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القبائل، :  وهي الطابعذات  الضفة الغربية وقطاع غزة بثالثة أنواع من اهلياكل العائلية          يتميز اتمع الفلسطيين يف     
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، وشبكات غري رمسية، ونظم ثقافية قائمة على الدفاع عن الـشرف            )وخباصة تلك امللقاة على الذكور     ( حمددة سلوكية
  . يف أصوهلا ويف بقاء أمهيتهاودفع العار، فهي متمايزة جداً
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  القبائل

 ذات الطابع حتتل القبائل احلقيقية املرتبة األدىن أمهية على الصعيدين السياسي واالجتماعي من بني اهلياكل الثالثة               
 ويقـدر .  تزال تعيش حىت اليوم حياة شبه بدوية       ما اليت   ،وال يوجد سوى عدد ضئيل من القبائل الفلسطينية       . العشائري

 يف قطاع غزة، ونسبة أدىن من ذلـك         %25- من السكان الفلسطينيني يتحدرون من أصول قبلية         %15بأن حنواً من    
وحىت هذه  ). ريفية( حبيث تتحدر الغالبية العظمى من السكان الفلسطينيني من أصول مستوطنة            -بكثري بالضفة الغربية  

  .غاً فيهالالتقديرات يرجح أن يكون مبا
 يف حد ذاتـه     يعد والذي   ، القبلية بني الفلسطينيني بدرجة كبرية إىل التخلي عن منط احلياة البدوية           يرجع احنسار 

نتاجاً طبيعياً للحداثة، وإىل القلق الفائق على األمالك، وعلى حقوق امللكية، وعلى حدود امللكيات، وهي السمات اليت                 
 تعد القبائل البدوية تتمتع بالقدرة الفعلية والقانونية علـى          ومن ناحية أخرى، مل   . ميزت الصراع اإلسرائيلي الفلسطيين   

فاجلنوح إىل االستقرار   . حريةالتنقّل حبرية داخل فلسطني من الناحية العملية، كما هو حال قدرا على رعي مواشيها بِ              
لك، يعترب الـسكان مـن      وباإلضافة إىل ذ  .  التقليدي للعمل جعل القرابة القبلية أقل أمهية       وحدوث تغريات يف التعريف   

البدو الفلسطينيني من بني أكثر اجلماعات حرماناً من الناحية االقتصادية باملنطقة، وهو ما يزيد من احنـسار نفـوذهم                   
  .السياسي

أقل من نظريا مبختلف أرجـاء شـبه        يف فلسطني   برغم أن أمهية القبائل على الصعيدين السياسي واالقتصادي         
فأمناط الزواج، وهـو  . ، لكن اهلوية القبلية لتلك اجلماعة احملرومة تظل قوية     ةق، واألردن، وسوري  اجلزيرة العربية، والعرا  

  . القبلية إىل حد بعيداألعراف تزال متليها ما والوحيد هلوية اجلماعة، هماملقياس امل
نيت عـشر قبيلـة      حبيث يتألف كل احتاد من اث      ؛غزة منظمة ضمن ستة احتادات قبلية، أو صفوف       إن القبائل يف    

غزة هي األحيوات، والترابني، والتياهـة، وجبـارة، والعزازمـة،          يف  واالحتادات القبلية   . على األقل ) عشرية(إفرادية  
بلية الواقعة  الضفة الغربية بأا أكثر عزلة من الناحية اجلغرافية، وهي تقيم بالقرى اجل           وتتميز القبائل املقيمة يف     . هالنيواجل

. وجد جمموعات مشتتة من قبائل صغرية يف القدس الشرقية ويف الضفة الغربية لوادي األردن أيضاً              ما ت ك. شرقي اخلليل 
  . غري مالئمة على مر التاريخ لإلنتاج الزراعيأراٍضالضفة الغربية تستوطن يل املصادفة أن القبائل املقيمة يف وليس من قب

  العشائر

أكثر ترابطاً من القبائل البدوية، حىت إا أضحت أعظم أمهية منذ تفكك فلسطني بأا تتميز التركيبة العشائرية يف 
. 2000هياكل السلطة الفلسطينية أثناء االنتفاضة الثانية، أو ما يعرف بانتفاضة األقصى اليت اندلعت شرارا سنة 

ها يف نسب واحد، من عدة عائالت موسعة على األقل تدعي اشتراك) ومجعها محائل(تتألف العشرية، أو احلمولة 
وتتضمن كل عائلة موسعة بشكل عام أبناء عمومة الذكر، وأبناء هؤالء . ومترابطة من خالل ذرية اآلباء من الذكور

من ) وأبناؤهم(وبناء على ذلك، يصبح أبناُء اإلناث اللوايت اقترنّ برجال من خارج احلمولة . وزوجام وأوالدهم
  .بطهم باحلمولة اجلديدةاحلمولة األخرى، ألن هذا النسب سري
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 وبالتايل جيمع بينها رابطة الدم، غري أن هذا الزعم غالباً ما ، أن العشائر تزعم بأن هلا جداً مشتركاًبالرغم من
كما أن عملية طرد .  من الناحية التارخيية مما قد يتوقع املرءتفلتاًيكون زائفاً، على اعتبار أن حدود اإلطار العائلي أكثر 

.  اإلطار العائلي أكرب من نظريا يف العامل العريب، وهو األمر الذي متليه الضرورة غالباًتفلتاًنيني وتشتتهم جعل الفلسطي
 املرء بدالً من أن تبنيها ،فمخيمات الالجئني تشتهر بأا تعيد بناء اهلوية العشائرية بناء على القرية اليت هي مسقط رأس

 أو ، أو العائالت اليت توزعت على املناطق اجلغرافية، وغالباً ما تسعى البيوت اإلفرادية.على الروابط العائلية احلقيقية
وإذا كان . تعرضت للتهميش ألسباب أخرى إىل االلتصاق بعشرية حملية أوسع نفوذاً، فتختلق القصص عن جد مشترك

، وجتري تعديالت على شجرة العائلة من مصلحة تلك العشرية استيعاب هذه العائلة اجلديدة، فسوف تقوم ذا األمر
ومبرور الوقت، يطوي النسيانُ طبيعة االندماج الفعلي، برغم أنه من املرجح أن تظل العائلة اجلديدة . بناء على ذلك

  .على هامش العشرية ردحاً من الزمن
شرية مصدر األمن  العأوالً، تعد. قائها يف العصر احلديثهمت يف بأسأدت العشائر وظائف تارخيية عديدة 

سيما إذا كانت محولة قوية، آخذين  فالغرباء سيفكرون مرتني قبل التهجم على فرد من عشرية، ال. الفردي والعائلي
ونشري إىل أنه عندما تكون الدولة قوية وميكن االعتماد عليها يف محاية . بعني االعتبار أن العشرية ستأخذ بثأره ال حمالة

 الزدهار سبباً رئيساًوقد أصبح هذا . لعشائر، لكن دورها يقوى عندما تكون الدولة ضعيفةاملواطنني، يضعف دور ا
  .العشائر الفلسطينية سواء يف ظل االحتالل اإلسرائيلي أم يف ظل ظروف تفكك السلطة الفلسطينية

املعلوم أن احلمائل تعتمد ومن . ثانياً، لطاملا كانت العشائر أداة تنظيمية على مر التاريخ يف تعهد األراضي املشاع
يف على الزراعة بشكل أساسي، والعشائر القروية تتقاسم مسؤوليات االعتناء باألرض يف أغلب األراضي اخلصبة 

). ، أي األراضي اليت متلكها الدولة، يف بعض األحياناملشاعباستثناء العقارات أو األمالك اخلاصة، واألراضي (فلسطني 
 سنة منذ أن أقرت اإلمرباطورية العثمانية مدونة قانون األراضي لشكل مستمرملشاع تراجعت بغري أن أمهية األراضي ا

 1981 لسنة، ومنذ االعتراف القانوين املتنامي بامللكية اخلاصة يف ظل احلكم الربيطاين واألردين، وخباصة منذ 1858
وبالتايل اعترى الضعف إحدى الركائز . طانيةالضفة الغربية لغايات استياملشاع يف عندما صنفت إسرائيل األراضي 

   .االقتصادية للحياة العشائرية
نتقل املسوغ االقتصادي للتنظيم العشائري اآلن من التعهد املشترك لألراضي املشاع إىل الرفاهية املادية املشتركة ا

 األخرية مؤسسات أو منظمات واتت الكثري من العشائر يف السنوبناء على ذلك، شكل. يف الفترات االقتصادية الصعبة
وكان هذا . غري حكومية أو أدوات مؤسساتية أخرى من أجل إدارة أموال أبناء احلمولة واستثمارام بطريقة مشتركة

 حيث ؛غزة، لبقاء العائالت اإلفرادية، ال سيما يف  اليت تعتمد على العشرية وتوزيع الثروة ضرورياً،النوع من اإلدارة
كما أن أفراد العشائر ممن يعيشون يف الشتات يسهمون يف هذه .  واملدخرات غري متوفرة يف األغلب،درةفرص العمل نا

  .الصناديق بعشرات اآلالف من الدوالرات يف بعض األحيان
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 اليت تقف وراء قوة العشائر الفلسطينية إىل جانب األساسني املنطقيني األمين ،القوة الدافعة املستمرة الثالثة
ملن يبحث عن شريك حياته يف جمتمع نصف مهماً توفر العشائر مصدراً إذ  ؛قتصادي هي العنصر االجتماعيواال

  .الزجيات فيه تكون بني أبناء العمومة، ما جيعل من العشرية يف معىن أوسع شبكة مؤمتنة يف كافة املناسبات االجتماعية
وغالباً . لشرف الذي يوحد بني كافة األفراد الذكورجيمع هذه الروابط معاً هو ميثاق اإن عنصر اللُحمة الذي 

يتعهد . ما يكون امليثاق اتفاقاً رمسياً مكتوباً، على عدة صفحات، يربط بني كافة العائالت املشتتة اليت تؤلف احلمولة
ب هلا ألسباب شخصية أو أسبا (أي هجوٍمهؤالء األفراد يف هذا امليثاق بالوالء لبعضهم البعض، ويتفقون على أن 

ومبا أن اتمع الفلسطيين يتقاسم النظام .  هجوماً على كافة أفراد احلمولةعلى أحد األفراد يعد) عالقة بالشرف
االجتماعي القائم على الدفاع عن الشرف وعلى دفع العار والذي يعترب شائعاً يف الدول املتوسطية، ال ميكن لألفراد 

ة اجتماعية قوية المحة، إنه مبثابة ماد. م وعلى عائالمجيلبوا العار على أنفسهانتهاك هذا امليثاق بسهولة من غري أن 
ويف ظل غياب مثل هذه الدولة، غالباً ما يصبح ميثاق الثأر . وخباصة يف ظل غياب دولة فاعلة ميكنها صيانة األمن العام

  . املبدأ املهيمن هوواالنتقام
املقدمة وهي أن العشائر وشيوخها ميلكون نفوذاً حملياً كبرياً، لكنه ال تبقى مالحظة أخرية ينبغي اإلشارة إليها يف 
وهذا يعين أنه ال ميكن لعشرية أن يمن أو حىت تؤثر يف السياسات . يرقى إىل مستوى النفوذ على املستوى الوطين

يف . اسية بطريقتنيغري أن العشائر تكتسب أمهية سي. الوطنية الفلسطينية على نطاق واسع بفضل أفرادها ومسعتها
وقد اكتشفت محاس . مبجموع أفرادها -الطريقة األوىل، ميكن أن تكتسب العشائر نفوذاً سياسياً حبكم أا مؤسسة 

وال تزال محاس أقوى لغاية اآلن من أي عشرية . يف غزة هذه احلقيقة اآلن بعد أن دخلت يف مواجهة مع العشائر 
العشائر باخلطر الذي يهددها بسبب سياسة محاس، بدأت بالتحرك )  بعضأو(مبفردها، لكن بعد أن شعرت كافة 

كما تتحول العشائر يف الطريقة الثانية إىل أداة حتتل أمهية حمورية يف انتخاب ممثلني يف أي دائرة بعينها . بطريقة منسقة
ت إىل التمثيل النسيب على أساس لكن بعد أن حتول قانون االنتخابا. عندما جيري تنظيم االنتخابات على أساس الدوائر

  .وطين ونظام الدائرة الواحدة، ال بد وأن تتراجع أمهية العشائر يف االنتخابات التشريعية يف املستقبل
يتراوح حجم العشائر الصغرية يف العادة بني عدة عشرات وعدة مئات من األفراد الذكور، يف حني ميكن أن 

  .د ذكريصل حجم العشرية الكبرية إىل ألف فر

  العائالت املرموقة

فلسطني هو العائالت النخبوية املرموقة يف املناطق احلضرية، وهي عبارة يف  العشائري الطرازالتجمع الثالث من 
وهناك العديد من العائالت الفلسطينية . عن تركيبة اجتماعية متتد على سائر األراضي العربية منذ اإلمرباطورية العثمانية

فة جيداً من هذه الطبقة االجتماعية املرموقة، أو ما يعرف باألعيان، مثل عائلة احلسيين، والنشاشييب، البارزة واملعرو
والدجاين، وعبد اهلادي، وطوقان، والنابلسي، واخلوري، والتميمي، واخلطيب، واجلعربي، واملصري، وكنعان، 
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 ظلت يمن على الساحة السياسية الفلسطينية ،ةوهذه عائالت ممتد. والشكعة، والربغوثي، والشوا، والريس، وغريها
  . تزال حتتل موقعاً بارزاً نسبياً حىت يومنا هذاماات من القرن املاضي، ونيحىت عقد الثماني

مبعىن أن . لو نظرنا إىل خارج منطقة األناضول، جند أن الدولة العثمانية حكمت إمرباطوريتها بطريقة غري مباشرة
يف ) غالباً ما أصبح أبناؤها مسؤولني حمليني(ؤولني حمليني وعلى عائالت حملية مرموقة اسطنبول اعتمدت على مس

األراضي العربية، وكان هؤالء مبثابة وسطاء يف فرض سلطة العثمانيني على السكان مستخِدمني يف سبيل ذلك طرقهم 
ظ يف القرن التاسع عشر عندما منحهم كما أن استقاللية هؤالء األعيان احملليني زادت بشكل ملحو. وقناعام اخلاصة

الباب العايل مزيداً من السلطات وحرية التصرف، بناء على قدرم أساساً على جباية املزيد من عائدات الضرائب إىل 
ولعب الضباط العسكريون الناجحون، والشخصيات البارزة من العلماء، والنخبة التجارية اليت . احلكومة املركزية

ويف أعقاب إقرار مدونة قانون األراضي لعام .  يف صنع العائالت املرموقةمهماًبقوة على حنو متزايد، دوراً كانت تربز 
  .، أصبحت العائالت املرموقة من كبار مالّك األراضي أيضاً يف خمتلف أحناء فلسطني وبالد الشام1858

هم، كذلك فعل الربيطانيون أثناء فترة كما أن العثمانيني اعتمدوا على تلك العائالت املرموقة يف ضمان حكم
 يف ظل احلكم الربيطاين، حيث جتلت يف ، بالطبع،وقد وصلت التوترات بني العائالت املرموقة إىل ذروا. االنتداب

ت هربينما اشتوعرفت العائلة األوىل بعداوا املتزايدة للربيطانيني، . املنافسة التارخيية بني عائليت احلسيين والنشاشييب
واستطاع الربيطانيون ممارسة لعبة فرق تسد، فأضعفت اتمع الفلسطيين، . األخرية بتعاوا مع سلطات االنتداب
فلسطني أثناء العشرينات والثالثينات من الصهيونية الناشئة موطئ قدم هلا يف ووفرت بيئة مناسبة لكي جتد احلركة 

  .القرن املاضي
. رموقة كوسطاء بينهم وبني السكان الفلسطينيني بالضفة الغربية وقطاع غزةستخدم األردن ومصر العائالت املا

كما . دعم األردن بشكل أساسي العائالت املرموقة طاملا أا آثرت عدم املشاركة يف السياسات ذات الطابع الوطين
 السياق، كان رؤساء البلدات، ويف هذا.  ملساعدا على إدارة القطاعيف غزة اعتمدت مصر على عائليت الشوا والريس 

ورؤساء جمالس البلديات يف املدن، وغريهم من املسؤولني احملليني البارزين بالضفة الغربية وغزة يف اخلمسينات 
  .والستينات من القرن املاضي يتحدرون دائماً من هذه العائالت األرستقراطية

ألوىل من احلكم اإلسرائيلي، على وضعها املتميز، حافظت العائالت املرموقة، حىت خالل السنني اخلمس عشرة ا
برغم أا جنحت بشكل متزايد إىل مناصرة خط أكثر وطنية على حنو ينسجم مع النفوذ املتنامي ملنظمة التحرير 

 ؛)وما بعدها(ات يوتبنت إسرائيل سياسات متناقضة إزاء العائالت املرموقة يف الثمانين. اتيالفلسطينية يف حقبة السبعين
ومن ناحية أخرى، واصلت إسرائيل السعي إىل تنظيم االحتالل بطريقة غري . ا ساعد على تراجع مكانتها يف اتمعمم

همت سياسات إسرائيلية أخرى يف إضعاف أسوعلى صعيد آخر، . مباشرة عرب توزيع املناصب من خالل األعيان
يف ادرة األراضي من أجل تنفيذ مشاريع استيطانية أهم هذه السياسات كانت مص. العائالت املرموقة بشكل مباشر

وكانت النتيجة مصادرة مساحات . 1981 سنةالضفة الغربية، حبيث اتسعت رقعة هذه املشاريع بشكل سريع بعد 
 اليت مل تكن ، اليت فقدت القدرة أيضاً على السيطرة على األراضي القروية األخرى،واسعة من أراضي تلك العائالت
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وباملثل، قوضت سياسةُ الرابطات القروية اليت عمرت زمناً قصرياً مكانة .  وإمنا كانت متارس سلطة قوية فيها،ملكاً هلا
  .العائالت املرموقة عرب حتويل املوارد إىل النخب الريفية احملرومة من الطبقة الثانية

 طبقة وسطى مثقفة، أو خنبة ضعفت مكانة العائالت املرموقة أيضاً نتيجة لتطور اتمع، وخباصة بعد بروز
وقد . سياسية جديدة، ألقت بثقلها بشكل حاسم خلف منظمة التحرير الفلسطينية يف الثمانينات من القرن املاضي

ت هذه النخبة اجلديدة يف تعبئة اتمع الفلسطيين يف الثمانينات وهو األمر الذي أدى إىل ميش العائالت أسهم
  .1993 و1987 سنيتسي إىل حد بعيد، وأدى أيضاً إىل اندالع االنتفاضة األوىل بني املرموقة على الصعيد السيا

. 1994 سنةاحناز أغلب العائالت املرموقة إىل فتح على املستوى السياسي مع تشكيل السلطة الفلسطينية يف 
وطنياً سائداً جاء منسجماً  قفاًمووباإلضافة إىل ذلك، كان يوجد بعض العائالت املرموقة املستقلة سياسياً، لكنها تبنت 

يف الواقع، كان لدى العائالت املرموقة مصلحة يف االستقرار . يديولوجيا اليت تبنتها فتح مبوجب اتفاقات أوسلومع األ
ويف بروز دولة فاعلة نسبياً على اعتبار أن تلك هي الظروف الوحيدة اليت تسمح لألعيان باستخدام جمموعات مهارام 

ومن ناحية أخرى، تعمل الفوضى وايار الدولة يف صاحل أولئك . مبا حيقق هلم أعظم املزايا) الثقافة واملوارد(الفائقة 
وهذا أحد االختالفات . الذين حيملون البنادق ويستخدمون العضالت، وهذه ليست امليزة اليت يتحلّى ا األعيان

أكمل قوة عندما تكون الدولة ضعيفة، يف حني جيين األعيان أكثر فالعشائر تكون يف . الرئيسية اليت متيزهم عن العشائر
  .العوائد يف ظل دولة قوية

  القبائل، والعشائر، والعائالت يف ظل عرفات

كما أشرنا منذ قليل، أضعفت االنتفاضةُ الفلسطينية األوىل نفوذَ العشائر الفلسطينية والعائالت املرموقة ألا 
اليت (أكدت هذه النخبة . توى االجتماعي، خنبة جديدة ذات توجهات عصرية نسبياًأوصلت إىل السلطة، على املس

على السلطة املؤسساتية ولعبت دوراً ) عرفت أيضاً بنخبة االنتفاضة، أو احلرس الفيت على حد تعبري خليل الشقاقي
تمع املدين ميثل أمناط التنظيم االجتماعي ونشري إىل أن ا. الضفة الغربية وغزة يف بناء منظمات اتمع املدين يف حامساً

 ويعتمد ،الذي يتميز بأنه رأسي(األفقي وغري العائلي، واليت تقف على طريف نقيض مع التنظيم االجتماعي العشائري 
  ).على الروابط العائلية
 الذين كانوا  لكي يعزز دعائم سلطته ونفوذ قادة منظمة التحرير الفلسطينية؛"سياسة التناقضات"تبنى عرفات 

فعلى الرغم من أن خنبة االنتفاضة، أو . 1994 سنةيقيمون يف اخلارج وعادوا من املنفى، من تونس يف األغلب، يف 
 بسبب نفوذه احمللي ؛"التونسية"احلرس الفيت كان مرتبطاً مبنظمة التحرير، لكنه ظل يشكل خطراً على منظمة التحرير 

 وتقوية قبضته السياسية، انتهج عرفات ،ودف إضعاف هذه النخبة املنافسة. غزةالفائق داخل جمتمع الضفة الغربية و
وعلى  وتعزيز السياسات القائمة على العالقات الشخصية، ،سياسات صممت بغرض تقويض السياسات املؤسساتية

  .زيز سلطتهختصار، عمل ياسر عرفات على إعطاء السياسة صبغة قبلية كوسيلة لتعوبا. العائالت واحملسوبيات
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إن الدفع يف اجتاه منح سلطات للقادة احملليني، وخباصة أولئك الذين ينتمون إىل عشائر قوية، سيساعد على 
غري أن اخلطوة . إضعاف القادة الوطنيني واألحزاب اليت ال تتمتع بقاعدة جغرافية معينة، لكن سريوق لكافة الفلسطينيني

 كانت يف إقرار قانون ، يف ظل عرفات،ة القبلية على السياسات الفلسطينيةالوحيدة واألعظم أمهية حنو إضفاء الصبغ
بناء ) النتخاب الس التشريعي الفلسطيين( والذي جرت االنتخابات الربملانية ، الذي حظي بدعم فتح،االنتخابات

 دائرة انتخابية، وكان لزاماً 16قسم هذا القانونُ الضفةَ الغربية وقطاع غزة إىل . 1996يناير  /عليه يف كانون الثاين
وكان .  وفقاً لنظام ال يشترط احلصول على أغلبية مطلقة،انتخاب كافة املمثلني الربملانيني انطالقاً من مقاطعام األم

أغلب احملللني قد أوصوا بتطبيق مبدأ الدائرة الواحدة، بنظام متثيل نسيب ملنطقة جغرافية صغرية مثل األراضي اخلاضعة 
كان ذلك سيصب يف غري مصلحة الشيوخ احملليني، واألرستقراطيني، وزعماء العشائر ، لكن. لطة الفلسطينيةللس

وعلى سبيل املقارنة، تجري إسرائيل األكرب من حيث املساحة ومن حيث عدد . واألعيان ممن ال يتمتعون مبكانة وطنية
  .ة الواحدةالسكان انتخاباا بناء على نظام التمثيل النسيب والدائر

أصبحت العشائر األداة اليت تصنع القادة يف دوائرها اخلاصة وذلك من خالل املناورة غالباً من أجل ضمان 
وحىت يف احلاالت اليت دعمت فيها العشائر مرشحني من خارج محولتها، أضحى ديوان . إيصال أفرادها إىل الربملان

  .لصفقات أثناء احلملة االنتخابيةالعشرية حمط تركيز املناقشات السياسية وإبرام ا
مبرملان من قادة العشائر، ومتكيف بدرجة كبرية مع : م من أجل إنتاجهاأمثر القانون االنتخايب عن النتائج اليت ص

وقد استقال أشهر .  عدا انتخاب عدد ضئيل نسبياً من املستقلني والقادة الوطنينيفيمارغبات عرفات ووزارته، 
 والرجل الذي حصل على أعلى نسبة من ،اليت فازت بعضوية الس التشريعي الفلسطيينالشخصيات الوطنية 

  .األصوات، الراحل حيدر عبد الشايف، من الربملان يف اية املطاف واصفاً إياه بأنه عدمي الفائدة
شائرية يف ظل قيادة  واملصممة لترسيخ املصاحل القبلية والع،املؤسسة الرئيسية األخرى التابعة للسلطة الفلسطينية

 ومنحتها ،)والعشائرية الكبرية(وقد شرعت هذه اهليئة وضعية اجلماعات القبلية . عرفات هي هيئة الشؤون القبلية
وباإلضافة إىل إسناد . سلطات من وجوه عدة، ليس أقلها توجيه موارد الدولة حنو التشكيالت االجتماعية القبلية

ت هيئة الشؤون القبلية على تقويض مؤسسات فرض القانون الرمسية عرب تشجيع الوظائف على أساس احملسوبية، عمل
جتدر اإلشارة إىل أن مكتب رئاسة . القبلية يف حل الصراعات" الصلحة"أي طريقة  -" غري الرمسي"قطاع العدالة 

صاحلة من أجل يف علميات امل" رد سريع" عملت كقوة ،السلطة الفلسطينية قام بتشكيل وحدة متخصصة من الوسطاء
وباإلضافة إىل وحدة الوسطاء القبليني . شاملة) أو عشائرية( وحتوهلا إىل حروب قبلية ،منع تفاقم عمليات القتل القبلية

حل الرتاع وفقاً للقانون (واإلصالح ) القانون السائد(هذه، شكلت السلطة الفلسطينية هيئات متخصصة بالعرف 
  ).السائد

جب املراقب من تفعيل الوساطات القبلية وقانون العرف القبلي بوصفه تطوراً إجيابياً للوهلة األوىل، رمبا يتع
وهذا ما قامت به فعالً . مصمماً للتقليل من اخلصومات االجتماعية الداخلية بني اجلماعات االجتماعية الفلسطينية

لكن هناك عيوب . 2000 سنةبدءاً من بدرجة معينة، وخباصة بعد تدمري املنشآت التابعة لشرطة السلطة الفلسطينية 
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وعلى سبيل املثال، متيل القبائل األكثر . خطرية يف مثل هذه املقاربة عدا إضعافها للمؤسسات القضائية الرمسية بفلسطني
  مما حيرمها من أي؛قوة إىل التمتع بقدر أعلى من العدالة، وجيري إقصاء املرأة بطريقة منهجية من عملية العدالة القبلية

  .عدالة، وال يتمتع األفراد وال العائالت املهمشة، كما النساء، بأي محاية يف ظل القانون القبلي
 فعندما يقدم عنصر من الشرطة أو ؛عملت السلطة الفلسطينية كما لو كانت قبيلة كبرية يف عدد من احلاالت
ة الفلسطينية الدية بدالً من فتح حتقيق مسؤول أمين، على اخلصوص، على قتل مدين فلسطيين، غالباً ما تدفع السلط

  .رمسي وحتميل املعنيني املسؤولية شخصياً
نورد مثاالً أخرياً على إضفاء الصبغة القبلية يف ظل عرفات وذلك يف عمليات التجنيد اليت تقوم ا األجهزة 

وبالتايل تصبح . مييل كل جهاز أمين إىل جتنيد أعضاء جدد من عشائر معينة).  جهازا14ًيوجد حنو من (األمنية املتنوعة 
. األجهزة األمنية امتداداً لسياسات العشائر ومصاحلها، ومن ثَم تنعكس املنافسات بني العشائر على األجهزة األمنية

 رئيسي يف ذلك  مسهمية، لكنها عاملصحيح أن املنافسات العشائرية ليست املصدر الوحيد النقسام األجهزة األمن
  .االنقسام

كان اهلدف من إضفاء الطابع القبلي على السياسة، كما سبق أن أشرنا، إضعاف النخبة اجلديدة واألحزاب 
 كانت محاس والكوادر ، اخلصوص، على وجهويف حني أن املقصود من هذه السياسة. والفصائل السياسية اليت متثّلها

، فقد هدفت أيضاً إىل )اليت أظهرت أا أكثر تنظيماً من فتح(حرير الفلسطينية تليسارية يف منظمة الالتابعة لألحزاب ا
ويف هذا السياق، عملت فتح على حتويل نفسها إىل حزب كبري .  يف فتح من نفوذها أيضاًالشابةجتريد العناصر 

ويف حني ال يوجد لدى . ائم على احملسوبياتومشتت أضفى مسحة اجتماعية وسياسية على من يريد التمتع بالنظام الق
وانسجمت . 1994القبائل والعشائر ميول إيديولوجية حبكم طبيعتها، فقد كانت سعيدة بركوب عربة فتح بعد العام 

وأصبحت فتح اخليار املفضل لدى أغلب . األجندة السياسية لعرفات بشكل رائع مع مصاحل القبائل والعشائر الفلسطينية
  .العشائر

   2008 و2000دور العشائر يف ظل ظروف تفكك الدولة، بني عامي 

 يف أعقاب ايار مفاوضات 2000 اليت بدأت يف العام ،على النقيض من االنتفاضة األوىل، قوت االنتفاضةُ الثانية
وجه عام  من حكم السلطة الفلسطينية على عهد عرفات عززت بفالسنوات الست. السالم، نفوذ العشائر الفلسطينية

ولذلك . السياسات العشائرية وأضعفت السياسات اليت تعتمد على املؤسسات لألسباب اليت تقدمت اإلشارة إليها
وحقيقة أن .  يف وضع جيد لالستفادة من األزمة االجتماعية اليت أحدثتها انتفاضة األقصىبشكل عامأضحت العشائر 

ومع . ا جعلها أكثر جاذبيةممطيع توفري احلماية واألمن ألفرادها، العشائر الرئيسية أصبحت مسلحة اآلن عنت أا تست
  .تفكك قوات الشرطة واألمن، محل العديد من األعضاء أسلحتهم ببساطة وعادوا إىل مقرات العشائر

سرعان ما اارت مؤسسات فرض القانون والنظام التابعة للسلطة الفلسطينية مع اندالع االنتفاضة الثانية، ويعود 
وبناء على ذلك، دمرت . ك بدرجة كبرية إىل أا أصبحت األهداف الرئيسية للنشاطات العسكرية اإلسرائيليةذل
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ومع شلّ عمل قوات الشرطة، بالكاد . إسرائيلُ كافة مراكز الشرطة ومباين األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية
إلطار املؤسسايت للسلطة الفلسطينية، ما أرغم اتمع الفلسطيين على ، دمر اوباختصار. استمر النظام القضائي يف العمل

ويف سياق هذه العودة إىل دولة أقرب ما . العمل يف غياب أي سلطة رمسية، سواء السلطة الفلسطينية أم قوات االحتالل
 والقيام ببعض ،ري األمن يف وضع مثايل لتوف-أي العشائر-تكون يف طبيعتها إىل اهلوبيسية، باتت اجلماعات البدائية 

  .الوظائف االجتماعية األساسية ألفرادها
أصبحت قدرة العشائر على توفري احلماية ألفرادها ميزة ضرورية يف احلياة الفلسطينية يف ظل الغياب شبه املطلق 

بني الفصائل للدولة، وخباصة أن األعمال املناهضة إلسرائيل أفسحت اال ببطء أمام مزيد من االقتتال الداخلي 
ووجد الفلسطينيون من أبناء العشائر الضعيفة أنفسهم أكثر عرضة للجرائم على .  وزيادة معدالت اجلرمية،الفلسطينية

وغالباً ما كان يف استطاعة الفلسطينيني من أبناء العشائر . اعتبار أن أمساء عائالم مل تشكل رادعاً حيول دون وقوعها
والسبب هو أن ارمني يدركون العواقب اخلطرية . اجلرمية ببساطة بسبب أمساء عشائرهمالقوية جتنب الوقوع ضحايا 

  .اليت ستترتب على مهامجة شخص من عشرية قوية
وباإلضافة إىل ضمان األمن الشخصي، أضحت العشائر مالذاً لألمن املادي يف ظل ظروف شهدت معدالت 

أية وظائف قليلة شاغرة من قبل أفراد العائلة، وخباصة يف اقتصاد يمن كان جيري شغل . بطالة مرتفعة واقتصاداً منهاراً
وباإلضافة إىل ذلك، غالباً ما تعيد العشائر توزيع املداخيل . عليه األعمال التجارية الصغرية اليت تديرها العائالت

وأصبح هذا النوع . بقاءالشحيحة على كافة الوحدات العائلية، ما يضمن حصول كافة أفرادها على موارد تكفيهم لل
، أمراً متعارفاً عليه مع )يف النهاية، كانت هذه إحدى الوظائف القدمية للعشائر(من إعادة التوزيع العائلي للموارد 

ويتوقع من أفراد العشرية من أبناء الشتات . تأسيس صندوق للعشرية يديره أفراد من كبار السن املؤمتَنني من أبنائها
وهو اإلجراء الضروري ملنع ظهور معدالت مرتفعة من حاالت سوء  -يف غزة الصندوق، السيما  يف هذا اإلسهام

  .التغذية واحلرمان بني الفلسطينيني
اعتمد هذا االقتصاد على . رمسي أيضاًر دوراً رئيسياً يف اقتصاد غري يف ظل غياب تشريعات الدولة، لعبت العشائ

ملثال، كانت العشائر تقيم بشكل دوري حواجز على الطرقات وتتقاضى جباية وعلى سبيل ا. االبتزاز يف بعض احلاالت
كما . وهنا أيضاً، كانت هذه النشاطات جتري يف قطاع غزة بشكل أساسي. من املركبات للسماح هلا باملرور بأمان

 الصحافيون زادت عمليات اخلطف اليت تقوم ا العشائر من أجل احلصول على فدية خالل تلك الفترة، حيث شكل
ومتيزت النشاطات اإلجرامية األخرى، مثل سرقة السيارات وإعادة بيعها، بتنظيمها على امتداد اخلطوط . أهدافاً مفضلة

ويف حني أن ظاهرة التهريب . وأضحى التهريب مصدراً رئيسياً للمال بالنسبة إىل بعض العشائر. العشائرية أساساً
ة، غري أن احلاجة إليها أكثر إحلاحاً يف القطاع، وبالتايل أصبحت جتارة مرحبة متفشية يف كل من الضفة الغربية وغز

 وبعد تشديد احلصار ، اليت فازت فيها محاس،2006سنة وهذه احلقيقة أصبحت أكثر جتلّياً يف أعقاب انتخابات . هناك
  .الذي فرضته إسرائيل على القطاع
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 بالنسبة إىل ، للدخلمهماًاجلانب املصري من احلدود مصدراً يشكل التهريب عرب األنفاق اليت متتد بني رفح و
مهدانه القوية تسيطر على العديد من أنفاق التهريب هذه، وأفيد بأن عشرية الس.  اخلصوص وجهعلى بعض العشائر

نود  ويبدو أن الوقود والسجائر والسلع االستهالكية الرائجة األخرى هي أكثر الب،وتتقاضى عموالت على استخدامها
 والقدرة اليت أظهرا ،وتقول إسرائيل بأنه جيري استخدام هذه األنفاق أيضاً يف ريب األسلحة. املهربة شيوعاً إىل غزة

 ألنه أفيد بأن هذه الصواريخ من نوع كاتيوشا ال ؛محاس مؤخراً على إطالق الصواريخ على عسقالن تؤيد هذا الزعم
وأ ة بطريقة مامن نوع القسام، وبالتايل ال بدا وصلت إىل غز.  

فقد كان عرفات مصدر .  أثر سليب على العشائر الفلسطينية2004نوفمرب  /كان لوفاة عرفات يف تشرين الثاين
 الذي وزع وسيطر على عمليات توزيع املناصب على احملسوبيات من اجلهات الفاعلة املتنوعة، مبا ،التحكم الشخصي

 ومل تتمكن السلطة الفلسطينية وال فتح وال منظمة التحرير الفلسطينية من احللول حمل .يف ذلك العشائر املتحالفة معه
فعباس ال يتمتع بالروابط وال بالتاريخ .  من حيث قدرته على رسم سياسات وسلوكيات العشائر والتالعب ا؛عرفات

 ذراعها للعشائر والتشجيع على ثقافة ويف حني تواصل فتح مد. وال باملعرفة بشبكات العشائر ودينامياا بعكس عرفات
 تزال عاجزة عن امتالك مهارة عرفات يف التالعب  ماكوسيلة لتقويض حكم محاس هناك، فهييف غزة الثأر 

  .بالسياسات العشائرية
قاب  يف أعيف غزة رمبا جتلّى التمثيل األبرز لتزايد نفوذ العشائر يف الفترة اليت اارت فيها السلطة الفلسطينية 

ففي أعقاب انسحاب إسرائيل، سيطرت العشائر القوية على . 2005 يف سنةانسحاب إسرائيل من املستوطنات هناك 
وسواء أكانت .  اليت متتد مبوازاة الشاطئاملهمةوهي العقارات  -بعض من أراضي املستوطنات اليت جرى إخالؤها 

 تزال عاجزة عن طرد العشائر من أراضي تلك  ما، غزةيفالسلطة الفلسطينية حتت سيطرة فتح أم حتت سيطرة محاس 
  .املستوطنات حىت يومنا هذا

  سياسات العشائر يف ظل حكم محاس لغزة

يف فلسطني  من نفوذ احلركة 2006يناير  /عزز فوز محاس يف االنتخابات النيابية اليت جرت يف كانون الثاين
وكان عدم استعداد فتح للتنازل عن امتيازات . ألقوى دائماً حيث كانت هي ايف غزة بدرجة كبرية، وعلى اخلصوص 

 السبب الرئيسي لسبعة عشر شهراً من التوتر وسفك - بعد أكثر من عقد من حكم احلزب الواحد بفلسطني - السلطة 
وخشية من انقالب عسكري وشيك، بدأت محاس بعمليات هجومية استمرت أربعة . الدماء الدوري بني محاس وفتح

. ، وطردت قوات فتح من القطاع من الناحية العملية2007يونيو  / يف حزيرانيف غزة ستهدفت فيها فتح أيام وا
  .، باتت محاس حتكم مبفردها غزة2007يونيو  /وابتداًء من حزيران

واستمتعت . تبنت محاس يف البداية موقفاً متشدداً من العشائر كجزء من خطة واسعة لفرض القانون والنظام
 يف املئة بني 50اليت كانت قد زادت بنسبة  -فمعدالت اجلرمية . يف غزة بنجاح كبري خبفض مظاهر الفلتان محاس 
كما حظرت محاس بفاعلية استخدام العشائر والفصائل للحواجز .  عادت إىل مستوياا املعتادة-2006 و2005عامي 
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ملظاهر املسلحة العلنية، وإطالق األعرية النارية يف حفالت وحظرت محاس أيضاً ا. األمنية وعمليات االبتزاز املصاحبة هلا
بية بسبب محلتها اهلادفة إىل وحققت محاس نتائج جيدة يف املسوح الشع. الزفاف، وارتداء األقنعة يف املناسبات العامة

 العصبية الوالء واملقصود من. ن محاس تبنت يف خطاا موقفاً صرحياً مناوئاً للعصبيةأحىت . النظام والقانونفرض 
وكان التحدي السافر هلذا . جلماعة معينة، وهي تراث قدمي وذو شأن يف العامل العريب، تعمق يف البحث فيه بن خلدون
  .النوع من الوالء مبثابة جمازفة سياسية ختوضها محاس، لكنها جمازفة يبدو أا ستفوز فيها

 القوية ،تبطة بالعشائر، فبدأت بإخضاع عشرية دغموشسعت محاس يف غمرة محاسها إىل حلّ امليليشيات املر
فبعد أن . Alan Johnston مراسل حمطة يب يب سي أالن جونستون 2007مارس  /اليت كانت قد اختطفت يف آذار

 وبعد معركة ضارية ، دغموش بالوسائل العسكريةرير جونستون، الحقت محاس عشريةفشلت املالطفات يف حت
وبعد أن فرغت من .  وأطلقت سراح جونستون،يوليو، أذعنت عشرية دغموش /مستهل متوزباألسلحة الرشاشة يف 

وهي عشرية تعرف بعالقاا  -أكتوبر  /إخضاع ميليشيا دغموش، انتقلت إىل مواجهة عشرية حلّس يف تشرين األول
ل ميليشيا عشائرية أخرى ويف حني استطاعت محاس إنزال اهلزمية مبيليشيا حلّس، فقد ذُهلت من تدخ. الوثيقة بفتح
ومبا أنه ليس من عادة العشائر أن تتوحد يف وضعية دفاعية مشتركة، فقد كان ذلك مبثابة تطور مثري . للدفاع عنها

  .للقلق
وبرغم أن محاس .  باستخدام مقاربة أكثر حنكة وتعقيداً يف تعاملها مع عشائر غزة2008 سنةبدأت محاس يف 

ويبدو . من املظاهر العلنية املسلحة، فقد مسحت ألفراد امليليشيات حبمل أسلحتهم سراً تزال تتمسك موقف متشدد ما
أن محاس توصلت إىل قناعة بأن حماولة حتدي العشائر مباشرة أسلوب مثري لإلشكاليات من الناحية السياسية، وخباصة 

تمادها مقاربة أكثر توازناً يف تعاملها وتأمل محاس، باع. يف غزة أن فتح تبنت العشائر كمركبة لتقويض سلطة محاس 
  .مع العشائر، بأن تتمكن من حتييد املعارضة العشائرية حلكم محاس، وهي سياسة يبدو أا تؤيت مثارها

فبدالً . عمدت محاس إىل تغيري خطاا بدرجة معينة كجزء من محلة إجيابية كبرية دف إىل التودد إىل العشائر
، عمدت محاس إىل مدح العرف بوصفه قانوناً ينسجم مع الشريعة اإلسالمية بدرجة "يةالعصب"من حماولة إضعاف 

كما أثنت محاس على العادات االجتماعية احملاِفظة اليت تتمسك ا العشائر التقليدية، معترفة بذلك . كبرية ويكملها
  .بأا تشاركها تلك القيم عينها

أليب بعض العشائر على البعض اآلخر، بدالً من أن جتتمع على رمبا تعلمت محاس أيضاً الدرس املتمثل يف ت
 والعديد من املزاعم اليت تفيد بأن محاس تقيم حتالفات وثيقة مع بعض ،وهناك أدلة قوية. معارضة سياسات محاس

ة حلماس  حال، يبدو أن االستراتيجية املهيمنوعلى أي. يف غزة دف إضعاف نفوذ العشائر الكبرية ،العشائر الصغرية
، وعلى أنه يتعني أن تتضمن استخدام كل يف غزة قائمة على حتييد قدرة العشائر على العمل كمركبة لبسط نفوذ فتح 

  .من العصي واجلزر
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  العشائر واإلسالم السياسي

كالية أو إن القبائل والعشائر والعائالت املرموقة تشكيالت اجتماعية ال تتقبل على العموم الرتعة اإلسالمية الرادي
. لكنها بالتأكيد قوى تشجع على األعراف االجتماعية احملاِفظة اليت متيل إىل التمسك بالوضع السائد. الرتعة اجلهادية

. ، اامات بأا تكن ميوالً جهادية، لكن ذلك خطأ يف التفسرييف غزةسيما العشائر  ومؤخراً، وجهت إىل العشائر، ال
 ومن قائدها الذي يستخدم اخلطاب ،ميليشيا عشرية دغموش واليت تسمى جيش اإلسالمويبدو أنه نابع أساساً من 

لكن حتديد ما إذا كان فرد من .  الذي كان يعمل مراسالً لدى حمطة يب يب سي،اجلهادي يف تربير خطف الصحايف
يديولوجيات األفالقصد هو أن ميليشيا العشرية ستتحاشى . عشرية دغموش حيمل نزعة جهادية أمر ال أمهية له

أي أن امليليشيا ستتصرف . الراديكالية، يف معرض دفاعها عن مصاحل عشريا، وتقوم بنشاطات تصب يف مصلحتها
وبناء على ذلك، ليس باألمر . يديولوجي صرفأبطريقة حتافظ على تلك املصاحل بطريقة عملية، وال تقوم بذلك بدافع 

  .صاحل العشرية عرب إطالق اسم إسالمي على امليليشيا التابعة هلااخلارج عن املألوف أن يتم التعمية على م
جنوب إيطاليا واليت أجراها إدوارد دراسة املعنية بالعشائر املقيمة  يف تعمل العشائر الفلسطينية، بطريقة تذكّرنا بال

ة سيعملون على تقدمي مصاحل ، وفقاً للرتعة العائلية غري األخالقية، مبعىن أن أعضاء العشريEdward Banfieldبانيفيلد 
عكس ت ا، ولكنهة وال غري أخالقية أخالقيدعه األعمال ال تومثل هذ. عشريم على سائر الروابط االجتماعية األخرى

وبالتايل، فإن خطف صحايف من أجل احلصول على فدية، أو . ببساطة هيمنة اهلوية العشائرية يف ظل الظروف احلالية
عرب توفري املوارد (مبثابة دفاع عن املصاحل املادية للعشرية " أجرة املرور اآلمن" أجل ابتزاز إقامة حاجز على طريق من

ويف حني أن هذه األعمال رمبا تربك املراقب اخلارجي على اعتبار أا مثار قياسي لإلشكاليات، أو حىت غري ). املالية هلا
وهذه . ة األخالقية مع الدفع مبصاحل العشرية من قبل أفرادهاأخالقية، غري أنه ينظر إليها على أا تنسجم من الناحي
سيما يف ظروف تفكك الدولة أو يف ظل غياب سلطة   ال،الرتعة العائلية غري األخالقية تنمو يف األوساط العشائرية

 املنطقتني، ومنح هذه األعمال امساً إسالمياً، وهو األمر الذي صدف أنه حدث يف. الدولة، كما يف الصومال أو غزة
وهو العمل الذي يقوم به دائماً (يعمل فقط على إخفاء حقيقة أن اهلدف هو محاية املصاحل العائلية ال رفع راية اجلهاد 

تؤكد هذا " اإلسالمية"وحقيقة أن التوتر كان يشوب العالقات بني محاس وهذه العشائر وميليشياا ). أفراد منفصلون
  .الواقع

 تزال مايف الواقع، . الشخصيات الرفيعة من العلماء أو رجال الدينيف فلسطني ت املرموقة لطاملا أجنبت العائال
.  كما يف أكثر املناطق يف الشرق األوسط،فلسطنييف العالقة اليت جتمع بني طبقة التجار العليا وكبار رجال الدين قوية 

بت جتاراً أثرياء وشخصيات من كبار رجال الدين وعائلة احلسيين مثال منطي على عائلة مرموقة من مالّك األراضي أجن
  .على حد سواء، أشهرهم مفيت القدس احلاج أمني احلسيين يف زمن الربيطانيني

أدى التزايد الكبري للفرص التعليمية والتغيرات االجتماعية األخرى إىل انفتاح مجهور علماء فلسطني أمام 
 للتفسريات األكثر راديكالية دية، وهي اليت ميكن أن يكون لديها ميل قويالعائالت األكثر تواضعاً من الناحية االقتصا

غري أن الرتعة اإلسالمية الراديكالية الفلسطينية، كما الرتعة اإلسالمية الراديكالية يف أي مكان آخر، يتبناها يف . لإلسالم
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دين من يؤمن ذه الرتعة، فإم ويف حال وجد من بني رجال ال. األساس إسالميون عاديون من غري رجال الدين
  . ر رجال الدين يف العادةيكونون من صغا

  بعض االستنتاجات واملضامني السياسية: العشائر، والقبائل، والدولة

 وختفف من وطأة االيار االجتماعي يف ، فمن ناحية، تدعم العشرية بوضوح االستقرار.العشرية سيف ذو حدين •
كما أا توفر األمن الشخصي واملورد املايل الالزم للبقاء يف ظل . عن تفكك الدولةظل الظروف الصعبة الناجتة 

ومن ناحية أخرى، تضعف امليليشيات العشائرية والنظم القضائية العشائرية بشكل مباشر بناَء . الظروف اهلوبيسية
د االستخدام الشرعي للقوة، والذي يعفامليليشيات العشائرية متنع الدولة من التمتع باحتكار . الدولة وكفاءة الدولة

وحل الصراعات على الطريقة العشائرية، وإن كان يساعد على إحالل . حجر الزاوية الذي يشكّل ماهية الدولة
السلم االجتماعي يف ظل غياب الدولة، يضعف مؤسسات الدولة ومعايري العدالة غري املنحازة يف ظل ظروف بناء 

ياسات اليت تشجع على منح العشائر صالحيات رمبا تكون مالئمة يف الظروف الشديدة وبالتايل، فإن الس. الدولة
. عندما تلوح يف األفق كارثة إنسانية، أو كجزء من استراتيجية اة التمرد كما يف املناطق القبلية السنية بالعراق

الدولة أو جعلها أكثر فاعلية، لكن يوجد عيب واضح يف مثل هذه السياسات عندما يكون اهلدف تعزيز مؤسسات 
 .والذي بدوره ميكن أن يوفر مزيداً من االستقرار، واألمن، ومعايري العدالة

أضحى نفوذ العشائر الفلسطينية، . يتناسب نفوذ القبائل والعشائر وهويتها عكسياً مع نفوذ الدولة وهويتها •
السنني األربعني املاضية أو حىت أقوى منه قبل ، أقوى بكثري اليوم منه قبل أي وقت مضى خالل يف غزة وخباصة 
وحىت يف ظل . يف الواقع، أصبحت العشائر واهلوية العشائرية أعظم أمهية مع ايار السلطة الفلسطينية. عقد مضى

وبالتايل، فإنه يف . االحتالل العسكري من قبل دولة إسرائيل، لعبت العشائر دوراً أقل أمهية يف حياة الفلسطينيني
 ال تزول العشائر بعد أن تصبح الدولة أقوى وأكثر فاعلية، فهي تلعب دوراً متقلّصاً يف حياة الناس، حبيث حني

ويف حال اعترى الضعف الدولة، تلعب العشائر أدواراً أعظم أمهية، . يقتصر على النشاطات االجتماعية يف األغلب
 .مبا يف ذلك تأمني األمن احلسي واملايل

إن القبائل اليت نعرفها اليوم ال تشبه القبائل اليت عاشت .  رومانسية على القبائل والعشائرحتاشي إضفاء مسحة •
فالعشائر الفلسطينية، كما العشائر والقبائل يف أي .  سنة مضت، أو قبل قرن مضى50قبل جيل مضى، أو قبل 

ويف . دسني الالمعني ورفيعي الثقافةمكان آخر يف العامل العريب اليوم، تنجب حصتها من األطباء، واحملامني، واملهن
. حني كان يف إمكان القبائل قبل قرن أو قرنني العيش بدون أن تشعر بسلطة الدولة، فاحلالة مل تعد كذلك اآلن

والقبائل والعشائر، . فالسياسة تكمن اليوم يف الصلة القائمة على التفاعل بني الدولة واجلماعات االجتماعية املتنوعة
والدولة . لوية، واحلواسيب احملمولة يف اليد، تساعد على التوصل إىل طرق لالستفادة من موارد الدولةواهلواتف اخل

وحىت خالل . تتوصل إىل طرق من أجل االستفادة املثلى من القبائل والعشائر مبا خيدم غاياا السياسية اخلاصة
لت الصلة بني الدولة والعشائر حمور مزاولة السياسة الفترة الوجيزة من احلكم الفاعل نسبياً للسلطة الفلسطينية، شك
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 املاضية جعلت صلة الدولة بالقبائل أكثر أمهية 35الـوالثروة النفطية اليت برزت خالل السنني . والسلطة السياسية
 حنو غري وأصبح التوازن يف املوارد بني الدولة والقبائل مائالً بشدة إىل الدولة على. حىت يف الدول العربية األخرى

 ،تعرف القبائل هذه احلقيقة، وتبين استراتيجياا لالستفادة منها. معهود حىت يف اجلزء األول من القرن العشرين
ولو حاولنا النظر إىل . لكن هذا النوع من احلسابات مل يكن معروفاً من الناحية الفعلية يف الدولة املشرقية القدمية

 اليت تستخدم ،لعرب، فسوف يفوتنا مالحظة الطرق احلديثة والشديدة التباينالقبائل والعشائر من منظور لورنس ا
 .بواسطتها القبائلُ الدولةَ، والعكس صحيح

هناك فارق . تترعرع العشائر يف ظل دولة ضعيفة، يف حني تزدهر العائالت املرموقة يف ظل دولة متماسكة •
انت األكثر قدرة على االستفادة من الفراغ يف السلطة رئيسي بني العائالت املرموقة والعشائر وهو أن العشائر ك

وسواء قامت بتشكيل ميليشيا ذات شأن أم حفرت األنفاق لتهريب السلع يف . عندما اارت السلطة الفلسطينية
وعلى النقيض من . اقتصاد ال راعي له، أظهرت العشائر جدارة يف الدفع مبصاحلها يف ظل غياب سلطة الدولة

وباملقابل، جتد هذه .  العائالت املرموقة النخبوية يف املدن بالء حسناً يف مناخ هوبيسي صعب ومتقلبذلك، ال تبلي
والسبب هو أا . العائالت نفسها يف وضع أكثر مالءمة لالستفادة من دولة أكثر متاسكاً يف بيئة مستقرة نسبياً

ول إىل أروقة السلطة على حنو مثايل يف ظل تستطيع استخدام مستواها الثقايف، ومواردها، وقدرا على الوص
 .ظروف مستقرة نسبياً

متيل العشرية الفلسطينية إىل الرتعة العائلية غري . ، وستستغل األطراف اخلارجيةتيديولوجياالعشائر غري ملتزمة بأ •
والرتعة ). ةوخباصة يف ظل غياب الدول( املصممة لتقدمي مصاحلها على مصاحل سائر األطراف األخرى ،األخالقية

. يديولوجي املتطرفالعشرية ال متيل إىل االلتزام األالعائلية غري األخالقية تعين، باإلضافة إىل أشياء أخرى، أن 
 على الرغم من أن أفراداًوبالتايل، من املستبعد جداً أن تنضم العشائر، حبكم أا عشائر، إىل صفوف اجلهاديني، 

سواء كان -كما أا تعين أن العشائر متيل إىل استغالل األطراف اخلارجية . نهمرمبا يقومون بذلك مببادرة خاصة م
إذا كان " لتبديل والئها" من أجل تأمني أفضل صفقة للعشرية، وأا على استعداد -الطرف اخلارجي محاس أم فتح

ن عشرية معينة أن تكون وبالتايل، ينبغي لصناع السياسة أالّ يتوقعوا م. ذلك سيضمن هلا احلصول على صفقة أفضل
وكما أشرنا . وأمناط حتالفاا ستتبدل تبعاً موع رزمة الفوائد اليت تعرض عليها. حليفة دائماً أو عدواً لدوداً
 الدولة، كلما ضعفت استقاللية العشائر يف تغيري والئها، ضعفت أمهيتها يف حال أقدمت ةسابقاً، كلما قويت شوك

زادت أمهية وأخرى، كلما ضعفت الدولة، أصبحت العشائر جهات أكثر استقاللية، ومن ناحية . على فعل ذلك
 .تبديلها لوالئها

  
  

  

 


