداب الـفــرنـســي عـمـلـيــات إخ ـ ٍ
ـاء لـسـكـ ٍ
ـان مستقرين ولـلـبــدو عـلــى حد
ســواء .وكــان األرمــن واألكــراد واآلشــوريــون والمجتمعات المسيحية األخــرى المهجرة في أثناء اقتسام
اإلمبراطورية العثمانية يصلون إلــى سورية ولبنان .ولجأت إلــى الجزيرة في سورية والـعــراق قرابة 40
شمر بعد أن انهزمت في نجد ،فيما رحلت بطون من البدو الساخطين من
ألف عائلة بدوية من قبيلة ّ
االنـتــداب الفرنسي مــن الـبــاديــة الـســوريــة إلــى قلب شبه الـجــزيــرة العربية ،ومنها بـطــون مــن عشائر الــرولــة
والحسنة والـفــدعــان والسبعة فــي تحالف عـنــزةُ .
وشـ ِّـكـلــت «وحــدة تنظيم نـشــاط الـبــدو» لتسوية نــزاعــات
البدو وتنظيم هجرتهم ،فكان أنها شجعتهم على تسيير شؤونهم بطريقتهم التقليدية على ّأل يزعجوا
السكان المستقرين ،وهذا يعني الطلب من البدو عدم حمل السالح في مناطق مستقرة ،والتقاتل في
ما بينهم فقط ،وترك الجماعات المستقرة تحيا بسالم .وبمرور الوقت ،أسفر التفاهم المالي والسياسي
بين السلطات الفرنسية وبعض زعـمــاء العشائر البدوية عــن درجــة مــن التسامح الفرنسي إزاء غــارة هنا
ومناوشة هناك من حين إلى آخر(.((2
‘–(21) Johann Büssow, «Negotiating the future of a Bedouin Polity in mandatory Syria: political Dynamics of the Sba’a
Abada during the 1930s,» Nomadic Peoples, vol. 15, No. 1 (Special Issue): Nomads in the Political Field (2011),
pp. 70‑95.
(22) Fadl Al-Faour, «Social Structure of a Beduin Tribe in the Syria-Lebanon Region,» (Ph. D Dissertation, University
of London, 1968); Great Britain, Army, Handbook of the Nomad, Semi-Nomad, Semi-Sedentary and Sedentary Tribes of
Syria, G.S.I.(T.) Headquarters, Ninth Army ([s. l.: s. n.]: 1942), and Oppenheim, Die Beduinen.
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ولكن ثورة الدروز بين سنتي ( 1927 - 1925والمعروفة ً
أيضا بالثورة السورية الكبرى) غيرت السياسة
الفرنسية تـجــاه الـبــدو عـلــى نـحـ ٍو كـبـيــر؛ إذ صـ َّـعــد الـبــدو المتعاطفون مــع قضية الـثــورة الـســوريــة غــاراتـهــم،
وحولوا عمو ًما سالحهم ضد الفرنسيين .ففي منطقة حمص وحماه ،على سبيل المثال ،هاجمت عشيرة
كثيرا من الممتلكات الحكومية .ولم يتمكن
الحديديين حماه ونهبتها ،وقطعت االتصاالت ،ودمــرت ً
الفرنسيون من استعادة سلطتهم ّإل بعد يومين من القصف الجوي ونشر قوات الطوارئ الفرنسية في
المعركة .وخو ًفا من تجدد الدعم العشائري للثورة السورية ،عمد الفرنسيون إلى قصف العشائر بقوة،
تفاد ًيا ألي ضرر يمكن أن تلحقه بالمراكز الحضرية(.((2

وبحلول سنة  ،1927كان الفرنسيون قد فرضوا ما يكفي من سلطة على هذه األراضي الهامشية إلرغام
المشايخ على عقد مؤتمر في حماه من أجل تحقيق مصالحة بين العشائر ،بغية إنهاء العداء والتهديدات
المحدقة باألمن المحلي .واس ُتكملت جهود السالم تلك بدفع إعانات شهرية إضافية لكل زعيم عشيرة
مشارك في المؤتمر .وفي ختامهُ ،عقد اتفاق سالم بين الحديديين والموالي والرولة والسبعة والفواعرة
معا،
وشمر .كما ُعقد مؤتمر ثان للسالم سنة  1930جمع تحالفات عنزة وشمر ً
وبني خالد والفدعان ّ
وأسفر عن اتخاذ تدابير فرنسية أكثر صرامة للسيطرة على البدو ،من قبيل نظام مكافحة الجريمة الذي
لم يضع شؤون البادية تحت القيادة التقليدية فحسب بل تحت قيادة وحدة تنظيم نشاط البدو ً
أيضا(.((2
ُ
وأخضعت شؤون رجال العشائر في المنطقة الزراعية الختصاص المحاكم الحكومية العادية.

الرحل تحالفات عنزة
رحل .وشمل تصنيف البدو ّ
رحل وأشباه ّ
قسم الفرنسيون عشائر سورية إلى بد ٍو ّ
َّ
وشمر ،وكذلك العشائر األقوى التي ترعى األغنام ،كالحديديين والموالي واللهيبّ .أما تصنيف البدو
ّ
الرحل ،فشمل جميع العشائر األخرى التي ترعى األغنام ،كعشيرة بني خالد .وكان هذا التمييز
أشباه
ّ
وتعين عليهم
الرحل (العابرة للحدود
ً
حتى سنة  1934يعني أنه يحق للعشائر ّ
أساسا) حمل السالحّ ،
ـرحــل الـحـصــول على
أن يـلـقــوه فـقــط عـنــد دخــولـهــم «الـمـعـمــورة» ،فـيـمــا تـعـ ّـيــن عـلــى عـشــائــر الـبــدو أشـبــاه الـ ّ
رخصة من الحكومة لحمل السالح ،مع إمكان محاكمتهم بموجب قانون الدولة .رفض كثير من رجال
العشائر االنصياع لـ «وحدة تنظيم نشاط البدو» ،ورحلوا إلى خارج البالدّ .أما زعماء العشائر الذين بقوا
ً
وخصصت
تمثيل
فمنحوا
تلقائيا في مجلس النواب تحت االنتداب الفرنسيُ ،
مخلصين للفرنسيينُ ،
ً
تسعة مقاعد ألقــوى العشائر ،ومنها عشائر الحديديين والموالي والفدعان .عــاوة على ذلــك ،اعترف
رسميا بالزعماء المستعدين للتعاون معهم بإنشاء نظام رسمي لإلعانات.
الفرنسيون
ً

في مطلع ثالثينيات القرن العشرين ،وضع الفرنسيون قانونًا جديدً ا لألراضي ونظا ًما جديدً ا لسندات
الـمـ ْلـكـيــة لـيـحــل مـحــل الـنـظــام الـعـثـمــانــي ال ــذي يـعــود إلــى ق ــرون خـلــت .وفــي الـبــاديــةُ ،سـ ِّـجـلــت الـمــراعــي،
الـتــي لـطــالـمــا كــانــت مـ ْلـ ًـكــا جـمــاعـ ًـيــا لـلـعـشـيــرة ،بــأسـمــاء أف ــراد هــم عـمــو ًمــا زعـمــاء الـعـشــائــر .ومــع أن عشائر
الفضل والفدعان سجلت األراضي بأسماء زعمائها خالل الحقبة العثمانية ،فقد ُس ِّجل معظم أراضي
العشائر في البادية بهذه الطريقة في ظل االنتداب الفرنسي؛ ففي منطقة حمص وحماهً ،
مثلُ ،س ِّجلت
أراضــي عشرين قرية باسم الشيخ طــراد الملحمّ .أمــا األراضــي غير المسجلة (أراضــي الــدولــة) الواقعة
(23) Rapport sur la situation de la Syrie et du Liban (Ministère des affaires étrangères (France)) (1925).
(24) Rapport sur la situation de la Syrie et du Liban (1930-1931).
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فوضعت تحت سلطة العشائر وفق مرسومي الطوارئ لسنتي 1940
شرق حــدود األراضــي الزراعيةُ ،
و 1941اللذين منحا زعماء العشائر حق م ْلكية مساحات شاسعة من األراضي .وبهذه الطريقة سجلت
شمر أكثر من مليوني هكتار من أراضي الجزيرة بأسماء زعمائها .نتيج ًة لذلك ،غادرت وحدات كثيرة
ّ
مــن العشائر الـبــدويــة ســوريــة ونــأت بنفسها عــن مـجــال الفرنسيين السياسي .ومــن هــذه الــوحــدات بطون
وأنساب وأفخاذ للحسنة والرولة والسبعة والفدعان(.((2
نوعا
بدأ رجال العشائر الذين استقروا في البادية والجزيرة ،وال سيما عشيرة الشعير ،اهتمامهم بالزراعة ً
عقارا في منطقة السعن التي منحتها السلطات العثمانية
شيد شيخ السبعة لنفسه ً
ما .وفي سنة َّ ،1928
كمنطقة رعـ ٍـي صيفية للعشيرة فــي أواخ ــر ستينيات الـقــرن الـتــاســع عـشــر .وبالنسبة إلــى الـبــدو اآلخــريــن،
بدأت ،وألول مرة في ثالثينيات القرن العشرين ،ظاهرة التخلي التدريجي عن تربية اإلبل التي أصبحت
ربحا ،واالهتمام بتربية األغنام( .((2وشرعت عشائر أصيلة كثيرة كانت تربي اإلبل سابقًا في تربية
أقل ً
األغ ـن ــام ،وه ــو مــا أسـفــر عــن ظـهــور مـنــافـســة ح ــادة لــم تـكــن مــوجــودة مــن قـبــل بـيـنـهــم وبـيــن الـعـشــائــر الـتــي
غالبا مــا كــانــوا ُيــدفـعــون أكثر
لطالما رعــت الماشية ،كالموالي والـفـضــل ،إضــافــة إلــى الحديديين الــذيــن ً
فغيروا أنظمة الرعي الخاصة بهم لالستفادة من المناطق الزراعية في المنطقة
باتجاه المناطق الزراعيةَّ ،
االنتقالية في «المعمورة» ،وأبرموا اتفاقات لرعي قطعانهم في بقايا الزرع في الحقول الزراعية.
ـدخــل الــوطـنـيـيــن
وبـحـلــول سـنــة  ،1940شـعــر زع ـمــاء الـعـشــائــر فــي الـبــرلـمــان ال ـســوري بـقـلــق مـتــزايــد مــن تـ ّ
السوريين بشؤونهم ،والتمسوا دعم الفرنسيين .وفي الرابع من حزيران/يونيو ،صدر القانون رقم 132
(غالبا ما يدعى قانون العشائر) ودخل في كتب التشريعات ،وهو يجمع جميع القوانين السابقة ذات
ً
الـصـلــة الـتــي ُسـ َّنــت عـلــى مــدى الـعـقــديــن الـســابـقـيــن لــدعــم «الــدولــة الـبــدويــة داخ ــل الــدولــة» .وعـنــدمــا قـ َّـدم
الـنــواب الوطنيون بعد فترة وجـيــزة مـشــروع قــانــون يدعو إلــى إنـهــاء حكم االنـتــداب الفرنسي ،لــم يحضر
للتصويت ّإل نائب واحد فقط من مجموع تسعة نواب بدو ،وهو أمير عشيرة الموالي .وعلى العموم،
ـوضــا عــن الـقـتــال لتحرير ســوريــة من
نجح الفرنسيون فــي جــذب معظم الــزعـمــاء الـبــدو إلــى جانبهم؛ فـعـ ً
حكم االنـتــداب الفرنسي ،انسحب معظم الــزعـمــاء وامتنعوا عــن اتـخــاذ أي مــوقــف ،مقتنعين بالتمسك
بالوضع الخاص الذي منحهم الفرنسيون إياه.

الدولة المستقلة وعالقاتها بالعشائر البدوية

اجتمع ٌّ
كل من الواقع العملي للعشائر كقوة سياسية والمعاني والتفسيرات الثقافية المتناقضة والمتعددة
للعشائر والعشائرية في الدولة القومية الحديثة .وكانت المنزلة المستقلة الشبيهة بالدولة التي منحها
الفرنسيون للعشائر البدوية شوكة في حلوق حكام سورية القوميين بعد االستقالل؛ فالفصل المادي
واإلداري االصطناعي الذي أحدثه الفرنسيون بين البدو وبقية السوريين أكد الموقف الرسمي العربي
غير المتعاطف ،إن لم يكن المزدري ،إزاء ثقافة الحياة الرعوية البدوية( .((2وبينما استخدم الفرنسيون
(25) Rapport sur la situation de la Syrie et du Liban (1938).
(26) Rapport sur la situation de la Syrie et du Liban (1931).
(27) Chatty, From Camel to Truck, p. 60.
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العشائر وسيلة ضغط على القوميين ،أرادت سياسة الحكومة السورية الجديدة أن تثقف هؤالء السكان
«الهمج» وتحولهم إلى مواطنين سوريين صالحين يحترمون القانون .وهكذا ،ا ّتبعت الحكومة القومية
سـيــاســة عـشــائــريــة عــدوان ـيــة تـهــدف فــي نـهــايــة الـمـطــاف إل ــى إل ـغــاء جـمـيــع ال ـمــزايــا والـسـلـطــات الـعـشــائــريــة،
رئيسيا من هذه العملية .عالو ًة على ذلك ،كان ثمة شعور بأن طريقة
واع ُتبرت عملية توطين البدو جز ًءا
ً
تنقّل البدو في تربية أغنامهم لم تكن بدائية فقط ،بل غير صالحة ً
أيضا في ظل موارد البادية الضئيلة.
واع ُتبر االنتقال إلى الزراعة وإلى َمزارع تربية األغنام النموذج المناسب ،وهو ما دعمته وكاالت إنمائية
دولية مختلفة(.((2

وفي سنة ُ ،1953ألغي قانون االنتداب الفرنسي للعشائر ( )1940واس ُتبدل بمرسوم «قانون العشائر»
رح ًل
رقم  124الذي استمر في السماح للبدو بحمل السالح في البادية ،ولكن فقط للمص َّنفين ً
بدوا ّ
وخ ِّول
الرحل)ُ .
وشمر ،باإلضافة إلى الحديديين والموالي و 15عشيرة من البدو أشباه ّ
(تحالفات عنزة ّ
مناسبا ،وإعــادة تسجيل أبنائها باعتبارهم
وزير الداخلية بشطب العشائر من هذه القائمة إذا رأى ذلك
ً
الرحل .وقد ُق ِّلص عدد المقاعد الممنوحة
مجتمعا
يشكلون
ً
مستقرا ،وال ُيسمح بالعودة إلى حياة البدو ّ
ً
للعشائر البدوية في أثناء االنتداب الفرنسي من تسعة مقاعد إلى ستة مقاعدُ ،حجزت أربعة منها ألربع
وشمر من الجزيرة ،والحسنة من دمشق.
عشائر محددة هي الموالي والحديديين من حلبّ ،

وفــي سنة  ،1958أي بعد نحو عقد من االضـطــرابــات السياسية التي عصفت بالبالد وحتى خارجها،
صـ َّـوت الـبــرلـمــان الـســوري لمصلحة الــوحــدة مــع مـصــر .وفــي  28أيلول/سبتمبر  ،1958ألـغــى الرئيس
جـمــال عـبــد الـنــاصــر قــانــون الـعـشــائــر ،وأعـلــن أنــه مــن اآلن فـصــاعــدً ا لــن يـكــون لـلـعـشــائــر أي هــويــة قــانــونـيــة
منهيا الفصل القانوني األخير لصراع
مستقلة .وكان هذا آخر تشريع يتعامل تحديدً ا مع العشائر البدويةً ،
طويل بين الحكومات المركزية والعشائر البدوية وزعمائها .وكان هذا بالنسبة إلى بعض العشائر إشار ًة
لمغادرة ســوريــة .وهـكــذا ،غــادرت الفدعان والسبعة ،وهما فخذان من عشائر عنزة ،باتجاه السعودية،
شمر نحو العراق.
فيما رحل قسم من ّ

في لبنان ،قررت الدولة ً
أيضا في سنة  1958منح جميع البدو غير المسجلين في سنة  1932الفرصة
ـاصــا هــو «قـيــد ال ــدرس» .ومـ َّثــل ذلــك
ومـنـحــوا وضـ ًـعــا وطـنـ ًـيــا خـ ً
لـلـتـقــدم بـطـلــب لـلـحـصــول عـلــى الـجـنـسـيــةُ ،
تـحـسـ ًنــا ،مـقــارنـ ًة بــالــوضــع ال ــذي كــان يـســم أغـلـبـيــة ه ــؤالء فــي الـســابــق وال ـصــادر عــن الـمــوظـفـيــن المدنيين
المحليين ،وهو «دون جنسية/مكتوم القيد» .ومارس أمير عشيرة الفضل ،من بين آخرين ،والمقيم في
ً
ضغوطا مستمرة مع السياسيين اللبنانيين حينها لمنح أفراد عشائرهم الجنسية.
بيروت في ذلك الوقت،

وفي سنة  ،1963تو ّلى حزب البعث السلطة في سورية ،وشرع ،رغب ًة منه في نقل ميزان القوة من مراكز
المدن إلى المناطق الريفية ،في إرســاء سياسة إصــاح زراعــي متطرفة( ،((2فاع ُتبرت الزعامة العشائرية
ج ــز ًءا مــن الـنـظــام الـقــديــم واالق ـت ـصــاد الــرعــوي ال ـب ــدوي ،وك ــان ذل ــك مـفــارقــة تــاريـخـيــة فــي الــدولــة البعثية
سياسيا
الحديثة .وكان كثيرون من زعماء البدو آنذاك قد أسسوا حيازات عقارية كبيرة ،وظلوا يسيطرون
ً
(28) Bocco, «The Sedentarisation of Pastoral Nomads».
(29) Raymond A. Hinnebusch, Peasant and Bureaucracy in Bàthist Syria: The Political Economy of Rural Development, Westview Special Studies on the Middle East (Boulder: Westview Press, 1989).
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على أعداد كبيرة من ُأسر البدو .وطفق حزب البعث يجرد زعماء البدو من أراضيهم وسلطتهم ،وهذا
مــا فعله أيـ ًـضــا مــع أصـحــاب أراض آخــريــن .وتعرضت الـصـحــراء وسكانها لهجوم ّ
منظم ،غايته تفكيك
وشمر وأتباعهم
اقتصادهم البدوي وشبه الـبــدوي .وغــادر خــال هــذه الفترة عــدد كبير من زعماء عنزة ّ
إلى العراق والسعودية بشكل رئيسي ،حيث حافظوا على روابط القربى والمصاهرة.

كــان مــوقــف حــزب الـبـعــث بـخـصــوص الــرعــي ،بــوصـفــه شـكـ ًـا لــإنـتــاج غـيــر فـعــال ،ينسجم انـسـجــا ًمــا تــا ًمــا
ـب
مــع األفـكــار الغربية فــي التحديث الـتــي كــانــت تنشرها الــوكــاالت الــدولـيــة للمساعدة اإلنـمــائـيــة .وانـصـ ّ
الـتــركـيــز عـلــى الـتـقــدم الـتـطــوري األح ــادي االت ـجــاه مــن الـهـمـجـيــة إلــى ال ـح ـضــارة .وك ــان ال ـبــدو وطــريـقـتـهــم
فــي الـحـيــاة بعيدين كــل الـ ُـبـعــد عــن قـمــة الـحـضــارة ،وبـحــاجــة إلــى الـتــوجـيــه تــدريـجـ ًـيــا لـلــوصــول إلــى الحياة
ومنحت ُألس ـ ٍر عشائرية كــي «تتمكن مــن االسـتـفــادة من
الحضارية ،ف ُنزعت أراضــي النخبة العشائريةُ ،
شروط االستقرار»( .((3ومع نهاية فترة الستينيات ،تجاوزت مساحة األراضي التي ان ُتزعت في معظمها
ووزِّع بعضها على فالحين معدمين ،فيما ُخـ ِّـصــص بعضها
مــن زعـمــاء العشائر ال ـ  1.5مليون هكتارُ ،
لتوطين ُ
األسر البدوية.

الحركة التصحيحية والبدو
قــاد الــرئـيــس ال ـســوري الـســابــق حــافــظ األس ــد فــي سـنــة  1970انـقــا ًبــا داخـلـ ًـيــا ،وب ــدأ يــوســع قــاعــدة الــدعــم
لنظامه ،فدعا شيوخ العشائر ومعارضين آخرين للعودة إلى سورية  -ومنهم شيخ الحديديين الذي كان
في المنفى في األردن تحت حماية الملك حسين؛ فاألسد أحــس بــأن الــوحــدة والمصالحة الوطنيتين
هما في غاية األهمية بالنسبة إلــى سورية لتصبح نــدً ا إلسرائيل .وأصبحت العالقات مع عشائر البدو
وبشر عهد األسد بمنهج عملي لحل النزاع .هكذا ،وخال ًفا لقانون سنة  1958الذي جرد
أكثر سخا ًءَّ ،
عشائر البدو من حقهم في تسوية النزاعات في ما بينهم بحسب مبادئ القانون العرفي ،شجع األسد
حــل الـنــزاعــات بين أفــراد العشائر أو تلك المتعلقة بهم عبر الـقـنــوات الـتـقـلـيــديـة( .((3ففي سنة ،1977
مستشارا مقر ًبا هو علي عادل إلى الحديديين لتسوية ثأر امتد
على سبيل المثالُ ،يقال إن األسد أرسل
ً
عقو ًدا ُقتل فيه أكثر من  10أفراد من العشائر ،وانسحبت الشرطة المحلية منه مرات عدة تحت النيران
ودفعت دية القتلى .وثمة مثال آخر هو المذبحة بين عشائر الموالي
الكثيفة ،فتم االتفاق على السالم ُ
ِّ
لمحكم عشائري -
والحديديين سنة  ،1994يوم علمت الشرطة بأمرها ولكنها راقبتها من بعيد ،سامح ًة
بدعم من الحكومة  -بحل المسألة كما يمليه العرف ،وهو ما يدل على اعتراف األسد بالقوة المحتملة
لسلطة العشائر الـبــدويــة .وعلى الــرغــم مــن أن فلسفة البعث كانت تهدف إلــى التخلص مــن المصالح
الطائفية والعشائرية ،أجرى األسد إصالحات أتاحت للبدو ،من بين أقليات أخرى ،مواصلة إدارة نظام
بديل للسلطة والقوة ً
أيضا ،ولكنها قوة حليفة للدولة .وفي الوقت نفسه ،أقام األسد ،ربما خو ًفا من أن
(30) Ahmad Mouhamad El-Zoobi, «Agricultural Extension and Rural Development in Syria, 1955-1968,» (Ph.D. Dissertation, Ohio State University, Columbus, Ohio, 1971), p. 120.
(31) Syrian Arab Republic, Homs Provincial Administration, The Minutes of Meeting to Resolve Dispute between
Muharrab Rukan al-Murshed the representative of the Sba’a tribe and members of the Hadidiyin, represented by Faysal
al Sfuk, Homs Province (1975), and Syrian Arab Republic, Ministry of Interior, Minutes of a Meeting between the Sba’a
and the Hadidiyin over the lands of al Del’a al Gharbieh (1981).
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تخرج سلطة عشائر البدو عن السيطرة ،عالقات مع عدة شيوخ ثانويين بوصفهم خصو ًما محتملين ،إن
اقتضت الحاجة ،في المستقبل.
ثمة أدلــة قوية على أن عشائر من البدو ُدعيت في سنة  1982لمساعدة النظام في إقامة جــدا ٍر عازل
حول حماه والمحافظة عليه ،ومراقبة التحركات حول المدينة ،والتحقق من تدفق األسلحة من الحدود
العراقية( .((3و ُيقال إن زعماء عشائر آخرين ،كاألمير طــراد الملحم شيخ الحسنة ،كانوا أول من دخل
مدينة حماه لتقديم مساعدات إنسانية للناجين من الـمـجــزرة( .((3وحصلت العشائر في مقابل دعمها
رسميا .ويبدو أنه ُسمح ببقاء نظام البدو البديل للسلطة والقيادة ،وأن
على اعتراف فعلي ،إن لم يكن
ً
هذا النظام تواطأ في بعض الحاالت مع هياكل الدولة لحساب المنفعة المتبادلة.

يبدو أن النظام السوري بقيادة حافظ األسد ع َّلق منذ سنة  1982كل سياسة حكومية واضحة تخص
الـعـشــائــر ،وكــذلــك فـعــل فــي عـهــد الــرئـيــس بـشــار األس ــد؛ إذ مــا ع ــاد هـنــاك خـطــط جــديــدة لـتــوطـيــن الـبــدو.
خصوصا الشعير ،في البادية لحماية مناطق الرعي التقليدية .ولكن حتى
وس َّنت قوانين تحظر الزراعة،
ً
ُ
ُطبق بشكل منظم في مناطق البادية الشاسعة ،حيث كانت الزراعة البعلية
هذه المراسيم الرئاسية لم ت َّ
ممكنة أحيانًا .وبين الفينة واألخرى ،كان البدو ُيمنعون من زراعة الشعير ،وكانوا يزرعونه متى سمحت
غالبا ما جرى
الظروف لتغذية قطعانهم .والحظر على الزراعة في البادية مفروض على الدوام ،ولكن ً
تبعا لمن يستلم منصب وزير الزراعة ونوع العالقة الزبائنية التي تربطه بقيادة عشائر البدو.
التراجع عنه ً
وفــي الـسـنــوات األخـيــرة ،كــان وزيــر الــزراعــة بــدوي األصــل (مــن الـحــديــديـيــن) ومـنـحــازًا دائـ ًـمــا إلــى جانب
البدو في النزاعات بين البدو ومديرية شؤون البادية.

وال يــزال هذا المنهج الواقعي (السياسة العملية) إلدارة البدو العابرين للحدود في األراضــي الواسعة
الـشــاسـعــة لـلـبــاديــة صـفـ ًة أســاسـيــة لـحـكــومــات األس ــد األب واالب ــن عـلــى حـ ٍـد س ــواء .واسـتـمــر نـظــام األســد
دورا ً
فعال في تطبيق التحكيم العرفي على القضايا المتنازع
بدعوة البدو للعودة إلى البلد ،كما أنه أدى ً
عليها في مناطق الرعي والمياه .وبين سنتي  1978و ،1981توسطت الحكومة في نزاع بين السبعة
والحديديين حــول آبــار تخلت عنها عشيرة السبعة ســابـ ًقــا فــي أثـنــاء وجــودهــا فــي منفاها االخـتـيــاري في
السعودية .وفي التسعينيات ،سمحت الحكومة بإجراء إعادة تعديلٍ مهمة للحدود بين األراضي التي
تعود م ْلكيتها إلى عشيرة اللهيب وتُنازعها عليها عشيرة الحديديين .وعقب أشه ٍر من التحكيمُ ،أجبرت
عشيرة اللهيب على بيع اآلبار وأراضي الرعي للحديديين ،أو على التخلي عنها .و َيعتبر البدو الهيمنة
وليس الم ْلكية الرسمية األساس للسيطرة ومفهوم اإلقليمية في البادية .وهكذا ،ترى قيادة البدو المعاصرة
في البادية بأن القوة والسلطة ال تُستمدان من والء رجال العشيرة فحسب ،بل ً
أيضا من اعتراف الدولة
الفعلي بقدرة زعماء العشائر على اإلدارة السلسة لتوزيع الموارد الطبيعة ،وعملية تطبيق القانون العرفي
في تسوية النزاعات .وهــذا االعـتــراف ال ُيـشـ َّـرع بقانون (ال يــزال إلغاء التصنيف القانوني للعشيرة لسنة
 1958سار ًيا) .وما ُيهم ً
فعل هو عالقات العمل التي تطورت بين زعماء العشائر الرئيسيين والثانويين
(32) Rae, «Tribe and State,» p. 221.
(33) Thorsten Schoel, «The Hsana’s Revenge: Syrian Tribes and Politics in their Shaykh’s Story,» Nomadic Peoples,
vol. 15, no. 1 (2011), pp. 96-113.
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مــن جهة ،وكـ ٍّـل مــن األجـهــزة العسكرية واألمنية ووزارة الداخلية وأقـســام مــن وزارة الــزراعــةً ،
فضل عن
المكاتب الرئاسية ،من جهة أخرى.
فــي جـمـيــع هــذه الـمـجــاالت ،بــدأ األف ــراد تــدريـجـ ًـيــا يـعـ ِّـرفــون عــن أنـفـسـهــم بــأنـهــم بــدو أو عـشــائــريــون .وفــي
ومنح البدو ً
أيضا مناصب مهمة في
عين الرئيس أكثر من مرة بدو ًيا وز ًيــرا للزراعةُ .
السنوات األخيرةَّ ،
وزارة الداخلية وفي القيادة القطرية لحزب البعث؛ فمحافظ درعا في سنة  ،2010على سبيل المثال،
كــان شيخ عشيرة العقيدات .وقــد أسفر هــذا التوجه الحكومي عن زعــم عــدد من أعضاء حــزب البعث
أنهم من أصول بدوية ،وهو ما ادعاه أعضاء آخرون مهمون في جهاز األمن الداخلي .و ُيشاع أن آصف
شــوكــت زوج شقيقة بـشــار ،وال ــذي كــان حـتــى نـيـســان/أبــريــل  2008رئـيـ ًـســا لــأمــن الــداخـلــي ،ينتمي إلــى
عشيرة بني خالد ،وهي عشيرة سورية ترعى األغنام قرب جبال العلويين.
توجها حديثًا جدً ا بين أعضاء حزب
ُيعتبر هذا التوجه لتحديد أو إنشاء روابط قربى مختلقة مع البدو
ً
البعث .ومــع أن حافظ األســد سعى بــدهـ ٍ
ـاء للحصول على تعاونهم ،وم َنحهم مساحة إلدارة أراضيهم
الخاصة ،فــإن بشار دفــع هــذه العالقة ،كما يبدو ،أبعد من ذلــك بدعم عــدد كبير من األشخاص الذين
ٍ
اعتراف حديث بأن بعض زعماء
دعون إلى التصريح بذلك .وهذا يشير إلى
يصرحون بأنهم بدو أو ُي َ
البدو يحظى باحترام قوي في البادية قد يكون مفيدً ا للحكومة ،لكن ينبغي تسخيره.

ال توجد إحصاءات رسمية عن تعداد البدو في سورية ،وال يمتلك المكتب المركزي لإلحصاء تصني ًفا
للبدو ،وهو ما يتوافق مع فلسفة البعث .ولكن في وسعنا أن نستنتج من أعداد الماشية فكر ًة عن حضور
البدو وأهميتهم بالنسبة إلى اقتصاد الدولة وسياساتها( .((3وعلى مدى عقود عدة ،لم يكن في اإلمكان
قدر وزير الصحة
حمل أي مسؤول حكومي على إعطاء تقدي ٍر ألعــداد البدو .ولكن في سنة َّ ،1999
عددهم بنحو  90أل ًفا ،أي ما يعادل  7 - 5في المئة من إجمالي سكان سورية .وتشير تقديرات أحدث
لباحثين إلى أن هذا الرقم يبلغ الضعف ،وأن الذين يقولون عن أنفسهم بأنهم بدو هم قرابة 12 - 10
في المئة من إجمالي السوريين .وإذا أخذنا بعين االعتبار أنه قد جرى في سنة  1943تخصيص 10
مقاعد من مجموع  135مقعدً ا ( 7في المئة) لممثلي البدو (إرث من سياسة االنتداب الفرنسي) ،فإن
منتخبا
برلمانيا
عضوا
عضوا من مجموع 250
كثيرا؛ ففي سنة  ،2010كان 30
ً
ً
ً
ً
تغير ً
الوضع الحالي ّ
انعكاسا لسياسة الدولة ،بل تعبير عن قوة البدو في البادية .ويشير
( 12في المئة) من البدو ،وهذا ليس
ً
حجم هذا التمثيل إلى أن صوت البدو في البرلمان هو ما كان يجب أن يكون عليه لو أن المقاعد في
البرلمان كانت تمثّل عدد السكان فقط.
وفي وادي البقاع اللبناني ،تحولت عالقة العمل الوثيقة والمتطورة بين القوى األمنية السورية والبدو
بعيد ان ــدالع الـحــرب األهـلـيــة فــي لـبـنــان ( )1989 - 1975إلــى مـشــاركــة وثـيـقــة فــي الـسـيــاســات المحلية
والــوطـنـيــة ،لـتــزدهــر بـعــد سـنــة  ،2005عـنــدمــا تـغـيــر الـمـشـهــد الـسـيــاســي الـلـبـنــانــي عـقــب انـسـحــاب الجيش
ال ـســوري مــن ال ـبــاد .وثـمــة تـحـ ّـول يـحـصــل اآلن ،كـمــا يتجلى فــي الـصـحــف الـشـعـبـيــة والـتـلـفــاز والــراديــو؛
(34) International Fund for Agricultural Development (IFAD), The Badia Rangelands Development Project (Rome,
1998), and Heba El-Laithy and Khalid Abu-Ismail, Poverty in Syria, 1996-2004: Diagnosis and Pro-Poor Policy Considerations (Damascus: United Nations Development Programme (UNDP), 2005).
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فصورة البدوي الساذج المتجنس حديثًا ،الذي كان ُينقل بالحافالت إلى مراكز االقتراع في التسعينيات،
والمسيس على أرض الواقع .ويعمل تحالف قوى  14آذار بقيادة تيار
تُستبدل اآلن بالبدوي السياسي
َّ
المستقبل ٍ
حاليا ،وغالبيتهم من الس َّنة .وعلى الرغم من أن
بقوة من أجل الحصول على أصوات البدو ً
كبيرا(.((3
زهاء ثلث البدو اللبنانيين فقط حاصلون على الجنسية ،فإنهم بدأوا يشكلون جمهور ناخبين ً
وقد بلغت تعبئة البدو الذروة في ما ُعرف بانتفاضة العشائر في سنة  2008عشية االنتخابات البرلمانية
سياسيا جديدً ا بشأن تميز البدو وحقوقهم في لبنان(.((3
لسنة  .2009وأوجد هذا المنتدى خطا ًبا
ً

االنتفاضة السورية
جذبت االنتفاضة السورية إلــى الصراع زعماء من البدو ،وطنيين وعابرين للحدود ،من جميع أرجــاء
البادية والجزيرة .وهم يؤيدون المعارضة بأصواتهم ومواقفهم إلى حد كبير ،ولكن ليس بشكل حصري؛
صريحا في حديثه
فخالل األشهر األولى من التظاهرات السلمية ،كان شيخ عشيرة الحسنة في سورية
ً
عن الحاجة إلى مزيد من الحرية والكرامة واالحترام .وكان ينشر ذلك على موقعه اإللكتروني بانتظام،
وكــانــت مدوناته ُتـقــرأ بحماسة .وقــد انضم فــي المرحلة الالحقة مــن االنتفاضة هــو وآخــرون مــن زعماء
تحالف عـنــزة وشـ ّـمــر إلــى المجلس القبلي الـســوري الــذي اجتمع فــي عـ َّـمــان ،ثــم الحـ ًقــا فــي اسطنبول،
إليجاد قواسم مشتركة مع االئتالف الوطني السوري .وفي تموز/يوليو  ،2013ان ُتخب الشيخ أحمد
رئيسا للمجلس الوطني السوري.
الجربا ،وهو عضو في عائلة عجيل الياور شيخ مشايخ ّ
شمرً ،
وعلى الصعيد المحلي ،سعى البدو إلى حماية أحيائهم ومجتمعاتهم باستخدام أسلحة صغيرة ،إضافة
مهربة إلى سورية با ّتباع خطوط الترحال التقليدية من السعودية .وشاركت العشائر
إلى أسلحة جديدة َّ
البدوية منذ البداية في االنتفاضة كوحدات للدفاع عن نفسها ،لكنها بدأت تنحاز إليها بعد فترة .فعلى
سبيل المثال ،نشطت قبيلة العقيدات بشكلٍ خــاص فــي تشكيل مجموعات مسلحة تقاتل ضــد نظام
األســد عـلــى الـمـسـتــوى المحلي وكـجــزء مــن تـحــالــف عـشــائــري وطـنــي يــدعــو نفسه لــواء درع الـعـقـيــدات.
وتقاتل عشيرة الحديديين مع المعارضة قرب حلب وإدلب ،والموالي قرب حماه وحلب والرقة ،بينما
لدى عشيرة بني خالد عدة كتائب تقاتل مع الجيش السوري الحر قرب حمص وضواحيها .وثمة رجال
عشائر آخرون من الموالي يقاتلون ضد الجيش السوري في محيط معرة النعمان(.((3

ال يزال بعض زعماء العشائر المرتبطين سابقًا باألجهزة األمنية في سورية وفي لبنان موالين للنظام؛ فقد
شاركت عشيرة البقَّارة ،وهي تحالف كبير من العشائر غير األصيلة التي ترعى األغنام في الجزيرة ،في
دعما للمعارضة وضدها .واعتنق نحو ربع هذه العشيرة المذهب الشيعي نتيجة
النشاطات المسلحة ً
التبشير الذي تموله إيران .و ُيقال إن مقاتلي البقَّارة يعملون مع الجيش السوري على مهاجمة األحياء
(35) Dawn Chatty, Nisrine Mansour and Nasser Yassin, «Bedouin in Lebanon: Social Discrimination, Political Exclusion, and Compromised Healthcare,» Social Science and Medicine, vol. 82 (April 2013), pp. 43-50.

( ((3ع ـف ـي ــف ديـ ــاب ون ـق ــوال أب ــو رج ـي ـل ــي«« ،ان ـت ـف ــاض ــة» ال ـع ـش ــائ ــر :س ـن ـخــوض االن ـت ـخ ــاب ــات ت ـ ّ
ـراع ــا »،األخـ ـب ــار (بـ ـي ــروت)،
ـرش ـ ًـح ــا واقـ ـت ـ ً
.2008/12/25
(37) Nicholas A. Heras and Carole A. O’Leary, « The Tribal Factor in Syria’s Rebellion: A Survey of Armed Tribal
Groups in Syria,» Terrorism Monitor, vol. 11, no. 13 (2013).
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الواقعة تحت سيطرة المعارضة في حلب .وقد تجمع آخرون حول «البشير» ،نجل شيخ البقَّارة ،ودعموا
وزعيما لجبهة
زعيما بارزًا في مجلس القبائل العربية السورية
انشقاقه وانتقاله إلى تركيا ،حيث أصبح
ً
ً
(((3
وشمر ارتباط البقّارة بالنظام بأنها تفتقر
وفسر زعماء عشائر عنزة ّ
الجزيرة والفرات لتحرير سورية ّ .
إلــى التماسك الــداخـلــي وبأنها عشيرة غير أصيلة .ويــرى آخــرون أن افتقار الـبـ َّقــارة إلــى التماسك يعود
إلــى الهبات التي كــان حافظ األســد يوزعها باستمرار بين زعماء بطون العشائر ،مع تقويضه استقالل
العشيرة ككل.
بصرف النظر عن مدى مالءمة استنتاج عالقة تجمع جميع زعماء العشائر األصيلة وأتباعهم بالمعارضة
وداعميها في السعودية ،وأخرى تجمع العشائر المحلية غير األصيلة بالنظام ،فإن خطوط هذه العالقة
ليست واضحة؛ فقد أعرب كثير من الحديديين عن غضبهم ألن أحد زعماء بطونهم يؤيد النظام ،في
حين تؤيد غالبية العشيرة المعارضة .وربما بسبب تركة عهد حافظ األسد ،عندما جرت رعاية أو معاقبة
كثير من زعماء العشائر الثانويين ،لم تستطع العشائر غير األصيلة ،التي ليس لديها روابط بالسعودية،
تعين
ً
التحرر من التأثير المحبط للنظام واقتناص الفرصة لتعزيز تضامنهما العشائري.
وعوضا عن ذلكّ ،
تقتيرا .وكانت نتيجة
عليهم البقاء في سورية ليعانوا الحرمان وينتظروا الهبات التي كان النظام يقدمها ً
هذه اللعبة السياسية الذكية من األسد إضعاف تحالفات ووالءات كثير من رجال العشائر غير األصيلة
كليا.
لزعمائهم .وقد طغت المنافسة لالستفادة من هبات الحكومة على الروابط والعالقات العشائرية ً

خاتمة
شغلت العشائر البدوية أراضي السهوب القاحلة وشبه القاحلة في سورية على مدى قرون من الزمن.
خبيرا بتربية الماشية ،وتكون أوثــق روابطه
وفــي السياقين المحليين الـســوري واللبنانيُ ،يعتبر الـبــدوي
ً
اختصاصيا في النقل
السياسية واالجتماعية مع أقاربه في الرعي (أي العشائر) .وقــد يكون تــاجـ ًـرا ،أو
ً
عبر الحدود ،أو حتى ً
زراعيا .واكتسبت كلمة بدوي ،التي كان البعض يعتبرها في األصل بمعنى
عامل
ً
ســاكــن الـصـحــراء ،مــدلـ ً
ـول مـهـ ًـمــا للهوية الثقافية المستمدة مــن االرت ـبــاط بــالـســالــة الـعـشــائــريــة ،وأســاطـيــر
األخالقيين.
النسب ،والمجتمع والزعامة
َّ

وقــد نجحت العشائر الـبــدويــة فــي دولـتــي ســوريــة ولبنان المعاصرتين فــي الحفاظ على هويتها وسلطة
زعامتها على امـتــداد عـقــود فــي وجــه التشريعات الرسمية الــرامـيــة إلــى نــزع الشرعية عنها ،ولــم يحدث
سوى تدخل طفيف جدً ا في شؤونها الداخلية وإدارتها للموارد في البادية السورية .وفي العقود القليلة
الماضية ،ارتبطت الحكومة على نحو متزايد باتفاقات مع زعماء شتى من البدو للحفاظ على القانون
والنظام في البادية ،أو للحفاظ على جدار عازل حول حماه وحلب عقب حصار حماه سنة .1982
ومــن الــواضــح أن زعـمــاء العشائر الـبــدويــة دخـلــوا طــر ًفــا فــي االتـفــاق للحد مــن حــركــة األسـلـحــة لمصلحة
صبوا إليه ،وهو إعادة االعتراف بهم زعماء لعشائر
وزارة الداخلية
ٍ
بدافع خفي .وفي المقابل ،تحقق ما َ
حاليا موضع اعـتــراف المحليين واألجـهــزة األمنية
الـبــدو فــي الـبــاديــة الـســوريــة .وبــاتــت سلطتهم وقـ ّـوتـهــم ً
ـوصــا زعـمــاء الحديديين
لـلــدولــة ،وغــدا كـثـيــرون منهم أعـضــاء فــي الـبــرلـمــان .كـمــا يتمتع بـعـضـهــم ،وخـصـ ً
(38) «Formation of Tribal Brigades,» Al Safir (Beirut), 21/2/2013.
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والموالي والسبعة والفدعان ،بنفوذ استثنائي بسبب حجم عشائرهم وموقعهم االستراتيجي في القرى
ومناطق الرعي وآبار المياه التي يسيطرون عليها.

تـحــولــت االحـتـجــاجــات السلمية فــي ســوريــة فــي األشـهــر األول ــى مــن سـنــة  2011إلــى مــواجـهــات عنيفة
بين المحتجين وقوات األمن السورية في آذار/مارس  2011في درعا ،ثم في حمص وحماه بعد فترة
وجيزة ،وثمة حضور عشائري قوي في تلك المدن .ومن الواضح جدً ا أن المجتمعات البدوية في هذه
المناطق الساخنة لـجــأت إلــى الــدفــاع المسلح عــن الـنـفــس .وقــد أصــدر بعض زعـمــاء الـعـشــائــر ،كعشيرة
الحسنة ،بيانات ضد نظام األسدّ .
وشكل أتباعهم ألوي ًة للدفاع عن أحيائهم في المدن الواقعة على خط
المواجهة ضــد مــذابــح قــوات األمــن ،فيما انـضــم زعـمــاء عشائر آخــرون ،وال سيما مــن انـخــرط منهم في
عالقات عملٍ وثيقة مع قوى األمن الداخلي السورية ً
وأيضا في سهل البقاع اللبناني ،إلى نظام البعث
(كبعض البقَّارة والحديديين) .ومع أنه ال يمكن تحديد طبيعة هذا االنقسام بدقة ،فإنه يمكن القول إن
كثيرا من العشائر غير األصيلة التي ترعى األغنام موالية للنظام ،بينما اصطفت العشائر األصيلة العابرة
ً
ً
لـلـحــدود ،واألكـثــر اسـتـقــال ،مــع قــوات الـمـعــارضــة .ولــدى عــدد كبير مــن زعـمــاء الـبــدو هــؤالء صفحات
على شبكات التواصل االجتماعي ،وهم ُيظهرون السلطة األخالقية التي تتطلبها قيادتهم .ويتابع مواقع
اإلنترنت هــذه أغلب رجــال العشائر ،لكن النزعة الفردية ليست بعيدة عنهم ،إذ إن أي تصرف خاطئ
من الزعيم يفقده أتباعه .وفي الوقت الحاضر ،يبدو أن تلك المصادر البديلة للسلطة تتعزز وتنتعش
بالموقف السياسي الذي اتخذه أغلب زعماء البدو ،أكان موق ًفا مؤيدً ا لسلطة الدولة الحالية أم موق ًفا
معارضا لها؛ فقد انتقلت العشائر البدوية العابرة للحدود والمحلية في سورية ولبنان من الهامش لتغدو
ً
مهما من المشهد السياسي لالنتفاضة السورية.
جز ًءا ً
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القبائل العراقية في أرض الجهاد

م ــاذا يـعـنــي مـصـطـلــح الـقـبـيـلــة الـيــوم مــن حـقــائــق اجـتـمــاعـيــة وسـيــاسـيــة فــي الـمـجـتـمـعــات الـتــي
تـعــرف صــراعــات داخـلـيــة ذات انـعـكــاســات مـحـلـيــة وإقـلـيـمـيــة ،وأحـيــا ًنــا دول ـيــة؟ لـقــد أفـضــى
الــربـيــع الـعــربــي فــي ال ــدول كـلـهــا تـقــريـ ًـبــا إلــى حــروب أهـلـيــة وإلــى ظـهــور اتـجــاهــات تسلطية
جــديــدة ،أو بـصــورة أوضــح ،إلــى صـعــو ٍد مــذهــل للجهادية المتطرفة عـلــى غــرار «داعــش».
وأمــام ضعف الدولة في بلدان الربيع العربي ،وحتى انهيار بعضها ،تقلص هامش فعل
دعم قبلي في تواتر متزايد .وإذا كان األمر على هذا
القوى الدولية ،فصار االلتجاء إلى ٍ
النحو ،فكيف يبدو الواقع القبلي إذن؟ يتناول التحليل التالي الظاهرة القبلية في العراق،
هذا البلد الذي يجمع بين مظاهر االنقسام السياسي وضعف الدولة والجهادية المتطرفة
والحرب الطائفية والتدخل اإلقليمي الدولي.
عـنــد مـتــابـعــة الـمـشـهــد الـعــربــي اإلس ــام ــي ،نــاحــظ ع ــودة الـقـبـيـلــة ب ـقــوة إل ــى صـمـيــم االع ـت ـبــارات
السياسية والعسكرية واألمنية بصفة عامة .ال أحد يتجاهل اليوم األهمية التي يوليها الجيش
األمـيــركــي لـلـمـســألــة الـقـبـلـيــة ،وذل ــك بـعــد تـعـ ّثــره فــي ال ـعــراق مـنــذ سـنــة  ،2004أي بـعــد م ــرور سـنــة واحــدة
من غــزوه البالد ،وبالتحديد انطال ًقا من سنة  ،2006إلــى حد جعله يسعى إلــى نقل هــذه التجربة إلى
أفغانستان وإلــى مناطق صــراع أخــرى ُعرفت بضعف حضور الــدولــة فيها وصعود الحركات المناهضة
وال ـج ـهــاديــة((( .مــع ذل ــك ،تـبـقــى الـتـجــربــة الـعــراقـيــة مــن أهــم الـتـجــارب الـتــي يـنـبـغــي تـحـلـيـلـهــا ،فــي مـحــاولــة
لفهم لماذا يتشجع الناس ويميلون إلى التجمع تحت لواء القبائل ،والتساؤل بشأن المصالح الفردية
والجماعية التي تفسر ظــاهــرة إعــادة إنـتــاج مثل هــذه التجمعات ضمن سياق جــديــد .مــن هــذا المنطلق
عما تعنيه القبيلة اليوم(((.
إذن ،يصبح من المشروع التساؤل ّ
* باحث في األنثروبولوجيا بالمركز الوطني للبحث العلمي ) - (CNRSباريس ،والمدير العلمي لبرنامج «أزمات المجتمعات ،أزمات
الدول» في مؤسسة دار علوم اإلنسان ) ،(FMSHومدير المعهد الفرنسي للشرق األدنى في العراق  Ifpoإلى أيلول/سبتمبر .2014
** ترجمة :الحبيب الدرويش.
((( ان ـظــر الـمــؤ َّلــف الجماعي بـعـنــوانHosham Dawod, dir., La Constante tribu: Variations arabo-musulmanes, Quaero :
(Paris: Demopolis, Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH), 2013).

جريت بشأن القبيلة ،رغم
((( من المفارقات أنه ال يوجد حتى الساعة إال عدد قليل من الدراسات العلمية والميدانية الموثقة التي ُأ
ْ
االعتراف بوجود دراسات مهمة تضمنت تعداد الحياة القبلية وسرد مظاهرها ،وخاصة الحياة القبلية العربية بالعراق ،ويمكن في هذا =
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منذ عشرين سـنــة ،كــان الباحثون الميدانيون والـفــاعـلــون السياسيون المطلعون والعسكريون مدعوين
ب ـقــوة إل ــى مــراجـعــة مـفـهــوم ص ــار ت ـطــور ًيــا ب ـصــورة واس ـعــة عـلــى مـسـتــوى تــاريــخ الـمـجـتـمـعــات؛ فـمـســارات
التحديث والعولمة ال تستطيع بالضرورة إنهاء مجموعة من الظواهر االجتماعية  -التاريخية من مثل
«المجموعات المحلية ،الهويات دون الوطنية ،والقبائل» ،أو تسريع تالشيها .وعلى العكس من ذلك،
نالحظ هنا وهناك حركية مهمة إلعادة بناء هذه الظواهر ،إلى درجة أنها صارت في قلب مسألة تسوية
الصراعات ،وصار من المألوف أن يستقبل رئيس الواليات المتحدة األميركية في البيت األبيض وفو ًدا
قـبـلـيــة مــن أهــل الـسـ ّنــة فــي ال ـعــراق فــي بـعــض األح ـيــان ،ومــن إح ــدى اإلثـنـيــات األفـغــانـيــة أو مــن الـمـنــاطــق
األخرى المستوجبة للتدخل في أحيان أخرى .في المقابل ،صار من الطبيعي تما ًما أن يستنجد معظم
زعماء القبائل بجنراالت أميركيين أكثر من استنجادهم بسلطات بلدهم السياسية والعسكرية .نحن إذن
أمام وضع جديد إلى حد ما ،ال تتحرك القبائل فيه بفعل السياق المحلي فحسب ،بل ً
أيضا ،ومباشرةً،
بفعل عالقة معقدة مع القوات المسلحة للقوة العالمية األولى.

لقد ثبت أن االستراتيجيا األميركية لحشد عدد من القبائل العربية الس ّنية في حربها ضد تنظيم «القاعدة»
بين سنتي  2006و 2009هــي استراتيجيا تتوخى الـحـصــول على مـقــابــل ،وهــذا أمــر يجب أن نعترف
بــه؛ فـغــالـبـيــة هــذه الـقـبــائــل كــانــت تــرى الـجـيــش األمـيــركــي إلــى تــاريــخ انـسـحــاب قــواتــه مــن ال ـعــراق (كــانــون
ـورا يمكن أن يحميها مــن اإليــرانـيـيــن ،أو ببساطة مــن كــل مــن يــروم إضـعــاف
األول/ديـسـمـبــر  )2011س ـ ً
مكانتها في المنطقة (مثل تنظيم «القاعدة» الممثِّل إلسال ٍم أكثر تطر ًفا) .على الرغم من ذلك ،لم يكن
أمرا ً
تغييرا
سهل؛ إذ استغرق سنوات طويلة من التمرد العنيف ،وتط ّلب
ً
تقارب القبائل مع هذا الجيش ً
استراتيجيا عميقًا مــن لــدن األميركيين بغية تحقيق الـتــواصــل مــع هــذه الفئة المعقدة مــن الـسـكــان ،وهو
ً
تواصل لم يتحقق من خالل العنف فحسب ،وإنما ً
أيضا من خالل سخاء القوات األميركية ،ومنها مشاة
البحرية «المارينز» وقوات العمليات الخاصة((( ،التي قدمت مساعدات مالية ووعــو ًدا بخطط وظيفية

= اإلطار استعراض بعض منها نرى أنه مازال مفيدً ا:
أمين الحسن ،الحالة االجتماعية للعشائر العراقية ،بغداد .1929
عباس العزاوي ،عشائر العراق ،بغداد ،1937 ،ثالثة أجزاء.
علي الوردي ،لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث ،بغداد ،1972 ،ستة أجزاء.
عبدالجليل الطاهر ،العشائر العراقية ،بغداد.1972 ،
وفي السنوات األخيرة ،وبتعليمات من السلطات العراقية ،وتحديدً ا وزارة الداخلية ومكتبها للشؤون القبلية ،نُشرت موسوعة «موجهة
بشكل جيد» بإشراف عبدالحسن العامري عنوانها «موسوعة العشائر العراقية» ،في تسعة أجزاء ،بغداد.1995 - 1992 ،
في المقابل ،نجد عد ًدا ً
قليل جدً ا من الدراسات العلمية المعمقة .وسنقتصر هنا على ذكر أطروحة مهمة ونــادرة في األنثروبولوجيا
االجتماعية ،أنجزها األنثروبولوجي العراقي شاكر مصطفى سليم بعنوانShakir M. Salim, «Ech-Chibayish, an Anthropological :
Study of a Marsh Village in Iraq,» (Thèse de doctorat,Université de Londres, 1955).

ن ُِشرت طبعتان من هذه الرسالة باللغة العربية في بغداد ،األولى في سنة  ،1956والثانية في سنة  .1970ويجب أن نشير ً
أيضا إلى
كرديتين فــي شـمــال الـعــراق فــي سنتي 1940و  ،1950إحــداهـمــا إلدمــونــد ليتش
قبيلتين
مونوغرافيتين عــن
أنــه جــرى وضــع دراسـتـ ْـيــن
ْ
ْ
ْ
) (E. Leachواألخــرى لفريدريك بارث ) .(F. Barthوكان يجب أن ننتظر حتى التسعينات وبداية سنة  2000كي نقف على اهتمام
علمي حقيقي لتحليل القبيلة.
((( ان ـظــر مـقــالThomas R. Searle, «Tribal Engagement in Anbar Province: The Critical Role of Special Operations :
Forces,» Joint Force Quarterly (JFQ), no. 50, 3rd Quarter (July 2008), pp. 62-66.

أساسا  -إلى جانب تقديم بعض البيانات  -للتنويه بجدارة القوات األميركية الخاصة ومهاراتها في المناطق القبلية
ُكرست مادة المقال
ً
في األنبار.

تاسارد
داهجلا ضرأ يف ةيقارعلا لئابقلا

العراقيين ،باإلضافة إلــى تسميات سياسية في بعض المناطق .مع ذلك،
ـاج في اإلدارة والجيش
وإدمـ ٍ
َّ
لم يمر هذا النجاح المتأخر في الخفاء ،وهو يذكّ رنا بعالقات المصالح المتبادلة التي كانت بين الدولة
ومعظم القبائل في عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
ح ــاول رئـيــس الـحـكــومــة الـعــراقـيــة الـســابــق ن ــوري الـمــالـكــي ( )2014 - 2006إع ــادة االعـتـمــاد عـلــى هــذه
التجربة األميركية ،ولكن بنجاح أقل .كان يجالس زعماء القبائل باستمرار ،وكان ديوانه يوزع األموال
بسخاء ويمنح المساعدة السياسية لألكثر والء (مجالس اإلسناد) .وكان من الطبيعي أن ينتظر المالكي
مستوى
مــن هــؤالء الــوفــاء وال ــوالء لشخصه وسـيــاسـتــه((( .ولـئــن كــان المالكي يمثّل الــدولــة الـعــراقـيــة فــي
ً
معين ،فإنه فــي الحقيقة كــان يبدو قــائــدً ا للطائفة الشيعية ،وقــد أدت هــذه اللعبة السياسية القائمة على
الـهــويــات والمنطلقة مــن المركز إلــى اضـطــراب العالقة بين العاصمة ومحيطها القبلي ،ودفـعــت بعض
القبائل العربية فــي المناطق الس ّنية إلــى مــوقــف االنـتـظــار ،بينما تحالفت بقية القبائل الـصـغــرى ،بصفة
جماعية أو جزئية ،مع تنظيم الدولة اإلسالمية («داعش»).
تشك ُل الصورة الفولكلورية المتعلقة بمصطلح القبيلة؛ صــورة تتمثّل في وضـ ٍـع حربي وغـ ٍ
جرى إذن ّ
ـارة
وتضامن ال يتزعزع ...إلخ .من هذا المنطلق ،يبدو من المناسب تناول القبيلة باعتبارها جماعة سوسيو -
سياسية تتطور باستمرار ،بل وتتبدل صورتها إلى حد المسخ ،ولكن مع محافظتها على شكلها األولي.
تـهــدف ه ــذه الـمـســاهـمــة إل ــى تـحـلـيــل الـمـكــانــة الـتــي تـحـتـلـهــا الـقـبـيـلــة ال ـيــوم فــي ال ـع ــراق ،وذل ــك مــن خــال
اسـتـعــراض مــوجــز لـتــاريــخ المجتمع الـعــراقــي الـحــديــث ،مــع الـتــركـيــز أكـثــر عـلــى فـتــرة االح ـتــال األمـيــركــي
( )2011 - 2003والفترة التي تبع ْتها .وهــذا سيعود بنا حينئذ إلــى محاولة فهم التركيبة االجتماعية،
والوزن الفعلي للقبيلة في الحياة السياسية في العراق ،وأهم من ذلك ،محاولة البحث في سؤال إلى
أي مدً ى تستطيع القبيلة أن تشتغل بالدولة أو من دونها ،وهل في إمكانها أن تتحول إلى فاعل سياسي
ووطـنــي يـتـجــاوز نـطــاق جماعته المحلية؟ ّأمــا فــي آخــر التحليل ،فسنركز عـلــى الـعــاقــات الـتــي يعقدها
«داعش» مع القبائل منذ احتالله مساحات مهمة من أراضي العراق وسورية.

ما هي القبيلة العراقية؟
غالبا ما ُيستخدَ م مصطلحان لإلشارة إلى القبيلة ،وهما «العشيرة» و«القبيلة»ّ .أما في
في العالم العربيً ،
العراق ،فإن استخدام مصطلح العشيرة أكثر
شيوعا((( ،وهو يحيل إلى مجموعة من األفراد والجماعات
ً
(4) Hosham Dawod, «Construction et déconstruction du pouvoir politique en Irak: Le Cas de Nouri al-Maliki,» (Les
Carnets de l’Ifpo, October 2012).

((( ق ــد نـسـمــع بمصطلح «الـقـبـيـلــة» هـنــا وه ـنــاك ،وهــو يـعـنــي بــالـنـسـبــة إلــى الـعــراقـيـيــن كــونـفــدرالـيــة قـبـلـيــة ،لـكــن ه ــؤالء الـعــراقـيـيــن أنفسهم
يستعملون أيـ ًـضــا مصطلح «العشائر» كـمــرادف حـ ْـرفــي ل ـ «الـقـبــائــل» ،وذلــك لــإشــارة إلــى كونفدرالية قبلية واحــدة .فعلى سبيل المثال،
شمر» ً
أيضاّ .أما في بلدان عربية أخرى من الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،فإن مصطلح القبيلة هو
«شمر» «عشائر ّ
تُسمى كونفدرالية ّ
شيوعا عند الحديث عن «عشيرة»؛ فهؤالء السكان يستخدمون بالطريقة نفسها مصطلحات أخرى ،كـ «الفخذ» أو «الحمولة»،
األكثر
ً
مصطلحي «العيلة» و«البيت» ،ولكن مع عملية قلب الترتيب؛ نجد أن «البيت» عند العراقيين
ومن ناحية أخرى يحتفظون باستخدام
ْ
أهم من «العيلة» من الناحيتين الكمية والسياسية ،في حين نجد العكس في شمال أفريقيا وبلدان أخرى من الشرق األوسط.
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التي تتحدث اللغة نفسها وحتى اللهجة نفسها في
كثير من األحـيــان .تنقسم القبيلة إلــى مجموعات
فـ ــرعـ ـيـ ــة م ـ ـت ـ ـع ـ ــددة ،وهـ ـ ـ ــي :األف ـ ـ ـخـ ـ ــاذ (الـ ـعـ ـشـ ــائـ ــر)
»الحموالت» أو
المنقسمة إلى مجموعة كبيرة من َ
«الـحـمــايــل»((( المتكونة بــدورهــا مــن مجموعة من
«البيوت» (بيت  -أســرة ممتدة) ،وكــل بيت يشمل
«ع ــائ ــات» .إن الـمـنــزل بــالـمـعـنــى ال ــذي اسـتـخــدمــه
كلود ليفي ستروس يكون في هذا المجتمع البنية
األولى للفعل وللتعبئة السياسية.

ﻋﺸﻴﺮة )ﻗﺒﻴﻠﺔ(
ﻓﺨﺬ
ﺣﻤﻮﻟﺔ
ﺑﻴﺖ
ﻋﺎﺋﻠﺔ

ُت ـعـ َـر ُف القبيلة فــي الـعــالــم الـعــربــي اإلســامــي  -مع
بـعــض االس ـت ـث ـنــاءات ال ـن ــادرة  -بــال ـعــودة إل ــى نسب تتكون «العشيرة» من «أفخاذ» عدة تتكون بدورها من
«حموالت» متكونة من «بيوت» عدة ثم «عائالت».
َ
أبوي بعيد ،هو في الغالب مؤكد أكثر منه واقعي.
هـنــا ،كما فــي أمــاكــن أخــرى ،تنتشر ظــاهــرة تالعب
األشخاص بأنسابهم؛ فعلى سبيل المثال ،ال يمنح زعــم االنـحــدار من نسب شريف احترا ًما فحسب،
بل مرتبة اجتماعية ً
أيضا ،وقد ُيفضي أحيانًا إلى التبعية للجماعة .وأن ينحدر شخص من نسب يعود
إلى أحد األسالف من زعماء القبائل (شيخها الكبير) ،فهذا يوفر له ً
شرطا ضرور ًيا إلمكانية أن يحصل
بدوره على مكانة «الشيخ».
يمثّل االستيالء على أراض كانت القبيلة قد طالبت بها كم ْلكية خاصة وأبدت استعدادها للدفاع عنها
وإمــا أن تكون
بــالـقــوة (هــذه األرض ّإمــا أن تـكــون مملوكة بــالــوراثــة أوبـغــزوة أو بحق الـحــوز والـتـصــرفّ ،
الـسـلـطــة الـمــركــزيــة قــد منحتها لـلـقـبـيـلــة) عـنـصـ ًـرا أســاسـ ًـيــا آخــر مــن عـنــاصــر الــواقــع الـقـبـلــيّ .أم ــا ال ـيــوم ،فــإن
األراضي الجماعية للقبائل قد وقع تملكها فرد ًيا ،وحتى إنْ حدث انتقال هذه الم ْلكيات في األرياف
ثقافيا
داخل عشيرة بعينها ،فإن ذلك ال يمثّل البتة ملكية جماعية .ومع ذلك ،يواصل األفراد الحديث ً
ٍ
وتجزأت بشكل غير
أراض موسومة بعالمة قبلية حتى وإنْ تحولت في الواقع إلى م ْلكية خاصة،
عن
ْ
ً
تحول عميقًا.
متسا ٍو .وهكذا ،تغيرت القاعدة المادية للقبيلة وعرفت
إن حجم القبيلة متغير ،وهو غير مؤثر في تحديد أي مهمة سياسية لها؛ فعلى سبيل المثال ،كانت قبيلة
صدام حسين (البو ناصر) تُعرف بأنها من القبائل الصغيرة ،ورغم هذا طبعت الحياة السياسية العراقية
طــوال عشرات السنين .ويعمد بعض القبائل إلى تجميع عشرات اآلالف من األشخاص ،وفي بعض
((( ف ــي ال ـعــراق ،كـمــا فــي أمــاكــن أخ ــرى ،يـمـكــن الـكـلـمــة أن تـكــون فــي مختلف الـمـنــاطــق بـمـعـ ٍ
ـان مـتـعــددة؛ فـفــي جـنــوب ال ـعــراق يحيل
«حمولة»» إلــى معنى «الفخذ» ) (Clanبينما نجد في مناطق عراقية أخــرى واقعة في الوسط والشمال الغربي أن مصطلح
مصطلح َ
«الفخذ» أهم من مصطلح «العشيرة» .يجب أن نفهم أننا لسنا فقط أمام منطق تصنيف مصطلحي ،ففي الغالب نالحظ داخل القبائل
«حمولة» شيخها (زعيمها) الـخــاص .نحن إذن أمــام وحــدات قبلية صغرى ذات دور اجتماعي
الكبرى كيف أن لكل «فخذ» ولكل َ
وسياسي بارز.
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األحيان مئات اآلالف ،حول أحد الشيوخ والبيت الذي ينتمي إليه؛ هذا الشيخ يدعي القدرة على تنظيم
العالقات الداخلية وتمثيل القبيلة ومصالحها لدى المجموعات القبلية األخــرىً ،
وأيضا أمــام السلطة
المركزية أو أمــام إحــدى الـقــوى العسكرية أو السياسية ،أو حتى االقتصادية األجنبية والــدولـيــة (مثال:
الجيش األميركي في الفترة .)2011 - 2003
ً
متقاسم ،وتتصرف وفق
واضحا (كانت تتعايش في فضاء
تماسكا
وإذا كانت القبائل في الماضي تبدي
ً
َ
ـوجــد على رأسـهــا شيخ قــوي يفرض االح ـتــرام ،)...فإنها الـيــوم تواصل
عــاقــات تبعية متبادلة وفعلية ،ويـ َ
الظهور كجماعة ،ولكن بقدرة أقل على التعبئة وممارسة الضغط الداخلي والضغط الخارجي؛ فعضو
حرا في حركاته وتنقالته ،بل إنه يستطيع تجاوز جماعته ،وهو أمر كان يصعب تصوره
القبيلة صار فر ًدا ً
لـيــس فـقــط فــي أثـنــاء صـعــود الــدولــة الـعــراقـيــة الـحــديـثــة سـنــة  ،1920بــل أيـ ًـضــا ط ــوال سـنــوات األربعينيات
معينة أن يبدي تمسكه
والخمسينيات من القرن العشرين .في المقابل ،يستطيع هذا الفرد نفسه في ظروف ّ
بانتمائه القبلي إذا رأى ذلــك مفيدً ا بالنسبة إليه ،حتى يستفيد من االمتيازات المادية والــامــاديــةً ،
فضل
البعد الزبوني للعالقات
عن الحماية التي يمكن أن يتمتع بها .لقد صار من المألوف أن نالحظ اليوم ُ
السائدة في الباقي من العالم القبلي ،وذلك في ما يتعلق بالحصول على االمتيازات والوظائف المهمة،
وهو ما يفسر ،على سبيل المثال ،كيف أن أغلب أعضاء الشرطة والجيش في بعض محافظات جنوب
العراق (على سبيل المثال :ميسان في الجنوب واألنبار في الغرب قبل ظهور «داعش») ينتمون إلى عدد
محدود من القبائل .لذلك ،يبدو الخطر أكبر في هذه األجزاء من البالد ،فبمجرد حدوث نزاع محلي بين
رجل أمن وآخر عسكري ،يمكن أن يؤول هذا النزاع إلى صراع قبلي ،والعكس صحيح.
قبيلة األمس ،قبيلة اليوم

بقطع النظر عن تبعية القبيلة السياسية للدولة أو ألي قوة سياسية  -عسكرية دولية ،وعن تقليص السيادة
اإلقليمية للقبيلة ،ما هي االختالفات الرئيسية بين البنية القبلية العراقية القديمة ونظيرتها اليوم؟
كانت أغلب القبائل في الماضي تتجمع في اتحادات قبلية (عشائر) ،وعلى رأس كل اتحاد قبلي كان
معين مــن الــزعــامــة ســاد فــي هذه
يــوجــد َمـ ْـن ُيـسـ ّـمــى «شـيــخ الـمـشــائــخ» و ُيـعـتـ َـبــر الــزعـيــم األكـبــر ،وهــذا نمط ّ
القبائلّ .أما من الناحية النظرية ،فلم يكن الشيخ يتمتع بأي سلطة موروثة ،بل كان يحوزها من خالل
كـفــاءتــه الـحــربـيــة ومـهــارتــه الـسـيــاسـيــة المتمثلة فــي الـمـحــافـظــة عـلــى وحــدة الـجـمــاعــة الـتــي يـتــزعـمـهــا .وكــان
الشيخ يــؤدي أيـ ًـضــا دور الحكم داخــل القبيلة وخــارجـهــا إذا اقتضى األمــر أن يتصرف نـيــابـ ًة عنها .كان
أعضاء القبيلة يجدون أنفسهم ملتفين حول الشيخ في أثناء عمليات مراقبة أرض مشتركة أو عمليات
ٍ
استيالء على مواردها .وتمثّل عملية نقل لقب الشيخ من األب إلى ابنه النموذج الكالسيكي السائد،

شريطة أن يكون الزعيم الجديد على مستوى المهمة ،وعــار ًفــا بكيفية صــد منافسيه المحتملين .وفي
رجل من البيت عينه أو من بيت آخر وذا منزلة رفيعة (وهذه حالة نادرة) أن ُي ِ
حاالت مختلفة ،يمكن ً
بعد
ابن شيخ القبيلة السابق ،ليستولي على الزعامة .هكذا إذن ،ساعد وجود هذا اللقب (سلطة الشيخ)،
منذ بدايته ،على بروز «بيت» ينتمي إليه الشيخ على حساب «بيوت» أخرى ِ
حمل
منافسة وتطمح إلى ْ
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الـلـقــب نـفـســه .إن واقــع الـتـفــاوت فــي الـمــراتــب االجـتـمــاعـيــة والـسـيــاسـيــة داخــل الـهـيـكــل الـقـبـلــي قــد قــوض
الخطاب االنقسامي الذي يؤكد فرضية طابع المساواة داخل القبلية العربية.
بــرز طــابــع الـمـفــاضـلــة داخ ــل الـقـبـيـلــة مــع تـلــك االض ـطــرابــات االجـتـمــاعـيــة والـسـيــاسـيــة الـتــي عــرفـهــا الـعــراق
منذ نهاية القرن التاسع عشر وطــوال القرن العشرين .فقد استوعبت العشير ُة الكالسيكية (ذات النمط
الـبــدوي أو تلك الـتــي تشتغل وفــق أيديولوجيا بــدويــة) تـحــوالت عميقة منذ اإلصــاحــات العثمانية في
الـقــرن الـتــاســع عـشــر ،حين فــرض الـبــاب الـعــالــي تسجيل األراض ــي (الـطــابــو) وتــوزيـعـهــا بين مــن كــانــوا قد
استغلوها عشر سنوات ،ولهؤالء الحق في استغالل األرض في مقابل رسوم تُدفع للدولة التي تحتفظ
لنفسها بحق استرداد األراضي غير المستغَ لة .وأفضى هذا اإلصالح إلى برو ٍز متنا ٍم لنظام م ْلكية فالحية
غير
غير بشكل عميق العالقات االجتماعية والسياسية داخل القبيلة ،كما ّ
خاصة ال رجعة فيه ،وهو ما ّ
عالقاتها بالعالم الـخــارجــي .وكــان اإلنكليز قــد أعــادوا النظر  -إبــان االنـتــداب البريطاني  -فــي القوانين
العثمانية ،وغـ ّـيــروا ع ــد ًدا كـبـيـ ًـرا منها بصفة جــذريــة ،وخــاصــة تـلــك الـقــوانـيــن الـتــي تـســاعــد عـلــى المستوى
ينصبون أنفسهم بفضل ما يمتلكونه
معينين بل أخذوا ّ
السياسي في دعم سلطة المشائخ الذين ما عادوا ّ
محليا من تحالفات سياسية.
من ثروات وما يعقدونه
ً
مــع م ـجــيء دول ــة مــا بـعــد االس ـت ـع ـم ــار( )1958وم ــا تـبـعـهــا مــن ت ـطــور الح ــق ،واص ـلــت الـقـبــائــل حـضــورهــا
وانــدمـجــت بـسـهــولــة مـتـفــاوتــة فــي إط ــار الــدولــة الـتــي تـحــولــت ،عــن طــريــق الـعـنــف فــي الـغــالــب ،إلــى دولــة
متعددة األعراق والقبائل.

بدأنا منذ ذلك الحين نشهد حركة ثالثية للتطور المجتمعي:
ـارا لـلـتـحــديــث الـحـقـيـقــي بــدأ بــواسـطــة الــدولــة
• حــركــة تـبــدو مـبــدئـ ًـيــا مـتـنــاقـضــة؛ فـهــي تـمـ ّثــل ،مــن جـهــة ،م ـسـ ً
سياسيا يوجد على رأس الدولة،
تنظيما
وحزب استبدادي ،هو حزب البعث ،وتمثّل ،من جهة أخرى،
ً
ً
ويـغـتــرف مــن الـمــوارد المحكومة بمنطق قبلي مــن أجــل المحافظة على السلطة .وقــد عــرف المجتمع
العراقي خالل الفترة  1970 - 1960تحوالت مهمة تتمثّل في ما يلي :هيمنة كلية ونهائية للمدن على
حساب القبائل؛ إصالح زراعي؛ تشريع يحد من سلطة القبائل؛ تعميم التعليم؛ صعود الطبقة الوسطى؛
تطور نظام األســرة ونمط الــزواج (االتـجــاه نحو مزيد من استقاللية األســرة النووية والــزواج األحــادي)؛
تحرر نسبي لألفراد من مجموعاتهم األساسية (القبلية والعشائرية)؛ مشاركة متزايدة للنساء في الحياة
االقـتـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة ،وحـتــى الـسـيــاسـيــة ...إل ــخ .لـكــن هــذا الـتـحــديــث اإلرادي لــم يـنـجــح فــي جعل
القبيلة تختفي من المشهد االجتماعي والثقافي حتى وإن تمكن من إضعافها وإجبارها على التواري
إلــى الصف الثاني .كما أنها وجــدت نفسها مجردة من دورهــا السياسي ،ولــم تكن الــدولــة «اليعقوبية»
سياسيا لهياكل أخرى غيرها!
تابعا
العراقية تحتمل أن يكون الفرد ً
ً
واضحا إبــان الحرب العراقية  -اإليرانية ( )1989 - 1980أن السلطة العليا تجري عملية إعادة
• بدا
ً
إضفاء طابع قبلي على الفضاء السياسي واالجتماعي؛ فعمليات االنتداب في بعض مؤسسات الدولة
ـاســا بمراعاة األصــول القبلية والجهوية إلــى حد أن بعض الهياكل
وفــي صفوف نخبة الجيش تمت أسـ ً
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العسكرية واألمنية صار متطابقًا مع بيئة القبيلة بشكل يكاد يكون تا ًما .وإذا كانت فترة 1970 - 1960
سميناه «دولـنــة الـقـبــائــل» (،))étatisation des tribus
قــد شهدت مرحلة تبعية القبيلة للدولة (وهــو مــا ّ
فإن فترة  1990 - 1980اف ُتتحت بـ «إعادة َق ْب َيلةالدولة» ()retribalisation de l’Etat((( (خاصة في ما
يتعلق بالوظائف السلطوية) .إنها ظاهرة دالة رافقت هذا االتجاه االجتماعي  -السياسي ،وقد ن ُِشر في
الممجدة لدور القبائل.
عهد صدام حسين عدد مهم من الدراسات شبه العلمية
ِّ
• انـطــا ًقــا مــن حــرب الـكــويــت وتـمــرد األك ــراد والـعــرب الشيعة سـنــة  ،1991حــازت الـقـبــائــل وزعـمــاؤهــا،
رسميا بأهمية دورهم .وإذا كانت فترة الثمانينيات قد اتسمت بعودة القبائل إلى المسرح
بالفعل ،اعترا ًفا
ً
السياسي ،فإن ذلك لم يكن ليسمح بعدُ بتأكيد أن الفعل القبلي كان ُيهيكل الفضاء العامّ .أمــا األكثر
من ذلــك ،فهو أنــه حــدث مع هــذا االنتقال الرمزي خــال فترة التسعينيات ،عندما أعلن زعماء القبائل
والءهــم لـصــدام حسين فأضيفت القبلية إلــى إســام مسيس ونــزعــة عــروبـيــة وأمـجــاد مــاضــي بــاد مــا بين
الـنـهــريــن ،وبـهــذا صــارت القبلية تمثّل الــركـيــزة الــرابـعــة للنظام البعثي .لقد كــان تـحــول «الــريــس» (صــدام
شرعيا أحد
حسين) يكمن في كونه صار يقدم القيم القبلية (الشرف والشجاعة ...إلخ ).بوصفها تمثّل
ً
وتبعا لذلك ،استعادت أهم شخصيات الدولة ألقابها القبلية
مكونات الثقافة القومية العربية العراقيةً .
ـورا عليها فــي الـســابــق) .وسـمــح هــذا الـتــراخــي بــاكـتـشــاف كـيــف عـمــد عــدد كبير من
(وهــو أمــر كــان مـحـظـ ً
عناصر الحرس الجمهوري الخاص ،ومن مسؤولي الطواقم األمنية ومن الحراس الشخصيين المقربين
من الرئيس الراحل ،إلى إضافة لقب «الناصري» إلى أسمائهم (نسبة إلى قبيلة «البو ناصر» التي ينتمي
إليها صدام حسين)(((.
القبيلة مع بداية االحتالل األميركي ()2004 - 2003

يمكن تلخيص مشروع األميركيين السياسي األول عند احتاللهم بلدً ا من البلدان فيفرض الديمقراطية
ً
مناقضا لألفكار المسبقة التي ترى أن القبيلة تعيش على إيقاع
واللبرالية والتحديث ،أي كل ما كان يبدو
الماضي وبـقــايــاه .رغــم ذلــك ،كــان بعض األصــوات داخــل اإلدارة المدنية والعسكرية األميركية يؤكد،
معتمدً ا على آراء بعض الخبراء ،ضــرورة «المساهمة المفيدة» للقبائل بوصفها عامل استقرار للوضع
الميداني ،وخاصة في المجال األمني(((.
(7) HoshamDawod, «Etatiser les tribus et tribaliserl’Etat,» Esprit, no. 2 (Février 2001), pp. 21-41.

« َق ْب َيلة الدولة»  :مصطلح مقابل لـ «دولنة القبيلة» ،والمقصود به إضفاء الطابع القبلي على الدولة وجعلها تابعة للقبيلة( .المترجم)

(8) Dawod,«Tribalism and Power in Iraq».

((( كان أماتزيا بارام ،األستاذ في الجامعة األميركية بحيفا ،قد اقترح على القوات األميركية أخذ القبائل بعين االعتبار ً
قائل« :يمكن
أن يكون دعم [الجماعات القبلية] مفيدً ا جدً ا لقوات التحالف أمام تحريض رجال الدين الشيعة المتطرفين وضد الهجمات اليومية
المدبرة من العرب الس ّنة التواقين إلى النظام البعثي والساخطين بسبب فقدان امتيازاتهم واآلملين في عودة صدام إلى السلطة» .وهو
يؤكد االنقسامات الداخلية لمختلف المجموعات القبلية؛ االنقسامات التي تعمقت بالتصفيات الجزئية للعناصر المؤثرة تحت حكم
صدام .ويواصل ً
قائل« :يستطيع بعض األفراد من فروع تلك الجماعات الغاضبة أن يتصرف بشكل غير متوقع ،وذلك بنقل معلومات
بشأن أسلحة الدمار الشامل ،والتحويالت المالية ومخابئ النظام البعثي ،أو أي نشاطات أخرى له».انظرAmatzia Baram, «The :
Iraqi Tribes and the Post-Saddam System,» (Iraq Memo; no. 18, Brookings Institution,Washington, DC,8 July 2003).

104

العدد ٤ / 15
شتاء 2016

بـعــد بـضـعــة أشـهــر مــن ال ـت ــردد ،لــم يــأخــذ فـيـهــا الـجـيــش األمـيــركــي الـمـتـغـيــر الـقـبـلــي بـعـيــن االع ـت ـبــار ،ظـهــرت
القبيلة من جديد ،ولكن ليس كأداة حكم تجاوزها الزمن ،بل كهيكل اجتماعي وسياسي داعم ضمن
االستراتيجيا العسكرية على الـمـيــدان .ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر  ،2003أي منذ ظهور الصعوبات
الحقيقية ،أكدت أول وثيقة كتبتها القيادة العسكرية األميركية في العراق أهمية القوة الكامنة في القبائل
ضمن سياسة إعادة البناء ،ولكن جاء التأكيد هذه المرة بطريقة مبالغ فيها كما نتبين ذلك في ما يلي:
تكون
ينتمي ثالثة أرباع سكان العراق على األقل إلى واحدة من بين المئة وخمسين قبيلة التي ّ
الــوطــن .ويـضــم الـكـثـيــر مــن الـقـبــائــل خـلـيـ ًـطــا مــن األدي ــان واألع ــراق مــن الـسـ ّنــة إلــى الـشـيـعــة ،ومــن
األكراد إلى العرب والفرس ،حيث يمكن أن يعود تاريخ هذه القبائل إلى ألف سنة ،كما يمكن
ِ
حسن التعامل معها من ِقبل
أن تكون قد اس ُتحدثت خالل السنوات العشر األخيرة ،وفي حالة ْ
سلطة االئتالف المؤقتة ) (CPAوقوات المهمات المشتركة ) ،(CJTF-17يمكن القبائل العراقية
رئيسيا في تعزيز بيئة آمنة في العراق(.((1
عنصرا
أن تصبح
ً
ً

تبين أن العسكريين
حتى وإنْ كانت الوثيقة تميل إلى تضخيم االنتماء القبلي للسكان العراقيين ،فإنها ّ
األميركيين كانوا قد رصدوا جيدً ا الدور الذي يمكن أن تقوم به القبائل إذا وقع النظر إليها كهياكل ذات
تتضمن الوثيقة ما يلي:
صبغة سياسية.
ّ
إن ان ـت ـمــاء ف ــرد مــا إل ــى إرث َنـسـبــي مـعـ ّـيــن فــي مـسـتــوى الـقـبـيـلــة ،هــو فــي ج ــزء مـنــه عـمــل سـيــاســي
معين يجعل األفــراد يصطفون بالضرورة وراء ميثاق سياسي
( .)...فــادعــاء االنتماء إلــى نَسب ّ
مميزين ال يمكن ببساطة أن يكونا على النحو القرابي(.((1
واستراتيجيا
ْ

مــع نهاية سنة  ،2003بــدأ الجيش األمـيــركــي يــؤثــر فــي القبيلة تــأثـيـ ًـرا جـ ّـد ًيــا ،وذلــك مــن دون أن يستطيع
ال ـفــاع ـلــون ال ـعــراق ـيــون ال ـم ـح ـل ـيــون ،م ـثــل األح ـ ــزاب اإلســام ـيــة (ال ـس ـ ّن ـيــة وال ـش ـي ـع ـيــة) أو (األكـ ـ ــراد) ،قـيــاس
أهـمـيــة هــذا الـتـمـشــي (ان ـظــر الـمـلـحــق) .وفــي صـلــب سـلـطــة االئ ـتــاف الـمــؤقـتــةُ ،كـلــف الـمـقــدم آالن كينغ
) ،(A. Kingوهــو لــوثــري( ((1مــن أرلينغتون بفرجينيا ،بــإجــراء اتـصــاالت مــع الـقـبــائــل( ((1والـتـعــريــف بهم
ل ــدى ال ـص ـحــافــة ،ث ــم ُع ـ ّـي ــن عـلــى رأس مـكـتــب ل ـش ــؤون الـقـبــائــل ُس ـ ّـم ــي رس ـمـ ًـيــا «مـكـتــب تــوعـيــة األقــال ـيــم»
) .(Office of Provincial Outreachوحــاول كينغ بجميع الوسائل تأسيس عالقات تعاون مع أهم
(10) Christopher Alexander, Charles Kyle and William S. McCallister, «The Iraqi Insurgent Movement,» (14 November
2003), p. 1, on the Web: <http://library.nps.navy.mil/home/Iraqi%20Insurgency%20Movement.pdf>.

( ((1المصدر نفسه ،ص .8
( ((1لوثري :نسبة إلى مذهب مارتن لوثر( .المترجم)

(13) Mohamad Bazzi, «On Their Terms U.S. Soldier Reaches Out to Understand Iraqi Tribal System,» Newsday,
21/12/2003, p. A05;AnniaCiezadlo, «A Scholarly Soldier Steps Inside the World of Iraq’s Potent Tribes,» Christian
Science Monitor, 30/12/2003, p. 1;Patrick Graham, «Beyond Fallujah: A Year with the Iraqi Resistance,» Harper’s
»Magazine(June 2004), pp. 37-49; Gerry J. Gilmore, «Outreach Programs Point Iraqis Toward Road To Democracy,
(American Forces Press Service (AFPS), Washington, DC, 17 February 2004), on the Web:<http://www.dod.gov/news/
Feb2004/n02172004_200402172.html>, andEmily Harris, «Bridging Gap between Iraq, Coalition Authority,»(National
Public Radio, 27 June 2004), on the Web: <http://www.npr.org/rundowns/segment.php?wfId=1979668>.
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تاسارد
داهجلا ضرأ يف ةيقارعلا لئابقلا

زعماء القبائل في منطقة بغداد ،عندما كان في العراق ما بين آذار/مــارس 2003وتموز/يوليو .2004
يقول محمد بازي في هذا اإلطار:
تــوصــل كينغ ،بعد وقــت قصير مــن وصــولــه إلــى بـغــداد مــع فــرقــة المشاة الثالثة فــي بــدايــة نيسان/
أبريل  ،2003إلى اقتناع مفاده أنه ينبغي أن يكون شيوخ القبائل مفاتيح لكسب ثقة العراقيين
وإع ــادة بـنــاء الـبــاد؛ فالقبائل العراقية تتجه إلــى أن تـكــون شــديــدة الـتــديــن ووطـنـيــة وذات تسليح
جيد.
بــدأ كينغ إذن بحفظ أجــزاء كاملة مــن الـقــرآن ،وهــو الكتاب المقدس لــدى المسلمين ،وبتركيز
نظام عالقات مع القبائل .كما حصل على نسخة من كتاب والية بغداد )،(Bagdad Wilayat
وهو دليل لقبائل البالد كانت السلطات البريطانية قد نشرته سنة  ،1918إبان احتاللها العراق
بعد العثمانيين.
إن تسمية كينغ الـحــالـيــة هــي «الـمـســاعــد الـخــاص لـشــؤون الـقـبــائــل والـعـشــائــر» بــالـفــرقــة رقــم 352
للشؤون المدنية ،والمهتمة بالتنسيق بين الوحدات المكلفة بالشؤون المدنية في العراق كله،
ومختصا بالقبائل.
قيما
ً
ولكنه يشبه أكثر أستا ًذا ُم ً

ـدون كينغ فــي جـهــازه «البالم بايلوت» مالحظات عــن تــاريــخ كــل قبيلة رئيسية وفــروعـهــا ،وهو
يـ ّ
يقسم مالحظاته بحسب كل قبيلة وعشيرة وفرع وعائلة .كما يسجل مالحظات تتعلق بجموع
عينهم صدام
غفيرة من شيوخ القبائل ونوابهم حتى يتسنى له رصد الشيوخ غير الحقيقين الذين ّ
حسين ً
بدل من زعماء القبائل الذين كانوا يعارضون النظام البعثي.
يـقــول كـيـنــغ« :أدرك ـ ُـت بـســرعــة أن لـلـشـيــوخ مـكــانــة مـهـمــة فــي المجتمع الـعــراقــي» (« )...لــم تكن
الـفـكــرة تـكـمــن فــي مــراقـبــة أم ــراء ال ـحــرب وإن ـمــا فــي اسـتـغــال الـمـعـلــومــة ال ـتــي يـمـتـلـكـهــا الـشـيــوخ
لتستفيد البالد».
إن أبـحــاث كينغ  -بــاإلضــافــة إلــى تلك المساحة الـتــي منحها للشيوخ  -قــد أثـمــرت نـتــائــج؛ ففي
تـمــوز/يــولـيــو  2003ســاعــدت االت ـص ــاالت بــالـقـبــائــل كـيـنــغ فــي إل ـقــاء الـقـبــض عـلــى مــزبــان خضر
هــادي ،وهــو عضو مجلس قـيــادة الـثــورة فــي النظام القديم والمسجل تحت رقــم  23فــي قائمة
الخمسة وخمسين من العراقيين المطلوبين أكثر من غيرهم(.((1

يمكنهم مساعدة الجيش األمـيــركــي في
كــان هــدف عمل كينغ إذن هــو تحديد مسؤولي القبائل الــذيــن ْ
إحالل السلم وإعادة البناء ،مع االتجاه نحو التأسيس لمبدأ التمثيل الذي يتناسب مع حجم ُ
األ َسر عند
توزيع األموال (لتفادي تركز السلطة في ٍ
أياد تصعب مراقبتها في ما بعد).
حينئذ ،صــارت القبيلة أحــد المتغيرات التي ُيقرأ لها حساب خــال العمليات السياسية ،وبــرزت  -مع
عـنــاصــر أخ ــرى كــالـ ِـعــرق والـطــائـفــة وال ـحــزب الـسـيــاســي  -كـعـنـصــر مــن الـعـنــاصــر الـتــي مــن خــالـهــا تصف
وسياسيا.
اجتماعيا
سلطات التحالف العراق
ً
ً
(14) Bazzi, p. A05.
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عرفت مسألة اللجوء إلى السلطة القبلية حتى بعض المحاوالت التنظيرية؛ ففي بحث ُق ِرئ ونُشرت نسخ
كثيرة منه على نطاق واســع ،كان كينِث بــوالك ) ،(K. Pollakالمسؤول القديم في وكالة االستخبارات
ومحرك حرب العراق لوقت طويل ،يوصي مع بداية سنة 2004
األميركية في الخليج العربي  -الفارسي
ّ
بالرجوع إلى زعماء القبائل لتهدئة التمرد اآلخذ في االمتداد .يقول بوالك« :يجب على التحالف البحث
عن سبل تعزيز االتصاالت مع مجتمع القبائل الس ّنية لتجنب اتهاماتهم وإخماد دعمهم للتمرد»(.((1
وبالنظر إلى ما يتمتع به زعماء القبائل من قــدرات تعبوية وحربية مفترضة ،فإنهم كانوا موضع أطماع
مختلفة ،وحتى متعارضة ،بين قوات التحالف (األميركية  -البريطانية) الساعية لتحقيق األمن ،وأشخاص
وتشكيالت سياسية عراقية ساعية لنيل دعمهم في الميدان إلحــداث تــوازن مع أحــزاب سياسية أخرى
منافسة ،أو ببساطة ِ
كآلة تعبئة انتخابية.
وقــد أشــارت شخصيات عــراقـيــة عــدة منذ سنة  2004إلــى مشروعية أن تصل القبائل إلــى مناصب في
المع ّينة في  1تموز/
السلطة على المستوى الوطني ،لذلك ضمت الحكومة العراقية االنتقالية األولــى َ
يوليو  2004عــد ًدا مــن األعـضــاء المنتمين إلــى قبائل مهمة :إضــافـ ًة إلــى الــرئـيــس غــازي الياور(المنتمي
شمر) ،نجد ً
أيضا عدنان الجنابي (كاتب الدولة من دون حقيبة) من قبيلة
إلى االتحاد القبلي المتنفذ ّ
جنبات ،وهو الذي كان أبوه ذا منصب مهم في عهد حكم صدام حسين ،ومالك دوهان الحسن (وزير
العدل المنتمي إلى االتحاد القبلي جبور) ،وليلى عبد اللطيف (وزيرة العمل المنتمية إلى اتحاد قبائل
بني تميم) ...إلخ .ومع ذلك ،تتشارك هذه الشخصيات كلها في كونها من أصحاب السير الذاتية الالفتة
لالنتباه (دكـتــوراه ،إدارة مؤسسات فــي الـخــارج ،إجــادة لـغــات عــدة ،شبكة عــاقــات واس ـعــة .)...إن هذه
المعاينة توضح درجــة التحول في شخصية الشيخ؛ إ ْذ إن المسألة ما عــادت متعلقة بالبأس والشجاعة
والفروسية والقدرة على اإلغارة والغزو ،بل صارت متعلقة برأس مال رمزي يجمع بين التقليد والحداثة.
السياسة القبلية للجنرال بتريوس

مـنــذ نـهــايــة حــزيــران/يــونـيــو  2004آلــت الـسـيــادة جــزئـ ًـيــا إلــى الـعــراقـيـيــن ،وتشكلت فــي اآلن نفسه حكومة
فترض تمثي ُلها للمجتمع
وحدة وطنية مؤقتة .وفي تموز/يوليوُ ،عقد مؤتمر وطني ضم ألف شخصية ُي َ
العراقي .كان هذا المؤتمر يشمل نسبة متواضعة من ممثلي القبائل ( 70شخصية من ممثّلي القبائل في
مقابل  140من ممثّلي األحــزاب السياسية و 170من المثقفين) .وبالتوازي مع هذا التطور السياسي
على المستوى الرسمي ،عــاد العصيان المسلح مـجــد ًدا إلــى الجزء األكبر من المنطقة العربية الس ّنية،
ناهيك عن تحركات بعض الميليشيات الشيعية (التيار الصدري تحديدً ا) .وقد بذل الجيش األميركي
مـنــذ الـنـصــف الـثــانــي مــن سـنــة  2004ج ـهــو ًدا كـبـيــرة لـيـتــافــى تــوســع هــذه األزم ــة الـسـيــاسـيــة  -الـعـسـكــريــة،
وحتى يستطيع عقد مفاوضات مع المجموعات القبلية الرئيسية في المثلث الس ّني تهدف إلى استعادة
المراقبة على مدن شمال بغداد وغربها من دون اللجوء إلى التدخل العسكري ،وهذا ما أجج العصيان
الجهادي في الفلوجة بين نيسان/أبريل وتشرين الثاني/نوفمبر 2004(.((1
(15) «The Coalition Provisional Authority (CPA) must Reach out to the Sunni tribal Community, to Eliminate their
Sense of Grievance Against the United States and so Quell their Support for the Insurgency» (2004).
(16) Ahmed S. Hashim, Insurgency and Counter-Insurgency in Iraq, Crises in World Politics (Ithaca: Cornell University
Press, 2006).
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هكذا ،كانت سنة  2005سنة مفصلية في التاريخ العراقي الحديث؛ إذ ُش ّكل في بغداد ،أول مرة منذ

ق ــرون ،حـكــم سـيــاســي بهيمنة شيعية ودس ـتــور يــأخــذ فــي االعـتـبــار هــذا الـمـعـطــى الـجــديــد بـعــد الـمـصــادقــة

عليه في االستفتاء .في الوقت ذاته ،وجد السكان العرب الس ّنة ،الذين ما زالوا مذهولين بفعل صدمة
منحى جـهــاد ًيــا تـصــاعــد ًيــا .وإزاء
مهمشين ،بــل غارقين فــي ُأتــون عصيان مسلح يتخذ ً
أنفسهم َّ
َ ،2003
عجز القوات المسلحة الحكومية العراقية ،وتعثّر التحالف ،هرع األميركيون مجد ًدا نحو المجموعات
القبلية الرئيسية في المثلث الس ّني الستعادة مراقبة المنطقة.

ب ــرزت هــذه الـظــاهــرة بـصـفــة أوض ــح ،مــع وص ــول الـجـنــرال ديـفـيــد بـتــريــوس ) (D. Petraeusسـنــة 2006

إل ــى مـنـصــب ال ـقــائــد ال ـع ــام ل ـل ـقــوات األم ـيــرك ـيــة ف ــي ال ـ ـعـ ــراق( ،((1ح ـيــث ل ــم ي ـت ــردد ه ــذا ال ـع ـس ـكــري ،ال ــذي

ت ـل ـقــى ت ـكــوي ـ ًنــا ف ــي ال ـت ــاري ــخ ف ــي جــام ـعــة بــري ـن ـس ـتــون ف ــي تـسـمـيــة ع ـش ــرات م ــن األن ـثــروبــولــوج ـي ـيــن لـلـعـمــل
م ـع ــه ،وم ــن بـيـنـهــم ال ـع ـق ـيــد ال ـم ـت ـقــاعــد ف ــي ال ـج ـيــش األس ـت ــرال ــي دي ـف ـيــد ك ـي ـل ـكــوالن )(D. Kilcullen

(((1

واألنـ ـث ــروب ــول ــوج ــي م ــون ـت ـغ ـم ــري مـ ــاك ف ـي ــت ) .((1((M. McFateألول مـ ــرة م ـن ــذ حـ ــرب ف ـي ـت ـن ــام ُي ـن ـشــئ

ال ـب ـن ـت ــاغ ــون ب ــرن ــام ـ ًـج ــا إلدمـ ـ ـ ــاج ع ـل ـم ــاء األنـ ـث ــروب ــول ــوجـ ـي ــا فـ ــي الـ ـمـ ـيـ ــدان ض ـم ــن ال ـ ــوح ـ ــدات ال ـم ـق ــات ـل ــة،
وي ــرص ــد ألج ــل ذل ــك م ـيــزان ـيــة ت ـنــاهــز  40م ـل ـيــون دوالر ف ــي ال ـس ـنــة (ب ــرن ــام ــج ن ـظ ــام ال ـت ـضــاريــس الـبـشــريــة

.((2()Human Terrain System Programme

( ((1لــم تالحظ الصحافة وال المختصون غير دور الجنرال ديفيد بتريوس في العراق (بين سنتي  ،)2009 - 2006وهو بالتأكيد
دور مــؤثــر ،لكنه ليس الــوحـيــد .خــال الفترة نفسها ،وإبــان وضــع استراتيجية «الــزيــادة» ،كــان عــدد الجنود والموظفين األميركيين في
كثيرا المئة وخمسين ألـ ًفــا ،زيــاد ًة عن عــدة فصائل عسكرية تعود مسؤوليتها إلــى قـيــادات أخــرى .وإذا كــان الجنرال
الـعــراق قد تجاوز ً
بتريوس هو قائد مجموع القوات المسلحة ،وهو ما جعله يحظى بحضور إعالمي وسياسي بارز ،فإن جنراالت آخرين لم يكونوا أقل
ميدانيا في صمت .تنسحب هذه الحالة على الجنرال في قوات المارينز جون أالن ) ،(J. Allenوهو أحد
شأنًا ،لكنهم كانوا يعملون
ً
يعين في أفغانستان ثم يعود مجد ًدا إلى بالده ،ومنذ أن
أن
قبل
وذلك
و،2008
2006
سنتي
بين
ما
األنبار
قادة القوات األميركية في
َّ
عينته حكومته لم يقطع البتة الصلة ببعض رؤساء القبائل في غرب العراق .وتسميته ما بين أيلول/سبتمبر  2014وتشرين األول/أكتوبر
ّ
ً
شخصيا للرئيس أوباما على رأس التحالف الدولي ضد «داعش» ،كانت ،بال ريب ،استجاب ًة لخبراته العسكرية
ّل
ث
مم
بصفته
2015
ً
الميدانية ،وكانت ً
أيضا لصلته بالفاعلين القبليين المحليين.

(18) David Kilcullen: The Accidental Guerrilla: Fighting Small Wars in the Midst of a Big One (Oxford; New York:
Oxford University Press, 2009), and «Twenty-Eight Articles: Fundamentals of Company-level Counterinsurgency,» Military Review, vol. 86, no. 3 (May-June 2006), pp.103-108.
»(19) Montgomery McFate: «Anthropology and Counterinsurgency: The Strange Story of their Curious Relationship,
»Military Review, vol. 85, no. 2(March-April 2005), and «The Military Utility of Understanding Adversary Culture,
Joint Force Quarterly (JFQ), no. 38 (July 2005), pp. 42-48.
(20) Roberto J. González, ed., Anthropologists in the Public Sphere: Speaking Out on War, Peace, and American Power
(Austin: University of Texas Press, 2004); Thomas E. Ricks, Fiasco: The American Military Adventure in Iraq (New
York: Penguin Press, 2006); Marshall Sahlins, «Iraq: The State‐of‐Nature Effect,» Anthropology Today, vol. 27, no. 3
(June 2011); Roberto J. González and David H. Price, «When Anthropologists Become Counter-Insurgents,» (Counterpunch (Website), 28 September 2007); Hugh Gusterson, «Anthropology and Militarism,» in: Annual Review of Anthropology (Palo Alto, Calif., AnnualReviews Inc., 2007), pp. 155-175;Jackie Assayag, «L’Anthropologieen guerre: Les
Anthropologuessont-ilstous des espions?,» L’Homme, nos. 187-188 (2008), pp. 135-168, et HoshamDawod, «Tribus et
armée américaine en Irak,» Le Journal de l’école de Paris du management, no. 88(2011).
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دور الفاعل والمحاور السياسي على المستوى
فهم األميركيون ،بعد إخفاقات عــدة ،أن إيــاء القبائل َ
ـض الـنـظــر عــن مـصــالــح الـقـبــائــل ووالءات ـه ــا عـلــى الـمـسـتــوى
الــوطـنــي لــم يـكــن لــه مـعـ ًنــى عـمـيــق (وذل ــك بـغـ ّ
المحلي) باستثناء تلك القبائل التي تُستخدم بوصفها مرحل ًة ما قبل الدولة وتساعد على مراقبة المجال
الترابي واالجتماعي مثل :المحافظة على حرمة المقدسات في المناطق الخطرة؛ تسليح الميليشيات
الصغرى؛ االستخبار عبر التسلل إلى الشبكات؛ إقامة العالقات المباشرة بالسلطات المحلية ...إلخ.
(((2
َ
زيــادة على ذلــك ،استغل البنتاغون عبر حركة الصحوات القبلية
القبائل كشبكات نفوذ محلية في
(((2
حربها ضد التمرد (من أجل توزيع المساعدات من نوع «كسب القلوب والعقول»)»  .وكانت هذه
الـسـيــاســة الـقـ َـبـلـيــة تـتـضـمــن أيـ ًـضــا الـتـمــويــل والــدعــم والـتـسـلـيــح (الــدعــم الـتـكـتـيـكــي ال ـجــوي وتــوفـيــر وســائــل
(((2
شيء من التراخي في مواجهة الجريمة (التهريب المكثف
لكن ترتب عن هذه السياسة
ٌ
االتصال) ْ .
لـلـبـتــرول خــاصــة) ،ومـمــارســات مـشـيـنــة ،مـثــل الـثــأر مــن أجــل ال ـش ــرف( ،((2وهــو مــا زاد فــي إرب ــاك السلطة
السياسية الـمــركــزيــة الـهـشــة أص ـ ًـا ،فــي حـيــن لــم تـكــن قــوات األمــن الـعــراقـيــة تعمل بـكــامــل طــاقـتـهــا ،وكــان
ترشيد النظام القضائي ما زال يكافح من أجل االكتمال.
ولـئــن أراد بعض الـخـبــراء المتعجلين تعزيز دور القبائل بوصفها «ضامنة االس ـت ـقــرار»( ،((2فــإن الفاعلين
الميدانيين وجدوا أنفسهم بسرعة في مواجهة محدودية وتناقضات استراتيجيات محافظة القبائل على
السلطة المحلية؛ فقد كانت هــذه القبائل براغماتية جــدً ا ومـ ِّ
ـركــزة على مصالحها االقتصادية والسياسية
إلــى الـحــد الــذي صــارت مـعــه متهمة بلعب «ال ــدور ال ـمــزدوج» .وبـلــغ األمــر ببعض الـعـنــاصــر القبلية إلــى
تخريب ب ًنى تحتية ومواقع كانت سابقًا تحت حمايتهم ،بذريعة أن هذه البنى التحتية ُأزيلت من مجال
صالحياتهم .وبالمثل ،عملت عناصر قبلية على المشاركة في التمرد ،وتجندت في ميليشيات أو في
ِ
محافظة األنبار حركة الصحوات القبلية انطال ًقا من سنة  2005لمحاربة تنظيم «القاعدة في العراق» بالتنسيق
( ((2أنشأ شيوخ قبائل
الـمـبــاشــر مــع الـجـيــش األمـيــركــي وق ــوات األم ــن الـعــراقـيــة؛ فـقــد نـظــرت الـقـبــائــل إلــى تنظيم «الـقــاعــدة»بــوصـفــه عــامــل زعــزعــة اسـتـقــرار .بعد
اسـتــراتـيـجـيــة «الــزيــادة» »( plan «Surgeحـ ْـمـلــة الـجـيــش األمـيــركــي وال ـقــوات الـحـكــومـيــة ضــد تنظيم «الـقــاعــدة فــي ال ـعــراق») ونــزع ســاح
الميليشيات الشيعية بين سنتي  2006و ،2008احـ ُتـفــظ بــالـصـحــوات فــي شـمــال الـبــاد وغــربـهــا لــاضـطــاع بوظيفة ميليشيات مدنية
والقيام بدور المراقبة .وكان تعداد أفراد الصحوات بضع مئات اآلالف في سنة ُ ،2008أدمج جزء أساسي منهم في القوات المسلحة
إطارا
حرسا،
ً
العراقيةُ ،
وو ِّظف العدد الباقي ً
خصوصا في المنطقة الس ّنية .في المقابل ،مثلت فترة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ً
ُ
ُ
ِ
لحركة مزدوجة؛ فمن ناحية أضعفت الصحوات بل حتى أنهيت ،ومن ناحية أخرى ُس ّيس المتبقي منها ووضع في خدمة الحكومة.
إن االعتراف المتنامي بالجيش ،والتوترات الطائفية ،وتهميش الس ّنة ،والصعود القوي لـ «داعــش» ،كلها عوامل زعزعت الصحوات
بوصفها قوة مناهضة للجهادية.
(22) Department of the Army, U.S. Army Counterinsurgency Handbook (New York, NY: Skyhorse Pub., 2007).
(23) Joe Klein, «Operation Last Chance,» Time, 9/7/2007.

( ((2ظـهــر فــي الصحافة عــدد كبير مــن الـشـهــادات المتعلقة بـتـجــاوزات القبائل المتعاونة مــع الـقــوات األمـيــركـيــة ،انـظــر ،مـثـ ًـا:

Peter

Graff, «Harsh Justice where U.S. Relies on Iraq Tribes,» Washington Post, 4/9/2007, on the Web: <http://www.
washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/09/04/AR2007090400353.html>.

برمته ،مثل
( ((2إنهم الخبراء أنفسهم الذين َ
دعـ ْـوا إلى مزيد من إضفاء الطابع القبلي على العالقات السياسية في الشرق األوســط ّ
اإلسرائيلي أماتزيا بــارام الــذي يقول« :إذا حافظت الحكومة المركزية في بغداد على مجموعة جيدة من الخبراء في الشأن القبلي،
فستكون لها حظوظ وافرة الستخدام النظام القبلي في دعم االستقرار االجتماعي في المنطقة الريفية ،والمحافظة على وحدة البالد.
ّأما إذا حاولت خالف ذلك ،وتجاهلت القبائل وفككت نظامها ،فإن هذا سيؤدي إلى مزيد من عدم االستقرار والصراعات المسلحة».
انظرBaram, «The Iraqi Tribes,» on the Web: <http://www.brookings.edu/views/op-ed/fellows/baram20030708.htm>. :
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كثيرا من شبكات التأثير والفعل
نشاطات إرهابية .ولكي يحيط الجيش األميركي بهذه التحركات ،أنشأ ً
ٍ
متجهة نحو األعيان ،كرجال
معينة من السكان ،وذلك تواز ًيا مع مبادرات أخرى لـ«االلتزام»
بين قطاعات ّ
األعمال والضباط المتقاعدين والزعماء الدينيين وزعماء األحياء والقرى (المخاتير) والمنتخبين ...إلخ.
بــدا واضـ ًـحــا أن االتـصــال بشيخ القبيلة ليس وحــده األكثر فعالية إلعــادة بسط النظام على الميدان ،بل
ربما يكون ،في أحيان أخــرى ،نتاج عالقة يمكن عقدُ ها مع أئمة المساجد أو المخاتير( .((2وفــي هذا
الـصــددّ ،بينت الحصيلة العامة لحركة الـصـحــوات القبلية على الصعيد غير األمـنــي (أي على الصعيد
االجـتـمــاعــي أو على صعيد إعــادة الـبـنــاء) هــي أنـهــا ظلت ملتبسة .فــي الــواقــع ،كــان فــي محافظة األنـبــار
رفــض لتنظيم «ال ـقــاعــدة» وأيــديــولــوجـيـتــه ومـمــارســاتــه ،فـضـ ًـا عــن الـتــأثـيــر الـسـلـبــي لـلـتـمــرد فــي الـنـشــاطــات
التجارية (القانونية وغير القانونية) ،وهو التأثير الذي أسس لتحالف القبائل مع الجيش األميركي .وقد
أشار الجنرال بتريوس إلى أنه كان لعشائر األنبار «شركة نقل ،شركة مقاوالت البناء ،شركة أشغال عامة
استنتاجا مفاده أن «تنظيم القاعدة لم يكن
وشركة استيراد وتصدير» .وقدمت شركات عدة إلى الجنرال
ً
حاسما وحده
جيدً ا في مجال األعمال»( .((2بعبارة أخرى ،لم يكن التحالف مع القبائل ،رغم ضرورته،
ً
كافيا للمواقع اإلدارية والعسكرية واالقتصادية في البالد .وبالنتيجة
كي يقلص المعارك ويضمن تأمي ًنا ً
ظلت المشاركة األمنية للقبائل محدودة على وجه العموم.
ثـبــت االقـتـنــاع بـمـحــدوديــة الـصـحــوات القبلية مــع االسـتــراتـيـجـيــا األمـيــركـيــة بــالـتــرفـيــع فــي عــدد الميليشيات
كبيرا من المتمردين السابقين ،والشبان
المدنية «المواطنون المحليون المعنيون» ) (CLCالتي تضم عد ًدا ً
العاطلين من العمل ،والجنود السابقين من الجيش المنحل ،وحتى من مجرمين سابقين ،إذ انضوى
إلــى تلك الميليشيات فــي المجمل مــا يناهز  103.000شخص (هــؤالء دفعت لهم القيادة األميركية
( ((2انظرMichael Eisenstadt, «Iraq: Tribal Engagement Lessons Learned,» Military Review, vol. 87, no. 5 (September- :
October 2007).

المقدم ولـيــام ف .مــولــن ،قائد الكتيبة الثانية ،فــوج المارينز الـســادس:
وكــذلــك التقرير عــن عملية  Alljahفــي الف ّلوجة الــذي تقدم بــه
َّ
«بالنسبة إلى الصحوة ،وهي مسألة قبلية ،فإن لدى القبائل القليل من النفوذ في الفلوجة بسبب االختالط الكبير للسكان».

in: Herschel Smith, «Operation Alljah and the Marines of 2nd Battalion, 6th Regiment,» (Captainsjournal.com
(Website), 22 August 2007), on the Web:<http://www.captainsjournal.com/2007/08/22/operation-alljah-and-the-marines-of-2nd-battalion-6th-regiment/>, and see: Herschel Smith, «The Special Forces Plan for Pakistan: Mistaking the
Anbar Narrative,» (Captainsjournal.com, 26 November 2007), on the Web:http://www.captainsjournal.com/2007/11/26/
the-special-forces-plan-for-pakistan-mistaking-the-anbar-narrative/.

عالوة على ذلكِ ،
وضعت موضع الشك الفكرة القائلة بأن تجربة الصحوات يمكن أن تكون مفيدة في المنطقة القبلية الباكستانية.
تقريرا «سر ًيا» لوزارة الدفاع تتوقع فيه إرسال قوات أميركية خاصة لتنظيم القبائل في وزيرستان في إطار
وقدمت صحيفة نيويورك تايمز
ً
الحرب على حركة طالبان وتنظيم «القاعدة» ( 350مليون دوالر على مدى سنوات عدة لتعزيز الجسم القبلي الحدودي بـ  85ألف
رجل) .غير أن القبائل في هذه المنطقة كانت منخرطة منذ فترة طويلة في عقد التحالفات وفكها بصفة متكررة مع الجهات الباكستانية
ومــع المقاتلين التابعين لطالبان و«الـقــاعــدة» .وعلى عكس العراقيين فــي األنـبــار ،فــإن هــذه القبائل تميل إلــى تب ّني أصولية مــن النوع
السلفي .انـظــرBill Roggio, «The Pakistan Problem and the Wrong Solution,»Weekly Standard (20 November 2007), :

on the Web:<http://www.weeklystandard.com/Content/Public/Articles/000/000/014/383wutvv.asp>, and Eric Schmitt,
Mark Mazzetti and Carlotta Gall, «U.S. Hopes to Use Pakistani Tribes Against Al Qaeda,»New York Times, 19/11/2007,
on the Web:<http://www.nytimes.com>.
(27) Eisenstadt, «Iraq».
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مـبــاشــرة  10دوالرات فــي الـيــوم حـتــى تــاريــخ كــانــون الـثــانــي/يـنــايــر  .)2009وكــانــت مـجــالــس الـصـحــوات
والـمـيـلـيـشـيــات الـمــدنـيــة مـتـمــركــزة جـغــرافـ ًـيــا فــي منطقة تـطــوق بـغــداد وفــي مـحــافـظــة األن ـبــار ،وكــانــت تجمع
الغالبية العظمى من العرب الس ّنة (حوالى  80في المئة) .هؤالء كانوا محتجزين في «مجتمعات مغلقة»
أنشأها التحالف باستخدام الحواجز والجدران المشيدة من أكياس الرمل والخرسانة ،وباالعتماد على
المراد من الحل المتمثّل في تطويق المدن واألحياء بالجدران هو
علم اإلحصاء الحيوي .ههنا ،كان ُ
إحــال الـتـهــدئــة ،وال يـمـكــن أن ُيـقــرأ عـلــى أنــه إج ــراء للمصالحة .هــذا عــاوة عـلــى أن هــذا الـحــل ساهم
في تفتيت المجال عبر خلق حواجز في األذهــان؛ فالعرب الس ّنة كانوا يخشَ ْون الوقوع ضحايا العنف
واالح ـتــواء االقـتـصــادي عـنــدمــا تنسحب فــرق الـجـيــش األمـيــركــيّ .أمــا الـشـيـعــة ،فـكــانــوا يـتـصــورون األحـيــاء
والـمــدن الس ّنية أمــاكــن مرجعية لإلرهابيين السلفيين .لــذلــك ،قـ ّـدم الجيش األمـيــركــي المجالس القبلية
وميليشيا «المواطنون المحليون المعنيون» على أنها تدابير حقيقية الستتباب األمن المحلي ،وحماية
وجمع للمعلومات من األفراد المحليين .لكن تطبيق هذه
البنى التحتية الهشة ،وإنشاء منظومة اتصال
ٍ
ـوصــا مــع االنـسـحــاب األمـيــركــي مــن ال ـعــراق ،وذلــك
الـتــدابـيــر عـلــى أرض الــواقــع كــان عملية صـعـبــة ،خـصـ ً
ألسـبــاب عــدة ،منها أن النظام فــي بـغــداد فــي عهد المالكي كــان مـيـ ًـال إلــى مــركــزة الحكم ،وكــان يرفض
تفويض السلطة على مستوى المناطق ،وال يسمح بتقاسم تسيير الدولة مع شخص آخر .ومنها ً
أيضا
(خصوصا
غياب حوار وطني حقيقي ،وتفشي النزاعات ليس في العراق فقط وإنما في المنطقة كلها
ً
عرقلت وجود هذه
مع اندالع التمرد السوري في آذار/مارس  .)2011هذه األسباب وغيرها ،هي التي
ْ
المنظمات(.((2
قبائل سنية عراقية :من «القاعدة» إلى «داعش»

ً
ً
وكامل في كانون األول/ديسمبر 2011
عاجل
أفضى انسحاب القوات األميركية من العراق انسحا ًبا
إلــى ديـنــامـيـتـيــن مـتـعــارضـتـيــن :فـمــن جـهــة ،أعـطــى ذلــك حـكــم الـمــالـكــي دفـ ًـعــا تـسـلـطـ ًـيــا وقـمـعـ ًـيــا ،ومــن جهة
ـاج متنامية  -وخــاصــة فــي الـمـنــاطــق الـعــربـيــة الـسـ ّنـيــة  -ومـقـتــرنــة بتهميش الـقــوى
أخ ــرى ،أجــج حــركـ َة احـتـجـ ٍ
السياسية الس ّنية ،وهو ما جعلها تعود لالنضمام إلى «القاعدة» المتحولة في تلك األثناء إلى «داعش».
ـإمــا
هــذه ال ـعــودة الـجـهــاديــة أحــدثــت
تقسيما عـمـيـ ًقــا فــي صـفــوف الـقـبــائــل الـعــربـيــة ذات األغـلـبـيــة الـسـ ّنـيــة :فـ ّ
ً
التخلي عن االحتجاج لمصلحة التعاون مع قوى األمن التابعة لحكومة المالكي ،ومن ثم رسم إمكانية
وإما االنضمام إلى المسلحين الس ّنة الذين
الصحوة الثانية (في انتظار أن تتحول إلى «حرس وطني»)ّ ،
اليوم بشكل واسع .هناك فقط بعض القبائل المنضمة إلى «داعش» ،وهي في األساس
يمثّلهم «داعش» َ
ميالت ،آل سلمان ،أبو ُعبيد،
القبائل التي لم تقبل ً
فعليا سلطة بغداد منذ سنة ( 2003آل كرابلة ،آل ُج ْ
أبو بالي ،آل الحالبسة ،البو عيسى في منطقة األنبار ،آل بوعجيل ،آل بوناصر في منطقة صالح الدين،
آل تيوت ،آل جمداني في منطقة نينوى ...إلخ.).
(28) Hosham Dawod, «Les Réactions irakiennes à la crise syrienne,» dans: François Burgat et Bruno Paoli, dirs., Pas de
printemps pour la Syrie: Les Clés pour comprendre les acteurs et les défis de la crise, 2011-2013, Cahiers libres (Paris:
La Découverte, 2013).

تاسارد
داهجلا ضرأ يف ةيقارعلا لئابقلا

اللذين حدثا سنة  2003وأوصــا الشيعة
عــاش أفــراد هــذه القبائل الغزو األميركي والتفكك السياسي
ْ
واألكراد إلى السلطة باعتبارهما خسارة للسلطة ،ونهاية للوصول السهل إلى امتيازات الدولة ،وحرمانًا
من موقع سياسي ورمزي مهم .وسرعان ما شجع هذا العقاب على انضمام عدد وافر من أفراد القبائل
مهما من قاعدته العسكرية واألمنية ،وحتى
إلى «داعــش» إلى الحد الــذي جعلهم يمثّلون اليوم جــز ًءا ً
السياسية .على هذا النحو انزلقت هذه المجموعات من َبعثية ُمدَ ْولنة وتسلطية إلى جهادية راديكالية
س ّنية  -عربية.
تجدر اإلشارة إلى أن مواقف القبائل المعادية للدولة أبعد من أن تكون متجانسة؛ فهناك فصيل متطرف
التحق بالمجلس العسكري للقبائل المتمردة التي تجمع الحركات المسلحة القديمة( ،((2كــان يقاتل
إلى جانب «داعش» في األنبار ونينوى في محافظة صالح الدين ً
وأيضا في دياال ومنطقة كركوك.
وفــي المقابل ،هناك مجموعة من القبائل الس ّنية األخــرى التي تواصل تقديم نفسها على أنها منفتحة
على الـتـفــاوض مــع الــدولــة الـمــركــزيــة ،مستفيد ًة ومــدعــومـ ًة مــن التحالف الــدولــي ،وخــاصــة مــن الــواليــات
المتحدة األميركية؛ فهي لم تقاتل إلى جانب «داعش» .ومنذ مغادرة المالكي منصب رئيس الحكومة
(آب/أغسطس  ،)2014تطلع أعضاؤها إلى دور الداعم للكفاح ضد التمرد وإلعــادة االندماج ضمن
قوات األمن (الحرس الوطني المستقبلي).
مــن الـمـعــروف جـيــدً ا أن «المجالس القبلية» كـيــانــات متفرقة وغـيــر متجانسة ،تشقها تـيــارات وديناميات
مـتـطــورة .وبــاسـتـثـنــاء األن ـبــار ،حـيــث يـظــل الـفـعــل الـقـبـلــي فـيـهــا راسـ ًـخــا اجـتـمــاعـ ًـيــا ،يـبـقــى دور الـعـشــائــر في
متقلبا؛ ففي نينوى ،تُواصل الدوائر الدينية واألعيان المحليون
محافظات أخرى ذات األغلبية السنية
ً
ُ
واألسر الكبيرة القيام بدور مهمّ .أما في محافظة صالح الدين ،فإن القائمة القديمة المتحولة هي التي
تقع في قلب الدينامية السياسية من دون تهميش تــام لــدور بعض القبائل (اتـحــاد آل الجبور تحديدً ا)
التي قبلت التحالف مع بغداد ضد «داعش».

خاتمة
بـعــد هــذا الـتـحـلـيــل الـمــوجــز ،م ــاذا يـمـكــن اسـتـخــاصــه بـشــأن الــواقــع الـقـبـلــي فــي ال ـعــراق وفــي هــذا الـجــزء
مــن الـعــالــم؟ فــي نـظــر الـسـلـطــات الـسـيــاسـيــة والـعـسـكــريــة ،وكــذلــك الـتـحــالــف الــدولــي (وخــاصــة الــواليــات
(َ ((2فقدَ أعضاء هذا المجلس منذ أشهر القوة أمام «داعش» .أهم هذه المجموعات المسلحة هي:
 كتائب ثورة العشرين ،التي ّشكلها في سنة  2003ضباط سابقون في جيش صدام حسين .تم تعريفها على أنها جماعات إسالمية
قومية.
 جيش النقشبندية الــذي أنـشــأه فــي سنة  2003عــزت إبــراهـيــم ال ــدوري ،الـيــد اليمنى لـصــدام حسين ،ويـتــألــف مــن الـضـبــاط السابقينً
سلفيا) .وربما هو مصدر تسلل القوات المسلحة في المناطق الس ّنية ،وكان له
فصيل
مؤخرا
والبعثيين ،وله ُبعد ديني صوفي (وصار
ً
ً
دور في «هزيمة» القوات المسلحة في الموصل .وقد ضعف ،ويشاع بين وقت وآخر نبأ موت زعيمه الدوري.
ٍ
أساس قبلي ،يقوده الشيخ إسماعيل الجبوري.
 الجيش اإلسالمي ،الذي أنشئ في سنة  ،2003هو باألحرى إسالمي  -قومي ،مع جيش الراشدين ،تكوّن في سنة  ،2003وهو تنظيم قومي ،أو باألحرى عروبي ،يضم عناصر النظام السابق (الفدائيين). حماس العراق ،وهي ولدت من رحم كتائب ثورة العشرينّ ،شكلها السلفيون الجهاديون في سنة .2007
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المتحدة) ،ال تزال القبيلة ً
محليا مفيدً ا ،أو على العكس عامل زعزعة الستقرار للنظام المحلي.
فاعل
ً
ولكي تثبت القبائل ذاتها كفاعل ،فإنها تحتاج اليوم إلى دعم الدولة عندما تكون هذه األخيرة متمتعة
وتفوقّ ،
وإل فإن من الممكن أن تستند إلى قوى أخرى في المنطقة ،وربما إلى الدول الغربية
بحضور ّ
مباشرة ،مثل الواليات المتحدة.
وإذا كانت القبائل تحتاج ماد ًيا إلــى مساعدة قــوى خارجية ،فــإن إعــادة إنتاج سلطتها تتم وفــق معايير
وقوانين محلية .هذه النقطة بالذات ،التي لم تستوعبها المنظمات الجهادية مثل تنظيم «القاعدة في
العراق» ،بين سنتي  2004و .2010ومن المفيد هنا التذكير مرة أخرى بمثال محافظة األنبار ،حيث
نسبيا استراتيجية الجنرالين األميركيين ديفيد بتريوس وجــون ألين في 2009 - 2006؛ فقد
نجحت ً
مجمل ،متصلب وراديكالي.
دائما فرض نفسه باسم إسالم مجرد،
َ
أدركــا أن أي أمير جهادي يحاول ً
فبالنسبة إلــى هــذا األمـيــر ،لــم يكن السكان المحليون يمثلون ّإل جــز ًءا مــن األمــة التي يستوجب عليه
دعــوتـهــا إلــى سـبـيــل الـلــه ،أي الـلــه كـمــا يــراه هــو ،بـيـنـمــا يـتـعـلــق األمــر بــالـنـسـبــة إلــى شـيــخ الـقـبـيـلــة بالشرعية
عـلــى الــرغــم مــن تــأكّ ــل سـلـطـتــه؛ ه ــذه الـشــرعـيــة ال ـتــي ك ــان يـسـتـمــدهــا مــن قــاعــدتــه االجـتـمــاعـيــة والـثـقــافـيــة
ٍ
حينئذ ،مــا عــاد هناك إمكانية لتجنب صــراع
والسياسية ومــن عالقاته مــع الــدولــة المركزية ومــا وراءهــا.
حــاد حــول المصالح والشرعية بين القبائل العربية الس ّنية في غــرب الـعــراق واإلسالميين الراديكاليين
من صنف «القاعدة».
إزاء ه ــذا ال ـخ ـط ــأ ال ـج ـس ـي ــم الـ ــذي ارت ـك ـب ــه ت ـن ـظ ـيــم «الـ ـق ــا ع ــدة» ف ــي ع ــاق ـت ــه ب ــال ـق ـب ــا ئ ــل ،ع ـم ــل ت ـن ـظ ـيــم
«دا ع ــش» عـلــى تـجـ ّنـبــه أو عـلــى األقــل الـحــد مــن تــأثـيــراتــه .هـنــاك دا ئـ ًـمــا تـنــاقــض بـيــن تـنـظـيــم مـسـتـلـ َـهــم
مــن م ـبــادئ عــا مــة ومــرت ـكــز ع ـلــى ش ـب ـكــات ع ـمــود يــة ،وم ـج ـمــوعــات مـحـلـيــة كــالـقـبـيـلــة .وع ـلــى خــاف
«ال ـقــا عــدة» ،فــإن «دا ع ــش» تـنـظـيــم يـسـتـفـيــد مــن الـمـســا هـمــة الـجـهــاد يــة الـعــالـمـيــة ،مــع الـمـحــا فـظــة عـلــى
ٍ
انغراس إقليمي يسمح بوجود جزء كبير من الجهاديين المحليين في مراكز القيادة .انطال ًقا من
هــذا الـمـعـطــى األســاســي ،يـسـعــى «دا عــش» أكـثــر مــن تـنـظـيــم «الـقــا عــدة» إلــى الـحـفــاظ عـلــى شـكــل مــن
أشـكــال االتـفــاق مــع بـعــض الـقـبــا ئــل ،وخــا صــة مـنـهــا تـلــك الـمـعــاد يــة لـلـسـلـطــةّ .أمــا بــالـنـسـبــة إلــى الـقـبــا ئــل
األخ ــرى ال ـتــي قـبـلــت الـحـكــومــة ال ـمــركــز يــة وال ــوالي ــات الـمـتـحــدة بـصـفــة أع ــم ،ف ــإن «دا ع ــش» يـفــرض
عـلـيـهــا حـيــاة قــاسـيــة.
ضـمــن هــذا الـسـبــاق نـحــو القبيلة الـتــي ضعفت أص ـ ًـا ،فــإن الـحـكــومــة الـفــدرالـيــة والـتـحــالــف الــدولــي هما
اللذان ينطلقان بحظوظ أوفر بالنظر إلى ما يتوافر لديهما من وسائل ،ومن قدرة على توزيع االمتيازات،
ومن إمكانية لتفويض جزء من اإلدارة المحلية.
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المولدي األحمر

نحو استعادة المشاهدة
من دون حجاب القبيلة
يتناول هذا البحث مسألة استخدام القبيلة بوصفها مفهو ًما وفرضي َة بحث في الدراسات
األنثروبولوجية والسوسيولوجية التي اشتغلت على الحالة العربية .والمفارقة التي ينطلق
منها هــي أن معظم هــذه الــدراســات تـسـتـخــدم كلمة القبيلة مــن دون االسـتـنــاد إلــى مفهوم
عـلـمــي يـحــدد مـضـمــونـهــا ،وي ــرى أن فــرضـيــة الـقـبـيـلــة فــي حــد ذات ـهــا أصـبـحــت فــي كـثـيــر من
يوجه المشاهدة والتحليل ،خاصة في دراسة الظواهر
الحاالت بمثابة «هابيتوس معرفي» ّ
الـسـيــاسـيــة ،ومـنـهــا تـحــديــدً ا «الــربـيــع الـعــربــي» ،مــن دون الـتــأثــر بالقيمة المنهجية للتحوالت
االجتماعية الجارية في المنطقة منذ أكثر من قرن من الزمن .وكخالصة لمحاولة تفكيك
هذا «الهابيتوس» ،الــذي تفشى في كامل أرجــاء أنثروبولوجيا العالم العربي وغطى من
«الـحـقــائــق» أكـثــر مـمــا ع ــرى ،يـتـســاءل الـبـحــث إن ك ــان يـحــق لـنــا أن نـتــوقــع مـفـعـ ً
ـول رجـعـ ًـيــا
لعملية التفكيك يساعد على إعــادة التمثّل المعرفي للتاريخ االجتماعي السياسي لهذا
العالم وفق مفاهيم وفرضيات بحث مختلفة.

مقدمة
فــي العالم العربي عـقــدة معرفية  -ثقافية  -سياسية اسمها القبيلة؛ فـخــال المئة سنة األخـيــرة
جرت في جميع المجتمعات العربية  -وبشكل غير متكافئ  -تحوالت ضخمة نقلت سكانها
مــن األري ــاف إلــى ال ـمــدن ،ومــن الــزراعــة والــرعــي إلــى اإلدارة والـجـيــش والـشــرطــة وقـطــاعــات الـخــدمــات
المختلفة والصناعات الصغرى والمتوسطة ،وأدخـلــت أبناء البدو والفالحين إلــى الـمــدارس العصرية
وال ـج ـيــش ،ون ـشــرت الـمـســاجــد وإسـ ــام األئ ـمــة وال ـف ـق ـهــاء فــي ال ـج ـبــال وال ـق ــرى واألري ـ ــاف ،ونــزعــت عن
مجتمعاتها المحلية استقاللها النسبي فــي إدارة شؤونها الخاصة بعيدً ا عــن التدخل المباشر للسلطة
الـمــركــزيــة ،لـتـصـهــرهــا كـلـهــا عـبــر أيــديــولــوجـيــات الــوطــن واألم ــة والـتـنـمـيــة والـتـحــديــث وال ـقــانــون والـحـقــوق
* معهد الدوحة للدراسات االستراتيجية.
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وتـحــديــد الـنـســل والـجـنــدر فــي فـضــاء سـيــادة الــدولــة .وأخ ـيـ ًـرا فتحت هــذه الـتـحــوالت فــي مجملها جميع
المجتمعات العربية على الثقافات العالمية عبر وسائل اتصال حديثة لم يسبق لها مثيل .وأدى ذلك
ِ
معتبرا من الحرية
العائالت ،واألفرا َد بنسبة غير هينة ،هامشً ا
إلى والدة عالقات اجتماعية جديدة أعطت
ً
فــي الـتـعــامــل مــع االسـتـحـقــاقــات التقليدية لـلـجـيــرة والـقــرابــة واالنـتـمــاء الـطــرقــي ،ومــع مــرجـعـيــات الحقوق
مدهم بموارد عيش خاصة ومستقلة ،وبقاعدة قانونية وحقوقية
والواجبات الجماعوية الموروثة ،عبر ّ
تـضـمــن لـهــم الـحـمــايــة .مــن نــاحـيــة أخ ــرى ،أصـبــح للتعليم وال ـم ـهــارات الـمـهـنـيــة وال ـثــروة الـفــرديــة الـخــاصــة
الس ّلم االجتماعي .ووفقًا
واالنتساب إلى أطر الحياة المدنية والسياسية الجديدة أهمية كبيرة في ارتقاء ُ
لــذلــك ،فـقــدَ مــا تـحـيـ ُـل إلـيــه فـكــرة الـقـبـيـلــة الـكـثـيــر مــن عـنــاصــر وج ــوده :الـ ُّلـحـمــة بـيــن مـجـمــوعــة مــن األف ــراد
يعيشون متجاورين تــربــط بينهم عــاقــات قــرابــة فعلية و/أو وهـمـيــة؛ االعـتـمــاد على مــوارد وشــروط حياة
أساسية مشتركة وإدارتـهــا بشكل جماعي؛ االشتراك في ذاكــرة جماعية انتقائية تشد الجميع إلى تاريخ
متخيل من التالحم (إلــى جانب ذاكــرة تفصيلية تعنى بالصراع والتنافس الداخلي)؛ الوفاء لجملة
عام
َّ
مــن الـمـمــارســات والـمــرجـعـيــات الثقافية المحلية؛ الــدفــاع عــن الـمــوارد المشتركة والـشــرف بشكل متحد
ومستقل أو شبه مستقل .ومــع ذلــك كله ،حافظت فكرة ) (notionالقبيلة على حضورها أدا ًة تحليلية
وتصنيفية تُستخدم في مقاربة سلوك الفاعلين السياسيين ،كما لو أن األمر يتعلق بكيانات قبلية فاعلة،
وكما لو أن مجمل التحوالت التي جرت في النسيج االجتماعي لم ينشئ روابط جديدة لها من التأثير
في سلوك هؤالء الفاعلين ما يؤهلها لتتحول إلى بؤرة للمشاهدة وإلى فرضيات فهم وتفسير للظاهرة
السياسية في السياق الحالي للمجتمعات العربية.
هل هناك انفصام بين المادي والفكري في حياة المجتمعات العربية تتفكك بموجبه العناصر المادية
عمليا هل
لــأشـيــاء ،بالمفهوم الــدوركـهــايـمــي ،وحـتــى بــالـفـهــوم الـمــاركـســي للكلمة ،وتـبـقــى «األرواح»؟
ً
يعتمد الفاعلون االجتماعيون في نشاطهم ،والسياسيون منهم تحديدً ا« ،أرواح» أجساد متحللة؟ ما هذه
معرفيا هل هناك «هابيتوس» بالمعنى الذي يعطيه بورديو للكلمة،
«األرواح» بالمعنى التأويلي للكلمة؟
ً
له ُبعد سياسي  -أيديولوجي يعطل مشاهدة تأثير التحوالت الكبرى التي ذكرناها في السلوك السياسي
للفاعلين فــي هــذه الـمـجـتـمـعــات ،فــا تنتظم فــي ذهــن الـبــاحــث الـصــراعــات الـتــي تـشـقـهــا ،وال يـسـتــوعــب
مـضـمــون الــدولــة فيها إال بــإدخــالـهــا ،أو عـلــى األقــل بــإدخــال عـنــاصــر مـنـهــا ،فــي الــدائــرة الـهــامـيــة لمفهوم
الـقـبـيـلــة؟ هــل يـكـفــي ال ـيــوم اسـتـخــدام رواب ــط ال ـقــرابــة  -الـحـقـيـقـيــة أو الــوهـمـيــة  -فــي الـفـعــل الـسـيــاســي كي
مفهوم القبيلة قيمة منهجية في تحليل األحــداث؟ إذا س ّلمنا بضعف القيمة اإلدراكية لمفهوم
يكتسب
ُ
القبيلة اليوم ،فهل يترتب على ذلك التخلي عنه  -أو على األقل إعادة صوغه بمضمون جديد؟ ما هو
هذا المضمون؟ وهل يمكن أن يكون لذلك مردود نظري ومنهجي رجعي يو ّلد تمث ًّل جديدً ا للتاريخ
االجتماعي والسياسي للمجتمعات العربية؟ هل يمكن الربيع العربي أن يتحول إلــى مختبر يعاد فيه
فتح جميع الملفات المعرفية المتعلقة بالمنطقة ،وأولها ملف القبيلة؟
ـرســخ بـهــا مـفـهــوم الـقـبـيـلــة وفرضيته
يـنـصـ ّ
ـب اهـتـمــام هــذا الـبـحــث عـلــى مـحــاولــة الـحـفــر فــي الـكـيـفـيــة الـتــي تـ ّ
السياسية العامة في التقليد المعرفي لألنثروبولوجيا السياسية الخاصة بالعالم العربي .والفكرة األساسية

تاسارد
 ةليبقلا باجح نود نم ةدهاشملا ةداعتسا وحن

التي نريد الخوض فيها هي أن مفهوم القبيلة كما ُيستخدم اليوم ،خاصة بمضمونه الوضعي((( الذي
انبثق عن تمثّل أوروبــا المجتمعات التي استعمرتها من منظور تاريخها الخاص ،وتحديدً ا ذلك الذي
شمل تطور عالقة رأس المال والدولة  -األمة بالحياة الجماعوية ) ،(Communautaireهو أمر غريب
إلــى حــد مــا عــن تـجــربــة الـمـجـمــوعــات الـقـبـلـيــة (بـمـعـنــى أنـهــا تـتـمـ ّثــل هــويـتـهــا الـمـحـلـيــة بـنــاء عـلــى «إيــديــوم»
القرابة) والنخب السياسية التقليدية في العالم العربي.
تبعا لهذه التجربة المعرفية والعملية االستعمارية ،وما استقر منها في ما بعد في األذهان وفي تفصيالت
ً
تحول مدخل القبيلة وفرضيته العامة إلى وحــدة تصنيفية تشتغل
عملية بناء الدولة المستقلة الحديثةّ ،
عند الكثير من الباحثين حجا ًبا يكاد يمنعهم اليوم من مشاهدة الكثير من عناصر التحوالت الجارية
فــي هــذه المجتمعات بغير فـكــرة القبيلة .وسيسمح لـنــا الـخــوض فــي هــذه الـفـكــرة بــالـتـســاؤل فــي النهاية
عــن المفعول الرجعي لنتائج هــذه العملية الحفرية على طريقتنا الـتــي تعودنا عليها فــي تمثّل التاريخ
االجتماعي السياسي للمجتمعات العربية.

اعتبارات عامة
نود قبل كل شيء التنبيه إلى اعتبارات عامة عدة ال بد من األخذ بها قبل متابعة التحليل:
ً
أول ،عـنــدمــا نـتـحــدث عــن خــارج ـيــة مـفـهــوم الـقـبـيـلــة كـمــا ت ـطــور فــي ال ــدراس ــات وال ـم ـمــارســات فــي أثـنــاء
حقبة االسـتـعـمــار وبـعــدهــا ،فإننا ال نقصد نفي واقــع الـحـيــاة القبلية فــي الـتــاريــخ االجـتـمــاعــي  -السياسي
مميز من أشكال الحياة
للمجتمعات العربية (بالمعنى العام الذي أعطته له األنثروبولوجيا ،أي كشكل ّ
محليا بالشكل الذي ستكون عليه
الجماعوية) ،إنما القصد هو أننا نعتبر أن هذه الحياة لم تكن ُمتمثّلة
ً
الحقًا في السياق االستعماري وما تاله ،وأنه كان لذلك استتباعات معرفية وعملية ينبغي االنتباه إليها.
ثانيا ،عندما نتحدث عن تاريخ سؤال القبيلة وتطوراته وفقًا للتحوالت التي جرت في المنطقة ،فإنما
ً
نتكلم على تــاريــخ طويل الـمــدى .لــذلــك ،فــإن مالحظاتنا فــي هــذا الـشــأن تــركّ ــز على العناصر األساسية
للظاهرة مــن دون أن تشمل تفرعاتها وتجسداتها الميكرو سوسيولوجية ذات األهـمـيــة الـخــاصــة على
المستوى السنكروني.
ثالثًا ،نحن ندرك االختالفات اإلقليمية ،إن صح التعبير ،المتعلقة بتاريخ ّ
تشكل الدولة الحديثة وواقعها
فــي مشرق العالم العربي ومغربه ووسـطــه ،وعــاقــة ذلــك بتشكل مفهوم القبيلة واستخداماته المعرفية
تحول بها
والعملية .وتشمل هذه االختالفات على وجه الخصوص ِقدم الدولة وعالقتها بالكيفية التي ّ
البدو إلى فالحين في المنطقة المغاربية ،أو إلى تجار وموظفين حضريين ،كما جرى ذلك في بلدان
الخليج العربي.
االعتبار الرابع واألخير هو أننا حينما نناقش مسألة القبيلة فإنما نهتم هنا فقط بالطروحات الرئيسية التي
نفرق هنا بين
استخدمت هــذا المدخل لدراسة ظواهر أشمل ،وعلى رأسها الظاهرة السياسية .ونحن ّ
((( سيطر هذا المضمون على الساحة رغم النقد األنثروبولوجي الفهمي الذي ُو ّجه إليه.
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ً
شكل
مفهوم القبيلة بوصفه أداة للمقاربة المعرفية من جهة ،ومن جهة أخرى «واقع» القبيلة((( بوصفه
تــاريـخـ ًـيــا مــن أشـكــال الـحـيــاة الـجـمــاعــويــة الـتــي انـتـشــرت بـمــامــح مختلفة فــي جميع أنـحــاء الـعــالــم ،وكــان
لــه دور مهم فــي تمثّل الــذات الجماعية ،واسـتـخــدمــه الـفــاعـلــون السياسيون أيــديــولــوجـيــا  -أو «إيــديــو ًمــا»
ثقافيا يساعد
ـارا ذهـنـ ًـيــا -
) - (Idiomبشكل مــزدوج ،أي استخدموه أدا ًة للهيمنة وحشد األنـصــار ،وإط ـ ً
ً
المجموعة على التماسك العام وإعادة إنتاج الذات(((.
سينصب جهدنا في هذه الصفحات على محاولة إثبات أن براديغم القبيلة((( حجب
تقدم،
اعتبارا لما َّ
ً
ّ
مما كشف ،وأن التوجه نحو التخلي عنه ،أو على األقل إعادة صوغه بشكل
من المسائل المعرفية أكثر ّ
جديد ،سيسمح باستعادة القدرة على المشاهدة بأدوات متحررة من سطوة أيديولوجيا القرابة واالنتماء
سماه غودلييه التطور التراجعي((( الذي قصد به العودة إلى الحياة
القبلي ،حتى عندما يتعلق األمر بما ّ
القبلية بعد أشواط من تفتيتها من طرف دول فقدت سلطتها على المجتمع.

االستعمار وجينيالوجيا التعريف
انتهى هــارت ،بعد تجربة بحثية في أنثروبولوجيا البالد المغاربية أخذت منه جل وقته ،إلى القول بأن
مفهوم القبيلة يختلف في نهاية األمــر من باحث إلــى آخــر ،وأن األجــدر بالباحثين استعماله بمضمون
فضفاض ولين((( .بالنسبة إلينا ،تثير هذه الخالصة مسألتين على قدر كبير من األهمية :األولــى تتعلق
بالمقاربة ،وخالصة هارت تدل على أن الجهد الذي ُبذل في االلتزام بالمشروع المنهجي الدوركهايمي
لــم يـنـجــح فــي تـجــاوز ال ــدرس األول لـكـتــاب قــواعــد الـمـنـهــج فــي عـلــم االج ـت ـمــاع :وضــع تـعــريــف للقبيلة
يتجاوز األفكار الشائعة أو الخاصة ،ما يجعل منها «شي ًئا» ً
قابل للدراسةّ .أمــا المسألة الثانية ،فتتعلق
بالتعقيد االستثنائي الــذي حظي بــه مفهوم القبيلة فــي العالم الـعــربــي؛ فمن الناحية الوصفية البسيطة،
لـيــس هـنــاك مــا يــدعــو إلــى تـعـقـيــد حــالــة الـقـبـيـلــة الـعــربـيــة الـتــي يـمـكــن أن نـتـعــرف إلــى الـكـثـيــر مــن مالمحها
األساسية باستخدام التعريف التقليدي العام الذي وضعه لها مؤسسو األنثروبولوجيا األوائل :مجموعة
من السكان تجمع بينهم عالقات قرابة دموية (حقيقية أو وهمية) ذات استحقاقات متعددة ويعيشون
مـتـجــاوريــن ويتكلمون الـلـغــة نفسها ويـشـتــركــون فــي م ْلكية الـعـنــاصــر األســاسـيــة لــإنـتــاج (الـمــاء والـمــرعــى
تجسد
واألمن) ،بقطع النظر عن تنقّلهم في الفضاء من عدمه ،ويمارسون عادات وتقاليد ثقافية ملزمة ّ
وتقويهما ،ويتشبثون بفكرة العدالة والمساواة بين الجميع رغم أن ذلك لم يمنع من
االنتماء واالتحاد ّ
((( ان ـظ ــر الـتـعــريــف اإلمـبــريـقــي ال ــذي يـقــدمــه ه ــارت للقبيلة فــي الـمـغــرب م ـحـ ً
ـاول الـتـخـلــص مــن الـتـعــريــف ال ــذي صــاغــه الـمـسـتـعـمــرون
اإلسبان .انظرDavid M. Hart, Tribe and Society in Rural Morocco (London; New York: Routledge, 2000), chap. 1. :
((( اسـتـعـمــل غودلييه مفهوم المجتمع لتعريف القبيلة ،انـظــرMaurice Godelier, «À propos des concepts de tribu, ethnie :

et État. Formes et fonctions du pouvoir politique,» dans: Hosham Dawod, dir., Tribus et pouvoirs en terre d’Islam,
Sociétales (Paris: A. Colin, 2004), pp. 287-304.

مما نعنيه ،ولذلك نحصره هنا في الحقل األنثروبولوجي الخاص بالعالم
كثيرا ّ
عرف به توماس كون ،أوسع ً
((( مفهوم البراديغم ،كما ّ
العربي وما تراكم فيه من دراسات دخلت إلى الظاهرة السياسية من باب القبيلة.
(5) Godelier, «À propos des concepts de tribu».
(6) Hart, Tribe and Society, Introduction.

تاسارد
 ةليبقلا باجح نود نم ةدهاشملا ةداعتسا وحن

داخليا حــا ًدا للسلطة يو ّلد المؤسسات البيروقراطية
تمركزا
وجود هرمية اجتماعية داخلية ،وال يعرفون
ً
ً
القهرية ،ويديرون شؤونهم الجماعية عبر مؤسسات محلية باستقالل نسبي أو كامل ،بحسب االنتماء
إلى منظومة سياسية أشمل  -مركزها الدولة  -من عدمه(((.
مع ذلك ،فإن الدراسات التي ُأجريت على الحالة العربية ،في سياق االستعمار ثم بعد ذلك في سياق
كثيرا ،ولم تكن لتتوقف عندها
السياسات التنموية للدولة المستقلة ،شاهدت هذه العناصر وتجاوزتها ً
إال من أجــل التفكير في مسائل أشمل وأوســع وذات عالقة بالسلطة والــدولــة .وعندما تحولت القبيلة
إلــى وحــدة تفسير أو فهم للظاهرة السياسية ،بما تــرتــب عــن ذلــك مــن سـيــاســات تـهــدف إلــى تفكيك ما
يسمى القبيلة أو دعـمــه ،تحولت هــذه األخـيــرة إلــى «ظــل» ،على حــد قــول فيشر فــي دراسـتــه حالة هنود
ّ
(((
وادي كولومبيا في أميركا .
يمكننا بدء معالجة كيفية ّ
تشكل هذه المسألة بالتوقف ً
كثيرا خالل
قليل عند هذا السؤال الذي ال ُيطرح ً
تناول الموضوع في الحالة العربية :بما أن ما أخرج القبيلة في العالم العربي من عمومية الظاهرة على
المستوى الكوني هو عالقتها المميزة بالدولة ،فهل كانت النخبة السياسية في فترة ما قبل االستعمار
تستخدم فكرة القبيلة  -بالمعنى الــذي صــارت إليه الحقًا  -في تمثّل القضايا السياسية التي تواجهها،
وتحديدً ا عندما كان األمر يتعلق بالتعامل مع االنتفاضات التي تجري ضدها هنا وهناك ،أو عندما تكون
منهمكة في بناء أو إعــادة بناء شبكة األحــاف  -الزبائن في تلك المناطق؟ وهــل كانت المجموعات
القبلية تتمثّل نفسها كوحدات متجانسة ذات أهداف سياسية جماعية؟
غني عن القول أن التجارب المحلية للدولة في العالم العربي تختلف باختالف مسارات ُّ
تشكل نخبها
ومؤسساتها السياسية وتاريخها االستعماري ،وأن التعميم ال يمكن أن يحيل هنا إال إلى مبادئ أو إلى
ديـنــامـيــات عــامــة تـبــدو متماثلة هنا وهـنــاك عندما ُينظر إليها مــن منظار الـتــاريــخ الـطــويــل ال ـمــدى((( .ومن
هــذا الـبــاب يمكننا زعــم أن القبيلة لــن تشكل أي وحــدة تفسيرية عند ابــن خـلــدون ،ولــم يـ َـر فيها مطلقًا
اإلط ــار الحقيقي الــذي يـجــري فـيــه الـفـعــل الـسـيــاســي ،مـنـ ّـبـ ًـهــا إلــى أن العصبية والــرئــاســة والــدعــوة الدينية،
بما هي تجاوز للقبيلة على المستويين األفقي والعمودي ،هي المركّ ب المحوري العملي واألخالقي
متنازَعا في شأنه
للنشاط السياسي ،وهو ما يسمح بالقول إن مفهوم القبيلة ،بالمعنى الذي أصبح اليوم
ً
غريبا عن الدولة في العالم العربي قبل االستعمار ،وهذا في حد
أنثروبولوجيا
وسياسيا ،كان إلى حد ما ً
ً
ً
ذاته يثير مشكالت كثيرة تتعلق بتاريخ المفهوم وبفعل التجربة فيه وبفعله هو في التجربة.
((( انـ ـظ ــرPierre Bonte, «Tribu,» dans: Pierre Bonte et Michel Izard, dirs., Dictionnaire de l’ethnologie et de :
l’anthropologie (Paris: Presses universitaires de France, 1991), pp. 720-721, et André Béteille, «A propos du concept de
tribu,» Revue Internationale des Sciences Sociales (Paris), vol. 32, no. 4 (1980), pp. 889-892.
(8) Andrew H. Fisher, Shadow Tribe: The Making of Columbia River Indian Identity, Emil and Kathleen Sick Lecture-Book Series in Western History and Biography (Seattle: Center for the Study of the Pacific Northwest; University
of Washington Press, 2010).

((( ه ـن ــاك اخـتــافــات مـهـمــة فــي تــاريــخ تـشـ ُّـكــل الــدولــة فــي الـمـغــرب والـمـشــرق الـعــربـيـيــن .وقــد تــرتــب عــن ذلــك عــاقــات مـخـتـلـفــة بين
المجموعات القبلية والدولة ،من أهم عناصرها العالقة بالدولة العثمانية ،ثم العالقة بريع البترول في القرن العشرين.
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هناك ثالثة أسباب على األقــل لهذه الظاهرة ،بحسب رأينا .السبب األول هو أن دولــة ما قبل االستعمار،
خــاصــة قبل منتصف الـقــرن الـتــاســع عـشــر ،لــم يكن لمجال سلطتها تعريف «تــرابــي» ) (Territoryواضــح
(إال في بعض الحاالت ،منها الحالتان المصرية والتونسية( )((1يتمدد ويتقلص بحسب حركة السكان في
الفضاء  -وال سيما البدو منهم  -وبحالة عالقة المواالة التي تجمعها ببعض المجتمعات المحلية األخرى.
مكون من وحدات اجتماعية محلية يمكن
وهذا ما لم يكن يسمح لها بتمثّل كامل لمجالها الترابي على أنه َّ
السيطرة عليها بشكل أو بآخر عبر التحكم في أراضيها ومائها وأمنها وجبايتها .لذلك ،كان االمتداد الترابي
ً
مرتبطا بنوع العالقات التي تربطها بقيادات مجموعات البدو والفالحين ،خاصة في المناطق
لسلطة الدولة
(((1
نسبيا عن مركز السلطة ،أكثر منه باألرض  :يقول المثل الليبي «الدولة أرض والعرب طيور».
البعيدة ً
السبب الثاني ،وهــو ذو عالقة وطيدة بــاألول ،يتمثّل في أن سلطة الــدولــة على المجال الــذي تعي أنه
يـشـ ّـكــل مـجــال نـفــوذهــا كــانــت تـخـضــع لـحــالــة الــروابــط الــزبــونـيــة الـتــي تنسجها مــع األع ـيــان الـمـتـنـفــذيــن في
األري ــاف .وألن هــؤالء األعـيــان على اخـتــاف أشكالهم (بــدو مـحــاربــون ،جبليون شبه منعزلين ،سكان
واحات بعيدون في الصحراء ،شيوخ طرق صوفية مستقلون في التخومّ )...
يشكلون في الواقع مراكز
جذب وهيمنة محلية لعائالت  -سالالت تبسط بطرق مختلفة نفوذها السياسي والمالي واأليديولوجي
على خليط مــن المكونات االجتماعية القرابية والعرقية ،وأحـيــا ًنــا حتى المذهبية ،تشترك معهم فــي ما
يسميه الـحـمــودي «إيــديــوم» ال ـقــرابــة( ،((1فــإن الــدولــة ال تــرى نسيجها الـسـكــانــي الـسـيــاســي إال مــن خــال
ّ
(((1
هؤالء (تتعامل معهم في الجباية وغيرها)  .لذلك ،فإن تصنيفاتها ومعلوماتها عن السكان تمر عبر
( ((1انظر :فاطمة بن سليمان« ،إيالة تونس بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر :نشأة المجال »،اطروحة دكتوراه غير منشورة
(جامعة تونس ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية )2004 ،؛ J. C. Wilkinson, «Nomadic Territory as a Factor in Defining

Arabia’s Boundaries,» in: Martha Mundy and Basim Musallam, eds., The Transformation of Nomadic Society in the
Arab East (Cambridge, UK: New York: Cambridge University Press, 2000), pp. 44-62, and Sara Pursley, «‘Lines
Drawn on an Empty Map’: Iraq’s Borders and the Legend of the Artificial State,» (Part 1) and (Part 2), Jadaliyya,
2-3/6/2015, on the Web resp.: <http://www.jadaliyya.com/pages/index/21759/lines-drawn-on-an-empty-map_iraq%E2
%80%99s-borders-and-the>, and <http://www.jadaliyya.com/pages/index/21780/lines-drawn-on-an-empty-map_iraq%
E2%80%99s-borders-and-the> (Accessed 25/12/2015).

( ((1ان ـظــر بالنسبة إلــى ليبيا وبـعــض بـلــدان الـمـشــرق:

Wilkinson, «Nomadic Territory,» and Mouldi Lahmar, «Libyens et

Itali ens en Tripolitaine (1911-1928). Quels territoires d’allégeance politique?,» dans: Abdelhamid Hénia, dir., Être
notable au Maghreb: Dynamique des configurations notabiliaires, connaissance du Maghreb (Paris: Maisonneuve et
Larose; [Tunis]: Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, 2006), pp. 121-138.

( ((1عبد الله الحمودي« ،المقاربات المعرفية لتلبسات القبيلة :إعادة النظر في حالة المغرب  -المشرق» ،بصدد النشر الحقًا في
مجلة عمران.
( ((1ك ــان التحدي األكـبــر أمــام الــدول الـتــي خــاضــت إصــاحــات الـقــرن التاسع عشر بـقــوة  ،كما تــدل على ذلــك التجربتان التونسية
والليبية وغيرهما ،هو الوصول إلى العائالت ،وفي النهاية إلى األفراد .انظر :المولدي األحمر ،الجذور االجتماعية للدولة الحديثة في
ليبيا :الفرد والمجموعة والبناء الزعامي للظاهرة السياسية ،سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ ( 78بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية،
 ،)2009الفصل  ،1وA. Henia, Le Frère, le sujet et le citoyen: Dynamique du statut politique de l’individu en Tunisie
(Tunis: L’Or du temps, 2015).

انظر بالنسبة إلى سورية وبالد الشام عمو ًما :محمد جمال بــاروت ،التكون التاريخي الحديث للجزيرة السورية :أسئلة وإشكاليات
ال ـت ـح ــول م ــن ال ـب ــدون ــة إل ــى ال ـع ـم ــران ال ـح ـض ــري (ب ـي ــروت؛ ال ــدوح ــة :ال ـمــركــز ال ـعــربــي لــأب ـحــاث ودراس ـ ــة ال ـس ـيــاســات ،)2013 ،ووج ـيــه
كوثراني ،بالد الشام :السكان ،االقتصاد والسياسة الفرنسية في مطلع القرن العشرين ،قــراءة في الوثائق ،ط ( 2بيروت :معهد اإلنماء
العربي.)1984 ،
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نسبيا فــي الــزمــن  -وغــالـ ًـبــا بمساعدة
غالبا مــا تنجح فـتــر ًة ممتدة ً
أسـمــاء هــذه الـعــائــات  -الـســاالت الـتــي ً
الدولة  -في ربط اسمها وسمعتها وشهرتها بالشارة االسمية للقبيلة التي ينتسب إليها السكان الواقعون
في دائرة نفوذها ،والتي تعمل هي جاهدة على إعادة إنتاجها .ومن ثم ،فإن الدولة ال تتمثّل السكان على
أساس أنهم ّ
يشكلون وحدات قرابية  -سياسية متجانسة وملتحمة تنتشر على رقعة من األرض معروفة
عمو ًما ،وتتصرف في مواجه الخارج ككتلة واحــدة ،كما ستقول بذلك الحقًا النظرية األنثروبولوجية،
بل على أساس أنهم ّ
يشكلون فسيفساء من المجموعات  -غير المنعزلة بعضها عن بعض  -ترأس كل
منها عائلة  -ساللة .ويمكن حجم هذه المجموعات أن يتوسع أو أن يتقلص في ظروف محددة عند
تنشيط ديـنــامـيــات الـتــاحــم أو االنـفـصــال بين الكتل الـتــي تتكون منها ،ســواء كــان ذلــك بالتحريض من
الداخل أو من الخارج(.((1
السبب الثالث هو أنه لم يكن لدى الدولة قبل االستعمارية ،وخاصة قبل إصالحات النصف الثاني من
القرن التاسع عشر (نستثني الحالة المصرية زمن محمد علي ولكن نحصرها في العالقة المكثفة بفالحي
ُحول المجموعات المحلية إلى موضوع فعل سياسي  -اقتصادي يستهدف
النيل) ،فكرة التنمية التي ت ّ
بشكل وا ٍع التغيير المادي والذهني لهذه المجموعات ضمن فكرة التقدم والرقي ،كما سيحدث ذلك
الحقًا .لذلك ،فإن أوضح تمثّل لهذه المجموعات تقوم به الدولة هو اعتبارها وحدات جبائيةُ ،م ِ
ستغلة
فــي ذلــك سلطة المتنفذين المحليين عـلــى أعـضــائـهــا (وهــي سلطة تفتقد الــديـمــومــة والـتــراتـبـيــة الـثــابـتــة)،
وشعور االنتماء الــذي يربط هــؤالء بعضهم ببعض عبر آليات التبادل ومبدأ القرابة ومقتضيات الجيرة
والحماية واالقتصاد  ..وغيرها.
بـطـبـيـعــة ال ـحــال ال يـمـكــن مـشــاهــدة ه ــذه الــوقــائــع الـتــاريـخـيــة عـلــى أن ـهــا ثــابـتــة ،فـهــي كــانــت تـتـطــور بـتـطــور
عالقة الدولة بالمجموعات المحلية ،لكن الالفت في هــذا السياق االجتماعي  -السياسي والذهني
والتكنولوجي هو أنه لم يكن لهذه الــدول خرائط طوبوغرافية وبشرية (مثلما سيحدث ذلك الحقًا)،
ي ـج ــري م ــن خــال ـهــا ال ـت ـعــريــف بــال ـس ـكــان ج ـغ ــراف ـ ًـي ــا وط ــوب ــوغ ــراف ـ ًـي ــا ودي ـم ــوغ ــراف ـ ًـي ــا ،وت ـح ــدي ــد مــامـحـهــم
األن ـث ــروب ــول ــوج ـي ــة م ــن م ـن ـظــور تـصـنـيـفــي وض ـع ــي ي ـث ـبــت خ ـصــائ ـص ـهــم الـحـقـيـقـيــة أو الـمـتـخـيـلــة ف ــي ذاك ــرة
بيروقراطية دقيقة تتخذها الدولة مرجعية في التعامل معهم .ومن ثم ،فإن مفهوم القبيلة ،كما س ُتعرف
به الــدراســات االستعمارية الالحقة ،لم يكن مـتـ ً
ـداول عند النخبة السياسية القديمة التي كلما أرادت
توصيف حالة مجموعة ما تستعمل كلمة القبيلة أو العشيرة (بحسب التقليد المحلي) بصيغة الجمع
جدها المفترض
تسميها  -في البالد المغاربية  -باسم ّ
مكوناتها ،أو ّ
غالبا ،ومن دون تمييز واضح بين ّ
ً
(أوالد ف ــان) ،أو حـتــى تـنـسـبـهــا إل ــى شـيـخـهــا (إخ ــوة الـشـيــخ ف ــان) ،أو مــا يـقــابــل ذل ــك .وه ــذا رغ ــم أن
( ((1األنـثــروبــولــوجـيــا المغاربية ثــريــة بالمقترحات النظرية وبــالـشــواهــد اإلمبريقية بـشــأن هــذا الـمــوضــوع ،وسـنـعــود إلــى ذلــك .بالنسبة
إلــى الوصف اإلمبريقي «الـخــام» ،انظر ،على سبيل المثال ،وصــف سبتيل لمجلس عبد الجليل سيف النصر في ليبيا سنة :1842

E. Subtil, «Histoire d’Abd el Gelil, sultan du Fezzan assassiné en 1842,» Revue de l’Orient, vol. 5 (1844), pp. 3-30.

ان ـظ ــر أي ـ ًـض ــا وص ــف ف ــري ــدري ــك ول ـي ـم ـســون الج ـت ـمــاعــات ش ـ ّـم ــر ب ــال ـع ــراق ف ــي ب ــداي ــات ال ـق ــرن ال ـع ـشــريــن :ت ــوم ــاس ف ــري ــدري ــك ول ـي ـم ـســون،
الـتــاريــخ الـسـيــاســي لـشـمــر الـجــربــا قـبـيـلــة مــن الـجــزيــرة ( ،)1958 - 1800تــرجـمــة جــوزيــف نــادر بــولــص (عـمــان؛ بـيــروت :األهـلـيــة للنشر
والتوزيع.)2010 ،
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المقصود هو تشكيلة من السكان تنضوي إلى الشارة االسمية القبلية أو العشائرية نفسها ،والمعروفة
بها بشكل عام(.((1
ك ـي ــف إذن ت ـش ـ ّـك ـل ــت ال ـق ـب ـي ـل ــة فـ ــي الـ ـع ــال ــم الـ ـع ــرب ــي ب ــال ـم ـع ـن ــى الـ ـ ــذي س ـت ـت ــرس ــخ بـ ــه فـ ــي الـ ــدراسـ ــات
األنثروبولوجية؟ ومــا الــذي ترتب عن ذلــك على مستوى تحليل الظاهرة السياسية؟ هناك عنصران
دورا كبير األهمية في االنتقال بالقبيلة من الوجود الذي تؤكده أيديولوجيا
أساسيان أديا ،في رأيناً ،
القرابة واالنتساب والحياة المحلية الجماعوية ،ويكرسه بشكل تنافسي  -تصارعي (بالمعنى الذي
ُ
النشاط االقتصادي واالجتماعي والثقافي للمتنفذين فيها ،إلى
يعطيه مارسيل موس لهذه العبارة)
الـتـعــريــف الــوضـعــي الــذي سـيـحـ ّـول القبيلة إلــى وحــدة بـشــريــة لـهــا حــدودهــا فــي الــزمــان والـمـكــان ،ولها
مكوناتها العضوية التي تجعل منها كتلة واحدة تتفاعل داخلها األجزاء وفق منطق وظيفي  -بنيوي
ّ
ملزم للجميع.
الـعـنـصــر األول ارتـبــط بــالـنـشــاط االسـتـعـمــاري الــذي خـضـعــت لــه الـمـجـتـمـعــات الـعــربـيــة ،وبــأسـئـلـتــه ذات
الـعــاقــة الـمـبــاشــرة بــأهــدافــه .ويتعلق األمــر هـنــا بــالـســؤالـيــن الرئيسيين الـلــذيــن طرحهما المستعمر على
نفسه وعلى السكان المحليين حال وصوله :ما هي القوى المقا ِومة لالحتالل وما هي خصائصها
االجـتـمــاعـيــة والـثـقــافـيــة ،وفــي ح ــاالت مـشــرقـيــة مــع مــن يـنـبـغــي الـتـفــاوض وال ـت ـفــاهــم(((1؟ ثــم مــن يـمـلــك
األرض؟ ال ـجــواب عــن ال ـســؤال األول تــرتــب عـلـيــه وضــع مـصـ ّنـفــات لـجـمـيــع الـمـجـمــوعــات الـسـكــانـيــة
الـمـحـلـيــة تـحــت ع ـنــاويــن الـقـبـيـلــة وال ـطــري ـقــة الـصــوفـيــة وال ـ ِـع ــرق وال ـم ــذه ــب(((1؛ إذ إن قـسـ ًـمــا ك ـب ـيـ ًـرا مــن
ال ـم ـقــاومــة الـمـسـلـحــة الـمـتــوسـطــة أو الـطــويـلــة ال ـمــدى خــاضـتــه مـجـمــوعــات بــدويــة أو قــرويــة تــاحـمــت
مـكـ ّـونــاتـهــا ال ـســال ـيــة  -كـمــا هــو فــي تـقـلـيــدهــا ال ـحــربــي الــدفــاعــي  -تـحــت ش ــارات اسـمـيــة مـخـتـلـفــةّ .أمــا
ال ـســؤال ال ـثــانــي ،فــإن ال ـجــواب عـنــه كــان تـثـبـيــت مـصـ ّنـفــات لـمـ ْلـكـيــة األرض ،بــاالعـتـمــاد ،أح ـيــا ًنــا ،عـلــى
قراءات قانونية وحتى فقهية موجهة ومغلوطة( ،((1استخدمها المستعمر لينتزع بها من أيدي السكان
( ((1راجـ ــع :األحـمــر ،ال ـجــذور االجـتـمــاعـيــة ،الـفـصــل  ،5وعـبــد الـحـمـيــد هـنـيــة« ،الــوســط الـغــربــي لـلـبــاد الـتــونـسـيــة فــي خـضــم الـتـغـيــرات
الناجمة عــن مظاهر تحديث الــدولــة خــال القرنين الثامن عشر والـتــاســع عـشــر »،فــي :مجموعة مؤلفين (إشــراف الـمــولــدي األحـمــر)،
الثورة التونسية :القادح المحلي تحت مجهر العلوم اإلنسانية (بيروت؛ الدوحة :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات،)2014 ،
ص .87 - 45
( ((1بالنسبة إلى سؤال التفاوض ،انظرJames Onley and Sulayman Khalaf, «Shaikhly Authority in the Pre-oil Gulf: An :

Historical-Anthropological Study,» History and Anthropology, vol. 17, no. 3 (2006), pp. 189-208.

( ((1انظر :هنريكو دي أغسطيني ،سكان ليبيا :القسم الخاص بطرابلس الغرب ،تعريب وتقديم خليفة محمد التليسي (بيروت :دار
الثقافة)1975 ،؛ باروت ،التكون التاريخي الحديث للجزيرة السورية؛ كوثراني ،بالد الشام؛ Octave Depont et Xavier Coppolani,

Les Confréries religieuses musulmanes (Alger: A. Jourdan, 1897); Louis Rinn, Marabouts et khouan: Etude sur l’islam
en Algérie: avec une carte indiquant la marche, la situation et l’importance des ordres religieux musulmans (Alger: A.
Jourdan, 1884), et Protectorat français, Secrétariat général du Gouvernement tunisien, Nomenclature et répartition des
tribus de Tunisie (Chalon-sur-Saône: imp. de E. Bertrand, 1900).
( ((1انظرDidier Guignard, «Le Sénatus-consulte de 1863: La Dislocation programmée de la société rurale algérienne,» :
dans: Abderrahmane Bouchène [et al.], dirs., Histoire de l’Algérie à la période coloniale: 1830-1962, postface de
Tahar Khalfoune et Gilbert Meynier, la découverte-poche. Essais (Paris: La Découverte, 2014), pp. 76-81, et Mouldi
Lahmar, Du mouton à l’olivier: Essai sur les mutations de la vie rurale maghrébine, horizon maghrébin (Tunis: Cérès
productions, 1994).
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األصـلـيـيــن  -بـعــدمــا هــزمـهــم عـسـكــر ًيــا وجــردهــم مــن ســاحـهــم  -أكـثــر أراضـيـهــم خـصــوبــة .هـكــذا ،وفــي
غضون بضعة عقود ،برزت في البلدان التي تعرضت أكثر من غيرها إلى مثل هذه التحوالت مالمح
جــديــدة ل ـتــوزُّ ع الـسـكــان فــي الـفـضــاء ،تـحـكـمــت فـيـهــا سـيــاســة ان ـتــزاع األراض ــي ،وتــوســع انـتـشــار مـفـهــوم
الم ْلكية وقانونها بمضمونه الروماني ،وسياسة توطين البدو ،واكتساب إدارة السجالت والمحاكم
الـعـقــاريــة مــرجـعـيــة الـحـســم فــي بـيــع الـعـقــارات وشــرائـهــا .مــن ثــم ،فــإنــه فــي حـيــن بــدأت أواصــر الـتــاحــم
المكونات التقليدية للمجموعات القبلية األوسع تتالشى وتفقد
والترابط االقتصادي واألمني بين
ّ
مــوضــوعـهــا (ال ـغــزو ،الـحـمــايــة ،الـمـ ْلـكـيــة الـجـمــاعـيــة لـلـمــراعــي والـمـيــاه ،الـتـنـقــل فــي ال ـف ـضــاء ،)...بــدأت
نـخـبـهــا الـسـيــاسـيــة الـبــارزة تــأخــذ مـســافــة مــن كـثـيــر مــن الـمـمــارســات االقـتـصــاديــة الـثـقــافـيــة لـقـبــائـلـهــا (الـغــزو
مـثـ ًـا) ،وانـتـقــل الـقـســم األكـبــر منها للعيش فــي الـمــدن ،وبــرزت عـلــى الـخــارطــة الـجـغــرافـيــة مجموعات
فضائيا الم ْلكيات
ترابية جــديــدة مستقرة وفــاقــدة مقومات الفعل السياسي التقليدية ،وبــاعــدت بينها
ً
االسـتـعـمــاريــة الـكـبــرى ،وفـ ّـرقــت بـيــن أعـضــائـهــا الـمـ ْلـكـيــة الـعــائـلـيــة أو الـفــرديــة الـخــاصــة ل ــأرض ،ولـكــن
جمعتها الذاكرة الجماعية والممارسات الثقافية المحلية ،وبعض المصالح العامة التي ال تختلف
عن مصالح أي جماعة محلية .في السياق نفسه ،ساعدت دراســات المجموعات اإلثنية والثقافية
الــريـفـيــة عـلــى إبــراز خـصــائــص هــذه األخـيــرة ،ال بــوصـفـهــا مـجـتـمـعــات مـحـلـيــة ،كـمــا سـيـفـعــل الحـ ًقــا علم
االجتماع الريفي في جميع أنحاء العالم( ،((1بل بوصفها قبائل تغذي مواصفاتها الفكرة السياسية
الـتــي نحتها لـهــا الـمـسـتـعـمــر .وقــد تــرتــب عــن هــذه الـتـحــوالت ظـهــور مـفـهــوم جــديــد فــي الـعـقــود األخـيــرة
راحت الدولة المستقلة تستخدمه لتصنيف هذه المجموعات القرابية القديمة ،بشكل رسمي ولكن
غامض ،وهو مفهوم «الجماعات المحلية»(.((2
العنصر الثاني سياسي ،ويتعلق األمر هنا بتمثّل المستعمر لحالة الدولة في سياق مشروعه االستعماري
فــي المنطقة ،ومــا كــان لذلك مــن عالقة بموضوع القبيلة .وكــان الـســؤال الرئيسي لالستعمار :هــل ثمة
دول ــة ،بالمعنى اإلثـنــو  -مــركــزي األوروب ــي للمفهوم ،ســابـقــة عـلــى وصــولــه (أي االسـتـعـمــار) إلــى مناطق
ً
وتفصيل ،مع ما
نفوذه الجديدة؟ من الناحية اإلجرائية ،اختلفت أجوبة المستعمر من إنكار ذلك جملة
ترتب عليه من تدمير للمؤسسات السياسية المحلية ومن استيطان وضم للبلدان التي احتلها إلى مجاله
الترابي الوطني الخاص (الجزائر وليبيا ،وفي ما بعد فلسطين) ،إلى اعتراف بالهياكل الموجودة ولكن
على أساس أنها بدائية وفاشلة في بناء الحضارة ،مع ما ترتب عن ذلك من إرساء لنظام حماية اختلفت
طرق تكريسه بين الدول المستعمرة ،بحسب أهدافها وتجاربها وتوقيت وصولها إلى المنطقة (تونس
والمغرب وأغلب البلدان المشرقية).
(19) Robert Redfield, Peasant Society and Culture; an Anthropological Approach to Civilization (Chicago: University
of Chicago Press, 1956), and Henri Mendras, Sociétés paysannes: Eléments pour une théorie de la paysannerie, collection U. Série sociologie (Paris: A. Colin, 1976).

تقريبا عــن اإلدارة الفرنسية التي تستعمل الـيــوم مفهوم
( ((2ه ــذا المفهوم جديد فــي التقليد المغاربي ،ومنقول
ً
 ، locales/les communautés localesوهو ما ال يستقيم تما ًما مع مفهوم الجماعات المحلية .وهناك ً
أيضا مشكل الترجمة بالنسبة
إلى الجماعات القروية.
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ما عالقة هذا بالقبيلة؟ في الواقع ،كان لتجاهل وجود دولة ما قبل استعمارية (اضطر في ما بعد
كـثـيــر مــن الـمــؤرخـيــن وعـلـمــاء االجـتـمــاع الـعــرب إلــى الــرد عـلــى هــذا االدع ــاء( )((2عــاقــة وطـيــدة بـتـمـ ّثــل
االس ـت ـع ـمــار عــاقــة الـقـبـيـلــة بــالـسـيــاســة ،وبــالـسـلـطــة ع ـمــو ًمــا؛ ذل ــك أن وض ــع خــارطــة لـلـقـبــائــل وألمــاكــن
وج ــوده ــا ول ـتــاري ـخ ـهــا ال ـخ ــاص ب ـح ـســب س ـجــات ال ـض ــرائ ــب وال ــرواي ــات ال ـش ـفــويــة ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،وك ــذا
ٍ
وحدات مستقلة
األمر بالنسبة إلى الطرق الصوفية ومراكزها وخطوط التواصل بينها ،ثم دراستها
ـزج
تـقــوم عـلــى روابــط الـقــرابــة والـجـيــرة والـمــذهــب والـطــريـقــة الـصــوفـيــة والـتــاريــخ الـمـسـتـقــل ،مــن دون مـ ٍ
لـجـمـيــع عـنــاصــر الـتــركـيـبــة وفــق مـقــاربــة مــاكــروســوسـيــولــوجـيــة  -تــاريـخـيــة( ،((2تــرتــب عـلـيــه تـصــور لـلــدولــة
وكــأنـهــا جـســم خــارجــي ،تـعـمــل الـقـبــائــل  -ال ـتــي ال تـقـبــل بـصـفــة مـتــأصـلــة تـمــركــز الـسـلـطــة بـحـســب هــذه
الــدراســات  -عـلــى مـقــاومـتــه ورفـضــه (مــونـتــانــي ،بــريـتـشــارد) ،فـتـبـلــورت مــن خــال ذلــك نـظــريــة الـسـيـبــة
وال ـم ـخــزن وال ـن ـظــريــة االن ـق ـســام ـيــة ..وغ ـيــر ذل ــك .وق ــد قــامــت ال ــدول ــة االس ـت ـع ـمــاريــة فــي ال ـب ـلــدان الـتــي
فرضت عليها سلطتها ،تارة بمحاولة تحطيم «األجسام» القبلية وإخضاعها للدولة الجديدة ،وتارة
ُأخ ــرى بـمـحــاولــة اسـتـغــال خـصــوصـيــاتـهــا تـلــك فــي تـقـسـيــم الـسـكــان والـسـيـطــرة عـلـيـهــم .خــال ذلــك،
بــدت الـقـبــائــل فــي الـصــورة بـمـثــابــة الـكـيــانــات االجـتـمــاعـيــة الـمـتـجــانـســة الـتــي يـتـصــرف كـ ٌّـل مـنـهــا سـيــاسـ ًـيــا
بـشـكــل مـتـحــد عـبــر شـيــوخ أو رؤســاء يـمـ ّثـلــونـهــا ويـتـكـلـمــون بــاسـمـهــا مــن دون نــزاعــات ،ويـعـمـلــون على
تحقيق مصالحها.
حصيلة ذلك أن ثالثة أشياء ترسخت في األذهان والممارسات:
 تـحــولــت الـقـبـيـلــة إلــى ش ــيء ،بــالـمـعـنــى الــدوركـهــايـمــي لـلـكـلـمــة ،مــن خــال الـتــاريــخ الـفـكــري والـعـمـلــيكثيرا نص بيرك الشهير بشأن القبيلة الشمال األفريقية في هذا التصور ،ألنه لم
االستعماري .ولم يؤثر ً
يوضح كيف يمكن استخدام مقولة «الشارة االسمية» في دراسة عالقة القبيلة ،وفق الصفة التي قدمها
بها ،بالظاهرة السياسية االستعمارية(.((2
 أصبحت قراءة تاريخ المنطقة االجتماعي والسياسي غير ممكنة إال باستحضا ٍر مكثّف لهذا «الشيء»،األولي،
مع إمكانية سحب وجوده على الماضي .وهكذا ،ف َقدَ المفهوم عالقته بتعريفه األنثروبولوجي ّ
( ((2محمد عبد الباقي الهرماسي ،المجتمع والدولة في المغرب العربي ،مشروع إستشراف مستقبل الوطن العربي .محور المجتمع
المركزية في مصر ،مشروع استشراف مستقبل
األيوبي ،الدولة
ّ
والدولة (بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية)1987 ،؛ نزيه نصيف ّ
الــوطــن الـعــربــي .مـحــور المجتمع والــدولــة (ب ـيــروت :مــركــز دراس ــات الــوحــدة الـعــربـ ّـيــة ،)1989 ،وAbdallah Laroui, L’Histoire du
Maghreb: Un essai de synthèse, fondations; 32, nouvelle éd. (Paris : F. Maspero, 1982).

( ((2ان ـظــر الـنـقــد الــذي يــوجـهــه خـلــدون حـســن النقيب لــدراســات الـجــزيــرة الـعــربـيــة الـتــي تــركــز عـلــى األج ــزاء مــن دون مـشــاهــدة الـكــل:
خلدون حسن النقيب ،المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية (من منظور مختلف) ،مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي.
محور المجتمع والدولة ،ط ( 2بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية.)1989 ،
( ((2انظر بحث جاك بيرك حول القبيلة في شمال أفريقيا ،وكذلك حول مجتمع سكساوةJacques Berque: «Qu’est-ce qu’une :
tribu nord-africaine?,» dans: Éventail de l›histoire vivante: Hommage à Lucien Febvre, offert par l›amitié d›historiens,
linguistes, géographes, économistes, sociologues, ethnologues, présence de Lucien Febvre par Fernand Braudel, 2 vols.
(Paris: A. Colin, 1953), pp. 261-271, et Structures sociales du Haut-Atlas, sociologie d’aujourd’hui, 2eme éd. revue et
augmentée (Paris: Presses universitaires de France, 1978).
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وأصبح لزا ًما على كل مؤرخ أو جغرافي أو أنثروبولوجي أن يرسم خارطة قبلية لبالده أو للمنطقة التي
يدرسها حتى يستطيع كتابة التاريخ أو دراسة الفضاء أو الثقافة.
 تأكد هذا التصور خالل دراسة األزمات السياسية لدولة االستقالل ،حيث تستحوذ ،في أحيان كثيرة،الروابط القرابية واإلثنية والمذهبية على عملية المشاهدة ،وذلك على حساب القيمة التفسيرية للروابط
االجتماعية األخرى ،القديم منها والجديد(.((2

التحوالت الكبرى وحجاب القبيلة
لكي نـقـ ّـدر ثقل هــذا اإلرث على الـنـقــاش الــذي دار بـشــأن اسـتـخــدامــات مفهوم القبيلة فــي دراســة حالة
ال ـم ـغــرب وال ـم ـش ــرق ،ن ــود ه ـن ــا  -ول ــو بــاخ ـت ـصــار ش ــدي ــد  -ع ــرض م ــرت ـك ــزات أه ــم ت ـيــاريــن ش ـغــا الـســاحــة
األنثروبولوجية العربية ،بتركيزهما على القبيلة ،ولقي ما لقياه من تأييد أو نقد وتشكيك ،وذلك من أجل
محاولة استكشاف توجهات جديدة في البحث ربما تفتح الطريق نحو التحرر من وطأة هذا اإلرث.
من الطروحات الكالسيكية األولى التي اشتغلت بمفهوم القبيلة المقاربة االنقسامية التي طورها إفنس
بريتشر نظر ًيا ،رغــم أنــه مسبوق بــرواد أوائــل وصفوا المجتمعات المغاربية ودرســوهــا بإسهاب في أول
لقاءاتهم بها ،واستند بعضهم إلى اإلرث الدوركهايمي( .((2لن نتوسع في هذا المكان في النقد الذي
واجهته مقاربة بريتشر ،ومقاربة غيلنر الذي سار على دربه الحقًا ،في ما يخص فرضيتهما القائلة بأن
البنية القبلية هي أساس المجتمع االنقسامي ،وبأن هذا المجتمع يقاوم الدولة ويقلل من تمركز السلطة
على المستوى الداخلي ،ويعتمد الوسطاء الدينيين في إدارة الصراعات .وكما هو معروف ،أثار النقد
الــذي تعرضت لــه هــذه المقاربة مسألة صعوبة الـمــرور
ـؤســس هنا على
إمبريقيا مــن مفهوم القبيلة ،الـ ُـمـ َّ
ً
النسب وتفرعاته االنقسامية التي تأخذ شكل فروع الشجرة المقلوبة ،إلى واقع المجموعات المحلية
الذي يصعب اختزاله في ما تحيل إليه تفصيالت تصنيفية مثل القبيلة والفخذ والبطن والفرقة والحمولة
والساللة  -بحسب مستويات المشاهدة والمفردات المستخدمة في كل منطقة؛ فالقرابة الدموية ليست
دائما على أساس المواقع في سلسلة
دائما هي أساس هذه الوحدات ،والتحالف واالنقسام ال يقومان ً
ً
الـنـســب الـحـقـيـقــي أو الـمــزعــوم وتـفــرعــاتــه ،والـمـجـتـمــع الـقـبـلــي لـيــس مـجـتـمـ ًـعــا خــالـ ًـيــا مــن الـتــراتـبـيــة بجميع
أشكالها ،بل حتى المجال الترابي ال يتقاطع بالضرورة مع القبيلة ،ليس فقط ألن بعض القبليين يتنقل
في الفضاء ،بل ً
أيضا ألن االنتشار الفضائي للمجموعات السكانية التي تحمل الشارة االسمية نفسها،
بالمعنى الذي يعطيه بيرك للعبارة ،يتجاوز في بعض األحيان حدود الدول وأنماط العيش(.((2
( ((2ن ـقــل واتــربــري الـمـشــاهــدة االنـقـســامـيــة مــن األري ــاف والـقـبــائــل إلــى الـمــدن والـمـنـظـمــات الـمــدنـيــة الـجــديــدةJohn Waterbury, Le :
Commandeur des croyants: La Monarchie marocaine et son élite, traduit et adapté de l’anglais par Catherine Aubin,
pays d’outre-mer. 1 série. Études d’outre-mer; 11 (Paris: Presses universitaires de France, 1975).
(25) Lucette Valensi, «Le Maghreb vu du Centre: Sa place dans l’école sociologique française,» dans: Jean-Claude Vatin
[et al.], Connaissances du Maghreb: Sciences sociales et colonisation (Paris: Editions du centre national de la recherche
scientifique, 1984), pp. 227-244.
( ((2انـظــرBerque, «Qu’est-ce qu’une tribu,» et Abdallah Hammoudi, «Segmentarité, stratification sociale, pouvoir :
politique et sainteté: Réflexions sur les thèses de E. Gellner,» Hesperis-Tamuda (Rabat), vol. 15 (1974), pp. 147-180.
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كثيرا بــدور الــدولــة في
المؤسسين
إن مــا يهمنا فــي هــذا الـطــرح هــو أن
َ
الرئيسيين لهذه المقاربة لــم يهتما ً
َّ
ُّ
تشكل القبائل وتطورها السياسي الداخلي .وقد تعرضت هذه األطروحة لنقد شديد من جهات متعددة؛
ففي الكتاب الشهير الــذي نشرته مجموعة مــن الباحثين تحت عـنــوان ألــم الـمـشــاهــدة ،اعتبر بــورديــو أن
مبدئيا تحت سـطــوة «هابيتوس»
المستعمرة عمل
الفكر االسـتـعـمــاري الــذي اشتغل على المجتمعات
َ
ً
االستعمار ذاتــه( ،((2بما ترتب عن ذلك من إعادة نظر في هذا اإلرث وفي النتائج التي توصل إليها من
وضح هارت في المغرب  -بعد تخ ّليه عن المقاربة االنقسامية -
اعتمدوا عليه الحقًا في أبحاثهم .وقد َّ
دورا في وضع حد للحروب القبلية أكبر من الدور
كيف أن لمقتضيات المواسم الفالحية (أي االقتصاد) ً
الــذي يعطيه غيلنر للصلحاء في هذا الـشــأن( .((2وشــرح بيترز كيف أن الزوايا السنوسية في برقة ال تنشأ
بالضرورة في المساحات المحايدة بين القبائل ،وإنما تتبع خارطة العائالت المتنفذة في المنطقة(.((2
ومن هذا الباب تحديدً ا ،تحدى ميزون ً
أيضا أطروحة بريتشارد بشأن السنوسية ،عندما ّبين أن هذا األخير
اشتغل على برقة كما لو كانت من دون تاريخ سياسي تراكمي قبل تطور نفوذ السنوسية فيها ،في حين
أن هناك زعماء محليين في هذه المنطقة عرفوا الثروة والجاه والسلطة ،وتحولوا إلى وسطاء بين السكان
قوتهم وثرواتهم بفعل الــدولــة أيـ ًـضــا .ثم ّبين
المحليين والــدولــة ،بمساعدة من هــذه األخـيــرة ،ثم خسروا ّ
سياسيا غير الــذي و ّلــده بريتشارد مــن نظريته االنقسامية ،وقــوامــه مراكمة وســائــل القوة
أن لبرقة تــاريـ ًـخــا
ً
والهيمنة على المستوى المحلي بوسائل محلية مرتبطة بعالقات العمل والتجارة ورؤوس األمــوال غير
المادية ،وضمن دينامية تفاعل مكثّفة مع الدولة( .((3معنى هذا أن دينامية الفعل االجتماعي والسياسي
داخل المجموعة القبلية ال تتطابق مع المقتضيات المفترضة لبنية القرابة وديناميتها االنقسامية المتأصلة
فيها ،على حد زعم أصحابها ،بل تخضع في الواقع لروابط أخرى لها عالقة قوية بإدارة الشؤون اليومية
للجيران واألقــربــاء والــزبــائــن والـشــركــاء واألج ــراء والفالحين والمنافسين واألع ــداء .كما أننا نعرف أن له
انعكاسات خطيرة على القيمة المنهجية لمفهوم القبيلة بمضمونه االنقسامي عندما يتعلق األمر بتفسير
ـوجــه إلــى بــريـتـشــارد ،ورغ ــم الـتـحــوالت الـتــي عرفتها
الـظــاهــرة الـسـيــاسـيــة وفـهـمـهــا .رغــم هــذا الـنـقــد كـلــه الـمـ َّ
المنطقة بسبب البترول ،جاء جون ديفيز إلى ليبيا في عهد معمر القذافي  -بعد أكثر من أربعين سنة من
بحث بريتشارد  -ودرس الظاهرة السياسية من مدخل قبلي ،وتحدث عن األحالف القبلية .وفعل الشيء
نفسه من بعده المنصف وناس والمنصف الجزيزي وغيرهما(.((3
(27) Pierre Bourdieu, «Les Conditions sociales de la production sociologique, sociologie coloniale et décolonisation
de la sociologie,» dans: Le Mal de voir: Ethnologie et orientalisme, politique et épistémologie, critique et autocritique:
Contributions aux colloques Orientalisme, africanisme, américanisme, 9-11 Mai 1974, et Ethnologie et politique au
Maghreb, 5 juin 1975, Organisés par l’université de Paris VII, U.E.R. Didactique des disciplines, collection 10-18; 1101
(Paris: Union générale d’éditions, 1976), pp. 416-424.
(28) Hart, p. 20.
(29) Emrys L. Peters, The Bedouin of Cyrenaica: Studies in Personal and Corporate Power (Cambridge Studies in
Social and Cultural Anthropology; Book 72) (Cambridge: Cambridge University Press, 1991).
(30) Mason, J.P. «Desert Strongman in the East Lybian Sahara: A Reconstruction of Local Power in the Region of Augila
Oasis,» Revue d'Hisoire Maghrébine, no. 6, 1976, pp. 180-188.
(31) John Davis, Le Système libyen: Les Tribus et la revolution, trad. de l’anglais par Isabelle Richet, recherches politiques (Paris: Presses universitaires de France, 1987); M. Ouennes, «Islam, elites, modernisation, et société dans la Libye
contemporaine,» (Thèse, Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis (FSHST), Tunis, 2001), et Moncef Djaziri, État et société en Libye: Islam, politique et modernité, collection histoire et perspectives méditerranéennes (Paris:
L’Harmattan, 1996).

تاسارد
 ةليبقلا باجح نود نم ةدهاشملا ةداعتسا وحن

المقترح الثاني قدمته المدرسة التأويلية في األنثروبولوجيا التي طــور كليفورد غيرتز أسسها النظرية
والمنهجية استنا ًدا إلى اإلرث الفيبري( .((3وكتنفيذ عملي للمقترح ،اشتغل ديل أيكلمان ،الذي يعتمد
الـمـقــاربــة نـفـسـهــا ،بـ ِـحـ َـرفـيــة عــالـيــة عـلــى مــديـنــة أبــي الـجـعــد وريـفـهــا فــي الـمـغــرب األق ـص ــى( .((3ويـشــار هنا
إمبريقيا بالمفهوم الدوركهايمي
واقعا
إلى أن في برنامج أيكلمان النظري والتحليلي ،ال تمثّل القبيلة ً
ً
لـلـعـبــارة ،كـمــا أنـهــا ال تـتـطــابــق مــع مــا تـحـيــل إلـيــه الـمـقــاربــة االنـقـســامـيــة؛ فـهــي بالنسبة إلـيــه تـعـبـيــرات مــاديــة
وذه ـن ـيــة مـخـتـلـفــة بـحـســب الـفــاعـلـيــن وال ـس ـيــاق ،ويـمـكــن أن تـتـقــاطــع مـجــالـ ًـيــا ،ول ـكــن بـشـكــل غـيــر مستقر
وغير واضــح ،مع تقسيمات إداريــة ،كما يمكن أن تتقاطع مع مجال نشاط جمعياتي أو حتى تنموي
حكومي مــن دون أن ُتـخـتــزل فــي أي منها .ويمكن أيـ ًـضــا أن ُتـسـتــدعــى  -ضمن مستويات مختلفة من
دوائــر التقسيم الـقــرابــي  -كمرجعية ثقافية أو كهوية ،بحسب السياق والمصلحة ومــا تفرضه ذهنيات
االنتماء واالنـتـســاب .ومــن ثــم ،فــإن القبيلة ال ّ
تشكل إطــار عمل وحــركــة ،وال سيما عندما يتعلق األمر
بــالـفـعــل الـسـيــاســي ،إال بـشـكــل هــامــي وسـيــاقــي يـخـضــع لـتــأويــل الـمــواقــف .مــن وجـهــة الـنـظــر ،هــذه فــإن
مقاربة أيكلمان تخلصت من التمثّل الوضعي للقبيلة ومن ميكانيكية ديناميتها االنقسامية المفترضة،
موضوعا طري ًفا للمشاهدة .بيد أن أيكلمان حافظ ،بوصفه
فتكاد بذلك تقول إن القبيلة ربما ال تمثّل
ً
أنـثــروبــولــوجـ ًـيــا مـحـتــر ًفــا ،عـلــى القبيلة مــدخـ ًـا لمناقشة الـقـضــايــا الـمـعــرفـيــة والـثـقــافـيــة للمجتمعات الـشــرق
األوسطية التي درسـهــا ،وهــو مــا يجعل القبيلة حــاضــرة دو ًمــا فــي المخيلة العلمية التي تقف باستمرار
وراء صناعة الموضوعات المعرفية وما يترتب عن ذلك من إرسـ ٍ
ـاء لتقليد ذهني في تصور األحــداث
والربط بين «الوقائع» (.((3
إن الـمـشـكــات ال ـتــي واجـهـتـهــا ه ــذه ال ـن ـظــريــات تـتـعـلــق ب ــدراس ــة مــا يـسـ ّـمــى الـقـبـيـلــة فــي حــد ذات ـه ــا .لكن
المشكالت التي نتحدث عنها تظهر بوضوح أكبر عندما يتعلق األمر بعملية االنتقال من تحليل الظواهر
على مستوى محلي أو ميكرو سوسيولوجي إلــى مستوى أوســع يهم تجليات الظاهرة السياسية على
مستوى يشمل المجتمع ككل ،والــدولــة تحديدً ا بوصفها مكث ًفا للعالقات السلطوية المختلفة وذات
األصول المتعددة والدينامية المعقدة .ومن ثم ،فإن قصور مفهوم القبيلة ،كفرضية وكوحدة مشاهدة،
ذوي
ال يتجلى فــي افـتـقــاده الــدقــة فحسب ،بــل كــذلــك فــي ضعف قــدرتــه على استيعاب أمــريــن مهمين َ
عالقة بدينامية الظاهرة السياسية:
األمر األول يتعلق بالتحوالت التي تجري في عمق المجتمع ،وتمس أهم مرتكزات العالقات االجتماعية
التي تتبلور على أساسها السلطة السياسية ومــواردهــا وثقافتها .على هذا المستوى ،يمكننا أن نتوقف
عند الصعوبات الـتــي واجـهـهــا جيمس أونـلــي وسليمان خلف فــي بحثهما الــذي يــدور حــول المشيخة
( ((3كليفورد غيرتز ،تأويل الثقافات :مقاالت مختارة ،ترجمة محمد بدوي؛ مراجعة بولس وهبة (بيروت :المنظمة العربية للترجمة،
.)2009
( ((3ديل إيكلمان ،اإلسالم في المغرب ،ترجمة محمد أعفيف 2 ،ج (الدار البيضاء :دار توبقال للنشر.)1989 ،
(34) Dale F. Eickelman, The Middle East: An Anthropological Approach, Prentice-Hall Series in Anthropology (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1981).
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والسلطة في الخليج ،عندما حاوال توضيح العالقة بين الدولة الجديدة والقبيلة بعد التحوالت الكبرى
الـتــي أحــدثـهــا الـبـتــرول ،وتـحــديــدً ا عـنــدمــا حــررت م ــوارد الـبـتــرول المشيخات الـحــاكـمــة مــن سلطة القبائل
والتجار المالية والحربية التقليدية؛ فالدولة الخليجية هي اآلن  -بحسب دراستهما  -مستقلة بذاتها عن
هذه السلطة (لها مــوارد خاصة وبيروقراطية جل موظفيها أجانب وقــوات أمنية وحربية ال تأتمر بأوامر
رسميا في إطار مؤسسات جديدة وال تصاغ في المجالس القبلية
القبائل) ،والقرارات المصيرية تؤخذ
ً
التقليدية التي تحولت إلى دواويــن .ومع ذلك ،أي مع هذه التحوالت الهيكلية العميقة كلها ،يحافظ
الباحثان على مفهوم القبيلة الذي ال يقدمان بشأنه أي تعريف ،كأداة لفهم دينامية الدولة الخليجية(.((3
فيعبر عنه خلدون حسن النقيب بعد إذ استخلص أن الدراسات الخليجية التي ركزت
ّأما األمر الثانيّ ،
مشاهداتها على القبيلة خرجت بفكرة وحيدة مفادها أن «التنظيمات القبلية [...هي] الحقيقة الراسخة
الساطعة ،ومــن ثــم ظهور كــل مــا عــداهــا فــي ضــوء باهت يغ ّلف البنى االجتماعية واالقتصادية الشائعة
الـتــي تفتقر إلــى ال ـجــذور الـتــاريـخـيــة الــواض ـحــة»( .((3والـمـشـكـلــة الـتــي يـطــرحـهــا الـبــاحــث هــي أنــه كـثـيـ ًـرا ما
نظرنا إلى الحياة القبلية من الداخل ،أي من دون تفحص عالقاتها الخارجية بأبعادها المختلفة ،فإن
الخالصة التي يمكن أن نخرج بها هي أن المجتمعات الخليجية كانت دو ًمــا تعيش في حالة فوضى
قبلية .إن ما يهمنا في هذه المالحظة هو أنها توضح كيف أن المفاهيم التي تتبلور لدى الباحث من
خالل دراسة المجموعات القبلية من الداخل (القرابة« ،الديمقراطية» القبلية ،االنشطار ،التحالف...
إل ــخ) ال تـســاعــد عـلــى فـهــم تـشـكـيــات أوس ــع مــن الـظــواهــر مـثــل الـظــواهــر الـسـيــاسـيــة .بــل أكـثــر مــن ذلــك،
فحينما ننتقل بــالـمـشــاهــدة إلــى مـسـتــويــات أوس ــعُ ،نــدخــل فــي حـســابـنــا رواب ــط جــديــدة ال نعطيها األهمية
التي تستحق عند دراسة المجموعات الضيقة ،فإذا ما عاد الباحث وأدمجها في ُعدة بحثه عند دراسة
هــذه الـمـجـمــوعــات ،تتغير النتائج أحـيــا ًنــا بشكل كبير؛ ذلــك بــأن التركيز على روابــط مختلفة يمكن أن
يدمج األشياء والذهنيات نفسها في تصنيفات وقوالب تحليل جديدة تتضاءل بموجبها القيمة التفسيرية
لـلـقــرابــة وغـيــرهــا ،أو عـلــى األق ــل يـجــري الـكـشــف عــن عــاقــاتـهــا الــدفـيـنــة بـعـنــاصــر أكـثــر تــأثـيـ ًـرا فــي ديـنــامـيــة
وســع النقيب بــؤرة الـمـشــاهــدة ،بــدأت الــوقــائــع تـتـبــدى له
الـعــاقــات االجـتـمــاعـيــة .لــذلــك ،فــإنــه بـمـجــرد أن ّ
ضمن مفاهيم عدة ،مثل نمط اإلنتاج المركنتالي (نجد ً
أيضا عند سمير أمين نمط اإلنتاج الريعي،)..
واألرسـتـقــراطـيــة الـتـجــاريــة والـقـبـلـيــة ،ومــن ثــم يخلص إلــى اسـتـنـتــاجــات يـقــول أنـهــا «مـغــايــرة ومـخــالـفــة لكل
االستنتاجات التي يمكن استخالصها من الكتابات المتداولة»( ((3عن الحالة الطبيعية (يقصد بها البنى
االجتماعية  -االقتصادية) لمجتمع الجزيرة العربية قبل البترول ،وهي استنتاجات ال تشتغل بمفاهيم
الفوضى والتناحر والعصبيات التي تفضي إليها فكرة القبيلة.
يمكننا جرد الدراسات الكالسيكية التي بمجرد أن اعتمدت أدوات مشاهدة مختلفة تبدلت «الوقائع»
سوسويولوجيا
ذاتها ،وأصبح في اإلمكان مشاهدتها
وأنثروبولوجيا من دون حجاب القبيلة؛ ففي برقة،
ً
ً
( ((3المصدر نفسه.
( ((3النقيب ،ص .22
( ((3المصدر نفسه ،ص .29
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حـيــث بـحــث بــريـتـشــارد فــي الـقـبــائــل الـبــرقــاويــة وعــاقــاتـهــا بالسنوسية ،ودرس بــروشـيــن هــذه األخـيــرة على
تحول شيوخ البدو ،الذين بدأوا باالستقرار في المنطقة ،إلى
أساس أنها تعبير سياسي أعلى تو ّلد عن ّ
أرستقراطية تحتكر ،بطرق مختلفة ،مــوارد التجارة والــرعــي .وفــي الـعــراق وســوريــة ،حيث ال يـكــاد أحد
يرى شي ًئا خارج إطار القبائل واإلثنيات والمذاهب ،درس حنا بطاطو ما يجري في المجتمع العراقي
والريف السوري على أنه صــراع على مــوارد العيش والمكانة االجتماعية بين قوى تخترق االنتماءات
مشابها مع فالحي المغرب ،والقائمة طويلة.
وسياسيا ،وفعل لوترنو شي ًئا
المحلية اقتصاد ًيا
ً
ً

إن اس ـت ـم ــرار ك ـث ـيــر م ــن الـمـهـتـمـيــن ب ــال ـش ــؤون ال ـعــرب ـيــة ال ـت ـف ـك ـيــر ف ــي ال ـظ ــاه ــرة ال ـس ـيــاس ـيــة بــاع ـت ـمــاد مـفـهــوم
ـزدوج ــا بــالـمـعـنــى ال ــذي يعطيه
ـوســا» م ـ ً
الـقـبـيـلــة كــوحــدة تـصـنـيــف وكـفــرضـيــة «تـلـقــائـيــة» ،إن ـمــا ورث ــوا «هــاب ـي ـتـ ً
بورديو للمفهوم:
الــوجــه األول لـ«الهابيتوس» يجد أصــولــه فــي رســوخ المفهوم وفرضيته فــي الـكــم الهائل مــن الــدراســات
األنثروبولوجية والسياسية التي درست مجتمعات العالم العربي ،سواء بتأكيد الحال أو بنقضها .وهذا
ـؤمـنـهــا الـجــامـعــات ومــراكــز
«الـهــابـيـتــوس» تـفـشــى فــي كـثـيــر مــن األذه ــان مــن خــال الـتـنـشـئــة الـبـحـثـيــة الـتــي تـ ّ
كبيرا مــن األسئلة انـطــا ًقــا مــن التمثّل الذهني والعملي للمجتمع وفق
البحث والـتــدريــب ،وو ّلــد عــد ًدا ً
التقليد المعرفي الذي استقر في دراسة هذه المجتمعات منذ االستعمار.
ّأما وجهه الثاني ،فيجد أصوله في العالقة المزدوجة التي نشأت  -في إطار مشاريع تحديث الدولة -
ب ـيــن ال ـن ـخــب ال ـج ــدي ــدة ال ـحــاك ـمــة ب ـعــد االس ـت ـق ــال وأص ــول ـه ــا االج ـت ـمــاع ـيــة؛ ف ـمــن نــاح ـيــة ،ان ـخــرطــت هــذه
النخب  -ولكن بشكل متفاوت هنا وهـنــاك  -فــي نظرية التحديث السياسي التي مــن مبادئها تحصين
الــدولــة و«تـحــريــرهــا» مــن الـنــوازع والـمــؤسـســات الخاصة والجماعوية ،عــن طــريــق بـنــاء بيروقراطية قائمة
على تقسيم العمل .ومن ناحية أخــرى ،اشتغلت هذه النخب في إطــار قانوني وعملي ال يوفر للقوى
االجتماعية الصاعدة ،وتحديدً ا تلك التي كانت تفرزها عملية التحديث االقتصادي واالجتماعي ذاتها،
عول بعض أعضاء هذه النخبة الوطنية  -بحسب
حرية النشاط السياسي والمدني المستقل .ومن ثمّ ،
درجة توافر حرية مثل هذا النشاط من عدمه في كل بلد  -على روابــط القرابة والعرق والجهة ،وحتى
على الطريقة الصوفية ،في تدعيم مواقعه وأنشطته السياسية( ،((3وهو ما اعتبره بعض هــؤالء األعضاء
كافيا لمشاهدة الظاهرة السياسية في إطار القبيلة.
ً

القبيلة في الربيع العربي
إن م ــا نــريــد ال ــوص ــول إل ـيــه ه ــو أن ث ـقــل ه ــذا اإلرث الــذه ـنــي اس ـت ـمــر ف ــي ال ـتــأث ـيــر ع ـنــد ت ـن ــاول ال ـظــواهــر
السياسية في المجتمعات العربية ،وتوليد التحليالت المتعلقة بها بشكل خافت ،إلــى أن قفز إلى
مؤخرا ،ومن جديد ،لتحليل أحداث الربيع العربي .في رأينا أن اعتماد هذا اإلرث الذهني
الواجهة
ً
( ((3نــور الدين الــزاهــي ،الــزاويــة والـحــزب :اإلســام والسياسة فــي المجتمع المغربي ،ط ( 2بـيــروت؛ الــدار البيضاء :أفريقيا الشرق،
 ،)2003ولحسن أمزيان ،السلطان المحلي بين القبيلة والحزب :دراسة سوسيولوجية للسلوك السياسي لدى النخبة المحلية المغربية
(الرباط :دار األمان .)2013 ،انظر بالنسبة إلى ليبيا :األحمر ،الجذور االجتماعية ،الفصل .8
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ال ي ـق ــوم ع ـلــى أس ــاس خ ـيــار مـنـهـجــي ب ـقــدر م ــا ه ــو مــرت ـبــط بـتـقـلـيــد أن ـثــروبــولــوجــي اس ـت ـقــر ف ــي كـثـيــر مــن
مؤسسات التعليم والبحث الغربية ،وتحول إلى آليات ضخمة  -مراكز ووحدات بحث متخصصة
يعيش منها وفيها كـثـيــرون  -لتوجيه أسئلة البحث بشأن المجتمعات غير األوروبـيــة ،وهــو مــا عنيناه
بعبارة «الهابيتوس المعرفي للقبيلة» .وهكذا ،فإن من يشتغل باإلرث األنثروبولوجي لتلك المراكز
والـمــؤسـســات التعليمية ال بــد لــه مــن أن يـجــد القبيلة إذا مــا تــوجــه إلــى أفــريـقـيــا أو المنطقة الـعــربـيــة أو
شــرق آسـيــا ،فــإن لــم يـجــدهــا كـمــا وصـفـهــا الـمـنـ ّـظــرون األوائــل ،يصبح «لــزا ًمــا» عـلـيــه  -وفــق «هــابـيـتــوس»
المهنة  -أن يبحث عن شبحها في ثنايا التحوالت الضخمة التي عصفت بالمجتمعات المدروسة.
من هذه الزاوية ،تحولت القبيلة في بعض الدراسات إلى أهم إطار تجري فيه األحداث السياسية
الـكـبـيــرة الـتــي تعرفها بـلــدان مـثــل تــونــس وليبيا والـيـمــن وســوريــة ،كـمــا كــانــت الـحــال مــع األمـيــركـيـيــن في
ال ـع ــراق( ،((3وه ــذا اسـتــدعــى ب ــدوره جـمـيــع أدب ـيــات األنـثــروبــولــوجـيــا الـكــاسـيـكـيــة ال ـتــي اشـتـغـلــت عـلــى
العالم العربي.
ُنـشــرت فــي شــأن كـ ٍّـل مــن ســوريــة واليمن دراســات كثيرة تنهل كلها مــن هــذا اإلرث ،وال تــرى األحــداث
ً
تفاعل
إال بعين الباحث عن القبيلة أو المجادل في تطورها وقدرتها على التأقلم ،وهــو توجه يخفي

أكــاديـمـ ًـيــا مــع طـلــب سـيــاســي وأمـنــي ،وحـتــى إعــامــي ،ال تــأتــي أسئلته مــن الـحـقــل األكــاديـمــي .وفــي هــذه
الـحــاالت كلها ،يعلن الـبــاحـثــون أنـهــم سـيــدرســون عــاقــة القبيلة ب ـ «الــربـيــع الـعــربــي» ،ولكنهم يـقــرون في
الــوقــت ذاتــه بأنهم ال يملكون أي تعريف يوضحون مــن خــالــه مــاذا يعني لديهم مفهوم القبيلة ،وكل
مــا يعرضونه على الـقــارئ هــو أنــه ال بــد مــن االقتناع بــأن القبائل مــوجــودة وفاعلة ويمكن ذكــر أسمائها،
ويمكن أحيانًا حتى تحديد أماكن وجودها وعدد أفرادها.

لـكــن الـمـثـيــر فــي ه ــذه األب ـح ــاث هــو أن ـهــا تـنـتـهــي عـمـلـ ًـيــا  -وف ــي أغ ـلــب األح ـي ــان  -بــالـحــديــث عــن عــاقــة
شيوخ القبائل بالدولة ،ســواء قبل أحــداث السنوات األخـيــرة أو بعدها .وهــذه حــال هيان دخــان ،على
سبيل المثال ،بالنسبة إلى سورية ،وكذلك مريم عبابسة وأبو زيد وداون شطي وغيرهم( .((4وال تشذ
أب ـحــاث أخ ــرى اخـتـصــت بــالـيـمــن عــن هــذا الـمـنـحــى ،حـيــث ت ـصـ ّـور الـقـبـيـلـ َة كـتـلـ ًة سـيــاسـيــة نــاطـقــة وتـحـتــل
مركز االهـتـمــام( .((4وقــد واجــه الباحثون أعقد المشكالت مع الحالة اليمنية ،حيث ارتـ ّـدت تصنيفات
(39) Jackie Assayag, «L’Anthropologie en guerre: Les Anthropologues sont-ils tous des espions?,» L’Homme, nos. 187188 (2008), pp. 135-167.

( ((4ان ـظ ــر :داون تـشــاتــي« ،الـقـبــائــل والـقـبـلـيــة والـهــويــة الـسـيــاسـيــة فــي ســوريــة الـمـعــاصــرة( »،مــن هــذا ال ـعــدد)؛ Myriam Ababsa, «La
Recomposition des allégeances tribales dans le Moyen-Euphrate syrien (1958-2007),» Etudes rurales (EHESS), no.
184 (Juillet-Décembre 2009), pp. 65-78; Haian Dukhan, «Tribes and Tribalism in the Syrian Uprising,» Syria Studies
Journal, vol. 6, no. 2 (2014), pp. 1-28, and Sarkis Abu-Zayd, «The Resurgence of Arab Tribalism,» (Al-Monitor
(Website), 12 September 2013), on the Web: <http://www.al-monitor.com/pulse/politics/2012/04/will-tribalism-inheritpolitical.html> (Accessed 15/12/2015).
(41) Farea al-Muslimi, «Tribes Still Rule in Yemen,» (Al-Monitor, 10 October 2013), on the Web: <http://www.
al-monitor.com/pulse/originals/2013/10/yemen-tribes-revolution-politics-saleh.html> (Accessed 12/12/2015), and Leslie Campbell, «Yemen: The Tribal Islamists,» (Wilson Center, 2015), on the Web: <https://www.wilsoncenter.org/ye
men-the-tribal-islamists> (Accessed 17/12/2015).
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القبيلة والـطــائـفــة والـمــذهــب والـعــرق عـلــى مستخدميها لـيـقــروا بـصـعــوبــة فـهــم األح ــداث .وعـ ّـبــر عبدالله
حميد الدين عن هذا الوضع بدقة عندما اعتبر أن استخدام مفهوم القبيلة في دراسة الحالة اليمنية من
سماه مفهوم «البنية القبلية» الــذي سمح لــه  -وفْق
دون توضيح مدلول القبيلة دفعه إلــى استخدام ما ّ
رأيه  -باستبعاد فكرة القبيلة كفاعل سياسي .وهنا يؤكد الكاتب أن المفاوضات السياسية القائمة منذ
سنوات بين اليمنيين ال تجري أبدً ا على مستوى القاعدة بل على مستوى شيوخ القبائل .ومع ذلك،
فهو ال يستخلص أي استنتاج منهجي بشأن مسار بحثه الــذي يعتمد فيه  -مــع جميع المحاذير التي
يعلنها  -على فكرة القبيلة.
منغمسا بعمق فــي اإلرث
لكن المثال الليبي أكـثــر إثــارة ربـمــا ،ألن األفــق األكــاديـمــي للمهتمين بــه ظــل
ً
األنثروبولوجي المغاربي وأطر تفكيره الكالسيكية؛ فاعتما ًدا على خلفية «هابيتوس القبيلة» ،لم يجد
سعيد ح ــداد( ((4أي آلـيــة فــي عـلــم االجـتـمــاع الـسـيــاســي تفسر لــه سـبــب تـخـ ّلــي بـعــض وزراء الـقــذافــي عنه
مـنــذ بــدايــة األح ــداث ســوى فــرضـيــة الـحـلــف الـقـبـلــي ،زاعـ ًـمــا أن الـقــذافــي كــان قــد شـ ّـكــل هــذا الـحـلــف من
قبائل مصراته وبني وليد والتبو ليحكم به ،لكن الحلف انهار بمجرد أن أعلن سكان بنغازي العصيان،
وهذا من دون اعتبار كل النقد الذي ُو ّجه إلى المقاربة االنقسامية التي استخدمت هذه الفكرة بحذر.
وفيما استنجد سعيد حــداد بفكرة الحلف القبلي لترتيب أحــداث «الـثــورة الليبية» ،اعتبر أوليفي بليز،
المتخصص بــدراســة ليبيا والـصـحــراء المغاربية ،أن ليبيا ظلت دائـمــا سجينة الـتـعــارض :شــرق  -غــرب/
دولــة  -قبيلة( ((4من دون أي اعتبار لمجمل الــروابــط التي تبلورت بين مكونات السكان المختلفة منذ
أكـثــر مــن قــرن مــن الــزمــن .وو ْف ــق الـمـنـهــج ذات ــه ،لــم يستطع ون ــاس والش ــر وتـيـنــازي وغ ـيــرهــم( ((4مـشــاهــدة
المجتمع الليبي خــارج فكرة القبيلة التي لم ينجح أحــد منهم في الربط بينها وبين األحــداث بــأدوات
إمبريقية سليمة(.((4
لكي نوضح للقارئ بشيء من التفصيل كيف يمكن «هابيتوس القبيلة» أن يضلل الباحث في دراسة
أح ــداث الــربـيــع الـعــربــي ،نـعــرض فــي مــا يـلــي الـمـقــاربــة الــي تـنــاول بـهــا مـحـمــد نـجـيــب بــوطــالــب مــا سـ ّـمــاه
(42) Saïd Haddad, «La Sécurité, «priorité des priorités» de la transition libyenne,» L’Année du Maghreb, vol. 9 (2013),
pp. 323-342.
(43) Olivier Pliez, «Est-Ouest, État-tribus… La Libye ne peut-elle échapper au mode binaire?,» dans: M’hamed Oualdi,
Delphien Pagès El-Karoui et Chantal Verdeil, dirs., Les Ondes de choc des révolutions arabes, contemporain publications; 36 (Beyrouth; Damas: Presses de l’Ifpo, 2014), pp. 235-248.

( ((4خــالــد حنفي« ،خــرائــط الـقــوى القبلية والسياسية والـجـهــاديــة فــي ليبيا بعد ال ـثــورة »،أوراق الـشــرق األوس ــط ،الـعــدد ( 64أيـلــول/
سبتمبر  ،)2014ص 55 - 51؛ Moncef Ouannes, «Composante endogène de la résurgence tribale,» pp. 255-262, et

Cristiano Tinazzi, «Tribalisme, politique, guerre,» traduit de l’italien par Véronique Durkheim, pp. 263-268, OutreTerre, no. 29, fasc. 3 (2011), and Wolfram Lacher, «Families, Tribes and Cities in the Libyan Revolution,» Middle East
Policy, vol. 18, no. 4 (Winter 2011), pp. 140–154.

( ((4واج ــه علي بــن سعد خــال دراسـتــه الـحــالــة الليبية مشكل ضبابية مفهوم القبيلة ،وامـتـنــع مــن الـجــزم بــأن مــا يـجــري مــن أحــداث
سياسية يمكن ترتيبه وفهمه وفق هذا المفهوم وفرضيته .انظرAli Bensaad, «Liens primordiaux, autoritarisme et soulèvement :

populaire en Libye,» dans: Michel Camau et Frédéric Vairel, dirs., Soulèvements et recompositions politiques dans le
monde arabe (Montreal: Presses de l’Université de Montréal, 2014), pp. 156-178.
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«األبـعــاد السياسية للظاهرة القبلية فــي المجتمعات الـعــربـيــة .مـقــاربــة سوسيولوجية للثورتين التونسية
والليبية»(.((4
معبرين عن ظاهرة
في مستهل البحث ،يقول المؤلف إن الثورتين التونسية والليبية تشكالن «نموذجين ّ
عودة القبيلة» ،مؤكدً ا أن القبيلة في ليبيا ت َُعد «‹معطى› [هكذا] استغله الثوار» .ورغم أنه صرح بعد ذلك
ً
حقيقيا» ،فقد واصــل تحليله من دون أي
تفككا
بأن «البنيات الفاعلة في القبيلة [التونسية] قد عرفت
ً
ً
حقيقيا»
«تفككا
منهجيا معنى عبارة
تعريف لما يعنيه بالقبيلة في هذه المجتمعات ،ومن دون أن يتمثّل
ً
ً
الـتــي استعملها .وتتمثّل الـظــاهــرة الـتــي حــاول شرحها ،اعـتـمــا ًدا على فـكــرة القبيلة ،فــي الـحـفــاوة والـكــرم
البالغين اللذين استقبل بهما سكان المناطق الـحــدوديــة للبالد التونسية الليبيين الـفــاريــن مــن الحرب.
وقد اعتمد نجيب بوطالب في بحثه على ما قال أنها مقابالت ،أجري بعضها وفْق تقنية «المجموعات
البؤرية» ،وكذلك سهرات ليلية وسمر مع الناس .وخلص في بحثه إلى أن السكان من الجانبين كانوا
يتصرفون بحسب ما تمليه عليهم بنيتهم االجتماعية القبلية التاريخية المستمرة في الحاضر.
بـمــا أن الـبــاحــث حــرر نفسه مــن الـحــاجــة إلــى مـفـهــوم دقـيــق لـمــا يـقـصــده بالقبيلة ،ووض ــع نفسه فــي حماية
المضمون الشائع لهذا المفهوم ،من دون اعتبار للنقاش األنثروبولوجي الدائر حول المسألة في األبحاث
المغاربية وغيرها ،فقد أصبح في مقدوره أن يقرأ االستعانة باألقربين والتوسط بأبناء البلد ،وانتشار العالقات
الزبونية ،وتوظيف العالقات الحميمية والتقليدية في التنافس السياسي  -وهــي ممارسات مــوجــودة في
تصرف الناس و ْفــق ما تمليه
جميع المدن التونسية والليبية وغيرها  -على أنها المؤشرات القطعية على ّ
حتميا  -إلــى االستنتاج الـتــالــي :إن
عليهم القبيلة .ومــن ثــم ،لــم يبق لــه إال الــوصــول  -بشكل يـكــاد يـكــون
ً
االستقبال الحار الــذي خص به أهــل الجنوب التونسي الليبيين وسمرهم وحديثهم عن األمـجــاد ،يمثّل
عملية إحياء واستذكار لظاهرة ما قبل استعمارية قديمة ح ّتمتها البنية القبلية للمجتمع اسمها «الصفوف
وثائقيا لهذا التفسير ،استنجد بوثيقة وردت في كتاب علي عبد اللطيف
القبلية» .وحتى يؤسس المؤلف
ً
حميدة في دراسـتــه المتعلقة بالدولة واالستعمار في ليبيا( ،((4وتقسم البالد إلــى صفوف متناحرة .وهي
وثيقة عثمانية يعود تاريخها إلى القرن التاسع عشر وموجودة اليوم في األرشيف الليبي ،وقد اعتمدها ً
أيضا
دي أغسطيني في وصفه العالقات بين سكان ليبيا ،ونقده التليسي بشدة في هذه النقطة(.((4
( ((4مـحـمــد نجيب بــوطــالــب« ،األبـعــاد السياسية للظاهرة القبلية فــي المجتمعات العربية :مقاربة سوسيولوجية للثورتين التونسية
والليبية( »،دراســة ،المركز العربي لألبحاث ودراســة السياسات ،الــدوحــة ،تشرين األول /أكتوبر  .)2011نُشرت الــدراســة الحقًا في
والجهوية فــي المجتمع العربي المعاصر :دراســة مقارنة للثورتين
شكل كتاب تحت عنوان :محمد نجيب بوطالب ،الظواهر القبلية
ّ
التونسية والليبية (بيروت؛ الدوحة :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات.)2012 ،
( ((4ع ـل ــي عـبــد الـ ّلـطـيــف حـمـيــدة ،الـمـجـتـمــع وال ــدول ــة واالس ـت ـع ـمــار فــي لـيـبـيــا :دراس ــة فــي األص ــول االجـتـمــاعـيــة واالق ـت ـصــاديــة والـثـقــافـيــة
لـحــركــات وسـيــاســات الـتــواطــؤ ومـقــاومــة االسـتـعـمــار ،1936 - 1830 ،سلسلة أطــروحــات الــدكـتــوراه (ب ـيــروت :مــركــز دراس ــات الــوحــدة
العربية.)1995 ،
( ((4دي أغسطيني ،سكان ليبيا.
بالنسبة إلــى نقد التليسي ألغسطيني راجــع بحثناMouldi Lahmar, «Italian Colonial Knowledge and Identity-Shaping in :
Libya: Dual Instrumentalization of Endogenous Anthropological Knowledge,» in: Franc̦ois Pouillon and Jean-Claude
;Vatin, eds., After Orientalism: Critical Perspectives on Western Agency and Eastern Re-Appropriations (Boston
Leiden: Brill, 2015), pp. 188-196.

تاسارد
 ةليبقلا باجح نود نم ةدهاشملا ةداعتسا وحن

يبين كيف يمنع «هابيتوس القبيلة» الباحث ،الــذي ال يعتبر بعلم
إن ما يهمنا في هــذا التحليل هو أنــه ّ
االجتماع االنعكاسي لبورديو( ،((4من مشاهدة مجمل عالقات التبادل الشاملة  -بمفهوم مارسيل موس
وظيفيا أمامها ،بل تستخدمها في بناء شبكات
كثيرا عالقات القرابة التي تتضاءل
ً
للعبارة  -وهي تتجاوز ً
تــواصــل وتـفــاعــل ال تـتـقــاطــع مــرجـعـيــاتـهــا وأهــدافـهــا مــع الـحـ ّـيــز الـضـيــق ال ــذي تستطيع الـقــرابــة الحقيقية أو
تلبس فكرة القبيلة بذهن الباحث ،لم يكن في مقدوره أن ينتبه إلى
الوهمية توظيفه .وهكذا ،فإنه بسبب ّ
قدم لها على أنها كذلك ،ولم يكن في مقدوره ً
أيضا أن يشاهد
أنه يتحدث عن منطقة حدودية حتى وإن َّ
مجمل الروابط االقتصادية واألمنية التي ارتبطت بالتهريب المتبادل للسلع ،وهو نشاط يقتضي سيولة
مالية غير بنكية وقائمة على الثقة المتبادلة بين األطــراف المعنية ،وعـلــى شبكة حماية خــاصــة تجري
بين أفــراد وعــائــات ،وأحيانًا تحت إشــراف مستثمرين أقــويــاء ،وتنخرط فيها مؤسسات أمنية وجمركية
من كال البلدين في مقابل الرشوة والدعم السياسي غير الرسمي لالقتصاد الموازي .ومن ثم ،لم يكن
أنثروبولوجيا ما أوجــده هذا النشاط وغيره من شبكات تواصل وتقارب
في مقدور الباحث أن يشاهد
ً
مما ُيعتقد أنه وليد القبيلة .بل من األحرى القول بأن التجارة هي التي أعادت اختراع
كثيرا ّ
وتعاون أقوى ً
الذاكرة التاريخية واستثمرتها في إدارة هذا الحدث الطارئ ،عن طريق حفاوة االستقبال والكرم اليوم
في مقابل ضمان تكثيف التواصل التجاري واإلنساني غدً ا ،كما لو أننا في حضرة أرغونوت مالنوسكي
في منظار مارسيل موس.

خاتمة :هل هناك مفعول رجعي الستعادة المشاهدة
من دون حجاب القبيلة؟
فــي الـبـحــث ال ــذي أج ــراه فــريــق مــن الـســوسـيــولــوجـيـيــن والـمــؤرخـيــن والــديـمــوغــرافـيـيــن والـجـغــرافـيـيــن بـشــأن
مجتمعا
الـمـنــاطــق الـتــي انــدلـعــت مـنـهــا ال ـثــورة الـتــونـسـيــة ،أثـبــت ه ــؤالء أن الـمـجـتـمــع الـمـحـلــي لـلـثــورة كــان
ً
جــديــدً ا بــامـتـيــاز ،ولِــد فــي رحــم االسـتـعـمــار وخــال فـتــرة مــا بعد االسـتـقــال ،ولــه جــذور مــؤكــدة فــي القرن
التاسع عشر .وحينما اندلعت األحداث في المدن الداخلية للبالد ،كان المنتسبون إلى المنظمة النقابية
الوطنية وناشطو خاليا أحزاب المعارضة (رغم ضعف هذه األخيرة) هم من قادوا جماهير المتظاهرين
الذين كانوا خارج كل تأطير حزبي .وكان معظم من تقدم الصفوف أساتذة من التعليم الثانوي ومعلمين
وموظفين وطلبة وأصـحــاب شـهــادات عليا عاطلين مــن العمل مــن كــا الجنسين .وكــانــت التظاهرات
تـســري فــي نـسـيــج ملتهب مــن الـعــاقــات االجـتـمــاعـيــة  -الـسـيــاسـيــة مـثــل الـنــار فــي الـهـشـيــم ،مـ ّتـبـعــة خطوط
روابط التبادل المهني والثقافي والسياسي ال روابط القرابة وتقسيمات الساللة والقبيلة والصف .خالل
هذه الدراسة ،شاهد الباحثون مختلف الفاعلين االجتماعين يتفاعلون ويصنعون تمثّالهم ويحددون
أهدافهم عبر اإلنتاج واالستهالك والتعليم والسوق ومراكمة رؤوس األمــوال والصراع على المصالح،
والكل في ترابط وثيق مع الدولة .في مقابل ذلك ،كانت األبحاث التي ُقدم بعضها  -في تونس وليبيا
(49) Pierre Bourdieu, «L’Objectivation participante,» Actes de la recherche en sciences sociales (A.R.S.S.), no. 150
(2003), pp. 43-58.
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عما
عما كانت تراه هذه األخيرة ال ّ
وسورية واليمن  -تلبس نظارات األنثروبولوجيا الكالسيكية ،باحثة ّ
هو موجود ً
فعل أمام أعينها.
خاليا من التعليم والسوق
السؤال هو :هل كان التاريخ االجتماعي للظاهرة السياسية في البالد العربية ً
ومــراك ـمــة رؤوس األمـ ــوال وال ـص ــراع عـلــى الـمـصــالــح ،وم ــا يـتـخـلــل ذل ــك كـلــه مــن أوج ــه مـخـتـلـفــة لـلـثـقــافــة
المنبثقة عنها والفاعلة فيها؟ إن كان الجواب بالنفي ،هل يمكن الفصل بين القرابة ومختلف الروابط
منهجيا اعتبار القرابة مو ّلدة للدينامية الفعلية للمجتمع
التي تنهض على هذه األنشطة ،وما الذي يبرر
ً
على المستوى المحلي أو الشامل؟ هناك بالتأكيد تحدٍّ منهجي بالغ التعقيد يقف أمام كل باحث يروم
نقل المشاهدة من روابط القرابة إلى روابط التبادل األوسع ،وهو يتمثّل في قلة المعلومات التي يمكن
الحصول عليها في ما يخص مضمون مجاالت التبادل المختلفة التي تجري بين أعضاء المجموعات
المحلية الصغيرة  -الريفي منها والـحـضــري  -مــوضــوع الـمـشــاهــدة .لكن البحث فــي هــذا االتـجــاه يكاد
يـكــون قــدر الـبــاحــث إذا مــا ابـتـغــى إع ــادة تـمـ ّثــل تــاريــخ الـظــاهــرة السياسية ومضمونها وشكلها فــي جميع
األوساط التي سيطر على فهمها مفهوم القبيلة .وهذا ما حاولنا القيام به حينما اعتبرنا أن المدخل إلى
دراسة الظاهرة السياسية في ليبيا منذ القرن التاسع عشر وحتى نهاية نظام معمر القذافي ليس الظاهرة
القبلية بل الظاهرة الزعامية ،وهو مقترح سمح لنا بإعادة األفراد الزعماء والعائالت إلى ساحة النشاط
واسعا أمام استخدام مفاهيم التبادل والسوق والصراع والمصالح
االجتماعي  -السياسي ،وفتح الباب
ً
والمنافع والـتــأويــل األيــديــولــوجــي للقيم الـتــي تـقــوم عليها الــروابــط االجتماعية ،ومــن ثــم نقل المشاهدة
من التجسدات المفترضة للتقسيمات القرابية في األشياء واألذهــان إلــى ّ
تشكل آليات صناعة السلطة
والنفوذ على أساس هرمي  -تصارعي ،وعلى نطاق أوسع.
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عزمي بشارة

َ
والمواطنة والديمقراطية
جدل الجامعة
ت ـع ـم ــل ه ـ ــذه الـ ــورقـ ــة ع ـل ــى ت ـح ـل ـي ــل ال ـع ــاق ــة ب ـي ــن ال ـت ـع ـل ـي ــم ال ـج ــام ـع ــي وال ـث ـق ــاف ــة ال ـم ـس ــان ــدة
لـلــديـمـقــراطـيــة ،رغــم صـعــوبــة إيـجــاد عــاقــة مـبــاشــرة بينهما ،خــاصــة إذا ُفـحـصــت كمتغيرات
وحيدة .وموضوع البحث ليس العالقة بين متغيرين هما نسبة عدد المتعلمين ودرجات
تـحـصـيـلـهــم الـعـلـمــي مــن جـهــة ،واح ـت ـمــال نـشــوء الــديـمـقــراطـيــة وثـبــاتـهــا إذا نـشــأت مــن جهة
أخرى ،بل هو الثقافة السياسية للمتعلمين وقيمهم .يستند هذا المبحث إلى استطالعات
الــرأي للمؤشر العربي لسنة  ،2015وهــي االستطالعات التي أظهرت أن المواقف من
الــديـمـقــراطـيــة والـمــواطـنــة ال تـتـغـ ّـيــر بـمــوجــب درج ــة الـتـعـلـيــم عـلــى مـسـتــوى اتـجــاهــات الــرأي
حيال الديمقراطية نظر ًيا ،لكن فــي المقابل تظهر التغيرات كلما كانت األسئلة تتطلب
ً
تحليل تفسير ًيا لهذه النتائج في دراســة مقارنة بين
وعمليا .ويقدم المبحث
عينيا
ً
موق ًفا ً
الـتــأثـيــرات المختلفة للمؤسسات الجامعية ولتعميم التعليم بالنسبة إلــى أوروبــا والحالة
العربية وعالقتها بالديمقراطية والمواطنة ،وباعتبار أن من المفترض أن تكون الجامعة،
مــن خ ــال الـتـجـمـعــات الـكـبـيــرة لـلـشـبــاب اآلت ــي مــن مـنــاطــق مـخـتـلـفــة وخـلـفـيــات اجـتـمــاعـيــة
مختلفة ،بوتقة صهر كبرى لألمة وبيئة طبيعية للمواطنة.

()1
يصعب إيجاد عالقة مباشرة بين التعليم الجامعي والثقافة المساندة للديمقراطية ،وال سيما إذا
ُفحصت العالقة بينهما كمتغيرات وحيدة ،وإذا تناول الفحص التأثير والتأثر خالل مدة زمنية
قصيرة .فنظرية التحديث عمو ًما تجد عالقة بين الديمقراطية ودرجــة انتشار التعليم في دول مختلفة،
وكذلك اتساع حجم الطبقة الوسطى ،وغير ذلك من المتغيرات التي تشير إلى ّ
تجذر عملية تحديث
خصوصا ،بمعنى أن الديمقراطية اللبرالية تحديدً ا
تاريخيا
المجتمع ،وهــذا صحيح عمو ًما وصحيح
ً
ً
نشأت في المجتمعات التي تتوافر لدى مواطنيها القدرة على المشاركة السياسية – االجتماعية وتبادل
ال ــرأي فــي الـشــؤون الـعــامــة والتعبير عــن ال ــرأي ونـشــره وإدارة الـحــوار والـتـنــوع ،وغـيــر ذلــك ،فــي الفضاء
واألمية.
العمومي .هذه كلها تشترط انتشار المعرفة والتعليم وتقليص عدد ضحايا الجهل
ّ
* مفكر عربي ،المدير العام للمركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،رئيس تحرير عمران.
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ـاركــة فــي االنـتـخــابــات ،ولـكــن الـنــزعــات الشمولية
فــي الـبــدايــة أتيحت ألقلية مــن هــذه المجتمعات الـمـشـ َ
الـسـلـطــويــة واأليــديــولــوج ـيــات الـشـمــولـيــة نـشــأت أيـ ًـضــا فــي الـمـجـتـمـعــات الـحــديـثــة ،وان ـت ـشــرت فـيـهــا ال فــي
المجتمعات التقليدية .هذا يعني أن الحداثة شرط للديمقراطية اللبرالية ،غير أنها ليست ً
كافيا؛
شرطا ً
فثمة عوامل أخرى ال بد من أخذها بعين االعتبار عند دراسة نشوء الظاهرة التاريخية المتمثّلة في هذا
َّ
المركب المتميز من الحقوق السياسية والحريات المدنية واآلليات السياسية  -االجتماعية المت َفق عليها
للحفاظ على هذه الحقوق والحريات ،ومأسسة انتخاب المواطنين ممثليهم دور ًيا في سلطة تشريعية
نسبيا عــن السلطة التنفيذية ،والـحـفــاظ على استقالل الـقـضــاء .فـهــذه الـظــاهــرة التاريخية الغنية
منفصلة ً
في تركيبها ال يفسرها عامل واحد ،وال سيما إذا كنا نبحث في عملية نشوئها التاريخي التدريجيّ .أما
إمكانية تعميمها وإعــادة بنائها في مجتمعات ال تتوافر فيها بالضرورة شــروط نشوئها التاريخية ،فإنها
يميز الباحثون بين األمرين.
موضوع آخر ،وقلما ّ

مدرسيا ،ثالثة مؤشرات أساسية هي :التعليم
يتضمن معيار التنمية البشرية لألمم المتحدة ،الذي بات
ً
ٍ
َ
ومعدل دخــل الفرد ومــدة حياة األفــراد المتوقعة عند الــوالدة ،بنا ًء على متوسط مــا .وتتصدر الــدول التي
ينتشر فيها التعليم من حيث الكم والكيفٌّ ،
كل من بلجيكا وأستراليا وفنلندا والدنمارك ،بينما نجد في
دول مثل التشاد ومالي وبوركينا فاسو والنيجر .وتُعتبر الدول األولى جميعها ً
نهاية القائمة ً
دول ديمقراطية
بحسب معايير ٍّ
كل من مجلة  The Economistوالمنظمة غير الحكومية ّ .Freedom Houseأمــا الدول
التي تقع في نهاية قائمة التنمية البشرية ،فليست ً
دول ديمقراطية إال من حيث كونها تُجري انتخابات من
حين إلى آخر ،حتى لو أدت هذه االنتخابات في كل مرة إلى احتراب أهلي .لكن س ّلم الديمقراطية وس ّلم
خصوصا إذا استثنينا قمة القائمة وأسفلها .هذا ً
أول؛
التعليم ليسا متطابقين بالضرورة على طول القائمة،
ً
سببا والثاني نتيجة ،بل ثمة تفاعل بينهما .كما أن هناك عوامل أخرى مهمة
ً
وثانيا ،ال يشكل الواحد منهما ً
معا.
آن
في
الديمقراطية
واحتماالت
البشرية
التنمية
زيادة
في
تساهم
وربما
االعتبار،
بعين
تؤخذ
لم
ً
مــن الـمـعــروف أن ثمة أنظمة دكـتــاتــوريــة مهتمة بالتحديث ،أو أنظمة سلطوية ريعية قــادرة على اإلنـفــاق
مجانيته وديموقراطيته بحيث يوفر فرص تحصيله ألكبر عدد ممكن من الناس،
على التعليم ،بل وتعميم ّ
توسع في الحريات المدنية والحقوق السياسية .ولكن ال شك أن في حالة
من دون أن يؤدي ذلك إلى
ٍ
تعلما أنها أكثر مــن غيرها احتضانًا للتحول
نشوء تحول ديمقراطي ،يمكن اعتبار المجتمعات األكـثــر ً
الديمقراطي ،وال سيما حين يتميز التعليم بالجودة التي تشتمل على تطوير مهارات المتعلم ومعارفه
النقدية ،والحس بقيمة الــذات بحيث يكون المتعلم ً
ومتطلعا إلــى المشاركة
قابل لنقد نفسه ومحيطه،
ً
قائما فيها ساهم في
والتأثير .فإذا أخذنا تونس على سبيل المثال ،نجد أن النظام االستبدادي الذي كان ً
تطوير التعليم بتخصيص الجهد والمال وتوفير الرؤية الالزمة لذلك .وال نعرف الكثير عن وجود عالقة
وتفجر الثورة الديمقراطية في تونس ،ولكن حين بدأ التحول الديمقراطي بعد
مباشرة بين درجة التعليم
ّ
سقوط النظام ،كان المجتمع التونسي أكثر من المجتمع المصري ،على سبيل المثال ،جاهزية الحتضانه،
وكانت النخب السياسية التونسية أقــدر على صنع حلول وســط؛ فالتعليم في المجتمع المصري ليس
بالقدر نفسه من المستوى واالنتشار اللذين يتمتع بهما التعليم في تونس ،وهذه المقارنات العينية تفيد
نقدر من دون مجازفة كبرى أن انتشار التعليم عامل مهم في هذه
عندما تتشابه الـظــروف .ويمكننا أن ّ
الحالة ،ولكن من غير إهمال عوامل أخرى ،مثل قوة الجيش في مصر مقارنة بقوة الجيش في تونس،
وأهمية مصر بالنسبة إلى دول الخليج المعارضة للتحول الديمقراطي ،وغيرهما من العوامل.

تاسارد
ةيطارقميدلاو ةنَطاوملاو ةعماجلا لدج

فــي رأيــي أن األفـكــار الـتــي تــؤكــد الـعــاقــة بـيــن انـتـشــار التعليم ومـسـتــواه مــن جـهــة والــديـمـقــراطـيــة ونشوئها
تعبيرا عنها في نظريات
واستقرارها في المجتمعات من جهة أخرى تعود إلى تقاليد التنوير التي وجدت ً
الـتـحــديــث أيـ ًـضــا .والـمـثــال ال ــذي يـعــود إلـيــه كـثـيــر مــن الـبــاحـثـيــن بـشــأن ه ــذا ال ـمــوضــوع ،وال ــذي اسـتـخــدم
خصوصا مقاله المنشور سنة  1959تحت عنوان
معطيات إحصائية ،هو كتابات سيمور مارتن لبست،
ً
«بعض المتطلبات االجتماعية للديمقراطية»(((.
َ
المواطنة الفاعلة وتشكيل
تفترض نظريات التحديث أن التعليم يساهم في تمكين المواطن من ممارسة
رأي والمشاركة في مداوالت عقالنية وتطوير الحاجة إلى احترام كرامته العقلية والجسدية ...وغير ذلك،
وهذا يعزز قابلية المجتمعات للديمقراطية .وثمة نماذج إحصائية متأخرة تؤكد هذه النظرية ،من ذلك،
ً
مثل ،كليمنتي الذي كتب أن الدول التي كانت في سنة  1960تتمتع بمتوسط درجة تعليم لسكانها من
أربع سنوات تعليمية هي جميعها اآلن (سنة  )2007دول ديمقراطية ،في حين أن الدول التي كان لديها
متوسط درجة تعليم من سنة واحدة في سنة  1960كانت ال تزال حتى سنة  2000تُحكم بأنظمة حكم
سلطوية((( .ويصل الباحث فــي نموذجه النظري وتطبيقه اإلحصائي (الــذي يعتمد على نظرية العدالة
ويطبقها على «تــوزيــع التعليم» أيـ ًـضــا ،ولـيــس على تــوزيــع الـثــروة فـقــط) إلــى نتيجة مفادها أن
التوزيعية،
ّ
تحصله نخبة صغيرة وإنما درجة انتشار التعليم التي
المؤثر في متغير التعليم ليس مستوى التعليم الذي ّ
(((
هي العامل الرئيسي الذي يشجع على المشاركة السياسية ويساند الديمقراطية  .هذه هي النتيجة التي
مجيبا بذلك
توصل إليها بعد مقارنة إحصاءات  140دولة في الفترة الواقعة بين سنتي  1965و،2000
ً
عن بحوث أخرى ُأجريت ُ
مهما ،وأن تثبيت العالقة بين التعليم والتحول
وأكد فيها أن عامل التعليم ليس ً
الديمقراطي ناجم عن حذف عوامل أخرى كثيرة تؤثر فيهما ،أي أن ارتفاع مستوى التعليم والديمقراطية
ربما يكونان نتائج ألسباب أخرى تحذفها النماذج اإلحصائية ،مثل التجربة االستعمارية السابقة ووجود
تجارب ديمقراطية سابقة في مثل هذه البلدان ،وغيرهما من العوامل(((.
ُيـطــرح هـنــا س ــؤاالن مـهـمــان يــرتـبــط أحــدهـمــا بــاآلخــر ،ولـهـمــا ،فــي رأيـنــا ،عــاقــة بـنـشــوء الــديـمـقــراطـيــةً :
أول،
مــا هــو مــدى انـتـشــار التعليم فــي مجتمع مــن المجتمعات؟ وثــانـ ًـيــا ،هــل يساهم التعليم فــي ردم الفجوة
االجتماعية بين الطبقات بمساهمته في نقل أبناء الفقراء إلى الطبقات الوسطى؟ يمكن اإلجابة عن هذا
السؤال بعقد مقارنة بين فجوات في الدخول تظهر كلما ازدادت سنوات التعليم .ونحن نــرى أن ردم
الهوة وضعف االستقطاب الطبقي هما من العوامل المهمة في الحفاظ على تعددية سياسية تستند إلى
طبقة وسطى واسعة تساهم في اندماج الفئات المختلفة ،وفي تالحم المجتمع.
نعتقد أن فــي حــالــة تعميم الـنـمــوذج الــديـمـقــراطــي عـلــى مجتمعات تفتقر إلــى ظــروف نـشــوئــه التاريخية
وال تمر بالسيرورة التاريخية التدريجية نفسها التي قادت إليه ،تزداد أهمية عامل وجود نخبة اجتماعية

»(1) Seymour Martin Lipset, «Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy,
American Political Science Review, vol. 53, no. 1 (March 1959), pp. 69-105.
(2) Amparo Castello-Climent, «On the Distribution of Education and Democracy,» Journal of Development Economics,
vol. 87, no. 2 (October 2008), p. 179.

((( المصدر نفسه ،ص . 180

(4) Daron Acemoglu [et al.], «From Education to Democracy?,» American Economic Review, vol. 95, no. 2: Papers and
Proceedings of the One Hundred Seventeenth Annual Meeting of the American Economic Association, Philadelphia, PA,
January 7-9, 2005 (May 2005), pp. 44-49, on the Web: <http://www.jstore.org/stable/4132788>.
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وفكرية متنورة ومؤمنة بهذا النموذج وترغب في تعميمه((( .فهل وجــود مثل هــذه النخبة مرتبط ً
أصل
بانتشار التعليم؟ هــذا ســؤال مهم .ومــن الطبيعي أن نكمل هــذا الـســؤال بـســؤال آخــر ،وهــو :هــل تُنشئ
الجامعات العربية مثل هذه النخبة؟ وهل ُيتو َّقع منها ذلك ً
أصل؟
هــذا مـبـحــث مـخـتـلــف عــن الـعــاقــة بـيــن انـتـشــار الـتـعـلـيــم ودرج ــة الـتـعـلـيــم مــن نــاحـيــة وإمـكــانـيــة نـشــوء نـظــام
ديمقراطي وترسخه من ناحية أخــرى ،وليس موضوعه العالقة بين متغيرين هما نسبة عدد المتعلمين
ودرج ــات تحصيلهم العلمي مــن جـهــة ،واحـتـمــال نـشــوء الديمقراطية وثباتها إذا نـشــأت ،بــل إنــه متعلق
بثقافة المتعلمين السياسية وقيمهم ،وتحديد ما إذا هي قيم ديمقراطية أم ال .وهو يفترض أن ثمة أهمية
للثقافة الديمقراطية وانتشارها ،ووجود ديمقراطيين في عملية التحول الديمقراطي.

()2

يقترح بعض النماذج النظرية إ ًذا أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي في مجتمع ما ،أصبح هذا المجتمع
ً
تحول
مهيأ للتحول الديمقراطي .وفي السياق نفسه ،كلما ازدهــر المجتمع اقتصاد ًيا ازدادت إمكانية ّ
َّ
المجتمع إلى الديمقراطية .تعتمد هاتان الفرضيتان على دراسات ُط ّبقت على مجتمعات غربية وعلى
مجتمعات أميركا الالتينية ً
أيضا (خالل ما ُس ّمي موجات التحول الديمقراطي) .بطبيعة الحال ،شهدت
نموا في مستويات
كبيرا خالل العقود الخمسة الماضية ،كما شهدت ً
المجتمعات العربية ً
نموا اقتصاد ًيا ً
التعليم ما قبل الجامعي بشكل خاص ،وال سيما منه ما يؤلف اليوم التعليم األساسي ،إضافة إلى النمو
قياسا بما كان عليه قبل ذلك.
السريع للتعليم الجامعي
ً



التحصيل العلمي في منطقة الشرق األوسط ،للذين تبلغ أعمارهم  25سنة فأكثر
(((
للسنوات  1975و 1985و 2000
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2000




1985





1975

 


((( عزمي بشارة ،في المسألة العربية :مقدمة لبيان ديمقراطي عربي (بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)2007 ،ص .23-22

(6) Ahmed Galal, The Road not Traveled: Education Reform in the Middle East and North Africa, MENA Development
Report (Washington, DC: World Bank, 2008), p. 99, Available online: <http://siteresources.worldbank.org/INTMENA/
Resources/EDU_Flagship_Full_ENG.pdf>.
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بالنسبة إلى العالقة بين درجة التعليم وتوافر ثقافة ديمقراطية أو موقف مساند للديمقراطية عند األفراد،
أظـهــرت دراســة مبنية على الباروميتر الـعــربــي أن ليس ثمة عــاقــة مــن هــذا الـنــوع ،وهــو مــا جعله يطرح
سـ ً
ـؤال ال عــن نظرية التحديث وإنـمــا عــن نــوع التعليم الــذي يتلقاه الطالب فــي الجامعات الـعــربـيــة(((.
وتأكد في إحصاءات أخرى أن موقف الجامعيين من مساندة الديمقراطية ال يختلف عن موقف غير
الـجــامـعـيـيــن ،ولـكـنــه بــالـمـجـمــل مــوقــف مـســانــد لـهــا .فـكـيــف نــربــط بـيــن تــوافــر مــوقــف مـســانــد للديمقراطية
ل ــدى األغـلـبـيــة واس ـت ـمــرار األنـظـمــة الـسـلـطــويــة ،أو تـعـ ّثــر ال ـم ـحــاوالت األول ــى فــي الـتـحــول الــديـمـقــراطــي
بعد سنة  .2011ســوف نحتاج خــال البحث إلــى تمييز جــديــد ،وهــو التمييز بين الـمــوقــف المساند
للديمقراطية نظر ًيا وتوافر قيم ديمقراطية لدى الفرد تساهم في صمود الموقف النظري في الممارسة
عمليا.
الديمقراطية
ً

يمكننا ً
أيضا االستناد إلى دراسة مدى تأييد المواطنين في بلدان المنطقة العربية للديمقراطية بالتقاطع
مع مستويات تعليمهم ودخــل ُأسرهم االقتصادية ،وذلــك باالعتماد على بيانات استطالعات المؤشر
(((
العربي لسنة 2015؛ فهذا المؤشر
يتضمن منذ انطالقته على مجموعة من المؤشرات التي تقيس
ّ
م ــدى انـتـشــار بـعــض الـقـيــم الــديـمـقــراطـيــة األســاس ـيــة ل ــدى الـمــواطـنـيــن ،وذل ــك بــاالعـتـمــاد عـلــى مـجـمــوعــة
مــن التحليالت واالخـتـبــارات اإلحصائية لفحص العالقة بين الـتــرابــط بين اتـجــاهــات المستجيبين نحو
الديمقراطية ومستوى تعليمهم ،فاخ ُتبرت المؤشرات التالية:

 اتجاهات المستجيبين نحو بعض المقوالت السلبية بشأن النظام الديمقراطي ،ومتضمنة في استطالعالمؤشر العربي ،ومن شأنها قياس مدى رواج هذه المقوالت من عدمه:
• في النظام الديمقراطي يسير األداء االقتصادي للبالد بشكل سيئ.

• يتسم النظام الديمقراطي بأنه غير حاسم/مليء بالمشاحنات.

• األنظمة الديمقراطية غير جيدة في الحفاظ على النظام العام.
• النظام الديمقراطي يتعارض مع اإلسالم.

مهيأ لممارسة النظام الديمقراطي.
• مجتمعنا غير َّ

ويـفـتــرض الـمــؤشــر الـعــربــي أن مــدى مــوافـقــة المستجيبين على هــذه الـعـبــارات أو معارضتهم لها يعكس
تقييما لها .وعند تحليل اتجاهات
درجة تأييد الديمقراطية ،وما أسميناه أعاله موق ًفا من الديمقراطية أو ً
المستجيبين ذوي التعليم الجامعي نحو هذه العبارات ،مقارن ًة باتجاهات نظرائهم ممن هم من ذوي
جدا بين نِسب
التعليم األقل من جامعي (أمي/ملم ،ابتدائي ،متوسط ،ثانوي) ،نجد أن الفروق طفيفة ًّ
((( عامر مهدي دقو« ،العالقة بين التعليم الجامعي والديمقراطية في الوطن العربي »،عمران ،السنة  ،4العدد ( 13صيف ،)2015
ص .26
((( ال ـمــؤشــر الـعــربــي اسـتـطــاع سـنــوي ُيـنـفــذه الـمــركــز الـعــربــي لــأبـحــاث ودراس ــة الـسـيــاســات فــي الـبـلــدان الـعــربـيــة الـتــي يـتــاح فيها تنفيذ
االستطالع وتتوافر فيها األطر اإلحصائية العامة ،لسحب العينات الممثلة لمجتمعاتها ،وذلك بهدف الوقوف على اتجاهات الرأي
الـعــام الـعــربــي نحو مجموعة مــن الـمــوضــوعــات االقـتـصــاديــة واالجتماعية والسياسية ،بما فــي ذلــك اتـجــاهــات الــرأي الـعــام نحو قضايا
َ
المواطنة والـمـســاواة والمشاركة المدنية والسياسية .انظر الموقع اإللكتروني<http://www.dohainstitute.org/ :
الديمقراطية وقيم

release/7a3ec170-23c7-430b-9c7d-306ad03b4a15>.
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التأييد لهذه الـعـبــارات (أي المعارضين للنظام الديمقراطي) عند المستجيبين ذوي التعليم الجامعي
ونِ ـســب تــأيـيــد الـمـسـتـجـيـبـيــن ذوي الـتـعـلـيــم األق ــل مــن جــامـعــي .وع ـنــد اخـتـبــار ه ــذه الـنـتــائــج إحـصــائـ ًـيــا من
خالل اختبار  t-Testواختبار ANOVA((( الذي يفحص وجود عالقة جوهرية من الناحية اإلحصائية،
يظهر أن هنالك عالقة ترابطية بين مستوى تعليم المستجيبين وموقفهم من الديمقراطية ،إال أن هذه
العالقة ضعيفة جدً ا؛ إذ إن الفروق بين اتجاهات المستجيبين ذوي التعليم الجامعي نحو الديمقراطية
إحصائيا؛ أي إنها غير
عتد بها
واتجاهات المستجيبين من ذوي التعليم األقل من جامعي ضئيلة ،وال ُي ّ
ً
جوهرية من الناحية اإلحصائية.
المستجيبون المؤيدون والمستجيبون المعارضون للمقوالت الخمس السلبية
عن النظام الديمقراطي ،بحسب مستواهم التعليمي
المستوى التعليمي

أوافق بشدة/أوافق

أعارض/أعارض بشدة
المجموع

أقل من جامعي
33.0

67.0

100

جامعي

28.7

71.2

100

 تأييد المستجيبين للنظام الديمقراطي من خالل قياس:• اتجاهات المستجيبين نحو عبارة «النظام الديمقراطي قد يكون له مشكالته لكنه أفضل من غيره».

• اتجاهات المستجيبين نحو مــدى مــاءمــة نظام سياسي ديمقراطي تتنافس فيه جميع األحــزاب مهما
كــانــت بــرامـجـهــا ،مــن خــال االنـتـخــابــات الـنـيــابـيــة ،وتـشـكــل الـحـكــومــات عـلــى أس ــاس نـتــائــج االنـتـخــابــات
سياسيا في بلدانهم.
ليكون نظا ًما
ً

يـقـيــس ه ــذا ال ـجــزء م ــدى تـفـضـيــل الـمـسـتـجـيـبـيــن لــأنـظـمــة الــديـمـقــراطـيــة؛ أي كـلـمــا زادت ال ـمــواف ـقــة على
دعما للنظام الديمقراطي بصفة عامة ،وألن يكون هو النظام
العبارتين السابقتين كان المستجيبون أكثر ً
السياسي الحاكم في بلدانهم .وعند تحليل اتجاهات المستجيبين نحو هاتين العبارتين بالتقاطع مع
مستوياتهم التعليميةُ ،مقسمة بين ذوي التعليم الجامعي وذوي التعليم األقل من جامعيّ ،بينت النتائج
أن ال ِّنسب تكاد تتطابق بين المستجيبين من ذوي التعليم الجامعي ونظرائهم من ذوي التعليم األقل من
جامعي .وتدل اختبارات الـ  t-Testوالـ  ANOVAاإلحصائية ً
أيضا على عدم وجود عالقة ترابطية بين
التأييد للنظام الديمقراطي والتعليم الجامعي.
((( اخـتـبــار  t-Testهــو مــن أهــم االخـتـبــارات اإلحصائية وأكـثــرهــا اسـتـخــدا ًمــا فــي البحوث والــدراســات للكشف عــن وجــود اختالفات
جوهرية ذات دالالت إحصائية بين نتائج متغير تابع في مجموعتين من العينة نفسها .يقيس اختبار  ANOVAالفروق بين متوسط
النتائج لثالث مجموعات أو أكثر (متغير مستقل واحد لثالث مجموعات أو أكثر) ،وما إذا كانت هذه الفروق ذات داللة إحصائية.
لـمــزيــد مــن الـمـعـلــومــات ان ـظــرSoleman H. Abu-Bader, Using Statistical Methods in Social Science Research: With a :
Complete SPSS Guide, Rev. Ed. (Chicago, IL: Lyceum Books, 2011), pp. 221–247.
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المستوى التعليمي
جامعي
أوافق بشدة/أوافق

المستجيبون المؤيدون والمستجيبون
المعارضون لمقولة أن النظام الديمقراطي
أعارض/أعارض بشدة
قد يكون له مشكالته ،لكنه أفضل من
المجموع
غيره بحسب مستواهم التعليمي
اتجاهات المستجيبين نحو مدى مالءمة مالئم جدً ا/مالئم
النظام الديمقراطي ليكون نظا ًما سياسيا
ً غير مالئم إلى حد ما/غير مالئم
في بلدانهم بحسب مستواهم التعليمي
على اإلطالق
المجموع

أقل من جامعي

76.5

77.2

23.5

22.8

100

100

81.7

83.8

18.4

16.1

100

100

 مدى قبول المستجيبين بمبدأ تداول السلطةعند تحليل اتجاهات المستجيبين بحسب مستواهم التعليمي نحو مدى قبولهم بأحد المبادئ األساسية
في النظام الديمقراطي (مبدأ تــداول السلطة) ،وذلــك من خالل سؤالهم «هل تقبل أم تعارض استالم
حــزب سـيــاســي ال تـتـفــق مــع أف ـكــاره وبــرنــامـجــه للسلطة إذا مــا حـصــل عـلــى عــدد أص ــوات يــؤهـلــه للحكم
ضمن انـتـخــابــات حــرة ونــزيـهــة؟» ،أظـهــرت النتائج أن هنالك فــرو ًقــا فــي نِـســب الــذيــن يقبلون بــذلــك بين
المستجيبين ذوي التعليم الجامعي مقارن ًة بالمستجيبين من ذوي التعليم األقــل من جامعي ،كما هو
«مربع كاي» ) Chi-Square(( ((1اإلحصائي لفحص العالقة
مبين في الجدول أدناه .وعند إجراء اختبار ّ
بـيــن مـسـتــوى التعليم للمستجيبين ومــدى قـبــولـهــم بـمـبــدأ ت ــداول الـسـلـطــة ،أظـهــرت الـنـتــائــج وجــود عالقة
ترابطية متوسطة القوة وليست ذات أهمية ،لكن ال يمكن إهمالها.
ال تفحص األسئلة أعاله وجود قيم ديمقراطية ،بل تشخص موق ًفا نظر ًيا من الديمقراطية ،قد ال ترافقه
قيم ديمقراطية .وفي رأينا أن ما يتحكم في سلوك األفراد في الممارسة أمور عدة ،مثل القيم والعصبيات
والمصالح وغيرها من الدوافع ،وليس المواقف النظرية.

قيما ديمقراطية
ونحن نتوقع أن تنخفض في حالة المجتمعات العربية التي نفحصها نسبة من يحملون ً
إيجابيا ،وذلك عند توجيه أسئلة عينية أكثر،
إلى ما دون نسبة من يتب ّنون تجاه الديمقراطية موق ًفا نظر ًيا
ً
أي إن النسبة تنخفض كلما ازداد السؤال عينية وقر ًبا من ظروف الفرد العينية.
نــاحــظ فــي مــا يـلــي نـسـ ًـبــا مـخـتـلـفــة عـنــد اإلج ــاب ــة عــن س ــؤال هــو أق ــرب إل ــى ق ـيــاس ال ـق ـيــم .وال ـس ــؤال هــذا
ال يشخص موق ًفا نـظــر ًيــا ،بــل يتساءل عــن سلوكيات مـحــددة لــدى الـفــرد محكومة بقيم ،وهــي قبوله أو
عدم قبوله حكم حزب يختلف معه إذا وصل إلى الحكم من طريق انتخابات.

( ((1اختبار «مربع كاي» ُيعرف ً
أيضا باسم اختبار «مربع كاي بيرسون» ،و ُيستخدم لمقارنة توزيع متغير واحد بالعالقة (الرابطة) بين
متغيرين ،بشرط أن تكون هذه المتغيرات متغيرات فئوية .انظر.Abu-Bader, p. 285 :
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هـنــا تـنـخـفــض الـنـسـبــة كـمــا ن ــرى ،ويـ ــزداد ال ـتــرابــط بين
درجة التعليم والقيم الديمقراطية.
ف ــي ال ـم ـح ـص ـلــة ال ـن ـه ــائ ـي ــة ،وب ــاالع ـت ـم ــاد ع ـل ــى ن ـتــائــج
االخـ ـتـ ـبـ ــارات ال ـس ــاب ـق ــة ف ــي م ــا ي ـت ـع ـلــق ب ــال ـع ــاق ــة بـيــن
ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـج ــام ـع ــي ودع ـ ــم ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ،ن ـج ــد أن
ال ـعــاقــة بـيــن الـتـعـلـيــم الـجــامـعــي ودع ــم الــديـمـقــراطـيــة
وإمـ ــا ضـعـيـفــة وغ ـيــر جــوهــريــة مــن
ّإمـ ــا غ ـيــر م ــوج ــودة ّ
ال ـنــاح ـيــة اإلح ـص ــائ ـي ــة ،ح ـتــى ف ــي ح ــال وجـ ــود عــاقــة
ترابطية .ولكن العالقة تصبح أوثــق كلما انخفضت
النسبة؛ أي كلما انخفضت نسبة المواقف المؤيدة
للديمقراطية (وال سيما على مستوى القيم) ازدادت
الفجوة بين المتعلمين وغير المتعلمين.

اتجاهات المستجيبين نحو قبولهم أو
معارضتهم الستالم حزب سياسي ال يتفقون
مع أفكاره وبرنامجه للسلطة إذا ما حصل على
عدد أصوات يؤهله للحكم ضمن انتخابات
حرة ونزيهة ،بحسب مستواهم التعليمي
المستوى التعليمي

أقبل

أعارض

المجموع

أقل من جامعي
53.9
46.1

100

جامعي

61.6

38.4

100

ونحن نتوقع أن تنخفض النسبة أكثر إذا سألنا عن اسم حزب عيني ،أو إذا سألنا عن حق غير المسلم
(أو غير السني أو غير الشيعي في بعض البلدان) إذا كانت طائفة المستجيب للسؤال مختلفة.
فــي هــذا السياق ،مــن المفيد تحليل اتجاهات الــرأي الـعــام نحو مــدى قبوله أو معارضته تــو ّلــي منصب
ٍ
أساس جندري أو إثني أو ديني أو مذهبي محدد؛ فقد ُسئل المستجيبون
رئيس الــوزراء في بلده على
في البلدان المستطلعة آراء مواطنيها ضمن المؤشر العربي لعام  ،2015عن مدى قبولهم أو معارضتهم
ا/إثنيا(ُ ،((1سئل
تو ّلي امرأة منصب رئيس الــوزراء( .((1وفي البلدان التي تتضمن مجتمعاتها ً
ثقافي ً
تنوعا ً
ٍ
مكون ثقافي أو إثني من غير أصل المستجيب الثقافي
المستجيبون إن كانوا يقبلون رئيس الوزراء من
(((1
دينيا ُ ،سئل المستجيبون إن كانوا يوافقون أو يعارضون
واإلثني .وفي المجتمعات التي تتضمن ً
تنوعا ً
تنوعا
تو ّلي منصب رئيس الوزراء شخص من دينٍ غير دين المستجيب .وفي المجتمعات التي تتضمن ً
مذهبيا(ُ ،((1سئل المستجيبون إن كانوا يوافقون أو يعارضون تو ّلي منصب رئيس الــوزراء شخص من
ً
ٍ
مذهب غير مذهب المستجيب.

تُظهر النتائج أن مستويات الـقـبــول لــدى مــواطـنــي المنطقة العربية نحو كـ ٍّـل مــن هــذه الـعـبــارات أقــل من
ٍ
حزب سياسي يختلفون مع
مستويات انحيازهم إلى النظام الديمقراطي ،وأقل من نِسب قبولهم استالم
مبادئه وبرامجه .وعند تحليل اتجاهات الــرأي العام لكل سـ ٍ
ـؤال من هذه األسئلة بالتقاطع مع مستوى
المستجيبين التعليمي (أقل من جامعي ،وجامعي فأعلى) ،يظهر أن نِسب الموافقين بين المستجيبين
الجامعيين أعلى منها بين المستجيبين ذوي التحصيل التعليمي األقــل من الجامعي بنحو سبع نقاط
مئوية ،وهي نِسب جديرة بالمالحظة ومرتفعة مقارنة بالنتائج التي أظهرها تحليل التقاطعات السابقة

(ُ ((1سئل المستجيبون في الكويت عن رئيس مجلس األمة (النواب) ً
بدل من رئيس الوزراء ،وسئل المستجيبون في السعودية عن
رئيس مجلس الشورى.
(ُ ((1طرح هذا السؤال في موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس ومصر والسودان وفلسطين واألردن والعراق والسعودية والكويت.
(ُ ((1طرح هذا السؤال في مصر والسودان وفلسطين ولبنان واألردن والعراق.
(ُ ((1طرح هذا السؤال في الجزائر والعراق والسعودية والكويت ولبنان.
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إحصائيا ،للوقوف على
المتعلقة باتجاهات الــرأي الـعــام نحو الديمقراطية .وعند اختبار هــذه النتائج
ً
وج ــود عــاقــة تــرابـطـيــة بـيــن الـمـسـتــوى الـتـعـلـيـمــي لـلـمـسـتـجـيـبـيــن واتـجــاهــاتـهــم فــي كــل س ـ ٍ
ـؤال مــن األسـئـلــة
السابقة ،باستخدام
اختباري  ANOVAو t-Testاإلحصائيين ،تُظهر النتائج وجــود عالقة ترابطية بين
َ
مستوى تعليم المستجيبين ومواقفهم على تو ّلي منصب رئيس الــوزراء امــرأة أو شخص من ديانة غير
ديانتهم أو من مذهب غير مذهبهم أو من مكون ثقافي/إثني غير مكونهم الثقافي/اإلثني .ومن المهم
تأكيد أن هذه العالقة الترابطية عالقة قوية تسمح بالقول إنه كلما ارتفع مستوى التعليم للمستجيب إلى
جامعي فأعلى ،ارتفعت نسبة قبوله لتلك العبارات.
اتجاهات المستجيبين نحو قبولهم أو معارضتهم تو ّلي منصب رئيس الوزراء في بلدانهم امرأة أو
شخص من مذهب غير مذهب المستجيب ،أو شخص من ديانة غير ديانة المستجيب أو من أصل
ثقافي/إثني غير أصل المستجيب الثقافي/اإلثني ،بحسب مستواهم التعليمي
المستوى التعليمي
أقل من جامعي

جامعي فأعلى

امرأة
أوافق بشدة/أوافق
أعارض/أعارض بشدة
المجموع
من ديانة غير ديانتك (مسيحي)
أوافق بشدة/أوافق
أعارض/أعارض بشدة
المجموع
من أصول ثقافية/إثنية غير أصلك الثقافي/اإلثني
أوافق بشدة/أوافق
أعارض/أعارض بشدة
المجموع
من مذهب غير مذهبك
أوافق بشدة/أوافق
أعارض/أعارض بشدة
المجموع

53

60

47

40

100

100

39

46

61

54

100

100

56

62

44

38

100

100

41

48

59

52

100

100
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في محاولة الستكمال الصورة الناتجة هنا ،من المفيد – في رأينا  -إدخال عامل آخر ذي عالقة بالتعليم،
وال يتعلق بمستوى التعليم وال بانتشاره فحسب ،بل يتعلق ً
أيضا بوضع الخريجين االقتصادي .وهو
ال يقيس الموقف من الديمقراطية ،ولكنه ربما يصلح لقياس االستعداد للمشاركة في االحتجاج ضد
النظام القائم ،وهو نظام استبدادي .وكان لهذا العامل ،في رأينا ،أهمية في ثورات  2011وما بعدها؛
فــاالسـتـعــداد لالحتجاج يرتفع عند خريجي الجامعات العاطلين مــن الـعـمــل .ولـكــن هــذا ال يعني ً
ميل
أكـبــر إلــى تـبـ ّنــي بــرنــامــج ديـمـقــراطــي؛ إذ يـمـكــن أن يـتــرافــق االسـتـعــداد لــاحـتـجــاج مــع تـبـ ّنــي أيــديــولــوجـيــات
غير ديمقراطية.

()3
نشأت الجامعات في الغرب من تقاليد المدرسة الكاتدرائية التابعة لــأديــرة أو الكنائس ،ومــن سمنار
ودرســت بشكل عام المنطق
الالهوت ،أو بمبادرة من الملوك أو المجالس المدنية في المدن الحرةّ .
والالهوت والطب والقانون والبالغة ،مع تشديدات مختلفة في شمال أوروبا وجنوبها ،ومرت بتطور
كبير مع اكتشافات متعلقة بكتابات أرسطو في القرن الثاني عشر ،ثم بنشوء النزعة اإلنسانية وتغلغلها
داخــل الجامعات ،وتطورت بشكل متسارع بعد الثورتين العلمية والصناعية ،في القرنين السابع عشر
والـثــامــن عـشــر ،مــع أن هــاتـيــن الـثــورتـيــن تـطــورتــا خــارج الـجــامـعــة ،وأدخـلـتــا التعليم الـجــامـعــي الــدوغـمــائــي
في مأزق.
على الرغم من أن الجامعات حافظت منذ البداية على نوع من حرية التعبير للتمكين من الجدل بطرح
نقيض الشيء إلثباته ،بما في ذلــك إمكانية نفي وجــود الله خــال الجدل من أجــل إثباته ،فــإن الطابع
ودوغمائيا في فلسفة الطبيعة .ولــم يصبح االكتشاف العلمي ،بمعنى اكتشاف
ثيولوجيا
الرئيسي بقي
ً
ً
الطبيعة وقوانينها ،هدف االنشغال الجامعي ّإل في وقت متأخر .وإلــى أن أصبح البحث العلمي من
محددات أجندة الجامعات ،مع تعميم نموذج الجامعة األلمانية (في الحقيقة نموذج جامعة برلين التي
ُأسست سنة  )1801على أوروبا نهاية القرن التاسع عشر والذي بلوره فيلهلم فون هومبولدت في فكرة
الجامعة ،كجماعة الباحثين واألساتذة والطالب المنشغلين بالمعرفة الموضوعية لغرض المعرفة(،((1
أجــريــت غــالـبـيــة ال ـب ـحــوث الـعـلـمـيــة الـمـهـمــة خ ــارج ال ـجــام ـعــة ،وتـحـقـقــت االك ـت ـشــافــات الـعـلـمـيــة الـكـبــرى
فــي الـقــرنـيــن الـثــامــن والـتــاســع عـشــر خــارجـهــا أيـ ًـضــا ،ونـشــأت الــروابــط والـجـمـعـيــات العلمية ،كـمــا انشغل
العلماء كأفراد ببحوثهم ،ونشأ توتر بين العلماء المشتغلين باالكتشاف العلمي والجامعات المحافظة
وأساتذتها ،وال سيما في أقسام الالهوت وأساليبها القائمة على المنهج االستنباطي وتطبيقات فلسفة
أرسطو في الطبيعة واألخالق وغيرها؛ فالمنهج االستقرائي التجريبي ومنهج الشك العقالني وغيرهما
من مناهج نشأت خارج الجامعات.
(15) Thorsten Nybom, « The Humboldt Legacy: Reflections on the Past, Present, and Future of the European University,» Higher Education Policy, vol. 16, no. 2 (June 2003), pp. 141-159.

تاسارد
ةيطارقميدلاو ةنَطاوملاو ةعماجلا لدج

على كل حال ،ما عاد فهم الجامعة في القرن العشرين ممك ًنا من دون تشجيع حب االستطالع واالكتشاف
العلمي ومهاراته ،بما فيه النقد والشك ،والمنهج االستقرائي في جمع المعطيات وتصنيفها ،والمنهج
االستنباطي في اشتقاق المقوالت الخاصة من العامة ،وفي تطبيق القوانين وغيرها .وأصبح هذا ،إلى
ومما ساعد على
جانب التدريس ،هدف العملية التعليمية ،وال سيما في الدرجات األكاديمية العلياّ .
ذلــك نخبوية التعليم وحــالــة اإلدارة الــذاتـيــة للجامعات ،وهــي تقليد أخــذ منذ الـبــدايــة باعتبار الجامعة،
بحكم تعريفها ،رابطة أو أخوية بين متعلمين ومعلمين ذات طابع «كوربوراتي» تشبه الروابط الحرفية.
وفــي الـبــدايــات األول ــى ،كــان الـطــاب س ــادة الـجــامـعــة ،فـ ُـهــم الــذيــن شـ ّـكـلــوا بينهم رابـطــة لـغــرض التعلم.
حول فضاء
يميزها ،األمر الذي ّ
ومع جميع التطورات التاريخية التي مرت بها الجامعة ،ظل هذا األمر ّ
الجامعة إلى نو ٍع من الحرم الجامعي الذي ُيفترض أن تحترمه السلطات .واإلدارة الذاتية متعلقة ً
أول،
وقبل كــل شــيء ،بـقــرار منح الـشـهــادة؛ فللجامعة سلطة منح الـشـهــادة ،والـحــق فــي اتـخــاذ الـقــرار بمنحها
أو عدم منحها بنا ًء على معاييرها هي ،أي المعايير التي حددتها ال معايير من خارجها .وتكمن درجة
استقاللية الجامعة في درجــة استقاللية إدارتها ،وفي معاييرها األكاديمية ورفضها فرض معايير أخرى
عليها مــن خــارج المؤسسة الجامعية .وفــي عصرنا ،وجــدت مـبــادئ اإلدارة الذاتية والحرية األكاديمية
تعبيرا رصي ًنا عنها في إعالن بولونيا  1988الذي وقّعته غالبية رؤساء الجامعات األوروبية(.((1
ً

ومــع تعميم التعليم فــي أوروب ــا ،وانـضـمــام فـئــات واسـعــة مــن المجتمع إلـيــه ،كــان هــذا التقليد قــد أصبح
راس ـ ًـخ ــا ،وأق ـصــد بــالـتـحــديــد الـتـقـلـيــد الـعـلـمــي بـمــؤسـســاتــه وأل ـقــابــه ومـنــاهـجــه مــن ج ـهــة ،وت ـم ـ ّتــع الـمـعــايـيــر
األكاديمية بنوع من االستقاللية من جهة أخرى .لهذا ،لم يكن من السهل أن يؤثر فيه دخول فئات من
خلفيات اجتماعية وثقافية غير نخبوية إلى الجامعة .لقد تمكنت الجامعات الغربية من تحويل تدفق
فئات واسعة من السكان إلى الجامعات إلى قوة دافعة بزيادة حجم النخبة العلمية ،وبتفاعل أكبر مع
االقتصاد الوطني والقطاعات اإلنتاجية ،من صناعة وزراعــة وخدمات وإدارة وغير ذلك .وكان تعميم
التعليم فــي الـغــرب ودمـقــرطــة العملية التعليمية عاملين خـ ّـاقـيــن فــي تطوير العلم والـمـعــرفــة ،وال سيما
أنهما جاءا مرتبطين بتطور نظام اقتصادي اجتماعي رأسمالي يقوم على تطور مستمر للحاجات وسبل
وحول العلم إلى قوة اإلنتاج الرئيسية.
ّ
سدها وتثوير أدوات اإلنتاجّ ،
مــن الـنــاحـيــة الـقـيـمـيــة ،نـشــأت فــي الـجــامـعــات نـظــريــات اجـتـمــاعـيــة واقـتـصــاديــة مـحــافـظــة وأخ ــرى نـقــديــة...
وغالبا ما ُطردت النظريات النقدية إلى خارج أسوار الجامعة ،ثم عادت إليها بعد عقود من التحوالت
ً
السياسية والفكرية ،حتى أصبح النقد جــز ًءا من التقاليد الجامعية .هذه عملية طويلة ومستمرة ،ولكن
فــي الـمـجـمــل ،ســاهـمــت الـجــامـعــة فــي تـطــويــر تقاليد الـحــوار وتـبــادل ال ــرأي ،وفــي إثـبــات وجـهــة الـنـطــر أو
تفنيدها بشكل عـقــانــي .ولـيــس لــدي شــك فــي أنـهــا ساهمت أيـ ًـضــا بـصــورة إجمالية فــي تأهيل المثقف
(ُ ((1تـعـتـبــر جامعة بولونيا فــي إيطاليا أقــدم جامعة ،بحسب التقليد األوروب ــي .وقــد ِ
وصــف هــذا اإلعــان بـ«ماغنا كــارتــا» الجامعات
وتجسد ثقافة مجتمعها وتنقلها .ويجب أن يكون البحث والتعلم مستقلين
األوروبـيــة .وأول مبادئه أن الجامعة مؤسسة مــدارة ذاتـ ًـيــا
ّ
وأخالقيا عن أي سلطة سياسية واقتصاديةّ .أما المبدأ الثاني ،فهو عدم الفصل بين التعليم والبحث .والثالث أن حرية البحث
فكر ًيا
ً
يالحظ من
والتعليم هي أســاس الحياة الجامعية .وقــد أعلنت الوثيقة في نهايتها أن الجامعة هي حافظ التقليد األوروبــي األنـسـنــيَ .
منطوق اإلعالن أن الميثاق لم يفصل المهمات العلمية والبحثية عن التقاليد والثقافة األوروبيين.
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للمشاركة فــي المجال العمومي .أقــول «بـصــورة إجمالية» ألن بعض الـنــزعــات التخصصية الضيقة لم
تشجع على ذلك ،ولكنها في جميع الحاالت ساهمت في تخريج متخصصين ،وفي توليد بيروقراطية
عقالنية على األقل.
كما أن التركيز على العقل كــأداة فــي خدمة أي هــدف ،أي عــدم تدخله نقد ًيا فــي تحديد الـهــدف ذاتــه،
جـعــل مــن الـمـمـكــن أن تـنـتــج الـجــامـعــة تقنيين فــي خــدمــة مـشــاريــع اسـتـبــداديــة كـبــرى تـقــوم عـلــى العقالنية
األداتـيــة ،كما رأت النظرية النقدية الـتــي نـشــأت بين الحربين العالميتين األولــى والـثــانـيــة ،وجعلت من
وتعليميا
الـحــرب الـعــالـمـيــة الـثــانـيــة وإمـكــانـيــة نـشــوء األنـظـمــة الـشـمــولـيــة فــي مـجـتـمـعــات مـتـطــورة اقـتـصــاد ًيــا
ً
رئيسيا لتأمالتها.
موضوعا
ً
ً
بعد الـحــرب العالمية الثانية ،وفــي مرحلة مــا بعد االستعمار بشكل خــاص ،طــرأ على الجامعة كمكان
تحو ٌل كبير ال يستبعد النزعات النقدية بل يشجعها ،وأصبحت الجامعة بعد ثورة الطالب
إلنتاج المعرفة ّ
في الستينيات تحديدً ا ،في أوروبا والواليات المتحدة ،فضاءات أكثر لبرالية من مجتمعاتها بشكل عام.

()4
فــي الـحــالــة الـعــربـيــة ،ن ـشــأت جــامـعــات واع ــدة فــي بــدايــة ال ـقــرن الـعـشــريــن ،وش ـهــدت انـطــاقــة ج ـيــدة بين
ً
وصول إلى الستينيات ،لناحية مستوى التعليم واألهداف البحثية وتوافر حد أدنى
الحربين العالميتين،
مــن استقاللية المؤسسة الجامعية .ولكن مــن يحلمون بهذا الــزمــن ،كزمن جميل ،ينسون أن الجامعة
كانت مقصورة على نخبة صغيرة من السكان هي من أبناء الطبقات الميسورة الذين تلقّى أساتذتهم
تعليما فــي الـجــامـعــات الـغــربـيــة ،أو مــن أبـنــاء مــوظـفــي جـهــاز الــدولــة االسـتـعـمــاريــة ،وغـيــر ذل ــك .وعــرفــت
ً
درسوا فيها أو مروا بها ،كما في الجامعتين األميركية
الجامعة وجود أساتذة ومتخصصين من األجانب ّ
واليسوعية في بيروت ،والجامعة المصرية في القاهرة ،ثم في االسكندرية ً
أيضا .لكن الوقت لم يكن
كافيا لترسيخ هــذه التقاليد الجامعية؛ فحين نشأت األنظمة الجمهورية ذات الخطاب الشعبي بقيادة
ً
ُ
ضباط في الجيش عمو ًما ،أقيمت جامعات كثيرة ،وجــرى تعميم التعليم لالستفادة من مخرجاته في
وم ّكن أبناء الفالحين،
تلبية حاجة القطاع العام ،المتوسع بشكل مفرط ،إلى الكوادر اإلدارية والتقنيةُ ،
والـفـئــات الـكــادحــة عـمــو ًمــا ،مــن الـتـعـلــم بـسـبــب مـجــانـيــة الـتـعـلـيــم .فــي هــذه الـفـتــرة أصـبــح الـتـعـلـيــم الوسيلة
الرئيسية لالنتقال من الطبقات الفقيرة إلى الطبقة الوسطى.
قامت الجامعات بمهمة نبيلة في تلك المرحلة لناحية تخريج فئة واسعة من المهنيين المتعلمين ،من
أجــل بـنــاء مؤسسات الــدولــة الحديثة وقـطــاعــات االقـتـصــاد الوطني المختلفة ،ومــن أجــل أن يهتموا ُهم
ً
أيضا بجهاز التعليم الوطني والمدارس التي انتشرت في أنحاء هذه الدول الوليدة .وال شك أن الدولة
تحاسب بناء على النتائج
غمط حقه أحـيــا ًنــا ،ألنها
َ
الوطنية بعد االستعمار قامت بــدور تحديثي كبير ُي َ
التي نراها اليوم وتُسقط عليها ،رغم أنه ال يمكن قياس وضع المجتمعات العربية اليوم بما كان عليه
في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين بفضل الدولة الوطنية إلى حد كبير.

تاسارد
ةيطارقميدلاو ةنَطاوملاو ةعماجلا لدج

هذه المهمات التحديثية األولى ،والحماسة التي رافقتها ،وتمكين فئات واسعة من أبناء الفالحين من
كسر حلقة توريث التعاسة والفقر عبر األجيال عن طريق االلتحاق بالدراسة الجامعية ليصبح هؤالء
ً
ضباطا أو مهندسين أو أطباء ،هــذه كلها منعت كثيرين في حينه من رؤيــة أن تطور
األبناء موظفين أو
التقليد األكاديمي لم يستمر ،وأن تعميم التعليم كان في النهاية على حساب المستوى العلمي ،خال ًفا
لحالة التعليم الجامعي الغربي .وغطى على هذه الحقيقة بداي ًة استمرار نخبة ما بين الحربين وتالميذها
في العمل والتدريس في الجامعات حتى الستينيات.
التدريس وإدارة الجامعات التي
تجلت هذه الحقيقة حين بدأ خريجو مرحلة ما بعد االستقالل نفسها
َ
ً
هبوطا في المستوى .وفي الوقت ذاته ،تغلغلت نزعة الدولة السلطوية في الجامعة ولم تحترم
شهدت
استقالليتها ،فـلــم يـتـحــول فـضــاء الـتــدريــس إلــى حــر ٍم تحترمه الــدولــة بــالـضــرورة .وتـغــولــت أجـهــزة األمــن،
تدخل معايير غريبة ،غير
فقُ ّيدت حرية التعبير الضرورية جدً ا للبحث العلمي ،ثم وقع أمر أخطر وهو ّ
جامعية ،في التعيينات ،وأهمها معيار الوالء بدل الكفاءة.
تدخل أجهزة االستخبارات أو أجهزة
لكن اإلعاقة الرئيسية للتطور العلمي لم تأت من عوامل نافرة ،مثل ّ
األمــن ،بــل مــن تعثّر تحديث الــدولــة العربية ذاتـهــا؛ إذ لــم تنشأ الجدلية الــازمــة بين الجامعة وقطاعات
اإلنتاج المختلفة لكي يستجيب البحث العلمي لحاجاتها بالتفاعل معها .كما أن الدولة لم تتمكن من
رصد الميزانيات الكافية والالزمة للبحث العلمي بالتخفيف من أعباء األساتذة التدريسية وتخصيص
المتفوقين منهم على األقــل جــل وقتهم للبحث العلميُ .
وأهملت العلوم التي تبدو غير مفيدة ،مثل
ٍ
لمهنة مباشرةً ،أو تؤدي إلى العمل في أي وظيفة ال تحتاج إلى
العلوم النظرية التي ال تؤهل الخريج
اختصاص .ويهمني هنا بشكل خاص ذكر العلوم االجتماعية واإلنسانية والفلسفة والعلوم السياسية
والتاريخ وغيرها التي تنشئ مثقفين مهتمين بالشأن العام ،والقادرين على التعامل معه بشكل عقالني.
وعلى كل حال ،لم تكن هذه وحدها ضحية اإلهمال ،بل ُأهملت معها العلوم النظرية األساسية ،مثل
الكيمياء والفيزياء وعلوم الطبيعة على أنواعها ،إلى جانب إهمال اللغة األجنبية .وفي رأيي أن العلوم
المهملة في الجامعات باعتبارها غير مفيدة وربما تكون
االجتماعية واإلنسانية لم تكن وحدها العلوم
َ
خطرة على النظم الحاكمة ألنها قد تشجع على التفكير في الشأن العمومي ،بل ُأهملت ً
أيضا العلوم
النظرية عمو ًما مع أنها ّ
تشكل أساس العلوم التطبيقية ،ومن دونها ال تتطور جامعة وال مجتمع حديث.
تخرج
لكن الجامعة العربية تؤدي ،حتى في وضعها الراهن ،مهمات كبرى بالميزانيات المتوافرة؛ فهي ّ
أعدا ًدا كبيرة من الطالب الذين يأتونها من خلفيات اجتماعية متفاوتة ،ويفترض أن تكون هذه التجمعات
الكبيرة للشباب اآلتي من مناطق مختلفة وخلفيات اجتماعية مختلفة بوتقة صهر كبرى لألمة.
ُّ
وتشكل األمة وإنشاء المواطن من شروط الديمقراطية .ونحن نعتقد أن الجامعة ما
إن التشكل الوطني
زالت قادرة على القيام بذلك حتى في ظروفها الراهنة .لكن إذا دخل طالب إلى الجامعة في وضعها
انفتاحا ،أو خرج منها أكثر عصبوي ًة لهويته المحلية
تعصبا وأقل
الحالي الذي نعرفه ،وخرج منها أكثر
ً
ً
يفسر بالميزانيات ،وال بإهمال الدولة وعــدم وجــود تقاليد أكاديمية،
أو المذهبية وغيره ،فهذا فشل ال َّ
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بــل هــو أعـمــق مــن أن يـفـســره نـقــص الـمـيــزانـيــات وإه ـمــال الــدولــة ،ويـتـشــارك فــي الـمـســؤولـيــة عـنــه أولـئــك
الذين يديرون المؤسسات األكاديمية ،وكذلك الطالب أنفسهم؛ فمن واجب من يديرون المؤسسات
األكــاديـمـيــة أن يـضـعــوا هــذا ال ـهــدف نـصــب أعـيـنـهــم ،س ــواء أك ــان ذلــك فــي شـكــل تـنـظـيــم الـجــامـعــة أم في
الرسالة التي توصلها إلى الطالب.
ً
أطفال ،ويجب أن يتحملوا مسؤولية في هذا الشأن؛ فالحركة الطالبية في مصر،
كما أن الطالب ليسوا
ـرورا بسبعينياته ،قــادرة على تنظيم الطالب
على سبيل المثال ،كانت منذ أربعينيات القرن الماضي ،مـ ً
وبث روح الهوية الوطنية والمسؤولية االجتماعية فيهم ،وكذلك القيام بمبادرات
على أساس وطنيّ ،
توضح مسؤولية المواطن تجاه المجتمع والدولة ككل ،بــد ًءا باالهتمام بالشأن العام بحد ذاته وانتهاء
باالهتمام بالقضايا التي تشغل األمــة ككل ،وذلــك عبر الجمعيات والمنتديات والـقــراءات المشتركة،
ً
وأيضا عبر المبادرات الطالبية في الشأن االجتماعي والسياسي.
وإذا كــان مــوضــوع البحث هــو القيم ولـيــس صـيــرورات مــوضــوعـيــة ،كالعالقة بين الديمقراطية وانتشار
ً
ومفعول بها فحسب،
فهم ليسوا كائنات متلقية
التعليم ،فإنه ال يجوز أن ُيعتبر الطالب مجرد ضحاياُ ،
بل يمتلكون ً
عقل وإرادة وعاطفة وقدرة على التنظيم ،ولديهم فرصة أن ُيمضوا بضع سنوات مع أبناء
جيلهم من مناطق مختلفة من البالد ،في حالة تفرغ شبه كامل للعلم والمعرفة.
إن المتوقع من الطالب في هذه المرحلة يتجاوز توجيه النقد إلى المؤسسات القائمة ،ويجدر بالباحث
دورا ،منذ الجامعات األلمانية
عما يفعلونه هم بهذا الخصوص؛ فنخبة الطالب التي تؤدي ً
أن يتساءل ّ
في القرن التاسع عشر وحتى الستينيات في أوروبا والحركات الطالبية العربية من أجل االستقالل في
أربعينيات القرن الماضي ،ومن أجل العدالة االجتماعية والديمقراطية في سبعينيات القرن الماضي،
أ ّثرت في جيل بأكمله .أقصد أن نخبة الطالب المثقفة والواعية والقادرة على تنظيم نفسها كان لها تأثير
برمته.
في جيل ّ

()5
تطرقت إلى خلفيات الموضوع التاريخية ،أنتقل إلى توضيح بعض األمور المتعلقة بالعالقة بين
بعد أن
ُ
َ
المواطنة والتعليم الجامعي.
َ
َ
للمواطنة
المواطنة في الدولة الحديثة مجرد االنتماء ،مع أنها تقوم عليه .والسلف التاريخي
تتجاوز
هو االنتماء إلى جماعة ،أكانت مستقرة أم ال ،والتمتع بمزايا العضوية في الجماعة والمرتبطة بواجبات
ومسؤوليات تجاهها ،يكاد يكون مولو ًدا ال ينفصل عن هذه المزايا إطال ًقا .والحديث هنا ال يدور حول
حـقــوق مــن جهة ووا جـبــات مــن جهة أخــرى ،بــل حــول مجموعة وظــائــف ّ
تشكل هــويــة الـشـخــص؛ فهي
تجمع بـيــن مــا نسميه الـيــوم حـقــو ًقــا وواج ـبــات ،ولكنها لــم تحمل مـثــل هــذه التسميات بــل كــانــت وحــدة
ُ
تشكل «الهوية» ،بما فيها المنزلة أو المكانة وما يرتبط بها من سلوكيات ووظائف متوقعة .وتبدأ
واحدة

تاسارد
ةيطارقميدلاو ةنَطاوملاو ةعماجلا لدج

بغض النظر عن كيفية نشوء
هذه بالعضوية البسيطة في الجماعة ،وتتدرج حتى رئاسة هذه الجماعةّ ،
المنزلة ،هل هي بالوراثة أم بالغلبة أم بغيرهما.
ـواطـنــة اليونانية فــي الـمــديـنــة ،والـتــي تـقــوم عليها الديمقراطية فــي تلك الـمــرحـلــة ،هــي مـ َ
إن الـمـ َ
ـواطـنــة من
هذا النوع ،بمعنى أنها عضوية في البوليس ) ،(Polisوهي من أنــواع العضوية في القبيلة ،ترتفع فيها
عضوا في الجماعة ،وال يمكن
الجماعة فــوق الفرد وال ينظر إلــى الفرد متفر ًدا بصفته فــر ًدا ،بل بصفته
ً
ً
مستقل عنها ،فهو من دونها ال شيء ،ونبذه منها هو العقاب األكبر له.
رؤيته
ّأم ــا الـحـقــوق بمعناها الــراهــن حــالـ ًـيــا ،فــإنـهــا جــزء مــن تـعــريــف الـمـ َ
ـواطـنــة ذاتـهــا كـعـضــويــة ،ولـكــن لـيــس في
جماعة ،بل في كيان قانوني غير عضوي هو الدولة .ويشمل هذا التعريف التزامات الدولة تجاه الفرد،
َ
يعبر عنها بدخول الفرد
والتزاماته تجاهها وتجاه بقية المواطنين.
والمواطنة في عصرنا قائمة بذاتهاَّ ،
فــي عــاقــات تـعــاقــديــة مــع أف ــراد آخــريــن ،ومــع الـجـمــاعــة ذاتـهــا .والـفــرد بحكم كــونــه إنـســا ًنــا هــو مــواطــن له
حـقــوق وعـلـيــه مـســؤولـيــات .ولـيـســت هــذه الـحـقــوق والـمـســؤولـيــات مـعـطــاة بالطبيعة ،بــل تنظمها قــوانـيــن،
فتنشئ بذلك الجماعة بقدر ما تُش َتق منها .هــذا هو مفهوم المواطن بمعناه الحديث ،الــذي أصبحت
ِّ
المشكلة للدولة والدولة الوطنية ،وأصبح االنتماء إلى الجماعة يتمثّل في
فيه الجماعة هي الجماعة
االنـتـمــاء إلــى الــوطــن .وثـمــة عــاقــة مـبــاشــرة بـيــن الـفــرد وهــذا الـكـيــان ال تـمــر عـبــر جـمــاعــات عـضــويــة؛ فبين
الــدولــة والـمــواطــن عــاقــة مـبــاشــرة ،لكن مــن حــق األفــراد أن ّ
يشكلوا جماعات أو روابــط مــن هــذا الـنــوع،
وذلك من أجل تحقيق نمط ٍ
عيش ما في جماعة ،أو لغرض العمل في تدعيم مصالح هذه الجماعة،
أو التأثير بواسطة الجماعة في سياسات الدولة ،وفي المجتمع ككل(.((1
الـجــامـعــة تنشئ بيئة طبيعية لـهــذا الـنــوع مــن الـمـ َ
ـواطـنــة؛ إذ يأتيها متلقو الـعـلــم مــن انـتـمــاءات وجـمــاعــات
مختلفة ،يجلسون على مقاعد الدراسة في قاعة المحاضرات في مقابل أستاذ محاضر واحد ،ليتعلموا
تعليميا واح ــدً ا ،وإذا حالفهم الـحــظ يــدربـهــم هــذا األسـتــاذ عـلــى التفكير التحليلي الـنـقــديّ .أمــا
منهجا
ً
ً
الجانب الــذي يفترض أن يتطور فــي الـفــرد هنا ،فهو الجانب العقالني النقدي التحليلي أو التركيبي،
معا على مقاعد
ال فرق ،فالمهم أن هذا هو الجانب الذي ُيفترض أن ينمو في هؤالء األفراد الجالسين ً
الدراسة ،وليس العصبيات واالنتماءات العضوية.
ولـيــس مــن الـمـفـتــرض أيـ ًـضــا أن تـخــاطــب الـجــامـعــة الـغــرائــز أو الـعــواطــف ،مــع أنــه غــالـ ًـبــا مــا يـتــاح الـمـجــال
فــي الـجــامـعــة لـنـضــج عــاطـفــي أيـ ًـضــا .لــديـنــا إ ًذا شـبــان وش ــاب ــات ،بــالـغــون وبــال ـغــات ،يـبـتـعــدون فــي مــرحـلــة
مــن حياتهم عــن االنـتـمــاءات المباشرة ويدخلون فــي رابـطــة مؤسسية تعليمية فــي مــا بينهم تتجاوز هذه
االنتماءات ،ويمارسون سوية عملية التعلم والبحث في أفضل الحاالت ،على أساس مناهج تجريبية
أو نـظــريــة ،ولـكـنـهــا فــي الـحــالـتـيــن مـنــاهــج عـقــانـيــة .وهــذه فــرصــة لـتـشـ ّـكــل شخصية الـمــواطــن ال ـقــادر على
المشاركة في المجال العمومي باعتباره مواط ًناً ،
كمنتم إلى الجماعة األوسع ،وهي أمة المواطنين،
أول
ٍ
عقالنيا في الشأن العمومي ومهتم به ،وقادر على التعامل مع محيطه
ثم كشخص قادر على التفكير
ً
( ((1انظر :بشارة ،ص .162-150
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ومــع نفسه كـفــرد ،أو ذات مـفـ ِّـكــرة يمكنها التفكير بـشـكــلٍ انـعـكــاســي فــي ال ــذات واألش ـيــاء ،وق ــادرة على
التعامل مع العموم بشكلٍ يمكن فيه رؤية الخاص من خالل العام ،والعام من خالل الخاص ،وهذه
فرصة لتشكيل المواطن.
َ
والمواطنة ال تتغير بموجب درجة التعليم على
لئن أظهرت االستطالعات أن المواقف من الديمقراطية
مستوى اتجاهات الرأي الذي اعتبرناه نظر ًيا ،ففي المقابل تظهر التغيرات وتصبح جوهرية كلما تطلبت
مباشراً ،
مثل ،عن مواصفات من يتولى
وعمليا ،كما يظهر معنا عندما يكون السؤال
عينيا
ً
األسئلة موق ًفا ً
ً
عطبا في ما نتوقعه من الحياة الجامعية فحسب،
رئاسة الحكومة في بلدان المستجيبين ،فهذا ال يعني ً
أيضا ً
بل يعني ً
جامعيا يتجاوز الفشل األكاديمي في عملية البحث والتدريس وما إلى هنالك.
فشل
ً
وكـمــا سبق أن قـلــت ،تقع مسؤولية مثل هــذا الـفـشــل ،إذا حــدث ،على عــاتــق المؤسسة والـطــاب ســواء
ٍ
متلق ،ويمكننا تخيل نشوء الثقافة المواطنية
بـســواء؛ فالطالب الجامعي إنسان راشــد ومفكر ال مجرد
وغالبا ما تقود هذه النخب عمليات
عند طالب في بلدان فقيرة ومتخلفة وفي ظل أنظمة فاشية وغيرها،
ً
التحول ،وليس من المتوقع أن تقوم نُظم سلطوية بتنشئة الشباب على ثقافة ديمقراطية؛ فالهامش المتاح
في الجامعات والمسؤولية الواقعة على الشباب هما فرصتان غير مفروغ منهما لتحقيق هذه المهمة.
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القبائل والكيانات اإلثنية والدول

(((

على الــرغــم مــن عــدم اخـتـصــاص الـمــؤ ِّلــف بــالـشــرق األوســط  ،فــإنــه عــاش سبع سـنــوات ضمن
قبيلة فــي جـبــال بــابــوا غينيا الـجــديــدة قـبــل حـيــازة هــذا الـبـلــد اسـتـقــالــه وبـعــدهــا .بطبيعة الـحــال،
ليس نمط القبيلة الموجود في أوقيانيا هو نفسه في اليمن أو أفغانستان أو العراق أو العربية السعودية،
لكن العيش سنوات ضمن قبيلة ّ
حصرا قــراءة آالف الكتب
يشكل تجربة شخصية ال يمكن أن توفرها
ً
المخصصة لدراسة القبائل والمنشورة في أرجاء المعمورة.
يـقـتــرح الـفـصــل الـخـتــامــي لـهــذا الـعـمــل الـجـمــاعــي((( إعـطــاء تـعــريــف لـلـقـبـيـلــة ولـلـكـيــان اإلث ـنــي ،ومــن ثم
إظـهــار الـفــرق الــراديـكــالــي بـيــن عـبــارتــي الـجـمــاعــة المحلية والـمـجـتـمــع  -وهـمــا مـتــداولـتــان بـكـثــرة ،ســواء
فــي الـصـحــافــة أو عـنــد الـفــاعـلـيــن أنـفـسـهــم .ثــم يـقــدم بـعــض األمـثـلــة لـلـقـبــائــل لـ ُـيـظـهــر تـنــوعـهــا ويـضــع هــذا
الـتـنــوع ضـمــن مـنـظــور تــاريـخــي عـلــى الـمــدى الـطــويــل .ويـجــري بـعــد ذلــك تـنــاول مـســألــة الـعــاقــات بين
القبائل وأشـكــال الــدولــة المختلفة ،ويشار في الختام إلــى مسألة تبقى عصية على التوضيح ،وهي
العالقة بين القبيلة والمدينة.

قبيلة وكيان إثني ــ مجتمع وجماعة محلية
عبارة القبيلة  tribeباللغة اإلنكليزية أو  tribuباللغة الفرنسية مشتقة من العبارة  tribusباللغة الالتينية،
التي كانت تنطق بها مجموعات بشرية سكنت وسط إيطاليا القديمة قبل ظهور المدينة  -الدولة لروما
بفترة طويلة .والـعـبــارة الـمــرادفــة ل ـ  tribusهــي  phuléباللغة اليونانية القديمة ،وتعني «ورقــة» ،feuille
لكنها ذات عالقة بفعل  phuoالذي يعني «و ّلد» أو «دفع»؛ فالقبيلة في روما القديمة مؤلفة من كيانات
ّ
ُسمى «المجموعات العشائرية» )،(gens
مشكلة من عدد من الرجال والنساء تربط بينهم عالقات قرابة ت ّ
ورديفها في اللغة اليونانية هو  .genosلهاتين الكلمتين عالقة بكلمة في اللغة السنسكريتية هي ، jati

الكحال.
* ترجمة :رياض
ّ
ِ
((( ُكتبت هذه الورقة في األصل لتكون خاتمة كتاب جماعي أشرف عليه هشام داوود  ،ونُشر باللغة الفرنسية سنة  . 2013و ُيع ّد هشام
مشكورا ،بترجمة ورقة غودلييه التي تنفرد هنا عمران بنشرها قبل صدور النسخة العربية.
داوود اآلن طبعة عربية للكتاب خصنا منها،
ً
(2) Hosham Dawod, dir., La Constante tribu: Variations arabo-musulmanes, Quaero (Paris; Demopolis: Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH), 2013).
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وتعني «والدة» ) .(naissanceبشكل عــام ،كانت اللغات الهندوأوروبية الرئيسية في العصور القديمة
تعتبر االنتماء إلى «النسب» نفسه حجر األساس للمجموعات االجتماعية التي نطلق عليها اليوم اسم
(((
مكونة من رجال ونساء من جميع األجيال،
«عشائر» أو «أنساب» أو «بيوت» ...إلخ  .هذه الجماعات َّ
يعتبرون أنفسهم أقرباء ومتكافلين كونهم يؤكدون انحدارهم من سلف مشترك ،رجل أو امرأة .هذا ما
يؤدي إلى والدة عشائر أبوية النسب كما في روما أو في العالم العربي ،أو عشائر أمومية النسب ،كما
في أفريقيا وأوقيانيا أو حتى عند األميركيين الهنود.

ً
«شكل من أشكال المجتمع،
انطال ًقا من ذلــك ،هل يمكن اقتراح تعريف للقبيلة؟ ربما تكون القبيلة
وهما ،عن
يتكون حين تقوم مجموعة من الرجال والنساء ،يتمثّلون أنفسهم على أنهم أقرباء ،حقيقة أو ً
ّ
طريق الــوالدة أو المصاهرة ،بخلق كيان متحد ومتكافل بهدف السيطرة على إقليم واستمالك مــوارده
وهــم على استعداد للدفاع عنه بالسالح .هــذه القبيلة لها
التي يستثمرونها بشكل جماعي أو إفــراديُ ،
دو ًما اسم خاص بها تُعرف به»(((.

حصرا إلى السهول أو الجبال الضرورية لممارسة الزراعة أو الرعي .ويمكن
ال يشير مصطلح «اإلقليم»
ً
اإلقليم ً
حرس و ُيعتنى به ،أو سلسلة طرق قوافل ...إلخ.
حيا أو مكانًا
ً
مقدسا ُي َ
أيضا أن يكون مدينة أو ًّ
بطبيعة الحال ،يعني العيش ضمن قبيلة ممارسة نمط حياتي وثقافي أصلي ال يقتصر على الدفاع عن
موارد اإلقليم واستثمارها.
إزاء الواقع القبلي ،يختلف األنثروبولوجيون والمختصون اآلخــرون بالعلوم االجتماعية حين يتوجب
عليهم تفسير هــذه الـظــاهــرة وأهميتها التاريخية؛ فأغلبهم يعتقد أن مفتاح فهم آلـيــة عمل المجتمعات
القبلية يرتكز على تفاعل عالقات القرابة الساللية بشكل خــاص ،وكذلك عالقات المصاهرة .ترتكز
ٍ
مكون من القرابة ،أو هي ،بحسب التعبير الذي صاغته األنثروبولوجيا
هذه المجتمعات إذن على
أساس َّ
األنغلوأميركية« ،مجتمعات مبنية على القرابة» .يبدو أن هذا التفسير يساعدنا على فهم جوانب بديهية
آللية سير القبائل ،ومنها ً
مثل تضامن األفــراد من العشيرة أو القبيلة نفسها في حــال نشوب صراعات
بينهم ،إذ يشعرون بأنهم ملتزمون بذلك باسم عالقات القرابة التي تجمعهم.

مع ذلك ،يخفي هذا التفسير أمرين أساسيين يدفعان إلى نقده ورفضه؛ فهو يعتبر  -وسنعود إلى هذه
النقطة  -أن القبائل استمرار ألشكال حياة بدائية ،وهــي الشاهد أو األثــر الباقي من مرحلة من مراحل
تطور اإلنسانية تجاوزته مجموعات أخرى بإنشاء أشكال متقدمة من التنظيم االجتماعي ،أدت تحديدً ا
إلى والدة الدولة ومختلف أشكال «الحضارة» .إال أن وجهة النظر هذه  -بقطع النظر عن كونها تحمل
تقييما سـلـبـ ًـيــا فـيــه ازدراء ضـمـنــي لـنـمــط الـحـيــاة الـقـبـلـيــة ،أو أنــه يـمـكــن اعـتـبــارهــا وجـهــة نـظــر إثـنــو  -مــركــزيــة
ً
يـعـتـمــدهــا أخـصــائـيــون بــالـعـلــوم الـسـيــاسـيــة يـنـتـمــون إلــى مـجـتـمـعــات فــي ال ـغــرب أو ال ـشــرق تـحـســب نفسها
(3) Émile Benveniste, Le Vocabulaire des institutions indo-européennes, 1: Economie, parenté, société, sommaires,
tableau et index établis par Jean Lallot (Paris: Minuit, 1969), pp. 257 et 316.

((( هنري لويس مورغان ) ،(H. L. Morganمؤسس األنثروبولوجيا ،لم يتكلم على «مجتمعات قبلية» ولكن باستناده إلى اليونانيين
القدماء وإلــى الالتينيين ،تكلم على «مجتمعات من عنصر واحــد أو من عائلة واحــدة» .وأعطى القبيلة التعريف التالي« :كــل قبيلة
إقليما تحتله وتدافع عنه كأنه م ْلك لها ...وبامتالكها عقيدة دينية وشعائر دينية
تتفرد باسم ،بلهجة مستقلة ،بحكومة عليا ،بامتالكها
ً
مشتركة»Lewis Henry Morgan, Ancient Society (New York: H. Holt and Company, 1877), p. 106. :

ةمجرت
ودلاو ةينثإلا تانايكلاو لئابقلا

جانبا (بــل وتتنكر لذلك) واقــع أن التنظيمات القبلية أظهرت خــال التاريخ حيوية
«متحضرة»  -تُلقي ً
كـبـيــرة وم ـقــدرة هــائـلــة عـلــى الـتـكـيــف ،وهــو مــا يـفـســر بـقــاءهــا وبـقــاء فــاعـلـيـتـهــا حـتــى الـيــوم فــي مـنــاطــق كثيرة
من العالم.
أساسا للمجتمعات القبلية يقلل
هناك ما هو أخطر؛ إذ إن هذا التفسير الذي يجعل من عالقات القرابة
ً
ـورا لـلـعـيــان فــي الـحـيــاة الـيــومـيــة ضـمــن تلك
بـهــذا الـشـكــل مــن أهـمـيــة ودور الـعــاقــات األخ ــرى األق ــل ظ ـهـ ً
المجتمعات ،لكنها موجودة في جوهر آلية عملها؛ هذه العالقات هي التي تنظم وتشرعن السيادة التي
مهيم ًنا عليهم.
ترسيها القبائل على إقليم ما وعلى موارده وسكانه ،سواء أكانوا أفرا ًدا من القبيلة ذاتها أم َ

ومن ثم ،فإن العالقات االجتماعية الناظمة لسيادة مجموعات بشرية  -تأخذ شكل «المجتمع»  -على
إقليم وعلى موارده ،والمشرعنة في الوقت نفسه لتلك السيادة ،ليس لها أبدً ا عالقة بالقرابة ،سواء عالقة
مـبــاشــرة أو حـصــريــة .هــذه الـعــاقــات هــي الـتــي اعـتــدنــا فــي الـغــرب عـلــى تمييزها وتصنيفها ضـمــن فئتين:
«السياسة» و«الدين».
نـعـنــي بـعـبــارة «الـسـيــاســة» الـمــؤسـســات وال ـم ـبــادئ الـتــي تـسـتـطـيــع الـمـجـتـمـعــات بـفـضـلـهــا أن تـحـكــم نفسها
وتحكم عالقاتها مع مجتمعات أخرى قريبة أو بعيدة ،صديقة أو عدوةّ .أما عبارة «الدين» ،فنعني بها
العالقات التي يرسيها األشـخــاص بعضهم بين بعض للتواصل مع كائنات غير مرئية لكنهم يتخيلون
أنها تمتلك قوى تفوق قواهم ،ولهذا السبب تراهم يبذلون الجهد لطلب الحماية والنعم منها ،بتكريمها
وبتقديم القرابين إليها.

لم نقدم هذين التعريفين إال للمساعدة على عزل وتحليل وظائف احتلت إحداها على حساب األخرى
مراتب مختلفة جــدً ا عبر التاريخ ،واختلفت تبعاتها كل مــرة بحسب المجتمع المعنيّ :إمــا أن السلطة
والدين كانا ملتحمين بشكل وثيق في المؤسستين نفسيهما وفي الشخص الذي يمثلهما ويمارس من
خاللهما السلطة العليا ،مثلما كانت حــال الفراعنة في مصر القديمة((( ،أو حــال سلطة بعض الملوك
(((
وإما أن هذه المهمات كانت مفصولة بعضها عن بعض ،ولكن
األفريقيين في بداية القرن الماضيّ ،
(5) David Wengrow, The Archaeology of Early Egypt: Social Transformations in North-East Africa, 10,000 to 2,650 BC,
Cambridge World Archaeology (Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press, 2006), and Henri Frankfort,
La Royauté et les dieux: Intégration de la société à la nature dans la religion de l’ancien Proche Orient, bibliothèque
historique (Paris: Payot, 1961), p. 17.

حقيقيا للحضارة ،وأن الناس المتوحشين فقط بإمكانهم العيش من دون ملك .لكن
أساسا
«كان الشرق األوسط يعتبر النظام الم َلكي
ً
ً
إذا اعتبرنا النظام الم َلكي مؤسسة سياسية ،فإننا نتبنى هنا وجهة نظر لم يكن في وسع القدماء فهمها ...جميع األمــور التي كان لها
معنى كانت مندمجة بالكون ،وكانت وظيفة الملك تحديدً ا هي المحافظة على االنسجام في عملية االندماج».

;(6) Max Gluckman [et al.], Systèmes politiques africains, publiées sous la dir. de M. Fortes et E. E. Evans-Pritchard
trad. de l’anglais par Paul Ottino; avant-propos d’Hubert Deschamps; préface du A. R. Radcliffe-Brown; patronnées par
l’Institut international africain, etudes ethnographiques (Paris: Presses universitaires de France, 1964), p. 21.

غالبا ،حتى من وجهة النظر المثالية ،أن نفصل المهمات السياسية عن المهمات الطقسية أو الدينية؛ ففي المجتمعات
من الصعب ً
والمشرع والقاضي األعلى والقائد األعلى للجيش ورئيس الكهنة
التنفيذية
السلطة
رئيس
هو
الملك
ـأن
ـ
ب
القول
نستطيع
األفريقية،
ِّ
كبيرا من
ا
د
عد
ا
جامع
نتصوره
أن
الخطأ
من
لكن
ككل.
المجتمع
في
الرئيسي
الرأسمالي
ربما
حتى
بل
للطقوس،
األعلى
أو الزعيم
ً
ً
ً
المهمات المتفرقة والمحددة .ليس للملك سوى مهمة واحدة هي مهمة الملك ،الواجبات واألنشطة المختلفة والحقوق واالمتيازات
والمزايا الملحقة بها ّ
تشكل وحدة متكاملة.
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كل واحــدة منها تتمم األخــرى ،وبالتالي تقوم بها مجموعات اجتماعية مختلفة ،كما هي الحال عند
الطبقتين المهيمنتين في الهند في العصور القديمة والعصور الوسطى ،وهما طبقة البراهمان (رجــال
الــديــن) والكشاتريا (الـمـحــاربـيــن)؛ إذ إن الــرادجــا ،أي الشخص الــذي يـتــرأس كــل واحــدة مــن الممالك
(((
وإم ــا أن الـمـهـمــات ُتـطــرح عـلــى أنـهــا متمايزة
الـهـنــديــة الـكـثـيــرة ،كــان دو ًم ــا ينتمي إلــى طبقة الـكـشــاتــريــا ّ ،
تمارس السلطة السياسية  -على األقل سلطة الدولة  -من
ولكنها منفصلة تما ًما بعضها عن بعض ،إذ َ
دون أي مرجعية دينية ،ليس فقط إزاء الدين المهيمن على المجتمع تقليد ًيا (كما هي حال المسيحية
فــي أوروب ــا) بــل أيـ ًـضــا إزاء أي شـكــل ديـنــي آخــر ،حـيــث أصـبــح الــديــن مـســألــة خــاصــة بــاألشـخــاص وليس
عنصر مـ َ
ـواطـنــة .هــذا التفريق بين السلطة السياسية والــديــن هــو واقــع جديد فــي تــاريــخ اإلنسانية ،فرض
تدريجيا منذ الثورة الفرنسية وخــال األحــداث المشابهة التي أنهت في أوروبــا األنظمة الم َلكية
نفسه
ً
القديمة التي ادعى بعض أصحابها امتالك السلطة اإللهية .ولكن إذا نحينا هذه التطورات الحديثة التي
انتشرت من أوروبا إلى الصين مع تصدير األنظمة االشتراكية ،يمكننا مالحظة أن الناس استقوا خالل
تاريخهم حق ممارسة السلطة في مجتمعاتهم من خالل آلهة أو إله .هناك أمثلة كثيرة إلله يرتقي إلى
إلها فوق مستوى
مستوى أعلى من مستوى بقية اآللهة ،وذلك بالتوازي مع ارتقاء الملك الذي اختاره ً
غيره من الملوك .هذا ما حدث حين أصبح حمورابي ( 1750 - 1792ق .م) ملك الملوك ،وأعلن أن
نسبيا ،هو أعظم إله بين اآللهة(((.
حاميه مردوخ ،الذي كان حتى تلك اللحظة قليل األهمية ً
ال ـس ــؤال الـ ــذي ي ـطــرح نـفـســه اآلن ه ــو م ــن ش ـق ـيــن :م ــا الـ ــذي يـمـيــز الـقـبـيـلــة م ــن ال ـك ـيــان اإلث ـن ــي؟ وم ــا هــو
الكيان اإلثني؟

تدعي أنها منحدرة بشكل حقيقي أو وهمي من
«الكيان اإلثني هو مجمل الجماعات المحلية التي ّ
نوعا ما ،وتتكلم لغات تنتمي إلى العائلة اللغوية نفسها،
مجموعة األسالف الذين عاشوا في زمن بعيد ً
معين مــن مـبــادئ تنظيم المجتمع ومــن الـتـصــورات المتعلقة باالجتماعي والكوني،
وتتشارك فــي عــدد ّ
باإلضافة إلى بعض القيم والمعايير التي تنظم سلوك األشخاص والجماعات أو تقولبه».
ينتمي كثير من القبائل في الواقع إلى الكيان اإلثني نفسه ،ومن هذا المنطلق يمكن كل فرد في القبيلة
أن يدعي انتماءه المزدوج ،إلى قبيلته من جهة ،وإلى الكيان اإلثني الذي يضمه من جهة ُأخرى .وهذا

كبيرا بين االنتماء إلى قبيلة واالنتماء إلى
حال األكراد أو الباشتون على سبيل المثال .ولكن ثمة فر ًقا ً
كيان إثـنــي؛ فاالنتماء إلــى قبيلة يقوم ً
مثل بمنح أفــرادهــا إمكانية الحصول إلــى األرض ،ويساعد على
ويؤمن حماية مشتركة ،في حين أن االنتماء إلى الكيان اإلثني نفسه
معينة من الــزواج،
ّ
ممارسة أنماط ّ

(7) Louis Dumont, «La Fonction royale,» dans: Louis Dumont, Homo hierarchicus: Essai sur le système des castes,
bibliothèque des sciences humaines (Paris: Gallimard, 1971).
(8) Jean Bottéro, La Plus vieille religion: En Mésopotamie, collection Folio. Histoire; 82 (Paris: Gallimard, 1988),
p. 170.

استشهاد ببداية قانون حمورابي الشهير« :حين قام آنو السامي وملك اآللهة وإنليل ،إله السماء واألرض ومحدِّ د أقــدار البالد بمنح
مردوخ ،مولود إيا األول ،السلطة العليا على كامل الشعوب ورجحوه بين اآللهة ».انظرFrancis Joannès et Cécile Michel, dirs., :

Dictionnaire de la civilisation mésopotamienne, avec la collab. de Luc Bachelot [et al.], Bouquins (Paris: R. Laffont,
2001), art. «Nabuchodonosor 1er’», et Jean Bottéro et Samuel Noah Kramer, Lorsque les dieux faisaient l’homme:
Mythologie mésopotamienne, bibliothèque des histoires (Paris: Gallimard, 1989).

ةمجرت
ودلاو ةينثإلا تانايكلاو لئابقلا

ال يـمـنــح إمـكــانـيــة الــوصــول إلــى األرض وال إل ــى نـســاء الـقـبــائــل األخ ــرى الـمـكـ ّـونــة لـهــا .يكمن الـفــرق بين
«مجتمعا» ،بينما ّ
القبيلة والكيان اإلثني إذن في أن القبيلة ّ
يشكل الكيان اإلثني «كيانًا أو جماعة
تشكل
ً
محلية» ) .(Communityالكيان اإلثني في الواقع هو قبل كل شيء كيان ثقافي ولغوي ،يمنح األفراد
هــويــة خــاصــة تنتشر إلــى أبـعــد مــن القبيلة الـتــي ينتمون إلـيـهــا بــالــوالدة أو بالتبني ،وتـضــاف إلــى هويتهم
القبلية .لكننا نالحظ في مناطق كثيرة من العالم أن االنتماء إلــى الكيان اإلثني نفسه ال يمنع العشائر
التي تنتمي إليه مــن التحارب فــي مــا بينها أو استيالء بعضها على أراضــي بعضها اآلخــر ...إلــخ .لهذا
غالبا مــا تتجمع ضمن الكيان اإلثـنــي قبائل عــدة لتشكيل اتـحــاد قبلي يبدي قـ ّـوتــه وهيبته أمــام
السببً ،
الجماعات القبلية األخرى ،ويمكن أن نذكر كمثال على ذلك القبائل البربرية في المغرب(((.

القبائل وأشكالها المختلفة
تنوع أشكال القبائل ،سنعطي بعض األمثلة من مختلف الـقــارات .الصو ( )Soمــزارعــون في
لتوضيح ّ
أوغ ـن ــدا( ،((1يـقـطـنــون فــي مـنـحــدرات قـمــم ك ــادام وقـمــم مــوروتــو ،ويـعـيـشــون مــن زراع ــة الـســورغــو (ال ــذرة
البيضاء) والرعي والقليل من الصيد .زراعتهم مهددة بشكل دوري بالجفاف أو باألمراض التي تصيب
النباتات ،وماشيتهم تسرقها بشكل منتظم قبائل رعاة الكاريموجونغ الذين يعيشون في السهل .اختفى
تقريبا ،والغابة تتراجع بسبب استخدام أشجارها وقيدً ا .يبلغ عددهم حوالى  5000شخص
الصيد اآلن
ً
موزعين في قبائل أبوية النسب .يهيمن الرجال على النساء كما يهيمن األخوة الكبار س ًنا على األخوة
األصغر .يوجد بين كبار األخوة أقلية من الرجال يمثّل كل واحد منهم عشيرته ويحكمون بقية المجتمع.
ـدربــون وبــالـتــالــي يكتسبون سلطة الـتــواصــل مــع أســاف الـعـشــائــر والـحـصــول منهم عـلــى الـســام
هــؤالء يـ َّ
والـمـحــاصـيــل الـجـيــدة ...إل ــخ ،ألن ه ــؤالء الـمــدربـيــن فـقــط هــم مــن يستطيعون م ـنــاداة أس ــاف عشائرهم
بأسمائهم والتحدث إليهمّ .أما األسالفُ ،فيفترض فيهم التدخل عند اآللهة لطلب المساعدة وال ِّن َعم.
هذه األقلية من الرجال المدربين تقوم كذلك بدور محكمة عدل لمعاقبة المتهمين بجرائم خطيرة في
ُقدم األضاحي إلى األسالف بشكل منتظم،
حق النظام القبلي ،وتطلق حكمها بعد استشارة األسالف .ت َّ
وفــي حــاالت الـجـفــاف الـشــديــد ُتـقـ َّـدم األضـحـيــة إلــى آلـهــة المطر فــي مـكــان مـقــدس غير مفتوح للعموم،
جنسيا
وتمتلك قبيلة واحدة سر هذا الطقس .نالحظ إذن في هذا المجتمع وجود تسلسل هرمي ليس
ً
وجيليا فحسب بل هو ً
أيضا تسلسل بين العشائر ،وذلــك على مستوى عالقات البشر بالقوى الخفية
ً
الناظمة للكون .أقلية من الرجال فقط تمتلك احتكار التواصل مع هذه القوى ،ويسعى هؤالء لوضعها
في خدمة المصالح المشتركة لجميع أفراد مجتمعاتها .وبهذا الشكل ،يتمتعون بأبهة كبيرة وسلطة على
اآلخرين تضاف إليها بعض الميزات المادية .ولكن في النهاية تتشارك في السلطة السياسية والدينية،
بشكل نسبي ،جميع العشائر األبوية النسب.
(9) Mohamed Tozy et Abderrahmane Lakhassi, «Le Maroc des tribus: Mythe et réalité,» dans: Hosham Dawod, dir.,
Tribus et pouvoirs en terre d’Islam, Sociétales (Paris: A. Colin, 2004), pp. 169-200.
(10) Charles D. Laughlin and Elizabeth R. Laughlin, «Kenisan: Economic and Social Ramifications of the Ghost Cult
among the So of North-eastern Uganda,» Africa (London), vol. 42, no. 1 (January 1972), pp. 9-20.
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على النقيض مـ ّـمــا سـبــق ،تعطينا جماعة الـبــارويــا فــي غينيا الـجــديــدة مـثـ ًـال لقبيلة ولِــدت فقط فــي القرن
الثامن عشر نتيجة حروب جعلت بقايا ثماني فئات من قبيلة اليويوية تلجأ إلى قبيلة أخرى هي األندجة
ثــم تـطــردهــا مــن إقـلـيـمـهــا فــي نـهــايــة الـمـطــاف .تـتـكــون هــذه الـقـبـيـلــة الـيــوم مــن خـمــس عـشــرة عـشـيــرة ،ثـمــان
مـنـهــا مــن ذري ــة الــاجـئـيــن وسـبــع تـنـحــدر مــن الـعـشــائــر األصـيـلــة فــي الـمـنـطـقــة ،أحــا ًفــا أو مـتـحــالـفـيــن ،ومــن
غير الــوارد إذن فــي هــذا الـنــوع مــن القبيلة ا ّدعــاء أن جميع أعـضــاء القبيلة يـنـحــدرون مــن سلف مشترك.
وكما رأينا ،فإن وحدة القبيلة ترتكز في الواقع على مؤسسة إعداد الذكور واإلناث التي تخص جميع
الـسـكــان وتــر ّتـبـهــم هــرمـ ًـيــا .إال أن الـمـســؤولـيــن عــن اإلع ــداد وال ـتــدريــب يـنـتـمــون كـلـهــم إلــى الـمـجـمــوعــات
المنتصرة ال إلى المجموعات المهزومة ،وهم أنفسهم الذين يمارسون نظام السلطة «السياسية الدينية»
الخاصة بالبارويا.
س ُتظهر األمثلة التالية كيف يتشكل ضمن بعض المجتمعات القبلية نوع من األرستقراطية الوراثية .تلك
كانت حال هنود باوني في أميركا الشمالية البالغ تعدادهم اليوم خمسة آالف شخص ،وكانوا يعيشون
قبل وصــول األوروبيين في قــرى كبيرة على طــول نهر المسيسيبي ،حيث مــارســوا زراعــة الــذرة والصيد
الـمــوسـمــي لـلـبـيــزون (ث ــور وح ـشــي أم ـيــركــي) .كــانــت ه ـنــاك عـشـيــرتــان ضـمــن تـلــك الـمـجـمــوعــة تـتـشــاركــان
تقدم زعماء الحرب ُ
تقدم الكهنة .وكان في حيازة عشيرة زعماء الحرب األدوات
السلطة ،عشيرة ّ
وأخرى ّ
المقدسة التي تحوي القدرة على تأمين الخصوبة للحقول والعودة السنوية للبيزون في المروج ،لكنها
لم تكن تملك الصيغ السرية التي تُفعل القوة الخفية لهذه األدوات.
تدخل القوى
كــان هــذا العلم
حكرا على فئة الكهنة ،فتوجب إذن أن يتعاون ممثلو العشيرتين لطلب ّ
ً
واجتماعيا .كانت التقاليد تنص على
تؤمن للقبيلة الحياة الرغيدة ماد ًيا
فوق الطبيعية القادرة على أن ّ
ً
أنه إذا تعرضت األدوات المقدسة للسرقة أو للتدمير نتيجة الحرب ،فإن على القبيلة بكاملها أن تنحل
وتختفي كمجتمع ،وعلى كل عشيرة أو عائلة أن تفتش عن ملجأ عند قبائل أخرى ،مع ما يمثّل ذلك
يبين هذا المثال كيف يمكن  -داخل القبيلة  -أن تتركز الوظائف المفترض أنها
من خطر على حياتهاّ .
تؤمن تكاثر الجميع في عشيرتين فقط ضمن نظام شامل اجتماعي وكوني ،وهنا ً
أيضا لتلك الوظائف
ّ
يسمى «زعامة وراثية» ،وحدث تمايز اجتماعي
طبيعة سياسية ودينية .لقد تحولت هذه القبيلة إلى ما ّ
ُ
جديد بين عشائر القادة والكهنة من جهة والناس العاديين من جهة أخرى.

ه ـنــاك أم ـث ـلــة ُأخـ ــرى لـعـمـلـيــات ت ـحــول األرس ـت ـقــراط ـيــة الـقـبـلـيــة إل ــى زع ــام ــة وراث ـي ــة ،ك ـمــا لــوحــظ ذل ــك فــي
يدعي األفراد الذين ّ
يشكلون الزعامة أنهم أقرباء ،لكنهم في الحقيقة
بولينيزيا( .((1في تلك المجتمعاتّ ،
مصطفون جميعهم ضمن نظام هرمي ينحدر من ساللة الزعيم الذي يكون في الغالب األكبر س ًنا من
ـؤســس للمجموعة الـقــرابـيــة كـيـنـغــا( .((1ال تشبه جـمــاعــات قــرابــة النسب البولينيزية
ذريــة االبــن األكـبــر الـمـ ِّ
في شيء المجموعات ذات النسب األبــوي أو األمومي  ،ألنها تأخذ بعين االعتبار النسب عن طريق
(11) Marshall David Sahlins, Social Stratification in Polynesia, American Ethnological Society. Monographs; 29 (Seattle: University of Washington Press, 1958).

( ((1عند جماعة الكاشين تعود السلطة السياسية والدينية ،كما ّبين ليش ،إلى آخر ابن من ساللة آخر ابن للسلف المؤسس .انظر:

Edmund Ronald Leach, Political Systems of Highland Burma; a Study of Kachin Social Structure, with a Foreword by
Raymond Firth (Cambridge, Harvard University Press, 1954).

ةمجرت
ودلاو ةينثإلا تانايكلاو لئابقلا

الــرجــال والـنـســاء عـلــى حــد س ــواء .نتيجة لــذلــك ،تـكــون الــزعــامــة الـعـشــائــريــة عـبــارة عــن مـجـمــوعــة أنـســاب
وأف ــراد متسلسلين هــرمـ ًـيــا ضـمــن مــراتــب وأوض ــاع اجتماعية غـيــر مـتـســاويــة ،ويـتـفــاقــم عــدم الـتـســاوي كلما
(((1
سنبين في ما بعد كيف يمكن ضمن تلك
اقتربنا من األصغر س ًّنا في الفروع الفتية لساللة الزعيم ّ .
المجتمعات أن تطفو على السطح أرستقراطية ّ
نوعا من الطبقة أو النظام المهيمن.
تشكل ً

فــي إمـكــانـنــا بـعــد هــذه األمـثـلــة أن نـعــي الـطــابــع االسـتـثـنــائــي نـسـبـ ًـيــا والـفــريــد لـلـنـظــام الـمـسـ ّـمــى «االنـقـســامــي»
لبعض المجموعات القبلية في قسم من أفريقيا أو الشرق األوســط ،كما وصفه إيفانز بريتشارد في ما
يخص النوير في أفريقيا وبــدو برقة في ليبيا ،أو كما وصــف بــول ولــورا بوهانان التيف في نيجريا(.((1
أكد بريتشارد حقيقة أن في هذه المجتمعات القبلية ،تعتقد كل عشيرة وكل ساللة وكل جماعة محلية
وأيديولوجيا .وكل قسم من المجتمع يعمل لنفسه ما يعمله
وسياسيا
أنها مساوية لألخريات اقتصاد ًيا
ً
ً
ً
مماثل لهم .هــذا التكافؤ بين أقسام القبيلة يترتب عليه،
اآلخــرون ألنفسهم ،وبالتالي فهو يعتبر نفسه
بحسب بريتشارد ،واقع أن األقسام العليا التي تتجاوز المحلي ال تظهر إال في حالة نزاع بين ساللتين
أو بين عشيرتين .إذا هاجمت ســالــة تابعة لعشيرة (أ) ســالــة تابعة للعشيرة (ب) ،فــإن العشيرة (ب)
كلها تـبــدي تضامنها وتستنفر لمجابهة الـعـشـيــرة (أ) .بــاإلضــافــة إلــى الـعــاقــات الـيــومـيــة المنظمة بشكل
خ ــاص بــال ـقــرابــة ،تـظـهــر عــاقــات اجـتـمــاعـيــة أخ ــرى مــن الـنـمــط الـسـيــاســي فـقــط فــي حــالــة الـمـجــابـهــة بين
المجموعات نفسها ،ما عدا على المستوى الديني ،حيث تتشارك الفئات كلها في التمثيل نفسه وفي
الطقوس نفسها(.((1
قدمت دراســات إرنست غيلنر وديفيد هــارت ودراســات أقــدم عهدً ا لروبير مونتاني( ((1هذه القبائل في
نسبيا لعشائر وأقسام حريصة على استقاللها ،ومندمجة بدينامية دائمة
صورة تجمعات سريعة الزوال ً
من االنشطار واالنصهار .هذه الرؤية التي تناسب بعض مظاهر حياة تلك القبائل ،وخاصة فكرة تأكيد
واقعا في هذه المجتمعات القبلية،
المساواة بين أفرادها ،حجبت األنظمة التراتبية االجتماعية الموجودة ً
( ((1وص ــف مــارشــال سالينز هــذه البنية على الشكل الـتــالــي« :إنـهــا بنية تستند إلــى درجــة المصالح أكثر منها إلــى صــراع المصالح،
وتستند إلــى األولــويــات العائلية المتدرجة في ما يخص السيطرة على الـثــروة والـقــوة ،وتستند إلــى حق طلب الخدمات من اآلخرين
والــوصــول إلــى السلطة اإللـهـيــة والمظاهر الـمــاديــة ألنـمــاط الـحـيــاة  -بحيث إذا كــان األف ــراد كــافــة تربطهم عــاقــة قــربــى وهــم أعـضــاء في
المجتمع ،فإن بعضهم مع ذلك ُيعتبر أعضاء في هذا المجتمع أكثر من غيره» .انظر.Sahlins, Social Stratification, p. 24 :
بــرزت خــال الـتــاريــخ وضـمــن بنى كـهــذه أنـمــاط مــن األرسـتـقــراطـيــة مـعــزولــة تـمــا ًمــا عــن بــاقــي الـسـكــان بسبب مهماتها ونـمــط حياتها ،مع
االستمرار في التحدث بلغة القرابة.

(14) Laura Bohannan, «Political Aspects of Tiv Social Organization,» in: Laura Bohannan [et al.], Tribes without Rulers; Studies in African Segmentary Systems, Edited by John Middleton and David Tait; Pref. by E. E. Evans-Pritchard
(London: Routledge and Paul, 1958), and E. E. Evans-Pritchard, The Nuer: A Description of the Modes of Livelihood and
Political Institutions of a Nilotic People (Oxford: Clarendon press, 1940).
(15) Philip Carl Salzman, «Does Complementary Opposition Exist?,» American Anthropologist, vol. 80, no. 1 (1978),
pp. 53-70.
(16) Ernest Gellner, Saints of the Atlas (Chicago: University of Chicago Press, 1969); David M. Hart, The Aith Waryaghar of the Moroccan Rif: An Ethnography and History, Viking Fund Publications in Anthropology; 55 (Tucson:
University of Arizona Press, 1976); Akbar S. Ahmed and David M. Hart, eds., Islam in Tribal Societies: From the Atlas
to the Indus (London; Boston: Routledge and Kegan Paul, 1984), et Robert Montagne, Les Berbères et le Makhzen dans
le sud du Maroc: Essai sur la transformation politique des Berbères sédentaires (groupe chleuh), travaux de l’année
sociologique (Paris: F. Alcan, 1930).
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وكانت موضع انتقادات قوية ،وال سيما من جانب عبد الله حـمــودي( ،((1لكنها مع ذلــك لفتت النظر
وبينت الــدور الذي يؤديه االنشقاق في مواجهة
إلى أهمية قدرة الصراعات بين القبائل على الهيكلةّ ،
سريعا في ما يلي إلى المسألة الخاصة بالعالقات بين القبائل والدولة.
الدولة .سنتطرق
ً

القبائل في التاريخ وفي مواجهة الدولة
تشهد األمـثـلــة الـســابـقــة إذن ،وبــوضــوح ،عـلــى حـيــويــة هــذا الـشـكــل مــن التنظيم االجـتـمــاعــي المتمثّل في
الـقـبــائــل ،وتـشـهــد بــالـتــالــي عـلــى خـصــائـصـهــا وعـلــى األهـمـيــة الـتــي يــولـيـهــا األف ــراد لـهــذا الـنـمــط مــن الــوجــود
االجـتـمــاعــي .تشير المعطيات األثــريــة والـتــاريـخـيــة إلــى أن هــذا الـشـكــل مــن المجتمع ظـهــر مـنــذ بــدايــات
العصر الحجري الحديث ،ثم تعمم في جميع القارات بشكل مرافق لتطور أشكال الزراعة المختلفة
و/أو تــربـيــة الـمــاشـيــة .هــذه الـحـقــائــق الـتــي لــم تـكــن مـعــروفــة بـهــذا الـشـكــل الـجـيــد فــي الـقــرن الـتــاســع عشر
كبيرا من األنثروبولوجيين من بعده على النظر إلــى القبائل من زاويتين
حملت حينها مورغان وعــد ًدا ً
حجبتا هــذه الـحـيــويــة بـشـكــل واس ــع .صـحـيــح أن جـمـيــع األنـثــروبــولــوجـيـيــن كــانــوا ي ــرون فــي الـقـبــائــل ً
نمطا
قسما منهم ً
أيضا اعتبر حينها القبيلة مرحلة قديمة من
محد ًدا من بين غيره من أنماط المجتمعات ،لكن ً
التطور اإلنساني؛ مرحلة تم تجاوزها أو تهميشها مع حلول أشكال «عليا» من تنظيم المجتمع ،خاصة
مع ظهور الدول(.((1
معجبا بنظام القبائل الهندية في أميركا الشمالية وباستقاللية وشجاعة
اعتبر مورغان ،الذي كان مع ذلك
ً
«يجسد ظروف اإلنسانية في حالة البربرية» .بالنسبة
مقاتليها ،أن هذا الشكل من التنظيم االجتماعي
ّ
إليه ،اجتازت البشرية ثالث مراحل في تطورها منذ ظهور اإلنسان العاقل ) ،(Homo sapiensوهي:
مرحلة التوحش ومرحلة البربرية ومرحلة الحضارة .وجود الدولة فقط هو الذي يستطيع ،بحسب رأيه،
أن يفيد كأساس للحضارات التي ظهرت عبر التاريخ؛ إذ يبدو له أن من المستحيل «تأسيس مجتمع
سياسي أو دولة أساسها المجموعات العشائرية»( .((1وهكذا ،فإن والدة الحضارة تطلبت ،بالنسبة إلى
مورغانُّ ،
وتحولها إلى مجموعات إقليمية ترابية.
تفكك الجماعات القرابية القديمة ،وتفكك القبائل
ّ
و ُيثبت ذلك باإلصالحات التي قام بها سولون وكليستين والتي ألغت القبائل اليونانية القديمة المبنية
إقليميا تــرابـ ًـيــا جــديــدً ا أصـبــح الــدعــامــة للمدينة  -الــدولــة
ـاســا
على الـقــرابــة فــي منطقة األتـيــك ،لتعطيها أسـ ً
ً
في أثينا(.((2
في القرن العشرين ،اق ُترحت مخططات أخــرى لتطور اإلنسانية ،لكنها كانت هذه المرة خالية من أي
مرجعية للعبارات الساخرة ،مثل «الهمجية» و«البربرية» .كانت تلك حــال مخطط التطور الــذي قدمه
(17) Abdallah Hammoudi, «Segmentarité, stratification sociale, pouvoir politique et sainteté: Réflexions sur les thèses
de E. Gellner,» Hesperis-Tamuda (Rabat), vol. 15 (1974), pp. 147-177.
(18) John J. Honigmann, «Tribe,» in: Julius Gould and William L. Kolb, eds., A Dictionary of the Social Sciences (New
York: Free Press of Glencoe, 1964).
(19) Morgan, p. 123.
(20) Pierre Lévêque et Pierre Vidal-Naquet, Clisthène l’Athénien (Paris: Les Belles lettres, 1973).
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مــارشــال سالينز في كتابه رجــال الـقـبــائــل( ،((2فهو يلخص تطور البشرية من دون أي حكم على القيمة
بتعاقب أربــع مــراحــل هــي :مرحلة «قـطـعــان» الـصـيــاديــن مــن العصر الـحـجــري الـقــديــم ،ثــم «الـقـبــائــل» في
الـعـصــر الـحـجــري الـحــديــث الـتــي تـحــول بعضها إلــى «كـيــانــات زعــامـيــة قـبـلـيــة» ،ثــم أخـيـ ًـرا بــزغ إلــى الحياة
بعض أشكال الدولة من رحم بعض تلك الكيانات( .((2وقد تعرض هذا المخطط نفسه للنقد( ((2ليس
ألنه ال ينطبق على وقائع تجريبية ،بل بسبب تفسير التطور االنساني الذي ُبني عليه.

لـيــس الـتـطــور هــو الــذي يفسر تــاريــخ المجتمعات اإلنـســانـيــة بــل عـلــى الـعـكــس ،فــالـتــاريــخ الــذي يختلف
باختالف المجتمعات اإلنسانية هو الذي يفسر تحوالتها ،ويفسر بالتالي تطور اإلنسانية .لماذا مع ذلك
يحتفظ مفهوم التطور على معنى؟ ببساطة ألن من غير الممكن ألي مجتمع ،وفي أي فترة ،أن يفعل
ما يحلو له البتكار طرق جديدة يؤثر بها في الطبيعة التي تحيط به أو في نفسه .ال يمكن ً
مثل تصور
أنــه كــان في إمكان سكان أستراليا األصليين في القرن السادس عشر اكتشاف الفيزياء النووية .فلكي
يـحــدث هــذا االكـتـشــاف ،ينبغي أن يـجـتــاز بـعــض المجتمعات مــراحــل فــي مـجــال إنـتــاج الـمـعــارف بشأن
الطبيعة ،ومن ثم تستطيع مجتمعات أخرى أن تقتبس هذه االكتشافات وتطورها من دون أن تكون هي
السبب في ابتكارها .نرى إذن أن تطور البشرية ليس حقيقة مختلفة عن تاريخ المجتمعات التي تعاقبت
ووصلت إلينا.

ِ
لنأت اآلن إلى مسألة ظهور الدولة .عندما ننظر بشكل شامل إلى تطور المجتمعات اإلنسانية من خالل
تاريخها ،نالحظ وجود مسارين للتطور أحدثا نوعين مختلفين من العالقات بين القبائل والدول ،لكن
كالهما يفترض مسبقًا وجود كيانات قبلية وإثنية في طور التحول( .((2المسار األول أدى إلى ّ
تشكل دول
مدعومة من قبائل استمرت في الوجود بعد والدة دولتهم ،ومسار التطور هذا هو األقدم ،وهو مستمر
حتى اليوم .المسار اآلخر أدى إلى ّ
تشكل دول قامت في ما بعد ،وبشكل منتظم ،بإخضاع القبائل التي
تضمن المسار األول دو ًما تقاسم السيادة بين
دعمتها أو بتغيير هذه القبائل أو بتدميرها أو بتهميشهاّ .
غالبا .وفيه يحافظ أعضاء القبيلة عمو ًما على حقهم في
القبائل والــدولــة التي تشملها وتهيمن عليها ً
غالبا ،وبالتدريج ،سالح الجماعات الخاضعة
حمل السالح ،بينما في مسار التطور الثاني تنزع الدولة ً
لها ،وتشعر حينها بالحاجة إلى إنشاء شرطة وجيش لممارسة سلطتها داخل أراضيها وخارجها.
نــاحــظ أن الــرهــان الـقــائــم فــي الـعــاقــات بـيــن الـقـبــائــل وال ــدول ال يـقــوم إذن عـلــى عــاقــات الـقــرابــة داخــل
القبائل ،أو بين هذه األخيرة ،لكنه يقوم من الناحية االستراتيجية على تقاسم السيادة السياسية والدينية
(21) Marshall David Sahlins, Tribesmen, Foundations of Modern Anthropology Series (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1968), and Leslie A. White, «The Concept of Evolution in Cultural Anthropology,» in: Evolution and Anthropology: A Centennial Appraisal (Washington, DC: Anthropological Society of Washington, 1959), pp. 106-125.
(22) Elman R. Service, Origins of the State and Civilization: The Process of Cultural Evolution (New York: Norton,
1975), and Morton H. Fried, The Evolution of Political Society: An Essay in Political Anthropology, Random House
Studies in Anthropology; AS 7 (New York: Random House, 1957).
(23) Maurice Godelier, «Le Concept de tribu: Crise d’un concept ou crise des fondements empiriques de l’anthropologie?,» Diogène: Revue internationale des sciences humaines, no. 81 (Janvier-Mars 1973), pp. 3-28.
(24) Maurice Godelier, «Processes of the Formation, Diversity and Bases of the State,» International Social Science
Journal, vol. 32, no. 4 (1980), pp. 609-623.
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ال ـتــي تـ ّـدعــي مـمــارسـ َتـهــا ال ــدول ـ ُـة والـقـبــائــل ال ـتــي تـتـشـ ّـكــل مـنـهــا .غـيــر أن ه ــذا ال يـعـنــي أن عــاقــات الـقــرابــة

جليا حــالــة المملكة العربية الـسـعــوديــة .سنوضح
ال ُتـسـتـخــدم فــي إدارة السلطة والــدولــة كما تظهره لنا ً
ببضعة أمثلة هذين المسارين.

في ما يخص مسار التطور األول ،هناك مثال شهير يتمثّل في تأسيس [الرسول] محمد في القرن السابع

الـمـيــادي دولــة سياسية وديـنـيــة جــديــدة ،جمعت فــي الـبــدايــة تـحــت سـيــادتـهــا ع ــد ًدا مــن الـمــدن والعشائر
في شبه الجزيرة العربية ،وخاصة في الحجاز .كما يوجد مثال أقرب إلينا هو ُّ
تشكل المملكة العربية
السعودية على مــراحــل عــدة ،ابـتــداء مــن الـلـقــاء الــذي تــم سنة  1742بين رجـلـيــن ،األول رجــل ديــن هو

محمد بــن عبد الوهاب ،والثاني شيخ قبيلة هــو ابــن سـعــود .كــان األول ابــن أحــد الوجهاء الدينيين في
اتحاد تميم القبلي ،وكان ينوي إصالح اإلسالم بشكل متشددّ .أما الثاني ،فكان زعيم قبيلة ضمن اتحاد

عنيزة القبلي الكبير ،وكان يسود على الدرعية التي كانت في ذلك الوقت قرية صغيرة في منطقة نجد
في وسط شبه الجزيرة العربية .كان األول بحاجة إلى دعم سياسي من الثاني لبدء إصالح نمط حياة
الـبــدو فــي نـجــد ،ومعظمهم مــن الــرحــل ،كما كــان يطمح إلــى نشر تلك اإلصــاحــات على كــامــل أرض

اإلســام ،بينما وجــد الثاني في تلك النظرة المتشددة إلــى اإلســام الشرعية التي يحتاج إليها إلخضاع
جميع العشائر المجاورة لسلطته حتى مكة والمدينة(.((2

لكن ،يمكننا ،بغية توضيح الفكرة ،تغيير الـقــارة والتوجه إلــى أميركا األنــديــة (نسبة إلــى جبال األنــديــز)
قـبــل وص ــول المحتلين األوروب ـي ـيــن إلـيـهــا .نـعـلــم أن إمـبــراطــوريــة اإلنـكــا تشكلت فـقــط فــي الـقــرن الـثــالــث

عـشــر ،حـيــن غ ــادرت الـقـبــائــل ذات الـكـيــان اإلثـنــي اإلنـكــا منطقتها واسـتــولــت عـلــى وادي كــوزكــو قـبــل أن

تبدأ خالل القرون التالية توسيع سلطتها حتى شمال اإلكوادور ،وكذلك باتجاه الجنوب حتى الحدود
مــع دولــة تشيلي الـحــالـيــة( .((2لدينا هنا مــن جديد مثال على ّ
تشكل دولــة وإمـبــراطــوريــة مــن طــرف قبائل

وكيانات إثنية تُخضع غيرها لسلطتها .انطال ًقا من األنماط الثقافية لتلك المجتمعات في تلك الحقبة،

يـصـبــح فــي اسـتـطــاعـتـنــا أن نـفـهــم تـحـ ّـول زعـيــم اإلنـكــا إلــى إلــه حــي بـيــن بـنــي الـبـشــر ،ألن إنـكــا أعـلــن نفسه
ابــن إلــه الـشـمــس ،وفــرض عـبــادة الـشـمــس فــي جميع مـقــاطـعــات اإلمـبــراطــوريــة .ولـكــن فــي سـنــة ،1533

اختفت إمـبــراطــوريــة اإلنـكــا بعد أن أعــدم االسـبــان أتــاهــوالـبــا ،آخــر أبــاطــرة اإلنـكــا ،واسـتــولــوا على كوزكو،

عاصمة اإلمبراطورية.

قبليا مركز ًيا من دولة ،بل حتى من
يعطينا مثال اإلنكا الفرصة إلبراز أحد العناصر التي تُميز كيانًا ً
زعيما ً

إمبراطورية .يتمثّل هذا العنصر في ظهور فئة من األشخاص الذين يديرون مقاطعات تابعة للدولة من
دون أن تربطهم بالضرورة عالقات قرابة بالذين يحكمون الدولة واإلمبراطوريةّ .
تشكل هذه المجموعة
(25) Alexei Vassiliev, The History of Saudi Arabia (London: Saqi Books, 2009).
(26) Danièle Lavallée et Luis Guillermo Lumbreras, Les Andes: De la Préhistoire aux Incas, l’univers des formes (Paris:
Gallimard, 1985).
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من األشخاص في الواقع مراد ًفا لما ُس ّمي بيروقراطية حين جرى التكلم على اإلمبراطورية الصينية أو
اإلمبراطورية الرومانية أو أي شكل آخر من أشكال الدول واإلمبراطوريات(.((2

شهد مسار التطور الثاني نشوء دول مدعومة مــن القبائل والكيانات اإلثنية ،لكنه أدى إلــى اختفاء أو
تهميش القبائل من الدول التي أقامتها .وفي نظرنا أن هناك ثالث مناطق في العالم تطورت فيها تلك
اآللية ،وهي الهند والصين وأوروبا القديمة .األولى اجتاحتها قبل الميالد بألف سنة قبائل هندية  -إيرانية

قــامــت تــدريـجـ ًـيــا بــاسـتـحــداث شكل جــديــد مــن أشـكــال تنظيم المجتمع ،هــو نـظــام الطبقات االجتماعية

المغلقة( .((2تتربع على قمة هذا المجتمع طبقة البراهمان المؤهلة وحدها إلنجاز التضحيات لآللهة
دينيا على جميع الطبقات األخــرى ،لكنها لم تكن تملك الـقــدرة على
وإجــراء الطقوس ،وهــي تهيمن ً

الحكم ،ولــم يكن لها الحق في استخدام العنف ضد البشر .كــان ذلــك ملك طبقة الكشاتريا المؤلفة

من مقاتلين ينبثق منهم الملوك (رادجا) ،وقد حكم هؤالء حوالى مئة مملكة منتشرة في القارة الهندية

قبل وصول المغول ،ومن بعدهم اإلنكليز ،إلى الهند .تحولت إذن القبائل اآلرية على مر العصور إلى
وتحول هؤالء بدورهم
طبقات مغلقة ،ودفعت نحو الجبال أعضاء القبائل الذين كانوا موجودين قبلها.
ّ

إلــى طبقات مغلقة أو اسـتـطــاعــوا الـحـفــاظ على هويتهم ،وتص ّنفهم الحكومة الهندية حــالـ ًـيــا ضمن فئة
الطبقات الدنيا.

هناك حالة أخــرى من حــاالت اختفاء القبائل المرتبطة بتطور الدولة ،وهي حالة الصين .ظهرت أولى
الــدول الصينية فــي حــوالــى األلــف الثاني قبل الـمـيــاد ،وكــانــت مدعومة مــن جماعات إثنية وقبائل من

شمال الصين .لكن ما إن تأسست اإلمبراطورية الصينية سنة  221قبل الميالد ،حتى اختفت القبائل

داخل اإلمبراطورية .ومع ذلك ،كانت اإلمبراطورية تواجه باستمرار على حدودها تهديد القبائل التي

تسميها «البرابرة»( .((2نحن نعلم ،بحسب التصور الصيني للعالم ،أن الصين موجودة في مركز
كانت ّ
الـعــالــم؛ إنـهــا امـبــراطــوريــة الــوســط والـمـكــان السامي للحضارة ،وهــي محاطة بصنفين مــن الشعوب هما

(27) John V. Murra: «On Inca Political Structure,» in: Verne F Ray, ed., Systems of Political Control and Bureaucracy in
Human Societies; Proceedings (Seattle: American Ethnological Society, 1958), pp. 30-41, and Formaciones económicas
y polí ticas del mundo andino, Historia andina; 3 (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1975); Richard P. Schaedel,
«Early State of the Incas,» in: Henri J. M. Claessen and Peter Skalník, eds., The Early State, New Babylon, Studies in
the Social Sciences; 32 (The Hague: Mouton, 1978), pp. 289-320, and Craig Morris, «Inka Strategies of Incorporation
and Governance,» in: Gary M. Feinman and Joyce Marcus, eds., Archaic States, School of American Research Advanced
Seminar Series (Santa Fe, NM: School of American Research Press, 1998), pp. 293-309.
(28) Gregory L. Possehl, «Sociocultural Complexity without the State: The Indus Civilization,» in: Feinman and Marcus, eds., pp. 261-291, and C. C. Lamberg-Karlovsky, «The Indus Civilization: The Case for Caste Formation,» in:
Journal of East Asian Archaeology, vol. 1, no. 1 (1999), pp. 87-113.
(29) Li Liu and Xingcan Chen, State Formation in Early China, Duckworth Debates in Archaeology (London: Duckworth, 2003); Kwang-chih Chang [et al.], The Formation of Chinese Civilization: An Archaeological Perspective, Edited
and with an Introduction by Sarah Allan; Foreword by Peter J. Ucko, Culture and Civilization of China (New Haven:
Yale University Press, 2005), and Nicola Di Cosmo, Ancient China and its Enemies: The Rise of Nomadic Power in East
Asian History (Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press, 2002).
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«البرابرة المطبوخون» ،أي الذين هم في طــور اكتساب الطابع الصيني ،و«الـبــرابــرة الـخــام» ،أي جميع
القبائل التي ينبغي إخضاعها يو ًما ما وإكسابها الطابع الصيني(.((3

حولنا نظرنا نحو اليابان ،فإن آخر معركة ضد قبائل إينو لم تقع إال في سنة  ،1789وهذه القبائل هي
إذا ّ
أول من سكن اليابان ،وكان لقب «شوغن» يشير عند اليابانيين إلى زعيم الحرب الذي يقاتل «البرابرة».

يتعلق المثال األخير بتطور الدولة في أوروبا القديمة ،وخاصة المدينة  -الدولة اليونانية .اختار مورغان
تحول القبائل القائمة على عالقات القرابة إلــى قبائل
ليبين أن على الدولة كي تترسخ أن ّ
هــذا المثال ّ
قائمة على أساس العالقة باإلقليم .كانت اإلصالحات الشهيرة التي قام بها كليستين تهدف حقيقة إلى
تشكيل قبائل جديدة تضم ٌّ
مكونة من سكان األتيك وبعض سكان
كل منها ،وفي كل مرة ،ثالثة عناصر ّ
الساحل وبعض سكان مدينة أثينا وبعض الفالحين من األتيك .انطال ًقا من ذلك ،لم تعد القبائل تضم
أحرارا ُيعتبرون متساوين أمام القوانين التي وضعوها
أفرا ًدا ذوي صالت قرابية وإنما مواطنين ،أي أفرا ًدا
ً
حصرا
ألنفسهم ،وبالتالي أمام الدولة التي يشاركون في سيادتها .في حالة أثينا ،كان لجميع المواطنين
ً
الحق فــي امـتــاك قطعة أرض فــي األتـيــك ،وتكريم آلهة أثينا فــي معابدها ،وحمل الـســاح للدفاع عن
المدينة .في التطور الالحق ألوروبا خالل اإلمبراطورية الرومانية ،وبعدها الممالك اإلقطاعية ،اختفت
بالتدريج المجموعات العشائرية التي شهدت على وجودها الغزوات الجرمانية أو السالفية ،ال ليحل
سريعا حق حمل السالح،
محلها مواطنون ،كما هي عليه الحال في أثينا أو رومــا ،وإنما رعايا فقدوا
ً
باستثناء النبالء أو الذين ُع ّينوا جنو ًدا.

هذه هي النظرة الشاملة والمبسطة جدً ا التي أردنا إعطاءها بشأن العالقات بين القبائل والدول .ولم نشأ
في هذه المساهمة معالجة آليات ظهور الدولة ،لكننا مع ذلك ألمحنا إلى مفهوم الغزو ،وبالتالي إلى
ً
مفهوم إخضاع الشعوب عبر الحروب .لكن كان هناك ً
أشكال
أيضا آليات داخلية للمجتمعات بلورت
مــن السلطة الـمــركــزيــة .فــي الـعـصــور الـقــديـمــة ّ
تشكلت ال ــدول انـطــا ًقــا مــن الـمــدن ،وكــانــت أولــى أشـكــال
الدولة ك المدن  -الدول بعدما سيطرت على األرياف التي تمدها بالغذاء أو تهاجمها .ومن األسباب
التي حافظت على بقاء القبيلة أن نمط حياتها كان يتطلب أنظمة جماعية الستخدام األرض أو الماء،
وضــرورة بناء قــوة عسكرية مشتركة كافية تدافع بها عن حقوقها( .((3نحن نــدرك أن أحــد العوامل التي
أضعفت المنظمات القبلية ،من الداخل في حقب مختلفة ومنذ العصور القديمة ،كان انتشار أشكال
مختلفة من الم ْلكيات الفردية لألراضي وللموارد األخرى الضرورية إلنتاج المجتمعات القبلية .بهذا
تدريجيا قبائل العراق ومقاطعات أخرى في اإلمبراطورية العثمانية نتيجة اإلصالحات
الشكل تبدلت
ً
التي أقدمت عليها هذه األخيرة في القرن التاسع عشر ،وخاصة حين أقر الباب العالي إلزامية تسجيل
األراض ــي الـقـبـلـيــة وإع ــادة تــوزيـعـهــا بـيــن الــذيــن اسـتـثـمــروهــا خ ــال عـشــر س ـنــوات فــي مـقــابــل دف ــع ضــريـبــة
(30) Jaroslav Průšek, Chinese Statelets and the Northern Barbarians in the Period 1400-300 B.C. (Dordrecht: D.
Reidel, 1971).
;(31) Walter Dostal, L’Univers du Mashreq: Essais d’anthropologie, éd. et préf. par Édouard Conte et André Gingrich
trad. de l’allemand par Isabelle de Lajarte et de l’anglais par Pierre-Emmanuel Dauzat; avec la collab. de Philippe
Despoix et Valentine Meunier (Paris: Éd. de la Maison des sciences de l’homme, 2001), sur le droit coutumier tribal
yéménite, pp. 161-212.

ةمجرت
ودلاو ةينثإلا تانايكلاو لئابقلا

لـلــدولــة .فـتــح هــذا اإلص ــاح الـبــاب عـلــى نـظــام الـمـ ْلـكـيــة الـخــاصــة الــزراعـيــة ال ــذي اكـتـســب أهـمـيــة مـتــزايــدة
مع وصــول اإلنكليز سنة  ،1918وهــو ما غير بشكل عميق العالقات االجتماعية والسياسية والهرمية
وخارجيا .وكانت إصالحات كهذه قد طاولت الم ْلكية واستخدام األرض
داخليا
السائدة عند القبائل
ً
ً
ّ
وشكل ذلــك كل مــرة قــوة أدت إلــى االختفاء الجزئي أو
مــرات عــدة خــال التاريخ وفــي مناطق أخــرى،
الكامل لالنتماء القبلي عند األفــراد ومجموعاتهم العائلية ،وكــان للعالم المعاصر الــدور فــي تضخيم
وتيرة هذا النمط من التحول االجتماعي وتسريعها(.((3
لنسترجع في الختام بعض النقاط للتشديد على أهميتها مرة أخرى .في البداية ،نلفت االنتباه من جديد
إلــى حقيقة حـيــويــة الـقـبــائــل وإلــى هــذا الـنـمــط مــن تنظيم الـحـيــاة االجـتـمــاعـيــة .ومــا زال جــزء مــن البشرية
يتكاثر بحسب هــذا النمط مــن الــوجــود الــذي يفترض أن القبائل ال تــزال تتمتع بـنــوع مــن الـسـيــادة على
نفسها وعلى مواردها ،وتستمر في إدارة شؤونها في مجاالت متعددة من الحياة وفْق قوانينها أو عاداتها
الخاصة .يتبادر هنا السؤال االستراتيجي الذي ُطرح في فترات كثيرة وال يزال ُيطرح ،وهو :كيف يمكن
توزيع السيادة بين القبيلة والدولة من دون إلغائها لدى أي طرف؟( ((3إن مجتمعات كمجتمع اليمن أو
أفغانستان تكافح الدولة فيها اليوم كي تثبت نفسها في مواجهة قوة القبائل(.((3
لكن ينبغي لنا ً
سببا في قيام دول كثيرة ،فإن عد ًدا
أيضا أال نتوهم؛ فعلى الرغم من أن قبائل كثيرة كانت ً
(((3
كبيرا منها لم يتمكن من االستمرار في البقاء إال ألن هناك دولة تدعمها في هذا المجال  .ومن النادر
ً
جدً ا اليوم أن نجد قبيلة مستقلة عن الدولة.

تلك الحقيقة هي التي تدفعنا إلــى االعتقاد بــأن خطأ األميركيين الكبير االستراتيجي واالجتماعي في
الـعــراق كــان إلـغــاء الــدولــة ومــؤسـســاتـهــا فــي الــوقــت الــذي ألـغــوا فـيــه نـظــام صــدام حـسـيــن؛ فــإن هــذا هــو ما
جعل قبائل العراق تواجه قوة احتالل من جهة وتواجه من جهة أخرى ضغط المجموعات اإلسالمية
حاليا في إعادة بناء الدولة على أسس جديدة تغير
المتطرفة وتنظيم القاعدة .والمسألة في العراق تتمثّل ً
مـجــد ًدا عالقاتها بالقبيلة؛ فالدولة التي يــراد إعــادة بنائها لن تكون في أغلب الظن مرتكزة على حزب
سياسي واحــد يحتكر إدارة األمــور كافة ،ويترأسه أفــراد العائلة المقربون من رئيس الدولة وأعضاء من
القبائل التي ينتمي إليها هذا األخير من جهتي األب واألم ،كما كانت عليه الحال في عهد نظام صدام
حسين .الــدولــة الـجــديــدة الـتــي تـجــري إعــادة بنائها اآلن ،مــع مــا يتسبب ذلــك مــن ألــم ،ستكون دعامتها
مبدئيا ،ويتمتعون على أساس
الصريحة جمعية وطنية مكونة من أعضاء مختارين عبر انتخابات حرة
ً
بحرية التمثيل والدفاع عن مصالح مختلفة ،سواء أكانت دينية أم قبلية أم إثنية أم غير ذلك .وفي
ذلك ّ
( ((3لبحث هذه النقطة بشكل أعمق ,ننصح بقراءةMaurice Godelier, Les Tribus dans l’histoire et face aux Etats (Paris: :
CNRS éd., 2010).
(33) Jean-Pierre Digard, «Jeux de structures: Segmentarité et pouvoir chez les nomades Baxtyâri d’Iran,» L’Homme,
vol. 27, no. 102 (1987), pp. 12-53.
(34) Elham M. Manea, «La Tribu et l’Etat au Yemen,» dans: Mondher Kilani, dir., Islam et changement social, avec
le concours de Ahmed Benani, Moncef Djaziri et Hilary Kilpatrick, sciences humaines (Lausanne: Payot, 1998), pp.
205-218.
(35) Philip S. Khoury and Joseph Kostiner, eds., Tribes and State Formation in the Middle East (Berkeley: University
of California Press, 1990).
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هــذا السياق ،سيكون للفرد العضو في القبيلة الفرصة والرغبة  -من خــال تصويته  -بالقيام بخيارات
ال يمليها عليه التضامن القبلي أو أي عامل آخر.

حاليا في العراق الذي يواجه صعوبات جمة ،لكن ليست نهائية ،على طريق السير
ربما هذا ما يتبلور ً
في هذا االتجاه .وكإشارة ضعيفة على حصول هذا ،هناك حادثة ذكرها هشام داوود خالل االنتخابات
المحلية والمناطقية العراقية قبل األخيرة في نهاية كانون الثاني/يناير 2009؛ إذ كان من المفترض أن
تُبرز االنتخابات ،بناء على طبيعتها المناطقية ،دور القبائل في الحياة السياسية الوطنية ،ولكن حدث
عما كنا نتوقعه.
شيء مختلف تما ًما ّ

إذا أخذناً ،
مثل ،االتحاد القبلي الكبير لبني تميم الذي يعيش أغلب أفراده حول مدينة البصرة ،نالحظ
(ويسميه العراقيون شيخ العموم ،أي شيخ جميع
أن مزاحم التميمي ،الــذي هو شيخ المشايخ الكبير
ّ
المشايخ) لهذا االتـحــاد الــذي يضم  800.000شخص موزعين بين  364عشيرة ،لم يحصل خالل
ه ــذه االن ـت ـخــابــات س ــوى عـلــى أق ــل مــن  500ص ــوت .وك ــان ه ــذا الــرجــل ال ـمــرمــوق درس فــي أكــاديـمـيــة
أوكرانيا العسكرية ،وكان رئيس أركان سالح البحرية في عهد صدام حسين ،ويتقن العربية واإلنكليزية
منصبا له هيبته
والروسية ،كما أنه درس القانون اإلسالمي .إنه بالمحصلة رجل ذو موهبة كبيرة ويشغل
ً
وهو منصب شيخ المشايخ .ولكن اآلن ،أي في الدولة التعددية ،أصبح للرجل والمرأة صوت يمكن
انتخابيا بشكل حر وسري في صندوق االقتراع ،من دون أن تفرض عليه عشيرته أو دينه أو
التعبير عنه
ً
خيارا محد ًدا.
أي نوع من االنتماء االجتماعي اآلخر
ً
إن هذه االنعطافة عبر التاريخ واألنثروبولوجيا ال تبعدنا عن الحاضر ،لكنها تتيح لنا أن نــدرك طبيعته
وتعقيداته بشكل أفضل.
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رشيد جرموني

تكريم :في وداع أيقونة السوسيولوجيا
المغربية فاطمة المرنيسي
(((

فــي  30تشرين الـثــانــي /نوفمبر  ،2015رحلت عنا إلــى دار البقاء عالِمة االجـتـمــاع والــروائـيــة
والمفكرة المغربية والعالمية فاطمة المرنيسي عن عمر ناهز  75سنة .ولإلشارة ،فإن الباحثة
مــن مــوالـيــد مــديـنــة فــاس (عــاصـمــة الـمـغــرب الـعـلـمـيــة) ،وتــربــت فــي بـيــت مـحــافــظ ،حـيــث سـهــر أبــوهــا على
تعلميها القرآن الكريم .واستفادت من العمل النوعي الذي قامت به الحركة الوطنيةً ،
ممثل في تشييد
تدرس فيها اللغة العربية والقرآن ،وذلك في رد فعل على االستعمار الفرنسي الذي كان
مدارس خاصة َّ
يقوم بتدريس الثقافة واللغة الفرنسيتين.
ن ـظـ ًـرا إل ــى ط ـمــوح ه ــذه الـبــاحـثــة الـمـتــألـقــة والــذك ـيــة ،فــإنـهــا انــدفـعــت إل ــى االل ـت ـحــاق بــال ـمــدارس الـفــرنـسـيــة
فــي مــرحـلــة الـثــانــوي ،لـتـحـصــل عـلــى شـهــادة الـبـكــالــوريــا ،وتـلـتـحــق بـعــد ذلــك بـجــامـعــة مـحـمــد الـخــامــس -
كــأول جامعة عصرية فــي الـمـغــرب .قــررت بعد ذلــك الــذهــاب إلــى فرنسا لتكمل مـشــوارهــا العلمي في
السوسيولوجيا في جامعة السوربون .ولم يتوقف بها المسار العلمي في فرنسا ،بل شدت الرحال إلى
الواليات المتحدة األميركية لتنجز هناك بحثها كي تنال شهادة الدكتوراه من جامعة برانديز .ثم عادت
إلى المغرب لتشغل مهمة التدريس والبحث العلمي في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،ومن ثم في
المعهد الجامعي للبحث العلمي.
كثيرا من المؤلفات باللغتين الفرنسية واإلنكليزية((( ،وتُرجمت المؤلفات هذه
تركت الباحثة المرنيسي ً
إلى لغات عدة ،وهو ما منحها صفة العالمية بكل ما تحمله هذه الصفة من معنى؛ إذ ساهمت كتبها
وأفـكــارهــا فــي تصحيح تـصــورات اآلخــر/الـغــرب عــن اإلســام والمسلمين وعــن طبيعة الثقافة اإلسالمية
وخـصــوصـيـتـهــا الـتــي شـ ّـوهـتـهــا أو بــالـغــت فــي تـقــديــرهــا بـعــض الـكـتــابــات االسـتـشــراقـيــة ،وهــي بـعـمـلـهــا هــذا
قــدمــت خــدمــة جـلـيـلــة إل ــى ال ـعــرب والـمـسـلـمـيــن مــن حـيــث ال يـ ــدرون .وكــانــت تـقــف عـلــى مـســافــة نـقــديــة
* أستاذ في علم االجتماع ،جامعة موالي إسماعيل في المغرب.
تكريما لروح فاطمة المرنيسي ،فقيدة علم االجتماع المغربي .والورقة مجرد تمهيد لعمل الحق أكثر عمقًا في
((( كتبت هذه الورقة
ً
تناول مجمل الطروحات النظرية والتطبيقية التي راكمتها في مؤلفاتها الغزيرة.
((( انظر الئحة المراجع في ختام الورقة.
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بحسها النقدي والـحـ ِـذر
وإبستيمولوجية بين فــخ التبخيس والتقديح ومطب التمجيد والتبجيل؛ فهي ّ
واعتبارا لمكانتها المتميزة ،نالت الكثير من
قدمت قراءة موضوعية للذات ولآلخر وللحظة التاريخية.
ً
الجوائز العالمية ،منها الجائزة اإلسبانية المرموقة «أميرة أستورياس» سنة  ،2003وجائزة «ايراسموس»
من هولندا ،سنة 2004(((.
جـمـعــت ال ـمــرن ـي ـســي ب ـيــن حــرف ـت ـيــن قـلـمــا اجـتـمـعـتــا ف ــي ب ــاح ــث :حــرفــة ع ــالِ ــم االج ـت ـم ــاع وح ــرف ــة ال ــروائ ــي
المرهف والمتملك ناصية اللغة والقادر على تطويعها للتعبير عن أدق التفصيالت التي ربما تغيب
ـاصــا مــن السوسيولوجيا امتزجت
ـت نـ ً
عــن نـظــرة عــالِــم االجـتـمــاع فــي بعض األحـيــان .وقــد مــارسـ ْ
ـوعــا خـ ً
فيها األطر النظرية الواضحة والمعطيات الميدانية المدققة ،مع قوة التعبير اللغوي األخاذ والجميل
والذي يسحر القارئ ويجعله يتابع النص من دون ملل أو كلل ،وكأنه يقرأ رواية من روايات «ألف
ليلة وليلة».
كانت الفقيدة ً
مثال يحتذى في رسم نموذج لعالِم االجتماع المتنور والمؤمن بأهمية النضال الفكري
والـعـلـمــي مــن أجــل بـنــاء مجتمع عــربــي وإســامــي عــادل ومـتـحــرر ومـتـصــالــح مــع ذاتــه ومــع نـســائــه؛ فهي
شكلت بكتاباتها الجريئة والمتمردة على جميع التابوهات والمسلكيات العتيقة ،خطوة على درب
دفــع النقاش إلــى أقـصــاه فــي الــواقــع العربي المثقل بترسبات تاريخية عميقة ضــاربــة فــي الــزمــن؛ ذلك
أنـهــا ُتـ َـعــد مــن أولــى المثقفات الـلــواتــي دشـ ّـن مـيــاد ثقافة جــديــدة فــي الـســاحــة العربية واإلســامـيــة ،عبر
وخصوصا ما تمخض عن هذه الكتابات في بحثها لنيل شهادة الدكتوراه
كتاباتها المتنوعة والمتعددة،
ً
(«الـجـنــس كـهـنــدســة اجـتـمــاعـيــة :بـيــن الـنــص والــواقــع» ( ، ))1975ومــؤ َّلـفـهــا المتميز الـحــريــم الـسـيــاســي
وكـتــابـهــا هــل أنـتــم مـحـصـنــون ضــد ال ـحــريــم ،مــن ث ــورات فـكــريــة بـكــل مــا تـحـمـلــه هــذه الـكـلـمــة مــن معنى
ـارا تـثــويــريــة حــول الـعــاقــة بين
وثـقــل .فـفــي الـمــؤ َّلــف األول  -عـلــى سـبـيــل الـحـصــر  -نـجــدهــا تـطــرح أف ـكـ ً
الــرجــل وال ـمــرأة فــي الــواقــع الـعــربــي واالس ــام ــي؛ إذ تـنــاقــش أس ـبــاب وج ــود الـهـيـمـنــة الــذكــوريــة والـحــط
مــن قـيـمــة الـمــرأة والـنـظــر إلـيـهــا بــاعـتـبــارهــا «رم ـ ًـزا لـلـفــوضــى الـجـنـسـيــة» والـمـتـسـبـبــة فــي الـفـتـنــة االجـتـمــاعـيــة.
وت ـبـ ّـيــن الـبــاحـثــة أي ـ ًـض ــا ،مــن خ ــال مـنـهــج جــدلــي وح ـفــر تــاري ـخــي ،كـيــف كــانــت ال ـم ــرأة فــي مــرحـلــة قـبــل
اإلســام تتمتع بمجموعة من االمتيازات ،وهو الشيء الذي يخافه الحس المشترك ،وكيف تطورت
بـعــد ذلــك عــاقــة الــرجــل بــالـمــرأة ووصـلــت إلــى مــرحـلــة جــديــدة أصـبــح فـيـهــا الــرجــل هــو الـمـهـمـيــن على
الشؤون األسرية.
إن هــذا التحليل الجريء في السبعينيات من القرن الماضي ّ
شكل صدمة للنخب التقليدية والرسمية
والماسكة بزمام األمور ،فدفع المخزن ،ممثَّال في الدولة آنذاك ،إلى منع كتبها من التداول ،والتضييق
على نشاطها الفكري واإلشعاعي في رحــاب الجامعة وفي معهد السوسيولوجيا الــذي ُأغلق في تلك
الفترة .ولعل الدليل الــذي يمكن استحضاره في هــذا السياق هو الحملة الرعناء التي ش ّنها على هذه
السباق إلــى التأسيس لثقافة االعـتــراف والتقدير ،وكــان من األولــى أن يهتم بها بلدها المغرب ثم
((( مــن المفارقات أن الغرب هو ّ
الوطن العربي كله.
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تاعجارم
يسينرملا ةمطاف ةيبرغملا ايجولويسوسلا ةنوقيأ عادو يف :ميركت

العالِمة المتنورة جهات كثيرة شككت في انتمائها إلى اإلسالم وثقافته ،وهو ما أعاق األجيال المتالحقة
عن متابعة كتبها وأفكارها ومشاريعها التثويرية.
لـهــذا ،فــإن هــذه المناسبة األليمة ُتـ َـعــد بحق فــرصــة للجيل الــرابــع مــن السوسيولوجيين المغاربة بشكل
خــاص ،كــي يسعى إلــى تجسير الفجوة بين الجيل الحالي وجيل مؤسسي السوسيولوجيا المغربية،
وذل ــك ب ـهــدف الـتـعــريــف بــأف ـكــارهــا وتــأمــات ـهــا وروح ـه ــا الـنـقــديــة وال ـح ــرة فــي ت ـنــاول الـقـضــايــا وال ـظــواهــر
االجتماعية.
ال ب ــد م ــن ال ـت ـنــويــه بـمـســألــة نـعـتـقــد أن ـهــا جــوهــريــة ف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،وه ــي أن أع ـم ــال فــاط ـمــة الـمــرنـيـســي
شكلت رافدً ا للحركة النسائية المغربية وللحركة النسائية العالمية ً
أيضا ،لما حملته من رؤى ومواقف
وت ـصــورات حــافـلــة بـحــس ال ـم ـســاواة واإلن ـصــاف لـقـضـيــة ال ـمــرأة الـمـثـقـلــة بــالـجــراح االجـتـمــاعـيــة والـثـقــافـيــة
والسوسيوتاريخية.
ال شــك أننا لــن نكون مبالغين إن نحن دعــونــا ،مــن خــال هــذه المساهمة المتواضعة والمقتضبة ،إلى
تــأسـيــس مــركــز أو مـنـتــدى أو أي شـكــل مــن أشـكــال الـتـجـمــع الـمــؤسـســاتــيُ ،يـعـنــى بــاألبـحــاث والــدراســات
والـمـشــاريــع البحثية النسوية ،ويخصص جــائــزة سنوية لـلــدراســات فــي هــذا الـمــوضــوع ،تخليدً ا السمها
ودفعا لألجيال الجديدة ُقدُ ًما كي تواصل المهمة.
ً
رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته ،وإنا لله وإنا إليه راجعون.
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بيروت
مكان النشر:
تاريخ النشر2013 	:
عدد الصفحات358 :
ي ـك ـش ــف ال ـت ـم ـع ــن ف ـ ــي م ـ ـ ــآالت م ـ ــا ب ـعــد
ال ـك ــول ــون ـي ــال ـي ــة وت ـج ـل ـيــات ـهــا ال ـج ــدي ــدة أن
عما قبلها
تفصيالت المشهد العالمي لم تختلف ّ
سوى في بعض ُ
الك ّليات ،فبقيت متقاربة ،وأعيد
إنتاجها بـصــور وأشـكــال عــدة .ومــا توقعه نفر من
الباحثين بشأن انتهاء الشكل التقليدي لالستعمار
واألبـحــاث المتعلقة بــه ،والـظــروف المحيطة ،لم
يتحقق له الوجود.
تعددت صور الحديث عن الكولونيالية وما بعدها
ح ـتــى ن ـشــأ ح ـقــل دراسـ ــي ف ــي ع ــدد م ــن جــامـعــات
ال ـع ــال ــم ي ــدع ــى :دراسـ ـ ــات م ــا ب ـعــد ال ـكــولــون ـيــال ـيــة.
حاول ذلك الحقل المعرفي البحث في ما قامت
ِ
المستعمرة ،بعيدً ا
المستعمرة ضد الدول
به الدول
َ
عن الجانب التاريخي ،أو الجانب الوطني ،حيث
كثيرا بالموقف المضاد
إن ذلــك الحقل ال ُيعنى ً
* أكاديمي وكاتب سوري.

أو الموقف المتحمس ،بل بتلك الحقبة بصفتها
مرحلة مــرت بها البشرية وتركت أثرها الكبير في
الـمــرحـلــة الـحــالـيــة كــذلــك ،عـلــى مـسـتــويــات عــدة،
أب ــرزه ــا :ال ـعــاقــة م ــع اآلخـ ــر ،وال ـه ــوي ــة ،وال ــوع ــي،
ومفاهيم التحرر والديمقراطية والعدل.
ال تـ ــزال ال ـمــرح ـلــة ال ـكــولــون ـيــال ـيــة ك ـث ـيــرة ال ـت ــرددات
واآلث ـ ـ ــار ال ـت ــي م ــن ال ـص ـع ــب أن ت ـم ـحــى ب ـســرعــة،
كــونـهــا اشـتـغـلــت عـلــى اإلن ـس ــان .وي ـبــدو أن بصمة
الكثير من األحداث التاريخية السابقة كبيرة على
تــاريــخ الــدول ،فها هــي العالقة التركية  -األرمينية
تدخل الكثير من تفصيالتها في إطار المسكوت
عـنــه ،وثـمــة كثير مــن الـمــاحـظــات عليها ،منها أن
ه ــذه ال ـعــاقــة ال يـ ــزال يـشــوبـهــا كـثـيــر م ــن ال ـصــدوع
التي ُيــرفــض رأبـهــا ،واألمــر عينه يحضر فــي سياق
ال ـحــديــث عــن ال ـعــاقــة الـفــرنـسـيــة  -ال ـجــزائــريــة ومــا
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يـصـيـبـهــا بـيــن فـتــرة وأخ ــرى مــن تـصــدعــات تكشف
أن الـ ـجـ ــراح ل ــم ت ـن ــدم ــل ،ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن م ــرور
تلك السنوات.
ي ـش ـيــر االش ـت ـغ ــال ع ـل ــى ال ـن ـش ــاط ــات ال ـب ـش ــري ــة إل ــى
وجـ ـ ــود وجـ ـهـ ــات ن ـظ ــر ع ـ ــدة تـ ـتـ ـص ــادم أو ت ـتــاقــح
فــي ظــل ت ـنــوع األدوات الـحــديـثــة لـلـتــوثـيــق وق ــراءة
األحـ ـ ـ ــداث ال ـي ــوم ـي ــة ،أو ت ـل ــك الـ ـت ــي ح ــدث ــت فــي
الـعـصــر ال ـحــديــث ،تـبـ ًـعــا ل ـعــوامــل فـكــريــة وسـيــاسـيــة
واجتماعية ،بل شخصية أحيانًا.
تجدد األدوات البحثية التي قدمتها الدراسات
إن ّ
ال ـت ـف ـك ـي ـك ـي ــة وال ـث ـق ــاف ـي ــة هـ ــو أح ـ ــد أس ـ ـبـ ــاب إح ـي ــاء
ال ــدراس ــات الـكــولــونـيــالـيــة ،حـيــث الـنـســق الـمـفـتــوح
وال ـق ــراءة الـتــي تـمـ ّـد أيــادي ـهــا إل ــى الـنــص والـسـيــاق،
وال ـع ــودة بــالـمــؤلــف إل ــى نـصــه إن اقـتـضــى الـسـيــاق
ذل ـ ــك ،وك ــذل ــك إعـ ـ ــادة اإلطـ ـ ــار ال ـع ــائ ـق ــي ل ـق ــراءة
الـ ـن ــص ،وهـ ــو م ــا ي ـت ـيــح م ـق ــارب ــة م ـخ ـت ـل ـفــة ف ــي ظــل
تهميش المرجعية األحــاديــة ،ومـحــاولــة االغـتــراف
من علوم عدة إبان التأويل ،هي الفلسفة وتاريخ
األف ـك ــار واألدب وال ـس ـيــاق .ول ـعــل ه ــذا مــا يعطي
ك ـت ــاب ف ــان ــون/ال ـم ـخ ـي ـل ــة ب ـع ــد  -ال ـك ــول ــون ـي ــال ـي ــة أحــد
جوانب أهميته.
***
ي ــأت ــي ه ـ ــذا ال ـك ـت ــاب فـ ــي ذل ـ ــك ال ـس ـي ــاق ال ـج ــدي ــد
لـ ــدراسـ ــات م ــا ب ـعــد ال ـكــولــون ـيــال ـيــة ل ـي ـعــرض الـفـكــر
ال ـف ــان ــون ــي واخ ـت ــاف ــات ــه وات ـف ــاق ــات ــه م ــع اآلخ ــري ــن،
وخصوصيته كــذلــك ،ويحلل ذلــك كله ويناقشه؛
فـقــد آم ــن فــانــون ب ــأن ال ـت ـحــرر مــن االس ـت ـع ـمــار  -ها
هنا سياق الجزائر الذي حلم به ولم يره إذ عاجله
الـمــوت  -هــو مرحلة مــن مرحلة أوســع أدرك فيها
أن ال ـب ـن ــاء ب ـع ــد رح ـي ــل ال ـم ـس ـت ـع ـمــر ص ـع ــب جـ ــدً ا،
ولـكـنــه آم ــن أيـ ًـضــا ب ــأن ه ــذا «ال ـب ـنــاء ال ـت ـحــرري» هو
المرحلة األولى .ولعل المراحل األخرى أصعب

ك ـث ـي ـ ًـرا ،ل ـكــن ال ي ـم ـكــن أن ت ــول ــد م ــن دون إن ـجــاز
المرحلة األولى.
رب ـم ــا أه ــم م ــا م ـ ّـي ــز ال ـف ـكــر ال ـفــانــونــي ه ــو أن ــه كـتــب
الكثير مما كتبه في قراءاته المختلفة( ،)1متجاوزًا
ً
ومحاول انتقاد المفكرين
عقدة الزنجي/األسود،
الـكــولــونـيــالـيـيــن الــذيــن سـعــوا إلــى تـكــريــس المعرفة
لـتـكــون فــي خــدمــة ال ــدول الـمـسـتـعـمــرة .وم ــا انـفــك
نــايـجــل غـبـســون يــذكّ ــر فــي هــذا الـكـتــاب بــأن فــانــون
منبها إلى خطورة
هو قبل كل شيء محلل نفسيً ،
اإلس ـق ــاط ــات ال ـتــي ت ـت ـجــاوز تـجــربـتــه واش ـتــراطــات ـهــا
الزمانية والمكانية والفكرية.
نايجل غيبسون باحث متخصص بالفلسفة ،ركز
بصورة خاصة على فانون ،ونشط في اإلضرابات
التي جرت في بريطانيا في منتصف الثمانينيات،
وعـ ــاش ف ـت ــرة ف ــي ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـح ــدة وع ـم ــل مــع
إدوارد س ـع ـيــد ،الـ ــذي وص ــف غ ـب ـســون بــأنــه دقـيــق
وهادئ .شارك في تحرير عدد من الكتب ،وركز
على فانون في النضال الشعبي األفريقي .وعمل
م ـســاعــدً ا لـمــديــر ال ــدراس ــات األفــريـقـيــة فــي جــامـعــة
ك ــول ــوم ـب ـي ــا ،وهـ ــو ب ــاح ــث م ـش ــارك ف ــي ال ــدراس ــات
األفريقية في جامعة هارفرد ،إضافة إلى عضويته
ف ــي ع ــدد م ــن ال ـبــرامــج وك ــذل ــك ف ــي لـجـنــة الـحــريــة
األكــاديـمـيــة فــي أفــريـقـيــا .وحـصــل فــي عــام 2009
على جــائــزة فــانــون مــن الجمعية الفلسفية لمنطقة
البحر الكاريبي(.)2

محتويات الكتاب
ومقوالته الرئيسية
خص مؤلف هذا الكتاب الطبعة العربية بمقدمة
ّ
موضحا فيها السياقات التي رافقت حركة
وافية،
ً
الـتـلـقــي لـلـفـكــر ال ـفــانــونــي ،وم ـح ــاوالت ج ـ ّـر كـتــابــه
األشهر ،معذبو األرض( ،)3إلى اتجاهات عدة(،)4
ت ـب ـ ًـع ــا ل ـت ـجــربــة ك ــل ش ـع ــب م ــن ال ـش ـع ــوب ،وك ـيــف
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يـمـكــن أن يـخــدم هــذا الـكـتــاب ال ـظــروف الـتــي يمر
والتحرر
بها بلد ما ،أو حركات مقاومة االستعمار
ّ
الــوط ـنــي .وح ــاول غـبـســون أن ي ـقــدم إطــالــة عــامــة
ـؤس ـســات الـفـكــر الـفــانــونــي ،حـيــث دع ــا في
عـلــى مـ ِّ
ً
وصول
معظم كتاباته إلى تجاوز الحالة االنفعالية؛
ً
مرتبطا بمساءلته
إلى االنفتاح على الفكر الثوري،
فكر ًيا؛ إذ أصر فانون على أن «المستقبل ال تقرره
التكتيكات العسكرية بــل النقاش األكـثــر شمولية
الذي يشجع جماهير الشعب على االنخراط في
ص ــوغ أه ــداف ال ـن ـضــال ،وغــالـ ًـبــا بــالــوســائــل األكـثــر
عملية» (ص .)21
ركــز مــؤلــف هــذا الـكـتــاب عـلــى هــذه الـنـقـطــة ،مبي ًنا
أن وح ـش ـيــة االس ـت ـع ـمــار ال ت ـس ــوغ وح ـش ـيــة م ــا بـعــد
االستعمار ،سواء أجاءت من حزب أم من جيش
أم م ــن دولـ ـ ــة ،وهـ ــي ال ـت ــي ق ــد ت ـت ـم ـظ ـهــر ف ــي ق ـيــام
األجهزة األمنية بـ «ترهيب الشعب وتشتيت قواه»
(ص .)234
أدرك فانون في الوقت نفسه أن النضال من أجل
ـراضــا واضطرابات نفسية
التحرر الحقيقي و ّلــد أمـ ً
وصدمات وتوترات ناشئة عن األوضاع المتطرفة،
وهذه يجب تناولها من خالل العالج االجتماعي.

ت ـ ـج ـ ــاوز غـ ـبـ ـس ــون ف ـ ــي مـ ـقـ ــدمـ ــة ال ـ ـك ـ ـت ـ ــاب ب ـط ـب ـع ـتــه
فخصص
اإلنكليزية المفهوم التقليدي للمقدمة،
ّ
سيرة موجزة سرد فيها نبذة عن حياة فانون ،وأشار
إلى مصطلحات مفتاحية تشكل مداخل لمقاربة
عــالــم كـتــابــاتــه ،مـثــل :الـعـنــف وتـصـنـيـفــات األع ــراق
ومـفـهــوم ال ــذات والــديــالـكـتـيــك ،ومـعـطـيــات العلوم
النفسية والتجربة المعيشة والتحليل اإلكلينكي.
وف ــي سـيــاق رد غـبـســون عـلــى بـعــض الـنـقــاد الــذيــن
توقفوا عند تجربة فانون ،توقف عند مفهوم اآلخر،
والـثـنــائـيــات والـعـنـصــريــة األوروب ـي ــة ،واالسـتـعـمــار،
واللبرلة االقتصادية ،والمقاومة.
والعولمةْ ،
***

يـ ـتـ ـن ــاول الـ ـم ــؤل ــف فـ ــي الـ ـفـ ـص ــل األول ال ـم ـع ـن ــون
ب ـ ال ـن ـظ ــرة ال ـم ـح ــدق ــة ال ـع ـن ـص ــري ــة :ع ـب ــد أس ــود ،سـيــد
أبـ ـيـ ــض ،مـ ـق ــوالت ف ــان ــون ب ـش ــأن إش ـك ــال ـي ــة ال ـع ــرق
األس ـ ـ ــود والـ ـجـ ـل ــد األس ـ ـ ــود ب ـص ـف ـت ــه ه ــوي ــة م ـقــاب ـلــة
لــآخــر األبـيــض ،واالنـتـمــاء الــذي يمكن أن يوسم
ب ــه ال ـش ـخ ــص ،م ـن ـط ـل ـ ًقــا م ــن ت ــأك ـي ــد ف ــان ــون هــوي ـتــه
الفرنسية « :أنا فرنسي ،وأنا مهتم بالثقافة الفرنسية،
ال ـح ـض ــارة ال ـفــرن ـس ـيــة ،ال ـش ـعــب ال ـف ــرن ـس ــي .ون ـحــن
نرفض أن نعتبر ‹دخــاء› ،وإننا جــزء ال يتجزأ من
هذه الدراما الفرنسية المضطربة» (ص .)49
وي ـن ــاق ــش غ ـب ـس ــون ال ـس ـي ــاق ــات ال ـث ـقــاف ـيــة ال ـحــاض ـنــة
لوصول فانون إلى فرنسا سنة  ،1947والنقاشات
التي كانت تــدور هـنــاك ،حيث أطلق فــانــون كتابه
ال ـشـه ـيــر ج ـل ــد أسـ ــود م ـح ـ ً
ـاول ن ــزع االغـ ـت ــراب عــن
ال ـف ــرد األسـ ــود ال ـق ــادم إل ــى أوروبـ ـ ــا ،م ـس ـت ـف ـيــدً ا فــي
ق ـ ـ ــراءة ذلـ ــك م ــن م ـفــاه ـي ـمــه ف ــي ال ـط ــب ال ـن ـف ـســي،
إضــافــة إلــى األب ـعــاد الـفـلـسـفـيــة األخ ــرى ،ومـتـحــد ًثــا
عــن م ـحــاوالت االنــدمــاج الـلـغــويــة وغـيــر الـلـغــويــة،
والع َقد التي كان يعانيها.
يـقــارب غبسون مـقــوالت فــانــون فــي هــذا الكتاب،
فيتحدث عن اليهودي والوعي األسودً ،
رابطا بين
اليهودي واألسود في رحلة غربتهما ،ومتوق ًفا عند
المعادي لـ«السامية» والعنصري بصفتهما وجهين
لـشــيء واح ــد كــان ســارتــر قــد أف ــاض فــي الـحــديــث
عنهما .وقد شعر فانون بأن سارتر بإحالله األسود
م ـح ــل ال ـ ـي ـ ـهـ ــودي ،والـ ـعـ ـنـ ـص ــري م ـح ــل ال ـم ـع ــادي
لـلـســامـيــة ،ي ـمـ ّـد كــامــه بـحـجــة ق ــوي ــة ،مــوضـ ًـحــا أنــه
ت ــم ف ــي الـمـخـيـلــة الـجـمـعـيــة ص ـنــع ص ــور لــآخــريــن
ال بد من توضيحها عبر األمثلة ،حيث يقول «إن
اآلخر األبيض يختزل األسود إلى موضوع مسبب
لـلـفــوبـيــا (ال ــره ــاب) ي ـعـ ّـبــر ع ــن الــرغ ـبــات الـمـكـبــوتــة
لدى المجتمع األوروبي» (ص .)61
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وي ـتــوقــف ع ـنــد م ـيــرلــو  -بــون ـتــي وس ــارت ــر وال ـت ـجــربــة
المعيشة ،حيث يـحــاول مـيــرلــو  -بونتي فــي كتاب
فـيـنــومـيـنــولــوجـيــا اإلدراك مناقشة المطابقة بـيــن كـ ٍّـل
مــن الـشـخــص األب ـتــر وال ـش ـخــص األسـ ــود وص ــورة
الجسد لديهما في مجتمع عنصري ،حيث يغدو
شخصا ثالثًا .بناء عليه ،فإن فينومينولوجيا
الجسد
ً
مشبعا باللون.
الوجود تتغير عندما يكون الوضع
ً
ثم يتوقف عند نتيجة مهمة تتبدى في كون فكرة
التفاعل المتبادل بين ذاتين غير واردة عند سارتر،
ف ــي ح ـيــن أن ف ــان ــون ي ــرى أن االع ـت ــراف الـمـتـبــادل
يظل هد ًفا لكليهما.
ي ـف ـ ِّـص ــل ال ـم ــؤل ــف ف ــي ح ــدي ــث ه ـي ـغــل ع ــن ال ـ ُـس ــود
والطرق الديالكتيكية المسدودة ،حيث إن اإلنسان
تبعا لفانون ،إال بقدر ما يحاول
ال يكون
إنسانياً ،
ً
أن ي ـف ــرض وج ـ ــوده ع ـلــى إن ـس ــان آخـ ــر .وقـ ــد أراد
ِ
والمستعمر
المستعمر
هيغل تأكيد أن الصراع بين
َ
حتمي ،وأن ديالكتيك السيد/العبد لــديــه هــو في
ال ـبــدء ص ــراع حـتــى ال ـمــوت .ويـصــف غـبـســون نقد
فــانــون لهيغل بــأنــه «نـقــد أصـيــل» (ص  ،)71مبي ًنا
أن فــانــون كــان مــن الــذكــاء الـمـعــرفــي بحيث إنــه لم
يــرفــض فلسفة هيغل بصفته فيلسو ًفا لإلمبريالية،
وف ــق بـعــض ال ـق ــراءات ،بــل أخ ــذ بـنــواتــه الـمـنـهـجـيــة
(الــديــال ـك ـت ـيــك) ،م ـح ـ ً
ـاول تــوظـيـفـهــا ،فـيـتــوقــف فــي
تـحــت عـنــوان «ديــالـكـتـيــك سـلـبــي» عـنــد فـكــرة كــون
الـنـظــرة الـمـحــدقــة الـعـنـصــريــة لـيـســت شـ ً
ـرطــا إنـســانـ ًـيــا
بــل هــي تـكــويــن اجـتـمــاعــي يـمـكــن حـلــه مــن خــال
تصحيح األخطاء الثقافية.
يـنــاقــش ال ـمــؤلــف إشـكــالـيــة األسـ ــود وال ـت ـبــادل ـيــة من
خ ــال ال ـحــديــث ع ــن ف ـكــرة االعـ ـت ــراف ال ـم ـت ـبــادل،
وأن التبادلية المطلقة ،بصفتها أساس الديالكتيك
الهيغلي ،تبدو مستحيلة فــي عالم العالقات بين
الـســود والـبـيــض؛ إذ يــريــد الـعـبــد ،وفـ ًقــا لـهـيـغــل ،أن
يـحــاكــي الـسـيــد ،ويـخـتــم بــالـقــول :إن هــدف النسق

الهيغلي هو االعتراف المتبادل.ويحاول فك قيود
الــديــالـكـتـيــك عـبــر الـحــديــث عــن آل ـيــات فــانــون في
صراعا أو
مناقشة ديالكتيك السيد والعبد بصفته
ً
ً
حالتي وعي ،ولكن ربما تصل أمور
تواصل بين
ْ
ال ـن ـقــاش إل ــى اس ـت ـبــدال الــديــالـكـتـيــك بـصـفـتــه حــالــة
إثــراء فكرية ،إضافة إلــى كونه حالة ثنائية مانوية.
وه ــا هـنــا ال ب ــد مــن ع ــودة الــديــالـكـتـيــك م ــرة أخــرى
لمحاولة إثبات وجهة النظر المناسبة ،حيث يصل
غبسون إلــى نتيجة مــؤداهــا أن فانون «ليس مجرد
رجل عملي ،بل هو ً
أيضا ناقد للعمل االنفعالي.
بيد أن تطور كائنات بشرية ناشطة تقرر مصيرها
الــذاتــي هــو مـســألــة مــركــزيــة فــي تـفـكـيــره وفــي منهج
النكوص الذي يفهم على أنه جزء من ديالكتيك
غير مرتب ومفتوح النهاية» (ص .)84
لئن كان ابن خلدون قد اتخذ من المنهج الجدلي
ط ــري ـق ــة ل ـت ـم ـح ـيــص ال ـن ــص ال ـت ــاري ـخ ــي وإخ ـض ــاع ــه
ل ـل ـم ـنــاق ـشــة ،فـ ــإن ه ـي ـغــل ج ـع ــل م ــن هـ ــذه ال ـجــدل ـيــة
قــانــو ًنــا يـحــدد مسيرة الفكر والــواقــع عبر تفاعالت
الوعي والوعي المضاد( ،)5حيث «تحطمت هذه
الفكرة ً
أيضا في مقولة التفاعل ،ألن ضد الوجود
أو الـجــوهــر الــذي يتوسطه لــم يـعــد ضــدً ا لــه وإنـمــا
أص ـبــح ه ــو ن ـف ـســه ،وع ـلــى ذل ــك ف ـقــد أص ـبــح يـنـظــر
إلــى الــوجــود اآلن عـلــى أنــه مـتــوســط بــذاتــه ،وتلك
هي نظرة الفكر ،فالوجود هو المباشرة ،والماهية
هي التوسط باآلخر ،والفكر هو التوسط بالذات،
والفكر هو وجود يبقى في ضده متحدً ا مع نفسه
وهو بذلك يتوسط نفسه»(.)6
***
ناقش غبسون في الفصل الثاني التحليل النفسي
وعقدة النقص لدى األسود ،حيث أمهل الخطى
عـنــد مـنــاقـشــات فــانــون لبعض المصطلحات التي
أطـلـقـهــا بــاح ـثــون أوروبـ ـي ــون لـتـســويــغ االس ـت ـع ـمــار؛
تلك المصطلحات المتعلقة بالنقص في التكوين
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وال ـك ـس ــل ،وسـ ــوى ذل ــك م ــن س ـم ــات ح ــاول ــوا أن
ت ـك ــون ث ـي ـم ــات ُي ـن ـظ ــر م ــن خ ــال ـه ــا إلـ ــى اإلن ـس ــان
المستعمر ،ولفت النظر إلــى أن فــرويــد ً
مثل أخذ
َ
ال ـع ــام ــل ال ـش ـخ ـصــي ب ـع ـيــن االع ـت ـب ــار إب ـ ــان عـمـلـيــة
التحليل ،وتساءل فانون عن مدى صحة نظريات
ع ـلــم ال ـن ـفــس ،وت ــوق ــف ع ـنــد مـشـكـلــة «األن ـت ـي ـلــي»،
حيث يشعر ذلك اإلنسان بأنه ال يكون إال بعالقته
حب اآلخر مرآته ،من أجل أن
مع اآلخر ،ويصبح ّ
يــرى الـمــرء نفسه فـيــه ،ويـحــاول أن يــدحــض عقدة
المستعمرة .وحاجج
االتكالية الخاصة بالشعوب
َ
ف ــان ــون ف ـك ــرة ال ـت ـب ـع ـيــة وأوض ـ ــح أن ـه ــا ك ــان ــت نـتـيـجــة
ال ـح ـكــم االس ـت ـع ـم ــاري ،وه ــي ل ـي ـســت أن ـطــولــوج ـيــا
ل ـل ــوج ــود اإلنـ ـس ــان ــي .وي ـ ــرى ف ــان ــون أن ع ـل ـي ـنــا أن
نبحث عــن المعاني الــزاهــرة ،لذلك لــم يكن لديه
تـخـيــات ل ــأح ــام ،مـكـتـفـ ًـيــا بــرمــزيــة األح ــام الـتــي
تسيطر عليها مفاهيم الـحـمــايــة والـخـطــر المرتبطة
ب ــاألم واألب ،مـتـفـ ًقــا مــع فــانــون ذات ــه عـلــى أن ــه من
ال ـخ ـط ــأ الـ ـب ــدء ف ــي ال ـت ـح ـل ـيــل ان ـط ــا ًق ــا م ــن ال ــوع ــي
الباطن للفرد ،بـ ً
ـدل من االنطالق من وضع الفرد
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،ف ــال ــوض ــع االج ـت ـم ــاع ــي ي ـم ـك ــن أن
يضعف الفرد المضطرب بسهولة.
ي ـت ـن ــاول ال ـب ــاح ــث ف ــي ال ـف ـص ــل ال ـث ــال ــث بــال ـحــديــث
الــزنــوجــة والـهـبــوط إلــى الجحيم الـحـقـيـقــي ،حيث
المثلث الذي انطلق منه فانون في كتاباته بصفته
فــرنـسـ ًـيــا أس ــود قــاد ًمــا مــن مـسـتـعـمــرة ،ومـتـحــد ًثــا عن
ال ـم ـن ـفــى وت ـج ــرب ــة ال ـت ـش ــرد بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى ال ـقــادم ـيــن
إلــى فــرنـســا ،حيث يتوقف عند نـمــاذج مــن األدب
ً
متمثل في
الــذي كتبه أصـحــاب الـبـشــرة ال ـســوداء،
قصيدة «سيزار» العودة ،من خالل مناقشة مفاهيم
ال ــوط ــن ،وال ـن ـفــي واالن ـت ـم ــاء وت ـط ــور ال ــوع ــي لــدى
الــزنــوج ،فتصبح الـقـصـيــدة بـمـثــابــة رحـلــة وجــوديــة،
تتعرف فيها الــذات إلــى تفصيالتها ،ليصل سيزار
في النهاية إلى قبوله بعرقه.

فــي حديثه عــن سنغور وسياسات الــزنــوجــة ،يشير
إل ـ ــى االخ ـ ـتـ ــاف فـ ــي ك ـ ـ ٍّـل مـ ــن م ـف ـه ــو َم ـ ْـي س ـن ـغــور
وسـيــزار ،حيث اعتبرا بــدايــة أن الزنوجة موضوعة
ن ـق ـي ـضــة ل ـل ـع ـقــان ـيــة ال ـغ ــرب ـي ــة .وحـ ـ ــاول س ــارت ــر فــي
ت ـقــدي ـمــه ك ـت ــاب أورفـ ـيـ ــوس األس ـ ــود ال ـحــديــث عــن
تفصيالت الزنوجة بصفتها حركة سياسية وجمالية
وحالة ثورية في العالم ،حيث التصميم الداخلي
واس ـت ـح ـضــار روح اإلن ـج ــاز؛ إذ ي ــرى أن الــزنــوجــة
ديــالـكـتـيــك يـتـجــاوز ذات ــه ،ومـطـلــق يـعــرف نـفـســه أنــه
انتقالي ،فهو مكرس من أجل فنائه بالذات ويجد
انتصاره في تجاوز نفسه.
يـنــاقــش الـكــاتــب ال ـفــرق فــي مـفـهــوم الــزنــوجــة لــدى
ك ــل م ــن س ــارت ــر وفـ ــانـ ــون ،ح ـيــث يـ ــرى س ــارت ــر فــي
حديثه عــن ديالكتيك الــوعــي األســود أن الزنوجة
خيار وجــودي حر فــوريّ ،أما بالنسبة إلى فانون،
ف ــإن وع ــي األس ـ ــود يـتـطـلــب ال ـت ــراج ــع إل ــى مــرحـلــة
سابقة للديالكتيك.
وي ـص ــف غ ـب ـس ــون ع ــاق ــة ف ــان ــون ب ــال ــزن ــوج ــة بــأن ـهــا
عــاقــة م ـع ـقــدة جـ ــدً ا؛ ف ـفــي ال ــوق ــت ال ــذي يـتـمــاهــى
م ـع ـهــا ،ي ـح ــاول أن يـكـتـشــف تــوه ـج ـهــا ،ف ـيــرى أنـهــا
فــي مــواضــع كـثـيــرة نـفــي مـطـلــق لـقـيــم الـبـيــض .وفــي
ال ــوق ــت ال ـ ــذي قـ ــام ف ـي ــه ال ـم ـث ـقــف األسـ ـ ــود بـعـقـلـنــة
الـ ـعـ ــالـ ــم ،ي ـج ــد أن ال ـ ـص ـ ــورة ال ـغ ــرب ـي ــة لـ ــه ال ت ـ ــزال
تــربـطــه بـعــالــم الـسـحــر وال ـبــدائ ـيــة واألرواح .ولـعــل
اع ـت ـنــاق الـمـثـقــف الــزنــوجــة إشـ ــارة إل ــى أن مـشــروع
المستعمرين بجلب الحضارة التي يعتقدون بها
ب ــات يـتــرنــح ،لـيـصــل غـبـســون ،فــي خــاتـمــة الـكــام،
إلــى مــا مـفــاده أن الــزنــوجــة النقدية والعاملة يمكن
أن تدعي لنفسها ضرورة تاريخية ،بما أنها يمكن
أن تـقــود إلــى ثـقــافــة وطـنـيــة أصـيـلــة؛ إذا تخلت عن
نخبويتها ،وعاودت االتصال بنضال الشعوب من
أجل الحرية.
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ي ـس ـت ـع ــرض الـ ـك ــات ــب فـ ــي الـ ـفـ ـص ــل ال ـ ــراب ـ ــع الـ ــذي
يحمل عـنــوان :فــانــون ...جــزائــر ًيــا ،بــدايــة ،الـصــورة
ال ـت ــي قــدم ـت ـهــا ال ـث ـق ــاف ــة األوروب ـ ـي ـ ــة ،ح ـي ــن اح ـت ـلــت
ف ــرنـ ـس ــا ال ـ ـجـ ــزائـ ــر ،لـ ـكـ ـ ّـل مـ ــن ال ـم ـس ـل ــم والـ ـع ــرب ــي
وال ـش ـم ــال األف ــري ـق ــي بـصـفـتــه إن ـس ــا ًن ــا مـخـتـلـ ًفــا كـلـ ًـيــا
عــن األوروب ــي؛ إنــه اآلخ ــر ،كــامــل الـفـطــريــة ،الــذي
ال ي ـ ــزال ي ـم ـت ـلــك طــري ـقــة ت ـف ـك ـيــر ب ــدائ ـي ــة ،وي ـعــرض
غ ـب ـس ــون ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن األم ـث ـل ــة ال ـ ـ ـ ــواردة فـ ــي كـتــب
الرحالة والمختصين حول تلك الصورة ومحاولة
ت ـك ــري ـس ـه ــا ،ويـ ـشـ ـي ــر إل ـ ــى مـ ـ ـح ـ ــاوالت ال ـب ــاح ـث ـي ــن
ال ـم ـه ـت ـم ـيــن ت ـك ــري ــس ف ـك ــرة أن ال ـس ـل ــوك ال ـب ــدائ ــي
مرضية.ويعرض الظروف المحيطة
والفطري حالة َ
بتأسيس أنطوان بورو مدرسة الجزائر ،وهو الذي
ساهمت مقاالته المتتالية في أن تقدم لألوروبي
صـ ـ ــورة عـ ــن ال ـع ــرب ــي وال ـم ـس ـل ــم أق ـ ــل مـ ــا تــوصــف
بــه هــو أنـهــا قـبـيـحــة وغـيــر عـلـمـيــة  -وف ـ ًقــا لـغـبـســون -
لكنها كانت شائعة ومنتشرة ،حيث وصــف بــورو
ال ـج ــزائ ــري ب ــأن ــه ص ـب ـيــانــي وم ـت ـهــور وق ــات ــل وم ـجــرم
وم ـن ـح ــرف؛ إن ــه «خ ــاص ــة ال ـشــر ف ــي ال ـع ــال ــم» ،فــي
ً
محاول
حين أن فانون قــدم صــورة مغايرة لذلك،
كـشــف الـقـيــم الـبـيــولــوجـيــة واألخ ــاق ـي ــة والـجـمــالـيــة
وال ـم ـعــرف ـيــة وال ــدي ـن ـي ــة لـلـمـجـتـمــع ال ـم ـس ـلــم .ون ـظ ـ ًـرا
إلــى أن الـصـحــف الـمـهـمــة كــانــت تـفـتــح صفحاتها
ل ـم ـقــاالت بـ ــورو ال ـت ــي ت ـع ــزف ع ـلــى أوتـ ــار ُتـعـجــب
األوروب ــي ،ومـنـهــاصــورة المسلم والـعــربــي ،حــاول
ف ــان ــون ،ب ــال ــدراس ــة الـعـلـمـيــة ال ـمــوضــوع ـيــة ،دحــض
نظرياته ونظريات سواه السلبية .ونشر بحثًا ينتقد
ف ـيــه مــؤس ـســة ال ـع ــاج ال ـن ـف ـســي ال ـفــرن ـس ـيــة بـصـفـتـهــا
أداة تدمير ت ّتبع قــانــون الـعــزل ،وحــاول أن يستولد
نفسيا عــابـ ًـرا
ـاجــا
فــي تــونــس ،حين انتقل إليها ،عـ ً
ً
لـلـثـقــافــات ،يـسـتـمــد الـكـثـيــر مــن مـعـطـيــاتــه مــن الـفــرد
والـبـيـئــة االجـتـمــاعـيــة ،كــاشـ ًفــا انـهـيــار االن ـق ـســام بين
السياسة والعالج النفسي ،حيث ثنائية التعذيب/
الـ ـج ــادي ــن .ون ــاق ــش ف ــان ــون م ــوق ــف ال ـط ـب ـيــب مــن

عـمـلـيــات الـتـعــذيــب وحــالــة االنـتـقــاص مــن اآلخ ــر،
ً
محاول توعية
والهرب من تسمية ذلك بالتعذيب،
الفرنسيين بنظامهم التعذيبي في الجزائر .وكشف
أن م ـشــاعــر الـطـبـيــب ال ـعــامــل ف ــي بـيـئــة ف ـق ـيــرة أرق ــى
كثيرا من طبيب يعمل مع نظام كولونيالي ،حيث
ً
تـنـقـلــب إن ـســان ـي ـتــه إل ــى س ــادي ــة ووح ـش ـي ــة؛ إذ يـغــدو
جال ًدا ،أو على األقل جز ًءا من نظام التعذيب.

وأشـ ــار غـبـســون إل ــى الـعـنــف الـمـتـعـمــق فــي مـعــركــة
الجزائر التي وصفها فانون بالقول« :بدت معركة
ال ـجــزائــر هــزيـمــة كــارثـيــة لـجـبـهــة الـتـحــريــر الــوطـنــي،
ـارا بــاهــظ ال ـث ـمــن بــالـنـسـبــة إلــى
لـكـنـهــا كــانــت ان ـت ـص ـ ً
الفرنسيين ،حيث أظهرت تطر ًفا غير مسبوق لقيم
حقوق اإلنسان».

وت ـع ـمــق غ ـب ـســون ف ــي ال ـف ـص ــل ال ـخ ــام ــس الـمـعـنــون
بـ مخاوف عنيفة في الوقوف عند العنف من خالل
حــديـثــه عــن مـفــاهـيــم الـنـسـبـيــة فــي صـمـيــم الـمـطـلــق،
وتساءل :هل يكفي العنف لتشكيل وسيلة ثورية؟
ورصد نقاش حنة أرندت وتذمرها من دعوة فانون
إلــى أن يـكــون العنف أحــد طــرق نــزع االستعمار.
ودافـ ـ ــع غ ـب ـس ــون ع ــن خـ ـيـ ــارات ف ــان ــون ال ـم ـن ـط ـل ـقــة
مــن الـتـجــربــة الـجــزائــريــة الـتــي اكـتــوى بـنـيــرانـهــا ،ألن
الـصــراع ينتج تغييرات اجتماعية ونفسية وثقافية،
وكشف أن فــانــون لــم يتبن العنف وسيلة وحيدة،
ب ــل أح ــاط ــه ب ـظــروفــه ال ـحــاض ـنــة ل ــه ،ومـ ــدى وج ــود
حلول بديلة أخرى ،وأن العنف قد يشكل مضا ًدا
ضرور ًيا لالستعمار الكولونيالي ونهاية له ،مؤكدً ا
أن المجتمع الكولونيالي هو مجتمع «مانوي»(،)7
بنيته الفوقية هــي بنيته التحتية .وأطــال النظر في
الـحــديــث عــن تــذويــت الـعـنــف وم ـحــاوالت توجيه
الطاقة نحو خدمة أجندات أحزاب معينة ال تفيد
من الظروف الجديدة.
وحين أشار إلى «المانوية» ،توقف عندها بصفتها
الشكل الذي تتخذه العالقات الكولونيالية ،التي
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ال ت ـس ـم ــح ب ـ ــأي م ـن ـظ ــور ي ـت ـخ ـطــى ال ـم ـن ــاط ــق ال ـتــي
ح ــددت ـه ــا ،وهـ ـكـ ــذا ،ي ـب ــدأ ال ـع ـن ــف الـ ــذاتـ ــي طــري ـ ًقــا
للتخلص منها .ولـعــل تعزيز الـهــويــات اإلثنية في
تسد» التي استعملها الكولونياليون
سياسة «فرق ُ
شـكـلــت ق ـنــوات عــدوانـيــة مــؤقـتــة ،إذ داف ــع غبسون
عـ ّـمــا طــرحــه فــانــون الـمـتــأثــر بـمـنــاخ الـعـنــف الـســائــد
آنـئــذ ،الفـ ًتــا إلــى أن الـعـنــف الـمـضــاد لـيــس كالعنف
الوحشي ،بل هو وسيلة منظمة وتحت السيطرة،
ـدوار مــا قـبـلــه لـيــس كـمــا بـعــده،
وأن الـعـنــف أشـبــه ب ـ ّ
وهـ ــو ال ـح ــد ال ـف ــاص ــل ب ـي ــن مــرح ـل ـت ـيــن ،وال ي ـم ـكــن
ال ـعــودة إل ــى الـخـمــول الـسـيــاســي بـعــد الــوقــوع فـيــه،
وأن الــرغـبــة فــي الـمـشــاركــة فــي أعـمــال الـعـنــف هي
ال ـ ِـغ ــراء ال ــذي ُيـبـقــي مـجـمــوعــة مــا م ـتــراب ـطــة ،ويــرى
أن الـعـنــف فــي أج ــد وجــوهــه فـعــل عــاجــي ،كــون
أصليا حسو ًدا ومؤذ ًيا،
الكولونيالية تخلق مواط ًنا
ً
ُينتج العنف الــذي ُيـ ِـعـ ّـده مــدخـ ًـا للتحرير ،وليس
الـتـحــريــر كـلــه ،ســواء أقـصــد بالتحرير الـتـحــريــر من
المستعمر أو تـحــريــر الشخصية مــن عــدم قــدرتـهــا
على الفعل.
وي ـك ـش ــف غ ـب ـس ــون ف ــي ال ـف ـص ــل ال ـ ـس ـ ــادس ال ــذي
يحمل عنوان تحوالت جذرية :نحو ثقافة مقاتلة
أن حـيــاة الـمـسـتـعـ َـمــر الـثـقــافـيــة تـكــون تـحــت هـجــوم
م ـتــواصــل خ ــال حـقـبــة الـكــولــونـيــالـيــة ،وه ــي حـيــاة
خ ــاض ـع ــة ت ـن ـك ـمــش وت ـج ــف ب ــاس ـت ـم ــرار ،وال ُيـ ـع ــاد
تنشيطها إال خــال فترة االستعمار ،حيث تصبح
ث ـقــافــة م ـقــات ـلــة ،فـيـصـبــح ال ـن ـضــال ن ـض ـ ًـال م ــن أجــل
طــريـقــة جــديــدة فــي الـحـيــاة ،مـشـيـ ًـرا إلــى أن تجربة
الـ ـث ــورة ال ـم ـع ـي ـشــة ه ــي م ــن ال ـج ــذري ــة ب ـم ـك ــان إل ــى
حــد أن ك ــون ال ـمــرء جــزائــر ًيــا يـشـتـمــل عـلــى جميع
مــن يــريــدون أن يـقــاتـلــوا لتحقيق عــاقــات إنـســانـيــة
جديدة في جزائر متعددة الثقافات.
ويتوقف في حديثه عن األصالة المطلقة ألعمال
ال ـن ـس ــاء ع ـن ــد كـ ــون الـ ـثـ ــورة ال ـج ــزائ ــري ــة ق ــد ح ــررت

ـزدوج ــا :م ــن الـتـقــالـيــد اإلقـطــاعـيــة
ال ـم ــرأة ت ـحــريـ ًـرا م ـ ً
وم ــن ال ـكــولــون ـيــال ـيــة م ـ ًـع ــا .وي ـنــاقــش م ــوق ــف فــانــون
مــن الـحـجــاب ومــوقــف مـنـ ّـظــري الـنـســويــة وم ــا بعد
الـكــولــونـيــالـيــة مــن م ـســاوات ـهــم بـيــن ال ـم ــرأة واألس ــرة
واألمـ ـ ــة .وي ـ ِّ
ـذك ــر غ ـب ـس ــون ق ـ ــراء ف ــان ــون ب ــأن ــه وق ــف
ب ـمــواج ـهــة اإلســام ـي ـيــن ال ــذي ــن أع ـل ـنــوا أن ال ـحــرب
الجزائرية حرب من دون نساء ،مؤكدً ا أن الحرب
الـ ـث ــوري ــة ل ـي ـس ــت ح ـ ــرب رجـ ـ ــال بـ ــل ح ـ ــرب ن ـس ــاء،
رمزا للمعارضة
بحيث أصبح رفض نزع الحجاب ً
ال ـش ــام ـل ــة ،وأن ال ـت ـح ــول ال ـ ـجـ ــذري ال ـ ـجـ ــاري فــي
الـمــواقــف إزاء الـحـجــاب ي ـتــواءم ،فــي رأي فــانــون،
مع تطور النضال التحرري ،حيث يفقد الحجاب
قــوتــه الـمـقــدســة عـنــدمــا تـنـتـقــل الـمـقــاومــة الـتـفــاعـلـيــة
والتحدي للنسق الكولونيالي إلى مقاومة نشيطة
وواضـ ـ ـح ـ ــة ،ف ـت ـص ـب ــح ث ـق ــاف ــة م ـق ــات ـل ــة ،ك ــاشـ ـ ًف ــا أن
الـحـجــاب لــم يـحـضــر فــي سـيــاق ال ـثــورة الـجــزائــريــة
بصفته شـيـ ًئــا خــام ـ ًـا ،بــل كــونــه حلقة فــي الماكينة
الثورية ُينزع ،و ُيرتدى ،المرة تلو األخرى.

وختم المؤلف هذا الفصل بالتساؤل عن إمكانية
مـ ْـأسـســة هــذا الـتـغـيـيــر ال ــذي حــدث فــي الـمـجـتـمــع،
وك ـي ـف ـيــة ج ـع ـلــه هـ ــدف ث ـ ــورة م ـس ـت ـمــرة ال فـ ــي هـيـئــة
ـاس ــا إلس ـم ــاع ص ــوت
م ـض ـط ــرب ــة ،ب ــل بــوص ـف ـهــا أس ـ ً
الذين أسكتتهم الكولونيالية.
فـ ــي ال ـف ـص ــل الـ ـس ــاب ــع ال ـم ـع ـن ــون ب ـ ـ اجـ ـتـ ـي ــاز ال ـخ ــط
الفاصل :العفوية والتنظيم ،يشير غبسون إلى أن
ـاص ــا م ــن األحـ ــزاب ودورهـ ــا فــي
ل ـفــانــون مــوق ـ ًفــا خ ـ ً
تنظيم حراك الجماهير؛ إذ يرى أن تجربة الحركة
فــي الـتـغـيـيــر ال ـجــذري أرضـيــة لـلــرؤيــة االجـتـمــاعـيــة،
وأن ديالكتيك التحرير ال يتشكل بضربة قاضية
واح ـ ــدة ،تـشـمــل ديــال ـك ـت ـيــك الـ ــذات وال ـم ــوض ــوع،
وأن إزالـ ـ ــة االس ـت ـع ـم ــار ع ـم ـل ـيــة ت ــاري ـخ ـي ــة ول ـي ـســت
حتمية تاريخية .وقد حمل فانون مفهو ًما مختل ًفا
عــن مـفـهــوم هيغل بـشــأن الـعـنــف؛ فــالـفــوريــة ليست
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الحل األوحــد ،بــل ال بـ ّـد مــن الديالكتيك الفردي
والجمعي ألجل عملية البناء المنتظرة.
وي ـش ـي ــر ال ـم ــؤل ــف أيـ ـ ًـضـ ــا إل ـ ــى م ــوق ــف فـ ــانـ ــون مــن
ع ــدد م ــن الـمـثـقـفـيــن والــرادي ـكــال ـي ـيــن ال ــذي ــن أخ ــذوا
م ـك ــان ــة م ــرك ــزي ــة ،ل ـك ـن ـهــا إش ـك ــال ـي ــة ف ــي ديــالـكـتـيـكــه
الـتـنـظـيـمــي؛ فـفــي الـتـنـظـيــم الـجـنـيـنــي ال ــذي يتشكل
ب ـي ــن ال ـم ـن ــاض ــل ال ـم ــدي ـن ــي وال ـج ـم ــاه ـي ــر ال ــري ـف ـي ــة،
كـمــا ي ــرى ،يـقــوم الـمـثـقـفــون ب ــدور مـهــم فــي تفجير
الـحـقــائــق الـكــولــونـيــالـيــة الـقــديـمــة واس ـت ـخــراج مـعــان
جــديــدة مـتــأصـلــة فــي الـتـحــوالت الـجــذريــة .ويضع
خطاطة افتراضية منطلقة من تجربته حول عالقة
المثقف بالمجتمع الريفي ،وآليات صنع المثقف
الــرادي ـكــالــي ،وطـبـيـعــة الـمـثـقــف الـحـقـيـقـيــة ،وحــالــة
االغ ـتــراب واالفـتـقــار إلــى ال ـجــذور لــدى المثقفين
ال ـمــواط ـن ـيــن األص ـل ـي ـيــن ب ــوص ــف ذلـ ــك ن ـت ـي ـجــة مــن
ن ـتــائــج ال ـح ـكــم االس ـت ـع ـم ــاري .وي ـل ـحــظ أن فــانــون
يتجنب التعريف المباشر لأليديولوجيا السياسية،
لكن قارئ ما بين السطور يجد أنها مناظرة لرؤية
مـسـتـقـبـلـيــة وتـشـجـيــع الـشـعــب عـلــى االع ـت ـمــاد على
النفس والطاقة الخالقة.

ي ـس ـع ــى الـ ـم ــؤل ــف فـ ــي ال ـف ـص ــل الـ ـث ــام ــن ال ـم ـع ـن ــون
بـ الوطنية/القومية واإلنسانية الجديدة إلى تفحص
السياسة الثقافية لــدى فــانــون فــي سـيــاق تاريخي،
حيث يمكن أن تؤدي محاججة أفكاره في مجال
الـسـيــاســة الـثـقــافـيــة إل ــى فـهــم إنـســانـيـتــه .وإذا كــانــت
إنسانيته ُتـعــزى إلــى الـعـمــل الـمـنــاهــض لالستعمار
االس ـت ـي ـط ــان ــي ،ف ـي ـجــب أن ت ـت ـخــذ ش ـك ـ ـ ًـا وط ـن ـ ًـي ــا؟
والـ ـسـ ــؤال ال ـ ــذي ط ــرح ــه غ ـيــر ب ــاح ــث ع ـلــى سـبـيــل
ال ـت ـش ـك ـيــك هـ ــو :ه ــل ي ـم ـكــن ال ـح ــدي ــث ع ــن ف ـكــرة
وطنية في الشرق وهي ابتكار أوروبي؟

ي ـ ــرى فـ ــانـ ــون أن هـ ـن ــاك ن ــوع ـي ــن مـ ــن ال ــوط ـن ـي ــة فــي
س ـي ــاق م ـن ــاه ـض ــة االس ـت ـع ـم ــار ه ـم ــا :وط ـن ـي ــة تــاب ـعــة
لـقــوى خــارجـيــة ،ووطـنـيــة تــريــد اسـتـقـ ً
ـال حـقـيـقـ ًـيــا.

وثـ ـمـ ــة مـ ـفـ ـه ــوم ثـ ــالـ ــث يـ ــؤكـ ــده الـ ـمـ ــؤلـ ــف غ ـب ـس ــون
ويحاول انتشاله من بين المقوالت ،وهو الوطنية
اإلنسانية األممية.
يـنــاقــش الـكـتــاب ج ــذور هــذه الـمـفــاهـيــم وحيثياتها
بـشـكــل مـفـ ّـصــل ،وي ــرى أن مــن األهـمـيــة بـمـكــان أن
ت ـن ـطــوي الــوط ـن ـيــة ع ـلــى رغ ـبــة أص ـي ـلــة ف ــي تـحــديــث
األمـ ـ ــة وتـ ـط ــوي ــره ــا .لـ ــذلـ ــك ،ف ـ ــإن فـ ــانـ ــون ال ي ـق ــوم
بإحالل ديالكتيك مناهضة االستعمار بديالكتيك
معا من خالل نسق
الصراع الطبقي ،بل يعمقهما ً
من التأويل .وينشغل مؤلف هــذا الكتاب بسؤال
اس ـتــرات ـي ـجــي بــالـنـسـبــة إل ــى ف ـكــر ف ــان ــون ه ــو :كـيــف
يـمـكــن أن يـتـعـمــق ال ــوع ــي الــوط ـنــي ح ـتــى مـسـتــوى
اإلنسانية؟ ويحسب فانون ،على مستوى التنظيم
السياسي للجماهير ،أن التنظيم السياسي حزب
ح ــي و«ك ــائ ــن ح ـ ــي» ،ي ـش ـجــع ع ـل ــى ت ـب ــادل اآلراء
ال ـت ــي ت ـت ـطــور ب ـف ـعــل ح ــاج ــات ال ـش ـعــب .ويـ ــرى أن
مهمة المثقف هــي جـعــل فـهــم ال ــذات لــدى الـفــرد
االج ـت ـم ــاع ــي األسـ ـ ــاس ل ـف ـه ــم الـ ـع ــال ــم .وي ـك ـشــف
دورا
تــأمــل «الـمــدونــة الفانونية» أنــه يــولــي المثقف ً
استثنائيا ،مع تأكيده أن األهمية ال تكون لألفكار
ً
فـ ــي ذات ـ ـه ـ ــا ،بـ ــل فـ ــي م ـم ــارس ـت ـه ــا ومـ ـ ــدى إف ــادت ـه ــا
وديالكتيكها مع إرادة الجماهير.

مقوالت الكتاب ورؤاه وسياقاته
مقارنة باشتغاالت أخرى
ت ـب ــدو اس ـت ـع ــادة ك ـتــابــات ف ــان ــون ض ــروري ــة ف ــي ظــل
ث ـ ــورات ال ــرب ـي ــع ال ـع ــرب ــي وم ــآالت ـه ــا ،ان ـس ـج ــا ًم ــا مــع
م ـق ــول ـت ــه الـ ـشـ ـهـ ـي ــرة« :ال ـ ـن ـ ــاس ي ـت ـغ ـي ــرون ف ـي ـم ــا هــم
يصنعون التاريخ».وقد أفضت المعرفة المجتزأة
وال ـم ـن ـق ــوص ــة الـ ـت ــي اع ـت ـم ــده ــا ال ـخ ـط ــاب ال ـغ ــرب ــي
إل ــى ان ـب ـثــاق أش ـكــال مــن س ــوء الـفـهــم ال ـتــي نتجت
ب ـف ـعــل م ـس ــار ال ـه ــوي ــة ،ال ـت ــي ُأخ ـض ـع ــت لـعـمـلـيــات
مــن الـتـحــويــل والـتـشــويــه ،ومـحــاولــة قـيــادتـهــا لتب ّني
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ال ـم ـن ـظــور ال ـغــربــي ال ـم ـت ـفــوق الـ ــذي ي ـصــر ع ـلــى أن
مقاربته للعالم هي النهج الــذي يمكن أن يفضي
إلى خلق منظومة حضارية مؤهلة العتناق مساره
التاريخي .وبــدا أن «كــل خــروج عــن هــذا التصور
س ــوف ُيـنـعــت بــالـتـخـلــف وال ـبــدائ ـيــة ،وه ــذا يتسبب
نظرا
ببروز ٍ
كم من عمليات من اإلخضاع المستمر ً
لـقـصــور األداة ،والـمـنـهــج ،وذلــك عـبــر فـعــل مــادي
يتمثل بــاالحـتــال الـعـسـكــري .وفــي ظــل عمليات
تـخــريــب الـنـهــج الـمـعــرفــي لـلـشـعــوب الـمـسـتـعـ َـمــرة،
ف ــإن عـمـلـيــة ال ـت ـط ــور ل ــن ت ـت ـح ـقــق ،م ـمــا ي ـع ـنــي أنـهــا
س ــوف ت ـب ـقــى خـ ــارج ال ـس ـي ــاق ،وهـ ــذا يــؤه ـل ـهــا ألن
تـكــون قــابـلــة ،بــل مــرحـبــة بــالـهـيـمـنــة الـغــربـيــة ،ولـكــن
ضمن عالقة توصف في سياق الدراسات ما بعد
الحقبة االستعمارية بالتابع»(.)8
لـعــل أب ــرز مــا مـ ّـيــز تـجــربــة فــانــون هــو أن ــه لــم يكتف
ب ــال ــدع ــوة إل ـ ــى ال ـت ـح ــرر واالعـ ـتـ ـمـ ــاد ع ـل ــى ال ـع ـمــل
الـ ـنـ ـض ــال ــي ،بـ ــل ربـ ـ ــط ذلـ ـ ــك ب ــال ـم ـع ــرف ــة وال ـث ـق ــاف ــة
والـمـحــافـظــة عـلــى إنـســانـيــة اإلن ـس ــان ،وه ــو م ــا قــام
به عبر عالجه مصابي الحرب من الطرفين .وقد
أدرك مـبـكـ ًـرا أن االسـتـعـمــار يبحث عــن حكومات
ق ـم ـع ـي ــة يـ ـسـ ـع ــى إل ـ ـ ــى الـ ـتـ ـحـ ــالـ ــف مـ ـعـ ـهـ ــا ،ت ـح ـقــق
مهتما بتحرير العقلً ،
فضل عن
مصالحه ،وكــان
ً
التحرر المادي من االستعمار ،أي إنه لم يقم فقط
بــالـبـحــث عــن تـكـتـيـكــات الـنـصــر  ،بــل ح ــاول أيـ ًـضــا
إيـجــاد استراتيجيات للشعوب تـحــاول أن تحمي
تلك االنـتـصــارات من مزالق الطامعين بتسخيرها
لخدمة أيديولوجيات تقود إلى قمع جديد.
عبر
إن مقوالت كثيرة في هذا الكتاب تأتي مع ما ّ
ع ـنــه غ ـب ـســون ف ــي م ـق ــاالت الح ـقــة ع ــن أن ث ــورات
ال ــرب ـي ــع ال ـع ــرب ــي ه ــي أق ـ ــرب إلـ ــى ثـ ـ ــورات ال ـت ـحــرر
م ــن االس ـت ـع ـم ــار ،اع ـت ـم ــا ًدا ع ـلــى م ـقــولــة أن تـحــرر
الشعوب ليس مرحلة واحــدة بل ديالكتيك دائم،
وم ـتــى قـبـلــت ال ـش ـعــوب بــال ـخ ـنــوع وال ـس ـكــون تـبــرز

إمـكــانـيــة ن ـشــوء أنـظـمــة اس ـت ـبــداديــة تـمـيــل إل ــى ا ّت ـبــاع
منهجا.
القمع
ً

مــن الــافــت أن ه ــذا الـكـتــاب ح ــاول الـتــركـيــز على
يقدم في سياق
الجانب الفلسفي لـفانون ،الذي ال َّ
ً
مناضل ألهم الحركات التحررية،
الكتاب بصفته
بــل بصفته مـفـكـ ًـرا ذا رؤيــة إنسانية واستراتيجيات
لـلـقــراءة والـمـقــاربــة ،يـمـكــن مــن خــالـهــا محاججة
أعالم كبار في ميدان الفكر ،أمثال سارتر وهيغل
وحنة أرندت وهنتنغتون وهومي بابا.

إلــى جــانــب مـحــاوالت غـبـســون المستمرة إلثـبــات
رؤى فانون الفلسفية وخصوصيتها ،فإنه استطاع
ال ـم ـن ــاف ـح ــة ع ـن ـه ــا ع ـب ــر ع ــاق ــة ج ــدل ـي ــة ت ـب ـت ـع ــد عــن
اإلضــاءة ذات الطابع الشخصي لتحل بـ ً
ـدل منها
اإلضـ ــاءة الـمـ ْقـنـعــة وال ـصــادمــة وال ـح ــارة ،وال ـمــزودة
بـ ـ ــرؤى م ـن ـه ـج ـيــة ت ـع ـت ـم ــد ال ـم ـح ــاج ـج ــة والـ ـم ــوازن ــة
إليصال ما تبتغيه.

تـكـشــف الـطـبـعــة اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة( )9م ــن ك ـتــاب مـعــذبــو
األرض ،مـ ــع مـ ـق ــدم ــة ط ــويـ ـل ــة فـ ــي نـ ـح ــو خ ـمــس
وثــاثـيــن صفحة ل ـ هــومــي بــابــا ،أن اخـتــا ًفــا شــديــدً ا
ف ــي ال ـق ــراءة ق ــد ح ــدث م ـقــارنــة بـمـقــدمــة ج ــان بــول
ســارتــر للطبعة الفرنسية بصفحاتها التسع عشرة،
حـتــى وص ــل هــومــي بــابــا إل ــى مـقــولــة «أن مــا يقسم
هـ ــذا ال ـع ــال ــم ه ــو ً
أول وق ـب ــل ك ــل شـ ــيء األنـ ـ ــواع،
والعرق الذي ينتمي إليه الفرد في المستعمرات،
بـحـيــث أص ـبــح هــو الـبـنـيــة الـفــوقـيــة والـبـنـيــة الـتـحـتـيــة
مـ ًـعــا» ،فــرأى فيه خير مـثــال على انشطارية الــذات
ً
محاول اإلفادة من اإلزاحة والتأجيل
الكولونالية،
والــداللــة العائمة المرتبطة بالمتلقي لتقديم قــراءة
مغايرة فــي تجربة فــانــون.غـيــرأن هــومــي بــابــا حــاول
فــي قــراءتــه تـلــك أن يطبق مفاهيم دري ــدا مــن دون
إيالء خصوصية لتجربة فانون .وهناك الكثير من
«الـمـعـطــات الـمـعــرفـيــة» الـتــي تـمـنــع ذل ــك؛ فـفــانــون
ح ـ ــاول ال ـت ــرك ـي ــز ع ـل ــى ال ـث ـن ــائ ـي ــات الــديــال ـك ـت ـي ـك ـيــة،
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وتحدث عن حتميات صراعية حــاول هومي بابا
إلغاءها .ولعل من الطبيعي أن يختار هذا األخير
ال ـط ــري ــق ال ـم ـع ــرف ـي ــة ال ـت ــي ي ــري ــده ــا ،ل ـك ــن ال ـت ــأوي ــل
ي ـم ـك ـنــه أن ي ـب ـقــى ق ــري ـ ًـب ــا م ــن ع ــوال ــم ال ـن ــص ول ـيــس
متجاوزًا إليحاءات شريطه اللغوي وصنع أشرطة
لغوية جــديــدة افتراضية .وفــي هــذا الـسـيــاق ،ال بـ ّـد
م ــن اس ـت ــذك ــار قـ ــراءة إدوارد سـعـيــد لـ ـفــانــون تـحــت
إط ــار ض ــرورة مـقــاومــة الـهــامــش لـلـمــركــز والــوقــوف
فــي وج ــه ال ـم ـحــاوالت اإلل ـغــائ ـيــة ،فــي ض ــوء كــون
الـكـثـيــر مــن الـبـحــث مــا بـعــد الـكــولــونـيــالــي مـحــاولــة
لتصفية ذلك اإلرث الثقيل ،ونقده ونخله وتأكيد
الشخصية المستقلة.
فـ ــي هـ ـ ــذا الـ ـسـ ـيـ ــاق ،ال يـ ـمـ ـك ــن ق ـ ـ ــارئ فـ ــانـ ــون أن
رئيسيا ل ــه ،تجلى عبر مبدأ
ينحي جــانـ ًـبــا اشـتـغـ ًـال
ّ
ً
ال ـم ـق ــاوم ــة ،وإح ـ ــداث م ـص ـط ـل ـحــات ج ــدي ــدة ،مــع
االن ـت ـبــاه إل ــى أن ك ـتــابــات فــانــون لـيـســت فــي طـبـقــة
رؤيـ ــويـ ــة وف ـن ـي ــة وف ـك ــري ــة واحـ ـ ــدة ك ــي ُي ـن ـظ ــر إل ـي ـهــا
ن ـظــرة واحـ ــدة ،ب ــل كــانــت مـعـجــونــة بـمـشــروعــه فــي
مقاومة المستعمر.
م ــن ه ـن ــا ت ـب ــرز أه ـم ـي ــة قـ ـ ــراءة غ ـب ـس ــون ،بـتــرجـمـتـهــا
ال ـم ـت ـم ـيــزة إلـ ــى ال ـع ــرب ـي ــة ،ل ـك ـت ــاب ــات ف ــان ــون ،ك ــون
مـ ـث ــل تـ ـل ــك الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــراءات ذات األفـ ـ ـ ــق ال ـم ـن ـه ـج ــي
الــواســع والمعرفة المتبصرة مهمة جــدً ا فــي بلورة
جماليات النص الفانوني اإلنسانية ،بصفة فانون
صاحب تجربة شكلت عالمة في تاريخ التفكير
ال ـب ـش ــري ،ح ـيــث حـ ــاول هـ ــذا ال ـك ـت ــاب االش ـت ـغــال
ع ـلــى اإلن ـس ــان ــي وإع ـ ــادة االع ـت ـب ــار إل ــى اإلن ـس ــان،
إضافة إلى تسليط الضوء على المراحل المتميزة
ف ــي س ـيــرة ف ــان ــون ال ـف ـكــريــة وال ـس ـيــاس ـيــة ،وتـفـكـيــك

ع ـن ــاص ــر ه ــوي ـت ــه ال ـم ـت ـش ـظ ـيــة ،وال ـت ـن ـب ــه إلـ ــى الـ ــدور
المركزي للمثقف في صراع الهامش والمتن؛ إذ
يـشـكــل فــانــون عــامــة عــالـمـيــة عـلــى دور الـمـثـقــف،
واإلخـ ـ ـ ـ ـ ــاص ل ـ ـل ـ ـق ـ ـنـ ــاعـ ــات ،وكـ ـ ــذلـ ـ ــك م ـن ــاه ـض ــة
ال ـم ـس ـت ـع ـمــر ،وال ـت ــرك ـي ــز ع ـلــى م ـب ــدأ ال ـق ــوة بـصـفـتـهــا
ً
ديالكتيكا ضرور ًيا لالستمرار.
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مقدمة (االختيار ومبرراته)
ـوصــف الـبـحــث الـعـلـمــي بــأنــه «الـنـشــاط
ُيـ َ
ال ــذي يـنـتــج الـعـلــم ،ويـكـشــف الـحـقــائــق،
الحلول للمشاكل»( .)1وانطال ًقا من أهميته
ويقدم ُ
ـارا م ـهـ ًّـمــا لـلـتـنـمـيــة
هـ ــذه ،ف ــإن ــه ُي ـع ـت ـبــر م ــؤش ـ ًـرا وم ـع ـي ـ ً
البشرية وتطور البلدان ،نتيجة األهمية المفترضة
ال ـ ـتـ ــي يـ ـق ــدمـ ـه ــا إل ـ ـ ــى صـ ــانـ ــع الـ ـ ـقـ ـ ــرار والـ ـجـ ـهـ ــات
والمؤسسات المعنية بمخرجاته .وتوصف بلدان
العالم العربي بتدنّي إنتاجها من البحث العلمي،
وك ــذل ــك ب ـســوء تــوظ ـيــف ن ـتــائ ـجــه .ول ـه ــذه األهـمـيــة
وهــذه اإلشكالية ،كــان ال بــد أن تُجرى مراجعات
م ـس ـت ـم ــرة ل ـع ـم ـل ـيــة ال ـب ـح ــث ال ـع ـل ـم ــي .ولـ ـع ــل ه ــذا
الـكـتــاب الــذي نطالعه اآلن هــو مــن أهــم وأضـخــم

ال ـم ــراج ـع ــات ال ـم ـق ـ َّـدم ــة ح ـت ــى اآلن ب ـش ــأن ال ـن ـتــاج
البحثي في العالم العربي.
يتمتع مؤ ِّلفا العمل بخبرة طويلة في هذا المجال،
َ
مشارك ْين ،كما قدم ٌّ
كل منهما
ومراقب ْين
كباحث َْين
َ

محرر المجلة العربية لعلم
نفسه؛ فساري حنفيّ ،
االجتماع إضــافــات( ،)2وأستاذ العلوم االجتماعية
في الجامعة األميركية في بيروت .وكنائب لرئيس
التعرف
الجمعية الدولية لعلم االجتماع ،استطاع
ّ
إلى القضايا ذات الصلة بتشكل الجماعة العلمية
ومــأس ـس ـت ـهــا ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة ال ـعــرب ـيــة وف ــي الـمـنــاطــق
األخ ــرىّ .أمــا ريـغــاس أرفــانـتـيــس ،فقد طـ ّـور برامج
تـتـعـلــق بــديـنــامـيــات الـبـحــث وال ـت ـعــاون ال ــدول ــي في
مجال العلوم (ص .)40

* باحث في علم االجتماع بالمركز الوطني للبحوث االجتماعية في لندن ،وأستاذ علم االجتماع في الجامعة العالمية.
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م ــن دوافـ ــع ه ــذا ال ـع ـمــل ب ـحــث أس ـب ــاب االع ـت ــراف
الـ ـضـ ـعـ ـي ــف ب ــالـ ـجـ ـم ــاع ــة ال ـع ـل ـم ـي ــة (Scientific
) )3(Communityف ــي الـ ـبـ ـل ــدان ال ـع ــرب ـي ــة ،عـلــى
الرغم من كونها غنية بالجامعات والمستشفيات،
وإلـ ــى درجـ ــة م ــا ب ــاإلن ـت ــاج ال ـع ـل ـمــي .وه ـن ــاك أيـ ًـضــا
ب ـح ــث س ـ ــؤال ه ــل ك ــان ــت م ـش ـك ـلــة ال ـت ـش ــرذم وق ـلــة
ال ـت ــواص ــل ب ـيــن ال ـبــاح ـث ـيــن وال ـمــؤس ـســات الـبـحـثـيــة،
س ــواء الـعــربـيــة  -الـعــربـيــة أو الـعــربـيــة األجـنـبـيــة ،في
ظل العولمة ،تنبع من المؤسسات ،أم أنها نتيجة
سـيــاســات وم ـعــوقــات سـيــاسـيــة واجـتـمــاعـيــة عميقة
أ ّث ـ ــرت ف ــي إن ـت ــاج ال ـم ـعــرفــة ال ـع ـل ـم ـيــة؟ ي ـض ــاف إلــى
ذلك أن العمل هذا يسلط الضوء على التوتر بين
تدويل البحث وأهميته المحلية ،وبالتالي وجود
حـلـقــة م ـف ـقــودة بـيــن الـبـحــث الـعـلـمــي والـجــامـعــات
والمجتمع .ومن أهداف الكتاب ً
أيضا الدعوة إلى
ضــرورة البحث ،وإلــى إجــراء البحوث التي ليس
لــديـهــا أه ــداف اقـتـصــاديــة أو اسـتــراتـيـجـيــة مـبــاشــرة،
بـمـعـنــى أن ال ـب ـحــوث ذات األه ـ ــداف االق ـت ـصــاديــة
واالس ـتــرات ـي ـج ـيــة ت ـكــون مــوج ـهــة ،ورب ـم ــا مــؤدل ـجــة،
وهــو مــا يـخـ ّـل بموضوعيتها وعلميتها اللتين هما
من أهم شروط البحث العلمي الناجح.
يـطــرح الـكـتــاب تـســاؤالت مـهـمــة ،مــن قـبـيــل :لـمــاذا
غـ ـ ــاب ال ـت ـف ـك ـي ــر الـ ـنـ ـقـ ــدي ل ـب ـح ــث واق ـ ـ ــع ال ـب ـح ــث
جرحا عميقًا
العلمي؟ ولماذا تَرك غياب البحوث ً
سيستغرق الشفاء منه أعوا ًما عدة؟

ـوعــا في
كما ونـ ً
في الــواقــع ،تطور البحث العلمي ًّ
ُ
العولمة
بلدان العالم المتقدمة خاصة .وساعدت
وأدوات ـ ـ ـهـ ـ ــا ،وال سـ ـيـ ـم ــا ت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ال ـم ـع ـل ــوم ــات
وشـبـكــة اإلن ـت ــرن ــت ،ف ــي ج ــوان ــب كـثـيــرة تـتـمـثــل فــي
اخ ـت ـص ــار ال ــوق ــت وال ـج ـه ــد ف ــي م ــا ي ـت ـع ـلــق بـجـمــع
ال ـم ـع ـلــومــة ،وت ـه ـي ـئــة ت ـق ـن ـيــات م ـت ـط ــورة ف ــي الـبـحــث
العلمي وجمع البيانات ،وكــذا تدريب الباحثين،
وإنـ ـش ــاء ق ـن ــوات ال ـت ــواص ــل وال ـت ـف ــاع ــل ب ـي ـن ـهــم ،بــل
وح ـت ــى ت ـش ـك ـيــل «ج ـم ــاع ــات ع ـل ـم ـيــة» اف ـت ــراض ـي ــة.

وب ــال ـت ــال ــي ،ال بـ ــد م ــن ت ـق ـي ـيــم مـ ــدى ف ــاع ـل ـي ــة تـلــك
الـتـطــورات وأثــرهــا وانـعـكــاســاتـهــا فــي واقــع البحث
العلمي في العالم العربي.

المضامين

جاء الكتاب في قسمين ،األول بعنوان «العوامل
الـمــؤثــرة فــي ديـنــامـيــات الـبـحــث الـعـلـمــي الـعــربــي»،
والـ ـثـ ــانـ ــي ب ـع ـن ــوان «الـ ـتـ ـط ــور ال ـم ـض ـط ــرب ل ـل ـع ـلــوم
االجتماعية فــي المنطقة العربية» .تضمن القسم
األول ث ــاث ــة ف ـص ــول ،ب ـحــث ال ـف ـص ــل األول مـنـهــا
ف ــي «الـ ـ ــدور ال ـح ــاس ــم لــأن ـظ ـمــة الــوط ـن ـيــة لـلـبـحــث
واالبـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــار» ،وفـ ـيـ ــه أرب ـ ـعـ ــة ع ـن ــاص ــر ه ـ ــيً :
أول:
ال ـ ـم ـ ــؤش ـ ــرات وال ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــات ف ـ ــي م ـن ـظ ــوم ــة ال ـب ـح ــث
العربية؛ تعبئة البيانات لتحليل العوامل؛ األنظمة
الـ ــوطـ ـنـ ـيـ ــة لـ ــابـ ـتـ ـكـ ــار؛ االسـ ـتـ ـشـ ـعـ ــار ف ـ ــي ال ـب ـح ــث
واالبتكار والتنمية.

فــي الـفـصــل ال ـثــانــي ،عـمــل الـبــاحـثــان عـلــى تـقـ ّـصــي
وقسما
النشر «العلمي :النمو والتأثير والتدويل»ّ ،
الفصل إلــى خمسة مـحــاور :النمو السريع للنشر
الـعـلـمــي؛ نـمــط الـتـخـ ّـصــص الـمـلـحــوظ؛ انـخـفــاض
االسـتـشـهــادات؛ انخفاض األثــر؛ الـتـعــاون العلمي
الدولي والتعاون بين األقطار العربيةّ .أما الفصل
ال ـ ـثـ ــالـ ــث ،ف ـق ــد ع ـن ــي بـ ــ«الـ ـج ــامـ ـع ــات وال ـب ــاح ـث ــون
وال ـش ـت ــات ال ـع ـل ـم ــي» ،مـ ـحـ ـ ً
ـاول قـ ـ ــراءة «ال ـجــام ـعــة
والـ ـم ــؤسـ ـس ــات ال ـع ـل ـم ـي ــة وال ـب ـح ـث ـي ــة ،وال ـج ـم ــاع ــة
العلمية ،والشتات العلمي المتمثل بهجرة العقول
واح ـت ـمــاالت عــودت ـهــا» .ه ــذا فــي حـيــن أن الـفـصــل
ال ــراب ــع ات ـجــه إل ــى ت ـن ــاول «م ـم ــارس ــات ال ـب ـحــث فــي
لبنان :المؤسسات والـتــدويــل» ،وذلــك من خالل
م ــراج ـع ــة ال ـن ـت ــائ ــج ال ـع ـل ـم ـيــة ،وال ــرك ــائ ــز األس ــاس ـي ــة،
وال ـس ـي ــاس ــات ال ـب ـح ـث ـيــة ال ــوط ـن ـي ــة ،وأط ـ ــر ال ـت ـع ــاون
الدولي ،ومحاولة إعطاء صورة مقارنة باألردن.

جـ ــاء ال ـق ـس ــم الـ ـث ــان ــي مـ ــن ال ـك ـت ــاب ت ـح ــت ع ـن ــوان
«الـ ـتـ ـط ــور ال ـم ـض ـط ــرب ل ـل ـع ـل ــوم االج ـت ـم ــاع ـي ــة فــي
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الـمـنـطـقــة ال ـعــرب ـيــة» .وه ــو ف ــي س ـتــة ف ـصــول تـكـمــل
تسلسل فصول القسم األول؛ فـ الفصل الخامس
ت ـتـ ّـبــع «ت ـط ــور وم ـك ــان إن ـت ــاج ال ـع ـلــوم االج ـتـمــاع ـيــة»
م ــن خـ ــال «م ــواق ــع إن ـت ــاج ـه ــا ،وإسـ ـق ــاط تـصـنـيــف
بوراووي على المنطقة العربية ،واألنشطة البحثية
ال ـم ـج ــزأة» .واسـتـطـلــع ال ـف ـصــل ال ـس ــادس «الـكـتــابــة
السوسيولوجية الـعــربـيــة» مــن خــال حــالــة ُ
«كـ ّتــاب
مـجـلــة إض ــاف ــات ،والـمــوضــوعــات ال ـمــدروســة»(،)4
ف ــي ح ـيــن أن ال ـف ـص ــل ال ـس ــاب ــع حـ ــاول تـقـيـيــم واق ــع
«البحوث االجتماعية واللغة» مــن خــال محاور
«الـ ـتـ ــدويـ ــل اإلشـ ـكـ ــالـ ــي ،ولـ ـغ ــة الـ ـتـ ــدريـ ــس ،ول ـغ ــة
ال ـب ـح ــث ،وص ـع ــوب ــة اس ـت ـخ ــدام ال ـم ــراج ــع ال ـعــرب ـيــة
واألجنبية»ّ .أما الفصل الثامن ،فحاول اإلجابة عن
ُ ِ
تب عن
سؤال « َمن
وتتبع ما ُك َ
يقتبس من َمــن؟»ُّ ،
«االنـتـفــاضــات العربية فــي البحث الـعـلـمــي» .إلى
ذلك ُقسم الفصل إلى خمسة محاور :العالمات
السوسيولوجية للمقاالت()5؛ التأليف ،واالقتباس
والكلمات المفتاحية؛ تحليل الشبكة واالقتباس؛
تحليل نوعي لإلنتاج األكاديمي العربي.

جـ ــاء ال ـف ـص ــل ال ـت ــاس ــع ت ـح ــت عـ ـن ــوان «ن ـح ــو فـهــم
كتابة األكاديميين الـعــرب للعموم :حالة مقاالت
ال ــرأي فــي الـصـحــف الـلـبـنــانـيــة» ،وجــرى فـيــه تـنــاول
«مـ ــن ي ـك ـتــب ف ــي ال ـص ـح ــف؟ ،وأس ــال ـي ــب الـتـعـبـيــر
التأملي واالستفزازي والمواطن ،والموضوعات:
غـلـبــة ال ـس ـيــاســة ،وك ـتــابــة م ـق ــاالت ال ـ ــرأي :األهـمـيــة
وال ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــات ،والـ ـصـ ـحـ ــف واألك ـ ــادي ـ ـم ـ ـي ـ ــون فــي
ص الباحثان الفصل العاشر
المجال العام»َ .
وخ ّص َ
للخاتمة ،وفـيــه خمسة أج ــزاء :نـمــاذج التنمية في
المنطقة العربية؛ الثقة بالعلوم؛ البيئة االجتماعية؛
الـعــاقــة بالمجتمع؛ الـتــوصـيــات المتضمنة «رؤيــة
ل ـل ـم ـس ـت ـق ـب ــل» .ك ـم ــا أن الـ ـكـ ـت ــاب ت ـض ـم ــن م ـل ـح ـ ًقــا
بالمؤشرات البليومترية في المنطقة العربية.

حفل الكتاب بعدد كبير من الـجــداول واألشكال
التوضيحية التي تبسط اإلحـصــاءات التي حصل
الكاتبان عليها ل ُتسندَ هذا العمل العلمي الشَ ّيق.

المنهجية
تقصي النتاج العلمي العربي
يقوم الكتاب على ّ
ف ــي م ـجــال ال ـع ـلــوم االج ـت ـمــاع ـيــة ،وذلـ ــك بــاعـتـمــاد
دراس ــة الـحــالــة أو الـنـمــوذج .وهـنــا نـجــد كـيــف لجأ
ال ـبــاح ـثــان إل ــى اع ـت ـمــاد ل ـب ـنــان واألردن نـمــوذجـيــن
لـلـمـقــارنــة .مــن جــانــب آخ ــر ،اخ ـتــارا «حــالــة» مجلة
إض ـ ــاف ـ ــات ،ب ــاع ـت ـب ــاره ــا م ـس ــاح ــة ن ـش ــر (ن ـم ــوذج ـي ــة)
للباحثين العرب في مجاالت العلوم االجتماعية،
أسير ْي حالتي الدراسة
ولم يقعا في الوقت نفسه َ
هــات ـيــن ،ب ــل انـطـلـقــا ف ــي إيـ ــراد كـثـيــر م ــن ال ـج ــداول
واإلحـ ـ ـصـ ـ ــاءات وال ـ ـمـ ــؤشـ ــرات الـ ـتـ ــي ت ـب ـي ــن واقـ ــع
الـبـحــث الـعـلـمــي فــي الـعــالــم ال ـعــربــي .وع ـقــدا تــارة
الـمـقــارنــات الـبـيـنـيــة  ،وت ــارة أخ ــرى الـمـقــارنــات بين
ال ـب ـل ــدان ال ـعــرب ـيــة وب ـع ــض أق ــال ـي ــم وبـ ـل ــدان ال ـعــالــم
األخرى ،لتبيان موقعنا منها .وهكذا يجد القارئ
مقارنات بين البلدان العربية ومناطق أخرى ،مثل
أميركا الالتينية.

ـورا وطـ ـن ـ ًـي ــا» مـ ــن خ ــال
ي ـع ـت ـم ــد الـ ـب ــاح ـث ــان «مـ ـنـ ـظـ ـ ً
اسـتـطــاع نظم األبـحــاث فــي الـبـلــدان العربية التي
اع ُتمدت كدراسة حالة ،ومن خالل أعمال سابقة
لـهـمــا ،وال س ـي ـمــا مــا أن ـجــزه حـنـفــي مــن مــراجـعــات
تقييمة للبحث العلمي في البلدان العربية خالل
األع ـ ــوام ال ـق ـل ـي ـلــة ال ـســاب ـقــة ،وت ـق ــري ــر إس ـك ــوا ال ــذي
أع ــده مــؤلـفــا ه ــذا ال ـك ـتــاب ، ،وغ ـيــر ذل ــك .ويـعـتـبــر
الـمــؤلـفــان عملهما هــذا حصيلة تفكير طــويــل في
وضعية إنتاج المعرفة في الوطن العربيَ ،
آخذين
بعين االعتبار ليس فقط المالحظات اإلمبريقية،
بل ً
أيضا التحليالت التاريخية البنيوية ،باإلضافة
إلــى الـبـحــوث الـبـلـيــومـتــريــة واإلمـبــريـقـيــة ،ومــراجـعــة
األدبيات السابقة (ص .)40
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عالوة على ذلك ،قام الباحثان في سنتي 2009
عينة مؤلفة
و 2010بــإجــراء مـقــابــات معمقة مــع ّ
مـ ــن  48أسـ ـ ـت ـ ــا ًذا فـ ــي مـ ـج ــال الـ ـعـ ـل ــوم اإلن ـس ــان ـي ــة
واالجتماعية من دول المشرق العربي ،ومقابالت
بالعينة تستند إلى مقابالت
أخرى بطريقة المسح ّ
شـبــه مــوجـهــة فــي الـعـمــق ،مــع الـتــركـيــز عـلــى الـ ِـسـ َـيــر
الــذاتـيــة لـعـ ّـيـنــة مــن  125أس ـتــا ًذا وبــاحـ ًثــا مــن لبنان،
ً
تحليل
و 80من نظرائهم من األردن .كما أجريا
ً
كامل إلطار السياسات في مجال التعاون األورو
الـمـتــوسـطــي ،وع ـمــا عـلــى دراسـ ــة ال ـسـ َـيــر الـمـهـنـيــة
ال ـم ـت ـع ـل ـقــة بـ ـ  203أس ــات ــذة بــاح ـث ـيــن ف ــي الـمـنـطـقــة
عينة عشوائية منتظمة لـ
العربية ،وتحليل مضمون ّ
ً 225
مقال من مقاالت الرأي في الفترة - 2010
 ،2011ل ـت ـحــديــد أه ـم ـيــة م ـســاه ـمــة األكــادي ـم ـي ـيــن
ف ـي ـهــا .ي ـض ــاف إل ــى ذل ــك ال ــدراس ــات الـبـلـيــومـتــريــة
التي أجراها الباحثان على النشر العلمي العربي
خصوصا .كما أنهما
عمو ًما ،واللبناني واألردنــي
ً
أجــريــا مـسـ ًـحــا اع ـت ـمــدا فـيــه االس ـت ـب ـيــان اإللـكـتــرونــي
فـ ـ ــي إطـ ـ ـ ـ ــار م ـ ـ ـشـ ـ ــروع أوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي ُس ـ ـ ـ ّـم ـ ـ ـ َـي «مـ ـ ـي ـ ــرا»
) ،(MIRA Surveyوأج ــاب عــن أسـئـلـتــه 4340
باحثًا من  38بلدً ا.
َأول ــى الـكـتــاب أهـمـيــة لـلـتـعــاون الــدولــي فــي مجال
دورا بنيو ًيا في
البحث العلمي ،ورأى أنــه يــؤدي ً
الـبـلــدان ذات ال ـمــوارد الـشـحـيـحــة ،وذات التجربة
تنوعا.
التاريخية القصيرة ،أو نظم األبحاث األقل ً
كـمــا يـعـتـبــره الـعـنـصــر الـمــؤســس للمجتمع العلمي
جنبا إلى َجنب مع جهد محلي لهيكلة
المحليً ،
الـمـنـتــديــات الـعـلـمـيــة الـمـتـخـصـصــة وال ـن ـشــر وإدارة
الموارد .هذا بينما رأى الكتاب أن البحث الفردي
يتسم بالشرذمة ،حيث المشاريع السريعة لباحثين
يلهثون وراء كسب فرص التمويل .هكذا يتصرف
األك ــادي ـم ـي ــون وال ـب ــاح ـث ــون ك ـج ـيــو  -اسـتــراتـيـجـيـيــن
فـ ــي ت ـخ ـص ـصــات ـهــم مـ ــن خ ـ ــال ت ـح ــدي ــد ال ـج ـه ــات
ال ـف ــاع ـل ــة ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ،وأوجـ ـ ـ ــه الـ ـتـ ـعـ ــاون ال ـم ـم ـك ـنــة

معهم ،ولكنهم يتصرفون أيـ ًـضــا كــريــاديــي أبحاث
) (Entrepreneursإلدارة ال ـم ــوارد بـشـكــل دائ ــم
(األف ــراد ،والــدكـتــوراه ،ومــرحـلــة مــا بعد الــدكـتــوراه،
والمال ،والمعلومات).

نتائج ومقترحات
مخيب لآلمال)
(واقع
ّ

تأكيدً ا ألهمية البحث العلمي والجماعة المشتغلة
بــه ،يخلص الباحثان إلــى مــا يعتبرانه استنتاجات
رئـيـسـيــة لعملهما ه ــذا ،وهــو أن الـجـمــاعــة العلمية
في عصر ِ
«العلم الوطني» )(National Science
ّ
لتشكل
ولِــدت بعد إنـهــاء الحقبة االسـتـعـمــاريــة...
ن ـمـ ًـطــا وط ـن ـ ًّـي ــا لـلـتـنـمـيــة ال ـع ـل ـم ـيــة .وجـ ــرى ال ـتــرويــج
الستراتيجيات إحــال ال ــواردات واالعـتـمــاد على
ال ــذات فــي الـسـيــاســات االقـتـصــاديــة الـعــامــةُ ،
وأدي ــر
تنظيم العلم وتوجهات أهداف الجماعة العلمية.

تطور العلم
ويشدد الكتاب على دور العولمة في ّ
وتأثيرا ،وكذلك
كما وكي ًفا وفاعلية
وتعظيم دوره ًّ
ً
على جانب التعاون الدولي ومكانة الباحث نفسه
فيه .ولهذا ،يستنتج المؤلفان أن الباحث «أصبح
بطل التعاون الدولي ،من خالل اتخاذ القرارات،
حيث المصالح الفردية ستكون المحرك الرئيسي.
ويستند تفسير ذلك إلى فكرة أن الفرد يتعرف إلى
المتعاونين ذوي االهتمامات المشتركة ،وأنه قادر
ّ
المخطط
على تقييم النتائج المتوقعة من التعاون
لها واستغاللها» (ص .)23
من بين نتائج البحث أن ِ
«ق ّلة وشكل وطبيعة بعض
األب ـح ــاث لـيـســت عــائــدة إل ــى  -قـلــة ال ـم ــوارد  -إنـمــا
بسبب عدم وجود الجرأة وعدم التنظيم ،وضعف
الجماعة العلمية وغياب استقالليتها» (ص .)35
هــذا إضافة إلــى عــدم وجــود إحـصــاءات مو َّثقة عن
الـبـحــث واالبـتـكــار فــي المنطقة الـعــربـيــة ،ولــم يج ِر
تـصـمـيــم أي ب ـنــى تـحـتـيــة أو مــؤس ـســات إلن ـتــاج ـهــا،
األم ـ ــر ال ـ ــذي ي ـ ــؤدي الـ ــى ح ـ ــدوث م ـش ـك ــات عـنــد
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إجراء مقارنات دولية ،حيث إن المنطقة العربية لم
تستفد حتى اآلن من أي تمرين من تمارين قياس
أث ــر الـنـشــاطــات الـبـحـثـيــة .كـمــا أن الـحـصــة الـسـنــويــة
ل ـكــل ف ــرد ف ــي الـمـنـطـقــة ال ـعــرب ـيــة م ــن اإلن ـف ــاق على
البحث والتنمية ال تتعدى الـ  10دوالرات أميركية
(ص .)396

وخ ـ ـلـ ــص الـ ـبـ ـحـ ــث إل ـ ـ ــى أن ـ ـ ــه ي ـ ـنـ ــدر وجـ ـ ـ ــود ب ـنــك
ل ـل ـم ـع ـلــومــات ال ـم ـت ـع ـل ـقــة بــال ـك ـتــب ال ـعــرب ـيــة بـحـيــث
ي ـس ـمــح ل ـن ــا بـ ــأن ن ـق ــدم ب ـع ــض ال ـت ـق ـي ـي ـمــات إلن ـت ــاج
الكتب في الوطن العربي ،وإلــى أن هناك أسبا ًبا
نسبيا من المعرفة العلمية
جمة لإلنتاج المنخفض ً
في األقطار العربية ،لكن لعل أهمها أربعة هي:

 على الرغم من أن أغلبية الباحثين في المنطقةال ـعــرب ـيــة تـنـتـمــي إل ــى مــؤس ـســات الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي،
ف ـ ــإن األج ـ ـنـ ــدة ال ـب ـح ـث ـي ــة غ ــاب ــت عـ ــن م ـع ـظ ــم ه ــذه
المؤسسات.

 دور ن ـظ ــام ال ـتــرق ـيــة ال ـجــام ـعــي ،ح ـيــث ي ــؤث ــر هــذابشكل عميق فــي إنـتــاج أعـضــاء الهيئة التدريسية.
وف ـ ــي أحـ ـس ــن الـ ـ ـح ـ ــاالت ،تـ ـق ــوم أن ـظ ـم ــة ال ـت ـع ـي ـيــن
وال ـت ــرق ـي ــة ب ــذك ــر ض ـ ـ ــرورة ت ـق ــدي ــم ع ـ ــدد م ـع ـ ّـي ــن مــن
الـمـنـشــورات .وفــي حــاالت أخــرى كـثـيــرة ال يـكــون
واضحا ،وال تُع َلن قواعد محددة.
النظام
ً

 يندر وجود المجالت العلمية المحلية المنتظمةالـمـنـشــورة بــالـلـغــة الـعــربـيــة .لــذلــك ،يـجــب تشجيع
الدوريات المحلية ذات المحتوى العلمي الجيد.

 الـ ـح ــاج ــة إل ـ ــى إج ـ ـ ــراء ت ـح ـل ـي ــل م ـن ـه ـج ــي ل ـتــأث ـيــربــرنــامــج األب ـحــاث .ومــن الـمـعـلــوم أنــه يـجــري بــذل
جـهــد مـلـحــوظ إلنـشــاء الـمــراصــد والـمــؤشــرات في
مـجــال الـعـلــوم والـتـكـنــولــوجـيــا فــي الـمـنـطـقــة ،ولكن
لــم يــرافــق ذلــك جـهــد لــدراســة أثــر األب ـحــاث ودور
عملية النشر (.)142 - 141

إل ـ ــى ج ــان ــب مـ ــا اص ـط ـل ــح ع ـل ـي ــه ال ـم ــؤل ـف ــان  ،أي
«إش ـ ـكـ ــال ـ ـيـ ــة ال ـ ـب ـ ـحـ ــوث االج ـ ـت ـ ـم ـ ــاع ـ ـي ـ ــة» ،ف ــإن ـه ـم ــا
يشخصان التالي:

• تضخم األبحاث السياسية في المشرق العربي
عـلــى حـســاب األبـحــاث المهنية والـنـقــديــة ،وذلــك
ب ـس ـبــب ال ـت ـمــويــل األج ـن ـب ــي ال ـ ــذي ي ـحــابــي أب ـحــا ًثــا
ت ـف ـضــي م ـب ــاش ــرة إلـ ــى ت ــوص ـي ــات لـ ــ«حـ ــل» مـشـكـلــة
اجـ ـتـ ـمـ ــاعـ ـيـ ــة ،لـ ـكـ ــن الـ ـ ـح ـ ــال لـ ـيـ ـس ــت كـ ــذلـ ــك فــي
المغرب العربي.

• ض ـعــف األب ـح ــاث الـعـمــومـيــة ف ــي أن ـح ــاء الــوطــن
الـعــربــي كــافــة ،وإن كــان ذلــك يـصــح فــي الـمـشــرق
العربي بشكل خاص.
• غــالـ ًـبــا مــا ُيـفـقــدُ الـتــرابـ ُـط بـيــن أن ــواع هــذه األبـحــاث
األرب ـع ــة (س ـيــاس ـيــة ،مـهـنـيــة ،ن ـقــديــة ،ع ـمــوم ـيــة) فــي
«صحي»
المشرق العربي ،بينما نجد أن الوضع
ٌّ
أكثر في األقطار المغاربية الفرنكوفونية.

يـقــف ال ـبــاح ـثــان عـنــد حـقـيـقــة الف ـتــة ه ــي أن أغـلـبـيــة
الـمـعــرفــة الـمـتـعـلـقــة بـقـضـيــة اجـتـمــاعـيــة ُتـنـ َتــج بشكل
كـبـيــر خ ــارج الــوطــن الـعــربــي ،وبــالـلـغــة اإلنـكـلـيــزيــة،
وي ـ ـعـ ــود هـ ـ ــذا ب ـش ـك ــل أسـ ــاسـ ــي إلـ ـ ــى ه ـي ـم ـن ــة ه ــذه
ال ـل ـغــة االن ـك ـل ـيــزيــة ف ــي األب ـح ــاث وإن ـت ــاج الـمـعــرفــة
المرتبطة بسيادة المؤسسات األكاديمية والمراكز
االستشارية ،عالوة على معايير النشر الغربية في
الدوريات العالمية التي ال تبذل سوى القليل من
الـجـهــد ،أو ال تـبــذل أي جـهــد عـلــى اإلط ــاق ،في
التكيف مع اللغات األجنبية .وعالوة على ذلك،
ّ
فــإن الـمـعــرفــة الضئيلة داخــل الــوطــن الـعــربــي تُن َتج
باللغة العربية من دون أن تُترجم (ص .)307

بــاخـتـصــار ،هـنــاك شــوط طــويــل عـلــى المجتمعات
ال ـعــرب ـيــة أن تـقـطـعــه ،إذا كــانــت ت ـتــوخــى أن ت ـكـ ّـون
م ـج ـت ـم ــع الـ ـمـ ـع ــرف ــة .وهـ ـ ــذا ال ي ـع ـت ـم ــد ف ـق ــط ع ـلــى
جـهــد الـجـمــاعــة الـعـلـمـيــة ،إنـمــا عـلــى تـضــافــر جهود
المجتمع كله.
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م ــن ال ـح ـلــول ال ـت ــي يـقـتــرحـهــا ال ـك ـتــاب إلشـكــالـيــات
البحث العلمي في مجتمعاتنا «جذب الشباب إلى
البحوث ،وزيــادة الوعي حــول حقيقة أنــه ال يمكن
ش ــراء كــل ش ــيء مــن خ ــارج ح ــدودن ــا ،وأن البحث
الحقيقي واألصلي هو األساس من أجل االستقالل
االقتصادي والسياسي والثقافي» (ص .)35
ك ـم ــا ي ـق ـت ــرح ت ـف ـع ـيــل ن ـق ــاش واس ـ ــع وع ـم ـي ــق ح ــول
وضعية البحث العلمي في البلدان العربية؛ نقاش
حول كيفية عمل األبحاث وديناميتها.

ّأم ــا تــوص ـيــة ال ـك ـتــاب ،ف ـهــي إص ــاح الـحـلـقــة الـتــي
ت ـص ــل ب ـي ــن األبـ ـحـ ــاث وال ـج ــام ـع ــات وال ـم ـج ـت ـمــع،
وجـعــل االب ـت ـكــار هــد ًفــا واضـ ًـحــا لـلـسـيــاســة الـعــامــة،
ـوعـ ــا سـ ـي ــاس ـ ًـي ــا ،واع ـت ـم ــاد
وجـ ـعـ ــل ال ـب ـح ــث مـ ــوضـ ـ ً
تــرت ـيــب «ال ـت ـنــويــع واألول ــوي ــات ال ـع ـل ـم ـيــة» ،وتـقــويــة
الـفــرق البحثية وتـمـكـيـنـهــا ،والـتــركـيــز عـلــى الـتـعــاون
م ــع ال ـجــام ـعــات وال ـم ــؤس ـس ــات الـعـلـمـيــة األجـنـبـيــة
م ــن خـ ــال ب ــرام ــج ال ــدكـ ـت ــوراه وال ــزم ــال ــة ومـ ــا بـعــد
ـراضــا مـتـعــددة تـتــوزع بين
الــدكـتــوراه ،بـمــا يــؤدي أغـ ً
النتاج البحثي والشهادة العلمية ،والنشر عبر منابر
عـلـمـيــة مـعـتـ َـبــرة ،وأخ ـي ـ ًـرا االس ـت ـفــادة مــن ال ـك ـفــاءات
العربية المهاجرة بالوسائل المتاحة.

كلمة أخيرة

تتسن للباحثَين مــؤ ّلـ َفــي الكتاب بيانات دقيقة
لــم
َّ
بـشــأن بـعــض ال ـب ـلــدان الـعــربـيــة ،مـثــل ال ـعــراق الــذي
ل ــم ي ــرك ــز ال ـب ـح ــث ع ـل ـي ــه .وك ـ ــان ع ـل ـي ـه ـمــا ال ـل ـجــوء
إل ـ ــى مـ ـصـ ــادر م ـت ـن ــوع ــة ،م ـن ـه ــا االت ـ ـصـ ــال ب ـج ـهــات
مـعـنـيــة بــالـبـحــث ،س ــواء تـلــك الـتــابـعــة لـلـمــؤسـســات
الحكومية أو المؤسسات المستقلة ،وهي كثيرة،
بعضها يعمل من خارج البلد .رغم ذلك ،فإنهما
و ِّفـقــا بإنجاز عمل كبير ومــرجــع مهم لكل باحث
ومــؤس ـســة عـلـمـيــة عــرب ـيــة مـعـنـيــة بــالـبـحــث الـعـلـمــي
وإنتاج المعرفة.

عـمــو ًمــا ،يـطــرح الـكـتــاب ص ــورة غـيــر مـضـيـئــة لــواقــع
الـبـحــث الـعـلـمــي فــي الـبـلــدان الـعــربـيــة ،وذل ــك بـنــا ًء
على معطيات الواقع ،وال سيما في مجال العلوم
االجتماعية ،وبحكم ضآلة اإلنفاق على مجالس
وم ــراك ــز ال ـب ـح ــث ال ـع ـل ـمــي ال ـم ـت ـخ ـص ـصــة ف ــي ه ــذا
الـمـجــال ،وأن مــا تقدمه لها حـكــومــات بلدانها ما
«ذر للرماد في العيون» ،كما يقال.
هو إال ٌ

الهوامش

( )1زايـ ـ ــد .مـصـطـفــى ،ق ــام ــوس ال ـب ـحــث الـعـلـمــي (االس ـك ـنــدريــة:
النسر الذهبي للطباعة ،)1999 ،ص .5
( )2وت ـصــدر عــن الجمعية لعلم االجـتـمــاع ،بــالـتـعــاون مــع مركز
دراس ـ ــات ال ــوح ــدة ال ـعــرب ـيــة .صـ ــدرت أولـ ــى أع ــداده ــا اب ـت ــداء مــن
سنة .2008
( )3ت ـع ــرف الـجـمــاعــة الـعـلـمـيــة بــأنـهــا شـبـكــة مـتـنــوعــة مــن الـعـلـمــاء
ال ـم ـت ـفــاع ـل ـيــن .وت ـت ـض ـمــن ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـج ـم ــاع ــات ال ـفــرع ـيــة ال ـتــي
تـعـمــل ف ــي تـخـصـصــات ومــؤس ـســات مـعـ ّـيـنــة .وت ـم ــارس نـشــاطــات
متنوعة ُيتوقَّع أن تحقق الموضوعية من خــال المنهج العلمي
المعمق ،وعبر النقاش والـجــدل ضمن المجالت والمؤتمرات
الـعـلـمـيــة .وي ـســاعــد ف ــي تـحـقـيــق ال ـمــوضــوع ـيــة ال ـت ــزام ال ـج ــودة فــي
ال ـم ـن ـهــج ال ـع ـل ـمــي وت ـف ـس ـيــر ال ـن ـت ــائ ــج(https://en.wikipedia. .
) org/wiki/Scientific_communityوهـنــاك الـجـمــاعــة العلمية
االفتراضية ) ،(Virtual Scientific Communityوهــي مصطلح
استجد مــع ظهور شبكات التواصل االجتماعي عبر اإلنترنت،
وت ـع ـنــي :مـجـمــوعــة م ــن ال ـن ــاس ه ــم ،غــالـ ًـبــا ،م ــن الـبــاحـثـيــن الــذيــن
ي ـت ـبــادلــون ال ـم ـص ــادر الـع ـل ـم ـيــة الـمـتـعـلـقــة بـتـخـصـصــاتـهــم ،وت ـكــون
ً
وسيطا لها(https://en.wikipedia.org/wiki/ .
شبكة اإلنـتــرنــت

)Virtual_scientific_community

( )4سبق أن نُشر هذا المبحث في مجلة إضافات (العدد ،19
صيف  ،)2012في باب المقالة االفتتاحية لرئيس التحرير ذاته
(ساري حنفي).
( )5يـ ــوجـ ــد ت ـف ــاوت ف ــي ف ـهــم م ـص ـط ـلــح «م ـق ــال ــة» ب ـيــن ال ـم ـشــرق
والمغرب في العالم العربي؛ ففي المشرق (العراق ً
مثل) ،يشير
وتعبر
إلى المادة التي تُنشر في الصحف اليومية أو األسبوعيةّ ،
عن وجهة نظر الكاتب واطالعه ،وتخلو من التوثيق واالستشهاد
واإلحــاالت إلــى مراجع أخــرى .وبذلك ،فهي تختلف عن تلك
الـ ـم ــادة ال ـع ـل ـم ـيــة ال ـت ــي ت ـت ـســم بـ ــإجـ ــراءات م ـنـهـج ـيــة وت ـك ــون ذات
طــابــع أكــادي ـمــي م ـت ـعــارف ع ـل ـيــه ،خــاصــة ت ـلــك ال ـتــي ت ـقــدم لـلـنـشــر
فتسمى «بـحـ ًثــا» أو «دراس ــة»،
فــي الـمـجــات العلمية المحكمة،
ّ
فــي حـيــن ينطبق مصطلح مـقــالــة فــي الـمـشــرق الـعــربــي عـلــى كلتا
الـمــادتـيــن ،وي ـشــار فــي األوس ــاط األكــاديـمـيــة إلــى ال ـمــادة البحثية
العلمية على أنها «مقالة».
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مكان النشر:

تاريخ النشر:

محمد فتحي خضر
القاهرة

2013

عدد الصفحات137 :

تقديم عام
شـ ّـك ـلــت األح ـ ــداث ال ـعــال ـم ـيــة الـمـتـتــالـيــة

ـرجــا تــاري ـخـ ًـيــا فــي
لــألـفـيــة ال ـجــديــدة م ـن ـعـ ً

م ـســار ت ـطــور الـنـظــام الــرأس ـمــالــي ال ـحــديــث ،الــذي

كــان لــه األثــر الكبير فــي انتشار الــرفــاه االقتصادي
واالجـتـمــاعــي ،وحـتــى الـسـيــاســي ،فــي بـقــاع واسعة
م ــن ال ـعــالــم .وك ــان ل ـظ ـهــور ال ـعــول ـمــة وتــزام ـن ـهــا مــع

ث ـ ــورة ال ـم ـع ـلــومــة وت ـك ـنــولــوج ـيــا الـ ـت ــواص ــل ،الـ ــدور
الكبير الــذي ساهم فــي عولمة النظم االقتصادية

* كاتب وباحث من المغرب.

تطورت لتشكل
الحرة والمفتوحة ،والتي بدورها ّ
أقوى نظام اقتصادي عالمي عرفته البشرية .لكن
مــع بــدايــة األلـفـيــة الـجــديــدة ،حــدث تـطــور مفاجئ
ف ــي ال ـن ـظــام الـعــالـمــي االق ـت ـص ــادي وال ـس ـيــاســي؛ إذ
أ ّدت الهجمات اإلرهابية على الواليات المتحدة
األم ـي ــرك ـي ــة س ـن ــة  ،2001إلـ ــى زع ــزع ــة االس ـت ـق ــرار
السياسي في كثير من الدول واألنظمة التي اتهمتها
أميركا بــاإلرهــاب .ويكتمل المشهد هــذا مع بروز
األزم ــة الـمــالـيــة الـعــالـمـيــة سـنــة  2008وتــداعـيــاتـهــا
االقتصادية والسياسية واالجتماعية العالمية.
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ُأرجع جل هذه االنتكاسات السياسية واالقتصادية
الـحــالـيــة إل ــى الـنـظــام الــرأسـمــالــي ال ـحــديــث ،الــذي
ســاهـمــت عــولـمـتــه فــي تـبــايــن دول ال ـش ـمــال ودول
الـ ـجـ ـن ــوب ،أو ال ـ ـ ــدول ال ـغ ـن ـي ــة والـ ـ ـ ــدول ال ـف ـق ـي ــرة،
ـوســع ال ـفــروق الطبقية واسـتـمــرار الـفـقــر الـمــدقــع
وتـ ّ
ف ــي ب ـقــاع واس ـع ــة م ــن ال ـعــالــم .واع ـت ـبــر ال ـب ـعــض أن
سـبــب اسـتـفـحــال األوض ــاع يــرجــع إلــى عــدم عــدالــة
ال ـن ـظ ــام ال ــرأس ـم ــال ــي .ل ـكــن ه ــذه ال ـ ّت ـه ــم سـيـعـتـبــرهــا
رواد ال ـن ـظ ــري ــة ال ــرأسـ ـم ــالـ ـي ــة ومـ ـنـ ــاصـ ــروهـ ــا ت ـه ـ ًـم ــا
مجانية وأخــاقـيــة وغـيــر مــوضــوعـيــة ،وال ُتـعـ ّـبــر عن
األسـبــاب الحقيقية الكامنة وراء انـعــدام المساواة
واس ـت ـمــرار الـفـقــر وال ـه ـشــاشــة االجـتـمــاعـيــة وانـهـيــار
االق ـت ـص ــادات الــوط ـن ـيــة .و ُي ــرج ــع هـ ــؤالء األس ـبــاب
الـحـقـيـقـيــة لــان ـه ـيــارات ه ــذه إل ــى ت ــراج ــع مـنـســوب
ال ـح ــري ــات ف ــي دول ك ـث ـي ــرة ،واس ـت ـف ـحــال األن ـظ ـمــة
التغول السياسي
الشمولية ،واستمرار الــدول في
ُّ
واالق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي عـ ـب ــر ضـ ـب ــط الـ ـحـ ــريـ ــات الـ ـفـ ــرديـ ــة،
وبالتالي تراجع المبادرة واالبتكار ،وهما العامالن
األســاسـيــان للتطور والتنمية الـمـسـتــدامــة ،وكــذلــك
عبر ضبط األسواق واالقتصادات وتسييرها بطرق
غير حرة وغير شفافة بحيث تعيق بالتالي التنمية
االقتصادية الحقيقية.
ُيـعـتـبــر تــوم جــي بــالـمــر ) ،)1((T.G. Palmerالــذي
تولى تحرير هذا الكتاب ،واحدً ا من أولئك الذين
ي ـن ــاص ــرون ال ـن ـظ ــام ال ــرأس ـم ــال ــي ب ــاع ـت ـب ــاره م ــن أهــم
وأرقى األنظمة االقتصادية والسياسية واألخالقية،
ويـتـمــاشــى مــع حــريــات الـبـشــر وأخــاقـهــم الطبيعية
ومــع اآلل ـيــات الـمــوضــوعـيــة والـقــويــة لـبـنــاء مجتمع
ال ــرف ــاه ـي ــة ال ـم ـن ـش ــود .وكـ ـت ــاب ــه ه ـن ــا ال يـ ـخـ ــرج عــن
سياقات كتب كثيرة صدرت لرواد الفكر الليبرالي
ومناصري النظام الرأسمالي ،الذين ال يستميتون
في الدفاع عن هذا النظام وعن مميزاته المتعددة
وأخالقيا.
واجتماعيا
سياسيا واقتصاد ًيا
ً
ً
ً

ُيـ َـعـ ّـد بــالـمــر أح ــد رواد الـفـكــر الـلـيـبــرالــي الـحــديــث،
نائبا للرئيس التنفيذي للبرامج الدولية
وهو يعمل ً
في شبكة أطلس ،ومشر ًفا على عمل الفرق التي
تعمل في أنحاء العالم على نشر مبادئ الليبرالية
الكالسيكية .صــدرت لــه مؤلفات وأبـحــاث عــدة،
أه ـم ـهــا ك ـتــاب ل ـم ــاذا ال ـح ــري ــة وال ـك ـت ــاب الـ ــذي هــو
مــوضــع ه ــذه الـمــراجـعــة ،الـتــي سـنـقــدم فـيـهــا أفـكــار
الكتاب الرئيسية ،مــع مناقشتها بتسلسل منهجي
ب ـح ـس ــب أه ـم ـي ــة وح ـ ــداث ـ ــة كـ ــل ف ـ ـكـ ــرة ،وس ـن ـع ـمــل
ـاعــا على مـقــارنــة أفـكــار الـكـتــاب مــع أفـكــار كتب
تـبـ ً
م ـغــايــرة ،وص ـ ً
ـول إل ــى ط ــرح ق ــراءة نـقــديــة لــه تـكــون
متوازية ومتكاملة.

لماذا أخالق الرأسمالية
ُيـقـ ّـدم بالمر كـتــاب أخــاقـيــات الــرأسـمــالـيــة بديباجة
تعريفية للرأسمالية ،مـحـ ً
ـاول الـنــأي بـهــذه األخـيــرة
ع ــن ال ـم ـقــاربــة ال ـضـ ّـي ـقــة ال ـتــي تـحـصــرهــا ف ــي مـجــرد
ن ـظ ــري ــة م ــرت ـب ـط ــة ب ـع ـم ــل الـ ـسـ ــوق والـ ـتـ ـبـ ــادل ال ـح ــر،
سماه أخالقيات الرأسمالية ،أو
كمقدمة لطرح ما ّ
التبرير األخــاقــي لنظام الــرأسـمــالـيــة؛ فالرأسمالية
ليست مجرد أسواق حرة لتبادل السلع والخدمات
واألشـ ـخـ ــاص ،ب ــل «ن ـظ ــام م ــن االب ـت ـك ــار وت ـكــويــن
الثروة والتغير االجتماعي ،جلب لمليارات البشر
رخــاء لــم يخطر بـبــال األجـيــال السابقة» (ص .)3
وه ــي تـشـيــر أيـ ًـضــا إل ــى نـظــام مــن الـقــوانـيــن والـنـظــم
االج ـت ـم ــاع ـي ــة وال ـ ــرواب ـ ــط االقـ ـتـ ـص ــادي ــة واألع ـ ـ ــراف
الثقافية التي تتب ّنى المساواة في الحقوق ،وتشجيع
الـمــواهــب واالب ـت ـكــار وال ـم ـبــادرة الـفــرديــة والـتـعــاون
وال ـت ـن ــاف ــس ف ــي خ ـلــق الـ ـثـ ــروة ،م ــع االرتـ ـكـ ــاز عـلــى
مــا سـ ّـمــاه الـمـفـكــر االق ـت ـصــادي جــوزيــف شــومـبـيـتــر
الـتــدمـيــر اإلب ــداع ــي ،أي تــدمـيــر الـبـنــى التقليدية من
سلع وخدمات ووسائط بأخرى جديدة عن طريق
اإلبـ ــداع وال ـت ـحــديــث الـمـسـتـمــر .مــن جـهــة أخ ــرى،
همه
ليست الرأسمالية مجرد مذهب مادي صرف ّ
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الــوحـيــد خـلــق ال ـثــروة فـقــط ،كـمــا صـ ّـورهــا أعــداؤهــا
مــن أن ـصــار الـمــذهــب االش ـتــراكــي ،بــل هــي أيـ ًـضــا،
كما يــؤكــد بــالـمــر ،مـشــروع روحــي وثـقــافــي ،ونظام
من القيم الثقافية والروحية واألخالقية .ويحاول
ال ـك ــات ــب ه ـنــا تِ ـب ـي ــان األوج ـ ــه ال ـخ ـف ـيــة ل ـلــرأس ـمــال ـيــة
أو ل ـل ـح ـق ـي ـقــة ال ـم ـغ ـي ـب ــة الـ ـت ــي ال ي ـف ـه ـم ـه ــا خ ـص ــوم
الرأسمالية وعموم الناس الذين ال ينظرون بتمعن
إلى الخبايا القيمية من وراء االقتصاد الرأسمالي،
أو الــذيــن تـمـنـعـهــم األيــديــولــوج ـيــا مــن الـتـعـمــق في
فـهــم فـضــائــل الـفـكــر الــرأسـمــالــي الـكـثـيــرة ،وتـهــدف
محاولته إلى إظهار حسنات الرأسمالية األخالقية
وقيمها التي ال تقف فقط عند الربح والمنافسة،
ب ــل ت ـت ـع ــداه ـم ــا إلـ ــى ن ـش ــر ق ـي ــم ال ـت ـع ــاون وال ـح ــري ــة
والديمقراطية وحقوق اإلنسان الطبيعية.

القسم األول :الرأسمالية
المغامرة وفضائلها
ك ـث ـيـ ًـرا مــا ُي ـع ـ ّـرف داع ـمــو الــرأس ـمــال ـيــة ه ــذه األخ ـيــرة
بــأنـهــا تـعـتـمــد عـلــى اقـتـصــاد ال ـســوق ال ـحــرة واعـتـبــار
ال ـم ـنــاف ـســة أح ــد م ـقــومــاتــه األس ــاس ـي ــة؛ فـبــالـمـنــافـســة
الـشـفــافــة وال ـح ــرة والـنــزيـهــة تـتـمـكــن آل ـيــات الـســوق
الحرة من االشتغال بفاعلية إلنتاج رؤوس األموال
كثيرا
الضرورية لخلق الثروة وإنتاج القيمة .ولكن ً
ما تُنتقد آلية المنافسة ألنها ال تعترف إال باألقوياء
فــي ال ـس ــوق ،الــذيــن يـسـتـثـمــرون قــدرات ـهــم الـمــاديــة
ال ـقــويــة إلزاحـ ــة ال ـخ ـصــوم ال ـص ـغــار والـمـتــوسـطـيــن
المتضررين من عدم تساوي الفرص التي تقدمها
السوق .وبالتالي ،فإن الصيغة البديلة التي يقدمها
رواد الفكر االشتراكي عمو ًما ،هي االعتماد على
مبدأ التعاون واستثمار القدرات المشتركة لخلق
الـثــروة المشتركة التي يتعاون الجميع فــي مــا بعد
عـلــى تــوزيـعـهــا بــالـتـســاوي فــي مــا ُيـطـلــق عليه تعبير
العدالة االجتماعية.

يـقــدم الـمـفـكــر االق ـت ـصــادي ديـفـيــد بـ ــواز( )2فــي هــذا
ال ـك ـت ــاب ن ـظ ــرة م ـغ ــاي ــرة إل ــى ف ـك ــرة ال ـم ـنــاف ـســة الـتــي
غــالـ ًـبــا مــا تتعرض للقدح وســوء الـفـهــم؛ فهو يعتبر
أن ال ـن ــاس ف ــي األن ـظ ـم ــة االق ـت ـص ــادي ــة الــرأس ـمــال ـيــة
يـتـنــافـســون لـكــي ي ـت ـعــاونــوا مــع غـيــرهــم (ص )43؛
ف ــال ـت ـع ــاون  -ك ـم ــا ي ــؤك ــد ب ـ ــواز  -أس ــاس ــي الزده ـ ــار
اإلنسانية ،ولذلك وجب من أجل إنشاء مؤسسات
اجتماعية تجعله ممك ًنا ،وهذا هو حقوق الم ْلكية
وال ـح ـكــومــة ذات ال ـس ـل ـطــات ال ـم ـح ــدودة وس ـي ــادة
القانون (ص  .)45ومن دون هذه الشروط ،كما
يؤكد فالسفة الليبرالية الكالسيكية ،ومنهم جون
لوك وديفيد هيوم ،ال يمكن الحديث عن التعاون
االجـتـمــاعــي ،بــل سـتـ ُـعــم الـفــوضــى ،وال ـصــراع على
م ـم ـت ـل ـكــات ال ـغ ـي ــر ،والـ ـحـ ــروب ب ـيــن ال ـج ـمــاعــات،
ويستحل البشر سلوكياتهم اإلجرامية.

القسم الثاني :التفاعل
الطوعي والمصلحة الذاتية
ُت ـ ـ َـع ـ ـ ّـد األع ـ ـم ـ ــال ال ـت ـب ــادل ـي ــة ال ــرب ـح ـي ــة ب ـي ــن األفـ ـ ــراد
وال ـج ـمــاعــات والـمـحـ ِّقـقــة مـصـلـحــة ذات ـيــة مـلـمــوســة
ُم َع َّبر عنها بالمقابالت المادية ،أحد أهم الشروط
ال ـضــروريــة لـقـيــام مـجـتـمــع مـتـكــامــل وس ــوي .وكـمــا
()3
يـبـ ّـيــن االقـتـصــادي والـمـفـكــر الصيني مــاو يــوشــي
في هــذا الكتاب ،فــإن «البشر يستطيعون التعاون
ف ـق ــط ح ـي ــن ي ـس ـع ــون وراء م ـصــال ـح ـهــم ال ـخ ــاص ــة»
(ص  .)60فــاألكـيــد أن مــن أهــداف االشـتــراك في
أع ـمــال ال ـت ـبــادل الـمـشـتــركــة وال ـض ــروري ــة عـبــر خلق
ال ـث ــروة ه ــدف تـحـقـيــق الـمـنـفـعــة ال ــذات ـي ــة ،وإال لـمــا
تكبد األفراد
تفاعل األفراد مع هذه األعمال ،ولما ّ
ال ـم ـش ـقــات وال ـم ـج ــازف ــات ل ـم ـجــرد ان ـت ـفــاع شـخــص
آخــر أو مـجـمــوعــة أخ ــرى؛ فــالـغــرض مــن الـتـبــادل -
يقول يوشي  -هو تحسين الفرد وإضفاء مزيد من
الراحة والرفاهية على حياته.
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ُعبر هذه األفكار ،الصادرة عن أحد أعمدة الفكر
ت ّ
ال ـص ـي ـنــي ،ع ــن ع ـمــق ال ـف ـك ــرة الــرأس ـمــال ـيــة وت ــراب ــط
م ـح ــددات ـه ــا ال ـس ـب ـب ـي ــة الـ ـت ــي ت ـت ـم ــاش ــى ،ك ـم ــا ي ـقــول
رواد الـلـيـبــرالـيــة الـكــاسـيـكـيــة ،م ــع ح ـقــوق األف ــراد
وحــريــاتـهــم الـطـبـيـعـيــة ،ومــع نــوامـيــس الـطـبـيـعــة الـتــي
وجب على البشر ا ّتباعها واالشتغال بآلياتها .لقد
جربت الصين نماذج اقتصادية كثيرة عبر تاريخها
ّ
الـمـخـضــرم ،وكــانــت ال ـثــورة الـثـقــافـيــة مــن الـتـجــارب
ال ـت ــي ق ــام ــت ع ـل ــى ش ـع ــار «كـ ــافـ ــح ضـ ــد األن ــان ـي ــة،
ان ـت ـق ــد ال ـت ـع ــدي ـل ـي ــة» ،وك ــان ــت ل ـهــا ن ـتــائــج اق ـت ـصــاديــة
وسياسية كارثية أدت إلى تفشي الفساد والصراع
واالس ـت ـغــال وتـكــديــس رؤوس األمـ ــوال وتـعـطـيــل
عـج ـلــة االق ـت ـص ــاد .وق ــد اس ـت ـغــل ال ــزع ـم ــاء وال ـق ــادة
ال ـس ـي ــاس ـي ــون والـ ـبـ ـخ ــاء ومـ ـ ـ ـ ّـاك األراضـ ـ ـ ــي ه ــذه
األيــديــولــوجـيــا السـتـغــال جـهــود األف ــراد وتـفــانـيـهــم
فـ ــي الـ ـعـ ـم ــل ،وكـ ـ ـ َّـونـ ـ ــوا ثـ ـ ـ ــروات ورؤوس أمـ ـ ــوال
شخصية على حساب الشعب.
عـ ـل ــى س ـب ـي ــل ت ـح ـص ـي ــل ح ـ ــاص ـ ــل ،ي ـ ـطـ ــرح ن ــاق ــدو
الـ ــرأسـ ـمـ ــالـ ـيـ ــة أن الـ ـجـ ـش ــع الـ ـ ــذاتـ ـ ــي الـ ـ ـ ــذي ي ـم ـيــز
األس ــواق الرأسمالية يــؤدي بــالـضــرورة إلــى انـعــدام
الـمـســاواة والـتــوازن االقـتـصــادي ،إن على مستوى
الـمـســاهـمــات الـمـتــاحــة لـلـفــاعـلـيــن فــي ال ـس ــوق ،أو
على مستوى التوزيع النهائي للثروات المتراكمة.
َيـعـتـبــر الـفـيـلـســوف االق ـت ـصــادي الــروســي لـيــونـيــدفــي
ن ـ ـي ـ ـكـ ــونـ ــوف( )4ف ـ ــي هـ ـ ــذا الـ ـكـ ـتـ ــاب أن مـ ـث ــل ه ــذه
الـ ـ ــدعـ ـ ــاوى ال ـ ـتـ ــي تـ ـط ــال ــب ال ـ ـس ـ ــوق ال ــرأسـ ـم ــالـ ـي ــة
بالمساواة في الهبة المبدئية وفي القيم والنتائج،
هي دعاوى غير منطقية؛ إذ ال يمكن للمعامالت
الـبـشــريــة الــربـحـيــة أن تنبني عـلــى تـحــديــد الـقــدرات
الــذاتـيــة والخصوصيات الطبيعية ذاتـهــا ،لكي يتم
الدخول إلى سوق التبادل والمعامالت بناء على
هــذه الخاصية ،ذلــك أن البشر مختلفون بعضهم
عــن بـعــض مــن حـيــث طبيعة قــدراتـهــم الـتــواصـلـيــة،

وفاعليتهم التبادلية ،واسـتـعــدادهــم الــذاتــي لألخذ
باإلمكانات المتاحة لهم داخل السوق وخارجها.

القسم الثالث:
إنتاج الثروة وتوزيعها
ُت ـع ـت ـب ــر ق ـض ـيــة ت ــوزي ــع الـ ـثـ ــروة ال ـم ــادي ــة ال ـم ـتــراك ـمــة
والمنتجة أحد أهم الموضوعات التي تثير الكثير
من انتقادات رواد الفكر االشتراكي عمو ًما ،ممن
يـعــارضــون بـشــدة عــدم عــدالــة اقـتـصــاد الـســوق فيما
ه ــي ت ـقــوم ب ـتــوزيــع ال ـث ــروة؛ ذل ــك ألن ـهــم ُي ـش ــدِّ دون
ع ـلــى ضـ ــرورة تـقـسـيــم ال ـث ــروة ب ـص ــورة ع ــادل ــة ألنـهــا
تــركــة مـشـتــركــة ســاهــم فــي إنـتــاجـهــا الـجـمـيــع ،ســواء
ع ـبــر ال ـع ـمــل ال ـم ـش ـتــرك ال ـم ـتــداخــل أو ع ـبــر ال ـتــركــة
ال ـج ـمــاع ـيــة .ف ــي ال ـم ـقــابــل ،ي ــرى رواد الــرأسـمــالـيــة
والـ ـ ـم ـ ــدافـ ـ ـع ـ ــون عـ ـ ــن اق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق ،وم ـن ـه ــم
االق ـت ـصــادي ال ـبــارز لــودفـيــغ الك ـم ــان( ،)5أن الـثــروة
ت َُوزع باستمرار داخل اقتصاد السوق ،وأن دعوات
الـعــدالــة االجـتـمــاعـيــة تحمل الـكـثـيــر مــن الـتـنــاقــض؛
فإمكانات األفراد المبدئية وكذا الشركات الربحية
وتبعا
تختلف بحسب ق ــدرات هــؤالء اإلبــداعـيــةً ،
لذلك تختلف معها مساهماتهم اإلنتاجية داخل
السوق ومحاصيلهم اإلنتاجية.
ي ــؤك ــد االق ـت ـص ــادي الك ـم ــان ف ــي ه ــذا ال ـك ـت ــاب أن
ليس من شأن امتالك األشياء وحده بالضرورة أن
يو ّلد الثروة ،بل هناك ً
أيضا استخدامها الصحيح.
وفي المقابل ،ليست الم ْلكية هي مصدر الدخل
والـ ـث ــروة ،وإن ـم ــا اس ـت ـخــدام ال ـم ــوارد (ص .)111
ويــؤكــد رواد الرأسمالية واقـتـصــاد الـســوق أن قيمة
الثروة تكمن في الموارد المستخدمة في إنتاجها
وفــي فــاعـلـيــة الـمـســاهـمـيــن فــي عـمـلـيــة ال ـســوقّ .أمــا
الـمـ ْلـكـيــة ال ـم ــادي ــة ،فـتـفـقــد قـيـمـتـهــا وال ت ـســاهــم فــي
تـنـمـيــة ال ـم ــوارد وتـنـشـيـطـهــا وف ــي ع ــدم اسـتـخــدامـهــا
الـمــوارد الـتــي تحافظ على تـجـ ُّـددهــا واسـتـمــرارهــا.
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تاعجارم
يلامسأرلا نع عافدلا يف يقالخألا لخدملا

إن عملية توزيع الثروة ،كما يقول الكمان ،تعكس
انـتـقــال الـمـعــرفــة مــن عـقــل إلــى عـقــل ،وهــي ممكنة
ف ـقــط ألن ب ـعــض األش ـخ ــاص يـم ـلـكــون م ـعــرفــة لــم
يكتسبها َاخرون بعدُ  ،فالمعرفة بالتغيير وتداعياته
تـنـتـشــر فــي أرج ــاء الـمـجـتـمــع تــدريـجـ ًـيــا وعـلــى نحو
غير متساو (ص .)113

القسم الرابع :عولمة الرأسمالية
هــل الـعــولـمــة نـتــاج لـلــرأسـمــالـيــة ،أم الـعـكــس؟ هل
كانت الرأسمالية ستعمل بشكل جيد لو لم تكن
ِقيم العولمة حاضرة؟ كيف استطاعت الرأسمالية
ب ـم ـع ـيــة ال ـع ــول ـم ــة أن ت ـغ ـ ّـي ــر ال ـع ــال ــم وتـ ـح ــدث ث ــورة
اقتصادية واجتماعية وسياسية عالمية؟
ه ـ ــذه األسـ ـئـ ـل ــة ك ـل ـه ــا ُت ـ ـطـ ــرح غ ـ ـ ــداة الـ ـتـ ـط ــرق إل ــى
تـطــور الــرأسـمــالـيــة وال ـثــورة الـتــي أحــدثـتـهــا لشعوب
ال ـم ـع ـم ــورة؛ ف ـل ـقــد أ ّدت عــول ـمــة ال ــرأس ـم ــال ـي ــة إلــى
تـمـكـيــن مـجـتـمـعــات ودول كـثـيــرة مــن االنـتـقــال من
دول ه ـشــة وض ـع ـي ـفــة إل ــى دول س ــائ ــرة ف ــي طــريــق
ال ـن ـمــو ،ب ــل أ ّدت ب ــدول أخ ــرى إل ــى االن ـت ـقــال إلــى
صــف ال ــدول الـغـنـيــة .كـمــا ســاهـمــت هــذا الـتـكــويــن
لـلـنـظــام الــرأس ـمــالــي عـبــر ت ــراب ــط اق ـت ـصــاديــات دول
عالمية وتنامي شبكات التجارة الـحــرة واألعـمــال
االجـتـمــاعـيــة والـمـنـظـمــات الـسـيــاسـيــة الـعــالـمـيــة ،في
تـنـمـيــة ال ـم ــوارد الـبـشــريــة وتـحـسـيــن ظ ــروف الـعـيــش
عبر محاربة الفقر والهشاشة واألمية ،وفي انتشار
واســع لقيم العدالة والحريات وحقوق اإلنسان.
لـكــن هـنــالــك بــالـطـبــع إخ ـفــاقــات ع ــدة وت ـج ــاوزات
سياسية مستمرة ترتكبها أنظمة اسـتـبــداديــة تجعل
عسيرا .فاستمرار
تطور االقتصادات الوطنية أمـ ًـرا
ً
ـدخ ــل ال ــدول فــي تــوجـيــه
االس ـت ـبــداد الـسـيــاســي ،وت ـ ّ
االقـتـصــادات الوطنية ،وانـتـشــار الفساد والمحاباة
والــزبــون ـيــة ،ك ــل ه ــذا س ـلــوك ـيــات أ ّدت إل ــى تـعـ ُّـطــل
عجلة النمو في كثير من الدول.

ّأم ــا االق ـت ـصــادي فـيــرنــون سـم ـيــث( ،)6الـحــائــز جــائــزة
ن ــوب ــل ل ــاق ـت ـص ــاد ،ف ـي ــداف ــع ف ــي هـ ــذا ال ـك ـت ــاب عــن
الــرأسـمــالـيــة الـعــالـمـيــة وكـيـفـيــة مساهمتها فــي تطور
ال ـثــروة الـبـشــريــة وتـحـسـيــن أح ــوال الـبـشــر؛ فــالـتـطــور
االقـتـصــادي يــرتـبــط ،كـمــا يـقــول سـمـيــث ،باألنظمة
االقـتـصــاديــة والـسـيــاسـيــة الـحــرة الـتــي تــرعــاهــا سـيــادة
ال ـق ــان ــون وح ـق ــوق ال ـم ـ ْل ـك ـيــة ال ـخ ــاص ــة .وال ـعــول ـمــة
ل ـي ـســت ب ــاألم ــر ال ـ ُـم ـس ـت ـح ــدث ،ف ـهــي ك ـل ـمــة تـصــف
حــركــة إنـســانـيــة قــدي ـمــة ،وت ـعـ ّـبــر عــن سـعــي الـجـنــس
الـ ـبـ ـش ــري ل ـت ـح ـس ـي ــن ظـ ــروفـ ــه عـ ــن ط ــري ــق ال ـت ـب ــادل
واتساع دائرة التخصص على مستوى العالم؛ إنها
كلمة ســام .وكـمــا قــال عــالِــم االقـتـصــاد فــريــدريــك
باستيات في عبارته الحكيمة :إذا لم تعبر السلع
الحدود فسيعبرها الجنود (ص .)137
لــم ُت ـحــدث عــولـمــة الــرأسـمــالـيــة ال ـثــورة االقـتـصــاديــة
فـقــط ،بــل كــان لـهــا دور أيـ ًـضــا فــي تـنــامــي الثقافات
والحضارات وتالقحها ،وفي انتشار قيم التسامح
وال ـعــدل وحـقــوق اإلن ـســان .ولـ ّـمــا كــانــت انـتـقــادات
اليسار للرأسمالية مرتكزة على الشق االقتصادي،
ان ـت ـق ــل هـ ــذا االنـ ـتـ ـق ــاد إلـ ــى ال ـج ــان ــب االج ـت ـم ــاع ــي
والثقافي ً
تعرض اليسار للعولمة
أيضا،
ً
خصوصا ُّ
واتهامه لها بالحيف االجتماعي والثقافي.
إن رواد الفكر االشتراكي يخشون اضمحالل القيم
والـثـقــافــات الـمـحـلـيــة لمصلحة قـيــم وثـقــافــة الــدول
روج لها كثير من
القوية ،وهذه الدعاوى كان قد َّ
المفكرين والمتدينين إبان بداية الثورة العولمتية،
ليتبين فــي مــا بـعــد زيــف كثير مــن هــذه الــدعــاوى.
ي ـب ــدد ال ـم ـف ـكــر والـ ــروائـ ــي م ــاري ــو ب ــارخ ــاس ـي ــوس ــا(،)7
الحائز جائزة نوبل لآلداب ،هذه المزاعم بالقول:
تــوفــر الـعــولـمــة عـلــى نـحــو جــذري لجميع مواطني
هـ ــذا ال ـك ــوك ــب إم ـك ــان ـي ــة ص ـن ــع ه ــوي ــات ـه ــم ال ـث ـقــاف ـيــة
الفردية مــن خــال الفعل االخـتـيــاري ،وذلــك وفق
ت ـف ـض ـيــات ـهــم ودوافـ ـعـ ـه ــم ال ـش ـخ ـص ـي ــة .اآلن لـيــس
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المواطنون مجبرين دو ًمــا  -كما كانت الحال في
ال ـمــاضــي وف ــي أمــاكــن كـثـيــرة فــي ال ـحــاضــر  -على
احـ ـتـ ــرام ه ــوي ــة ت ـج ـع ـل ـهــم أس ـ ــرى م ـع ـس ـكــر اع ـت ـقــال
ال مفر منه ،تلك الهوية المفروضة عليهم بواسطة
اللغة والجنسية والكنيسة وأعــراف المكان الذي
ولِـ ــدوا ف ـيــه .وب ـهــذا الـمـعـنــى  -ي ـقــول يــوســا  -يجب
أن تكون العولمة محل ترحيب ألنها تُوسع َافاق
الحرية الفردية على نحو ملحوظ (ص .)143

مناقشة عامة
ب ـي ـن ـم ــا ي ـض ـع ـن ــا مـ ـحـ ــرر ه ـ ــذا الـ ـكـ ـت ــاب فـ ــي خ ــان ــة
الـمــدافـعـيــن عــن الــرأسـمــالـيــة ،لـيــس اقـتـصــاد ًيــا هــذه
الـمــرة ،بــل أخــاقـ ًـيــا ،وهــي الــدعــاوى التي رافقت
ظهور الرأسمالية وتطورها ،وسعى روادهــا إلى
إبراز الجوانب األخالقية وقوة الفلسفة األخالقية
التي تقوم عليها الرأسمالية؛ فآدم سميث وضع
ك ـت ــا ًب ــا ف ــي ن ـظ ــري ــة ال ـم ـش ــاع ــر األخ ــاق ـي ــة ،وه ــاري
بــوروز أكـتــون كتب بــدوره عــن أخــاق األســواق.
وبــالـتــأكـيــد لــم يـكــن هــدف ه ــؤالء جـمـيـ ًـعــا الـتـبــريــر
األخالقي لنظام الرأسمالية ولكثير من أفكارها
غير المرغوب فيها ،وإنما كان إبرازَ المقومات
األخ ــاق ـي ــة وال ـس ـيــاس ـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة الـمـتـنــاسـقــة
وال ـم ــوض ــوع ـي ــة ال ـت ــي ت ـق ــوم ع ـل ـي ـهــا ال ــرأس ـم ــال ـي ــة.
وب ــال ـت ــأك ـي ــد ،س ــاه ـم ــت ال ــرأس ـم ــال ـي ــة ب ـش ـكــل كـبـيــر
فــي تـطــور الـعــالــم ورفــاهـيــة مـجـتـمـعــاتــه عـلــى مــدى
قــرنـيــن أو ثــاثــة ق ــرون خـلــت ،لـكــي تـصـطــدم فــي
م ـط ـلــع ه ــذا ال ـق ــرن ب ــواح ــدة م ــن أك ـث ــر ال ـضــربــات
ت ــأث ـي ـ ًـرا ف ــي س ـم ـع ـت ـهــا وم ـس ـت ـق ـب ـل ـهــا .ونـ ـع ــرض هـنــا
واحـ ــدً ا م ــن األع ـم ــال األكــادي ـم ـيــة ال ـحــدي ـثــة الـتــي
ـوص ــا ع ـلــى
ت ـن ـح ــو ن ـح ــو ن ـق ــد ال ــرأسـ ـم ــالـ ـي ــة ،خ ـص ـ ً
مـسـتــوى نـتــائـجـهــا االقـتـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة على
الدول والشعوب.

تومابيكيتي
وأطروحة الالمساواة

شـ ـ َّـكـ ــل كـ ـتـ ــاب رأس ال ـ ـم ـ ــال ف ـ ــي ال ـ ـق ـ ــرن الـ ــواحـ ــد
والـع ـشــريــن (،)Capital in the 21st Century
لالقتصادي الفرنسي توماس بيكيتي ،أكبر حدث
أكــاديـمــي عــرفـتــه الـســاحــة األكــاديـمـيــة واالقـتـصــاديــة
ال ـع ــال ـم ـي ــة .ص ـ ــدر الـ ـكـ ـت ــاب س ـن ــة  2013بــال ـل ـغــة
الفرنسية ثــم تلته الطبعة اإلنكليزية سنة ،2014
ل ـي ـث ـي ــر نـ ـق ـ ً
ـاش ــا واسـ ـ ًـعـ ــا فـ ــي أوس ـ ـ ــاط األك ــادي ـم ـي ـي ــن
ـوص ــا ،وف ـ ــي أوس ـ ـ ــاط رواد
واالقـ ـتـ ـص ــاديـ ـي ــن خـ ـص ـ ً
االقتصاد الرأسمالي واالقتصاد االشتراكي ً
أيضا.
وق ــد اعـتـبــر بـعــض االقـتـصــاديـيــن ودارسـ ــي اقـتـصــاد
الـ ـس ــوق ك ـت ــاب ب ـي ـك ـي ـتــي هـ ــذا ن ـس ـخــة ج ــدي ــدة مــن
ك ـت ــاب ك ـ ــارل م ــارك ــس رأس الـ ـمـ ــال ،ل ـمــا تـضـ ّـمـنــه
م ــن ه ـج ــوم ع ـل ــى اق ـت ـص ــاد الـ ـس ــوق الـ ـح ــرة وع ـلــى
الرأسمالية عمو ًما ومــا سببته  -بحسب زعمهم -
مــن عــواقــب اقـتـصــاديــة واجـتـمــاعـيــة ،آخــرهــا األزمــة
المالية األخيرة وتفشي الفروق الطبقية الحادة بين
الفئات االجتماعية وبين االقتصاديات العالمية.
تــابــع بيكيتي تـطـ ُّـور تــركـيــز رأس الـمــال والـثــروة في
ٍّ
كل من أوروبــا وأميركا منذ قيام الثورة الصناعية،
ل ـي ـخ ـلــص إلـ ــى أن ت ـط ــور ت ــراك ــم رأس الـ ـم ــال فــي
المجتمع الغربي أدى إلى تركيزه في يد فئة قليلة،
وبالتالي فإن توزيع الثروة غير المتكافئ أدى إلى
ف ــروق اق ـت ـصــاديــة واج ـت ـمــاع ـيــة وت ــوت ــرات سـيــاسـيــة.
فــالــرأسـمــالـيــة ،بـحـســب بـيـكـيـتــي ،هــي الـتــي تسببت
فــي الــامـســاواة فــي امـتــاك ال ـثــروة وفــي تــوزيـعـهــا،
ـدخـ ــل الـ ــدولـ ــة ل ـض ـبــط ك ـي ـف ـيــة خ ـل ــق الـ ـثـ ــروة هــو
وتـ ـ ّ
الكفيل بوضع حــد لمعضلة الــامـســاواة .والعالم
الـ ـي ــوم ي ـع ــود أدراج ـ ـ ــه ن ـح ــو م ــا س ـ ّـم ــاه ال ــرأس ـم ــال ـي ــة
الــوراثـيــة ) ،(Patrimonial Capitalismأي نحو
االق ـت ـصــاد ال ــذي تـهـيـمــن عـلـيــه ال ـث ــروة الـمـتــأتـيــة من
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نظام الــوراثــة ،وهــو مــا جعل أصـحــاب هــذه الثروة
يــراكـمــون تـطــور ثــرواتـهــم حـتــى أصـبـحــوا يشكلون
أقلية ضاغطة وحاكمة ) (Oligarchyأيـ ًـضــا .وقد
استشهد بيكيتي بكثير مــن األعـمــال األدبـيــة ،مثل
روايـ ـ ــات ب ـل ــزاك وج ـي ــن أوس ـت ــن وه ـن ــري جـيـمــس،
ل ــوص ــف ال ـب ـن ـيــة ال ـط ـب ـق ـيــة ال ـج ــام ــدة ال ـق ــائ ـم ــة عـلــى
أســاس رأس الـمــال الـمـتــراكــم الــذي كــان مــوجــو ًدا
في إنكلترا وفرنسا في أوائــل القرن التاسع عشر.
ويختم بيكيتي كتابه بالقول إن االقتصاد سيستمر
في تباطئه ما لم تتدخل الدولة في فرض ضرائب
م ـس ـت ـمــرة ع ـل ــى الـ ـثـ ــروةّ ،أم ـ ــا الـ ـث ــورة ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــة
الحالية ،فيقول إنها لن تحقق أي تطور اقتصادي
كالذي حدث في القرن العشرين.
ع ـ ـ ّقـ ــب اق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــون كـ ـث ــر عـ ـل ــى م ـن ـه ـج ـي ــة ج ـمــع
المعلومات واستنتاج النتائج ،فيما ر ّد َاخرون بقوة
على مقترحات الكاتب الداعية إلى فرض ضرائب
متواصلة على األثرياء لتقليص الفجوة الشاسعة
بـيــن الـفـقــراء واألغـنـيــاء .اعـتـبــر االقـتـصــادي روبــرت
شـيـلــر ،ال ـحــائــز جــائــزة نــوبــل لــاق ـت ـصــاد ،أن كـتــاب
بـيـكـيـتــي م ـهــم م ــن نــاح ـيــة ال ـم ــوض ــوع الـ ــذي نــاقـشــه
والمتعلق بالفروق االقتصادية ،لكنه ضعيف من
حيث الحلول المقترحة .وقد دعا في كتابه النظام
المالي الـجــديــد ،مخاطر الـقــرن الــواحــد والعشرين
إلـ ــى ح ــل اع ـت ـب ــره أك ـث ــر ع ـل ـم ـيــة وإب ــداعـ ـي ــة ع ـب ــر مــا
اصطلح عليه بـضمانة الفروق ،وهو يتمحور حول
عقلنة التسيير المؤدي إلى الفروق الطبقية بحيث
تفضي هــذه العملية إلــى الحيلولة دون الــوصــول
إل ــى أزمـ ــة ال ـف ــروق م ـس ـت ـق ـبـ ًـا .إن ف ــرض الـضــريـبــة
المباشرة على األثرياء قد تكون لها نتائج لحظية،
لكن بالتأكيد  -وكما يؤكد شيلر  -لــن تــؤدي إلى
ن ـت ــائ ــج ب ـع ـي ــدة الـ ـم ــدى ل ـل ـم ـخــاطــر ال ـت ــي س ـت ـفــرزهــا
إجبارية األداء على الثروة ،وكانت دول كثيرة قد

اتـخــذت مثل هــذا الـقــرار وتــراجـعــت عـنــه ،كفنلندا
وأستراليا والدنمارك وإسبانيا والسويد وألمانيا.
يضرب كتاب بيكيتي في عمق النظام الرأسمالي
ب ـش ـكــل م ـب ــاش ــر ،ع ـنــدمــا ُي ـ ــورد ع ـلــى امـ ـت ــداد عـقــود
مــن الــزمــن كـيــف أن الــرأسـمــالـيــة لــم تـ ِ
ـف بــوعــودهــا
إزاء ادع ــائ ـه ــا ال ـم ـق ــدرة ع ـلــى ال ـق ـضــاء ع ـلــى الـفـقــر
وال ـف ــروق االجـتـمــاعـيــة والـتـضـخــم ال ـمــالــي .وتـبـ ًـعــا
لـنـتــائــج الــدراســة الـتــي اعـتـمــدهــا بـيـكـيـتــي والـحـلــول
التي اقترحها ،فإن النظام الرأسمالي يحوي ً
خلل
منظوماتيا ســاهــم فــي خلخلة الـفــروق االقتصادية
ً
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة .وي ــدح ــض االق ـت ـص ــادي ج ــوزي ــف
ستيكليتز ،الحاصل على جــائــزة نوبل لالقتصاد،
ه ـ ـ ــذه االدعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءات ف ـ ــي م ـ ـقـ ــال مـ ـثـ ـي ــر ُن ـ ـشـ ــر ع ـلــى
ص ـف ـحــات مـجـلــة  Project Syndicateب ـع ـنــوان:
«ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ف ــي ال ـق ــرن ال ــواح ــد وال ـع ـش ــري ــن»؛
فـ ــاألسـ ــواق ،ت ـبـ ًـعــا لـسـتـيـكـلـيـتــز ،ال ت ـن ـشــأ م ــن ف ــراغ،
بــل هـنــاك قوانين وتشريعات و ُنـظــم سياسية تنظم
وتيسيرها ،والنظم السياسية هي بالضبط
األسواق
ّ
سبب المشكل وليس رأس المال بعينه .وعندما
ن ـت ـح ــدث ع ــن ال ـن ـظ ــم ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ف ــإن ـن ــا ن ـع ـنــي بـهــا
م ـخ ـط ـطــات ال ـح ـكــومــات ال ـتــدب ـيــريــة لــاق ـت ـصــادات
الــوطـنـيــة ،والـتــي تـفــرز بـطــرق مـبــاشــرة وغـيــر مباشرة
ن ـم ــط ال ـن ـم ــو االقـ ـتـ ـص ــادي ال ـ ــذي ي ـن ـع ـكــس بـ ــدوره
ينصب
عـلــى الــوضــع االجـتـمــاعــي .يـجــب إذن أن
ّ
ال ـ ـحـ ــديـ ــث  -ب ـح ـس ــب س ـت ـي ـك ـل ـي ـت ــز  -عـ ـل ــى سـ ــؤال
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة فـ ــي ال ـ ـقـ ــرن ال ـ ــواح ـ ــد وال ـع ـش ــري ــن،
بمعنى ض ــرورة دمـقــرطــة الـعـمــل الـسـيــاســي بـصــورة
تـسـمــح ب ــوج ــود الـشـفــافـيــة االق ـت ـصــاديــة وال ـم ـســاواة
فــي ال ـفــرص ،ومـحــاربــة الـلــوبـيــات وط ــرق تـكـ ُّـونـهــا،
والمحاباة وسياسة الدعم والتفضيل التي ت ّتبعها
الموجهة للسوق.
الحكومات
ِّ

194

العدد ٤ / 15
شتاء 2016

الهوامش
( )1اق ـت ـص ــادي ل ـي ـبــرالــي أم ـيــركــي يـشـغــل مـنـصــب نــائــب الــرئـيــس
الـتـنـفـيــذي ل ـل ـبــرامــج الــدول ـيــة لـشـبـكــة أط ـلــس (مـنـظـمــة غ ـيــر ربـحـيــة
تـجـمــع كـثـيـ ًـرا مــن الـمـنـظـمــات الـمـنــاصــرة لـلـســوق ال ـحــرة ولـمـبــادئ
الحرية عبر العالم) ،وزميل كبير المقام لمعهد كاتو.
( )2م ـف ـكــر ونــاقــد اقـتـصــادي أمـيــركــي ،ونــائــب الــرئـيــس الـتـنـفـيــذي
ل ـم ـع ـهــد ك ــات ــو (م ـع ـه ــد ب ـح ـث ــي أم ـي ــرك ــي ي ـه ــدف إل ـ ــى ن ـش ــر أف ـك ــار
النيوليبرالية) ،ومستشار مؤسسة طالب من أجل الحرية .له كثير
من اإلصدارات ،منها كتابه اللبرتارية :تمهيد ،ويكتب لعدد كبير
ـزووول
مــن الـمـجــات والـصـحــف الـعــالـمـيــة ،مـثــل :نـيــويــورك تــاي ـمـ ُ
ستريت جورنال وواشنطن بوست.
( )3مـفـكــر واقـتـصــادي صيني ورائــد أعـمــال اجتماعية .مؤسس
م ـع ـهــد ي ــون ـي ــرول (م ـع ـهــد ب ـح ـثــي ص ـي ـنــي غ ـيــر رب ـح ــي ف ــي بـيـجـيــن)
ورئ ـي ـس ــه .ل ــه م ـج ـمــوعــة م ــن اإلصـ ـ ـ ــدارات ،وزاول ت ــدري ــس عـلــم
االقتصاد في عدد من الجامعات.
( )4فيلسوف روسي يعمل أستا ًذا للفلسفة في جامعة ألتاي في
مناصرا
روسـيــا .لــه عــدد كبير مــن اإلص ــدارات األكــاديـمـيــة ،و ُيـ َـعـ ّـد
ً
ألفكار الحرية وللفكر الليبرالي الكالسيكي.
( )5اق ـت ـص ــادي ألـمــانــي ب ــارز ،لــه إصـ ــدارات ومـســاهـمــات ب ــارزة
في نظرية رأس المال والنمو االقتصادي .له الكثير من الكتب،

منها :رأس المال وبنيته وإرث ماكس فيبر وفكر االقتصاد الكلي
واقتصاد السوق والسوق كعملية اقتصادية.
( )6اقـتـصــادي أمـيــركــي فــاز بـجــائــزة نــوبــل لــاقـتـصــاد سـنــة 2002
مناصفة ،لمساهمته في ترسيخ التجارب العلمية كأداة للتحليل
االقتصادي التجريبي ،وخاصة في دراسة آلية السوق البديلة.
( )7روائ ـ ـ ــي عــال ـمــي ح ـظــي ب ـجــائــزة نــوبــل لـ ــآداب س ـنــة 2010
تقديرا لرسمه هياكل السلطة ،وتصويره الــواضــح لمقاومة الفرد
ً
وثورته وهزيمته.

مراجع إضافية

ف ـي ـب ــر ،مـ ــاكـ ــس ،األخـ ـ ـ ــاق ال ـب ــروت ـس ـت ــان ـت ـي ــة وروح
الرأسمالية ،ط ،1ترجمة محمد علي مقلد (مصر:
منشورات مركز اإلنماء القومي.)1990 ،

Picketty, Thomas, Capital in the Twenty-First
Century, translated by Arthur Goldham
mer (Massachusetts: Harvard University
Press, 2014).
Shiller, J. Robert, The New Financial Order,
Risk in the 21st Century (United Kingdom:
Princeton University Press, 2003).
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ببليوغرافيا إرشادية مختصرة
*
بشأن القبيلة في البالد العربية
 1ــ العربية
كتب
ابــن خ ـلــدون ،أبــو زيــد عـبــد الــرحـمــن بــن مـحـمــد .الـمـقــدمــة.
ح ـق ـق ـهــا وق ـ ــدم ل ـه ــا وع ـل ــق ع ـل ـي ـهــا ع ـب ــد ال ـس ــام الـ ـشـ ــدادي.
ال ــدار الـبـيـضــاء :خــزانــة ابــن خ ـلــدون ،بـيــت الـفـنــون والـعـلــوم
واآلداب.2005 ،

أبــو غــانــم ،فـضــل عـلــي أح ـمــد .الـقـبـيـلــة وال ــدول ــة فــي الـيـمــن.
القاهرة :دار المنار.1990 ،
األحمر ،المولدي .الجذور االجتماعية للدولة الحديثة في
ليبيا :الفرد والمجموعة والبناء الزعامي للظاهرة السياسية.
بـيــروت :مركز دراســات الــوحــدة العربية( .2009 ،سلسلة
أطروحات الدكتوراه؛ )78
أمــريــر ،عـمــر .جــذور الــديـمـقــراطـيــة فــي الـمـغــرب :ديمقراطية
قبيلة أيت عبد الله نموذجا .1934 - 1914 ،الرباط :دار
السالم.2013 ،

أمــزيــان ،لـحـســن .الـسـلـطــان الـمـحـلــي بـيــن الـقـبـيـلــة والـحــزب:
دراس ـ ـ ــة س ــوس ـي ــول ــوج ـي ــة ل ـل ـس ـل ــوك ال ـس ـي ــاس ــي ل ـ ــدى ال ـن ـخ ـبــة
المحلية المغربية .الرباط :دار األمان.2013 ،
أورهــونـلــو ،جنكيز .إسـكــان العشائر فــي عهد اإلمـبــراطــوريــة
الـعـثـمــانـيــة .تــرجـمــة ف ــاروق مـصـطـفــى .دم ـشــق :دار الطليعة
الجديدة.2001 ،

إيرالند ،فيليب ويالرد .العراق :دراسة في تطوره السياسي:
كـتــاب يـبـحــث فــي نـشــوء الــدولــة الـعــراقـيــة وتـقــدمـهــا .ترجمة
جعفر خياط .بيروت :دار الكاشف.1949 ،

ب ـ ـ ـ ــاروت ،م ـح ـم ــد جـ ـمـ ــال .الـ ـتـ ـكـ ــون الـ ـت ــاريـ ـخ ــي ال ـح ــدي ــث
لـلـجــزيــرة الـســوريــة :أسـئـلــة وإشـكــالـيــات الـتـحــول مــن الـبــدونــة

إلى العمران الحضري .الدوحة :المركز العربي لألبحاث
ودراسة السياسات.2013 ،

ال ـب ــاه ــي ،م ـب ــروك .ال ـق ـب ـي ـلــة ف ــي ت ــون ــس ف ــي ال ـع ـه ــد ال ـحــديــث
(ق - 16ق :)19م ــن ب ـ ــداوة ال ـج ـمــل إل ــى ب ـ ــداوة ال ـخ ــروف
والـ ـحـ ــوز :ال ـس ـب ــاس ــب ال ــوس ـط ــى مـ ـث ـ ًـال .ص ـف ــاق ــس ،تــونــس:
منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية.2005 ،

الـ ـبـ ـخـ ـي ــت ،م ـح ـم ــد عـ ـ ــدنـ ـ ــان .دراس ـ ـ ـ ـ ــات ف ـ ــي ت ـ ــاري ـ ــخ بـ ــاد
ال ـش ــام :س ــوري ــة ول ـب ـن ــان .دم ـشــق :الـمـعـهــد الـفــرنـســي لـلـشــرق
األدنى.2008 ،
بــروشـيــن ،نـيـكــوالي إيـلـيـتــش .تــاريــخ لـيـبـيــا :مــن نـهــايــة الـقــرن
ال ـتــاســع عـشــر حـتــى  .1969تــرجـمــة وتـقــديــم عـمــاد حــاتــم.
طــرابـلــس ،ليبيا :مــركــز جـهــاد الليبيين لـلــدراســات التاريخية
ضد الغزو اإليطالي.1988 ،
ب ــروي ـن ـس ــن ،م ــارت ــن فـ ـ ــان .اآلغـ ـ ــا وال ـش ـي ــخ وال ـ ــدول ـ ــة :ال ـب ـن ـيــة
اإلجـتـمــاعـيــة والـسـيــاسـيــة لـكــردسـتــان .تــرجـمــة أمـجــد حسين.
بيروت؛ أربيل :معهد الدراسات االستراتيجية.2007 ،

ب ـطــاطــو ،ح ـنــا .ال ـع ــراق :ال ـط ـب ـقــات االج ـت ـمــاع ـيــة وال ـح ــرك ــات
الثورية من العهد العثماني حتى قيام الجمهورية (الكتاب
األول) .تــرج ـمــة ع ـف ـيــف الـ ـ ــرزاز .ط  .2ب ـي ــروت :مــؤسـســة
األبحاث العربية.1995 ،
ال ـب ـغ ـي ـل ــي ،م ـح ـم ــد ح ـ ـمـ ــود .ال ـق ـب ـي ـل ــة والـ ـسـ ـلـ ـطـ ــة :ال ـ ـحـ ــراك
ال ـس ـي ــاس ــي ال ـق ـب ـل ــي ف ــي ال ـك ــوي ــت .ال ـك ــوي ــت :آف ـ ــاق لـلـنـشــر
والتوزيع.2012 ،

ب ـل ـن ــت ،آن .قـ ـب ــائ ــل بـ ـ ــدو ال ـ ـف ـ ــرات عـ ـ ــام  .1878ت ـعــريــب
أسـ ـعـ ــد الـ ـ ـف ـ ــارس ون ـ ـضـ ــال خـ ـض ــر مـ ـعـ ـيـ ــوف .دم ـ ـشـ ــق :دار
المالح.1978 ،

* من إعداد الطالبين في معهد الدوحة للدراسات العليا زينب البقري وعبد الرحمن فضيلي.
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ال ـب ـل ــوش وب ــاده ــم ف ــي دل ـي ــل ال ـخ ـل ـي ــج.1908 - 1515 ،
صـنـفــه وص ــوب ــه وع ـلــق عـلـيــه أح ـمــد ب ــن ي ـع ـقــوب ال ـمــازمــي.
بيروت :مؤسسة االنتشار العربي.2012 ،
بن صنيتان ،محمد .السعودية :السياسي والقبيلة .بيروت:
الشبكة العربية لألبحاث والنشر.2008 ،
بـنـســالــم ،ليليا [وآخـ ــرون] .األنـثــروبــولــوجـيــا وال ـتــاريــخ :حــالــة
المغرب العربي .ترجمة عبد األحد السبتي وعبد الطيف
الفلق .الدار البيضاء :دار توبقال.1988 ،
بــوبــريــك ،رح ــال .دراس ــات صـحــراويــة :الـمـجـتـمــع والـسـلـطــة
والدين .ط  .2الرباط :دار أبي رقراق.2008 ،
_ .زمن القبيلة :السلطة وتدبير العنف في المجتمع
الصحراوي .الرباط :دار أبي رقراق.2012 ،
بــورق ـيــة ،رح ـم ــة .ال ــدول ــة وال ـس ـل ـطــة وال ـم ـج ـت ـمــع :دراس ـ ــة فــي
الـثــابــت والـمـتـحــول فــي عــاقــة الــدولــة بالقبائل فــي المغرب.
بيروت :دار الطليعة.1991 ،
بوطالب ،محمد نجيب .سوسيولوجيا القبيلة في المغرب
العربي .بـيــروت :مركز دراســات الــوحــدة العربية.2009 ،
(سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ )41
بـيــك ،فــردريــك ج .تــاريــخ شــرقــي األردن وقـبــائـلـهــا .تعريب
بهاء الدين طوقان؛ مراجعة وتدقيق محمد ناصر .عمان:
األهلية للنشر والتوزيع.2011 ،
ب ـيــل ،ال ـم ــس .ف ـص ــول م ــن ت ــاري ــخ ال ـع ــراق ال ـق ــري ــب :كـتــاب
يبحث عن العراق في عهد اإلحتالل البريطاني بين سنتي
 1914و .1920نقله إلــى العربية جعفر خـيــاط .بيروت:
دار الكشاف.1949 ،
التوفيق ،أحمد .المجتمع المغربي في القرن التاسع عشر،
أي ـنــول ـتــان  .1912 - 1850ط  .2الـ ــدار ال ـب ـي ـضــاء :مطبعة
النجاح الجديدة( .1983 ،أطروحات ورسائل؛ )1
ال ـت ـيــر ،مـصـطـفــى ع ـمــر .م ـس ـيــرة ت ـحــديــث الـمـجـتـمــع الـلـيـبــي:
مـ ــواءمـ ــة ب ـي ــن ال ـق ــدي ــم و ال ـج ــدي ــد .بـ ـي ــروت :م ـع ـهــد اإلن ـم ــاء
الـعــربــي؛ طــرابـلــس ،لـيـبـيــا :الـهـيـئــة الـقــومـيــة للبحث العلمي،
( .1992الدراسات االجتماعية)
الجابري ،محمد عابد .العقل السياسي العربي :محدداته
وتجلياته .بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية.1990 ،
(نقد العقل العربي؛ )3

جـحــاح ،مـحـمــد .الــزاويــة بـيــن الـقـبـيـلــة وال ــدول ــة :فــي الـتــاريــخ
االجتماعي والسياسي لـلــزاويــة الخمليشية بالريف .تقديم
عبد الجليل حليم .الدار البيضاء :إفريقيا الشرق.2015 ،
ج ــدي ،أح ـمــد .قـبـيـلــة ال ـفــراش ـيــش ف ــي ال ـق ــرن ال ـتــاســع عـشــر.
زغوان ،تونس :مؤسسة التميمي للبحث العلمي.1996 ،
حاتم ،محمد غريب .تاريخ عــرب الهولة :دراســة تاريخية
وثائقية :البستكية ،العوضية ،الكلدارية ،الهولي ،الخنجي،
الـفــوادرة ،الشطي ،الـحـمــاديــة ،الـعـبــادلــة ،الكندري .بيروت:
المؤسسة العربية للدراسات والنشر.2003 ،
حـ ـمـ ــودي ،ع ـب ــد ال ـل ــه .ال ـش ـي ــخ والـ ـمـ ــريـ ــد :ال ـن ـس ــق ال ـث ـق ــاف ــي
ل ـل ـس ـل ـط ــة ف ـ ــي ال ـم ـج ـت ـم ـع ــات الـ ـع ــربـ ـي ــة الـ ـحـ ــديـ ـثـ ــة .ت ــرج ـم ــة
عبد المجيد جـحـفــة .الــدار البيضاء :دار تــوبـقــال.2000 ،
(المعرفة االجتماعية)
الخوري ،فؤاد اسحق .القبيلة و الدولة في البحرين :تطور
نـظــام السلطة ومـمــارسـتـهــا .بـيــروت :معهد االنـمــاء العربي،
( .1983سلسلة الدراسات االجتماعية واالنثروبولوجية)
دح ـم ــان ،مـحـمــد .ال ـت ــرح ــال واالس ـت ـق ــرار بـمـنـطـقـتــي الـســاقـيــة
الحمراء ووادي الذهب .الرباط :مطبعة كوثر.2006 ،
دي أغ ـس ـط ـي ـنــي ،ه ـنــري ـكــو .س ـك ــان ل ـي ـب ـي ــا :ال ـق ـس ــم ال ـخ ــاص
بطرابلس الـغــرب .تعريب وتقديم خليفة محمد التليسي.
بيروت :دار الثقافة.1975 ،
دي غ ـ ــوري ،ج ـي ــرال ــد .ق ـب ـي ـلــة ع ـن ــزة :دراس ـ ــة ان ـث ــروب ــول ــوج ـي ــة
مـ ــوجـ ــزة .ت ـح ـق ـيــق ب ـ ــروس إنـ ـغـ ــام؛ ت ــرج ـم ــة ع ـط ـيــة ب ــن كــريــم
الظفيري .الكويت :آفاق للنشر والتوزيع.2014 ،
رشـ ـي ــد ،ع ـب ــد ال ــوه ــاب ح ـم ـي ــد .ال ـت ـح ــول ال ــدي ـم ـق ــراط ــي فــي
العراق :المواريث التاريخية واألسس الثقافية والمحددات
الخارجية .بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية.2006 ،
الـ ــرشـ ـيـ ــد ،م ـ ـض ـ ــاوي .الـ ـسـ ـي ــاس ــة ف ـ ــي واح ـ ـ ــة عـ ــربـ ـيـ ــة :إمـ ـ ــارة
آل الرشيد .ترجمة عبد اإلله النعيمي .ط  .2بيروت :دار
الساقي.2003 ،
رضـ ــا ،مـحـمــد جـ ــواد .صـ ــراع ال ــدول ــة وال ـق ـب ـي ـلــة ف ــي الـخـلـيــج
ال ـعــربــي :أزمـ ــات الـتـنـمـيــة وتـنـمـيــة األزم ـ ــات .ط  .3ب ـيــروت:
مركز دراسات الوحدة العربية.2006 ،
روندو ،بيير وروجيه ليسكو .القبائل الكوردية في سوريا.
تــرجـمــة عــز الــديــن ال ـكــوردي وب .إيـفــا .دمـشــق :دار بافت
للطباعة والنشر.2006 ،
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سـبـيـلـمــان ،ج ــورج .آي ــت عـطــا ال ـص ـحــراء وتـهــدئــة آف ــا  -ن -
درا .تــرج ـمــة وت ـع ـل ـيــق م ـح ـمــد ب ــوك ـب ــوط .الـ ــربـ ــاط :الـمـعـهــد
الملكي للثقافة األمازيغية.2007 ،
ســامــة ،غ ـســان .الـمـجـتـمــع وال ــدول ــة ف ــي ال ـم ـشــرق ال ـعــربــي.
ط  .3بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية.2008 ،
السويدي ،محمد.
ش ـب ــر ،م ــاج ــد .ال ـق ـب ــائ ــل والـ ـصـ ــراعـ ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة وال ـق ـب ـل ـي ــة:
اإلمـ ـ ــارات ،ق ـط ــر ،ال ـب ـح ــري ــن ،الـمـنـطـقــة ال ـشــرق ـيــة ف ــي ت ـقــاريــر
ال ـض ـب ــاط وال ـم ـع ـت ـمــديــن ال ـبــري ـطــان ـي ـيــن ال ـق ــرن ـي ــن ال ـث ــام ــن عـشــر
وال ـت ــاس ــع ع ـش ــر .تــرجــم قـسـ ًـمــا مــن ن ـصــوص الــوثــائــق صخر
الحاج حسين .لندن :دار الوراق.2010 ،
شتاين ،لوثر .رحلة إلى شيخ قبيلة شمر :مشعان الفيصل
الجربا سنة  1962م .ترجمه عن األلمانية قسم الترجمة في
المؤسسة .بيروت :الدار العربية للموسوعات.2011 ،
شنيرلمان ،فيكتور [وآخ ــرون] .الـبــدو الــرحــل عـبــر التاريخ.
بيروت :الدار العربية للموسوعات.2007 ،
ال ـط ـح ــاوي ،م ـي ــرال .م ـح ــرم ــات ق ـب ـل ـيــة :ال ـم ـق ــدس وتـخـيــاتــه
ف ــي ال ـم ـج ـت ـمــع ال ــرع ــوي روائـ ـ ًـيـ ــا .ب ـي ــروت :ال ـمــركــز الـثـقــافــي
العربي.2008 ،
ال ـع ــان ــي ،خ ــال ــد ع ـبــد ال ـم ـن ـعــم .آل الـ ـج ــرب ــا وم ـش ــاه ـي ــر قـبـيـلــة
ش ـمــر ف ــي ال ـج ــزي ــرة ال ـع ــرب ـي ــة .راج ـع ــه وق ــدم ل ــه عـبــد الـكــريــم
م ـ ـش ـ ـعـ ــان الـ ـفـ ـيـ ـصـ ــل الـ ـ ـج ـ ــرب ـ ــا .ب ـ ـ ـي ـ ـ ــروت :ال ـ ـ ـ ـ ــدار الـ ـع ــربـ ـي ــة
للموسوعات.2004 ،
العبدلي ،سمير محمد أحمد .ثقافة الديمقراطية في الحياة
ال ـس ـيــاس ـيــة ل ـق ـبــائــل ال ـي ـم ــن :دراس ـ ــة م ـي ــدان ـي ــة .ب ـي ــروت :مــركــز
دراس ـ ــات ال ــوح ــدة ال ـعــرب ـيــة( .2007 ،سـلـسـلــة أط ــروح ــات
الدكتوراه؛ )62
ال ـع ـب ــودي ،س ـت ــار ن ـ ــوري .ال ـم ـج ـت ـمــع ال ـع ــراق ــي ف ــي س ـن ــوات
االنتداب البريطاني .بغداد :دار الكتاب اإلسالمي.2006 ،
ع ـث ـم ــان ،ن ـع ـي ـم ــان .ال ـق ـب ـل ـي ــة :ع ـج ــز األكـ ــادي ـ ـمـ ــي ومـ ــراوغـ ــة
المثقف .بيروت :جداول للنشر والتوزيع.2012 ،
ال ـغــامــدي ،سـعـيــد فــالــح عـبــد الـلــه .ال ـب ـنــاء الـقـبـلــى والـتـحـضــر
في المملكة العربية السعودية :دراســة أنثروبولوجية لقبيلة
بني كبير .القاهرة[ :المؤلف].1980 ،

الـ ـغـ ــذامـ ــي ،ع ـب ــد ال ـل ــه م ـح ـم ــد .ال ـق ـب ـي ـل ــة و ال ـق ـب ــائ ـل ـي ــة ،أو،
ه ــوي ــات م ــا ب ـعــد ال ـح ــداث ــة .ط  .2ب ـي ــروت :ال ـمــركــز الـثـقــافــي
العربي.2009 ،
غ ـ ـ ـ ــاب ،نـ ـجـ ـيـ ــب .اله ـ ـ ـ ــوت ال ـ ـن ـ ـخ ـ ــب ال ـ ـق ـ ـب ـ ـل ـ ـيـ ــة :ت ـق ــدي ــس
ال ـش ـي ــخ ول ـع ــن ال ـ ــدول ـ ــة .بـ ـي ــروت :ب ـي ـس ــان ل ـل ـن ـشــر وال ـت ــوزي ــع
واإلعالم.2010 ،
غ ـل ـيــون ،ب ــره ــان .ن ـظ ــام ال ـطــائ ـف ـيــة :م ــن ال ــدول ــة إل ــى الـقـبـيـلــة.
بيروت :المركز الثقافي العربي.1990 ،
الفاسي ،محمد .قبيلة بني زروال :مظاهر حياتها الثقافية
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة .الـ ــربـ ــاط :إف ــري ـق ـي ــة ال ـش ـمــال ـيــة
الفنية.1962 ،
فالونسي ،لوسات .المغرب العربي قبل احتالل الجزائر،
 .1830 - 1790نقله إلى اللغة العربية حمادي الساحلي.
تونس :دار سراس.1994 ،
ف ـعــراس ،عـبــد الـعــزيــز .أوالد ت ـيــدراريــن األن ـص ــار :الـمــواســم
الــدي ـن ـيــة والـمـلـتـقـيــات الـثـقــافـيــة اس ـت ـح ـضــار ل ـلــرمــزيــة الــروح ـيــة
والتاريخية لقبيلة صحراوية[ .د.م :.د .ن.2012 ،].
قـبـيـلــة شـ ّـمــر فــي كـتــابــات ال ـعــرب والـمـسـتـشــرقـيــن :مــع ملحق
ي ـضــم ( )٧٢قـبـيـلــة ال ـت ــي ح ـصــل اح ـت ـك ــاك بـيـنـهــا وب ـي ــن قـبـيـلــة
شـ ّـمــر .إع ــداد وجـمــع نــايــف بــن مطلق الـصـنـيــدح الجعفري
الشمري .بيروت :الدار العربية للموسوعات.2013 ،
ك ـم ــرا ،م ــوس ــى .ت ــاري ــخ ق ـب ــائ ــل ال ـب ـي ـض ــان :عـ ــرب ال ـص ـح ــراء
الكبرى .تحقيق حماه الله ولد السالم .بيروت :دار الكتب
العلمية.2009 ،
كوربرشوك ،مارسيل .الـبــدوي األخـيــر :القبائل الـبــدويــة في
ال ـص ـح ــراء ال ـع ــرب ـي ــة .تــرج ـمــة ع ـب ــد اإلل ــه ال ـن ـع ـي ـمــي .ب ـيــروت؛
لندن :دار الساقي.2003 ،
لونكريك ،ستيفن هيمسلي .أربعة قرون من تاريخ العراق
ال ـحــديــث .تــرجـمــة جـعـفــر خ ـيــاط .ط [ .4د .م :].المكتبة
الحيدرية[ ،د .ت.].
الماجري ،األزهــر .قبائل ماجر والفراشيش خــال القرنين
الثامن عشر والتاسع عشر في جدلية العالقة بين المحلي
والمركزي .منوبة :كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية.2005 ،
مـحـجــوب ،محمد عـبــده .إثـنــوجــرافـيــا الـمـجـتـمـعــات الـبــدويــة
ال ـع ــرب ـي ــة ف ــي س ـت ـي ـن ـي ــات الـ ـق ــرن ال ـم ــاض ــي :دراس ـ ـ ــات حـقـلـيــة
ف ــي قـبــائــل ال ـج ـه ــراء ،وفـيـلـكــا بــالـكــويــت وق ـبــائــل أوالد عـلــي
وال ـج ـم ـع ـي ــات وال ـم ــراب ـط ـي ــن ب ــال ـص ـح ــراء ال ـغ ــرب ـي ــة ال ـم ـص ــري ــة
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ول ـي ـب ـي ــا .اإلس ـك ـن ــدري ــة ،م ـص ــر :دار الـ ــوفـ ــاء ل ــدن ـي ــا ال ـط ـبــاعــة
والنشر.2007 ،
_  .م ـق ــدم ــة ل ــدراس ــة ال ـم ـج ـت ـم ـعــات ال ـب ــدوي ــة :مـنـهــج
وتطبيق .ط  .2الكويت :وكالة المطبوعات.1974 ،
ال ـم ـح ـم ــدي ،عـ ـل ــي .ال ـس ـل ـط ــة وال ـم ـج ـت ـم ــع فـ ــي ال ـم ـغ ــرب:
نموذج أيت باعمران .الدار البيضاء :دار توبقال.1989 ،
(المعرفة التاريخية؛ )122
مرقومة ،منصور .القبيلة والسلطة والمجتمع فــي المغرب
العربي :مقاربة أنثروبولوجية .بيروت :دار الروافد الثقافية؛
وهران :ابن النديم للنشر.2015 ،
الـ ـمـ ـسـ ـع ــودي ،ع ـب ــد ال ـع ــزي ــز قـ ــائـ ــد .الـ ـيـ ـم ــن الـ ـمـ ـع ــاص ــر مــن
الـقـبـيـلــة إل ــى ال ــدول ــة 1967 - 1911 ،م .ال ـقــاهــرة :مكتبة
مدبولي.2006 ،
الـمــولــى ،سـعــود .الـحــوثـيــون والـيـمــن الـجــديــد :ص ــراع الــديــن
والقبيلة والجوار .بيروت :دار سائر المشرق.2015 ،
نقوري ،إدريس .آيت لحسن :القبيلة ،التاريخ ،المواقف.
الدار البيضاء :مطبعة النجاح الجديدة.2007 ،
النقيب ،خلدون حسن .صراع القبلية والديمقراطية :حالة
الكويت .بيروت :دار الساقي.1996 ،
هارون ،جالل خالد .تاريخ عرب الهولة والعتوب .تقديم
وتـعـلـيــق أح ـمــد يــوســف الـعـبـيــدلــي .ب ـي ــروت :الـ ــدار الـعــربـيــة
للموسوعات.2011 ،
الـ ـه ــراس ،ال ـم ـخ ـتــار .ت ـط ــور ال ـه ـي ــاك ــل ال ـق ـب ـل ـيــة ش ـم ــال غ ــرب
ال ـم ـغ ــرب :أن ـج ــرة ك ـن ـم ــوذج ،الـ ـه ــراس ،ال ـم ـخ ـت ــار .ال ــرب ــاط:
الـ ـمـ ــركـ ــز الـ ــوطـ ـنـ ــي ل ـت ـن ـس ـي ــق وت ـخ ـط ـي ــط الـ ـبـ ـح ــث ال ـع ـل ـم ــي
والتقني.1988 ،
_ .القبيلة والـسـلـطــة :تـطــور البنيات االجتماعية في
شمال المغرب .الرباط :المركز الوطني لتنسيق وتخطيط
البحث العلمي والتقني.1988 ،
الـ ـهـ ــروي ،الـ ـهـ ــادي .ال ـق ـب ـي ـل ــة ،اإلقـ ـطـ ــاع والـ ـمـ ـخ ــزن :م ـق ــارب ــة
س ــوس ـي ــول ــوج ـي ــة ل ـل ـم ـج ـت ـمــع ال ـم ـغ ــرب ــي ال ـح ــدي ــث- 1844 ،
 .1934الدار البيضاء :أفريقيا الشرق.2005 ،
ال ـ ـ ـ ــوردي ،س ـل ـي ــم .ض ـ ــوء ع ـل ــى والدة ال ـم ـج ـت ـم ــع ال ـع ــراق ــي
المعاصر .بغداد[ :جريدة الصباح].2009 ،

الوردي ،علي .دراسة في طبيعة المجتمع العراقي :محاولة
تـمـهـيــديــة ل ــدراس ــة الـمـجـتـمــع الـعــربــي األك ـبــر فــي ض ــوء عـلــم
االجتماع الحديث .بغداد :مطبعة العاني.1965 ،
ول ـي ـم ـســون ،ت ــوم ــاس ف ــري ــدري ــك .ال ـت ــاري ــخ ال ـس ـيــاســي لـشـمــر
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appearance of new political tendencies including the astonishing ascendancy of extreme
jihadi movements on the model of ISIL. Given the weakness, or even collapse of the
state in the Arab Spring countries, the margin for action by international powers has
shrunk. This has resulted in the growing resort to and reliance on tribal support. Within
this political setting, it seems prescient to ask: What is the state of tribal reality? The
analysis here deals with tribalism in Iraq, a country that embodies the problematic of
political schism and state weakness, extreme jihadist movements, sectarian warfare, and
regional and international intervention.

Rehabilitating Research on the Arab World: ‘Tribe’ as Habitus
Mouldi Lahmar
This study looks at the fields of anthropology and sociology, and their use of the tribe
as a concept, as well as the research assumptions that undergird contemporary work
on the Arab situation. It shows how most research uses the term ‘tribe’ without a clear
scientific definition, and assumes that ‘tribe’ has in many cases become tantamount
to a habitus that orients vision and analysis. This bias particularly affects studies of
political phenomena, and seems prevalent in work on the Arab Spring. These studies
have – for the last century – been unable to recognize the methodological value of
social transformations underway in the region. In an attempt to deconstruct this habitus,
the paper asks whether the deconstruction of the problems of the field might have a
retroactive effect and work to help reformulate the socio-political history of the Arab
world on the basis of more locally attuned research concepts and assumptions.

The Debate on University, Citizenship and Democracy
Azmi Bishara
In this essay, Bishara explores the relationship between university education and
democratic culture. Moving beyond the relationship between the two – that is the ratio
of the number of educated and their education degrees and the attendant potential for
democracy and its stability – Bishara focuses instead on the political culture of those
who are educated, and their values. His conclusions are based on the 2015 Arab Opinion
Index, which showed that stances on democracy and citizenship do not change based
on one’s education degree. He also presents an interpretive analysis of these results
in a comparative study between the different impacts of university institutions and
free universal education in Europe on the one hand, and the Arab status quo and its
relationship with democracy and citizenship on the other – this in view of the fact that
universities are meant to bring together large masses of youth coming from different
areas and social backgrounds, and to be a major melting pot of the nation, and a natural
environment for citizenship.
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or negative) of a political system, which directs or justifies, very often a posteriori, the
political actions, on a local scale as well as national.

The Tribe in Gulf Contemporary Political Concepts: The Kuwait Example
Yaqoub Yousuf al-Kandari
This study asks whether it is possible to read politics in Gulf society in general and
Kuwaiti society in particular without the need to consider the tribe and concepts of
the tribe that make up part of the region’s culture. The paper asks: Is tribal culture still
inherent to contemporary society? What impact does it have on society's life and on
political aspects? Using a survey of 3,437 subjects from all social sectors, this paper
discusses the differences between people with a tribal background or urban background
with regards to contemporary political concepts such as citizenship, loyalty and
affiliation, attitude toward civil society institutions, and issues of democracy. Significant
differences were identified between age groups, such as youth, adults, and elderly raised
within a tribe. These are explained by a look at the processes of social integration that
exist within modern Kuwaiti society, as well as the degree to which social integration
is achieved, and how much influence is wielded by the tribe and its frame of thought.

Tribes, Tribalism, and Political Identity in Contemporary Syria
Dawn Chatty
The substantive and conceptual understandings of tribes and the notions of tribalism in
the contemporary Middle East have been multifaceted and undergone significant changes
over the past century; at times tribes have been viewed as concrete political entities
and at other times they seemed to disappear from national and academic discourses.
Yet at the local, rural level, tribes and tribalism remained a social construction and
an important source of social and political identity. In international, national, and
academic discourse tribes have alternatively been rendered invisible in the political
fabric of the state and at other times they have emerged as important partners in powerful
colonial and neo-colonial governance structures This paper sets out to examine these
changes; to identify the fluidity of local, national and international conceptualizations,
attitudes and practices towards tribes as concepts and as empirical reality.

Iraqi Tribes in the Land of Jihad
Hosham Dawod
What social and political frameworks does the term ‘tribe’ conjure in contemporary
societies undergoing conflict at the local, regional, and at times international level? The
Arab Spring led almost all participating states into civil war, which in turn has led to the
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Tribalism - A Twenty-first Century Anachronism?
Richard Tapper
Anyone who follows Middle Eastern politics today is aware that tribes and tribalism still
play an important role in many countries. Half a century ago, few would have anticipated
this. But are today’s tribes the same kind of groups as they were then? Have not the
tribes too been changed by the revolutionary changes in military and communications
technologies and in the nature of world economics, politics and society since the mid20th century? This article surveys not merely these changes, but how the term tribe has
always been applied to very different kinds of social groups, living in very different
kinds of states. An examination of the contrasting histories of tribes in Afghanistan and
Iran shows how, in a situation of conflict and insecurity, tribalism retains important
‘survival value’ for the people, but where the state is strong, tribes are likely to survive,
if at all, as tourist attractions.

About the Tribe: A Reality with Changeable Dimensions
Mohamed Tozy
This paper examines the relevance of the tribe in contemporary Moroccan reality based
on three recent fieldwork examples. Looking at the development of pasturage in the
high plateaus of Eastern Morocco, negotiations over the local elections in the Wadi
Ouneine Valley in the High Atlas, and the Soulaliyate women's movement in the Mahdia
Association in the suburbs of the capital, the paper presents an approach to the definition
and study of tribalism in Morocco today. This discussion is situated within an analytical
and critical review of existing anthropological and political science frameworks of
tribal society.

Algeria: Tribe as a Political Horizon
Yazid Ben Hounet
The honorary president of the Algerian League for the defense of human rights, Yahia Ali
Abdelnour pointed out, in 2011, in the independent daily paper El Watan, the necessity of
an in depth reconsideration of the political system. He was then referencing to the tribe,
meaning the local nearness and the solidarities of some government members, which
deserves to be questioned. Indeed, it turns out that if the tribe has no political power in
Algeria, it nevertheless seems to remain a political horizon, an idealized shape (positive

مؤسسة بحثيّة فكريّة مستق ّلة للعلوم االجتماعيّة
السياسات هو
المركز
ّ
العربي لألبحاث ودراسة ّ
ّ
وبخاصة في جوانبها التطبيقية.
والتاريخيّة
ّ
ّ
والمتخصصين العرب
المثقفين
العلمي البحثي إلى خلق تواصل بين
يسعى المركز من خالل نشاطه
ّ
ّ
وأمتهم ،وبينهم
مجتمعاتهم
قضايا
وبين
وبينهم
،
عام
بشكل
ّة
ي
واإلنسان
في العلوم االجتماعية،
ّ
ّ
وبين المراكز الفكريّة والبحثيّة العربيّة والعالميّة في عملية البحث وال ّنقد وتطوير األدوات المعرفيّة
والمفاهيم وآليّات التراكم المعرفي ،كما يسعى المركز إلى بلورة قضايا المجتمعات العربية التي
العام.
تتط َّلب المزيد من األبحاث والمعالجات ،وإلى التأثير في الحيّز
ّ
ً
األمة العربيّة وبالعمل لرقيّها
مؤسسة ملتزمة بقضايا
أيضا
مؤسسة علميّة .وهو
المركز هو
ّ
ّ
ّ
ّ
وتطوّ رها .وهو ينطلق من كون التطوّ ر ال يتناقض والثقافة والهويّة العربية .ليس هذا فحسب ،بل
ينطلق المركز ً
أيضا من ّ
كرقي مجتمع بعينه ،وكتطوّ ر لجميع فئات المجتمع،
أن التطوّ ر غير ممكن إ ّلا
ّ
ّ
في ظروفه التاريخيّة وفي سياق ثقافته وبلغته ،ومن خالل تفاعله مع الثقافات األخرى.
السياسات
يُعنى المركز بتشخيص وتحليل األوضاع في العالم
العربي ،دو ًلا ومجتمعات ،وبتحليل ّ
ّ
االجتماعيّة واالقتصاديّة والثقافيّة ،وبالتحليل السياسي بالمعنى المألوف ً
التحديات التي
أيضا ،ويطرح
ّ
والسيادة والتبعيّة والركود العلمي
األمة على مستوى المواطنة والهويّة ،وال ّتجزئة والوحدة،
ّ
تواجه ّ
عام
العربي بشكل
والتكنولوجي ،وتنمية المجتمعات والدول العربيّة وال ّتعاون بينها ،وقضايا الوطن
ّ
ّ
من زاوية نظر عربيّة.
ويُعنى المركز ً
العربي ومجتمعاته مع محيطه المباشر في آسيا
أيضا بدراسة عالقات العالم
ّ
ّ
المؤثرة فيه ،بجميع أوجهها السياسيّة
وأفريقيا ،ومع السياسات األميركيّة واألوروبية واآلسيوية
واالقتصاديّة واإلعالميّة.
ّ
يشكل اهتمام المركز بالجوانب التطبيقية للعلوم االجتماعية ،مثل علم االجتماع واالقتصاد
ال
والدراسات الثقافية والعلوم السياسية حاج ًزا أمام االهتمام بالقضايا والمسائل النظريّة ،فهو يُعنى
ّ
وخاص ًة بإسقاطاتها المباشرة
السياسي عناية تحليليّة ونقديّة،
كذلك بالنظريّات االجتماعيّة والفكر
ّ
ّ
المختصة بالمنطقة العربيّة ومحيطها.
للدراسات
األكاديمي
على الخطاب
ّ
وجه ّ
الم ِّ
والسياسي ُ
ّ
ّ
ً
مختصة ،ويعقد مؤتمرات وورش عمل وتدريب
عدة برامج
ينتج المركز
ّ
أبحاثا ودراسات وتقاريرَ ،ويدير ّ
ّ
ً
العام العربي أيضا ،وينشر جميع إصداراته باللغتين العربيّة
للمختصين ،وللرّ أي
موجهة
وندوات
ّ
ّ
ّ
واإلنكليزية ليتس ّنى للباحثين من غير العرب ّ
االطالع عليها.

دعوة للكتابة

شروط النشر
تنشر "عمران" البحوث األصيلة (لم يسبق نشرها أو نشر ما يشبهها) التي تعتمد األصول
العلمية المتعارف عليها.
تقدم البحوث باللغة العربية وفق شروط النشر في المجلة .يتراوح حجم البحث من 6000إلى
 8000كلمة ،بما فيها المراجع والجداول .تحتفظ هيئة التحرير بحقها في قبول بعض األوراق
التي تتجاوز هذا الحجم في حاالت استثنائية.
مراجعات الكتب من  2000إلى  3000كلمة ،على أال يمرّ على صدور الكتاب أكثر من ثالث سنوات.
وتقبل المجلة مراجعات أطول على شكل دراسات نقدية.
ّ
محكمين من ذوي االختصاص والخبرة .وترسل
تخضع المواد المرسلة كافة ،لتقييم وقراءة
المالحظات المقترحة للكاتب لتعديل ورقته على ضوئها قبل تسليمها للتحرير النهائي.
يرفق البحث بسيرة ذاتية موجزة للكاتب ،وملخص عن البحث بنحو  250كلمة ،إضافة إلى
كلمات مفتاحية.
في حال وجود مخططات أو أشكال أو معادالت أو رسوم بيانية أو جداول ،ينبغي إرسالها
بالطريقة التي اشتغلت بها في األصل ،بحسب برنامجي :اكسل أو وورد .وال ُتقبل األشكال
والرسوم والجداول التي ترسل كصور.

(أربعة أعداد)

