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مقدمة

اي��سالوقيقةمس��عىتارج��للوإنيلاي��لمطيب
تصدمق��ه.تق��فتاوقيقةبلئس��ة،فقيرة،متش��وة
ألنه��م ذا��ك تاطرم��ق؛ نلصي��ة عل��ى بلاب��ؤس
مرغب��حن)1(. عي��ل بلحثي��ن تعدوه��ل طلاي��ل

ج.هحرتسرتوند

ُبنيت وزارة الخارجية السعودية في الرياض كي تقطن في وسط محيط المنطقة الوسطى 
كحصن منيع. ُيغلف البوابة األمامية الضخمة للمبنى الدنماركي الطراز مقطع قرآني ژڄ  
في  لألسكفة  اليمنى  الزاوية  باتجاه  صعوًدا  النقش  يبدأ  چژ)2(،  چ   ڃ   ڃ   ڃ    ڃ  
شاهد  يتجّلى  يساًرا،  وبااللتفات  المثبت،  الطويل  المدخل  وعبر  منساب.  ذهبي  مخطوط 
المقطع في مجال رؤية الناظر: ژچ   چ  ڇژ، ثم ينحدر إلى األسفل في الزاوية 

اليسرى من إطار الباب للتتمة، لُيختم النقش: ژڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌژ.
الزوار  يذكر  بيروقراطية،  غاية  ذو  بيان  هو   49:13 مقطع  فإن  السياق،  بهذا  استشهاًدا 
إنسلنية ومبلدئ تاعدل على مقحم دواي نظلم بتشكيل »اإلسهلم الخارجية  وزارة  مهمة  بأن 
الراسخة  االرتباطات  وضعنا  ما  وإذا  التقية)3(.  السعودية  أساسيات  في  تقع  مشتركة«)*( 
جانًبا، فإن وزارة الخارجية توّجه حديثها إلى شعوب وأمم العالم وليس إلى قبائلها. ومن 
آلالف  تصوري  تأطير  كجهاز  إليه  ينظر  أن  للمرء  يمكن  المقطع،  لهذا  بديلة  قراءة  أجل 

 J. Horace Round, peerage and Pedigree: Studies in Peerage Law and Family History  (((
 (London: James Nisbet & Co., 1910) xiii.

سورة الحجرات، اآلية: 13.  (((
ُنقلت من المصدر الذي ذكره المؤلف مباشرة.  (*(

www.mofa.gov.sa/sites/mofaen/aboutMinistry/ ،رؤيتنا«، المملكة العربية السعودية، وزارة الخارجية«  (3(
.Pages/Ministryvision.aspx
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إذ  الماضي،  القرن  نصف  عبر  السعوديين  قبل  من  وُصنعت  ُولدت  التي  األنساب  أشجار 
ڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ      ڃ   ژڄ    49:13 مقطع  الغالب  في  ُيرش 
الفنية  الصيغة  هذه  لب  من  العلوي  الحد  على   )1( ڌژ  ڌ   ڍ   ڍ   ڇ     ڇڇ  
ُيخَرس  العائلة.  شجرة  فوق  يوضع  حين  جديًدا  راديكالًيا  معنى  المقطع  يأخذ  السعودية. 
نداؤه من أجل تعارف متبادل بين األمم، كما تمييزه الواضح للطائفة المسلمة على الهويات 
المكسورة والمخصوصة التي منها ُنضدت اإلنسانية. في هذا البيان الملون والتلميحي عن 
الهوية السعودية الحديثة، تنكفئ أمم العالم وأتقى الناس إلى الخلفية، ويصبح إقرار القرآن 

غير المباشر باالنتماء القبلي الحقيقة المركزية للمقطع وابتهاله. 

العربية  المملكة  في  مهمة  القبلية  األنساب  ُتعتبر  لماذا  شرح  على  الكتاب  هذا  يعزم 
 49:13 المقطع  مع  بقرب  يتصل  الذي  ذلك  معينًا،  ســؤااًل  يوجه  إنه  الحديثة.  السعودية 
خ بها في المملكة: لماذا في بلد متشّبع على نحو ساحق بالتدّين  والسياقات العدة التي ُرسِّ
الشعبي؛ رموزه، قوانينه، مسؤوليه، ُيفهم هذا المقطع من الكتاب المقدس من قبل العديد 
العبارة  ُتنبذ  بينما  المخصوصة،  القبلية  الهويات  على  للتشديد  كرخصة  السعوديين  من 
النهائية الواضحة عن المساواة كملحق؟ ما الذي يمكن أن يشرح النزعة إلى إثبات االنتماء 

القبلي في المملكة العربية السعودية الحديثة؟

صالت  تآكل  من  الرغم  على  الحديثة،  السعودية  للهوية  مركزًيا  مظهًرا  األنساب  تبقى 
المادي  التحول  من  الرغم  وعلى  الديني،  التكّيف  من  تقريًبا  قــرون  ثالثة  نتيجة  النسب 
االهتمام  من  صاعدة  موجة  ظهرت  إذ  النفط)2(.  زمن  في  السعودي  للمجتمع  الُمستحدث 
الضخمة  الكتب  من  آالف  في  متجسدة  الماضي،  القرن  نصف  عبر  المملكة  في  باألنساب 
المنشورة بشكل شخصي، مقاالت، أشجار عائلة ُصنعت من قبل سعوديين، من أجل إثبات 
نسب أسرهم القبلية. تقع النزعة التي يشعر بها العديد من السعوديين للتشديد على االنحدار 
معروفة  عربية  قبيلة  إلى  الطولي  ارتباطهم  إثبات  أي  النَسبية؛  المملكة  ثقافة  لب  في  القبلي 

سورة الحجرات، اآلية: 13.  (((
المهمة  العائالت  من  عدد  هناك  }األنساب{...  العربي  النظام  في  حيوية  أهمية  ذا  موضوًعا  قباًل  كان  »ما   (((
اليوم، بمن فيهم آل سعود، والذين يعنون أنفسهم بتفاهات كهذه في الوصولية الشاغلة للعالم الحديث«. 
العربية السعودية الحديث ال يجب أن  المملكة  تاريخ  القدامى على  النوع للمطلعين  مالحظات من هذه 
 H. St. J. B. Philly, The Land of Midian (London: Ernest Benn Limited, .ُيبنى على أنها نهائية
1957), 45.
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االجتماعي،  المستوى  على  العربية.  الجزيرة  في  التليدة  جذورهم  توطيد  وبذلك  تاريخًيا، 
السعودية  في  توّجه نصي جديد  إلى  أغلبه  في  تحّواًل من مجتمع شفهي  النزعة  تعكس هذه 
ما قبل الحديثة، وأصبحت قدرة المجتمع المتأثر بيروقراطًيا على التعرف أو إنتاج نصوص 
مؤشًرا مهًما إلى األصالة وإثبات مصداقية االنتماء القبلي للمرء في المملكة الحديثة. أما على 
المستوى السياسي فإن هذه النزعة نتيجة الستراتيجية الدولة السعودية، والتي كّيفت كالًّ من 

سكانها البدو والحضر نحو تصّور لالنتماء الوطني محلي رنان ومادي مفيد.

ألغلب المدة التي خضعت للتحقيق، والتي اسُتهلت بانبثاق الوهابية في منتصف القرن 
الوسطى  المنطقة  في  األنساب  توثيق  كان  المعاصر،  يومنا  من  قريًبا  وُختمت  عشر  الثامن 
والقبائل  المنطقة  لقرى  البارزة  واألسر  الُحّكام  بأنساب  محدودة  أي  محصورة؛  ممارسة 
استقرار  مع  فقط  األهمية  شديد  وسياسي  اجتماعي  كأمر  األنساب  توثيق  انبثق  البدوية. 
السعوديين ذوي األصول  العالمية، واستيعاب كل من  السعودية بعد الحرب  جماعات بدو 
البدوية والحضر في مشروع وطني جديد، على الرغم من أن األنساب كانت محورية للحياة 
إاّلّ أنها بقيت بقسم  االجتماعية والسياسية بالنسبة إلى الناس في السعودية ما قبل الحديثة، 

كبير غير ُمعبَّر عنها حتى العهد الحديث، حين لم يعد باإلمكان اعتبارها أمًرا مسّلًما به.

العربية  المملكة  له  خضعت  كالذي  سريع  مــادي  لتحول  قلة  مجتمعات  خضعت 
كانت   ،1744 في  األولى  السعودية  الدولة  تأسست  فحين  العشرين.  القرن  في  السعودية 
العثمانية  القوات  هزمت  أن  وبعد  أرض.  لباطن  المعروفة  المحصالت  والكمأ  الِضباب 
السعوديين في 1818 وشرعوا باحتاللهم الوجيز للمنطقة الوسطى، كان شح األكل والماء، 
ضمن معيقات لوجستية أخرى، هو ما أجبر العثمانيين على التراجع بسرعة وترك المنطقة 
مخازن  عن  للتنقيب  أمريكيون  مهندسون  ُجنَّد  وحين  الخاصة)1(.  لمصادرها  المنبوذة 
العزيز  عبد  والحالية،  الثالثة  السعودية  الدولة  مؤسس  ِقبل  من  الثالثينيات  أوائل  في  المياه 
ابن سعود، شّدت انتباههم المادة السوداء اللزجة التي ستغّير مجرى التاريخ)2(. كان لمثل 
التسارع الذي نتج عن الحركة السكانية ورؤوس األموال إلى المملكة وحولها،  خصوًصا 
النفط  من  تجارية  كميات  اكتشاف  وّلدها  التاريخ  في  قليلة  سوابق  الستينيات،  بعد 

R. Bayly Winder, Saudi Arabia in the Nineteenth Century (London: Macmillan, 1965), 18 - 19.  (((
 Toby C. Jones, «State of Nature:The Politics and Water in the Making of Saudi Arabia»,  (((
 in Water on Sand: Environmental Histories of the Middle East and North Africa, ed. Alan
 Mikhail (Oxford: Oxford University Press, 2012), 239 - 40.
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وكيف  لماذا  تحديًدا  التحول،  لهذا  ُمختبرة  غير  عاقبة  الكتاب  هذا  يستكشف   .1938 في 
تحّول مخزون شفهي في أغلبه من المعرفة االجتماعية والثقافية، تحديًدا األنساب العربية، 
إلى الطباعة. مع انبثاق النص كمحور موثوق تتشّكل حوله هويات الجزيرة العربية الجديدة، 
تجلت للسعوديين فئات غير مسبوقة من المعضالت. اآلن يمكن تخيل تجاويف من توثيق 
الممتدة  المرء مع أسرته  التي ربطت  للقديم  الضبابية  األنساب تكمن في مفاهيم األنساب 
أو  نفسه  المرء  أصول  بخصوص  الشكوك  الحت  كما  أسطورية،  أو  تليدة  قبيلة  سلف  إلى 
جيرانه. استهلت هذه الفئات الجديدة من المعضالت، تأريخية وشخصية في ما مضى، نوًعا 

جديًدا من الصراع للتشديد على االنتماء ضمن المساحات المتخبطة للمملكة الحديثة.  

الكتاب في األساس هو لدراسة ادعاءات األنساب عند السعوديين ذوي األصل  هذا 
الحضري، أو السعوديين الذين يعود أصل أجدادهم إلى واحدة من المدن والقرى الزراعية 
السعودية المتناثرة. مدن كهذه تتضمن الرياض؛ عاصمة المملكة الحديثة، والتي أصبحت 
متناهية  معزولة  قرى  إلى  باإلضافة  ضخم،  سكاني  تجمع  مركز  عشر  الثامن  القرن  بعد 
أن  من  الرغم  فعلى  عائالت.  بضع  عن  يزيد  ال  ما  النخالت  من  حفنة  حوت  حيث  الصغر 
أنهم  إاّلّ  الجذري،  عشيرتهم  أصل  مع  مباشر  اتصال  عن  قصيين  كانوا  ما  غالًبا  األجيال 
باستثناء  بدوية،  القبائل  تلك  أغلب  تاريخًيا،  معروفة  عربية  قبائل  من  بانحدارهم  يؤمنون 
قبائل مثل بني زيد وبني تميم الذين هم حضر في الغالبية. الطريقة التي يتصور بها المدنيون 
المكان  عبر  باألنساب  عالقتهم  الفالحين  الريفيين  هــؤالء  من  المنحدرون  الحديثون 

والزمان هي واحدة من االهتمامات المركزية لهذا الكتاب.

بما  الكتاب  ُيعنى  ال  القبلية)1(،  والهوية  القبائل  عن  عدة  دراسات  من  العكس  على 
يحصل  بما  ُيعنى  مثلما  المركزية،  المدن  على  تتعّرف  حين  البدوية  للمجموعات  يحصل 
للتصور االجتماعي الحضري حين يؤتى بالمجموعات البدوية إلى الحياة الحضرية. فحين 
البدوية، فإني  القبلية  البدوية السعودية وُأسائل عن الهوية  أكّرس بعض االهتمام لألنساب 
ادعاءات  ضدها  تقف  التي  والتاريخية  االجتماعية  الخلفية  توضيح  أجل  من  ذلك  أفعل 

 Madawi al - Rasheed, Politics in an Arabian Oasis (London: I.B. Tauris,1991); Tribes and  (((
 State Formation in the Middle East, ed. Philip S. Khoury and Joseph Kostiner (Berkeley:
 University of California Press 1990); David Sneath, The Headless State: Aristocratic
 Orders, Kinship Society, and Misrepresentations of Nomadic Inner Asia (New York:
Colombia University Press, 2007).
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المد  خالل  من  الحضر  ــ  البدو  ثنائية  متابعة  أثناء  أعرض  أن  أتمنى  الحضرية.  األنساب 
التصور  في  النسب  سلوكيات  وفاعلية  ديناميكية  الحديث،  السعودية  تاريخ  في  والجزر 
أخرى  مجتمعات  لسلوكيات  كامتداد  وعرضها  الحديثة  للمملكة  والسياسي  االجتماعي 

تشهد تحّواًل سريًعا. 

ما معنى القبيلة التي يّدعي السعوديون انتماءهم إليها؟ أظهر األنثروبولوجيون أن مفهوم 
المنظمات  أو صيًغا من  اقتصادية عديدة، أصواًل عرقية،  نشاطات  يبدون  أناًسا  يعني  القبيلة 
االجتماعية السياسية)1(، عوًضا عن كيانات ثابتة وغير متغيرة، لعلنا قد تكّيفنا على اعتبارها 
كذلك، فإن أفضل ما ُيعتقد في القبائل العربية ما قبل الحديثة أنها مراحل من تكوين المجتمع 
في األسماء  المثال  التغير جلي، على سبيل  والسياسي. هذا  البيئي  بالظرف  منوط  وانصهار 
أغلبه  ُيرى  أن  يمكن  القرون،  خالل  واألسر  العشائر،  السعودية،  القبائل  لُعصب  المتغيرة 
مدموًجا داخاًل وخارًجا في الذاكرة الشفهية والموثقة. يمكن للمرء من خالل غموض وجالء 

تلك األسماء أن يتتبع التاريخ البيئي، واالجتماعي، والسياسي للجزيرة العربية)2(.

هيئته  في  القبلي  النظام  ُيثّبت  الهيكلة  متين  أمر  هو  التغّير  عن  االنطباع  هذا  يمنع  ما 
ودارسون  محليون  عاملون  أثبت  النسب.  األبوي  االنحدار  أيديولوجية  وهو  أال  المتنوعة 
الدم  انحدار  مبدأ  خالل  من  معناها  على  القبيلة  حصول  فكرة  بأن  السواء  على  غربيون 
إذا كان  الرغم من هذا  القبلية. على  النظم  أبوي قممي هي مركزية لتصور  عبر خط سلفي 
فإنه ال  العالقات االجتماعية والسياسية،  بها في  ُيعبر  التي  اللغة  االنحدار األبوي غالًبا هو 
خالل  من  األبوية  األنساب  صلة  شرح  بغية  العالقات)3(.  هذه  تشكيل  كيفية  وحده  يحدد 
قصة األنساب السعودية الحديثة، ولماذا الهوية القبلية شديدة المركزية في هوية السعودية 
الخطابات  ضمن  من  كواحد  النسب  أبــوي  االنحدار  فكرة  مع  أتعامل  فإني  الحديثة، 
حدة  على  منها  كل  معرفة  جرت  والتي  المدى،  الواسعة  والسياسية  والدينية،  االجتماعية، 

من خالل مادة عربية مركزية متميزة وسياق تاريخي.

 Al - Rasheed, Politics in an Arabian Oasis, 17 - 19; Dale F. Eickelman, The Middle East  (((
 and Central Asia: An Anthropological Approach (Upper Saddle Level: Prentice Hall,
 1998), 124; Lois Beck, «Tribes and The State in Nineteenth - and Twentieth - Century Iran»,
  in Tribes and State Formation in The Middle East, 187 - 90.
 - Engseng Ho, «Names Beyond Nations: The Making of Local Cosmopolitans», Etudes  (((
 Rurales 3, no. 163/4.

Eickelman, Middle East and Central Asia, 141.  (3(
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حدود  إلى  الحديثة  السعودية  العربية  المملكة  في  للدولة  المتأني  التوسع  أفضى  لقد 
السبب  إلغاء  إلى  الجسدي،  واألمــان  االقتصادية  الحاجيات  وتأمين  المتوارث  القبيلة 
الوجودي للنظام القبلي، وبالرغم من هذا تشبثت فكرة القبيلة واالنتماء القبلي في التصّور 
المرء  ارتباط  إعــادة  في  شخصية  رغبة  أنه  على  تبريره  يمكن  مما  وأبعد  بقوة  السعودي 
الذي  االنقطاع  مساحة  تقليص  منه  ُيراد  تأريخي  اهتمام  أو  المألوف،  غير  الجديد  بموطنه 
للدولة  أن ُيحسب  الموثَّق)1(. يجب  السعودية عن حاضرها  الشفهية  الثقافة  يفصل ماضي 
السعودية انبثاق ثقافة المملكة في األنساب. لقد بثت الدولة روًحا جديدة في الهوية القبلية 
مدني  التحاد  المعنى  ذات  الوحيدة  الصيغ  من  واحدة  إياها  مانحًة  ممارساتها،  خالل  من 
أصول  من  سعوديون  هم  الكتاب  هذا  في  الرئيسيين  األعضاء  إن  المملكة.  في  به  مصرح 
حيث  شك  محل  أو  منه،  متأكد  غير  أو  فيه،  مرغوب  غير  القبيلة  أصل سالالتهم  حضرية، 
السعودية  لدولة  الحيوية  السياسيات  أنتجته  أمر  وهو  طبيعًيا،  تطلًعا  ببساطة  القبيلة  تصبح 

الحديثة بجعل األنساب مركز التصور االجتماعي للجزيرة العربية.

األنساب  عالمة  وعمل  حياة  فإن  والسياسية،  االجتماعية  مًعا،  الخيوط  هذه  بربط 
الدراسة.  هذه  في  مركزية  نقطة  تشكل   )2000 )توفى  الجاسر  حمد  والمؤرخ  )النجدي( 
في  الحديثة  األنساب  ثقافة  على  التدليل  عن  مسؤواًل  الجاسر  كان  آخر،  فرد  أي  من  فأكثر 
1909 في قرية  العالمة عام  ُولد هذا  المملكة، من خالل تعريف أهدافها وتطبيع وسائلها. 
التاريخ  لهذا  رئيسي  كمرجع  حياته  مسيرة  خالل  نجمه  ليصعد  الوسطى،  بالمنطقة  طينية 
لنسب  المنظم  التدوين  إلى  األخيرة  سنواته  في  الجاسر  عمد  حين  بالمنطقة.  والتراث 
سكان المملكة، كان مضطًرا لمواجهة ضمور النصوص الموثقة لتاريخ المنطقة الوسطى، 

والموقع الطاغي للتقليد العربي الشفهي في حفظ ونقل المعرفة عن هذا التاريخ.

من  أبعاد  ثالثة  الحديثة  الهوية  صناعة  عن  المؤثرة  دراسته  في  أندرسون  بندكت  ُيفرد 
الحياة الثقافية للعالم ما قبل الحديث، والتي أدى انحسارها إلى انبثاق القومية الحديثة في 

من أجل توضيح أن االنقطاع لم يفصل بين الماضي اإلسالمي وحاضر السعودية فقط، بل في المعضلة   (((
يتعلق  سياق  في  االنقطاع  نقاش  أجل  من  السعودية.  تاريخ  في  والنصي  الشفهي  المجالين  بين  التنافسية 

بالموضوع انظر:
 Muhammad Qasim Zaman, The Ulama in Contemporary Islam: Custodians of Change
 (Princton: Prinston University Press, 2002), 7 - 10.
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أوروبا ومناطق أخرى)1(. كان من ضمن تلك األبعاد نزع تاج الالتينية كلغة موِحدة للسلطة 
من  للعديد  الوطنية  اللغة  تكتنف  التي  الالتينية  باللهجات  واستبدالها  والدنيوية،  المقدسة 
المشروع  بعد  ما  آثار  ففي  موازية؛  عملية  تتجلى  األوسط  الشرق  في  أنه  بيد  أوروبا.  دول 
اإلدارة  قبل  من  الُمستعارة  واأللمانية  الالتينية  اللهجات  تخلت  االستعماري،  األوروبي 
االستعمارية عن الكثير من نفوذها لمصلحة العربية؛ لغة العرب المقدسة، والتي تم حفظ 
اندماج  كان  رة.  ُمحوَّ بطريقة  ولو  العربية،  لألمة  الجديدة  اللغة  جعلها  طريق  عن  قداستها 
اللغتين المقدسة والدنيوية أكثر وضوًحا في المملكة العربية السعودية التي لم تشهد وضع 
يد استعماري مباشر عليها، وشهدت قبضة التدين الوهابي المحكمة على التصور السياسي 
الصحف  ثقافة  السعودية،  العربية  المملكة  في  العامة  الثقافة  صب  جرى  لقد  السعودي. 
والكتب التي كان حمد الجاسر رائدها، في قالب ديني ُحددت أعرافه منذ البداية باألوليات 

المحافظة للمؤسسة الدينية ومؤيديها من أصحاب السمو.

هذا  زعزعة  إلى  الخمسينيات،  في  ادعاه  ما  على  راهن  حين  الجاسر  حمد  هدف  لقد 
االنصهار للمقدس والدنيوي في ضمن هذه الثقافة العامة المنبثقة. لقد ُحكم على الجاسر 
بالموت من قبل المؤسسة الدينية الوهابية وُنبذ من قبل النظام السعودي لمحاوالته توسيع 
الوسطى. واضطرته أحداث  المنطقة  السياسية في  بها والمشاركة  الُمصرح  المعرفة  حدود 
كهذه إلى إعادة توجيه حياته نحو دراسة تاريخ الجزيرة العربية والتراث. وأثبتت األنساب 
الجاسر.  بحثها  التي  تلك  كل  من  بالجدل  امتالء  وأكثرها  لقرائه  جذًبا  المواضيع  أكثر  أنها 
إرث  قوة  تلك  كانت  قباًل.  يعرفه  لم  متدفق  ثقافي  باهتمام  العالمة  قوبل  الباب،  هذا  بفتح 
»حقائق«  إلى  وتفصيلها  تصنيفها  إلى  الجاسر  سعى  والتي  للسعودية،  الشفهي  األنساب 

موثقة على الرغم من كل ميوعتها، وتأرجحها، وإبهامها.

تاريخ �ل�سعودية بين �ل�سفهي و�لن�سي
لهذا  المركزي  االهتمام  هي  والتي  الوسطى،  للمنطقة  الشفهية  الثقافة  خلفية  تقصي 
من  الشفهية  بينما  الحديثة)2(.  السعودية  العربية  للمملكة  فهم  ألي  حاسم  لشيء  الكتاب، 

Benedict Anderson, Imagined Communities (London: Verso, 2006), 7 - 10.  (((
سعد عبد اهلل الصويان، تاصورتءتاعربية:ثقلفتهلوشعرهلعبرتاعصحر )بيروت: المركز الثقافي العربي،   (((
المترجمة(  العربي.  الثقافي  المركز  وليس  والنشر  لألبحاث  العربية  الشبكة  عن  صادر  )الكتاب   .)2010

=لدور الشفهية كنموذج للتأول التاريخي واألنثروبولوجي في سياقات أخرى انظر:
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الحديثة  األنساب  ثقافة  تطور  لفهم  جدواها  أن  إاّلّ  عليها،  ُمختلف  تحليلية  فئة  شك  دون 
ُيقلل من أهميته أو ُيهمل عرًضا)1(. تجتمع نقاط  وتاريخ المملكة بشكل عام ال يمكن أن 
عدة لتفضيل هذا النموذج التحليلي، من ضمنها الهيمنة التاريخية للسكان البدو في مناطق 
المناطق،  تلك  لتاريخ  الضامر  التوثيق  أي  الحديثة)2(؛  السعودية  العربية  المملكة  تشكيل 
المملكة  في  الوسطى  المنطقة  هيمنة  أهمية،  وأكثر  وأخيًرا،  الوسطى،  للمنطقة  خصوًصا 
البدوية  الثقافة  كانت  وحيث  غيرها  من  أكثر  البداوة  فيها  انتشرت  التي  المنطقة  الحديثة، 
معروف  اإلسالمي  للتاريخ  العريض  المسح  من  الوسطى  المنطقة  غياب  إن  تأثيًرا.  أكثر 
تنبثق  الهامشي أن يكون أقل أهمية لو لم  التأريخي  بشكل واسع)3(، وكان يمكن لموقعها 
المنطقة كمركز قوة وسلطة في المملكة العربية السعودية الحديثة، والتي ُتعد اليوم العضو 
العربي الوحيد في مجموعة العشرين لألمم الثرية، ولعلها الدولة الوحيدة األكثر تأثيًرا في 
الشرق األوسط الحديث. تحت هذه الحلة الجديدة، تحولت ما كانت تعد يوًما منطقة نائية 
قصية إلى حاكمة للثقافة وللهوية الوطنية، ولقد كان موقع حمد الجاسر كمعجمي ونسابة 

للمنطقة حاسًما ألن يمنح صوًتا لهذا التحّول.

 Literacy in Traditional Societies, ed. Jack Goody (Cambridge: Cambridge University  
 Press,1968); Jack Goody, The Interface between the Written and the Oral (Cambridge:
 Cambridge University Press,1987); Jack Goody, The Power of the Written Tradition
 (Washington, Smithsonian Institution Press, 2000); Eric Havelock, Preface to Plato
 (Cambridge: Harvard University Press, 1963); Walter Ong, Orality and Literacy: The
 Technologizing of the World (London: Methuen, 1982); Andrew Shryock, Nationalism and
 the Genealogical Imagination: Oral History and Textual Authority  in Tribal Jordan
 (Berkeley: University of California Press, 1997); Paul Dresch, Tribes, Government, and
History in Yemen(Oxford: Oxford University Press,1989).

لالستزادة من النموذج انظر الصويان، تاصورتءتاعربية، 13 - 46، 227 - 320. للنقد انظر:   (((
 Joseph Massad, «Reviving the Discredited», review of Nationalism and the Genealogical  
 Imagination: Oral History and Textual Authority in Tribal Jordan by Andrew Shyock, Journal
of Palestine Studies 27, no.1 (1997): 103 - 6.
حمد  المقيمة.  الزراعية  المجتمعات  هيمنت  حيث  )عسير(  باستثناء  للمملكة  الجنوبي  الغرب  لعل   (((
الجاسر،فيسرتةغلمدوزهرتن:نصحص،مشلهدتا،تنطبلعلا )الرياض: دار اليمامة للبحث والترجمة 

والنشر، 1971(، 9.
عبد اهلل بن عبد الرحمن البسام،عليلءنجدخاللثيلنيةقرون، المجلد 1 )الرياض: دار العاصمة للنشر   (3(

والتوزيع، 1998(، 11 - 12؛ 
 Uwaidah M. al - Juhany, Najd Before the Salafi Reform Movement: Social Political and  
 Religious Conditions During the Three Centuries Proceeding the Rise of the Saudi State
 (Reading: Ithaca Press,2002),4 - 5; Michael Cook, «The Historians of Pre - Wahhabi Najd»,
Studia Islamica no.76 (1992): 163 - 76.

=
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الشفهي من خالل  العربية  الجزيرة  تقليد  أيًضا على تسّيس  الضوء  الدراسة  تسلط هذه 
تعاملها مع حياة وعمل حمد الجاسر كنقطة وصل بين أمتين مختلفتين في األنساب. لفهم 
الحاد  والنقد  الشفهية  مفهوم  باختصار  سأراجع  فإني  الشفهي،  العربي  بالتقليد  المقصود  ما 
طريق  عن  خاصة  كأبستمولوجيا  الشفهية  ذكر  تطوير  جرى  للتحليل.  كوسيلة  الزمها  الذي 
سلسلة متنوعة من العلماء كهدف لمراجعة امتياز مكانة النصوص في تأويل الظواهر التاريخية 
واالجتماعية عبر أحقاب من الزمن والقارات. رفع العلماء الذين عملوا على ثنائية الشفهي ــ 
النصي امتياز مفهوم النقل الشفهي بجعله وحدة للتحليل، مركزين اهتمامهم على مجتمعات 
جماعات  على  مقصورة  والكتابة  القراءة  كانت  حيث  الشفهية  المعرفة  صيغ  فيها  هيمنت 
ذات امتيازات محددة )على سبيل المثال الطبقات الكهنوتية، العلماء الدينيين(. كانت تعتبر 
الثقافة النصية من قبل هؤالء العلماء األسلوب المهيمن للتواصل في العالم الغربي الحديث، 

وكمحصلة نهائية لالتجاه الذي كانت تتحول نحوه الثقافات الشفهية الالغربية)1(.
في  الشفهي  التقليد  لتأثير  نّظروا  الذين  أوائــل  من  كان  الذي  قــودي،  جاك  نظر  في 
المجتمعات الالغربية بطريقة منظمة، كانت اليونان القديمة حيث انتشرت القراءة والكتابة 
هي النموذج األصلي لهذه المحصلة النهائية. تعامل قودي، مع القراءة والكتابة كآلية سببية 
الشفهي  ثنائية  ُقيدت  لذا  آخر.  عامل  أي  من  أكثر  اليونانية  الحضارة  تنمية  على  التأثير  في 
كنموذج  المقابل  في  خدمت  والتي  القديم،  اليونان  تفوق  في  كسبب  بدايتها  منذ  النصي  ــ 
اليونان  مع  التكافؤ  في  فشلها  كان  وبالتالي  المعاصرة،  الالغربية  المجتمعات  به  ُتقاس 
للوعي  معيارين  والقراءة  الكتابة  على  والقدرة  الشفهية  كانت  السياق.  ضمن  جلية  خاصية 
بشكل  ُمرتبطة  مؤشراتهم  وكانت  أونغ،  والتر  مثل  أكثر،  نفسي  منحنى  ذوي  علماء  لدى 
حتمي بوجود أو غياب تقنيات الكتابة واإلنتاج النصي في مجتمع ُمعطى. منح العلماء في 
الشفهية والنصية اعتباًرا قلياًل لدور الدولة الحديثة في تطويق الثقافة الشفهية أو دعم صيغ 
معينة من النص بالرغم من انشغالهم بشكل أساسي بتأسيس تعاريف جديدة للحديث. في 

 Rosalind Thomas, Literacy and Orality in Ancient Greece (Cambridge: Cambridge  (((
 University Press, 1992), 15 - 28; Orality and Literacy: Reflections across Disciplines, ed.
 Keith Thor Carlson, Kristina Fagan et al. (Toronto: University of Toronto Press,2011), 3 -
 18. For a critique of Goody from an Arabian vintage point, see Brinkley Messick, «Legal
 Documents and the Concept of ‘Restricted Literacy’ in a Traditional Society», International
 Journal of the Sociology of Languages no.42 (1983): 41 - 52. See as well Brinkley Messick,
 The Calligraphic State: Textual Domination and History in a Muslim Society (Berkley:
University of Clifornia,1993).
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الدينية  المؤسسة  ضمن  عون  والُمشرِّ الدولة  دعمت  المثال،  سبيل  على  السعودية  الحالة 
الصيغ  تاركين  الحديث،  مع  لالرتباط  مهيمنة  كصيغة  الدينية  والكتابة  القراءة  الوهابية 

الشفهية خاضعة وبخسة. 
إنتاج  في  الشفهي كمكون ضروري  التحّول  وآخرون،  ميسيك  برينكلي  استعرض  لقد 
مكان  أي  في  كما  وُعمان  اليمن  ففي  التقليدية)1(.  العربية  المجتمعات  في  الكتابية  المعرفة 
الدينية ُتغرس تقليدًيا  الديني؛ كانت المعرفة  التعليم  التسميعي« من نواة  آخر، كان »النسخ 
عن طريق النقل الشفهي للنصوص وليس مجرد نسخ المخطوطات من مخطوط آلخر. يمنح 
توجه ميسيك مع هذا امتياًزا للصيغة الشفهية التي ُأرسيت كمرجع نصي، تاقرآن، والذي كان 
زلق  هنا  الُمستقصى  األنساب  توثيق  تقليد  إن  الحضرية.  المجتمعات  على  مقتصًرا  امتالكه 
ومحاولة شخصانية أكثر بكثير من التقليد القانوني الذي يتوجه إليه ميسيك، ولذا يفتح الباب 
العتبارات مختلفة لدور السرد الشفهي وللتزكية الذي يحتويه. كشخصية حضرية تسرد تاريخ 
األنساب الحضرية، والتي في أغلب أجزائها ُتقصي البدو، يوائم حمد الجاسر القالب الثقافي 
الُمحضر من قبل الشريعة الدينية المهيمنة على مقره، الوهابية. بيد أنه بالرغم من مجهوداته 
للتسامي فوق معيقاتها المحلية والتباساتها، بقي العالمة مدينًا لألبستمولوجيا الشفهية، والتي 
كان لها القليل في ما يخص الوهابية مقارنة بالخلفية البدوية أو األمية لحياة الجزيرة العربية 
بمصدره  الوسطى  المنطقة  أنساب  وعي  بها  ُغرس  التي  الشفهية  الثقافة  كانت  المستوطنة. 

األمي أو البدوي مرتبًطا اسمًيا فقط بمرجع نصي إسالمي.
التي  الشفهية  الثقافة  كانت  السياسية،  والسلطات  الديني  الوسطى  المنطقة  منظور  من 
هي موضع نقاش هنا بعًدا لنمط تفكير بدوي تلفيقي ومتخيل بشكل ال يقارن، والذي كان 
يجب أن ُيروض عن طريق السلطة الُمحِددة للنص إذا ما كان على مشروع محمد بن عبد 
قرارة  داخل  من  مفروًضا  بذلك  التطوري  التكيف  هذا  كان  ينجح.  أن  الحضري  الوهاب 
حاًل  تكن  ولم  المنطقة،  نفس  من  فاعلين  وسياسيين  متدينين  طريق  عن  الوسطى  المنطقة 
انبثق من تطبيق معايير ذات قوالب غربية)2(. يزعم هذا الكتاب أن وعي األنساب نجا من 

بالمثل وحتى منتصف القرن العشرين، كانت الثقافة في مقر األباضية في ُعمان محصورة على علماء دينيين   (((
- Messick, Calligraphic State, 15 - 36; .بعدد األصابع،  والذين غالًبا ما أتوا من أنساب قبلية بارزة
 Dale F. Eickelman, «Traditional Islamic Learning and Ideas of the Person in the Twentieth  
 Century», in Middle Eastern Lives: The Practice of Biography and Self - Narrative, ed.
 Martin Kramer (Syracuse: Syracuse University Press, 1991), 50 - 52.

 Messick, Calligraphic State.  (((
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هذا التكيف وانجر إلى حياة االستقرار وتبدل عن طريق التقاء قوى اجتماعية وسياسية في 
الشفهية  العربية  األنساب  لثقافة  عليه  أحافظ  الذي  الخيط  تتبع  يفتح  كما  الحديث.  العصر 
أثناء ما يتم امتصاصها من قبل الحياة النصية للمملكة الحديثة، آفاًقا جديدة للنظر في النمط 
ضمن  التفاعالت  عن  جديدة  استبصارات  يمنحنا  كما  العربية،  للمجتمعات  االجتماعي 

مساحة من القوى الحضرية والبدوية، الدينية والدنيوية، المؤسساتية والفردية.

خالل  من  الحديثة  السعودية  تاريخ  على  الشفهية  الثقافة  خلفية  تأثير  إلى  أتوجه  كما 
لهذه  الرئيسية  االهتمامات  أحد  تزامنية.  واألخــرى  زمنية،  واحــدة  مواتيتين،  نقطتين 
أحدد  إني  الزمن.  عبر  العربية  األنساب  مراجع  طبيعة  في  المتغيرات  فحص  هو  الدراسة 
بخصوص  مرجعية  عبارات  إنتاج  على  القدرة  بها  انتقلت  التي  العملية  الدراسة  هذه  في 
من  شبكات  وتوزيع  نشر  إلى  القبيلة  وشيوخ  المحلية  القرية  صعيد  من  العربية  األنساب 
المملكة كأول  العامة في  الثقافة  تنمية  الجاسر، والذي كان رمًزا مهًما في  العلماء كحمد 
المحيط  وخارج  داخل  تحرك  الذي  الجاسر  حمد  كان  الوسطى.  المنطقة  في  إخباري 
المملكة  ثقافة  في  انتقالًيا  رمًزا  الشبكات،  تلك  حمى  عن  بعيًدا  وليس  للدولة  السياسي 
معرفة  يملك  كمبشر  معه  تعاملوا  السعوديين  عوام  أن  من  بالرغم  لألنساب.  الحديثة 
بيد  األمة،  ضمن  انتماؤهم  زواجاتهم،  مستقبل  حميمية؛  مؤرقاتهم  أكثر  بخصوص  غيبية 
للدولة.  الشغوفة  النظرة  من  باألنساب  الخاص  مشروعه  لتحمي  كافية  تكن  لم  هيبته  أن 
للتحرك  القابلية  الزمن  عبر  تتجلى  تاريخية  كظاهرة  األنساب  توثيق  دراســة  تمنحنا 
من  الُمنتجة  كتلك  األنساب  نصوص  من  معينة  لسلسة  البينة  الحقيقة  ادعــاءات  خارج 
التي  النسب  وأيديولوجية  الدولة  لمركزية  القوي  التصاعد  على  تركز  كما  الجاسر،  قبل 
من  أخرى  أبعاد  تتبع  أيًضا  الطريقة  بهذه  العربية  الجزيرة  أنساب  دراسة  تمنحنا  دعمتها. 
التاريخ  صفحات  في  القبليين  غير  انبثاق  المختبرة.  غير  والسياسية  العربية  الجزيرة  حياة 

السعودي لهو مثال جيد على ذلك.

تاريخي من صفحات  الذين كانت سالالتهم موضع شك  القبليين  لقد غاب كل غير 
لثقافة  الرئيسيين  النصراء  اآلن من ضمن  مع هذا هم  الحديثة،  قبل  ما  للسعودية  األحداث 
في  القبليين  وغير  القبليين  السكان  بين  االختالط  أدى  الحديثة.  المملكة  في  األنساب 
على  التشديد  إلى  القبلي  األصل  ذوي  بالسعوديين  متكافئين  كمواطنين  الحديثة  المملكة 
االنقسامات الشبيهة بالطبقية، والتي ُوجدت تاريخًيا في مجتمع الجزيرة العربية. نكأ إنكار 
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أخذ  والتي  الوسطى،  المنطقة  في  اجتماعية  جروًحا  القبليين  غير  للسكان  النسب  شجرة 
من  الحضرية  األصول  ذوو  السعوديون  سعى  تطبيبها.  عاتقه  على  الجاسر  حمد  العالمة 
خالل البحث عن األنساب إلى جعل جذورهم القبلية مؤكدة في مجلدات حمد الجاسر. 
في  الحديثة  األنساب  ثقافة  بهما  تتميز  اللذين  والنمو  السعي  هذا  صيغ  تقصي  فإن  ولذا 

المملكة هو جزء مهم من هذا الكتاب.

فن �لت�سلق �الجتماعي من �الأندل�س �إلى �ل�سعودية
يمكننا النظر إلى وقت وزمن قصي عن السعودية الحديثة، بين القرن السادس والسابع 
عشر تحديًدا وفي مدينة إشبيلية األندلسية حيث استندت الخلفية التي تجلت منها األنساب 
السعودية الحديثة. لقد تلبست المدينة هوس األنساب بطريقة موازية في جوانبها العدة مع 
قصتنا. هناك، كما في المملكة العربية السعودية، غّير انسكاب مصدر جديد خارجي للثروة 
ــ الذهب من العالم الجديد ــ تراتبية المجتمع. اضمحلت طبقات النبالء المكونة غالًبا من 
الكثير  ينحدر  الذين  الجدد  األثرياء  التجار  تدفق  نتيجة  النسب  نقاء  عنهم  ُعرف  مسيحيين 
منهم إلى أصل يهودي أو مسلم. بدأ عدد متزايد من هؤالء التجار الصاعدين بالسعي لنيل 
ألقاب أرستقراطية، والتي تطلبت منهم إثبات نقاء دمهم بشراء طريقهم للنبل اإلشبيلي عبر 
يعملون  المسلم ومقابلتهم ألُصالء)*(  أو  اليهودي  ارتباطهم  تورية  تزوير نسبهم من خالل 
يقابلهم.  لمن  الحقيقية  األصول  كشف  مهمتهم  كانت  والذين  محافظين،  أنساب  كعلماء 
االجتماعي  التحول  على  يعترض  الذي  القديم  أشبيلية  لنظام  الحربة  رأس  األُصالء  يمثل 
العبر أطلسي الجديد، ولذا عملوا على قلبه غالًبا بوسائل ملتوية. كان  القادم مع االقتصاد 
في مرحلة ما  مفتاح خطتهم هو حيازتهم العقيدة السياسية واالجتماعية للدم الخالص)**( 
من  للقب  الساعون  للمسيحية)****(  المرتدون  يتمكن  لم  معيار  وهو  االسترداد)***(  بعد 

الحصول عليه)1(.

ترجمة )Linajudos( عن اإلسبانية.  (*(
)**)  ترجمة )Limpieza de sangre( عن اإلسبانية.

)***)   ترجمة االسترداد )Reconquista( عن اإلسبانية، وما يقابلها بالعربية مرحلة )سقوط األندلس(، والتي 
بدأت بتوسع الممالك المسيحية داخل األندلس حتى سقوط آخر مدينة أندلسية )غرناطة(.

)****)  ترجمة )Converso( عن اإلسبانية.
 Ruth Pike, Linajudos and Conversos in Seville: Greed and Prejudice in Sixteenth and  (((
  Seventeenth - Century Spain (New York: Peter Lang, 2000).

أشكر جيمس بويدن على هذا المرجع.  



29 مقدمة

وسياسي  تاريخي  سياق  إلى  منقولة  أنها  من  بالرغم  الكتاب،  هذا  في  المروية  القصة 
إنها  والطامحين.  االجتماعيين  المتسلقين  من  مماثلة  مجموعة  تتبع  أنها  إاّلّ  جًدا،  متباعد 
قصة تحكي عن ريفيين كانوا يوًما ما متجانسين وغير طموحين اجتماعًيا، ليتكالبوا بعدها 
من  بالمجمل  الدراسة  هذه  شخوص  جديد.  ومدني  نصي  بسياق  األنساب  في  تمييز  على 
الصغار  األعمال  رجال  والمهندسين،  المدرسين  الحكومية،  األقسام  ورؤســاء  موظفي 
وهم  الرجال،  هؤالء  للثقافة.  الجدد  الطامحين  ــ  والمجالت  الصحف  وقراء  والكبار، 
غالًبا ما يكونون من الرجال، قد ولدوا في قرى لم تصلها الكهرباء والماء بعد، ثم هاجروا 
ألسباب  المملكة  في  السكانية  التجمع  مراكز  إلى  أسرهم  مع  أو  وحدهم  إما  شبابهم  في 
ستناقش الحًقا، كي يبدأ تجذر الخطاب العام عن نبل القبيلة ورفعة األنساب. وبامتالكهم 
على  للحصول  الجديد  السعودي  االقتصاد  في  الطامحون  سعى  أيديهم  في  توثيقية  أدلة 
األصل  أصحاب  السعوديين  أي  الضبابية؛  المكانة  ذات  الجماعة  تلك  في  شرفية  حصة 

القبلي، ولذا ستشغلنا دسائسهم حسنة النية وتواطؤهم بشكل بارز في الصفحات القادمة.
التعمق  تنمية  بقيت  والمغرب،  وعمان،  اليمن،  مثل  أماكن  في  العشرين  القرن  حتى 
مندي في  مارثا  السياسية. وجدت  أو  الدينية  التقليدية  النخب  األنساب محصورة على  في 
المزارعين  الحضر  اليمنيين  اهتمامات  أن  اليمن  شمال  في  لقرية  اإلثني  التصور  دراستها 
باألنساب تخلو من الطموح في أغلبها. عدا االهتمام بأنساب القبيلة كتبجيل محلي لألرض 

و»المهن المحترمة« لألسالف المعروفين من دون تركيز معين على أساطير سلفية)1(.
يمكننا أن نفطن من خالل الظروف التي شرحتها مندي ما كان عليه التصور السعودي 
اجتماعية  بمكانة  الطامحون  يدخل  إذ  النفط.  انتعاش  عن  الناجمة  الطفرة  قبيل  لألنساب 
األنساب  بقصة  المعنية  الرواية  هي  تلك  جديدة.  بمادة  يرغد  مجتمع  في  األنساب  لعبة 
العربي  للريف  المزروعة  الجرف  مصطبات  ضمن  تتجلَّ  لم  والتي  الحديثة،  السعودية  في 
الطبقة  ألصحاب  المتمدنة  الرياض  لفلل  والصلفة  العالية  اإلسمنتية  الجدران  خلف  بل 

المتوسطة.

  Martha Mundy, Domestic Government:Kinship Community and Polity in Northern  (((
.Yemen (London: I.B. Tauris, 1995), 39 - 40 في عمان والمغرب كذلك، إيضاحات كهذه لم تكن 

متوقعة من أناس لم يتوارثوا الرفعة االجتماعية مسبًقا 
Eickelman, Middle East and Central Asia, 171.  
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�أنثروبولوجيا �ل�سعودية
الحديثة، والذي  السعودية  العربية  للمملكة  التاريخ االجتماعي والثقافي  يتطلب سرد 
المؤرخ  يقوم  أن  الدينية،  المملكة  ثقافة  به  تحظى  التي  االمتياز  شبكة  من  ألبعد  يذهب 
بمهمتين كعالم أنثروبولوجي، كما كان حمد الجاسر وكما هو موضوع هذا الكتاب، خاصة 
كما  للسعوديين  النسب  لممارسات  انعكاسات  إنها  إذ  الحديثة،  العربية  األنساب  حالة  في 
والبناء  خاللها  من  الممارسات  هذه  تصور  تم  التي  الشفهية  الثقافية  الخلفية  من  جزء  أنها 
بأن  كوبر  آدم  زعم  لألنثروبولوجيا)1(.  األصلي  المشروع  النسب  دراســة  كانت  عليها. 
عملهم  في  أنفسهم  األنثروبولوجيا  علماء  رأى  العشرين،  وبدايات  عشر  التاسع  القرن  في 
)متوهمين  الحقة  اإلنسانية  آلثار  منقذين  الالغربية  المجتمعات  في  النسب  أنماط  إلجالء 
دراسات  ُعنفت  التصنيع)2(.  قطار  بأنها ُسحنت تحت  اعتقدوا  والتي  يبدو(،  ما  ذلك على 
المشاريع  من  القريب  الرتباطها  األنثروبولوجيين  من  الالحقة  األجيال  ضمن  النسب 
زال  وما  اجتماعًيا)4(،  مبنية  لحقائق  إحيائها  في  أو  الغربية)3(  لإلمبراطوريات  اإلمبريالية 
عبر  كالسعودية  مجتمع  في  النسب  ادعــاءات  أن  بيد  السابق.  إرثها  من  تستفيق  أن  عليها 
نصف القرن الماضي أصبحت من ضمن أحجار الزاوية البارزة للميدان، ووجب أن يكون 

استخدام نموذج النسب وسيلة الستيعاب تاريخ المملكة الحديث.

 W.H.R. Rivers, «Genealogical Method of Anthropological Inquiry», Sociological Review  (((
 3 (1910):1 - 12P; African Political Systems, ed. Meyer Fortes and E. E. Evan - Pritchard
 (London: Oxford University Press, 1940) ; E. E. Evans - Pritchard, The Nuer: A Description
 of the Methods of Livelihood and Political Institutions of a Nilotic People (Oxford: The
 Clarendon Press, 1947) ; Claude Levi - Strauss, The Elementary Structures of Kinship
 (Boston: Beacon Press, 1969); as well as subsequent critiques by Schneider, Bourdieu, Kuper,
   Holy, and others referenced throughout this volume.
 Adam Kuper, The Invention of Primitive Society: Transformations of an Illusion (London:  (((
Routledge, 1988).
 Melborne Tapper, «Blood/Kinship Governmentality, and Cultures of Order in Colonial  (3)
 Africa», in Relative Values: Reconfiguring Kinship Studies, ed. Sarah Franklin and
 Susan McKinnnon (Durham, Duke University Press, 2001), 329 - 55; J. Teresa Holmes,
 «When Blood Matters: Making Kinship in Colonial Kenya», in Kinship and Beyond: The
 Genealogical Model Reconsidered, ed. Sandra Bamford and James Leach (Oxford: Berghahn
Books,2009), 50 - 83.
 David Schneider, A Critique of the Study of Kinship (Ann Arbor: University of  (4)
Michigan,1984).
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نظريات  مبنية على  الماضية  قرون  الثالثة  السعودي عبر  النسب  تمثيل  إن دراستي عن 
األنثروبولوجيا للطبيعة البنائية لعالقات النسب. بيد أن إثبات والء المرء لتوجه كهذا ال يبدو 
النسب كوحدات حيوية  وتمثلت عالقات  ُبنيت  من  وعن طريق  تفصيل كيف  إن  معنى؛  ذا 
محددة وألي غاية كان ذلك، لهو أكثر تشويًقا وصلة بالموضوع. وفيما أمضي مع اإلجماع 
العاصف الذي يرفض المفاهيم الكالسيكية لهياكل النسب كوحدات حيوية محددة توالدت 
تماًما من نفسها أو بخليط متقارب مع بعضها البعض، إاّلّ أني ال أستريح لجدلية هيمنة ما بعد 
االستعمار؛ أي أن شبكات النسب في الغالب من اختراع الدول الحديثة. لقد تشكلت هوية 
النسب الحديثة من التصور االجتماعي والسياسي ولعل فهم عالقات النسب من خالل تلك 
حيك من خالل تينك الطريقتين بعمق، ولذا كان من الصعب فصل أحدهما عن اآلخر. إني 
أزعم أنه بالرغم من التمدد المتزايد للدولة السعودية فإن عالقات النسب ما زالت متكيفة 

بقوة من خالل إرث بيئة المنطقة الوسطى وتقليدها الشفهي.

لألنساب  تزامني  بمنظور  إلزامنا  هي  أهمية  األنثروبولوجي  التوجه  مساهمات  أكثر 
السعودي  التقليد  بين  التكافؤ  معيار من  بناء  إعادة  في  يساعدنا  المقابل  في  والذي  العربية، 
أهمية  الترسيخ  من  متساو  مستوى  على  التقليدين  هذين  وضع  يؤكد  والنصي.  الشفهي 
تنبيهات  على  كرّد  يخدم  كما  الغ)1(،  أو  مضلل  بأنه  ــاءات  االدع ضد  الشفهي  النموذج 
والتحديات  القبلية،  احتضار  يرون  الذين  الملتزمة  العقول  ذوي  السعوديين  أو  اإلصالح، 
الزاوية.  في  متربًصا  دائًما  لكونه  نفسه  يفرض  وهابي  أو  دنيوي  كمستحدث  تشمله  التي 
يذّكرنا المنظور التزامني أكثر بالقوة المستمرة للتقليد الشفهي في المملكة الحديثة بالرغم 
راديكالًيا  يغير  غالًبا  يحصل  كما  التحليل  إطار  من  التقليد  هذا  نزع  إن  الظاهري.  غيابه  من 
منساقة  السعودية  العربية  المملكة  في  البحوث  تكون  ما  غالًبا  السعودي.  التاريخ  صورة 
الدينية  السرديات  إلى تضخيم  تميل  وبذلك  عليها  اعتراًضا  أو  أمنية  أو  تجارية  باهتمامات 
الجوانب  تلك  الهامش  على  وتضع  الرسمية  المملكة  ثقافة  على  تهيمن  التي  واالقتصادية 
الحيوية والمركزية من الحياة السعودية التي عزم هذا الكتاب على إثباتها. أزعم أنه في بيئة 
عربية ُهيمنت تاريخًيا بالثقافة البدوية والحفظ والنقل الشفهي، فإن المفاهيم التي تجذرت 
في الكتابة ــ أي المفاهيم اإلسالمية الحديثة ــ قاصرة على شرح تحول المجتمع السعودي 

 Massad, «Reviving the Discredited»; Messick, «Legal Documents and the Concept of  (((
‘Restricted Literacy’».
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من  االنتقال  صاحب  الذي  االضطراب  إن  ذلك،  من  أكثر  بل  العشرين.  القرن  فترة  عبر 
في  وهي  السعودية،  العربية  المملكة  صداها  تعدى  ظاهرة  هي  النصية  إلى  الشفهية  الثقافة 

الواقع ُبعٌد حاسم لتحول مجتمعات الشرق األوسط وسياساته في القرن العشرين.

�لهوية �لقبلية و�لدولة �ل�سعودية
المركب  والــدور  النامي،  المجتمع  في  الهوية  تكون  دراسة  هو  أخيًرا،  الكتاب  هذا 
الساحلية  الخليج  قرى  في  النسب  شبكات  لعبت  فقد  العملية.  هذه  في  الحديثة  للدولة 
الحياة  تنظيم  في  مهًما  دوًرا  النائية  المناطق  في  البدو  وقبائل  الواحات،  الحديثة،  قبل  ما 
لوحدة  السياسية  السلطة  تآكلت  السعودية،  الدولة  توسع  أثناء  في  والسياسية.  االجتماعية 
في  أن  أستنتج  أنني  إاّلّ  المجازي.  التعبير  ميدان  إلى  النسب  شبكات  وانحسرت  النسب 
القرابة؛  عن  التعبير  فيه  تم  الذي  المصطلح  فإن  السعودية  المواطنة  معيار  تطبيع  عملية 
الفرد  تنظيم وتنسيق محكم لمواطنة  الدولة من أجل  القبلي، تم رصده من قبل  المصطلح 
الجديدة. حيث تحت نظام الدولة السعودية الجديد، ُجسد النسب القبلي كعنصر ضروري 

لالنتماء الوطني، مما صنع عجًزا ألولئك الذين لم يتمكنوا من استحقاقه صدًقا.
في مقالة مستنيرة، توثق سيرين بليغ مقاومة جماعات نسب كردية لسياسيات التفتيت 
االنسالل  على  وقدرتهم  المستمر  بتضامنهم  تمكنوا  إذ  التركية،  الجمهورية  بدايات  في 
تضامن  لحلحلة  استراتيجياتها  يقيدوا  أن  بفاعلية  الداخل  من  الدولة  برنامج  وتقويض 
القصد  كان  الثقافة)1(.  منزوعي  كمواطنين  األكــراد  تسجيلها  طريق  عن  الكردي  النسب 
أدبيات ما بعد االستعمار بأن شبكات  السائدة في  الفكرة  بليغ جزئًيا هو تحدي  من دراسة 
النسب الحديثة والتراتبيات هي صروح ُشيدت بالكامل من قبل دول)2( تشكيلها المحلي 
عن  السؤال  تأمل  إن  المحليين.  لألمراء  اإلدارية  المنح  أو  البعيدة  البيروقراطية  النقاشات 
كيف ُبني التضامن في النسب الحديث للمملكة العربية السعودية مهم في كل من توضيح 

 Ceren Blege, «State Building and the limits of Legibility: Kinship Network and Kurdish Resistance  (((
  in Turkey», International Journal of Middle East Studies 43, no. 1 (2011): 95 - 114.
 Nicholas B. Driks, Castes of Mind: Colonization and the Making of Modern India  (((
 (Princeton: Princeton University Press,2011); James C. Scott, Seeing Like a State: How
 Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed (New Heaven: Yale
 University Press, 1998).

Sneath, Headless State. :لالطالع على نقطة معارضة لما ذكر آنًفا انظر  
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والتجريبي  النظري  المدى  ولتوسيع  المملكة  في  الوطنية  الهوية  تشكيل  في  الديناميكيات 
في المناقشات عن سياسات النسب بشكل عام.

إاّلّ  السياسية والتجارب عليها،  القرن على األوصاف  يقارب  ما  أنه قد مر  بالرغم من 
غير  إلى  هذا  بعض  ُيعزى  أن  يمكن  السيولة.  في  غارقة  تبقى  السعودية  الوطنية  الهوية  أن 
الرسمية العالقة، والتي ما زالت تميز الحياة السياسية السعودية. ففي أوائل أيام الدولة على 
سبيل المثال، كانت تترحل األعياد الوطنية كيوم ارتقاء العرش إلى أيام مختلفة من التقويم 
في كل مرة يحتل ملك جديد السلطة)1(؛ وبعدها بما يقارب الستين سنة، ما زال ُيفصح عن 
األعياد في إعالن لحظي)2(. إن ممارسة السلطة بطابع شخصي، والتي تبدو تعسفية، هو ما 
يحجب العملية التي من خاللها ُتخلق الهوية الوطنية السعودية. بيد أن التحدي في تعريف 
الهوية الوطنية السعودية يعود أيًضا إلى االنجذاب الضعيف نسبًيا للصالت غير الشخصية 
والدليل على  السعودي،  االجتماعي  التصور  في  األنساب  تحتله  الذي  المركزي  وللموقع 
دينية  إقليمية،  إثنية،  إلى جماعة  وليس  نسب  إلى  كلمة »سعودي«  ترجع  نذكر،  كما  ذلك، 
العصر  في  الوطنية  الهويات  منها  تشكلت  التي  التقليدية  الجذور  محصالت  أي  لغوية؛  أو 
الحديث. إنها الطبيعة المخصوصة لحجر بناء الوطنية التي على القارئ أن يأخذه في عين 

االعتبار أثناء تقدمه في قراءة هذا المحتوى. 
عوًضا عن مواطنة جمهورية تقدم محصالت تشمل الحقوق والواجبات، فإنه ما يمكن 
وصف الدولة السعودية به على سبيل النقد الالذع بأنها آلية توزيع الحاجيات االقتصادية إلى 
أن يكون  المحتمل  الفوضوي، والذي من  المجال  بالتدخل في  فإن رغبتها  دهمائها، وبهذا 
أخرى  حديثة  ودول  التركية  الجمهورية  نهج  نفس  على  المواطنين  هويات  لتحديد  خطًرا، 
قد كان مقيًدا نسبًيا. إن لهذه الدولة حاجتين ازدواجيتين هما توزيع الحاجيات واالمتيازات 
على صعيد واسع وحفظ نظام تبرعم سكانها البدو والحضر بفاعلية، شريطة أن تكون معايير 
المواطنة واإلقصاء من امتيازاتها موحدة. لذا لم تكن تجانسية المجتمع السعودي الحديث 

موضع تساؤل، بل يقع الخيار في المعيار الذي من خالله عليها أن ُتستكمل.
تستخدم  أن  يمكنها  هذا  مع  فــراغ.  من  كاملة  مجتمعات  تخلق  أن  للدول  يمكن  ال 

 Department of State cable, January 14,1954. Confidential U.S. State Department Central  (((
 Files. Saudi Arabia. Internal and Foreign Affairs, 1950 - 1954 (Fredrick: University
Publications of America, 1985).
«Saudi King Returns Home to Reshaped Mideast», Agnece France - Presse, February 23,2011.  (((
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بشكل قوي معلومات التصور اإلثني الذي تجمعه عن رعاياها ومواطنيها. استخدم االتحاد 
السوفيتي على سبيل المثال معرفة كهذه لتصنيف وفرز المجتمعات اإلثنية الوطنية المتباينة 
أكثر  بطريقة  خضوًعا  أكثر  يكونوا  أن  يمكنهم  كي  الروسية،  اإلمبراطورية  من  ورثتها  التي 
أن  المفروض  من  كان  التي  المتسامية  االجتماعية  الُمُثل  وإلى  السوفيتية  القومية  إلى  إتقاًنا 
عميًقا  النهائي  المواطن  صياغة  نحو  التقدم  إرساء  يتم  لم  السعودية،  الحالة  في  تمثلها)1(. 
يجمع  والذي  أخالقي  استرجاعي  تحديق  طريق  عن  بل  مستقبلية  تقنية  نظرة  طريق  عن 

الوالءات الدينية والنََسبية سوية في عناق متالصق.
ومع  الدولة،  تشكل  مرحلة  في  ُأضعفت  قد  التقليدية  النسب  شبكات  أن  المؤكد  من 
الذي  البعد  هذا  الحديثة  السعودية  العربية  المملكة  عن  الدراسات  أغلب  تجاهلت  هذا 
الكتاب  هذا  يزعم  السعودي.  المواطن  لهوية  أساسي  تنظيمي  لمبدأ  األنساب  فيه  تحولت 
عن  السياسي  النظام  من  جديدة  لصيغة  األرضية  بهدوء  وضعت  قد  السعودية  الدولة  بأن 
وجعل  النسبي،  المعيار  أساس  على  المواطنة  وتطبيع  النسب،  أيديولوجية  دعم  طريق 
منها  الغرض  كان  والتي  المحافظات  في  السياسة  ممثلي  عمل  لب  في  األنساب  تأصيل 
شرعنة حكم آل سعود. أي تحت هذا النظام الجديد أعيد تقديم فكرة النسب لتدخل الهوية 

السعودية الحديثة في طور التحول بطرق ما زالت تتجلى مضامينها.

في و�سف �لف�سول
خالل  من  وذلك  العشرين  القرن  في  السعودية  تاريخ  القراء  إلى  األول  الفصل  يقدم 
حمد  كان  الجاسر.  حمد  والنّسابة  المؤرخ  تمييًزا،  وأقلها  بروًزا  الرموز  أكثر  حياة  سيرة 
العربية السعودية أكثر من  الجاسر المسؤول عن رسم ثقافة األنساب الحديثة في المملكة 
الوسطى  بالمنطقة  تقع  بلدة  في  منذ والدته  الجاسر  أوثق حياة حمد  إني  آخر.  أي شخص 
أحياًنا  العاصفة  عالقته  أراجع  السبعينيات.  في  لألنساب  مشروعه  بدايات  إلى   1909 عام 
والثقافة  السعودية  الصحافة  تنمية  في  ومساهماته  الوهابية،  الدينية  المؤسسة  في  بُرعاته 
العامة، آراءه عن سكان السعودية البدو واللغة العربية وأخيًرا عن دوره في البحوث وتوثيق 

النسب السعودي في الثلث األخير من حياته.
أفحص في الفصل الثاني كيف ولماذا وثقت األنساب في المنطقة الوسطى من القرن 

 David Gullette, The Genealogical Construction of the Kyrgyz Republic: Kinship, State  (((
and Tribalism (Folkestone:  Global Oriental, 2010), 129 - 32.
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عالقاتهم  السعوديون  والحضر  البدو  السكان  رأى  كيف  وأبين  العشرين،  إلى  عشر  الثامن 
في  ُوجدت  تراتبيات  على  االنتباه  أركز  الغربيين.  الرحالة  عيون  وفي  أعينهم  في  النسبية 
المنطقة الوسطى شبيهة بالطبقية قبل العصر الحديث، تراتبيات تجذرت في الثقافة السياسية 
للجزيرة العربية، وكيف أن انبثاق تلك التراتبيات في صفحات التاريخ السعودي الحديث 
السالالت  توثيق  بأن  ألختم  والثقافية  االجتماعية  المملكة  حياة  في  مهًما  انتقااًل  يمثل 
وتداولها الواسع من خالل الطباعة هو الذي حّول األنساب السعودية من عناصر انعكاسية 

للحياة االجتماعية والسياسية إلى مواد مطلوبة من أجل الهوية السعودية الحديثة. 
أنه  الجاسر وكيف  بقرب مشروع األنساب لحمد  أتأمل  الالحقة،  الثالثة  الفصول  في 
يعكس السجال المجتمعي في المملكة الحديثة. ماضًيا مع تقاطع األنثروبولوجيا بالتاريخ 
االجتماعي، يتبع الفصل الثالث حياة الساعين للنسب خالل انساللهم إلى رسائل الجاسر 
من  بواحد  القصة  هذه  أربط  إني  ونصوصهم.  الخاصة  سرديتهم  يتبع  كما  منها  وخروجهم 
الساعين للبحث عن نسبه لدى الجاسر والذي سأسميه راشد بن حميد)1(. تستدعي قصة 
الحديثة للنسب  السعودية  ُتسيِّر تقصي  التي  الحميمية والشخصية  راشد االنتباه للمؤرقات 
الثقيلة  الدولة  ويد  والنصية  الشفهية  األنساب  معرفة  صيغ  بين  الصعب  والتشابك  القبلي 

أحياًنا في حفظ نظام حدود الثقافة العامة في المملكة.
كيف  ويعرض  العربية  الجزيرة  تاريخ  في  المصاهرة  إلى  بقرب  الرابع  الفصل  ينظر 
العربية  المملكة  الحديثة في  لثقافة األنساب  بعًدا مركزًيا  أن معرفة هذه األنماط أصبحت 
بالمنطقة  تقع  قروية  واحة  من  جديد  تاريخي  برهان  بمراجعة  الفصل  ُيستهل  السعودية. 
بوضع  المعرفة  فيها  ُتحفظ  التي  الطريقة  فيها  تنكشف  والتي  بالغاط،  وتدعى  الوسطى 
الجاسر  حمد  استخدام  إلى  بعدها  انتقل  كي  المصاهرة.  في  الحديثة  قبل  ما  تراتبيات 
المصاهرة كأداة في تأصيل األنساب، ممارسة يمكن إيجازها من خالل دراسته لقبيلة باهلة 
العربية وجعل  المصاهرة  الجاسر  أقوم بوصف كيف استغل  تاريخًيا.  التي ُقدحت  العربية 
منها صيغة بيانات تصوراتي والتي يمكن أن تخدم كأساس لترميم سمعة القبائل التي ُقدحت 
يمكن  الذي  الحديث  السعودي  للمجتمع  متأصل  أولي أخالقي  وتقديم مخطط  تاريخًيا 

من خالله أن تتالحم القيم القبلية والدينية بتناغم ضد التهديدات الخارجية المحسوسة.

عن  أخرى  تفاصيل  تعديل  جرى  المعني.  الشخص  هوية  إلخفاء  اختلقته  صوري  اسم  حميد  بن  راشد    (((
حياته وآخرين مرتبطين به كذلك.



من رمـل أو طيـن 36

للتأصيل  العرقية  االختالفات  إدراك  لعبه  الذي  الــدور  إلى  الخامس  الفصل  يشير 
القبلي في السرديات السعودية وأمحص الضغط الشديد الذي يعانيه من يطلبون االنتساب 
لقرية  الغربية  العربية  الجزيرة  واحات  في  جلًيا  يظهر  والذي  تاريخًيا  معروفة  عربية  لقبائل 
وتضامنهم  المستمر  تساكنهم  خالل  من  )بدوية(  أجدها  للعجب،  المثير  من  والتي  العال، 
الذين يشددون على هويات قبلية رمزية  القبلية  الوطيد أكثر من السعوديين ذوي األصول 
القبلية  للهوية  العرضية  والطبيعة  الديناميكية  إني أعرض  المتناثرة.  المملكة  عبر مساحات 
مدعي  من  اثنين  تاريخ  على  التركيز  خالل  من  الحديثة  السعودية  العربية  المملكة  في 
االنتماء ألنساب متفرعة من قبيلة حرب واللذين هما متوازيين ومتباينين في الوقت ذاته، 

قبيلة حمد الجاسر وتلك ألسر عدة من العال.
في الفصل الختامي، أشير بإصبعي إلى أن الرغبة الدعاء االنتماء القبلي قد تم تبنيها 
السياسات  من  سلسلة  خالل  من  العشرين  القرن  عبر  الحديثة  السعودية  الدولة  قبل  من 
ُجمعت  قد  والتقنيات  السياسات  تلك  فإن  بالمجمل،  إليها  بالنظر  والتقنيات.  المؤسساتية 
هذه  عند  المملكة.  في  السياسة  الممارسة  به  تسند  سؤدًدا  النََسبي  الحكم  من  تصنع  كي 
السياق  في  توسعنا  خالل  أي  اضمحل،  قد  الجاسر  حمد  دور  يكون  السرد  من  النقطة 
أنه بجعل  إني أستعرض كيف  به مشروعه ونظرته للعالم.  الذي غرس  السياسي األعرض 
الحياة  النسب رمًزا مهيمنًا لحكم آل سعود قد أصبحت األنساب جانًبا متغلغاًل في  امتياز 
السعودية في توحيد  الدولة  للمملكة، وذلك عن طريق مجهودات  االجتماعية والسياسية 

هويات المواطنين بمعايير األنساب أي دعم تأصيل األنساب كنواة للعمل السياسي.
في  المحفوظة  األخــرى  والوثائق  الرسائل  من  كثيًرا  الكتاب  هذا  خالل  استخدم 
بأرقام  منها  العديد  تم تصنيف  العرب(.  الرياض )مكتبة  الخاصة في  الجاسر  مكتبة حمد 
جزء  هي  هنا  الموضوعة  الرسائل  الالحقة.  االقتباسات  في  إليها  أشير  والتي  مفهرسة، 
أيلول/ 1992 عبر  كانون األول/ديسمبر  الجاسر من  لمراسالت  تقريًبا  كاملة  من سلسلة 
معنية  منها  مئات  والصادرة،  الواردة  الرسائل  آالف  السلسلة  هذه  تشمل   .2000 سبتمبر 
 ،1973 1972 إلى  بمواضيع األنساب)1(. كما أتيحت لي سلسلة من الرسائل الصادرة من 
غالبية  مقر  يظل  أنه  إاّلّ   .)2(  1991 ــ   1974 فترة  من  لرسائل  متناثرة  أمثلة  إلى  باإلضافة 

غير  والعرب  الجاسر  بين  المتبادلة  الرسائل  حجم  كثافة  األساس؛  في  سعودية  هي  تهمني  التي  القصة   (((
السعوديين، المسلمين غير العرب، والغرب هي بذلك تتجاوز مدى هذه الدراسة.

والتي   )1975 ــ   1962( لبنان  في  الجاسر  أقامها  التي  المدة  من  عاًما   13 قبل  الرسائل  من  مئات  توجد   (((
رسمت الكثير منها رسًما أولًيا لسيرة حياة الجاسر في الفصل األول.
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مراسالت الجاسر لهذه الفترة المهمة مجهواًل.
مع حساسية موضوع  مدموجة  هنا  أقدمها  التي  الحديثة  السرديات  نوعية  أجبرتني  قد 
الصرامة  إلى  الميالون  العلماء  بها  ُيسر  ال  قد  منهجية  خيارات  على  المملكة  في  األنساب 
العالمة  شاركوا  والذين  األنساب  بخصوص  الجاسر  حمد  مراسلي  من  العديد  البحثية. 
تفاصيل حميمية لحياتهم الخاصة في رسائلهم، أحياء يرزقون في المملكة. إني لست معنًيا 
لتسليط  الشخصي  تاريخهم  من  مشتركة  صور  استخراج  عن  عوًضا  للفضيحة  بتعريضهم 
تمويه  وارتأيت  صورية  أسماء  استخدمت  لقد  المملكة،  في  األنساب  ثقافة  على  الضوء 
ُقدمت  الذين  واألفراد  لألسر  بالنسبة  نفسه  األمر  الشخصية،  حياتهم  عن  التفاصيل  أغلب 

قصص أنسابهم في هذا الكتاب.

العدد  في  هو  الجاسر  كحمد  راحل  عالم  إرث  دراسة  في  العظيمة  االمتيازات  أحد 
حياته  عن  باالنبثاق  يستمر  الذي  الشفهي  والتأريخ  المقاالت،  الذاتية،  السير  من  الكبير 
لقد  و2014،   2009 بين  ما  السعودية  العربية  المملكة  في  األربــع  إقاماتي  خالل  وعمله 
حالفني الحظ الجيد في التمكن من مقابلة عدد من أفراد أسرة الجاسر، أتباعه، ومعاصريه 
تقريًبا كل كتاباته  أقتبس  فإني  القصة  الجاسر في هذه  المعجبين والذامين. وبسبب مركزية 
شخصيات  تورط  التي  المعلومات  كل  منهم  أنزع  بينما  إليه  أعزوها  كي  والخاصة  العامة 

أخرى ذات عالقة كما يقتضي األمر)1(.

بينما إثبات األنساب القبلية يعد وجًها كلي الوجود في الثقافة الحديثة للمملكة العربية 
السعودية، إاّلّ أن مناقشة غيابها في بعض األسر السعودية ال تزال محظورة، ولذا ال أرى فائدة 
ُتجنى من انتهاكها. لقد ارتأيت أن ألتزم باألدلة النصية التي جمعتها في ما يخص االدعاءات 

عن ثقافة األنساب في المملكة أو الوضع القبلي أو غير القبلي لألفراد واألسر داخلها. 

وبينما أعترف بقوة التقليد الشفهي في إعادة إنتاج المعرفة عن األنساب العربية، فإني 
عزمت على إعضال هذا التقليد عن طريق تأمل لدانة التراث الشفهي بالمنطقة الوسطى في 
وجه الضغوطات األيديولوجية والمادية الممارسة من قبل الدولة السعودية ولذا قررت أال 
المهم  بالدور  أقر  نفسه  الوقت  في  بينما  الحديثة  المملكة  في  المجالس  ثرثرة  على  أعتمد 

كهذه  حاالت  في  مجدولة.  أو  مؤرخة  غير  للباحث  الواردة  الرسائل  من  العديد  هنا،  استثناء  ذكر  يجب   (((
شعرت بالحاجة إلى إدراج االسم الحقيقي للكّتاب.
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للمحادثات غير الرسمية في بلورة اإلدراك في ما يخص االنتساب إلى األنساب.

التي تتعامل بشكل رئيسي مع ما  الدراسة  لقد ظللت حليًما إن لم أكن قانًطا من هذه 
األبوية  األنساب  أيديولوجية  تهيمن  للمملكة  األنساب  ثقافة  ففي  النسب.  ويقصيه  يشمله 
األنساب  تصور  تام  بشكل  وُحجب  األنساب  وكتب  خرائط  من  النساء  ُغيّبت  بحيث 
أن  إاّلّ  لي  يبَق  لم  ولذا  األم  جهة  من  األنساب  لسياسات  والمهم  الغني  والعالم  األنثوية 
أرسم استنتاجات وأن أقوم بصنع مالحظات عابرة عن موقع النساء في نسيج األنساب في 

المملكة، وهي نتيجة وإن كانت قاصرة يجب أن تكون وافية بالغرض في هذه اللحظة.




