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االقت�صاد من القبيلة �إىل الدولة
فاطمة �إح�سان

تك ُمن �أهمية العالقة بني القبيلة واالقت�صاد وال�سلطة يف �أثرها الوا�ضح على الظواهر الثقافية وال�سلوكية يف املجتمعات العربية الإ�سالمية ،وعلى جمرى التغريات
ال�سيا�سية واالقت�صادية الناجمة عن التفاعل الديناميكي بني �أطراف هذه العالقة .وي�شري احلبيب اجلنحاين �إىل عدد من املالحظات املرتبطة بهذه العالقة
أف�سرها يف الأ�سطر التالية.
اجلدلية يف مقاله املن�شور يف جملة الت�سامح ،و�س�أخل�ص هذه املالحظات و� ِّ
ُي�شري اجلنحاين بداي ًة �إىل نقطة يف غاية الأهمية؛
�إذ عاد ًة ما يقرن الباحثون القبيلة بال�سلطة يف تاريخ
امل�ج�ت�م��ع ال �ع��رب��ي الإ�� �س�ل�ام ��ي ،ول�ك�ن�ه��م ي�غ�ف�ل��ون عن
االل �ت �ف��ات �إىل ُم�ت�غ ِّ�ير االق �ت �� �ص��اد ،رغ ��م ك��ون��ه م�ت�غ�يراً
ح��ا��س�م�اً يف ت��وج�ي��ه �سيا�سة ال�سلطة وت�غ�ي�ير الثقافة
االجتماعية لل�شعوب .م��ن جهة �أخ ��رىَ ،ي� � َرى �أن ��ه ال
مي �ك��ن احل ��دي ��ث ع ��ن االق �ت �� �ص��اد مب �ع��زل ع ��ن ال���س�م��ات
االجتماعية واحل�ضارية للمجتمع ،ف�أثره على تاريخ
القبيلة العربية املتَّ�سمة ب�سمات ال�ب��داوة على �سبيل
املثال قد اختلف مع تطور املجتمع وانتقاله �إىل مرحلة
دول��ة املدينة يف الع�صر احل��دي��ث� ،إىل جانب ال�ف��وارق
ب�ين اق�ت���ص��اد ال �ب��دو ال��رح��ل ال��ذي��ن ي�ع�ت�م��دون تربية
املا�شية كن�شاط اقت�صادي ،والبدو امل�ستقرين باملدا�شر
والقرى ،املعتمدين على الزراعة يف منطهم املعي�شي.
وب ��ال �ع ��ودة �إىل ب ��داي ��ة ال �ت �ح ��والت ،جن ��د �أنَّ ت�ط��ور
امل�ج�ت�م�ع��ات ال �ب��دوي��ة يف ��ش�ب��ه اجل ��زي ��رة ال �ع��رب �ي��ة قد
�أف��رز جمتمعاً قبل ًّيا ح�ضر ًّيا يتمثل يف املجتمع املكي
بزعامة قري�ش ،و�أدى املوقع اجلغرايف ل�شبه اجلزيرة
وطرقها البحرية الرابطة بني املحيط العربي عرب
بحر ال�ع��رب� ،إىل جانب عالقتها ب�شرق �أفريقيا �إىل
تبلور دور قري�ش يف التجارة العاملية ،وقد تطلب هذا
الدور تنظيماً �سيا�سياً متثل يف الأحالف (عهود العون
والن�صرة) والإيالف (�أي �إبرام العقود) للت�أمني على
امل�سالك التي حتتاجها التجارة بعيدة املدى .وهنا َي َرى
اجلنحاين �أنَّ االقت�صاد قد �أ�سهم يف تطور اجتماعي
نوعي متثل يف الأحالف ويف اخل�ضوع ل�سلطة جديدة
ال ت�ق��وم ع�ل��ى الأ� �س��ا���س القبلي وح ��ده ،و�إمن ��ا ت�ستمد
�شرعيتها من مبد�أ ال�شورى الذي �أ�ضاف لها العامل
الديني قوة وت�أثرياً.
وبعد ظهور الإ�سالم ،عاد ال�صراع القبلي -ال�سيما يف
نطاق القبيلة املتزعمة -مما �أدى لظهور احلاجة �إىل
حتالف مع قوى جديدة يف خارج مكة ،وجتاوز ال�سلطة
القبلية �إىل الدولة الأمة التي تطمح �إىل جتاوز حدود
�شبه اجلزيرة ،كما ن�ص �ضمنياً على هدفني �أ�سا�سيني
م��ن ج��راء ه��ذا التو�سع؛ �أول�ه�م��ا :ه��دف �إ�سرتاتيجي

يتمثل يف التو�سع �شما ًال و�شرقاً على ح�ساب القوتني
ال �ع �ظ �م �ي�ين �آن � � ��ذاك :ال� � ��روم ال �ب �ي��زن �ط �ي�ين وال �ف��ر���س
ال�سا�سانيني ،وثانيهما :حمل ر�سالة الإ�سالم ون�شرها،
ثم �أدركت القيادة ال�سيا�سية الدينية �أن حتقيق هذين
الهدفني ي�ستلزم ق��وة م��ادي��ة �ضخمة؛ مم��ا جن��م عنه
ظهور تنظيم اقت�صادي �شبيه بالتنظيم االقت�صادي
ال��ذي عرفته املدينة/الدولة يف احل�ضارات القدمية،
وتطور هذا التنظيم يف عهد اخلليفة الثاين عمر بن
اخلطاب الذي �أدرك �ضرورة �ضمان موارد مالية قادرة
على دعم ال�سلطة يف الأقاليم اجلديدة.
ول �ع �ل��ه م ��ن ال �� �ص �ع��ب ف �ه��م ال �ت �ح ��ول ال �ك �ب�ير ال ��ذي
ع��ا� �ش��ه جم�ت�م��ع � �ص��در الإ�� �س�ل�ام مب �ع��زل ع ��ن خلفيته
االق�ت���ص��ادي��ة؛ حيث �إنَّ ه��دف ال�ق�ي��ادة الفتية املتمثل
يف ن�شر الدعوة اجلديدة قد ت��وارى �أم��ام م�صالح فئة
اج�ت�م��اع�ي��ة ن��ا��ش�ئ��ة جت�م�ع��ت يف �أي��دي �ه��ا ث ��روات طائلة
نتيج ًة للفتوحات الكربى� .أ َّما عن النتائج ال�سيا�سية
واالجتماعية التي �أف��رزه��ا ه��ذا التحول االقت�صادي
فتم َّثلت يف التغري ال��دمي��وغ��رايف يف عا�صمة ال��دول��ة
تعج بفئات اجتماعية
اجلديدة؛ فقد �أ�صبحت املدينة ُّ
جديدة وحت��دي��داً من يطلق عليهم ال�سبايا والعبيد
وامل� � � ��وايل .ك ��ان ��ت ف �ئ �ت��ا ال �ن ��ازح�ي�ن وال �ع �ب �ي��د مت �ث�لان
الدعامة الأ�سا�سية لطبقة العامة وقتئذ ،و�سرعان ما
برز دورها يف تطور الأحداث ال�سيا�سية واالجتماعية؛
ح �ي��ث �أ� �ص �ب �ح��ت ال� �ق ��وة الأ� �س ��ا� �س �ي ��ة يف االن �ت �ف��ا� �ض��ات
االجتماعية باملدن و�إن ا�صطبغت هذه االنتفا�ضات يف
�أحيان كثرية ب�صبغة دينية.
وت��وا��ص��ل دور القبيلة يف الع�صر الأم ��وي والع�صر
العبا�سي الأول ،ثم ت�ضاءل بعد ذلك لتعتمد الدولة
على اجلند املنحدر من �أع��راق خمتلفة ،يف حني �أدى
ازده ��ار ال�ت�ج��ارة ال��دول�ي��ة وت�ط��ور احل��رف �إىل ازده��ار
املدينة العربية الإ�سالمية يف القرنني الثالث والرابع،
ف�ي�م��ا ت�ف���ش��ت ظ��اه��رة الإق �ط ��اع ال�ع���س�ك��ري يف امل���ش��رق
الإ�سالمي من البويهيني �إىل العثمانيني وكانت لها
�آثار �سلبية كربى يف تاريخ املجتمع العربي الإ�سالمي،
وانتهى ال��دور ال�سيا�سي للقبيلة العربية منذ ع�صر

ال�سالجقة حتديدا� .أ َّم��ا يف املغرب العربي ،فلم ت�أخذ
ظ��اه��رة الإق �ط ��اع الع�سكري امل�ظ�ه��ر ذات ��ه ف�ق��د دخلت
القبائل املغربية يف الإ�سالم مع املحافظة على تركيبتها
القبلية ،ومل ت�ضعف ب�سبب الهجرة كما حدث لقبائل
�شبه اجلزيرة العربية .وهنا كان للع�صبية القبلية دور
كبري يف ت�أ�سي�س ال��دول يف ب�لاد امل�غ��رب ،ودور �آخ��ر يف
االقت�صاد� ،إىل �أن ب ��د�أت مرحلة االن�ح��دار العمراين
التي �سجلها ابن خلدون يف مقدمته يف القرن الثامن
الهجري ك�م��ؤرخ و�شاهد عيان ،ولعل عالقة القبيلة
ب��االق�ت���ص��اد يف امل �غ��رب ال�ع��رب��ي مل تختلف ك �ث�يراً عن
احلال يف امل�شرق با�ستثناء فارق جوهري وحيد متثل
يف عدم �سيطرة ظاهرة الإقطاع الع�سكري التي عرفها
ال�شرق ،ال�سيما يف عهدي ال�سالجقة واملماليك.
وي ��ورد ال�ك��ات��ب مالحظة �أخ ��رى بخ�صو�ص عالقة
االقت�صاد بال�سلطة ،وه��ي �أنَّ ر�أ� ��س امل��ال ظ��ل �أ�ضعف
دائ�م�اً وحتى اليوم من �أن ي�سري ال�سلطة ال�سيا�سية،
فالعك�س هو ال�صحيح؛ �إذ �إنَّ �أنظمة امل�صادرة واملغارم
احل �ك��وم �ي��ة ال �ت��ي ك��ان��ت �أدوات ل�ل���س�ي�ط��رة ع �ل��ى ك�ب��ار
التجار وعلى القبائل املنتف�ضة فيما م�ضى ،وكذلك
تفعل �أجهزة اجلباية �ضد املخالفني يف ال��ر�أي اليوم،
م��ع ذل ��ك ي���س�ير االق�ت���ص��اد ��س�ي��ا��س��ات ال ��دول العربية
اليوم من حيث ت�أثرها بحركة االقت�صاد العاملي ،ولعل
ذل��ك يحدث بفعل توجيه متعمد يف بع�ض الأح�ي��ان،
�أي ب�ن��واي��ا �سيا�سية ت���ص��در ع��ن وا��ش�ن�ط��ن �أو االحت��اد
الأوروبي.
ويت�ساءل اجلنحاين يف خامتة مقاله ع َّما بقي اليوم
م��ن عالقة القبيلة باالقت�صاد وال�سلطة يف املجتمع
العربي الإ�سالمي ،و�أعتقد �أنها ال تزال وثيقة �إىل ح ٍّد
كبري؛ نظراً ملا لنظام املرياث الديني ال�سائد من �آثار
اقت�صادية واجتماعية م��ن جهة ،و�آث ��ار �سيا�سية من
جهة �أخرى؛ �إذ تخ�ضع غالبية �أنظمة احلكم العربية
للمبد�أ نف�سه؛ مما يجعلها بعيدة كل البعد عن املفهوم
احلديث للدولة املدنية ،ويجعل املجتمعات وذهنيات
�أف��راده��ا خا�ضعة للفكر الق َبلي املتحجر وم��ا ل��ه من
تبعات يف ميدان احلريات واحلقوق.
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