23

*

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).
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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.
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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
اعبألا ددعتم عقاو »:ةليبقلا يف«

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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