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*

يزيد بن هونات

**

القبيلة كأفق سياسي في الجزائر

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

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

تاسارد
رئازجلا يف يسايس قفأك ةليبقلا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

André Béteille, «À

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تاسارد
رئازجلا يف يسايس قفأك ةليبقلا

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

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

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