57

*

ديل أيكلمان 

**Dale F. Eickelman

االنتماء القبلي في وقتنا الراهن
التداعيات والتحوالت
Tribal «Belonging» Today

Implications and Transformations
سلبا ،وبشكل صريح أو بشكل
ملخص :تؤ ّثر القبيلة والعشيرة والعائلة الممتدة ،سواء إيجا ًبا أو ً
ضمني ،في البنى االجتماعية في البالد والمناطق التي تشكل جــز ًءا منها .سنحدد المجاالت
والقضايا قصد القيام بفحص عميق للمنظومة القبلية ،وتقديم أمثلة من الشرق األوســط ومن
مـجـتـمـعــات أخ ــرى تــؤ ّثــر فـيـهــا الـقـبـيـلــة فــي الـنـظــامـيــن الـسـيــاســي واالج ـت ـمــاعــي ،إن بـشـكــل كـبـيــر أم
بشكل أح ــادي .إن مفاهيم القبيلة وأنـســاب علية الـقــوم الـمـتــداولــة بـيــن الـعــامــة ،الـتــي ُيـنـظــر إليها
أحيانًا بوصفها بقايا أنظمة اجتماعية بائدة فقدت مكانتها ،قد تكيفت مع الظروف االجتماعية
الحديثة ،وترتبت عليها آثار بعيدة المدى.
الكلمات المفتاحية :جاك بيرك ،التقليد والحداثة ،العصبية ،القبيلة ،القرابة
Abstract: Tribes, clans, and extended families affect — positively and negatively,
overtly and subtly — the social systems of the countries and regions of which
they are a part. We identify areas and issues for deeper focus and provide
examples from contemporary Middle Eastern and other societies in which tribes
significantly or uniquely impact the social and political order. Tribes, the idea
of tribe, and public genealogies of the elite, sometimes considered vestiges of
earlier social orders of declining importance, have adapted to modern social
conditions and have far-reaching implications.
Keywords: Jacques Berque, Tradition and Modernity, Asabiya, Tribe, Kinship
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مقدمة
الـقـبـيـلــة فــي مـنـطـقــة ال ـشــرق األوس ــط وش ـمــال أفــريـقـيــا ج ــزء ال يـتـجــزأ مــن الـمـشـهــد االجـتـمــاعــي
وال ـس ـيــاســي ال ـح ــدي ــث ،شــأن ـهــا ش ــأن ال ـج ـمــاعــات ال ـعــرق ـيــة وال ـل ـغــويــة وال ـش ـب ـكــات االج ـتـمــاع ـيــة
المتماسكة في األوساط الحضرية والقرى الريفية .في مقالة استشرافية صدرت سنة  1953حول ماهية
«القبيلة» في شمال أفريقيا ،استحضر جاك بيرك تساؤل إرنست رينان في القرن التاسع عشر عن «ماهية
الوطن»((( .وبوضعه مصطلح القبيلة بين مزدوجتين ،فإن بيرك كان يلح على التمييز بين طرحه والرأي
الذي ال يزال سائدً ا في عصر تالشي الهيمنة االستعمارية الذي يجرد سكان شمال أفريقيا األصليين من
هوياتهم االجتماعية المعقدة .ونتج من هذا الرأي صرف األنظار عن مرونة الهويات القبلية وقابليتها
للتأقلم مــع الـظــروف المستجدة؛ إذ فــي اإلمـكــان العثور على الشبكات القبلية فــي المناطق الحضرية
تحرم
في أماكن متعددة ،مثل بيشاور وبغداد وصنعاء وفاس ،على سبيل المثال .ومع ذلك،
ً
فغالبا ما َ
القبيلة من الوضعية االعتبارية الرسمية أو القانونية؛ إذ إن أجهزة الدولة تتجاهل أهمية القبيلة ودورها
مــن دون تقدير الـعــواقــب الوخيمة لـهــذا التجاهل ،على الــرغــم مــن كــون الـهــويــات القبلية تــوفــر الــروابــط
االجتماعية الالزمة لجعل الحياة االجتماعية أكثر مدنية وانسجا ًما مع منطق التاريخ((( ،وهو ما يشكل
تحد ًيا لسلطة الدولة أحيانًا.
حـتــى لــو كــان الـطــرح ال ــذي قـ ّـدمــه بـيــرك يـسـتـهــدف منتصف الـقــرن الـعـشــريــن ،فــا شــك فــي أن بـيــرك كــان
سيتجاوز َعقد مقارنة بين مفهومي القبيلة والوطن؛ إذ إن مفهوم الهوية القبلية لم يولد من فــراغ ،فهو
مثّل األسس األخرى للهوية االجتماعية ،كالقرابة والجنسية والهوية الوطنية أو القومية ،ينشأ ويتقوى
ويتغير بتغير األحوال االجتماعية والسياسية .إن مفهوم الهوية القبلية مفهوم متعدد المعاني ،إذ إن له
أربـعــة معان متداخلة على األقــل؛ ففي الـمـقــام األول ،يستخدم المفهو َم األفــرا ُد أنفسهم لتوضيح جزء
من انتمائهم على األقل .وفي المقام الثاني ،نجد توظيف السلطات الحكومية هذا المفهوم ألهداف
إداريـ ــة فــي الــوقــت ال ــذي ت ـنــاوئ الـجـهــات الـمـنــاهـضــة لـلـسـلـطــة مـثــل ه ــذا الـتــوظـيــف ،وتـسـعــى السـتـغــال
المفهوم بما يصب في مصلحتها .وفي المقام الثالث ،تتشكل الهوية القبلية من مجموعة من تمثّالت
االنتماء ،الضمنية منها واإلجرائية ،والتي يستخدمها األفراد أنفسهم .وفي المقام الرابع ،هناك المفاهيم
األنثروبولوجية التي تنطلق من اعتبار «القبيلة» مرحلة من مراحل تطور المجتمعات اإلنسانية.

الماضي الحاضر

ال ي ــزال ابــن خ ـلــدون (ت  1406م) يـشـ ّـكــل نـقـطــة ان ـطــاق الـتـفـكـيــر فــي مـفـهــوم «الـقـبـيـلــة»((( ،حـيــث يـظــل،
كثيرا فــي الحديث عن
بحسب تعبير ليفي شـتــروس« ،صــالـ ًـحــا ألن نفكر مـعــه» .إن ابــن خـلــدون يسهب ً

(1) Jacques Berque, «Qu’est-ce qu’une ‘tribu’ nord-africaine?,» dans: Jacques Berque, Maghreb, histoire et sociétés,
sociologie nouvelle. Situations; 7 (Gembloux: Duculot; Alger: Société nationale d’édition et de diffusion (S.N.E.D.),
1974), pp. 22-47 [orig. 1954], et Ernest Renan, Qu’est-ce qu’une nation?: Conférence faite en Sorbonne, le 11 Mars
1882 (Paris: Calman-Lévy, 1882).
(2) Yoav Alon, The Shaykh of Shaykhs: Mithqal al-Fayiz and Tribal Leadership in Modern Jordan (Stanford, Calif.:
Stanford University Press, 2016).

((( انظر ً
مثل:

Allen James Fromherz, Ibn Khaldun: Life and Times (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2010).

المحور :راهن القبيلة في الوطن العربي ()2
لوحتلاو تايعادتلا :نهارلا انتقو يف يلبقلا ءامتنالا

األواص ــر المتينة السريعة الـتـطــور داخــل المنظومات القبلية ،والـنــاتـجــة مــن الــوالء والعصبية ،إال أن من
المجحف التسليم بأن مالحظاته تتعلق فقط بالمناطق النائية أو بالمناطق القروية ،أو أنها تركز على قرابة
«الــدم» .وكان ابن خلدون ،كمستشار دولة لوالة األمر المسلمين في شمال أفريقيا خالل حكمهم ًّ
كل
يعبر
من شمال أفريقيا وإسبانيا في القرن الرابع عشر الميالدي ،يعي أن وشائج الوالء هذه ً
غالبا ما كان َّ
عنها من خالل استعارة راسخة تمثّل المصاهرة والنسب ،بحيث يتصرف األشخاص كما لو كانت هذه
األواصر تفرض عليهم أخذ مصالح بعضهم البعض بعين االعتبار على امتداد فترات طويلة من الزمن.
الموسعة عن صعود العصبيات وأفولها ّ
أطرت فهمه للسالالت الحاكمة والسلطة
وهكذا ،فإن استعارته
ّ
السياسية خــال فـتــرة سـقــوط اإلم ــارات اإلســامـيــة فــي األنــدلــس((( .إن ابــن خـلــدون ال يــزال ّ
يشكل نقطة
انـطــاق جــوهــريــة ،وفهمه للعصبية كــدال اسـتـعــاري على االنـتـمــاء يمتاز بــالـمــرونــة ،بحسب المالبسات،
(((
ً
مقبول ومطبقًا مع مرور الوقت ،هذا الفهم يتقاطع مع مفهوم «التشابهات العائلية»
ولكن ظاهر ًيا يصير
عـنــد الـفـيـلـســوف لــودفـيــغ فيتغنشتاين ،وال ــذي يـطــرح مـســألــة امـتــاك تـمــاثــات جــزئـيــة يـمـكــن تـحــديــد أوجــه
شبهها واختالفها ،كما يمكن قدرتها على االحتواء واإلدماج أن تختلف باختالف األزمنة والظروف.

القبيلة والتقاليد
من السهل التسليم بخصوصية الوالءات القبلية وكونها تشتغل بطريقة مختلفة عن المكونات األخرى
للوالءات وااللتزامات االجتماعية والسياسية .صحيح أن الوالء واالنتساب إلى القبيلة يص َّنفان ضمن
الـعــاقــات «الـتـقـلـيــديــة» ،إال أن مــا هــو «تـقـلـيــدي» ،شــأنــه شــأن مــا هــو «ح ــداث ــي» ،يـنـبـغــي تــأسـيـســه وصــونــه
بكيفية بـ ّنــاءة وفـعــالــة .إن التمظهرات المتعددة لنظرية التحديث الـتــي كــانــت ســائــدة فــي منتصف القرن
العشرين ما زالت تحجب ما ال يمكن المتتبعين ،بمن فيهم المنحدرون من مناطق حضرية في الشرق
األوس ــط ،رؤي ـتــه إال بـشــق األن ـفــس ،ونـعـنــي بــذلــك أن ثــالــوث الـقـبـيـلــة وال ـقــرابــة (ال ـتــي يـسـتـحـســن تمييزها
دورا مـحــور ًيــا فــي المجتمعات الـمـعــاصــرة .ومــن شــأن ســوء فهم هذا
مــن الـهــويــة القبلية) والــديــن يــؤدي ً
الثالوث أو السير على خطى بعض دول الشرق األوسط ،التي تزعم أن مثل هذه الهويات لم تعد ذات
أهمية ،أن يصرف االهتمام بعيدً ا عــن الدعائم الصلبة للواقع السياسي .حين ُذ ِّكــرت كوندوليزا رايــس
فــي تـشــريــن الـثــانــي/نــوفـمـبــر  2007بــأن الـنـخــب الـفـكــريــة والـثـقــافـيــة فــي الـشــرق األوس ــط كــانــت دائـ ًـمــا تؤكد
أن «الـسـيـطــرة» على الـعــراق تـمـ ّـر عبر «كـســب ثقة الــزعــامــات اإلقليمية والمحلية والقبلية» ،ردت وزيــرة
الـخــارجـيــة األمـيــركـيــة آن ــذاك بــالـقــول إن ال ــدول الـعــربـيــة أضـحــت أكـثــر «مــركــزيــة» ،واسـتـنــدت إلــى االعـتـقــاد
السخيف بـكــون الــزعــامــات المحلية والقبلية تمتلك سلطة الـقــرار السياسي «هــو فــي الــواقــع مظهر من
مظاهر النموذج الجديد للمسؤوليات المنوطة بالجهات واألقــالـيــم»((( ،بل حتى صــدام حسين نفسه،
(4) Abd Ar-Rahman bin Muhammed Ibn Khaldun, The Muqaddimah: An Introduction to History, Translated from
the Arabic by Franz Rosenthal, Bollingen Series; 43, 3 vols., 2nd ed., with corrections and augmented bibliography
(Princeton, NJ: Princeton University Press, 1967), pp. 249-355.
(5) Ludwig Wittgenstein, Philosophical Investigations, Translated by G. E. M. Anscombe (Oxford: B. Blackwell, 1953).
(6) «Hirsh: Rice Admits Error on Iraq,» Newsweek (7 November 2007), Accessed on 27/11/2016, at: http://www.
newsweek.com/hirsh-rice-admits-error-iraq-96493.
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رسميا استخدام الهويات القبلية كأداة لتنشئة مواطنين بعثيين «حداثيين» ،لم يتوان
جرم
ً
الذي سبق أن ّ
عن توظيفها في أعقاب طرد العراقيين من الكويت سنة .(((1991
«القبيلة» ،أو ما ُيصطلح عليه في آسيا الوسطى بـ «العشيرة» (أو «الجزء» باللغة المغولية) ،أي «تجمع
نسبيا» ّ
مشكل من قبائل موحدة تحت إمرة قائد منتخب (أي الخان) ،مصطلحات
سياسي إقليمي مستقر ً
وشوهها أيـ ًـضــا ترسيخ
غبشتها الـمـحــاوالت الغربية األولــى لفهم مــراحــل التطور االجتماعي والثقافي،
َّ
ّ
اإلي ـحــاءات الـقــدحـيــة الـتــي تـســم أف ــراد القبيلة بــ«الـبــدائـيــة» .لـقــد عـ ّـبــر لــي وزي ــر خــارجـيــة إح ــدى دول شبه
(«الالقبلي» بكل تأكيد!) ،عن اعتزازه بانتمائه إلى
الجزيرة العربية ،ونحن في برج والدورف النيويوركي
َ
أساسا من موظفين يشاطرونه االنتماء القبلي .و ُي َ
ذكر
مجتمع «قبلي» ،وأخبرني أن طاقم ديوانه يتكون
ً
فــي هــذا الـصــدد أن قــوائــم الموظفين الــذيــن يــرافـقــون العاهل األردنــي فــي سفرياته إلــى الـخــارج عــادة ما
تشهد تمثيلية تامة للقبائل األردنية الرئيسية ،والعشائر الفلسطينية ،واألقليات العرقية والطائفية في البلد.
ال تنشأ الهويات «القبلية» في جميع السياقات في الشرق األوسط ،إال أن المرء يتجاهل ،ومن دون تقدير
للمخاطر ،كيفية اشتغال الهويات القبلية وطبيعة التحوالت التي عرفها معنى االنتماء القبلي على مر
قبليا ال يتجاوز  7في
الزمان .وكما تشير إلى ذلك دون تشاتي ،فبالرغم من أن نسبة السوريين المنظمين ً
المئة ،فإن الزعامة القبلية في سورية «تظل قوة ال يستهان بها»((( .وبما أن القيادات البعثية والمسؤولين
الحكوميين منضبطون وفق الخطاب الحزبي الرسمي ،فإنهم يتحاشون الحديث عن الهويات القبلية
حاسما في تحديد التوجهات السياسية واالقتصادية .فالزعامات
تأثيرا
ً
على الرغم من أن لهذه األخيرة ً
درعا
القبلية تُح َترم في المكاتب الحكومية ،والقبائل حصلت على «إعادة االعتراف» بها عندما شكلت ً
حول مدينة حماة في سنة  1982لوقف تدفق األسلحة إلى المتمردين((( .وبوقوفها في صف الحكومة
تعبر ً
أيضا عن مناعتها ضد التماهي أو التعاطف مع منظمي االنتفاضة
آنذاك ،كانت الزعامات القبلية ّ
التي قادها اإلخوان المسلمون.
هناك كلمة واحدة ،أي القبيلة ،تُستخدم لوصف صنوف من األفكار بشأن المجتمع والبنى االجتماعية
فــي جميع أرجــاء الـمـعـمــور ،ولـكــن هــذا ال يــدل على أن هــذه األفـكــار كلها مرتبطة فــي الـجــوهــر بعضها
ببعض ،أو أنه ينبغي البحث عن تصنيف عالمي وهمي موحد .ولسوء الحظ ،ال تزال الضبابية تطغى
على عملية فهم كيفية تفاعل القبيلة والدين في منطقة الشرق األوســط وآسيا الوسطى ،وذلــك بسبب
السياقات والمعاني المتداخلة التي يوحي بها مفهوم «القبيلة».
عـلــى سبيل الـمـثــال ،فــي كثير مــن الــدراســات األثــريــة ،ال تــزال «الـقـبـيـلــة» دالــة عـلــى الـمـنــزلــة الـتــراتـبـيــة بين
منزلتي «العصبة» و«الدولة» ،وهذه الداللة من بقايا فكر القرن التاسع عشر التطوري الذي كان سائدً ا
(7) Amatzia Baram, «Neo-Tribalism in Iraq: Saddam Hussein’s Tribal Policies, 1991-1996,» International Journal of
Middle East Studies, vol. 29, no. 1 (February 1997), pp. 1-31.
(8) Dawn Chatty, «The Bedouin in Contemporary Syria: The Persistence of Tribal Authority and Control,» Middle East
Journal, vol. 64, no. 1 (December 2010), p. 49.
(9) Ibid., pp. 46 and 49.
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في عهد لويس هنري مورغان ( .)1881 – 1829واإلشكالية ليست إشكالية أكاديمية صرفة ،كما يعتقد
كثير من صانعي السياسة الشرق األوسطية المعاصرة ،أو كما بدأ طرحها مع انهيار االتحاد السوفياتي
تخيل» هوياتهم التي ترجع إلى حقبة ما
في بداية التسعينيات وشروع سكان آسيا الوسطى في «إعادة ّ
قبل االتحاد السوفياتي .لقد تبنى عدد كبير من واضعي السياسات في الشرق األوسط وآسيا الوسطى
أفكار القرن التاسع عشر التطورية للمجتمع ،رغبة منهم في االنتقام ،مفترضين أن القبيلة ال توجد إال
في هامش الدولة ،أو باألحرى هي بقايا أشكال ما قبل الدولة.
مــع ذلــك ،وفــي الحاضر كما فــي الـمــاضــي ،يشتغل عــدد كبير مــن الــدول انـطــا ًقــا مــن مفهوم «القبيلة»،
ولـيــس عـكـســه؛ فـقــد كــان فــي إمـكــان [ ]...الـقــذافــي أن يــزعــم أنــه شـكــل هــويــات ليبية «جــديــدة» ،ولـكــن،
كما أثبت جون ديفيس وإمريس بيترز ،كانت دعائم الفكر السياسي الثوري وسلطات األجهزة األمنية
كثيرا على المحافظة على توازن المجموعات القبلية ،مثلما كان األمر في ليبيا الملك
في ليبيا تعتمد ً
إدريس (حكم ً ،)1969 – 1951
وأيضا خالل حكم أسالفه في الحقبتين العثمانية واالستعمارية( .((1في
(((1
سن ٌّ
كل من الرئيس الصومالي سياد بري (حكم  )1991 – 1969والرئيس العراقي صدام
اإلطار نفسهّ ،
حسين التكريتي (حكم  )2003 – 1979قوانين تحظر اإلشــارة عل ًنا إلــى الهويات العشائرية والقبلية،
ومع ذلك ظل الحاكمان يدركان تمام اإلدراك أهمية هذه االنتماءات طوال فترة رئاستهما .واألمر عينه
ينطبق على أسباب فشل بــول بريمر ومساعديه في العراق في التعرف إلــى أهمية استمرار التحالفات
والزعامات القبلية سنة 1993؛ إذ كانوا على العكس يعتبرونها منظومات «إقطاعية» أتت قوات التحالف
الذي قادته الواليات المتحدة لزعزعتها والقضاء عليها .وقد أدى هذا الفشل إلى عرقلة جهود مسؤولي
بدا من اإلقرار بأهميتها( .((1وعلى
االستخبارات األميركية من الدرجة المتوسطة ،وهم الذين لم يجدوا ًّ
حد تعبير مجلة إيكونوميست ،أضحت العشائر العراقية في السنوات األخيرة «آالت سياسية نشيطة»،
كبيرا على الساحة الوطنية(.((1
وتؤدي ً
دورا ً
إن ال ـهــويــة الـقـبـلـيــة ،شــأنـهــا ش ــأن األس ــس األخـ ــرى لـلـهــويــة االج ـت ـمــاع ـيــة ،بـمــا ف ــي ذل ــك ع ــاق ــات الـقــرابــة
والمواطنة والهوية الوطنية ،هي نتاج للعقل البشري (وأحيانا لإلنثوغرافيين والسياسيين ً
أيضا)؛ فهذه
األشـكــال ال وجــود لـهــا كـمــوضــوعــات يمكن عـلـمــاء األنـثــروبــولــوجـيــا فصلها عــن الـسـيــاقــات االجتماعية
والثقافية مــن أجــل توثيقها وتصنيفها داخــل خــانــات .كما أن أنـســاق المعنى هــذه تتغير بتغير الـظــروف
(10) John Davis, Libyan Politics: Tribe and Revolution, an Account of the Zuwaya and their Government (London: I. B.
Tauris, 1987), and Emrys L. Peters, The Bedouin of Cyrenaica: Studies in Personal and Corporate Power, Edited by Jack
Goody and Emanuel Marx, Cambridge Studies in Social and Cultural Anthropology; 72 (Cambridge, UK: Cambridge
University Press, 1990).
(11) I. M. Lewis, «Kin II-Sung in Somalia: The End of Tribalism?,» in: William A. Shack and Percy S. Cohen (eds.),
Politics in Leadership: A Comparative Perspective (Oxford: Clarendon Press, 1979), pp. 13-44.
(12) Dale F. Eickelman, «Culture and Identity in the Middle East: How they Influence Governance,» in: Neyla Arnas
(ed.), Fighting Chance: Global Trends and Shocks in the National Security Environment (Washington, DC: Potomac
Books, 2009), p. 157.
(13) «As Potent as Ever: Iraq’s Tribes May Hold the Balance of Power,» Economist, 22/5/2010, pp. 50-51.
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الـتــاريـخـيــة ،وتختلف بــاخـتــاف سياقها الـسـيــاســي ،إذ يمكنها أن تــأتــي فــي سـيــاق مــؤسـســة دولــة قــويــة أو
ضعيفة ،كما يمكنها أن توجد في مجتمع استعماري أو في مجتمع محتل.
يوفر مفهوم «التشابهات العائلية» ،من بين أفكار أخــرى بشأن الــوالءات الشخصية والجماعيةً ،
بديل
الخ ـتــزال الـعـمــل الـسـيــاســي فــي مـبــدأ «جــوهــري» وحـيــد؛ فـسـكــان الـقـبــائــل الـمـغــربـيــة ،عـلــى سـبـيــل الـمـثــال،
يـشــرحــونــه ،ل ــدى مـنــاقـشـتـهــم تـصــورهــم عــن الـقـبـيـلــة ،ب ـطــرق مـخـتـلـفــة ،بـحـســب الـجـيــل ال ــذي يـنـتـمــون إلـيــه
وبحسب وضعهم االجـتـمــاعــي .واألف ــراد الــذيــن ينتمون إلــى الطبقات االجتماعية والسياسية المهيمنة
غ ــال ـ ًـب ــا م ــا ي ـش ــرح ــون األي ــدي ــول ــوج ـي ــات ال ـق ـب ـل ـيــة ب ـط ــرق م ـع ـق ــدة ،وي ـس ـت ـخــدمــون ـهــا أدا ًة ل ـت ـقــويــة ال ـت ـحــال ـفــات
الـسـيــاسـيــة مــع الـمـنـتـمـيــن إل ــى الـمـجـمــوعــات الـقـبـلـيــة األخـ ــرى ،وأي ـ ًـض ــا لـتـعــزيــز مــواقـفـهــم ت ـجــاه الـسـلـطــات
الـحـكــومـيــة .لــذلــك نـجــد أن اإلثـنــوغــرافـيـيــن الـعــامـلـيــن فــي الـمـجـتـمـعــات الـقـبـلـيــة كـثـيـ ًـرا مــا تـقــوم تـصــوراتـهــم
ح ــول ع ــاق ــات ال ـق ــراب ــة وال ـت ـن ـظ ـي ـمــات ال ـق ـب ـل ـيــة ع ـلــى ال ـم ـع ـلــومــات ال ـت ــي ي ـقــدم ـهــا األفـ ـ ــراد ال ـم ـن ـت ـمــون إلــى
الطبقة المهيمنة اجـتـمــاعـ ًـيــا وسـيــاسـ ًـيــا ،عـلــى الــرغــم مــن أن هـنــاك بــو ًنــا شــاسـ ًـعــا بـيــن مفاهيم الـهــويــة القبلية
ل ــدى ال ـعــامــة م ــن رجـ ــال ال ـق ـبــائــل— نــاه ـيــك ع ــن ن ـســائ ـهــا— وم ـثــل ه ــذه األيــديــولــوج ـيــات الــرس ـم ـيــة لــدى
الطبقة المهيمنة.
يقاوم أعيان القبائل بشدة الجهود اإلدارية أو التوثيقية الرامية إلى تثبيت العالقات القبلية ،ألن من شأن
مثل هذه اإلجــراءات أن تعرقل قدرتهم على التجاوب بمرونة مع األوضــاع المستجدة .وهكذا ،قامت
احتجاجات في سلطنة عمان سنة  1988في إثر إقدام وزارة الداخلية على نشر دليل بتسميات القبائل
وأفـخــاذهــا وأسـمــاء أماكنها بــذريـعــة االسـتـخــدام اإلداري فـقــط( .((1وبـعــد فـتــرة قـصـيــرةُ ،سـحــب الــدلـيــل من
رسميا ،كــان السبب «أخـطــاء» فــي الكتاب ،ولكن السبب غير الرسمي كــان مــر ّد احتجاجات
الـتــداول.
ً
شـيــوخ الـقـبــائــل (بــاإلضــافــة إلــى مـســؤولــي ال ــوزارة) إلــى أن نـشــر هــذا الــدلـيــل أسـفــر عــن تجميد الـعــاقــات
القبلية في الزمان والمكان .وأكد أندرو شريوك بدوره مقاومة قوية في األردن للجهود الرامية إلى تثبيت
العالقات القبلية عن طريق توثيقها كتاب ًة(.((1
هـنــاك خـلــل فــي تـقــديــم تـعــريــف نـظــري عــام للقبيلة يـتـجــاهــل أجـهــزتــه الـمـفــاهـيـمـيــة الـمـتــداخـلــة المختلفة؛
فاإلنثوغرافيون واإلداريــون والرحالة األجانب ينظر إليهم عــادة كـ «مراجع علمية» ،بحيث إن أسئلتهم
تقريبا ،انتزاع أكثر التمثيالت المجتمعية «علمية» من مخبريهم ،وفقًا لتصورات المخبرين
تروم دو ًما،
ً
الشخصية عن التعلم ووعيهم بالتقاليد األدبـيــة .في المجتمعات القبلية ،مثل هــذه التمثيالت العلمية
تـتـطـلــب فــي ال ـع ــادة االس ـت ـخــدام الـمـتـقــن لــأن ـســاب الـتـقـلـيــديــة الـمـحـفــوظــة أو الـمـكـتــوبــة أو ال ـش ـفــويــة .إن
م ـثــل ه ــذه الـتـمـثـيــات األيــديــولــوج ـيــة مـهـمــة ف ــي ح ــد ذات ـه ــا ،ولـكـنـهــا ال تــأخــذ ف ــي الـح ـس ـبــان اسـتـيـعــابــات
المجتمع الـثـقــافـيــة ،الضمنية منها واإلجــرائـيــة ،والـتــي قــد تصير بديهية إلــى درجــة أنـهــا تـجــد تـعـبـيـ ًـرا عنها
في الصمت فقط.
( ((1سلطنة عمان ،الـمــرشــد الـعــام لـلــواليــات والـقـبــائــل فــي سلطنة عمان ،إعــداد وتصنيف عــادل الحديدي (مسقط :وزارة الداخلية،
.)1986

(15) Andrew Shryock, Nationalism and the Genealogical Imagination: Oral History and Textual Authority in Tribal
Jordan (Berkeley: University of California Press, 1997), pp. 101-110.
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القبائل في الفكر االجتماعي األوروبي
ركــز كثير من علماء األنثروبولوجيا على المجتمعات القبلية في منطقة الشرق األوســط ،ظ ًّنا منهم أن
فهمها يـنـفــض الـغـبــار عــن إشـكــالـيــة جــوهــريــة فــي الـفـكــر الـسـيــاســي األوروبـ ــي :مــا هــي ال ـشــروط الــدنـيــا أو
األســاسـيــة الــازمــة لــأفــراد كــي يتعاونوا فــي مــا بينهم فــي المجتمع بشكل َّ
منظم؟ هــذا الـســؤال الهوبزي
(نسبة إلى الفيلسوف اإلنكليزي توماس هوبز) صمد حتى أواخــر الستينيات من القرن الماضي .كان
االعتقاد السائد أنه ال توجد سلطة «حكومية» دائمة في المجتمعات القبلية ،لذلك كان الحفاظ على
يعبر عنه
النظام السياسي،
مبدئيا وحصر ًيا ،يتم بفضل التقابل المنظم بين الفئات ،والذي ً
ً
غالبا ما كان َّ
باستعارة «األصــل المشترك» .وهـكــذا ،ساهمت عــوامــل العنف واالعـتـمــاد على الــذات واالحـتـكــام إلى
األعراف األخالقية المشتركة لفئة اجتماعية في حفظ النظام.
كما يوضح بول دريش ،الذي عمل مع القبائل في شمال اليمن ،فإن سكان القبائل في مثل هذه المنظومة
«قد يغيرون أماكنهم داخل فئتهم ،ولكن ال يمكن أن يبقوا بال مكان»( .((1وبعبارة أخرى ،فإن التمثالت
الثقافية عن الشرف والفرد والوالء مرتبطة ً
أصل بـ«مبدأ» االنتماء إلى القبلية .هذه التمثالت إنتاج ثقافي
وليست حــاالت يمكن رصــدهــا مـبــاشــرة فــي الدينامية االجتماعية «الفعلية» .وأشــار بــول دريــش وبــرنــارد
هيكل ،في معرض مناقشتهما الفكر السياسي اليمني من خــال مصطلحات «اإلســامــي» و«القبلي»،
شموليا يبدو وكأنه يجعل الهويات القبلية تشتغل بطريقة مختلفة عن
إلى أن المفهومين يقدمان خطا ًبا
ً
الهويات غير القبلية ،ولكن في الواقع ،ال يلجأ سكان القبائل ،عكس نظرائهم غير القبليين في المدن
اليمنية ،إلى العنف أو إلى المواقف السياسية التي تعرقل المرونة في التكيف مع األوضاع المتغيرة(.((1
لتسليط المزيد من الضوء على هذه الفكرة ،سنتوقف عند الحالة العراقية منذ االحتالل األميركي؛ فللسفر
عبر بعض المناطق  -كما فعلت قافلة شاحنات آتية من الرمادي ومتوجهة إلى الفلوجة عام  - 2004كان
الـســائـقــون المنتمون إلــى عـشـيــرة الـبــونـمــر ،إحــدى عـشــائــر قبيلة الــدلـيــم ،يـهـتـفــون« ،دلـيـمــي! دلـيـمــي!» عند
دنوهم من إحدى الحواجز على الطريق( .((1وكان ُيطلب منهم في بعض األحيان مزيد من المعلومات
كافيا .وكما يشرح بــارام ،فإن قبيلة الدليم
والتفصيالت ،ولكن تحديد القبيلة أو العشيرة عادة ما يكون ً
الكبرى لم تشتغل ككتلة منذ عهد الوالي العثماني في بغداد ،مدحت باشا ()1883 – 1822؛ إذ ال تزال
القبائل تتقاتل وتدافع بعضها عن بعض كوحدات متفرقة ،ولكن ليس على المستويات العليا من الهرم
القبلي ،بل على المستويات الدنيا للـ«حمولة» ،أي فرع من العشيرة .وقد تنشأ هذه المجموعات بطرق
مختلفة ،كما أن الهويات يمكن ان تتذبذب بصورة ملحوظة .في عام  ،2004على سبيل المثالُ ،أوقف
ستة سائقين شيعة ينتمون إلــى عشيرة «ربيعة» ،إحــدى عشائر «الجنابيين» ( 90في المئة من الجنابيين
سـ ّنــة ،و 10فــي الـمـئــة شـيـعــة) ،فــي طــريـقـهــم إلــى الـفـلــوجــة ،عـنــد حــاجــز لـلـثــوار ،حـيــث كــانــوا يـنــوون تسليم
(16) Paul Dresch, «The Significance of the Course Events Take in Segmentary Systems,» American Ethnologist, vol.
13, no. 2 (May 1986), p. 319.
»(17) Paul Dresch and Bernard Haykel, «Stereotypes and Political Styles: Islamists and Tribesfolk in Yemen,
International Journal of Middle East Studies, vol. 27, no. 4 (November 1995), pp. 424-426.

( ((1أماتزيا بارام ،قنوات االتصال الشخصي 9 ،تشرين األول /أكتوبر .2009
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إمــدادات إلــى الجيش األميركيُ .ذبــح خمسة سائقينُ ،
قلما لتغيير
وأطـلــق الـســادس لمجرد أنــه استخدم ً
«جنابيا» ً
«جناني» ،والجنانيون ُهم مجموعة شيعية صغيرة تنتمي
بدل من
انتمائه في بطاقة هويته فأصبح
ً
ّ
وح ّل مشكل الصراع الذي خ ّلفته عملية ذبح السائقين الخمسة الحقًا بفضل
إلى القبيلة الس ّنية الكبرىُ .
المصالحة العشائرية التي رفض آية الله السيستاني المشاركة فيها.
خــال انتفاضة آذار/م ــارس  1991فــي الجنوب العراقي الشيعي ضــد نظام حــزب البعث ،تموقع معظم
القبائل الشيعية خــارج الحلبة ،فــي ترقب وتــوق إلــى معرفة الجانب الــذي ستكون لــه الغلبة .فقط عدد
قليل منهم ساند الحكومة أو المتمردين .وخصص آية الله العظمى السيد محمد صادق الصدر (1943
كثيرا من وقته للعمل مع العشائر في جنوب العراق ،والتوفيق بين فقه العشائر أو العرف وبين
– ً )1999
(((1
الشريعة (انظر كتابه فقه العشائر) .بحسب تقدير بارام  ،فإن هذا االختيار لم يكن حركة دينية بقدر ما
كــان محاولة لزيادة شعبيته وعــدد أتباعه .وعلى خطى الــوالــد ،قــام ابنه ،مقتدى الصدر ،بتشكيل جيش
المهدي ،وحصل على الدعم القبلي .مع ذلك ،وكما في حالة اليمن ،التي وصفها دريش وهيكل كما
أسلفنا ،ليس هناك ما يدل على أن القبائل المناصرة كانت تنطلق من خلفية دينية ال من تحالفات ظرفية.

المجتمع األخالقي المشترك
إن اسـتـخــدام الـقــوة لـيــس الـمـفـهــوم الـثـقــافــي األســاســي الــوحـيــد الـســائــد لــدى سـكــان القبيلة فــي المجتمع
األخــاقــي المشترك ،بل هناك مفاهيم ثقافية أساسية أخــرى ،كاإلقناع والوساطة والـشــرف والتفاوض.
السلطة ،كقوة ،موجودة بالتأكيد في بعض الحاالت ،ولكن اإلقناع األخالقي ً
أيضا حقيقي .من خالل
تع ُّلم وسائل اإلقناع ،يكتسب الفرد وسام الشرف في المجتمعات القبلية ،إلى درجة أن اإلقناع أكثر من
حضورا في دينامية المجتمع القبلي .وعلى الرغم من أهمية اإلقناع والخطابة ،كما هو
استخدام القوة
ً
الشأن في المجتمعات األمازيغية في شمال أفريقيا على سبيل المثال ،فإن هناك فقط عد ًدا محدو ًدا من
أناسا آخرين على اعتماد استراتيجيات أو إجــراءات عملية
الدراسات عن الطرق التي ُيقنع بها الناس ً
معينة ،ســواء تعلق األمــر بقبائل منطقة الــريــف فــي الـشـمــال المغربي ،والـتــي أعلنت نفسها كجمهورية
ّ
مستقلة فترة وجـيــزة فــي العشرينيات مــن الـقــرن الماضي ،أو تلك الـمــوجــودة فــي جبال األطـلــس الكبير
المغربية والـمـنــاطــق الـجـنــوبـيــة ،والـتــي قــاومــت بـنـجــاح الـحـكـ َـم االسـتـعـمــاري الـفــرنـســي مــن بــدايــة الحماية
الفرنسية (واإلسبانية) في سنة  1912حتى سنة .1930
تمثّل قبائل بني بطاو في سهل تادلة ،القريب من سفوح جبال األطلس المتوسط في المغربً ،
مثال ال
(((2
حرفيا «أبناء» .أما «بطاو»،
يمكن اختزاله في فكرة القرابة المشتركة ؛ فكلمة «بني» هي كلمة عربية ،تعني ً
فـهــي كلمة أمــازيـغـيــة تعني ِ
«قـســم أو ج ــزء» .ويعتبر زعـمــاء بـنــي بـطــاو ،بــاإلضــافــة إلــى مـســؤولــي الحكومة،
القبيلة جز ًءا من تكتل أو «كونفيدرالية» قبلية أكبر ،ولكن التكتل األكبر يوجد فقط ككيان إداري وكمجال
( ((1أماتزيا بارام ،قنوات االتصال الشخصي 13 ،تشرين األول /أكتوبر .2009

( ((2لـمــزيــد مــن التفصيالت ،انـظــرDale F. Eickelman, «Les Tribus et les mouvements islamiques en Afrique du Nord :
et au Moyen Orient,» dans: Hosham Dawod (dir.), La Constante tribu: Variations arabo-musulmanes, quaero (Paris:
Demopolis; Fondation maison des sciences de l’homme (FMSH), 2013), pp. 36-47.

المحور :راهن القبيلة في الوطن العربي ()2
لوحتلاو تايعادتلا :نهارلا انتقو يف يلبقلا ءامتنالا

أيديولوجي ساهم في الماضي كإطار إلبرام تحالفات سياسية أوسع .وال يوجد أي دليل تاريخي يشير
إلى أن هذه الكيانات األوسع كانت تملك صالحية التصرف كمجموعة؛ فسكان القبيلة يفسرون عالقة
بعضهم ببعض وعالقتهم بــالـغــربــاء عــن القبيلة ،كاألنثروبولوجيين مـثـ ًـا ،مــن خــال اسـتـخــدام االسـتـعــارة
والمجاز .وفــي بعض األحـيــان تستل َهم االستعارة من أجــزاء الشجرة ،كاألغصان والـفــروع والـجــذع ،وفي
عبر عن العالقة باستخدام عناصر من جسم اإلنسان ،كاألوردة والشرايين.
أحيان أخرىُ ،ي َّ

لـفـهــم كـيــف يـسـتــوعــب سـكــان القبيلة مجتمعهم ،مــن الـمـهــم أن نــاحــظ أنـهــم ال ي ـشــددون عـلــى النسب
األب ــوي م ـجــدِّ ًدا لـعــاقــاتـهــم بـعـضـهــم بـبـعــض ،عـلــى الــرغــم مــن ارت ـبــاط هــذا الـمـفـهــوم بــاسـتـعــارات الشكل
عبر أحد سكان القبيلة عن ذلك بقوله« :نحن
االجتماعي التي توفرها رموز الدم وأجزاء الشجرة .وقد ّ
مـثــل ف ــروع ش ـجــرة ،ولـكــن كــل ف ــرع مـسـتـقــل ب ــذات ــه» .وأك ــد أن ال ـتــذرع بـحـجــة األص ــل الـمـشـتــرك ال يــؤطــر
بالضرورة حــدود التحالفات العشائرية والسياسية .في الــواقــع ،يلجأ سكان القبائل في غــرب المغرب
بشدة إلــى مفهوم «القرابة» عند تفسيرهم العالقة بين استعارات أجــزاء األشـجــار وجسم اإلنـســان وبين
البنية االجتماعية التي ينتمون إليها .هذا المصطلح ال يعني بالضرورة القرابة الحقيقية أو المفترضة؛
فالقرابة تصب في روافــد متباينة ،إذ يمكنها أن تتطور من خــال التعاون مع الجيران وترتيبات الرعي
المتبادلة وعالقات القرابة والمواالة ،وغيرها من أواصــر المصالح المشتركة .وفكرة القرابة مهمة ،وال
تقتصر على السياقات القبلية وحــدهــا .ومــن الناحية العملية ،ال يمكن تسجيل تـعــدادات الجماعات
وتفريعاتها في أي لحظة بشكل مضبوط .وعلى الرغم من كون سكان القبائل يتصورون أن العالقات
بين األفراد والجماعات قائمة في البنية نفسها (أي بنية استعارة الشجرة أو «الدم») ،فإن هناك اختالفات
في كيفية تطبيق هذه المفاهيم المنهجية على جماعات حقيقية.
يدعي سكان القبيلة في المجتمع القروي المحلي أنهم مترابطون بعالقة أبوية (من بين عالقات أخرى)،
ّ
ولكن ال أحد منهم يستطيع أن يثبت على وجه التحديد كيف يرتبط جميع األفراد داخل مجموعة في
ما بينهم .عند اإللحاح عليهم لتحديد األواصــر بشكل دقيق ،يجيب سكان القبيلة عمو ًما ،قائلين إن
األشخاص «األكبر س ًّنا» هم من يعرفون هذه األواصــر ،أو إن هذه العالقات تمتد إلى األزمنة الغابرة،
تاريخيا ،و ُيلجأ إليه إلضفاء الشرعية على التحالفات االجتماعية في الوقت
أي إلى ماض غير محدد
ً
الحاضر .فسكان القبيلة ال يسألون بعضهم البعض عن إثباتات دقيقة لمثل هذه العالقات.
األهم في تحديد االنتماء القبلي هو من يتحلى بروح جماعية ويتعامل وفق هذه الروح بطريقة مستدامة
مــع الـمـنــاسـبــات الطقوسية والـسـيــاسـيــة .وتتجلى الـمــرونــة فــي «الـجـمــاعــة» بــوضــوح فــي جميع التكتالت
القبلية الـمـحـلـيــة؛ فــالـجـمــاعــة ليست هيئة رسـمـيــة ،وإنـمــا تـتــألــف مــن أرب ــاب الـعــائــات أو رؤس ــاء الخيام
الذكور البالغين ،الذين يتشاورون في ما بينهم بشكل غير رسمي بشأن القضايا ذات االهتمام المشترك.
الرحل والخالفات في شأن حقوق المياه والمراعي ،والتعاقد مع
وتشمل هذه القضايا حركات قبائل ّ
الـمـعـلــم الـقــرآنــي لتعليم األط ـفــال الـمـبــادئ الـقــرآنـيــة األول ـيــة ،وصـيــانــة الـضــريــح الـمـجـ َّـيــر بــاألبـيــض والــذي
يؤوي «الولي الصالح» – تُعرف الجماعات المحلية كلها بأحد األولياء الصالحين في قرى المغرب -
وااللتزامات الجماعية المماثلة.
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يـمـكــن الـخـيــام الـفــرديــة أو مـجـمــوعــات مــن الـخـيــام أن تـنـفـصــل عــن جـمــاعــة قــرويــة مـحـلـيــة فــي حــال عــدم
رضاها بانتمائها الجماعي ،وتلتحق بجماعة قروية محلية أخرى ،أو تنشئ جماعتها الخاصة .تحدث
إعــادة االنتشار هذه ً
أيضا بين قبائل «الرولة» والقبائل الليبية ،وال يمكنها في أي حال من األحــوال أن
تتحدى أيديولوجية الهوية المشتركة وخصائص التفرد والتعارض المتوارثة في البيئة القبلية .والنتيجة
هي مجتمع أخالقيً ،
بدل من مجتمع «طبيعي» .ويمكن عالقات الزواج أو األرض التي ترثها الزوجة،
أساسا إلعادة الهيكلة .وفي
أو حتى شراء أرض من طرف فرد من جماعة قروية محلية أخرى ،أن تشكل
ً
العادة ،ال يصاحب إعادة الهيكلة أي انتقال مادي لألسرة؛ إذ إن المعني بهذا االنتقال هو الجماعات
ال ـقــرويــة الـمـحـلـيــة ال ـقــري ـبــة ،وذل ــك ألس ـبــاب عـمـلـيــة صــرفــة .ون ـظ ـ ًـرا إل ــى ه ــذه ال ـت ـحــوالت ال ـهــويــات ـيــة ،فــإن
التسميات اإلدارية الرسمية للجماعات القروية المحلية غير دقيقة في جميع الحاالت تقريب ًا ،ويعتبرها
سكان القبائل نسخة من الهوية المستخدمة فقط ،إلى حين االتصال الرسمي بالمسؤولين المحليين.
تـعـتـمــد خـطــوط الـتـقـسـيــم الـسـيــاســي عـلــى تــأويــل عــدد مــن الـعــوامــل الـمـعـقــدة ،كــاإلقــامــة وال ـقــرابــة والــرعــي
والـتـســويــات المرتبطة بــاألرض ،مــن بين اعـتـبــارات أخــرى؛ فسكان «الـقـبــائــل» ال يتجاوبون بطريقة شبه
آلـيــة مــع الـتـحــديــات الـتــي تــواجــه مختلف الـفـئــات االجتماعية الـتــي ينتمون إلـيـهــا .فــي الـسـيــاق المغربي،
مفهوم «القرابة» يتيح حرية تصرف ال يستهان بها إزاء سيرورة الحوادث وفي كيفية شرعنة الخيارات
الـسـيــاسـيــة .وعـلــى الــرغــم مــن كـثـيــر مــن االخ ـتــافــات اإلقـلـيـمـيــة ،فــإن هـنــاك «تـشــابـ ًهــا عــائـلـ ًـيــا» مـشـتــر ًكــا بين
مفاهيم القبيلة لدى ٍّ
كل من آسيا الوسطى والشرق األوسط؛ فسكان القبيلة يعتبرون أنفسهم ،على األقل
أخالقيا ،من دون أن يمنعهم ذلك من منافسة
جزئيا ،في تعارض مع وحدات قبلية أخرى مماثلة لهم
ً
ً
غير القبليين ً
أيضا .وربما يكونون أكثر مناعة وتحصي ًنا ضد الحركات الدينية المتطرفة .وكما يسجل
(((2
أنــدرو شــرايــوك  ،فما دام األردنـيــون القبليون يربطون اإلسالميين بالفلسطينيين ،فإنهم لــن يتجاوبوا
مع التطرف الديني؛ فالهوية القبلية آخذة في الصعود ،حتى في أوساط الطالب في الجامعة األردنية.
وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الجماعات الدينية ،مثل جماعة اإلخــوان المسلمين ،للتأقلم مع
نسبيا أمــام نـفــوذهــم .فــي سياق
الـبِـنــى القبلية والـعـمــل داخـلـهــا ،فــإن الـعـشــائــر األردن ـيــة تـظــل حـصـ ًنــا مني ًعا ً
مماثل ،يؤكد داود فــي أشمل مسح للعشائر فــي الـعــراق المعاصر ،أن زعـمــاء القبائل يـقــرون بشدة بأن
أدواره ــم السياسية الــوطـنـيــة تعتمد عـلــى تـحــالــف وثـيــق مــع قــواعــدهــا المحلية ،والـقــدرة عـلــى تعبئة تلك
القواعد في صف الدولة والجهات عبر الوطنية الفاعلة في الوقت الراهن(.((2

خاتمة
لم تتأكّ ل الهويات القبلية بشكل ال رجعة فيه لمصلحة التماهي مع الدولة واألمة والدين .وكما يشير
ريتشارد تابر ،فإن مفهوم الدولة يعارض فكرة القبيلة ليس باعتبار األولى «قوة خارجية» فحسب ،ولكن
ً
ـادرا ما كانت القبيلة خــارج نفوذ الــدولــة وسيطرتها
أيضا باعتبارها المثل األعلى للسلطة السياسية .ونـ ً
( ((2أندرو شرايوك ،قنوات االتصال الشخصي 11 ،تشرين األول /أكتوبر .2009

(22) Hosham Dawod, «Tribus et pouvoirs en Iraq: De Saddam Hussein au général Petraeus,» dans: Dawod (dir.), pp.
215-239.
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)2(  راهن القبيلة في الوطن العربي:المحور
نهارلا انتقو يف يلبقلا ءامتنالا: لوحتلاو تايعادتلا

 وكذا تحليل مفاهيم، تابر يقترح تحليل التعاقب التاريخي لقوة وضعف سلطة الدولة وسيطرتها.كليا
ً
((2(
 وعلى الرغم من كون القبيلة.  أو تعارض بين القيم الثقافية،»الدولة والقبيلة على أنها «حدود للعقل
 على،منهجيا وبــا هــوادة فــي إيــران الـقــرن العشرين مــا قبل الـثــورة
والسلطة القبلية تعرضتا لــإضـعــاف
ً
.((2( فإنها على األقل شهدت انبعا ًثا موق ًتا منذ الثورة اإليرانية،سبيل المثال
مزاعم الدول الحديثة القائلة إنها جوهر ًيا تتعارض
كما أن ليس من المناسب أن نقبل من دون تمحيص
َ
 و ُتـظـهــر دراسـتــان حديثتان كيف تساهم األنـســاب ومــزاعــم األصــل.)مــع قيم االنـتـمــاء القبلي (والـ َّنـ َـسـبــي
في تأطير فكرة أحقية السلطة السياسية واالجتماعية في المملكة العربية السعودية واإلمــارات العربية
 شأنه شأن، فإنه جزء من الحياة الحديثة، ومع أن االنتماء القبلي والنسبي ليس ظاهرة كونية.((2(المتحدة
.أشكال االنتماء األخرى
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