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البطران*

ال�سلطة والع�شائرَ :من يحكم َمن اجتماعي ًا؟

باتت

الع�شائر جهة مقررة في المجتمع الفل�سطيني ،وكابح ًا للتطور االجتماعي في كثير من
المواقع ،بعدما �أتاح لها ذلك التفاف ف�صائل �إ�سالمية حولها ،وحتى ف�صائل وطنية مثل
جراء التنازالت
حركة ''فتح'' ،الأمر الذي �أ�ضعف الم�شروع الوطني الفل�سطيني الذي يعاني �أ�ص ًال �ضعف ًا ّ
الكبرى التي قدمها الجانب الفل�سطيني في العملية ال�سيا�سية.
تغول الع�شيرة 1في ال�ش�أن العام ،فهذه الأخيرة تكت�سب يومي ًا
لم تكن فل�سطين يوم ًا بهذا الم�ستوى من ّ
�أر�ض ًا جديدة في معركتها مع قيم الحداثة .وبعد �سيطرتها الن�سبية على الق�ضاء� ،أو �إيجادها ق�ضاء
موازي ًا ،نجدها ت�شق منافذ �سلطتها الرمزية في مجال التعليم من خالل مجال�س الإباء ،وعبر نفوذها
القوي على مدراء المدار�س ومديريات التربية والتعليم ،ف�ض ًال عن اختراقها �إلى حد ما الأحزاب ال�سيا�سية
وتحقيقها مكا�سب �إ�ضافية ،بحيث يبدو من ال�صعب على المراقب �أو الدار�س �أحيان ًا التمييز بين بع�ض
التنظيمات والع�شائر ،مثلما هي الحال مع حزب التحرير في مدينة الخليل ح�صراً ،علم ًا ب�أن التنافذ
والتجاذب ما بين الع�شيرة والحزب ال يقت�صران على حزب التحرير ،بل مار�ستهما �أي�ض ًا حركتا ''فتح''
تنج منهما �أحزاب ي�سارية .وي�شتد هذا التنافذ في االنتخابات،
و''حما�س'' منذ ثالثة عقود تقريب ًا ،ولم ُ
لكن ما يميز حزب التحرير وعالقته بالع�شيرة هو تحالفه اال�ستراتيجي مع الع�شائر الكبيرة وا�ستقطاب
زعاماتها �إلى قيادة الحزب.
يمكن �أن نفهم ارتباط الع�شيرة بالأرياف والقرى الزراعية حيث �ساهم نمط الإنتاج و�أدواته الفالحية
وملكية الأرا�ضي في وجود هذا النمط االجتماعي ،لكن ما بال المدن الفل�سطينية كالخليل ونابل�س
وجنين وغيرها تتغلغل فيها بنى ع�شائرية؟ فما �إن ُتذكر مدينة الخليل حتى تقفز �إلى الذهن عائالت
كبرى كالتميمي والجعبري والقوا�سمي ،وفي نابل�س تت�صدر الم�شهد عائالت الم�صري والنابل�سي
وال�شكعة وطوقان وغيرها ،وهكذا في بقية المدن الفل�سطينية .فكيف يمكن تف�سير ع�شائرية المدن؟
ُيذكر �أن المدن الفل�سطينية الحقيقية التي كانت ت�شكل الحوا�ضر المدينية الكبرى وتت�صف بالحالة
وه ّجر �سكانها �إلى دول ال�شتاتّ � ،أما مدن ال�ضفة
المدينية كحيفا ويافا وعكاُ ،ف ّككت ع�شية النكبة ُ
الغربية كالخليل ونابل�س فكانت في �أح�سن �أحوالها بلدات كبيرة ت�سكنها عائالت �إقطاعية و�أ�صحاب
* كاتب فلسطيني.
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تجارة ،لكنها ت�ضخمت عمراني ًا بعد النكبة ،وزاد عدد ال�سكان فيها من دون �أن يوازي ذلك تطور في
الحالة المدينية ،كتطور ال�صناعة وال�سوق المحلية وظهور الطبقات وتمايزها وما يرافق ذلك من مظاهر
التمدن كال�سينما والم�سرح وال�صحافة –فقد بقيت كلها محدودة ثم اندثرت الحق ًا – وكذلك المتاحف
والمكتباتّ � ،أما تطور الجامعات كمظهر مديني فجاء نتيجة الح�صار الإ�سرائيلي وحالة االنعزال عن
المحيط العربي .فعلى �سبيل المثالُ ،تعتبر مدينة الخليل �أكبر مدن ال�ضفة الغربية في عدد ال�سكان
والم�ساحة 2،ومع ذلك لم تعرف هذه المدينة ال�سينما والم�سرح3.
بعد النكبة عززت الأردن عالقاتها مع العائالت الكبيرة في ال�ضفة الغربية ،ومنحت �أبناءها مواقع
وظيفية في م�ؤ�س�ساتها .والحق ًا منح االحتالل الإ�سرائيلي بعد �سنة  1967المخاتير و�أعيان الع�شائر
والعائالت بع�ض االمتيازات وتعامل معهم كو�سطاء بين المجتمع و�سلطة االحتالل ،وتمخ�ضت العالقة مع
الع�شائر والحمائل في الريف في ثمانينيات القرن الع�شرين عن م�شروع روابط القرى ،كبديل �سيا�سي من
منظمة التحرير الفل�سطينية� ،إلى �أن جاءت االنتفا�ضة الوطنية الكبرى ( )1993 – 1987و�أف�شلت هذا
الم�شروع ،وخنقت �صوت الع�شائر والعائالت موقتاً.

حتالف الع�شائر مع ا إل�سالم ال�سيا�سي

خا�ض التحالف الديني الع�شائري في الأعوام الأخيرة ثالثة حراكات كبيرة �ضد المجتمع المدني
وم�ؤ�س�سات ال�سلطة في ال�ضفة الغربية ،وهذه الحراكات وما واكبها من ردات �أفعال وت�صريحات
يحكم َمن في الق�ضايا االجتماعية في هذا البلد؟''
''من
ُ
وبيانات ومواقف �أثارت ت�سا�ؤالت مقلقة ب�ش�أن َ
4
وبلغ الأمر بقادة بع�ض ع�شائر مدينة الخليل �إلى توجيه تحذير �شديد اللـهجة �إلى ال�سلطة الفل�سطينية
يطالبونها فيه بالتراجع عن ''اتفاقية الق�ضاء على جميع �أنواع التمييز �ضد المر�أة'' (�سيداو) ،كما حذروا5
ق�ضاة المحاكم ال�شرعية من مغبة االلتزام ببنود االتفاقية ،وخ�صو�ص ًا المر�سوم الرئا�سي الذي يحظر
الزواج دون عمر  18عام ًا .وفي ال�سياق نف�سه ،دعا بيان �صادر عن الع�شائر �إلى حل الم�ؤ�س�سات الن�سوية،
بفك عقود الإيجار ،ومعتبراً كل َمن ي�ؤجر منظمة ن�سوية �شريك ًا في الجريمة.
مهدداً �أ�صحاب العقارات ّ
وح ّذر البيان �أي�ض ًا و�سائل الإعالم من تغطية فاعليات هذه الم�ؤ�س�سات و�أن�شطتها ،وفي �ضوء ذلك قام
�صاحب العقار الم�ؤجر لـ ''م�سرح نعم'' في مدينة الخليل بطرد العاملين والموظفين و�أع�ضاء الفرقة
الم�سرحية ،و�أمهلهم عدة �أيام لإخالء معداتهم6.
و�شهدت مدينة الخليل حراك ًا �أُطلق عليه ا�سم ''وقف تميم الداري'' 7،وهي قطعة �أر�ض م�ساحتها 71
دونم ًا تعود ملكيتها �إلى عائلة التميمي� ،أقيمت عليها الكني�سة الرو�سية الم�سماة الم�سكوبية .الهدف
المعلن لهذا الحراك هو وقف تجديد عقد الإيجار مع الكني�سة الرو�سية المبرم منذ �سنة  1871في �إبان
الحكم العثماني لفل�سطين .وهذا الحراك اليزال م�ستمراً ،باعتباره ورقة �ضاغطة بيد قادة الحراك يتم
التلويح بها من وقت �إلى �آخر من �أجل تحقيق مكا�سب وامتيازات لم�صلحة الجهات التي يمثلها قادة
الحراك ،والذين بدورهم يتغلغلون في م�ؤ�س�سات كبيرة في محافظة الخليل كجامعة بوليتكنيك فل�سطين
وجامعة الخليل وم�ؤ�س�سات �أُخرى عديدة .فمن حين �إلى �آخر ين�شط قادة الحراك في حزب التحرير
ومن ين�ضوي تحت عباءتها من ع�شائر الخليل الأُخرى تحت �شعار ا�ستعادة
فيح�شدون ع�شيرة التميمي َ
�أرا�ضي الوقف ،ثم يجري من تحت الطاولة مقاي�ضات وتفاهمات تهدىء من الحراك �أو توقفه .وعلى
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�سبيل المثال ال الح�صر ،تداول ال�شارع في �آخر حراك ب�ش�أن ''�أرا�ضي الم�سكوبية'' ،ت�سريبات فحواها �أنه
تم �إ�سكات �آل التميمي عن المطالبة ب�أرا�ضي الوقف في مقابل موافقة وزارة التربية والتعليم العالي
على منح جامعة بوليتكنيك فل�سطين امتياز ت�أ�سي�س كلية الطب ،باعتبار �أن جامعة بوليتكنيك فل�سطين
هي مركز ثقل لكل من حزب التحرير وع�شيرة التميمي ،وذلك في مقابل �إغالق ملف الم�سكوبية الذي
يحرج الحكومة الفل�سطينية التي يبدو �أنها و ّقعت عقد تمليك �أرا�ضي الم�سكوبية للكني�سة الرو�سية في
�إبان حكومة الحمد اللـه8.
قرار وزارة التربية والتعليم العالي بمنح جامعة بوليتكنيك فل�سطين امتياز كلية الطب �أغ�ضب �إدارة
جامعة الخليل التي ُتعتبر مركز ثقل لحركة ''فتح'' وعائلة الجعبري ،لأن جامعة الخليل كانت قد ح�صلت
على هذا االمتياز قبل بداية الحراك بقرار مو ّقع من الدكتورة خولة ال�شخ�شير وزيرة التربية والتعليم
العالي في حينه 9.هذا الت�ضارب �أدى �إلى ن�شوب خالف حاد وعميق بين مرك َزي القوى في الخليل:
جامعة الخليل ومن خلفها ع�شيرة الجعبري و''فتح'' ،في مقابل جامعة البوليتكنيك ومن خلفها عائلة
التميمي وحزب التحرير ،ب�ش�أن َمن يحظى بكلية الطب .وفي النهاية جاءت الت�سوية بين الطرفين
توفيقية بامتياز ،وهو �أن تكون كلية الطب م�شتركة 10بين كل من البوليتكنيك وجامعة الخليل ،فتو َّقع
�شهادة الطالب الخريج من الجامعتين مع ًا ،وهذه �سابقة لم تحدث في تاريخ الم�ؤ�س�سات التعليمية
الفل�سطينية .لقد بدا الأمر ك�أنه ''عطية ع�شائرية''.
قر و ُن�شر في الجريدة الر�سمية في
الحراك الثاني جاء لإ�سقاط قانون ال�ضمان االجتماعي الذي �أُ ّ
�آذار/مار�س  .2016فبينما كان حراك ''وقف تميم الداري'' مح�صوراً جغرافي ًا في مدينة الخليل
وتنظيمي ًا في ع�شيرة التميمي وحزب التحرير ،امتد حراك ال�ضمان االجتماعي �إلى عدد من محافظات
فل�سطين �شام ًال قوى وتجمعـات عديـدة� ،أبرزهـا �أ�صحـاب ر�ؤو�س الأمـوال والم�ش ِّغلين 11،كما �شمل
الطبقة الو�سطى من موظفي القطاع الخا�ص ون�سبة من العمال خلف الخط االخ�ضر ،وعمال القطاع
الخا�ص .وفي هذا الحراك اجتمعت م�صالح �أطراف الحراك الأربعة على النحو التالي:
�أ�صحاب العمل المطا َلبون بدفع الأموال �إلى �صندوق ال�ضمان االجتماعي وااللتزام بالحد الأدنى
للأجور� ،إذ يوجد �آالف العمال ال يقب�ضون الحد االدنى للأجور وهو ما يعادل  414دوالر �شهري ًا.
العمال ُ�ض ّللوا من طرف الم�ش ّغلين ،وتم �إقناعهم ب�أن هذه المدخرات – في نهاية الخدمة � -سيبتلعها
المتنفذون في ال�سلطة ،وبالتالي خافوا على مدخراتهم في ظل ما يو�صف بالف�ساد المالي والإداري في
�أجهزة ال�سلطة وم�ؤ�س�ساتها.
� ّأما الع�شائر فهي الحا�ضنة وال�سياق الجاهز لال�ستخدام ،عدا كون بع�ض رموز الع�شائر هم �أ�ص ًال من
طبقة الم�شغلين الر�أ�سماليين.
وخا�ض حزب التحرير الم�س�ألة على �أنها المعركة الوحيدة التي ي�ستطيع من خاللها �إبراز �صوته
والعمل مع الجماهير ،ب�صفته حزب ًا ال يعتبر الق�ضية الوطنية والتحرر من االحتالل من اهتماماته ،و�إنما
ين�صب جهده على ا�ستئناف الحياة الإ�سالمية ،وعلى الأعمال الدعوية والحراكات الجماهيرية ال�ساعية
ّ
لتقوي�ض م�شاريع التحديث ب�صفتها معار�ضة لم�شروعهم الأ�سا�سي الرامي �إلى �أ�سلمة الحياة تمهيد ًا
لإعادة دولة الخالفة الإ�سالمية.
وكانت نتيجة هذا الحراك خطرة وغريبة وفي غير م�صلحة �أكثرية العاملين ،وتمثلت في ال�سقوط
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جراءه .ومن
ّ
المدوي لقانون ال�ضمان االجتماعي الذي ربح فيه القطاع الخا�ص ،وخ�سر العمال ّ
المفارقات �أن فل�سطين تنفرد في رف�ض ال�ضمان االجتماعي .ولوحظ �أن انعدام ثقة العمال والعاملين
بال�سلطة وبتجربتها المو�سومة بالف�ساد كان �سبب ًا رئي�سي ًا في نجاح الحراك في �إ�سقاط ال�ضمان� ،إذ �إن
معظم ا�ستطالعات الر�أي ُيظهر �أن ما ينوف على  %80يعتقدون بوجود ف�ساد في م�ؤ�س�سات ال�سلطة .هذا
ف�ض ًال عن ه�شا�شة دور النقابات والأحزاب الم�سيطرة عليها التي لم تدافع عن ال�ضمان في مواجهة
تحالف الع�شائر مع القطاع الخا�ص والإ�سالم ال�سيا�سي ،وفي مواجهة محاوالت ا�ستئثار ال�سلطة
بم�ؤ�س�سة و�صندوق ال�ضمان.
الحراك الثالث جاء �ضد اتفاقية ''�سيداو'' التي و ّقعتها ال�سلطة الفل�سطينية في �سنة  .2014وقد انبثق
وخ َفت بعد �إعالن �صفقة القرن .مركز الحراك هو مدينة
هذا الحراك في الأ�شهر الأخيرة من �سنة َ ،2019
الخليلّ � ،أما القوى المحركة له فهي نف�سها تقريب ًا ،مع غياب دور ملمو�س للقطاع الخا�ص ،فالأمر هذه
المرة ال يعنيه ما دام ال يتعلق بالمال .لكن على الرغم من تركز الحراك في الخليل ،ف�إن زخمه وت�أثيره
امتدا �إلى القد�س ومدن ال�ضفة الغربية من دون �أن يتحوال �إلى حراك جماهيري ،فالنا�س يرف�ضون
اتفاقية �سيداو العتقادهم �أنها �ضد الدين و�أخالقيات المجتمع ،وهو ما تب ّثه دعاية رجال الدين
الر�سميين وقوى الإ�سالم ال�سيا�سي .غير �أن ال�سبب الحقيقي غير المعلن لرف�ض �سيداو هو خ�شية ه�ؤالء
وتحولهن �إلى طرف
وتح�سن مكانتهن داخل المجتمع
من انفكاك �سيطرة ال�سلطة الذكورية على الن�ساء،
ّ
ّ
م�ستقل ،وما يعنيه هذا من رف�ض الذكور المتع�صبين لإزالة التمييز وتحقيق الم�ساواة .ثمة خ�شية من
تغيير موازين القوى في مجتمع �أبوي ذكوري ربما يك�سر الأنماط االجتماعية والتراتبيات ال�سائدة في
المجتمع ،ذلك ب�أن هذه االتفاقية تع ّلي من �صوت المر�أة وقوة ح�ضورها وم�شاركتها في التحرر
واالنعتاق.

املدينة التي ت�شكل مركزاً للتحوالت
في �ضوء ما �سبق ينبثق ال�س�ؤال :لماذا اتخذ الحراك �ضد �سيداو في مدينة الخليل زخم ًا كبيراً في حين
اختفى �أو كاد في �سائر محافظات الوطن؟ ثمة �أ�سباب عديدة تف�سر تعاظم زخم الحراك في الخليل ،ي�أتي
في مقدمها قوة ح�ضور حزب التحرير الإ�سالمي في هذه المدينة ،باعتباره �أول َمن قدح �شرارة الحراك
وروج له وح�شد له الح�شود .فهذه المدينة �أكبر معاقل حزب التحرير الإ�سالمي في فل�سطين ،وهي على
ّ
الم�ستوى الرمزي ُتعتبر م�سقط ر�أ�س اثنين من �أ�صل ثالثة من �أمراء حزب التحرير الإ�سالمي هما :الأمير
عبد القديم زلوم ،والأمير الحالي عطا �أبو الر�شتة ،كما �أن الأمير الم�ؤ�س�س تقي الدين النبهاني كان على
تما�س مبا�شر مع تلك المدينة حين كان قا�ضي ًا في محكمة اال�ستئناف في خم�سينيات القرن الع�شرين
ٍ
في مدينة القد�س التي ت�ضم عائالت عديدة من الخليل.
وتبقى الخليل عالمة فارقة في القوة الرمزية لحزب التحرير الإ�سالمي ،ف�أفكاره ومعتقداته الدينية
حا�ضرة في المتخيل ال�شعبي ،حتى �إن الذين ال عالقة لهم به ،وال ب�أحزاب الإ�سالم ال�سيا�سي الأُخرى ،ال
ي�ؤيدون �سيداو على الأغلب ،ب�سبب تغلغل الفكر الديني المحافظ في الوجدان ال�شعبي� ،إلى درجة �أن بع�ض
العلمانيين والي�ساريين وقفوا مع �أحزابهم وم�ؤ�س�ساتهم على الحياد ال�سلبي ،ولم يجر�ؤوا على �إعالن
موقفهم الحقيقي في الق�ضايا االجتماعية .غير �أن حزب ال�شعب (ال�شيوعي �سابق ًا) �أ�صدر بيان ًا دافع فيه

السلطة والعشائرَ :من يحكم َمن اجتماعياً؟

تقارير

195

عن اتفاقية �سيداو ،كما �أ�صدر االتحاد الديمقراطي (فدا) بيان ًا مدافع ًا عنها ،كذلك دافع اتحاد المر�أة
ومنظمات ن�سوية و�أهلية عديدة عنها .وفي مقابل ذلك� ،أعلنت قوى �أُخرى موقفها ال�صريح �ضد اتفاقية
�سيداو ،فعلى �سبيل المثال �أ�صدر تنظيم ''فتح'' في �إقليم و�سط الخليل بيان ًا 12طالب فيه ال�سلطة
الفل�سطينية بالعدول عن البنود المتعار�ضة مع ال�شريعة الإ�سالمية ،والبيان لغة وخطاب ًا ال يختلف كثيراً
عن بيانات حزب التحرير �أو بيانات مجل�س الع�شائر الخليلية ،كما تب ّنى مجل�س نقابة المحامين موقف
الع�شيرة و�سانده ،وبطريقة �أكثر دبلوما�سية �أعلنت الحكومة الفل�سطينية على ل�سان رئي�س حكومتها
الدكتور محمد ا�شتية� ،أن حكومته لن تمار�س ما يتعار�ض مع القيم الدينية والوطنية 13.ودافع قا�ضي
الق�ضاة بدوره عن ال�شريعة ورف�ض كل ما يتعار�ض معها من دون �أن يحدد البنود المتعار�ضة.
وفي مقابل قوة ح�ضور الإ�سالم ال�سيا�سي تنظيمي ًا ورمزي ًا ،ت�سجل القوى العلمانية والي�سارية
الح�ضور الأ�ضعف في مدينة الخليل ،فعلمانيو الخليل كثر ،لكنهم ال يت�أطرون �ضمن قوى و�أحزاب مثلما
يفعل م�ؤيدو �أحزاب الإ�سالم ال�سيا�سي ،فقد ف�شل الي�سار منذ مطلع الت�سعينيات في �أن يكون قوة م�ؤثرة
لمن كانوا على �أهبة اال�ستعداد من الجماعات الدينية الذين بدوا �أكثر
ومحركة للجماهير ،فخلت ال�ساحة َ
تنظيم ًا وت�أثيراً .ال�سبب الثالث يتعلق بالع�شيرة الخليلية� ،إذ بينما يتعار�ض الإ�سالم ال�سيا�سي مع القوى
العلمانية جملة وتف�صي ًال ،ف�إنه ي�أتلف تمام ًا مع الكيانات الع�شائرية ويعززها ،فمنذ اللحظة الأولى
النطالق برامج عمل �أحزاب الإ�سالم ال�سيا�سي ،عقدت هذه الأحزاب تحالفاتها مع الع�شائر الكبرى
وطوعتها لخدمتها.
ّ
يمكن االدعاء بكثير من الدقة �أن مدينة الخليل هي الأقل تنوع ًا بين مدن ال�ضفة الغربية'' ،فالخليل
للخاليلة'' مثلما يقال .وهي ربما المدينة الوحيدة التي ال يوجد فيها م�سيحيون ،با�ستثناء خم�سة رهبان
رو�س يتناوبون على كني�سة الم�سكوبية ،ف�ض ًال عن �أن تركيبتها الع�شائرية وتوازناتها �شبه ثابتة ،فهي
ال ت�ستقبل عائالت جديدة ،و�إذا حدث في ظروف ا�ضطرارية �أن ا�ستقبلت �أفراداً ف�إنهم يكت�سبون
ا�سم ًا جديداً ي�شير �إلى �أ�صولهم غير الخليلية ،كعائلة الفالح مث ًال ،التي هي عائلة من �أ�صول قروية لج�أت
ا�ضطراري ًا �إلى مدينة الخليل على خلفية الثارات الع�شائرية.

بني التحديث واالنغالق
تمتاز الكيانات الع�شائرية بنف�س طويل وقدرة على البقاء ،على عك�س الأحزاب ال�سيا�سية والم�ؤ�س�سات
التي تت�أثر بعوامل خارجية وداخلية و�إقليمية ،فتموت �أو تتال�شى �أو ت�ضعف ،مثلما ت�ضع�ضعت القوى
غير ا�سمه
والأحزاب الي�سارية بعد انهيار االتحاد ال�سوفياتي� ،إلى درجة �أن الحزب ال�شيوعي الفل�سطيني ّ
كي يتماهى مع الواقـع الجديـد .كمـا �أن جـزءاً مهم ًا من كوادر الأحزاب الي�سارية غادر كوادره وعمل في
منظمات غير حكومية ،عالوة على �أن م�ؤ�س�سات ال�سلطة والبع�ض الآخر دارا في فلك الإ�سالم ال�سيا�سي.
لقد اختفى بع�ض الأحزاب عملي ًا ،لكنه بقي ا�سمي ًا .وفي مقابل هذا التفكك ازدهرت تيارات الإ�سالم
�سباقة �إلى التعامل مع الع�شائر
ال�سيا�سي ومعها الع�شائر بف�ضل البترو دوالر ،وكانت دولة االحتالل ّ
والحمائل والمخاتير والعائالت .فبعد �أن تلقت الع�شيرة �ضربة موجعة في االنتفا�ضة الأولى ودخلت في
طور الكمون ،جاءت ال�سلطة الفل�سطينية لتحييها من جديد ،وذلك حين �أ�س�س الزعيم الفل�سطيني الراحل
يا�سر عرفات هيئة �ش�ؤون الع�شائر.
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في �ضوء هذه التغيرات والم�ستجدات �أبدت الحمائل والعائالت براغماتية الفتة للنظر ،فلم تعد كيان ًا
اجتماعي ًا منعز ًال ،ولم يعد مختار العائلة ذلك ال�شخ�ص التقليدي الملفع بالعباءة والكوفية ،و�إنما �صار
�شخ�صية جذابة يلب�س بدلة وربطة عنق .و�صارت العائالت تختار مخاتيرها من ال�شخ�صيات االعتبارية
ممن يحملون �شهادات عليا ،والذين غالب ًا ما يحيطون �أنف�سهم بمجل�س ع�شائري على �صلة بم�صادر
ّ
حول الع�شائر �إلى قوة اجتماعية وكيان قادر على التحالف
الذي
أمر
ل
ا
وال�سيا�سية،
المالية
النفوذ
ّ
والتمو�ضع مع كيانات �سيا�سية كالأحزاب والجمعيات التعاونية والم�ؤ�س�سات والجامعات ،ومع
م�ؤ�س�سات ال�سلطة .فعلى �سبيل المثال �صار معروف ًا لدى العامة والخا�صة على حد �سواء �أن ع�شائر
الخليل الكبرى تتغلغل في الجامعات وتفر�ض عليها قوتها الرمزية والفعلية ،وبات معروف ًا �أي�ض ًا �أن َمن
لديه درب �إلى رموز العائلة وقياداتها ي�ستطيع �أن يدخل هذه الجامعة �أو تلك من �أو�سع الأبواب ،ف�ض ًال
عن �أن الو�صول �إلى رئا�سة البلدية ومجل�سها القيادي في محافظة الخليل ال يمكن �إلاّ �أن يمر عبر
المحا�ص�صة الع�شائرية.
لقد ا�ستفادت الع�شيرة من مظاهر التحديث والتكنولوجيا ،فعندما نقول :كيان ع�شائري ،فهذا ال يعني
�أن هذا الكيان هو رابطة اجتماعية فح�سب ،بل �إن الع�شيرة �أ�صبحت �أي�ض ًا مظلة لر�ؤو�س الأموال والكوادر
والنخب الأكاديمية .وفي �ضوء هذه المعطيات الجديدة طورت الع�شائر بنيتها التنظيمية من خالل
تد�شين دواوين عائلية كبيرة تتميز بطرز معمارية الفتة بحيث يبدو الديوان �أ�شبه بكلية جامعية
تت�ضمن �أنظمة خدماتية من قبيل ال�ضيافة وقاعة لالجتماعات ومكاتب مزودة بخدمات الإنترنت ،كما
طورت الع�شائر من بنيتها التنظيمية بت�أ�سي�س مجل�س للع�شيرة مع م�سميات ومنا�صب حديثة ك�سكرتير
العائلة و�أمين لل�صندوق ،ولديها �صفحات في مواقع التوا�صل االجتماعي ومجموعات ات�صال �سريع من
خالل برامج الهواتف الذكية .وبهذا المعنى دخلت الحداثة �إلى الع�شائر في ال�شكل ،لكنها بقيت تتب ّنى
عالقات ما قبل الحداثة في الم�ضمون (كالوا�سطة والمح�سوبية والتع�صب الديني والذكورية والخ�ضوع
للعادات والتقاليد البالية والنظرة الدونية �إلى المر�أة والث�أر وقتل الن�ساء على خلفية ما ي�سمى �شرف
العائلة� ،إلخ).

ماذا بعد؟
هذا واقع الع�شيرة الآن وهنا ،لكن ماذا عن الغد؟ ماذا يمكن �أن ن�ست�شرف عن الم�ستقبل ال�سيا�سي للبلد
في �ضوء هذه المعطيات؟ وهل الع�شيرة مر�شحة لأداء دور �سيا�سي �ضمن هذه المعطيات؟
منذ �سنة  2007دفعت �إ�سرائيل بقوة في اتجاه ا�ستقالل قطاع غزة عن ال�ضفة الغربية ع�شية االنقالب
الذي قادته حركة ''حما�س'' ،وقد �ساعدت ممار�سات الطرفين في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة على تعميق
هذا الخالف من خالل مراكمة نتائج الف�صل وا�ستثمارها من جانب الطرفين كل لم�صلحته ،من �أجل دفع
الأمور �إلى نقطة الالعودة.
وتعمل �إ�سرائيل �ضمن خطة مرحلية على �إ�ضعاف ال�سلطة الفل�سطينية في محافظات ال�ضفة الغربية
من خالل التح ّكم في مواردها المالية والخدماتية وقطاعات الإنتاج والمواد الخام ،ففي �أي �أزمة
بينهما تعمد �إ�سرائيل �إلى حجز �أموال المقا�صة �أو قطع الكهرباء �أو الماء �أو االت�صاالت .وفي الوقت نف�سه
تزداد قوة ح�ضور الع�شائر ِ
ومنعتها في م�ستويات الحياة كلها ،فالق�ضاء الع�شائري ما زال فاع ًال وم�ؤثراً
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ويحول دون فاعلية الق�ضاء القانوني ،وال نن�سى طبع ًا تحالفات الع�شائر مع كبرى الأحزاب الدينية
وقطاع المال والأعمال والو�سط الأكاديمي.
ماذا بعد؟ لي�س ثمة �أمان للع�شيرة ،هكذا يقول التاريخ ،فالع�شائر جاهزة للتعاون مع الو�سيط الأقوى
ب�صرف النظر عن هويته ،وقد �أ�صبح الو�ضع مواتي ًا لها لتو�سيع نفوذها داخل المجتمع ،وهي تملك في
يديها �أوراق قوة عديدة .و�إذا لم يتم تفعيل قوى المجتمع المدني ،وخ�صو�ص ًا الأحزاب ال�سيا�سية ،فربما
يتحقق ما ذهب �إليه الم�ؤرخ الإ�سرائيلي ''مردخاي كيدار'' 14من �أن ثمة �إمكان ًا لت�أ�سي�س �إمارات ع�شائرية
في محافظات ال�ضفة الغربية كمرجعية �سيا�سية جنب ًا �إلى جنب مع البلديات التي تقدم الخدمات
الأُخرى �إلى ال�سكان.
املصادر
1
2

مفهومي الع�شيرة والعائلة كمترادفين يحمالن الداللة نف�سها.
ت�ستخدم المقالة
َ
للمزيد ،انظر جدول ''عدد ال�سكان المقدر في منت�صف العام لمحافظة الخليل ح�سب التجمع - 2017
 ،''2021في �سياق تقرير للجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،في الرابط الإلكتروني التالي:

3

في �سنة  2008ت�أ�س�س لأول مرة ''م�سرح نعم'' كمبادرة م�سرحية في مدينة الخليل ،وهو م�ؤ�س�سة �صغيرة
ومحا�صرة اجتماعي ًا ال تالقي ترحيب ًا �أو اهتمام ًا في ف�ضاء اجتماعي ال يقيم وزن ًا لل�سينما والم�سرح.
انظر بيان ع�شائر الخليل في موقع ''دوز'' ،في الرابط الإلكتروني التالي:

5

انظر البيان الختامي لم�ؤتمر ع�شائر الخليل ب�ش�أن �سيداو في موقع ''وكالة وطن للأنباء'' ،في الرابط
للكتروني التاليhttps://www.wattan.tv/ar/news/297824.html :
ا إ
انظر ''�إخالء 'م�سرح نعم' في الخليل'' ،موقع ''�ألترا – فل�سطين'' ،في الرابط ا إللكتروني التالي:

7

''تفا�صيل جديدة في ق�ضية وقف تميم الداري» ،موقع «الحدث» ،في الرابط الإلكتروني التالي:

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/HebronA.html

4

6

https://www.dooz.ps/p/136862

https://ultrapal.ultrasawt.com/

https://www.alhadath.ps/article/73627/

'' 8الرئا�سة وهبت �أر�ض 'الم�سكوبية' للبعثة الرو�سية'' ،موقع ''�ألترا – فل�سطين'' ،في الرابط ا إللكتروني
التاليhttps://ultrapal.ultrasawt.com/ :
'' 9جامعة الخليل :ال نعترف بهيئة الجودة ..والتربية تر ّد'' ،موقع ''وكالة مع ًا االخبارية'' ،في الرابط
الإلكتروني التاليhttps://www.maannews.net/Content.aspx?ID=956354 :
'' 10تو�ضيح 'مهم' من وزارة 'التعليم العالي' بخ�صو�ص كلية الطب الحكومية في الخليل'' ،موقع
''دنيا الوطن'' ،في الرابط الإلكتروني التاليhttps://www.alwatanvoice.com/arabic/ :
news/2019/07/29/1263194.html

 11ي�سود االقت�صاد نمط وعالقات �إنتاج عائلية ،فمراكز ا إلنتاج كالم�صانع والور�ش يديرها �أ�صحابها ويعمل
فيها �أبنا�ؤهم وتتحدد مواقعهم الوظيفية بح�سب درجة القربى العائلية .ولذلك ت�سمى الم�صانع في
مدينة الخليل ب�أ�سماء العائالت (م�صنع قفي�شة ،ور�شة الهيموني� ،إلخ).
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 12انظر بيان حركة التحرير الوطني الفل�سطيني (''فتح'') �إقليم و�سط الخليل ،موقع ''�شبكة راية الإعالمية''،
في الرابط ا إللكتروني التالي:
https://www.raya.ps/news/1077620.html

'' 13موقف الحكومة من الجدل ب�ش�أن �سيداو'' ،موقع ''دوز'' ،في الرابط الإلكتروني التالي:
https://www.dooz.ps/p/136301

'' 14ال�ضفة الغربية بين ال�سيادة الإ�سرائيلية والمواطنة الأردنية والتران�سفير'' ،موقع ''عرب  ،''48في الرابط
للكتروني التاليhttps://www.arab48.com/ :
ا إ

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

من منشورات مؤسسة الدراسات الفلسطينية

فلسطين ُدولياً :صعود اليمين في العالم
وإعادة رسم التحديات

تحرير :جميل هالل ومنير فخر الدين وخالد فراج
 277صفحة

 10دوالرات

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

من منشورات مؤسسة الدراسات الفلسطينية

بالدنا فلسطين
(أحد عشر مجلداً)

مصطفى مراد الدباغ
تقديم :وليد الخالدي
 275دوالراً
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

