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 القبيلة والدولة في الكويت والجزيرة العربية
 

 د. غانم النجار
 قسم العلوم السياسية
 جامعة الكويت

                                                      1991 

 
لهىم بالضيىاة البدويىة فيرىيروى الى  ه" يتندر البدو في ما بينهم على  الضرىر ارىارة الى  ج    

اقة غزته روكة"  داللة عل  جهل وخفة عقل الضرر لعدم تمييزهم بيى قول الضرر " بعير الن
البعيىىر والناقىىة م  امىىا الضرننىىنر مىىى اهىىل الكويىىت فينرىىدوى عىىى البىىدو "يىىا بىىدو يىىا هبىىاال .. يىىا 
راكبيى الجماال" .     ظهرت تلك المتقاطعات في زماى كانت فيه ضياة البداوة ضقيقية م  الفرق 

معروف ووارح وراسخ .  وعل  ما كانت عليىه هىاتيى المفىارقتيى مىى بيى الضرارة والبادية 
تندر خفيف لم يكى يضدث لدى البىدو والضرىر اال مزيىدان مىى المىرض والرىضك م  دوى ضنىق او 
ضقد م  اال انهما كانتا ترعننراى الطرفيى بالفرق بيى ضالتيى اجتماعيتيى م  وضيىاتيى مختلفتىيى 

يىىوم م  ومىىت اسىىتقرار البىىدو ونرىىوا الدولىىة واخىىت ط الضابىىل عىىى بعرىىهما الىىبع  .     امىىا ال
بالنابل م  فأيى هي الفىوارق    وكيىف نميىز بىيى البىدو والضرىر    فمىا عىادت هنىاك نىوق وال 
جمال وال اباعر وال روك وال هم يضزنوى .  وانته  "بيت العز" ) بيىت الرىعر ، م  وتباعىدت 

سمنتية ال يتميز فيها ضرىر  عىى بىدو  .  وغابىت اطنابه ال  غير رجعة م  واستبدل ببيوت ا
البىىداوة ولىىم تعىىد ضارىىرة .     اال انىىه بالمقابىىل فىىيى القبليىىة السياسىىية  لىىم تتراجىىت فىىي الدولىىة 

 الضديثة م  بل اصبضت هي التي تسيطر عل  الموقف السياسي " .
 

 المقدمة: 
 

عربية م  ضالة اقتصادية اجتماعية تمثل القبيلة بمفهومها التقليد  لمنطقة ربه الجزيرة ال     

سياسية ترتبط بركل اساسي بالترضال والتنقل مى موقت ال  موقت بضثان عى الكأل والماا م  

وبالتالي لم يكى هناك بيى القبيلة كتكويى اجتماعي وسياسي غير مستقر ع قة مت جغرافيا 

اى استدع  األمر تضسم ثابتة م  فالقبائل تصل مى مكاى ال  آخر دوى التزام مكاني .  و

الخ فات عل  األماكى بضد السيف .  ومت اى عددان مى القبائل القوية ضددت لها مرارب تنتقل 

فيها وبينها اطلقت عليها مسم  ديرة .  اال اى ثبات تلك "الدير" عبر مسار التاريخ يتغير 

 ضسب موازيى القوى القبلية وهكذا .

زمتها األول  مت نروا الدولة الضديثة م  او مت وجود كياى وقد واجهت القبيلة البدوية ا     

مركز  بدان مى االضتكاك األول بيى قبائل الرمال والسلطة العثمانية التي سعت ال  توطينهم م  

، .  0291،  وامارة نجد )0291او بعد ذلك مت نروا الدولة اإلقليمية الضديثة في العراق  )

في بالمفهوم الضديث للدولة ليمثل عائقان وسدان منيعان في لقد جاا تركيل كياى سياسي جغرا

 (1)وجه االنسيابية المعهودة لضركة القبائل والتي كانت ديدنها منذ آالف السنيى .
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وهكذا قرر السياسيوى اضكامان قسرية عل  القبائل بالقيد عل  الضركة م  ضيث انه لم يكى      

دوى كبح جماض تلك الضركة غير الملتزمة بالكيانات  لتلك الدولة الوليدة اى تستقيم امورها

السياسية الجدينندة .  وقد اترح ذلك مى مسلك السلطة العثمانية تجاه قبائل الرمال في 

العراق م  وكذلك األسلوب الذ  تبناه الملك عبد العزيز بى سعود في مفهومه "للهجر" 

ادخلت تلك المراريت الضكومية القبيلة  وتوطيى البدو وغير ذلك مى المضاوالت ال ضقة .  لقد

البدوية في ضالة مى الرياع والذهول في مواجهة تلك المرضلة االنتقالية الصعبة م  وبالتالي 

بدات تلوض في األفق نهاية الرمل الترامني القبلي التقليد  القائم عل  الكر والفر والخوة 

لكي يضل مضله نوع آخر مى الفعل   والديرة والغزو والرجاعة والسبي والفخر والضماسة م

الترامني قائم عل  االرتباط بالمصلضة المباررة م  مت ضاكم يستطيت توفير ضجم منافت 

مررية للقبيلة وامارة القبيلة م  ويصبح بالتالي دور امارة القبيلة هنا هو ليس قدرتها عل  

تلك اإلمارة عل  المناورة  قيادة القبيلة في ساضة القتال عسكريان فضسب م  ولكى كذلك قدرة

السياسية مت ومى خ ل تلك السلطات المركزية الجديدة للضصول عل  افرل المكاسب للقبيلة 

 وافرادها .

وقد سعت غالبية األنظمة السياسية في المنطقة ال  االستفادة مى تلك التكوينات البررية      

الترامنية بمفهومها الجديد ررعية تلك لضقبة ما بعد البداوة م  لكي تدعم مى خ ل الكينونة 

األنظمة السياسية م  بل انه وضت  داخل تلك األنظمة السياسية كانت ضاالت الصراع الداخلي 

 تضسم مى خ ل تعزيز دور تلك الترامنيات القبلية ومت هذا الطرف او ذاك .

لت القبيلة البدوية وعندما بدات المراريت اإلسكانية الضكومية تدخل ضيز التنفيذ م  دخ     

بمواجهة ضالة ضادة مى التضد  مت الدولة م  فقد كانت المساكى الثابتة بكل ما تعنيه مى 

ع قة مباررة مت اجهزة الضكومة الرسمية تمثل في طياتها ضالة ضقيقية مى التكسير والتفتيت 

لقبيلة م  والتي القبيلة .  اال اى السلطة السياسية ورغبة منها في تعزيز تلك الترامنيات ا

ورعيفة الفعل بعد استقرارها المكاني م  وذلك عى طريق تجميت كل  همرةاصبضت فعليان م

قبيلة او فخذ او بطى او عريرة بعينها في موقت جغرافي معيى ورمى مرروع اسكاني معيى 

ركزية م  والذ  غالبان ما يكوى قريبان مى مسارات تلك القبيلة الجغرافية قبل ظهور الدولة الم

الضديثة .  وقد ادى التركيز الجغرافي ال  خلق ضالة ساهمت في اإلبقاا عل  نوع مى الضالة 

 الترامنية االجتماعية م  وهي تختلف بدرجة ما عى الترامنية القبلية البدوية السابقة .

ومىىى الم ضىىظ اى الورىىت العىىام فىىي المنطقىىة قىىد تىىم مىىى خ لىىه تفتيىىت الترىىامنيات القبليىىة      

لتقليدية والتىي منضتهىا ضريىة واسىتق الن وانسىيابية فىي الضركىة م  والتىي كانىت تمثىل العنصىر ا

األساسي في عملية توزيت المنافت داخل القبيلة م  فالملكية وبالذات العقارية منهىا لىم يكىى لهىا 
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لىة ة او "ديرتهىا"  مرىاعان للقبييلىمفهوم متطور رمى القبيلة البدوية م  ضيث كانىت ملكيىة القب

كلها م  ونموذجان للمراركة في المصلضة مما يؤد  في نهاية األمر الى  خلىق ضالىة ترىامنية م  

فعنىىدما يعتىىد  علىى  اضىىد افىىراد القبيلىىة م فىىيى ذلىىك االعتىىداا يعىىد بمثابىىة االعتىىداا علىى  القبيلىىة 

بأسىىرها .  ولكىىى مىىت بدايىىة " افىىراد" القبائىىل بالتملىىك الفىىرد  واالسىىتقرار علىى  األر  بىىدا 

 ،9للقبيلة بالتفلش والتفكك . )،  Solidarity Mechanismلميكانيزم الترامني )ا

وهكذا وجىدنا السىلطة المركزيىة تتىدخل هنىا فىي مضاولىة منهىا للتعىوي  عىى ضالىة فقىداى      

التماسك تلىك م  وربىط قيىادة القبيلىة التقليديىة بالسىلطة المركزيىة .  وهنىا بىدات مرضلىة جديىدة 

لمىا تسىتقر بعىد .  وقىد سىاعد الىدول الضديثىة ا  منىذ العرىرينات ومازالىت استمرت منىذ بدايىة 

النفط والثروة التي تضصلت مى خ ل تصديره في منطقة ربه الجزيرة العربيىة على  ربىط تلىك 

طات لالقبائل المقيدة الضركة بالسلطة السياسية اسرع واكثر مى المعهود م مما سىاعد تلىك السى

ي ادماج القبيلة بالمفهوم القبلي الضديث للدول م  ولربما اننىا قىد عل  تضقيق  نجاضات نسبية ف

يرة لضنننالة ربه الجزيرة كما هو الضال مت القبائىل البدويىة فىي صىضراا سىيناا انجد ضاالت مغ

فىي عمليىة اإلدمىاج  لعل  سبيل المثال م  ضيث ادت التغيرات في السلطة المركزيىة الى  اإلخى 

 تلك بركل ملضوظ .

لك فينه مى الم ضظ اى المجتمت الوضيد الذ  رذ عى هذه القاعدة في منطقة ربه كذ     

الجزيرة واألردى والعراق وسوريا هو الكويت م ويعود  السبب بركل اساسي ال  بدا الكويت 

مبكران في تطبيق نظام االنتخاب العام ودخول القبائل البدوية رمى هذا النظام والعملية 

لتفاعل معه بصورة تبادلية سريعة .  وقد كاى هناك وروض مى قبل السياسية الجديدة وا

السلطة في الرغبة في ارراك القبائل البدوية في العملية السياسية الجديدة بالنسبة لهم مى 

 رمى الفهم السياسي السابق  لدور الترامنيات القبلية .

ية م وال تذعى بالررورة اال اى رياض التغيير االجتماعي ال تقف عند رغبة سلطة مركز     

لمضدداتها م فالسلطة عادة تعني الربط والتضكم م والتغير االجتماعي يخلق دائمان اركاالت آلية 

السلطة المركزية م  فكانت اإلجابة األول  هي بالتوظيف في المراتب الدنيا في السلك العسكر  

غير مرتبطة بصورة مباررة بمسمياته وت وينه كافة .  واصبضت هنا ع قة الرزق المبارر 

مت الترامنيات القبلية م  بل بركل مؤسسي جديد اضتاج مى ذلك القبلي ال  فترة مى الزمى 

لفهم ذلك الركل والتعامل معه .  اال اى األمر لم يتطلب وقتان طوي ن ليدرك ذلك البدو  الضر م  

ظاهريان م ليست اال عنوانان غير المنتمي لتلك المؤسسة م اى تلك المؤسسة ذات الركل الضديث 

 لقبيلة سياسية اخرى جديدة المفاهيم .
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وبدات هنا ضالة مى الربابية وعدم الوروض في كيفية تضديد تلىك الع قىة مىت زيىادة عىدد      

دولىة مىت القبيلىة تفلىت بعى  الالراغبيى في االستقرار على  األر  .  وبالتىالي اخىذت ع قىة 

ارىىطرار الدولىىة للتعامىىل مىىت مواطنيهىىا كىىأفراد متسىىاويى فىىي الرىىع عىىى زمىىام السىىيطرة م مىىت 

الضقوق والواجبات مى خ ل اع نها الرسمي مى جهة م والتناق  الوارح في الممارسة مىى 

 خ ل تمييز فئات معينة مى المواطنيى عل  غيرهم مى جهة اخرى .

ى القبيلة والدولة في وتسع  هذه الدراسة ال  مضاولة جديدة لفهم ميكانيكية الع قة بي     

منطقة ربه الجزيرة العربية عمومان والمجتمت الكويتي عل  وجه الخصوص م استنادان ال  

افترا  اى الدولة الضديثة في الخليج والجزيرة هي في واقعها وكينونتها ليست اال دولة قبلية 

مى التقدم الظاهر  ضديثة م واى النزاع او الصراع بيى القبيلة والدولة واى كاى يضقق ريئان 

لصالح الدولة عل  ضساب القبيلة م  هو مى انواع الصراع مت الذات م واى وتيرة التغير 

االجتماعي التي تبدو سريعة جدان في الكثير مى النواضي كالتعليم والرعاية االجتماعية 

االجتماعي واالتصاالت والتنمية االقتصادية م  ال يبدو انها ستأخذ اركاالن راسخة في النسيج 

للدولة م  كما تفتر  الدراسة اى القبيلة ليست بذلك الرر المطلق فهي كياى طبيعي نرأ في 

ظروف قاسية وتصدى لتلك الظروف وتعامل معها م وعندما جاات الدولة ككياى جديد ال 

 نتوقت اى ترضل القبيلةبمجرد استق ل تلك الدول .

 

 : القبيلة  .. ضالة ذهنية تسيطر عل  الدولة
 

يترح مى التصورات المطروضة لما يفتر  اى تكوى عليه الدولة الضديثة انها تسع  ال       

بتها في عجينة النسسيج االجتماعي الوطني م  والذ  يفتر  اتهميش القبيلة م  او مضاولة اذ

سلفان تجاوز الروض القبلية وعصبيتها م وتضويلها ال  كينونة وطنيىة م يتجىاوز المواطنىوى فىي 

مرمونها م تلك العصبية م ويستعا  عنها بمفهوم المواطنة م  الذ  يفتر  مسىاواة مطلقىة 

 بالضقوق والواجبات عل  كل مى ارتر  لنفسه االنخراط في عروية تلك الدولة .

ويبدو اى ذلك االفترا  والتصور قد دفت العديديى مى اصضاب الرا  او السلطة م ال       

انتهاا القبيلة والقبلية م بل انه افترا  قائم عل  اساس تناق  االعتقاد بضتمية وررورة 

وجود القبيلة مت وجود الدولة م  وانهما باألساس وبالتكويى والمكونات عنصراى ال يلتقياى م 

وبالتالي ف  بد اى ينفي اضدهما االخر م  واستنادان ال  اى الدولة تملك الررعية السياسية م 

اضتكار القوة داخل ضدود الدولة م فيى الكفة الراجضة تصب باألساس وما يستتبعها مى ررعية 

 في ميزاى الدولة مقابل القبيلة م واى المعركة بيى االثنتيى مضسومة سلفان لصالح الدولة .
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تعنىىي نهايىىة القبيلىىة كمفهىىوم وكممارسىىة م   –انط قىىان مىىى هىىذا التصىىور  –فنرىىأة الدولىىة      

فراد القبيلة هي ع قىة دم اقة بيى  الوقت الرائت م  ضيث اى العواستمرارها هو استمرار في 

ونسىىب م تقىىوم وتسىىتند الىى  العىىادات واألعىىراف والرىىرهات م ضىىدودها الكىىأل والمىىاا والمطلىىق 

الجغرافي م اما الدولة بالمقابل م فالع قات داخلهىا هىي عبىارة عىى ع قىة قانونيىة يىرتبط فيهىا 

مضددة دوليان بمواثيق واتفاقىات تتجىاوز العىادات واألعىراف م مى يعيش رمى اطار الجغرافيا ال

مفىاهيم  ىوكلما اقتربت الدولة مى المفهوم القانوني للمواطى والمقيم عل  اررها م ابتعدت عى

 القبيلة والعكس بالررورة صضيح .

لتغلىب الراهد هنا بأننا ال نضاكم القبيلة او ندينها فهي ككياى اجتماعي قد ادت دورها فىي ا     

خرىم  فىي   –ركاالت عديدة م كما انها وفي طور نموها وتغيرها لم تكى تملىك واعل  صعاب 

التعامل بفاعلية مت ابجديات التغيير م بل دخلت في اتوى تلك المتغيىرات  –التضوالت السياسية 

 الجذرية التي عصفت بكيانها دوى تجهيز او تضسب ودوى اى تعد العدة لذلك .

لذ  يطرض هنا م  هل انته  صراع القبيلة مت الدولة    فيى كانت اإلجابة بنعم م والسؤال ا     

فمى الذ  انتصر   وهل ابتلعت القبيلة الدولة واخرعتها لمعاييرها وقيمها وطرق قياسها     

اما اذا كانت اإلجابة ب  م  فما هو الركل الصراع الضالي    وما هي التضوالت التي طرات 

 وما هي ادواته المستخدمة    عل  طبيعته  

وعل  الرغم مى اى اإلجابة عل  مجمل التساؤالت المطروضة اع ه م  بضاجة ال  المزيد      

مى البضث والدراسة م  فيننا سنضاول اى نستكرف واقعها ونسبر غوره م مى خ ل تفكيك عدد 

 ليست كذلك . مى المفاهيم التي يتم التعامل معها عل  اساس مسلمات وبديهيات وهي

وعند تسليط الروا اكثر عل  مجتمعات الخليج عمومان والكويت م  فيننىا نجىد اخت فىان الى       

ضد ما في طبيعة الدولة وبنية السلطة وع قتها بالقبيلة م  آخىذان باالعتبىار اى البنيىة األساسىية 

عمق ع قات اإلنتاج للسلطة بوجه عام هي بنية عرائرية .  ويبدو اى التضوالت الرئيسية في 

قد كرست ورسخت تلك التركيبة العرائرية .  ولم تضدث المضاوالت المتكررة لكسىر ضىدة البعىد 

العرائر  في الضكىم ا  اثىر يىذكر .  كمىا اى الىنفط قىد دفىت بهىذه الىدول للمقدمىة وجعلهىا اكثىر 

التىىي تتجىىاوز  المضافىىل الدوليىىة م  ممىىا خلىىق لىىديها رىىعوران غيىىر مبىىرر بىىالقوةفىىي تىىأثيران ضتىى  

بمراضل اإلمكانية الفعليىة للدولىة .  وبالمقابىل فىيى التضىوالت السياسىية عربيىان والتغيىرات التىي 

طىىرات عليهىىا وتغييىىر انظمتهىىا التقليديىىة بىىأخرى تتصىىف ظاهريىىان بالضداثىىة م  لىىم تكىىى بمسىىتوى 

مىى اى  الطموض المطلوب لكي تىؤثر على  البعىد السياسىي العرىائر  لىدول الخلىيج م ضيىث بىدالن 

 ترعفها جعلتها اكثر قوة .
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وعل  هذا األساس فيى القبيلة الخليجية هي جزا مى الدولة وهي كياى مرتبط بردة بكياى      
 الدولة .

 
 البداوة والقبلية :

 
مى المؤكد اى هناك خلطان وارضان بيى مفهوم البداوة ومفهوم القبلية .  فالبداوة سواا      

او االقتصاد  او األنثروبولوجي عبارة عى كياى اجتماعي قائم عل  عل  المستوى االجتماعي 

منظور وكينونة اقتصادية مضددة ترتكز في مجملها عل  الترضال في الصضراا وراا الكأل 

والماا م  خالقة بذلك معطيات اقتصادية واجتماعية بالتبعية ونظامان اجتماعيان سياسيان مضدد 

 م  ولكى كل البدو الرضل عادة ما يكونوى قبائل . الرخصية فليست كل القبائل بدوان 

م ووعل  هذا األساس فيى الفهم األنثروبولوجي للبداوة يختلف تمامان عمى نطلق عليهم الي     

"البدو" م  فقد انتهىت القبيلىة البدويىة الراضلىة فىي الخلىيج الى  غيىر رجعىة ولىم يتبىق منهىا اال 

كبار ويتمسكوى بها عل  سبيل االلتزام بالتراث .  ومت جملة ذكريات ورع مى تقاليد يرويها ال

وى بضنكىة لمىذلك وعل  الرغم مى اخ ص اولئك الكبار للقيم والمعايير المارىية م  اال انهىم يع

التجربة اى ذاك الىزمى ولى  وراض م  واى علىيهم اى يتعىاملوا مىت مقىاييس جديىدة تختلىف عىى 

ويىؤد  ذلىك الخلىط فىي المفىاهيم الى  ترسىيخ      معطيات الفزعة والخىوة والىديرة وخ فىه .  

مفىىاهيم اخىىرى تقىىوم علىى  اسىىتمرار البىىداوة بعىىد التضرىىر .  ا  اإلقامىىة فىىي مراكىىز ضرىىرية 

 بمساكى ثابتة غير متضركة كبيت الرعر وخ فه .

لقد كاى البدو  يطلق عل  بيت الرعر "بيت العز"  ضيث يمنضه ضرية ما بعدها ضرية في     

جياته وقت ما يراا م  ال تضده بذلك سلطة غارمة او غيرها م فيى راق بجاره التنقل بضا

وعريرته لم يكى عليه اال اى يلم ضاجياته وينتقل ال  مكاى آخر اكثر عزان وكرامة .  لقد كاى 

البدو  في المعط  السياسي العام ضران ال قيود سياسية عليه.  وال ضدود لتنقله وال فهم للضدود 

ة التي فررت ضجران عل  تنقله وخطواته م  وهاهو يقبت مستسلمان لضدود وطابوق الجيوسياسي

واسمنت وقرو  وبنوك م فينتزع بالكامل مى ضرية الصضراا ال  قيود الدولة م  وبات عليه 

 هنا اى يلتزم بالمواطنة وهو امر ال يقبله .

كوناتهىىا األساسىىية صىىيغة د بىىأى القبيلىىة البدويىىة الراضلىىة لىىم تكىىى تضمىىل رىىمى مننىىنوالراه     

تراتبية م  تفر  على  المنخىرطيى بهىا ورىعية التبعيىة بقىدر مىا كانىت تمثىل ضالىة ترىامنية م  

رد فيها البع  ازر بعرهم م  ويساندوى بعرهم الىبع  .  ولىم يكىى رىيخ القبيلىة يتعاردية 

لقبيلىة اى يكىوى رئيسان عل  تابعيى بل كاى متقدمان عل  متساويى م  وبالتالي ال يستطيت رىيخ ا

مستبدان كما في ضالة رئيس الدولة اى اراد م  بل اى مى ميىزات رىيخ القبيلىة الرىجاعة والكىرم 
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واالهتمام برؤوى افراد القبيلة دوى تعسف او تجٍى م  وهو اى قام بالتعىد  او عقىاب فىرد مىى 

دود عىادات افراد القبيلة فيى ذلك يتم عادة مى خ ل اإلقىرار بىأى الىذ  عوقىب قىد خىرج عىى ضى

 ،3)ومصلضة القبيلة .

ويفري بنا الخلط بىيى مصىطلضي القبيلىة والبىداوة الى  ارىكالية اخىرى م ربمىا تكىوى هىذه      

المرة اكثر تعقيدان مى سابقتها م  ضيث انها ال تقف هنا عند المستوى المنهجي فضسب م ولكنها 

بيلة هي البداوة فقط يجعلنىا نقىول تلقي بظ لها عل  الممارسة السياسية ذاتها .  فالقول اى الق

بالررورة اى البداوة هي القبيلة الوضيىدة م  ومىا عكسىها او مىا عىنداها ال يعىدو كونىه مواطنىة 

 عقلية قبلية بأركال ومسميات اخرى . عى مطلقة م  وليست عبارة

جىاوز برة اى نصف البدو بىأنهم قبليىوى وفىي هىذا األمىر تالقد اعتدنا في رمى اضاديثنا الع     

منهجي واخ قي في الوقت ذاته م  فالترامنيات القبلية رمى  الدولة الخليجية الضديثة اتخذت 

اركاالن متنوعة م  وعل  الرغم مى الجهىد الىذ  بذلىه خلىدوى النقيىب فىي هىذا االتجىاه م اال انىه 

سىر يعود ليقول انه غير كاف م  فالقبيلة "كما نفهمها هىي فىي األسىاس مبىدا تنظيمىي يضىدد األ

العامة للعروية في الجماعة ضسب تراتبية تنظيمية م  وهي رابطة موضدة الغر  مبنية عل  

، مستمدة مى  ettiosالنسب )والقرابة، وتمثل عقلية عامة ) التضالف بقد ر ما هي مبنية عل  

فىي اعمىىاق وجىداى الجماعىىة .   ، المنغرسىىة Primordialاالنتمىااات والىىوالاات "الورىائجية" 

القبيلة بعناصرها الررورية الث ثة فىي كىل مراضىل التىاريخ اإلنسىاني م ترىعف اضيانىان  وتظهر

وتقوى اضيانان اخىرى .  تتخفى  خلىف قىيم غريبىة على  الدولىة بمواطنيهىا م وتنتهىي ضالمىا يىتم 

 ،4) التضرر".

ال  الراهد اى النقيب لم يتوقف عند هذا الضد مضاوالن الدفت بمصطلح القبلية السياسية      

مزيد مى التركيز النظر  م ومميزان لهذا المصطلح عى "القبلية العادية" والتي هي عبارة عى 

"مجموعة الع قات المتبادلة بيى األفراد والمبنية عل  تراتبية القرابية" .  ضيث اى القبيلة 

توزيت  السياسية بتضولها مى القبيلة العادية انما تتضول ال  "ضكم للعناصر األيديولوجية في

 السلطة السياسية " واى القبيلة السياسية تترح في ث ثة معاى عل  األقل :

 انها توفر اساس العصبية . .ا 

انها تعمل كمبدا منظم اهي يخصص موارد الجماعة ويضىدد مواثيىق اإلدخىال    .ب 

 االستبعاد المطلق مى الجماعة .

ية .  انىه اتضىاد انها تمثل عقلية عامة )رعبية، تضكم كل اركال الع قة السياس .ج 

د العناصىىر المكونىىة المختلفىىة األعرىىاا الىىذيى يتنافسىىوى ننننىىنالغايىىات الىىذ  يوض

 ،5)عل  موارد الجماعة .
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وبالتالي فيى كاى الضال كما قد صورها النقيب م  فيننا نرتكب خطأ فادضىان عنىدما نصىف مىا      

رىامنيات األخىرى م  ومىت ذلىك تبق  مى البداوة بالقبلية م  وننفي صىفة القبليىة عىى ارىكال الت

المقصىود فىي اغلىب األضيىاى يغرينىا اكثىر مىى الناضيىة  غيىرفيى هذا التىداخل المقصىود اضيانىان و

المنهجية لتأصيل التفرقة م وبالتالي التعامل مت مفهوم القبيلة بمعناه السياسي الرامل وبالذات 

تبقى  منهىا تعىام ن انثروبولوجيىان عند اصطفافها في مواجهة الدولة والتعامل مت البىداوة او مىا 

 تطوريان كرصد اللهجات وبع  العادات التي تسود ضينان وتزول ضينان آخر .

وهكذا فيى القبيلة البدوية عندما تستقر عل  األر  وتتخل  عى "بيت العز" )بيت      

يعود  الرعر، فينها تتضول تدريجيان ال  قبيلة ضررية رمى معطيات الدولة السياسية م  وال

هناك معن  وقيمة للقبيلة البدوية .  فقد كاى البدو  رمى معطياته القبلية الراضلة في ضركة 

دائمة م  ما بيى كر وفر م  وم ضقة مصادر الكأل والماا م  مما انعكس ضت  عل  جسمه 

ركة ورراقته م  فنادران ما نجد بدويان بدينان في ذلك الوقت .  كانت البداوة اذان ضالة مى الض

الفعلية الدؤوبة غير المستقرة بضثان وراا الرزق بكافة اركاله م  وهو غير الضال بعد ظهور 

 الدولة التي جعلته ساكنان راكدان بانتظار راتب رهر  او منضة ادارية مى هنا او هناك .

وهكذا وتضسبان أل  تضوالت م وجدنا البدو في بادئ امر اسىتقرارهم ينخرطىوى فىي اعمىال      

وافق مىت طبيعىة ونمىو الضيىاة الضىرة التىي اعتىادوا عليهىا م  او ارتباطىان اكثىر بمصىادر القىوة تت

الرعورية للتكيىف مىت المعطيىات الجديىدة م  دوى  هوالس ض واالرتباط بالسلطة في مضاولة رب

 .الخروج بركل جذر  عى المعطيات التقليدية 

قىىد داهمهىىا قطىىار الدولىىة علىى  ضىىيى غىىرة اال اى كىىل ذلىىك لىىم يرىىفت للكينونىىة البدويىىة م  ف     

مكتسضان العنصر األساسي في الكينونة البدوية اال وهو ضرية التنقىل بىيى الضىدود الدوليىة وفىق 

 قيود م  وضرية عدم االلتزام بضكم او بدولة معينة م ضرية الكينونة االجتماعية .

كىوى ذلىك الفصىل يمثىل خطىوة  وبالتالي فينه بات رروريان الفصل بىيى البىداوة والقبليىة م      

مهمة في فهم التضوالت السياسية ذات الع قة بالقبليىة .  فعنىد الضىديث عىى القبائىل فىي الىيمى 

والتي هي عصب الضياة السياسية هناك ف  يكوى المقصود هنا هو البداوة م  فالبدو في الىيمى 

السياسىىية الضرىىرية فىىي  هىىم نوعيىىة مضىىددة مىىى القبائىىل م  وهىىي اقىىل ارتباطىىان بماكينىىة الضيىىاة

المدينىىة م  بينمىىا القبائىىل األخىىرى كضارىىد وبكيىىل ومىىذضج هىىي قبائىىل رىىاربة فىىي عمىىق العمليىىة 

السياسىية اليمنيىة وعلى  األخىص قبيلىة ضارىد .  كىذلك فىيى األمىر يجىد رىبهان فىي المبىدا ال فىىي 

ران مهماُ فىي التفاصيل رمى الخريطة السياسية السودانية ضيث ال تصنف القبائل التي تلعب دو
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معطيات العمليىة السياسىية على  انهىا بدويىة م  بىل اى القبائىل البدويىة وبالطريقىة نفسىها تمثىل 

 ،6.) بسيطان مى مكونات الخريطة القبلية في السوداى ان جزا

كذلك فيى الفصل المنهجي للبداوة عى القبيلة يصبح رروريان مى اجل الرؤية واإلضساس      

ية السياسية م  والذ  يمثل ترامنيات اجتماعية تتجاوز مفهوم القبلية الرامليى بمعن  القبل

 التقليدية الذ  عهدناه والذ  يقوم عل  اساس العرق والنسب .

 
 القبيلة والدولة انسجام ام صراع  

 
عند قرااتنا لكتابات القدماا والمضدثيى مى علماا االجتماع والسياسة ضىول تكىوى الدولىة      

بيلة م  فيى امران مؤكدان يبرز بركل يكاد يكىوى ضاسىمان م  اال وهىو اى الع قىة بىيى وع قتها بالق

االثنتيى م كأهم ظاهرتيى سياسيتيى م  هي ع قة تنىافر وليسىت ع قىة انسىجام بىأ  رىكل مىى 

األركال .  وهي مقولة عل  اية ضال تضمل الكثير مى الوجاهة م  ولكنها في الكثير مى األضوال 

وجىدناها قىد رات فىي ذلىك الكيىاى  ىلتفسير تلك الع قة .  ضيث اى اغلبية تلىك الىرؤغير كافية 

االجتماعي القبلي رران مطلقان م  وهو امر بتصورنا بضاجة ال  المزيد مى التمضيص ومزيد مى 

 التركيز .

ولعل اهمية سبر اغوار تلك الع قة تأتي في مرضلة بدات الدولة كمفهوم سياسي هي      

تتعر  لمزيد مى التركيك بوجودها ككياى قادر عل  الصمود امام التضوالت السياسية م  ذاتها 

وبالتالي فيى مدخل القبيلة    الدولة يعد مى الجانب النظر  مدخ ن تجديديان في الرؤية البنيوية 

 الهيكلية لتوزيت القوة داخل المجتمت م  وفهم طبيعة ونمط اتخاذ القرار .

ضالة التنموية   التطورية التي مرت وتمر بها مجتمعات الخليج العربىي تطىرض كذلك فيى ال     

هىي  –الصىغيرة السىى  –مزيدان مى تلك األسئلة ضول البعد المفاهيمي م فضالة تلىك المجتمعىات 

ضالة مجتمعات تجمت في طياتها ظاهريان كما مى التناقرات ليس مى السىهولة تفكيكهىا واعىادة 

ونعنىي هنىا مجتمعىات دول مجلىس التعىاوى  –فمجتمعات الخليج العربية  تركيبها مرة اخرى . 

هي مجتمعات في سماتها العامة مجتمعات تقليدية ) قبليىة اى جىاز التعبيىر ،   –الخليجي الست 

خرجت للتو مى ضالة مفرطة في التقليدية ضيث الُبعد العام العمىومي للدولىة ومفهىوم المواطنىة 

فمكونىىات تلىىك المجتمعىىات تقىىوم علىى  امىىارة متوارثىىة رىىمى عرىىيرة لىىيس اال سىىراباي بقيعىىة .  

فرعية لقبيلة اكبر ليس باإلمكاى تضويلها ال  خ ف ذلك األساس .  وعل  الرغم مى االنط قة 

الظاهريىىة لتلىىك المجتمعىىات والتىىي قفىىزت بمعىىدالت النمىىو االقتصىىاد  الظاهريىىة الىى  مسىىتويات 

اى ينهىي القىيم التقليديىة ألسىلوب ونمىط ع قىات القىوة  عالية جىدان م اال اى كىل ذلىك لىم يسىتطت

داخىىل المجتمىىت م واى اختلفىىت بالدرجىىة ولىىيس بىىالنمط مىىى بلىىد خليجىىي الىى  بلىىد خليجىىي آخىىر.  
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ولذلك فيى المضور األساسىي للدولىة الخليجيىة مىازال مضكومىان بىذلك االعتبىار الىذ  ال يبىدو انىه 

 ،7)عل  األقل .سيضدث فيه تضوالت رئيسية في المدى المنظور 

فىىيى المىىدخل التطىىور  لفهىىم التضىىوالت السياسىىية فىىي مجتمعىىات الخلىىيج العربيىىة م   لنننىىنذاو     

عليه اى يستوعب هذه الضقيقة التي يبىدو انهىا راسىخة كمىا الجبىال الرواسىي م  والتىي يتعامىل 

الخليجيىة معها بع  البىاضثيى على  سىبيل األنتيىك التقليىد  م  او على  اسىاس اى هىذه الدولىة 

بقرها وقريرها ومكوناتها الركلية مى هياكل ومؤسسات ضداثية سياسيان هي ليست اال دولة 

قبلية تتطور بىبطا رىديد م  مىت ضىرص رىديد فىي اإلبقىاا على  األورىاع الراهنىة كمىا هىي ا  

defacto     . 

 –ة اليىىوم وبالتىىالي م فىىيى هىىذه الدراسىىة تنطلىىق مىىى افتىىرا  اى الدولىىة الخليجيىىة القائمىى      

هىىي عبىىارة عىىى دولىىة قبليىىة م  كمىىا هىىو  -بغىى  النظىىر عىىى درجىىة تقىىدمها وضىىداثتها الظاهريىىة

الورىىت السياسىىي فىىي المرضلىىة السىىابقة علىى  تكىىويى الدولىىة م  ولكىىى ب ليىىات وادوات ضديثىىة .  

  وعل  هذا األساس فيى الع قة بيى القبيلة والدولة في اإلطار السياسي للقبيلة الدولة اى كانىت

تمثل ع قة صراعية فهي مى نوع الصىراع مىت الىذات م  واى ذلىك الصىراع اى وجىد فهىو مىى 

ب فيهىا صىعنوع الصىراع مىت الىنفس الواضىدة وداخلهىا م  وهىو مىى الصىراعات الصىعبة التىي ت

عمليىىة الضسىىم وخىىروج طىىرف منتصىىران ام مهزومىىان .  واى تلىىك العمليىىة الصىىراعية او الع قىىة 

ول وتترىىعب وال يمكىىى بسىىهولة رصىىد ضىىاالت الهزيمىىة او ضىىاالت الصىىراعية هىىي عمليىىة تطىى

 االنتصار التي تسجل للقبيلة عل  ضساب الدولة او العكس .

كذلك فيى تلك الع قة ومى خ ل العملية التطورية في المجتمىت والتىي فررىتها التطىورات      

الكثيىىر مىىى اتليىىات العالميىىة علىى  المضىىيط الخىىارجي م سىىتؤد  بالدولىىة القبيلىىة الىى  اسىىتخدام 

ر الىىذ  ضىىدث بموجبىىه قفىىزات تطوريىىة نمىىواألدوات المتطىىورة فىىي ادارة رىىؤوى الدولىىة م  األ

تنعكس بالتضديث الركلي على  مسىتوى ونمىط األداا الظىاهر ممىا قىد يىؤد  الى  نقى ت نوعيىة 

 تؤثر عل  ميكانيكية الع قة عل  مستواها الوظيفي م  ولكنها ال تمس بصىورة مبارىرة جىوهر

 تلك الع قة .

ىا هىو       وضيث اى الضالة السياسية الكويتية تمثل فع ن سياسيان مختلفان ال  درجة ملضوظىة عمي

جاٍر في دول الخليج األخرى م  فيى المدخل لدراسىة ع قىة القبيلىة   الدولىة رىمى ذلىك اإلطىار 

ؤول اليىه الضىال فىي سيورح لنا عددان مى عناصر تلك الع قة م  التي قد تكوى نموذجان لمىا سىي

الدول األخرى .  ففي اطار الضالة السياسية الكويتية وجدنا الديناميات االجتماعيىة   السياسىية 

ترت عل  الخريطة المجتمعية عددان مى الُبن  التي تسىتضق الدراسىة والفهىم م  لعلهىا تسىاعدنا 

 عل  فك رع مى الط سم الخاصة بهذه الع قة .
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ى الباضث كاى قد تعامل مت الموروع بصورة مختلفة بع  الريا فىي وعل  الرغم مى ا     

،  Solidarity Mechanism، م  ضيث توصل الى  اى الميكىانيزم الترىامني ) 0271دراسة سابقة )

للقبيلىىة البدويىىة والىىذ  كىىاى فىىي طىىور التبخىىر والتبىىدد بعىىد اسىىتقرارها المكىىاني رىىمى اإلطىىار 

تخابات النيابيىة فأسىهمت الى  ضىد كبيىر فىي اعىادة عجى ت السياد  لدولة الكويت م  جاات االن

قطار ذلك الميكانيزم عل  السكة مرة اخرى م  مىى خى ل خلىق فعىل ترىامني بىدا مبىرران بعى  

الريا مىى خى ل الىدفت الىذاتي القبلىي البىدو  مىى جهىة م ومىى خى ل الىدفت السياسىي النفعىي 

  عىدم تفتيىت القبيلىة وربطهىا بىالنهج العىام الترامني لضاكم الدولة القبيلىة م  والىذ  يسىع  الى

اال انه يبدو اى تلىك  –وهو امر سنعود اليه الضقان  –لمفهوم الدولة القبيلة م  او القبيلة الدولة 

الع قة وميكانزماتها بضاجة ال  مزيد مى المتابعة والتىدقيق م  ضيىث يبىدو اى عىددان مىى آليىات 

 ترريحل  تراكم المعلومات م  قد اسهمت في ضاجة ال  وادوات التضليل المنهجية م باإلرافة ا

 ،1)اكثر ضداثة ربما يسهم في فهم جديد لتلك الع قة .

كمىىا اى مضاولىىة جىىادة اخىىرى قىىد اسىىهم فيهىىا د. خلىىدوى النقيىىب مىىؤخران سىىعت الىى  تفتىىيح       

مفهىوم  األسئلة ذاتها وطىرض عىدد مىى اإلجابىات ضىول تلىك الع قىة األزليىة م  نىتج عنهىا تثبيىت

القبلية السياسية عل  اسىاس كونىه مفهومىان اكثىر رىمولية مىى األضاديىث السىائدة العىابرة التىي 

 ،2)تجنح ال  اعتبار القبيلة هي القبيلة البدوية فضسب .

 

   كيف تعاملت الترامنيات القبلية البدوية مت الدولة
 

بيلة البدوية وبيى الدولة هناك تفاصيل كثيرة بضاجة ال  تفكيك بخصوص الع قة بيى الق     

ككياى سياسي مستقر م  فالقبيلة البدوية الصضراوية هي بالررورة كياى اجتماعي متضرك 

جغرافيان م غير مستقر م ال  يتعاط  الضدود والقيود وال يتعامل معها م بينما الدولة عل  العكس 

ترف بالضدود مى ذلك تتطلب االستقرار رمى ضدود جغرافية وتتطلب انتماا مواطى يع

الجغرافية وال يرر  بكسرها .  وقليما  نجد مضيطان جغرافياي في المنظومة الخليجية العربية 

يضتكر "ديرة" قبيلة بعينها م بل عادة ما نجد القبيلة البدوية تنساب انسيابان اجتماعيان عبر عدة 

 دول مى اقص  الرمال ال  اقص  الجنوب .

همىىان مىىى مكونىىات ارىىكالية الع قىىة بىىيى الطىىرفيى البىىداوة والدولىىة م ان يى جىىزانننىىنوبالتىىالي ف     

يتعلق بطبيعىة وكيىاى القبيلىة البدويىة المتضىرك .  وال يىدرك ذلىك األمىر مىى السياسىييى اال مىى 

مىارس ضيىىاة البىىداوة وخبرهىا وادرك ميكانيزماتهىىا الداخليىىة والخارجيىة م  فالبىىداوة تنتهىىي مىىت 

 االستقرار .
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كى بمستغرب الموقف الذ  اتخذه  الملك عبد العزيز بىى سىعود مؤسىس الدولىة ولذلك لم ي     

ضيى اصر دوى جىدوى على  ترسىيم الضىدود انط قىان  0299السعودية الضالية في مؤتمر العقير 

مى ضدود ضركة القبائل م  ومطالبته بأى تكوى ضدود امارة نجد والضجاز آنذاك تابعة أليى تصل 

الا لىه م  وذلىك فهمىان وادراكىان منىه لسىعة ذلىك المفهىوم وتوسىعه ليرىمل القبائل التي تديى بىالو

العديد مى الدول المجاورة م  ولم يكىى ذلىك األمىر ليغيىب عىى بيرسىي كىوكس المقىيم السياسىي 

البريطاني في الخليج فكاى اى  رف  ذلك رفران ضاسمان م  واصر على  ترسىيم الضىدود اسىتنادان 

ة م وليس استنادان ال  الجغرافية البدوية .  لقد كاى فهىم الملىك ال  معطيات جغرافية طبوغرافي

عبد العزيز في المراضل األول  لتكويى مملكته وترسىيم ضىدودها ينطلىق مىى امكانيىة التوسىت م  

وضيث اى الضركة المستمرة للقبيلة البدويىة تجعىل مىى ذلىك التوسىت مفتىوض االضتمىاالت م  فقىد 

ل الولىوج مىى خ لهىا الى  مائىدة المفاورىات وهىو فهىم وادراك ادركها الملك عبد العزيز وضاو

دقيق م اال اى الرغط العننراقي والرغبة البريطانية ضالتا دوى مرور ذلك الفهم وقبوله كقاعىدة 

 ،01)انط ق واساس للتفاو  .

ولعل اضدى التجمعات البدوية المهمة التي تضتاج ال  مزيد مى الدراسة في ع قتها      

ة مت ضفاظها عل  كينونتها البدوية الراضلة م  تجدها في صضراا سيناا .  ضيث ضافظت بالدول

القبيلة البدوية هناك عل  مكوناتها وطبيعتها وتعاملت في الوقت ذاته مت الضكم المصر  .  ثم 

وضت  عودة سيناا مرة  0267كاى اى انروت تضت لواا الضكم اإلسرائيلي بعد ضرب يونيو 

م  فكيف تعاملت القبيلة البدوية  0277م المصر  بعد اتفاقات كامب ديفيد سنة اخرى ال  الضك

في صضراا سيناا مت دولتيى مى الجغرافيا نفسها م  وكيف كانت ضالة االنتماا وضالة 

االندماج    الرك اى دراسة مى هذا النوع ستسهم مساهمة بالغة في تضديد ريا مى تلك 

 الع قة .

اى نعكس السؤال فبدالن مى التساؤل عى كيفيىة تعامىل الترىامنيات القبليىة  ويبدو اننا يجب     

البدوية مت الدولة م  فيى السؤال يتضدد بالتعامل مىى قبىل القىادر على  الفعىل م ضيىث يترىح اى 

 –القبيلة البدوية تضديدان م لم تكى هي التي قررت الورت السياسي في المنطقة م  كما لىم تكىى 

التىي قىررت االنرىواا  تضىىت هىذا الضكىم او تلىك السىلطة .  فقىد فوجئىىت  هىي  -بصىورة عامىة 

القبيلىىة بواقىىت سياسىىي جديىىد مفىىرو  عليهىىا الزمهىىا اى تىىدخل تضىىت ورىىعية جديىىدة م  وتسىىلم 

عناى امرها للضاكم م  وتتضول مى كياى قبلي بدو  ال  كياى قبلي سياسىي م  وهىو امىر يجعىل 

م بل والتغيير المسىتمر الىذ  قىد يفقىده رىكله األصىلي مىت ذلك الكياى خارعان لمزيد مى التغيير 

 استمرار الوقت ودوراى عجلة التغيير .
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ولعله بات ملضوظا بأى األنظمة السياسية في المنطقة اضرص مى القبيلة البدوية ذاتها في     

ف الضفاظ عل  ريا مى الميكانيزم الترامني القبلي م  رغبة في تدعيم الكياى السياسي وتكثي

الوالا الرعبي له .  فمى خ ل متابعة للسلوك السياسي الذ  قامت به عدد مى الضكومات 

المركزية الخليجية مت قبائلها م  نجد اى تلك الضكومات سعت بأركال مختلفة ال  تفكيك تلك 

الترامنيات القبلية بمعناها التقليد  مى جهة م وتعزيز ترامى قبلي جديد مرتبط بالنظام 

مى جهة اخرى . ويترح اى عددان مى دول المنطقة مت اخت ف تجاربها وطبيعة السياسي 

الع قة القبلية   القبلية م  قد سعت ال  خلق قيادات متنافسة داخل كل قبيلة م واعطاا تلك 

القيادات وزنان  اجتماعيان اقتصاديان مى خ ل األجهزة المختلفة للدولة م  دوى اإلق ل او تضجيم 

التقليدية م  بل اى السلطة المركزية الضديثة بتعاملها مت القبيلة البدوية سعت ال  القيادات 

ربط كافة قيادات تلك القبيلة بها بركل مبارر مما قليل مى قدرة امير واضد للقبيلة )عل  سيبل 

المثال، في ضرد الضرود القبلية لمواجهة ضدث ما م  اال اى كاى ذلك الضدث هو مساندة 

ركزية .  وقد زادت تعقيدات تلك الع قة مت زيادة انغماس القبيلة في االستقرار السلطة الم

 وممارسة الضياة الضررية كما هي وبكل تفاصيلها وترتيباتها .

ويبدو اى مرضلة التنافس الداخلي داخل القبيلة قد وصلت اردها عل  مستويات م  وهو      

والتغيير وااللتزامات الضررية .  ضيث دخلت   كما يبدو امر طبيعي تفرره الضركة االجتماعية

مكونات الصراع ) صراع األجيال م صراع الثقافة م صراع الطبقة م صراع السياسة، التقليدية 

التي تضدث عادة في التكوينات االجتماعية  م ا  تكوينات اجتماعية م  وهي تمر عبر ممرات 

اخلية .  وهي كما يبدو ضتميات اجتماعية التغير االجتماعي م  في عمق الع قة القبلية الد

  تواجهها القبيلة البدوية وتسع  للتعامل معها كما تتعامل معها التكوينات االجتماعية األخرى .

وقىىىد اثبتىىىت الترىىىامنيات القبيلىىىة البدويىىىة قىىىدرة هائلىىىة علىىى  التكيىىىف والمرونىىىة مىىىت الواقىىىت   

االجتماعي والسياسي الجديد م  وليس ادل عل  تلك القدرة العالمية على  التكيىف مىى الطريقىة 

واألسلوب الذ  تعاملت فيه القبيلة البدوية مىت ظىاهرة االنتخابىات فىي الكويىت م  وهىو سىنعود 

قان نظران لما لهذه التجربىة مىى غنى  وثىراا .  فقىد كىاى هنىاك مضىوراى يضركىاى القبيلىة اليه الض

ويضىدثاى فيهىا تضىىوالت اساسىية م  ويتمثىىل المضىور األول تجىاه الدولىىة م  بمفهومهىا السياسىىي 

 العام والخاص والمجتمعي كذلك م اما المضور الثاني فتجاه تكوينات القبيلة ذاتها .

رونة القبلية البدوية عل  التعامل مت ظاهرة االنتخابات فقط م  ولكنها كانت ولم تقتصر الم     

ارد في الع قة مت الدولة كسلطة مركزية تتطلب اإلذعاى والرروخ للفهم الرمولي للوطى م  

وهو فهم يتطلب استيعابه ريئان مى الوقت والتجربة م  مى خ ل التعامل اليومي والمستمر مت 
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ت المسؤولية الخدمية مى بلدية ال  امى ال  صضة ال  تجارة وغيرها .  مؤسسات الدولة ذا

وقد تم التعامل في البدا مت مؤسسات الدولة بريا مى الرهبة والخوف والقلق م  اال اى 

الضالة التطورية تفر  نفسها ضتمان م  فالدولة غير القبيلة في رمولية اضتوائها لعناصر 

 واالنتمااات .بررية متعددة األصول والمرارب 

وبالذات في الدولة الخليجية النفطية التي انتهجت نهجان اقتصاديان ريعيان  مما ضتم دخول      

المواطنيى في السلك الوظيفي للدولة م فيى ضالة الع قة بيى القبيلة والدولة تأخذ ضتمان اركاالن 

معينة مضددة م  متنوعة وليس رك ن واضدان م  وهذا سلوك سياسي تطور  يبدا بصورة 

ويفر  تفريخ صور متعددة م األمر الذ  يجعل تلك الجماعات القبلية البدوية تبدا  بطرض قيم 

اجتماعية وسياسية جديدة عل  المضك م  مما يخرجها مى الضالة التقليدية للترامنية القبلية 

 البدوية .

تضد  الدولة القبلية م ودخلت  وبالتالي فيى القبلية البدوية انتهت ولم تستطت الصمود امام     

في اتوى الصراع االجتماعي السياسي ب  ادوات جاهزة لخىو  السىجال م  واسىتطاعت خى ل 

فترة ليست بالطويلىة ادراك المضتىوى السياسىي للعمليىة التطوريىة االجتماعيىة م  وطىورت مىى 

الدولىة م  وهىي  ة لع قتهىا مىتدقدراتها بالتدريج ضت  تمكنىت مىى تثبيىت بعى  المعىايير الجديى

معىىايير اسىىتلزمت التسىىليم بىىالكثير مىىى معطيىىات الدولىىة والقبىىول بهىىا م  والتنىىازل عىىى مكونىىات 

اساسىىية للقىىوة التقليديىىة للقبيلىىة م  والررىىوخ لرغبىىة القبليىىة السياسىىية فىىي ارىىعاف القبليىىة 

 البدوية م  والقبول بتعدد القيادات المدنية والتقليدية .

ة البدويىىة اليىىوم ال تعىىدو كونهىىا مرىىروعان تضىىت التكىىويى لقبيلىىة سياسىىية دو اى القبيلىىنىىنويب     

ضديثة م  عل  الرغم مى وروض التجربة عبر مجهر االنتخابات في الكويت عل  سبيل المثال .  

فلم يعىد مىى السىهولة مىث ن رصىد ضركىة التضىوالت بالدقىة المعهىودة للقبائىل البدويىة فىي اقطىار 

 الخليج األخرى .  

ما يبدو اى مى يتضدث عى القبيلة البدوينننة في الخليج م  انما يتضدث عى ريا مى ك     

الماري م  واى ما يطلق عليه القبيلة البدوية اليوم هي بالتأكيد ريا آخر يستضق المقاربة 

 مت مفهوم القبيلة السياسية التي ذكرناها آنفان .

 
 القبيلة البدوية واالنتخابات ... ضالة الكويت  

 
مى المؤكد اننا وخ ل مضاولتنا تثبيت المصطلح والتفريق المنهجي بيى ما هو قبلي وما      

هو بدو  م  فيننا نصطدم بكم هائل مى المسلمات تمثل عائقان لتلك المضاولة م  ولذا فيى 

التركيز بالقول بالقبيلة البدوية انما يكوى في سبيل اثبات الضالة التضولية في المجتمت 
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م  وكيفية تضول ضالة اجتماعية سياسية اقتصادية معينة كضالة البدو الرضل ال  ضالة  السياسي

جديدة هي ضالة القبلية السياسية .  وتبدو تلك المراهد المفرية لهذه النتيجة مت ضقة 

ووارضة اكثر في بلد كالكويت مى ا  مجتمت خليجي آخر .  ويعود ذلك بدرجة اساسية ال  

اسي الذ  تخلق في الكويت والذ  تمثل بضالة سياسية انفتاضية قامت عل  طبيعة النظام السي

"الضكم المرتركم" ورسخت دعائم نظام ضكم اتاض قدران متقدمان مى المراركة السياسية العامة 

م  في الوقت الذ  ضرمت فيه اغلبية األنظمة الخليجية تلك المراركة بأركال ادن  بكثير مما 

 .كاى يمارس في الكويت 

م  رىاركت فيهىا  0260فعندما بدات االنتخابات الدستورية في الكويت بعيد االستق ل سنة      

مى تيسر لهم االستقرار المبكر مى القبائل البدويىة .  وكانىت تلىك المرىاركة بضىد ذاتهىا بمثابىة 

يىة تضد كبير لتلك القبائل مى جهة م  وعوامل ترامنها ووضدتها مى جهة م  وكذلك تجىاه العمل

االنتخابية السياسىية بصىورتها األعىم واألرىمل مىى جهىة اخىرى .  ومىت مرىي الوقىت وتطىور 

العمليىىة السياسىىية االنتخابيىىة ودخىىول اعىىداد اكبىىر  فىىي السىىج ت االنتخابيىىة  م  بىىدات األهميىىة 

 ،00)السياسية للقبيلة البدوية تتصاعد وتترخم .

لبدوية او بع  المتنفذيى فيها اى الميكانيزم وقد ضدث التطور األهم عندما رعرت القبيلة ا     

الترامني السابق عل  االستقرار المكاني ربما باإلمكاى استبداله بميكىانيزم  سياسىي ترىامني 

يعيىىد الىى  القبيلىىة ضالتهىىا الترىىامنية السىىابقة ايىىام الترضىىال والصىىضراا والتىىي كانىىت تفررىىها 

ل علىى  ايىىد  القبائىىل األخىىرى .  فقىىد ابجىىديات القسىىوة والخىىوف والرهبىىة مىىى التعىىد  والىىزوا

واجهت القبيلة مت االنتخابات عامليى بردانها باتجاهيى متناقريى م األول يدفعها دفعىان باتجىاه 

تعزيز ترامنيتها الصىضراوية التىي بىدات بالتفكىك والرىياع مىت قيىام الدولىة الضديثىة والسىلطة 

السياسي مت نفسها ومت قبائىل اخىرى  المركزية م  واتجاه آخر يدفعها ال  الدخول في المعترك

 رمى منظومة ال يتضكموى بها عل  اإلط ق .

وكاى اى ادى دور السلطة المركزية األبو  م  وعدم رعور القبائل البدوية بأنها رمى      

النظام االجتماعي م واضساسها بالظلم واإلبعاد  والعزل عى مواقت القرار م  واستفادة السلطة 

ذلك الورت عى طريق التسهيل "للقيادات القبلية الجديدة" في المعام ت  المننركزية مى

الضكومية م  ال  قيام الضكومة المركزية باستخدام هذه الظروف ال  اقصاها م  في سبيل 

 الضصول عل  عدد اكبر مى المؤيديى داخل البرلماى عى طريق البطاقة البدوية .

ماعي ال تقىف بالرىرورة عنىد رغبىة  ضكوميىة او امنيىة اال اى ضالة التضول والتطور االجت     

توقف تسلطة م  فالتضوالت االجتماعية والسياسية التي كانت تمخر عباب النسيج االجتماعي ال 

عند ضد م  وهي بالررورة تمىس تىؤثر على  معىام ت الترىامنية القبليىة برىكل مطلىق م  فقىد 
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لبدويىة مىت العمليىة السياسىية الى  تطىوير فهىم ادى التعامل المبارر مى قبل التجمعات القبليىة ا

ووعي اكبر بكينونة "الفرد البدو " مقابل "القبيلة البدوية" ففي االنتخابات يتعزز دور الفىرد 

" وهىو امىر تتعىزز بموجبىه الفخىوذ One Man, One Voteانط قىاي ن مىى " صىوت لكىل رجىل"  "

نظر عىى تراتبيتهىا القبليىة القائمىة على  والعرائر والبطوى ذات األكثرية  داخل القبيلة بغ  ال

 اساس األصل والمكانة االجتماعية بما في ذلك بيت اإلمارة.

وبمقابل ذلك الفعل المدمر للترامنية القائمة عل  الجماعة م  فقد كانت النتيجة وارضة      

ا ال بأى القبيلة وافرادها والتي بدات ترامنيتها بالتفكك قد اصبضت هي الرضية م وافراده

يضصلوى عل  ضقوقهم م  مما ادى ال  ريوع رعور عام بالغبى والظلم .  وقد ساعد ذلك 

الرعور وعززه التركيز  المكاني المقصود في كثير مى األضياى في اماكى مضددة م  وفي 

الوقت نفسه فتح مجال التعليم اإللزامي م  وعدم قدرة السلك العسكر  بأركاله كافة عل  

ة في عدد ابناا القبائل م  ال  اضداث رغوط  اكبر عل  العملية السياسية داخل استيعاب الزياد

 القبيلة وكذلك ازاا مضيطها الخارجي .

وعندما دخلت االنتخابىات كعمليىة سياسىية اجتماعيىة على  الخىط م  لىم يجىد ابنىاا  القبائىل      

ان على  الترىامنية يتعويرىاركالية في استيعابها وفهمها م بل كادت اى تصبح  سىلوكان سياسىيان 

القبلية الصضراوية .  اال انهىا هىذه المىرة لىم تعىد ملتزمىة اط قىان بالمقىاييس القبليىة التقليديىة م  

وبدات في اسىتضداث اسىاليب جديىدة فاقىت التوقىت ودللىت على  مرونىة عاليىة فىي اطىار القبيلىة 

لوكان ضىديثان متطىوران لفى  البدوية في التعامىل مىت الواقىت م  وهكىذا وجىدنا القبيلىة تسىتضدث سى

اإلركاالت الداخلية التي ظلت تضتقى في جنباتهىا وذلىك فىي اسىلوب االنتخابىات الفرعيىة والتىي 

 سنعود لترخيصها الضقان .

وقد ادت ممارسة  االنتخابات الفرعية داخىل القبيلىة الى  تثبيىت مفىاهيم غايىة فىي األهميىة      

ة م  لىىم يكىىى أل  سىىلطة سياسىىية او عقائديىىة اى أل  عمليىىة تطىىور سياسىىي فىىي الدولىىة الضديثىى

تثبتها .  فقد عىززت ممارسىة االنتخابىات مبىدا المسىاواة بىيى افىراد القبيلىة م  ففىي االنتخابىات 

الفرعية يدخل فيها امراا القبائل وجهان لوضىه مىت افىراد آخىريى مىى القبيلىة يمثلىوى فىي بعى  

راتبية القبلية .  وكاى اى ضدثت مفاج ت عدة تالاألضياى بيوتان عادية ومتوارعة رمى مقاييس 

عندما لم يضالف الضظ اولئك األمىراا التقليىدييى لتلىك القبائىل م  تكىررت تلىك الظىاهرة فىي عىدة 

انتخابات فرعية ألكثر مى قبيلة .  بل اى األمر وصل ال  درجة ملضوظة مىى التطىور ضىيى قىام 

بات الفرعية مقرران خو  االنتخابىات العامىة بع  اولئك األمراا باالضتجاج عل  نتائج االنتخا

ت ذلك لىم يكتىب لىه النجىاض ضيىث اعتبىر ذلىك السىلوك مىى ممتعمدان  عل  مريخته التقليدية م  و

 نتخابات الفرعية .االذلك األمير القبلي خروجان عى االلتزام  القبلي بدعم الفائزيى في 
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للقبائىىل األخىىرى م  ومنظورهىىا للسىىلطة  ولعىىل الفعىىل الىىداخلي داخىىل القبيلىىة م  ومنظورهىىا     

المركزية م  وكذلك منظورها للمجتمت عمومان قد ضىدد الكثيىر مىى معطيىات واسىلوب مرىاركتها 

السياسية .  فكما اسلفنا فيى ما ضدث داخل القبيلة ذاتها قد اسهم في ارعاف مكونات تماسكها 

لىىة بيىىد اميرهىىا م واال فينىىه ال ضاجىىة وبىىذات االلتىىزام بقيادتهىىا التقليديىىة م  فمىىا عىىاد امىىر القبي

ل نتخابات الفرعية م  بل اى بيوتات اإلمارة التقليدية في القبيلة م  لم تعد تملك النفوذ التقليد  

السابق ذاته في قيادة القبيلة وتوجيهها م واى كىاى ذلىك ال يعنىي زوال االضتىرام والتقىدير لتلىك 

اى يلزم القبيلة باختياره كمررح لها في ا النتخابىات م  اإلمارة . فأمير القبيلة نفسه ال يستطيت 

داخىىل  –التىىي عىىادة مىىا تكىىوى ضىىادة وررسىىة  –ضيىىث اى عليىىه اى يخىىو  المعركىىة السياسىىية 

القبيلة ويضرد لصالضه التأييد المطلوب م  واى يخو  معركة رروس مت افراد القبيلة ذاتهىا 

نفىوذ داخىل القبيلىة الواضىدة م  وهىو تىوتر م  وهي عملية تخلق ضالة مى التوتر بيى اصىضاب ال

يىىزداد مىىت اسىىتمرار الممارسىىة السياسىىية م  ومهمىىا ضاولنىىا اى نخفىىف مىىى نتىىائج تلىىك المعىىارك 

السياسية داخل القبيلة الواضدة م  فيى الخصىومة السياسىية تبقى  مسىتمرة على  مواقىت النفىوذ 

ز نفىىوذ متعىىددة داخىىل القبيلىىة داخىىل الترىىامنية القبليىىة السياسىىية م ممىىا يىىؤد  الىى  خلىىق مراكىى

ألمىر الىذ  االواضدة تسع  ال  االستفادة مى ضالة الرىعور بىالظلم العامىة لىدى افىراد القبيلىة م  

يعطي السلطة المركزية هامران اوست للتضرك عل  مررضي الترامنيات القبلية لكسىب تأييىدهم 

 في البرلماى .

لمراركة االنتخابية فهو الع قة مت القبائل اما المضور الثاني في المنظور القبلي مى ا     

األخرى م  ويرتبط هذا األمر بدرجة كبيرة بطبيعة كل دائرة انتخابية عل  ضدة وتركيبتها 

االجتماعية بأركالها المختلفة م فيذا كانت هناك سيطرة قبيلة واضدة بالكامل عل  دائرة 

يلة ذاتها م  اما اى كانت نسبة القبيلة انتخابية معينة م  فيى  الصراع يكوى ررسان داخل القب

في الدائرة تعطيها  اضتماالن للفوز م  فينها وضت  بعد اجراا انتخابات تصفية فرعية تظل بضاجة 

ال  دعم قبائل اخرى او ما سمي باألقليات م  ضيث  ينترر استخدام مصطلح األقليات في األطر 

هو سائد في علم االجتماع م  فهو يعني اقلية االنتخابية في الكويت بمعن  مختلف تمامان عما 

انتخابية رقميان في دائرة انتخابية معينة م  والتي قد ال تكوى اقلية في  دائرة انتخابية اخرى م  

ويترتب عل  ضاجة القبيلة للدعم مى الررائح االجتماعية األخرى السعي إلررائهم والتودد 

بالنسبة للترامنيات القبلية البدوية ضيث يتطلب لهم وربما التضالف معهم م  وهو امر جديد 

 األمر عم ن سياسيان منظمان إلقناعهم بالتصويت لمررح القبيلة .
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ويتمثل المضور الثالث في ع قة المنظور القبلي البدو  بالسلطة المركزية وتمثل السلطة      

ية .  فمازالت السلطة بمجملها مضور ارتكاز اساسي للقبيلة البدوية في توجهاتها االنتخاب

المركزية  وتوجيهاتها تلعب دوران مؤثران في االنتخابات القبلية البدوية م  يتمثل في اعتماد 

اغلبية المررضيى في اقناعهم لناخبيهم بالتصويت لهم عل  دعم وتسهيل الضكومة لمعام ت 

قبائل .  كما يتمثل ذلك ناخبيهم م  اخذان باالعتبار ضالة الرعور بالغبى السائدة لدى ابناا ال

 بسماض السلطة المركزية بالتنظيم العلني ل نتخابات الفرعية ورعايتها وضمايتها .

اما المضور الرابت فهو المنظور القبلي البدو  السياسي ضيال المجتمت عمومان م  فما زال      

م  ومازالت  يمثل اركالية اساسية وهو مازال كمضور ع قة يمثل مرضلة انتقالية رئيسية

القبيلة البدوية السياسية ترى نفسها ذات سمات سياسية تختلف عى المضتوى العام للمجتمتم  

واى الفعل التطور  ما زال غير مؤثر في تلك الع قة االندماجية م  ولم  تنجح كافة المضاوالت 

ندماج .  واى التي جرت في المنظمات النقابية والعمالية في تطوير تلك الع قة في اتجاه اال

 كانت  هناك مضاوالت كتب لها النجاض م اال انها تضتاج ال  المزيد مى الصمود واالستمرار .

وقد لعبت تلك المضاور دوران اساسيان في تضديد ع قة القبيلة البدوية السياسية باالنتخابات      

ستثناا .  وعندما وطريقة ممارستها وخورها ودرجة تأثيرها عل  مجمل ابناا القبيلة دوى ا

اخذت تلك المضاور تتفاعل فقد نتج عنها وصول القبيلة البدوية السياسية ال  طريق مسدود .  

فالممارسة السياسية االنتخابية هي سلوك ضرر  ضديث والتعامل معها بعقلية القبيلة البدوية 

تلك اجابات  الصضراوية التقليدية غير ممكى االستمرار به م  فكاى اى فررت ضالة المخا 

 كاى عل  القبيلة البدوية اى تجيب عليها م  فجاات اإلجابة األول  هي االنتخابات الفرعية .

لقد كاى وارضان اى االنتخابات الفرعية م هي انتخابات تصفية داخلية تجريها القبائل      

عينة م  قد البدوية عمومان الختيار عدد مى المررضيى يمثلوى القبيلة في دائرة انتخابية  م

مثلت في مرضلة مى مراضل التطور التاريخي السياسي تطويران لنهج المراركة السياسية داخل 

 القبيلة كمرضلة اول  .

فمى الوارح اى اسلوب االنتخابات الفرعية يضمل في طياته ُبعديى م  اضدهما ايجابي م       

فاهيم المساواة داخل القبيلة م وانهاا واتخر سلبي م  فأما الُبعد اإليجابي م فيتمثل في تعزيز م

مفاهيم تقليدية كانت تعتمد عل  االختيار بناا عل  ارث عائلي فضسب م  ضيث قرت 

االنتخابات الفرعية عل  مفاهيم التميز التقليد  ألسر معنية داخل القبيلة .  اما الجانب السلبي 

ألخرى عى المراركة وتعزيز فهو ما تؤد  اليه هذه االنتخابات مى عزل لفئات المجتمت ا

 التفرقة داخل الوطى .
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ويبق  السؤال القائم هو :  هل ستستمر هذه األساليب المستخدمة في االنتخابات الفرعية      

 القبلية    وهل ستظل م زمة للعمل السياسي البرلماني لألبد  

لفرعية م  اى االنتخابات يترح مى المجرى التطور  لظاهرة القبيلة والدولة واالنتخابات ا     

الفرعية  م لها ال  زوال كممارسة سياسية م  واى  بدايىة النهايىة لهىذه الظىاهرة قىد بىدات فىي 

 ،09). 0229م  واى كانت بوادرها قد بدات منذ انتخابات  0226انتخابات العام 

اولهما اى  وال يستند هذا التطور ال  مجرد امنيات م بل يستند ال  مجموعة مى المعطيات     

التوست السىكاني وتىداخل المنىاطق والزيىادة اإلسىكانية م  سىتؤد  مجملهىا ضتمىان الى  انخفىا  

نسىىبة الناخىىب القبلىىي البىىدو  رىىمى نىىاخبي المنطقىىة م  ممىىا يىىؤد  الىى  تقليىىل قيمتهىىا سياسىىيان 

في  كعنصر ضسم اضاد  في االنتخابات م وقد برزت نتاجان لذلك تضالفات عدة بيى اكثر مى قبيلة

اكثر مى منطقة داللة عل  عدم قدرة القبيلة لوضدها عل  الضسم االنتخابي م  ومى الوارىح اى 

هىىذا االتجىىاه سيسىىتمر فىىي االزديىىاد مؤديىىان الىى  ارىىعاف دور القبيلىىة وجعلهىىا تىىدريجيان عنصىىران 

مساندان لمررح م اكثر مى كونهىا عنصىران ضاسىمان .  امىا ثىاني تلىك العوامىل فهىو رىعف القىدرة 

القتصادية لدى السلطة المركزية في االستمرار بالتعامل سياسيان مت قيادة الترىامنيات القبليىة ا

م  ممىا سىيؤد  الىى  ارىعاف عنصىىر الىربط بىىيى السىلطة والقبيلىىة انتخابيىان رىىيئان فرىيئان م ولعىىل 

قىىد جىىاات مؤرىىران  0226لعىىام  نتىىائج االنتخابىىات الفرعيىىة التىىي جىىرت قبىىل االنتخابىىات العامىىة

ضان في هذا االتجاه .  اما ثالث هذه العوامل فهىو الموقىف المعلىى رىد االنتخابىات الفرعيىة وار

الذ  اعلنته مجموعة طيبة مى ابناا القبائل لسبب او تخر مما سيؤد  مت الوقىت الى  بلىورة 

موقف فاعل في هذا االتجاه م  ولربما كاى  اضد المؤررات األهم مى غيره هو عدم نجىاض اضىد 

م  لقبائل الذيى فازوا في الفرعيىة فىي دائىرة كانىت  ضكىران على  الفىائزيى فىي الفرعيىة مررضي ا

 وقد ادت تلك العوامل كما اسلفنا ال  صدور قانوى يجرم االنتخابات الفرعية .

اى الظاهرة االجتماعية السياسية تأخذ صيرورتها خ ل عملية تطويرية م واالنتخابات      

لك األمر م  ضيث انها فعل استثنائي م  يتعامل بركل قسر  مت الفرعية ليست استثناا لذ

 الواقت م فيى التطور ضتمان سينهي تلك الظاهرة مى الفعل السياسي قريبان .

 
 االنتخابات الفرعية :

 
مثلىىت االنتخابىىات الفرعيىىىة كيضىىدى الظىىىواهر السياسىىية البىىارزة فىىىي التجربىىة االنتخابيىىىة      

ان مى معالم الضياة السياسية منىذ االنتخابىات النيابيىة للفصىل الترىريعي الكويتية م  معلمان اساسي

.  وقىد اخىذت هىذه الظىاهرة فىي التىأثير على  مكونىات ومعطيىات ومضصىلة  0275الرابت سىنة 

االنتخابات بركل غير مسبوق م  بل انها باتت اضدى الظىواهر الم زمىة ل نتخابىات الكويتيىة .  
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ظاهريان اسلوبان تقليديان تمارسه الكثير مى الجماعات السياسية للضسم وتبدو االنتخابات الفرعية 

ديمقراطيان في تضديد مى يررح لخو  االنتخابات ممث ن عى تلىك الجماعىة .  وتبىدو مبرراتهىا 

السياسىىية واالجتماعيىىة بالنسىىبة للجماعىىة السياسىىية او "القبيلىىة السياسىىية" فىىي هىىذه الضالىىة 

دة عندما يزيد عدد الراغبيى في الترريح مىى تلىك القبيلىة عىى عىدد منطقية م ضيث انها تتم عا

المقاعد المتاضىة للىدائرة االنتخابيىة . وقىد زاد اسىتخدام االنتخابىات الفرعيىة فىي الكويىت برىكل 

.  والرىىاهد اى االنتخابىىات الفرعيىىة لىىم تمىىارس فقىىط فىىي اطىىار  0210ملضىىوظ خىى ل انتخابىىات 

مورسىت داخىل الىدوائر "الضرىرية" بىيى الرىيعة والسىنة فىي "القبائل البدويىة" ولكنهىا كىذلك 

الدائرة الرابعة في منطقة الدعية م  كذلك مورست مرة اخرى في الدائرة نفسها خ ل انتخابات 

م  بل وتوارى منظموهىا  0229م  ولكى تلك االنتخابات لم تمارس في انتخابات مجلس  0215

لوضىىدة الوطنيىىة ابىىاى فتىىرة الغىىزو واالضىىت ل عىىى األنظىىار بعىىد الموقىىف المرىىهود مىىى تكىىاتف ا

عىى طريىق مىا  0226العراقي للكويت .  ولكنها عادت مرة اخرى بركل اقل ضدة في انتخابات 

ُسىىمي  "بالعينىىة العرىىوائية"  ولكىىى تلىىك االنتخابىىات لىىم تضقىىق غررىىها م  ضيىىث نجىىح اضىىد 

 ،03)مررضيها وفرل اتخر .

رعية عل  اساس طائفي لم يتم قبولها وتبنيها اال في دائرة وبالتالي م  فيى االنتخابات الف     

انتخابية معينة م  ولم تتمكى مى االنترار م  كما هو ضال االنتخابات الفرعية القبلية البدوية م 

 فذلك النوع مى السلوك السياسي اصبح امران اعتياديان ونهجان تقليديان في االنتخابات الكويتية .

رفنا عليهىا اى االنتخابىات الفرعيىة مىا هىي اال وسىيلة مقننىة مىى وسىائل وتؤكد دراسة ارى     

التصفية داخل التجمعات القبلية م انط قان مى عدم تمكى القبيلة مى التوصل ال  مررح او اكثر 

يمثلها في االنتخابات العامة .  وقد لجأت القبيلة ال  تلك الوسىيلة يبىدو نظىران لتفكىك المرجعيىة 

تعقيىىدات الضيىىاة والتعامىىل مىىت مفىىاهيم سياسىىية واجتماعيىىة واقتصىىادية جديىىدة  ا بسىىببننىىنداخله

عليها م  بعد اى انخرطت القبيلة فىي مفهىوم الدولىة الجديىد .. األمىر الىذ  ارىعف مىى السىلطة 

المركزية للقبيلة م  فلم يعد باإلمكاى توجيه القبيلة توجيهان مركزيان مطلقان م  بل بدا داخل القبيلة 

تكوينىىات االجتماعيىىة األصىىغر كاألفخىىاذ والبطىىوى والعرىىاير والضمايىىل .  وبالتىىالي فىىيى تعزيىىز ال

االنتخابات الفرعية داخل القبيلة م  تختلىف عىى ظىاهرة التصىفية الطوعيىة او التزكيىة م  وهىي 

اسلوب علني مىنظم يتعهىد بموجبىه ابنىاا القبيلىة الىدخول فيىه واالنسىضاب فىي ضالىة اإلخفىاق م  

ران جذريان عى األساليب التقليدية القديمة م  كما انها تعبر عى ضالىة انسىجام مىت طوتوهي تمثل 

الركل الديمقراطي م  فلم يعند بيت اإلمارة التقليديىة فىي القبيلىة يلعىب الىدور الريىاد  التقليىد  

الذ  كاى يلعبه في الماري .  ويبىدو اى االنتخابىات الفرعيىة على  هىذا األسىاس تلعىب دوريىى 

م  كليهما يصب في عكس اتجاه اتخر م  فهي مى جانىب م نجىدها قىد طىورت آليىات  متناقريى
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الريادة والزعامة داخل القبيلىة م وبىدالن مىى جعلهىا فىي بيىت امىارة متىوارث فقىط م  فقىد اصىبح 

األميىىر نفسىىه يخىىو  االنتخابىىات الفرعيىىة اى اراد التررىىيح عىىى القبيلىىة م  امىىا اى فرىىل فىىي 

يلة في الفرعية م  فعليه كما عل  غيره مى ابناا القبيلة الذيى فرلوا الضصول عل  اصوات القب

في الفرعية االنسضاب وعدم خو  االنتخابات العامة .  والم ضظ  انه في اكثر مى ضالة التي 

خسىر فيهىا األميىر فىي االنتخابىات الفرعيىة م  واضتجاجىه على  خسىارته م  ونزولىه ل نتخابىات 

الفائز في "الفرعي" فينه ال ينجح في االنتخابىات العامىة .  وهىو امىر  العامة كأمير للقبيلة رد

ايجابي وظاهرة ايجابية . ضيننث انه قد اصبح بيمكاى افراد "عادييى" داخل القبيلة اى ينافسوا 

بيوتىات تقليديىىة ذات وزى عىال .  كمىىا انىه مىىى الم ضىىظ ايرىان انىىه ضتى  فىىي ضالىة رفىى  اميىىر 

خابىىات الفرعيىىة وتقىىديره بىىالنزول دونهىىا م  ودعوتىىه ألبنىىاا القبيلىىة القبيلىىة للىىدخول فىىي االنت

االنصىىياع لىىه والتصىىويت لىىه م فىىيى ذلىىك الىىدعم ال يضىىدث وال يىىنجح مىىى فىىاز بىىدعم اصىىوات 

 "الفرعي" .

اما الجانب السلبي فيتمثل في تعزيز القبيلة لمفاهيم العصبية والتركيز عل  معاٍى غير      

الترتت والتررذم في المجتمت .  ومى المتوقت اى الضالة التطورية  عامة وفئوية مما يزيد مى

السياسية ستؤد  ال  زوال االنتخابات الفرعية فهي تضمل بذور فنائها ولى تصمد امام 

 التضوالت االجتماعية والتغيرات السكانية .

  ذلىىك ونؤكىىد هنىىا مىىرة اخىىرى اى التعريىىف اإلجرائىىي ل نتخابىىات الفرعيىىة ينطبىىق فقىىط علىى     

النوع مى انتخابننات التصفية التي تتم بصىورة علنيىة وتأخىذ قبىوالن عامىان ومرىاركة عاليىة مىى 

قبل الجماعىة .  وبالتىالي فىيى ذلىك ال  ينسىضب على  ارىكال التصىفية الطوعيىة او التزكيىة أل  

 . 0226انتخابات عام  جماعة كانت بما في ذلك القبيلة 

تطىوران مهمىان فىي هىذا الصىدد فىىي  0226يىة فىي الكويىت عىام وقىد رىهدت االنتخابىات النياب     

انتخابات ما اطلق عليه تسمية "التجمت الرعبي" وهي انتخابات فرعية لعدة مجموعىات قبليىة 

بدويىىة وضرىىرية فىىي دائىىرة الصىىباضية االنتخابيىىة م  وهىىو تطىىور مهىىم يمثىىل تضىىديان اساسىىيان 

 سن  لها االستمرار .م اال اى تلك الظاهرة لم يتل نتخابات الفرعية 

 
 كيف تتم االنتخابات الفرعية  

 
م  علىى  انىىه يىتم التجهيىىز ل نتخابىىات العامىىة واالسىىتعداد مبكىىران ، 04)تؤكىد الدراسىىة ذاتهىىا      

مىى األسىرة او عائلىة  ان لمررضي القبيلىة والىذيى يتبىاروى ويتسىابقوى لكسىب ابنىاا القبيلىة بىدا

لفخذ ثم القبيلة او العريرة م  ثىم يىتم عقىد اجتماعىات غيىر ثم العصبة ثم ا م  المررح المباررة

معلنة لعائلة المررح فيى نال قبولها اتجه نضو عصبته .  يؤكد الباضث هنا عل  اى هىذه تعتبىر 
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مى اصعب المراضل التي يمر بها المررح في سعيه للضصول عل  دعم القبيلىة م  ضيىث يضتىاج 

الخاصة م  وتتم العملية عادة بتقديم تنازالت لهىم او اكثر ما يضتاج ال  دعم مطلق مى عصبته 

تقديم وعود بتضقيق ريا مى متطلباتهم في ضالىة وصىوله للبرلمىاى . فىيى ضصىل على  الىدعم 

اتجه نضو مضيطه األوست وهو )الفخىذ، م  وهنىا تىتم العمليىة امىا بىيجراا انتخىاب فرعىي داخىل 

خ لىىه المفاورىىات الرىىاقة مىىت  يىىر سىىر  )علنىىي، تجىىر غ)الفخىىذ، او عقىىد اجتمىىاع موسىىت 

منافسىيه اتخىىريى مىىى )الفخىذ، نفسىىه امىىا بالتنىازل لصىىالح واضىىد فىيهم او الخرىىوع ألمىىر كبىىار 

السى او كبار القوم )امير الفخذ، مى خ ل لجنىة داخليىة تجىر  )قرعىة، على  سىبيل المثىال او 

ات فرعيىة ُتضسىم فيهىا تتخذ قراران ملزمان لألطراف م اذا لم يقبىل المررىضوى ذلىك تجىر  انتخابى

األمىىور م  واى كىىاى هنىىاك مجىىال ل "الجاهيىىات" وهىىي ُعىىرف جىىرى علىى  اى يتجىىه المررىىح 

ب لىوعصبيته نضو األعراا اتخريى مى بني عمومته في )الفخذ، الواضد واثىارة ضميىتهم والط

منهم التنازل عل  رىكل )تزكيىة، بعىد الررىا والقبىول مىنهم م  وهكىذا تجىر  )فرعيىة األفخىاذ، 

ليجتاز المررح عنق الزجاجة األول والنزول ال  ساضة القبيلة األرضب بجميت المتنافسىيى مىى 

جميت افخاذ العريرة م  ومى ثم يبدا اإلعداد النتخابات القبيلة بتركيل لجنىة مىى كبىار السىى او 

د المتىدينيى داخىل القبيلىة م  تقىىوم باإلعىداد لهىذه االنتخابىىات ويىتم تضديىد موعىىد لهىا وكىذلك عىىد

األصىىوات التىىي يىىتم قبولهىىا بعىىد اتفىىاق المررىىضيى علىى  ذلىىك م  ويكىىى هنىىاك قسىىم علىى  القىىرآى 

بااللتزام بنتائج االنتخابات الفرعية وعىدم الخىروج عىى طىوع القبيلىة واضتىرام را  األغلبيىة م  

وهكىذا بعىىد اى تجىىر  االنتخابىىات سىىواا بفىىوز عرىىو او عرىىويى فينىىه يعتبىىر الممثىىل الرىىرعي 

 ا التجمت القبلي .والوضيد لهذ

زيادة ضجم التضالفات القبلية ضيث تقوم قبيلتاى  0226ومى الم ضظ عل  انتخابات مجلس      

او اكثر بالتضالف إلنجاض مررضيى منهما م  وتقوم القبيلتاى بدعمهما م  وهو تطور مهم سببه 

اإلسكاني والتغيرات عدم وجود اغلبية كافية للقبيلة في الدائرة االنتخابية م  وكذلك التوست 

السكانية التي تضدث بسبب ذلك .  ويصب هذا التطور في اتجاه عدم امكانية القبيلة الصمود 

امام المتغيرات السكانية المفرورة عليها م  ضيث سيأتي زمى ليس ببعيد ال تستطيت القبيلة 

لمجلس .  فيه م ضت  مت اجراا انتخابات فرعية وضت  مت التضالفات م اى توصل مررضها ل

كما انه مى الم ضظ ايران كثرة المعترريى عل  خو  )الفرعية، مى ابناا القبيلة م  بل 

اصبح هناك امكانية ضقيقية لعدد مى المعترريى عل  اجراا الفرعية الفوز في االنتخابات 

 العامة بالدائرة ذاتها ضت  في اطار اكثر القبائل التزامان .
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هذه المرضلة ترهد م مح بداية النهاية للدور الذ  لعبته )الفرعية،  اى وترير الدالئل ال      

وذلك نتيجة اتساع القبائل وتىوزع افخاذهىا واسىرها على  مختلىف الىدوائر م  ممىا قلىل مىى اثىر 

رابطىىة الىىدم فىىي مىىا بىىيى افردهىىا م  كمىىا وجىىدنا اى الضىىروب الك ميىىة والرىىائعات والمرىىاضنات 

ضيث يضدث بعدما يتم اع ى نتائج )الفرعية، اى  م د العمومة واضداث العنف المؤسفة بيى اوال

االتفىىاق م  األمىىر الىىذ  يرىىعف ضىىظ  لىى يعتىىر  مىىى ينتمىىي الىى  )الفخىىذ، األكبىىر فىىي القبيلىىة ع

امكانية فوز المنتميى )لألفخاذ، الصغيرة وبالتالي يتولد رعور باإلضباط لىدى اتخىريى وتراجىت 

 "الفرعي"لعوامل قد ادت ال  عدم التزام ابناا القبيلة بنتائج انتمائهم القبلي .. ويبدو اى هذه ا

ليأسهم مى القرارات التىي تصىدرها اللجنىة العليىا  " الفرعي"ورف  بع  المررضيى خو  

المنظمىة )للفرعيىىة، م  ويىىرى الىىبع  بتىوافر فرصىىة جيىىدة افرىىل فىي ضىىال خورىىهم انتخابىىات 

 الدائرة بصورة عامة وليس مى خ ل القبيلة .

وهكذا وجدنا اى االنتخابات الفرعية التي كانىت بىدايتها بىن )اتفىاق تصىالضي ، بىيى اطىراف      

القبيلىىة علىى  اسىىاس ايصىىال مررىىضها لمقعىىد فىىي المجلىىس رىىمى اطىىار منافسىىة عادلىىة لتصىىفية 

مررضيها م  قد تضولت ريئان فريئان ال  عامل تفرقة داخل القبيلة ذاتها .  فقد ادى هىذا الورىت 

ا تضدثه )الفرعية، مى جروض وصدامات داخل القبيلة م  ال  البدا بالضديث علنان عىى وبالذات م

مرارها وررورة ايقافها .  ضيث وصلت األمور ال  االعتدااات والتعديات بيى ابناا العمومة 

مىىت اى الكثيىىر مىىى تلىىك التعىىديات ال يجىىد طريقىىه الىى  النرىىر فىىي الصىىضافة م  وذلىىك الضتوائهىىا 

ضكماا وكبار القبيلة .  كما انه صار وارضان اى )الفرعية، لىم تعىد ضى ن للقبيلىة السريت مى قبل 

وضدها م  ولكى اصبح لكل )فخذ، فرعيته ولكل )عصبة، اسلوب تصفيتها الخاص م ولكل اسرة 

سىبل على  مىى يريىد النىزول الداخل العصبة اسىلوبها ايرىان ممىا يىؤد  مىت الوقىت الى  ترىييق 

 قبيلة .ل نتخابات عى طريق  ال

 
 الخ صة :

 
مثلت القبيلة البدوية ومكوناتهىا االجتماعيىة واالقتصىادية ضجىر األسىاس للضيىاة السياسىية      

فىىي منطقىىة رىىبه الجزيىىرة العربيىىة .  واسىىتطاعت بتكوينهىىا االجتمىىاعي المىىرى الصىىمود امىىام 

رار ذلىك ظروف الضياة القاسية التي سادت المنطقة عل  مىدى قىروى طويلىة .  وقىد كىاى اسىتم

ى المراكىز الضرىرية التىي الكياى االجتماعي مدعاة ألى يصىبح دوره نقطىة انطى ق اوليىة لتكىو  

بدات بالتخلق في وقت الضق .  بل اى الضالة القبلية البدوية القائمة عل  الترضال والتنقل بضثىان 

 العربية . عى الكأل والماا كادت اى تكوى هي الضالة الطبيعية لمجتمت الخليج وربه الجزيرة
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وقد واجهت القبيلة البدوية ارد تضد لها عندما بدات التضوالت الدولية في العالم م       

وبالذات كنتاج لمضصلة الضرب العالمية األول  م تفر  واقعان راغطان لتكويى دول وطنية ذات 

نسيابية ضدود وسيادة .  فكاى اى ركلت الدول الوطنية الضديثة عنصر اعاقة رئيسي لضركة وا

 القبيلة البدوية التي لم تكى تتعامل مت " الضدود السياسية" بأ  ركل مى األركال .

انيى "القبيلة البدوية" مى جهة "والدولة الوطنية الضديثىة" مىى يومت هذه الع قة بيى الك     

ة اخرى ليست بالع قة الوديىة بالرىرورة ضيىث انهىا تفتىر  الغىاا طىرف لضسىاب طىرف ننجه

اال اى المرونىىة العاليىىة للقبيلىىة البدويىىة المختزنىىة للتىىاريخ والتعامىىل مىىت الصىىعاب م  قىىد  آخىىر م 

خففىىت مىىى ضالىىة التصىىادم المتوقىىت للىىدخول فىىي ضالىىة ترىىابه االنىىدماج برىىكل ملضىىوظ .  اال اى 

الع قة هذه المىرة يبىدو انهىا سىتفقد القبيلىة البدويىة هويتهىا السىابقة وتسىتبدلها بهويىة جديىدة 

ل  االرتباط بالسلطة المركزية الجديدة م  كما انهىا سىتضدث تضىوالت مهمىة فىي بنيانهىا قائمة ع

ها الىىداخلي م  يىىؤد  الىى  تغيىىر فىىي عناصىىر التماسىىك والترىىامنية القبليىىة الصىىضراوية نىىنوكيان

 السابقة .

ولعل مى ابرز مىا ي ضىظ فىي هىذه الع قىة هىو اى الدولىة الخليجيىة الضديثىة هىي باألسىاس       

لمنطلق ليسىىت اال دولىىة قبليىىة م  انتقلىىت فىىي بعىى  األضيىىاى مىىى البىىداوة الىى  الضارىىرة م  وبىىا

واستوعبت في اضياى اخرى مفاهيم البداوة لتىدجنها سياسىيان وتضولهىا الى  القبيلىة السياسىية .  

لت وسىىعت سىىعيان ضثيثىىان لعبقىىاا علىى  الكيانىىات ذبىىل اى الدولىىة المركزيىىة الضديثىىة فىىي الخلىىيج بىى

 البدوية ل ستمرار في ضالة التضالف السياسي التقليد  القديم .القبلية 

ويبدو اى اضد اهم العناصر التي ساعدت السلطة المركزية الضديثة في الخليج هو ظهور      

النفنط م  مما عزز مى قوة تلك السلطة م اعانها في جعل عملية اإلض ل تلك اكثر هدوان 

ريئان فريئان التضول مى الضالة السابقة عل  االستقرار وس سة .  واخذت القبائل البدوية 

)القبيلة البدوية، ال  ضالة االستقرار القسر  والتعامل مت معطيات الواقت السياسي 

 واالجتماعي الجديد )القبيلة السياسية، .

ومت اى المرونة السياسية قد اوجدت اوراعان كضيازة البع  عل  اكثر مى جنسىية ألكثىر      

مر ال يبدو انه يزعج  السلطات المركزية ال  ضد كبيىر م  كمىا ولة متجاورة    فيى ذلك األمى د

انه يضقق قدران مى المنافت لضاملي تلك الجنسيات م  بل اى هىذه الظىاهرة سىتنتهي ضالمىا تعتقىد 

 السلطات المركزية برررها عل  كينونتها السياسية .

سياسية المختلفة عى دول الخليج األخرى ضالة وقد مثلت الكويت مى خ ل تجربتها ال     

جديرة بالدراسة ضيث ساهمت القبيلة البدوية ومبكران باالنتخابات النيابية م  مما اعط  فرصة 

 مهمة لفهم ديناميات القبيلة بركل اكثر وروضان .
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دة وكىىاى تىىأثير تلىىك المرىىاركة السياسىىية مىىؤثران علىى  الكيىىاى القبلىىي البىىدو  بصىىورة متعىىد     

ومضاور مختلفة م  ضيث تأثرت القبيلة البدوية بع قتها بالسلطة المركزية ودرجة رغبىة افىراد 

القبيلة بتعظيم المنافت المتضصلة نتاجان لتلك الع قة .  كذلك فقد تىأثرت القبيلىة بفهمهىا لىدورها 

عدمىه  رمى منظومة سيادية مت القبائل األخرى والمجتمىت ككىل اضسىاس القبيلىة باالنىدماج او

داخل المجتمت م  كذلك فيى التأثير الملضوظ الذ  ضدث قد مس تراتبية القبيلة وكيانها الىداخلي 

ضيىىث وجىىدنا مىىى تررىىضه القبيلىىة ل نتخابىىات لىىيس بالرىىرورة اى يكىىوى مىىى القيىىادة التقليديىىة 

سياسىية ، م  بىل اى مىى األمىور المهمىة جىدان والدالىة على  المرونىة الللقبيلة )امير القبيلىة مىث ن 

قدرة القبيلة عل  اإلبداع السياسي والتطور مى خى ل اسىتضداثها ألسىلوب االنتخابىات الفرعيىة 

لضسم مى هو المررح القبلي في االنتخابات القادمة م ويضق أل  منتٍم لتلك القبيلىة اى يخىو  

 "الفرعية ."

اال اى اثره في ومت قناعتنا بأى اسلوب االنتخابات الفرعية سيفقد جدواه مت الوقت      

ارعاف الترامنية القبلية قد اصبح ملضوظان ومؤثران لدرجة كبيرة .  باإلرافة ال  نروا مراكز 

 قوى داخل كل قبيلة عل  ضدة في درجة ارتباطها بعناصر السلطة المركزية .

 ستسىتمر فىي الوقىت  -كونها دولة قبلية المنرأ والمنطلىق  –وبالتالي فيى الدولة الضديثة      

الراهى والمستقبل المنظور بالمنهج القبلي ذاته م  وسوف يتم استيعاب القبيلىة البدويىة رىمى 

السياسىي" اى جىاز  كنتيىألاألطر القبلية السياسية م  وسوف يتم استخدام البداوة عل  سبيل "ا

 التعبير كلما دعت الضاجة ال  ذلك .
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