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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.
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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).

تاسارد
 ةليبقلا باجح نود نم ةدهاشملا ةداعتسا وحن

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).
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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).

تاسارد
 ةليبقلا باجح نود نم ةدهاشملا ةداعتسا وحن

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.

131

132

العدد ٤ / 15
شتاء 2016

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.

