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1- مقدمة

حقيقيًّا  ا  مرسحاً الراهن،  الوقت  يف  بمطروح،  يلع  أوالد  قبائل  بني  ابلدوي  القضاء  شكَّ 

ابلدوية. حدث ذلك   من األعراف 
اً

بدال الرشيعة اإلسالمية  تطبيق  الفعال يف  للحضور اإلساليم 

يف ظل تعزيز قوة املجتمع ابلدوي ىلع حتييد سلطة القضاء الرسيم، القائم ىلع القوانني الوضعية. 

الربيطانيني،  املستعمرين  قوة  املجتمع ابلدوي يف مواجهة  تاريخ  قويًّا عرب  العرف ظل  أن  صحيح 

ولم  منذ عهد حممد يلع،  الرسيم  والقضاء  ادلولة  سلطة  ا عن  بعيداً تقايلده  ا ىلع  كما ظل حمافظاً

تستطع حركة السنوسية ادلينية بتعايلمها أن حتل حمله رغم دورها الفعال وماكنتها الروحية يف حل 

املنازاعت. ومع ذلك فإن قوة احلركة اإلسالمية خالل العقدين املاضيني يه اليت تمكنت من تطويق 

سلطة العرف، والسيطرة عليه، وإحالل قواعد رشعية جديدة حمله، حبجة أن جوهر الُعرف هو 

ا.  الرشع، وأن عملية اإلحالل هذه تشك نواعاً من اإلصالح ادليين ملؤسسة القضاء ابلدوي عموماً

يأيت ذلك يف إطار ادلور اذلي تطمح إيله احلركة اإلسالمية، وال حتيد عنه دائما وهو دفع عمليات 

اتلحول اجلارية حنو تأسيس جمتمع إساليم جديد، ليس يف ابلادية فحسب، وإنما يف املجتمع املرصي 

كك. ورغم أن تأثري احلركة اإلسالمية يف بعض مظاهر احلياة االجتماعية ابلدوية أىلع صخباًا يف 

ا بديهيًّا يعمل  ا فعليًّا، وأمراً تداول اخلطاب والرموز، فإن احلضور اإلساليم يف فض املنازاعت بدا واقعاً

بهدوء يف ابلادية. ىلع ضوء ذلك تسىع هذه ادلراسة إىل رصد أبعاد عملية أسلمة القضاء ابلدوي 

بني أوالد يلع بمطروح، واليت نتج عنها تأسيس القضاء الرشيع كنمط من احلكم، يقوم ىلع فض 

املنازاعت بتطبيق نصوص من الرشيعة اإلسالمية.

وتنقسم ادلراسة إىل مخسة أقسام تبدأ بعرض إشاكيلة ادلراسة ومنهجها، ييل ذلك إطاللة 

نظرية حول حتوالت ابلداوة والقضاء ابلدوي من واقع نتائج ادلراسات السابقة. ويف القسم الرابع 

تعرض ادلراسة السياقات املرتبطة بنمو وتطور احلركة اإلسالمية يف املجتمع ابلدوي، وفعايلتها يف 

إحداث تغريات اجتماعية، وثقافية اكن هلا تأثريها يف إاعدة تشكيل ممارسات الضبط االجتمايع، 

نتائج ادلراسة يف القسم اخلامس لصور املنازاعت اليت  بما يتفق مع الرشيعة اإلسالمية. وتعرض 

اتلفاوض  ثم  الزناع،  اتلوسط يف  ا من  بدءاً الرشيع  اتلقايض  الرشيع، ومراحل  القضاء  بها  يستأثر 

حول املشورة، وجلسات اتلحقيق، وإصدار احلكم، وصوالاً إىل تدابري تنفيذ احلكم الرشيع. 
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2- اإلشاكيلة واملنهج 

ا للعدالة واحلق اذلي ينبيغ أن يسود بني انلاس،  يمثل الرشع يف نظر كثري من ابلدو رمزاً

حىت ولو اكنت بعض صور احلياة ابلدوية خمالفة للمعايري الرشعية. ويدرك اغبلية ابلدو أن مصدر 

الرشع هو اهلل. هلذا يكتسب اخلطاب ادليين ابلدوي يف احلياة ايلومية مصداقيته من استخدام 

أن  القبلية  للزاعمات  اكن  وما  ابلدو.  تصورات  يف  للرشع  الرمزية  ادلالالت  قدسية  واحرتام 

تكتسب رشعيتها السياسية واألخالقية الاكملة دون إقرارهم بأهمية الرشع يف املجتمع ابلدوي، 

القبلية تستمد  للمفردات الرشعية يف خطابهم ايلويم. وبمقتىض ذلك ظلت األعراف  وتوظيفهم 

ا، من كونها قواعد جتسد الرشع  ا والزاعمات ابلدوية اتلقليدية خصوصاً قوتها، يف نظر ابلدو عموماً

يف احلياة ابلدوية. ورغم أن امتالك املعرفة اإلسالمية يف بعض املجتمعات ابلدوية بشمال إفريقيا 

ا للقوة)1(، فإن القوة احلقيقية بني قبائل أوالد يلع يف مرص اكنت مركزة يف أيدي  شك مصدراًا رئيساً

ا من يعرفون بـ »العواقل« ممن يمتلكون املعرفة برتاث  الزاعمات القبلية اتلقليدية للقبائل، وخصوصاً

األعراف ابلدوية بصفة اعمة، وأعراف أوالد يلع بصفة خاصة. فهؤالء يتمتعون بمصداقية قبلية 

ا اعئليًّا يف الرشف ابلدوي)2( من ناحية، ويمتلكون  ودينية يف نفس الوقت، فهم يمتلكون رصيداً

ا رشعية دينية من كونهم حيرتمون رشع اهلل يف كالمهم، وأفعاهلم، ومواقفهم العادلة يف تسيري  أيضاً

شئون القبيلة من ناحية أخرى. هلذا اكنت األعراف ابلدوية اليت حيملونها، وينظمون حياة ابلدو 

ا من الرشيعة اإلسالمية ورشيعة ابلادية.  ا فريداً بمقتضاها تشك مزيـجاً

اإلسالمية  الرشيعة  بني  املزج  ظل  فقد  »العواقل«  قوة  مع  متضافرة  العرف  قوة  اكنت  وملا 

فض  عملية  يف  رشعيته  يفقد  أن  دون  وقويًّا،  متماساكاً  العرفية  الصيااغت  يف  ابلادية  ورشيعة 

ادلولة  اجتهت  1952، حني  ذلك حىت اعم  استمر  أوالد يلع يف مرص.  تاريخ  امتداد  املنازاعت ىلع 

إىل إنشاء بعض املجالس ابلدلية اتلابعة لوزارة الشئون ابلدلية والقروية آنذاك يف مطروح، وبعض 

املدن الرئيسة بالصحراء الغربية، ثم بداية نشاط هيئة تعمري الصحاري اعم 1960، وبداية تنفيذ 

ا بعد حماوالت ادلولة اجلادة منذ ستينيات  نظام اإلدارة املحلية اعم 1962)3(. وظل هذا الوضع قائماً

 Dale F. Eickelman, Knowledge and Power in Morocco: The Education of a Twentieth Century Notable (New Jersey:  )1(
Princeton University Press, 1985).

)2( يلىل أبو لغد، مشاعر حمجبة، ترمجة أمحد جرادات )القاهرة: نور- دار املرأة العربية، 1995(: 66-59.
)3( حممد سعد أبو اعمود، حمافظة مطروح، سلسلة املحافظات املرصية )القاهرة: مركز ادلراسات السياسية واالسرتاتيجية، 2004(: 9.
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القرن املايض يف دمج املجتمعات ابلدوية)4(، وتنفيذ مرشواعت للتنمية واتلوطني، وإتاحة اخلدمات 

واملرافق، وإنشاء املحاكم ومؤسسات ادلولة يف ابلادية، وصدور قانون اإلدارة املحلية اعم 1971، 

أن  شك  وال  اتلنفيذية.  املجالس  عن  املنتخبة  املحلية  الشعبية  املجالس  فصل  تم  بموجبه  اذلي 

أتاحت كثرياًا من اخلدمات واملرافق،  القبيلة عندما  املجال أضعفت سلطة  جهود ادلولة يف هذا 

وفتحت آفاقاًا جديدة للتحرض، وفرص احلياة، واحلراك االجتمايع أمام كثري من ابلدو بما يتجاوز 

ا جديدة من املنازاعت، تشك حتدياًا لقدرة  قدرة القبائل. كما فرضت أوضاع اتلحرض احلديثة أنماطاً

األعراف القبلية، وعواقل ابلدو ىلع فهمها، وتقديم حلول بشأنها مما جعل للقانون، ونظم القضاء 

الرسيم دوراًا يف مواجهة هذه املنازاعت.)5( 

لسلطة  كبرياًا  حتدياًا  شكَّ  السبعينيات  أواخر  منذ  اإلسالمية  احلركة  ظهور  فإن  ذلك  ومع 

األعراف ابلدوية، والقضاء العريف ابلدوي من ناحية، وسلطة ادلولة يف تفعيل القانون والقضاء 

الرسيم من ناحية أخرى. فاإلسالميون اجلدد يرون يف املجتمع املرصي كك - بصورته الراهنة -  

ا يسري يف طريق خمتلف عن الرشع. ذهبت بعض اتليارات إىل حد القول إنه جمتمع جاهيل)6(،  جمتمعاً

يشبه احلالة األوىل اليت اكن عليها اإلسالم يف مهده، وإنه يتعني قيام جمتمع إساليم، ىلع غرار ما 

اكن عليه عهد انليب حممد ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه.

يف خضم هذا اجلدل اإلساليم اكنت فكرة الرشع، وتطبيق الرشيعة اإلسالمية يه اآليلة 

األساسية للتحول إىل جمتمع إساليم. وإذا اكنت فكرة تطبيق الرشيعة اإلسالمية عن طريق العنف 

الفكرة ما  فإن  بقوتها وهيبتها،  تركز ادلولة  القاهرة معقل  املسلح مع ادلولة قد فشلت يف قلب 

أماكن خمتلفة  اليح مع انلاس يف  نشاط ادلاعة يف خطبهم وفتاواهم، وتفاعلهم  قائمة يف  زالت 

بالريف وابلادية، وعرب فضاءات اإلعالم احلديث وتكنولوجيا االتصال. 

لم يكن املجتمع ابلدوي بمنأى عن هذا اتليار اجلارف، فابلدو اذلين ينفتحون ىلع اعلم 

املدينة، وينخرطون يف صور احلياة احلرضية املختلفة، باتوا يتفاعلون مع فضاءات إسالمية جديدة 

عليهم عرب مؤسسات اتلعليم، ووسائل االتصال احلديثة. وأصبحوا يطابلون حبكم الرشع بدالاً من 

)4( أبو لغد، مشاعر حمجبة: 33.
)5( ومع ذلك ظلت سلطة القانون العريف قوية بمقتىض املرونة اليت يتمتع بها العرف مما جعله قادراًا ىلع استيعاب أنماط اتلحرض. وادليلل 
ا للزنااعت املرتتبة ىلع حوادث السيارات واملعامالت اتلجارية احلديثة، واتلنافس بني ابلدو ىلع اتلعيني يف  ىلع ذلك أنه استحدث أحاكماً

الرشاكت السياحية ورشاكت ابلرتول واخلدمات ابلرتويلة ومصانع إنتاج احلديد واإلسمنت يف املناطق الصحراوية.
)6( سيد قطب، معالم يف الطريق، ط. 13 )القاهرة: دار الرشوق، 1989(.
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العرف يف شئون حياتهم ايلومية. فضالاً عن ذلك، فقد اكن اعلم ابلادية بني »أوالد يلع« ىلع مدى 

ا لعمليات إحالل نوع جديد من القضاء الرشيع، حمل القضاء العريف  عقدين من الزمن مرسحاً

ابلدوي يف فض املنازاعت ىلع يد تيار سليف من اإلسالميني، يسىع إىل حتييد دور ادلولة. وتُوِّج هذا 

اتلحول بربوز خنبة دينية جديدة، هلا رشعية كبرية يف إحداث حتوالت جديدة حنو جمتمع إساليم، 

يف  يعمل  إساليم حمموم،  لنشاط  ا خصبة  أرضاً ابلادية  مثَّل اعلم  لقد  أسس رشعية.  يرتكز ىلع 

تتحول  وعندما  أخرى.  ناحية  من  القبيلة  قوة  وضعف  ناحية،  من  نسبيًّا  ادلولة  قوة  ضعف  ظل 

املساجد الكربى يف ابلادية إىل جمالس رشعية لفض أغلب املنازاعت ابلدوية، وإصدار الفتاوى، 

الوقت  العرف والقانون، ىلع يد شيوخ وفقهاء جدد بوصفهم قضاة رشعيني، يف  بدالاً من قواعد 

اذلي مازال فيه أغلب ابلدو ال حيرتمون القضاء الرسيم، فهذا يعين أن ثمة صوراًا متخيلة حول 

ا بعد يوم، يعيد للرشع  ا، تتسع قاعدته يوماً نمط من احلكم Governance اإلساليم أصبحت واقعاً
قوته وجمده يف ابلادية، بعد أن أخفق يف مواجهات العنف ادلايم باحلرض.)7(

ال شك أن دالئل األسلمة اجلارية يف املجتمع ابلدوي يف مرص أصبحت واضحة وال ختطئها 

العني. ويثري ذلك عدة تساؤالت حول طبيعة جتربة األسلمة وحدودها، ومدى تغلغلها يف احلياة 

ابلدوية، وطبيعة تفاعلها مع ابلداوة، وكيف استطاعت اتلوغل داخل نظام القضاء ابلدوي القائم 

ا  ىلع العرف. ويتعني أن نسأل ما طبيعة هذه اتلجربة؟ وكيف نشأت؟ وإىل أي مدى أصبحت واقعاً

العصبية  به، ليس من جانب نشطاء احلركة اإلسالمية فحسب، وإنما من خالل  التشبث  جيري 

ا يف حياة ابلدو أنفسهم؟ ادلينية اجلديدة أيضاً

لإلجابة عن تلك التساؤالت اعتمدت هذه ادلراسة ىلع بيانات ميدانية، تم احلصول عليها 

باستخدام أدوات ابلحث الكييف، اكملالحظة واملقابالت املتعمقة، وحلقات املناقشة اجلماعية اليت 

ذلك من خالل رحلتني علميتني لطالب مرحليت  تم  بمطروح.  أوالد يلع  قبائل  ببعض  أجريت 

جامعة  االجتماع  بقسم  املساعدين  واملدرسني  املعيدين،  وبعض  العليا،  وادلراسات  الليسانس 

القاهرة.)8( تمت الرحلة األوىل يف يويلو اعم 2006، واستغرقت عرشة أيام متصلة، واثلانية تمت يف 

)7( تشري بعض آراء اإلسالميني إىل أن اإلسالم اذلي نشأ يف بداية القرن األول اهلجري اكن غريباًا يف ظل هيمنة جاهلية ابلادية، وسوف ينتيه 
به املقام إىل غربة أخرى يف ظل جاهلية جديدة، يتعني مقاومتها، واالنتصار عليها، ىلع غرار ما فعل انليب حممد ملسو هيلع هللا ىلص ومن اكنوا معه. وىف 
هذا الصدد هناك شعور دلى اإلسالميني اجلدد بني قبائل أوالد يلع بأن ابلادية حايلًّا يه األرض اخلصبة لنرش ادلعوة اإلسالمية، كما 

حدث مع ابلادية األوىل. وباتلايل فإن يف جهادهم يف ابلادية عودة النتصار الرشع.
بارز= دور  هل  واكن  القاهرة،  جامعة  اآلداب،  بكلية  االجتماع  بقسم  املدرس  عوض؛  رشيف  ادلكتور  امليداين  العمل  إدارة  يف  شارك   )8(
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ا. واُستخدم يف مجع ابليانات ديلل للعمل امليداين تم إعداده،  سبتمرب اعم 2007 ملدة عرشة أيام أيضاً

القبائل، وبعض أفراد من انلخبة ابلدوية يف أربع مناطق؛ ويه  ا من شيوخ  وُطّبق ىلع 48 شخصاً

ا إىل ثالثة  املناطق مستنداً مرىس مطروح، والضبعة، والقرص، وأبو مرقيق. وقد جاء اختيار تلك 

اعتبارات أساسية؛ ويه حماولة تمثيل أكرب قدر ممكن ملناطق مطروح املختلفة، ويف حدود املزيانية 

املحدودة اليت وفرتها لكية اآلداب جامعة القاهرة تلدبري نفقات السفر واالنتقال واإلقامة واإلاعشة 

باملحافظة، والعالقات  القرية  تنمية  إدارة  املتاحة من جانب  التسهيالت  لفريق ابلحث، وكذلك 

اجليدة اليت أمكن بناؤها مع بعض اإلخباريني من شيوخ ابلدو يف خمتلف مناطق مطروح، واليت 

ساعدت كثرياًا ىلع مجع أكرب قدر ممكن من ابليانات يف مدى زمين حمدود.

وفيما ييل نعرض تلحوالت ابلداوة يف إطار ادلراسات السابقة، بليان اإلسهام اذلي يمكن 

أن تقدمه هذه ادلراسة يف فهم آيلات اتلحول بفعل نشاط احلركة اإلسالمية بني ابلدو، ييل ذلك 

حتليل لعمليات تغلغل احلركة اإلسالمية يف املجتمع ابلدوي بشك اعم، وعمليات اتلحول اإلساليم 

داخل القضاء ابلدوي بصفة خاصة. 

 3- حتوالت ابلداوة والقضاء ابلدوي: إطاللة نظرية
 للمعاش 

اً
يعود الفضل إىل ابن خدلون اذلي قدم أول وأهم تعريف للبداوة، باعتبارها »انتحاال

الطبييع الرضوري والبسيط قبل احلايج والكمايل«... وأن »ابلدو هم املنتحلون للمعاش الطبييع، 

والقيام ىلع احليوان واألنعام، وأنهم مقترصون ىلع الرضوري من األقوات، واملالبس، واملساكن، 

وسائر األحوال والعوائد«. يستخدم ابن خدلون لكمة »العرب« بمعىن األعراب أو ساكن ابلادية اذلين 

يعيشون خارج املدن، ويشتغلون بمهنة الريع، وخاصة ريع اإلبل، ويتخذون اخليام مساكن هلم، 

=يف احلصول ىلع أكرب قدر من ابليانات يف مدى زمين حمدود وجبودة اعيلة، ذلا يتوجه املؤلف هل خبالص الشكر واتلقدير. كما شارك يف   
إدارة العمل امليداين ادلكتور حممد عبد السالم؛ املدرس بقسم االجتماع بكلية اآلداب، جامعة القاهرة، واذلي اكن هل دوره املهم يف اكفة 
ترتيبات العمل امليداين بكل إخالص، بما استحق معه عميق الشكر واالعزتاز. أما فريق العمل امليداين من طالب مرحلة الليسانس، 
وادلراسات العليا بقسم االجتماع، فقد شارك يف مجع ابليانات امليدانية بمطروح: أفنان ادلمريي، وبسمة املرايغ، وخادل فوزي، وسارة 
عبد العال، وسماح حسن، وشيماء عبد العليم، وحممد صقر، ويم عمارة، ونعيمة عثمان، وهالة احلفناوي، وشارك يف جتميع ادلراسات 
وابلحوث السابقة وابليانات اثلانوية: سارة حيىي، وأسماء صالح، وهلؤالء لك الشكر ىلع ما بذلوه من جهد، ولوالهم ما اكن ممكناًا إجناز 

هذا ابلحث بالصورة اليت أصبح عليها. 
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معاشهم  يتوقف  اليت  أنعامهم  وحاجات  حياتهم،  مقتضيات  حسب  آلخر  ماكن  من  ويظعنون)9( 

خصائص  عدة  خدلون  ابن  حدد  وقد  األمصار)10(.  وساكن  احلرض،  ألهل  املقابلون  وهم  عليها؛ 

للبدو، بعضها إجيايب وبعضها سليب، أهمها ما أسماه اتلوحش والشجاعة، والرتحال وانتهاب ما يف 

أيدي انلاس، وعدم االنقياد للسياسة، والعصبية، والغلب، واالتلحام بالنسب. ويشري ابن خدلون 

ا إىل وجود املشايخ وكبار القبائل ابلدوية ىلع رأس بناء القوة »بما وقر يف نفوس الاكفة هلم من  أيضاً

الوقار واتلجلة« ىلع حد قوهل)11(.

املثايلة  الصورة  ابلدو يف  معالم  أهم  ينطبق ىلع  ابن خدلون  مما ذكره  أن كثرياًا  الواضح  من 

الكربى، وشمال  الصحراء  ومنطقة  العربية،  اجلزيرة  األجداد يف  سائدة بلداوة  اليت اكنت  انلقية، 

إفريقيا منذ ستة قرون مضت، ويف ضوئها يمكن أن حنكم ىلع ما آلت إيله أحوال أحفاد ابلدو 

ا بقاء  يف املجتمعات ابلدوية املعارصة. وال يعين ذلك حتول اعلم ابلداوة بصورة اكملة، وال يعين أيضاً

ابلداوة ىلع حاهلا، بل ثمة إاعدة إلنتاج ابلداوة بصور جديدة، حتتاج إىل الرصد واتلحليل. فربغم 

القرابة  مثل  ثابتة،  تبدو  قد  بمقومات  والتشبث  اتلقليدي،  الطابع  إىل  يميل  للبداوة  تراث  وجود 

ابلدوية  احلياة  فإن  املايض)12(،  وتمجيد  العقل،  انلقل ىلع  وغلبة  ادلم،  ورابطة  واألصالة  األبوية، 

قابلة للتغري، وتعيد إنتاج نفسها باستمرار. وقد رصد ابن خدلون يف املقدمة أهم حتول يمكن أن 

ا اآلثار املرتتبة ىلع ذلك،  يتعرض هل ابلدو يف لك ماكن، وهو انتقاهلم من ابلداوة إىل اتلحرض، موضحاً

واليت حددها فيما أطلق عليه »الرتف وادلعة وتفكك العصبية«. وسجلت ابلحوث األنرثوبولوجية 

شواهد كثرية ىلع اتلغريات انلامجة عن استقرار ابلدو وتوطينهم؛ مثل االخنراط الرسيع يف االقتصاد 

انلقدي ىلع حنو ما حدث لقبائل أوالد يلع)13(، واالندماج يف نمط من االقتصاد الرييع، كما هو 

احلال بالنسبة لعنزية بالسعودية)14(، والعمل بالزراعة بني بدو سوريا، واحلراك السيايس للبدو داخل 

)9( بمعىن االنتقال أو الرتحال.
)10( عبد الرمحن بن حممد بن خدلون )ت 808 ه(، مقدمة ابن خدلون، حتقيق يلع عبد الواحد وايف، مج. 1، مكتبة األرسة )القاهرة: اهليئة 

املرصية العامة للكتاب، 2006(: 470-469.
)11( املرجع السابق: 480.

)12( حليم براكت، املجتمع العريب املعارص: حبث استطاليع اجتمايع )بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1984(.
)13( أبو لغد، مشاعر حمجبة.

ترمجة جالل أمني، وأسعد حليم )بريوت: مؤسسة األحباث  عنزية: اتلنمية واتلغيري يف مدينة جندية عربية،  )14( ثريا الرتيك، ودونادل كول، 
العربية، 1991(.
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نظام احلكم يف السعودية)15(. ونتيجة لشدة اتلحوالت االجتماعية يف حياة ابلدو، فقد دفع ذلك 

 The End يف دراستهما عن ابلدو إىل القول بنهاية ابلداوة Humphrey and Snaith هامفري وسنيث

of Nomadism يف اعملنا املعارص، وقدما شواهد للمسارات العديدة اليت سلكتها كثري من اجلمااعت 

ابلدوية يف آسيا ملواجهة اتلغريات االقتصادية واالجتماعية والسياسية وابليئية احلادة)16(.

لقد اكنت اتلغريات متعددة ومتشابكة، وقد حاولت ادلراسات األنرثوبولوجية أن تسجل 

شواهد كثرية وثرية بشأنها. يمكن تلخيص اجلدل املطروح يف ادلراسات اليت رصدت تغري ابلداوة، 

واملجتمع ابلدوي يف أربع آيلات للتغري، وذلك ىلع انلحو اتلايل:

 Sedentarization 3-1 اتلغريات املصاحبة لعمليات استقرار ابلدو
حدثت عمليات االستقرار بلعض اتلجمعات ابلدوية يف عديد من املناطق بفعل اتلغريات 

االجتماعية واالقتصادية، انلامجة عن اتساع نطاق اتلحرض ونمو املدن؛ وكذلك اتلغريات انلامجة 

عن العوملة يف جمال االتصال واملعلومات، واستخدام اتلكنولوجيا احلديثة اليت ساهمت إىل حدٍّ كبري 

يف كرس عزلة ابلدو، ودفعهم إىل االنفتاح ىلع العالم. وبما أن القوانني واألعراف ابلدوية تستجيب 

وثَّقت بعض ادلراسات األنرثوبولوجية  اليت يفرضها اتلغري، فقد  للحاجات واملشكالت اجلديدة 

بعض الشواهد ادلالة ىلع تكيف القانون العريف يف القواعد، واإلجراءات، واتلفسريات، والرموز 

وتزنانيا خالل حقبة  اجلديدة،  غينيا  وأهمها  اإلفريقية،  ادلول  بعض  احلديثة يف  القضاء  نظم  مع 

ما بعد االستعمار)17(. ويف مقابل ذلك، اكنت هناك شواهد دالة ىلع بعض الصعوبات أمام فعايلة 

القوانني العرفية يف محاية مواد وعنارص الرتاث الشعيب يف اغنا، بما يتوافق مع املفاهيم املحلية من 

ناحية، ومبادئ امللكية الفكرية من ناحية أخرى)18(.

 Martha Mundy and Basim Musallam, The Transformation of Nomadic Society in the Arab East, University of  )15(
Cambridge Oriental Publications 58 (United Kingdon: Cambridge University Press, 2000).

 Caroline Humphrey and David Sneath, The End of Nomadism?: Society, State, and the Environment in Inner Asia,  )16(
Central Asia Book Series (Durham: Duke University Press, 1999).

 International African Institute, Ideas and Procedures in African Customary Law: Studies Presented and Discussed at )17(
 the Eighth International African Seminar at the Haile Selassie I University, Addis Ababa, January 1966, edited by
 Max Gluckman (London: Oxford University Press, 1969).

Paul Kuruk, “African Customary Law and the Protection of Folklore”, Copyright Bulletin 36, No. 2 (2002): 5-25. )18(
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3-2 اتلغريات املصاحبة لعمليات اتلوطني واإلدماج املنظم للبدو
  قامت بعض احلكومات بدمج ابلدو املقيمني ىلع أراضيها عن طريق إتاحة فرص متاكفئة يف 

اتلوظيف، واتلعليم، واإلساكن، واحلصول ىلع اخلدمات الصحية، وخمتلف برامج الرفاه االجتمايع. 

ا ىلع سلطته وتقايلده  ومع ذلك لم تؤثر عمليات ادلمج ىلع وضع القانون العريف، اذلي ظل حمافظاً

ومؤسساته يف ادلول ذات اتلعددية العرقية. فيف الصني ظل القانون العريف، دلى كثري من اجلمااعت 

ا ىلع عملية الضبط االجتمايع. فرغم إحاكم سيطرة ادلولة ىلع اجلمااعت  العرقية القبلية، مسيطراً

القبلية، فإن تلك اجلمااعت ال تعرف شيئاًا عن القانون الرسيم لدلولة، وال تعمل بمقتضاه، وإنما 

تسري حياتها بموجب قواعد القانون الشعيب أو العريف)19(. وقد اهتم األنرثوبولوجيون والقانونيون 

Legal pluralism اليت أتاحت للقوانني العرفية أن حتافظ ىلع  بدراسة مشلكة اتلعددية القانونية 

وجودها يف سياقات خمتلفة)20(.

سياسية.  العتبارات  الرسيم  والقانون  العريف  القانون  بني  اتلميزي  بقاء  ىلع  شواهد  وهناك 

Melissa Demian اعم 2003 يف دراستها لغينيا اجلديدة أن  ويف هذا الصدد حاولت مليّسا دميان 

تتعرف ىلع صور توظيف القانون العريف املختلفة بغينيا اجلديدة يف فض املنازاعت داخل املحاكم 

والقضاة  املحليني،  القضاة  أن كالًّ من  احلالة  دراسات  أوضحت  وقد  العليا.  واملحاكم  املحلية 

يف املحاكم العليا يستخدمون العرف والقانون كمصادر اسرتاتيجية للسلطة. فيف الوقت اذلي 

يميل فيه القضاة املحليون يف فض املنازاعت إىل اختاذ األعراف كحقائق مسلمة، ومن ثم يتعنيَّ 

عليهم اكتشاف القانون يف ضوئها، فإن قضاة املحاكم العليا يسريون يف االجتاه املعاكس؛ حيث 

يتعاملون مع القوانني كمسلمات، ثم يكتشفون األعراف يف ضوئها. ومن هنا ال يوجد تويلف 

بني األعراف والقوانني حتت ما يسىم بالقانون العريف، بل جيري تعزيز اتلفرقة بينهما، يك يصبح 

أحدهما مصدراًا يتعني ىلع اآلخر أن يسري ىلع ضوئه)21(.

 Zhang Xiaohui and Wang Qiliang, “The Change and Function of Folk Law of Ethnic Minorities in Modern Society”, )19(
Chinese Sociology and Anthropology 35, No. 4 (2003): 33.

 George D. Westermark, “Court Is an Arrow: Legal Pluralism in Papua New Guinea”, Ethnology 25, No. 2 (Apr 1986): )20(
131-149.

 Melissa Demian, “Custom in the Courtroom, Law in the Village: Legal Transformations in Papua New Guinea”,  )21(
Journal of the Royal Anthropological Institute 9, No. 1 (Mar 2003): 97-115.
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وهناك بعض ابلحوث اليت رصدت نشاط ادلولة حنو دمج منظومة القيم العرفية يف نظامها 

إفريقيا اكن  القيم ادلستورية. فيف جنوب  انتقائية، ال تسمح بتعارض العرف مع  القضايئ بصورة 

تطبيق القانون العريف مقرتناًا باتلميزي ضد النساء. وقد حاولت ادلولة اتلوفيق بني القانون الرسيم 

والقانون العريف بإجراءات ترشيعية حمددة يف إطار محاية مبدأ العدالة االجتماعية واملساواة بني 

اجلنسني)22(.

3-3 اتلغريات املصاحبة لعمليات اتلدين فيما يعرف باألسلمة
اجتاحت العديد من املجتمعات العربية، واإلفريقية، واآلسيوية موجة من اتلدين بفعل تزايد 

أنشطة اجلمااعت ادلينية. واكن للحركة اإلسالمية تأثريها الكبري ىلع إحداث تغريات اجتماعية، 

وثقافية، واقتصادية، وسياسية لم يقف مداها عند حدود املناطق احلرضية والريفية فحسب، وإنما 

تعدى ذلك إىل أطراف الصحاري، واتلجمعات ابلدوية. ويف هذا اإلطار تعرضت ادلراسات اليت 

أجريت حول هذا املوضوع ألربعة من مظاهر أسلمة ابلدو؛ ويه:

3-3-1 األسلمة بالقرس
يقصد بذلك دفع ابلدو إىل تغيري دينهم بفعل الغزو، واملثل اتلارييخ ادلال ىلع ذلك مرتبط 

باألسلمة انلاجتة عن الغزو الرتيك ملنطقة وسط آسيا يف نهاية العرص ابلزينطي؛ حيث قدم سبريوس 

ارتبطت  األسلمة،  من  ملظاهر  وإثنوجرافيًّا  تارخييًّا  حتليالاً   .Speros Vryonis Jr األصغر  فريونيس 

الطابع  فيها  يمزتج  الصغرى،  آسيا  يف  إسالمية  جمتمعات  وتكوين  ابلزينطية،  احلضارة  بانهيار 

غزوها،  تم  اليت  املناطق  وفقر  باإلسالم،  املرتبط  الغىن  بني  اتلفاوت  ظل  ويف  باإلسالم.  الرعوي 

اكنت دوافع اتلحول ادليين والردة دلى الراعة، مصحوبة بمزايا اقتصادية، وحراك اجتمايع، ومزيج 

احلالة  هذه  خدلون  ابن  كتابات  خلصت  وقد  اثلقايف)23(.  والضعف  ادليين،  واالقتناع  اخلوف  من 

اتلارخيية الفريدة بقوهل »انلاس ىلع دين ملوكها«)24(. وبما أن الغزاة مسلمون، فسوف يكرسون 

 Monique Deveaux, “Liberal Constitutions and Traditional Cultures: The South African Customary Law Debate”,  )22(
Citizenship Studies 7, No. 2 (2003): 161-180, online e-article, http://www.informaworld.com/smpp/ftinterface~db=al

l~content=a713658856~fulltext=713240930.

Speros Vryonis Jr., “Nomadization and Islamization in Asia Minor”, Dumbarton Oaks Papers 29 (1975): 41-71. )23(

)24( ابن خدلون، مقدمة ابن خدلون.
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سلطتهم بقوة تطبيق الرشيعة اإلسالمية يف آسيا الصغرى. هلذا يمثل اتلأثري الرتيك أوىل حماوالت 

أسلمة للبدو، ومزج األعراف ابلدوية بمبادئ إسالمية.

3-3-2 األسلمة باتلحالف السيايس
انلخبة  مع  ابلدوية  للنخبة  السيايس  اتلحالف  ظاهرة  العربية  املجتمعات  بعض  شهدت 

السياسية، وادلينية يف نسيج انلظام السيايس. ويعد نموذج تكوين ادلولة السعودية يف أوائل القرن 

العرشين أول عملية أسلمة، اعتمد تكوينها ىلع اتلحالفات القبلية وادلينية )الوهابية مع ابلدو(، 

ومنحهم امتيازات نظري احلفاظ ىلع وحدة اململكة، وبسط نفوذ السلطة السياسية ىلع اكمل اجلزيرة 

بتحالفات  اإلسالمية  الرشيعة  تطبيق  حاولت  املعارص  اتلاريخ  من  أخرى  أمثلة  وهناك  العربية. 

شبيهة، كما يف السودان، والصومال، ونيجرييا، وأفغانستان؛ لكنها واجهت صعوبات حملية ودويلة 

حالت دون استمرارها. وتشري بعض ادلراسات إىل اآلثار السلبية ملثل هذه اتلجارب؛ حيث أدى 

ا من 1999، من خالل القضاء الرسيم يف نيجرييا، إىل وقوع انتهااكت  تطبيق الرشيعة اإلسالمية بدءاً

يف حقوق اإلنسان)25(. 

3-3-3 أسلمة اتلحول اثلوري 
ا للتحول اثلوري حنو بناء دولة إسالمية من خالل سيطرة  اكنت اتلجربة اإليرانية نموذجاً

رجال ادلين ىلع احلكم؛ حبيث اكن هلم دور فاعل يف حتويل القضاء الرسيم إىل قضاء إساليم، يطبق 

ىلع لك اإليرانيني بمن فيهم من ابلدو. وقد أشار لوويس بيك Lois Beck يف دراسته عن راعة كشقة 

Qashqai بإيران إىل أن اجلمهورية اإلسالمية اكنت بصدد جمموعة من األقليات العرقية من ابلدو 

الراعة، اذلين تمزيت حياتهم بابلداوة. واكنت نظرة رجال ادلين هلم أن إسالمهم قريب من اجلاهلية، 

الرشيعة اإلسالمية. ورغم  مبادئ  وفق  اجلديد  املجتمع اإلساليم  يتعني عليهم االخنراط يف  وأنه 

كون األسلمة شلكت فرصة لالندماج االجتمايع للبدو يف املجتمع اإليراين، فإن األعراف مازال 

هلا تأثري ىلع تسيري حركة الضبط االجتمايع بني ابلدو. ومع ذلك، فإن خلط األعراف بالرشيعة 

قائم بني ابلدو اإليرانيني ىلع قاعدة األسلمة، اليت فرضتها اجلمهورية اإلسالمية يف إيران ىلع لك 

  Osita Nnamani Ogbu, “Punishments in Islamic Criminal Law as Antithetical to Human Dignity: The Nigerian  )25(
 Experience”, International Journal of Human Rights 9, No. 2 (2005): 165-182.
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الشعب اإليراين)26(.

3-3-4 األسلمة يف إطار حركة اجتماعية 
من  جممواعت  بني  ومنظم  دءوب،  عمل  ىلع  القائم  اإلسالمية  ادلعوة  نشاط  بذلك  يقصد 

انلاس، يعملون وفق تنظيمات حمددة ذات طابع ديين، وجيمعهم قاسم فكري وأيديولويج مشرتك. 

وتتخذ أفعال هؤالء طابع احلركة االجتماعية، اليت تبتيغ حتقيق تغريات اجتماعية يف اجتاه تكوين 

جمتمع مسلم، ىلع غرار ما حققته دعوة اإلسالم يف بدايته. ويتسم النشاط احلريك اإلساليم وسط 

ا لوجه مع انلاس، وتعبئتهم وفق أجندة  ا باتلفاعل املبارش، والكثيف وجهاً اتلجمعات ابلدوية عموماً

احلميدة  القيم  تبين  إىل  وادلعوة  اإلصالح،  ستائر  خلف  بها  العمل  جيري  معلنة،  غري  سياسية 

واتلقوى. وهناك أمثلة كثرية ىلع ذلك يف مناطق متعددة من العالم، يرتكز فيها قبائل بدوية؛ مثل 

والسودان  ومرص  وبلنان  وسوريا  إرسائيل  وعرب  واألردن  والعراق  واهلند  وباكستان  أفغانستان 

واجلزائر واملغرب. 

 Layish وادلراسات اليت ترصد هذه الظاهرة حمدودة للغاية، باستثناء دراسة اليش وشمويل

and Shmueli الذلين كتبا حول العالقة بني العرف والرشع دلى ابلدو، وتوصال إىل أن هناك تأثريات 

جديدة ىلع األعراف ابلدوية من واقع إاعدة تفسري جديدة ملبادئ إسالمية باسم الرشع. ويف اعم 

1991، طور اليش أفاكره بشواهد ميدانية جديدة، تؤكد األسلمة يف املجتمعات ابلدوية من خالل 

آيلة اإلفتاء، اليت أصبحت تؤثر بقوة ىلع أسايلب فض املنازاعت بني ابلدو؛ حيث درس الفتوى 

ببيت ساحور يف  قبيلة يلع حسن  باتلطبيق ىلع  ابلدوية،  القبائل  أسلمة  آيلة حمورية يف  بوصفها 

ا  القدس، وبيت حلم. وأشار إىل أن اإلسالم بمنظومة معتقداته، ومؤسساته مازال يلعب دوراًا رئيساً

يف تشكيل املجتمع ابلدوي الرعوي)27(.

وتشري دراسة اليش Layish إىل أن ابلدو مسلمون، وإسالمهم غري مكتمل، ذلا فإنهم ال يوفون 

ا للرشيعة احلقة. وبموجب االستقرار  الطقوس اإلسالمية حقها، وال ينظمون أحواهلم الشخصية وفقاً

 Lois Beck, “Herd Owners and Hired Shepherds: The Qashqa’i of Iran”, Ethnology 19, No. 3 (1980): 327-351. )26(

 Aharon Layish and Avshalom Shmueli, “Custom and "Sharī'a" in the Bedouin Family according to Legal Documents )27(
 from the Judaean Desert”, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London 42, 

No. 1 (1979): 29-45.
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اذلي حدث هلؤالء ابلدو فقد أصبحوا أكرث اقرتاباًا من اإلسالم احلريف، وأصبحت أسايلب حياتهم 

ا بالعبادة واتلقوى. وبموجب آيلة الفتوى - ىلع حد قوهل - تم اخرتاق مؤسسات  تدرجييًّا أكرث ارتباطاً

والعادات،  الرشيعة  اتلقاء  ماكن  املحكمة  وتعد  اإلسالمية.  الرشيعة  جانب  من  ابلدوي  القضاء 

ا يف إقناع ابلدو -  ا فاعالاً يف حتقيق املواءمة بينهما. ويلعب املفيت دوراًا رئيساً ويمثل القضاة عنرصاً

اذلين تربوا ىلع القانون العريف - بأهمية تطبيق الرشيعة يف حياتهم. وكشفت هذه ادلراسة أن هناك 

عالقات اجتماعية، وعالقات عمل ما بني القايض والُمفيت، ومع ذلك يوجد تنافس اكمن بينهما 

ىلع السلطة السياسية، واملاكنة العامة اليت يسىع لكٌّ منهما إىل حتقيقها، واحلفاظ عليها. وىلع الرغم 

من كون الفتوى غري ملزمة، وتنفيذها مسألة طوعية، فإن العمل بالفتوى يشك أداة تلقريب ابلدو 

من اإلسالم األصويل. وتكتمل عملية أسلمة ابلدو من خالل النشاط اتلعلييم اتللقيين للتعايلم 

ادلينية)28(. 

ابلدوي  املجتمع  يف  األسلمة  ظاهرة  عن  بيانات  تقديم  يف  ادلراستني  هاتني  أهمية  وبرغم 

ا يف ادلراسات اليت يمكن أن  ا شديداً بشك اعم، والقضاء ابلدوي بصفة خاصة، فإن هناك نقصاً

توفر بيانات جديدة حول عمليات األسلمة، وتفاعلها داخل القضاء ابلدوي، من واقع نماذج كثرية 

للمجتمعات ابلدوية يف آسيا وشمال إفريقيا.

ا من واقع ادلراسات اليت حاولت أن تعاجلها، فسوف  وإذا تأملنا آيلات حتول ابلدو عموماً

ومدى  طبيعته،  يف  منها  لكٌّ  اختلف  بل  ا،  واحداً يكن  لم  األربع  اآليلات  هذه  تأثري  أن  نالحظ 

تأثريه ىلع جممل احلياة ابلدوية. فاآليلات اثلالث األوىل أثرت ىلع حدود اندماج ابلدو يف العالم 

ا تلحسن األحوال االجتماعية،  املحيط بهم، وباألخص مؤسسات ادلولة املدنية؛ حيث أتاحت فرصاً

بني  بناء جسور  يف  وساهمت  االجتمايع،  احلراك  من  قدراًا  وحققت  احلياة،  ونوعية  واالقتصادية، 

القبيلة وادلولة. ولقد اكن هناك زخم ال بأس به من ادلراسات وابلحوث امليدانية حول مظاهر هذا 

اتلحول يف كثري من املجتمعات ابلدوية. 

ا بالنشاط، اذلي مهدت  أما اآليلة الرابعة املتعلقة باحلركة اإلسالمية فقد اكن تأثريها مرتبطاً

 Aharon Layish, “The 'Fatwā' as an Instrument of the Islamization of a Tribal Society in Process of Sedentarization”, )28(
Bulletin of the School of Oriental and African Studies 54, No. 3 (1991): 449-459.
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هل اجلمااعت السلفية يف احلد من اتلصوف، واالعتقاد يف األويلاء)29(. كما بدا تأثري احلركة اإلسالمية 

ركزت  أنها  رغم  العالم،  يف  ابلدوية  املجتمعات  من  العديد  يف  األسلمة  جتارب  باختالف  ا  خمتلفاً

ىلع أهم عنرص يف احلياة ابلدوية؛ وهو القضاء ابلدوي، اذلي يمثل قلب ابلداوة، ويمنحها ابلقاء 

واالستمرار أمام لك رياح اتلغري املحيطة بابلدو. كما أن تغلغل احلركة اإلسالمية داخل هذا املكون 

أاعد إىل ابلداوة سحرها اذلي يفيض باحلياة، وجاذبيتها يف أفئدة بعض اإلسالميني، كما أاعد إيلها 

ا ألن هذا اتلحول جاٍر منذ عقدين من  ا شبح العزلة، واختاذ موقف مناوئ من ادلولة. ونظراً أيضاً

الزمن حىت اآلن، فمازالت ادلراسات وابلحوث قليلة يف رصد تداعياته ىلع تغري املجتمع ابلدوي 

بصفة اعمة، والقضاء ابلدوي بصفة خاصة. 

وهناك دالئل ىلع وجود عمليات أسلمة مكثفة تتم داخل مؤسسات املجتمعات ابلدوية يف 

ثالث نقاط حدودية يف مرص، ويه سيناء رشقاًا، ومطروح غرباًا، وحاليب وشالتني جنوباًا. ويف ظل 

تراجع اهتمام علم االجتماع يف مرص بابلدو بصفة اعمة، والقضاء ابلدوي بصفة خاصة خالل 

السنوات األخرية، فإن كثرياًا من األسئلة املطروحة حول حدود، وأبعاد، وتداعيات أسلمة القضاء 

ابلدوي باتلطبيق ىلع أوالد يلع، يمكن أن تساهم يف فهم حتوالت ابلدو انلاجتة عن تأثري احلركة 

اإلسالمية. فابلحوث اليت أجريت حول ابلدو وابلداوة لم تلتفت بصورة مبارشة لعمليات أسلمة 

املجتمع ابلدوي. ويف املقابل، لم يكرتث الزخم اهلائل للبحوث وادلراسات املعارصة اليت أجريت 

عن احلركة اإلسالمية بتغلغل حركة اإلسالميني واخرتاقهم املجتمع ابلدوي. هلذا تكمن أهمية 

ا يف  هذه ادلراسة يف تقليل الفجوة املعرفية القائمة حول أسلمة املجتمع ابلدوي. كما أنها تفيد أيضاً

لفت انتباه صناع القرار إىل أهمية اإلرساع يف حتقيق االندماج االجتمايع للبدو يف مرص، بوصفه 

الضمان األسايس تلحقيق األمن القويم. 

4- احلركة اإلسالمية يف املجتمع ابلدوي
 لن يتسىن نلا أن نفهم طبيعة ومدى اتلغري اذلي حدث يف جمال إحالل القضاء الرشيع حمل 

القضاء ابلدوي بني قبائل أوالد يلع بمطروح مالم نُلِق الضوء ىلع نشأة، وتكوين، وفعايلة القوى 

صناعة الويل: دراسة أنرثوبولوجية يف الصحراء الغربية )القاهرة: جامعة القاهرة، لكية  )29( فاروق أمحد مصطىف، وحممد عباس إبراهيم، 
اآلداب، مركز ابلحوث وادلراسات االجتماعية، 2004(: 219.
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اإلسالمية الفاعلة يف إحداث هذا اتلحول. لقد بدأ وجود احلركة اإلسالمية متمثالاً يف اجلمااعت 

السلفية منذ أواخر السبعينيات من القرن املايض يف مطروح، مزتامناًا مع الوجود النشط للحركة 

السلفيني يف هذه ابلقعة  ا - يف خمتلف أرجاء املجتمع املرصي. وشكَّ حضور  اإلسالمية - عموماً

ا فاعالاً يف إحداث تغريات اجتماعية بعيدة املدى، رغم اتلواجد املؤسيس  انلائية من ابلادية عنرصاً

الكبري، وغري املسبوق لدلولة بمطروح من ناحية، وانفتاح ابلدو غري املسبوق ىلع العالم عرب وسائل 

ابلدوية من  ابليئة  داخل  احلركة اإلسالمية  نشأة  ولم تكن  أخرى.  ناحية  احلديثة، من  االتصال 

فراغ، وإنما ارتكز وجودها ىلع رصيد تارييخ من الروابط بني ادلين وابلداوة. وقد ساهم ذلك يف 

تثبيت أقدام رموز احلركة اإلسالمية يف جماالت خمتلفة من حياة ابلدو، بما يف ذلك القضاء ابلدوي. 

4-1 اتلضافر بني ادلين وابلداوة
ا يف ثقافة ابلداوة ىلع اعتبار أنه يتعلق باهلوية ابلدوية. وبمقتىض  يشك ادلين مكوناًا رئيساً

هويتهم  عن  يلع  أوالد  يتحدث  ما  فكثرياًا  يلع.  أوالد  هوية  من  أصيالاً  ا  جزءاً اإلسالم  يمثل  ذلك 

ياس  وبين  هالل  بين  قبيليتِّ  إىل  يمتد  اذلي  الرشيف  بنسبهم  يقرتن  مقدس،  ماض  إىل  بالعودة 

باجلزيرة العربية، وارتباط وجودهم يف الشمال الغريب من مرص بالفتوحات اإلسالمية. »فاالنتماء 

ا ومعروفاًا، غري أن االنتماء إىل أجداد شاركوا يف الفتح  هلؤالء األجداد منح أوالد يلع ماضياًا رشيفاً

ا«)30(. اإلساليم هلو أمر أىلع ماكنة وأكرث جمداً

ظلت املعرفة اإلسالمية ىلع مدى تاريخ املجتمع ابلدوي ألوالد يلع تعتمد ىلع نشاط بعض 

رجال ادلين، ممن يعلمون األطفال اللغة العربية، وحفظ القرآن، والعبادات بالزوايا. واكنت السنوسية 

أقدم حركة إصالح دينية فاعلة بني قبائل أوالد يلع، وجممل مناطق الواحات بالصحراء الغربية؛ 

حيث يعود تاريخ السنوسية إىل اعم 1841، عندما رحلوا عن احلجاز، وتركزوا يف رشق يلبيا، ثم أسسوا 

ا لألزهر يف واحة جغبوب بالصحراء الغربية بمرص. واعتمد إخوان  ا تعليميًّا منافساً بعد ذلك مركزاً

ا دينيًّا، وىلع اتلضامن االجتمايع، واتلوسط يف  السنوسية يف نشاطهم ىلع نوع من اتلعليم يتخذ طابعاً

حل املنازاعت بني ابلدو. واكنت الزوايا)31( اليت أقامها السنوسية حول بعض اآلبار - مرتبطة بقبائل 

)30( دونادل ب. كول، وثريا الرتيك، أهل مطروح: ابلدو واملستوطنون واذلين يقضون العطالت، ترمجة حممد يلع فرج، مراجعة طلعت الشايب، 
املرشوع القويم للرتمجة 827 )القاهرة: املجلس األىلع للثقافة، 2005(: 78.

)31( أسست السنوسية 146 زاوية منها 31 زاوية يف الصحراء الغربية بمرص )6 زوايا يف الوادي اجلديد، و2 يف الواحات ابلحرية، و6 يف سيوة،= 
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أوالد يلع والعائالت الكبرية اتلابعة هلا - بمثابة مراكز دينية تلفعيل هذه األنشطة. فالزاوية اكنت 

ا  ماكناًا تلعليم القراءة والكتابة، وتعايلم اإلسالم من منطلق مبادئ السنوسية، واكنت الزاوية أيضاً

ماكناًا لضيافة املسافرين، وتوفري املالذ ملن يطلب احلماية، وكذلك اتلوسط يف فض املنازاعت. واكن 

إخوان السنوسية - من منطلق ديين - ىلع استعداد للعمل كمدرسني جوَّالني، يتنقلون من خميم 

آلخر نلقل املعرفة مقابل املأكل. كما استطاع إخوان السنوسية اتلحكم يف حياة ابلدو، من خالل 

ماكنتهم ادلينية، واداعئهم بامتالك القوة الروحية اخلارقة، القادرة ىلع إيذاء اآلخرين وترشيدهم.

وقد بلغ تأثري السنوسية الرويح أقىص مداه حني قبل أوالد يلع املشاركة بفرسانهم يف اجليش 

اذلي كونه السنوسية بإيعاز من األتراك، وخوض حرب ضارية حىت املوت ضد القوات اإلجنلزيية 

االنضمام  القبائل ىلع  السنوسية حث  استطاعت  وقد  ماجه.)32(  وادي  و1916 يف   1915 بني اعيم 

هلذه احلرب باعتبارها حرباًا دينية بني املسلمني واملسيحيني، واكنت فتوى السنوسية حينذاك أن 

بعد  قاسية  املتاكفئة اكنت  احلرب غري  نهاية هذه  أن  اجلنة. غري  يدخل  إجنلزييًّا  يقتل جنديًّا  من 

هزيمة جيش السنوسية، وتدمري كثري من مظاهر احلياة ابلدوية، وترشيد ابلدو)33(. ومازال بعض 

ويعتربونها  بهذه اتلضحيات،  ايلوم  يفخرون حىت  والشباب  العواقل  أوالد يلع من  فرسان  أحفاد 

ا ملاكنتهم وهيبتهم بني القبائل.)34(  رمزاً

ورغم انتهاء دور السنوسية بنهاية احلرب العاملية األوىل، فإن بعض رواسب اتلوجه الصويف 

ا مع نشاط بعض رجال ادلين ممن ينتمون إىل قبائل املرابطني؛)35( وهم يعملون  السنويس ظل قائماً

=و17 زاوية يف الساحل الشمايل الغريب بداية من منطقة اإلخصاب يف السلوم حىت حوش عيىس بابلحرية(؛ مما يعين أن أكرث من نصف 
عدد الزوايا بمرص اكن من نصيب أوالد يلع، انظر: املرجع السابق: 24؛

E.E. Evans-Pritchard, The Sanusi of Cyrenaica (Oxford: Clarendon Press, 1949).

ا للسياسة اليت اتبعها حممد يلع مع ابلدو بصفة اعمة،  ا للبدو االنضمام للجيش انلظايم املرصي، امتداداً )32( يف هذا الوقت لم يكن مسموحاً
الصحراء، ومحاية احلدود. وأدى هذا  الوطنية نظري دورهم يف حفظ انلظام يف  العسكرية، واخلدمة  بإعفائهم من اخلدمة  واليت تقىض 

اإلعفاء إىل تهميش ابلدو يف إطار حتديث االقتصاد السيايس يف مرص، انظر: املرجع السابق: 121-112.
)33( املرجع السابق: 126-121.

)34( ال يعين ذلك بطبيعة احلال فخر ابلدو باملشاركة يف احلرب من منطلق شعور وطين، بل يعين أن االنتماء إىل اإلسالم والعروبة والقبيلة 
دلى ابلدوي يشك ثالث دوائر أساسية للهوية تدفع إىل املقاومة واتلضحية.

اسم  ويطلق  واملرابطون.  السعادي  عليهم  يطلق  من  بني  القبلية  املاكنة  يف  اتلفاوت  ىلع  قائم  يلع  أوالد  دلى  اجتمايع  تقسيم  هناك   )35(
اجتماعية  بامتيازات  تتمتع  املايض  يف  اكنت  وقد  يلع،  أوالد  من  االجتماعية  املاكنة  يف  واألرفع  القوية،  احلرة،  القبائل  ىلع  السعادي 
واقتصادية وسياسية. ومن أهم هذه االمتيازات ارتفاع قيمة دية القتيل منهم، وتمتعهم حبق الزنالة، أي محايتهم ملن يزنل إيلهم بمعىن 
يلوذ بهم؛ فعند وقوع حادثة قتل تلجأ إيلهم اعئلة القتيل ملدة اعم حىت حيل الزناع عرفيًّا. ويرجع نسب السعادي إىل سعدة، وىه سيدة 
يقال إنها من ساللة بين سليم، اليت ينتيم إيلها انليب حممدملسو هيلع هللا ىلص؛ من حيث النسب. أما املرابطون فهم أتباع السعادي، يساعدونهم يف 
ـُحَرمون من حق الزنالة. ويقال  أعماهلم وحروبهم مقابل الوالء هلم واتلمتع حبمايتهم. وبمقتىض ذلك يدفع املرابطون جزية للسعادي وي
الرتيك إىل أن=  املاشية والنساء واألطفال. ويشري دونادل كول وثريا  املرابطون »يربطون« حول  السعادي حينما اكنوا حياربون، اكن  إن 
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باستخدام  لألمراض  كمعاجلني  عملهم  إىل  باإلضافة  األويلاء،  أرضحة  وزوايا  املساجد  بعض  يف 

املعتقدات، وممارسات الطب الشعيب. وقد وصفت يلىل أبو لغد هؤالء منذ ربع قرن تقريباًا بقوهلا 

إنهم: »يضمون شخصيات دينية تقية أو مقدسة )ينتمون إىل فئة يطلق عليها املرابطون بالربكة(«، 

وبرغم اعتبارهم - بشك اعم - أدىن مزنلة من انلاحية االجتماعية والسياسية، فإن أوئلك اذلين 

لم يفقدوا صيتهم كأشخاص أتقياء، ينظر إيلهم بنوع من الرهبة واإلجالل. لقد اعتادوا أن يقوموا 

بدور املصلحني اذلين يبذلون جهوداًا من أجل السالم، واستمر دورهم كمداوين)36(. وبذلك حظي 

»املرابطون بالربكة« أو ما يطلق عليهم »املرابطون ىلع األرضحة« بماكنة مرموقة ىلع مدى مخسني 

ا تقريباًا، منذ انتهاء حركة السنوسية بعد احلرب العاملية األوىل، حىت منتصف سبعينيات القرن  اعماً

املايض. 

لقد ارتبط دور املرابطني ىلع األرضحة بنشاط ديين مكثف، يعتمد ىلع املعتقدات الشعبية 

الرئييس حول ثالثة أويلاء  الطابع الصويف حول أرضحة األويلاء يف ابلادية. وتركز نشاطهم  ذات 

رئيسيني؛ هم سيدي العوام يف قلب مدينة مرىس مطروح، وسيدي عبد الرمحن يف رشق مطروح، 

وسيدي براين يف غرب مطروح. وإىل جانب هؤالء اكنت هناك عدة أرضحة أخرى متناثرة يف اكفة 

أرجاء ابلادية، تمثل مقارًّا ثانوية ألنشطة املرابطني بالربكة. لقد استمد هؤالء املرابطون هيبتهم من 

نسبهم الرشيف من ناحية، ومن راعيتهم ألرضحة األويلاء، وتنظيمهم لالحتفاالت السنوية بموادل 

ا لعمل هؤالء املرابطني  ا مايلًّا منتظماً األويلاء، من ناحية أخرى. واكنت زيارات األرضحة توفر مورداً

اعم  لك  تقام  اليت  املوادل  احتفاالت  واكنت  األمراض.  من  الشعيب  والعالج  انلذور،  خالل  من 

ا، يلتيق فيه لك ابلدو من لك بقاع ابلادية، يصلون ويقيمون حلقات لذلكر،  مهرجاناًا روحيًّا، وبهيجاً

ا لالستشفاء، ويأكلون، ويمرحون، ويتسوقون ويذحبون اذلبائح نذوراًا لألويلاء. ويمارسون طقوساً

ا مهيباًا ألداء القسم عند فض املنازاعت؛    إىل جانب ذلك اكنت األرضحة تشك ماكناًا مقدساً

إفريقيا. اآلن  املراحل األوىل من نرش عقيدتهم يف شمال  بها املسلمون يف  املواقع األمامية اليت احتشد  =املرابطني اكنوا »يربطون« يف 
تغريت حدة اتلفاوت بني السعادي واملرابطني، بعد أن حقق ثراء بعض القبائل املرابطة توازناًا يف املاكنة مع قبائل السعادي، ولم تعد 
القبائل اتلابعة مرتبطة بالقبائل احلرة، ونشأت عالقات زواج حمدودة بينهما. ومنذ بضعة أعوام أصبحت اجلُميعات، ويه قبيلة مرابطة، 
تتمتع حبق الزنالة. كما ساهم تدين بعض املرابطني يف إعطائهم اهليبة، ويطلق عليهم مرابطون بالربكة بموجب اداعئهم االنتساب إىل 
انليب حممد ملسو هيلع هللا ىلص، وأنهم من األرشاف، انظر: كول، والرتيك، أهل مطروح: 88-96. وقد أشارت يلىل أبو لغد إىل أن العالقة بني السعادي 

واملرابطني جيري اتلعبري عنها بمصطلحات قرابية تلخفيف حدة اتلفاوت بينهما، انظر: أبو لغد، مشاعر حمجبة: 59-57.
)36( املرجع السابق: 176.
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حيث يشرتط العرف، عند عقد املجالس العرفية، ىلع املتهم بالرسقة مثالاً أن يؤدي القسم، إن اكن 

بريئاًا، أمام رضيح مهم كسيدي العوام، وذلك من منطلق االعتقاد بأن العوام شاهد عليه، وسوف 

 
اً

إجالال ابلدو  من  كثري  مهيبة، وخيشاها  القسم  هذا  واكنت طقوس  اكذباًا.  إن اكن  بابلالء  يعاقبه 

املرابطون  اكن  احلال،  وبطبيعة  اسرتضائه.  يف  وأمالاً  غضبه،  من  ورهبة  وصاحبه،  املاكن  لقدسية 

ا يف فض املنازاعت باتلعاون مع العواقل، ىلع أساس إضفاء الطابع  ىلع األرضحة يلعبون دوراًا مهمًّ

ادليين ىلع األعراف عند إقرارها وتفعيلها يف حل املنازاعت. فضالاً عن ذلك، فقد اكنت قدسيتهم 

بادلالئل  القبلية  والزاعمات  العواقل،  إمداد  يف  حموريًّا  دوراًا  تعطيهم  ادلينية  للمعرفة  واحتاكرهم 

الرشعية، اليت تعزز ما يتوصلون إيله من أعراف. لقد اكن العواقل وزعماء القبائل أشبه باملنظرين 

لألعراف اليت تضمن حتقيق اتلضامن االجتمايع، والرتابط القبيل يف املقام األول، ويف املقابل اكن 

املرابطون حول األرضحة من املتصوفة أشبه باألويلاء األحياء، يمتلكون من املعاين واألرسار اإلهلية 

ما يمكنهم من مباركة رشعية العرف إسالميًّا. وهكذا تطورت األعراف ابلدوية بمزيج من ثقافة 

ا ىلع اعتبار  ابلداوة، ونوع من اتلدين حتت راية رشعية مستمدة من اهلل. هلذا يرص العواقل دائماً

ا جوهر العرف، حىت ولو احنرفت بعض األعراف عن مسار الرشع لسبب أو  أن الرشع اكن دائماً

آلخر. فحني يتشكك ابلدوي يف حكم أحد العواقل يف نزاع ما، فإنه يقول هل: »رشع اهلل عند 

غريك«؛ كناية عن رفضه للحكم اذلي يستند لعرف ال يروق هل. ومن ثم يعرب عن رغبته يف اللجوء 

 مناسباًا. 
ًّ

ا، َعله جيد دليه حال إىل شخص آخر من العواقل؛ للفصل يف الزناع من منطلق العرف أيضاً

ا  وهكذا ظل هذا انلوع من الرشعية ادلينية لألعراف ابلدوية والقضاء العريف ابلدوي قائماً

بدأ زلزال احلركة  القرن املايض. ومنذ ذلك احلني،  السبعينيات من  بني أوالد يلع حىت منتصف 

اإلسالمية، اذلي اجتاح املجتمع املرصي بأرسه، تصل توابعه إىل ابلادية يف الساحل الشمايل الغريب 

ملرص. وبذلك تبدأ مرحلة جديدة من العالقة بني ادلين وابلداوة ىلع يد جيل من املهاجرين من 

أبناء وادي انليل، جنحوا يف إجياد صيغة مالئمة من اتلعايش مع ابلدو، تستند إىل أرضية دينية، 

ا ملاكنتهم ادلينية. كما َشكَّ وجود جيل جديد من ابلدو املتعلمني نقطة اتلحول الرئيسة يف  واحرتاماً

تعزيز سلطة انلخبة اإلسالمية اجلديدة، وتمكينها من إحداث تغريات اجتماعية واسعة انلطاق. 

ـَر كيف حدث ذلك! ـَــــــــ ِلـن
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4-2 دور املهاجرين يف أسلمة املجتمع
لعب بعض املهاجرين دوراًا فاعالاً يف تعزيز النشاط ادليين بني ابلدو، يف إطار عملية دمج 

ادلولة للمجتمع ابلدوي بمطروح. وعرب سعيهم ادلءوب لالندماج يف ابلادية)37( فقد واجه هؤالء 

املهاجرون صعوبات اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية خالل احتاككهم بابلدو.)38( وللتغلب 

ىلع تلك املصاعب جلأ املهاجرون إىل بعض آيلات االندماج بني ابلدو؛ بهدف اتلعايش واالستقرار. 

من بني هذه اآليلات الزواج املتبادل مع ابلدو،)39( واحلرص ادلائم ىلع شغل املناصب الرفيعة يف 

الوظائف املدنية، وحتقيق الرثاء االقتصادي خالل األنشطة اتلجارية وامللكيات الكبرية.)40( وإىل 

جانب لك ذلك ساهم النشاط ادليين بلعض املهاجرين بقوة يف توطيد داعئم االندماج االجتمايع، 

جمال  يف  للعاملني  الفعال  ادلور  خالل  من  ذلك  حدث  لقد  والسيايس.  واالقتصادي،  واثلقايف، 

اتلعليم. فهؤالء أاعدوا اكتشاف دور ادلين يف مد جسور اتلضامن واتلحالف بني ابلدو وغري ابلدو، 

نسج  يمكن  وبمقتضاها  متعددة،  فئات  تضم  اليت  األوسع،  اهلوية  يشك  اإلسالم  أن  اعتبار  ىلع 

عصبية دينية واحدة، تتجاوز قوة رابطة ادلم يف العصبية القبلية الضيقة، إذا جاز نلا أن نستعري 

مصطلحات ابن خدلون. وبذلك اختذ هؤالء املهاجرون موقع املبرشين يف تعليم ابلدو، ودعوتهم 

التباع تعايلم اإلسالم الصحيحة، ىلع غرار ما اكن يفعل إخوان السنوسية يف زواياهم ادلينية، منذ 

ما يزيد عن قرن ونصف من الزمان، وبنفس الطريقة اليت اعتمدت عليها حركة مجاعة اإلخوان 

املسلمني منذ نشأتها.

لقد اكنت بداية اتلوجه ادليين للمهاجرين مرتبطة بنمط اتلعليم األزهري، اذلي يوفر املعرفة 

)37( قامت جهود اتلنمية يف اتلجمعات القبلية بمطروح منذ ستينيات القرن املايض ىلع أكتاف كثري من املهاجرين من أبناء وادي انليل، 
ا املوظفني الرسميني يف جمال اخلدمات واملرافق. وخصوصاً

السلبية  انلمطية  ابلداوة، وبسبب اتلصورات  ثقافة  ثقافاتهم عن  ابلدو الختالف  االندماج بني  املهاجرون صعوبات يف  )38( واجه هؤالء 
املتبادلة دلى لكٍّ من ابلدو من ناحية، واملرصيني من أبناء وادي انليل من ناحية أخرى، انظر: أبو لغد، مشاعر حمجبة: 34. وظهرت بعض 
تلك الصعوبات يف الرصااعت ذات الطابع االقتصادي يف عالقات العمل واملعامالت اتلجارية، انظر: كول، والرتيك، أهل مطروح: 103. 

وكذلك الرصااعت انلاجتة عن املطابلة باتلمثيل السيايس يف املجالس انليابية أسوة بابلدو، انظر: املرجع السابق: 177.
)39( ما زالت حاالت الزواج بني أبناء وادي انليل وقبائل ابلدو املقيمني بمطروح حمدودة، وتنحرص بني بعض قبائل املرابطني اليت حتتل ماكنة 
أدىن. وهناك حاالت زواج قليلة للغاية بني قبائل يلع األمحر. قد يقبل ابلدو ىلع مضض زواج الرجل منهم من امراة مرصية من وادي 
ا صعباًا للغاية. وقد أشار دونادل كول وثريا الرتيك يف دراستهما ألهل مطروح  انليل، ولكن زواج املرأة ابلدوية من رجل مرصي يعد أمراً
إىل أن اغبلية أوالد يلع يعتربون زواج رجال ابلدو من نساء غري بدويات يهدد احلياة ابلدوية، انظر: املرجع السابق: 319. وقد اكنت قضية 

الزواج املتبادل بني ابلدو وغريهم من أبناء وادي انليل حمل جدل وخالف بني اإلسالميني اجلدد والعواقل.
ا يف السنوات األوىل تلطبيق نظام اإلدارة  )40( ساعد ىلع ذلك تدين املستوى اتلعلييم للبدو، وعدم توفر اإلماكنيات اليت تنيم قدرتهم خصوصاً

املحلية، وإقامة العديد من املؤسسات احلكومية يف تلك الفرتة.
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ادلقيقة واملتخصصة باإلسالم، وتعايلمه بطريقة رسمية. يقول أحد اإلخباريني من أبناء وادي انليل 

اذلين استقروا يف مطروح: »اكن إسالم ابلدو قويًّا قبل ميجء أبناء وادي انليل، غري أنهم اعتادوا 

وبعضها يف  اإلسالم،  مع  ومتماشياًا  ا  بعضها صحيحاً اليت اكن  وتقايلدهم  بعاداتهم  اإلسالم  خلط 

حاجة إىل تصحيح«...»اكن عيم أول اعلم رشيعة من أبناء وادي انليل يستقر يف اإلقليم. واكن يدرس 

للناس تعايلم ادلين الصحيحة، واكن سبباًا يف نرش الويع ادليين«...»إن علماء وادي انليل )يقصد 

علماء ادلين من الوافدين( وفروا انلصح واإلرشاد«)41(.

ومنذ السبعينيات من القرن املايض ظهر جيل جديد من املهاجرين ذو توجهات إسالمية 

ا، باإلضافة إىل بعض العاملني يف قطااعت خدمية  راديكايلة من بني العاملني يف جمال اتلعليم أيضاً

ا، وإنما تعدى  أخرى. ولم يقف دور هؤالء عند حدود انلصح واإلرشاد كما فعل األزهريون سابقاً

ذلك إىل تكوين مؤسسات دينية جديدة، وإحداث تغريات اجتماعية بعيدة املدى. ولم يكن ذلك 

ممكناًا دون وجود جيل جديد من املتعلمني من أبناء ابلدو هل توجهات دينية، ساعدهم تعليمهم ىلع 

اتلفاعل بعمق مع ادلور اإلساليم اجلديد للمهاجرين.

4-3 اتلعليم والعصبية ادلينية اجلديدة 
اكن للنهضة اتلعليمية اليت بدأت منذ ستينيات القرن املايض دور مهم يف رواج اتلوجهات 

ادلينية اجلديدة باملجتمع ابلدوي بمطروح؛ وذلك من خالل إتاحة فرص واسعة للشباب ابلدوي 

املتعلم لالطالع ىلع املعرفة اإلسالمية من مصادر متعددة، تتجاوز آفاق ادلين الشعيب القائم يف 

ابلادية. فمن خالل أجيال جديدة من ابلدو املتعلمني أمكن تداول الكتب واملطبواعت ادلينية، 

ساهم  كما  ادلاعة)42(.  بلعض  املسجلة  ادلينية  اخلطب  ىلع  حتتوي  اليت  الاكسيت  أرشطة  وكذلك 

تعليم الشباب ابلدوي خارج مطروح يف االحتاكك بعالم جديد من اتلديُّن، اذلي تروج هل احلركة 

ابلدوي  املجتمع  بأن  الشباب  بعض هؤالء  العامة. هلذا شعر  واألماكن  اجلامعات  اإلسالمية يف 

حماط بنوعني من اجلاهلية، األول يتعلق بسحب احلداثة القادمة إيلهم عرب أجهزة ادلولة، واثلاين 

يرتبط بنمط اتلدين ابلدوي امليلء باخلرافات واجلهل. 

)41( كول، والرتيك، أهل مطروح: 99.
)42( وفرت بعض ادلول العربية )ذات اتلوجهات السلفية( طبعات فاخرة جمانية أو شبه جمانية من الكتب ادلينية، اليت وجدت طريقها إىل 
أيدي انلاس يف سائر ادلول العربية. من انلاحية األخرى، أتاحت ظاهرة ما أصبح يطلق عليه »ابلرتودوالر« نرش اإلخوان املسلمني أهم 
أعمال حسن ابلنا، وسيد قطب ىلع أوسع نطاق. كما ساهم »ابلرتودوالر« ىف دعم احلركة السلفية، من خالل دعم القيادات ادلينية، وتوفري 

كثري من اخلدمات لنرش نفوذهم. 
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 4-4 فعايلة انلخبة ادلينية اجلديدة 
املهاجرين  من  اإلسالميني  بعض  جهود  مع  املتأسلم  ابلدوي  الشباب  جهود  اتلقت  هلذا 

ليشكال جناحني رئيسني داخل خنبة دينية، تعمل يف نشاط ديين مكثف، يسىع إىل تغيري املجتمع 

ابلدوي حنو نمط من اإلسالم السليف. يرتكز قلب هذه احلركة اآلن يف مدينة مرىس مطروح، ومن 

ا نلفوذهم الرويح.  خالل مسجد الفتح اذلي يشك قلعة أساسية للنخبة اإلسالمية اجلديدة، ومركزاً

ودلى املجموعة الرئيسة يف مدينة مرىس مطروح عالقات وطيدة بمجمواعت متعددة تعمل داخل 

مساجد أخرى باسم الفتح، متناثرة يف أغلب املراكز اإلدارية ملحافظة مطروح. وقد اختذت معركة 

هذه انلخبة ثالثة مسارات أساسية يف املجتمع ابلدوي:

الشعيب،  ادلين  يف  املتمثلة  ابلدوية  اجلاهلية  مظاهر  من  اتلخلص  حنو  اجته  األول:  املسار 

واألعراف ابلدوية عن طريق العمل ادلءوب يف جمال تعليم ابلدو أصول اإلسالم ىلع حنو صحيح. 

املسار اثلاين: اجته حنو حماربة بعض مظاهر احلداثة، وحتييد دور ادلولة يف املجتمع ابلدوي 

بقدر املستطاع. 

الرشيعة  ىلع  يعتمد  القضاء،  من  جديد  نمط  تأسيس  ىلع  العمل  يف  تركز  اثلالث:  املسار 

اإلسالمية، ويلحل بذلك حمل العرف والقضاء ابلدوي.

ا، وباتلايل أكرث قدرة  لقد اكنت حجة السلفيني يف لك األحوال تعتمد ىلع كونهم أكرث تعليماً

ىلع قراءة نصوص القرآن، وكتب السرية، ومعرفة الفقه، ومن ثم فهم األقدر ىلع قيادة ابلدو حنو 

جمتمع إساليم حقييق. وإذا اكنت جهودهم يف تطبيق الرشع يه األهم، واألكرث تأثرياًا ىلع املجتمع 

اجلاهلية  لصور  اتلصدي  تستهدف  اتسااعاً  أكرث  عملية  من  ا  جزءاً اكن  اجلهد  هذا  فإن  ابلدوي، 

اليت  الكيفية  فهم  نلا  يتسىن  ولن  السلطة.  احلداثة، وجاهلية  ابلداوة، وجاهلية  اثلالث؛ جاهلية 

 كيفية تصدي اإلسالميني لصور اجلاهلية 
اً

يتم بمقتضاها تطبيق الرشع يف ابلادية، ما لم نفهم أوال

اثلالث. 

4-4-1 حماربة اجلاهلية ابلدوية
ا ال يتجزأ من ثقافة ابلداوة، فقد أصابت العصبية ادلينية اجلديدة  وملا اكنت العصبية جزءاً

تستهدف أرضحة  بالقوة  اتلغيري  بدأت معركة  ا حني  السلفيني يف شبابهم، وخصوصاً بعض هؤالء 
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ابلدو،  اعدات  بعض  ا  أيضاً وتستهدف  ابلدوية،  للجاهلية  قالاعاً  باعتبارها  وموادلهم،  األويلاء 

وأعرافهم االجتماعية املوروثة. فقد حاول بعض هؤالء الشباب هدم تلك األرضحة، ومنع انلاس 

ابلدوية  اتلجمعات  بعض  يف  األرضحة  هدم  حماوالت  بدأت  حوهلا.  املوادل  وإقامة  زيارتها،  من 

الرمحن،  عبد  وسيدي  العوام،  سيدي  بمقامات  مقارنة  الروحية  املاكنة  يف  أقل  وألويلاء  انلائية، 

وسيدي براين. ولم تنجح تلك املحاوالت؛ ألنها قوبلت بمقاومة كبرية من انلاس ومن املرابطني. 

غري أن نشاط اإلسالميني الشباب جنح جزئيًّا يف منع الزيارات وتقديم انلذور، واكن انلجاح األكرب 

متمثالاً يف منع إقامة املوادل. ففيما يتعلق باحلد من زيارات األرضحة، فقد اكنت اخلطب ادلينية 

ا يف ترويج أحاكم دينية حترم زيارات األرضحة،  ا مهمًّ يف املساجد، وحلقات ادلروس ادلينية عنرصاً

واتلربك بها. كما ركزت دعوة اإلسالميني ىلع سحب البساط من حتت أقدام »املرابطني بالربكة« عن 

طريق تكثيف حضور اإلسالميني ادليين باعتبارهم مصادر للتنوير اإلساليم، وانتشار نشاطهم 

يف ادلعوة اإلسالمية يف أماكن خمتلفة، وتعزيز ماكنتهم عن طريق تقديم صور العون للفقراء، 

وتدعيم اتلضامن االجتمايع. 

أما فيما خيص منع إقامة موادل األويلاء فما زالت هذه العملية يشوبها قدر من الغموض، 

ا إذا كنا بصدد استعادة وقائع مقصودة للمنع حدثت منذ سنوات. ومع ذلك فهناك عدة  وخصوصاً

أسباب تضافرت جمتمعة للحد من املوادل؛ منها ضعف السلطة الروحية »للمرابطني بالربكة« بفعل 

نشاطهم،  وقلة  املرابطني،  أعمار هؤالء  نشاط اإلسالميني اجلدد يف اإلحالل حملهم، وكذلك كرب 

وعدم قدرتهم ىلع تكوين مرابطني جدد ألداء مهام إاعدة إنتاج املعتقدات الشعبية ابلدوية. وقد 

انرصف كثري من هؤالء املرابطني إىل اهتمامات أخرى كخوض االنتخابات انليابية، وادلخول يف 

ا بعد أن تغريت األحوال واملاكنة  معرتك احلياة السياسية، شأنهم يف ذلك شأن السعادي، وخصوصاً

االجتماعية للمرابطني. أضف إىل ذلك أن مظاهر احلداثة اليت بدأت يف اتلغلغل داخل املجتمع 

ابلدوي، واالنفتاح ىلع العالم بفعل اتلعليم ووسائل اإلعالم واالتصال احلديثة، لك ذلك أدى إىل 

توفرها  اليت اكنت  واملتعة  ابلهجة  وسائل  تتجاوز  االستهالكية،  اثلقافة  من  أنماط جديدة  شيوع 

احتفاالت املوادل ابلدوية. كما ساهمت اتلحوالت حنو االقتصاد انلقدي يف ارتفاع نفقات املعيشة، 

املتعلمني من ابلدو إىل ذلك بقوهل: »اكن سعر  املوادل. وهنا يشري بعض  مما تعذر معه املشاركة يف 

600 جنيه، فكيف  إىل أكرث من  أو ثالثة جنيهات، اآلن أصبح يصل  املايض جنيهني  اخلروف يف 
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تتحمل أرسة بدوية نفقات ذبح عدد من اخلراف خالل املودل؟«. هذه العوامل جمتمعة، بما فيها دور 

اإلسالميني اجلدد، قوضت ادلاعئم ادلينية، واثلقافية، والسياسية للموادل ابلدوية، هذا ىلع الرغم من 

ا  كبار السن من الرجال والنساء. استمرار بقايا االعتقاد يف األويلاء بني انلاس، وخصوصاً

عن  اإلقالع  ىلع  ابلدو  حث  السلفيون  حاول  ابلدوية،  العادات  بعض  مقاومة  إطار  ويف 

بعض املمارسات اليت لم تعد مظاهر ابلذخ فيها تستجيب ملتطلبات الواقع املتغري للمجتمع ابلدوي. 

وقد اختار السلفيون أن تكون مقاومتهم للتقايلد ابلدوية املوروثة قائمة خالل املواقف املشبعة 

قاوم  ابلهجة  جمال  فيف  االجتماعية.  احلياة  يف  واحلزن  ابلهجة  كمظاهر  واملشاعر؛  بالعواطف، 

السلفيون اعدة االحتفال باملولود، واالحتفال باخلتان، واكفة مظاهر ابلهجة يف احتفاالت الزفاف. 

الزفاف،  حفالت  يف  حمتملة  احلجالة  ورقصات  بالغناء،  االستمتاع  إغراءات  اكنت  وملا 

فهذا  بالزفاف،  ترتيبات االحتفال  الفعال يف  السلفيون حضورهم  ويصعب مقاومتها، فقد كثف 

يضمن تعزيز اتلوجهات اإلسالمية اجلديدة. وقد تمثل ذلك يف وجود اعدة إقامة ندوة دينية بمناسبة 

الزفاف، يتخللها اتلهنئة وتذكري انلاس بأمور دينهم يف احلياة بصفة اعمة، والزواج واألرسة ىلع وجه 

اخلصوص؛ حيث حيرض بعض رموز السلفيني، ومعهم بعض الشباب املتأسلم، وخيطبون يف انلاس 

ا من السرية انلبوية عن زواج الرسول - عليه الصالة والسالم - بزوجاته، وزواج  مستعيدين قصصاً

والفرح،  الزواج،  وتكايلف  إجراءات،  تبسيط  إىل  ادلعوة  ذلك  يتخلل  الصحابة.  وزواج  ابنته، 

واملهور، وادلعوة إىل تيسري الزواج، واتلخيل عن مبدأ »الزواج ادلاخيل« بني أبناء وبنات العمومة، 

بما  القبلية  االعتبارات  يكرس  أنه  اعتبار  ىلع  العم«)43(،  بنت  »مسك  بـ  ابلدو  دلى  واملعروف 

يتناقض مع الرشيعة اإلسالمية اليت ال تفرق بني املسلمني إال ىلع أساس اتلقوى.

ويف إطار تعزيز اتلوجهات اإلسالمية اجلديدة يف احلياة االجتماعية حاول السلفيون إحداث 

تغري يف اعدات الزواج ابلدوي، يتم بمقتضاه السماح للعريس برؤية العروس قبل إتمام الزواج بها 

يف إطار ما يعرف »بالرؤية الرشعية«، اليت يمكن أن تتم يف ظل ضوابط تقرها الرشيعة اإلسالمية. 

 كبرياًا 
اً

وملا اكنت اتلقايلد ابلدوية بشأن الفصل بني اجلنسني صارمة بشدة، فقد أحدث ذلك جدال

ا موروثاًا البن عمها. واليسمح هلا بالزواج من أحد غريه إال بعد رضاه  ا مقرراًا منذ والدتها بوصفها حقًّ ـُقصد بذلك اعتبار زواج الفتاة أمراً )43( ي
وتنازهل عنها طواعية. يتم ذلك يف إطار الزواج ادلاخيل القائم ىلع تعزيز الروابط القرابية يف اجتاه األب، وتعميق رابطة ادلم. وىف بعض 
األحيان قد تزتوج الفتاة ابلدوية من رجل آخر من قبيلة أخرى، وىف هذه احلالة يمكن البن العم أن جيربها ىلع الطالق مادام الزواج 
تم بغري إرادته. وهناك حاالت من هذا القبيل تودل خالفات اعئلية تقتيض عقد جمالس عرفية حللها. وقد جنح اإلسالميون، إىل حدٍّ ما 

يف إقناع ابلدو برفض مبدأ مسك بنت العم؛ ألنه يتناقض مع الرشع، حسب زعمهم.
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بني العواقل والسلفيني حول مدى اتلوافق بني الرشع والعرف يف هذه ادلعوة. هلذا اختلف ابلدو 

فيما بينهم حول كيفية تطبيق الرؤية الرشعية، فبعض العائالت طبقت »الرؤية الرشعية« بتمكني 

العريس من رؤية العروس يف حضور بعض السيدات الكبريات من أقارب الطرفني. ويف املقابل، 

رأت اعئالت أخرى أن تتم »الرؤية الرشعية« للفتاة اليت يرغب العريس يف الزواج منها من خالل 

القبلية يف هذا  العادات واتلقايلد  ا ملعىن احلفاظ ىلع  تأكيداً نفسه،  العريس  أخته، وليس  أو  أمه 

إنتاج ابلداوة يف ظل األسلمة يمثل مزجياًا  الشأن)44(. يعين ذلك أن تغري املجتمع ابلدوي، وإاعدة 

ا للتفاعل بني الرشع والعرف، وليس جمرد اهليمنة الاكملة، أحادية اجلانب للمبادئ اإلسالمية  فريداً

اجلديدة ىلع حياة ابلدو.

ويف هذا اإلطار تتغري اعدات ابلدو يف احتفاالت الزفاف؛ حيث يدعو بعض رموز السلفية 

إىل حضور مثل هذه املناسبات للمشاركة يف ابلهجة والزتود باحلكمة. لقد أصبح حضور السلفيني 

يف هذه املناسبات يعد ركناًا أساسيًّا يف ترتيبات االحتفال بالزفاف، حترص عليه كثري من العائالت 

واليت  احلماسية،  اخلطب  توجيه  السلفيون  يتوىل  احلفل  أثناء  ويف  ابلدوية.  اتلجمعات  أغلب  يف 

ا، وجملبة  تبذيراً باعتبارها  يتم من خالهلا دعوة انلاس إىل االبتعاد عن مظاهر ابلهجة اتلقليدية 

ا  القديم، وخصوصاً الشعر ابلدوي  أبيات من  يتخلل ذلك توظيف بعض  للمعصية واملفاسد. وقد 

احلمايس اذلي حيمل مضامني تعزز بعض القيم ادلينية وابلدوية يف ذات الوقت؛ اكلصدق والرشف 

والشجاعة ومنارصة احلق والرتشيد واتلعاون والرتاحم. وقد ساهم ذلك يف إضفاء طابع جديد ىلع 

ا مظاهر  االحتفال، تراجعت فيه بشدة مظاهر الرقص والغناء واللعب واذلبائح، وتقلصت فيه أيضاً

ابلهجة إىل حدٍّ كبري.

اليت  املوت  بعض اعدات  من سطوة  احلد  يف  اإلسالميني  احلزن جنحت جهود  مواقف  ويف 

اكنت راسخة من قبل؛ مثل حنر اذلبائح أمام جسد املتوىف عند بداية اجلنازة، وكذلك حنر اذلبائح 

خالل احلداد، وتليق العزاء ملدة طويلة. كما تراجعت مظاهر احلزن الشديد اليت اكن يقوم فيها 

النساء بالرصاخ، والعويل والعديد، واللطم ىلع اخلدود، باإلضافة إىل عدم العناية باجلسد، ومظهر 

اثلياب، وارتداء النساء للثوب األسود واحلزام األبيض طول مدة احلداد. ويف مقابل ذلك ساهمت 

)44( أدين بالفضل ألحد املحكمني هلذا ابلحث - غري املعروفة أسماؤهم - يف حتليل اخلالف حول الرؤية الرشعية كمجال للتفاعل بني الرشع 
والعرف بما يتجاوز اتلبسيط يف فهم عملية أسلمة املجتمع ابلدوي.
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جهود السلفيني يف تبين ابلدو بعض العادات، اليت تنص عليها العقيدة اإلسالمية؛ مثل غسل امليت 

باملسجد،  امليت  ىلع  والصالة  حياتهم،  يف  انلاس  يمارسها  اليت  والوضوء  االغتسال  قواعد  بنفس 

العزاء  أثناء صالة اجلنازة، وكرثة املشاركني يف موكب اجلنازة، وتليق  واحلرص ىلع كرثة املصلني 

أمام القرب عقب ادلفن، وتقليص مدة احلداد ومظاهره؛ حبيث يصبح مقصوراًا ىلع احلزن من القلب، 

وأخذ العربة من احلدث، واالعتدال يف املظهر ونظافة اجلسد. 

4-4-2 السلفيون يف مواجهة ادلولة
مؤسسات  ببعض  ارتباطها  من  وجودها  رشعية  تكتسب  احلداثة  صور  بعض  اكنت  ملا 

ادلولة، فقد حاول السلفيون - من منطلقات دينية - حتييد دور ادلولة، ومقاومة صور تدخلها يف 

الشأن ابلدوي. يتجسد ذلك يف مواقف متعددة يمكن أن نكتيف باثنني منها؛ أحدهما يشري إىل 

كيفية مواجهة الفقر، والعمل ىلع ختفيفه، وثانيهما يتمثل يف الكيفية اليت تدير بها ادلولة العملية 

ادليمقراطية.

املوقف األول: يتعلق ببعض أنشطة برنامج تنمية املجتمع بالصندوق االجتمايع للتنمية يف 

ا مرشواعت منح القروض الصغرية للتخفيف من الفقر. وملا اكنت هذه األنشطة  مطروح، وخصوصاً

تعمل حتت إرشاف ادلولة فهذا يكيف ألن يرتدد ابلدوي، ويفكر مراراًا قبل اإلقدام ىلع أية خطوة 

حنو احلصول ىلع أي قرض. كما يمثل ذلك مربراًا للحذر من جانب اإلسالميني أنفسهم. أضف إىل 

ذلك أن سياسة منح القروض تعتمد ىلع حتصيل بعض الفوائد البسيطة، تلغطية بعض خماطر تعذر 

السداد، ولإلنفاق ىلع إدارة منح القروض. ورغم أن هذه الفوائد ال تشك مصدراًا آخر لزيادة رأس 

املحرمات.  يعتربونها من أشد  املال وضخه من جديد ىلع هيئة قروض إضافية، فإن اإلسالميني 

وأصدروا يف هذا الصدد فتوى حترم احلصول ىلع القروض الصغرية، وروجوا هلذه الفتوى بني ابلدو 

عرب خطب اجلمعة، ويف جتمعات تليق ادلروس ادلينية باملساجد، ويف خمتلف اللقاءات اجلماعية.

وقد ترتب ىلع ذلك عزوف اكمل من جانب لك ابلدو - تقريباًا - يف مطروح عن املشاركة 

ابلدو  إقناع  يف  باملحافظة  املسئولني  جهود  تفلح  ولم  املقدمة.  التسهيالت  لك  رغم  القروض  يف 

الربا، واخلوف املرتسب يف  الفقراء بقبول أي قرض من منطلق تعلق ابلدوي باالعتقاد يف حتريم 

ا  ثقافة ابلداوة من الكوارث احلياتية اليت يمكن أن يتعرض هلا ابلدوي إذا اكن مصدر رزقه قائماً
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ىلع شبهة الربا. وقد استطاع اإلسالميون توظيف هذا االعتقاد وتعزيزه يف نفوس ابلدو، بتضخيم 

خماوفهم من القروض الربوية بأدلة وأسانيد أكرث قوة يف اإلقناع من تلك األسانيد العرفية اليت اكن 

ابلدو يؤمنون بها.

بإنشاء صندوق دلعم  وعندما جلأ حمافظ مطروح إىل إصدار قرار جديد وفريد من نوعه 

املرشواعت الصغرية، يتضمن إعفاء املقرتضني من الفوائد، وتدبريها من موارد أخرى، يتم حتصيلها 

منهم  كثريين  أن  غري  القروض.)45(  ىلع  احلصول  إىل  ابلدو  بعض  سارع  املحافظة،  إرشاف  حتت 

تراجعوا فيما بعد عن طلبه بعد أن أفىت شيوخ السلفية بأن القرار فيه اتلفاف ىلع قاعدة رشعية، 

وأن القروض ما زالت حمرمة، حىت ولو لم يتحمل املقرتض أي فوائد بشأنها. فالفوائد حسب رأيهم 

ا. هلذا أصبحت الفتوى الصادرة عن السلفيني  ما زالت سارية وأن هناك آخرين يتحملونها ظلماً

فتوى  ىلع  احلصول  باملحافظة  املسئولني  حماوالت  ظل  يف  ا  وخصوصاً ا،  تشدداً أكرث  الفتح  بمسجد 

 - فاتلحريم  فوائدها.  دون حتمل سداد  القروض  احلصول ىلع  تبيح  باإلسكندرية  مقيم  شيخ  من 

ا، ويقع وزره ىلع لك من شارك يف اإلقراض: من قدم القرض،  حسب فتوى السلفيني - اكن مشدداً

الرسمية  أجهزتها  بمختلف  كبرياًا  جمهوداًا  املحافظة  بذلت  وقد  عنه.  الربا  دفع  ومن  أخذه،  ومن 

 إلجهاض تأثري فتوى السلفيني، تمثل ذلك يف ادلاعية املضادة املكثفة، وإقناع ممثيل املجلس املحيل 

قرار  يؤيد  قرار  إصدار  ىلع   - دينية  توجهات  ذات  إسالمية  ضغط  قوة  يضم  واذلي   - بمطروح 

املحافظ. ومع ذلك لم تفلح لك حماوالت املحافظة يف حث ابلدو ىلع االستفادة بالتسهيالت اليت 

يطرحها قرار املحافظ.

ومقاومتها  ادلولة  دور  حتييد  يف  اإلسالميني  قوة  مدى  ىلع  قويًّا  ديلالاً  تشك  الواقعة  هذه 

ا عن املشاركة يف  بالرشع. وىلع ضوء هذا املوقف أصبحت مطروح من أكرث املحافظات إحجاماً

برامج اتلنمية القائمة ىلع القروض الصغرية بكافة أنواعها، واليت ترشف عليها ادلولة. وال تقف 

)45( صدر قرار حمافظ مطروح رقم 9 يف 18 يناير 2006 بإنشاء صندوق دلعم املرشواعت الصغرية والحئته اتلنفيذية. ومن أهم مواد القانون 
مادة رقم 3، اليت حددت أهم أهداف الصندوق؛ ويه القيام بسداد قيمة الفائدة ىلع قروض املرشواعت الصغرية للشباب، واألرس الفقرية 
بقرى ومدن املحافظة املمولة من جهات اإلقراض املختلفة، واليت تتمثل يف: صندوق اإلدارة املحلية، والصندوق االجتمايع للتنمية، 
ومصادر اتلمويل األخرى اليت تعمل يف جمال اتلنمية، ودعم مرشواعت الشباب واحلرفيني، واحلد من ابلطالة. كما حددت املادة تقديم 
ـُــــَرّد حبد أقىص 2000  مساعدة مايلة للمرأة املعيلة، واألرس ذات االحتياج الشديد تلنمية دخوهلم، وتمويل مرشواعتهم بمنحة ال تـ
جنيه. ويف املادة 16 من الالحئة اتلنفيذية للقرار تم حتديد موارد الصندوق يف حتصيل نسبة 5% من املستفيدين باخلدمات االجتماعية 
ا ىلع  باجلمعيات اتلعاونية يف جماالت اإلساكن، والزراعة، واإلنتاج، واالستهالك، وتنمية املجتمع، وكذلك حتصيل رسوم بمبلغ 20 جنيهاً
رخص األنشطة الصيفية والسياحية، تضاف إىل اكفة املنح املخصصة دلعم املرشواعت الصغرية من الصندوق االجتمايع، وما ختصصه 

ادلولة يف ذات الغرض، وما ختصصه املحافظة من املحاجر يف هذا املجال، وترباعت رجال األعمال وأي موارد أخرى تستجد فيما بعد.
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قوة اإلسالميني عند حدود اإلفتاء باملنع واملنح، بل تعدى ذلك إىل حماولة إنشاء كيانات مؤسسية 

بديلة للتضامن االجتمايع ىلع هيئة صناديق ترباعت، ختصص لإلقراض احلسن كبديل يتفق مع 

الرشع. ورغم أن هذه املحاوالت حمدودة وتنشط داخل دوائر أعضاء احلركة اإلسالمية، فإنها تشك 

بدائل إسالمية لنشاط مرصيف رشيع للتخفيف من الفقر يف ابلادية.)46( 

املوقف اثلاين: هناك موقف آخر - قد ال يكون معرباًا عن قدرة اإلسالميني ىلع حتييد دور 

ا عن مدى إماكنية مقاومتهم لصور تدخلها يف الشأن ابلدوي - يتمثل  ادلولة بقدر ما يكون اكشفاً

يف حماولة عرقلة العملية االنتخابية )انتخابات جملس الشعب واالنتخابات الرئاسية(، اليت جرت 

يف مرص خالل اعيم 2005 و2006. حيث أفىت شيوخ السلفية بتحريم املشاركة يف تلك االنتخابات، 

وحث انلاس والعواقل ىلع اإلحجام عن اتلصويت. ويمكن احلكم ىلع هذه املحاولة بأنها فشلت 

يف ظل انلتائج، اليت كشفت عن ارتفاع نسبة املصوتني يف مطروح لصالح الرئيس مبارك بصورة 

انتخابات  يف  املصوتني  نسب  ارتفاع  وكذلك  األخرى.  املحافظات  يف  اتلصويت  نسب  لك  تفوق 

جملس الشعب رغم اخلالفات القبلية اليت صاحبتها.)47( ويف هذ الصدد، يرى بعض اإلسالميني أن 

ا الستمرار آيلة اإلمجاع  دعوتهم جنحت يف منع اتلصويت نسبيًّا يف بعض ادلوائر دون غريها؛ نظراً

القبيل يف االنتخابات، وتفاوت تأثريها من منطقة ألخرى. ومع ذلك فهناك جهد حثيث من جانب 

اإلسالميني للسيطرة تدرجييًّا ىلع انلاخبني يف املستقبل.

يف  الفعال  وتأثريهم  ابلدو،  حياة  يف  السلفيني  حضور  اتساع  مدى  نلا  يتضح  هنا  من 

املعتقدات واتلوجهات ادلينية. وكذلك قدرتهم ىلع اتلواجد بعمق يف احلياة االجتماعية ابلدوية، 

واتلأثري يف عمليات اتلضامن االجتمايع، واستيعاب الزاعمات القبلية املحلية، وحتييد دور ادلولة، 

ىلع  السلفيني  قدرة  يف  ذلك  لك  انعكس  وقد  ابلدوي.  الشأن  جوانب  بعض  يف  تدخلها  وعرقلة 

إحالل القضاء الرشيع حمل القضاء ابلدوي؛ حيث أوجد اإلسالميون قواعد جديدة منظمة إلجراء 

اتلقايض الرشيع. وفيما ييل نوضح ذلك باتلفصيل. 

)46( من اجلدير باذلكر أن فكرة صناديق القرض احلسن يف األصل قائمة يف الرتاث ابلدوي قبل أن يلتفت إيلها اإلسالميون اجلدد؛ حيث 
حترص بعض القبائل ىلع أن تقوم لك اعئلة بتوفري صندوق هلا، يُلزم لك فرد بالغ باملساهمة فيه ىلع قدر استطاعته يف لك عيد، وأن يوضع 
الصندوق دلى أحد أفراد العائلة املشهود هل باألمانة. وخيصص هذا الصندوق ملساعدة أي فرد من أفراد العائلة يتعرض ألزمة ما؛ اكلوفاة 

واملرض واحلوادث والكوارث الطبيعية، أو يف حالة االلزتام بدفع دية ما.
)47( حسب تعبري أحد شيوخ قبيلة يلع األبيض يف منطقة أيب مرقيق.



أغسطس 2016 33

 5- مراحل اتلقايض الرشيع
ا ملا يدعو إيله اإلسالميون - يف ست مراحل متتايلة  تتم إجراءات اتلقايض الرشيع - وفقاً

تبدأ باتلوسط يف الزناع، ثم تقديم املشورة الرشعية، يعقب ذلك إجراء اتلحقيقات الرشعية، وإصدار 

ا العمل ىلع تنفيذه. هذه  الفتوى انلهائية، وعقد املجلس الرشيع إلصدار احلكم الرشيع، وأخرياً

تنفيذه بكل جدية وحسم من جانب  العمل ىلع  للتقايض الرشيع جيري  ا  نموذجاً تمثل  املراحل 

احلكم  تنفيذ  يتم  حىت  الزناع  حول  اتلفاوض  بداية  منذ  تبدأ  متتايلة،  مراحل  يف  اإلسالميني 

ا ألن القضاء الرشيع يعمل يف سياق متغري تتعدد فيه أنماط القضاء، وتتباين فيه  الرشيع. ونظراً

مواقف ابلدو حنو هذه األنماط من وقت آلخر، فإن طبيعة الزناع املعروض واملالبسات املحيطة 

به يه اليت حتدد املسار اذلي ينتيه إيله اتلقايض الرشيع. فقد يكتيف اخلصوم باملشورة الرشعية، 

وقد يقف اتلقايض عند مرحلة إصدار احلكم الرشيع، ويف حاالت أخرى ينجح السلفيون يف 

الوصول إىل مرحلة إنهاء الزناع بالصلح أو تنفيذ نص احلكم الرشيع.

5-1 اتلوسط يف الزناع
ال يستطيع رموز القضاء الرشيع من اإلسالميني أداء دورهم دون ابلدء باتلوسط يف الزناع 

 للتفاوض واتلقايض 
ًّ

ىلع غرار ما حيدث يف القضاء العريف)48(. فعند وقوع نزاٍع ما، ال يصبح حمال

الرشيع، ما لم يكن أعضاء اللجنة الرشعية، أو ما يعرف بالقضاة الرشعيني، وسطاء بني األطراف 

ا ألحاكم الرشع.  حلل الزناع وفقاً
اً

املتنازعة، وصوال

من  أيٍّ  قيام  تعتمد ىلع  األوىل  بطريقتني؛  املتنازعة  األطراف  بني  العادة،  يف  اتلوسط،  يتم 

املعونة  أشاكل  من  شك  أي  طابلاًا  نزاع،  من  حدث  بما  الرشعية  اللجنة  بإبالغ  الزناع  أطراف 

القضائية يف حل الزناع. الطريقة اثلانية تتمثل يف املبادرة باتلوسط من جانب اللجنة الرشعية، أو 

أحد أعضائها، أو ربما بعض اإلسالميني ممن يرتبطون بعالقات مبارشة مع اللجنة. يف هذه احلالة ال 

ا سلبيًّا بانتظار من يلجأ إيلها طلباًا للعون، بل تبادر إىل االتصال بأطراف الزناع،  تقف اللجنة موقفاً

العواقل من  ببعض  يتم ذلك من خالل االستعانة  قد  وحثهم ىلع مرااعة رشع اهلل يف خالفاتهم. 

)48( تكمن أهمية اتلوسط يف القضاء العريف اتلقليدي يف أن األعراف ابلدوية تهدف إىل السالم بني األطراف املتنازعة واحليلولة دون أن 
 Austin Kennett, “Bedouin Justice: Law and Customs among the:يتطور الرصاع بينهما إىل تفاقم روح االنتقام واثلأر، انظر

ا عمليات اتلوسط يف القضاء الرشيع.  .Egyptian Bedouin” (London: Frank Cass, 1968): 116  وهذا ما تلجأ إيله أيضاً
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أقارب الطرفني تلوظيف ماكنتهم، وتأثريهم يف إتمام عملية اتلوسط اإلساليم. وكثرياًا ما حيدث أن 

تصبح تدخالت بعض اإلسالميني من خارج أعضاء اللجنة الرشعية أداة يف تعزيز نشاط اللجنة 

القضاء  دائرة  إىل  دفع اخلالفات  بالطبع  ذلك  بمبادرات إسالمية. واهلدف من  املنازاعت  يف فض 

ا، وحمارصتها ضمن حدوده، لقطع الطريق ىلع أية حماوالت أخرى تفيض إىل اتلقايض  الرشيع مبكراً

العريف أو الرسيم. 

5-2 اتلفاوض حول املشورة 
بأسلوب  املبدئية  الرشعية  نظرهم  وجهة  الرشعية  اللجنة  أعضاء  يعرض  املرحلة  هذه  يف 

يعتمد ىلع اخلطابة واتلأثري العاطيف، بما يشجع األطراف املتنازعة ىلع االستمرار يف وساطة الرشع. 

ويف بعض األحيان قد يطلب بعض أطراف الزناع - ممن يعرضون نزاعهم ىلع القضاء الرسيم أو 

العريف - فتوى رشعية من اللجنة الرشعية الستخدامها كسند إضايف يف اتلأثري ىلع حكم القضاة 

بالزناع،  املحيطة  اتلفاصيل  بكافة  اإلملام  ىلع  الرشعية  اللجنة  أعضاء  حيرص  هلذا  العواقل.  أو 

وأخذ مهلة للتشاور، ودراسة أبعاد الزناع وتأثريه. بعد ذلك تتم كتابة الفتوى وتقديمها ألطراف 

الزناع. وملا اكنت مهمة اإلفتاء ىلع هذا انلحو تبدو بسيطة، وتقلل من تأثري اإلسالميني وفرصهم يف 

املشاركة الفعالة يف حل الزنااعت، فهم يعملون بكل قوة؛ من أجل توسيع دورهم كقضاة رشعيني. 

يتمثل ذلك يف تعميقهم لعمليات اتلواصل مع أطراف الزناع، وأقاربهم من العواقل، وتوسيع مساحة 

اتلفاوض معهم، حىت بعد تقديم الفتوى حلثهم ىلع االلزتام بالرشع.                     

5-3 جلسات اتلحقيق وإصدار احلكم
رشعية  جلسات  بعقد  الرشعية  اللجنة  أعضاء  يبدأ  عندما  اتلقايض  إجراءات  تستكمل 

مصداقيتها.  حول  والرباهني  األدلة  من  مزيد  ومجع  املنسوبة،  االتهامات  يف  للتحقيق  باملسجد 

وقد تتم هذه املهمة بناءاً ىلع طلب األطراف املتنازعة. يقترص احلضور ىلع أطراف الزناع، وبعض 

ا من العواقل. تبدأ جلسة اتلحقيق بإلزام األطراف املتنازعة بأداء القسم الرشيع  أقاربهم وخصوصاً

ىلع كتاب اهلل بقول احلق، وااللزتام بما يأمر به رشع اهلل. هذا خيتلف عن القسم العريف اذلي اكن 

يشرتط أن يؤدَّى أمام رضيح أحد األويلاء. وكذلك اشرتاط املديع أن يؤدي القسم كذلك عدد من 
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أقارب املتهم للتأكد من صدقه )49(. هذا انلظام يرفضه القضاء الرشيع، ويعتربه غري رشيع، وفيه 

الشخص  بقسم  الرشع  الطرفني. هلذا يكتيف  بني  للرصاع  وإشعال  انلاس،  وتعسري ىلع  تعسف 

نفسه، ىلع اعتبار أن اهلل رقيٌب عليه يعاقبه إن كذب. 

وحدود  طبيعة  حبسب  اتلقيص  إجراءات  وختتلف  الزناع،  أحداث  عن  اتلقيص  ذلك  ييل 

الزناع. فيف حالة اخلالفات الزوجية يطلب أعضاء اللجنة من الزوج أداء القسم، ثم يرد ىلع أسئلة 

اللجنة اكملة، وعندما يتطلب األمر مساءلة الزوجة ومواجهتها ألقوال الزوج، جتلس املرأة خلف 

وترد ىلع  اللجنة،  أسئلة  القسم جتيب عن  أدائها  وعقب  احلارضين.  ا عن لك  تماماً ستار حيجبها 

األدلة وسالمتها. ويف  كفاية  إىل  اللجنة  تطمنئ  قائمة حىت  اجللسة  تظل  الزوج. وهكذا  اتهامات 

حالة نقص املعلومات تعقد جلسات أخرى مماثلة حىت تكتمل تفاصيل الزناع. ويف حاالت أخرى 

اكلرضب، أو اإلصابة اجلسدية يطلب أعضاء اللجنة اتلحقق من طبيعة، وحجم الرضر اجلسدي من 

خالل تقارير وفحوصات طبية تعرض خالل جلسات تايلة، وقد تعطي اللجنة مهلة؛ للتأكد من 

مدى الرضر ابلدين اذلي وقع بعد انقضاء فرتة العالج )50(. 

عقب اكتمال تفاصيل الزناع تبدأ مرحلة املداوالت الفقهية بني أعضاء اللجنة الرشعية 

لصياغة احلكم الرشيع من إصدار الفتوى، اليت يه أساس احلكم ىلع الزناع. ويف جلسة إصدار 

ادلينية ىلع جلسة  الطقوس  إىل إضفاء طابع  الرشعيون  القضاة  باملسجد يسىع  تتم  اليت  احلكم 

 
اً

إجالال بالصمت  احلارضين  ومطابلة  مسموع،  بصوت  القرآن  وتالوة  اكلصالة،  احلكم؛  إصدار 

لرشع اهلل ومهابته. حيرص اإلسالميون ىلع أن حيرض اجللسة انلهائية طرفا الزناع، وبعض العواقل 

من أقارب الطرفني. تبدأ اجللسة عقب صالة الظهر أو العرص أو العشاء، حبسب تقدير القضاة 

الزناع ملا سوف تؤول إيله أحاكم الرشع. تبدأ اجللسة  أفعال طريف  املتوقع، وردود  حلجم اخلالف 

بتالوة قصرية من آيات القرآن، يعقبها القيام بإجراء مهم يتمثل يف تعهد الطرفني بتفويض موقع 

ا بتنفيذ  عليه للجنة الرشعية باحلكم يف الزناع، وقبول ما سوف يصدر من أحاكم، واتلعهد أيضاً

الشهود من  ثبوته بعض  ا ىلع  أيضاً يوقع  اتلفويض  الزناع ىلع هذا  توقيع طريف  بعد  تلك األحاكم. 

)49( فيف حالة الرسقات يطلب املجلس العريف من الشخص املتهم بالرسقة أن يقسم، ثم يشرتط املديع أن يؤدي القسم كذلك عدد من 
أقارب املتهم تلأكيد صدقه. ويف القضاء العريف قد يبالغ القضاة يف زيادة عدد املرجحني للقسم. ويمكن أن يرُتك للمديع حرية اختيار 

أشخاص للقسم ليسوا ىلع وفاق مع املتهم، وقد يؤدي إحجامهم عن القسم إىل إدانة املتهم.
)50( هذا اإلجراء مشابه للقضاء العريف يف اعتماده ىلع الوقام، أي من يقيم الرضر ابلدين، وانلظار، أي من يقيم مدى اإلصابة بالعني. وهناك 

أوجه شبه كبرية مع القضاء الرسيم يف جلوئه إىل اخلرباء للتحقق من األدلة.



كراسات علمية 34  36

العواقل احلارضين. يعقب ذلك قيام أحد أعضاء اللجنة أو رئيسها أو أحد ابلارزين فيها بعرض 

خمترص لوقائع الزناع، ثم يتلو احلكم من ورقة مكتوبة سبق إعدادها. وتسلم نسخة من احلكم 

القضاة بعد ذلك اجللسة، تلبدأ  الطرفني. ثم ينيه  أقرباء  العواقل ابلارزين من  لك طرف، ولك 

عمليات تفاوض يف األيام اتلايلة خارج املسجد تلنفيذ حكم الرشع.

5-4 تدابري تنفيذ احلكم الرشيع 
اللجنة الرشعية عند حدود إصدار احلكم الرشيع، وترك مهمة  يمكن أن تنتيه مهمة 

تنفيذه لإلرادة القبلية بني الطرفني. ومع ذلك هناك حماوالت دءوبة من جانب اإلسالميني لضمان 

تنفيذ احلكم، وقطع الطريق ىلع أية حماولة أخرى للتقايض بشأن الزناع. من الواضح أن مرحلة 

تنفيذ احلكم، ختتلف كثرياًا عما سبقها من مراحل، وقد تطول أكرث مما جيب. كما أنها تكشف 

وعدم  الرشع،  أحاكم  تنفيذ  ولضمان  ابلدو.  اإلسالمية وسط  احلركة  فعايلة وحدود  من  قدر  عن 

حدوث الزناع مرة أخرى يف املستقبل، يلجأ اإلسالميون إىل عدة تدابري نعرض هلا فيما ييل:

5-4-1 الضغط ىلع املشاعر ادلينية
الشعور ادليين من داخل جلسات اتلحقيق، وجلسة إصدار احلكم  توظيف  تبدأ عملية 

انلهايئ، وتستمر هذه العملية يف أغلب جلسات اتلفاوض فيما بعد. يتضمن ذلك تهيئة اجلالسني 

يف املجلس الرشيع بأنهم يف بيت اهلل، ويتعني عليهم احرتام قدسيته، وأن خيشعوا أمام كتاب اهلل 

ا. وتتضمن أغلب خطب اإلسالميني سواء داخل جلسات  ولكماته، وأال يضمروا يف أنفسهم سوءاً

ا بالرتهيب والرتغيب بأن اخلروج ىلع رشع اهلل فيه شقاء  ا ممزتجاً فض الزناع، أو يف املساجد تأكيداً

يف ادلنيا واآلخرة، وأن اتباع الرشع وطاعة اهلل فيه السعادة، وحسن املآب. ثمة خطاب ديين كثيف 

بني اإلسالميني حول معىن الرشع، يتم توظيفه يف عملية أسلمة اتلوجهات ابلدوية يف احلياة ايلومية 

بصفة اعمة، ويف الزنااعت بصفة خاصة. 

5-4-2 إرشاك العواقل يف اتلقايض
حيرص أعضاء اللجنة الرشعية عند قبوهلم اتلوسط للفصل يف أي نزاع ىلع رضورة حضور 

بعض العواقل جلسات املجلس الرشيع؛ وهم يف الغالب من أقارب طريف الزناع، وخاصة املشهود 

هلم باملاكنة الرفيعة والزناهة واتلدين. ويف هذا حفاظ ىلع ما تبىق هلؤالء العواقل من هيبة، وتوظيف 
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دورهم خلدمة القضاء الرشيع. وبطبيعة احلال، فإن إرشاك العواقل يف اتلقايض الرشيع يستند إىل 

الزوج  الزوجة، وآخر من أهل  الزوجية جيب وجود حكم من أهل  أحاكم رشعية. فيف اخلالفات 

كآيلة فعالة، ومتوازنة يف فض الزناع. ومع ذلك فإن حرص اإلسالميني ىلع مشاركة العواقل يتعدى 

تنفيذ ما جاء بنصوص دينية، وال خيلو من اتلوظيف السيايس. فهناك اعئد يمكن حتقيقه من وراء 

مشاركة العواقل - بصفة اعمة - يف اتلقايض الرشيع، أوضحه فيما ييل:

يمثل  الرشع  كون  منطلق  من  هلا  معارضتهم  وعدم  الرشع،  ألحاكم  العواقل  تأييد  ضمان 

جوهر العرف، وليس بديالاً عنه. هلذا يشري كثري من العواقل إىل أنهم أصبحوا يؤيدون الرشع؛ ألنه 

ا لألعراف بالعودة إىل أصوهلا. أصل العدل، وألنه يمثل تصحيحاً

ترتبط  ماكنتهم  أن  اعتبار  ىلع  أحاكم،  من  تم  ما  ىلع  شهادتهم  أو  العواقل  حتييد  ضمان 

بالرشف ابلدوي، وباتلايل فشهادتهم هلا مصداقية يعتد بها بني ابلدو. وهذا يضمن عدم الزج بهم 

يف أية شهادات زور مستقبالاً لصالح أي طرف ىلع حساب اآلخر.

االستفادة بتأييدهم للرشع بوصفهم قادة طبيعيني، يمكن توظيفهم يف توسيع قاعدة املؤيدين 

للرشع بني ابلدو.

توظيف قوتهم وتأثريهم يف تنفيذ أحاكم الرشع؛ حبيث يتم اقتسام مهمة تنفيذ أحاكم الرشع 

بني اإلسالميني والعواقل. فيف الوقت اذلي يسىع فيه السلفيون إىل إقناع ابلدو حبجتهم، فإن العواقل 

يستخدمون لك وسائل الضغط العائيل، والقبيل ىلع األطراف املتنازعة لقبول تنفيذ األحاكم. وبذلك 

ا يف ظل القضاء العريف من قبل. يصبح العرف يف خدمة الرشع، بعد أن اكن الوضع معكوساً

وهكذا جنح السلفيون ىلع مدى العقدين املاضيني يف توطيد داعئم اثلقة والود مع العواقل، 

وحتييد مبدأ اتلنافس معهم ىلع انلفوذ بني ابلدو. وساعدت عمليات إرشاك العواقل يف إجراءات 

القضاء العريف ىلع ضمان احلد األدىن هليبتهم. فهم يروجون للرشع، ويطلبون من اللجنة الرشعية 

اتلدخل يف فض املنازاعت اليت يفشلون يف حلها بالعرف، وحيثون طريف الزناع ىلع احلل بالرشع. 

ا ىلع جناح اإلسالميني يف تعبئة رموز القبائل من  مما يعين أن جلوء العواقل إىل الرشع أصبح تأكيداً

ناحية، واحلفاظ ىلع هيبة العواقل ىلع أرضية إسالمية من ناحية أخرى. 

ومن الواضح أن احلفاظ ىلع هيبة العواقل يقرتن باحلفاظ ىلع العرف، باعتباره املظلة اليت 

يمكن أن يتم من خالهلا أسلمة العادات واتلقايلد ابلدوية. وادليلل ىلع ذلك اخلالفات اليت ظلت 
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لعدة سنوات فيما بني العائالت ابلدوية حول قبول اتلخيل عن اعدة مسك بنت العم، واالنفتاح 

ىلع الزواج اخلاريج. فبعض العائالت رفضت اتلخيل عن هذه العادة، ويف مقابل ذلك جنحت بعض 

العادة، باعتبارها خمالفة للرشع. ولم  املتنازعة برفض هذه  إقناع األطراف  العائالت األخرى يف 

يكن هذا انلجاح ممكناًا دون االلزتام العريف برضورة أخذ مشورة العواقل، اذلين يمثلون ابليت 

اذلي تنتيم إيله الفتاة؛ حىت ال يفرض ىلع ويل أمرها رشط جزايئ لصالح ابن العم. وتشري بعض 

املحارض العرفية يف أواخر اثلمانينيات من القرن املايض إلحدى اعئالت قبيلة الصنافرة إىل أن 

إىل  الرجوع  العم، ودون  ابن  القبيلة، دون مشورة  تم زواجها من شخص خارج  الفتيات  إحدى 

عواقل قبيلتها. وهلذا عوقب األب بموجب القضاء العريف بإلزامه بدفع مبلغ ألف جنيه كرشط 

جزايئ لصالح ابن العم)51(. وهذا يوضح مدى قوة األعراف ابلدوية يف مواجهة املد السليف. فعىل 

ا دلاعوى اجلمااعت السلفية، فإن  الرغم من قبول العواقل اتلخيل عن اعدة مسك بنت العم تطبيقاً

حرص بعض العائالت ابلدوية ىلع القبول املرشوط بمشورة العواقل، جيسد مدى قوة العرف يف 

تنفيذ رشيعة الزواج اخلاريج يف إطار قبيل - عريف. 

5-4-3 املساندة املايلة للغارم
الرشيع  احلكم  أقره  اذلي  املبلغ  تدبري  املعتدي عن  الطرف  يعجز  قد  احلاالت  بعض  يف 

كتعويض عن الرضر للطرف اآلخر. ربما حيدث ذلك ألسباب متعددة؛ كضعف الروابط العائلية، 

أو عدم وجود إمجاع بني القبيلة ىلع قبول احلكم، أو اختالف العواقل فيما بينهم بشأن احلكم 

الرشيع. وهناك جدل واسع انلطاق يتم داخل انلخبة ابلدوية حول مدى عدالة أن تتحمل القبيلة 

ا اخلارجني ىلع أعراف القبيلة وماكنتها.  أي تعويضات، حيكم بها الرشع ىلع أحد أبنائها، وخصوصاً

هلذا حياول  باهظة.  تعويضات  دفع  قبوهلا  سبباًا يف عدم  اقتصاديًّا  القبيلة  تدين حال  وقد يكون 

بعض اإلسالميني القيام حبملة ترباعت ملساندة الطرف اذلي حكم عليه بالغرامة؛ يك يتمكن 

من أداء الغرامة، وتلأكيد سلطة اإلسالميني بوصفهم رموزاًا تلحقيق العدالة واتلضامن االجتمايع. 

وتمتد محلة اتلرباعت تلتجاوز احلدود القبلية، ويشارك فيها أكرب قدر من انلاس بمن فيهم الساكن 

املرصيون من خارج ابلدو. ويف واحدة من محالت اتلربع هذه، دافع اإلسالميون عن أحد اجلناة 

)51( أدين بالفضل ألحد املحكمني غري املعروفة أسماؤهم باإلشارة إىل تلك الواقعة باعتبارها ديلالاً ىلع مدى قدرة العرف ىلع اتلفاعل اخلالق 
مع املتغريات اجلديدة املرتبطة باألسلمة.
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ـِهَم بقتل آخر بقوهلم »أٌخ يف اهلل أخطأ وتاب، ويريد أن يقيم رشع اهلل فهل نتخىل عمن  ُـّ اذلي اُتـ

يقيم رشع اهلل؟!« ويشري بعض اإلسالميني وهو يدعو انلاس للتربع بالقول »واحد اغرم وحمتاج 

مساندة لرفع راية الرشع«. ويف احلاالت اليت يصعب مجع مبلغ الغرامة لكه، يلجأ السلفيون إىل 

أهل املقتول للسماح بتقليل حجم ادلية املطلوبة. وقد تكون املساندة املايلة مقرتنة بمدى تدين 

الشخص وقبوهل االنتماء للسلفية. وهكذا يمكن الرتويج للقضاء الرشيع بأسايلب خمتلفة؛ منها 

إغراء انلاس- كال الطرفني - باملنفعة املتحققة من أحاكم القضاء الرشيع، والوعد بإماكنية اتلأثري 

يف املعتدى عليه، وتنازهل، ويف املقابل يتم إغراء املعتدى عليه بإماكنية احلصول ىلع تعويض أكرب، 

حسب الرشع. والشك أن اتلفاعل اخلالق لإلسالميني مع عقلية ابلداوة بشأن املنفعة املادية ينبع 

الزناع، مما يكسب اإلسالميني  املادية، وتوظيفها يف فض  إدراكهم اجليد ألهمية اإلغراءات  من 

مرشوعية أكرب يف جدارتهم بالقدرة ىلع فض الزناع من غريهم.

6- اخلالصة
أن  يلع«  أوالد  بني  والقانون  »الرصاع  عن  دراستها  يف  حمسن  صفية  كتبت   1976 اعم  يف 

اذلي  القبيل  والقانون  األعراف  أي  يلع،  أوالد  بدربة  تعرتف  مطروح  يف  ابلدوية  اتلجمعات  لك 

ا هلذه األعراف)52(. ولقد تغري هذا  حيكم سلوك أوالد يلع، وأن احلكومة تتعامل مع أوالد يلع طبقاً

الوضع بعد تدخل ادلولة يف إنشاء مؤسسات احلكم املحيل، وتعزيز قوة الرشطة، والقضاء الرسيم، 

وإنشاء املحاكم )53(. وقد تغريت األحوال بصعود احلركة اإلسالمية إىل مرسح احلياة العامة خالل 

العقدين املاضيني، مما أفىض إىل تغريات يف العرف لصالح تعزيز الرشع، وحتييد دور ادلولة يف فض 

املنازاعت.

استطاع اإلسالميون السيطرة ىلع جانب ال بأس به من مؤسسة القضاء ابلدوي، من خالل 

 Safia K. Mohsen, “The Legal Status of Women among Awlad 'Ali”, Anthropological Quarterly 40, No. 3, Appearance )52(
and Reality: Status and Roles of Women in Mediterranean Societies (Jul 1967): 153-166.

مع  للتجاوب  أحياناًا  بل اكنت مضطرة  الوادي؛  ذلك شأن ساكن  شأنهم يف  ابلدو  القانون ىلع  تطبق  أصبحت  ادلولة  أن  يعين  هذا ال   )53(
ادلولة ممثلة يف رئيس  أقرت  السبعينيات حني  مثلما حدث يف  الرسيم عليها،  الطابع  بأهميتها وإضفاء  القبلية واالعرتاف  األعراف 
اجلمهورية اتفاقيات قبلية لتسيري االنتخابات الربملانية واملحلية منذ سبعينيات القرن املايض، واليت تم بموجبها تكريس القبلية يف 
اتلمثيل السيايس. وىف أغلب األحيان اكنت ادلولة تغض الطرف عن ممارسات القضاء العريف يف السيطرة ىلع الضبط االجتمايع داخل 
املجتمع ابلدوي. ومن ناحية أخرى، ساهمت ادلولة يف استمرار املجالس العرفية بصورة غري مبارشة من خالل انتهاج ادلولة لسياسات 
تبدو للبدو استبعادية، واليت تم بموجبها حرمان أبناء ابلدو من تويل بعض املناصب، ودخول اللكيات العسكرية، واستيالء القيادات 
ا عنها سواء  اتلنفيذية ىلع أراضيهم اململوكة بوضع ايلد دون تعويضهم عنها، مما يدعم فقدان اثلقة حنو ادلولة وتقبل بدائل للحياة بعيداً

اكن بالعرف أو بالرشع.
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استخدام الفتوى كآيلة فعالة يف إاعدة إنتاج قواعد جديدة رشعية كبديل لألعراف ابلدوية. وتم 

الرشع.  باسم  قوتهم  تعزيز  يف  واتلعليم  اخلريية  واألعمال  املساجد  يف  اإلساليم  النشاط  توظيف 

أحجموا عن  فإنهم  بأحاكم رشعية كثرية،  املنازاعت  اإلسالميني ىلع فض كثري من  قدرة  وبرغم 

ا؛ وهما تطبيق حد الرسقة بقطع يد السارق، وحد  تنفيذ اثنني من أكرث قواعد تطبيق الرشيعة وضوحاً

الزنا بالرجم؛ حيث يتطلب ذلك سلطة أكرب يف ظل وجود دولة مدنية، ال تعرتف قوانينها بذلك. 

ومن املتوقع أال يُسمح بتطبيق هذا انلوع من احلدود الرشعية؛ فهناك حضور لسلطة ادلولة مهما 

ا يف ابلادية )54(. اكن ضعيفاً

وقد استطاعت جهود اإلسالميني عرب القضاء الرشيع أن تنجح حىت اآلن يف خلق سلطة 

رمزية حول دورهم املقرتن بإعالء رشع اهلل، دون املخاطرة بالصدام مع ادلولة أو العواقل. فهم 

يعتمدون ىلع بسط نفوذهم الرمزي من خالل السيطرة ىلع القضاء ابلدوي، اذلي ظل نواة صلبة 

مضادة ملؤسسة القضاء الرسيم، ونواة صلبة للحفاظ ىلع تراث ابلداوة. ومن ثم فاإلسالميون حني 

الكيان  هلذا  األسلمة  تصبح  وإنما   ، بديالاً قضاءاً  ينشئون  ال  فهم  ابلدوي  القضاء  ىلع  يسيطرون 

اسرتاتيجية سياسية للتحصن بالقبيلة ضد ادلولة من ناحية، واتلحصن بالرشع ضد العرف من 

ا يف سبيل استعادة  ا فريداً ناحية أخرى. هلذا امزتجت عمليات أسلمة القضاء ابلدوي بابلداوة امزتاجاً

صورة من صور املجتمع اإلساليم املتخيل، اذلي اكنت ابلداوة وما زالت واحدة من أهم مقوماته. 

)54( يف املقابل حالت األعراف القبلية وما زالت دون تطبيق أمر رشيع جتاوبت معه القوانني الوضعية؛ وهو توريث املرأة. مما يعين أن جانباًا 
ا. وهو األمر اذلى استفاد منه اإلسالميون ذاتهم، وساهم يف علو شأنهم ودعم دورهم  من سلطة األعراف ما زال باقياًا ولم يتالش تماماً

يف املجتمع ابلدوي.
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أسلمة املجتمع ابلدوي: اتلوجهات ادلينية

)ديلل عمل ميداين ُيَطبَّق ىلع ابلدو(
املركز: .............................................................................................................................

القرية: ............................................................................................................................

القبيلة: ...........................................................................................................................

ابليانات األساسية

االسم: .............................................................................................................................

انلوع: .............................................................................................................................

العمر: .............................................................................................................................

مستوى اتلعليم: ..............................................................................................................

املهنة: .............................................................................................................................

القدرات االقتصادية: ......................................................................................................



أغسطس 2016 45

اخللفية القبلية: ...............................................................................................................
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اتلوجهات ادلينية

ا؟ هل االهتمام باملعارف ادلينية منترش أم حمدود؟ ويف أية - 1 ما مدى االهتمام باملعارف ادلينية عموماً

فئٍة باتلحديد؟

هل تشعر أن معلوماتك ادلينية اكفية أم ناقصة؟ خاطئة أم صحيحة؟  كيف؟ وملاذا؟- 2

من أين حتصل ىلع معلوماتك ادلينية؟- 3

هل خيتلف مصدر احلصول ىلع هذه املعلومات باختالف املواقف واملوضواعت؟  كيف؟ وملاذا؟- 4

ما أكرث املجاالت الىت حترص ىلع معرفة رأي ادلين بشأنها؟ وملاذا؟- 5

هل حترص ىلع حضور حلقات وخطب دينية باملساجد؟ كيف؟ وملاذا؟- 6

َمن دفعك حلضور تلك احللقات ألول مرة؟ ومىت حدث ذلك؟ وكيف؟- 7

هل غريت ادلروس ادلينية يف تلك احللقات من أسلوب حياتك؟ كيف؟ وملاذا؟- 8

ِصف مشاعرك بعد حضور لقاء، أو حلقة دينية أو خطبة دينية.- 9

هل حترص ىلع مشاهدة بعض الربامج ادلينية يف اتلليفزيون بانتظام؟ ما يه؟ وملاذا؟- 10

هل حترص ىلع االستماع ومشاهدة دروس بعض ادلاعة ىلع رشائط اكسيت وفيديو وأسطوانات؟ ما - 11

يه؟ وملاذا؟

هل حترص ىلع متابعة املواقع ادلينية ىلع اإلنرتنت بانتظام؟ ما يه؟ وملاذا؟- 12

هل حترص ىلع اقتناء وقراءة الكتب ادلينية بانتظام؟ ما يه؟ ومن أين حتصل عليها؟ وملاذا احلرص - 13

ىلع اقتنائها وقراءتها؟

هل تشعر أن سلوكياتك تغريت بفعل اثلقافة ادلينية اليت حصلت عليها من تلك املصادر؟ كيف؟ - 14

وملاذا؟

هل تشعر أن حياتك تغريت بفعل مدوامة االستماع إىل بعض ادلاعة؟ َمن هم؟ وكيف؟ وملاذا؟ اذكر - 15

مواقف وممارسات حمددة تعكس ذلك.                              



كراسات علمية 34  46

ادليلل اثلاين
أسلمة املجتمع ابلدوي: أسايلب فض املنازاعت

)ديلل عمل ميداين ُيَطبَّق ىلع شيوخ ابلدو ورجال ادلين(
املركز: ................................................................................................................................................

القرية: ...............................................................................................................................................

القبيلة: ..............................................................................................................................................

ابليانات األساسية

االسم: ................................................................................................................................................

انلوع: ................................................................................................................................................

العمر: ................................................................................................................................................

مستوى اتلعليم: .................................................................................................................................

املهنة: ................................................................................................................................................

القدرات االقتصادية: .........................................................................................................................

اخللفية القبلية: ..................................................................................................................................

اخللفية ادلينية: ...................................................................................................................................

اللجوء للمحاكم املدنية الرسمية

ا؟- 1 ما نظرة انلاس للمحكمة والقضاء املدين عموماً

هل يلجأ ابلدو اعدةاً إىل املحاكم حلل خالفاتهم؟ مىت حيدث ذلك؟ وملاذا؟- 2

ما أنواع املنازاعت اليت تتطلب اللجوء إىل املحاكم؟ وملاذا؟- 3

ا ال مفر منه؟ وملاذا؟ اذكر أمثلة. - 4 مىت يصبح اللجوء اىل املحاكم أمراً

هل هناك مزايا يمكن أن حيققها القضاء الرسيم يف فض املنازاعت؟ ما يه؟ وملاذا؟ - 5

هل هناك ِمن ابلدو َمن يرفض اللجوء إىل القضاء املدين؟ من هم؟ وملاذا؟- 6

هل لرجال ادلين وبعض اتليارات ادلينية دور يف احلد من اللجوء إىل املحاكم والقضاء الرسيم؟ - 7
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كيف؟ وملاذا؟

ماذا يفعل الشخص الرافض للقضاء املدين حني يلجأ اخلصم إىل املحكمة؟- 8

هل هناك أرضار تنجم عن أحاكم القضاء الرسيم؟ ما يه باتلفصيل؟ - 9

هل يتفق القضاء الرسيم يف بعض أحاكمه مع العرف السائد بني ابلدو؟ وكيف؟- 10

هل تتفق بعض أحاكم القضاء املدين مع الرشيعة اإلسالمية؟ وكيف؟- 11

يف رأيك، ما اجلوانب غري الرشعية )أي غري املتفقة مع اإلسالم( يف أحاكم القضاء الرسيم؟ وكيف؟ - 12

اللجوء للقضاء العريف

ا؟- 1 ما نظرة انلاس حايلًّا للقضاء العريف عموماً

هل ما زال ابلدو يلجأون إىل القضاء العريف حلل خالفاتهم مثلما اكن احلال يف املايض؟ مىت حيدث - 2

ذلك؟ وملاذا؟

هل بدأ العرف يفقد دوره حايلًّا يف فض املنازاعت؟ كيف؟ وملاذا؟- 3

ا لفض املنازاعت؟- 4 َمن اذلين يميلون إىل القضاء العريف دائماً

ما أنواع املنازاعت اليت تتطلب اللجوء إىل القضاة العرفيني؟ وملاذا؟- 5

ا ال مفر منه؟ وملاذا؟ اذكر أمثلة.- 6 مىت يصبح اللجوء إىل القضاة العرفيني أمراً

هل هناك مزايا يمكن أن حيققها القضاء العريف يف فض املنازاعت؟ ما يه؟ وملاذا؟ - 7

هل هناك من ابلدو َمن يرفض اللجوء إىل القضاء العريف ويتحدى سلطة العرف؟ َمن هم؟ وملاذا؟- 8

أهمية األعراف - 9 العواقل، وباتلايل اإلقالل من  نفوذ  تقليل  إىل  املتعلمني  هل أدى وجود طبقة من 

ابلدوية؟ كيف؟ وملاذا؟

هل لرجال ادلين وبعض اتليارات ادلينية دور يف احلد من اللجوء إىل القضاء العريف؟ كيف؟ وملاذا؟- 10

هل يتدخل بعض املسئولني يف الشأن ابلدوي بتشجيع اللجوء إىل القضاء ابلدوي؟ كيف؟ وملاذا؟ - 11

اذكر أمثلة حدثت.

القضاء - 12 العرفية وتعطيل أحاكم  املجالس  املسئولني يف احلد من عقد جلسات  يتدخل بعض  هل 

العريف؟ كيف؟ وملاذا؟ اذكر أمثلة حدثت.

ماذا يفعل الشخص الرافض للقضاء العريف حني يلجأ اخلصم إىل القضاء العريف؟- 13

هل هناك أرضار تنجم عن أحاكم القضاء العريف، مايه باتلفصيل؟ - 14
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هل يتفق القضاء العريف يف بعض أحاكمه مع أحاكم الرشع اليت تستند إىل فتاوى دينية؟ وكيف؟- 15

ما اجلوانب غري الرشعية يف العرف؟- 16

هل تتفق بعض أحاكم القضاء املدين مع أحاكم القانون املدين؟ وكيف؟- 17

يف رأيك، ما اجلوانب غري الرشعية )أي غري املتفقة مع اإلسالم( يف أحاكم القضاء العريف؟ وكيف؟ - 18

اذكر خطوات إجراء اتلقايض العريف بالصورة اليت تمارس يف الوقت الراهن؟- 19

هل هناك تغريات حدثت يف نظام اتلقايض العريف؟ ما يه؟ وما السبب؟ اذكر أمثلة من واقع منازاعت - 20

حدثت.

هل يتم اللجوء إىل بعض األحاكم الرشعية خالل عملية اتلقايض العريف؟ ما يه؟ وملاذا؟- 21

اللجوء للقضاء الرشيع

ما املقصود بالرشع؟ وما معىن القضاء الرشيع؟- 1

هل يلجأ انلاس حايلًّا إىل السنية )رجال ادلين( حلل خالفاتهم؟ كيف؟ وملاذا؟- 2

حل - 3 يف  دورهم  وما  ا؟  عموماً املجتمع  يف  ادلين  ورجال  السنية  وماكنة  دلور  حايلًّا  انلاس  نظرة  ما 

املشكالت بصفة خاصة؟ وما مصادر قوتهم يف نظر ابلدو؟

من اذلين يميلون إىل الفتاوى يف فض املنازاعت فيما يسىم بالرشع؟- 4

من اذلين يدافعون عن أهمية الرشع يف فض املنازاعت؟ وكيف؟- 5

من اذلى تقع عليه مسئويلة اإلفتاء؟ وملاذا؟- 6

ما أنواع املنازاعت اليت تتطلب اللجوء إىل السنية )رجال ادلين(؟ وملاذا؟- 7

ا ال مفر منه؟ وملاذا؟ اذكر أمثلة.- 8 مىت يصبح اللجوء إىل السنية )رجال ادلين( أمراً

هل هناك مزايا يمكن أن حيققها اللجوء إىل السنية )رجال ادلين( يف فض املنازاعت؟ ما يه؟ وملاذا؟ - 9

هل هناك ِمن ابلدو َمن يرفض اللجوء إىل السنية )رجال ادلين( ويتحدى نفوذهم؟ من هم؟ وملاذا؟- 10

هل أدى وجود تيارات إسالمية يف املجتمع إىل تعزيز دور السنية )رجال ادلين(، وباتلايل تزايد أهمية - 11

الرشع يف حياة ابلدو؟ كيف؟ وملاذا؟

أسئلة تُضاف لرجال ادلين

ماذا يفعل الشخص الرافض  لفتاوى السنية )رجال ادلين( حني يلجأ اخلصم إىل الرشع طلباًا للفتوى - 1
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حلل الزناع؟

هل هناك أرضار تنجم عن أحاكم القضاء الرشيع )فتاوى السنية أو رجال ادلين(؟ ما يه باتلفصيل؟ - 2

من اذلي يهاجم الرشع وإطالق الفتاوى حلل املنازاعت؟- 3

ما اجلوانب غري العرفية يف األحاكم الرشعية؟- 4

اذكر خطوات إجراء اتلقايض الرشيع بالصورة اليت تمارس يف الوقت الراهن؟- 5

مىت يتم اللجوء إىل السنية يف فض املنازاعت؟ وكيف؟- 6

هل يبادر السنية باتلدخل يف فض الزناع؟ مىت حيدث ذلك؟ وكيف؟- 7

ما معىن املشورة الرشعية؟ ومىت يتم اللجوء إيلها؟ ومن اذلين يقع ىلع اعتقهم تقديمها؟- 8

األطراف - 9 بني  اتلحقيق  وخطوات  واملشاركون  والزمان  »املاكن  الرشعية  اتلحقيقات  تتم  كيف 

املتنازعة«؟

هل يتم إرشاك العواقل أثناء اتلحقيقات؟ كيف؟ وملاذا؟- 10

هل يتم اللجوء إىل فحوص طبية يف حالة الزناع بسبب إصابة جسدية ما؟ وكيف يتم ذلك؟ وملاذا؟- 11

هل يتم اللجوء إىل فتاوى من خارج املجمع ابلدوي؟ كيف؟ وملاذا؟ اذكر أمثلة.- 12

ا بعد الفتوى حول مضمونها؟- 13 ماذا حيدث إذا ظل اخلالف قائماً

كيف يتم تنفيذ أحاكم الفتاوى؟ وما ضمانات تنفيذ تلك األحاكم؟ اذكر أمثلة.- 14

هل للعواقل دور يف تنفيذ أحاكم الرشع؟ كيف؟ اذكر أمثلة.- 15

هل يؤثر العواقل يف احليلولة دون تنفيذ أحاكم الرشع؟ كيف؟ اذكر أمثلة.- 16

َمن اذلين يقاومون دور السنية ورجال ادلين يف فض املنازاعت؟ وكيف يتجاوب رجال ادلين مع تلك - 17

الصعوبات؟

ما األسايلب اليت يلجأ إيلها السنية )رجال ادلين( يف الرتويج ملا يسىم بالقضاء الرشيع أو حكم - 18

الرشع؟

هل يتدخل بعض املسئولني يف الشأن ابلدوي بتشجيع اللجوء إىل القضاء ابلدوي للحد من دور - 19

السنية )رجال ادلين( يف فض املنازاعت؟ كيف؟ وملاذا؟ اذكر أمثلة حدثت.

هل يتدخل بعض املسئولني يف احلد من عقد جلسات الرشع اليت يعقدها السنية )رجال ادلين( - 20

تلعطيل أحاكم القضاء الرشيع؟ كيف؟ وملاذا؟ اذكر أمثلة حدثت.
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الفتاوى

ما معىن الفتوى؟ وإىل أي مدى ختتلف عن أحاكم العرف؟ وكيف؟ وملاذا؟- 1

ما مدى احلاجة للفتاوى يف احلياة ابلدوية؟- 2

ملاذا اللجوء للفتوى مهم يف احلياة؟- 3

من اذلين يدعون إىل أهمية الفتاوى يف احلياة؟- 4

ما الفئات األكرث ميالاً إىل اللجوء إىل الفتوى؟ وملاذا؟- 5

ما املواقف اليت يتم فيها اللجوء للفتوى؟ مىت يتم اللجوء إيلها؟- 6

ما مصادر احلصول ىلع الفتوى؟ ومن املوثوق يف فتاواهم؟ وملاذا؟- 7

هل خيتلف مصدر الفتوى باختالف املواقف اليت تقتيض اإلفتاء؟- 8

هل حيدث أن تتم فتاوى املعامالت ايلومية من خالل شيوخ حمليني؟- 9

ما املصادر غري املوثوق فيها للفتوى؟ وملاذا؟- 10

هل يمكن أن حيدث تضارب يف الفتاوى؟ اذكر أمثلة. - 11

ماذا يفعل ابلدو حني يواجهون تضارباًا يف الفتاوى؟ هل خيتار ابلدوي ما يناسبه، أم - 12

تُفرض عليه فتاوى بعينها؟ كيف؟ وملاذا؟

كيف يتم تنفيذ مضمون الفتوى؟- 13

هل سبق ألشخاص أن طلبوا فتوى، ثم عدلوا عنها، وجلأوا اىل أحاكم عرفية؟ وملاذا؟- 14

هل هناك أشخاص بني العواقل يقاومون اإلفتاء؟ وملاذا يقاومون؟ ما وسائل املقاومة؟ - 15

وكيف يتعامل اإلسالميون مع هذا انلوع من املقاومة؟

ما مواصفات الشخص املؤهل لإلفتاء؟- 16

هل حيرص ابلدو ىلع أن تكون حياتهم ذات طابع إساليم؟- 17

هل هناك فروق بني حياة ابلداوة واإلسالم؟ وما يه؟- 18

ا أم لكيهما؟ وملاذا؟- 19 ل الشخص أن يكون بدويًّا أم مسلماً أيهما ُيَفَضّ

اذكر أمثلة ملماراسات يف احلياة ايلومية تغريت بفعل فتاوى معينة، كيف؟ وملاذا؟- 20


