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دور األعيان و الوجهاء في ليبيا
"المرحلة االنتقالية نموذجا"
د .المختار خليفة قشـوط

*

مقدمة:
 ما الذي يجعل األعيان و الوجهاء فاعلين و مؤثرين داخل مجاالت نفوذهم القبلية ؟ -ما األدوار التي يضطلع بها األعيان؟

 ما مصادر وجهاتهم االجتماعية؟ كيف يشتغلون؟ -كيف يعملون علي بناء و تجذير وجهاتهم االجتماعية؟

 كيف يمكن االستفادة منهم خالل المرحلة االنتقالية الراهنة؟تبرز هذه األسئلة بمقدار الحاجة لألعيان والوجهـاء خـالل المرحلـة االنتقاليـة التـي تمـر بهـا ليبيـا ا ن،
فعجــز الحكومــة االنتقاليــة والمــؤتمر الــوطني عــن ادارة المشــهد السياســي الحــالي يتطلــك البح ـ

فــي ت ـراكم

تــاريخ من األفعـال وردود األفع ـال ال يعود حصـريا الـا المجتمـع الحـالي ،وانمـا يمتـد الـا الفتـرة االسـتعمارية

التي عرف فيها األعيان والوجهاء نوعا من االعتراف ،كما يعود أيضا الا السـلطات المحليـة التـي اعترفـت
بق ــدرة األعي ــان والوجه ــاء كعناص ــر فاعل ــة ف ــي ترتي ــك وت ــدبير الحي ــاة المجتمعي ــة ،فم ــن خ ــالل ه ــذا ا ر
التــاريخي يســجل األعيــان امتــداد الماضــي فــي الحاضــر ،بــل انـه فــي ــل ليبيــا اليــوم ،ما ازلــت الحاجــة الــا
األعيــان والوجهــاء ضــرورية ،ومــازال الطلــك يرتفــع علــيهم كلمــا حــد

انشــقاي ،مــا يؤكــد أن الحاجــة الــي

األعيان و الوجهاء مازالت ماسـة و ضـرورية لالسـتعانة بهـم فـي المرحلـة االنتقاليـة .وفـي محاولتنـا معالجـة
هــذا الموضــو  ،وتحقي ـي الهــدف األساس ـي مــن وراء هــذا البح ـ

تناولنــا سوس ــيولوجيا األعيــان والوجهــاء فــي

المجتمــع الليبــي ،والم ارحــل التاريخيــة التــي مــرت بهــا وكــذلع عرضــنا العوامــل التــي تساع ــد علــا االعت ـراف

باألعيـ ـان والوجه ــاء اض ــافة لع ــرل يلي ــات الهيمن ـ ـة والخض ــو الت ــي يتمت ــع به ــا األعي ــان لفـ ـرل وج ــاهتهم،
وصوال الا كيفية االستفادة منهم خالل المرحلة االنتقالية.
أدعــي مطلقــا الــتمكن الشــمولي مــن د ارســة ن ــام األعيــان والوجهــاء ،بــل اعتــرف منــذ البدايــة
اننــي ال ّ

بصعوبة وجود مصادر حول هذا الموضو فاألمر يتعلي من البدء والختـام بمحاولـة لهـا مـا لهـا ،وعليهـا مـا
عليها دونما ادعاء للكمال واالكتمال.
*

كلية ا داك غريان قسم االجتما  ،جامعة الجبل الغربي.
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سوسيولوجيا األعيان:
كيــف يشــتغلون وجهــاء القبائــل؟ كيــف يعملــون علــي بنــاء الوجاهــة االجتماعيــة؟ مــا العوامــل التــي تحــدد
شروط استمرارهم في المشهد السياسي في ليبيا؟

لإلجابة عن هذه األسئلة يمكن القول أن سلوع األعيان هو حصيلة تفاعـل بـين مجموعـة مـن العوامـل

المسـاهمة فـي اســتمرارها ،انـه نتـا تراكمــي لتـاريخ مـن األفعــال وردود األفعـال ال يعـود حصـريا الـي الوضــع
الحــالي ،وانم ـا يمتــد الــا الفت ـرة االســتعمارية التــي عــرف فيهــا األعيــان والوجهــاء فــي ذلــع الوقــت نوعــا مــن
االعت ـراف ويعــود أيضــا الــا اعت ـراف الحكومــات الليبيــة المتتاليــة حي ـ

ي هــر األعيــان كعناصــر فاعلــة فــي

ترتيــك الحيــاة المجتمعيــة ،فمــن خــالل هــذا ا ر التــاريخي تســجل األعيــان والوجهــاء امتــداد الماضــي فــي
الحاضــر .لقــد أدرع الن ــام الملكــي ون ــام القــذافي أهميــة األعيــان والوجهــاء فــي المجتمــع واســتوعك كيــف
يجـك أن يحكـم معهـم الضـدهم ،هـذا االعتـراف باألعيــان مـن قبـل الدولـة وأهميـة أدوارهـا المركزيـة سنكتشــفه

مـ ـرة أخ ــري م ــع المس ــتعمر ا يط ــالي ال ــذي ل ــم يك ــن لي ــنجئ ف ــي مخط ــط التهدئ ــة ب ــدون سياس ــة األعي ــان و
الوجهاء.
فعنــدما ننتقــل الــي فت ـرة اســتقالل ليبيــا وفــي ســياي محاولــة االنتقــال م ـن القبيلــة الــي الدولــة كــان لشــيو

القبائــل و الوجهــاء دور بــارز فــي بنــاء الوجاهــة السياســية ،وتــدعيم حضــور الدولــة بصــيل شــتا ،بــل انــه فــي
ل ليبيا اليوم  ،مازالت الحاجة الا األعيان ضرورية ،ومازال الطلك السياسـي يرتفـع علـيهم حتـا مـن قبـل
أكثر األحزاك ريديكالية ،ما يؤكد أن الحاجة الا األعيان مازالت ماسة.
ان الصـ ار الـدائر فـي كثيــر مـن الحقـول المجتمعيـة فــي ليبيـا اليـوم ،هـو صـ ار و تـدافع حـول الســلطة

والمــال فهنــاع ص ـ ار مســتمر حــول هــذه المكانــات ،و مــن الطبيعــي أن يكون ـوا األعيــان وقبــائلهم والوجهــاء
منخرطين في هذا النو من الص ار لتأمين ح و هم في التنافس االجتماعي.
هذا األمر فرل علينا البح

في سوسيولوجيا األعيان.

والسـ ـؤال ال ــذي يط ــرن نفس ــه ا ن :م ــا العناص ــر التاريخي ــة الت ــي أس ــهمت ف ــي تك ــرس ه ــذا الن ــو م ــن
السـ ـ ــلطة؟ لهـ ـ ــذا كـ ـ ــان علينـ ـ ــا أن نحـ ـ ــدد مفهـ ـ ــوم األعي ـ ـ ــان أو الوجهـ ـ ــاء حي ـ ـ ـ

يشـ ـ ــير ابـ ـ ــن من ـ ـ ــور(اب ـ ـ ــن

من ور )481,1997،الا أن األعيان أو الوجهاء هم النخبة "وأن نخبة القوم خيارهم" .
فالنخبة و جمعهـا نخـك تـدل علـا المختـار والمتفـرد والمتميـز بالتفصـيل أو التحسـن أو االختيـار .غيـر
أن الع ــرك يس ــتعملون مص ــطلحات أخ ــر تحي ــل عل ــي نف ــس المعن ــي كالصفـ ـ ـوة واألعي ــان والوجه ــاء فكله ــا
مسميات لمعني واحد يفيد التميز واالختالف.
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مــا يهمنــا فــي هــذا الصــدد هــو نفــوذ األعيــان و الوجهــاء فــي المجتمعــات القبليــة  ,الــذي يقتضــي فيــه
دخــول األعي ــان فــي اش ــهارات رمزيــة لتأس ــيس العالقــات م ــع مختلــف تش ــكيالت المجتمــع داخلي ــا وخارجي ــا،

وب ــذلع ف ــالن ر ال ــي المجتم ــع الليب ــي ينبغ ــي ان يأخ ــذ بع ــين االعتب ــار العالق ــات القائم ــة ف ــي ه ــذا المجتم ــع

والفاعلة فيه والتي تتخطا حدود المناطي وتكمن في قدرة األعيان في النفوذ خار حدود مجال القبائل.
ان مســألة الزعام ــات التقليدي ــة أو األعي ــان المحلي ــة ل ــم تســتأثر باهتم ــام الب ــاحثين ف ــي مجتمعن ــا ،ولع ــل
السبك كان وراء هذا الغياك هـو هيمنتـه الن ـام السـابي علـا هـذا الحقـل وحـدد شـروط انتاجهـا وعالقـة هـذه

الزعامات مع المجتمع المحلي والسلطة المركزية.

فالزعامــات المحليــة ليســت نتاجــا داخليــا أملتــه الشــروط القبيلــة فحســك ولكنــه نتــا تفاعــل جملــة مــن
العناصــر يــأتي فــي مقــدمتها الســلطة الحاكم ـة التــي تجــدر الزعامــات وتعتــرف بهــا ،فضــال عــن االســتعمار
االيطالي الذي لم يعمل علا التخلص من هذه الزعامات بل عمل علا اعادة ادماجها،

المستعمر ان شيو القبائل لهم مقومات معينـة" :منهـا كونهـا مسـتقطبة لعـدد مهـم مـن السـكان،
بعدما تعرف ُ
ومســيطرة عل ـا مجــال معــين ،ولهــا قــدرة علــا تحــدي الســلطة المركزيــة ،الــا جانــك القــدرة علــا المنافســة
وا قنا  ،ولهذا عمل االستعمار علا تدعيم هـذه الزعامـات والمراهنـة عليهـا فـي سـبيل احكـام سـيطرته علـا

التراك الليبي.
فمن الممكن القول سلطة األعيان وشيو القبائل تتأسس علا بعدين:
األول :قبلــي وهــو التجــدر االجتمــاعي واالنتمــاء القبلــي ،والثااااني :العالقــة بالســلطة المركزيــة الــذي يمــنئ
االعتراف الخارجي ،وتأكيد القدرة علا ممارسـة السـلطة ،وهـو مـا يمـنئ الـزعيم المحلـي قـدرات تفاوضـية فـي
اتجاه الداخل والخار ويقوي ح و ه محليا ومركزيا ،فالوجاهـة وفقـا لهـذا الفهـم ال تكـون نتاجـا خالصـا لبعـد

واحد ،وانما هي ثمـرة تفـاعالت مسـتمرة بـين اعت ارفـات أجهـزة وبنيـات متعـددة .حيـ

طبيعـة الن ـام السياسـي

القائم في ليبيا منذ العهد الملكي مـرو ار بـزمن القـذافي تؤسـس لبـروز الزعامـات المحليـة لقـدرتهم علـا التـأثير

علا المجاالت التي كانوا يمارسون فيها نفوذهم السياسي ،وتأسيسا علا ما سبي يمكـن القـول بـأن األعيـان

نمــوذ ليبــي الصــنع ويضــل خصوصــية ليبيــة أنتجتهــا تح ـوالت المجتمــع وعالقاتــه وص ـراعاته بــين القبيلــة
والدولة.
فعلــا ســبيل المثــال "الم ـرابط"* فــي عهــد الدول ــة العثمانيــة الــذي اســتعانت بــه لحــل الن ازعــات باعتب ــاره
شـخص مهـاك ينتـدك للتحكـيم فـي الن ازعـات ويخــتص بالوسـاطة بـين القبيلـة والسـلطة المركزيـة وذلـع بســبك
* هو شيخ زاوية م هاك ينتدك للتحكيم في النزاعات وله و ائف متعددة مثل الوساطة والتحكيم بين القبائل معتمدا في ذلع علا الدين.
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توفره علا شـرط "الهيبـة" الـذي يعـد نتاجـا لمـا يتـوفر عليـه مـن "البركـة " فكـل هـذه األساسـيات تجعلـه ضـمن
األعيان ،وبالتالي يعتبر المرابط من ضمن األعيان في المجتمـع القـروي الليبـي فـي فتـرات سـابقة مـن تـاريخ
مجتمعنــا  ،وهــذا يعنــي أن التن ــيم االجتمــاعي القبلــي الليبــي يســتوجك وجــود وســطاء للحفــا علــا فعاليتــه

(ارنست )50،1981،حي

يتكفل "المرابط" بضمان أمن الحـدود للقبيلـة ،كمـا يسـاعد علـا تيسـير المبـادالت

داخــل القبيلــة الواحــدة وبــين القبائــل ،وباحتضــان األس ـواي والمواســم علــا أ ارضــيهم  ،فمهــامهم متعــددة منهــا
الوس ــاطة والتحك ــيم وأم ــن الط ــري وت ــدبير المق ــدس حيـ ـ

الن ازع ــات الت ــي تنش ــأ ف ــي المج ــال الع ــام "األرل

السـايبة" تجــد حـال لهــا فـي المجــال الـديني ،وكــل ذلـع اعتمــادا علـا مفهــومي "البركـة" ،فالبركــة التـي يحوزهــا
المرابط تساعده في تجـذير وجاهتـه االجتماعيـة ،وتقويـة نفـوذه بـين القبائـل ،خصوصـا وان البركـة تـدل علـا
قـوة جـذك خارقـة تـأتي مـن مصـدر الهـي "وفقــا للعـرف السـائد ينـذاع" ،فالبركـة تح ـي بقيمـة رمزيـة وبفاعليــة
عل ــا مس ــتوي الممارس ــات االجتماعي ــة (بنس ــالم )12،1998 ،وي ــزداد نف ــوذ " المـ ـرابط" أكث ــر عن ــدما يتص ــل

بالنسك والشرف كاالنتماء الا أهـل البيـت أو يتوطـد باالنحـدار مـن ولـي صـالئ أو زاويـة ذات نفـوذ يتجـاوز
حدود القبيلة الا قبائل أخري.
يمك ــن الق ــول ان مفه ــوم المـ ـرابط مفه ــوم لص ــيي بتحـ ـوالت المجتم ــع الليب ــي فم ــا ك ــان ب ــاألمس يس ــتحي
توصيفه باألعيان قد ال يكـون كـذلع فـي الحاضـر فـالتحوالت االجتماعيـة هـي التـي تصـنع المفهـوم و تبلـوره
واقعيا.

أهل الحل و العقد:

يمكــن القــول ان األعيــان والوجهــاء كفــاعلين فــي القبيلــة وفــاعلين فــي الســلطة العليــا للدولــة ،ال تســتقيم

الدولة اال بإشهادهم ،وال تحل أو تندلع األزمات اال بإسهامهم ،و يتكـرر هـورهم كلمـا حـد

شـأن مهـم مـن

شــئون الدولــة ،لقــد تبل ــور هــور مفهــوم أه ــل الحــل والعقــد فــي ص ــدر ا ســالم (صــفي ال ــدين)67،2008،
ارتباطا بالتحوالت التي عرفـت انتقـال الخالفـة ا سـالمية بـين الخلفـاء ال ارشـدين ،ومواقـع بعـدهم مـن الفـتن و

الص ـراعات حــول شــرعية الحكــم ،و هنــاع صــار ألهــل الحــل والعقــد حضــور بــارز فــي كــل انتقــال للســلطة
حي

يحضرون بصفة ا شهاد علي البيعة ،وبسبك هذا االرتبـاط التـاريخي وانتقـال الحكـم ،فإننـا نجـد داخـل

الت ـ ار ا ســالمي مصــطلحات أخــر موازيــة ألهــل الحــل والعقــد ،كأهــل الشــور وأولــا األمــر وأه ـل ال ـرأي

وأهل ا مامة وكلــهم لهم حضور في حقل السياسة وخاصة في انتا الدولة وتبريرها اجتماعيا.

كما يشير مفهوم أهل "الحل و العقد" الا زعماء القبائل ورؤسـاء العشـائر واألعيـان ،وكـذلع أهـل العلـم
مــن حملــة الش ـريعة ا ســالمية (علــي )112، 2006 ،فأهــل "الح ــل و العقــد" هــم "أولــو األمــر مــن األمـ ـراء

والعلم ــاء و رؤس ــاء الج ــيي واألعي ــان والزعم ــاء والوجه ــاء ال ــذين يرج ــع ال ــيهم الن ــاس ف ــي قض ــاء الحاج ــات
والمصالئ العامة".
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فأه ــل الح ــل والعق ــد ل ــيس جماع ــة ثابت ــة االنتم ــاءات و االنح ــدارات ،فحين ــا يك ــون العلم ــاء ه ــم األكث ــر
حضــو ار وتــأثي ار ،و حــين أخــر يكــون الوجهــاء واألعيــان هــم أصــحاك النفــوذ ،وأحيانــا أصــحاك القــوة رؤســاء

الجيي ،وهو ما يبرز بذلع الص ار التاريخي بين السيف والقلم والذي تحسم نتائجه بحاجة السلطان

*

هذا يعني أن السلطة المركزية بحاجـة دومـا الـا األعيـان واالعتمـاد علـيهم فـي الشـدائد كمـا فـي أوقـات
الرخاء وذلـع لقـدرتهم التفاوضـية ونفـس األمـر اسـتعان الطليـان باألعيـان حيـ

أن سياسـة التهدئـة لـن تكـون

ممكنة اال بطلك خدمات هؤالء األعيان.

العوامل التي تساعد علي االعتراف باألعيان والوجهاء:
عــادة مــا تلجــأ الســلطات فــي الــبالد العربيــة باعتبارهــا مجتمعــات قبليــة الــي تكــوين مجــالس لألعيــان،
بسبك خطر التدخل األجنبي وفي حاالت تدهور األحوال االجتماعية والسياسية.
هذه الخطوة تحمل ُبعد االعتراف بقوة األعيـان والوجهـاء ،فخـالل حكـم الن ـام السـابي "مرحلـة القـذافي"
كـان يـدعو الجتماعــات القيـادات الشـعبية كلمــا شـعر بتهديــد مـن طرفـا مــا ،وهـذا يشـير الــا واقعـة االعتـراف
باألعيان كنخبة قادرة علـا ا سـهام فـي حـل األزمـة وتبريرهـا أيضـا ،وحـد

هـذا مـع ا دارة االيطاليـة حيـ

لــم تــأت للقضــاء علــا هــذه الزعامــات ،بــل عملــت علــا ادماجهــا وتطبيــع العالقــات معهــا ،فــي ســياي هــذا
ا دم ــا تعامل ــت ا دارة االيطالي ــة علـ ــا تمك ــين أبن ــاء األعي ــان والوجهـــاء م ــن الد ارس ــة بم ــدارس خاصـ ــة،

وبالطبع فهذا االهتمـام باألعيـان والوجهـاء وأبنـائهم لـن يكـون بـدون مقابـل ،فـإن المصـلحة تقتضـي أن تحكـم
ايطاليا "معهم ال ضدهم" المعنا أن األعيان أداة يمكن أن تخفف من مفعول الصـدمة ،وتقـوم بـدور الحـوار
نيابة عن القبائل فكثيرة هي الوقـائع التـي تشـير الـا أن ا دارة االيطاليـة مـا كـان لهـا أن تبسـط نفوذهـا علـا
األراضي الليبية لوال تعاون األعيـان والوجهـاء فهـؤالء هـم الـذين سـاعدوا الطليـان وهـم الـذين طـالبوا بالحمايـة
،أمـام الفوضـا االجتماعيـة التـي عرفتهـا ليبيـا منـذ 1911مـن القـرن الماضـي وهـؤالء هـم مـن سـتعتمد علـيهم
ليبيــا اليــوم فــي بنــاء الدول ــة الوطنيــة ،وهــم الــذين يســتنجد به ــم "السياســي" اليــوم خــالل المصــالحة الوطني ــة

وخالل الحمالت االنتخابية – لكن السؤال المطرون ا ن هو كيـف تم ّكـن األعيـان والوجهـاء مـن حيـازة هـذه
المكانة؟ و كيف يتأتي لهم لعك كل هذه األدوار في أزمنة مختلفة؟

لإلجابة ع ن هذه األسئلة البد مـن الرجـو الـا كيفيـة بنـاء األعيـان والوجهـاء ،والتـي فـي الغالـك تتحـدد

فــي امــتالع األرل والمــال و العالقــات االجتماعيــة مــع القبائــل المجــاورة ،والتــي تفضــي بــدورها الــا تــأمين

النفوذ والسلطة ،فامتالع األرل من قبل األعيان والوجهاء لم يأت من فراغ ،ولم يكـن بمعـزل عـن تحـوالت
*

يعبـر عنــه ابــن خلــدون بــالقول – اعلـم أن الســيف و القلــم كالهمــا يلــة لصـاحك الدولــة يســتعين بهــا علــا أمـر اال أن الحاجــة فــي أول الدولــة الــي

السيف .
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المجتمــع الليبــي وأزماتــه ،فت ـراكم األ ارضــي عنــد فئــة معينــة مــن النــاس خــالل فت ـرات انتشــار األوبئــة و هــور
المجاعات واألزمات السياسية التي عرفتهـا ليبيـا خـالل القـرن التاسـع عشـر(باسـكون ) 58،1978،ففـي ذلـع

الوقـت اضــطر صـغار الفالحــين الـا بيــع أو رهــن ممتلكـاتهم خــالل السـنوات الجفــاف والمجاعـات ،فــي ذلــع
الوقــت كــان هنــاع مــن هــو مســتعد دائم ـاُ "الســتغالل الفرصــة" مــن األعيــان ورؤســاء الزوايــا ،لقــد تــم تشــجيع
األعيــان علــا توســيع ملكيــاتهم العقاريــة تشــجيعا لهــم علــا حســن تعــاونهم مــع ا دارة االســتعمارية وبالتــالي

تتمتع هذه الفئـات المح و ـة المهيمنـة علـا األرل ب أرسـمال رمـزي تسـتثمره للبقـاء فـي موقعهـا االجتمـاعي

وه ـ ـ ــو م ـ ـ ــا يمكنه ـ ـ ــا م ـ ـ ــن تحقي ـ ـ ــي التف ـ ـ ــوي الرم ـ ـ ــزي والس ـ ـ ــلطوي عل ـ ـ ــي بع ـ ـ ــل الفئ ـ ـ ــات غي ـ ـ ــر المحفو ـ ـ ــة
(بورديو.) 57،1994،
وبــذلع أصــبحت األرل وملكيته ــا تضــمن الســلطة والنف ــوذ و الث ـراء ،بــل انه ــا المــدخل الرئيســي لبن ــاء

الوجاه ــة االجتماعي ــة والتج ــذر االجتم ــاعي لألعي ــان والوجه ــاء ،وبا ض ــافة ال ــا األرل غالب ــا م ــا ينح ــدر

األعيان من نخبة اجتماعية واسعة ترتكز وضـيعتها علـا النفـوذ الـديني والثقـافي ،أو علـا دورهـم السياسـي
علا مستوي الدولة أو المستوي المحلي.
فالحضـور القـوي لألعيـان و الوجهـاء ،اليمكــن أن يفهـم فـي اطـار نمـوذ طبقــي ،ولكنـه يفهـم فـي ســياي
مجتمع قبلي تحركه سلطــة مركزيـة ،فاألعيـان سـاعدوا الن ـام السياسـي علـا ترسـيخ هيمنتـه وتقويـة حضـوره
والحفا علا اسـتق ارره واسـتدامته ،ولـم يحـد

هـذا مـع الن ـام القـذافي فحسـك بـل حتـا فـي المرحلـة الملكيـة

وما قبلها ،والمهم ا ن الـا أي حـد مـا ازلـت هـذه األطروحـة تمتلـع نفوذهـا اليـوم؟ فـي ـل تنـامي صـراعات

بين األحزاك والقبائل والثوار والمؤتمر الوطني والحكومـة والشـعك! والحقيقـة لإلجابـة عـن هـذا السـؤال ال بـد
مـن االعتـراف أن المجتمــع الليبـي فـي العقــود الماضـية لـم يشــهد أي تحـوالت وخاصـة فــي المجتمـع القــروي،
بل حتا في المدن لت الثقافة التقليدية والقبلية هـي السـائدة ،فلـم يحـد

أي تغييـر علـا مسـتوي القـيم ممـا

زاد فــي ت ازيــد نفــوذ القبيل ـة بشــكل لــم يكــن معهــود فــي الســابي وأصــبئ الح ـراع المهنــي يــتم مــن خــالل نفــوذ
القبي ـ ـلة وأصــبئ األعيــان خيــر مــدعم للن ــام السياســي ،واذا كــان العديــد مــن علمــاء االنثربولوجي ـا يــرو فــي
الدولــة هــي التــي عملــت علــا انتــا األعيــان والوجهــاء ع ـن طريــي ادمــاجهم فــي الفعــل السياســي ،فإنــه مــن
الممكن القول اليوم بأن األعيان باتوا مسئولين عن انتا الدولة .
ان المجتمع الليبي مجتمع متباين حي

أنمـاط العـيي والسـلوع والثقافـات متداخلـة فيمـا بينهـا ،التقليديـة

والحديثـة (مؤسسـات عصـرية وعالقـات قبليـة) وعليــه يمكـن اعتبـار تــاريخ ليبيـا تـاريخ التنــافس والصـ ار بــين
عـدة قيــادات وتكـتالت وزعامــات جهويـة ومحليــة سـواء مــن أجـل التحــالف مـع الدولــة أو التمـرد عليهــا ،وهــي
حالة ليبية صرفة ،أنتجتها روف تاريخية ال تقف عند حدود القرن التاسع عشـر ،بـل تمتـد بعيـدا فـي شـكل
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نشوء وتطـور الدولـة الليبيـة .ودونمـا تن أل
ـاس ألدوار االسـتعمار فـي تجـدير هـذه التراتبـات ،لـذا يمكـن القـول ان
فعاليــة األعيــان والنخــك المحليــة هــي التــي جعلــت الدولــة منــذ زمــن بعيــد تعتمــد علــيهم فــي بســط ســيطرتها

ونفوذهـا ،فلقـد كانـت الحكومـات اللي ـبية المتتاليـة ،تعتمـد علـا رؤسـاء القبائـل والوجهـاء و الشـيو والزعامـات
الدينية بشكل عام لضبط السكان المحليين ومراقبتهم وبسط سلطتها.
فحاج ــة الدول ــة لألعي ــان يبرره ــا م ــا يحققون ــه األعي ــان م ــن والءات باعتب ــارهم الم ــدخل الوحي ــد لمراقب ــة
القبائل ،وباعتبارهم القوة الفاعلة لالستفراد بالوجاهة والقادرة علا انتا الوالء و النفـوذ ،ولـذا يمكـن للحكومـة
الليبيــة فــي المرحلــة االنتقاليــة االعتمــاد علــا األعيــان وكــذلع تنشــيط نخــك متعــددة الحقــول سياس ـية وثقافيــة

واجتماعي ـة و دينيــة واقتصــادية متعــددة نتــا الهيمنــة وهــي بهــذه ا ليــات متعــددة االنتمــاءات يمكــن انتــا
نخبــة التــي تس ـاعد الحكومــة علــا تــدبير اله ـوامي "المنــاطي النائي ـ ـة" وبالتــالي تــتمكن الحكومــة مــن تــدعيم
مركزيتهـا علــا مـا يطـ أر مـن ضــعف فـي األطـراف ،ان االنتقــال مـن وضــع القبيلـة الـا وضـع الدولــة سيضــع
ليبيا أمام اختبـار صـعك فاالنتخابـات التـي أُجريـت فـي سـنة  2012لـم تفلـئ فـي تكسـير الطـابع القبلـي ،كمـا
أن الحكومـة لــم تــنجئ فــي تطبيــي الن ــام ا داري الجديــد الــذي بــدوره يــؤدي الــا االنتقــال مــن العشــائر الــا

الجماعـة ا داريـة و لكـن الــذي حـد

ومـازال يحــد

الـا ا ن هـو "مؤسسـات عصـرية بممارسـات قبليـة" مــا

يـدل علـا عســر القطيعـة واسـتم اررية القبيلــة ،فالدولـة لـم تســتطع تكسـير البنيـات التقليديــة القبليـة ولـم تســتطع
حتا التخلي عن تسمية األعيان والوجهاء وشيو القبائل ،فقد تم االحتفا بنفس االسـم بكـل مـا يختزلـه مـن
تاريخ رمزي و فعل مادي.

آليات الهيمنة والخضوع:
مـن الممكـن القــول ان قـوة األعيــان والوجهـاء وفــاعليتهم المحليـة ال يحــددها التسـويي الرمــزي للثـروة بــل
يحددها الرصيد العالئقي ،الذي يحوزونه ،في اتجاهين:
االتجاا األول :يهـم مختلـف مكونـات المجتمـع المحلـي الـذي يرتبطـون بـه عضـويا ومصـالحيا -أمـا االتجااا
الثاااني :يكــون فــي الغالــك خارجيــا حي ـ

يتعلــي بمــا يؤس ــسه األعيــان مــن عالقــات مــع نخــك و فعالي ـات

أخــر عل ــا مســتوي الدولـ ـة ،وهــذا يعن ــي بنــاء و تج ــدير االعت ـراف ب ــاألخر ،و تأســيس عالق ــات اجتماعي ــة
بمضــامين ثقافيــة وسياســية ،فقــوة األعيــا ن تقــاس بمــدي فعــاليتهم االجتماعيــة ،فــال قيمــة لألعيــان والوجهــاء
بدون وساطات ممتدة نحو سلطة اتخاذ القرار في العاصمة "طـرابلس" فاألعيـان يسـوقون زبـائنهم مـن خـالل
تقــديم الخ ــدمات بــدئا بالق ــدرة علــا ا يف ــاد للعــال بالخ ــار الــا الق ــدرة علــا ت ــوفير و ــائف للع ــاطلين ع ــن

العمل ،مرو ار بالتوسـط لـد القضـاء ،فمتـا كـان لألعيـان الكلمـة مـع رجـال الدولـة اعتـرف لـه بالوجاهـة مـن
قب ــل أفـ ـراد القبيل ــة ،وص ــار "كبي ــرهم" ال ــذي تح ــي عل ــيهم طاعت ــه ،فاألعي ــان ينبغ ــي أن يكونـ ـ ـوا ق ــادرين عل ــا
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التدخل لد جميع السلط ـات واال لما استحقوا صـفة الوجاهـة ،هنـاع تنافسـا خفيـا ينشـأ باسـتمرار بـين طـالبي
خدمات األعيان من أفراد القبيلة من أجل ال فر بطلك خبرته و"فع الوحل" وتقديم االستشارة لهم.
فمــن المفــرول فــي األعيــان أال يجيب ـوا بالســلك مهمــا كــان الطلــك مســتحيال فعبــارات "كــون هــاني مــا
يكون اال الخير" تكـون األكثـر اسـتعماال فـي الـرد علـي القضـايا المعروضـة علـيهم .و هـذا يعنـي أن األرل
و المـال ال تصـنع لوحـدها الوجاهـة االجتماعيـة بـل البـد مـن اثـراء العالقـات "اللـي تقضـي للنـاس أغ ارضـهم"
حتا تتمكن من ترسيخ مكانة اجتماعية للعين .
فالعين ينبغـي أن يـوفر لزبائنـه وأتباعـه "مـن أفـراد القبيلـة" الحمايـة مقابـل الـوالء والحمايـة تعنـي الوقـوف
الــا جانــك الزبــائن فــي األف ـران و المناســبات فكبيــر القبيلــة هــو مــن يقــف الــا جــانبهم فــي كــل المناســبات.
والذي يستطع احراز التفوي في االسـتجابة لمطالـك أفـراد القبيلـة ،هـو األجـدر بـالوالء وهـو الـذي لـه "الكلمـة"

فــي مجتمعــه المحلــي ،ولهــذا نجــده ،يعمــل علــا اشــهار تدخالتــه الناجح ـة ،ويوصــف محليــا بأنــه "صــاحك

كلمــة" والعــين األكثــر ايجابيــة هــو مــن يســتطيع "لــم شــتات" بتعبيــر أدي هــو الــذي "يطفــي الفتنــة" ولــه القــدرة
علـا اصـالن ذات البـين بـين المتنـازعين وهـو مـا دفـع بالعديـد مـن الحكومـات لالسـتعانة بهـم لتقويـة القاعــدة
االجتماعية لسلطتها.

ان احتـرام األعيــان والوجهــاء مــن قبــل أفـراد القبيلــة يــتم بنــاءا علــا مــد احتـرام األعيــان للتـ ـقاليد والقــيم
االجتماعي ــة ،ف ــالمطلوك م ــن الوجه ــاء تبع ــا لتم ــثالت وانت ــارات أفـ ـراد القبيل ــة ،ه ــو أن يكونـ ـوا األعي ــان أول
المع ـزومين ،وأول المبــاركين ،واألكثــر قربــا الــيهم وا نتصــا ار الــا قضــاياهم ،حتــا يمنحونــه ال ـوالء والتبعيــة،

وبعــد حصــول األعيــان علــا أتبــا وزبــائن مــن خــالل تقــديم هــذه الخــدمات ،يشــر األعيــان والوجهــاء فــي

اس ــتغالل ه ــذه التبعي ــة ف ــي المي ــدان السياس ــي .ان دخ ــول األعي ــان ال ــا حق ــل السياس ــة مش ــاركا ومنافس ــا أو
مــدعما لجهــة مــا ،مــا هــو اال اختبــار حقيقــي لقد ارتــه وعالقاتــه االخضــاعية ،ان عالقــة األعيــان والوجهــاء
بالسياسـة هــي نقطـة االلتقــاء األساســية بـين نسقــين مـن السياســة أولهمــا "تقليـدي يــدور حـول الفعــل السياســي

"األعيان" كنتا لمجمل العالقات االجتماعية التي بنيت علا أساس النسك والجـاه والثـروة ،ونسـي عصـري
تمث ـ ـله الدولــة مــن خــالل المؤسســات ،لكــن الن ــام السياســي الليب ـ ـي يحــاول تعزيــز ســلطة األعيــان والقبيلــة
داخـ ـل مؤسس ــات عصـ ـرية ،م ــا يج ـ ــعل النس ــي الثق ــافي التق ـ ــليدي يتم ــاز م ــع الق ــيم و المؤسس ــات العصـ ـرية

بالشكل الذي يؤجـل القطيعـة و االنتقـال ،فـإن الممارسـة السياسـية تجـد مـدلولها فـي االنتمـاءات العصـرية بـل
فـي الواقـع االجتمـاعي تـرتهن الـي قـوة التقليـد وبـذلع تتواصـل امـدادات القـيم والممارسـات التقليديـة فـي عمــي
الفعل السياسي المنتمي شكال ال جوهر الي المجـال العصـري ،وعلـا العمـوم يمكـن القـول ان أعيـان القبائـل

والوجهــاء فــي صــنيعتهم التقليديــة ،ال يتمثلــون السياس ـة ،اال كمجــال الختبــار وجــاهتهم وقــدرتهم علــا حشــد
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التأييــد ،وهــو نمــوذ مفــرغ مــن أيــة حمولــة ايديولوجيــة ،فــانخراط األعيــان فــي السياســة ،لــم يكــن مبنيــا علــي
أسس ايديولوجية بمعني بناء دولة حديثة ،وانما وسيلة لخدمـة مصـالئ األعيـان وتعزيـز نفـوذهم وتقـربهم مـن

فوائ ــد الحكوم ــة المركزي ــة ،ان مفه ــوم "المصلحـ ـ ـة" ي ــل حاضـ ـ ار بق ــوة ف ــي أغل ــك التعريف ـ ــات الت ــي أعطي ــت
للسياسة من قبل األعيان والوجهاء ،فالسياسـة تفهـم فـي غالـك األحيـان عنـد األعيـان عمـال انتخــابيا يـراد بـه

الوص ــول الــي منصــك مــا أو عل ــا األق ــل المســاعدة فــي تحقيــي أربــان مادي ــة ومعنويــة ،ألــم يقــل غاســتون
بــول(ب ــول )89،1982 ،ب ــأن الوص ــول ال ــا الث ــروة يك ــون فــي أحي ــان كثيـ ـرة بفض ــل السياس ــة أو ع ــن طري ــي
ممارستها.

ونــدلل علــا ذلــع ،خــالل فتـرة االنتخابــات نالحـ

هــور االنتمــاءات القبيلــة ،فالبعــد القبلــي هــو المحــدد

األساســي لكــل اســتراتيجيات الفعــل والتفاعــل فــي الحقــل السياســي بالمــدن الليبيــة .ان السياســة عنــد القبائــل
الليبية ،تختزل في الفترة االنتخابية وت هر في تلـع الفتـرة كـل الممارسـات التـي تحـ

النـاس علـا التصـويت

لفائـدة مرشــئ القبيلــة ،وبعــد انتهــاء عمليــة االنتخــاك ينتهــي الفعــل السياســي وممارســته ،غيــر أن ذلــع كلــه ال
يشــير الــا غيــاك أو فقــر الممارســة السياســية فــي أشــكالها اليوميــة المباش ـرة فــالن م السياســية المختلفــة فــي
المنطقة العربية ،ال تزال تعتمد في توازناتهـا الهشـة علـا كـل مـا أنتجـه التـاريخ وروضـته البنيـات القبليـة مـن

ممارسات سياسية ،فالمفهوم الذي يعطيه األعيان والوجهاء للسياسة هـو مفهـوم انتخـابي بالدرجـة األولـي ،و

يمكــن القــول أن و يفــة "التصــعيد*" فــي الن ــام الســابي تعــد كوســيلة لخلــي ا جمــا علــا الن ــام السياســي
فقط .وذلع عـن طريـي تعبئـة أعضـاء اللجـان الثوريـة والقيـادات المحليـة ،والتـي تـؤدي فـي النهايـة الـا ابعـاد
المجتمع عن الممارسة الحرة للسياسة.

ان االنتماء للجان الثورية و القيادات المحلية يعد مـن أبـرز محـددات التمـايز االجتمـاعي فـي المجتمـع
الليبــي خــالل مرحلــة الن ــام الســابي ،فالمكانــة االجتماعيــة تمــنئ وتبــرر بنــاءا علــا االنتمــاء للجــان الثوريــة

وليس بسبك الكفاءة ،والشخص المؤهل أكثر من غيره للنجان فـي العمـل السياسـي وفقـا للعبـة السياسـية فـي

الن ـام السـابي هــو الشـخص الـذي "عنــده الكلمـة مـع مكتــك االتصـال باللجـان الثوريــة" ومـا دام ا مـر كــذلع
فكيف كانت تدار الحمالت االنتخابية في القبائل والمدن الليبية خالل مرحلة الن ام السابي؟
ان "التص ــعيد" أو االنتخاب ــات خ ــالل مرحل ــة الن ــام الس ــابي ،والحم ــالت الت ــي تس ــبقها وطقوس ــها ه ــي
مناســبة لــي كباح ـ

فــي االنثربولوجيــا الثقافيــة ،لرصــد كيفيــة اشــتغال نســي سياســي يــدير االنتخابــات ،حي ـ

األهمية التي يتحصل عليها األعيان والوجهاء في ادارة المشهد السياسي في قبائلهم ،جعلـت الن ـام السـابي
ينتبه مبك ار الا أهمية أدوارهم ،واالعتمـاد علـيهم فـي بنـاء و تقويـة سـيطرته ،فقـد قـوت السـلطة المركزيـة مـن
*

التصعيد كلمة تعني االنتخابات سادة في مرحلة الن ام السابي
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ركيزتها االجتماعية في القبائـل بإدمـا شـريحة مـن الوجهـاء واألعيـان فـي دواليـك "مكتـك االتصـال باللجـان
الثورية وفري العمل الثوري "وبالتالي أصبحوا هؤالء األعيان لهم الكلمة مع قبائلهم ومع السلطات العليا.
ان األج ــدر بتمثي ــل القبيل ــة سياس ــيا وفق ــا ألطروح ــات الن ــام الس ــابي ،ه ــم األعي ــان و الوجه ــاء "لقي ــادة
القطاعات الخدميـة ،ففـي اللح ـات التـي يعجـز فيهـا الن ـام السـابي عـن مواجهـة ـاهرة العـزوف السياسـي،

فإن االستنجاد باألعيان والزعامات التقليدية كان سلوكا منتهجا حتـا مـن قبـل "مـؤتمر الشـعك العـام"* الـذي
ك ــان يعتم ــد ف ــي اختي ــار المرش ــحين دارة قطاع ــات الخ ــدمات ع ــن طري ــي توجي ــه "القي ــادات االجتماعيـ ــة"

لتسويقهم في الرأي العام والدعاية لهـم ،خـالل حمـالت "التصـعيد" االنتخابـات مـن سـنة  1990حتـا 2007
بدأ واضحا أن الحمالت االنتخابية تشتغل وفي ا ليات التالية:
أوال :الفرد الليبي ال يوجد اال ضمن القبيلة ومن هذه القبيلة يكتسـك هويتـه وامتـداده ،ويتحقـي االعتـراف بـه،
ولهــذا تتأســس الحملــة االنتخابيــة علــا العنصــر الق اربــي بالدرجــة األولــا فالسياســة هنــا ال تــتم ف ـي مســارات

سياســية وانمــا تــتم فــي مســارات غيــر سياســية كالــدين والق اربــة "،ولــد عمكــم" "ولــد قبيلــتكم" وفــي اللح ــة التــي
يغيــك فيهــا أو يقــل االنتمــاء القبلــي فانــه ينتقــل الــا اســتعماالت مثــل "خــوت الــدم" "خــوت الجــد" ،فــالحمالت
االنتخابيـ ــة التـ ــي كان ـ ــت تنطلـ ــي خـ ــالل مرحل ـ ــة الن ـ ــام السـ ــابي ف ـ ــي الق ـ ـر والمـ ــدن الليبي ـ ــة ،تعتمـ ــد عل ـ ــا

االستراتيجيات القرابية والقبيلية فهي التي تضمن النجان أو علا األقـل تيسـير امكـان الوصـول اليـه ،فتزكيـة
القبيلة مهمة جدا في خول االنتخابات ويعتبر أهم مفاتيئ التفوي بين المنافسين السياسيين.
ثانيااا:اإلطعاااو و الضاايافة :يعتبــر الطعــام مــن ضـرورات اســتعرال و تجــذير الوجاهــة االجتماعيــة ،وعنــدما
يســتعمل فــي أوقــات االنتخابــات ،فإنــه ال يفــي عــن حــدود الوجاهــة بــل يمتــد الــا مســتوي تضــمين عالقــات
الوالء والتبعية ،وتوثيي االلتزامات المطلوبة بشأن السلوع االنتخابي ،فالمرشئ يلتقـي بالجماعـة ويـذبئ كبشـا
أو ث ــو ار ث ــم يق ــدم وجب ــة جماعي ــة ،وبع ــد االنته ــاء م ــن األك ــل تقـ ـ أر الفاتح ــة ،حيـ ـ
ملتزمين بالتصويت جماعيا لصالئ المرشئ الذي أطعمهم**.

يص ــبئ أعض ــاء الجماع ــة

فاســتعمال الضــيافة فــي الحمــالت االنتخابيــة لــه أهميــة تــدل علــا االلت ـ ازم بالوعــد،و تــؤدي فــي نفــس

الوقت الا تغيير الوالءات ،وحشد أكبـر عـدد ممكـن مـن الزبنـاء واألتبـا  ،ولهـذا يصـبئ ا طعـام و الضـيافة
* مصطلح مؤتمر الشعب العام وفقا للنظام السابق السلطة التشريعية بمثابة البرلمان في األنظمة الديمقراطية.
** يعتبر الليبيين حضور ضيافة االنتخابات تفرل التزامات ،بسبك ما يعنيه الطعام المشترع من ثقة تامة بين يكليـه فيقـال فـي المثـل الشـعبي"أكـل
ملحنا" فالملئ لـه داللـة منهـا الملـئ ال يكتمـل و ال يطيـك األكـل اال بوجـوده ،فهـو الشـرط المؤسـس لكـل طعام،فضـال عـن بياضـه و عـدم تلفـه،و لهـا

يتسـاءل الليبيــين دومــا ازاء كـل مشــكع فــي اتفــاي مـا"أكــل ملحنــا" "و الملــئ مـا يــدود" بمعنـي تفسـد و ت مــر فيــه الديــدان ،فـالملئ تميــز بالنقــاء و عــدم
التلو و هو أعز ما يطلك في العالقات ا نسانية .
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فــي فتـرة االنتخابــات المجــال األكثــر حيويــة الــا الدرجــة التــي يتحــول فيهــا الــا مبــارزة

هــار التفــوي ،فكــل

مرشــئ مطالــك بــأن يكــون األكثــر انفاقــا وجــودا ،حتــا يحقــي التميــز علــا منافســيه وت ــل "ضــيافته" األكثــر

انغ ارســا فــي الــذاكرة الجماعيــة .وبا ضــافة الــا عنصــر "الضــيافة وا طعــام" يوجــد عنصــر موحــد لكــل هــذه
المنافسات انه طقس " الفاتحة التي تق أر في ختـام الحفـل الـذي يسـميه المرشـئ "صـدقة" ولـيس "ضـيافة " انـه
االستنجاد مرة أخري بالمقـدس نتـا االلتـزام ،فعـن طريـي قـراءة الفاتحـة جماعيـة وتوكيـدها بالـدعاء لصـالئ
المرشئ بالنجان ،تكون الحملة االنتخابية قد أخذت مسا ار أخر يستند علي تو يف الدين.
ممــا ســبي نكتشــف بــالرغم مــن انتمــاء االنتخابــات الــا ســجل الديمقراطيــة الحديثــة ،فــإن ادارة حمالتهــا
تؤكد استم اررية قيم ثقافية مرتبطة بالقبلية والثقافة التقليدية ،هـذا يعنـي ان التـاريخ السياسـي الليبـي جامـدا وال
يتغيـر اال مـن خـالل القطيعـة مـع الماضـي ،ولكـن لـم يتحقـي ذلـع فـالوالءات القبليـة تبقـي عـامال أساسـيا فــي

تحديــد الفعــل السياســي ،أي أن النــاخبين يصــوتون علــا المرشــئ الــذي يمثــل انتمــائهم القبلــي .فهنــاع ثالثــة

مرتكزات تشكل أساسيات الحمالت االنتخابية خالل مرحلة الن ام السابي-:
 - 1عالقة المنتخك بمكتك االتصال باللجان الثورية.

 - 2عالقة المنتخك بالقيادات االجتماعية المحلية التي تعمل علي الدفع بالمنتخك.
 – 3البعد القبلي الذي يجعل من التصويت لصالئ ولد القبيلة الزاما ال اختيا ار.
يتضئ مما سبي ،أن التنافس خالل الحمالت االنتخابية في مرحلة الن ام السـابي ،ي ـل تنـافس قبلـي،
فنجان المترشئ وان كان نجاحـا شخصـيا فإنـه يعتبـر نجاحـا للقبيلـة ونجاحـا لحكمــاء وأعيـان القبيلـة فهـم مـن

يعرفــون "ا ليــات" المتحكم ــة ف ـي صــناعة الص ــوت االنتخــابي ،وله ــذا وجــد "مــؤتمر الش ــعك العــام" ومكت ــك
االتصال باللجان الثورية " مدعو لالستنجاد بخبرتهم لمقاومة ضعف المشاركة السياسية.
خاتمة البحث
ان الطـرن الن ــري المتعلــي بالقبيلــة والزعامــات التقليديــة والنخــك المحليــة ،والتــي عرضــناها فيمــا ســبي،

تضعنا ا ن أمام سؤال مهم جدا وهـو :أي األطروحـات أجـدي لتفسـير ـاهرة األعيـان والوجهـاء فـي القبائـل
الليبية ،وهل تفي ن ريات النخبة بالغرل؟
مــن خــالل بعــل االجتهــادات التــي درســت النخبــة يتبــين لنــا أننــا حيــال تص ـور مركــزي لتفســير ــاهرة

األعي ــان والوجه ــاء ف ــي القبائـ ـل الليبي ــة ،فالش ــرط الت ــاريخي المتصـ ـل باالنتم ــاء لج ــد مش ــترع للقبيل ــة ومج ــال
جغ ارفــي للقبيلــة يعــد عــامال أساســيا ل هــور األعيــان والوجهــاء ،اضــافة الــا أن الكيــان القبلــي فــي المجتمــع
الليبــي لــم يــتمكن مــن المحاف ــة علــا نفسـه اال بســبك الخــوف مــن االســتعمار وحالــة الط ـوارد الدائمــة التــي
اقتض ــاها الجه ــاد ض ــد االس ــتعمار ،فالتهدي ــد ال ــداخلي الن ــاتن ع ــن الصـ ـ ار ب ــين القبائ ــل ع ــن مـ ـوارد المي ــاه

والم ارعــي ،والحــروك مــع المســتعمر ،س ــاهما معــا فــي جعــل اســتمرار ه ــذا الكيــان القبلــي ممكنــا ،واذا ك ــان
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صـحيحا أن الصـراعات بــين القبائــل والتــدخل الخــارجي شـكل عامــل محاف ـة بالنســبة لليبيــين ،وأدي ل هــور
أشــكال شــتا مــن التواف ـي و المص ـالحة و هــور زعامــات كانــت ت هــر فــي أوقــات الن ازعــات المتفج ـرة بــين
القبائل مما يعني استحالة استغناء القبائل عن قبول التحكيم السلمي للصلحاء.

فصــلحاء القبائــل خاصــة مــنهم أولئــع الــذين ح ـوا بمكانــة خاصــة كالشــرفاء والم ـرابطين ،كانــت لــديهم
ســلطة خفيــة لكــن قويــة ولهــا فاعليــة ،لقــد كــان ه ـؤالء الصــلحاء مــدرجين بشــكل أو بــأخر ضــمن اســتراتجية
الحكومــة التركيــة ،الت ــي كانــت تقتضــي ين ــذاع معاكســة ن ازعــات العص ــيان وتهدئــة غليــان القبائ ــل – ا دارة
االستعمارية االيطالية بوسائل عسكرية لم يسبي لها مثيل ،و ضعت حدا لجدليـة القبيلـة وفرضـت وصـايتها

عل ــي المؤسس ــات القبلي ــة ،مم ــا افق ــد المواجه ــات القبلي ــة طابعه ــا الحرب ــي وحص ــرها ف ــي عالق ــات الق ارب ــة و
التعامــل مــع الشــيو واألعيــان للســيطرة علــا القبائــل ،حيـ

كــان للشــيو واألعيــان حضــور قــو فــي القبائــل

الليبي ــة ،لق ــد أدرع االس ــتعمار االيط ــالي أن ش ــيو القبائ ــل له ــم نس ــي ثق ــافي خ ــاص ،يتك ــون م ــن المكون ــات
الثقافية التقليدية للقبيلة.
ان مسألة انتا شيو وأعيان ووجهاء كانت والزالت من المسائل المهمـة فـي فهـم النسـي القبلـي الليبـي

و اكتشـاف عالقاتــه وتفاعالتــه ،وبــالطبع فــإن تتبــع م ارحـل انتــا األعيــان و الوجهــاء ،ال يكــون ممكنــا بــدون

اس ــتدعاء جمل ــة م ــن الوق ــائع التاريخي ــة والسياس ــية الت ــي ح ــددت بداي ــة األدوار الت ــي يفت ــرل أن يق ــوم به ــا
األعيان والوجهاء ،وهذا ما استوجك منا متابعـة أداء األعيـان فـي كثيـر مـن الحقـول لنصـل فـي األخيـر الـي
نقاط التالية:
أوال :األعي ــان و الوجه ــاء كبن ــاء :ل ــيس الث ــروة وح ــدها م ــا يص ــنع األعي ــان والوجه ــاء فهن ــاع عوام ــل أخ ــري،
تساعد علي انتا الوجاهة االجتماعية ،فالبد من توافر عناصر متعددة تتـوز علـي خبـرات رمزيـة مـن قبـل
ا ر العــائلي والعالقــة مــع الحكومــة المركزيــة واالنتمــاءات الشـريفيه مث ــل "االنتم ــاء الــا أل البيــت" فضــال
عن األسـاس االقتصادي المتمثـل في امتالع األرل و األغنام.
ثانيا :األعيان والوجهاء كاعتراف :ان األعيان والوجهاء هـم بالضـرورة نتـا اعتـراف خـارجي بمعنـي أنـه ال
يكفــي أن يمتلــع الشــخص الثــروة واألرل ليكــون مــن األعيــان ألن األهــم فــي انتــا األعيــان والوجهــاء هــو
االعتراف المحلي والمركزي بها ،فاألتبا وهم أفراد القبيلة هم الشرط المؤسس لألعيان.
ثالثااا :األعيــان كاســتثمار :أن األعيــان والوجهــاء تســتلزم ســلوكا خاصــا بهــا ،فاألعيــان يلــزمهم باســتمرار أن
يحاف وا علا وجاهتهم االجتماعية التي من خاللها يتم االعتراف بهم ،من قبـل األتبـا وغيـرهم مـن ممثلـي
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النخــك المحليــة والوطني ــة ،فاألعيــان يتطل ــك مــنهم دائمـ ـا نوعــا م ــن ا شــهار االجتم ــاعي ،فالبــد اس ــتثمار
الخبرات الرمزية ألجل ابراز الوجاهة االجتماعية.
رابعــا :األعيــان والوجهــاء كاحتكــار :يتطلــك تحصــين الوجاهــة االجتماعيــة وضــمان اســتم ارريتها الــدخول فــي
احتكار عدد من المجاالت المؤثرة في صياغة الفعل االجتمـاعي مثـل اسـتخدام الـدين والسياسـة واالقتصـاد،
ان العمــل فــي هــذه المجــاالت واالســتثمار فيهــا واحتكارهــا يســتلزم مــن األعيــان والوجهــاء أداء مختلفــا يســاعد
فــي انتــا واعــادة انتــا الهيمنــة وا خضــا  .فتوســيع وتقويــة مصــادر النفــوذ واب ـراز الوجاهــة االجتماعيــة،

وحش ــد األتب ــا ومقاوم ــة المنافس ــات ،كله ــا عناصـ ـر تتطل ــك م ــن األعي ــان والوجه ــاء االعتم ــاد عل ــا يلي ــات

تتأرجئ بين التقليد و الحداثة.
مما سبي يتضئ أن التحوالت التي عرفتهـا النخك في ليبيـا بـدءا مـن شـيو القبائـل واألعيـان والحكمـاء

وأهــل الحــل والعقــد ومجــالس الشــور حاليــا ،كــل هــذه التحـوالت لــم تُلــل األدوار التاريخيــة لألعيــان والوجهــاء
كفاعلين أساسين في القبائل ،بل عملت علا تجذير وجاهتهم و تقوية الحاجة الـيهم ،الـا الدرجـة التـي بـات

فيها من المتعذر جدا االستغناء عن خدماتهم في تدبير الشأن العام في القبائل الليبية والمدن الليبية.
ان دخول منافسين جدد الا سجل النخك المحليـة فـي ليبيـا سـواء عـن طريـي الكفـاءة والقـدرات العلميـة
أو عــن طريـ ــي النجاحــات المهنيــة أو عــن طريــي المــال ا ن وتسويقهـ ــا فــي خانــة األعيــان والوجه ـاء ي ــل
متعذ ار بسبك افتقارها الا الشروط الضرورية نتا األعيان.
فاألعيان والوجهاء لم يحاف وا عن وجودهم باالعتماد علـا المـال أو المـؤهالت العلميـة بـل مـن خـالل

االســتثمار الرمــزي للثقافــة وتمتــين العالقــات مــع أف ـراد قبــائلهم و تطــوير قــدرتهم عل ـي فــع رمــوز الجماعــات
والمكونــات الثقافيــة وتأكيــد االنتمــاء لهــذه الجماعــات واالنتمــاء اليهــا ،فاألعيــان وان كــانوا نتاجــا لتــاريخ مــن
التــوترات والص ـراعات التــي مــر بهــا المجتمــع الليبــي فــي م ارحــل مختلفــة ،فهــي ضــرورة سياســية لــم يســتطع
صانع القرار في ليبيـا اليـوم االسـتغناء عـنهم ،فـدوما هنـاع "طلـك اجتمـاعي" علـا األعيـان والوجهـاء بـالرغم

من تعدد وتغير قواعد اللعبة.
في الختام نري تزايد نفوذ األعيان و الوجهاء في المشهد السياسي حاليا ناتن للعوامل التالية:

 -حداثة قيام الدولة العصرية في ليبيا.

 ضعف مؤسسات الدولة مثل النقابات ،ن ام التعليم ،أحزاك ،جمعيات المجتمع المدني. -ضعف التصنيع بل غياك بنية صناعية فاعلة قادرة علا خلي روابط جديدة مخالفة لروابط القبيلة.
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 ت ازيــد الثقافــة القبليــة فــي العاصــمة ط ـرابلس باعتبارهــا مركــز الثقافــة وبالتــالي أدت الــا التماســع بالقبيلــةحي

لم ي هر في العاصمة المعامالت المبنية علا سلوع الحداثة والدافعية لإلنجاز.

 ساهمت الدولة في تجذير التقسيمات ا دارية القبيلة مما زاد في نفوذ األعيان و الوجهاء. -لم تسع الدولة الي استحدا

وحدات جديدة تلغي الحدود و المعالم القبلية الموجـودة بقـدر مـا أضـافت

اليها و تبنتها كمجاالت لتعايي سـلطة الدولـة الـي جانـك سـلطة القبيلـة ،هـذا االسـتيعاك سـمئ ب هـور
سـ ــيطرة الدولـــة علـ ــي الو ـــائف األمنيـــة فـ ــي الن ـــام الســـابي ،اال ان الحيـ ــاة اليوميـــة للقبائـ ــل وأح ـ ـوالهم
الشخصــية لــت مــن اختصــاص أع ـرافهم وقيــاداتهم المتمثل ــة فــي األعيــان والوجهــاء ،ولهــذا نجــد وجــود

ازدواجي ــة ب ــين زعم ــاء القبائ ــل والدول ــة ف ــي ليبي ــا  ،فالدول ــة تتعام ــل بأش ــكال متباين ــة م ــع األعي ــان
والوجهاء فتارة تضعف مكانة الدولة السياسية وفي هذه الحالة تخـف هيبـة الدولـة كقـوة رادعـة وت هـر
قوة األعيان والوجهاء ،وتارة أخري تصبئ الدولـة قـوة رادعـة و بمقـدار ضـعف الدولـة وقوتهـا يت ازيـد

خضو األعيان والوجهاء و تمردهم علي الدولة

و علي ــه نوص ــي الم ــؤتمر ال ــوطني بتش ــكيل المجل ــس األعل ــا للش ــيو تك ــون تبعيت ــه للم ــؤتمر ال ــوطني وفق ــا
للشكل ا تي -:

المؤتـمــــر الوطنــــي العــــــــــــــــــام

مجلس الشيوخ
مهامهو

 - 1نقل الرأي العام لرئيس

رئيس مجلس الشيوخ بالمحافظة

مجلس الشور بالبلدية.
 - 2دراسة المبادرة المحالة اليـهم

 - 3توجيه الرأي العام داخل
مجالسهم للمبادرات التي
يــرغك المؤتمــر ف ــي
تحقيقها.

 -1استغالل رصيدهم العالئقا الذي
يحوزونه داخل مكونات المجتمع
المحلي الذي يرتبطون عضويا.
 -2فاعليتهم االجتماعية مع سلطة

رئيس مجلس الشيوخ بالبلدية

من قبــل رئيــس مجلس
الشور بالبلدية.

مهامهو

اتخاذ القرار.
 -3قدرتهم علا التدخل لذي جميع

رئيس مجلس الشيوخ بالمجلس المحلي

السلطات.
 -4قدرتهم علي "لم الشتات" "يطفي
الفتنة " ولهم القدرة علا اصالن
ذات البين بين المتنازعين.
 -5تبني المبادرات التي يرغك
المؤتمر في تسويقها و انجاحها.
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