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Abstract

The research problem lies in the fact that the Yemeni tribe has a major impact
on the formation of society and the Yemeni state, as well as stabilizing and
supporting the pillars of society and the state. It has characteristics that
distinguish it, but these characteristics are what are approved by Islamic law
and some of them are in contradiction to it. The research aims to clarify the
status of the tribe and its impact and its characteristics which are some of them
must be taken into consideration, and some of them of them should be left based
on perspective of Islamic law. The method used is the descriptive approach,
which is the description, definition and description of the tribe and its
characteristics, and critical analysis through the position of Islamic law on
these characteristics. The researcher concluded that the tribe has great
importance in the Yemeni society, and its importance lies in the social functions
that it performs from solidarity, mutual support and other things, and it
represents the basic pillar in the social structure in Yemen, and many of the
tribes scattered in most Arab countries. They have many gud characteristics
such as helping others, consultation and conciliation supported by Islam, as
well as bad characteristics that Islam rejects such as bias, racism and
nervousness.
Keywords: Yemeni, Tribe, Status, Characteristics, Islamic Law.

ملخص البحث تكمن مشكلة البحث هو أن للقبيلة اليمنية األثر الكبي يف تكوين اجملتمع والدولة
 وهلا من اخلصائص اليت متيزها لكن. كذلك تثبيت وتدعيم ركائز اجملتمع والدولة،اليمنية
 ويهدف.هذه اخلصائص منها ما يوافق عليه الشريعة اإلسالمية ومنها ما خيالفها
البحث إىل توضيح مكانة القبيلة وأثرها وخصائصها اليت منها ما جيب األخذ واالعتبار
 هو املنهج الوصفي: واملنهج املتبع.به ومنها ما جيب تركه من منظور الشريعة اإلسالمية
 والتحليل النقدي من خالل موقف،وهو وصف وتعريف وبيان القبيلة وخصائصها
 وتوصل الباحث إىل أن للقبيلة أمهية كبية يف.الشريعة اإلسالمية من هذه اخلصائص
 وتكمن أمهيتها يف الوظائف االجتماعية اليت تقوم هبا من التكاتف،اجملتمع اليمين
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والتعاضد وغي ذلك ،وهي متثل الركيزة األساسية يف الرتكيبة االجتماعية يف اليمن ،وكثي
من القبائل املنتشرة يف أغلب الدول العربية .وهلا كثي من اخلصائص احلسنة منها
النجدة ،والتشاور والصلح اليت يؤيدها اإلسالم ،وكذلك خصائص سيئة يرفضها
اإلسالم كاالحنياز والعنصرية والعصبية.
الكلمات املفتاحية :اليمنية ،القبيلة ،املكانة ،اخلصائص ،الشريعة اإلسالمية.
مقدمة
كما أن األسرة نواة اجملتمع الذي هو بدوره -أي جمتمع -نواة احلضارات املتتالية واملتعاقبة إىل يومنا هذا
ومنها احلضارات العربية ،فإن القبيلة هي نواة الوحدة السياسية عند العرب واليت تعرب عن شعورهم ابلتماسك
والتضامن واالندماج بني من تربطهم رابطة الدم ،فهي بذلك مصدر للقوة السياسية والدفاعية اليت تربط بني
أفراد القبيلة فتعمل بذلك على بقاء اجملتمع وبقاء كيانه؛ وبناء على هذا ،فهي ركيزة أساسية يف اجملتمع.
وإن القبيلة اليمنية هي من ركائز القبائل العربية ،ويشكل اليمن املنبع الرئيس جلميع القبائل العربية
القحطانية اليت هاجرت تباعا ولظروف متغايرة إىل أقطار شبه اجلزيرة العربية وغيها يف فرتات اترخيية خمتلفة،
وابلتايل هي من أساس احلضارة العربية.
مشكلة البحث
تُ َع ُّد القبيلة اليمنية من أساس اجملتمعات العربية يف شبه اجلزيرة العربية ،وهي من األمهية مبكان ،حيث هلا األثر
الكبي يف هذه اجملتمعات وابألخص البالد اليمنية ،وهلا من اخلصائص واألعراف والعادات ما يشكلها ويش ّكل
أفرادها وهيكلها ،وهي هلا اليد العليا يف اجملتمع اليمين على كثي من األصعدة واجلوانب احلياتية للناس ،وإن
حضور هذا املعطى ال َقبَلي يف اخلطاب اليومي حيظى مبكانة كبية يف اجملتمع اليمين متجسدا يف اخلطاب
ُ
اإلعالمي السياسي والثقايف ،ما ينتج عنه حضورا طائفيا متخذا لبوسا أثنيا.
وكون الشريعة اإلسالمية هي األساس والدستور اليت جيب أن يلتزم به ويتحاكم إليه املسلمون سواء
كانوا قبائل أو شعوب ،وجيب أن يتم تقييم أفعال العباد والنظم واألعراف والعادات على وفق الشريعة
اإلسالمية ،فيؤخذ ما وافق الشرع ويُ َرتك ما خالفه ،فمن هذا املنطلق؛ توجب معرفة وبيان ودراسة هذا األمر
ابلبحث عن القبيلة اليمنية وطبيعتها وخصائصها وما موقف الشريعة اإلسالمية منها ،ومبعرفة ذلك؛ يتم معرفة
بقية اجملتمعات العربية القائمة واملرتسخة فيها القبيلة ابإلمجال.
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أهداف البحث
ويرتكز هذا البحث نظرا ألمهية القبيلة اليمنية وأثرها الكبي يف اجملتمع اليمين وخصائها ،ومدى موافقتها
للشريعة اإلسالمية من عدمه؛ على اآليت:
 تعريف ابلقبيلة اليمنية وأمهيتها. بيان خصائص القبيلة اليمنية. توضيح مدى املوقف الشرعي من القبيلة اليمنية وخصائصها.أمهية البحث
وتكمن أمهية البحث يف أمهية القبيلية اليمنية ومدى أثرها الكبي يف اجملتمع اليمين سواء القدمي واحلديث.
وكذلك التعرف عن خصائص القبيلة اليمنية لكوهنا املنبع الرئيس للقبائل العربية يف اجلزيرة العربية ،ومن خالل
ذلك يتبني مدى وجود هذه اخلصائص وانتقاهلا إىل القبائل العربية األخرى يف اجلزيرة العربية .بيان موقف
الشريعة اإلسالمية من هذه اخلصائص بتمييزها بني حماسن ومساوئ .وهو ما يش ّكل إسهاما كبيا يف دعم
هذه احملاسن وجتنب املساوئ املخالفة لإلسالم واالرتقاء ابجملتمع اليمين حىت يؤدي دوره الوظيفي احلضاري
على املستوى الوطين ،وعلى مستوى األمة اإلسالمية.
منهجية البحث
ومنهجية هذا البحث هو املنهج الوصفي والتحليلي النقدي ،حيث اجلمع من املصادر وحتليلها ،مع العزو
إىل املصادر ،ويتم توظيف هذه املنهجية يف حتليل وتقييم القبيلة وخصائصها من خالل الشريعة اإلسالمية.
حدود البحث
أما حدوده فيتمثل يف احلد موضوعي :وهو حول القبيلة اليمنية .أما احلد املكاين :ففي البالد اليمنية فقط.
الدراسات السابقة
ُكتِبَت الكثي من الكتب والدراسات حول القبائل العربية والقبيلة اليمنية على وجه اخلصوص ،ومن هذه
الدراسات والكتب هي القبيلة واجملال احلضري عالقات التفاعل والصراع من صالح الدين فايف ،رسالة
دكتوراة العلوم يف علم االجتماع احلضري ،قسم علم االجتماع والدميوغرافيا ،كلية العلوم االجتماعية والعلوم
اإلنسانية ،جامعة ابتنة ،اجلزائر سنة 2016م .وقد تناول فيه الباحث عالقة القبيلة مع اجملتمع واجملال احلضري
يف اجلزائر ،وقد تطرق فيه لكثي من املصطلحات واملفاهيم حول القبيلة والدراسات االجتماعية والدميوغرافية
وخباصة يف اجلزائر ،وكان قد تناول ابألخص مفهوم القبيلة وتوسع فيه بذكر هذا املفهوم عند علماء االجتماع
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املتقدمني واملتأخرين ،وعند العديد من املدارس االجتماعية كاملدرسة الكولونيالية ،واملدرسة االنقسامية،
واملدرسة املاركسية ،وغيها .وقد تناول اجملال احلضري وغي ذلك من املفاهيم والدراسات االجتماعية حول
اجملتمع احلضري ابلعموم ،واجلزائري على وجه اخلصوص؛ ومل يذكر اجلانب الشرعي من هذا األمر ،وهذا ما
ستضيفه هذه الدراسة ،وكذلك ختصيص القبيلة اليمنية يف هذا األمر.
الشرائح االجتماعية التقليدية يف اجملتمع اليمين ،قائد أمحد نعمان الشرجيب ،وتكلم فيه الباحث حول
القبيلة اليمنية وبعض عاداهتا وتقاليدها واختالف شرائح اجملتمع اليمين ابختالف قبائله ،ولكنه مل يركز يف
الدراسة حول خصائص القبيلة ومكانتها وموقف الشريعة منها .وغي ذلك ،يوجد أيضا أعمال بعنوان القرية
والدولة يف اجملتمع اليمين ،قائد أمحد نعمان الشرجيب ،وتركزت الدراسة حول اجلانب السياسي يف اجملتمع
اليمين ،وإ ن كان هناك ذكر للخصائص ومدى اجليد والسيئ يف القبيلة إال أنه مل يستوف ذلك وكان تركيزه
أكثر يف اجلانب السياسي واحلكم.
خطة البحث
ويتكون البحث من ثالثة مباحث:
املبحث األول :ماهية القبيلة اليمنية وأمهيتها ومكانتها.
املبحث الثاين :خصائص القبيلة اليمنية.
املبحث الثالث :املوقف الشرعي من القبيلة وخصائصها.
املبحث األول:ماهية القبيلة اليمنية وأمهيتها ومكانتها
قبل الشروع يف احلديث عن القبيلة اليمنية؛ من املستحسن ذكر تعريف ملصطلح القبيلة؛ على الرغم من اتساع
استخدام مفهوم القبيلة ،فإنه ال حيظى ابالتفاق على الداللة واملعىن نفسيهما .فثَ َّم خلط بني الوحدات
االجتماعية املدروسة مبا يساوي بينها ،على الرغم من اختالف حجمها وأسس بنائها ووظيفتها .واستمرار
هذا اخللط مع تداوله يف خطاابت منها اإلعالمية والسياسية بعد أن كان مقتصرا يف تداوله على احلياة اليومية
االعتيادية.
وميكن التعرف على مكامن هذا املفهوم ومنطلقاته اليت أدت إىل تعددية يف املعاين ،وذلك مبتابعة
خمتلف التعريفات املتعلقة والتابعة للقبيلة ومشتقاهتا على النحو التايل:
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القبيلة يف اللغة :يطلق (ال َقبيلُ) على املذكر واملؤنث ،و(ال َقبِيلُ) أيضا اجلماعة ثالثة فصاعدا من
ٍ
قوم شىت واجلمع (قُبُلُ) بضمتني ،و(ال َقبِيلَةُ) لغة فيها ،و(قَبائِلُ) الرأس القطع املتصل بعضها ببعض وهبا مسيت
ٍ 1
(قَبائِل) العرب الواحدة قبيلة وهم بنو ٍ
أب واحد.
َ ُ
ويذكر ابن منظور يف لسان العرب :القبيلة من الناس من أب واحد ومعناها اجلماعة ،حيث يقال
لكل مجاعة من واحد قبيلة ،ويقال لكل مجع من واحد قبيل 2.فالتعريف يقوم على التصنيف وفكرة التجمع
والتدرج ،كما أن هذا التجمع يقوم على النسب املشرتك للمجموعة .وقد ورد لفظ (القبيلة) يف القرآن الكرمي
ْۚ
ۡ
3
﴿و َج َعل َٰنَ ُك ۡم ُشعُواب َوقَبَآئِ َل لِتَ َع َارفُٓوا ﴾.
بصيغة اجلمع يف قوله تعاىلَ ،
أما التعريفات احلديثة استندت إىل معىن التجمع الواسع املستند إىل اجلد املشرتك 4.فللعرب تقاليد
عريقة يف علم األنساب وهذه التدرجية هي :اجلذم -اجلمهور -الشعب -القبيلة -العمارة -البطن -الفخذ
 العشية -الفصيلة -الرهط 5.ويقوم التعريف عادة على اعتقاد اجملموعات القبلية يف انتمائه إىل اجلد أعلىمشرتك ،انتماء مييزها من جمموعات أخرى مماثلة و يفصلها عنها ،حبيث تكون العالقات بني الطرفني عالقات
تعارض وتنافس وصراع 6.فتبني أن التعريف اللغوي للقبيلة يتميز ابلدقة من خالل االتفاق على أهنا متثل
جزءا يندرج يف إطار تصنيفات أخرى متدرجة كما سبق.
القبيلة يف االصطالح هي :جمموعة بشرية متضامنة تشعر ابنتساهبا إىل أصل قرايب مشرتك ،جتمعها
7
ثقافة وأعراف ومصاحل مشرتكة ،وتشكل تنظيما اجتماعيا وسياسيا واقتصادًي وعسكرًي واحدا.
ومن منظور سيكولوجي فالقبيلة هي :ظاهرة اجتماعية سيكولوجية شعورية وال شعورية معا ،تربط أفراد مجاعة
8
ما قائمة على القرابة ربطا مستمرا يربز ويشتد عندما يكون هناك خطر يهدد أولئك األفراد كأفراد أو مجاعة.

 1املقري الفيومي ،أمحد بن حممد بن علي .د.س .املصباح املني .بيوت :املكتبة العلمية.
 2ابن منظور ،حممد بن مكرم بن علي .د.س .لسان العرب .بيوت :دار صادر.
 3القرآن .احلجرات.13 .

 4النويري ،أمحد بن عبد الوهاب بن حممد1423 .ه .هناية اإلرب يف فنون األدب .ط .1القاهرة :دار الكتب والواثئقية
القومية .ص.265
 5ابن عبد ربه ،أبو عمر أمحد بن حممد بن عبد ربه1404 .ه .العقد الفريد .ط .1بيوت :دار الكتب العلمية .ص.289
6

حممد عابد اجلابري1990 .م .العقل السياسي العريب :حمدداته وجتلياته ،نقد العقل العريب .ط .3د.م :الدار البيضاء،

املركز الثقايف العريب.

 7الظاهري ،حممد حمسن1996 .م .الدور السياسي للقبيلة يف اليمن 1960-1992م .القاهرة :نشر مكتبة مدبويل.
ص.17
 8اجلابري حممد عابد ،ابن خلدون2001 .م .العصبية والدولة ،معامل نظرية خلدونية يف التاريخ االسالمي .ط .8بيوت:
مركز دراسات الوحدة .ص.168
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وتفهم القبيلة أساسا على قاعدة شكلها اجلماعي الذي يربط الفرد كذات وكموضوع ابجلماعة،
وابلتايل فهي متثل الوحدة السياسية عند العرب يف العصر اجلاهلي فأفراد القبيلة ينتمون أو يعتقدون انتماءهم
إىل أصل واحد مشرتك جتمعهم وحدة اجلماعة وتربطهم رابطة العصبية لألهل والعشية ،واليت تعرب عن شعورهم
ابلتماسك والتضامن واالندماج بني من تربطهم رابطة الدم ،فهي بذلك مصدر للقوة السياسية والدفاعية اليت
تربط بني أفراد القبيلة فتعمل بذلك على بقاء اجملتمع وبقاء كيانه ،وهي تعادل الشعور ابلقومية يف العصر
10
احلاضر ،ولكن رابطة الدم فيها أقوى وأوضح ،فالفرد يرتبط ارتباطا وثيقا بقبيلته وينصرها ظاملة أو مظلومة.
وهبذا يتبني أن القبيلة هي جمموعة بشرية متضامنة قائمة على رابطة النسب والعصبية هلا ،وتشكل تنظيما
اجتماعيا وسياسيا واقتصادًي وعسكرًي واحدا.
املطلب األول :ماهية القبيلة اليمنية
تفيد النقوش اليمنية القدمية ،أن لفظة (القبيلة) يف اليمن كانت تستخدم للتعبي عن نظام يقوم على أساس
الروابط السياسية واالقتصادية وروابط العمل؛ ألن احلالة االقتصادية والسياسية هي اليت تفرض وظيفة اجلماعة
11
وهذه تسمى قبيلة.
مميز يف تكريس اجملتمع الطبقي ،ويف فرز السكان حسب أنساهبم؛ ففي
َّ
دور ٌ
لكن النسب كان له ٌ
اقع الفئات االجتماعية ،وحيدد مكانتها االجتماعية ،وطبيعة
اهلرم االجتماعي الطبقي يف اليمن يعزز
النسب مو َ
ُ
12
العالقات اليت تنشأ بينها داخليًّا وخارجيًّا.
فتُعد رابطة النسب أكثر الروابط أتثيا يف القبيلة وتكاتف أبنائها وتعاوهنم ،ابعتبارها تقوم على
"االعتقاد ابالنتماء إىل أصل ساليل واحد" وإنه هو ما يشكل الوعي العام للقبيلة بشكل جيعلها تبدو من
13
اخلارج كوحدة قرابية متميزة.

 9ابن جنات .د.س .النص اخللدوين بني أزمة اجملتمع وأتزم النظرية .جملة العلوم االنسانية ،العدد .29
 10اجلميلي ،رشيد1976 .م .اتريخ العرب يف اجلاهلية وعصر الدعوة اإلسالمية .ط .2بغداد :مطبعة الرصايف .ص.48

 11انظر :العقاب ،عبد الوهاب آدم2010 .م .الوحدة اليمنية  -دارسة واثئقية يف اتريخ اليمن املعاصر .دار رسالن للطباعة
والنشر والتوزيع .ص.73
 12انظر :كرامة ابمؤمن .الفكر واجملتمع يف حضرموت .ص.61
13

ينظر :احلميي ،حممد أمحد2018 .م .القبيلة يف اليمن ودورها يف االحتجاجات الشعبية 2012-2011م .املركز
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كما لعبت عوامل سياسية واقتصادية عديدة دورا يف تشكيل وإعادة تشكيل االحتادات القبلية،
عن طريق نظام املؤاخاة 14،فقد انسلخت بعض القبائل عن احتاد قبائل مذحج ،وانضمت إىل احتاد قبائل
15
حاشد ،واحتاد قبائل بكيل.
وميكن تعريف القبيلة يف اليمن بوصفها وحدة اجتماعية تكتسب شرعيتها من جمموعة من القواعد
التقليدية اليت تشكل عقدا اجتماعيا بني أفراد القبائل ،وكذلك بينها وبني مشاخيها وقبائلها  .وينظم هذا
العقد االجتماعي ،أو العرف القبلي ،الشؤون العامة ،وحيمي املصاحل املشرتكة ،ويقدم احلماية والدعم
16
االقتصادي ألفراد القبيلة.
وبناء على ذلك؛ فالرابطة على مستوى االحتاد القبلي تقوم على املواالة ،أما على مستوى القبيلة
فإن الرابطة تق وم على أساس املصلحة املشرتكة ،وتشكل القرابة الرابطة على مستوى العشية والبيت ،وهي
قرابة حقيقية.
املطلب الثاين :أمهية القبيلة اليمنية
تتضح أمهية القبيلة اليمنية يف الوظائف االجتماعية اليت تقوم هبا ،من التكاتف والتعاضد بني أفراد القبيلة
الواحدة ،وفض النزاعات وإصالح ذات البني بعد اللجوء إىل الزعماء والوجهاء ،واحلفاظ على عالقات جيدة
مع القبائل األخرى ،فللرابط القبلي أو العصبة دور إجيايب حيث يعود إليها الفضل يف التماسك والتعاون
املوجود بني أفراد أبناء القبيلة الواحدة .كما يقوم زعماء ووجهاء القبائل أبدوار مؤثرة يف إصالح ذات البني
وفض النزاعات داخل البيت القبلي الواحد ،جبانب دورهم اهلام يف احلفاظ على العالقات بني القبائل األخرى.
17
وال شك أن هذه األدوار تنعكس إجيااب على حياة األفراد واستقرار اجملتمعات واألوطان.
 14نظام املؤاخاة هو نظام قبلي ترتبط فيه قبيلة ضعيفة بقبيلة أخرى قوية طلبا للحماية ،وهو نظام سائد يف كثي من بلدان
الشرق األوسط.
 15انضمت إىل احتاد قبائل حاشد قبائل :مهدان (مهدان صنعاء) ،سنحان ،بالد الروس ،حبور وحجور الشام .انضمت إىل
احتاد قبائل بكيل قبائل :احليمة الداخلية واخلارجية ،احلدا ،قيفة ،مراد ،حجور اليمن ،بين حشيش ،بين احلارث ،خوالن،
أنس ،الرًيشية والسوداية  .ينظر :فضل أبو غامن1985 .م .البنية القبلية يف اليمن بني االستمرار والتغيي .دمشق :مطبعة
الكتاب العريب .ص.76-74

 16ينظر :الدوسري ،ندوى .د.س .احلوكمة القبيلية واالستقرار يف اليمن .ط .1واشنطن :مؤسسة كارنيغي للسالم الدويل.
ص.10
 17وهذا األمر ملحوظ يف اليمن ومتعايش عند أغلب الشعب اليمين ،والباحث واح ٌد منهم .ولتفصيل هذه املسألة ينظر:

التحكيم القبلي يف اليمن ومدى مطابقته ألحكام الشريعة اإلسالمية ،ل خالد عبد هللا حيىي الباردة .رسالة ماجستي .جامعة

أم درمان السودان2009 .م .ص.
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املطلب الثالث :مكانة القبيلة اليمنية
أما عن مكانة القبيلة اليمنية؛ فإهنا متثل الركيزة األساسية يف الرتكيبة االجتماعية يف اجلمهورية اليمنية ،فكثي
من القبائل املنتشرة يف أغلب الدول العربية وبعض الدول األسيوية واألفريقية تنحدر من أصول مينية سواء
منها القبائل اليت هاجرت من اليمن بعد اهنيار سد مأرب يف عصر احلضارة السبئية القدمية أو اليت هاجرت
يف صدر اإلسالم بغرض اجلهاد والفتوحات اإلسالمية ،ويشكل اليمن املنبع الرئيس جلميع القبائل العربية
القحطانية اليت هاجرت تباعا ولظروف متغايرة إىل أقطار شبه اجلزيرة العربية وغيها يف فرتات اترخيية خمتلفة،
وتعود بواكي وجودها يف اليمن إىل األلف األول قبل امليالد ،قال ابن خلدون" :ورّمبا كانوا يتجاوزون ملك
اليمن إىل ما بعد عنهم من العراق واهلند واملغرب اترة ،ويقتصرون على مينهم أخرى ،فاختلفت أحواهلم
واتفقت أمساء كثية من ملوكهم" 18،وهو ما يدل على عراقة وأصالة النظام القبلي اليمين.
املبحث الثاين :خصائص القبيلة اليمنية
اهتم علماء االجتماع السياسي على وجه اخلصوص بدراسة مناحي وخصائص القوة والنفوذ داخل أروقة
19
خمتلف اجملتمعات اليت تتميز عن بعضها البعض خبصائص متغايرة وفقا لسمات كل بيئة.
ويوجد ابليمن أكثر من  200قبيلة 20،ورغم تفاوهتا يف احلجم والنفوذ ،إال أهنا ظلت متثل كياان
اجتماعيا وسياسيا واقتصادًي مؤطرا ،تتمتع ابستقاللية ونفوذ وسيادة تدافع عنها بكل ما أوتيت من قوة ،يف
ظل امتالكها لعشرات اآلالف من املقاتلني مدججني مبختلف األسلحة ،األمر الذي ليس بوسع أي قوة
سياسي ة حتكم اليمن جتاهله ،أو التقليل من خطورته على مستقبل اليمن 21.وتتميز القبيلة اليمنية خبصائص
ذاتية تشكل مالحمها ،وترسم اخلطوط العريضة لواقعها ،وطبيعة عالقتها ابآلخر ،ومن هذه اخلصائص:

 18ينظر :ابن خلدون ،عبد الرمحن بن خلدون2001 .م .اتريخ ابن خلدون .حتقيق :خليل شحاذة .بيوت :دار الفكر.
جواد علي1993 .م .املفصل يف اتريخ العرب قبل اإلسالم .ط .2بغداد :جامعة بغداد .ص .138-135علي الفضيل
شرف الدين1416 .ه .األغصان ملشجرات أنساب عدانن وقحطان .ط .2الطائف :مطبعة احلارثي.
 19املقرمي ،عبد امللك1991 .م .التاريخ االجتماعي للثورة اليمنية :رؤية سوسيولوجية لتحول بناء القوة .بيوت :نشر دار
الفكر املعاصر .ص.59-42

 20للمزيد من االطالع عن القبائل وأماكنها ينظر كتاب :جمموع بلدان اليمن وقبائلها .للمؤرخ العالمة القاضي حممد بن
أمحد احلجري اليمين1996 .م .حتقيق :إمساعيل األكوع .ط .2دار احلكمة اليمانية ،وزارة اإلعالم والثقافة اليمنية.
 21ينظر :املقاحل ،عبد العزيز الربدوين ،وعبد هللا وآخرون1984 .م .زيد املوشكي شاعرا وشهيدا .صنعاء وبيوت :مركز
الدراسات والبحوث اليمين ودار اآلداب .ص.139
http://al-qanatir.com
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أ .التصنيف والطبقية على أساس القوة والنفوذ
تصنف القبائل اليمنية بناء على القوة والنفوذ ،فيجعل منها قبائل قوية انفذة ،وأخرى ضعيفة اتبعة ،واستقر
التقسيم القبلي بعد اإلسالم يف اليمن على أربعة احتادات قبلية تستند على مبدأ القوة والنفوذ وتؤكد عليه يف
حضورها وتفاعلها داخل القبيلة وخارجها وهذه االحتادات هي( :محي ،مذحج ،مهدان ،كندة) يتكون جتمع
مهدان من قبيلتني كبيتني (حاشد ،بكيل) ،وتستوطنان املناطق الشمالية من اليمن ،ويتكون جتمع قبائل
مذحج من قبائل (عنس ،مراد ،احلدا) وتعيش يف املناطق الشرقية من اليمن ،أما قبائل محي فقد سكنت
22
املناطق اجلنوبية واهلضاب الوسطى.
هذا التقسيم على مبدأ القوة ابليمن ال يعين أن القوة ليست حمصورة يف يد طبقة مسيطرة ،أو
صفوة حاكمة ،بل هي منتشرة بني خمتلف أركان فئات اجملتمع أبكمله.
وكما تتجلى خاصية القوة والنفوذ يف القبيلة فهي أيضا ظاهرة يف تقسيم اجملتمع القبلي لطبقات،
وعلى الرغم من عدم وجود واثئق للوقوف على تقسم اجملتمع القبلي اليمين القدمي سوى نقوش أثرية وتذكارية
ابليمن 23،غي أن هناك ما يشبه االتفاق بني العديد من الباحثني يف شؤون اجملتمع اليمين القدمي ،على وجود
عدد من الطبقات (احلكام ،القضاة ،ورجال الدين ،واجلند ،املزارعني ،والصناع ،والعبيد) ولكل طبقة منها
24
وظيفة حمددة؛ وهلا حدود ال تتعداها ،والينتقل أحد منها إىل سواها.
معني؛ هو ظاهرة
إن انقسام اجملتمع ًّ -أًي كان -إىل طوائف وطبقات اجتماعية ،مرتبة يف تدرج َّ
اجتماعية شغلت كثيا من املفكرين والدارسني عرب العصور ،ودراسة هذه الظاهرة تعد من أكثر الدراسات
25
إاثرة للجدل واخلالف.
ووجود ظاهرة الطبقية يف اليمن انتج عن سيادة النظام القبلي منذ ِ
القدم ،قبل اإلسالم ،قبل عصور
احلضارات اليمنية السابقة (معني ،وسبأ ،ومحي)؛ حيث كانت األمة مؤلفة من طبقات عدة وهي كما يلي:
 .1احلكام واألشراف والكهان واملشائخ :وهذه الطبقة يعود إليها أمر التشاور ،واإلشراف على سي
وس ِّن التشريعات يف السلم واحلرب.
األعمالَ ،
 .2محلة السالح :وهؤالء حيمون البالد ،وحيفظون األمن ،وحيرسون القوافل ،ومنهم تتكون حاشية
امللك وحراسه وأعوانه.
22

ينظر :الظاهر ،حممد حمسن2003 .م .القبيلة والتعددية السياسية يف اليمن .رسالة دكتوراه .كلية االقتصاد والعلوم

السياسية ،جامعة القاهرة .القاهرة .ص.93

 23ينظر :عبد امللك املقرمي1991 .م .التاريخ االجتماعي للثورة اليمنية :رؤية سوسيولوجية لتحول بناء القوة .بيوت :دار
الفكر املعاصر .ص.59-42
 24كناكيس ،رودو .احلياة العامة للدولة العربية اجلنوبية .ص.127-126

 25الشرجيب ،قائد أمحد نعمان1986 .م .الشرائح االجتماعية التقليدية يف اجملتمع اليمين .ط .1بيوت :دار احلداثة .ص.8
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 .3الزراع :وهؤالء عليهم فالحة األرض وزراعتها،وإقامة السدود حلفظ السيول ،مث توزيعها على املزارع
واحلقول.
26
 .4التجار وأهل احلرف ومن يلحق هبم كالعمال.
وهذه التقسيمات يرعاها النظام القبلي الذي يعد يف اليمن ظاهرة اترخيية ،وسياسية ،واجتماعية،
عاش اليمن يف ظلها -عرب مراحل اترخيه الطويل -حياة سياسىية واجتماعية غي مستقرة ؛ وذلك على الرغم
27
من مظاهر الوحدة احلضارية والثقافية والدينية اليت متيز هبا اجملتمع اليمين القدمي واحلديثز
نالحظ هنا أنه وابلرغم من وحدة القبيلة وتشابك مصاحلها ،إال أننا نقرأ يف ثناًي هذا النظام تقسيما
اجتماعيا مذهال ،فهناك زعماء القبائل الذين مثلوا اجلانب السياسي يف قبائلهم ،ونلحظ ذلك الرتتيب
والتقسيم االجتماعي من مزارعني وعبيد وموايل 28.ومن هنا فالوحدة القبلية تقوم على أساس مصاحلها اليت
جيب احلفاظ عليها من خالل تدعيم العالقة ومتاسكها بني زعيم القبيلة وفرساهنا فتبقى تلك الوحدة ما دام
هذا التماسك قائما.
ب .القوة
اإلنسان اليمين كغيه من البشر مفطور على البحث عما يعزز مكانته ودوره يف احلياة ،ويظهره مبظهر القوي
املؤثر ،والغالب املنتصر ،فيشده االنتساب لقبيلة قوية ِ
االندفاع.
يستم ُّد منها القوَة والثقة واحلماسة و
َ
وخاصية القوة يف القبيلة اليمنية تظهر من نواحي خمتلفة ،فبعضها يعود للرتكيب اهلرمي للقبيلة الذي
يقف على قمته شيخ القبيلة " 29الذي يشرتط فيه شروط ممثلة ابلنسب الظاهر ،ويعرف من نقاوة "األصل"
وإما بطول املدة "املصاحل" ,وكذلك فاحلسب وقوامه األخالق احلميدة شروط ال ب ّد منها يف الرائسة اخلاصة،
30
أما الرائسة العامة فال ب ّد من توفّر شرط الغلبة إبظهار قوة عصبة على غيها من العصب لتسود عليها.
 26البكري ،صالح1421 .ه .اتريخ حضرموت السياسي .ط .1القاهرة :دار اآلفاق العربية .)36/1( .والشماخي،
عبدهللا1985 .م .اليمن اإلنسان واحلضارة .ط .2بيوت :دار التنوير .ص.84-83
 27أبو غامن ،فضل علي1985 .م .البنية القبلية يف اليمن بني االستمرار والتغيي .القاهرة :مطبعة الكاتب العريب .ص.7
 28انظر :مروة ،حممد رضا1990 .م .الصعاليك يف العصر اجلاهلي ،أخبارهم وأشعارهم .ط .1بيوت :دار الكتب العلمية.
ص.15

 29ينظر :اخلطيب ،عبد الكرمي1988 .م .ظاهرة االستقرار يف اجلمهورية اليمنية 1982-1970م .رسالة ماجستي يف
العلوم السياسية .كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة .ص.37
 30اجلابري ،حممد عابد1992 .م .فكر ابن خلدون العصبية والدولة .ط .5بيوت :مركز دراسات الوحدة العربية .ص.
.184-182
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ويقول ابن خلدون :اعلم أن كل حي أو بطن من القبائل وإن كانوا عصابة واحدة لنسبهم العام،
ففيهم أيضا عصبيات أخرى ألنساب خاصة هي أشد التحاما من النسب العام هلم .وملا كانت الرًيسة إمنا
31
تكون ابلغلبة وجب أن تكون عصبية ذلك النصاب أقوى من سائر العصائب.
وبعضها لألعراف القبلية اليت تبدو أكثر أمهية وأوسع نفوذا من مؤسسات وشخصيات وقوانني
الدولة نفسها ،كمؤسسة منافسة ومؤثرة عليها كل التأثي 32.ومتتُّع القبيلة اليمنية ابالستقرار املكاين ،ومبساحة
33
جغرافية حمددةٍ ،
ونظام ذي طبيعة تقليدية ،هو ذاته أحد مصادر القوة للقبيلة.
وتعترب عالقات القرابة واملصاهرة ،والعواطف اليت حتكم القبيلة اليمنية مصدرا من مصادر القوة
فيها،فيتبط األمن داخل القبيلة اليمنية بقدر االرتباط ابلوالء حنو اجلماعة ،وعدم اخلروج عن دائرهتا وأعرافها،
فمسألة "اخلروج عن القبيلة تشبه اخليانة العظمى عند الدولة احلديثة ،حيث يرتتب عليه املوت ،أو الطرد يف
الغالب ،هلذا ليس من السهل القضاء على هذا النزوع القبلي بطريقة التشريعات والقوانني ،وميكن التخفيف
34
من حدته عن طريق التعليم والرتبية الوطنية".
ومن هذا املنطلق فالقوة الراشدة ضرورية يف الدفاع عن األرض والعرض ،وتلك وظيفة يضطلع هبا
كل أعضاء القبيلة بناء على انتمائهم الذي يتفقون هم أبنفسهم على أنه أييت من أصل مشرتك ،كما يعتربون
أنفسهم متضامنني يف الدفاع عن ذلك اجملال اجلغرايف.
ج .الوالء
يسود الشعور بني أفراد القبيلة الواحدة ابهلموم املشرتكة واملصي املشرتك ،وهلذا يزداد إحساسهم ابالنتماء
لقبيلتهم الواحدة ،على الرغم من تبعثرهم وتشتتهم يف حيز مكاين واسع ،وتنتظم أبناء القبيلة الواحدة يف
موحدا منتظما يف عالقاته مع بعضه ويف
عشائر عديدة ،تربطهم املشاعر واألحاسيس ،وجتعل منهم ُك ّال ّ
35
عالقته مع اآلخر.

 31ابن خلدون ،عبد الرمحن بن حممد2004 .م .مقدمة ابن خلدون .ط .1حتقيق :عبد هللا بن حممد الدرويش .دمشق:
دار يعرب .ص.74

 32ينظر :رواجيه ،ماجد حممد إبراهيم2016 .م .أسباب حتول الثورات العربية بعد 2011م إىل العنف السياسي :مصر
واليمن أمنوذجا .رسالة ماجستي .جامعة النجاح ،انبلس ،فلسطني .ص.84-83
 33ينظر :املوسوعة العربية امليسرة .إشراف حممد شفيق غرابل1965 .م .القاهرة :نشر دار القلم .ص.1370
 34ينظر :لقمان ،محزة1985 .م .اتريخ القبائل اليمنية .صنعاء :نشر دار الكلمة .ص.9
 35ينظر :القبيلة .جمموعة من الباحثني .نشر املوسوعة العربية.231/15 .
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وجتليات هذا التميز أكثر وضوحا وفاعلية يف اجملتمع اليمين الذي يتشكل من قُبُ ٍل متعددة تسعى
بكل ثقلها أن تكون حاضرة يف املشهد السياسي ،وصنع القرار .ومما يعزز هذا الشعور ابالنتماء واملصي
املشرتك متيز القبيلة بوحدة اللغة والثقافة واملكان.
د .العصبية
قال ابن منظور" :التعصب :من العصبية .والعصبية أن يدعو الرجل إىل نصرة عصبته والتآلب مهم على من
يناوئهم ظاملني كانوا أو مظلومني .والعصبة األقارب من جهة األب ألهنم يعصبونه ويتعصب هبم ألهنم حيوطون
به ويشتد هبم .ويف احلديث{ :ليس منا من دعا إىل عصبية أو قاتل على عصبية} 36.العصبية والتعصب:
احملاماة واملدافعة .وتعصبنا له ومعه انصرانه 37.قال األزهري :والعصبية :أن يدعو الرجل إىل نصرة عصبته
والتألب معهم ،على من يناوئهم ،ظاملني أو مظلومني 38.وعرفها ابن خلدون أبهنا :النُّعرة على ذوي القرىب،
39
وأهل األرحام أن يناهلم ضيم ،أو تصيبهم هلكة ،ومن هذا الباب الوالء واحلِلف.
وميكن تعريف التعصب أنه :شعور داخلي ينتاب اإلنسان فيتشدد يف الفكر واملوقف فيى نفسه
على احلق وغيه على الباطل ويتبىن مواقف حتتقر اآلخر وتنكر حقوقه املشروعة  .ويعرف التعصب من وجهة
نظر نفسية أبنه اجتاه نفسي مشحون انفعاليا" أو عقيدة أو حكم مسبق مع أو يف (األغلب واألعم) ضد
مجاعة أو شيء موضوع على سند منطقي أو معرفة كافية أو حقيقة علمية بل رمبا يستند إىل أساطي
40
وخرافات.
اشتق مفهوم التعصب من االسم الالتيين ""احلكم املسبق" " "Praejudiciumوالذي مر بثالث
ُ
تغيات يف معناه ،فقصد به مبدئيا احلكم املسبق القائم واملدعّم خبربات ودالئل فعلية ،مث أخذ معىن احلكم
املسبق املطلق قبل فحص النتائج واألدلة واحلقائق ,مث اكتسب بعد ذلك خاصية (االنفعالية اإلجيابية أو
41
السلبية اليت ترافق احلكم املسبق الذي خيلو من احلقائق واألدلة.

 36أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين .السنن .حتقيق :حممد حميي الدين عبد احلميد .بيوت :املكتبة العصرية .الرقم.
 .5123وهو ضعيف هبذا اللفظ ،إال أنه قد أخرجه مسلم خمتصرا يف صحيحه وغيه ،فاحلديث صحيح.
 37مرجع سابق .ابن منظور .ص.602

 38االزهري ،أبو منصور حممد بن أمحد2001 .م .هتذيب اللغة .ط .1بيوت :دار إحياء الرتاث العريب .ج .2 .ص.30
 39مرجع سابق .ابن خلدون .مقدمة ابن خلدون .ج .4 .ص.611
 40زهران ،حامد عبد السالم1977 .م .علم النفس االجتماعي .ط .4القاهرة :عامل الكتب .ص.176
41

انظر :عبد هللا ،معتز سيد1997 .م .التعصب دراسة نفسية اجتماعية .ط 2القاهرة :دار غريب للطباعة والنشر.

ص.58-56
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للتعصب ،واليت تلعب دورا نفسيا ألصحاهبا،
السمة املميزة ّ
يتضح مما سبق أ ّن الطبيعة االنفعالية هي ّ
واملتميّزة عندهم ابجلمود الذي ال يُقبل معه التعديل أو التغيي.
أنواع العصبية
العصبية أنواع خمتلفة ،منه التعصب القبلي أو القومي العرقي ،الذي يقوم على أساس النوع البشري سواء
اختلفت األلوان أو اتفقت ،وهذا ظاهر يف اجملتمع القبلي اليمين ،فهو يعطي شعورا قوًي لدى الفرد حنو قبيلته
وذلك بدافع من احلاجة إىل قبائلهم للدفاع عن أنفسهم ،فيمنحهم هذا الشعور الشجاعة واإلقدام واحلمية.
وقد قسم ابن خلدون العصبية إىل عصبية حممودة ،وعصبية غي حممودة ،فالعصبية احملمودة اليت حتث
على احلق ،ونصرة املظلوم ،وإنصافه من ظامله ،وقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم{ :خيكم املدافع عن
42
عشيته ما مل أيمث}.
املبحث الثالث :املوقف الشرعي من القبيلة وخصائصها
شكل اإلسالم بظهوره ثورة يف خمتلف جوانب احلياة ،حيث أصبح لألفراد واجلماعات معتقد واضح ،حقق
هلم الكيان السياسي الذي تعدى القبيلة اليت خلت من وجود نزعة قومية شاملة 43،وبدخول اإلسالم حتولت
اجلماعة املسلمة من االرتباط على أساس الدم إىل االرتباط على أساس الدين ،حيث أصبحت العقيدة هي
للنجاشي ملك احلبشة حيدثه
الدين اجلامع ,ويظهر ذلك من خالل قول جعفر ابن أيب طالب عندما ذهب
ّ
عن فضل اإلسالم .فاملوقف الشرعي من القبيلة وخصائصها -من خالل ما سبق -خيتلف حبسب اخلاصية
اليت عند القبلية.
فمثال الطبقية :فإن اإلسالم واضح وجلي حول هذا األمر؛ حيث جعل التفاضل بني الناس على
ۡ
ۡ
التقوى واإلميان ال على األحساب واالنسابََٰٓ ،
َّاس إِ َّان َخلَق َٰنَ ُكم ِّمن ذَ َك ٍر َوأُنثَ َٰى َو َج َعل َٰنَ ُك ۡم ُشعُواب
﴿أيَيُّ َها ٱلن ُ
ْۚ
ۡ
ۡ ْۚ
ٱَّللَ َعلِ ٌيم َخبِيٌ﴾ 44،وقد ذكر العالمة ابن اجلوزي رمحه هللا
ٱَّللِ أَت َق َٰى ُك ۡم إِ َّن َّ
َوقَبَآئِ َل لِتَ َع َارفُٓوا إِ َّن أَكَرَم ُك ۡم ِع َند َّ
يف كتابه زاد املسي عند احلديث عن سبب نزول اآلية أنه عند فتح مكة أمر النيب صلى هللا عليه وسلم بالال
أن يصعد على ظهر الكعبة ليؤذن فلما مسعه احلارث بن هشام قال :أما وجد حممد غي هذا الغراب األسود

 42احلديث .أبو داود .كتاب األدب ،أبواب النوم( .4520 .وهو ضعيف).
 43انظر :سامل ،السيد عبد العزيز1974 .م .اتريخ الدولة العربية ،اتريخ العرب منذ ظهور اإلسالم حىت سقوط الدولة
األموية .اإلسكندرية :مؤسسة الثقافة اجلامعية .ص.103-9
 44القرآن .احلجرات.13 .
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مؤذان ؟! ،فنزلت اآلية 45.وقال صلى هللا عليه وسلم{ :وال فضل لعريب على أعجمي إال ابلتقوى} 46.ويؤكد
النيب صلى هللا عليه وسلم على هذه احلقيقة كثيا ،فرتاه صلى هللا عليه وسلم جالسا بني أصحابه فيمر عليهم
رجل فيقول{ :ما تقولون يف هذا؟ قالوا :حري إن خطب أن ينكح ،وإن شفع أن يشفع ،وإن قال أن يسمع،
فمر رجل من فقراء املسلمني ،فقال( :ما تقولون يف هذا)؟" ،قالوا :حري إن خطب أال ينكح ،وإن شفع أال
47
يشفع ،وإن قال أال يسمع ،فقال صلى هللا عليه وسلم( :إن هذا خي من ملء األرض من هذا}.
إن اإلسالم ساوى بني الناس ،وجعل ميزان التفاضل بينهم التقوى ،والسبق لإلسالم ،واجلهاد لنشره
ِ ۡ
ت َوٱأل َۡر ِْۚ
ض َال يَ ۡستَ ِوي ِمن ُكم َّم ۡن أَن َف َق ِمن
ٱلس ََٰم ََٰو
و
﴿وَما لَ ُك ۡم أ ََّال تُ ِنف ُقوا ِيف َسبِ ِيل َّ
ث َّ
ٱَّللِ َوََِّّللِ ِم ََٰي ُ
الدفاع عنهَ ،
ْۚ
ۡ
ۡ
ْۚ
ق ۡب ِل ٱلف ۡت ِح وَٰقت ْۚل أُوَٰلٓئِ ۡ
ۡ
ِ َّ ِ
ٱَّللُ ِمبَا تَ ۡع َملُو َن
ٱَّللُ ٱحلُ ۡس َ َٰىن َو َّ
ين أَن َف ُقوا ِم ۢن بَع ُد َوَٰقَتَ لُوا َوُك ّال َو َع َد َّ
َ َ َ ََ َ َ َ
ك أَعظَ ُم َد َر َجة ّم َن ٱلذ َ
َخبِيٌ ﴾ 48.وال ينبغي تفسي االختالف يف األلسنة واأللوان واملواهب والطباع والقدرات واالستعدادات
الفطرية واملكتسبة على أساس التفاضل هبا ؛ ألن ذلك يكون مدعاة للشقاق والتفاخر .وإمنا يفهم ذلك
التنوع أنه للتعارف فقط ،وأن استثماره يكون بتوظيفه للتكامل والتعاون بني الناس ،إذ ال ينبين على اختالف
األلوان واأللسن أي حكم ،فليس للون واجلنس قيمة يف ميزان هللا تعاىل ،فاألكرم عند هللا تعاىل واألرفع منزلة
عنده يف الدنيا واآلخرة هو األتقى األصلح يف نفسه وللجماعة املسلمة.
وأما التعصب :فإن التعصب القبلي الذي يتحكم يف النفوس ،ويظهر يف التفاخر ابألنساب ،ويفضي
إىل الكراهية واالستعالء على اآلخر ،يعد من العصبية املذمومة احملرمة وهو من دعوى اجلاهلية ،اليت يقول
فيها النيب صلى هللا عليه وسلم{ :من ادعى دعوى اجل ِ
ول هللا
ال َر ُج ٌلًَ :ي َر ُس ُ
اهلّ ِية ،فَِإنّهُ ِمن ُجثَى َج َهنّ َم ،فَ َق َ
َ َّ َ َ َ
49
ِ
ِ
ِِ
نني ِعبَ َاد هللا}.
ني املُؤم َ
ص َام .فَادعُوا بِ َدع َوى هللا الّذي َمسَا ُكم املُسلم َ
صلّى َو َ
ص َام؟ فَ َقا َلَ :وإِن َ
صلّى َو َ
َوإِن َ
والتفاضل بني البشر ،أو أن يتخذ ذلك سببا للتعايل والتكرب على اآلخرين ،أو التفريق بني عباد هللا املسلمني،
وتصنيفهم إىل طبقات وفئات تفصل بينهم حواجز النسب وعوازل احلسب ،فإن كان ليس حممودا لإلنسان
أن يفخر على غيه مبا كان من كسب يده ،فما ابلك مبا ليس من كسبه ،وما ال جهد له فيه؟.
وكذلك االفتخار ابلنسب ،مذموم وال سيما إذا تضمن االستعالء على اآلخرين ،فقد وروى مسلم
يف صحيحه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال{ :أربع من أميت من أمر اجلاهلية ال يرتكوهنن :الفخر يف
األحساب ،والطعن يف األنساب ،واالستسقاء ابلنجوم ،والنياحة 50.}...وقال رسول هللا صلى هللا عليه
 45ابن احلوزي ،عبد الرمحن بن علي بن حممد1404 .ه .زاد املسي .ط .2بيوت :للمكتب اإلسالمي.)473/7( .
 46احلديث .ابن حنبل .مسند امحد ابن حنبل23885 ،
47
ب األَك َف ِاء ِيف ال ِّدي ِن.5091 .
احلديث .البخاري .كتاب النكاحَ .اب ُ
 48القرآن .احلديد.10 .
 49احلديث .النسائي .ابب الوعيد ملن دعا بدعوى اجلاهلية.8866 .
 50احلديث .مسلم .كتاب اجلنائز .ابب التشديد يف النياحة.914 .
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وسلم{ :إن هللا قد أذهب عنكم عبية اجلاهلية وفخرها ابآلابء ،مؤمن تقي ،وفاجر شقي ،الناس بنو آدم،
وآدم م ن تراب ،لينتهني أقوام عن فخرهم برجال أو ليكونن أهون عند هللا من عدهتم من اجلعالن اليت تدفع
51
أبنفها الننت}.
ومن التعصب املذموم التعصب الفكري الذي يقوم على أحادية الرأي وإلغاء رأي اآلخر وعدم تقبله
وحماورته وهو إلغاء للعقل ،وخروج عن الوسطية والتوازان واالعتدال ،اليت أيمر هللا هبا يف تناول األمور املعنوية
ۡ
ِ
ك َج َعل َٰنَ ُك ۡم أ َُّمة َو َسطا لِّتَ ُكونُوا ُش َه َدآءَ َعلَى ٱلن ِ
َّاس َويَ ُكو َن
واملادية ويف الشهود
﴿وَك ََٰذل َ
احلضاري ۡقال ۡهللا تعاىلَ :
ًۗ
ول ِممَّن ين َقلِ
نت َعلَ ۡي َهآ إَِّال لِنَ ۡعلَم َمن يَتَّبِ
ول َعلَ ۡي ُك ۡم َش ِهيدا َوَما َج َعلنَا ٱل ِق ۡب لَةَ ٱلَّ
ِ
ب َعلَ َٰى َع ِقبَ ۡي ِْۚه
س
ٱلر
ع
ك
يت
َ
ٱلر ُس ُ
ُ
َّ
َّ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
ًۗ
ْۚ
ۡ
52
َّ ِ
ٱَّلل وما َكا َن َّ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ٱَّللَ بِٱلن ِ
وف َّرِح ٌيم ﴾.
يع إِميََٰنَ ُك ۡم إِ َّن َّ
َّاس لََرءُ ٌ
ٱَّللُ ليُض َ
ين َه َدى َُّ َ َ
َوإن َكانَت لَ َكب َية إ َّال َعلَى ٱلذ َ
وكذلك العنصرية كما مر من اعتقاد القبيلة ابمتيازها عن غيها احتجاجا أبصلها الواحد ،فإن
ۡ
اإلسالم ضد هذا األمر ،حيث هنى عن العنصرية ويدعو إىل املساواةََٰٓ ،
َّاس إِ َّان َخلَق َٰنَ ُكم ِّمن ذَ َك ٍر
﴿أيَيُّ َها ٱلن ُ
ْۚ
ۡ
ۡ
ۡ ْۚ
ٱَّللَ َعلِ ٌيم َخبِيٌ ﴾ 53.وأيضا االحنياز
ٱَّللِ أَت َق َٰى ُك ۡم إِ َّن َّ
َوأُنثَ َٰى َو َج َعل َٰنَ ُك ۡم ُشعُواب َوقَبَآئِ َل لِتَ َع َارفُٓوا إِ َّن أَكَرَم ُك ۡم ِع َند َّ
للفرد داخل القبيلة ،واعتبار االنتماء القبلي هو املعيار يف استحقاق احلقوق ومبدأ التناصر مما يفرز منطا من
السلوك يفارق السلوك االجتماعي للمجتمع الذي تقنن الشريعة والقانون فيه احلقوق والواجبات ،وتعتربا
الناس سواسية أمامهما ،وتفصل كمنظومة تشريعية بني املمارسات السلوكية على أساس أال تزر وزارة وزرى
أخرى.
وال ريب أن مثل هذا السلوك يكون له آاثره السلبية على النسيج االجتماعي لألمة الواحدة ،وفيه
تضييق لعال قاهتا اليت ال حتد ابلفئوية والقبلية والعنصرية ،وال حتل املشكالت فيها من خالل االنتماءات
الضيقة ،وإمنا من خالل التكامل الذي حيده ويغنيه ،وليس ما ينتقصه ويلغيه ،القائم على اعتبار القبيلة جزء
من كل ،جيب احلفاظ عليه ،والطريق إىل ذلك بصناعة الوعي وصوال للرشد كثمرة للرتبية والتعليم  .ويف القرآن
الكرمي حملات كثية تصور حاالت من التعصب املرتبطة مبفهوم (األان) إن قصة إبليس مع آدم -عليه السالم-
توضح التعصب مع التكرب والتفاخر والتعايل بعنصره أي أصل خلقته على آدم عليه السالم ،وجيسد إبليس
َّ ۡ ِ ۡ ۡ َۖ
ال
ك قَ َ
أول إشارة إىل العنصرية اليت صارت داء نفسيا وجمتمعيا فيما بعد﴿ ،قَ َ
ج َد إذ أ ََمرتُ َ
ال َما َمنَ َع َ
ك أَال تَس ُ
54
أَ َ ۠ان َخ ۡيٌ ِّم ۡنهُ َخلَ ۡقتَِين ِمن َّان ٍر َو َخلَ ۡقتَهُۥ ِمن ِط ٍ
ني ﴾.
ومتثل قصة ابن نوح عليه السالم حملة من حملات التعصب للرأي املرتكزة على مفهوم العناد .فرفضه
ۡ
﴿وِه َي َ ۡجت ِري هبِِ ۡم ِيف َم ۡو ٍج َكٱجلِبَ ِال
االستماع إىل نصيحة والده وتعصبه لرأيه اخلاطئ كان سببا يف هالكهَ ،
 51احلديث .أبو داود .ابب التفاخر ابألحساب.5118 .
 52القرآن .البقرة.143 .
 53القرآن .احلجرات.13 .
 54القرآن .االعراف.12 .
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وَاند َٰى نُوح ۡٱب نَهۥ وَكا َن ِيف م ۡع ِزٍل يَٰبين ۡٱرَكب َّمعنَا وَال تَ ُكن َّمع ۡٱل ََٰك ِ
ِ
ين﴾ 55.ويف قصة إبراهيم عليه السالم
ر
ف
َ َُ َ َّ
َ َ
َ
َ َ
َ
ٌ ُ َ
مثال آخر على تعصب القوم آلرائهم ،مع ما أظهره هلم من احلجج البالغة على وجود هللا ،فرفضوه اتباعه
لتمسكهم مبا ورثوه عن آابئهم من عبادة األصنام .وجيسد التعصب يف قصته قمة اإلحساس ابألان املولدة
56
للعنف إذ أمروا حبرقه.
وللتعصب أضرار تطال الفرد واجملتمع ومنها:
 .1يقطع النسيج االجتماعي ويوسع هوة اخلالف ،ويقلل فرص احللول الناجعة.
 .2حيرض على لوي أعناق احلقائق ،ويزيف الواقع ،وأحكامه جمانبة للصواب.
 .3يذكي النزاعات ويطيل أمد اخلالف والشقاق ،مما يسهم يف زًيدة حدة التوتر والقلق.
 .4يفسد الوصول إىل احلق ،وإىل نتائج البحث العلمي الرصني ،وجيعلنا نصل لنتائج غي دقيقة ،وحيرم
57
األفراد من التقدم والرقي.
58
 .5تفكك البناء الداخلي للمجتمع اإلسالمي ،ودخول طوائفه يف نزاعات وصراعات عنيفة مذهلة.
 .6ضعف رابط األخوة االسالمية القائم على الدين ،وحلول التعصب املذهيب حمله ،كرابط جيمع بني
أبناء الطائفة الواحدة ،ويباعد بينهم وبني الطوائف األخرى ،مما يؤدي إىل تكريس التعصب
59
والشقاق ،والتنافر والتناحر.
مر -موقف اإلسالم ورفضه للخصائل السلبية للقبيلة ،فكذلك هناك خصائص
وكما أنه -كما ّ
حسنة للقبيلة يؤيدها اإلسالم:
إن القبائل تتوارث احملاسن احلسنة وتورثها أجياهلا من بعدها وترى يف ذلك عُمرا ممتدا هلا ،وترجو أن
تكون "على ما كانت العرب عليه من املروءة 60والشهامة 61والوفاء وحسن الضيافة وأمان اجلار" 62.فقد يهم
 55القرآن .هود.42 .

 56إسالم فاروق عيسى2010 .م .التعصب وثقافة العصر .بغداد :مركز دراسات الكوفة ،العراق .ص.78
 57مشعل احلداري2015 .م .التعصب (تعريفه – أنواعه – أضراره  -حكمه) .حبث حمكم .ص.3
 58خالد كبي عالل2008 .م .التعصب املذهيب يف التاريخ .اجلزائر .ص.160
 59مرجع سابق .إسالم فاروق عيسى .التعصب وثقافة العصر .ص.80
60

املروءة هي التصون والسمت احلسن وحفظ اللسان وجتنب السخف واجملون واالرتفاع عن كل خلق رديء يرى أن من

ختلق به ال حيافظ معه على دينه وإن مل تكن يف نفسه جرحه .انظر :لباب اللباب .ص.260
" 61الشهامة هي احلرص على مباشرة أمور عظيمة تستتبع الذكر اجلميل" .يف التعريفات ،ل علي بن حممد بن علي اجلرجاين.
1405ه .حتقيق :إبراهيم األبياري .ط .1بيوت :دار الكتاب العريب.
 62السقاف جملة العرب .ج .7ص.337
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املرء بعمل خيالف املروءة بعيدا عن األعني إبغراء الشيطان له ،فبمجرد أن يذكر أن قبيلته ستحرج وتعتب
عليه يتوقف استجابة لنداء املروءة داخله ،وحفاظا على مكانته فيها؛ ومن اخلصائص احلسنة للقبيلة هي؛
النجدة ،والتكافل ،ومساندة البعض يف امللمات ،فالقبيلة تدفع الدًيت ،وحتمل الغرامات ،والعقالء فيها
حيولون دون انزالقها يف مهاوي الردى ،وحيوطوهنا ابلنصح والتوجيه والرأي السديد.
كذلك عادة ما يكون للقبيلة جملس يضم أصحاب الرأي واملشورة أو ما يعرف أبهل احلل والعقد
خيتصون ابلنظر يف النوازل ويقرتحون احللول املناسبة .وتتميز القبيلة بتبنيها خيار الصلح ،وتغليبها له دفعا
للنزاع ،وقطعا ألسبابه ،ووقفا آلاثره " ،فظاهرة الصلح تعد منفعة للتوفيق بني املتخاصمني؛ ألن الصلح يزيل
األحقاد والبغضاء والضغائن حماوال أن حتل مكاهنا احملبة واأللفة والصفاء واألمن بني الناس" 63.وهلا حماسن
أخرى يضيق املقام يف سردها.
خامتة
أن القبيلة جتتمع يف معناها اللغوي واالصطالحي حيث أهنا مجاعة أو جمموعة بشرية متضامنة تشعر ابنتساهبا
إىل أصل قرايب مشرتك ،جتمعها ثقافة وأعراف ومصاحل مشرتكة ،وتشكل تنظيما اجتماعيا وسياسيا واقتصادًي
وعسكرًي واحدا .وتعد رابطة النسب أكثر الروابط أتثيا يف القبيلة وتكاتف أبنائها وتعاوهنم ،وكذلك لعبت
عوامل سياسية واقتصادية عديدة دورا يف تشكيل وإعادة تشكيل االحتادات القبلية ،عن طريق نظام املؤاخاة،
وابلتايل فالرابطة على مستوى االحتاد القبلي تقوم على املواالة ،أما على مستوى القبيلة فإن الرابطة تقوم على
أساس املصلحة املشرتكة.
ويتضح أمهيتها يف الوظائف االجتماعية اليت تقوم هبا ،من التكاتف والتعاضد بني أفرادها ،وفض
النزاعات وغي ذلك .وتتمثل مكانتها بكوهنا الركيزة األساسية يف الرتكيبة االجتماعية يف اجلمهورية اليمنية،
ويف تركيبة الكثي من قبائل الدول العربية وبعض الدول األسيوية واألفريقية ،ويشكل اليمن املنبع الرئيس جلميع
القبائل العربية القحطانية .وإن للقبيلة خصائص منها ما هو حممود وحسن وحث عليها اإلسالم كالنجدة،
والتكافل ،والشورى ،والصلح وغي ذلك ،ومنها ما هو مذموم ومرفوض ونبذها اإلسالم كالطبقية على أساس
القوة والنفوذ ،والقوة والوالء ،والعصبية املذمومة ،والعنصرية ،واالحنياز ،واالنتماء الضيق.

 63القحطاين ،محد بن حيدان بن فهد .دور األعراف والتقاليد يف حل النزاعات القبلية .رسالة ماجستي2008 .م .جامعة
انيف العربية للعلوم األمنية.
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إنكار
 جملة الدراسات اإلسالمية العاملية لن تكون مسؤولة عن أي خسارة: القناطر.اآلراء الواردة يف هذه املقالة هي آراء املؤلف
.أو ضرر أو مسؤولية أخرى بسبب استخدام مضمون هذه املقالة
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