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فاحتة - حني كتبت

ال  افرتا�شه؛  ميكنك  ما  اأق�شى  اىل  موؤدلج  نعم  تاريخية؛  �رضورة  �شيا�شي؛  بيان  هذا 

افرت�ض حياديته على االطالق؛ لكني ادفع مع هذا “ب�شدقه العلمي” اىل النهاية؛ هو رد 

“احل�رض” على “البدو”.
مع  لكني  اأهملتها؛  07؛  باأوا�شط  لي�شت باحلديثة؛ بداأت مبخيلتي  الكتاب  فكرة هذا 

جملة اأحداث 2009 ال اراديا و جدت نف�شي اأتبناها؛ قررت اأن البد الأحد من تو�شيف 

دوافع ما يحدث على ال�شاحة.

اأبدًا لي�ض بذلك التعقيد حمتوى هذا الكتاب؛ بب�شاطة اأحاول اأن اأ�شوب ال�رضاع 

ال�شيا�شي الكويتي اىل جذوره االجتماعية؛ ادعي بان هذا �رضاع اجتماعي �رضف بني 

كيانات فئوية متغايرة خالفها لي�ض �شيا�شيًا على االطالق؛ ثم ادفع بجملة �شواهد واأدلة 

االجتماعية  للجماعات  الفئوي  التنافر  على  اأ�شدد  اذ  اإين  ثم  اليه.  اأذهب  ما  تثبت 

الكويتية املختلفة فاإين اأو�شح معامل تغايرها. اذا هذه هي “احلالة”.

�       �       �

ففر�شيتي اال�شا�شية هي اإين اأرى اأن الكويت منذ التحرير هي �شاحة ل�رضاع اجتماعي 

فرتة  طوال  تخفى  االجتماعي  ال�رضاع  هذا  اأن  اأرى  مت�شادة؛  اجتماعية  جماعات  بني 

على  الت�شعينات  طوال  روؤيته  فتمت  االيدلوجي؛  ال�شيا�شي  ال�رضاع  خلف  الت�شعينات 

بني  �رضاع  وحترريني؛  حمافظيني  بني  �رضاع  ليرباليني؛  و  ا�شالميني  بني  �رضاع  انه 

اآمنا اأن ال�شدف وحدها �شاءت  دعاة اقت�شاد ال�شوق ودعاة دولة الرعاية االجتماعية؛ 

ان يكون اال�شالميني و املحافظيني ودعاة اقت�شاد دولة الرفاه االجتماعي “بدو”؛ واأن 

يكون الليرباليني و التحرريني ودعاة اقت�شاد ال�شوق “ح�رضا”؛ لكن االن 2010 �شقطت 

كل االقنعة؛ بان الوجه احلقيقي لهذا ال�رضاع: هو �رضاع اجتماعي �رضيح بني “احل�رض” 
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و“البدو”؛ ال يلعب فيه العامل االيدلوجي كما �شاأبني الحقا اال دورا ثانويا. ال جمال الأي 

ادعاءات بوقتية هذا ال�رضاع؛ ال جمال الي ادعاءات باأن هذا ال�رضاع نتيجة فتنة 

م�شببة؛ هو �رضاع دميومي م�شتمر يف حراكه منذ التحرير؛ عالنيته احلالية؛ خلعه لعباءته 

املت�شرتة هو نتيجة الرتفاع �شقف احلريات يف االآونة االخرية.

الفر�شية االخرى التي ادفع بها؛ هي التمايز واالختالف “البدوي” عن باقي مكونات 

تاريخي  با�شرتجاع  اأمهد  الهدف؛  لهذا  االأوىل  ف�شول  الثالث  خ�ش�شت  الكويتي؛  املجتمع 

ملكونات املجتمع الكويتي يف الكويت - االإمارة؛ ثم اأ�شدد فورا على الهدف: هل البدوي 

اإدخال  اآلية  اأحتدث عن  الف�شل الثاين  كان مواطنًا كويتيًا يف الكويت - االمارة؟ يف 

وفر�ض البدوي يف املجتمع الكويتي عرب التجني�ض الع�شوائي؛ اما الف�شل الثالث فجدله 

التجني�ض  نتيجة  كانت  ماذا  البلد؟  لهذا  اح�رضوا  ماذا  اجلدد”  “الكويتيني  وا�شح: 

الع�شوائي؟ هل تقدمت الكويت اأم تاأخرت؟ هل �شاد النظام اأم �شاد الف�شاد؟ ما املفاعيل 

االجتماعية للثقافة “البدوية” الرجعية حكمًا على املجتمع الكويتي؟

يف �شبيل ذلك ناق�شت جزئيات عديدة يف جملة من الف�شول؛ بقراءتها جميعها اأجنح 

يف اإقناع القارئ بهذه الفر�شيات. 

اما احللول فكانت مبا�رضة و ب�شيطة جدا؛ ناق�شتها يف الف�شلني ال�شاد�ض وال�شابع؛ اذا 

التجربة  هذه  عن  الرجوع  ميكن  فكيف  فا�شلة  الكويتية  الدميقراطية  التجربة  كانت 

الدميقراطية وا�شتبدالها باوتوقراطية.

�       �       �
اذا اأنا ابداأ هذا الكتاب بتمهيد اأ�شا�شي اأو�شح به الرتكيبة االجتماعية الكويتية 

القدمية اخلالية من “البدو”؛ ثم مبا�رضة ابني متايز العن�رض البدوي “الغريب” عن باقي 

مكونات املجتمع الكويتي قبل اال�شتقالل؛ وذلك بتناويل ملفهوم املواطنة يف تلك الفرتة؛ 

هل هم مرتزقة ام نواة جي�ض وطني؟ هل دفعوا �رضائبهم كاملة ام مل يعرتفوا ب�شلطان 

ل�شيخ الكويت عليهم؟ هل وظفهم احلاكم كفداوية �شد اأهل الكويت - املدينة؟ اذا هل 

هم كويتيني؟

يف الف�شل الثاين اخت�رض االمر فاأكتفي بقراءة �رضيعة الإح�شاء 1957؛ كيف اأ�شبحت 

“االأقلية البدوية” فجاأة اأغلبية جمتمعية؟ هذا هو التناق�ض االأ�شا�ض. 
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ت�شقط  “فالكويت  اجلديدة  املجتمعية  االغلبية  هذه  اآثار  ابني  اأن  اأحاول  بعدها 

“اللهجة  اأتناول  �شيا�شيا  للكويت؟  اجلدد  القادمون  قدم  ماذا  ال�شحراء”؛  رمال  يف 

ال�شواريعية« التي �شادت اخلطاب ال�شيا�شي موؤخرًا؛ اأتناول املطالبات ال�شعبوية “للبدو”؛ 

اأتناول الف�شاد املنظم؛ اأتناول �شيا�شات تبديد الرثوة؛ ثم اأعرج اىل املفاعيل االجتماعية 

- الثقافية لتدفق “البدو” اىل املجتمع الكويتي ثم اأنهي الف�شل بالت�شاوؤل: هل ا�شتطاع 

يف  “البدو”  موقع  اأين  اقت�شادية؟  مكا�شب  اىل  ال�شيا�شي  نفوذهم  حتويل  “البدو”  هوالء 

الرتكيبة االقت�شادية الكويتية؟. 

وجدت  الرابع  الف�شل  يف  فاإين  املعار�شة؛  القوى  غالبية  حاليا  “البدو”  ي�شكل  واذ 

بيان جذورها  تو�شيفها؛  اجلديدة”؛  “املعار�شة  مظاهر هذه  للتف�شيل يف  م�شطرا  نف�شي 

يف املواالة �شابقا؛ احتكارها “بدويا” ينجح متاما يف اإي�شال ما اأريد اإي�شاله: هي لي�شت 

هذه  خلل  معامل  ر�شم  اأحاول  اإين  ثم  فئوية؛  مل�شالح  �شيا�شي  تعبري  وامنا  وطنية  معار�شة 

مع  مثالياتها  ت�شتقيم  كيف  للقوانني؟  خرقها  مع  اإ�شالحيتها  ت�شتقيم  كيف  املعار�شة؛ 

ا�شرتزاق رموزها؟

احدد  اأن  اأحاول  بها  الكربى؛  ال�شو�شيولوجية  حماولتي  اأخو�ض  اخلام�ض  الف�شل  يف   

اإ�شقاطات ال�رضاع االجتماعي احل�رضي - البدوي �شمن اإطاراته ال�شيا�شية واالقت�شادية 

وتاأثرياته االجتماعية. 

يف االإطار ال�شيا�شي اكتفيت باإبراز اال�شطفاف الفئوي الذي �شاحب جملة ا�شتجوابات 

يف  “البدو”  للداللة على االليات التي وظفها  �شيا�شية؛ اكيف هذه املعطيات  ق�شايا  و 

�رضاعهم االجتماعي �شد “احل�رض”؛ بذلك اأدلل بها على دميومة هذا ال�رضاع االجتماعي؛ 

اما حني اأردت تناول هذا ال�رضاع �شمن اإطاراته االقت�شادية فاإين وجدت نف�شي م�شطرا 

اأف�شل اأوال يف الرتكيبة الطبقية للمجتمع الكويتي؛ وثانيا يف معامل ال�شكل الراأ�شمايل  اأن 

لالقت�شاد الكويتي ثم بعدها اأتناول االإطار االقت�شادي لل�رضاع االجتماعي بني “البدو” 

و“احل�رض”. انتقلت بعدها اىل معاجلة لبنيوية املجتمع الكويتي اجتماعيا فاطرح مفهوم 

“العزلة  مفهوم  وكذلك  املتنافرة  املجتمع  هذا  مكونات  بني  االجتماعي”  “التنا�زش 
االجتماعية” التي حاولت بيان معاملها يف هذا املجتمع ولكني عجزت عن قيا�شها علميا. 

ثم باإيجاز �شديد ختمت هذا الف�شل باخلو�ض يف م�شببات هذا ال�رضاع االجتماعي.

الرتباطها الع�شوي باملو�شوع؛ افردت الف�شل ال�شاد�ض للنقا�ض حول حالة “الدمقرطة” 
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يف الكويت؛ هل هي دميقراطية منة؟ هل تنجح جتربة دميقراطية بدون �رضائب؟ ما 

نتائج ال�شكل الغريب للهيكلة االقت�شادية الكويتية على هذه التجربة؟ ثم هل ت�شتقيم 

الدميقراطية يف جمتمع منق�شم فئويا كالكويت؟ الأ�شل بهذه الت�شاوؤالت اىل النقطة االأ�شا�ض: 

هل اال�شالحات الدميقراطية وا�شتمرار احلياة الدميقراطية يف م�شلحة “احل�رض” ام اأن 

واجبهم الرئي�شي هو العمل على قمع هذه “التجربة”؟ 

واذ انتهيت اىل خيالية التجربة الدميقراطية الكويتية؛ وعدم مواءمتها امل�شلحية 

لفئة “احل�رض” كان منطقيا اأن اخ�ش�ض الف�شل التايل جلدل نظري حول اآلية النكو�ض 

عن هذه التجربة. 

اما الف�شل الثامن فقد كان نظرة متمعنة على مركبات العقلية “البدوية”؛ فناق�شت 

مركبات عدة تتحكم بت�رضفات “البدو” منها هاج�ض الت�شارب العن�رضي؛ ثقافة ا�شتنزاف 

املوارد؛ مركب االنا املت�شخمة؛ واأخريًا خطاب الكراهية “البدوي” جتاه االآخر.

وختمت هذا الكتاب ب�رضد تف�شيلي - حتليلي الحدى معارك “البدو”: االنتخابات 

الفرعية 09و نتائجها. 

ثم اين و اأثناء حت�شريات طباعة هذا الكتاب واذ فوجئت بالفتنة الطائفية االخرية 

“�شيف 2010” ا�شطررت الإ�شافة ملحق تو�شيحي اأحلل به تبعاتها.
ثم اإين اإذ ار�شم ال�رضاع االجتماعي احل�رضي - البدوي على انه حجر اأ�شا�ض االأزمات 

اأبدًا  يعني  فاإن هذا ال  ال�شيا�شي احلايل  ال�رضاع  اإذ اعتربته لب  ال�شيا�شية املتعاقبة؛ 

اإين اأجروؤ على جتاهل اعتبارية الدور ال�شيعي؛ “ ال�شيعة” كجماعة اجتماعية منف�شلة 

هم االخرين اأي�شًا انغم�شوا يف هذا ال�رضاع االجتماعي املحلي؛ حينًا ا�شطفوا مع البدو 

وحينًا مع احل�رض وحينًا اآخر �شد االثنني معًا؛ “ تقية” ي�شعون بها خلف م�شاحلهم اخلا�شة. 

اأنا اثبت هذا ال�رضاع احل�رضي / ال�شيعي؛ ال اجتاهله على االإطالق. كوين مل اأف�شل يف 

هذا »املبحث« بالدور ال�شيعي يف هذا ال�رضاع فاإن هذا يرجع لرغبتي يف ت�شليط ال�شوء 

تف�شيال على ال�رضاع املحوري: احل�رضي / البدوي.

فر�شياتي يف نهاية املطاف وا�شحة: هذا �رضاع اجتماع �رضف بني كيانات فئوية 

متغايرة “بدو / �شيعة / ح�رض” خالفها لي�ض �شيا�شيا على االإطالق.

هو عمل ي�شطرد )Work in Progress( “لهذا اأوليته”؛ فر�شيات / ق�شايا هذا الكتاب 
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غابة بكر مل يطرقها اأحد؛ اأكت�شفها مفردا؛ لكني حذر جدا يف طبيعة قاعدتي القرائية؛ ال 

اأدعو اال القارئ الفطن وا�شع االدراك / املعرفة: االنتلجان�شيا ومن يف حكمهم.

هو عمل نخبوي؛ اأنا اأ�شدد على هذه النخبوية؛ اأ�رض عليها. غري هذا؛ العامة؛ اأ�شباه 

املثقفني؛ هوالء عليهم اإ�شاعة وقت فراغهم بعيدا يف اأ�شياء اأكرث امتاعا.

وكاأي عمل جديل؛ هو خا�شع للنقد؛ هو خا�شع للتقييم والتحليل و الفح�ض؛ لكن هنا 

مع  اأتهاون  لن  القلم؛  مرتزقة  يكون حتت رحمة  اأن  الكتاب  لهذا  اأ�شمح  لن  اأتوقف؛ 

االنتقادات ال�شعبوية الال-علمية.

 بعد هذا الكتاب ت�شقط الكثري من اخلرافات و االوهام هذا هو التحول الذي ين�شده؛ 

اما الثابت فيه فهو “علميته”؛ ال اأقول �شيئا اإال ب�شند؛ ال افرت�ض �شيئا اإال مبرجع اأو 

م�شدر؛ ا�شتخدم منهجيات خمتلفة؛ اآخذ القارئ من يده؛ اأنري له الطريق؛ اأناق�شه يف هذه 

النقطة؛ ابني له تلك؛ لكني ال اأحتمل تلقائية رف�ض الفهم؛ التع�شب االعمى لدى العقول 

املتحجرة؛ اذ اأرف�ض “املكابرات العقلية” فاإين اأجلاأ اىل التقريع؛ �شاأريكم ما ال تريدون 

مب�شمياتها؛  االمور  ت�شمية  من  اأ�شتحي  لن  املجردة؛  احلقيقة  قول  من  اأخجل  لن  راأيته؛ 

من تعرية من يجب تعريتهم؛ لن اأتردد من حتطيم اأ�شنامكم املبجلة؛ من قتل بقراتكم 

املقد�شة.

كما احل�رضات الطائرة تت�شاقط اأمام �شوء امل�شباح؛ كما اأوراق ال�شجر تت�شاقط خريفا خوفا 

من ال�شتاء القا�شي؛ ت�شقط طروحات غوغاء اليوم اأمام املنطق العلمي؛ على اخلائفني من 

التاريخ االختباء مبنازلهم؛ على اخلائفني من احلقيقة اإغالق عيونهم .

                 الكويت يف 2010/9/26
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ابيض
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متهيد مبدئي

قبل رمزية بزوغها كم�ضدر ثري للنفط يف اخلم�ضينات من القرن املا�ضي  تكونت الكويت - 

االمارة من عدة تركيبات اجتماعية متناظرة؛ بل لعلها متغايره لكنها جميعا قبلت التعاي�ش فيما بينها 

يف منظومة اقت�ضادية متكاملة كفلت لها احلفاظ على ال�ضلم االجتماعي بني فئاتها املتفاوتة؛ �ضواء 

داخل �ضور املدينة القدمية اأو يف ال�ضحراء املحيطة بال�ضور “عريب الدار”1  اأو حتى يف التجمعات 

احل�رضية يف القرى التابعة للكويت يف الفنطا�ش؛ اجلهراء؛ الفحيحيل وغريها؛ غري اأن هذا الن�ضيج 

االجتماعي البدائي تعر�ش لهزات عنيفة الحقا لعام1957 ب�ضبب تدفق جحافل هجرات متتالية 

امل�رضح  ي�ضهده  الذي  ال�ضو�ضيولوجي  لل�رضاع  ال�ضبيل الحقا  الت�ضكيلة االجتماعية ومهدت  غريت 

ال�ضيا�ضي يف الفرته ما بني 2010-2000.

1- عريب الدار: جماعات رحل بدوية ذات امتدادات قبلية مختلفة تنزل بالقرب من أسوار الكويت - العاصمة صيفا 
الكأل طلبا  يترحلون خلف  املوسمية وعند ظهور سهيل  الغوص  بفعالية  املشاركة  االقتصادي عبر  بالنشاط  ويشاركون 

للرعي. 
ما أريد متيزه في هذا الصدد هو الفرق بني “عريب الدار” كعضو فاعل ذو ارتباط باملجتمع الكويتي وبني قبائل رحل 
فرضت العزلة على نفسها و ال تعترف مبوطن ومتتاز بتغيير والئها السياسي من حاكم الى آخر ؛ ثم أن أغلب “عرباء 
الدار” في مرحلة تاريخية أو أخرى اندمجوا مع اخلليط احلضري داخل السور عكس القبائل البدوية الرحل الغريبة ؛ 
في كتابه “الكويت وجاراتها”؛ يذكر ديكسون هذه الفئة الثالثة “عريبدار” ويضعهم في مرتبة مابني “احلضر من سكان 

املدن” و“البدو”. أنظر
ديكسون ؛ ه. رب. الكويت وجاراتها. ترجمة فتوح عبداحملسن اخلترش. الكويت: ذات السالسل؛ 1995 ص 103.

عريب الدارالقبائل الرحل

عشائر متماسكة اجتماعيا ذات أصول قبلية واحدةعشائر متماسكة اجتماعيا ذات أصول قبلية واحدة

شبه متحضرة - مع احتفاظها ببضعة خصائص حياتها محافظة على أسلوب حياتها البدوي
البدوية القدمية

تتفاعل مع باقي مكونات املجتمع الكويتيمتتاز بالعزلة القبلية واالنغالقية

في فترات تاريخية محددة دانت بالوالء حلاكم الكويت 
- تغير والئاتها باستمرار

والئها ثابت و دائم حلكام الكويت

حتى في حالة ترحلها السنوي ؛ فإنها تعود دائما عاما بعد تترحل باستمرار - ال تعترف مبوطن أو مستقر
عام ألماكن أستقرارها في الكويت – املدينة
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“ح�رضية”  اجتماعية  االمارة من جمموعة  للكويت -  الرتكيبة االجتماعية  ت�ضكلت  قبل هذا 

ما  والتجارة واىل حد  بالغو�ش  مهيمنة؛ عملت  متجان�ضة؛  �ضبه  اأ�ضول جندية؛  ذو  منها  جزء كبري 

�ضيد ال�ضمك؛ مع وجود طفيف لبع�ش فخوذ القبائل املتح�رضة داخل �ضور املدينة القدمية؛ �ضاركوا 

املجموعة احل�رضية يف العمل بالغو�ش والتجارة؛ تلتها جمموعة من الهجرات من فار�ش والعراق 

عملت يف بع�ش املهن احلرفية الو�ضيعة )قالفه؛ كندرة؛ حدادة؛ بناء؛ �ضفارة؛ خرازة؛ ندافه( اإ�ضافه 

ملجموعات اجتماعية من “القرويه” امتهنوا الزراعة يف القرى املحيطة بالكويت - العا�ضمة؛ كما 

كان هناك وجود ملحوظ “لعريب الدار” يف ال�ضحراء املحيطة با�ضوار املدينة القدمية؛ كما انه يف 

انها  الكويت اال  قبائل عدة مناطق خمتلفة من مناطق  الكويت �ضكنت  تاريخ  فرتات خمتلفه من 

امتازت بكرثة الرتحل والتنقل  يف ارجاء �ضبه اجلزيرة العربية املختلفة؛ داخل واأحيانا كثرية خارج 

“بن �ضباح”؛ مما ال يوؤهلها الطالق لقب �ضكان الكويت عليها؛ اذ يعرف قامو�ش  مناطق �ضيطرة 

مرييام - وب�ضرت ال�ضامل االقامه وال�ضكن على انه اال�ضتقرار مبكان واحد ملده تزيد عن 20 �ضنة2.

وحدة  �ضكلت  بعد  م�ضتقله  طبقات  اىل  تطورت  قد  تكن  التي مل  االجتماعية  اجلماعات  هذا 

اأ�ضا�ضية؛  لتلبية حاجات  باقي اجلماعات  منها على  تعتمد كل جماعة  بينها؛  فيما  تفاعلية  اقت�ضادية 

“فعريب الدار” يحتاجون املدينة ل�رضاء مئونتهم؛ و“القروية” يحتاجونها لبيع حم�ضولهم الزراعي؛ 
التجارة والبيع؛ وعلى  الدار” النعا�ش حركة  بينما يعتمد �ضكان املدينة على “القروية” و“عريب 

“عريب الدار” اليجاد اأيدي عاملة رخي�ضه للم�ضاركة يف مو�ضم الغو�ش3؛4.

.”Residency” or   inhabitance”  2- أنظر قاموس ميريام - وبستر الشامل حتت
3- في هذا الصدد نحن مره أخرى نتحدث عن “عريب الدار” وليس عن القبائل البدوية الغريبة عن النسيج االجتماعي 
دائمة  كانت  الكويت  أهل  مع  اجتماعي/سياسي(   / )اقتصادي  تفاعل  أي  في  الرحل  البدو  قبائل  فمشاركة  الكويتي؛ 
محدودة مشروطة دائما بعوامل عده؛ منها عدم استقرار تلك القبائل وتنقلها الدائم؛ إضافة لظروف السياسية االقليمية 

اذ امتازت هذه القبائل بتغيير والئها السياسي من حاكم حلاكم مما منعها أحيانا من دخول الكويت - املدينة.
4- ما أوردته هنا هو حتليل على أساس اجتماعي - عرقي الهل الكويت - االمارة في تلك الفتره؛ اما آلية التصنيف 
الطبقي التقليدي املعتمدة على ملكية وسائل االنتاج  فيوردها “خلدون النقيب” في كتابه “صراع القبلية والدميقراطية: 

حالة الكويت” كاآلتي:
1-التجار ) شكلت النخبة التجارية طبقة اجتماعية شبه منغلقة على ذاتها تشكلت أغلبها من العوائل احلضرية - السنية 

الكبيرة (.
2-الوجهاء البارزون الذين منهم ربابنة السفن ورجال الدين والقضاء والكتبة ومساكوا الدفاتر )عادة ما يوظفون من قبل 

أقرباء التجار أو حتى من صميم الطبقة التجارية( %15
3-الفنيون واصحاب احملالت %19

4-البحارة واخلدم %41
- وجتدر االشارة الى أن هناك درجات داخل كل واحدة من هذه الطبقات ؛ فخدم املنازل كانوا يأتون في درجة أدنى من 

البحارة في الترتيب االجتماعي مثال. أنظر
النقيب ؛ خلدون. صراع القبلية والدميقراطية: حالة الكويت. بيروت: دار الساقي ؛1996. ص56

”
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هذا داخل الكويت – االمارة؛ لكن اأي�ضا داخل الكويت - املدينة كانت العالقات االقت�ضادية 

�ضفنهم  لبناء  القاللييف  على  اعتمدوا  املدينة  فاأهل  موجودة؛  املختلفة  االجتماعية  اجلماعات  بني 

التجارية؛ وعلى الكنادرة جللب املاء العذب وعلى باقي الفئات الداء اأعمال مهنية عدة وامل�ضاركة 

مبو�ضم الغو�ش ال�ضنوي. 

على  حافظت  املختلفة  االجتماعية  اجلماعات  بني  املتبادلة  النفعية  االقت�ضادية  العالقات  هذه 

ال�ضلم االجتماعي وخلقت اإح�ضا�ش حقيقي بني هذه الف�ضيف�ضاء الكويتية بوحدة امل�ضري وامل�ضتقبل 

امل�ضرتك مما خلق فعليا املجتمع الكويتي الواحد؛ لكن يف تلك الفرتة ظلت القبائل البدوية عن�رض 

غريب على هذا املجتمع بل عن�رض معادي اأحيانا؛ يف الف�ضل الثاين من هذا الكتاب؛ �ضنتطرق 

الفرته  الع�ضوائي يف  التجني�ش  الكويتية من خالل  الرتكيبة االجتماعية  “البدو” على  الآلية فر�ش 

مابني 1988-1957.



ابيض
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الفصل األول

“معيار و مفهوم املواطنة في الكويت

االمارة عند بدو الصحراء”



ابيض
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ماهو مفهوم ومعيار املواطنة يف الكويت - االمارة قدميا؟ هل كل من �ضكن الكويت مدينة 

الوالء  مبقيا�ش  املواطنة  حتدد  هل  املواطنة؟  �ضفة  ي�ضتحق  معني  بتاريخ  حمدده  لفرته  و�ضحراء 

للحاكم؟5 ام يحددها ان�ضياع املواطن لقوة القانون؟ اأو م�ضاركته بواجبات معينة كدفع ال�رضائب 

والدفاع عن الدولة؟

 يف حني تعرف “مو�ضوعة جامعة �ضتانفورد للفل�ضفة” املواطن على انه “الع�شو الفاعل يف جمموعة 

�شيا�شية معينه يتمتع داخلها بحقوق معينة ويوؤدي واجبات تلك الع�شوية”6؛ ت�ضدد 

�شعور  وجود  “اأهمية  على   ”Psychological dimension“ للمواطنة”  النف�ضي  “البعد  نظرية 

فيها مدعي  يت�شارك  ومعرفة  بهويه حمددة  واإح�شا�ض  تعلق عاطفي  باالنتماء؛  قوي 

املواطنة مع باقي عنا�رض املجتمع”7؛ فكيف كان لدى البدو يف تلك الفرته اأي اإح�ضا�ش 

التي  الرحل  القبائل  وهم  االر�ش  بهذه  العاطفي  التعلق  انواع  من  نوع  اأي  اأو  للكويت  باالنتماء 

امتازت بكرثه التنقل واحلركة؟

 وهل متتع هوالء البدو الرحل  الغرباء متاما باأي هويه م�ضرتكة مع �ضكان الكويت - املدينة؟ ثم اإن 

التاريخ ال يذكر اأية حقوق مواطنة حازتها هذه القبائل الرحل يف الكويت؛ حتى واجبات املواطنة 

اال�ضا�ضية املفرو�ضة على �ضكان الكويت - املدينه؛ كال�رضائب مثال ال جندها مفرو�ضة على الطبقات 

الغنية من هوالء البدو الرحل؛ بل اأن نظرة ال�ضلطة - قدميا لهم مل تكن اال عني نظرتها لغرباء ال 

اذ حددنا  اننا  ثم  �ضالحهم8.  من  جتريدهم  منها  ب�رضوط؛  اال  املدينة  بدخول  لهم  ال�ضماح  يجب 

تغري والءاتها  ق�ضري  �ضيا�ضي  نف�ش  ذات  قبائل  مع  نتعامل  فكيف  للحاكم  الوالء  مبقيا�ش  املواطنة 

با�ضتمرار؟

5- في اجلزيرة العربيه في الفتره التاريخية املقصوده كان احلاكم هو الدولة “L’État, c’est moi” فيصبح الوالء للحاكم 
هو الوالء للدولة ؛ والوالء للدولة في بعض التعريفات البدائية هو املواطنه. 

.”Citizenship“ 6- أنظر موسوعة جامعة ستانفورد للفلسفة ؛ النسخة االلكترونية حتت
7- للمزيد حول نظرية “البعد النفسي للمواطنة” أنظر 

Carens , Joseph. (2000). Culture, Citizenship, and Community: A Contextual Exploration 
of Justice as Evenhandedness. New York: Oxford University Press

8-  حول منع “البدو” من دخول الكويت - املدينة اال بعد جتريدهم من السالح أنظر
الكويت من االمارة الى الدولة. حترير احمد الرشيدى. الكويت: دار سعاد الصباح ؛1993. ص 53؛ نقال عن لورمير.
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مرتزقة ام جي�ش وطني: البدو وقود معارك!

�ضكل “البدو” من اأبناء القبائل الن�ضبة االكرب من �ضهداء معارك الكويت - االمارة؛ وال ي�ضتطيع 

اأحد جتاهل هذه الن�ضبة املوثقة؛ وغالبا يف حدم ال�رضاع ال�ضو�ضيولوجي احلايل ت�ضتخدم هذه املرافعة 

كداللة على “كويتية” البدو؛ قدم وجودهم على هذه االر�ش؛ والوؤهم لها.

غري اأن هذا طرح �ضطحي يتجاهل درا�ضة الظروف ال�ضيا�ضية و طبيعة معي�ضة هوالء البدو يف 

تلك الفرته التاريخية باملقام االول؛ اذ اأن م�ضاركتهم بهذه احلروب مل تكن من باب الدفاع عن 

وطن اأو تلبية نداء احلاكم وامنا كانت مدفوعة دائما برغبتهم امل�ضتمرة يف ال�ضلب والنهب وجمع 

“ال�رضهات” من احلكام. قراءة ب�ضيطة حمايدة يف تاريخ معارك الكويت - االمارة كفيل بتبيان 
هذه الفر�ضية.

 يف معركه اجلهراء 1920؛ حني فوجيء ال�ضيخ �ضامل املبارك بحجم احل�ضود االخوانية واإزاء 

تتنقل  بالوالء  له  تدين  قبيلة ال  من  العون  مبعوث يف طلب  اأر�ضل  الكويتية  اال�ضتعدادات  �ضعف 

داخل االرا�ضي العراقية يف مقابل نظري مادي. 

ففي هذا ال�ضدد يذكر “عبدالعزيز الر�ضيد” يف “تاريخ الكويت” االآتي:

“اما �شامل فلم يبد عليه �شيئا من اخلوف بل �رضع ي�شتعد بهدوء و�شكون؛ فا�شتدعى 
قبيلة �شمر وكانت اذ ذاك قاطنة على �شفوان فاأجابت وانزلها اجلهرى مغدقا عليها 

االموال الطائلة”9.

بتحليل هذه االحداث التاريخية اأ�ضدد على احلقائق االآتية:

منذ  العراقية  ثم  ومن  العثمانيه  للدوله  التابعة  �ضفوان10  منطقه  يف  كان  “�ضمر”  موطن   -1

من  معه  ومن  اطواله”  “ابن  يكن  مل  اذا  الكبري.  مبارك  مع  خالفهم  بعد  احتلوها  حني   1902

مواطني الكويت - االماره؛ ما الذي يدفع اأجنبي للهبوب لنجدة حاكم ال يدين له بالوالء؟ هذا 

ينقلنا  للنقطه الثانية.

9- كثير من الكتب تناولت هذه الواقعه منها 
الرشيد؛ عبدالعزيز. تاريخ الكويت. بيروت: مكتبة احلياة؛1971. ص252.

10- املعاهدة االجنلو- عثمانية لعام 1913 رسمت حدود الكويت الشمالية كاالتي: ترى حكومة صاحب اجلالله أن خط 
احلدود في الشمال هو اخلط املمتد من خور الصبيه والذي مير مباشره من جنوب ام قصر وصفوان الى جبل سنام 

ومن هناك الى الباطن. أنظر
املذكره املوجهه من حكومة صاحب اجلالله الى احلكومة العثمانيه بتاريخ 18 يوليو 1912. 
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2- قام ال�ضيخ �ضامل املبارك بتوزيع االموال عليهم قبل املعركة؛ ملاذا قام ال�ضيخ �ضامل املبارك 

بتوزيع االموال الطائلة على “ابن اطواله” ومن معه؟ 

اجلواب العقالين النهم جنود م�ضتاأجرين؛ يقاتلون دفاعا عن من ي�ضتاأجر خدماتهم.

اأجورهم  يقب�ضون  وحدهم  “املرتزقة”  االموال:  توزيع  ميقات  اأهمية  تربز  اجلانب  هذا  يف 

مقدما.

اجلزيرة  �ضبه  ال�ضيا�ضي يف  امل�ضهد  يتكرر كثريا يف  قبلي حمدد؛  �ضلوك  تو�ضيف  ن�ضتطيع  هنا   

الوالء تخدم من ي�ضرتي خدماتها  القبائل تظهر كجماعات مقاتله متغرية  الفرته:  العربية يف تلك 

احلربية؛ ت�ضارك باملعارك املختلفة اأمال منها بالن�رضال�ضهل ومن ثم ك�ضب غنائم. 

الن�ضبه  اأعداد القتلى من القبائل يف معارك الكويت - االمارة تت�ضخم اىل هذه  هذا ما جعل 

العالية.

 اذا امل�ضاركة بهذه املعارك و املوت فيها ال يك�ضب امل�ضاركني فيها �ضفة املواطنة مادامت هذه 

تقابال حادا مع حقيقة  امل�ضاركة م�رضوطة مبقابل مادي؛ ثم اإن �ضفة مواطنة هوالء “البدو” تقيم 

.
انهم جبلوا على تغيري والوؤهم للحاكم؛ يف خ�ضم املعارك القتالية اأحيانا11

يف معركة “ال�رضيف” 1901؛ خانت قبائل “بنوهاجر”؛ “عتيبه”؛ “مره”  مبارك الكبري بعد 

اأن بدات املعركة وهي موالية له مما �ضاهم يف هزميته الع�ضكرية؛ ومل يبقى معه اال “ح�رض” اأهل 

كما أن مذكره السير “برسي كوكس”؛ املندوب السامي البريطاني بالعراق الى الوكيل السياسي بالكويت بتاريخ 19 نيسان 
1923 تقول “ارجو النظر الى مذكرتكم رقم )52/اس( املؤرخة في ابريل 1923؛ واملرفقة برساله من شيخ الكويت املؤرخه 
في17 شعبان 1341؛ املوافق 4 ابريل 1923؛ والتي يفهم من محتواها مطالبته بان تكون حدود الكويت مع العراق كاالتي: 
من تقاطع وادي العوجة بالباطن؛ ثم الى الشمال على طول الباطن الى نقطه جنوب خط العرض صفوان مباشرة؛ ثم 
شرقا مرورا بجنوب ابار صفوان؛ جبل سنام وام قصر؛ تاركا هذه املناطق للعراق؛ ثم الى تقاطع خور الزبير مع خور 
عبدالله؛ والشيخ احمد في الوقت نفسه يدعي بان اجلزر التاليه تابعه للكويت: وربه وبوبيان؛ مسكان؛ فيلكا؛ عوهه؛ 
كبر؛ قاروه؛ ام املرادم. وميكن اخبار الشيخ احمد بان طلبه حول احلدود الكويتية العراقيه واجلزر املشار اليها معترف 
به من قبل حكومة صاحب اجلالله البريطانية؛ وكما تعلم بان تلك احلدود مطابقه للحدود املبينه باخلط االخضر في 
االتفاقيه البريطانيه - العثمانيه املؤرخه بتاريخ 29 يوليو 1913؛ ولكن ليس هناك ضروره الن تشيروا بشكل خاص الى 

تلك الوثيقه في اتصالكم مع الشيخ”. أنظر
الشمالن؛ سيف بن مرزوق. من تاريخ الكويت. القاهرة: مطبعة نهضة مصر؛ 1959. ص329

ديكسون؛ مرجع سبق ذكره؛ ص28
احمد الرشيدى؛ مصدر سبق ذكره؛ ص191-207؛ و ص237

 هذه الوثائق توضح متاما أن في الفترة املعنية صفوان “موطن شمر” كانت خارج السيادة الكويتية.
11- تتفق معظم الثقافات االنسانية على أن  تغيير الوالء العسكري اثناء املعركة هو خيانة عظمى للحاكم.
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الكويت وقله من الع�ضائر12؛ بل اأن “العجمان” مل يكتفوا بذلك بل قاموا باالنقالب على اجلي�ش 

الكويتي ونهب مع�ضكره13.

 ومل يكن ال�ضيخ مبارك الكبري الوحيد العر�ضة ملثل هذه اخليانات القبلية؛ ففي معركة “جراب” 

مع  و“العجمان”  “مطري”  من  واأتباعه  عبدالرحمن”  بن  “عبدالعزيز  امللك  جي�ش  تقابل   1915

“ابن  �ضعود” وانت�ضار  “ابن  بان�ضحاب  املعركة  ر�ضيد” وانتهت  بن  عبدالعزيز  بن  “�ضعود  جي�ش 

ر�ضيد”.

�ضاحة  من  “للعجمان”  املتعمد  االن�ضحاب  ب�ضبب  كانت  النتيجة  هذه  اأن  املوؤرخون  ويرى   

املعركة14؛ بل اإن بع�ش امل�ضادر التاريخية ت�ضرت�ضل فرتى قيامهم بنهب اإبل “ابن �ضعود”15؛ اما 

“مطري” فقد هربت من �ضاحة املعركة وا�ضتغلت ان�ضغال “ابن ر�ضيد” بقتال “ابن �ضعود” لنهب 
مع�ضكر االول16.

 هذا ال�ضلوك القبلي املحدد واملتكرر ي�ضاعدنا على فهم كيان القبيلة يف ذلك الوقت؛ كجي�ش 

12- كثيرة هي املراجع التاريخية التي شددت أن “احلضر” وحدهم؛ هم من ساند “مبارك الكبير” في خضم املعركة الى 
الرمق االخير؛ في حني الذت جميع القبائل “املرتزقة” بالفرار؛ أنظر

رواية محمد بن حمادة العجمي و عبدالرحمن املرشدي للمؤرخ سيف بن مرزوق الشمالن؛ أنظر الشمالن؛ سيف بن مرزوق. 
من تاريخ الكويت. القاهرة: مطبعة نهضة مصر؛ 1959. ص 146.

القناعي؛ يوسف بن عيسى. صفحات من تاريخ الكويت. الكويت: ذات السالسل؛ 1988. ص 31.
اخبار الكويت: رسائل علي بن غلوم رضا الوكيل االخباري لبريطانيا في الكويت )1899-1904(؛ حترير وتقدمي الدكتور 

عبدالله الغنيم؛ الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية؛ 2007؛ ص72.
السمحان؛ فيصل. معركة الصريف بني املصادر التاريخية والروايات الشفهية. الكويت؛ 2007؛ ص 84.

13- رواية تاريخية اخر ترى أن عشائر “عتيبة” هي من قامت بنهب معسكر اجليش الكويتي. أنظر
فيصل السمحان؛ مصدر سبق ذكره؛ ص88.

لكن تتفق املصادر التاريخية على أن من قام بنهب معسكر اجليش الكويتي هو من القبائل املتحالفه مع “مبارك الكبير” وليس اجليش 
قد قاموا بنهب املعسكر مما يفسر  العدو- ابن رشيد؛ ونحن نرى انه البد من بحث امكانيه أن القبيلتني معا “عتيبه / العجمان” 

اختالف الروايات التاريخية؛ وعموما اختالف الروايات التاريخية في هذا الصدد ال يغير من الفرضية التي ندعيها:
 القبائل كانت تدخل املعارك سعيا للسلب حتى لو كان هذا السلب على حساب الطرف املتحالفه معه.

14- حول خيانة “العجمان” في تلك املعركة؛ أنظر
 الريحاني؛ امني. تاريخ جند احلديث وملحقاته. بيروت: املطبعة العلمية؛ 1928. ص200.

كذلك فان “ابن عبيد” املؤرخ الشهير ذكر نفس املعلومة.
15- حول سرقة “العجمان”  البل “ابن سعود” أنظر 

فيلبي؛ سانت جون. بعثة الى جند. ترجمة عبدالله بن العثيميني. الطبعة الثانية؛ 1998. ص37.
16- أثناء حروب توحيد اململكة؛ أغلب القبائل التي اعتمد عليها “ابن سعود” قد خانته في مرحلة تاريخية أو أخرى؛ اذ 
ان “العجمان” و“عتيبة” و“مطير” جميعهم انقلبوا عليه واضطر حملاربتهم واخضاعهم. وهذا يدعم ما نقول: هم مرتزقة 

ال مواطنني؛ يعوزهم الوالء احلقيقي للحاكم.
عن “البدو” - امللك عبدالعزيز؛ يقول الزركلي  “جاورهم ابن سعود” ايام نزول ابيه في جنوبي قطر؛ فعرف اجللف في “آل مرة” 

وغلظ القلوب في “العجمان”.. ورأى بادية “مطير” يوما له ويوما عليه؛ و“عتيبة” وراء الغالب تفوز باسالب املغلوب».
الزركلي؛ خير الدين. شبه اجلزيرة في عهد امللك عبدالعزيز ج1. بيروت: دار القلم؛ 1970. ص260.
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حمرتف - مرتزق يبيع خدماته ملن يدفع اأكرث حينا؛ وحينا اآخر ينتهز اخلالفات الع�ضكرية بني حكام 

املنطقة لي�ضارك يف معاركهم من اأجل ال�ضلب والنهب ولو على ح�ضاب حلفائه.

فاملورخ “في�ضل ال�ضمحان” يرجع تلهف القبائل ال�ضديد على االن�ضمام جلي�ش مبارك الكبري يف 

معركة ال�رضيف ل�ضبب “عاد ة كرث من القبائل ع�شى اأن تظفر بغنيمة كبرية هي �شبه 

م�شمونه يف نظرهم لكرب حجم هذا اجلي�ض”17؛ فهي م�ضاركة مدفوعة باأ�ضباب مادية بحته 

وال عالقه لها بالوالء اأو املواطنة.

ثم اإن مبارك الكبري رغم خيانة “العجمان” املريرة له يف ال�رضيف؛ نراه ي�ضتعني بهم مرة اأخرى 

يف معركة هدية فهو مل يرى فعلهم خيانة عظمى من مواطنني كويتيني يدينون له بالوالء وامنا تعامل 

معهم كمرتزقة فلم يتوقع منهم اال والء موؤقت ي�ضرتيه مباله. 

فروقات املرتزقة عن اجلي�ش الوطني تظهر كما يف اجلدول التايل18:

اجلي�ش الوطنياملرتزقة

يقاتلون بدون مقابليقاتلون مبقابل مادي – يدفع مقدما

من اأهل البلد اال�ضلينيغرباء – ياأتون من اأماكن بعيدة عند ا�ضتدعائهم من قبل حاكم ما

من ال�ضعوبة اأن يغريون والئهم اأثناء املعركةقد يغريون حتالفاتهم يف خ�ضم املعركة �ضعيا خلف املزيد من املكا�ضب املادية

كما اأن هذا الراأي الذي ذهبنا اليه؛ لي�ش براأي فردي؛ اأو فر�ضية جديدة؛ ف�ضخ�ضية حمرتمة 

مثل “حافظ  وهبة” تقول بهذا الراأي؛ فهو مل يكن مقتنعا باأي قيمه حربية “للبدو” فيقول:

“ولذا كان اعتماد االمراء على احل�رض، فهم الذين ي�شمدون للقتال و ي�شربون 
له،  امل�شاحبني  االأمري  على  �رضا  البدو  كان  ما  كثريا  و  بلوائه.  و  بالئه  على 

اإذا ما بدت منه الهزمية كانوا هم البادئني بالنهب وال�شلب  فاإن ذلك االأمري 

اأوىل من االأعداء املحاربني؛ ولقد جرى كثري مثل هذا يف  باأنهم هم  و يحتجون 

مل  النهم  االنكليز؛  ال�شباط  له  ينده�ض  كان  مما  العراقية   - االجنليزية  احلرب 

يعرفوا ان �شديقا ميكن اأن ينهب �شديقه”19.

17- فيصل السمحان؛ مصدر سبق ذكره؛ ص53.
18- في خضم الشحن الفئوي السائد مجتمعيا؛ ال ادري إذا كان من “Political correctness” أن استخدم مصطلح مرتزقة 
لتوصيف هذه التجمعات العشائيرية؛ إال إني اشدد على أن ممارسات هذه اجلماعات في تلك الفتره التاريخية ال تستطيع 

اال أن تدخل في نطاق سلوكيات املرتزقة؛ دوافع املرتزقة؛ أهداف املرتزقة.
19- أنظر

وهبة؛ حافظ. جزيرة العرب في القرن العشرين. الطبعة الثالثة. ص 10.
أهميه هذا الرأي تكمن في شخص قائله؛ فاوال هو مراقب خارجي محايد ال شي يدعو الفتراض غير صدقه ؛ ثانيا أهميته 
السياسية كونه من خاصة امللك “عبدالعزيز” و خدم لفترة من الزمن كمستشار سياسي له قبل أن يبعثه الى بريطانيا كأول 

سفير سعودي هناك؛ ليس من املستبعد أن يكون هذا رأي “ابن سعود” نفسه في القبائل أو رأي بطانته على االقل.
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ولي�ش “حافظ وهبة” فقط من ذهب بهذا الراأي؛ فهو راأي اغلب املوؤرخني واملراقبني؛ موؤرخ 

الكويت الكبري “عبدالعزيز الر�ضيد” مل يعتربهم اال هكذا:

“وهم ال يقاتلون عن مبداأ �رضيف وال عقيدة را�شخة ي�شطرهم اىل اال�شتماتة 
فاذا ماعلموا واحلالة هذه  �شبيلها؛ وامنا يندفعون بدافع الطمع باملال ال غري؛  يف 

اأن من وراء احل�شول عليه ازهاق ارواحهم �شنوا بها واحجموا عن التقدم وولوا 

االدبار”20.

 �ضلوك ارتزاقي تقليدي: الطمع باملال؛ الهروب عند املواجهة؛ هذا ال يجعلهم اأبدا “مواطنني”  

اأو رعايا؛ يجعلهم جمرد مرتزقة ماأجورين.

ثم اننا حتى اذ اأردنا جتاوز كل هذا و تو�ضيف هوالء البدو كمواطنني كونهم �ضاركوا مبعارك 

امل�ضاركة  هذه  وراء  املادية  دوافعهم  اأو  املتكررة  خياناتهم  عن  النظر  بغ�ش  االمارة   - الكويت 

مرات  �ضده  وحتارب  والئاتها  تغري  للحاكم؛  الثابت  والئها  املفرت�ش  القبائل  هذه  بان  نفاجاأ  فاننا 

“ال�رضيف”  الكبري يف معركة  مبارك  “املنتفق” و“الظفري” التي حاربت مع  قبائل  عديده؛ فمثال 

عام 1901؛ جندها حتارب �ضده يف معركة “هدية” بعد 9 �ضنوات فقط؛ املجرم في�ضل الدوي�ش 

 الذي حارب الكويت بكل �رضا�ضة يف معركة “اجلهراء” 1920 ب�ضفاقة يدعي الوالء 
نف�ضه21

املعركة22؛  تلك  من  فقط  �ضنوات   9 بعد  الكويت  رعايا  كاحد  نف�ضه  وي�ضف  الكويت  حلاكم 

“�ضمر” التي ا�ضتدعاها �ضامل املبارك لنجدته يف معركة “اجلهراء”؛ حاربها والده “مبارك الكبري” 
قبلها ب�ضنوات معدودة23. هذه ال�ضواهد تاأكد ماو�ضلنا اليه: القبائل يف تلك الفرته مل تكن ذات 

والء حقيقي يوؤهلها للمواطنه احلقة. 

ثم اأن بع�ش القبائل م�ضهور والئها “البن �ضعود”؛ ال حتتاج بيان اأبدا؛ كيف “نكوتها” فجاأة؟؛ 

اأخذ “امللك عبد العزيز”  1922 وافق املوؤمترون الربيطانيني وبال تردد؛ عندما  يف “العقري” مثال 

املزيد من االرا�ضي بدفعه بتابعية “مطري” والعجمان له24؛ مل يناق�ضه اأحدا انهم “كويتيني”. 

20-  عبدالعزيز الرشيد؛ مصدر سبق ذكره؛ ص 164.
21- من يستنكر تسمية املجرم “فيصل الدويش” باملجرم يقع في صلب مغالطة اخالقية؛ هل يجب أن يأتي اليوم الذي 
نستنكر به تسمية صدام حسني باملجرم ؟؛ ما الفارق بني صدام حسني وفيصل الدويش ؟ االثنان غزا الكويت وامتازا 

بالدموية والوحشية في قتل رجال ونساء واطفال الكويت.
22- ديكسون؛ مصدر سبق ذكره؛ ص 398.

23-  عبدالعزيز الرشيد؛ مصدر سبق ذكره؛ ص 180.
24- ديكسون؛ مصدر سبق ذكره؛ ص 344.
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ثم اأن مراقبني حمايدين و رحاله اجانب؛ اأجمعوا على اأن “العجمان”؛ “اآل مره” هم رعايا 

خمل�ضني “البن �ضعود”  ال الكويت25.

وحتى حني ي�ضطر احلاكم لتجديد البيعة؛ حني ت�ضطره الظروف جلمع تاأييد �ضعبي؛ اأتراه ي�ضعى 

جلمعه من احل�رض والبدو معا؟ اأم يكتفي بك�ضبه من مواطنيه فقط احل�رض؟

خري مثال على ذلك ت�رضف مبارك الكبري؛ بعد قتله الخويه حني وجد نف�ضه بحاجة لتفوي�ش �ضعبي 

“Mandate”؛ يف مواجة التحركات الرتكية عقد جل�ضة مبايعة - براءة ذمة له من اأهل الكويت.
لكن احل�ضور جميعهم “ح�رضا”26؛ مل يجد اي حاجة لدعوة اأو طلب ح�ضور اأي “بدوي”؛ 

ملاذا مل ي�ضعى مبارك الكبري جلمع مثل هذا التاأييد من “البدو”؟

 مل يعتربهم كويتني؛ اأعترب والئهم وتبعيتهم حمكومة فقط بالدافع املايل؛ وهذا ي�ضتطيع تاأمينه 

بعد �ضمانه والء اأهل الكويت.

الفرته ب�ضلوك مواطنة:  بهذا ال ن�ضتطيع تو�ضيف ال�ضلوك ال�ضيا�ضي للع�ضائر “البدوية” يف تلك 

بيع خدمات حربية؛ انقالب على احلاكم يف خ�ضم املعارك؛ خيانات متكررة؛ �ضواهد تاريخية تثبت 

تابعيتهم لغري حاكم الكويت.

�       �       �

اال�ضتقواء باالأجنبي الغريب: توظيف البدوي - الفداوي �ضد اأهل الكويت

يف �ضنة املجل�ش )1938(؛ ويف خ�ضم �رضاع تثبيت الدميقراطية واحلرية الأهل الكويت؛ واإزاء 

رف�ش اأفراد دائرة ال�رضطة الر�ضمية “60 فرد من احل�رض ذوي االأ�ضول النجدية”27 وغالبية اأهل 

اأع�ضاء  الكويت املخل�ضني من  ثله من رجال  لت�ضفية ح�ضابات �ضيا�ضية �ضد  ا�ضتخدامهم  الكويت 

املجل�ش الت�رضيعي االأول؛ ا�ضطر النظام لال�ضتعانة بعن�رض غريب على املجتمع  الكويتي من اأجل واأد 

الدميقراطية؛ اذ قام ال�ضيخ علي اخلليفة ال�ضباح باال�ضتعانة بالفداوية28 وهم “بدو” غرباء جلهم 

25- ديكسون؛ مصدر سبق ذكره؛ ص105؛ ص112.
26- هذه اجللسة موثقة باالسماء في الوثائق البريطانية؛ ميكن االطالع عليها مبراجعة 

القاسمي؛ سلطان بن محمد. بيان الكويت. الشارقة؛ 2004. ص 25-21.
27- حول تلك الفترة التاريخية استعنت مبذكرات “خالد العدساني”؛ فصل “كيف سقط املجلس التشريعي االول”؛ 

http://adsanee.8m.com/adsanee.html املذكرات منشورة على االنترنت على املوقع االلكتروني
28- يضع “خلدون النقيب” الفداوية من “البدو” في مرتبة اجتماعية واحدة متساوية مع اخلدم؛ أنظر

خلدون النقيب؛ مصدر سبق ذكره؛ ص56.
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من الر�ضايدة الذين طاف بهم يف ال�ضوارع مرددين “هو�ضات”29؛ كذلك تكرر االمر يف املجل�ش 

الت�رضيعي الثاين حني مت اال�ضتعانة ببدو اخرين هذه املره “العجمان” للقب�ش ومن ثم اإعدام و�ضلب 

“حممد املني�ش”30.
 وهذا النمط لي�ش بهذه الغرابه؛ اذ تكرر تاريخيا: احلاكم ي�ضتعني مبرتزقة غرباء اأو قوى خارجية 

للق�ضاء علي دميقراطية وليدة حتوز على اإجماع �ضعبه31.

 ملا ا�ضتعان احلاكم “بالبدو” فقط  لواأد احلركة ال�ضعبية؟

التف�ضري العقالين الوحيد ل�ضمان احلاكم والء البدو يف خ�ضم هذه احلركة ال�ضعبية اجلارفة هو 

كونهم عن�رض غريب خارجي ال تربطه باملجتمع الكويتي اأدنى �ضله؛ وغني عن القول اأن هذا ينفي 

عنهم اأي �ضفه للمواطنة.

 بل اأن هذه املمار�ضات ال�ضلطوية تكررت حتى بعد اال�ضتقالل؛ فحني اأزعجته احلركات الوطنية 

الدوائر  تركيبة  تغيري  اأجل  من  النطاق  وا�ضعه  منظمة  �ضيا�ضي  جتني�ش  بعمليات  النظام  قام  ال�ضعبية 

االنتخابية ومن ثم جمل�ش االمة؛ فا�ضتقوى هنا دميقراطيا بالبدوي- الفداوي- الغريب على اأهل 

البلد اال�ضليني؛ اذ �ضهدت الفرته ما بني 1965-1974 وحدها  جتني�ش اكرث من 55 الف32 “اأي 

انه يف ت�ضعة �ضنوات فقط زاد عدد الكويتيني مبقدار الثلث: يف ت�ضعة �ضنوات فقط جن�ش مايوازي 

عدده 32% من اجمايل الكويتيني اال�ضليني ح�ضب تعداد 1965”.

�       �       �

العبء ال�رضيبي: هل �ضارك “البدو” بواجبات املواطنة اال�ضا�ضية؟

كما اكدنا �ضابقا؛ يف املجتمعات البدائية قيام الفرد بواجباته ال�رضيبية كان عالمه على املواطنة 

والوالء للحكم؛ وعموما التاريخ مليء باحلوادث التاريخية التي تدعم هذا الراأي.

 يف حني دفع اأهل الكويت - املدينة �رضائبهم بالكامل كما تاأكد امل�ضادر التاريخية؛ حتى حني 

زادها احلاكم اىل ثلث ما بيع وثلث ما اأجر33؛ ماذا كان موقف “بدو ال�ضحراء”؟

الرشايدة واالتباع تطوف  البدو  “ثم خرجت قوة اخرى من دسمان مؤلفة من  مبذكراته  العدساني”  “خالد  29- كتب 
بالشوارع مهوسة “ان احلكم لله ثم للصباح” كأمنا كان احلكم قبل ذلك لغير آل الصباح”.

30- “عجران بن حسني احملفوظ العجمي” و من معه من الفداوية.
31- أنظر التماثل التاريخي مع:

استعانة “لويس السادس عشر” باملرتزقة اللوزانيني ضد قوى الثورة الفرنسية في الفترة 1792-1789.
استعانة “جورج الثالث” باملرتزقة االملان “Hessians” ضد قوى الثورة االيرلندية في عام 1798.

32- خلدون النقيب؛ مصدر سبق ذكره؛ ص39.
33- عبدالعزيز الرشيد؛ مصدر سبق ذكره؛ ص 220.
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حني اأقر العثمانييون باالمر الواقع وخروج الكويت من دائرة نفوذهم باملعاهدة االجنلو - عثمانية 

لعام 1913؛ فان هذه االتفاقية اعطت حاكم الكويت احلق بفر�ش �رضيبة “زكاة” على القبائل 

اأن  اىل  اإ�ضاره  اأي  التاريخ  اننا ال جند يف كتب  لال�ضتغراب هو  املثري  لكن  نفوذه؛  مبنطقة  الواقعه 

اأحدا من حكام الكويت املتعاقبني قد مار�ش هذا احلق على اأي قبيلة؛ يف الوقت الذي متتلئ كتب 

التاريخ باإ�ضارات اىل جباية “ابن �ضعود” وبقية حكام املنطقة للزكاة من القبائل اخلا�ضعني لهم 34؛ 

وقتالهم حني نكو�ضهم عن ادائها.

 بل حتى حني زاد “مبارك الكبري” الر�ضوم اجلمركية على اأهل الكويت - املدينة فانه مل يفكر 

يف فر�ش مثل هذه ال�رضائب على القبائل مع انها كانت متتهن التهريب على نطاق فوق الوا�ضع.

حتى حني يتحدث “عبدالعزيز ح�ضني” عن زكاة البدو كم�ضدر رزق هام حلكام الكويت35؛ 

اال انه يفقد م�ضداقيته عندما ال ي�ضتطيع االإتيان باأي مرجع تاريخي ي�ضند قوله؛  من هي القبائل التي 

دفعت الزكاة؟ متى دفعتها؟ كم كان مقدار هذه الزكاة؟

 ثم اأن حديثه عن “م�ضدر الرزق الهام” هذا؛ ال  يتفق مع �ضجالت حكومة الكويت خالل 

احلكم النيابي )1938(؛ فلم ميثل الباب امل�ضتمل على بنود “زكاة الرب؛ وارد اجلوازات؛ املحاكم؛ 

بقية ر�ضوم �ضغرية اخرى” اأكرث من 1.7% من جمموع ايرادات احلاكم36؛ وحتى هذا الرقم ال 

ميثل برمته زكاة الرب اذ يدخل  معه كما ا�ضلفنا بنود اأخرى؛ كما انه مبقداره ال�ضئيل البد انه ميثل 

زكاة “عريب الدار” من الع�ضائر �ضبه املتح�رضة ولي�ش قبائل البدو الرحل ذات الرثوات احليوانية 

ال�ضخمة. هذا ينفي؛ يناق�ش جملة وتف�ضيال ما ذكره “عبدالعزيز ح�ضني”.

34 - أرسل “ابن سعود” الكثير من العمال جلبي الضرائب من القبائل؛ فمثال كلف “عبدالله بن محمد بن صالح بن 
عقّيل”  بجباية ضرائب زكاة قبيلة بن حرب؛ ومن ثم أرسله الحقا في بعثه اخرى جلباية زكاة قبائل حرب وعتيبة ومطير 
وما جاورهم من قبائل؛ وكلف “صالح باشا بن عذل” بجباية ضرائب قبائل الشمال؛ وكلف غيرهم الكثير مما ال يسع 
املجال لذكره. لكن الغريب أن تاريخ الكويت - االمارة يخلو على االطالق من ذكر الي محاولة من حكام الكويت املتعاقبني 

لفرض ضرائب على العشائر البدوية.
االستزادة حول عمال “ابن سعود” جلباية الضرائب أنظر املراجع التالية:

عبدالرحمن بن سبيت واخرون. كنت مع عبدالعزيز.الرياض: دار مبني للنشر والتوزيع؛1994.
اجلزيرة  بصحيفة  املنشور  1350هـ(”   -1270( عذل  بن  باشا  صالح  عبدالعزيز  امللك  رجاالت  “من  املعنون  واملقال   
السعودية بتاريخ 13 يوليو 2008 للكاتبة حنان بنت عبدالعزيز ال سيف؛ وكذلك املقال املعنون “عالقة امللك عبدالعزيز 
مبنطقة عسير من خالل رسائله إلى مشايخ املنطقة وأعيانها ورسائلهم إليه”؛ املنشور بصحيفة اجلزيرة السعودية بتاريخ 

7 مارس 1999 للكاتب محمد بن عبدالله آل زلفة.
35 - حسني؛ عبدالعزيز. محاضرات عن املجتمع العربي بالكويت. الكويت: دار قرطاس؛ 1994. ص63.

36 - أنظر
املزيني؛ احمد عبدالعزيز. الزكاة والضرائب في الكويت قدميا وحديثا. الكويت: ذات السالسل؛ 1984. ص 84.

 حيث يورد سجل لاليرادات العامة حلكومة الكويت خالل احلكم النيابي سنة 1938؛ ومثل الباب املشتمل على بنود “زكاة 
البر؛ وارد اجلوازات؛ احملاكم؛ بقية رسوم صغيرة اخرى” ما مجموعه 4500 روبية هندية؛ بينما بلغ مجموع االيرادات 

العامة ما مجموعه 263000 روبية هندية تقريبا.
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كانوا  املزيني” “واآخرين”37؛  “عبدالله  الوقيان”؛  “فار�ش  اأن  التاريخ  كتب  تذكر  وعندما 

مكلفني بجمع زكاة البادية يف عهد “مبارك الكبري”؛ اال انها ال حتدد ماهية هذا “التكليف”؛ هل 

ماهي  الدار؟  عريب  من  املتح�رضة  �ضبه  البدوية  الع�ضائر  ام  الرحل  القبائل  زكاة  يجمعون  كانوا 

القبائل والع�ضائر التي دفعت زكاتها؟ هل حدث اأن تقاع�ضت قبيلة عن اأدائها حلاكم الكويت كما 

هي عادة القبائل مع غريه من احلكام؟ ملا ال جند ذكرا الي معركة خا�ضها حكام الكويت الخ�ضاع 

قبيلة اأو ع�ضرية تقاع�ضت عن اأدائها؟ يف حني متتلئ كتب التاريخ مبثل هذه املعارك حلكام اآخرين؟ 

اذ جبلت القبائل على الرتاخي يف دفع زكاتها؟

االهم من هذا كله؛ ملاذا؟؛ يف حني احتفظت لنا كتب التاريخ ب�ضجالت تف�ضيلية مطولة عن 

“اإقالطة ال�ضيوخ” اأي �رضيبة الغو�ش على اللوؤلوؤ؛ من دفعها بال�ضبط؛ كم بلغت �ضنويا38؛ ملاذا؟  ال 
جند اأي �ضجالت مماثلة تو�ضح �رضائب “البدو” اأو زكاتهم؟  من غري املعقول االفرتا�ش اأن اجلهاز 

التنفيذي لدى احلاكم كان منظما للغاية عندما تعلق االمر باالحتفاظ ب�ضجالت “�رضائب احل�رض”؛ 

ومهمال للغايه فقط حني تعلق االمر ب�ضجالت “�رضائب البدو”.

يجعله حتت  املدينة  الكويت -  داخل  احل�رض  مركز حت�ضيل �رضائب  فاإن قرب  العك�ش   على 

اإ�رضاف احلاكم املبا�رض؛ لكن بعد جهات حت�ضيل �رضائب البدو املزعومة يجعله اأمرًا الزمًا على احلاكم 

االحتفاظ ب�ضجالت مف�ضلة ت�ضمن على االقل اأمانة واإخال�ش حم�ضليه؛ اأين هذه ال�ضجالت؟

وكذلك حني متتلئ كتب الرحالة االجانب بتفا�ضيل و�رضوحات مملة عن طبيعة النظام ال�رضائبي 

الكويتي؛ اأنواع ال�رضائب؛ مقدارها؛ طريقة حت�ضيلها؛ قيمتها ال�ضنوية للحاكم39؛ ملاذا ال تذكر �ضيئًا 

عن �رضائب البدو؟

هذا ال يعني على االطالق؛ اأن “البدو من القبائل الرحل” مل ميثلوا موردا ماليا  حلاكم الكويت؛ 

على العك�ش؛ فقد دفعوا الكثري يف �ضورة  “ر�ضوم جمركية”؛ لكن هذه �رضيبة “تطوعية”: يختار 

37 - احمد عبدالعزيز املزيني؛ مصدر سابق؛ ص64.
رغم أن الدكتور املزيني قد تكبد جهد كتابة كتاب كامل عن النظام الضرائبي في الكويت قدميا وحديثا؛ لكنه في جزئية 
“ضرائب البدو”؛ لم يستطع االستشهاد بأي مرجع تاريخي اال كتاب عبدالعزيز حسني الذي سبق تفنيدنا له؛ ثم يبدو أن 
هناك خلط ما بني ضرائب و زكاة البدو كرعايا تابعني للحاكم و ما بني الرسوم اجلمركية التي يتم حتصيلها من اجلميع 

“كويتيني؛ بدو؛ رعايا دول اخرى” والتي هي أبدا ليست دليل مواطنة.
38- لالستزادة حول السجالت الرسمية التي احتفظ بها احلاكم عن ضرائب الغوص وغيره أنظر

احمد عبدالعزيز املزيني؛ مصدر سابق؛ ص 38-43. وكذلك أنظر
الشمالن؛ سيف مرزوق. تاريخ الغوص على الؤلؤ في الكويت واخلليج العربي ج 1. الكويت؛ 1975. ص319.

39- لالستزادة حول تفصيل الرحالة االجانب في ذكر ضرائب أهل الكويت-املدينة وجتاهلهم “لضرائب البدو” أنظر
ج.ج لورمير؛ دليل اخلليج - القسم التاريخي؛ ج 6؛ مطبعة حكومة قطر؛ ص 3286-3190.
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البد من التفريق ما بني الر�ضوم  هنا  ب�ضاعته.  لبيع  يختارها  التي  املدينة  حلاكم  “البدوي” دفعها 
بني  وما  واالجنبي  الكويتي  فيدفعها  جتاري  كمركز  املدينة  ا�ضتخدام  ر�ضوم  هي  والتي  اجلمركية 

ال�رضائب و الزكاة التي يتح�ضلها احلاكم من مواطنيه فقط.

 فالبدو من الب�رضة اىل جند اختاروا الكويت كمركز لبيع ب�ضاعتهم لتميزها بنظام “امل�ضابله” 

الر�ضوم  مقدار  الإنخفا�ش  اإ�ضافة  باالجل”؛  “البيع  االئتمانية  الت�ضهيالت  من  نوع  يوفر  الذي 

اجلمركية يف الكويت عن غريها من املدن؛ مما جعلهم يف�ضلون الكويت كنقطة بيع40؛ لكن دفعهم 

لهذه الر�ضوم لي�ضت على االطالق دليل مواطنة؛ اذ اأن حتى االجانب من مواطنني الدول االخرى 

دفعوها؛ مبا فيهم رعايا احلكومة الربيطانية؛ ثم انها ال تفر�ش اال يف منا�ضبة حتقق الواقعه املن�ضئة 

لل�رضيبة “دخول الب�ضاعة اىل الكويت - املدينة”؛ فلي�ضت اأبدا دليل مواطنة.

“�رضيبة  الكويت هي  البدو حلاكم  دفعها  التي  الوحيدة  ال�رضيبة  “اإ�ضكالية” اأخرى؛  تربز  ثم 

معا؛  االخرى  الدول  رعايا  من  واالجانب  البدو  على  فقط  مفرو�ضة  �رضيبة  وهي  الودي”41؛ 

مو�ضعهم  يف  “البدو”  ي�ضع  ال�رضيبي  التمييز  هذا  املدينة؛   - الكويت  �ضكان  متاما  منها  وم�ضتثنى 

الطبيعي: اغراب.

قدم  رغم  “العوازم”  اجبار  حاول  �ضعود”  “ابن  اأن  م�ضهوره؛  تاريخية  حادثة  يف  انه  ثم 

ا�ضتقرارهم يف الكويت - املدينة و الكويت - االمارة على دفع الزكاة42. رغم ف�ضله يف ذلك 

اال اأن هذه احلادثة تدفعنا للتاأمل مبوقف باقي القبائل والتي على نقي�ش “العوازم”؛ امتازت بتنقلها 

الدائم بني اأرا�ضي “ابن �ضعود” والكويت؛ هل كانت ت�ضتطيع معاداه “ابن �ضعود” القوي ودفع 

الزكاة حلاكم الكويت؟

واقعا اجلميع يعجز عن اإيجاد دليل تاريخي واحد يثبت دفع الع�ضائر البدوية لل�رضائب؛ من هذا 

ن�ضتطيع ا�ضتنتاج اأن القبائل البدو الرحل مل تكن يوما خا�ضعه حلاكم الكويت واال الخ�ضعها لنظامه 

ال�رضائبي كما فعل غريه من حكام �ضبه اجلزيرة العربية.

�       �       �

40 - فضل “البدو” من البصرة الى جند؛ استخدام سوق الكويت على غيره من االسواق لهذه املميزات؛ أنظر
املنصور؛ عبدالعزيز. دراسات في تاريخ الكويت “الكويت وعالقاتها بعربستان والبصرة 1896-1915”. الكويت: ذات 

السالسل؛1980. ص29.
41-  تتفرد هذه الضريبة عن غيرها بكونها تفرض على “الغريب”؛ أكان بائعا ام مشتريا؛ يدفعها في حالة استخدامه 
الكويت - املدينة كمركز جتاري؛ بذلك هي تختلف عن رسوم اجلمارك االعتيادية التي يدفعها ايضا الدخال “السلع” 

الى املدينة.  أنظر
احمد عبدالعزيز املزيني؛ مصدر سبق ذكره؛ ص69.

42- عبدالعزيز الرشيد؛ مصدر سبق ذكره؛ ص 237.
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لوالئهم  املتكرر  تغيريهم  ال�ضباب:  مواطنتهم  الرحل  البدو  عن  اأنفي  اإين  القول  خال�ضه  يف 

ال�ضيا�ضي والع�ضكري ح�ضب الظروف ال�ضيا�ضية؛ م�ضاركتهم يف املعارك كانت دائما م�رضوطة اما 

ب�رضائهم باملال اأو اغراوؤهم بغنائم و�ضبايا؛ ا�ضتغاللهم اأحيانا كعن�رض غريب اأجنبي �ضد اأهل البلد 

ال�رضائب  للحاكم ممثله يف  املواطنة وعالمات اخل�ضوع والوالء  قيامهم بواجبات  اال�ضليني؛ عدم 

“الزكاة”.  
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الفصل الثاني
إغراق وطن: التغيير املنهجي لدميغرافية

النسيج االجتماعي الكويتي



ابيض
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43-  أنظر نتائج تعداد سكان الكويت لعام 1957 املنشور في الكويت اليوم عدد 211؛ السنه اخلامسة ص9، أو انظر املالحق
بالكامل؛ اذ  44 -رغم أن أول من سكن املنطقة ولفترة قصيرة هو “حولي العازمي”؛ اال أن املنطقة كانت “حضرية” 

انقسمت قرية حولي والنقرة الى حولي شرق وحولي جبله يفصل بينهم شعيب.
 فيعدد ايوب حسني االيوب في كتابه “حولي قرية االنس والتسلي” أسماء سكان املنطقة على النحو التالي:

 “اما جهه شرق حولي فان معظم البيوت فيها قد استملكتها او استأجرتها عائلة القناعات...؛ وقد شاركهم السكن في 
) شرق حولي ( الكثير من العائالت الكويتية سواء بالتملك أو اإليجار ومنهم على سبيل املثال ال احلصر بيت املنير؛ بيت 
الباتل؛ )وهم من اوائل املؤسسني(؛ بيت اجلويدان؛ بيت علي بن عيسى؛ بيت املجاوب؛ بيت احلساوي؛ بيت املزيد؛ بيت 
الشايجي؛ بيت الرشود؛ بيت الرخيص؛ بيت العواد؛ بيت هزاع؛ بيت العصفور؛ بيت بن جيران؛ بيت القطان؛ بيت الهاشم؛ 
بيت باقر؛ بيت جمال؛ كما وفي شرق حولي منازل وأرضني ومزارع للشيخ عبد الله اجلابر الصباح والشيخ عبد الله 
اخلليفة الصباح والشيخة موضي املبارك الصباح؛ ومزرعة ابن عويد وغيرهم. اما جهه جبلة حولي فسكنتها عوائل: بيت 
مدوه؛ بيت ابراهيم املضف؛ بيت حمد الرشيدي؛ بيت اوالد علي العبدان؛ بيت سليمان العتيبي؛ بيت سعود بن صعيليك؛ 
بيت موسى املزيدي؛ بيت بودي؛ بيت محمد بن سليمان؛ بيت بن عقاب؛ بيت حماده؛ بيت ابل؛ بيت الرجيب؛ بيت املباركي؛ 
بيت العميم؛ بيت الرويح؛ بيت الشرهان؛ بيت بوربيعان؛ بيت اخلبيزي؛ بيت احلاج علي؛ بيت اخلشرم؛ بيت املساعيد؛ 
بيت عبدالرحمن البحر؛ بيت مساعد البدر؛ بيت الرشيدان؛ بيت محمد بداح؛ بيت عبدالعزيز اعويد؛ بيت الفصام؛ بيت 

الرشود؛ بيت الساير؛ بيت الصانع؛ بيت الثويني؛ بيت حجي علي؛ بيت السداني؛ و غيرهم ”. أنظر
االيوب؛ ايوب حسني. حولي قرية االنس والتسلي )من حصيلة الذكريات قبل اخلمسينيات(. الكويت: مطبعة حكومة 

الكويت؛ 1987. ص48
45- لالستزادة حول غلبة الوجود احلضري في قرى الفنطاس؛ بوحليفة؛ الشعيبة؛ الفحيحيل في تلك الفترة أنظر بحث 
حيث يورد لوائح باسماء ساكنني القرى الكويتية؛ ورغم  خالد املبيلش “العوائل الكويتية في االحياء والقرى القدمية” 

الغالبية “احلضرية” في تلك املناطق فالبد من االقرار بوجود قبلي خجول كما يوضحه بحث املبيلش.
العراق في  قبائل  املتتاليه من  الهجرات  أن جاءت  الى  النجدي  الطابع احلضري  يغلب عليها  كان  قرية اجلهراء   -46
الستينيات وما تبعها؛ اذ في كتابه القيم “قرية اجلهراء القدمية” يعدد “متعب السعيد” عوائل وسكان اجلهراء كاآلتي:

املزارع واصحابها: الشياب الصحابها السعيد؛ القنيعرية لصاحبها جاسم عبداللطيف السعيد؛ البرمية لصاحبها سليمان 
رحية  العيار؛  مبارك  لصاحبها  نبصة  الهدة؛  عبدالرحمن  لصاحبها  خربقا  احلبشي؛  مطيران  ثم  ومن  السعيد  صالح 
لصاحبها ثابت احلبشي؛ شرمي لصاحبها مبارك حمد السعيد؛ السيد لصاحبها خلف النقيب؛ البدر لصاحبها سليمان 
البدر؛ الكوح لصاحبها احمد عثمان الكوح؛ االمراء لصاحبها فهد عبداللطيف السعيد؛ البسام لصاحبها عبداحملسن 

تاأ�ضلهم يف املجتمع الكويتي قبل  اأو هويه وطنية  اأية �رضعية للبدو الرحل  االن بعد ان حيدنا 

اال�ضتقالل؛ نناق�ش التناق�ش االأ�ضا�ش: كيف ا�ضبح الغرباء البدو ياألفون اأكرثية جمتمعية؛ بينما اأهل 

البلد اال�ضليني انكم�ضوا اىل اأقلية. بداية البد من قراءة حتليلية لنتائج اإح�ضاء 1957 لالطالع على 

تركيبة القوى االجتماعية الكويتية يف ذلك الوقت43.

يف عام 1957 وقف عدد �ضكان الكويت عند 206473 ن�ضمة؛ منهم 104551 ن�ضمة 

)50%( داخل املدينة؛ 21378 ن�ضمة ) 10%( يف �ضواحي العا�ضمة؛ 14784 ن�ضمه )7%( يف 

حويل واجلابرية والنقرة44؛ مما يعني ان ن�ضبة �ضكان الكويت - العا�ضمة و�ضواحيها بلغ 67% من 

اجمايل عدد ال�ضكان؛ وحازت بقية التجمعات احل�رضية يف قرى الكويت على ن�ضبة ال ي�ضتهان 

بها؛ اذ ان جمموع �ضكان قرى فنيطي�ش؛ الفنطا�ش؛ بوحليفة؛ الفحيحيل؛ ال�ضعيبة45؛ اجلهراء46 بلغ 

15739 ن�ضمة )8%(؛ وحازت مدينة االحمدي ذات اخلليط احل�رضي-البدوي العامل يف �رضكة 
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الالفي  العريفان؛  ناصر  وعلي  وسليمان  مجبل  الصحابها  العريفان  املانع؛  سليمان  ابراهيم  لصاحبها  املانع  البسام؛ 
لصاحبها الفي فهد الالفي؛ بن عويشير لصاحبها سالم العويشير؛ الرجعان لصاحبها مزيد الرجعان؛ صباح االحمد 

لصاحبها الشيخ صباح االحمد الصباح؛ 
كما ان العوائل التي شكلت غالبية سكان القرية شملت اضافة ملا سبق كال من البدر؛ التويجري؛ الساير؛ السرحان؛ 
الصبيح؛ الغمالس؛ الفالح؛ املخيزمي؛ املرزوق؛ املشعان؛ املوسى؛ النصار؛ النقيب؛ الوزان؛ ابو ظهر؛ ابو بطن؛ االحمدي؛ 
االصيمع؛ االمير؛ البحر؛ البديوي؛ البراك؛ البسام؛ البشر؛ البصري؛ البعيجان؛ البناق؛ الثالب؛ اجلاسر؛ اجلالد؛ اجلديع 
اخلرشان؛  احلمازي؛  احلليل؛  احلزام؛  احلريدي؛  احلبشي؛  اجلنوبي؛  اجلفيشر؛  اجلروان؛  اجلريد؛  احلرثم؛  الغامن؛ 
السالمة؛  السعيد؛  السعدي؛  السطام؛  الزومان؛  الرهيط؛  الزكري؛  الزمامي؛  الرميح؛  الذويخ؛  الدوسري؛  اخلليفي؛ 
الصالل؛  الصعب؛  الصريخ؛  الصانع؛  الصامل؛  الشمالي؛  السويلم؛  السيف؛  السواجي؛  السنيدي؛  السهلي؛  السميري؛ 
الله؛  العطا  العريفان؛العريني؛  العجيمان؛  العبيد؛  العامر؛  العبدالهادي؛  الطويرش؛  الطاحوس؛  الصياح؛  الصهيبي؛ 
الفوزان؛  الفهيد؛  الفضل؛  الفرج؛  الفرتاج؛  الفراج؛الفراع؛  الغصاب؛  العيسى؛  العيار؛  العون؛  العلي؛  العمير؛  العفاسي؛ 
املذكر؛  املدالله؛  املريف؛  املانع؛ احملارب؛ احملزم؛ احمليسن؛  الالفي؛اللميع؛  الكوح؛  القصير؛  القشعان؛  القبة؛  الفيروز؛ 

املسانع؛ املشاري؛ املصيريع؛املطوطح؛ املطيران؛ املعترم؛ النجار؛ النصرالله؛ النفال؛ النويهض؛ الهده؛ الهوالن؛ الوزق.
 ومن نافلة القول أن اغلب هوالء العوائل حضرية أو حتضرت. أنظر
السعيد؛ متعب ، قرية اجلهراء القدمية. الكويت. 1992. ص79-54.

أنظر كذلك ديكسون؛ مصدر سبق ذكره؛ ص 70؛ حيث يحصر سكان اجلهراء الدائمني بذوي أصول جندية و عدد من 
جتار الكويت  إضافة القارب النقيب  فقط.

نفط الكويت املحدودة على  7280 ن�ضمه )3%( من اجمايل عدد ال�ضكان؛ بينما �ضكلت الن�ضبة 

الباقية )22%( من البدو الرحل �ضواء يف البادية و يف ع�ضي�ش البلدية او يف اماكن ا�ضتقرارهم يف 

خيطان؛ ال�ضاملية؛ جليب ال�ضيوخ؛ الفروانية وغريها.

جوهرية اإح�ضاء 1957 تكمن يف توقيته؛ فاالإح�ضاء الذي جاء ع�ضية اال�ضتقالل هو الوحيد 

القادر على اإعطائنا �ضورة حقيقه لتكوينات املجتمع الكويتي املتجان�ش قبل اال�ضتقالل وبالتبعية قبل 

الهجره املنظمة للقبائل ال�ضعودية والعراقية و “ العجم”.

 ن�ضتطيع ا�ضتقاق التايل من نتيجته:

 “ القريبة  اال�ضتقرارات  ويف  العا�ضمة  الكويت-  يف  ال�ضيعية  والتجمعات  احل�رض  �ضكل   -

داخل  املتح�رضة  القبائل  وفخوذ  الدار  لعريب  اإ�ضافة  بوحليفة؛...”  الفنطا�ش؛  اجلهراء؛ 

ال�ضور الن�ضبة االكرب من �ضكان الكويت بن�ضبة %75.

- مل ي�ضكل البدو الرحل اكرث من 22% من �ضكان الكويت.

- �ضكل اخلليط البدوي-احل�رضي يف مدينة االحمدي النفطيه 3% من �ضكان الكويت.

تو�ضيح جانبي لكن ا�ضا�ضي:

البدو  ي�ضمل  الدقة؛ بحيث  اإح�ضاءات مل يكونوا من  بعده من  بان هذا االإح�ضاء وما  اجلدل 
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47- إحصائية مجلس الوزراء حول أعداد الناخبني حسب توزيعهم االثني بتاريخ 1 يوليو 2007؛ نشرت في صحيفة 
الراي بتاريخ 12 ابريل 2008.

و ان كانت هذه االحصائية تدلل على أعداد الناخبني “البدو” فانها بالتاكيد ال تعكس اجمالي عددهم؛ اذ أن كثير من 
“البدو” املتجنسني حديثا ال يحق لهم االنتخاب بعد؛ و العديد منهم اختاروا عدم حمل اسم القبيلة االخير في مستنداتهم 
الرسمية؛ فال تشمل هذه االحصائية هاتني الفئتني؛ فارى أن نسبتهم أعلى بقليل من املنشورة ورمبا تقف ما بني 60% و 

65%؛ وعلى العموم هذا ما تصرح به وتدعيه فعاليات بدوية.
48- أنظر  

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population
Division (2007). World Population Prospects: The 2006 Revision, Highlights, Working 
Paper No. ESA/P/WP.202

49- أنظر مقال محمد حمود الهاجري. “التجنيس اجلائر” . القبس؛ عدد 2008/1/5. 
في الدميغرافيا؛ يحسب “النمو السكاني الطبيعي” بطرح عدد الوفيات من عدد الوالدات خالل فتره معينة )عادة سنة( 

بينما نسبة “النمو السكاني احلقيقي” تشمل أيضا عوامل اخرى؛ كالهجرة. 
 عادة في الدول املستقرة سكانيا فان النسبتني تكادان تكونان متساويتان؛ في حالة الكويت فان الفرق الواسع ما بينهم 

ينجح في تبيان مفاعيل التجنيس العشوائي في الفترة املعنية.

لرتحلهم امل�ضتمر هي حجة ال تعك�ش اال فهم ناق�ش وجهل فا�ضح الآلية وطبيعة معي�ضة هوالء البدو 

يف تلك الفرتة؛ فرغم ارحتالهم الدائم؛ اال ان املنطق يدلل اأن تنقل هوالء البدو كان دائما اىل بقع 

جغرافية معينة متتاز باملاء وتوفر كالأ الرعي؛ وبالتايل فان هذه البقع اجلغرافية كانت دائما معرفة 

لدى ال�ضلطات ومن البديهي انها اح�ضت املقيمني فيها.

ثم اأن م�ضاحة الكويت - االمارة مل تكن بهذا احلجم الهائل الذي يعرقل اح�ضاء �ضاكنيها؛ 

اإ�ضافة اىل اأن هذا التعداد مل يجري ما بني ليلة و�ضحاها وامنا ا�ضتغرق وقت يف اعداده؛ بالتايل 

فان اأي جماعة بدوية ذات ارتباط ع�ضوي حقيقي بالكويت - املدينة كانت بالتاأكيد �ضي�ضلها خربه 

وبالتايل ت�ضارك فيه.

لكن بعد ن�ضف قرن على هذه االح�ضائية؛ جند اأن االأقلية التي ال تتجاوز 22% ت�ضخمت لت�ضل 

اىل اكرث من %52 47. 

وب�ضبب عمليات  انها  اال   48  %2.44 تبلغ  للكويت  الطبيعي  ال�ضكاين  النمو  ن�ضبة  اأن  ورغم 

مابني  الفرتة  يف  �ضنويا   %17 احلقيقي  ال�ضكاين  النمو  ن�ضبة  لتبلغ  ت�ضخمت  ال�ضيا�ضي  التجني�ش 

1957-2005 49. عمق الثغرة احل�ضابية مابني ن�ضبة النمو ال�ضكاين احلقيقي والطبيعي يدلل على 

حجم عمليات التجني�ش خالل الفرتة املذكورة.

 اذ �ضهدت االعوام مابني 1965-1970 جتني�ش 29529 �ضخ�ش؛ اأي انه يف 5 اعوام فقط 

مت جتني�ش ما ن�ضبته توازي 17% من املواطنني الكويتيني ح�ضب اح�ضاء 1965؛ و�ضهدت االعوام 

1971-1980 جتني�ش 77139 �ضخ�ش؛ اأي انه مت جتني�ش ما ن�ضبته 22% من املواطنني الكويتيني 

ح�ضب اح�ضاء 1970 يف 9 اعوام فقط؛ و�ضهدت االعوام 1981-1988 جتني�ش الن�ضبة االكرب 
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اذ جن�ش 113609 �ضخ�ش اأي مان�ضبته 20% من املواطنيني الكويتيني ح�ضب اح�ضاء 1980 يف 

7 �ضنوات فقط50.

 وبذلك �ضكل املجن�ضون البالغ عددهم 220277 �ضخ�ش اىل العام 1990 مان�ضبته %27 

من اجمايل عدد الكويتيني البالغ 826586 �ضخ�ش ح�ضب اح�ضاء 1990 50.

ثم انه مبعدالت االجناب العالية لدى امل�ضتوطنيني اجلدد؛ ن�ضتطيع افرتا�ش اأن الكويت ا�ضبحت 

البلد  �ضكان  على  عدديا  فيها  املتجن�ضون  يتغلب  لدولة  عامليا؛  االول  النموذج    )2010( االن 

اال�ضليني.

هذا اال�ضتيطان املتدفق “influx” ملهاجرين غرباء ال يرتبطون باأي رابطة مع املجتمع اال�ضلي 

�ضاهم بتمزيق اأوا�رض هذا املجتمع وك�رض حلمته الداخلية “�ضنناق�ش هذا تف�ضيال يف الف�ضل الثالث؛ 

وكذلك مره اأخرى ومن جانب اآخر يف الف�ضل اخلام�ش”.

دوافع ال�ضلطة وراء هذا التغيري املنظم لدميغرافية الكويت تعددت واإن اتفقنا انها �ضيا�ضية؛ فمن 

جانب فاإن ال�ضلطة عندما مل ت�ضتطيع مواجهة العنا�رض الوطنية يف جمال�ش االمة املتعاقبة؛ وعقب 

واإدخال  االمة  جمل�ش  تركيبة  لتغيري  كو�ضيلة  التجني�ش  ارتاأت  1967؛  يف  التزوير  �ضالح  ف�ضل 

عنا�رض فداوية ي�ضهل قيادتها؛ فاأغرقت ال�ضلطة الدوائر االنتخابية مبجن�ضني جدد فت�ضخمت جداول 

الناخبني يف 1971 اىل �ضعف عددهم يف 1967 )20 الف ناخب يف انتخابات 1967 مقابل 

والتجمع  التجار  من  الوطنية  العنا�رض  دفع  ما  وهو  1971(51؛  انتخابات  يف  ناخب  الف   43

الوطني “جا�ضم القطامي” على مقاطعة انتخابات 1971 احتجاجا على العبث بجداول االنتخابات 

وق�ضايا التجني�ش52.

بينهم؛  الداخلي  التجني�ش ك�ضالح يف ال�رضاع  ال�ضيوخ ا�ضتخدموا  فاإن بع�ش  اآخر  ومن جانب 

“جنران”  من  مبا�رضة  جلبهم  الذين  “العجمان”  من  كاملة  فخوذ  جن�ش  العلي”  “جابر  ال�ضيخ 

ال�ضتخدام ممثليهم يف املجل�ش من اأجل ال�ضغط يف اجتاه تعيينه كويل عهد. يف تلك الفرتة انت�رضت 

مقولة �ضهرية تقول: “البلد جنران و الكفيل عجران”.

50- جميع هذه االرقام مأخوذة من ارقام رسمية؛ أنظر
 املجموعة االحصائية في 25 سنة؛ عدد خاص؛1990؛ ص40؛ وزارة التخطيط.

51- أنظر 
 النفيسي؛ عبدالله. الكويت: الراي االخر. لندن: طه للنشر؛ 1978؛ ص213.

52- أنظر الكويت من الدولة الى االمارة؛ الدكتور احمد اخلطيب يتذكر؛ اجلزء الثاني “خضنا االنتخابات ضمن جبهة 
عريضة امتدت من رئيس غرفة التجارة الى رئيس احتاد العمال” احللقة الثانية. اجلريدة؛ 2008/9/2.

وأنظر كذلك  صالح السعيدي. “القوى السياسية في الكويت:القوميون العرب من االجناز الى التفتت..والتالشي)1(”. 
القبس؛ عدد 2010/3/8.
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ويرتدد يف بع�ش االو�ضاط راأي اأن التجني�ش كان ال�ضباب �ضيادية: الجل زيادة عدد ال�ضكان 

للح�ضول على اال�ضتقالل وع�ضوية االمم املتحدة.

لي�ضل يف  اال�ضتقالل  بعد  ا�ضتمر  التجني�ش  اأن  منها؛  اأ�ضباب  لعدة  القول  هذا  لت�ضخيف  اأميل   

الفرتة ما بني 1965-1988 اىل 220 الف جمن�ش؛ اأن العديد من الدول حازت على ا�ضتقاللها 

وع�ضوية االمم املتحدة يف نف�ش الفرتة التاريخية رغم ان عدد �ضكانها كان مقارب اأو اأقل احيانا 

من عدد �ضكان الكويت “تونقا؛ مالطا؛ جزيرة قريندا؛ دولة �ضامو”.

اأعوام كان رف�ش غري م�ضبب ونتيجة فقط  الكويت طيلة  لع�ضوية  املتحدة  اإن رف�ش االمم  ثم 

للفيتو ال�ضوفيتي املرتبط مبوقف حليفه “عبدالكرمي قا�ضم”؛ فما اأن تغري النظام العراقي حتى تال�ضى 

الفيتو ال�ضوفيتي وح�ضلت الكويت على الع�ضوية.

�       �       �

هذه ال�ضدمات التدفقية ال�ضخمة؛ واملتتالية؛ ملهاجرين اجانب؛ يف فرتات زمنية ق�ضرية؛ غريت 

ولالبد الوجه احل�ضاري امل�رضق لكويت ال�ضتينيات. بالتجني�ش الع�ضوائي تدفقت موجات متعاقبة 

من جحافل امل�ضتوطنني اجلدد من غري وجه حق؛ من غري ارتباط �ضابق بهذه االر�ش؛ من غري فهم 

للثقافة الكويتية؛ من غري احرتام للعادات والتقاليد الكويتية؛ ا�ضتبدلوا ت�ضامح اأهل الكويت اال�ضليني 

با�ضالم متطرف نابع من ق�ضاوة البيئة ال�ضحراوية؛ جفاف �ضحرائهم اأتلف اللهجة الكويتية اجلميلة؛ 

ثم اإن ذكرى الغزو العراقي الغا�ضم لي�ضت ببعيدة حني بان معدن الكثري؛ وال ذكرى ح�ضود العراق 

عام 1994 حني ا�ضطفت ال�ضيارات يف طوابري طويلة على املنافذ اجلنوبية هروبا ببعيدة.

�       �       �

“جمتمع  جميعا  الكويت  يف  اأننا  جدل؛  يظهر  املواطنة  عن  احلديث  حل�ضة!...عند  لكن 

“البدو” على  ملاذا �رضب  اأخرى؛  اأو  تاريخية  الكويت يف مرحلة  مهاجرين”؛ جميعنا هاجر اىل 

تاأخر و�ضولهم؟ اأية اأف�ضلية متنحها اأ�ضبقية “احل�رض” يف هذا املقام؟ 

لكن هذا ا�ضتغفال وا�ضح؛ مغالطة �رضيحة.

نعم جميعنا مهاجرين؛ لكن بالطبع ل�ضنا �ضواء؛ بالتاأكيد ل�ضنا �ضواء  

هل ي�ضتوي من بنى الكويت قدميا مبن جاء راك�ضا ليتنعم برثوتها بعد النفط؟ 
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الطينية و�ضظف  بفقرها ومبانيها  اأحبها  الفقر؛ من  اأيام  الكويت واأهلها  اأحب  لي�ضوا �ضواء من 

عي�ضها؛ مبن جاء الهثا طمعا يف ثروتها. لي�ضوا �ضواء!

 لي�ضوا �ضواء من حارب و دافع عن الكويت مبن جائها غازيا؛ مبن حارب �ضدها؛ هل ي�ضتوي 

من يفخر مببارك الكبري مبن يفخر بعبدالعزيز الر�ضيد؟ هل ي�ضتوي من يفخر بفي�ضل الدوي�ش مبن 

يفخر ب�ضيوخنا اآل �ضباح؟

ال والله ال ي�ضتوون!

حتى يف املوروث اال�ضالمي مع الفارق؛ رغم اأن اال�ضالم يجب ما قبله؛ ُفرق بني امل�ضلمني على 

اأهل بدر عن غريهم؛ و ف�ضل املهاجرين عن م�ضلمي الفتح؛  قاعدة ال�ضبق اىل اال�ضالم؛ فف�ضل 

الدواوين  اال�ضبقية يف  قاعدة  على  طبقات  عنه” يف  الله  “ر�ضى  اخلطاب  بن  ق�ضمهم عمر  حتى 

ال�ضهرية.

ملا دين العدالة وامل�ضاواة فرق بني امل�ضلمني على قاعدة اال�ضبقية؛ فاحتفظ مبكانه خا�ضة لل�ضابقني 

اىل اال�ضالم تقدير لدورهم يف بناء الدولة - الدين؛ فاإن طروحتنا لي�ضت بال�ضارخة عندما ن�ضع 

الفا�ضلة بني من بنى الكويت قدميا مبن جائها الحقا؛ بني من حب الكويت لذاتها بفقرها ومن جاءها 

ليقب�ش راتبًا و بيتًا... وقر�ضًا؛ لي�ضوا �ضواء!
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الفصل الثالث
روما تسقط من جديد:

الكويت تغرق في رمال الصحراء

احملور األول: القادمون اجلدد، قادمون سياسيا

احملور الثاني: املفعول االجتماعي الثقافي لسياسات التجنيس

احملور الثالث: لنصنع بعض النقود.. لكن هل جنيد احلساب



ابيض
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“اأ�شبحت الكويت اأكرب منطقة جذب ل�شكان البادية يف اجلزيرة العربية؛ وبذلك 
عجلة  دفع  يف  ي�شهموا  مل  هوالء  لكن  نظري؛  له  لي�ض  ب�شكل  البدو  اأعداد  تزايدت 

التح�رض والنمو يف املجتمع الكويتي؛ الن خربات ال�شحراء ال تتما�شى واحتياجات 

الكويت احلديثة”

                              ليلي ال�شبعان؛ تطور اللهجة الكويتية: درا�شة وحتليل

كما ا�رضنا؛ �ضيا�ضة التجني�ش احلكومية اأدت لت�ضخم ن�ضبة “البدو” يف الكويت؛ هذا الت�ضخم 

اأدى اىل تعاظم نفوذهم وتاأثريهم؛ هذا الف�ضل يطمح لتناول اآثار هذا النفوذ يف جماالت عدة.

اآثار هذا  ثم  �ضيا�ضيا؛ ومن  البدوي  النفوذ  ت�ضاعد  بتناول  ابداأ  الف�ضل من ثالث حماور؛  هذا 

ال�ضعود ال�ضيا�ضي؛ ثم اأتطرق يف املحور الثاين للمفاعيل الثقافية - االجتماعية ل�ضيا�ضات التجني�ش 

اىل  ال�ضيا�ضي  نفوذهم  حتويل  “البدو”  ا�ضتطاع  اذا  فيما  ا�ضتك�ضاف  مبحاولة  اأختم  ثم  الع�ضوائي؛ 

مكا�ضب اقت�ضادية.

املحور االول:
القادمون اجلدد؛ قادمون �ضيا�ضيا!53

اذا افرت�ضنا اأن النفوذ ال�ضيا�ضي الي جماعة اجتماعية يتمثل؛ اىل نحو ما مبقدار متثيلهم ال�ضيا�ضي 

قرن كان  ن�ضف  باملجل�ش الت�رضيعي فاننا ن�ضتطيع ا�ضتنتاج اأن تعاظم النفوذ ال�ضيا�ضي “للبدو” يف 

ملحو�ضا.

 فحني كان عدد النواب البدو يف اأول انتخابات جترى ملجل�ش االمه عام 1963 ال يتعدى 

18 ع�ضو؛ فان �ضيا�ضة التجني�ش الع�ضوائي عملت على زيادة عددهم تباعا؛ فقفز العدد اىل 19 

ع�ضو بانتخابات 1971؛ ومن ثم 22 بانتخابات 1975؛ ثم جاء تعديل الدوائر لعام 1980 

53- في هذا الفصل؛ استعنت بقاعدة بيانات الدكتور “Michael Herb” اخلاصة بتتبع احلياة السياسية الكويتية منذ 
االستقالل. أنظر

Herb , Michael. Kuwait politics database. Retrieved February 18, 2010 from http://www2.
gsu.edu/~polmfh/database/database.htm

باستخدام هذه القاعدة البيانية قسمت النواب في جميع املجالس النيابية إثنيا الى مجموعاتهم االجتماعية املختلفة؛ 
وكذلك استخدمتها مره اخرى لتحديد الهوية اإلثنية ملقدمي االستجوابات السياسية منذ االستقالل الى 2010. و بالتالي 

خلصت الى اإلحصائيات التي ذكرتها في هذا الفصل.
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نتيجة رغبة ال�ضلطة العتيدة يف كبح جماح املعار�ضة التقليدية “احل�رضية” وكذلك لظروف احلرب 

عدد  فت�ضخم  املتزايد  االيراين  النفوذ  جلم  يف  ترغب  ال�ضلطة  جعلت  التي  االيرانية   - العراقية 

احل�ضول  البدو  ا�ضتطاع  عدد  اأعلى  وهو  نائب؛   27 اىل   1981 انتخابات  يف  “البدو”  النواب 

عليه؛ اذ تراوح عددهم يف املجال�ش الت�رضيعية يف فرتة 1985-2009 ما بني 26 و24 نائب؛ 

وحتى قانون تعديل الدوائر اىل خم�ش دوائر مل يغري عدد النواب البدو فظل العدد يراوح اخلم�ضة 

والع�رضين نائب. 

لكن هذا الت�ضخم بالنفوذ ال�ضيا�ضي  مرجعه لي�ش اىل الزيادة العددية للنواب البدو يف جمل�ش 

االمه فح�ضب؛ وامنا يرجع اي�ضا اىل نزعة املعار�ضة والتطرف ال�ضيا�ضي لدى نوابهم؛ فقد بداأت 

هذه النزعة يف الظهور على ا�ضتيحاء؛ لدى نواب البدو الول مره مع جمل�ش 1985 بظهور نواب 

مثل “مبارك الدويلة” ) ر�ضيدي / اخوان م�ضلمني (؛ “احمد ال�رضيعان” ) ظفريي / العمل ال�ضعبي 

الحقا (؛ لكن حتى هوالء النواب يف مرحلة الثمانينيات مل يقودوا املعار�ضة بقدر ما اإنقادوا خلف 

املعار�ضة “احل�رضية”.

 لكن مرحلة ما بعد التحرير وعودة الدميقراطية مبجل�ش 1992 �ضهدت انتقال املعار�ضة فعليا 

اىل ايدي “البدو”؛ فخالل الفرتة مابني 1963-1985 )22 �ضنة( قدم البدو اأو �ضاركوا بتقدمي 

ثالث ا�ضتجوابات فقط54. لكن الفرتة مابني 1985-2010 )25 �ضنة( �ضهدت تقدمي البدو اأو 

امل�ضاركة بتقدمي ماجمموعه 28 ا�ضتجواب.

ومن جمموع 37 ا�ضتجواب قدمت يف فرتة 1992-2010 )18 �ضنة(؛ قدم البدو اأو �ضاركوا 

ا�ضتجواب   13 بتقدمي  امل�ضاركة  اأو  “احل�رض” بتقدمي  اكتفى  بينما  )67%(؛  ا�ضتجواب   25 بتقدمي 

)35%(؛ وتقدمي “ال�ضيعة” اأو امل�ضاركة بتقدمي 7 ا�ضتجوابات )19%( يف هذه الفرتة55.

54- شارك ناصر صنهات العصيمي ) عتيبي / مستقل ( باستجواب وزير العدل خالد اجلسار مع النواب حمد العيار 
و سليمان الذويح على خلفية ضياع ملفات الوزارة عام 1968 واكتفى املجلس باملناقشة بدون طلب تشكيل جلنة حتقيق؛ 
وقدم خليفة طالل اجلري ) عجمي / مستقل ( عام 1982 استجواب منفرد لوزير الصحة عبدالرحمن العوضي بشان 
العالج باخلارج؛ و مت حتويله للمحكمة الدستورية؛ وشارك خالد جميعان )عازمي / مستقل ( باستجواب وزير الشئون 
االجتماعية والعمل حمد الرجيب عام 1983 مع النواب مشاري العنجري و خالد سلطان بن عيسى على خلفية جتاوزات 

مزعومة في توزيع وحدات سكنية ومت سحب طلب مناقشة االستجواب من قبل مقدميه  قبل مناقشته.
55- 5 من 7 استجوابات “شيعيه” هي استجوابات فردية حلسني القالف أغلبها لم تصل لنتيجة أو لم تناقش أساسا؛ 
و6 من 13 استجواب “حضري” هي استجوابات لوليد الطبطبائي مجملها مبشاركة نواب“بدو” ماعدا استجواب الوزير 

املعتوق حيث شاركه تقدميه النائب السلفي علي العمير.
هي  “شيعه”  أو  “حضر”  قدمها  التي  االستجوابات  من  كبير  فعدد  كاملة؛  الصورة  تعكس  ال  االحصائيات  هذه  اذا 
وحدهم كان لهم  استجوابات عبثية؛ ثانويه؛ لم يأخذها احد بجدية؛ لذلك فإن نواب املجموعة االجتماعية “البدوية” 

القدر االكبر من االستجوابات ذات الوزن السياسي في الفترة املذكورة.
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56- يالحظ أن في الفترة مابني 2003-2006 استغنت احلكومة عن الوزير العازمي التقليدي؛ واستعاضت بالوزير 
العازمي  الوزير  عودة  أن  ويالحظ  التقليدي؛  العازمي  الغطاء  عن  الواسعه  القبلية  وحتالفاته  شرار”  الله  “ضيف 
“عبدالله احمليلبي” للحكومة في 2006 يترافق مع أفول جنم شرار في السياسة احمللية ومن ثم االستغناء عن خدماته 

اواخر 2006.

اما على �ضعيد املن�ضب الوزاري؛ فلم يدخل “بدوي” الت�ضكيل الوزاري منذ اال�ضتقالل اىل 

اأن ك�رض خالد جميعان “عازمي” هذا التقليد يف جمل�ش 1985؛ فا�ضبح اأول وزير “بدوي”؛ هذا 

التوزير يعك�ش حالة القلق احلكومية من ت�ضاعد حالة املعار�ضة ال�ضعبية يف جمل�ش 1985 فارتاأت 

اال�ضتناد اىل القاعدة النيابية العازمية )6 نواب(.

الوزراء  وبداأ عدد  ت�ضكل؛  وزارة  “عازمي” يف كل  وزير  هو  ال�ضائد  العرف  اأ�ضبح  بعدها   

الثالث وزارات الول مره يف وزارة 1996  فبلغ  ت�ضكيل وزاري  الزيادة مع كل  “البدو” يف 
“قحطان وبني هاجر” اإ�ضافة اىل  الهاجري  را�ضد  “مطريي” و عبدالله  الله �رضار  بتوزير �ضيف 

عبداملح�ضن املدعج “عازمي”؛ و�ضعد العدد اىل االربع وزارات الول مره يف ت�ضكيل 1999؛ 

“عجمي” وزارة االعالم  العامة و �ضعد بن طفله  اذ توىل عيد هذال “ر�ضيدي” وزارة اال�ضغال 

“مطريي”  �رضار  الله  �ضيف  ظل  بينما  التخطيط؛  وزارة  “عازمي”  الدويه�ش  ابطيحان  وحممد 

حمتفظا بوزارة الدولة ل�ضئون جمل�ش االمة و جمل�ش الوزراء؛ اال اأن هذا العدد بداأ يف الرتاجع مع 

بداية االلفية اجلديدة لي�ضبح 3 وزراء يف ت�ضكيلة جمل�ش الوزراء لعام 2000؛ وزيران يف ت�ضكيل 

2001؛ وزير واحد يف الفرتة مابني 2003-2006 )�ضيف الله �رضار القوي(56؛ ليعود بعدها 

لل�ضعود تدريجيا مره اخرى.

الر�ضايدة؛  “العوازم؛  الكبرية  االربع  للقبائل  منح وزارة  تقليد  2008؛ حني ظهر   حتى عام 

العجمان؛ مطري” يف حماولة لك�ضبهم اىل �ضف املواالة؛ فتوىل ح�ضني احلريتي “عازمي” وزارة 

ال�ضئون االجتماعية  “ر�ضيدي” وزارة  الدويلة  العدل واالوقاف وال�ضئون اال�ضالمية  وتوىل بدر 

وزارة  “مطريي”  العليم  حممد  توىل  بينما  ال�ضحة  وزارة  “عجمي”  الرباك  علي  وتوىل  والعمل 

وزارة  “عازمي”  ال�رضيعان  بدر  توىل  2009؛  االخري  الوزاري  الت�ضكيل  واملاء؛ ويف  الكهرباء 

الكهرباء واملاء و حممد العفا�ضي “مطريي” وزارة ال�ضئون االجتماعية والعمل و حممد الب�ضريي 

لوزير  منا�ضبة  وزارة  احلكومة  جتد  مل  واذ  االمة؛  جمل�ش  و�ضئون  املوا�ضالت  وزارة  “عجمي” 
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“ر�ضيدي” فانها قامت بدال عن ذلك برت�ضيح ج�ضار اجل�ضار “ر�ضيدي” كع�ضو معني يف املجل�ش 
البلدي 2009 57 58.

اما على �ضاحة العمل النقابي فقد عمل التفوق الكمي “البدوي” اوال؛ واالنتخابات الفرعية 

ثانيا؛ على احكام ال�ضيطرة “البدوية” على اأغلب القطاعات النقابية يف الكويت؛ فاأغلب نقابات 

موظفي الوزارات والهيئات احلكومية اإ�ضافة لنقابات العاملني بال�رضكات النفطية تقبع باأيدي “بدو” 

البدوي  التحالف االخواين -  “البدوي” اىل حد كبري59؛ كذلك  الطابع  يغلب عليها  اأو قوائم 

�ضاهم يف �ضيطرة “ البدو” على احتادات الطلبة اجلامعية 60. 

اذا يف حقبة ما بعد التحرير �ضيطر النواب والوزراء “ البدو” على �ضاحة العمل ال�ضيا�ضي املحلي  

ب�ضقيه الت�رضيعي والتنفيذي؛ لكن ماذا كانت نواجت هذه ال�ضيطرة؟  

 

اأوال: “ال�ضواريعية” تغزو جمل�ش االمة:

وانتهاك  والغوغائية  احلوار  لغة  �ضاد  تام  انحالل  مع  �ضيا�ضيا  “البدوي”  املد  �ضعود  ترافق 

الكرامات؛ هذا داخل جمل�ش االمة؛ اما خارجه فظهرت �ضخ�ضية “النائب البلطجي”.

“حطبة  التوهان”؛  “وزير  م�ضتلقي”؛  �ضب  “الوزير  بحلجك”؛  القندرة  “اأحط  مثل  �ضتائم 

الدامة”؛ “انت ان�ضان حاقد؛ الكذب ب�ضواربك”؛ “بي�رضي ولد بي�رضي”؛ “ العن ابوك”؛ “االبن 

57- في جلسة مجلس االمة 2009 االفتتاحية؛ قام النواب “الرشايدة” االربعه باالنسحاب من قسم احلكومة كرسالة 
احتجاج على عدم تعيني وزير “رشيدي” اسوة بباقي القبائل. بالعقلية “البدوية” التقليدية فإن فعل احلكومة يعد مهانة 
“الرشايدة”  اذ اخذنا بعني االعتبار حتسس  البدوية عليهم؛ خصوصا  العشائر  باقي  توازيها مهانة اخرى: تفضيل  ال 

التاريخي من نظرة باقي القبائل لهم.
58- مره اخرى استعنت بقاعدة بيانات “Herb” لعمل هذه االحصائات عن الوجود “البدوي” الوزاري منذ االستقالل.

59- في خضم مناقشات قانون اخلصخصة املعروض على مجلس االمة ) ابريل 2010(؛ ظهرت دعوات تطالب بأخذ 
رأي نقابات واحتادات العمال حول هذا القانون؛ هذا الكالم ال يصدر عن عاقل فإحتادات العمال والنقابات حتولت منذ 
فترة طويلة جليتوات مغلقه البناء قبائل معينة نتيجة لالنتخابات الفرعية املجرمة؛ فال رأي مهني متزن قد يخرج من 
هوالء؛ ما يجيدونه هو الغوغائية والصراخ العالي فزعة البن القبيلة النائب؛ الذي هو أيضا يصرخ بالصوت العالي من 

اجلهه االخرى؛ وجميعهم من غير ذوي االختصاص.
“في دولة اوروبية مثل املانيا؛ القانون يلزم حتى الشركات اخلاصة على قبول عضوية ممثلني عن العمال في مجالس 
إدارات هذه الشركات؛ بالطبع هذه املانيا حيث ميثل العامل األكفئ زمالئه العمال؛ وليس العامل الذي ال يعرف انتظاما 

في الدوام و الذي تسلق قبليا على ظهور زمالئه”.
60- ماعدا االحتاد الوطني لطلبة الكويت فرعي الواليات املتحدة وفرنسا و احتادات طلبة اجلامعات اخلاصة. 

“شهد العام 2009 أول محاولة لتشكيل قائمة “بدوية” تتنافس في انتخابات احتاد طلبة جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا؛ 
ذلك بفضل زيادة الوجود “البدوي” في اجلامعة اخلاصة نتيجة لسياسة البعثات الداخلية احلكومية”.
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61- هذه العبارات قيلت بالترتيب لكل من النائب احمد السعدون؛ الوزير مصطفى الشمالي؛ الوزير مصطفى الشمالي؛ 
الوزير الشيخ جابر اخلالد الصباح؛ النائب عادل الصرعاوي؛ النائب محمد جاسم الصقر؛ النائب مرزوق الغامن.

 أنظر املصادر اآلتية:
1 - الوطن؛ الصفحة االولى؛ عدد 2010/3/31.

2 - عالم اليوم؛ الصفحة االولى؛ عدد 2009/2/22.
3 - “البراك يعلن انتهاء صالحية رئيس الوزراء: يا احنا يا أنت ؟! واحلضور أكثر من 12 ألف”. احمد السالم. موقع 

االن االلكتروني. منشور بتاريخ 2009/12/23. مسترجع بتاريخ 2010/6/1 من:
http:www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=44198&cid=53

4 - السياسة؛ الصفحة االولى؛ عدد 2010/4/1.
5 - اجلريدة؛ برملانيات؛ عدد 2009/6/17.

6 - “النص الكامل لهوشة النائبني محمد الصقر وسعدون حماد”. احملرر البرملاني. موقع االن االلكتروني. منشور بتاريخ 
2007/7/11. مسترجع بتاريخ 2010/6/1 من:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=2046&cid=17
7 - صحيفة االن االلكترونية على هذا الرابط

 .2010/7/1 بتاريخ  البرملاني. موقع االن االلكتروني. منشور  اكتوبر”. احملرر  “فض دور االنعقاد احلالي والعودة في 
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=55026&cid=30 :مسترجع بتاريخ 2010/8/1 من

62- نفى النائب “علي الراشد” هذا االتهام بنفس يوم صدوره؛ وقام السيد “عبدالعزيز املخلد” بنفس اليوم باصدار 
تصريح صحفي اكد انه هو من قام ببيع هذه املزرعة للنائب “علي الراشد” لكن كعادته؛ فان “مسلم البراك” لم يكلف 

نفسه باصدار اعتذار عن اتهاماته الكاذبه.  لتصريح “ املخلد” أنظر
 القبس؛ صفحة مجلس االمة؛ عدد 2009/5/16.

عدد  واالمن؛  القضاء  صفحة  القبس؛  في  القضية  رفعه  بعد  دشتي”  “روال  النائبة  محامي  تصريح  أنظر   -63
.2010/1/12

املدلل املنخ�ش ورا امه”61 مل ت�ضهدها قاعة عبدالله ال�ضامل الربملانية اال تزامنا مع ال�ضعود ال�ضيا�ضي 

“البدوي”؛ و ال ا�ضتغراب البتة اأن القا�ضم امل�ضرتك بني هذه العبارات هو “بدوية” قائليها.
لكن مل يتوقف االمر عند لغة تخاطب متدنية؛ وامنا �ضاد مناخ �ضيا�ضي من الت�ضكيك واالتهامات 

الفارغة؛ الفجور باخل�ضومة.

 حني اأثار النائب علي الرا�ضد ق�ضية “مزدوجي اجلن�ضية” يف انتخابات 2009 رد عليه م�ضلم 

الرباك باتهامه بتلقيه ر�ضوه حكومية يف �ضورة مزرعة62؛ حني وقف النائب خالد ال�ضلطان زعيم 

اأكرب كتلة نيابية يف جمل�ش 2008 )5 نواب( �ضد م�ضاريع اال�ضتجوابات املتعاقبة روجت �ضد 

هذا “ال�ضلفي املتدين” اتهامات باملتجارة باخلمور؛ �ضعدون حماد اتهم النائبة روال د�ضتي بالتنفع 

من م�رضوع “الفحم املكل�ضن” وردت عليه برفع ق�ضيه جنح �ضحافة 63؛ وقف النائب علي العمري 

ت�ضدى  الغامن  مرزوق  النائب  للوزارة؛  ي�ضعى  انه  فروج   2010 يف  االربع  اال�ضتجوابات  �ضد 

بدون  فاتهموه   2008 وبحدة لال�ضتجواب “البدوي” املوجه �ضد الوزيرة “نورية ال�ضبيح” يف 

دليل باال�ضتفادة من مناق�ضات وزارة الرتبية.
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القا�ضم امل�ضرتك بني جميع هذه االتهامات اإ�ضافة اىل انها ال ت�ضتند اىل حقائق اأو ادلة هو انها 

جميعا وجهت من نواب / فعاليات جمتمعية “بدوية”.

�       �       �

 loaded“ وا�ضتخدام  اخليالية   الق�ض�ش  وتاأليف  لالرجتال  النائب   - املر�ضح  ي�ضطر  واأحيانا 

language”؛ عندما مل يجد نائب عرف بال�رضاخ64 مو�ضوع جماهريي لندوته االنتخابية يف 06؛ 
و اأراد �ضحذ همم ناخبيه خ�ض�ش املر�ضح - النائب الغوغائي الندوة للحديث عن ديوانية يف ال�ش 

فيجا�ش )اأو رمبا النزهة( حملها كل �رضور العامل 

 على حد زعمه اخليايل؛ غرز اأحد رواد الديوانية �ضوكة يف قطعة �ضتيك من حلم اخلنزير65؛ 

وجود  اخلنزير”؛  حلم  واأكل  الرب  اأوامر  نخالف  اأجلكم  “من  احلا�رضين:  لالمريكان  وقال 

االمريكان كان �رضوريا؛ فهو يزعم انهم كانوا يعقدون جلان م�ضرتكة مع رواد الديوانية من اأجل 

تق�ضيم الكويت.

 بالطبع يحتاج املرء اأن يكون يف ريا�ش اطفال لي�ضدق هذه الدراما الرخي�ضة؛ يحتاج عمر عقلي 

ال يتجاوز ال�ضبع �ضنوات لي�ضدق هذه الرتاهات الدمياغوجية!

البيئة؛ لي�ضوا من  تاأكيد؛ فباالخري ناخبيه من نف�ش   لكن هل �ضدق ناخبيه هذا الكالم؟ بكل 

خريجي “يال” لال�ضف66.

حول ظاهرة “حممد اجلويهل”:

خل�ضومه  متاما  مالئم  ال�ضوارعي  اجلويهل  حممد  اأ�ضلوب  بان  االعرتاف  من  البد  كله  لهذا 

امل�ضتندات  بذات  يلوحون  فجميعهم  هوالء؛  مع  للتفاهم  االجنع  اال�ضلوب  يراه  هو  ال�ضيا�ضيني؛ 

الوهمية؛ يوجهون ذات االتهامات الفارغة؛ جميعهم يجيدون ال�رضاخ العايل وتوجيه ال�ضتائم.

التعامل مع �ضخ�ضية مثل  اأ�ضلوب حممد اجلويهل يف  فبالفعل  نقطة مثرية لالهتمام؛  هو يرفع 

م�ضلم الرباك كان ناجعا للغاية؛ مل ي�ضتخدم اال ذات املفردات وذات اال�ضاليب التي لطاملا وظفها 

م�ضلم الرباك �ضد خ�ضومه:

64- “واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر األصوات لصوت احلمير” سورة لقمان 19.
65-  بالطبع شوكة؛ فباالخير هي ديوانية في “النزهة” وليس “صباح الناصر”.

66- في ناخبيه؛ استعير من “نهج البالغة” اآلتي:
“ الناس ثالثة عالم رباني ومتعلم على سبيل جناة وهمج رعاع اتباع كل ناعق مييلون مع كل ريح”.
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 لوح ب�ضي دي قال انه يحتوي م�ضاهد خمله باالآداب العامة وهدد م�ضلم الرباك بن�رضها؛ لوح 

بعالقه �رضية تربطه ب�ضخ�ضية ن�ضائية يف وزارة ال�ضئون.

 هذا بال�ضبط اإعادة ل�ضيناريو ا�ضتجواب م�ضلم الرباك لوزير النفط اال�ضبق ال�ضيخ علي اجلراح؛ 

النفط وعر�ش  مبوؤ�ض�ضة  بالعاملني  الرباك  م�ضلم  �ضهر  اال�ضتجواب  بدون عالقة جدية مبحاور  حني 

�ضور فواتري قمار و�ضور بنات ليل وليايل حمراء.

ولي�ش حممد اجلويهل هو من ادخل امل�ضطلحات الهابطة يف القامو�ش ال�ضيا�ضي املحلي؛ قبلها 

م�ضطلحات مثل “وزير التوهان” 67؛ “حطبة الدامة” 68؛ “الوزير اخلائب”68؛ ا�ضتخدمها م�ضلم 

الرباك �ضد خ�ضومه؛ م�ضلم الرباك هو من مل يتورع حتى عن الت�ضمت ببكاء الوزير ال�ضابق يو�ضف 

املنتدب  للع�ضو  دليل  بدون  االتهامات  كال  من  هو   .69 ال�ضهرية  ا�ضتجوابه  جل�ضة  االبراهيم يف 

لهيئة اال�ضتثمار بالتنفع ال�ضخ�ضي من من�ضبه ب�رضاء عقار من اخيه 70؛ هو من عاد و اتهم الرئي�ش 

التنفيذي ملوؤ�ض�ضة اخلليج لال�ضتثمار بخيانة االمانه وبدون دليل اأي�ضا 71؛ هو من و�ضف اأحد اأع�ضاء 

67- أنظر القبس؛ صفحة مجلس االمة؛ عدد 2009/2/22.
68- من تصريح “مسلم البراك” في “ندوة العقيلة”؛ أنظر 

“البراك يعلن انتهاء صالحية رئيس الوزراء: يا احنا يا أنت ؟! واجلضور أكثر من 12 ألف”. احمد السالم. موقع االن 
االلكتروني. منشور بتاريخ 2009/12/23. مسترجع بتاريخ 2010/6/1 من:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=44198&cid=53
69-  تصريح “مسلم البراك” كما نقلته وكالة االخبار الكويتية كونا؛ أنظر

“ردا على وزير املالية بشأن التأمينات البراك: ليقل االبراهيم أيهما اقل كلفة القانون 125 أم تعديالت النواب؟”. املوقع 
االلكتروني لوكالة االخبار الكويتية. منشور بتاريخ 2002/10/31. مسترجع بتاريخ 2010/6/1 من:

http://www.kuna.net.kw/NewsAgenciesPublicSite//ArticleDetails 
aspx?Language=ar&id=1775954

70- برأت جلنة حماية االموال العامة البرملانية السيد “بدر السعد” العضو املنتدب للهيئة العامة لالستثمار من كافة 
ادعاءات “مسلم البراك”؛ أنظر اجلريدة؛ الصفحة االولى؛ بتاريخ 2007/7/15.

71- رفع السيد “هشام الرزوقي” الرئيس التنفيذي ملؤسسة اخلليج لالستثمار قضية تعويض ضد “مسلم البراك” وقد 
الزمته احملكمة بتعويض السيد “هشام الرزوقي”؛  وقد أكدت محكمة التمييز في حكمها أن ما ذكره البراك يشكل قذفا 
في حق الرزوقي ، اذ نسب إليه حملة وقائع كاذبه لم يقم الدليل عليها وذلك بقصد اإلساءة إليه والتشهير به بني ابناء 
صادقا فيما نسبه إلى الرزوقي لكان قد استخدم وسائل  وطنه؛ وقد أشارت احملكمة إلى انه لو كان “مسلم البراك” 
الرقابة املشروعة أما وانه قد حاد عن هذا الطريق وجلا إلى طريق النشر في الصحف مع علمه بعدم صحة ما صرح 

به فإن ذلك يعتبر إساءة بالغة تستوجب إلزامه بتعويض من أساء إليه.
لنص حكم احملكمة؛ أنظر 

“محكمة التمييز تلزم النائب مسلم البراك بتعويض هشام الرزوقي التنفيذي ملؤسسة اخلليج لالستثمار”. فالح الشامري. 
موقع االن االلكتروني. منشور بتاريخ 2008/5/20. مسترجع بتاريخ 2010/6/2 من:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=13730&cid=48
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“فريق االنقاذ االقت�ضادي” و جميعهم من رجاالت الكويت املحرتمني “بالهارب من العدالة”؛ 
وحني طالبه حمافظ البنك املركزي با�ضم هذا ال�ضخ�ش بلع ل�ضانه 72.

اذا يف حقيقة االمر وبغ�ش النظر عن املحتوى املختلف فان م�ضلم الرباك وحممد اجلويهل هما 

وجهان لعملة واحدة؛ نتاج نف�ش الثقافة؛ نف�ش اال�ضلوب ال�ضوقي؛ نف�ش االتهامات الفارغة؛ ونف�ش 

اخلواء الذي يعك�ضه ال�ضوت العايل.

�       �       �

كما �ضهدت هذه الفرتة ظهور “ النائب البلطجي”؛ هو نائب عادة من الدوائر الرابعة و اخلام�ضة؛ 

)ي�ضيح( �ضباحا عن �ضيادة دولة القانون على اجلميع؛ ظهرا هو م�ضغول يف تخلي�ش معامالت غري 

قانونية لناخبيه؛ يف حاالت متكررة يعتدي على موظفني الدولة.

 قام بادي الدو�رضي باالعتداء �رضبا وتوجيه �ضتائم للعميد كامل العو�ضي مدير عام االدارة 

القنوات  خالل  من  اال  معامالت  مترير  االخري  رف�ش  ب�ضبب  الداخلية؛  بوزارة  للهجرة  العامة 

ال�رضعية73.

�ضعدون حماد العتيبي مع ثالثه من مرافقيه قام باالعتداء؛ �رضبا وقوال ومطاردة واال�ضطدام 

ب�ضيارة نائب مدير ادارة العالج باخلارج بوزارة ال�ضحة ح�ضن العو�ضي؛ وذلك النتهاء وقت الدوام 

الر�ضمي قبل ان ي�ضتطيع هو ومعاونيه االنتهاء اال من 150 معاملة عالج باخلارج من ا�ضل 800 

معاملة قدمها �ضعدون العتيبي؛ على اثرها قام ح�ضن العو�ضي برفع ق�ضية “اهانة موظف واالعتداء 

العتيبي  �ضعدون  املحكمة  الزمت  اذ  وربحها؛  واخيه  العتيبي  �ضعدون  عمله” �ضد  تاأدية  اثناء  عليه 

واخيه بدفع 5001 دينار كويتي على �ضبيل التعوي�ش املوؤقت 74.

72- نفى محافظ البنك املركزي جملة وتفصيال اتهامات “مسلم البراك” ودعاه الى االرتقاء بلغة احلوار واحلرص على 
آداب االختالف بعيدا عن التجريح؛ أنظر

 “محافظ املركزي ينفى صحة تصريح لنائب سابق عن وضعية عضو بفريق العمل االقتصادي”. املوقع االلكتروني لوكالة 
االخبار الكويتية. منشور بتاريخ 2009/3/29. مسترجع بتاريخ 2010/6/1 من:

http://www.kuna.net.kw/NewsAgenciesPublicSite/ArticleDetails.
aspx?id=1986560&Language=ar

73- أنظر القبس؛ صفحة القضاء واالمن؛ عدد 2009/6/12.
74- أنظر حكم احملكمة على 

“سعدون حماد وشقيقه يدفعان الغرامة ملدير العالج باخلارج ويغلقان امللف”. فالح الشامري. موقع االن االلكتروني. 
منشور بتاريخ 2009/3/30. مسترجع بتاريخ 2010/6/1 من:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=30523&cid=48
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 يف جمل�ش 03 قام  خلف دميثري العنزي باالعتداء على زميله النائب علي الرا�ضد؛ اذ القى 

كاأ�ش ماء باجتاهه متبوعا “مبطارة ماء” لوال تدخل زمالئه النواب ومنعهم اياه.

اما يف جمل�ش 09؛ فتناقلت ال�ضحف خربا عن احد نواب الدائرة اخلام�ضة؛ مل ت�ضمه؛  اعتدى 

املري�ضة  بتحقري  اي�ضا  قام   املري�ضات؛   اثناء فح�ضه الحد  ا�ضفر  �ضامي  الدكتور  النائب على  هذا 

وخد�ش حيائها قائال انه مل ياأت مل�ضاهدة “�ضدرها” 75.

مبتذلة  �ضوقية  وبعبارات  بعيد عن االدب؛  وب�ضلوك فظ  الهاجري  دليهي  قام  اخرى؛  يف حادثة 

بالتهجم على وزير ال�ضحة هالل ال�ضاير؛ “وقع املعاملة او العن ابوك...انت كفو ت�ضري وزير” 76.

االمة؛  ممثلي  ال�ضواريعية” من  “احلوادث  ملاذا كافة هذه  اجابة؛  ينتظر  ت�ضاوؤل مربر؛  هنا  يربز 

مرتكبيها “بدو”؟

�       �       �

ثم اإن هذه احلوادث ت�ضكل قمة “جبل اجلليد” لي�ش اال؛ الكثري من “ البلطجة النيابية” حتدث 

يوميا يف وزارات الدولة املختلفة لكن يتم “طمطمتها” لت�ضهيل التعاون النيابي - احلكومي ولو على 

ح�ضاب كرامات النا�ش. مره اخرى ال يثري اال�ضتغراب على االطالق: ان جميع من �ضارك بهذه 

البلطجة هو من النواب “ البدو”؛ و ال حتى عجزي عن اإيجاد نائب “ح�رضي” واحد �ضارك بهذه 

البلطجة. 

 قد نرى “Flying Pigs”؛ لرمبا “ يذهب البقر للحج على قرونه”  قبل اأن نرى نواب كعادل 

ال�رضعاوي؛ �ضالح املال؛ علي العمري اأو غريهم من “نواب احل�رض”؛ “يلفون جممع الوزارات” 

وخلفهم يهرول جمع من ناخبني الدائرة الثالثة لتخلي�ش معامالتهم الغري قانونية.

املرتاحني وظيفيا؟  الثالثة جميعهم من  الدائرة  ناخب يف  الف  ال�ضبعني  ترى؟ هل  يا  ملاذا هذا 

جميعهم يح�ضل على البعثات الدرا�ضية التي ي�ضتحقونها؟ جميعهم يح�ضل على املنا�ضب اال�رضافية 

التي يريدونها؟  جميعهم عندما تفاجئه وعكة �ضحية ير�ضل فورا للعالج باخلارج؟ ام لعل ناخبي هذه 

الدائرة لديهم فهم خمتلف عن �ضيادة القانون و مبادئ تكافوؤ الفر�ش وخطورة فو�ضى التعدى على 

القانون عن غريهم؟

75- أنظر الوطن؛ الصفحة االولى  بتاريخ 2009/10/1؛ والوطن بتاريخ 2009/10/2؛ الشاهد بتاريخ 2009/10/11.
76- أنظر القبس؛ الصفحة االولى؛ بتاريخ 2010/6/24.
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ثانيا: مطالبات �ضعبوية؛ ف�ضاد منظم؛ تبديد ثروات؛ جتاوزات ادارية... هذه 

هي نواجت التجني�ش 

من  هائل  كم  مع  تزامن  املحلي  ال�ضيا�ضي  امل�رضح  على  “البدوي”  ال�ضيا�ضي  النفوذ  جنم  بزوغ 

الوطن  ترى  الدولة:  بدميومة  توؤمن  ال  “البدوية” التقليدية  العقلية  ال�ضعبوية؛  واالقرتاحات  القوانني 

اأر�ش رعي لي�ش اال؛ متى ما ق�ضت على الع�ضب فيها فان بامكانها االنتقال اىل اأر�ش رعي جديدة.

والعطايا  املنح  �ضيا�ضة  بال�رضهة:  املوؤمنة  التقليدية  “البدوي”  عقلية  مع  وان�ضجاما  الفكر  هذا 

ل�رضاء الود ال�ضيا�ضي؛ ادى اىل تكاثر املقرتحات ذات الطابع التبديدي للمال العام: تقدمي تر�ضيات 

للمواطنني على املدى الق�ضري بدال من الدفع يف اجتاه خطاب تنموي يراعي امل�ضلحة العامة للمجتمع 

ويدفع بتطوير بنيته التحتية وموارده الب�رضية.

الغالء؛  بدل  اال�ضا�ضي؛  الراتب  على  دينار   50 “زيادة  والكوادر  الرواتب  زيادة  ق�ضية   -1

الكوادر”؛ و اإن كانت يف نهاية املطاف هبات حكومية اال انها مل ت�ضدر اال نتيجة �ضغط 

نيابي تزعمه نواب “بدو”.

2 - ق�ضية اإ�ضقاط القرو�ش مل تظهر اال مع �ضيف الله بورمية )مطريي(؛ وعند الت�ضويت على 

ا�ضقاط فوائدها يف جمل�ش 09؛ �ضوت جميع البدو مع اإ�ضقاطها مقارنه مع 12 من 15 

ع�ضو من  احل�رض �ضوت �ضد ا�ضقاطها 77.

3- تبديد الرثوة بتوزيع ا�ضهم جمانيه يف م�ضاريع قد تق�ضي عليها االدارة الفا�ضلة هو منوذج 

77-  مره أخرى استعنت بقاعدة بيانات “Herb”؛ أنظر
Herb , Michael. Kuwait politics database. Retrieved May 15, 2010 from http://www2.
gsu.edu/~polmfh/database/database.htm

وليد  السلطان؛  خالد  السعدون؛  احمد  من  كال  “احلضر”  من   2009 مجلس  في  القروض  فوائد  اسقاط  مع  صوت 
الطبطبائي. 

القانون  مع  السلطان  خالد  النائب  تصويت  أن  في  يتلخص  العام  “احلضري”  للتيار  املخالف  هوالء  ملوقف  تفسيرنا 
كان رهني ظروف قواعده االنتخابية في الصليبيخات؛ كذلك كان موقف وليد الطبطبائي مربوط بقواعده االنتخابية 
“البدوية” في خيطان؛ اذ تبني نتائج انتخابات 2008 التفصيلية حسب كل منطقة أن صناديق خيطان – ابرق خيطان 
كانت حتمل اكثر عدد اصوات للطبطبائي من بني كافة الصناديق مبا فيهم صناديق كيفان قاعدته االنتخابية القدميه؛ 

اضطريت لالستعانة بنتائج 2008 التفصيلية وذلك لكون نتائج 2009 التفصيلية غير منشورة أنظر
بتاريخ  منشورة  املوهوب.  مدونة  الكترونية.  تدوينة  بالتفصيل(.  الثالثة  )الدائرة   2008 االمة  مجلس  انتخابات  نتائج 

http://almwhoob.wordpress.com  2009/4/25. مسترجعة بتاريخ 2010/2/18 من
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اآخر ملثل هذه االقرتاحات ال�ضعبويه؛ “بنك وربة” مل يظهر اال نتيجة ال�ضغط املتوا�ضل من 

كتلة العمل ال�ضعبي 78.

اأروقة جمل�ش  العاطلة عن العمل دارت يف  4- مقرتحات �ضعبوية اخرى مثل راتب للزوجة 

االمة ومقدميها من النواب البدو )كتلة التنمية واال�ضالح: جمعان احلرب�ش؛ في�ضل امل�ضلم؛ 

وليد الطبطبائي79( اال انها قوبلت برف�ش جلنة املراأة و�ضئون اال�رضة )جميع اع�ضائها من 

احل�رض وال�ضيعة(.

 5- تقرير اللجنة املالية الراف�ش القامة دواويني على امالك الدولة قوبل برف�ش تام من كافة 

اأع�ضاء جمل�ش االمة من البدو حني مت الت�ضويت عليه بتاريخ 12\11\ 2008؛ يف حني 

االنتخابية  لقاعدته  دائما  املرهون  الطبطبائي  وليد  ماعدا  احل�رض  النواب  كافة  عليه  وافق 

البدوية اجلديدة80.

 هذا الفعل التبديدي لرثوات الدولة مقدر له اال�ضتمرار رهنا بالرتكيبة االجتماعية ملجل�ش االمة 

وا�ضتمرار الوجود “البدوي” القوي فيه81.

�       �       �

الت�ضيب االداري و املح�ضوبية وحتى االعتداء على حرمة املال العام؛ كان دائما ينخر بج�ضد 

القطاع البريوقراطي احلكومي؛ لكن حقبة ما بعد التحرير املتزامنة مع �ضعود جنم القوى االجتماعية 

“البدوية” �ضهدت مرحلة جديدة اأ�ضبح فيها للف�ضاد موؤ�ض�ضة ترعاها؛ اأ�ضبحت الوا�ضطة هي القاعدة 
النواب  تدخل  وال�ضللية؛  الف�ضاد  انت�رض  العام؛  املال  حرمة  تال�ضت  اال�ضتثناء؛  هو  الكفاءة  ومعيار 

البلطجية يف اأ�ضغر القرارات الوزارية حل�ضاب ناخبيهم.

78- بنك بوبيان الذي يتشابه مع بنك وربة بكونهم االثنان يفتقران ملالك رئيسي يقود البنك ويحمي مصالح مساهميه 
كان منوذج صارخ لفشل االدارة التنفيذية في مرحلة التاسيس نظرا لتولى مجلس االدارة شخصيات غريبة عن العمل 
املصرفي. ويتوقع أن يشهد بنك وربة نفس املصير. أنظر تصريح مسلم براك املطيري حول ضغوط كتله العمل الشعبي 

في سبيل إقرار قانون تأسيس البنك  
الراي؛ صفحة برملانيات؛ بتاريخ 2009/9/19.

79- الهامش رقم “77”؛ يوضح سر مواقف “وليد الطبطبائي” الشعبوية املتكررة.
80- أنظر نتيجة تصويت النواب على تقرير اللجنة املالية حول الدواويني والغوغائية والشغب الذي صاحب التصويت 

في القبس؛ الصفحة االولى؛ عدد 2008/11/13.
81- في الفصل الثامن من هذا الكتاب؛ تطرقت مفصال ملركبات العقلية “البدوية”؛ واميانها بثقافة “استنزاف املوارد”؛ 

راجع ص 143.
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مع  يقارن  ال  حمدود  نطاق  على  كان  لكنه  الف�ضاد؛  ووجد  املح�ضوبية؛  وجدت  هذا  قبل   

الفعل املنظم الذي يقوم به اآالف موؤلفة؛ من تزوير �ضهادات االعاقه؛ جتاوز حق الغري يف العالج 

يف  الوا�ضطات  بالدرا�ضة83؛  انتظام  بدون  مزورة  جامعية  �ضهادات  على  احل�ضول  باخلارج82؛ 

التوظيف؛ الوا�ضطات يف الرتقيات؛ جتاوزات يف رخ�ش بناء ال�ضكن اخلا�ش84.

هذا ف�ضاد منظم؛ هذه لي�ضت عملية فردية جتري بخفي الظالم؛ وامنا فعل يت�ضارك به االآالف من 

“املواطنني”؛ فجاأة قرر االالف ومبنهجية منظمة اأن ال يحرتموا القانون بعد االن؛ فجاأة قرر االآالف 
انهم يعي�ضون يف غابة؛ ال يحتاجون بها �ضيادة القانون؛ فجاأة قرروا اأن يتجاوزوا كل ما ي�ضتطيعون 

جتاوزه؛ اأن يفتخروا بهذه التجاوزات؛ اأن يدعوا غريهم مل�ضاركتهم افعالهم الال قانونية-اخالقية؛ 

لكن ملاذا االن فقط؟

هذا النه قبل بدء ظهور مفاعيل التجني�ش؛ يف كويت ال�ضتينيات وال�ضبعينيات كان االن�ضياع 

للنظام العام و�ضيادة القانون مقد�ضا؛ لكن “القادمني اجلدد” غريوا كل هذا.

�       �       �

82- من هي املجموعة االجتماعية التي لها نصيب االسد من حاالت العالج باخلارج ؟ أي مجموعة االجتماعية نوابها 
دليهي  الصواغ؛  فالح  حماد؛  “سعدون  ؟؛  املختص  الوزير  مع  أو  باخلارج  العالج  ادارة  في  املشاجرات  يفتعلون  دوما 

الهاجري” هم امثلة لنواب اشتبكوا اما كالميا أو فعليا بسبب قضية العالج باخلارج؛ من ميثلون ؟
 من هي “املجموعة االجتماعية” املغرمة بالتجاوز على حقوق االخرين ؟

كال  التعليمية  بالدكاكني  الوزيرة احلمود على قرارها بسحب االعتراف  ثم  ومن  الصبيح”  “نورية  الوزيرة  هاجم   -83
من فالح الصواغ “عازمي”؛ سالم النمالن “عازمي”؛ سعد زنيفر “عازمي”؛ فيصل املسلم “عتيبي”؛ خالد طاحوس 
“عجمي”؛ إضافة لبادي الدوسري “دوسري” الذي هدد باستجواب الوزيرة موضي احلمود على خلفية املوضوع؛ بينما 
امهال الوزيرة شهرا من أجل معادلة الشهادات الفلبينية؛ واكتفى حسني مزيد “مطيري”  قرر خالد العدوة “عجمي” 
مبناشدة الوزيرة إعادة االعتراف بهذه اجلامعات وتوجيه سؤال برملاني في هذا الصدد؛ هذا في حني لم يصدر عن أي 
نائب “حضري” أي تعليق حول املوضوع ماعدا النائبة “اسيل العوضي” التي أعربت عن سعادتها لتعامل الوزارة بجدية 

مع ملف الشهادات التعليمية غير املعترف بها.
هوالء النواب جميعا؛ ميثلون أي “مجموعة اجتماعية”؟

اليس غريبا أن نواب مجموعة اجتماعية واحدة فقط هي من تسعى لالعتراف بهذه الدكاكني التعليمية ؟
أنظر

1- جريدة عالم اليوم؛ الصفحة االولى؛ بتاريخ 2009/6/25.
2- جريدة اوان؛ الصفحة االولى؛ بتاريخ بتاريخ 2010/4/6.

3- صحيفة الوسط؛ الصفحة االولى؛ تاريخ 12 مارس 2010.
4 - صحيفة الراي؛ محضر جلسة 2010/3/31؛ بتاريخ 2010/4/1.

84- منطقة فهد االحمد تربعت على عرش مخالفات السكن اخلاص مما أدى الى رفض البلدية و وزارة الكهرباء واملاء 
توصيل التيار الكهربائي للقسائم املخالفة؛ فتقرير جلنة مخالفات ضاحية فهد االحمد املشكلة من وزير البلدية؛ وصل 
الى أن من بني 209 قسيمة سكن خاص متت دراستها فإن 79 قسيمة متت إعادة معاملتها من قبل وزارة الكهرباء واملاء 
ملخالفتها نسبة البناء إضافة الى 13 قسيمة مخالفة لم يتم ايصال التيار الكهربائي اليها “مانسبته 44% من مجموع 

القسائم التي مت فحصها بها مخالفات تعدي على امالك الدولة”.
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ديوان  ا�ضطر  2003؛  عام  واال�ضكان  العامة  اال�ضغال  وزارة  )عازمي(  امليع  فهد  ترك  بعد 

التجاوزات االدارية وعمليات نقل  نتيجة ملقدار  بالكامل  الوزارة  اإعادة هيكلة  اخلدمة املدنية اىل 

حتويله  مت  اأن  الفداحة  من  كانت  فقد  املاليه  التجاوزات  اما  املنهجية؛  “العوازم”  املوظفني  ورفع 

ملحكمة الوزراء 85 

باقر  احمد  وتوىل  وال�ضناعة  التجارة  وزارة  هاجر(  وبني  )قحطان  الهاجري  فالح  ترك  ومع 

احلقيبة ا�ضطر اي�ضا حل�رض املوظفني املخالفني ل�رضوط �ضغل املنا�ضب اال�رضافية واأغلبهم رقى ال�ضباب 

انتخابية فوجد عددهم ي�ضل اىل املائة موظف86 .

 اما وزير العدل واالوقاف وال�ضئون اال�ضالمية ح�ضني احلريتي )عازمي( فقام قبل ا�ضتقالته من 

رمي�ش  “احمد  ندب  �ضملت  انتخابية”  “تعيينات  بجملة  09؛  النتخابات  متهيدا  الوزراء  جمل�ش 

العازمي” مديرا الدارة التفتي�ش الفني؛ اإنهاء ندب “فوزي بور�ضلي” مدير ادارة التفتي�ش الفني؛ 

وجتميد �ضالحيات وكيل الوزارة بالكامل؛ اال اأن الوزير بالوكالة ال�ضيخ �ضباح اخلالد اعاد االمور 

اىل نطاقها ال�ضحيح والغى هذه القرارات العبثية جميعها.

 اما الوزير ال�ضاب بدر ال�رضيعان )عازمي(؛ “عني الع�رضات من ابناء قبيلته خالل �ضهرين؛ وقام 

بتقريب البعيد من العاملني باملحطات”87؛ كذلك “الوزير قام بانهاء ندب 16 من العاملني مبكتب 

الوزير واال�ضتعاظة عنهم بخم�ضه وع�رضين موظف من ابناء قبيلته”88.   

وزارة  يف  للعمل  وموظفة  موظف   100 قرابة  ندب  )عجمي(  الب�ضريي  حممد  الوزير  بينما 

الب�ضريي  املوا�ضالت يف عهد  الفو�ضى االدارية يف وزارة  اأن  انتخابية؛ كما  املوا�ضالت مل�ضالح 

�ضملت االلغاء الغري ر�ضمي لنظام الب�ضمة اأي�ضا 89. 

وقد قام “دليهي الهاجري”؛ “سعد زنيفير”؛ “ سالم النمالن”؛ “خالد طاحوس”؛ “سعدون حماد”؛ “محمد احلويلة” 
بدعوة وزيري البلدية والكهرباء واملاء الى توصيل التيار الكهربائي رغم املخالفات اجلسيمه؛ بينما هدد “خالد العدوه” 

باستجواب اذا لم يخالف الوزيران القانون وميرران التجاوزات هذه.
املالحظ أن جميع من دافع عن هذه التجاوزات على القوانني هم نواب “بدو”؛ وغالبية سكان هذه املنطقة هم أيضا من 

“البدو”.
أنظر

1-صحيفة اوان؛ محليات؛ بتاريخ 2010/2/16.
2-صحيفة االنباء؛ محليات؛ بتاريخ 2010/2/16.

ولتقرير جلنة مخالفات ضاحية فهد االحمد؛ أنظر
صحيفة اوان؛ محليات؛ بتاريخ 2010/3/4.

85- حول إحالته الى محكمة الوزراء؛ أنظر القبس؛ صفحة مجلس االمة؛ عدد 2009/3/8.
86- أنظر الراي؛ عدد 10805؛ بتاريخ 2009/1/30.

87- أنظر الراي؛ الصفحة االولى؛ بتاريخ 2009/7/2.
88- أنظر القبس؛ الصفحة االولى؛ بتاريخ 2009/6/30.

89- أنظر اجلريدة؛ الصفحة االولى؛ بتاريخ 16 مايو 2010.
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“للبدو” فقط؛ هذه  القانون هي ح�رضية  والتجاوز على  والوا�ضطة  املح�ضوبية  اأن  هذا اليعني 

“ثقافة عامة” ت�ضمل الكثري االن؛ لكن يظهر تطرفها لدى “البدو”؛ تظهر نواجتها ال�ضلبية اأكرث مع 
تويل “بدوي” ملن�ضب عام؛ قد يتجاوز وزير “ح�رضي” ويعني قريبه يف من�ضب ال ي�ضتحقه؛ قد 

يعني قريبان؛ رمبا ثالثه؛ لكن بالتاأكيد لن يعني املئات كما يفعل “البدو”؛ لن يخرق القانون عالنية 

كما يفعل غريه. هذا التزامن ما بني �ضعود النفوذ البدوي ال�ضيا�ضي وما بني ا�ضت�رضاء الف�ضاد؛ انت�ضار 

ثقافة الوا�ضطة واملح�ضوبية والتعدي على حقوق الغري له مدلوالته الرمزية.

�       �       �

املحور الثاين

املفعول االجتماعي - الثقايف ل�ضيا�ضات التجني�ش

ماذا جلب البدو واملجن�ضني حديثا )220 الف يف الفرتة مابني 1965-1988؛ منهم 113 

الف يف الثمانينيات فقط( 90 اىل املجتمع الكويتي من عادات وثقافات مغايرة بل لعلها مت�ضاربة 

مع الثقافة الكويتية اال�ضيلة؟

هل ي�ضتطيع هوالء من متجن�ضني الثمانينيات تذوق “فن ال�ضامري” والفنون الكويتية القدمية؟ 

هل ي�ضتطيع هوالء من متجن�ضني الثمانينيات االح�ضا�ش مبعاناة “الغا�ضه” قدميا؟ هل ي�ضتطيع هوالء 

من جمن�ضني الثمانينيات التفاعل مع الن�ضيد الوطني الكويتي الذي �ضاغوه اأهلها قدميا؟ هل ي�ضتطيع 

على  العريقه  الكويتية  للدواوين  روؤيتهم  حني  املا�ضي  اىل  احلنني  الثمانينيات  جمن�ضني  من  هوالء 
“ال�ضيف”؟91

اذا �ضهد وي�ضهد املجتمع الكويتي “�رضاع ثقافات”؛ والكثافة العددية للبدو واملتجن�ضني حديثا 

الرجعي؛ فتمت  املحافظ؛ بل  باللون االنغالقي  تقليديا  املنفتح  الكويتي  املجتمع  مكنتهم من �ضبغ 

“بدونة املجتمع”.
�       �       �

ما اأن اأ�ضدرت املحكمة الد�ضتورية حكمها التاريخي بحق املراأة يف اأ�ضدار جواز �ضفرها بدون 

�ضفر  مينع  الت�رضيعية  للجنة  اأحالته  متت  باقرتاح  )مطريي(  هايف  حممد  تقدم  حتى  “وليها”  اذن 

90- أنظر املجموعة االحصائية في 25 سنة؛ عدد خاص؛1990؛ ص40؛ وزارة التخطيط.
91- شهد العام 2009؛ هجوم من أعضاء مجلس امه؛ أعضاء املجلس البلدي؛ كتاب صحفيني ضد “دواوين الكويت 

القدمية”؛ قاسمهم املشترك الوحيد هو أنهم جميعهم “بدو”.
رمبا هذه الدواوين القدمية توجع الطارئني حني  تذكرهم بحداثتهم على الدولة الكويتية.



احلــالــة واحلــل

53

املراأة بدون مرافقة وليها92؛ مثل هذه التدخالت ال�ضافرة يف احلريات ال�ضخ�ضية وحماوالت فر�ش 

الو�ضاية “البدوية” على جمتمع ال يوؤمن بنف�ش القيم التي توؤمن بها هذه القوى االجتماعية املتجن�ضة 

حديثا تكررت .

 فعندما �ضارك فريق ريا�ضي ن�ضائي من فتيات املدار�ش يف بطولة غرب ا�ضيا الثالثة لكرة القادم؛ 

قامت قيامة النواب البدو يف جلنة الظاهر ال�ضلبية ) حممد هايف “مطريي”؛ حممد احلويلة “عجمي”؛ 

جمعان احلرب�ش “عنزي”؛ فالح ال�ضواغ “عازمي”؛ وليد الطبطبائي“ح�رضي ذو ارتباطات انتخابية 

بدوية”( وبالطبع قام الوزير البدوي حممد العفا�ضي )مطريي( باال�ضتجابة لطلباتهم والزم هيئة ال�ضباب 

؛ رغم اأن هذه امل�ضاركات  الن�ضائية مل تكن وليدة 
والريا�ضة بوقف امل�ضاركات الريا�ضية الن�ضائية93

اللحظة؛ فاالندية ال�ضاملة واملتخ�ض�ضة كانت ترعى الفتيات منذ مطلع ال�ضبعينيات؛ املفارقة تكمن يف 

انه قد تكون امل�ضاركات الريا�ضية الن�ضائية �ضابقة لتجني�ش من يحاول منعها االن.

منها  الكويت  اأهل  على  غريبة  متخلفة  عادات  تف�ضت  املجتمعية؛  الرتكيبة  تغري  نتيجة  كذلك 

عادة حجز الفتاة للزواج من قريب لها عادة يكون ولد عمها ومنعها من الزواج  “التحيري” وهي 
من غريه اال مبقابل مادي؛ منها الت�ضابق على كرثة االجناب والتكاثر دون اإح�ضا�ش مب�ضوؤولية جتاه 

تربية الذرية الناجتة )يف جمل�ش االمة: عند مناق�ضة قانون العالوة االجتماعية لالأبناء وق�رضها على 

�ضابع ابن جوبه هذا القانون مبعار�ضة بدوية �رض�ضة مل حتبذ وقفها عند االبن ال�ضابع؛ يف مقابل تاأييد 

ح�رضي وا�ضع للقانون املقرتح(.

هذه العادات والظواهر الدخيلة على املجتمع الكويتي ترتكز يف مناطق معينة؛ فعادات اإطالق 

النار يف االعرا�ش التي راح �ضحيتها العديد من ال�ضحايا االبرياء تكاد تكون معدومة يف املناطق 

مناطق  تكررت يف  االمن  رجال  على  واالعتداء  ال�رضطة  اقتحام خمافر  بينما حوادث  الداخلية؛ 

خارجية فقط “النعيم؛ ام الهيمان؛ بوحليفة؛ الظهر؛ الفحيحيل”94.

92- أنظر صحيفة الطليعة االسبوعية؛ صفحة احملليات؛ بتاريخ 2010/3/24.
93- أنظر تسلسل احداث هذه الواقعه في

 صحيفة اجلريدة؛ الصفحة االولى؛ بتاريخ 2010/3/5.
 صحيفة اوان؛ صفحة الرياضة؛ بتاريخ 2010/3/7.

 صحيفة القبس؛ الصفحة االولى؛ بتاريخ 2010/3/19.
94-  بتصفح ارشيف الصحف اليومية ملدة 3 سنوات ماضية أفشل في العثور على أية حوادث اعتداء على مخفرشرطة 

في منطقة داخلية. 
- حول االعتداء على مخفر شرطة الفحيحيل أنظر الوطن؛ صفحة امن ومحاكم؛ بتاريخ 2007/9/29.

- حول االعتداء على مخفر شرطة النعيم أنظر السياسة؛ صفحة امنيات  بتاريخ 2010/1/17.
- حول االعتداء على مخفر شرطة بوحليفة وام الهيمان أنظر الوطن؛ صفحة امن ومحاكم؛ بتاريخ 2010/5/15.

- حول االعتداء على مخفر شرطة الظهر أنظر القبس؛ صفحة القضاء واالمن؛ بتاريخ 2010/4/7.
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كما اأن هذه الكرثة العددية املتجن�ضة حديثا اأفقدت اللهجة الكويتية اال�ضيلة هويتها القدمية مبا 

طراأ عليها من تغيريات �ضلبية؛ الدكتورة ليلى ال�ضبعان االكادميية املتخ�ض�ضة ارجعت هذه التغيريات 

التي �ضهدتها اللهجة الكويتية اىل عمليات التجني�ش الع�ضوائي التي قامت بها احلكومة95.

ويف �ضلوك طبيعي متكرر تاريخيا؛ �ضبق اأن ف�رضه ابن خلدون يف مقدمته: اأن الطبقات اخلا�ضعة 

تتبع وتقلد وحتاول التقرب من الطبقة املهيمنة؛ جند كثريا من حاالت �رضقة اأ�ضماء عوائل عريقة؛ 

فكال من “ ال�ضبيح”؛ “الوقيان”؛ “الزايد”؛ “الطاحو�ش”؛ “ال�ضقر”؛ “الفريح”؛ “العبدالهادي”؛ 

القبيلة  فيلغي هوالء لقب  “الكويتيني اجلدد”؛  قبل  من  اأ�ضمائهم  �رضقة  مت  وغريهم  “الع�ضفور”؛ 
وي�ضتعي�ضون عنها بثالث اأو رابع جد ح�ضبما اأتفق مع اإ�ضافة االلف والالم اال�ضطورية

هذا نهج ماألوف ومعروف لالندماج مع املجتمع و�ضفوته؛ لكن ما يثري الده�ضة واال�ضتغراب اأن 

من ميار�ش هذا “التزوير”  هو من ال�ضحفيني والكتاب واأ�ضاتذة اجلامعة الذين يتوقع املرء انهم قد 

و�ضلوا ملرحلة من الثقة بالنف�ش ال جتعلهم بحاجة ملثل هذه “احلركات ال�ضبيانية”96 97.

وللداللة على عمق الفجوة الثقافية بني “احل�رض” و“البدو” كمكونات اجتماعية خمتلفة؛ يكفي 

املراقب جولة ميدانية يف املناطق ال�ضكنية املاأهولة بهذه اجلماعة االجتماعية ومقارنتها بحالة منطقة 

�ضكنية اخرى ماأهولة باغلبية من اجلماعة االجتماعية االأخرى.

ويفاجاأ املراقب بعدها بحجم الفروقات الثقافية واالجتماعية ال�ضخمة التي تربز مبعايري النظافة العامة 

يف املنطقة؛ الكتابة على احلوائط؛ كرثة او قلة مطبات ال�ضوارع و الكثري التي ميكن تبيانه بال�ضور.

ثم ملاذا تربز جمموعة اجتماعية واحدة حتول مناطق ال�ضكن اخلا�ش اإىل اأوكار للعمالة ال�ضائبة 

و“العزابية”، حتول مناطق ال�ضكن اخلا�ضة بها اإىل “حاوية قمامة” كبرية.

95- أنظر 
السبعان؛ ليلى خلف. تطور اللهجة الكويتية: دراسة وحتليل. الكويت: شركة الربيعان للنشر والتوزيع؛ 1983. ص 59-

.60
96- من مسببات االستجواب القبلي الذي وجه لوزيرة التربية “نورية الصبيح”؛ هي حادثة وقعت في اجتماع مجلس 
وكالء الوزارة؛ حينما أستغربت الصبيح من أحد الوكالء املساعدين فهي توقعته من أحد العوائل االصيلة املؤسسة؛ ليتبني 

فيما بعد انه ال ينتمي لهذه العائلة لكنه ال يفضل استخدام لقب قبيلته.
97- أكثر من 16 الف شخص قد قام يتغيير لقبه االخير خالل العشرين سنة املاضية؛ والكثير منهم قام باضافة االلف 

والالم  تقربا لعوائل معروفة؛ أنظر
الوطن؛ الصفحة االولى؛ بتاريخ  2010/3/19.
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بعدها تهرع للحكومة طالبة التثمني، متنا�ضني دورهم يف هذا التحويل98.

كما اأن حال اجلمعية التعاونية يف كل منطقة هو عاك�ش لهذه الفروقات الثقافية - االجتماعية؛ 

بحل جمال�ش  �ضنوات  اأربع  مدى  وعلى  املتعاقبني؛  والعمل  االجتماعية  ال�ضئون  وزراء  قام  فبينما 

الن�ضيم؛  الظهر؛  ال�ضليبية؛  النا�رض؛  �ضباح  الرحاب؛  بوحليفة؛  العدان؛  اجلهراء؛  جمعيات  ادارات 

ومالية  اإدارية  جتاوزات  ب�ضبب  والدوحة؛  ال�ضليبيخات  العبدالله؛  �ضعد  الرقة؛  الرابية؛  ال�ضباحية؛ 

واختال�ضات اأحيانا؛ لكنهم مل يجدوا احلاجة ملثل هذا االجراء �ضد اأي جمعية تعاونية يف منطقة 

“ح�رضية” 99.
�       �       �

املحور الثالث:

لن�ضنع بع�ش النقود... لكن هل جنيد احل�ضاب؟

هل ا�ضتطاع “ البدو” حتويل نفوذهم ال�ضيا�ضي يف مرحلة ما بعد التحرير اىل مراكز اقت�ضادية؟؛ 

هنا نحاول اإجابة هذا الت�ضاوؤل.

�       �       �

على  ندر  فيما  اال  يعتا�ش  منتج؛  غري  طفيلي  اقت�ضاد  بكونه  غريه  عن  الكويتي  االقت�ضاد  تفرد 

القطاع احلكومي ومناق�ضاته؛ اىل جانب م�ضاربات العقار والبور�ضة؛ لهذا كله  فاإن نظرتنا اىل دور 

“البدو” يف االقت�ضاد الكويتي �ضنوجهها يف اجتاه فح�ش مراكز قوة “البدو” يف قطاع ال�رضكات 
وال�ضغرية  املتو�ضطة  ال�رضكات  قطاع  و  املالية  لالوراق  الكويت  �ضوق  �رضكات  يف  ممثلة  الكبرية 

امل�ضنفة لدى جلنة املناق�ضات املركزية.

و�ضع  عن  وافية  فكرة  القارئ  العطاء  كافية  تكون  قد  “النظرة”  هذه  مثل  اإن  باعتقادي   

“البدو” يف االقت�ضاد الكويتي.

98- خيطان، جليب الشيوخ، الفردوس، أماثيل حية ملثل هذا، هل هي مناطق حضرية أم بدوية؟ ملاذا فقط في هذه 
املناطق؟ ملاذا؟ ال نرى مثل هذا في الفيحاء، الروضة، اخلالدية مثاًل؟.

99- هذا في حني يشتكي النواب “البدو” في مجلس االمة؛ من جشع التجار “وأغلبهم من احلضر” الذين زادوا اسعار 
املواد الغذائية متناسني دور أبناء عمومتهم في رفعها عن طريق مثل هذه التجاوزات املالية واالدارية.



احلــالــة واحلــل

56

اواًل �ضوق الكويت لالوراق املالية 100:

اذ قررنا ا�ضتخدام معيار ع�ضوية جمال�ش ادارات ال�رضكات املدرجة ب�ضوق الكويت لالوراق 

ع�ضو   1150 بني  من  فانه  املدرجة؛  ال�رضكات  ملالك  االجتماعية  اخللفية  على  لال�ضتدالل  املالية 

جمل�ش ادارة يف 212 �رضكة مدرجة يف �ضوق الكويت لالوراق املالية )ال�ضوق الر�ضمي واملوازي 

ماعدا قطاع غري الكويتي(  يتمثل البدو فقط بـ51 ع�ضو جمل�ش ادارة ) 4.4% ( 101؛ يف مقابل 

100- في هذه الدراسة؛ قمت بفحص كافة الشركات املدرجة في سوق الكويت لالوراق املالية “السوق املوازي والسوق الرسمي 
ماعدا قطاع غير الكويتي”؛ قمت بفرز أعضاء مجالس ادارات الشركات املختلفة حسب مجموعاتهم االجتماعية الى “حضر؛ 
شيعه؛ بدو”؛ جميع االرقام واملعطيات التي استخدمتها مأخوذه من املوقع االلكتروني للسوق الرسمي كما في 2010/4/25؛ 
كذلك قمت بفرز امللكيات املعلنة “فوق 5% ” في سوق الكويت لالوراق املالية الى جذورها االثنية في جدول اخر؛ البد من 
االخذ بعني االعتبار وجود حاالت تتشابه بها أسماء “بدوية”  باسماء “حضرية” والعكس صحيح؛ مما قد يجعل هناك مجال 

لهامش خطأ صغير؛ لكن “الدراسة” بشكل عام معبرة جدا عن مراكز القوى االقتصادية لكل الفئات االجتماعية.
101- االعضاء البدو هم؛ في قطاع البنوك 1- خالد راشد شافي الهاجري في بنك بوبيان. في قطاع االستثمار 1- ناصر 
صنهات العصيمي العتيبي في شركة متويل االسكان؛ 2- تركي بن ناصر بن محمد العتيبي في شركة الديرة القابضة؛ 
3- ناصر عبداحملسن املري نائب الرئيس في شركة نور لالستثمار املالي؛ 4-عيد هذال سعود النصافي رئيس مجلس 
ادارة شركة منافع لالستثمار؛ 5- احمد سعد عامر احلشان في شركة منافع لالستثمار. في قطاع العقارات 1- احمد 
سهو املطيري في شركة الصفاة العاملية القابضة؛ 2- خالد عبدالله العتيبي في شركة الصفاة العاملية القابضة؛ 3- سعود 
مطلق مرزوق العازمي في الشركة العاملية للمدن العقارية؛ 4- عدوان العدواني في الشركة التجارية العقارية. 5- بشير 
الرشيدي في شركة املشروعات الكبرى العقارية؛ 6- محمد راشد املطيري في شركة املباني؛ 7- علي عبدالله عيد الرقبة 
في شركة جيزان القابضة؛ 8- خالد عبدالله املريخي في شركة جيزان القابضة.في قطاع الصناعة 1-عطا الله عواض 
لصناعة  القرين  شركة  في  الدوسري  عبدالعزيز  2-سليمان  البترولية؛  الكيماويات  لصناعة  القرين  شركة  في  املطيري 
الكيماويات البترولية؛ 3- عبدالله سعد مسلم العتيبي في شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية؛ 4- فالح  فالح 
ابطيحان الرشيدي في شركة الصلبوخ التجارية؛ 5- نايف سالم العجمي في شركة اخلليج لصناعة الزجاج؛ 6- عزارة فالح 
احلسيني في شركة اخلليج لصناعة الزجاج؛ 7- علي عبدالله الرقبة في الشركة الكويتية لصناعة مواد البناء؛ 8-عبدالله 
سعد املسلم العتيبي في الشركة الوطنية للصناعات االستهالكية؛ 9-عبدالله عبدالرحمن العصيمي العتيبي في الشركة 
الوطنية للصناعات االستهالكية؛10-عبدالله حسني احمليسن في الشركة الوطنية للصناعات االستهالكية؛11-حمد احمد 
البصيري في شركة اسمنت الكويت؛ 12- خالد عبدالعزيز املريخي في شركة بوبيان للبتروكيماويات. في قطاع اخلدمات 
1- نايف بندر سعد الالفي في شركة السينما الكويتية؛ 2- عيد سماوي ردن الظفيري في شركة الفنادق الكويتية؛ 3- 
بدر ناصر منصور املطيري في املجموعة التعليمية القابضة؛ 4- عبدالله راشد الهاجري في سيتي جروب؛ 5-سعد فهد 
راجح البوص في الشركة الكويتية للمسالخ؛ 6-عايد ضيف الله الضليعي في شركة االنظمة االلية؛ 7- نايف العنزي في 
شركة الشبكة القابضة؛ 8- انور عراك الظفيري في شركة الشبكة القابضة؛ 9-مشعل قطيم املطيري في شركة الشبكة 
القابضة؛ 10-رياض بن احمد الثقفي في شركة الشبكة القابضة؛ 11-فايز عايد الظفيري في شركة الشبكة القابضة؛ 
12- ناصر مضحي صالل العنزي في شركة ياكو الطبية؛ 13- محمد مهدي قطيف الشمري في الشركة الوطنية للخدمات 
البترولية؛14- بدر ناصر منصور املطيري في شركة اياس للتعليم االكادميي والتقني؛ 15- بشير صالح الرشيدي في شركة 
البترولي؛ 16- نايف محمد الهذال في شركة االفكو لتمويل وشراء الطائرات؛ 17- محمد مجبل  اخلليجية لالستثمار 

الغريبة في شركة االفكو لتمويل وشراء الطائرات.؛ في قطاع التامني؛ 1-عايد الضليعي في شركة اعادة التامني.
التربوية؛ 2-محمد سعود مرضي املطيري في دلقان  للخدمات  أفاق  الفضلي في  ليلي  1- داهي  املوازي؛  السوق  في 
العقارية؛ 3- عبدالله سعود مرضي املطيري في دلقان العقارية؛4- فهد سعود مرضي املطيري في دلقان العقارية؛ 5- 
محمد سعود مرضي املطيري في العيد لالغذية؛6-عبدالله سعود مرضي املطيري في العيد لالغذية؛ 7-  فهد سعود 

مرضي املطيري في العيد لالغذية.
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متثل ال�ضيعه بـ222 ع�ضو جمل�ش ادارة ) 19.3% ( بينما يحتفظ احل�رض بن�ضيب اال�ضد بعدد 877 

ع�ضو جمل�ش ادارة اأي ما ن�ضبته ) %76.3 (.

لكن هذا االرقام ال تعك�ش ال�ضورة كاملة؛ فالغالبية العظمى من هوالء االع�ضاء البدو  ال ميثلون 

 / “�رضكات  اآخرين  ميثلون  وامنا  املدرجة  ال�رضكات  هذه  ادارات  جمال�ش  يف  �ضخ�ضية  ملكيات 

افراد”؛ وبالتايل  فان هذه االرقام ال تعرب عن النفوذ االقت�ضادي “للبدو”  بقدر ما تعرب عن الوجود 

“البدوي” اخلجول يف االدارة العليا لكربى ال�رضكات الكويتية.
 لهذها �ضن�ضطر لفح�ش “امللكيات املعلنه فوق 5%” يف ال�رضكات املدرجة يف �ضوق الكويت 

لالوراق املالية )الر�ضمي / املوازي ماعدا قطاع غري الكويتي(؛ وهنا  اأي�ضا؛ من بني 212 �رضكة 

مدرجة فقط 9 �رضكات تتواجد بها ملكيات فوق 5% “لبدو” اأو ل�رضكات تعود ملكيتها لبدو؛  ما 

ميثل ن�ضبة ) 4.24% ( من اإجمايل ال�رضكات املدرجة بالبور�ضة.

هذه ال�رضكات هي

1 - �رضكة ال�ضبكة القاب�ضة؛ قيمتها ال�ضوقية كما يف اآخر يوم تداول 31\3\2009 قبل وقف 

تداولها 6750000 دينار كويتي؛ وامللكيات البدوية املعلنه هي 40% لنايف عبدالعزيز 

العنزي؛ 12% لبندر عايد الظفريي.

2 - منا القاب�ضة؛ قيمتها ال�ضوقية كما يف اآخر يوم تداول 22\4\2010؛ هي 171 مليون؛ 

وامللكيات البدوية املعلنه هي 24% للمجموعة الدولية للم�ضاريع القاب�ضة ) مبارك الدويلة 

واخرون(؛  العجمي  نا�رض  حممد   ( القاب�ضة  العاملية  االوراد  ل�رضكة   %10 (؛  واآخرون 

عي�ضى  طارق  العازمي؛  جمعان   ( البرتولية  للخدمات  الدولية  املجموعة  ل�رضكة   %7

ال�ضلطان؛واآخرون (.

3 - ال�رضكة الوطنية لل�ضناعات اال�ضتهالكية؛ قيمتها ال�ضوقية يف اآخر يوم تداول 4\3\2010 

هي 7920000 دينار كويتي؛ امللكيات البدوية املعلنه هي  11% ل�رضكة نوف العقارية ) 

فايز متعب املطريي؛ نوف متعب املطريي(؛17% ل�رضكة االن�ضاءات ال�رضقية ) وليد مناحي 

الع�ضيمي واخرون (؛ 5% لوليد مناحي الع�ضيمي.

تداول  يوم  اآخر  يف  كما  ال�ضوقيه  قيمتها  البرتولية؛  الكيماويات  ل�ضناعة  القرين  �رضكة   -  4

هي%12  املعلنه  البدوية  امللكيات  كويتي؛  دينار  هي215600000   2010\4\25

ل�رضكة االن�ضاءات ال�رضقية ) وليد مناحي الع�ضيمي واآخرون ( 

 2010\4\25 تداول  يوم  اآخر  يف  كما  ال�ضوقيه  قيمتها  التجارية؛  ال�ضلبوخ  �رضكة   -  5

ابطيحان  لفالح   %10 هي  املعلنه  البدوية  امللكيات  كويتي؛  دينار   16584750 هي 

الر�ضيدي.
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6 - �رضكة ال�ضفاة العاملية القاب�ضة؛ قيمتها ال�ضوقيه كما يف اآخر يوم تداول 31\3\2010 

حمدان  �ضهو  ليو�ضف   %5 هي  املعلنه  البدوية  امللكيات  كويتي؛  دينار   1455000 هي 

املطريي.

هي   2010\4\22 تداول  يوم  اآخر  يف  كما  ال�ضوقيه  قيمتها  اال�ضكان؛  متويل  �رضكة   -  7

46507056 دينار كويتي؛ امللكيات البدوية املعلنه هي 9% ل�رضكة االن�ضاءات ال�رضقية 

“نا�رض مناحي الع�ضيمي واآخرون”.
تداول  يوم  اأخر  يف  كما  ال�ضوقية  قيمتها  املوازي”؛  “ال�ضوق  العقارية  دلقان  �رضكة   -  8

 %51 هي  املعلنه  البدوية  وامللكيات  كويتي؛  دينار   11902500 هي   2010\4\22

ملجموعة دلقان القاب�ضة “حممد �ضعود مر�ضي املطريي واآخرون”.

تداول  يوم  اآخر  يف  كما  ال�ضوقيه  قيمتها  املوازي”؛  “ال�ضوق  لالغذية  العيد  �رضكة   -  9

22\4\2010 هي 6328162 دينار كويتي؛ امللكيات البدوية املعلنه هي 51% ملجموعة 

دلقان القاب�ضة “حممد �ضعود مر�ضي املطريي؛ واآخرون”.

 اذا “البدو” الذين يدعون انهم ي�ضكلون اكرث من 60% من ال�ضعب الكويتي ال جندهم يتمثلون 

اقت�ضاديا بكربى ال�رضكات الكويتية املدرجة بالبور�ضة )212  �رضكة ( باكرث من “%4.24” )9  

 ”Market Dominant Minority“ اقت�ضاديا  “احل�رض”  كاقلية مهيمنة  بينما يحتفظ  (؛  �رضكات 

بالن�ضبة االكرب من “ثروة الكويت”.

هنا يربز جوهر ال�رضاع االجتماعي - االقت�ضادي ما بني املجموعتني االجتماعيتني؛ القادمون 

اجلدد يريدون هذه “الرثوة “؛ “احل�رض” يف غري وارد اال�ضتغناء عنها.

على  البدوي  النيابي  الهجوم  تف�رض  الكويتية”  “الرثوة  يف  “البدو”  مللكيات  املتوا�ضعه  الن�ضبة 

قانون اال�ضتقرار االقت�ضادي 2009: متت روؤيته على انه قانون من اأجل احل�رض؛ يف مقابل قانون 

اإ�ضقاط القرو�ش البدوي. نف�ش ال�ضيناريو تكرر حني مناق�ضة قانون اخل�ضخ�ضة )ابريل 2010( اذ 

متت روؤيته على انه قانون من اأجل م�ضلحة احل�رض “التجار” يف مقابل البدو “الطبقة العاملة”.

التوزيعة  تتغري  اأن  الدائر حاليا؛ اىل  ال�ضيا�ضي - االجتماعي  ال�رضاع  ي�ضتمر  اأن  املرجح   ومن 

االجتماعية للرثوة: اىل اأن ينجح “البدو” بتحويل تفوقهم العددي اىل نفوذ اقت�ضادي يوازي هذه 

الكرثة.
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ثانيا املناق�ضات احلكومية:

الكويت؛ خ�ضو�ضا يف جمال  االقت�ضادي يف  للن�ضاط  مراآة  تعترب  احلكومي  القطاع  مناق�ضات 

ال�رضكات ال�ضغرية واملتو�ضطة؛ لكن هل ا�ضتطاع “البدو” ا�ضتغالل “تغلغلهم املتاأخر” يف البريوقراطية 

احلكومية؛ وقربهم املتاأخر من مواقع ال�ضلطة لتكوين “مكا�ضب را�ضمالية”؟ 

املدنية  االعمال  قطاع  فئات  امل�ضنفة يف كافة  ال�رضكات  بتق�ضيم  االآتي؛ قمت  - يف اجلدول 

واالن�ضائية لدى جلنة املناق�ضات املركزية )620 �رضكة( وفقا للخلفية االجتماعية ملالكها “ح�رض/ 

بدو / �ضيعة”؛  قمت بافراد جمموعة م�ضتقلة لل�رضكات اململوكة ل�ضيوخ من ا�رضة ال�ضباح وجمموعة 

اخرى لل�رضكات ذات امللكية امل�ضرتكة “ح�رضي و�ضيعي؛ ح�رضي وبدوي؛ بدوي و�ضيعي”؛ اما 

ال�رضكات التي مل ا�ضتطع ت�ضنيفها اما النتهاء ت�ضجيل ال�رضكة لدى غرفة التجارة اأو لعجزي عن 

حتديد اخللفية االجتماعية ملالك ال�رضكة فقد قمت بافرادها يف جمموعة م�ضتقلة اأي�ضا102.

الفئة االوىلالفئة الثانيةالفئة الثالثةالفئة الرابعة

40 )75%(54 )59%(43 )48%(149 ) 38%(ح�رض

2 )3.7%(16 )18%(17 )19%(124 )32%(بدو

3 )5.6%(6 )6.6%(8 )9%(55 )14%(�ضيعة

7301اال�رضة احلاكمة

م�ضرتكة “ �رضكات 

مالكها ذو خلفيات 

اجتماعية خمتلفة”

11435

4213122غري معرف

388889153املجموع

كما يف اجلدول املرفق؛ ن�ضبة ال�رضكات التي تعود ملكيتها اىل بدو  اأكرث ما ترتكز يف �رضكات 

102- هذه الدراسة تعتمد على قائمة بالشركات املصنفة لدى جلنة املناقصات املركزية كما هي مذكورة مبوقع جلنة 
املناقصات املركزية الرسمي كما بتاريخ 5/18/ 2010؛  استعنت كذلك مبوقع غرفة التجارة والصناعة الكويتية االلكتروني 
للنظر في اخللفية االجتماعية للمالك. قمت باعتماد الشركات املصنفة في قطاع االعمال املدنية واالنشائية لدى جلنة 
املناقصات املركزية كعينة عشوائية جلميع الشركات املصنفة وذلك لكون قطاع االعمال املدنية واالنشائية يشمل العدد 
االكبر من الشركات املصنفة لدى اللجنة من بد جميع القطاعات االخرى؛ وعموما أكثر من نصف الشركات املصنفة لدى 

جلنة املناقصات املركزية هي في هذا القطاع؛ ومت فحصها في هذه الدراسة.
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تتنا�ضب عك�ضيا مع االرتفاع يف الت�ضنيف؛ فت�ضقط اىل )%19 (  الفئة الرابعه103 ) 32% (؛ ثم 

للفئة الثالثة؛ ومن ثم اىل )18% ( للفئة الثانية؛ لتبلغ فقط ) 3.7 % ( من اإجمايل ال�رضكات امل�ضنفة 

كفئة اأوىل.

لل�رضكات  �ضيطرة  فتربز  متاما؛  العك�ش  فاالجتاه هو  امللكية احل�رضية؛  ال�رضكات ذات  عند  اإما 

ذات امللكية “احل�رضية” يف الفئة االوىل )75% (؛ لتبداأ هذه الن�ضبة بالنزول تنازليا مع االنخفا�ش 

يف م�ضتوى الت�ضنيف؛ اىل )59%( يف الفئة الثانية؛ )48%( لدى الفئة الثالثة؛ لتكون اأقل ما ميكن 

لدى �رضكات الفئة الرابعه عند )38% ( من اجمايل ال�رضكات امل�ضنفة.

هذه النتائج تبني تركز “البدو” يف �رضكات الفئة الرابعه ذات راأ�ش املال الب�ضيط “50 الف دينار 

كويتي” وانعدام وجودهم تقريبا يف �رضكات الفئة االوىل العمالقه التي تنفذ م�ضاريع مليونية؛ كما 

يالحظ اأن غالبية ال�رضكات التي تعود ملكيتها اىل “بدو” قد مت ت�ضنيفها يف الفرتة 2010-2000 

مما ي�ضري اىل اأن قرب “البدو” من مراكز �ضنع القرار االقت�ضادي يف البريوقراطية احلكومية مكنهم 

من دخول عامل املناق�ضات احلكومية خ�ضو�ضا يف مناق�ضات الفئة الرابعه؛ والتي هي دوما على نظام 

“ا�رضب واهرب”.
لي�ش اال؛ لكن ال يو�ضح االهم:  امل�ضنفة  ال�رضكات  يبني  نهاية املطاف هذا اجلدول  لكن يف 

تر�ضيات املناق�ضات الفعلية على من تقع؟

املناق�ضات  لرت�ضيات  الفعلي  التوزيع  يبني  املرة؛  هذه  جديد  جدول  يف  النظر  �ضنحتاج  لذلك 

احلكومية؛ يف فرتة معينة؛ وفقا للخلفيات االجتماعية ملالك ال�رضكات الفائزة باملناق�ضات.

مالكي  2010 وفقا ال�ضخا�ش  االول من  ال�ضنة  ربع  التي متت يف  الرت�ضيات  بتق�ضيم  قمت 

املناق�ضات  جلنة  قطاعات  كافة  يف  مناق�ضة   210( �ضيعه”؛   / بدو   / “ح�رض  الفائزة  ال�رضكات 

منها170 مناق�ضة مبا�رضة و 40 مناق�ضة وفقا لنظام البنود(؛ كذلك قمت بافراد جمموعة م�ضتقلة 

لل�رضكات اململوكة ل�ضيوخ من ا�رضة ال�ضباح؛ وجمموعة اخرى لل�رضكات التي يت�ضارك بها مالك 

من خلفيات اجتماعية خمتلفة “ح�رضي وبدوي؛ ح�رضي و�ضيعي؛ بدوي و�ضيعي”؛ اما ال�رضكات 

التي مل ا�ضتطع ت�ضنيفها اما النتهاء ت�ضجيل ال�رضكة لدى غرفة التجارة اأو لعجزي عن حتديد اخللفية 

االجتماعية ملالك ال�رضكة فقد قمت بافرادها يف جمموعة م�ضتقلة اي�ضا104.

103- تفرز جلنة املناقصات املركزية الشركات الى فئات حسب سابق خبرتها وراس مالها على النحو اآلتي:
شركات الفئة الرابعه: رأس مالها اليقل عن 50 الف دينار كويتي.
شركات الفئة الثالثة: رأس مالها اليقل عن 100 الف دينار كويتي.
شركات الفئة الثانية: رأس مالها اليقل عن 200 الف دينار كويتي.
شركات الفئة االولى: رأس مالها اليقل عن 500 الف دينار كويتي.

الى   2010/1/1 مابني  الفترة  في  اليوم”  “الكويت  جريدة  من  االسبوعية  االعداد  على  تعتمد  الدراسة  هذه   -104
2010/4/1؛ وكذلك على موقع غرفة التجارة والصناعة الكويتية الرسمي.
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العمود ) ب (العمود ) اأ (

املناق�ضات املبا�رضة املطروحة يف الفرتة 

2010/1/1 اىل 2010/3/31

املناق�ضات املطروحة بنظام البنود 

“86 بند” يف الفرتة 2010/1/1 

اىل 2010/3/31

49 )57%(101 )59%(ح�رض

10 )11.6%(19 )11%(بدو

17 )20%(25 )15%(�ضيعة

11اال�رضة احلاكمة

�رضكات مالكها ذات خلفيات 

اجتماعية خمتلفة
76

173غري معرف

40 مناق�ضة بها 86 بند170املجموع

العمود )اأ( يخت�ش بالـ 170مناق�ضة املطروحة يف الربع االول من 2010 وفقا لنظام الطرح املبا�رض.

العمود )ب( يخت�ش بالــ 40مناق�ضة املطروحة يف الربع االول من 2010 وفقا لنظام البنود. “هذه املناق�ضات 

ال�ضغرية حتتوي على 86 بند؛ كل بند فيها متت تر�ضيته على �رضكة خمتلفة”

مبناق�ضات حكومية  كما يبني العمود ) اأ ( فان ن�ضبة ال�رضكات ذات امللكية “البدوية” الفائزة 

مبناق�ضات  الفائزة  ال�رضكات  اإجمايل  من   )% 11( تتعدي  2010 ال  لعام  االول  ال�ضنه  ربع  يف 

حكومية يف تلك الفرتة؛ يف حني اأن ال�رضكات ذات امللكية “احل�رضية” كان لها ن�ضيب اال�ضد من 

الرت�ضيات يف هذه الفرتة “59% ”؛ وتبدو الن�ضبة مماثلة يف العمود ) ب ( اخلا�ش مبناق�ضات البنود 

ذات القيمة املالية ال�ضغرية؛ فال تتعدى ن�ضبة �رضكات  “البدو” )11.6%( اي�ضا مقابل ) %57( 

ل�رضكات “احل�رض”.

اال�ضتنتاج:

اذا ال يزال “البدو” بعيدين عن ال�ضيطرة االقت�ضادية اأو حتى عن التمتع بنفوذ اقت�ضادي موؤثر؛ 

البدو؛ االغلبية العددية؛ نفاجاأ بفقر اإ�ضهاماتها يف االقت�ضاد املحلي؛ ال�ضيطرة “احل�رضية” حرمتهم 

من اأي “تغلغل” قد جنحوا به مبجاالت اخرى.
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ففي االقت�ضاد؛ يف “ال�ضوق احلرة”؛ يفقد البدو عنا�رض قوتهم؛ مبا فيها كرثتهم العددية؛ اأمام 

“احل�رضي” التاجر التقليدي.
وتبدو هذه ال�ضيطرة تامة؛ تزداد بزيادة حجم الن�ضاط االقت�ضادي و روؤو�ش االموال امل�ضتخدمة. 

لكن تبدو حماوالت بدوية جادة للتو�ضع يف هذا املجال؛ خ�ضو�ضا يف قطاع املناق�ضات احلكومية؛ 

البريوقراطية  يف  بتمركزهم  مقرونا  م�ضتقبال  القطاع  هذا  يف  البدوي  الوجود  زيادة  فن�ضت�رضف 

القوي  احل�رضي  النفوذ  على  للتفوق  اهال  املنظور  بامل�ضتقبل  الوجود  هذا  يبدو  ال  لكن  احلكومية؛ 

خ�ضو�ضا يف مناق�ضات الفئة االوىل والثانية املحتكرة.
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الفصل الرابع
املعارضة اجلديدة؛ توصيفها؛ مظاهرها؛ خللها:



ابيض
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�سهدت احلقبة ال�سيا�سية املتزامنة مع تغريات ال�سلطة يف 2006 فرز الئتالف معار�ضة جديدة 

تختلف يف م�سمونها كما يف �سماتها عن املعار�سة التقليدية  

عن  التقليدية  املعار�سة  تنازلت  وكيف  اجلديدة؟  املعار�سة  هذه  كينونة  مقاربة  ن�ستطيع  كيف 

ام  ال�سيا�سي  العمل  عقلنة  على  القوى“اجلديدة”  هذه  عملت  هل  النا�سئة؟  القوى  لهذه  دورها 

جنحت به اىل خيارات اأكرث تطرفا؟ وهل ا�ستطاعت هذه املعار�سة اجلديدة اأن تكون لها بعد وطني 

ام ظلت حبي�سة الجندات فئوية خا�سة؟ هل تعك�س هذه املعار�سة اجلديدة قوى اجتماعية �ساعدة 

باحثة عن حيز حركة؟ وكيف برزت اإ�سقاطات هذا ال�رشاع االجتماعي ال�رش�س على بنيوية العمل 

ال�سيا�سي؟ 

بالتمعن يف مظاهر هذه “املعار�سة”  هذا الف�سل يطمح ملناق�سة هذه الت�ساوؤالت.

متهيد تو�سيحي

 105  09 جمل�س  ا�ستجوابات  ا�ستح�رشت  املعار�سة؛  هذه  مكونات  ماهية  حتديد  اأجل  من 

ال�سيخ  ا�ستجواب  الثاين؛  ال�سيخ جابر اخلالد  ا�ستجواب  اخلالد االول؛  جابر  ال�سيخ  “ا�ستجواب 
نا�رش املحمد؛ ا�ستجواب ال�سيخ احمدالعبدالله”؛ بتحليلي ال�سماء النواب الذين وقعوا على طلبات 

طرح الثقة تتبلور اأ�سماء م�سرتكة؛ فيتكرر 12 ا�سم يف االربعة ا�ستجوابات هم احمد ال�سعدون؛ 

الله بورمية؛ علي الدقبا�سي؛ فالح ال�سواغ؛  �سيفي �سيفي؛ جمعان احلرب�س؛ خالد منيخر؛ �سيف 

في�سل امل�سلم؛ مبارك الوعالن؛ حممد هايف؛ م�سلم الرباك؛ وليد الطبطبائي؛ اإ�سافة خلالد العدوة 

الذي مل يدخل جمل�س االمة اال بعد ا�ستجواب جابر اخلالد االول لكنه �سارك بكافة اال�ستجوابات 

الالحقة؛ اما الذين �ساركوا بطرح الثقة بثالث ا�ستجوابات فهم ح�سني مزيد و �سامل النمالن؛ بينما 

�سارك با�ستجوابني كال من �سعدون حماد و غامن امليع.

ع�سو   12 منهم  ع�سو؛   17 من  تتكون  عام  ب�سكل  املعار�سة  كتلة  اأن  ن�ستنبط  ذلك؛  على 

اأ�سا�سي متطرف �ساند االربعه ا�ستجوابات وقدم اثنني اخرين مل يف�سيا اىل تقدمي كتاب طرح الثقة 

بورمية لل�سيخ جابر املبارك”؛  الله  �سيف  ا�ستجواب  و  �سفر  لفا�سل  الوعالن  مبارك  “ا�ستجواب 
اإ�سافة خلم�سة اأع�ساء اأقل جنوحا: �ساركوا بطرح الثقة فيما بني اال�ستجوابني والثالثة ا�ستجوابات.

وزن  بعبثيتها وخفة  الثقة إلمياني  كتاب طرح  بتوقيع  تنتهي  لم  التي  االستجوابات  “املبحث”  أدخل في هذا  لم   -105
طارحيها السياسي وهم “استجواب فاضل صفر؛ استجواب الشيخ جابر املبارك؛ استجواب الشيخ ناصر احملمد الثاني” 
هذا  في  الستجواباتهم  استخدامي  عدم  فرغم  لذلك  أخرى  باستجوابات  شاركوا  االستجوابات  هذه  مقدمي  وعموما 

.”Herb“ املبحث” فان هذا ال ينفي “معارضتهم”. مرة أخرى في هذا “املبحث” استعنت بقاعدة بيانات“
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املظهر االأول

علمته الرماية كل يوم... فلما ا�ستد �ساعده رماين: ال�سلطة تخ�رش مواليها!

اال�ستثناء يف حالة الدرا�سة اأن هذه املعار�سة ولدت حكومية اوال؛ ثم �رشقت وغربت؛ رموز 

هذه املعار�سة عا�ست حتت ظل رعاية حكومية �سنني طويلة؛ وعندما تغري مزاج ال�سارع التي متثله 

املعار�سة” يف  “كتلة  قراءة �رشيعة ال�سماء  املعار�سة؛  املوااله اىل  ا�سرتاتيجيا من  نقلت متو�سعها 

امليع؛  غامن  حماد؛  �سعدون  الدقبا�سي؛  “علي  الراأي؛  هذا  لتبني  الزاما  تدفع  منوذجا   09 جمل�س 

ح�سني مزيد؛ خالد العدوة؛ �سيف الله بورمية وغريهم” هم بداية ميثلون �سناعة حكومية مل تعتا�س 

اال على مائدة الت�سهيالت واملعامالت احلكومية؛ لكن حفنة ظروف وعوامل مرحلية ا�ستدعت هذا 

االنتقال اال�ستثنائي - الراديكايل اىل حالة مناه�سة وعداء ال�سلطة؛ نلخ�سها يف:

1 - تغريات تركيبة ال�سلطة العليا يف 06 ادت لفراغ �سيا�سي يف عدة مواقع داخل جمل�س 

الوزراء؛ فتوىل موقع رئا�سة جمل�س الوزراء �سخ�سية من خارج املنظومة ال�سيا�سية التقليدية، 

بدون �سابق خربة يف املمار�سات ال�سيا�سية الفعلية واأ�ساليب التعاطي وال�سغط على النواب؛ 

 كانت فعالة يف احتواء النواب اىل 
كما ا�ستغنت ال�سلطة عن عنا�رش حكومية �سوطوية106

�سف احلكومة “احمد الفهد / �سيف الله �رشار”؛ با�ستخدام ثنائية الرتغيب والرتهيب.

 فلما ا�سطرت احلكومات اجلديدة بعدها الدارة عالقة طوباوية  “Utopian” مع النواب 107؛ 

التحالف  هذا  م�سلحة خلف  النواب  هوالء  يجد  للنواب مل  انتخابية  اىل جدوى  دائما  ت�ستند  ال 

ف�سحبوا دعمهم للحكومة.

ظهر  جعل  “flip-flop policy”؛  حادثة  من  اأكرث  يف  مواقفها  عن  وتراجعها  احلكومة  تردد   -  2

حلفائها مك�سوفا لل�سارع يف كل مره؛ مما اأفقدهم ر�سيدا �سعبيا بدفاعهم يف كل مره عن حكومه ال تدافع 

عن نف�سها وتهرب اىل انتخابات جديدة عند اأول �رشخة؛ فاعادوا ح�ساباتهم بجدوى دعمها.

الدوائر االنتخابية وخ�رشت يف االنتخابات  اأزمة  تراجعت احلكومة يف    :03 “يف جمل�س   

106- نسبة للسوط “Whip ”؛ في جتارب دميقراطية عدة منها بريطانيا؛ كندا؛ ايرلندا؛ يفرد النظام موقع وزاري خاص 
“Chief Whip” مهمته ضمان تصويت النواب مبا يتوافق مع سياسة احلكومة ومعاقبتهم أحيانا عند خروجهم عن خط 
احلكومة. الفريد بالتجربة البريطانية رغم تراثها الدميقراطي أن هذا السوط يدخل في هيكلة احلكومة بدال من أن 
يتبع تنظيميا للحزب احلاكم؛ بل انه يستلم راتبا من الدولة؛ وحراجة املنصب تكمن في قدراته الغير محدودة على التأثير 
على آراء نواب منتخبني ملصلحة السلطة؛ وأنا هنا اشبه بالدور الذي لعبه كال من احمد الفهد و ضيف الله شرار الى 

الفترة املنتهية بـ2006.
التسهيالت  و  املعامالت  الذي يوظف سالح  السياسي احلكومي  الالعب  107- هو اضطرار إجباري؛ ناجت عن غياب 
احلكومية حلشد النواب خلف مواقف سياسية معينة. فال يجب فهمه اطالقا على انه نابع من رؤية اصالحية معينة؛ 

بقدر ما كان مؤشرا على حالة الضياع والتردد احلكومي.
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عن  احلكومة  تراجعت   :06 جمل�س  يف  حلفائها؛  من  الكثري  نواب  مواقف  وبتحوالت  الالحقة 

اإ�سافة  احلمي�سي؛  لبدر  املوجه  واال�ستجواب  املعتوق؛  لعبدالله  املوجه  اال�ستجواب  مواجهه  نية 

لرتددها يف ح�سم موا�سيع القرو�س والتعديات على امالك الدولة وخ�رشت باالنتخابات الالحقة 

وبتحوالت مواقف نواب الكثري من حلفائها؛ يف جمل�س 08: ا�ستقال ال�سيخ نا�رش املحمد بدال من 

مواجهه اال�ستجوابات الثالث وخ�رش يف االنتخابات الالحقة العديد من حلفاء حكومته108”.

التغري  هذا  الرئي�سي خلف  ال�سبب  اأعاله  العاملني  اعتبار  للواقع  ب�سيط  ت�سطيح  هو  لكن   -  3

الفجائي يف موقف حلفاء االم�س من ال�سلطة؛ العامل الرئي�سي يكمن يف تغري املزاج ال�سعبي 

جتاه احلكومة لدى قطاعات اجتماعية معينة “البدو”؛ و�رشيان روح التمرد والتذمر لديهم 

جتاه �سيا�ستها؛ وهو ما�سنتطرق ال�سبابه الحقا يف الف�سل القادم.

اأغلب مكوناتها؛ يف مرحلة  اأن  تناق�سها اال�سا�سي يكمن يف  “املعار�سة”؛ بل  لكن متايز هذه 

تاريخية اأو اخرى لعبت اأدوارا حكومية؛ بدءًا “بعراب” هذه املعار�سة “احمد ال�سعدون” 109؛ 

احلكومية  املواالة  نواب  من  انه  على  الربيطانية  اخلارجية  لوزارة  املحايدة  الوثائق  ت�سنفه  الذي 

الرئي�سيني110؛ بل اأن جملة مواقفه ال جتعله اال اأحد �سنائع بل دمى “ال�سيخ جابر العلي”؛ مرورا 

ب�سخ�سيات مثل “�سعدون حماد” ع�سو باملجل�س الوطني “الال-د�ستوري”؛ اأو “علي الدقبا�سي” 

ع�سو كتلة امل�ستقلني احلكومية الذي وقف اىل جانب احلكومة يف اأزمة الدوائر االنتخابية وا�ستجواب 

“عبداخلالق النوري”؛ اأو “ح�سني مزيد” احلكومي دائما يف جمل�س 03؛ و اإنتهاءًا “بخالد العدوة” 
“عبداخلالق  اثناء ا�ستجواب  06؛ فا�سطف حكوميا  ا�ستثنائيا اىل جمل�س  الذي ا�ستمرت مواالته 

النوري” 2004؛ وا�ستجواب “علي اجلراح”  2007. اذا من عا�س حتت ظل احلكومة �سنينا؛ 

من  ا�سرتاتيجيا  موقعه  حول  هجانه؛  مركز  اىل  ع�سكري  نقل  مبعاملة  ت�سرتى  مواقفه  كانت  من 

املوااله اىل املعار�سة عندما اأ�سبحت االنتخابات املتكررة تتطلب قدرا من التطرف.

لكن يبقى التحليل النهائي فار�سا نف�سه: ال ت�ستطيع هذه “املعار�سة” بعد اأن ظلت �سنني يف كنف 

احلكومة ادعاء اأ�سالة و�سدق املواقف التي تدعيها؛ هذه لي�ست معار�سة وطنية ذات اجندة ا�سالحية؛ 

معار�ستها لل�سلطة تعك�س حالة ت�سارب م�سالح وقتية خا�سة تنتفي معار�ستها بانتهاء هذه امل�سالح.

108- رغم خسارة احلكومة للعديد من حلفائها في انتخابات 2009؛ اال أن تغير املزاج “احلضري” و“الشيعي” ساهم 
في التعويض عن كثير من خسائر املواالة في املناطق اخلارجية.

109- في الثقافات الغربية املشتق منها؛ فان لقب “عراب” مذموم؛ فعليا هو يطلق على قادة العصابات املنظمة؛ ملاذا 
الفخر بلقب مجرمني ؟

110- القبس؛ “القبس تنشر االرشيف الوطني البريطاني عن عام 1975 )2( انتخابات 27 يناير؛ 50 الف ناخب الختيار 
50 نائبا في 10 دوائر”؛ الصفحة 25؛ بتاريخ 2006/1/1.



احلــالــة واحلــل

68

املظهر الثاين

معار�سة اللون الواحد: البدو ي�سطفون �سد ال�سلطة 

بتطور �ساذ عن اأو�ساع اجتماعية م�سابهة اتفق “بدو” الكويت على معار�سة نظام؛ كانوا هم 

اىل وقت قريب ن�سبيا من اأعمدته اال�سا�سية؛ املده�س يف هذا التطور لي�س فقط �رشعة حتوله؛ لكن 

االإجماع ال�سعبي “البدوي” عليه.

نظرة �رشيعة اىل “كتلة املعار�سة” يف جمل�س 09 تدلل على اللون “البدوي” الطاغي عليها؛ 

تتكون الكتلة اأ�سا�سا من 12 ع�سوا �ساندوا 4 ا�ستجوابات؛ 10 اأع�ساء منهم من البدو “با�ستثناء 

وليد الطبطبائي؛ احمد ال�سعدون”؛ هذا يعني اأن ما ن�سبته 83% من “كتلة املعار�سة” تت�سكل من 

مكون اجتماعي واحد هو “البدو” 

دعموا  الذين  اأو  نواب(؛   3( ا�ستجوابات   3 دعموا  الذين  النواب  ا�ستح�رشنا  اذا  اإ�سافيا   

ا�ستجوابني )نائبني( نكت�سف اأن جميعهم من “البدو” اأي�سا 105.

يوؤهلها  ال  املعار�سة  هذه  على  الرجعية حكما  االفكار  ذو  “البدوي”-  الطابع  هذا  غلبة  لكن 

اإطالقا للعب دور معار�سة وطنية - دميقراطية - ا�سالحية  “National Opposition”؛ بدويتها ال 

تتفق مع هكذا اأدوار.

 علة هذه املعار�سة داخلية: كيف تدعى الوطنية بعد ف�سلها يف اإقناع قطاعات اجتماعية وا�سعة 

ب�رشعيتها؟ فانح�سار متثيلها على فئة اجتماعية حمددة ينفي عنها �سفة املعار�سة القومية  ويقل�س تاأثري 

اأع�سائها اىل حجمهم الطبيعي: ممثلني مل�سالح فئوية �سيقة.

 كما اأن ا�ستقراء ب�سيط لهذا التحول الدراماتيكي ملزاج ال�سارع البدوي اىل املعار�سة ي�ست�سف اأن 

مدلوالته تتعدى االعرتا�س على �سيا�سات حكومية معينة لتتمحور هذه املعار�سة كاأداة يف ال�رشاع 

االجتماعي بني “البدو” و“احل�رش”؛ وحدانية هذه املعار�سة تدفع حكما ملثل هذا االفرتا�س.

املظهر الثالث

مقاربة اأولية يف �سيكولوجية املعار�سة: نرجوكم ال نريد جمنون اآخر!

لهذه  حمركة  الطراف  ال�سيكولوجي  البعد  ت�رشيح  ملحاولة  النف�سي  التحليل  اآليات  بتوظيف 

املعار�سة جند تف�سريات و تربيرات لكثري من اأفعال هذه املعار�سة.
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املالحظات:

املالحظة )1(: �سخ�سية نيابية حرمت من االجناب.

و“انتقا�س  “العقم”  ثنائية  بني  الربط  يف  �رشيعة  التقليدية  الكويتية  العقلية   :)2( املالحظة 

الرجولة”؛ بعدها هي اأ�رشع يف ا�سدار االحكام امل�سبقة وهدر الكرامات.

املالحظة )3(: ال�سخ�سية النيابية ذاتها؛ يف ممار�ساتها ال�سيا�سية؛ جتنح نحو التطرف؛ العدوانية؛ 

ال�سوت العايل؛ الغ�سب؛ احلقد؛ ال�سخ�سانية؛ والدوغمائية.

اال�ستنتاجات:

املرتبطة  الدونية  جلراح  نتيجة  نق�س  عقدة  من  النيابية  ال�سخ�سية  هذه  تعاين   :)1( اال�ستنتاج 

عن  بعجزها  املرتبط   ”self-cohesion“ ال�سخ�سي  متا�سكها  اإهانه  االجناب.  عن  عجزها  بدميومة 

القيام باملطلوب واملتوقع منها اجتماعيا ادى لعواقب وخيمة على �سلوكها.

 111”Erikson Stages of Psychosocial Development“ ملراحل تطور ال�سخ�سية ”Erikson“ منوذج

ف�سل يف هذا اجلانب؛ يف�سل العقيم يف جتاوز مرحلة البلوغ االوىل وذلك لعجزه عن اإقامة عالقة 

املتو�سطة لعجزه عن  البلوغ  باملودة واحلميمية؛ كما يف�سل مره اخرى يف جتاوز مرحلة  متينة متتاز 

اإنتاج ومن ثم توجيه واالهتمام بجيل جديد؛ هذا العجز املتكرر ياأدي حكمًا لعلل نف�سية؛ ت�سمل 

نوبات غ�سب؛ ال�سذوذ على املاألوف؛ الف�سل يف الن�سج؛ ال�سعور الداخلي بالعار 112.

كما يرى “اريك�سون” يف منوذجه اأن عبور ال�سخ�سية ال�سوية ملرحلة البلوغ املتو�سطة ب�سال�سة 

الذي يعرفه قامو�س وب�سرت- مرييام ال�سامل على انه  يرتبط باإح�سا�سه ب�سعور  “Generativity”؛ 

“احلاجة اىل رعاية وار�ساد اجليل النا�سئ؛ وامل�ساهمة يف اعداده لتويل امل�سوؤولية م�ستقبل”؛ ويرى 
“اريك�سون” اأن هذا ال�سعور ينتج من اإح�سا�س الرجل يف منت�سف عمره بالتفائل واالمل بامل�ستقبل 

املنبثق؛ الذي اأن اأخفق هو يف حتقيقه فانه دائما ي�ستطيع االعتماد على امتدادات ذريته لتحقيقه.

111- منوذج اريكسون ملراحل تطور الشخصية يشرح ثمانية مراحل يعبرها االنسان سعيا لتحقيق ذاته منذ الوالدة وحتى 
الكهولة؛ في كل طور منها يتواجه بعقبة جديدة وينتصر عليها؛ فقط ليعبر الى املرحلة القادمة ويتحدى عائق اخر؛ الفشل 

في جتاوز احدى هذه العقبات الثمانية يظهر على السطح في صورة مشاكل نفسية “ياس / شذوذ / عدم النضج”.
112- حول منوذج “اريكسون” ملراحل تطور الشخصية استعنت باملراجع اآلتية:

Burns , L.H, and S.N. Covington , eds. (2000). Infertility Counseling: A Comprehensive 
Handbook for Clinicians , 1st ed. Informa Healthcare. 11-14.
Kormi , Nouri R. (2000). Psycho-Social aspects of infertility. J Reprod Infertil. 1(2):80-84.
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اإعتمادًا على نظرية اريك�سون  ن�ستنبط ا�ستنتاج ثانوي؛ ال�سخ�سية النيابية حمل الدرا�سه ب�سبب 

عدم قدرتها على االجناب ال ت�ستطيع االح�سا�س بهذا االمل والتفاوؤل بامل�ستقبل؛ هذا يف�رش جانب 

من �سلوكها ال�سيا�سي املليء مبحاوالت التاأزمي؛ املعار�سه من اأجل املعار�سة؛ الرغبة يف الهدم ال 

البناء؛ فهو ب�سبب عقمه لن يجني �سيئا من اي اإ�سالح او تنمية قد ت�ستفيد منها االجيال القادمة؛ 

بالتايل ميار�س دور املعطل؛ املعار�س؛ املوؤزم.

لكن اذا كان منوذج “ اريك�سون” جنح يف حتليل عقلية هذه ال�سخ�سية وم�سببات عقدة النق�س 

لهذه  العدواين  ال�سلوك  النف�سية على  العقد  تاأثري هذه  مقدار  �سي حول  ي�رشح كل  فانه ال  لديها؛ 

ال�سخ�سية النيابية مما ينقلنا لال�سنتاج )2(.

اال�ستنتاج )2(: ا�سطرت هذه ال�سخ�سية النيابية نتيجة ل�سعورها بالدونية وعقدة نق�سها؛ وتطبيقا 

لنمط �سلوكي مكرر للنكو�س اىل اآلية التعوي�س “Defense Mechanism”؛ نقلت �رشاعها الال-

�سعوري الدفني الذي يعتمل داخل عقلها الباطن اىل �رشاع �سيا�سي.

“�سوت عايل؛ توجيه  فالعدوانية  “Aggressiveness” التي ميزت �سلوك هذا النائب �سيا�سيا 

�ستائم؛ توجيه اتهامات؛ هدر كرامات االخرين”؛ ح�سب تف�سري ادلر ال تعدو اال اأن تكون اإح�سا�س 

بالكراهية جتاه م�ساعر العجز وعدم القدرة على حتقيق اال�سباع التي يعاين هو منها داخليا؛ فتظهرها 

االنا يف �سورة �رشاع �سيا�سي خارجي بدال من مواجهة خيبات اأمل حياته ال�سخ�سية.

ثم اأنه حني يهدر كرامات الوزراء فال بد اأنه ي�سعر ب�رشور خفي؛ الوعيه الذي ي�سك دائما باالخرين 

ي�سخرون منه لعقمه البد انه ي�سعر براحة مردها اإح�سا�سه بانه لي�س وحده الذي يتعر�س لل�سخرية.

اذا “ميكانيكية التعوي�س” تتيح لهذا النائب العي�س على ح�سابات ت�سويات حلولية موؤقته بدال 

من مواجهة اإحباط واقعه. كلما ا�ستخدم ال�سوت العايل؛ كلما ا�ستجوب الوزراء؛ كلما �سفق له 

الرعاع؛ كلما اأح�س بطعم قوته و نفوذه ال�سيا�سي؛  كلما اأح�س ب�سويته؛ هو لي�س اأقل من االآخرين 

بعد االن؛ هو رجل كامل؛ ي�ستطيع االإح�سا�س بالقبول االجتماعي الذي لطاملا فقده بعقمه 113. 

113- حول “سيكولوجية العقم”  استعنت باملراجع اآلتية: 
Alder, Beth, and  Robert J. Edelmann. (1989). Psychology and infertility . Journal of 
Reproductive and Infant Psychology. 7:63-65.
Matthews, Anne Martin and Ralph Matthews. (1986). Beyond the Mechanics of Infertility: 
Perspectives on the Social Psychology of Infertility and Involuntary Childlessness. Family 
Relations 35:479-87.
Bernstein, J. potts. N. and Mattox J. (1985). Assessment of psychologic dysfunction 
associated with infertility. Journal of Obstetrics and Gynecology and Neonatal Nursing 
14:63-66.

حب الله؛ عدنان. التحليل النفسي للرجولة واالنوثة من فرويد الى الكان. بيروت: 2004.
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ثم اإن انتهاجه للمعار�سة ال�سيا�سية؛ هو اأمر من ال�سهل فهمه؛ هو حمروم من االبناء؛ زاهد يف 

اأي مك�سب مادي: لن ي�ستطيع توريثه لذريته؛ من ال�سهولة بالن�سبة له اأن يختار التطرف واملعار�سة؛ 

قد ي�ستطيع خلق ارث �سيا�سي معنوي يبقي ا�سمه حيًا بعد وفاته.

املظهر الرابع

ا�سالحيو خرق القوانني: كما يف االنتخابات الفرعية

ملا كانت كتلة النواب هذه تطرح نف�سها �سعبويا كمعار�سة اإ�سالحية تت�سدى ملحاوالت االإنقالب 

على الد�ستور؛ و جتاوزات املتنفذين  على القوانني؛ كان لزامًا عليها اأن تكون �سباقة يف االإمتثال 

فرعية  انتخابات  لال�سرتاك يف  الكتلة  هذه  غالبية  اجنرار  ذلك؛  ف�سلت يف  عمليا  القانون؛  ل�سلطة 

جمرمة ال ي�ستقيم مع خطاب الكتلة “الربوباجنداوي”.

اح�سائيا؛ تتكون الكتلة من 12 ع�سوا اأ�سا�سي �ساند 4 ا�ستجوابات يف جمل�س 09؛ 6 اأع�ساء 

منهم �سارك يف انتخابات فرعية 114؛ اذا ما ن�سبته 50% من “كتلة املعار�سة”  خالفت القانون 

عالنية؛ اإ�سافيا اذا ا�ستح�رشنا من �ساند 3  ا�ستجوابات )3 نواب(؛ اأو من �ساند ا�ستجوابني )نائبني( 

تت�سخم الن�سبة اىل ) 76% (؛ فثالثة ع�رش ع�سو من كتلة املعار�سة التي تتكون من �سبعة ع�رش ع�سو 

اإمنا تاأهل لالنتخابات العامة نتيجة م�ساركته بانتخابات فرعية جمرمة.

ت�سقط اأقنعة هذه “املعار�سة اال�سالحية” عند اأول اختبار جدي: و�سولها للربملان كان نتيجة 

النتهاكها حلرمة القانون. ولزامًا فان ذلك ي�سقط عنها اأهليتها و ثقة ال�سارع بجديتها يف حما�سبة 

املتعدين على القانون؛ كما اأن ال�سورة التي حتاول هذه املعار�سة ت�سويقها لنف�سها على اأنها املدافع 

د�ستورية  مبادئ  اىل  ي�ستند  لقانون  املعار�سة  هذه  اأفراد  جتاوز  حقيقة  مع  تت�سارب  الد�ستور  عن 

اأ�سا�سية “العدل؛ امل�ساواة؛ تكافوؤ الفر�س”. 

ممثلة  الطبيعي:  حجمها  يف  و�سعها  يف  تنجح  فرعية  انتخابات  يف  القوى  هذه  م�ساركة  فعليا 

مل�سالح فئات اجتماعية حمددة وت�سقط عنها اأي عباءة متثيل �سعبي وا�سع النطاق.

114- أدخلت “مسلم البراك” في قائمة املشاركني باالنتخابات الفرعية؛ رغم أنه لم يشارك بها في انتخابات 09؛ اال أن 
بداياته االنتخابية في العميرية 1992؛ في جليب الشيوخ 1996 شهدت مشاركته في انتخابات فرعية.

كما البد من التشديد أن العديد من نواب هذه املعارضة الذين لم يشاركوا في انتخابات فرعية؛ اختاروا عدم املشاركة 
السباب انتخابية خاصه؛ وليس الميانهم بالقانون؛ ودليل ذلك أن بعض من لم يشارك بها في 2008؛ رجع وشارك في 
2009 “حسني مزيد منوذجا”؛ كما أن ضيف الله بورمية اختار عدم املشاركة بها في آخر حلظة حلسابات انتخابية 
رجحت خسارته؛ اما فيصل مسلم؛ جمعان احلربش فوجودهم في دوائر ال تستند الى الوجود القبلي فحسب منعهم من 

محاولة إجرائها.
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 املظهر اخلام�س

اال�سرتزاق من املعار�سة: ال�سوت العايل ينفع �ساحبه!

رغم ادعاءات هذه املعار�سة لروؤيتها اال�سالحية اال اأن الواقع ينفي هذه االدعاءات االإ�سالحية؛ 

فرموز هذه املعار�سة كر�سوا منا�سبهم العامة لتحقيق مكا�سب مادية لهم؛ اأو الفراد عائلتهم املقربة. 

هذا اال�ستغالل يلقى بظالله ال�سوداء على خطاب املعار�سة االإ�سالحي.

فاملالحظ اأن كثري من اأقرباء الدرجة االوىل لهوالء االع�ساء ا�ستطاع التقدم وظيفيا يف القطاع 

احلكومي اما بغري وجه حق على االطالق؛ اأو ب�سورة �رشيعة غري اعتيادية. ومن امل�سلم به �سعوبة اإثبات 

العالقة املبا�رشة بني هذا التقدم الوظيفي لهوالء االقرباء و اأية �سغوطات مار�سها اقاربهم االع�ساء؛ 

لكن من ال�سذاجة ال�سيا�سية افرتا�س عدم لعب هوالء االع�ساء لدور ما داعم القربائهم.

�سليمان  اأخاه  ُعني  “اال�سالحي!”؛  ال�رش�س!”؛  “املعار�س  مثال؛  احلرب�س  جمعان  حالة  ففي 

وزارة  يف  تعيينه  وحداثة  �سنه  �سغر  فرغم  االخر؛  اأخاه  اما  املانيا؛  يف  �سحي  كملحق  احلرب�س 

اخلارجية اال اأنه ُنقل من الديوان العام اىل مدريد كملحق دبلوما�سي 115؛ املعيب يف حادثة تعيني 

العائلة املحلي. تعيني اأحد اأطباء الرعاية الطبية  اأنه حا�سل على بورد طب  “امللحق ال�سحي”؛ هو 
االولية يف هذا املوقع به جتاوز على الكثري من حملة ال�سهادات العلمية املرموقة116.

اما اأخ م�سلم الرباك؛ فهد حممد الرباك الذي مل تتعدى موؤهالته العلمية �سهادة املتو�سطة؛ فعني 

مديرا يف البلدية؛ يف تعار�س مع قرارات جمل�س اخلدمة املدنية التي تن�س على اأن “املدير يجب ان 

يكون جامعيا متخ�س�سا يف جمال عمله”117 

115- أنظر االنباء؛ صفحة محليات؛ تاريخ 14 مايو 2010.
116- في حادثة اختيار امللحق الصحي في املانيا؛ رغم أن اللجنة املشكلة تبعا لقواعد ديوان اخلدمة املدنية قد رفعت 
ثالث أسماء مستوفيه للشروط مرتبني تنازليا حسب قواعد املفاضلة الواردة بقانون اخلدمة املدنية رقم 37 لعام 2006 
للوزير “هالل الساير” العتمادها؛ اال أن الوزير و في خروج عن العرف السائد اختار مقابلة املرشحني الثالثة شخصيا 

قبل اختياره لسليمان احلربش كملحق صحي.
 الغريب هو رفض الوزير الساير تزويد النواب عند توجيهم السئلة برملانية بنسخة من تقرير اللجنة  احملتوي على أسماء 
املستوفيني للشروط مرتبة تنازليا حسب قواعد املفاضلة؛ بل أن الوزير الساير ذكر صراحة في اجابته الحد االسئلة 

البرملانية أن بعض من مت قبول طلباتهم من الذين قابلوا الوزير هم من غير املستوفني للشروط املعلن عنها.
أنظر تصريح و حزمة االسئلة الثانية التي وجهها يوسف الزلزلة لوزير الصحة في جريدة الوطن؛ صفحة مجلس االمة؛ 

بتاريخ 14 مارس 2010.
 الالفت أن الوزير الساير رغم كل محاوالت تسويق “حرفيته” و“استقامته املهنية”؛ اال أنه ومنذ استالمه الوزارة وهو 
“يلعب سياسة”؛ ببراجماتية تامة يتعامل مع طلبات النواب. هذا يستشف في انخفاض وتيرة الهجوم النيابي “البدوي” 
عليه مقارنه مبا سبقه من وزراء صحة رغم ليبراليته؛ من التسطيح نسب هذا االنخفاض لسياسته االصالحية في الوزارة 

وليس لسرعته في مترير معامالت مخالفة.
117- أنظر الوطن؛ الصفحة االولى؛ بتاريخ 2007/8/5.
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النيابي لتجني�س  بانتهاز من�سبه  الدقبا�سي  ال�سعبي علي  التكتل  اتهامات لع�سو  يف حني وجهت 

اأخيه “مهاو�س” عراقي اجلن�سية حتت بند االعمال اجلليلة رغم اأن عمره عند التجني�س مل يتجاوز 
21 عاما.118

العدوة ال�سعود �رشيعا اىل من�سب رئي�س جمل�س ادارة �رشكة  اأخ خالد  العدوة؛  بينما ا�ستطاع فهد 

اال�ستك�سافات البرتولية اخلارجية؛ ليغدوا اأحد اأ�سغر روؤ�ساء جمال�س ادارات �رشكات النفط الكويتية؛ 

لكن هذا لي�س كل �سيء؛ “ففهد العدوة” اإ�سافة لعمله يف القطاع النفطي عمل ولعدة �سنوات كع�سو يف 

جمل�س ادارة �رشكة �سناعة االنابيب الكويتية التابعة للقطاع اخلا�س؛ يف ت�سارب �رشيح للم�سالح كون 

�رشكة �سناعة االنابيب الكويتية هي املورد الرئي�سي النابيب القطاع النفطي الكويتي.

ب�سبهات  متورط  عموما  وهو  خمدرات؛  ق�سية  يف  ال�سجن  من  اأخيه  باخراج  اكتفى  اأحدهم 

كثريه اأولها �رشقة اأبناء قبيلته باال�سرتاك مع نائب معار�س اخر من الدائرة الرابعه يف ما يعرف با�سم 

“ف�سيحة هبتكو”؛ واآخرها ف�سيحته اجلن�سية يف تركيا رغم تدينه ال�سكلي.

اذا وظفت هذه الكتلة املتلونة موقعها النيابي كو�سيلة �سغط؛ الجل حتقيق م�سالح �سخ�سية خا�سة 

ابتزاز  فعل  الكويتية  الدميقراطية  يف  “املعار�سة”  فتظل  بها؛  املحيطة  والدائرة  الكتلة  هذه  باع�ساء 

لل�سلطة؛ هذا يرفع تناق�س جوهري مع دعاوي هذه “املعار�سة اال�سالحية”. واأنه ليثري اال�سمئزاز 

فعال؛ الغثيان ال اأقل؛ عندما ن�سمعهم يتحدثون عن االإ�سالح؛ حماربة املتنفذين؛ �سيادة القانون.

هذه  اأكملت  تدعيها  التي  الف�ساد  ومكافحة  الفر�س  تكافوؤ  العدالة؛  مبادئ  خيانتها  حلظة  اذ 

“املعار�سة” �سريورة حتولها اىل االنتهازية ال�سيا�سية.
�       �       �

اعتبارها حركة معربة عن  “املعار�سة” وخل�سنا اىل  اأ�سقام هذه  اأن �سخ�سنا علل -  بعد  االن 

فئات اجتماعية حمددة؛ واأ�سقطنا عنها عباءة املعار�سة القومية 119؛ ناأتي اىل اال�سنتاج الرئي�سي: 

ال�رشاع ال�سيا�سي الذي تقوده هذه “املعار�سة” يف حقيقته: ماهو اال حراك اجتماعي؛ حركة ت�سلق 

ال�ساحة  اإطار ال�رشاع االجتماعي الذي ت�سهده  اجتماعي وحرب م�سالح فئوية تدور رحاها  يف 

الكويتية نتيجة تدفق جماعات جديدة من “امل�ستوطنني” الغرباء. واذ اأو�سحنا هذه الفر�سية؛ ننتقل 

االن لروؤية اأقرب حلالة ال�رشاع االجتماعي يف الكويت: �سواهد و ا�سكاالت.

118-أنظر الوطن؛ الصفحة االولى؛ بتاريخ 2010/3/15.
الشعبية ذات  املعارضة  الى حركات  فإني أشير  “National Opposition”؛  الوطنية  أو  القومية  باملعارضة   -119

الغطاء التمثيلي الشامل لكل املكونات االجتماعية للدولة القومية؛ معارضة أواخر الثمانينات في الكويت منوذجا.



ابيض
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الفصل اخلامس
محاولة سوسيولوجية: فرضيات الصراع
االجتماعي احمللي ومحددات إسقاطاته

السياسية واالقتصادية

ملحق أولى
أواًل الصراع االجتماعي في إطاره السياسي

ثانيا الصراع االجتماعي وإطاره االقتصادي

ثالثا اإلشكاالت الثقافية املرتبطة بالصراع االجتماعي احلضري - البدوي

رابعا ما السبب؟



ابيض
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يف ظل الدولة الد�ستورية احلديثة مل ت�سهد البنية القبلية التقليدية اأية عملية انحالل اأو تفكيك؛ 

رغمًا  املتما�سكة  القبلية  البنية  هذه  لها؛  املن�سوين  على  واالجتماعية  ال�سيا�سية  هيمنتها  فا�ستمرت 

حالة  هذه  القدمي120؛  املجتمع  قوى  مع  عنيف  اجتماعي  ا�ستبكت يف �رشاع  املدنية  الدولة  عن 

ف�سامية مر�سية: قوى مت�سبثة مبوؤ�س�سات ما قبل املجتمع املدين توظف هذه املوؤ�س�سات نف�سها لتعرية 

والهجوم على القوى االجتماعية املوؤ�س�سة لهذا املجتمع املدين باملقام االول. الثابت هو اأن حداثه 

هذه القوى اجلديدة على ال�ساحة الكويتية تدفعها الزامًا اىل ال�رشاع مع القوى القدمية.

االآتي هو م�سعى لفح�س اأوجه هذا ال�رشاع؛ اأ�سبابه؛  اأدواته ال�سيا�سية واالقت�سادية؛ واأ�سكاالته 

الثقافيه - االجتماعية.

ملحق اأوىل:

اإن اأية حماولة لر�سد هذا ال�رشاع االجتماعي ت�سطدم؛ اأوال باأ�سكالية تبني تعريف علمي ر�سني 

الدوات اأي �رشاع اجتماعي؛ كيف نقي�س ونر�سد ال�رشاع االجتماعي؟

 يف هذا “املبحث” حاولت جتاوزا معاجلة ال�رشاع وتتبع ميكانيكياته �سمن اإطاراته ال�سيا�سية؛ 

ال�سيا�سي  ال�سعيد  فعلى  االجتماعية.   - الثقافية  اأ�سكاالته  لدرا�سة  اإ�سافة  االقت�سادية؛  اإطاراته 

جملة  يف  الفئوي  اال�سطفاف  حالة  الأبني  1999-2010؛  للحقبة  الربملاين  العمل  بتتبع  قمت 

التي  االليات  على  للداللة  املعطيات  هذه  اكيف  املعنية؛  للفرتة  النيابية  واملواقف  اال�ستجوابات 

وظفها “البدو” يف �رشاعهم االجتماعي �سد “احل�رش”؛ ثم اين ادلل بها على دميومة هذا ال�رشاع 

االجتماعي؛ هذه لي�ست فتنة وقتية �سببها “برنامج تلفزيوين” اأو مر�سح مغمور؛ وامنا هي عملية لها 

دوافعها الذاتية طويلة االمد؛ جذورها تكمن يف بنية املجتمع الكويتي. “فاالختالف الظاهري 

بني اجلماعات االجتماعية وحده؛ كفيل تلقائيا ببدء عملية �رصاع اجتماعي فيما 

بني هذه اجلماعات”121

120- أعرف قوى املجتمع القدمي على أنها القوى “احلضرية” التي ساهمت في بناء الدولة املدنية الكويتية قدميا.
121- هذه نظرية علمية وليست كالم مرسل أو استنتاج شخصي؛ أنظر

Glaeser, Edward L. (2005).THE POLITICAL ECONOMY OF HATRED. The Quarterly 
Journal of Economics. 120 (1): 45-86.

 نقال عن
Caselli, Francesco, and Wilbur John Coleman II. (2006).On the Theory of Ethnic Conflict. 
NBER Working Papers 12125.
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122- في هذا الصدد استعنت بقاعدة بيانات “Herb” لفرز مواقف النواب من االستجوابات املتعاقبة حسب خلفيتهم 
الذين حضروا جلسات طرح الثقة  و“احلضر”  االجتماعية؛ لكن هذه النسبة معبرة فقط عن مواقف النواب “البدو” 

وقاموا بالتصويت وال تعبر عن مواقف النواب الذين تغيبوا عن حضور اجللسات. أنظر 
Herb , Michael. Kuwait politics database. Retrieved February 17, 2010 from http://www2.
gsu.edu/~polmfh/database/database.htm

 اما على �سعيد البناء االقت�سادي املجتمعي؛ فلما قد �سبق اأن ا�ستنتجنا “راجع �س 55” �سحالة 

النفوذ “البدوي” على عالقات االنتاج الربجوازية القائمة؛ فاكتفيت يف هذا املجال بالغو�س يف 

�سجاالت الت�سادم “البدوي” مع مواقع تفوق وملكية “احل�رش” لو�سائل االنتاج.  

والتخالف ملكونات  بالتنافر االجتماعي  مرتبطة  اجتماعية  ثقافية -  ا�سكاالت  ثم عرجت اىل 

الكيان الكويتي؛ فتطرقت لفر�سية “التنا�زش االجتماعي” للدكتور علي الوردي؛ الذي يراها هو 

النمط  يت�سق مع خ�سو�سية  بتحويرها وتعديلها مبا  البادية واحلا�رشة؛ فقمت  كنتاج طبيعي ل�رشاع 

الكويتي. وحاولت بعد ذلك اأن او�سح مفهوم جديد هو  “العزلة اجليتوية” كما اأراها لكل جماعة 

اجتماعية داخل الف�سيف�ساء الكويتية. ثم ختمت بتو�سيح �سببية والزامية هذا ال�رشاع .

اوال ال�رشاع االجتماعي يف اإطاره ال�سيا�سي:

“قوى  بني  الفئوي  ال�رشاع  يف  الربملاين  اال�ستجواب  ل�سالح  ال�سيا�سي  التوظيف  ال�ستنتاج 

احلا�رشة” و“قوى البادية” نلجاأ لقراءة متمعنة يف تاريخ اال�ستجوابات ال�سيا�سية حلقبة 1999-

.2010

وزراء  “ح�رش”؛  وزراء  �سد  املوجهه  اال�ستجوابات  تاريخ  تبني  خا�سة  جداول  بافراد  قمت 

قمت   ،)2010-1999( املعنية  الفرتة  يف  حدة؛  على  كال  احلاكمة؛  اال�رشة  وزراء  “بدو”؛ 
بفرز النواب فئويا اىل “ح�رش” و“بدو”؛ وبينت مواقف كل جهه لناحية تاأييد او معار�سة طلب 

طرح الثقة؛ اعتربت االمتناع عن الت�سويت مبثابة معار�سة لطلب طرح الثقة كونه ي�سب يف نهاية 

املطاف مل�سلحة الوزير املُ�ستجوب. اأهملت اال�ستجوابات التي مل تنتهي بتقدمي طلب طرح الثقة اأو 

التي مل ت�سل حلد املناق�سة برملانيا. جتاهلت املواقف النيابية “ال�سيعية” لرغبتي بت�سليط ال�سوء على 

اال�سطفاف الفئوي “احل�رشي” - “البدوي” يف بيئة معزولة عن اأية موؤثرات خارجية.122
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الوزير

امل�ستجوب

النواب

امل�ستجوبني

تاريخ

اال�ستجواب

النواب احل�رش 

معار�سي 

اال�ستجواب 

“االمتناع بني 
قو�سني”

النواب 

احل�رش 

موؤيدي 

اال�ستجواب

النواب 

البدو 

موؤيدي 

اال�ستجواب

النواب البدو 

معار�سي 

اال�ستجواب 

“االمتناع 
بني قو�سني”

عادل ال�سبيح

م�سلم الرباك/ 

وليد اجلري/ 

مرزوق احلبيني

2000
)1( +15

%94

1

%6

13

%43

)2( +10
%56

يو�سف 

االبراهيم

م�سلم الرباك / 

مبارك الدويلة
2002

)1( + 12

%81

3

%19

10

%60

)2( + 8

%40

حممود 

النوري
2004م�سلم الرباك

)2( + 10

%60

8

%40

9

%37.5

10

%62.5

2008�سعد ال�رشيعنورية ال�سبيح
)2( + 17

%95

1

%5

16

%66

8

%33

جدول يظهر اال�ستجوابات املوجه لوزراء ح�رش يف حقبة 2010-1999

بداية جميع مقدموا هذه  البدوي؛  ال�رشاع االجتماعي احل�رشي -  املعطيات حجم  تبني هذه 

اال�ستجوابات �سد وزراء ح�رش هم بدو؛ ثم اأن هذه املعطيات تفرز النواب اىل كتلتني ت�سويتيتني؛ 

يف ا�ستجواب ال�سبيح االول “عادل”؛ نرى 94% من النواب احل�رش تعار�س طرح الثقة بالوزير 

“اما امتناعًا اأو معار�سة �رشيحة”؛ بينما وقف 43% من البدو �سد الوزير. يف ا�ستجواب “يو�سف 
االبراهيم”  81% من احل�رش يقفون مع الوزير يف مقابل 60% من البدو يطالبون براأ�سه. اال�سثتناء 

يظهر يف ا�ستجواب “حممود النوري” حني �سف 62% من البدو مع الوزير يف مقابل 60% من 

احل�رش �ساندوه. فقط ليعود االنق�سام الفئوي يظهر وبقوة مع ا�ستجواب ال�سبيح الثاين “نورية”؛ 

حني ا�سطف 95% من النواب احل�رش مع الوزيرة؛ و�ساند طرح الثقة 66% من النواب البدو.

حجم ال�سحن الفئوي اأثناء ا�ستجواب الوزير “عادل ال�سبيح” برز يف مداخلة النائب ال�سابق 

“�سالح الف�سالة” خالل جل�سة اال�ستجواب؛ اذ حتدث مطوال؛ برمزية تاريخية عن “الهيلق” الذين 
اأخذوا بالتطاول على من اأنقذهم من اجلوع يف �سنه “الهيلق”. 

كذلك يالحظ اأن العامل الفئوي وحده ال العامل احلزبي اأو االيدلوجي هو املهيمن يف اختيار 

النائب ملوقفه؛ فيقف حممد ال�سقر )ليربايل( واحمد الربعي )ليربايل( وعبدالله النيباري )ليربايل( 
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ال�سبيح  عادل  الوزير  مع  االخواين   - الليربايل  ال�رشاع  عز  )ليربايل(؛ ويف  الع�سيمي  وم�ساري 

)اخوان م�سلمني(؛ وي�سطف جمال الكندري )اخوان م�سلمني( و نا�رش ال�سانع )اخوان م�سلمني(؛ 

بل حتى عادل ال�رشعاوي )�سلفي( مع وزيرة امراأة هي نورية ال�سبيح ويكتفي احمد باقر )�سلفي( 

وعلي العمري )�سلفي( باالمتناع عن الت�سويت اإنقاذا للوزيرة )احل�رشية(.

لوزير  ح�رشي  ا�ستجواب  توجيه  عند  فئويا  النواب  مواقف  ونفح�س  االية؛  نعك�س  حني  اما 

بدوي فرنى اجلدول االآتي:

الوزير 

امل�ستجوب

النواب 

امل�ستجوبني

تاريخ 

اال�ستجواب

النواب احل�رش 

معار�سي 

اال�ستجواب 

“االمتناع بني 
قو�سني”

النواب احل�رش 

موؤيدي 

اال�ستجواب

النواب البدو 

موؤيدي 

اال�ستجواب

النواب البدو 

معار�سي 

اال�ستجواب 

“االمتناع بني 
قو�سني”

�سيف الله 

�رشار

عبدالله 

النيباري
2003

7

%44

9

%56

2

%8

23

%92

جدول يظهر اال�ستجوابات املقدمة لوزراء “بدو” يف حقبة 2010-1999

من   %56 اأن  اأي�سا  واملالحظ  بدوي؛  وزير  جتاه  املعنية  الفرتة  يف  وحيد  ا�ستجواب  قدم  اذا 

النواب احل�رش اأيدوا هذا اال�ستجواب )اأعلى ن�سبة تاأييد ح�رشي الي ا�ستجواب مقدم يف الفرتة 

92% من النواب البدو عار�سوا هذا اال�ستجواب )اأعلى ن�سبة معار�سة  1999-2010(؛ بينما 

بدوية على االطالق الي ا�ستجواب �سيا�سي يف الفرتة املذكورة (؛ فلم ي�سوت معه من البدو اال 

نائبان اثنان؛ بل اإن م�سلم الرباك الذي مل يعرف له اأنه وقف �سد اأي ا�ستجواب يف تاريخه النيابي 

ليتحدث  املجل�س  ا�ستقطع من وقت  انه  بل  اال�ستجواب؛  بالوقوف �سد هذا  يكتفي  الطويل؛ مل 

موؤيدا لال�ستجواب؛ فقط لي�ستخدم الوقت املخ�س�س له يف الدفاع عن ابن عمه الوزير �سيف الله 

�رشار  وي�سوت يف النهاية �سد طرح الثقة.

اذا يظهر اال�ستقطاب الفئوي وا�سحا يف كافة اال�ستجوابات التي تقدم من “بدو” اىل “ح�رش” 

اأو العك�س؛ لكننا االن �سننظر فيما اذا كان الفرز الفئوي من القوة بحيث يربز تاثريه حتى يف مواقف 

ال مت�س البدو واحل�رش مبا�رشة؛ ف�سننظر يف اال�ستجوابات املقدمة اىل وزراء من اال�رشة احلاكمة؛ 

ونرى اأي�سا اأن جميعها مقدمة من بدو كما يف اجلدول االآتي:
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الوزير 

امل�ستجوب

النواب 

امل�ستجوبني

تاريخ 

اال�ستجواب

النواب احل�رش 

معار�سي 

اال�ستجواب 

“االمتناع بني 
قو�سني”

النواب 

احل�رش 

موؤيدي 

اال�ستجواب

النواب 

البدو 

موؤيدي 

اال�ستجواب

النواب 

البدو 

معار�سي 

اال�ستجواب 

“االمتناع 
بني قو�سني”

2009م�سلم الرباكجابر اخلالد
)1( + 11

%86

2

%14

14

%56

11
%44

2009م�سلم الرباكجابر اخلالد
)3( + 9

%80

3

%20

15

%60

10

%40

عدم التعاون 

مع نا�رش 

املحمد

2009في�سل امل�سلم
)1( + 12

%86

2

%14

11

%44

14
%56

احمد 

العبدالله

علي 

الدقبا�سي
2010

)1( + 9
%71.5

4

%28.5

16

%64

)1( + 8

%36

جدول يظهر اال�ستجوابات املقدمة لوزراء من اال�رشة احلاكمة يف حقبة  2010-1999

الوزير يف  مع  احل�رش  النواب  من   %86 اخلالد” االول؛ وقف  “جابر  ال�سيخ  ا�ستجواب  يف 

مقابل 56% من النواب البدو ارادوا نزع الثقه عنه؛ نف�س االرقام تقريبا تكررت يف ا�ستجوابه الثاين 

فوقف 80% من احل�رش مع الوزير بينما ا�سطف 60% من البدو �سده؛ اما يف ا�ستجواب “علي 

الدقبا�سي” لل�سيخ “احمد العبدالله”؛ ف�ساند الوزير 71% من النواب احل�رش يف مقابل 64% من 

النواب البدو ارادوا راأ�سه. وحتى يف ورقة “عدم التعاون” مع رئي�س جمل�س الوزراء 2009؛ 

86% من احل�رش جددوا ثقتهم ب�سموه؛ بينما 44% من البدو طرحت ثقتها به.

هذه املعطيات تربز مبا ال يدع جماال �سك حجم االنق�سام الفئوي بني “البدو” و“احل�رش” فظهرت 

اال�ستقطابات  هذا  افرزت  اذ  فئة؛  لكل  الت�سويتي  النمط  يف  الفئوي  اال�ستقطاب  هذا  اإ�سقاطات 

املتتابعة )ماعدا بع�س اال�ستثناءات الب�سيطة( كتلتني ت�سويتيتني يف مقابل بع�س: احل�رش �سد البدو؛ 

والبدو �سد احل�رش.

لكن هذه املعطيات ال تعرب فقط عن حالة انق�سام فئوي فح�سب؛ لكنها تنجح يف التعبري عن 

ال�سيا�سية  اأ�سلحتهم  البدو  النواب  اذ وظف  “احل�رش” و“البدو”؛  بني  االجتماعي  ال�رشاع  �سورة 

للهجوم على مواقع النفوذ احل�رشي يف النظام؛ ورد النواب احل�رش با�ستخدام حقوقهم الد�ستورية 

يف معار�سة هذه اال�ستجوابات للدفاع عن وزرائهم. 
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“ازدواجية اجلن�سية”: النموذج الواقعي ملحددات ال�رشاع االجتماعي حمليا 

اأحداث 2009-2010 ت�سع االمور بن�سابها ال�سحيح؛ طرح ق�سية “ازدواجية اجلن�سية” ال 

ي�سب يف حانة الفتنة املجتمعية املوؤقتة؛ فهي ال تاأطر اال على انها “حالة” من ال�رشاع االجتماعي 

الدائم بني جمموعات اثنية متغايرة.

طرح هذه الق�سية ال ينح�رش قطعا يف املخالفة القانونية فح�سب؛ هي تعك�س حالة تذمر �سعبي 

“ح�رشي” من جملة ممار�سات “بدوية” على املدى البعيد؛ ومن ال�سطحية اعتبارها معربة فقط عن 
“احل�رش” وجدوا مبو�سوع االزدواجية فر�سة  الق�سية القانونية املح�سورة مبخالفة قانون اجلن�سية؛ 

�سانحة لرفع اعرتا�ساتهم الكثرية �سد ممار�سات “بدوية “ خاطئة. 

لكن حني طرحت هذه الق�سية حمليا؛ ماذا كانت ا�ستجابة ال�سارع “احل�رشي” لها؟

هل نبذها هذه ال�سارع احل�رشي؟ ا�ستنكرها فورا؟ هل ت�سورها “حماولة فتنوية” لبث الفرقة 

بني اأهل البيت الواحد؟

ام �سارع اىل احت�سانها وتبنيها؟ االلتفاف حولها؟ هل عربت هذه “الق�سية” عن نب�س احل�رشي 

الب�سيط املعادي للبدو؟ ماذا كان موقف “احل�رش” العام؟

هنا اأحاول؛ عرب عدة �سواهد - مالحظات اأن اأبني موقف “احل�رش” الوا�سح يف دعمه لهكذا 

اأطروحات؛ بتو�سيحي للدعم العام الذي حازته هذه االطروحات �سد “ البدو” اأجنح بتبيان حمددة 

من حمددات ال�رشاع االجتماعي احل�رشي - البدوي حمليا:

الرئي�سي حلملته  نتيجة جعلها االإطار  لهذه االطروحات؛  الرا�سد  النائب علي  تبني  نتيجة   - 1

االنتخابية؛ راأى ا�سوات ناخبيه تقفز جنونيا؛ فحاز املركز الثاين يف انتخابات 09 بعد اأن 

كان يف املركز ال�سابع قبلها بعدة اأ�سهر يف انتخابات 08.

بل اأن من بني جميع نواب 08 يف الدائرة الثانية الذين اأعيد انتخابهم يف 09؛ النائب “علي 

الرا�سد” هو الوحيد الذي ا�ستطاع زيادة عدد ناخبينه 924 �سوت؛ يف حني خ�رش “مرزوق 

الغامن” 3291 �سوت؛ خ�رش “جا�سم اخلرايف” 4367 �سوت؛ خ�رش “جمعان احلرب�س” 

دميثري”  “خلف  خ�رش  �سوت؛   3596 عي�سى”  بن  �سلطان  “خالد  567 �سوت؛ خ�رش 

624 �سوت؛ خ�رش “حممد املطري” 2576 �سوت”123.

 ”Herb“ 123- أنظر االرقام التي حازها كل مرشح في انتخابات 08 و انتخابات 09 كما في قاعدة بيانات
Herb , Michael. Kuwait politics database. Retrieved April 10, 2010 from http://www2.
gsu.edu/~polmfh/database/database.htm
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09؛  2 - الرقم االنتخابي ال�سعب الذي حازه مر�سح مغمور حممد اجلويهل يف انتخابات 

هو دليل اآخر على �سعبية هذه االطروحات “ح�رشيا”؛ فالربنامج االنتخابي للمر�سح انح�رش يف 

“معاداة البدو”؛ “الرد على اإ�ساءات البدو للح�رش باإ�ساءت مماثلة”. بهكذا برنامح ا�ستطاع “حممد 
اجلويهل” احل�سول على 3508 �سوت انتخابي123.

ح�سبة بدو: 

- عدد الناخبني “احل�رش” يف الدائرة الثالثة يقف عند 39720 ناخب “ح�رشي” 124.

- لغياب االح�سائات الر�سمية حول ن�سبة الت�سويت يف انتخابات 09؛ �ساأفرت�س ن�سبة ت�سويت 

مرتفعة جدا %75. 

- املر�سح حممد اجلويهل ح�سل على 3508 �سوت انتخابي.

اذا فعليا 1 من كل 8 ناخبني “ح�رش” �ساركوا بالعملية االنتخابية �سوت للمر�سح حممد اجلويهل 

والطروحاته املعادية “للبدو”. هذه ن�سبة عالية تعك�س وجود تربة ممهدة يف ال�سارع احل�رشي لتبني 

اآراء معادية للبدو.

3 - حني تداعى “البدو” للتجمع يف ندوات جماهيريية �سد هجوم حممد اجلويهل ال�رش�س 

من  اأحدا  يفكر  مل  “احل�رشي”؛  التمثيل  غاب  العقيلة(؛  ندوة  االندل�س؛  )ندوة  جتاهم 

“احل�رش” بابداء الت�سامن اأو ا�ستنكار هجوم “اجلويهل” �سدهم.
 ماذا يعك�س هذا؟.

احمد  ال�سحفي  الكاتب  الوطني؛  التحالف  ممثلوا  على  اقت�رشت  “ح�رشيا”  احل�سور  فقائمة   

الديني؛ الكاتب ال�سحفي حممد اجلا�سم؛ النائب ال�سابق عبدالله النيباري؛ النائب ال�سابق فهد اخلنة؛ 

النائب عبدالرحمن العنجري.

�سيا�سيا هم جميعا اأخف من “الري�سة”؛ جميعهم مهم�سني بدون اأي نفوذ �سيا�سي اأو اجتماعي 

و مواقفهم اذا افرت�سنا “جتاوزًا” �سدقها فانها ال متثل اال �سخو�سهم املعزولة عن جمرى ال�سيا�سة 

“احل�رشية”.

 ”Herb“ 123- أنظر االرقام التي حازها كل مرشح في انتخابات 08 و انتخابات 09 كما في قاعدة بيانات
Herb , Michael. Kuwait politics database. Retrieved April 10, 2010 from http://www2.
gsu.edu/~polmfh/database/database.htm

124- إحصائية مجلس الوزراء حول أعداد الناخبني حسب توزيعهم اإلثني الصادرة بتاريخ 1 يوليو 2007؛ أنظر صحيفة 
الراي؛ الصفحة االولى؛ بتاريخ 12 ابريل 2008.
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- ماذا ميثل كاتب يعي�س على هام�س ال�سيا�سة املحلية باآراء مارك�سية متطرفة كالكاتب احمد 

الديني؛ “حني خا�س انتخابات 1996 بالدائرة الثامنة حل يف املركز ما قبل االخري ومل 

ي�ستطع اإحراز اكرث من 98 �سوتا”125.

احتفالية توجه �سد رئي�س احلكومة؛  اأية  بالطبع �سيح�رش  الكاتب حممد عبدالقادر اجلا�سم   -

خ�سومته ال�سخ�سية معه ال حتتاج بيان؛ لكن ماذا ميثل حممد اجلا�سم؟ 

     ال�سارع ال�سعبي “احل�رشي” نف�سه لفظ حممد عبدالقادر اجلا�سم مرتني؛ هو بعيد كل البعد 

عن ادعاء “متثيل احل�رش”. يف الدائرة الثانية 08 ح�سل على املركز 17؛ يف الدائرة الثالثة 

09 ح�سل على املركز 19 126.

- اما فهد اخلنة وعبدالله النيباري فيمثالن حاالت متكررة على ال�ساحة ال�سيا�سية املحلية: نواب 

خ�رش  حني  يف  خا�سها  انتخابات  اآخر  اخلنة  فهد  “خ�رش  الناخبني   لثقة  خا�رشين  �سابقني؛ 

عبدالله النيباري اآخر ثالثه” ينتهزون اأي فر�سه �سانحة للظهور االعالمي.

      يف ظني لو كانوا نوابا ملا فكرا باحل�سور ا�سال. حتى ح�سورهم ال ميثل تياراتهم ال�سيا�سية 

“التيار ال�سلفي مثال منح ثقته للوزير يف اال�ستجواب الالحق”.
- ال�سخ�سية “احل�رشية” الوحيدة التي تتمتع “ب�سي من االهميه ال�سيا�سية” كانت ممثل التحالف 

الوطني يف جمل�س االمة النائب عبدالرحمن العنجري؛ بخفة �سيا�سية ال يجيد غريها ح�رش 

الندوة؛ لكنه “وكالعادة” ا�ستجابة ل�سغوط �سعبية من اأهايل دائرته �رشعان ما �سحب توقيعه 

من “ببان جلنة االنقاذ”؛ ثم مل يكتفي بالت�سويت �سد طرح الثقة بوزير االعالم باال�ستجواب 

املتعلق بالق�سية؛ لكنه عاد واأعلن اأن العدو احلقيقي للوحدة الوطنية هو م�سلم الرباك ولي�س 

اأي �سخ�س اآخر 127.

 ”Herb“ 125- أنظر قاعدة
Herb , Michael. Kuwait politics database. Retrieved April 10, 2010 from http://www2.
gsu.edu/~polmfh/database/database.htm

126- يحلو للجاسم الزهو “بقاعدة قرائية” يضعها عند 25 الف قارئ ملقاله االسبوعي؛ ما يفشل محمد اجلاسم في 
فهمه أن هذه “القاعدة القرائية” املزعومة عندما تقرأ له فانها ال تقرأ القتناعها بآرائه؛ هنا تلعب “الطبيعة الكويتية” 
دورها: “بالغة شف”؛ “خل نضحك”؛ “خل نشوف اشعنده اجلاسم” ثم لنكن صرحاء؛ كثير من ما يقوله ال يعدو أن يكون 
االنتخابات أختار الغالبية عدم التصويت  “حجي حرمي اب قعدة شاي الضحى”؛ لكن عندما حانت حلظة احلقيقة – 

له. ال أحد يأخذ آرائه بجدية.
“بحسبة بدو اخرى”؛ يقرأ للجاسم 25 الف قارئ اسبوعي؛ لكن يصوت له انتخابيا فقط 2527 ناخب في 2008؛ 2593 

ناخب في 2009؛ البقية ال تشتري مزاميره؛ ترفضه.
127 - أنظر لقاء النائب “عبدالرحمن العنجري” في صحيفة الصباح؛ بتاريخ 2010/3/28.
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طموح  اإما  يحركهم  �سخ�سي؛  دافعهم  بع�سهم  معزولة؛  حاالت  ميثلون  “احل�رش”  هوالء  اذا 

�سيا�سي اأو عداوة �سخ�سية مع النظام اأو �سذاجة �سيا�سية �رشيحة.

لكنهم جميعا ي�سرتكون يف �سيء واحد فقط: فقدانهم “التفوي�س ال�سعبي”  للتعبري عن موقف 

.”Political Mandate“   احل�رش” العام“
4 - يف اال�ستجواب الالحق لوزير االعالم احمد العبدالله جتلى املقيا�س احلقيقي لنب�س ال�سارع 

“احل�رشي” يف مواقف نوابهم؛ فقط 4 نواب ح�رش من 15 نائب ح�رشي �ساندوا البدو 
وطرحوا الثقة بالوزير امل�ستجوب.

اذا هذه ال�سواهد ت�سع االمور بن�سابها ال�سحيح؛ �سوت “احل�رش” بكثافة للنائب علي الرا�سد و 

املر�سح حممد اجلويهل عندما رفعوا وللمرة االوىل راية “ح�رشية” �سد املمار�سات “البدوية”؛ مل 

يت�سامن “احل�رش” مع “البدو” حني نالهم كم من اال�ساءات - احلقائق على يد حممد اجلويهل؛ 

ويف اال�ستجواب الالحق مل يجد النواب “احل�رش” اأن االهانات التي حلقت “بالبدو” - �رشكائهم 

يف الوطن �سبب كايف يدفعهم لطرح الثقة بالوزير.

هذا ال�رشاع االجتماعي الذي ا�ستطعنا تتبع مظاهره ال�سيا�سية وا�سحة للعيان منذ جمل�س 1999 

اأو من تخطيط  تيلفزيوين  اللحظة؛ من اخلطاأ افرتا�سه ردة فعل فورية على برنامج  لي�س وليد  هو 

 Post hoc ergo propter“ مغالطة  االفرتا�س  هذا  “باملنطق” مثل  متجن�س حديثا؛  ايراين  عميل 

hoc”: تقوم على فهم خاطيء لت�سل�سل االحداث؛ كون احلدث “ب” جاء بعد احلدث “اأ” ال يعني 

البته اأنه م�سبب بفعل احلدث “اأ ”؛ كون نقمة “البدو” الكربى ظهرت معاملها بعد ظهور “اجلويهل” 

ال يعنى اأبدا انها م�سببه بفعل هذا الظهور.

هو �رشاع ناجت عن اإفرازات �سنني من الهجوم “البدوي” املتوا�سل على املراكز “احل�رشية” يف 

الدولة - املجتمع؛ �سيا�سيا تخفى هذا ال�رشاع االجتماعي حينًا حتت ظل ال�رشاع الليربايل - الديني؛ 

لكن  االجتماعي”؛  الرفاه  دولة  مقابل  احلر  ال�سوق  “اقت�ساد  املت�سادة  االقت�سادية  التوجهات  اأو 

االن �سقطت كل االقنعة؛ هو �رشاع اجتماعي بارز املالمح؛ دميومته مرهونة بالرتكيبة االجتماعية 

الكويتية املتنافرة.

ثانيا ال�رشاع االجتماعي يف اإطاره االقت�سادي:

ت�سافر بدء االنتاج البرتويل عام 1946 يف الكويت مع الك�ساد العاملي الذي اأ�ساب �سوق اللوؤلوؤ؛ 

لالإيذان مبيالد حقبة جديدة من التطور االقت�سادي - االجتماعي؛ اذ �سوهت هذه التطورات العالقات 

االنتاجية القدمية القائمة على جتارة الغو�س والنقل البحري؛ بعدها ا�سطرت الطبقة الربجوازية القدمية 

للرتكيز على اال�ستثمار الداخلي  يف جمال االن�ساءات “البناء” وجتارة اال�سترياد.
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االنتاجية  العالقات  انهيار  عند  نف�سها  جتديد  ا�ستطاعت  التي  القدمية؛  الربجوازية  الطبقة  هذه 

القدمية واعادت اإحياء نف�سها ب�سورة “راأ�سمالية وطنية” تكونت يف غالبيتها من العوائل احل�رشية 

التام  الغياب  الرتانزيت؛  بتجارة  ثرواتها عرب اجيال  �سيعية حمدودة؛ �سنعت  اإ�سافة ال�رش  الكبرية 

الكويتية؛ غيابهم هذا  االجتماعية  الرتكيبة  اىل  املتاخر  دخولهم  مرجعه  الطبقة  هذه  يف  “للبدو” 
�سيظل ملحوظ اىل احلقبة احلالية.

جوع ال�سوق املحلي الهائل امل�ساحب لفرتة بناء الدولة و التو�سع العمراين )1970-1961( 

مكن هذه الطبقة التجارية من ا�ستغالل خرباتها املرتاكمة من �سابق عملها يف  جتارة الرتانزيت يف 

جتميع وتركيز الرثوة وبناء مواقع ا�سرتاتيجية لها يف البناء االقت�سادي للدولة. كما عمل املال النفطوي 

الفائ�س عقب الفورة االوىل )1973-1985( والفورة الثانية )2003 -2010(؛ اإ�سافة لنمط 

وذهنية ا�ستهالكية جمتمعية جديدة  )1991- ( على زيادة الطلب على ال�سلع واخلدمات؛ و اأغلبها 

حمتكرة بوا�سطة الوكاالت احل�رشية التابعه لنف�س الطبقة الربجوازية القدمية ذات الغالبية “ احل�رشية”؛ 

هذا كله �ساهم يف احكام �سيطره هذه الطبقة القدمية على مفا�سل النظام االقت�سادي الكويتي.

لظروف الوالده الهجينة للراأ�سمالية الوطنية الكويتية “ذات الغالبية احل�رشية والغياب البدوي”؛ 

البد من النظر يف خ�سائ�س منط االنتاج “�سبه الراأ�سمايل” لالقت�ساد الكويتي يف الوقت احلا�رش:

- ال�سباب مفهومة؛ الراأ�سمالية الكويتية ا�ستعا�ست عن القاعدة االنتاجية ال�سناعية والزراعية 

املالية؛  الو�ساطة  قطاع  ممثلة يف  املحلي؛  لل�سوق  وموائمة  ربحا  اأكرث  اأن�سطة  على  بالرتكيز 

التجارة واال�سترياد؛ اإ�سافة للقطاع اخلدمي واالن�سائي.

التجاري  االرتباط  هذا  ومناق�ساته.  احلكومي  القطاع  هو  االقت�ساد  لهذا  اال�سا�سي  العميل   -

اأخل بتوازن القوى التقليدي بني احلكام والطبقة التجارية؛ اذ بينما ا�ستطاعت هذه الطبقة 

وعن طريق �سالح ال�رشائب التي تدفعها للحاكم على اإجباره على القبول مبجل�س �سورى 

يف  اال�سعف  الطرف  هي  ا�سبحت  املدنية  الدولة  بتاأ�سي�س  1939؛  د�ستور  1921؛ 

النجاح  فاأن  ما  ب�سكل  ال�رشائب.  النفط عن  بعائدات  ا�ستغنى  الذي  عالقاتها مع احلاكم 

يف االعمال ا�سبح مرتبط جزئيا باالرتباط مبوؤ�س�سة احلكم؛ فظهر �سكل كروين للراأ�سمالية 

.”Crony Capitalism“ الكويتية

اأي�سا منط انتاجي يعتمد يف منوه؛ اىل حد ما؛ على امل�ستهلك  - اإ�سافة للعميل احلكومي؛ هو 

و�سلع  خدمات  بيع  على  يعتمد  هو  هذا  يف  “Consumption-led Growth”؛  النهائي 

بالتجزئة جلمهور امل�ستهلكيني؛ ثقافة ال�رشاء واال�ستهالك اجلديدة فتحت ا�سواق جديدة لنمو 
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128- رغم أن أرقام شبه رسمية تضع عدد الكويتيني العاملني بالقطاع اخلاص مبا يقارب 68 الف موظف؛ يشكلون %20 
من إجمالي القوى العاملة الوطنية؛ لكن هذه االرقام ال تعكس أبداً حقيقة الوجود الوظيفي الكويتي في القطاع اخلاص؛ 
هذه نسبة متضخمة؛ سياسة التوظيف الوهمي عملت على تضخيمها؛ هي تشمل طالب جامعات؛ عاطلني عن العمل؛ 
ربات منازل؛ جميعهم سجلوا في نظام التأمينات احلكومي للحصول على دعم العمالة الكويتية في القطاع اخلاص حسب 
قانون 19 لسنه 2000. تفتيش روتيني على العمالة الكويتية في القطاع اخلاص بسنة 2008 وجد أن من إجمالي 75 
شركة مت تفتيشها 50 حاله غير متواجدة؛11 مغلقا؛ 5 غير قائم؛ بينما في 9 شركات فقط  تواجد املوظفني على رأس 

عملهم. نستطيع افتراض أن عدد الكويتيني العاملني بالقطاع اخلاص فعليا أقل بكثير من العدد املتداول. أنظر
لقاء مديرة ادارة صرف املزايا املالية في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة؛ صحيفة النهار؛ 

بتاريخ 2008/3/3.
املوجز االقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني؛ صحيفة الوطن بتاريخ 2010/5/15

للطبقة  االجتماعية  اخللفية  في  بالتفصيل  قمت  احلكومية؛  التجنيس  لنتائج سياسات  تتبعنا  129- في ص55؛ وضمن 
املناقصات  لدى جلنة  املصنفة  والشركات  املالية  لالوراق  الكويت  في شركات سوق  كما هي ممثلة  الكويتية  البرجوازية 

املركزية.

النخبة التجارية القدمية؛ ق�سم من هذه النخبة القدمية حتول اىل “كومربادورية” �رشيحة.

- يتفرد منط االنتاج الراأ�سمايل الكويتي عن غريه باعتماده على عمالة وافده رخي�سة بدال من 

العمالة الوطنية الباه�سة التكاليف128؛ هو اأمر مفهوم لناحية القطاعات التي يعمل بها هذا 

االقت�ساد؛ اإ�سافة اأن الثقافة الكويتية التقليدية ال حتبذ طبيعة عمل وظائف القطاع اخلا�س؛ 

اأنه  على  له  ينظر  الكثري  جعل  هذا  امل�سمون؛  املريح؛  احلكومي  القطاع  منه  بدال  وتف�سل 

اقت�ساد طفيلي؛ ياأخذ وال يعطي.

القطاع  �رشكات  على  ال�رشائب  لفر�س  بعد  ال�رشورة  جتد  مل  املالية  والوفرة  الرفاة  دولة   -

اخلا�س؛ هذا جعل الكثري ينظر له على اأنه اقت�ساد طفيلي؛ ياخذ وال يعطي.

النيوكال�سيكي ال  للتعريف  “وفقا  االنتاج  بعوامل  القدمية وحتكمها  التجارية  الطبقة  اأ�سبقية   -

املارك�سي” مكنتها من احتكار ال�سوق املحلي؛ وتكوين “اوليجاركية” اقت�سادية مهيمنة.

اذا بعد نظرتنا الق�سرية للطبقة الربجوازية العليا يف املجتمع الكويتي؛ تاريخية تكونها؛ تركيبها 

االإثني “خلفيتها االجتماعية” 129؛ خ�سائ�س منط انتاجها االقت�سادي؛ نلتفت لالآخرين؛ ماذا عن 

باقي “الطبقات احل�رشية” يف جمتمع ما قبل النفط؟ كيف ا�ستطاعوا ت�سكيل و�سعهم االجتماعي 

- االقت�سادي يف الرتتيبية الطبقية حلظة انهيار عالقات االنتاج القدمية؟ وماذا عن “البدو” الذين 

و�سلوا متاأخرين اىل الرتكيبة االجتماعية الكويتية؟

عامل التثمني احلكومي كان له تاأثري هام على ميكانيكية احلراك االجتماعي يف مرحلة بدايات 

الدولة املدنية؛ ت�سافرت الفر�س التجارية ال�سهلة يف ذلك الوقت مع اأموال التثمني احلكومية يف 

اىل  “بحارة”؛  العاملة  واحلرفيني” والطبقة  الدكاكني  “اأ�سحاب  الو�سطى  الطبقة  من  الكثري  نقل 

الوقت وحاجة  ذلك  ال�سهلة يف  اجلامعي  التعليم  فر�س  االخر كان  العامل  اأف�سل؛  طبقية  مواقع 
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البريوقراطية احلكومية املت�سخمة للمزيد من حملة ال�سهادات لتوىل منا�سب ادارة عليا مما �ساهم يف 

حراك اجتماعي اىل االأعلى؛ هذه التغريات االقت�سادية واالجتماعية افادت “احل�رش” و“ال�سيعه”؛ 

لكن هذا كله مل ي�ستفد منه “البدو”.

 مل ميلك “البدو” الرحل منازل كي يتم تثمينها؛ مل يعي�سوا اال يف ال�سحراء اأو ع�سي�س البلدية؛ 

مل يوؤمن البدو باأهميه التعليم يف هذه املرحلة؛ اإ�سافة للعامل االهم: الغالبية العظمى منهم مل يدخلوا 

اال متاأخرا اىل الدولة؛ كما اأن املتجن�سني اجلدد “113 الف فقط ما بني 1981-1988”130؛ 

وجلهم من البدو اأغلبهم من ذوي الدخول املتوا�سعه وامل�ستوى التعليمي - الثقايف املنخف�س.

ابناء  عك�س  ال�سفلى؛  االجتماعية  الطبقات  يف  “البدو”  اأغلب  لتكتل  دفعت  العوامل  هذا 

“احلا�رشة” الذين ا�ستطاع الكثري منهم ال�سعود اجتماعيا يف فرته 1961-2010؛ اما با�ستخدام 
اأموال التثمني؛ اأو نتيجة الفر�س اال�ستثمارية ال�سهلة يف فرتة بناء الدولة؛ اأو نتيجة حل�سولهم على 

تعليم عايل يف فرته تو�سع البريوقراطية احلكومية.

لكن بالطبع هذا ال ين�سحب على كل “احل�رش”؛ لي�س كل احل�رش جتارًا اأو ميا�سري ماديا؛ هذا 

لي�س ما نقوله؛ اال�سكالية تربز اأن “البدو” يرونهم كذلك؛ ق�سية الدواوين املخالفة المالك الدولة 

2008 منوذج وا�سح لهذا: عندما ا�سطفت الغالبية احل�رشية خلف احلكومة الزالتها وا�سطف جميع 

البدو �سدها؛ كانت مرافعه البدو الوحيدة هي مقارنتها بال�ساليهات وق�سائم ال�سويخ ال�سناعية اللتان 

تعود ملكياتهم اىل بع�س احل�رش؛ العقل اجلمعي “البدوي” يوؤمن اأن لدى جميع احل�رش �ساليهات؛ 

واأن لدى جميع احل�رش ق�سائم بال�سيوخ ال�سناعية؛ هو يطمح للم�ساومه؛ فليحتفظ البدو بدواوينهم 

املخالفه ويحتفظ احل�رش ب�ساليهاتهم وق�سائهم ال�سناعية.

 نظرة )البدوي( الب�سيط؛ املوظف احلكومي حكما؛ “للح�رش” على انهم جميعا جتار؛ مل ت�سهم 

اال يف اذكاء نار ال�رشاع احل�رشي - البدوي؛ فربز خطاب “مظلومية بدوية” جديد ي�ستكي من 

الهيمنة االقت�سادية “احل�رشية”.

التجار  اأغلب  لكن  جتارًا؛  “احل�رش”  كل  لي�س  اأن  �سحيح  هو  احلقائق؛  يغري  ال  هذا  لكن 

“ح�رشًا”131.
ي�سكل  االجتماعية:  للطبقات  الب�سيطة  االإثنية  الرتكيبة  هذه  فهم  يف  “البدوي”  العقل  يف�سل 

“احل�رش” الغالبية العظمى من الطبقة الربجوازية العليا؛ وي�سكلون ن�سبة كبرية من الطبقة الو�سطى؛ 
يف مقابل التكد�س “البدوي” يف الطبقات ال�سفلى.

130 - املجموعة االحصائية في 25 سنة، عدد خاص، 1995، ص 40، وزارة التخطيط.
131- أنظر ص55.
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درا�سة “Herb” تف�سل يف هذا؛ باال�ستفادة من �سجالت الناخبني؛ فرز عينات الناخبني؛ ح�سب 

الوظيفة؛ كال ح�سب دائرته االنتخابية؛ وفقا لنظام دوائر املجل�س البلدي 2005 132. 

قمت مبعاجلة هذه البيانات كاالآتي؛ ق�سمت الدوائر االنتخابية اىل جمموعتني ح�سب الت�سنيف 

الفئوي؛ جمموعة متثل دوائر “ح�رش - �سيعه” وجمموعة اأخرى متثل الدوائر “البدوية” بالكامل 

133؛ قمت بفرز الوظائف اىل 4 فئات ح�سب م�ستواها االجتماعي:

1 - الربجوازيه العليا: وت�سمل التجار 

املهند�سني؛  االطباء؛  اجلامعه؛  اأ�ساتذه  الدبلوما�سيني؛  وت�سمل  العليا:   - الو�سطى  الطبقة   -  2

املحا�سبني؛ املحامني؛ املدراء.

3 - الطبقة الو�سطى: وت�سمل املدر�سني؛ املوظفني احلكومني؛ �سباط؛ �سباط احلر�س الوطني.

الفنيني؛ العمال؛  “petit bourgeois”134: وت�سمل رجال االطفاء؛  4 -  الربجوازية الو�سيعه 

احلرا�س؛ �سائقني؛ العاطلني عن العمل؛ ع�ساكر؛ ع�ساكر احلر�س الوطني.

ثم قمت بتجميع اأعداد الناخبني يف كل فئة من هذه الفئات الوظيفية يف جمموعتني خمتلفتني؛ اإحداها 

متثل الدوائر ذات الغالبية “احل�رشية - ال�سيعية” واالخرى متثل الدوائر ذات الغالبية “البدوية”

كما يف اجلدول االآتي:

الدوائر ذات الغالبية البدويةالدوائر ذات الغالبية احل�رشية - ال�سيعية

897276الطبقة الربجوازية العليا

53052142الو�سطى – العليا

16732315الطبقة الو�سطى

11187075الربجوازية الو�سيعة

132- الدراسة منشورة مبوقع “Herb” أنظر 
Herb, Michael. Kuwait politics database. Retrieved April 12 , 2010 fromhttp://www2.
gsu.edu/~polmfh/database/database.htm

- سجالت الناخبني التي استسقى منها “Herb” أرقامه كانت موجودة لفتره بسيطه على موقع وزارة الداخلية الرسمي 
قبل إزالتها. حتسبا الي تعديالت قد يجريها الحقا قمت بوضع نسخه من الدراسه باملالحق.

تشمل الدوائر “االولى؛ الثانية؛  133- وفقا لتقسيمة املجلس البلدي احلالية؛ فإني اعتبرت دوائر “احلضر؛ الشيعه” 
الثالثة؛ الرابعه”؛ بينما دوائر “البدو” تشمل الدوائر “اخلامسة؛ السادسة؛ السابعة؛ الثامنة؛ التاسعة؛ العاشرة”. 

القوي فيها؛ كما اضطريت لوضع  الوجود احلضري والشيعي  رغم  “بدوية”  الدائرة اخلامسة دائرة  - اضطريت العتبار 
“احلضر” و“الشيعه” في بوتقه واحدة وذلك للتداخل القوي في أماكن سكنهم وفقا لنظام الدوائر العشر للمجلس البلدي.

134- كنت العتبرهم “طبقة عاملة”؛ لكن طبيعة الدولة الريعية الكويتية؛ ومستوى البدالت / الكوادر املرتفع مينعني 
من ذلك.
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بتحويل هذه االرقام اىل ن�سب مئوية كما يف اجلدول االآتي:

الدوائر ذات الغالبية البدويةالدوائر ذات الغالبية احل�رشية - ال�سيعية

23.5%76.5%الطبقة الربجوازية العليا

29%71%الو�سطى – العليا

58%42%الطبقة الو�سطى

86.4%13.5%الربجوازية الو�سيعة

من هذا اجلدول ن�ستخل�س احلقائق االآتيه:

اأغلبية  بينما   %86 “البدوية”  الغالبية  ذات  الدوائر  يف  ترتكز  الو�سيعة  الربجوازية  اأغلبية   -

الطبقات العليا )الربجوازية العليا 76%؛ و الطبقة الو�سطى - العليا 71%( ترتكز يف الدوائر 

ذات الغالبية “احل�رشية - ال�سيعية”.

الغالبية  “البدوية” 58% والدوائر ذات  الغالبية  - الطبقة الو�سطى تتوزع ما بني الدوائر ذات 

“احل�رشية”%42.
ومع علمي باأن هذه النتائج تقريبية؛ بل لعلها “نوعية” مع هام�س دقة وا�سع ن�سبيا؛ لكني اأرى اأهميتها 

تظهر اذا ما نظر اليها لي�س بدالالتها الذاتية وامنا كم�سدر للمقارنة ومعرفة االجتاهات العامة لي�س اال 135.

واذ حتتل غالبية “بدوية” اأ�سفل الهرم الطبقي الكويتي يف مقابل هيمنه “ ح�رشية “ لقمة الهرم 

الطبقي؛ فان هذا مرجعه ال�سبقية و�سولهم للكويت وتكوينهم للرثوة.

موقع “البدو” ال�سفلي يف الرتكيبة الطبقية يلقي ال�سوء على مواقف ممثليهم يف الربملان؛ اذ لطاملا 

كان اخلطاب البدوي يف جمل�س االمة خطاب �سعبوي يهاجم الطبقة الربجوازية احل�رشية؛ فبينما اأيد 

غالبية احل�رش- النواب قانون تعزيز اال�ستقرار املايل 09 عار�سته اأغلبية بدوية نيابية؛ حتى اأن هذا 

القانون مل يعرب القنوات الد�ستورية اال بعد اأن مت تقدميه يف �سورة مر�سوم �رشورة اأثناء فرته حل 

جمل�س االمة 136؛ فلم ي�ستطع البدو- النواب تاأمني اأغلبية خا�سة ال�سقاطه.

االجتماعية   - االقت�سادية  الرتكيبة  يف  ال�سفلى  “البدوية”  املواقع  املعربه عن  النيابية  املواقف 

135- محصلة هذه “املعاجلة” تتفق مع النتائج السابقة التي وصلنا اليها عند فحصنا للخلفية االجتماعية لـ “امللكيات 
املعلنه” بالبورصة الكويتية و الشركات املصنفة  لدى جلنة املناقصات املركزية.

136- في شبهه؛ بل مخالفة دستورية صريحة؛ لم يعرض هذا القانون في جلسة مجلس االمة االفتتاحية 09؛ بل أحيل 
الى اللجنة املالية للتعديل عليه؛ في هذا مخالفة دستورية للمادة 71؛ التي تنص على وجوب عرض مراسيم الضرورة 

خالل 15 يوم من تاريخ صدورها اذا كان مجلس االمة قائما أو في أول اجتماع له بحالة احلل.
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تكررت يف قوانني اإ�سقاط القرو�س؛ رمزية هذا القانون تكمن يف �سدق تعبريه عن الرتكيبة الطبقية 

الكويتية؛ كاأي قانون �سعبوي؛ تاأييده يكون دائما من الطبقات االجتماعية االأدنى ومعار�سته تكون 

دائما من الطبقات االأعلى. عند طرح القانون مبجل�س 06 وقف 19 من اأ�سل 25 نائب بدوي 

مع القانون )84%(؛ بينما ا�سطف 18 من 20 نائب ح�رشي �سده )90%(؛ وعندما تكرر طرحه 

ب�سورة اإ�سقاط فوائد القرو�س يف جمل�س 09 اأيده كافة النواب البدو )100%(؛ يف حني 12 من 

15 نائب ح�رشي رف�سه )%80( 137.

وحتى عند مناق�سة قانون ذو طبيعية اقت�سادية فنية بحته؛ قانون اخل�سخ�سة 2010 منوذجا؛ نرى 

اأن جميع البدو- النواب �سوتوا �سد القانون )100% (؛ يف مقابل 13 نائب “ح�رشي” من ا�سل 

15 يوافقون على القانون )%86(138.

يف�رش هذا اال�سطفاف “البدوي” القوي خلف معار�سة هذا القانون ظاهريا على االقل؛ بان 

القوى االجتماعية البدوية التي ينتمي معظمها للطبقة الو�سطى و ما دون الو�سطى وتعمل بوظائف 

مب�ساحلها  �سار  اأنه  على  القانون  لهذا  نظرت  )Dead End Jobs(؛  وظيفيا   م�سدودة  حكومية 

االقت�سادية “اخلوف على م�ستقبلها الوظيفي؛ اخلوف من ارتفاع تكلفة اخلدمات على امل�ستهلك”.

 لكن قراءة ن�س القانون تنفي هذا ال�رشر:  يتيح القانون للموظف يف القطاع املر�سح للخ�سخ�سة 

ال�رشكة  مع  املميزات  بهذه  يحتفظ  اأو  احلالية  مميزاته  بنف�س  اآخر  قطاع حكومي  اأي  اىل  ينتقل  اأن 

اجلديدة؛ اأو يحال اىل التقاعد مبكافاة نهاية خدمة جمزية؛ اما جانب تكلفة اخلدمات املقدمة للعامه 

فقد ن�س القانون على ثبات �سعرها وعدم تغيريه اال مبوافقة املجل�س االأعلى للخ�سخ�سة احلكومي؛ 

هذه املميزات تدفع لالعتقاد بوجود دوافع اأخرى اأكرث اقناعا قد تكون ا�سطفت مع هذا ال�سبب 

لدفع “البدو” ملعار�سة هذا القانون.

 احلقيقه اأنه نظر البدو “نوابا وقوى اجتماعية”  للقانون على اأنه بيع للبلد اىل متنفذين ينتمون 

للطرف االخر من ال�رشاع االجتماعي “احل�رش وال�سيعة”؛ وبالطبع يف خ�سم ال�رشاع االجتماعي 

الذي ي�سهده البلد كان يف غري الوارد لهم اأن يقوموا بال�سماح للطرف االخر بتحقيق انت�سارات اأو 

نقاط على ح�سابهم فقاموا مبعار�سة القانون.

اأخرى؛ مت ادجلتها خلدمة طرف �سد طرف يف هذا ال�رشاع  تكرر االمر ذاته مب�ساريع قوانني 

التمويل  حركة  فعليا  �سلت  فهي  النموذج؛  هذا  تخدم   2008 ل�سنه   9 8؛  قوانني  ؛  االجتماعي 

العقاري بالبلد؛ اإ�سافة اىل انها اأقرت �رشيبة على اأرا�سي ال�سكن اخلا�س غري امل�ستغلة.

 ”Herb“ 137- ملواقف النواب أنظر قاعدة
Herb , Michael. Kuwait politics database. Retrieved February 18, 2010 from http://www2.
gsu.edu/~polmfh/database/database.htm

138- صحيفة الوطن؛ 2010/5/12.
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من اأقرها؟ الغالبية “البدوية” يف جمل�س االمة.

من ت�رشر منها؟ كيانات اقت�سادية “ح�رشية”.

الطبقات  القانون؛  املت�رشرة من هذا  “احل�رشية” هي  العليا  الربجوازيا  لي�س فقط  احلقيقة؛  يف 

“احل�رش”  اأ�سلفنا ميثل  التمويلية. و كما  ال�رشائية -  انذار ت�ساءلت قدراتها  الو�سطى بدون �سابق 

قمة وو�سط هرم الت�سل�سل الطبقي: كانوا عر�سة لتاأثري هذا القانون؛ بينما “البدو” املتكد�سني بقاع 

- قاعدة الهرم مل يت�رشروا من القانون: �سعف مداخيل الطبقات ال�سفلى متنعهم من اال�ستفادة من 

القنوات التمويلية مع اأو بدون هذا القانون؛ فلم يخ�رشوا �سيئا باإقراره؛ بل ا�ستفادوا من انخفا�س 

اأ�سعار العقارات الالحق.

املعارك  هذه  يف  البدوي   - احل�رشي  االجتماعي  ال�رشاع  من  االقت�سادي  اجلانب  يربز  اذا 

الطبقة  اإثخان جراح  اىل  االقت�سادي  اال�ستقرار  لقانون  معار�ستهم  “البدو” من  ال�سيا�سية؛ هدف 

الربجوازية “احل�رشية” املت�رشرة بعد االزمة املالية العاملية 07 متهيدا ال�سقاطها كليا؛ و بينما ي�ستخدم 

“احل�رش” اآلية اخل�سخ�سة لوقف النفوذ “البدوي” املتزايد يف البريوقراطية العليا احلكومية. تخدم 
الكويتية  الربجوازية  التجارة وال�سناعة - معقل  “البدوي” على غرفة  النيابي  الهجوم  دمياجوجية 

القدمية غر�س زيادة الر�سيد ال�سعبي لهوالء النواب على ح�ساب التجار “احل�رش” املكروهني لدى 

القاعدة االنتخابية “البدوية”.

�       �       �

�رشاع  من  الكويتية  ال�ساحة  على  موؤخرا  يحدث  ما  لتف�سري  يبقى اأن ن�سوب “فر�سية” ت�سعى 

اجتماعي ح�رشي - بدوي على اأنه فتنه “وقتية”؛ “م�سببة” من قبل تكتالت متنفذه ذات اجندات 

اقت�سادية؛ بت�رشرها من مواقف املعار�سة “ البدوية “ حتاول �سغل ال�سارع الجل مترير تعديات على 

املال العام.

االقت�سادي   - االجتماعي  ال�رشاع  نظرية  اإ�سقاط  حتاول  الفر�سية  هذه  علمي؛  وعي  بدون   

املارك�سية على الواقع املحلي يف مقابل تخليها عن نظرية ال�رشاع االجتماعي التقليدية

 لكن حقيقة االمر اأن هذه املزاعم والفر�سيات ال تلبث اأن ت�سطدم بجدار الواقع: هذه الفر�سية 

“احل�رشي” و“البدوي” يف جملة  الفئوي  النيابي  الوقتية” التف�رش �رش اال�سطفاف  “التي تدعي 
ا�ستجوابات منذ منت�سف الت�سعينيات 139. فدميومة هذا ال�رشاع االجتماعي تنفي وجود اأيدي خفية 

خلفه فهو مدفوع دائما بفعل دوافعه الذاتية.

139- راجع ص 78.
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هذه الفر�سية ال تف�رش الرقم االنتخابي ال�سعب الذي حازه املر�سح “حممد اجلويهل” يف انتخابات  

09: الدليل على �سعبية جاحمه الأطروحات م�سادة “للبدو” يف او�ساط “ح�رش” الدائرة الثالثة.

اجلميع يختلف مع ا�سلوب طرح املر�سح “حممد اجلويهل”؛ اجلميع يعرف ما�سي املر�سح الذي 

اأقل ما يقال فيه اأنه “غري نا�سع البيا�س” مع ذلك جتاوز الكثري كل هذا و �سوت له؛ وبكثافة؛ بدون 

اأي توا�سل فعلي من املر�سح مع الناخبني؛ بحملة انتخابية تكاد تنح�رش يف ظهور اعالمي واحد اأو 

اثنان؛ ماذا يعك�س هذا؟ 

اال حالة الغليان “احل�رشي” من جملة ممار�سات “بدوية”.

 ثم اأن احلديث عن نفوذ مزعوم حتظى به تكتالت اقت�سادية اأججت هذه الفتنه املزعومة يف 

الدائرة الثالثة - معقل الطبقة الو�سطى “احل�رشية” حديث ال يتفق واملنطق؛ هذا الزعم رمبا كان 

�سيبدو اأكرث ا�ستي�ساغًا لو ح�سل املر�سح “اجلويهل” على رقمه االنتخابي يف الدائرة الثانية ذات 

الوجود الربجوازي املوؤثر.

“احل�رشية”؛  الو�سطى  الطبقة  جموع  هم  “البدوية”  املمار�سات  املت�رشر االكرب من  اأن  كما 

ال التجار؛ جموع الطبقة الو�سطى “احل�رشية” هي امل�ستاءة من تخريب “البدو” ونوابهم للقطاع 

الطبقة  جموع  اخلا�س؛  للقطاع  اللجوء  دوما  ي�ستطيعون  الذين  التجار  ال  وال�سحي؛  التعليمي 

احلكومية  البريوقراطية  يف  ونوابهم  “البدو”  وا�سطات  من  امل�ستاءة  هي  “احل�رشية”  الو�سطى 

ومنا�سبها ال التجار الذين يف�سلون العمل يف القطاع اخلا�س اأ�سال. اذا هذا االجماع “احل�رشي” 

ال�رشاع  امل�سببة”  وينقلها اىل خانه  الوقتية  الفتنة  “فر�سية  “للبدو” ينفي  اأطروحات م�سادة  على 

االجتماعي احلقيقي.

ثم اأنه �رشاع “واقعي”؛ “ح�سي”؛ ن�سعر به جميعا؛ هو اأمر واقع يعي�سه الكويتيني يوميا؛ كيف 

نفرت�س وهميته االن؟

اأبدا يف  ينجحون  ثم اإن طارحي هذه الفر�سية انف�سهم؛ يعي�سون يف عامل من “االوهام”: ال 

اإعطائنا اأ�سم اأو دليل فعلي على تورط تكتل اقت�سادي ما بالفتنة املزعومة؛ يكتفون بتوجيه اتهامات 

عائمة؛ هالمية. 

وحني نراجع التاريخ القريب؛ نكت�سف اأن ال عداء فعلي بني اأي تكتل اقت�سادي “ح�رشي” 

وهذه “املعار�سة البدوية”. ذلك النه با�ستح�سار املجموعات االقت�سادية “احل�رشية” التي كانت 

م�ساحلها عر�سة لهجوم نيابي يف حقبة ما بعد الغزو؛ نح�رشها يف: 

1- جمموعة املرزوق “الآلئ اخلريان”

2 - جمموعة اجلناعات “املنطقة احلرة”
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3 - جمموعة ال�سقر “املنطقة االعالمية؛ الفحم املكل�سن”

4 - جمموعة اخلرايف “جملة من االتهامات”

كان  مثال  املرزوق  مبجموعة  املتعلق  اال�ستجواب  فموجه  الطرح؛  هذا  تب�سيطية  هنا  نكت�سف 

النيباري” و وقف �سده اأغلب “البدو”؛ “جمموعة اجلناعات” معروف عنها  عبدالله  “احل�رشي 
ابتعادها عن ال�سيا�سية املحلية؛ بينما رغم اللغو الكثري فانه فعليا مل تتعر�س قط م�سالح “اخلرايف” 

االقت�سادية الي عقبات �سببها نواب “بدو”؛ بل على العك�س: الو�سول املتكرر جلا�سم اخلرايف ل�سدة 

“ال�سقر” االقت�سادية؛  “ح�رشية”. اما جمموعة  “بدوية” اأكرث منها  الرئا�سة كان دائما با�سوات 

منرب  لكن  “للبدو”؛  كمعادي  عنه  ال�سائدة  ال�سورة  فرغم  االتهامات؛  هذه  يف  حتييدها  فن�ستطيع 

التي  الفر�سية  هذه  طرح  تزعم  من  هو  “بدو”  بكتاب  املليء  ال�سقر االعالمي“اجلريدة”  حممد 

جنحنا بت�سخيفها؛ بالتايل فمن غري الوارد اأن يكون هو وراء هذه الفتنة املزعومة.

 هذا الطرح الهالمي يف�سل يف جتاوز حدود املنطق الب�سيط؛ من هم هوالء املتنفذين؟ و كيف 

بتاأييد  “ح�رشي”   3508 اإقناع  هويتهم يف  حتديد  اأحدًا  ي�ستطيع  ال  الذي  املتنفذين  هوالء  جنح 

النيابي  “فتنة وقتية” كيف نف�رش اال�سطفاف  “اجلويهل”؟ ثم اذا كانت هذه  اأطروحات املر�سح 

اآراء  على  يحجرون  بل  يتجاوزون  الفر�سية  هذه  طارحوا  اأن  الت�سعينيات؟  منت�سف  منذ  الفئوي 

ال�سارع “احل�رشي” بدون اأ�سا�س علمي.

ثالثًا االإ�سكاالت الثقافية املرتبطة بال�رشاع االجتماعي احل�رشي – البدوي:

1 - التنا�زش االجتماعي: املجتمع الكويتي يتناق�س بنيويا!

– البدوي؛  لل�رشاع االجتماعي احل�رشي  ال�سيا�سية واالقت�سادية  اأن نظرنا يف االطارات  بعد 

حان وقت معاينه اال�سكاالت الثقافية - االجتماعية الناجتة عن هذا ال�رشاع؛ بداية ن�سقط فر�سيات 

التنا�زش  ال�سخ�سية؛  ازدواج  واحلا�رشة؛  البداوة  “�رشاع  الثالثة  مبحاورها  الوردي  علي  الدكتور 

االجتماعي” على واقع املجتمع الكويتي.

ملا خل�س بن خلدون يف مقدمته؛ اىل اعتبار �رشاع البداوة واحل�سارة ك�رشاع قائم بني منطني 

هذا  �سياغة  اإعادة  “الوردي” يف  والبادية”؛ جنح  “املدينة  االجتماعي يف  التنظيم  من  مت�سادين 

ال�رشاع مبا ينا�سب الع�رش احلايل؛ اىل �رشاع ازدواجية القيم داخل املدينة احلديثة؛ التي يت�سارك 

ال�سكنى فيها “احل�رش” و“البدو املتح�رشين حديثا”.

بتعر�س املجتمع الكويتي لهزات دميغرافية عنيفة؛ جاءت يف �سورة تدفق ملهاجرين غرباء عن 

بنيته االجتماعية؛ �سهد هذا املجتمع تغري اجتماعي نتيجة ال�رشاع القيمي ما بني البداوة و التح�رش؛ 
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اذ كان هوالء املهاجرين “الكويتيني اجلدد” �رشيعني يف اقتبا�س مظاهر ح�سارية “ح�رشية” مثل 

املجتمعية؛  العالقات  قيم  ال�سلوك؛  قيم  لكن  الكمالية”؛  الرفاهيات  املعي�سي؛  النمط  “ال�سكن؛ 
االخالق العامة؛ احرتام النظام العام والقانون فانها تت�رشب ببطء يف عقلياتهم البدوية البدائية؛  يف 

هذا املوقع االنتقايل: قبل ت�رشبهم هذه املباديء “اثناء حت�رش ال�سكل و بداوة الروح” تربز ظاهرة 

التنا�زش االجتماعي.

 فما التنا�زش او التخالف االجتماعي اال نتيجة لتداعيات �رشاع اال�سداد “البداوة واحل�سارة” 

داخل عقل“البدوي املتمدن”على وعيه و�سلوكه. فعقل “البدوي” املتمدن حديثا واإن كان ا�ستطاع 

تقليد “احل�رشي” بامللب�س وبامل�سكن لكنه اىل االن عاجز عن ا�ستيعاب مبادئ الدولة املدنية؛ قيم 

ال�سلوك االجتماعي ومبادئ �سيادة القانون واحرتامه؛ هذا العجز يظهر يف تعديهم على النظام العام 

“ق�سية الدواوين املخالفة المالك الدولة منوذجا”؛ يف خرقهم اجلماعي للقانون “ ق�سية االنتخابات 
الفرعية منوذجا”؛ يف الطابع االعرابي اجللف الذي يغلف عالقاتهم االن�سانية مع باقي مكونات 

املجتمع “�سلوك البدو-النواب منوذجا راجع �س42”؛ يف فو�سويتهم العامة اأو حتى المباالتهم 
الدائمة باملظهر احل�ساري والنظافة العامة ملناطق �سكنهم.140

141.”Cultural Lag“ لنف�س الفر�سية متاما؛ يطلق عليها  ”Ogburn“ ي�سل

:”Social Distance“  2 - العزلة االجتماعية

قبيلته”   ح�سب  كال  بدو:  �سيعه؛  “ح�رش؛  اجتماعية  جماعة  لكل   142 “اجليتوية”  بالعزلة 

اأختارت هذه اجلماعات االإنغالقية على االن�سهار املجتمعي؛ فغلب النمط االنعزايل على �سلوك هذه 

اجلماعات داخل املجتمع الكويتي؛ تتكتل كل جماعة اجتماعية يف منطقة �سكانية معينة؛ فال ت�سطر 

140- حول فرضيات الدكتور علي الوردي استعنت باآلتي:
1- مقالة “سوسيولوجيا البداوة واملجتمع العراقي”؛ لفالح عبداجلبار في مجلة احلوار املتمدن

 اجلزء االول منشور بتاريخ 2005/8/22 العدد1294 
 اجلزء الثاني منشور بتاريخ 2005/8/23 العدد 1295. 

حملات اجتماعية من تاريخ العراق احلديث؛ دراسة في طبيعة املجتمع العراقي؛ الكتابان للدكتور علي الوردي؛ ومتوفران 
للتحميل على شبكة االنترنت.

141- أنظر
Ogburn, William Fielding. (2010). Social Change with Respect to Culture and Original 
Nature. New York: Nabu Press.

اجلرداوي؛ عبدالرءوف عبدالعزيز. الهجرة والعزلة االجتماعية في املجتمع الكويتي. الكويت: الربيعان للنشر والتوزيع 
؛ 1984. ص 76.

142- بااليطالية  حوائط؛ نسبة للجيتو اليهودي: احلاره اليهودية التقليدية املعزولة.
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ملخالطة فئات اجتماعية اخرى؛ تنعدم ال�سالت ال�سخ�سية بني هذه اجلماعات االجتماعية؛ تنظر كل 

منهم لالآخرين بعني الريبة و النفور؛ �سوء الظن.

قيا�س العزلة االجتماعية؛ كيف؟

1 - العزلة يف اال�سكان: ماعدا بع�س احلاالت املعزولة يف “املناطق املختلطة”؛ فان الكويتيني 

يختارون مناطق �سكنهم تبعا ملجموعتهم االجتماعية. رغم غياب “الدرا�سات العلمية” يف 

هذا اجلانب143؛ اال اأن درجة و�سوح هذا التوزيع االإثني يبدو عاليًا

الرميثية؛  “ح�رشية” بالكامل؛  اخلالدية  العديلية؛  الرو�سة؛  النزهة؛  كيفان؛  ال�سامية؛  الفيحاء؛ 

اجلابرية؛ الد�سمة  “�سيعية” ا�سافة لقطع كاملة يف الدعية؛ خيطان طابعها “عتيبي”؛ ال�سباحية؛ ام 

الهيمان؛ �سلوى وال�ساملية ذات اأغلبية “عازمية”؛ االندل�س والفردو�س والفروانية والعمرية تتقا�سمها 

“مطري” و“الر�سايدة ”؛ االحمدى وما حولها “عجمية” مع وجود اأقليات.144
يثبت  �سيء  واقعا ال  لكن  �سيا�سه حكومية؛  فر�ستها  “ق�رشية”؛  اأن هذه عزلة  ورغم دعاوي 

“البدو” جتعل  القرابي لدى  الوالء  تقاليد  اإن  بل  املناطق؛  تلك  لل�سكن يف  اأن هوؤالء دفعوا دفعا 

اختيارهم االول هو ال�سكن يف مناطق متجاوره.

2 - العزلة يف الن�سب “Intermarriage”: املجتمع الكويتي �سارم؛ لدرجة الغلو؛ يف رف�س 

التزاوج من خارج الدائرة االجتماعية ال�سيقة. ال تتوفر اح�ساءات دقيقة؛ لكن لنبتعد قليال 

الو�سط  خارج  من  بيني  تزاوج  حالة  كم  االجتماعي؛  حميطك  يف  اأنظر  “العلمية”؛  عن 

االجتماعي جتد؟

اإلحصائي هو االدق دوما   ”Taeubler Taeubler“ 143- تغيب الدراسات اإلحصائية في هذا اجلانب؛ أرى أن مقياس 
لقياس العزلة االجتماعية للجماعات املختلفة كما تظهر في السكن.

 هو يقيس درجة التمييز في االقامة بني اجلماعات املعنية وبقية السكان على أساس البيانات اإلحصائية لتوزيع جماعات 
السكان؛ في حالة التماثل الكامل في أمناط توزيع السكان على املناطق السكنية يكون معدل العزلة صفرا؛ في حالة 
العزلة الكاملة فان املعدل يكون 100 حني ال يكون هناك أفراداً من السكان يعيشون في أي من املناطق التي يسكنها 

االخرون؛ وتتراوح نسبة العزلة فيما بني هذين املعدلني “صفرا؛ 100”؛
آسفاً؛ لم استطع تطبيقه على حالة الكويت؛ تغيب البيانات اإلحصائية في هذا اجلانب.  أنظر

عبدالرءوف عبدالعزيز اجلرداوي؛ مصدر سبق ذكره؛ ص111.
144- مره أخرى؛ لغياب البيانات اإلحصائية؛ أستندت لبيان اخللفية االجتماعية لسكان كل منطقة سكنية على نتائج 

املرشحني في انتخابات مجلس االمة في 2003؛ في 2006؛ في 2008 حسب صناديق كل منطقة سكنية.
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يف  امل�سنفة  ال�رشكات  بجدولة  قمت  حني  �س59”:  “اأنظر  العمل  عالقات  يف  العزلة   -  3

قطاع االعمال املدنية واالن�سائية ح�سب اخللفية االجتماعية ملالكها؛ مل ا�ستطع تتبع اال 23 

�رشكة مالكها من خلفيات اجتماعية خمتلفة من ا�سل 620 �رشكة )%3.7(.

جمل�س  زفاف؛  “حفل  املختلفة  االجتماعية  املنا�سبات  يف  يظهر  املجتمعي  التقوقع  هذه  تعبري 

عزاء” عندما يغلب لون اجتماعي واحد على احل�سور.

هذه العزلة االجتماعية ملكونات الف�سيف�ساء الكويتي ت�سقط اأي دعاوي تالحم جمتمعي؛ وال 

ت�ساهم اال يف تعزيز فر�سيات ال�رشاع االجتماعي بني هذه املكونات املنعزلة.

يربز  البدوي   - احل�رشي  االجتماعي  ال�رشاع  بفر�سيات  املتعلق  االخري  اال�سكال  فاإن  ختاما 

يف اإطار اأزمة الهوية التي يعانيها املجتمع الكويتي؛ فبينما يجاهد “احل�رش” من اأجل احلفاظ على 

خ�سم  يف  الطم�س  من  تاريخي”  اإرث  لبا�س؛  ا�سلوب  وتقاليد؛  عادات  “لهجة؛  القدمية  هويتهم 

العددي  تفوقهم  “البدو” ال�ستغالل  ي�سعى  املحلية؛  ثقافتهم  ي�ساركونهم  ال  لغرباء  الهائل  التدفق 

يف �سبيل اإثبات هويتهم اخلا�سة ون�رشها جمتمعيا. وهذه االزمة لن ت�ساهم اال يف تعزيز اأوجه هذا 

ال�رشاع االجتماعي.

�       �       �

رابعًا ما ال�سبب؟

اذ انتهينا اىل اأن اال�سكاالت الثقافيه - االجتماعية املرتبطة بهذه التغريات االجتماعي ال تدفع 

اال يف اذكاء نار ال�رشاع االجتماعي؛ نحاول االن الغو�س يف �سببية ودوافع حتمية هذا ال�رشاع.

الن�ستطيع اإهمال العامل االقت�سادي: “البدو” كما اأ�رشنا م�سبقا يتجمعون يف اأو�ساط الطبقات 

االزدهار  على  ي�ساعدهم  ال  االنتاج  عالقات  يف  و�سعهم  دون(  وما  الو�سطى  )الطبقة  ال�سفلى 

لديهم؛ هذا  للرثوة  راأ�سمايل(  )تراكم  “احل�رش” يرون  للطرف االخر  ينظرون  اذ  اقت�ساديا؛ وهم 

دافع رئي�سي للحقد؛ ثم اأن ال�سوق الكويتي بطبيعته هو �سوق مغلق حمكوم ال يقدم فر�س �سهلة 

“البدو” تكاد  التقدم االقت�سادي واالرتقاء الطبقي لدى  للقادمني اجلدد؛ وبالتايل فان امكانيات 

تكون معدومة.

وبالطبع عندما تتكد�س الرثوة ح�رشيا يف جماعة اجتماعية من الطبيعي اأن تكت�سب هذه اجلماعة 
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“العزلة اجليتوية”  اأدخل عامل  اذا  145؛ خ�سو�سا  اأقل مرتبة؛ حمرومه  عداء جماعات اجتماعية 

لكل مكون اجتماعي كويتي وانعدام ال�سالت االن�سانية بينهم يف احل�سبان.

للتقدم  يطمحون  وحيث  “البدو”؛  اأغلب  يعمل  حيث  احلكومي  القطاع  اىل  نظرنا  اذ  حتى 

هيمنة  ظل  زالت حتت  ال  العليا  فالبريوقراطيا  تنعدم؛  تكاد  وظيفيا  النمو  فر�س  اأن  جند  الوظيفي؛ 

ح�رشية “ يف 2010: ال يوجد وكيل وزارة بدوي و فقط مدير عام هيئة حكومية واحد بدوي 

للتقدم  �سمانة  تعد  مل  اأي�سا  وهي  جدا؛  حمدودة  ا�سحبت  العليا  التعليمية  الفر�س  وحتى  146”؛ 

ت�سلق  اأي حركة  متنع  الكويتية  الطبقية  الرتتيبة  اأن جمودية  ثم  االن؛  بعد  االجتماعي  الوظيفي - 

اجتماعي اىل االأعلى؛ واملت�رشر االكرث من كل هذا هي الطبقات االجتماعية االأدنى )التي ي�سكل 

البدو اغلبيتها(؛ وهذا كله ال يف�رش ال�رشاع االجتماعي احل�رشي - البدوي فح�سب؛ لكنه يف�رش 

اجتاه “البدو” للمعار�سة ال�سيا�سية؛ فهم يرغبون يف هدم هذا النظام االقت�سادي واالجتماعي القدمي 

الذي يحرمهم حاليا من فر�س الدخول اليه.

�سيا�سيا؛  مهم�سني  “البدو”  عمليا  لكن  ال�سيا�سي  امل�رشح  على  ال�ساخب  �سو�سائهم  ورغم 

املخالفة؛  الدواوين  ق�سية  القرو�س؛  “اإ�سقاط  عام  بدوي  اإجماع  على  حازت  �سيا�سية  فمطالب 

اإ�سقاط وزير الداخلية جابر اخلالد؛ اإ�سقاط وزير االعالم احمد العبدالله” مل ي�ستطيعوا ترجمتها اىل 

التنفيذ الفعلي يف ظل رف�س الطرف االخر “احل�رشي” ثم اإن كرثتهم العددية يف جمل�س االمه 

ال تفتح لهم االبواب املغلقه يف النظام ال�سيا�سي الكويتي الذي ال يعتمد فقط على ح�سبة اأ�سوات 

لرجاالت  النظام  النافذه يف  ال�سخ�سيات  فت�سمع  ال�سخ�سية؛  العالقات  اأهمية  يقدر  وامنا  برملانية 

املجتمع من احل�رش “جتار؛ انتلجن�سيا؛ وزراء �سابقني؛ نواب �سابقني” كما يف حالة جمموعة الـ 26 

وق�سية اإ�سقاط القرو�س؛ هذا التهمي�س ال�سيا�سي للكرثه العددية “البدوية” يف مقابل نفوذ االقلية 

القرار احلكومي ال يلعب اال دور فاعال يف زيادة النقمة  �سنع  عملية  على  “احل�رشية” الوا�سح 
“البدوية” على “احل�رش”.

ينظر كل  اذ  املت�سادتني؛  االجتماعيتني  للجماعتني  وال�سلوكي  القيمي  االختالف  عامل  ويبقى 

145- املجموعه اإلثنية اليهودية؛ وبسبب نفوذها االقتصادي القوي في املجتمعات االوروبية كانت دوماً محط كراهية 
وعداء في الثقافة الشعبية لتلك املجتمعات الى احلقبة املنتهية باحلرب العاملية الثانية؛ “أنظر صورة اليهودي في االدب 

االوروبي: تاجر البندقية؛ يهودي مالطا؛ اوليفر تويست...”.
بنك  عام  مدير  النومس”  “محمد  عام هيئة حكومية هو  مدير  يشغل منصب  الذي  الوحيد  البدوي   2010 146- في 

التسليف واالدخار.
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منهم لالآخر بارتياب و�سك ونقمه و يغيب االن�سجام واحلوار بني هذه املجموعات املنعزلة؛ املختلفه 

يف هويتها وثقافتها؛ فلي�س من الغريب اأن يتحول ال�سك والريبه من االآخر املختلف اىل تع�سب اأوال 

ومن ثم كراهية وعداء �رشيح يزيد ال�رشاع االجتماعي تاأججا.

الرفاه االجتماعي قادره على  الكبرية لدولة  الوطنية  باأن الرثوة  القائل  الزعم  كذلك ي�سقط 

�رشاء اال�ستقرار �سيا�سي بتوزيع الرثوة؛ فعلى العك�س؛ هذه الرثوة تنجح على املدى البعيد يف 

واملال147؛  ال�سلطة  من  اأكرب  ح�سه  على  للح�سول  املختلفة  االجتماعية  اجلماعات  �سهية  اإثارة 

الهبات والعطايا موؤخرًا  “البدو” املغرمني بتوزيع  الواقع املحلي يربر اجتاه  الفر�سية على  اإ�سقاط 

للمعار�سة ال�سيا�سية.

147- حول هذه الفرضية وتصويبها أنظر 
خلدون النقيب؛ مصدر سبق ذكره؛ ص 18.



ابيض
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الفصل السادس
حالة “ الدمقرطة ” في الكويت:

قضايا؛ إشكاالت!

الدميقراطية الكويتية هل هي منة ام عقد اجتماعي؟

“التجربة  على  املجتمع   - للدولة  االقتصادية  الهيكلة  نتائج 

الدميقراطية”

مجتمع االنقسام الفئوي والدميقراطية

هل اإلصالحات الدميقراطية واستمرار احلياة الدستورية يصب في 

مصلحة “احلضر”؟



ابيض
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“الدميقراطية الكويتية هل هي منة ام عقد اجتماعي؟”

تولد  “منوذج فوقي”: مل  الكويتي عن غريه؛ بكونه  النموذج  ينفرد  الدميقراطية؛  يف ممار�ساته 

هذه الدميقراطية من رحم ال�سعب ون�ساله من اأجل حقوقه؛ مل تتطور هذه الدميقراطية ذاتيا نتيجة 

عوامل تاريخية واجتماعية واقت�سادية وامنا فر�ست ق�رسًا من اأعلى؛ جاءت كعطية! منة! هبه من 

حاكم قرر اأن يكون متنور.

ايدلوجي  تعلق  اأو  �سعبي  ارتباط  اأي  تنجح يف فك  الكويتية  للدميقراطية  ال�سهلة  الوالدة  هذه 

للعقلية الكويتية مع املفاهيم الدميقراطية والد�ستورية . فالكويتيني الذين ح�سلوا على دميقراطيتهم 

بدون ن�سال؛ بدون تعب؛ بدون دم اأو عرق 148؛ بالتاأكيد لي�س يف وارد تقدير قيمة مبادئ هذه 

الدميقراطية.

وباجتاهي نحو نفي ذاتية هذه “التجربة الدميقراطية” الدخيلة على الثقافة الكويتية؛ �ساأجلاأ اىل 

النظر يف العوامل التي اتفق الباحثون على دورها يف متهيد الرتبة اأمام اأي حماولة دميقراطية؛ هل 

منحه حاكم  فوقي  د�ستور  ام هو  الد�ستور؟  الكويتي ع�سية -  املجتمع  العوامل يف  توافرت هذه 

تقدمي ل�سعب تعوزه عنا�رس اأ�سا�سية ليتفاعل مع هذه الهبه الثمينة؟

1 - التعليم:

تعليمي عايل؛ يف  م�ستوى  ذو  اأفرادها  فقط يف دول؛  تتواجد  و  تن�ساأ  امل�ستقرة  الدميقراطيات 

ما  الدميقراطية يف جمتمع  ن�شوء  ارتباط ق�رسي بني    ”Glaeser“ القيمة؛ وجد  درا�سته 

وبني امل�شتوى التعليمي العايل الفراد هذه املجتمع؛ حيث يدفع باأن بارتفاع امل�شتوى 

الفعاليات  من  عدد  يف  ال�شعبية  امل�شاركة  ن�شبة  ترتفع  املجتمع  الفراد  التعليمي 

االجتماعية ومنها امل�شاركة ال�شيا�شية 149.

و“محمد القطامي” في 1939؛ وال  148- حادثة الدم الوحيدة في تاريخ الكويت السياسي هي مقتل “محمد املنيس” 
بد من وضع االمور بنصابها الصحيح: هذه حادثة فردية ال تعكس نهج سلطوي مستمر من جانب احلاكم الذي عفا عن 

بقية املتورطني. 
من جانب القوى الشعبية هي أيضا حادثة بطولة فردية ال تعكس استعداد ورغبة جماعية بالتضحية والكفاح في سبيل 

الدميقراطية.
149- أنظر

Glaeser, Edward L., Ponzetto, Giacomo A. M. and Andrei Shleife. (2007). Why Does 
Democracy Need Education?.  Journal of Economic Growth 12: 77-99.
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 Polity IV index of“ للدميقراطية  الرابع  بولتي  موؤ�رس  بني  العالقة  بفح�ص   

الدرا�شية  ال�شنوات  عدد  ومتو�شط   1960 يف  دولة  وت�شعني  لواحد   ”democracy

 correlation“ التي يق�شيها الطالب العادي يف هذه املجتمعات؛ وجد معامل ارتباط

coefficient” يقف عند ن�شبة عاليه هي %74.
تعليمي  مب�شتوى  دكتاتوري  جمتمع  حتول  احتمالية  وجد  الباحث  نف�ص  اأن  ثم 

مرتفع اىل الدميقراطية خالل 20 �شنة هو 87%؛ بينما احتمالية اأن يتحول جمتمع 

دكتاتوري مب�شتوى تعليمي منخف�ص اىل الدميقراطية خالل الفرتة نف�شها ال يتعدى 

.149%26

 لكن على نقي�س هذا؛ املجتمع الكويتي قبل الد�ستور كان جمتمعا اأميًا بالكامل؛ تناثرت بع�س 

الكتاتيب و املدار�س احلكومية ذات الربامج التعليمية االولية “املباركية واالحمدية” واأر�سل بع�س 

انتخابا  الدميقراطية  بالعملية  �سارك  من  غالبية  لكن  الهند؛  اأو  الب�رسة  يف  للدرا�سه  اأبنائهم  التجار 

ثانوي  تعليم  تقدم  اأول مدر�سة  اأن  ال�ستينيات وال�سبعينيات كانوا من االميني؛ حتى  وتر�سيحا يف 

نظامي “ثانوية �سويخ” مل  تن�سئ اال قبل الد�ستور بب�سعه اأعوام فقط؛ ثم اأن �سعتها االجمالية بكافة 

مراحلها التعليمية مل تتعدى 700 طالب فقط؛ و اىل 1975 فقط 5.5% من الكويتيني حازوا 

موؤهل ثانوي150.  جامعة الكويت: رمز التعليم العايل والتنوير؛ مل تفتح ابوابها اال بعد الد�ستور 

باعوام  )1966(.

على  �سابقة  التعليم؛  تطور  على  �سابقة  ن�ساأت  الكويتية  الدميقراطية  العاملي:  التوجه  نقي�س  هذا 

الدميقراطية مع  التجربة  ذاتية هذه  نفرت�س  اأن  لنا  متعلم مثقف. كيف هذا؟؛ كيف  اإن�ساء �سعب 

غياب عوامل الدفع باجتاهها؟ هذه “دميقراطية” مل ت�سلك الطريق االعتيادي التقليدي يف تطورها؛ 

امنا جاءت فجاأة؛ منة من حاكم.

2- امل�ستوى االقت�سادي:    

من ار�سطو اىل وقتنا احلا�رس؛ جادل الفال�سفة اأن فقط جمتمع ثري متقدم اقت�ساديًا هو القادر 

150- أنظر 
الصباح؛ امل يوسف العذبي. سكان الكويت؛ املاضي-احلاضر-املستقبل؛ دراسة سكانية حتليلية مقارنة. الكويت: ذات 

السالسل؛ 1986. ص 113.
 نقال عن وزارة التخطيط - االدارة املركزية لالحصاء. املجموعة االحصائية السنوية 1984. جدول رقم 25؛ ص41.
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على تطوير دميقراطية �سليمة؛ بل اأن “ التقدم االقت�شادي اعترب من ال�رسوط االجتماعية 

امل�شبقة لتطور الدميقراطية151”.

اأربع جمموعات”  48 دولة يف فرتة ما بعد احلرب العاملية االوىل؛ اىل  “بتق�شيم 
امل�شتوى  ومقارنة  دكتاتورية”؛  دكتاتورية؛  اأقل  دميقراطية؛  اأقل  دميقراطية؛ 

االقت�شادي للمجموعات االربع؛ كانت النتائج التي ح�شل عليها “Lipset ” مذهلة: 

توافق تام ما بني ارتفاع امل�شتوى االقت�شادي وبني اإقامة املجتمع الدميقراطي”.

امل�ستوى   - التقدم  هذا  وقيا�س   تعريف  طريقة  كانت  مهما  النتائج  نف�س  ظهور  ا�ستمر   

االقت�سادي “معدل دخل الفرد؛ عدد االطباء لكل 1000 ن�سمة؛ عدد اال�سخا�س لكل مركبة؛ 

عدد اجهزة الراديو والتيلفون وال�سحف لكل 1000 ن�سمه” فبينما كان متو�سط دخل الفرد يف 

308 دوالر امريكي يف  ينزل اىل  املتو�سط  685 دوالر امريكي؛ كان هذا  الدميقراطية  الدول 

الدول االقل دميقراطية؛ اما الدول االقل دكتاتورية فكان 171 دوالر امريكي مقابل 119 دوالر 

امريكي فقط يف الدول االكرث دكتاتورية 152.

لكن املجتمع الكويتي قبل الد�ستور كان اجماال جمتمع فقري؛ اآثار عائدات النفط مل تظهر بعد 

على ال�سطح؛ ميزانية الدولة لعام 1956 مل تتعدى 3 مليون جنيه فقط 153؛ حتى بعد اال�ستقالل؛ 

م�رسوفات ميزانية 1963- 1964  مل تتجاوز 107 مليون دينار كويتي154.

الطفرة  الق�سة كاملة؛ فرغم  النفطية ال تخرب  اإيرادتها  الدولة و  اأخرى؛ فان ميزانية  ومن جهه 

املالية فان م�ستوى املعي�سة “Standard of living” ظل بدائي للغاية؛ فاول توزيع الرا�سي خارج 

واملاء  والكهرباء  ال�سحة  خدمات  اخلم�سينيات.  اأواخر  يف  حمدود  نحو  على  اال  يبداأ  مل  ال�سور 

واملجاري والطبابة ظلت حمدودة 155. 

151- أنظر
Lipset, Seymour Martin. (1959). Some Social Requisites of Democracy: Economic 
Development and Political Legitimacy.  American Political Science Review 53: 69–105.

152- املصدر السابق؛ ص78-74.
153- أنظر القبس؛ شيء من املاضي؛ تاريخ 2009/5/31.

154- الكويت اليوم؛ تاريخ 7 يوليو 1963.
155- بخصوص املياه مثال؛ رغم وجود شبكة حكومية محدودة جداً؛ فانه والى منتصف الستينيات كان االهالي مضطرين الستخدام 

عربات مزودة “بتوانكي” للحصول على املاء. أنظر من قدمي الكويت  ليوسف شهاب؛ حيث يضع صورا لهذه التوانكي.
شهاب؛ يوسف. من قدمي الكويت.  الكويت.1997. ص 243

 اما الكهرباء فمتوسط استخدام الفرد في 1957 لم يتجاوز 1007 ك.و.س  مقارنه  بـ 14110 ك.و.س للفرد الواحد 
في 1993. أنظر 

النفط في الكويت. إعداد عبدالعزيز اخلطيب. الكويت: مركز البحوث والدراسات؛1998. ص454.
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156- أنظر
Inglehart, Ronald and Christian Welzel. (2005). Modernization, cultural change, and 
democracy: the human development sequence. Cambridge Univ Pr. 135-146.

157- هذا املستوى املعيشي سيخطو خطوات واسعه خالل الفترة من 1961-1970؛ لكن ما يهمنا هنا وانسجاماً مع 
“االبحاث” التي نستند اليها هو قياس مستوى معيشة الكويتيني قبل بدء العملية الدميقراطية.

اإيرادات  للفرد؛ ال مقدار  اأن م�ستوى معي�سة عايل  ال�سدد فان بع�س االآراء ترى؛   ويف هذا 

و�شمان  املعي�شة  م�شتوى  يف  الزيادة  فمع   “ دميقراطي؛  لتحول  احلقيقي  املمهد  هو  الدولة 

ح�شول الفرد على حاجاته اال�شا�شية؛ تبداأ بعدها رغبته يف التعبري عن الذات؛ 

فان  اأو�سحنا  والتي هي مرتبطة ارتباطا قويا بالرغبة بالدميقراطية 156” لكن كما 

ع�سية اال�ستقالل و الد�ستور ظل م�ستوى معي�سة الفرد الكويتي منخف�س جدا 157.

اخلال�سة: املجتمع الكويتي ع�سية الد�ستور مل ميتلك عوامل اتفق الباحثني انها تدفع عادة يف 

الدميقراطية  العملية  نفرت�سه:  ما  اجتاه  يف  للذهاب  يدفعنا  اال�ستنتاج   هذا  الدميقراطية؛  قيام  �سبيل 

الكويتية بداأت من اأعلى؛ مل تتبلور نتيجة رغبة �سعبية. 

و مع التاأكيد على اأن الطبقة التجارية لعبت دورًا ملحو�سا يف �سبيل امل�ساركة ال�سعبية يف حقبة 

1920-1940 ومار�ست حراك �سعبي �ساغط يف �سبيل الدميقراطية اال اأن ال ف�سل لها يف و�سع 

د�ستور 1962. دور هذه الفئة انتهى فعليا مع بدء ت�سدير اأول �سحنة نفط كويتي 1946؛ بعدها 

بعدها  �سابقا”؛  ال�رسائب  الدولة عرب  “ممويل خزينة  التجار  القوى بني احلاكم و  توازنات  تغريت 

اأ�سبح التجار هم احللقة االأ�سعف يف عالقاتهم مع احلاكم املتحكم بتوزيع املناق�سات احلكومية.

نفوذ  الدميقراطية حتت  اندفاعته   لهذا فانه يف 1962؛ مل يكن ال�سيخ “عبدالله ال�سامل” يف 

اأي موؤثر غري رغبته ال�سخ�سية التنويرية.

�       �       �

ثم انه اأ�ساًل؛ ال جتوز مقارنة “احلراك الدميقراطي ال�سعبي” اخلجول يف مرحلة ما قبل الد�ستور 

باحلركات ال�سعبية والثورات االوروبية التي قادت يف النهاية لدميقراطيات حقيقة.

ال�سعب  ينلها  مل  عرجاء!  دميقراطية  منة!  دميقراطية  هذه  اال�سا�سية:  فر�سيتنا  اىل  نخل�س  اذا 

مبجهود فعلي اأو رغبة خال�سة؛ جاءت هدية من احلاكم؛ ثم انه اذ اعتربها من  الكماليات فانه لي�س 

واردًا اأن يهب دفاعا عنها.
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ال�سعبي كان هزيال؛  الفعل  اأف�سل مثال لذلك؛ رد  الثمانينات   جتربة احلل الال-د�ستوري يف 

القوة   ا�ستخدام  باجتاه  ال�سلطة  اأن  ت�سري  بادرة  اأول  عند  توقفت  اال�سطورية”:  االثنني  “دواوين 
“واقعه ديوان مناور” بعدها جمدت احلركة االحتجاجية متاما 158.

كل هذه احلقائق تدفع يف تاأييد ما نقول به؛ الدميقراطية هي ثقافة غريبة على املجتمع الكويتي؛ 

هبة من حاكم كرمي تقبلها ال�سعب الكويتي؛ من امل�سلمات؛ لكنه اأبدًا غري م�ستعد للكفاح و الت�سحية 

والن�سال من اأجلها. 

ومن مبحث تاريخي مقارن؛ عند فقدها مل يكافح الكويتيني ال�ستعادة دميقراطيتهم كما كافح 

غريهم؛ حراكهم ال�سعبي الب�سيط يف حلول الثمانينات اأو ال�سبعينيات الال-د�ستورية كان مثري لل�سفقة 

ال اأكرث؛ ال يقارن اأبدًا بحركات االحتجاج ال�سلمي العاملية؛ قارن االحتجاج ال�سعبي الكويتي يف 

1986-1990 مع  احلراك ال�سعبي الت�سيكي يف ربيع براغ 1968؛ اأو ثورته املخملية 1989؛ 

دميقراطيتهم  ال�ستعادة  الكويتيني  نا�سل  هل  1986؛  يف  الفلبينية  ال�سلمية  باالحتجاجات  قارنه 

كما فعل االكرانيون يف 2003-2004؟؛ ام هل كافح الكويتيني حالهم حال اجلورجيون يف 

انتفا�سة الورود 2003؟ جميع هذه احلركات كانت ذات طابع �سعبي جارف يعك�س مدى تعلق 

ال�سعوب بدميقراطياتها عك�س احلالة الكويتية املرتددة؛ جميعها اأدت لعودة الدميقراطية جمددا بعد 

تلبية  ال�سلطة لعقد موؤمتر ت�ساحلي  العراقي وجلوء  الغزو  فقدها؛ نقي�س احلالة الكويتية: لوال حادثة 

ملطالب فرن�سية ملا عادت “الدميقراطية” الكويتية. 

حتى يف عودتها؛ “الدميقراطية” الكويتية ا�ستعانت مبوؤثرات خارجية؛ مل ترجع ذاتيا باأبنائها.

فان هذا  العامل؛  �سعوب  من  دميقراطيتهم عن غريهم  لن�رسة  ا�ستعدادًا  اأقل  الكويتيني  يبدو  ملا 

يرجع اىل حقيقة اأن نيلهم للدميقراطية يف املرتبة االوىل مل يكن برغبة ذاتية؛ مل تاأتي نتيجة �سعي اأو 

ن�سال؛ امنا كانت هدية حاكم لرعيته.

158- أنظر ص134  للمزيد حول “بطوالت الثمانينات”.
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نتائج الهيكلية االقت�سادية للدولة - املجتمع على “التجربة الدميقراطية”

عك�س الدميقراطيات الغربية؛ “الدمقراطية الكويتية” مقدر لها النمو يف بيئة اق�سادية متتاز بنوع 

من الغرابه؛ فالرتكيبة االقت�سادية للدولة - املجتمع ال ت�ساعد اأبدًا على على الدفع باجتاهها ؛ نحدد 

مظاهر هذه الرتكيبة كما يلي:

والرتاخي  الك�سل  من  حالة  ي�سف  هو  اقت�سادي؛  كمفهوم  الهولندي”؛  “املر�س   -  1

الوظيفي ت�سيب جمتمع ما نتيجة الكت�سافه موارد طبيعيه ثمينه؛ بزيادة االعتماد على هذه 

املوارد الطبيعية ينخف�س االنتاج يف باقي قطاعات االقت�ساد؛ فنتيجة لت�سدير الرثوة املفاجاأة 

ال�سكان  اما  اقت�ساديًا؛  جمدية  غري  االقت�ساد  قطاعات  باقي  فت�سبح  املحلية؛  العملة  ترتفع 

املحلني فتنتابهم نتيجة للرثوة املفاجاأة حمى اإنفاق بذخي وثقافة ا�ستهالك م�سعورة.

2 - نتيجة )1(؛ ف�سل اأغلب الكويتيني العمل يف القطاع احلكومي ال�سهل - املرتهل؛ حيث 

يعمل االن الغالبية العظمى منهم؛ بدال من العمل يف القطاع اخلا�س با�سرتاطاته و�سوابطه 

ال�سارمة. بالتايل ت�سخم هذا القطاع البريوقراطي احلكومي اىل حدوده الق�سوى.

لكن نتيجة لهذا الت�سخم يف البريوقراطية احلكومية اأن ا�سبح اجلهاز احلكومي بطيئا يف احلركة؛ 

ي�ستغل  اأن  لزامًا  كان  الدولة  لدى  يعملون  الناخبني  من  العظمى  الغالبية  اأن  فبما  ف�سادًا؛  مع�سع�س 

النواب هذه الثغره ويطوعوا اجلهاز احلكومي خلدمة ناخبيهم - املوظفني “ترقيات؛ اجازات درا�سية؛ 

معامالت غري قانونية؛ وغريه”. 

هذا اخللل الهيكلي اأدى لتحوير جوهري يف طبيعة الدميقراطية الكويتية؛ فن�ساأ مفهوم الدميقراطية 

ال�سالح  من  بدال  �سخ�سية  م�سالح  تخدم  م�سوهه  دميقراطية  ظهرت  اخلدمات؛  نائب  -اخلدمية؛ 

العام: توظف منهجيًا لتحقيق تقدمات وظيفية اأو مادية.

3 - دميقراطية بدون �رسائب:  هل هذا معقول؟

اإ�سكالية اأخرى ملحاول دمقرطة الكويت؛ فتنفرد املحاولة “الدميقراطية” الكويتية نقي�سة  تربز 

التجارب الدميقراطية التاريخية بكونها  دميقراطية بدون �رسائب.

الفعلي  واإنتاجها  املحلي  اقت�سادها  على  تعتمد  الريعية  الدولة  نقي�س  على  ال�رسائيبية  الدولة 

عاملة” وبالتايل جتد  طبقة  اعمال؛  “رجال  املجتمع  هذا  اأفراد  على  اعتمادها  يزيد  هذا  لتمويلها؛ 
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نف�سها م�سطرة الرجاع قدر من ال�سلطات وقدر من النفوذ ال�سيا�سي الفراد هذا املجتمع يف �سورة 

متثيل �سيا�سي؛ لكن الدولة الريعية  “Nanny State” وباعتمادها اال�سا�سي على ريع ثروة طبيعية ال 

جتد نف�سها م�سطرة ال�رساك اأفراد هذا املجتمع يف عمليات �سنع القرار.

التحول  “ املوجة الثالثة” �سبب عدم  واىل هذا؛ يرجع  “�شامويل هنتنجتون” يف 

الدميقراطي يف بلدان النفط الغنية:

“عائدات النفط تعود للدولة؛ وبالتايل تزيد من قوة بريوقراطيتها؛ وتخف�ص اأو 
تزيل كليا احلاجة اىل فر�ص �رسائب؛ هذا يقلل من حاجة احلكومة للح�شول على 

موافقة الرعايا لفر�ص �رسائب؛ وكلما قلت ال�رسائب كلما قلت حاجة ال�شعب 

للح�شول على متثيل؛ فاذا كان �شعار” ال �رسائب بدون متثيل”  مطلب �شيا�شي؛ 

فانه االن “ال متثيل بدون �رسائب” هو حقيقة �شيا�شية”159

بدون  �سيا�سي  متثيل  وال  �سيا�سي؛  متثيل  بدون  �رسائب  ال  مالية:  متالزمة  اىل  نخل�س  هنا 

�رسائب!

هذا لي�س راأي فردي؛ اأو نظرية �ساذة؛ عدة باحثني؛ اأقاموا؛ كال على حدة؛ مناذج نظرية؛ مبنية 

على جتارب تاريخية؛ مثبتة علميا؛ جميعها و�سلت اأن ب�سكل اأو باآخر؛ هناك تالزمية ما بني فر�س 

نظام �رسائبي  ون�سوء وازدهار بيئة دميقراطية �سليمة 160.

لكن التجربة الكويتية خالفت جميع هذه االطروحات النظرية؛ بل خالفت كذلك وبال ا�ستثناء 

بو�سطن؛  �ساي  حفلة  االنكليزية؛  االهلية  “احلرب  الكربى  التاريخية  الدميقراطية  اخلربات  جميع 

الثورة الفرن�سية الكربى؛ انتفا�سات 1848؛ وغريها” واأقامت دميقراطيتها الغريبة يف دولة ريعية 

بدون نظام �رسائبي؛ فما م�سار هذا ال�سكل الغريب \ امل�سوه للدميقراطية الكويتية؟

159- أنظر كتاب املوجة الثالثة؛ لهنتنجتون؛ ص 65
Huntington , Samuel  P. (1981). The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth
Century. Oklahoma: University of Oklahoma Press

160- أنظر
Ross, Michael L. (2004). Does Taxation Lead to Representation?.  British Journal of 
Political Science. 34(2) , 229-249.
Brennan , Geoffrey and James M. Buchanan. (1980). The Power to Tax: Analytic 
Foundations of a Fiscal Constitution. New York: Cambridge University Press.
Bates , Robert H and Da-Hsiang Donald Lien. (1985). A Note on Taxation, Development, 
and Representative Government. Politics & Society , 14 (1), 53-70.
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يف  املجتمع  يف�سل  نيابية؛  م�ساءلة  ثقافة  خلق  يف  املجتمع  يف�سل  �رسيبية  م�ساركة  بدون   -

االح�سا�س بقيمة امل�ساركة ال�سيا�سية و اأهمية ح�سن اختيار مر�سحه؛ فهذه القيم ال تظهر اال 

فاأن  وبالتايل  ل�رسائبهم161.  بامل�سوؤولية واملواطنة عرب دفعهم  املواطنني �رسكاء  عند جعل 

غياب هذه القيم ياأدي اىل عواقب �سلبية يف �سلوك الناخب العادي.

- بغياب ال�رسائب احلكومية؛ التي تنجح عادة يف اإعادة توزيع الرثوة من الطبقات الغنية اىل 

الفقرية؛ يغيب عامل العدالة االجتماعية. وعندما تغيب العدالة يزداد التطرف يف ال�سلوك 

اأدواتهم  وا�ستخدامهم  هجومهم  لذلك  تبعا  ويزداد  املحرومة؛  الطبقات  ملمثلي  ال�سيا�سي 

فان  وبالتايل  التجارية؛  للطبقات  االقت�سادية  امل�سالح  �سد  حق  وبدون  بحق  الد�ستورية 

ممار�ساتهم واإن كانت “دميقراطية” يف ال�سكل لكنها ال متنح عملية دميقراطية �سحية162.

- يف ظل انعدام ال�رسائب احلكومية؛ تزدهر الثقافة الريعية؛ وت�سبح مكون حا�سم يف ال�سلوك 

ال�سيا�سي للنخبة النيابية163؛ ق�سية �سعبوية مثل اإ�سقاط القرو�س مل تكن لتطفو على ال�سطح 

يف ظل نظام �رسيبي؛ من هو الكويتي امل�ستعد اأن ميول عرب دفعه ال�رسيبة؛ اإ�سقاط قر�س 

جاره؟.

معها؛  متالزمة �رسائبية  بدون  تطورها  الغريبة يف  الكويتية؛  الدميقراطية  اأن  اىل  ننتهي  هنا  اذا 

�ستعاين جراء هذا الغياب ال�رسيبي؛ اذ �ستظهر �سلوكيات وممار�سات �سيا�سية خاطئة ال تدفع اال اىل 

جتريح العملية الدميقراطية واخراجها من م�سارها ال�سحيح.

النظام  انعدام  أثر  حول  ملياً  ؟”؛ حتدث  عربية  دميقراطية  التوجد  “ملاذا  املعنون  دمييند”  “الري  بحث  أنظر   -161
الضريبي على تطور نظام دميقراطي مستقر.

Diamond, Larry.(2010). Why are there no Arab democracies?. Journal of Democracy , 
21 (1) , 97-99.

بيئة دميقراطية؛ فاالوتوقراطية حتى عندما ال تفرض ضرائب وال حتقق عدالة  162- هذه املشكلة ال تظهر اال في 
اجتماعية فانها بنفس الوقت ال تتيح للجماعات ذات اخللفيات االجتماعية - الطبقية املختلفة هامش حرية للتعبير عن 

آرائها أو مهاجمة غيرها؛ أو أية محاولة لتهديد السلم االجتماعي.
163- انتبه “الدكتور محمد امليتمي” الرتباط غياب النظام الضرائبي مع انتشار السلوكيات الريعية في املجتمعات؛ أنظر 
“الضرائب والدميقراطية في اليمن: مقاربة من وجهة نظر االقتصاد السياسي”؛ العدد 1181؛ صحيفة 26 سبتمبر اليمنية.
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جمتمع االنق�سام الفئوي والدميقراطية:

حان وقت بحث تفاعل املمار�سة الدميقراطية يف الكويت مع حالة االنق�سام الفئوي الكويتي 

“اىل ح�رس؛ بدو؛ �سيعه باملرتبة االوىل؛ واىل كيانات قبلية خمتلفه ومتناحره قدميا باملرتبة الثانية”  
كيف؛ بل هل ت�ستطيع الدميقراطية العمل يف جمتمع مق�سم فئوي؟ 

قبل هذا؛ علينا تو�سيح اأ�سا�سي؛ هل االختالف الفئوي الكويتي يرقى اىل مرتبة اختالف اإثني 

كامل يق�سمهم اىل جمموعات اجتماعية مت�سادة “Ethnic Group”؟ 

“جمموعة  انها  على  ين�س  االإثنية164  للمجموعة  املبا�رس  فالتعريف  االجتاه؛  هذا  ادفع يف  انا 

اجتماعية يعرف اأفرادها اأنف�شهم برتاث وثقافة م�شرتكة ) اأ�شل واحد؛ لغة واحدة؛ 

عقيدة واحدة؛ تاريخ واحد (؛ اأع�شاء هذه املجموعة ي�شعرون بوحدة االنتماء لهذه 

املجموعة واختالفهم عن االخرين؛ كما اأن هذه الهوية االثنية تربز اأكرث باقرار 

باقي املجتمع باختالفهم عنها”.

  االن باإ�سقاط هذا التعريف النظري على الواقع الكويتي نكت�سف الفروقات االإثنية؛ فاذا كان 

معيار االختالف املجموعاتي االإثني ُيعرف باالختالف يف العقيدة؛ فان لدينا جمموعات دينية مت�سادة 

“�سنة - �سيعه”165؛ واذا كان املعيار هو اللغه؛ فان بالتاكيد هناك اختالف جذري للهجة املجموعة 
املجموعة “البدوية”؛ التي تختلف لهجاتها فيما بينها اأي�سا؛ ثم انه اذا كان املعيار  “احل�رسية” عن 
املجموعة  عن  البعدة  كل  بعيدة  “احل�رسية”  البحرية  الثقافة  فان  والرتاثي؛  الثقايف  االختالف  هو 

“البدوية” التي يغلب عليها تراث �سحراوي؛ ثم اأن هذه املجموعات االثنية الكويتية تختلف يف 
اأ�سولها التاريخية فمنهم من جاء من ايران ومنهم من جاء من اجلزيرة العربية اأو العراق.

164- مجموعة عرقية  “Ethnic Group”؛ أفضل ترجمتها ملجموعة اجتماعية وليس مجموعة عرقية؛ اذ أن تعريفها ال 
يحددها فقط بوجود بوحدة العرق؛ وامنا بجملة عوامل قد وقد ال يكون من ضمنها االصل الواحد؛ مثال املجموعات 

اإلثنية في شمال ايرلندا تختلف فقط في الديانة وتتشارك بنفس االصول .
165- في حني يسلم علماء االجتماع - السياسي أن املجتمع اللبناني مثال؛ قابل للفرز الى مجموعات إثنية مختلفة فقط 

لوجود مجموعات ذات خلفيات دينية مختلفة “سنية؛ شيعيه؛ مارونية”؛ ملاذا وهم “حلمة” التركيبة الكويتية ؟ 
حالة الكويت ليست بذلك البعد عن اللبنانية؛ فلدينا “سنة” و“شيعه”؛ ومن زاوية انثروبولوجية بحتة لدينا وحداث ثقافية 

“حضرية” وأخرى “بدوية”.
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 ويف حني حتمل - تفخر املجموعة االجتماعية “احل�رسية” بتاريخ كويتي ميتد لـ 300 عاما؛ 

هذا  ي�ساركونهم  ال  الكويت:  يف  وجودها  مدة  بق�رس  متتاز  االجتماعيه  املجموعات  باقي  فان 

التاريخ166.  لكن يبقى العامل االهم من هذا كله: كل جمموعة اجتماعية “ح�رس؛ �سيعه؛ قبائل 

بدوية” ترى لنف�سها هوية خا�سه تختلف عن باقي املجموعات167؛ اأين حلمة هذا املجتمع؟

 هذا االختالف املجموعاتي االثني يذهب يف اجتاه تاأكيد تكون املجتمع الكويتي من جمموعات 

اجتماعية اإثنية متباينة؛ “احلا�شل اأن هذا االختالف االإثني املجتمعي ال يتنا�شب اال 

هذا  ميكانيكية  يف  االن  �سننظر  الدميقراطية يف هذا املجتمع168”؛  ا�شتقرار  مع  عك�شيا 

التنا�سب واآلية ظهورة.

الفئوي؛ لكن  تنفي�س لالحتقان  �سمعة كاأداة  الدميقراطية؛ كمنهج حكم وادارة؛ حازت على 

واأغلبية  “احل�رس”  ال�شوق  على  مهيمنة  باأقلية  الكويتية”؛  “احلالة  مثل  يف  فانه  واقعا؛ 

حمرومة من ملكية و�شائل االنتاج “البدو”؛ فان تقدمي الدميقراطية لهذا املجتمع 

�شيعمل على زيادة حدة “ال�رساع االجتماعي” بني املجموعتني ال تنفي�شه169.

 Ethnic“ االثنية”  املزايدة   “ اآخر؛  مفهوم  يربز  اذ  اال؛  لي�س  الغيث؛  اأول  هذا  لكن 

القبيلة؛  اأو  الطائفة  على  مبنية  �سيا�سية  جتمعات  تظهر  االإثني  االنق�سام  بت�سيي�س  Outbidding”؛ 

166- في حني يفخر “احلضر” بتاريخهم؛ معركة اجلهراء مثال؛ جند أن مكون اجتماعي بدوي “مطير” الزال يفخر بعدو 
الكويتيني في تلك املعركة “فيصل الدويش”.

املقيم  من  وطلبت  االطالق  على  املعركة  بهذه  املشاركة  رفضت  “الشيعه”  مثل  أخرى  اجتماعية  مجموعة  حني  في  و 
البريطاني اعتبارها من رعايا الشاه. أنظر 

الشمالن؛ سيف مرزوق. من تاريخ الكويت. القاهرة: مطبعة نهضة مصر؛ 1959. ص 192
احلامت؛ عبدالله خالد. من هنا بدأت الكويت. الكويت: مطبعة القبس؛1980. ص 59

كما أن االكادميي الكويتي فالح مديرس يثبت هذه الواقعه في كتابه عن احلركات الشيعية في الكويت.
167- هل ممارسات “الشيعه” في عاشوراء تشابهها ممارسات “حضرية” أو “بدوية” ؟ هل عادات “البدو” يتقاسمها 
معهم “احلضر” و“الشيعه” ؟ هل هناك تزاوج - نسب بني هذه املجموعات االجتماعية إال على أضيق نطاق ؟؛ في العملية 
الفرعية املوجهة ضد باقي اجلماعات االجتماعية ؟ اال يختار  في االنتخابات  عرقياً  “البدوي”  السياسية اال يصوت 

الكويتي منطقة سكنه تبعاً ملجموعته االجتماعية ؟
168 - أنظر

Chandra , Kanchan. (2005). Ethnic Parties and Democratic Stability. Perspectives on 
Politics. 3 (2),235-252.

169- هذه هي النظرية التي وصلت اليها “أميي جاو” في كتابها الذي احتل رتبة متقدمة في قائمة “نيويورك تاميز” 
الكثر الكتب مبيعاً؛ أنظر

Chua ,  Amy L. (2002).World on Fire: How Exporting Free Market Democracy Breeds 
Ethnic Hatred and Global Instability. New York: Doubleday Publishing.
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ظهور جتمع واحد من هذا الطراز كفيل على املدى املتو�سط اأن يزعزع العملية ال�سيا�سية؛ وذلك 

ببدء دوامة من االندفاعات التجمعية جلماعات اأخرى والتي يف النهاية توؤدي اىل زعزعة العملية 

الدميقراطية ومن ثم اإنهائها.

مناذج املزايدة االثنية 170:

حول  افرتا�ساتهم  اختالف  رغم  املفهوم؛  هذا  �رسح  يحاوالن  اللذان  النموذجني  يف  �سننظر 

االختيارات ال�سخ�سية؛ اال انهم يقدمان افرتا�سات مماثلة حول توزيع هذه االختيارات ال�سخ�سية 

داخل وعرب املجموعات االإثنية؛ وبالتايل ي�سالن لتوقعات متطابقة يف النهاية.

النموذج االول اأقرتحه “RABUSHKA” و“SHEPSLE” يف 1972؛ وهو ي�ستمد افرتا�ساته 

النظرية من نظرية “ االختيار العقالين” ويفرت�س ما يلي:

1 - يف جمتمع ما؛ تتواجد جمموعتان اإثنيتان؛ “الف” و“باء”؛ منظمني ب�سكل منف�سل.

2 - هناك حمور لق�سية واحدة؛ مُيثل بخط ينتهي بنقطة النهاية “الف” من جهة؛ و نقطة النهاية 

“باء” من اجلهة االخرى.
3 - جميع االفراد املنتمني ملجموعة اإثنية معينة يت�ساركون نف�س اخليارات ال�سخ�سية فيما يتعلق 

بحلول الق�سية املحورية.

4 - جميع اأفراد املجموعة االإثنية “الف” تف�سل نقطة النهاية “الف”؛ وجميع اأفراد املجموعة 

االإثنية “باء” تف�سل نقطة النهاية “باء”.

تخ�س  التي  الق�سايا  يف  ككل؛  املجموعة  خيار  وبالتايل  الفردية؛  ال�سخ�سية  اخليارات   -  5

اأية  لتقبل  اأفراد هذه اجلماعة  با�ستعداد  انفعالية؛ متميزة  اجلماعة االإثنية هي قرارات حادة 

عواقب خلياراتهم.

6 - نتيجة هذا ال�رساع ال�سيا�سي حتدد بحكم االأغلبية.

170- حول مناذج “املزايدة االثنية”؛ استعنت بكال من:
Horowitz , Donald L. (1985). Ethnic Groups in Conflict. Berkeley: University of California 
Press. 141-228, 291-440.
RABUSHKA , ALVIN and KENNETH A. SHEPSLE. (2008). Politics in Plural Societies: 
A Theory of Democratic Instability. london: Pearson Education. 62-91 and 177-206.
Chandra , Kanchan. (2005). Ethnic Parties and Democratic Stability. Perspectives on 
Politics. 3 (2),235-252.
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النموذج الثاين اقرتحه “Horowitz” يف 1985؛ وهو ي�ستمد افرتا�ساته النظرية من “ النهج 

االجتماعي - النف�شي للدوافع الب�رسية”؛ ويفرت�س:

1 - يف جمتمع ما؛ تتواجد جمموعتان اإثنيتان؛ “ الف” و“ باء”؛ منظمني ب�سكل منف�سل.

اأهميتها ت�ستبق غريها من الق�سايا يف  2 - الق�سايا االإثنية التي تهم جمموعة اجتماعية معينة؛ 

املجتمع.

3 - االفراد املنتمني ملجموعة اإثنية ما؛ يت�ساركون الرغبة باالح�سا�س باالنتماء واحرتام الذات؛ 

لكن ال يوجد ما يثبت باأن هوالء االفراد؛ رمبا يرغبون با�سياء اخرى اأكرث اأو اأنهم يختلفون 

مبرور  رغبتهم  يغريون  قد  اأو  لال�سباع؛  ال�سكلني  هذين  يف  بها  يرغبون  التي  الدرجة  يف 

رغبة  لها  متجان�سة  جمموعة  اأنها  على  تعامل  ككل  االإثنية  املجموعة  فان  لذلك  الوقت؛ 

م�سرتكة ثابته عرب الوقت.

ما  بال�سبط  يوازي  ما  طرف  يخ�رسه  ما  فاإن  خمتلفة؛  اإثنية  جمموعات  بني  ال�رساع  يف   -  4

تعار�س  الطرف االآخر؛ لذلك عندما تكون م�سالح جمموعة اجتماعية معينة يف  �سريبحه 

مبا�رس مع جمموعة اأخرى؛ فان املمثل ال�سيا�سي لهذه املجموعة االجتماعية ال يقدم لناخبيه 

اال خيارين؛ اما تاأييده اأو خ�سارة جماعته االثنية ملك�سب ما.

5 - نتيجة هذا ال�رساع ال�سيا�سي حتدد بحكم االغلبية.

 رغم اختالفهما؛ النموذجان ي�سالن اىل نف�س اال�ستنتاجات والتوقعات النهائية؛ كما يلي:

 خيارات املجموعة االجتماعية “الف” ترتكز يف اأق�سى طرف ملحور الق�سية “ الف باء”؛ بينما 

خيارات املجموعة االجتماعية “باء” ترتكز يف اأق�سى الطرف االآخر؛ نظرًا لالنق�سام ال�سديد فاإن 

اأطراف متعددة عن  احلل يظهر يف �سورة حتالف �سيا�سي تعددي“الف باء” يحاول ك�سب دعم 

طريق ا�سرتاتيجية مبهمة تعد كل طرف باحل�سول على خياره املف�سل “ال�سكل رقم 1”.

“ال�سكل رقم 1”

AB

A B
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لكن من اأجل اإ�سعاف موقف هذا التحالف التعددي “الف باء”؛ فان جتمع اإثني جديد مناف�س 

التحالف  فاإن  وبالتايل  “باء”؛  النهاية  نقطة  “الف” اأو  النهاية  نقطة  اما اىل  اأقرب  �سياأخذ موقف 

الذين  معا؛  اجلانبني  اأو  واحد  جانب  على  االإثنيني  مناف�سينه  بوا�سطة  �سيقو�س  االأول  التعددي 

�سيزايدون على مواقفه “Outbid “ طمعا يف ك�سب دعم اأفراد املجموعة “الف” اأو “باء”؛ كما 

يف  “ال�سكل رقم 2”.

“ال�سكل رقم 2”
تطرفا؛  اأكرث  اخرى  مزايدة  بوا�سطة  اال  اجلديدة  االإثنية  املزايدة  هذه  على  التغلب  ميكن  وال 

منها  القدمية  والتجمعات؛  االحزاب  جميع  �سي�سحب  �سيظهر  الذي  احلاد  ال�سيا�سي  فاال�ستقطاب 

واجلديدة؛ اىل االطراف الق�سوى للمحور “ ال�سكل رقم 3 “.

ال�سكل رقم “ 3 ”

B1A1

A B

B2 B1A2A1

A B
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وعندما يكون هناك فرق؛ حتى لو كان ب�سيط؛ يف القوه العددية للمجموعة “الف” اأو “باء”؛ 

طلبًا  املزايد  ال�سيا�سي  التجمع   - فاحلزب  احلاالت؛  بكل  لال�ستقرار  زعزعة  �ستكون  النتيجة  فان 

لدعم جمموعة “الف” ولنفرت�س اأنها االأقوى عدديا �سيفوز باالنتخابات الالحقة؛ و�سيدمر العملية 

الدميقراطية ب�سلب املجموعة “باء” االقلية من كل حقوقها. اأو اأن املجموعة االقلية “باء” وا�ستباقا 

تدمري  احلالتني  النتيجة يف كال  فتكون  “الف”.  املجموعة  �ستبداأ عمليات عنف �سد  مماثلة  خلطوة 

للعملية الدميقراطية.

الدميقراطية  التجارب  مب�سري  التنبوؤ  يف  جنحت  النماذج  هذا  اأن  اال  النظرية؛  افرتا�ساتها  رغم 

االثنية171؛ فتجارب اثنيات حاولت الدمقرطة مثل ال�سومال؛ كينيا؛ بورندي؛ ال�سودان؛ نيجرييا؛ 

لبنان؛ العراق؛ البحرين قبل 1975 وغريها؛ جميعها ت�سب يف هذا االجتاه172 فاأنتجت جميعا اما 

�رساعات اثنية - �سيا�سية م�ستمرة اأو حاالت عنف و�رساع ع�سكري �رسيح يف حاالت اخرى. 

ثم انه؛ حتى يف دميقراطية اأوروبية غربية عريقة لكن متعددة االثنيات مثل اململكة البلجيكية؛ فان 

النموذج يثبت جناحه173؛ ف�سبح تق�سيمها وانحالل الدولة ال يبدو بعيدًا.

ثم انه باإ�سقاط النموذج على احلالة الكويتية؛ فانه لدينا معطيات تبني حجم االنق�سام احلاد يف 

مواقف التجمعات االثنية املختلفة؛ فا�سطف “احل�رس” جميعهم يف جهة و “البدو” يف جهه اأخرى 

المالك  املخالفه  الديوانيات  القرو�س؛  اإ�سقاط  ق�سايا  يف  جمددا”   1 رقم  “ال�سكل  املحور  من 

الدولة؛ ا�ستجواب وزيري الداخلية واالعالم ب�سبب ق�سية “حممد اجلويهل”؛ ا�ستجواب وزيرة 

الرتبية نورية ال�سبيح.

لكن هو يف غري الوارد؛ حاليا؛ اأن تتطبق باقي فر�سيات النموذج؛ هذا يرجع  لطبيعة الد�ستور 

اىل  وا�سعه؛  �سالحيات  “االمري”  القوي  الدولة  رئي�س  تعطي  التي  الكويتية  ال�سيا�سية  واملمار�سة 

جانب دوره كرمز توحيدي جامع للكويتيني جميعا.

171- أنظر 
RABUSHKA , ALVIN and KENNETH A. SHEPSLE. (2008). Politics in Plural Societies: 
A Theory of Democratic Instability. London: Pearson Education. 25-26

172- من بد جميع الدميقراطيات اإلثنية في العالم الثالث تبقى التجربة الدميقراطية الهندية الوحيدة التي استطاعت النجاه 
من هذا املصير؛ هذا يرجع خلصوصية املجتمع الهندي التي تلخصها نظرية “االنشقاق الهيكلي” “Cleavage Structure”. أنظر
Horowitz, Donald L. (1971). Three Dimensions of Ethnic Politics.World Politics. 23 (2), 
232-244.

173- حول االزمات البلجيكية املتكررة واحتمالية االنفصال أنظر:
Henley, Jon. (2007, November 13).  Bye bye Belgium . the Guardian. ( london , UK). 
Retrieved April 25, 2010 fromhttp://www.guardian.co.uk.
Waterfield, Bruno. ( 2007, September 18). A nation divided - Belgium’s identity crisis. Daily 
Telegraph ( London,UK). Retrieved April 25, 2010 from http://www.telegraph.co.uk/
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الدميقراطية  املمار�سة  �سقف  رفع  مطالبات  يف  التو�سع  وجراء  املتو�سط؛  املدى  على  لكن 

واال�سالح ال�سيا�سي والتي تبدو اآخذة يف االزدياد؛ و بتحول النظام تدريجيًا اىل االمارة الد�ستورية؛ 

بزيادة امل�ساركة ال�سعبية يف عملية �سنع القرار؛ فاإن احتمال تطبيق ال�سيناريو الذي يقرتحه النموذج 

ال يبدو بعيدًا اأو �سعب التخيل174.

هذا ينتهي بنا؛ اىل اأنه على املدى املتو�سط؛ فان االختالف املجموعاتي - االإثني الكويتي لن 

ي�ساعد على خلق اأجواء دميقراطية موؤ�س�ساتيه �سحية؛ على العك�س؛ هذا االختالف �سينجح قريبًا اأو 

بعيدًا يف الق�ساء على كينونة الكويت - الدولة؛ اذا �سمح له بذلك.

 174- بعد 46 عام على احلياة الدستورية؛ شهد 2009 أول مناقشة الستجواب يقدم لرئيس مجلس الوزراء؛ يبدو واضحا
 أن هناك تصاعداً في  احملاسبة السياسية و رفع لسقف املمارسة السياسية.  في مواجهة قوى املعارضة في مجلس
 2009 لم يسند الشيخ ناصر احملمد ظهره اال بحائط دعم نيابي؛ لواله الطيح بحكومته؛ هذا تطور جاد في املمارسة
الى الكويت  السياسية ستتحول  التصاعدية في املساءلة  لها؛ بأستمرار مثل هذه  السلطة   الدميقراطية احمللية وتقبل 
.النموذج الغربي لالمارة الدستورية؛ بعدها يصبح من السهل حتقق تنبؤات هذه النماذج
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هل االإ�سالحات الدميقراطية وا�ستمرار احلياة الد�ستورية ي�سب يف م�سلحة “احل�رس”؟

ملا كنا قد خل�سنا للتو من مناق�سة “ اآفات” الدميقراطية الكويتية ؛ ازدواجية “املعار�سة” البدوية؛ 

جوهرية ال�رساع االجتماعي على ال�ساحة ال�سيا�سية؛ ناأتي اىل ال�سوؤال االأ�سا�س:

هل احلياة الدميقراطية يف م�سلحة “احل�رس” كمجموعة اجتماعية؟

اأقلية  احل�رس يف الكويت االن؛ كما ا�سلفنا ميثلون “اأقلية مهيمنة” “Dominant Miniority”؛ 

اأهم  يب�سطون �سطوتهم على  تعداد املجموعة؛ فهم  يتنا�سب اح�سائيًا مع  متار�س نفوذ جمتمعي ال 

على  ي�سيطرون  العليا؛  البريوقراطية  املنا�سب  يف  بكرثة  يتواجدون  احلكومية؛  ال�سيا�سية  املراكز 

املفا�سل املهمة لالقت�ساد الكويتي؛ وي�سكلون ن�سق احلياة االجتماعية واالجتاهات العامة للمجتمع.

لكن التجارب العاملية تو�سح اأن هذه االقليات املهيمنة تفقد هيمنتها حلظة التحول الدميقراطي؛ 

يف  التوت�سي  اأقلية  رواندا؛  يف  التوت�سي  اأقلية  ت�سمل؛  الراأي  هذا  تدعم  التي  التاريخية  النماذج 

  ”WASP“ يف ايرلندا قبل 1922؛ ”Protestant Ascendancy“ بوروندي؛ ال�سطوة الربوت�ستانتية

يف الواليات املتحدة قبل حتوالت ال�ستينات الدميقراطية 175؛ العرب ال�سنة يف عراق �سدام ح�سني؛ 

االجنلو�سك�سون يف اإقليم كيبك الكندي قبل “الثورة الهادئة” 176.

التحول  بدء  حلظة  املجتمعات  هذه  يف  نفوذها  فقدت  االأقليات  هذه  جميع  اأن  واملالحظ 

الدميقراطي فيها.

ثم انه حتى التجربة الدميقراطية الكويتية تدفع باجتاه هذا النمط؛ عودة الدميقراطية بعد التحرير 

تالزمت مع �سعود املد “البدوي” وخ�سائر متكررة لالأقلية “احل�رسية” املهيمنة؛ من ي�ستطيع تخيل 

انه قبل 25 �سنه فقط مل يكن البدوي يحلم باأن ي�سبح وزيرا مثال؟ االن لدينا 3 وزراء بدو؛ منا�سب 

اعتبارية يف ال�سلك الدبلوما�سي مثال كانت مغلقة على “احل�رس”؛ االن نحن يف الطريق “لبدونتها”؛ 

واملثل بالن�سبة ملراكز اأ�ستاذة اجلامعة؛ املراكز البريوقراطية العليا؛ و مراكز ال�سلك الق�سائي.

ثم اأن خ�سارة “احل�رس” لنفوذهم املت�سخم عن حجمهم باملجتمع �سي�ساحبه حكمًا متييز معاك�س 

املهيمنة؛ واذ من غري املتوقع اأن يكون  الطبقة اجلديدة  “Reverse Discrimination” من جانب 
الوجود  قمع  على  �سيعمل  بالتاكيد  لكنه  مثال؛  “زميبابوي”  حالة  حدة  يف  املعاك�س  التمييز  هذا 

” White Anglo-Saxon Protestant“  -175
176- حول األقليات املهيمنة وإشكاالت “التحول الدميقراطي” أنظر

RABUSHKA , ALVIN and KENNETH A. SHEPSLE. (2008). Politics in Plural Societies: 
A Theory of Democratic Instability. London: Pearson Education. 158-173.
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“احل�رسي” يف الكويت متاما؛ ولن توظف اال اال�ساليب الدميقراطية يف هذا التمييز اعتمادًا على 
الكرثة العددية للمهيمنني اجلدد.

اذا ن�سل اىل لب امل�ساألة؛ م�سلحة احل�رس الذاتية تكمن فقط بتعطيل هذا التحول الدميقراطي بدال 

من الدفع باجتاهه؛ على احل�رس حتديد اذا كانوا يريدون هذه الدميقراطية التي �ستفقدهم نفوذهم؛ بل 

�ستعمل اأي�سًا على بدء “متييز معاك�س” جتاهم؛ دميقراطية م�سوهه �ستعمل على اإق�سائهم واإخراجهم 

�سيطرتهم  لهم  ميدد  اوتوقراطي  نظام  �سيختارون  اأو  تدريجيا؛  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  املعادلة  من 

الوا�سعة على مفا�سل الدولة.

جوهرية التحول اىل االوتوقراطية تكمن يف جمودية وح�رسية هذا النظام؛ عك�س الدميقراطية 

ال�سعبية؛ هو يتيح الأقلية مثل احل�رس االحتفاظ بنفوذهم “ال�سيا�سي؛ االقت�سادي؛ البريوقراطي” وهو 

قليل ما ي�سمح بحراك اجتماعي �ساعد. ثم انه و�سيلة ناجعة الأقلية كي حتتفظ بنفوذها  “الحظ حالة 

النيادة يف ال�سعودية كمثال حي الأقلية طوعت نظام اوتوقراطي مل�سلحتها”.

لكن يجب على احل�رس اأن ال ت�ساورهم اأي اأحالم “طوباوية” بان خ�سارتهم لنفوذهم ال�سيا�سي 

يف ظل هذه الدميقراطية ال تعني تال�سي قوتهم االقت�سادية تلقائيًا؛ اأي اأحالم بالتحول اىل “اأقلية 

اأول  ف�سلها؛  التاريخية  التجارب  تثبت   ”Market-dominant minority“ ”ال�سوق على  مهيمنة 

ما�ستعمله الطبقة ال�سيا�سية اجلديدة هو التخل�س من بقايا نفوذ القوى القدمية177.

 تاريخيا مل ت�ستطع اأقلية مهيمنة �سيا�سيًا اأن حتتفظ بنفوذها االقت�سادي بعد خ�سارتها ل�سطوتها 

بقاء على  لها فر�سة  تتيح  �سيا�سيا ال  املهيمنة  الطبقة  التي تكت�سبها  التاريخية  فالعداوات  ال�سيا�سية؛ 

ال�ساحة االقت�سادية بعد فقدانها لنفوذها ال�سيا�سي.

 ثم اأن جميع االقليات املهيمنة اقت�ساديا ن�ساأت يف ظل ظروف تاريخية خمتلفة ال نتوقع تكرارها 

مع احل�رس يف الكويت178.

177- أنظر حال األقلية املهيمنة سياسيا واقتصاديا في زميبابوي سابقا؛ والصراع االقتصادي املوجه ضدها في عهد 
رواندا  افريقيا؛  أن جتارب جنوب  كما  “موجابي”؛ أو حالة مالك االراضي البروتستانت في ايرلندا بعد اجلمهورية؛ 

جميعها تدفع في هذا االجتاه وإن كانت أقل حدة وتركيزاً.
 World on Fire: How Exporting Free Market Democracy Breeds Ethnic“ كتابها  في   -178
Hatred and Global Instability”؛ تدرس “جاو” عدة مناذج ألقليات مهيمنة اقتصاديا؛ الصينيني في اندونيسيا؛ 
اليهود في روسيا ما بعد السوفيتية؛ اللبنانيني والهنود في افريقيا الغربية؛ واملالحظ أن جميعهم لم يكونوا سابقا قوة 
سياسية في مجتمعاتهم؛ بل تطوروا فقط كتكتالت اقتصادية؛ عكس احلضر في الكويت الذين جمعوا ما بني النفوذ 

السياسي واالقتصادي؛ وخسارة أحدهما سيلحقه اآلخر حكماً. أنظر
Chua, Amy L. (2002). World on Fire: How Exporting Free Market Democracy Breeds 
Ethnic Hatred and Global Instability. New York: Doubleday Publishing.
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ثم بقليل من ال�رساحة؛ ماذا �سيخ�رس  احل�رس با�ستغنائهم عن هذه الدميقراطية امل�سوهة؟

احلريات  غري  اآخر  �سيء  يف  التفكري  اأ�ستطيع  ال  الدميقراطية”؛  “املمار�سة  وهم  با�ستثناء   

ال�سخ�سية.

جوهر  “احل�رس”  يخ�رس  حني  التاريخية  املرحلة  هذه  يف  ال�سخ�سية  احلريات  تعترب  اال  لكن   

وجودهم جمرد كماليات �سكلية؟ 

اأبدًا  “القبلية”؛  الرجعية  الدميقراطية  هذه  ظل  يف  مثال؛  ال�سخ�سية  احلريات  اأن  قال  من  ثم 

م�سمونه؟؛ هل من املتوقع اأن يحافظ “البدو” على مبادئ الدميقراطية واحلريات العامة؟؛ وقائع 

�سابقة تثبت عك�س ذلك: ق�سية التعليم اجلامعي امل�سرتك؛ ق�سية منع كتب �سنويًا يف معر�س الكتاب؛ 

ابو زيد من دخول الكويت وجلنة الظواهر  الفايل ومنع ن�رس  النائبات؛ ق�سية طرد  ق�سية حجاب 

ال�سلبية. جميع هذه الق�سايا حدثت يف ظل وبدعم من هذه “الدميقراطية القبلية”. وجميعها ت�سب 

يف نف�س االجتاه: يوؤمن “البدو” باحلرية وبالدميقراطية وامل�ساواة فقط عندما تكون يف م�سلحتهم.

اأو يف ظل االوتوقراطية ال�رسيحة؛ فان م�ستقبل  “البدوية” امل�سوهة؛  اذا يف ظل الدميقراطية 

احلريات العامة يف الكويت ال يبدو م�رسقًا؛ ملاذا اذا يتم�سك “احل�رس” بها؟ 

األي�س من االف�سل القفز من ال�سفينة الغارقة؟ اذا كنا يف طريقنا لفقد هذه احلريات يف جميع 

االحوال؛ الي�س من االف�سل فقدها مع احتفاظ احل�رس “مبكانتهم االجتماعية” على االقل؟ 

 - ال�سيا�سية  ب�سيطرتهم  لالحتفاظ  لل�سعي  “احل�رس”؛  اأمام  اخر  دافع  يربز  اأقليه؛  كونهم  ثم؛ 

االقت�سادية يف هذا ال�رساع االجتماعي؛ بدال من التم�سك “باأوهام دميقراطية”: 

“يف جمتمع ما؛ باأ�شول خالقة للرثوة حمددة “wealth - creating assets”؛ فان االأقلية 
ال�شغرية لها احلافز االكرب لل�شيطرة ال�شيا�شية - االقت�شادية؛ ذلك انه كلما قل حجم 

املجموعة االجتماعية املتحكمة؛ كلما زاد ن�شيب الفرد املن�شوي حتتها من الك�شب 

.179”Per-Capita Gain“النهائي

ال�سيا�سي احلايل وحدهم احل�رس  اأن يف ظل ال�رساع  الكويتية؛ هو  ا�ستثنائية احل�رس يف احلالة 

 179- حول الفائدة املضاعفة لألقلية لاللتحام في صراع اجتماعي؛ أنظر 
Caselli, Francesco and Wilbur John Coleman II. (2006).On the Theory of Ethnic Conflict. 
NBER Working Papers  12125.
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ي�ستطيعون اإجناح اأو اإف�سال هذا التحول الدميقراطي؛ وحدهم احل�رس ي�ستطيعون تي�سري عملية التحول 

الغطاء  اإعطاء  ي�ستطيعون  الهائل - احلايل  بنفوذهم  اأي�سا و  اأن وحدهم احل�رس  الدميقراطي. كما 

ال�رسعي الي حماولة وقف للحياة الد�ستورية.

لكن على احل�رس: عبء االختيار؛ هل عليهم التم�سك بدميقراطية ال يحرتمها �سواهم؛ دميقراطية 

تفقدهم امتيازاتهم الطبقية تدريجيا؛ بل حتولهم اىل اأقلية م�سحوقة؛ مظلومة؛ اأم اأن خيار الركون 

لنظام اوتوقراطي م�ستبد يبدو جذابا؟  



ابيض
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الفصل السابع
النكوص عن الدميقراطية: إشكالية الفعل؛

وردة الفعل !



ابيض
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لفئة  امل�سلحية  مواءمتها  قررنا عدم  واذ  الكويت؛  الدميقراطية يف  “خيالية” التجربة  قررنا  اذ 

احل�رس؛ فمن املنطقي اأن نف�سل االن؛ يف جدل نظري بحت حول الو�سائل واال�ساليب التي ت�ستطيع 

بها ال�سلطة -احلاكم؛ الرجوع عن اأو حتى  تقلي�س هذه “املحاولة الدميقراطية”.

يف هذا ال�سدد؛ اأمام ال�سلطة - احلاكم خياران؛ يت�ساركان يف جمعهم حل�سنات و�سيئات يف اآن 

واحد؛ فيبدو منهج احلل الغري د�ستوري املبا�رس بديهيًا؛ يف حني يربز م�سلك اآخر اأكرث تعقيدًا وهو 

يدور حول تقلي�س التجربة الربملانية با�ستخدام ما ا�سميها “اأ�ساليب �سبه دميقراطية”.

اأوال منهج احلل الغري د�ستوري:

الغاية: اإجراء املواءمة ال�سيا�سية وخلق االجواء املحفزة لنق�س د�ستور 1962؛ للو�سول اىل 

الهدف املن�سود باأقل اخل�سائر ال�سيا�سية.

اال�سلوب والو�سائل: ا�ستخدام تكتيكات مبا�رسة ق�سرية االمد؛ ا�ستغالل اأو ا�ستنباط حدث 

يق�سم “ال�سا�سة”؛ بل املجتمع برمته اىل فئتني مت�سادتني؛ على اأثرها يتم حل جمل�س االمة حال غري 

د�ستوريا وتوقف احلياة الربملانية ملنع فتنة جمتمعية مزعومة .  

كما بينت االحداث االخرية 2009-2010؛ فان هذا “احلدث التحفيزي” ال بد اأن يحوي 

عدد من اال�سرتاطات: 

1 - جوهرية هذا احلدث التحفيزي تدفعه؛ اأن يكون الزامًا  حدث م�سبب لفتنة جمتمعية كربى 

هذا من جهة؛ لكن من اجلهة االأخرى تربز اإ�سكالية ح�سا�سية “البدو” االخرية جتاه كل ما مي�سهم: 

البد من احت�ساب اخل�سائر واالرباح حني خلق هذا احلدث التحفيزي يف حالة توجيه �سد “البدو”؛ 

اأثر عك�سي من احلل الغري د�ستوري يخلق غليان �سعبي “بدوي” جتاه  اأن يرتد  اإمكانية فعلية  هي 

هذا احلل.

دينية  بفتنة  تعلق  اذا  ا�ستي�ساغًا؛  التحفيزي” اأكرث  “احلدث  يبدو  قد  )1(؛  النقطة  ب�سبب   -  2

بني “ال�سنة” و“ال�سيعه”؛ من جهة فان حدة الع�سبية الدينية يف الكويت اآخذه يف االفول 

قاعدة  فان  اأخرى  جهة  ومن  البعيد؛  املدى  على  ال�سلبية  تاأثرياته  احلدث  لهذا  يكون  فلن 

“املعار�سة”- احلالية لن تعترب هذا “احلل” موجها �سدها ب�سكل خا�س؛ �ستكون اأقل قابلية 
للتعبئة - احل�سد �سده.

3 - ال ي�سرتط هذا “احلدث” داخليته؛ انتظار ظرف اقليمي منا�سب  “هجوم ا�رسائيلي على 

ايران - مثال قد يبدو منطقيا؛ لكن من ي�ستطيع �سمان توقيته؟؛ اإن ح�سل”.

4- ال ي�ستطيع هذا احلدث اأن يكون م�سترتًا بعباءة الدفاع عن هيبة اال�رسة - ال�سيوخ؛  فبعد 
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Golden Shield Project“  -180” أو الدرع الذهبي؛ يعمل على غربلة احملتوى االنترنتي ألكثر من 384 مليون مستخدم 
املعلومات”  تكنولوجيا  “قانون  اما  ؛  أمن-انترنتي  الف عنصر  يقارب 30  ما  االمني  يدير هذا اجلهاز  انترنت صيني؛ 
اللبناني اجلديد فيشمل إنشاء حساب خاص لكل مستخدم انترنت في البالد؛ مبا يتيح مراقبة - الوصول للناشطني 

السياسيني بسهولة.

�سعود رئي�س جمل�س الوزراء املن�سة قد يبدو اخليار الال-د�ستوري دفاعًا عن هيبة �سيخ اأقل 

قابلية للت�سويق جماهرييا.

التعامل مع احلدث:

1 - فر�س رقابة ا�ستباقية على و�سائل الن�رس “املطبوعة؛ املرئية؛ االلكرتونية”.

 “يف هذا: يدفع راأي يزداد متبنوه؛ باأن اأي حماولة رقابية - منعية على االنرتنت- املتطور تقنيًا 

هي حماولة حمكوم عليها بالف�سل؛ هذا راأي �سطحي العلمي؛ هو يتجاهل التجربة ال�سينية الناجحة 

بكل املقايي�س؛ كذلك فاإن اخلطوات التي تعتزم احلكومة اللبنانية تطبيقها يف هذا ال�سدد يف 2011 

تبدو عملية جدا و مثرية لالهتمام”180.

كيانات  يد  تقبع يف  تلفزيونية” ملكيته  قنوات  ورقية؛  “�سحف  القدمي  االعالم  جانبية:  نقطة 

اقت�سادية عمالقة؛ ارتباطاتها التاريخية مع النظام قوية؛ لكن تكرار جتربة الثمانينات اأمر غري مقبول: 

ال ت�ستطيع هذه الكيانات االقت�سادية واأدواتها االعالمية امليل جلانب املعار�سة؛ اأو حتى الوقوف على 

احلياد؛ ثم تتوقع ا�ستمرار عالقاتها احل�سنة مع النظام “الطرف الرئي�سي لعالقاتها االقت�سادية”.

 عليهم عبء اختيار طرف؛ ثم من يحتاج لالآخر؟ من ي�ستطيع احلاق �رسر باالآخر؟ 

2 - اإدارة ال�رساع دعائيًا: خطاب وا�سح و�رسيح من ال�سلطة.

“يف هذا؛ على ال�سلطة - احلاكم اأن تكون وا�سحة يف ت�سميمها على امل�سي باإجراءاتها اىل 
النهاية؛ اأن العودة لد�ستور 1962؛ جتربة الثمانينات الفا�سلة مرجعها اأن خطاب ال�سلطة الدعائي 

اآنذاك كان هزيال: مل يقطع الطريق اأمام عودة الدميقراطية؛ وبالتايل فتح الباب اأمام املعار�سة حل�سد 

اأن�سار؛ هذه املرة البد اأن تكون النية وا�سحة؛ عندما يرى ال�سعب الت�سميم ال�سلطوي فقط؛ �سيفكر 

مرتني قبل امل�ساركة “باحلركة االحتجاجية”.
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3 - حظر املظاهرات والتجمعات ال�سيا�سية؛ بالقوة.

“يف هذا؛ يجب االتعا�س بتجربة االآخرين ؛ فقط اال�ستخدام املفرط للقوة كفيل باإخماد اأي 
حركة احتجاجية؛  هذا التوظيف للقوة من �رسوطه:

التدرج  الدعوة اىل  القوة-العنف؛ هذه  اآلية  ا�ستخدام  التدرج يف  الت�ساعدية: البد من  اأ - 

ال تعني اأبدًا �سعف مبدئي؛ فاأنا اأ�سدد على اأ�سا�سية توظيف القوة منذ اأول �ساعة تظاهر- 

احتجاج؛ لكني مع التدرج يف هذا اال�ستخدام.

تلقائيًا ي�سبح  باأعمال تظاهرية؛  “بري�ستيجات” وهمية؛ من ي�سارك  ب - امل�ساواة: ال خللق 

عر�سة لعواقب اأفعاله؛ �سغريًا كان اأم كبريًا؛ �سيا�سي حمرتف اأو مواطن ب�سيط؛ التربع بخلق 

ال�سلطة - النظام �سيعطي احلركة االحتجاجية نف�س ا�سايف؛  وهيبات” العداء  “مكانات 
ملاذا احرتام من مل يحرتم اإرادة والد اجلميع؟

“الحظ كيف اأن تعامل النظام املوؤ�سف مع اأحداث الثمانينات خلق هاالت قد�سية ل�سخ�سيات 
قررت  متاما؛ حني  الفكرة  يخدم   1990 الفطر  عيد  ال�سعدون” يف  “احمد  ت�ستحقها؛ منوذج  ال 

التقليدية المري  التهنئة  من  ال�سعدون” بدال  “احمد  االمة  رئي�س جمل�س  تهنئة  الوقحة   - املعار�سة 

البالد؛ فان رد ال�سلطة كان هزيال؛ اكتفت بتحويط منزلة باال�سالك ال�سائكة؛ وهنا وقف ال�سعدون 

اآخر على  من خلف اال�سالك ال�سائكة يوجه القادمني ملكان جتمع جديد؛ هذا املنظر الهزيل دليل 

تراخي ال�سلطة - النظام؛ ملاذا منح االحرتام ملن ال ي�ستحقه؟

اذا كانت نية ال�سلطة - النظام منع هذا احلدث؛ ملاذا ال يجر جرًا اىل اأقرب مركز �رسطة بدال 

واجبًا كان  ق�سيته؛  بدعم  ال�سيا�سي كفيل  الوزن  هذا  اإعطائه  بالكامل؟؛  منزل  تكلف حتويط  من 

التعامل معه على انه خارج عن القانون ال اكرث.

ج - اال�ستمرارية: يف هذا ال�رساع؛ اأول عالمة ل�سعف ال�سلطة �سيعطي احلركة االحتجاجية 

زخمًا جديدًا؛ البد من ا�ستمرارية التوظيف ال�سيا�سي للقوة - العنف اىل اآخر اأمد “6 ا�سهر؛ 

�سنة؛ �سنتان”؛ وبالنهاية من له النف�س االأطول؟  نظام حكومي متكامل اأم ثلة معار�سني؟

بار�سال  التربع  النظام   - ال�سلطة  ت�ستطيع  الالد�ستوري؛   - احلل  عند حلظة  االخالقية:  د - 

النظام يف  للت�سعيد؛ عندئذ ي�سبح  املبيتة  بنيتها  املعار�سة  ائتالف  لت�سكيالت  ر�سالة �سيا�سية 

حل اأخالقي من تبعات ا�ستخدامه للقوة.

ال�سيا�سية لن تنجح يف ثني االطراف اال�سا�سية  الر�سالة  اأن هذه  اأدنى �سك  اأن ال يدور  البد 

للمعار�سة عن ال�رسوع يف حركتها االحتجاجية؛ لكنها اأوال �ستوفر غطاء اأخالقي لفعل ال�سلطة - 

النظام؛ وثانيا قد جتنبها معركة ك�رس عظم مع عدد من اأ�سدقاء وحلفاء املا�سي.
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4 - احلب�س االحتياطي - اال�ستباقي لرموز احلركة االحتجاحية.

احلبو�س  مدة  يف  الت�ساعدية   :”3“ نقطة  يف  الواردة  وال�رسوط  االحكام  تطبق  هذا  يف   - اأ 

االحتياطية؛ �سمول رموز احلركة االحتجاجية ال الكوادر فقط باحلب�س؛ ا�ستمرارية الفعل 

حلني واأد االحتجاج.

ب - “يف هذا؛ يخدم احلب�س يف جمالني؛ املجال االأول كو�سيلة ردع لغريهم عن اال�سرتاك 

باالحتجاجات؛ ويف جمال ثاين فان حب�س قادة احلركة االحتجاجية �سيقطعهم عن باقي 

تنظيمات احلركة وبالتايل ي�سل فاعليتها بغياب رموزها”.

ج - هنا يربز زعم؛ اأن حاالت االعتقال والعنف ال�سلطوي؛ غري امل�سبوقة حمليًا؛ �سيكون لها 

اآثار بعيدة االمد على عالقات ال�سعب باحلاكم؛ باال�رسة؛ لكن هذا تدلي�س وا�سح؛ توظيف 

العنف - االعتقال ال�سيا�سي من جانب النظام �سد قطاعات �سعبية لي�س باالأمر اجلديد على 

املنطقة اخلليجية؛ جتارب ال�سعودية؛ البحرين؛ قطر؛ عمان جميعها يف توظيف العنف مل تاأثر 

على عالقات احلاكم باملحكوم؛ ملاذا افرتا�س تاأثريه حمليا؟ 

5- حاربوهم يف لقمة عي�سهم: الف�سل االداري.

ال�سلطة - احلاكم نفوذ  القطاع احلكومي؛ فان هذا يعطي  80% من الكويتيني يف  حني يعمل 

هائل “political leverage”؛ ت�ستطيع ترجمته كما ت�ساء. 

يف هذا؛ ت�ستخدم تكتيكات متعددة؛ ت�ستطيع ال�سلطة - احلاكم التدرج يف ف�سل من ي�سارك 

باأعمال احتجاجية اأو تنظيمية  “�سهر؛ 60 يوم؛ ف�سل نهائي”؛ هذا الف�سل االداري ال يحتاج الأن 

تنظر له ال�سلطة على انه قطع للقمة عي�س مواطنني بقدر ماهو ميكانيكية تاأديبية “البناء �سالني”. 

على  “رحموي”  م�سلك  باتخاذ  اأولية  عنيفة  ال�سرتاتيجة  اأتباعها  موازنة  ت�ستطيع  انها  ذلك 

املوظفني املف�سولني؛ لكن هذا فقط  بعد توبتهم؛ بعد �سوقهم ل�سفاعة كل وجيه؛ كبري؛ �سيخ قبيلة  

لقبول ندمهم.

 هذا امل�سلك “الرحموي” ال بد اأن يكون متاأخرًا؛ ناجتًا عن التزام وا�سح من هوالء املف�سولني 

بالكف عن احتجاجاتهم؛ وغري �سامل لرموز و قادة العمل االحتجاجي.

6- التوا�سل مع النخب املجتمعية.

بالنخب  ال�سلطة  تربط  التي  املميزة  االجتماعية  للعالقات  ال�سيا�سي  التوظيف  من  البد 

بامتياز  االأول العبة  االإطار  النخب يف  قبائل”؛ هذه  �سيوخ  “وجهاء؛ رجال دين؛  املجتمعية 
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لناحية توجيه و�سياغة الراأي العام؛ ويف االإطار الثاين فانها باحثة عن دور �سيا�سي ما؛ فقدته 

بوجود جمل�س االمة. 

هذه النخب �ستلعب دورًا يف اثناء النا�س عن امل�ساركة بالعملية االحتجاجية والت�سويق ال�سعبي 

للمناخ ال�سيا�سي اجلديد وتوفري املالئمة ال�سعبية لالإجراءات احلكومية181.

يخدم �سيوخ القبائل هذا املقام  بتوفري الغطاء ال�رسعي لالإجراءات احلكومية؛ عندما ي�ستغلون 

كواجهة فاإن اأطراف املعار�سة �ستكون اأقل قابلية لت�سويق احلل الال-د�ستوري على انه موجه �سد 

“البدو”. وتبعُا لذلك فان قواعدهم ال�سعبية �ستكون اأقل قابلية للتعبئة �سد احلل.

7- ت�سويق العهد اجلديد: البد من قرارات �سعبوية!

بب�سعة قرارات  ال�سيا�سي اجلديد  ت�سويق اجلو  ال�سهل  الدميقراطية؛ من  الربملان واحلياة  بتغييب 

تنموية؛ من ال�سهل اإر�ساء العامة بقرارات �سعبوية؛  مُتيل الكفة �سعبيا للو�سع ال�سيا�سي اجلديد. 

احلقيقة انه ما ي�سغل بال املواطن الكويتي الب�سيط لي�ست ق�سايا �سيا�سية �ساخنة “ا�ستجوابات؛ 

�سعبوي-  طابع  ذات  ق�سايا  اأولوياته  �سلم  راأ�س  على  ي�سع  هو  وامنا  مزعومة”182؛  ف�ساد  ق�سايا 

تنموي183؛ بحل اأو االجتاه حلل هذه الق�سايا فان ال�سلطة - النظام تك�سب ال�سعب ل�سفها.

181- للنظر في فعالية االستخدام السياسي للنخب املجتمعية؛ أنظر حالة التمرد الفاشل “للحسني بن علي بن ابي 
طالب”؛ فهو كان نتيجة حتمية لنفوذ وجهاء الكوفة على أهلها؛ 4000 مؤيد “ملسلم بن عقيل” في الظهيرة؛ تخلوا عنه 

جميعا قبل مغيب الشمس بفعل وجهاء الكوفة الذين استمالهم الداهية “عبيد الله بن زياد”. أنظر 
اخلميس؛ عثمان. حقبة من التاريخ. القاهرة: مكتبة الصحابة؛ 2008. ص 118-117.

182- استطالع للرأي في يوليو 2008 لصالح مجلس االمة - ادارة الدراسات والبحوث حتت عنوان “استطالع الرأي 
حول أولويات املواطن الكويتي”؛ اعداد “مرمي العبيد” و“فاطمة الرامزي”؛ وجد أن قضايا الفساد املالي املزعوم والدفاع 
عن املال العام كانت في ذيل اهتمامات املواطن الكويتي “الرجال لم يعتبروها اال االولوية التاسعة عشر؛ النساء اعتبروها 

االولوية الثانية والعشرين”.
الدواوين  “إزالة  السلطتني  العالقة بني  في  الزمن؛ وسببت تأزمياً مستمراً  السياسية حيزا من  الساحه  قضية شغلت 
املخالفة” كانت أبعد ما تكون عن اهتمامات الكويتيني؛ الرجال اعتبروها االولوية اخلامسة عشر بالنسبة لهم؛ النساء 

اعتبروها االولوية التاسعة عشر” .
النحو  على  كانت  الكويتي  الشارع  اهتمام  مقدمة  في  جاءت  التي  القضايا  أن  ايضاً  وجد  السابق؛  183-االستطالع 

التالي:
1- النهوض بالتعليم.

2 - تطوير الرعاية الصحية.
3 - زيادة الرواتب. 

4 - إسقاط القروض.
5 - حل القضية االسكانية.

 ويالحظ خلو القائمة من أي قضية سياسية ساخنة.
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القرارات - االفعال ال�سعبوية ت�سمل: 

التجربة  من  للتخل�س  باهظًا  ثمنا  تبدو  ال  قد  االن  دينار؛  مليار   3.7 القرو�س:  اإ�سقاط   -  1

الدميقراطية.

2 - توزيع ا�سهم جمانية يف �رسكات م�ساهمة.

جديدة؛  مدار�س  جديدة؛  “م�ست�سفيات   2014-2009 التنمية  خطة  مفاعيل  ظهور   -  3

توزيع م�ساكن جديدة”.

هنا تربز مقارنة لعقل الناخب الب�سيط؛ ما عجزت عنه الربملانات الدميقراطية املتعاقبة؛ اأتت به 

حكومة اوتوقراطية؛ من تف�سل؟

�       �       �

عواقب احلل الال - د�ستوري

االأن نناق�س تبعات احلل الال-د�ستوري؛ ماذا �سيحدث يف حالة تعليق احلياة الدميقراطية؟

1- التبعات اخلارجية للحل اال-د�ستوري:

“ اأنا اإن�شان ب�شيط؛ حمدود التفكري؛ اأنا اأ�شدق اأن امريكا تن�رس الدميقراطية فعال”

تروج فكرة تغلب عليها كثري من ال�سذاجة ال�سيا�سية واملثالية؛ تدعي بانه يف ع�رس العوملة - ع�رس 

مابعد ال�سوفيتية؛ فان الدميقراطيات الغربية لن تت�سامح مع دويالت دكتاتورية تقمع �سعوبها؛ بالتايل 

فانه يف حالة احلل الال-د�ستوري فان ال�سلطة - النظام لن ت�ستطيع حتمل ال�سغوطات االمريكية يف 

هذا اجلانب؛ و�ست�سطر عاجال اأم اأجال الإعادة احلياة الدميقراطية.

هنا اأ�سعى منطقيًا لبيان خطاأ و وهمية هذه احلجة:

“تراقب  اأوال  فهي  جتيده؛  ما  هذا  متالحقة؛  بيانات  االمريكية  اخلارجية  �ست�سدر  بالطبع   -1

الغري  اجراءاتها  لوقف  الكويتية  احلكومة  “تدعو  وقد  بالقلق”؛  “ت�سعر  ثم  املوقف”؛ 

لكن  الكويتية”؛  احلكومة  اجراءات  “وت�ستنكر  �سجاعتها  �ست�ستجمع  واأخريا  دميقراطية”؛ 

هذا كل ما �ستعمله يف احلقيقه؛ جمرد بيانات �سحفية فارغة امل�سمون؛ ثم  ال �سيء.
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االبي�س ال وزارة  البيت  اأن  يعلم  االمريكية  لل�سيا�سة  مراقب  اأي  فاإن  االأمر؛  2 - يف حقيقة 

املتحدة.  للواليات  اخلارجية  ال�سيا�سة  يف  الرئي�سي  الثقل  م�سدر  هو  االمريكية  اخلارجية 

املتعلقة  خ�سو�سا  االأفعال؛  لكن  بيانات؛  من  تريد  ما  اإ�سدار  االمريكية  اخلارجية  ت�ستطيع 

بحليف ا�سرتاتيجي تقبع بالبيت االبي�س.

جوهرية  املبالغه يف  ملاذا  باالجتاهني؛  يعمل  الكويتي؛   - االمريكي  اال�سرتاتيجي  احللف   -  3

امريكا الأمن الكويت وجتاهل اأهمية الكويت لل�سيا�سة االمريكية؟ حني تعتمد الكويت على 

هذا احللف للدفاع عن وجودها؛ فاإن الوجود االمريكي يف العراق يرى الكويت حديقته 

اخللفية ال اأقل؛ امل�سدر اال�سا�سي المداد ومتوين هذا الوجود؛ قاعدة اآمنة للح�سور االمريكي 

يف اخلليج �سد ايران؛ اإ�سافة الأهميتها اال�سرتاتيجية ال�ستقرار �سعر برميل النفط.

هذا “التعاون امل�سرتك”؛ هذه االهمية اال�سرتاتيجية للكويت لدى الواليات املتحدة؛ يتفرع عنه 

ا�ستعداد امريكي لغ�س الطرف عن اأية ممار�سات ال-دميقراطية.

لل�سيا�سة  املعار�سة  البلدان  يف  واحلرية  الدميقراطية  بن�رس  فقط  مهتمة  امريكا  فاإن  واقعًا؛   -  4

االمريكية “ايران؛ العراق؛ كوريا ال�سمالية؛ فنزويال؛ ال�سني”؛ واأبدًا لي�ست مهتمة بن�رسها 

حلفائها  املوز؛  جمهوريات  اوزباك�ستان؛  اوغندا؛  باك�ستان؛  حاالت  احلليفة؛  الدول  يف 

العرب؛ جميعها تدعم هذا الراأي.

بهذا  القائلون  ي�ستطيع  )1941-2010(؛ هل  احلا�رس  لوقتنا  منذ خروجها من عزلتها   - 5

اأنواع  من  نوع  اأي  املتحدة  الواليات  بها  مار�ست  واحدة؛  بحالة  االإتيان  الراأي-الفكرة 

ال�سغط من اأجل ن�رس الدميقراطية يف دولة حليفة لها؟184.

اال�ستنتاج: ال �سغوط حقيقة متوقعة من الواليات املتحدة نتيجة وقف احلياة الدميقراطية يف 

الكويت؛ التخويف بالبعبع االمريكي ال ي�سدقه اال ال�سذج �سيا�سيا؛ ردة الفعل االمريكية لن تتجاوز 

عددا من الت�ساريح ال�سحفية فارغة امل�سمون؛ ي�ستح�سن جتاهلها.

184-  في تاريخها الطويل؛ هل مارست الواليات املتحدة أي ضغوط؛ ناجحة أو فاشلة؛ على اململكة السعودية  لتطبيق 
اصالحات سياسية ؟ على قطر ؟ أو على االمارات املتحدة ؟ 

 “مجالس الدمى البلدية ال حتتسب”.
هو افتراض ال يتجاوز سخافته؛ بعيداً عن املنطق؛ أن تترك الواليات املتحدة كل هوالء؛ وبانتقائية غريبة متارس ضغوطها 

على الكويت فقط.
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2-التبعات الداخلية للحل الالد�ستوري- �سيناريو تخيلي:

 ما اأن يحل املجل�س؛ يعلق العمل بالد�ستور؛ و يحب�س قادة ال�سف االأول احتياطيا؛ حتى يبداأ 

رموز ال�سف الثاين لهذه املعار�سة يف مللمة �سفوفهم وتبداأ احتجاجاتهم على ال�سكل االآتي:

- جتمعات غري قانونية تنادي بعودة الد�ستور “يف معاين فارغة  قد يحملون اأعالم الكويت اأو 

“�س”؛ ال�سلطة - النظام تواجه  �سور االمري”؛ نفرت�س حجم جتمعهم االحتجاجي االأول 

املوقف بحزم و�سدة؛ تفرق املتظاهرين بالقوة؛ تف�سل املئات منهم من موظفي الدولة؛ حتب�س 

قادة ال�سف الثاين منظمي احلدث وعدد من املتظاهرين.

- بعد فرتة هدوء ن�سبي ق�سرية؛ تعود املعار�سة الحتجاجها؛ بغياب رموز ال�سف االول والثاين؛ 

تظهر كوادر جديدة اأكرث تطرفا؛ لكن اأقل �سعبية؛ تنظم جتمع احتجاجي جديد؛ حجم جتمعهم 

املتظاهرين  تفرق  و�سدة؛  بحزم  املوقف  تواجه  ال�سلطة  �س”؛   1/3“ الثاين  االحتجاجي 

بالقوة؛ حتب�س الكوادر املنظمة؛ تف�سل موظفي الدولة امل�ساركني وحتب�س عددا منهم.

- بعد فرتة حب�س احتياطي لي�ست بالق�سرية؛ ال�سلطة - احلاكم اأمام خيار اإطالق �رساح املعتقلني 

ا�ستعداد  يبدي  من  االأول:  باملقام  انتقائي  خيار  هذا  الثالث”؛  الثاين؛  االأول؛  “ال�سف 
للمهادنة فقط يطلق �رساحه.

- بغياب الكوادر املنظمة تفقد احلركة االحتجاجية زخمها؛ اأي حماولة لتجمع احتجاجي جديد 

لن تنجح يف جذب م�ساركة �سعبية؛ حجم التجمع االحتجاحي الثالث  “1/6 �س”؛ يجابه 

بنف�س االجراءات ال�سابقة.

ا�سرتاتيجيا؛ اىل �سكل �سلمي؛  لتبديل طابعها االحتجاجي  ال�سعبية  تلجاأ احلركة  - عندها؛ قد 

مقاطعة الدوام احلكومي يف يوم حمدد؛ ارتداء �سارات معينة يف يوم حمدد؛ كيف التعامل 

مع هذا ال�سكل االحتجاجي ال�سلمي؟

بال�سدة؛ الرتدد و اللني يف مواجهة هذه اال�سكال ال�سلمية لالحتجاج حكمًا �ستاأدي لتطورها اىل 

اأ�سكال اخرى؛ من يقرر اال�رساب عليه حتمل “ت�سحيته الوطنية” من جيبه اخلا�س: خ�سم م�ساعف 

مرهق ماليًا ملن يتغيب يف اليوم املن�سود؛ قد تتغيب قلة اأو كرثة؛ يف كلتا احلالتني على ال�سلطة الرد 

بحزم؛ على اجلميع.

  - على ال�سلطة اأن تكون جادة يف فعلها وت�سميمها؛ بعيدة عن اأي تردد؛ غري هذا فان اأفعالها 

ال�ستمرارية  رهنًا  يكون  اأن  يجب  �سلطويتها  ا�ستمرارية  فائدة؛  ذي  غري  ت�سبح  جميعها 

احلركات االحتجاجية؛ اذ مل تتحلى ال�سلطة بال�سدة الكافية التخاذ مثل هذه االجراءات 

القا�سية فمن االف�سل اأن ال حتاول �سلوك طريق احلل الال-د�ستوري. 
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185- قارن دستور 1973 التقدمي البحريني “اليختلف كثيرا عن دستور 1962 الكويتي” بدستور 2002 الذي أعطى 
صالحيات واسعه للملك؛ انشأ مجلس شورى معني؛ جعل موافقة املجلس املعني ضرورية ملشاريع قوانني مجلس النواب 
“مواد 81-85”؛ في أحكام االستجوابات؛ طرح الثقة بوزير يحتاج ثلثي أعضاء مجلس النواب املنتخب “مادة 66”؛ لكن 

طرح الثقة برئيس الوزراء يحتاج موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشورى املعني ايضا “مادة 67”.
يثر  لم  وفعال  أهلها؛  على  الثورات  يسهل  من  هو  ظلمها  ال  السلطة  ضعف  أن  الفرضية  هذه  تدعيه  ما  اذا   -186
الضباط االحرار في عهد اخلديوي اسماعيل أو امللك فؤاد األول االقوياء-املستبدين؛ وامنا انتظروا امللك فاروق ضعيف 
الشخصية؛ لم يفكر الفرنسيني بالثورة على امللك لويس الرابع عشر الظالم - القوي؛ الذي أفلس خزينة الدولة؛ وامنا 
انتظروا مجيء لويس السادس عشر املتردد دائما؛ تكرر االمر في روسيا فتحمل شعب “منط االنتاج االسيوي” استبداد 

الكسندر الثالث فلم يثر اال على خليفته لني العريكة نقوال الثاني.

-  بعد مرور فرتة على احلل الال-د�ستوري )3-5 �سنوات(؛ تكون احلركة االحتجاجية الفعلية 

الكربى قد قمعت؛ واإن ظلت بع�س اجليوب االحتجاجية؛ ت�ستطيع ال�سلطة عندئذ؛ ح�سب 

املواءمة ال�سيا�سية اأن “تلقي عظمة للكالب” ت�ستطيع اأن تنهي اأي جدل حول اإمكانية عودة 

ينتج عنه جمل�س ذو  د�ستور جديد؛  باقرتاح  التقدم  ت�ستطيع  انها  الدميقراطية؛ ذلك  احلياة 

متثيل �سعبي حمدود؛ ذي �سالحيات مقل�سة. 

املعار�سة؛ اذ �سيختار بع�سها  اإ�سفني ما بني قوى  ال�سلطة - احلاكم بدق  بهكذا خطوة؛ تنجح 

فاإن  الطويلة  املعار�سة  هذه  بعد  “انه  قاعدة  على  املحدودة  الدميقراطية  العملية  هذه  يف  الدخول 

�سيء اأف�سل من ال �سيء”؛ مقابل مت�سك بع�س القوى مبوقفها املبدئي. وبذلك ت�سقط اآخر جبهات 

املعار�سة:  مت احتواء ق�سم منها بدخولهم العملية ال�سيا�سية املقل�سة؛ وبا�ستمرار هذه العملية ال�سيا�سية 

فاإن النواة ال�سلبة للمعار�سة الراف�سه لدخولها  تهم�س �سيا�سيا. اأخريًا؛ هذه لي�ست فر�سية نظرية؛ 

وامنا جتربة عملية متثلت يف حالة البحرين185.

�       �       �

اآراء جانبية مرتبطة باحلل الال-د�ستوري:

اأ - تربز اإ�سكالية جدلية كنقطة جانبية؛ متى تثور ال�سعوب؟ هل تثور عند ظلم احلاكم 

ال�سعودي؛  الكاتب   - الق�سيبي  لغازي  فاإن  والثورة؛  الظلم  ديالكتيك  يف  وا�ستبداده؟؛ 

فر�سية مثرية االهتمام؛ اأن احلركات االحتجاجية والثورات تاريخيا اأبدًا مل تقم ردًا على 

حالة ظلم؛ وامنا دوما هي ردة فعل على حالة �سعف �سلطوي؛ لدعم فر�سيته هو ي�سوق 

الثورات  مناذج  ا�سيف  اأن  ا�ستطيع  186؛  الكربى  الفرن�سية  الثورة  امل�رسية؛  الثورة  مناذج 

الرو�سية “1905؛ 1917” لدعم هذه الفر�سية اأي�سًا. لهذا البد اأن يكون حراك ال�سلطة 

حازمًا؛ عنيفًا؛ على م�ستوى احلدث ال اأقل.
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اأ�سبح من  اأبطال من ورق؛ ال عودة الجراءات الثمانينيات الهزيلة؛ حني  ب - ال خللق 

ال�سجن  �سنة من حياته يف   25 اأم�سى  اأن  بعد  بطولته  اأ�ستحق  “مانديال  بطال؛  ي�ستحق  ال 

مناه�سا للتمييز العن�رسي؛ روزا لك�سمبورغ اأ�سبحت بطلة بعد خ�سارتها حياتها دفاعا عن 

الدميقراطية”؛ غريهم اأ�سبح بطال وهو ياأجر “عماراته” يف اجلهراء المالك الدولة؛ بطوالت 

جمانية لن تعطى هذه املرة؛ من يريد البطولة عليه حتمل ثمنها؛ غايل هذه املرة. 

ج - “الكويتيني لديهم ميل فطري ل�سماع االوامر؛ تنفيذها؛ االن�سياع لل�سلطة؛ اخل�سوع 

للحاكم”.

هل هذا كالم مر�سل؟ ا�ستنتاج �سخ�سي؟ فر�سية غيبية؟

االجتماعي  عنها  وعرب  اكت�سفها  “Fait Accompli”؛  واقعة   حقيقة  هو  اأقوله  ما  ال؛  بالطبع 

تركيب  ا�ستطاع  احل�سارات  من  املحلية جلملة  للثقافة  بدرا�سته  الهولندي هوف�ستيد “Hofstede”؛ 

“موؤ�رس بعد ال�سلطة” “Power Distance Index ”؛ هو موؤ�رس يقي�س درجة تقبل ال�سخ�س الب�سيط 
يف كل جمتمع �سلطة االأعلى مرتبة؛ يقي�س نظرة ال�سعب اىل ال�سلطة هل تتقبلها بال نقا�س؟ ام لديها 

ثقافة املجادلة وامل�سائله؟

يف املجتمعات التي �سجلت عاليا يف هذا املوؤ�رس فاإن “الرعية” ال تتوقع انها مبركز يبيح لها اأن 

تناق�س القرارات املتخذة من ال�سلطات؛ هي تتقبل واقعها كاأدنى مرتبة؛ عليها ال�سمع والطاعة فقط. 

الكويتيني �سجلوا عاليا يف هذا املوؤ�رس؛ بـ80 نقطة الكويتي متقبل جدا ل�سلطة االأعلى مرتبة حتى اذا 

كان توزيع هذه ال�سلطة غري عادل187.

اذا اإقناع “الكويتيني”  باحلل الال-د�ستوري ال يبدو بذلك ال�سعوبة االن؟

د - حول جتربة حل 86:

 يف حل 1986 الغري د�ستوري؛ اأنتظر “منا�سلو احلرية والدميقراطية” ما يفوق ال�سنتان؛ قبل اأن 

يبداأو حتركهم الذي اقت�رس على جمع تواقيع لعري�سة �سعبية فقط؛ وثالثة �سنوات حتى يقرروا اأخريًا 

التجمع يف كتلة ت�ساورية “جلنة 45” يف يوليو 1989.

 “وبا�شتثناء بع�ص احلراك ال�شيا�شي الن�شبي خالل الفرتة من حل املجل�ص يف 86 

187- حول “مؤشر بعد السلطة” استعنت باملوقع االلكتروني اخلاص بـ Hofstede؛ أنظر
www.geert-hofstede.com
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188- سلسلة “ديوانيات االثنني: احلدث ليس بعيداً وال ميكن نسيانه”؛ اجلزء )4( حتت عنوان “العريضة الشـعبية وجلنة 
الــ 45 متهدان الطريق لديوانيات االثنني”؛ اجلريدة؛ بتاريخ 2009/2/9.

189- ينفي الرأي املناصر لتجمعات دواوين االثنني أن تعليق اجتماعاتهم؛ وإن حدث فور استخدام السلطة للقوة في 
“ديوان مناور”؛ سببه “ذعرهم” من هذا االستخدام؛ و يرجع سبب تعليقهم حلراكهم الشعبي الى رغبتهم في محاورة 

السلطة عقب خطاب صاحب السمو االمير.
لكن هذه مغالطة تاريخية؛ سخيفة؛ تفترض غباء - جهل - سذاجة املتلقي لها ال أقل. اذ أن خطاب صاحب السمو االمير 
الراحل كان في تاريخ 1990/1/20؛ اذا كانت نية “املعارضة” التحاور مع السلطة على حد زعمهم اذا ملاذا استمرارهم 

في عملهم االحتجاجي - النصعيدي في ديوان “مناور” بتاريخ 1990/1/22 ؟ 
ثم انه يتناقض مع حقيقة أن السلطة؛ فعليا لم حتاورهم؛ لقاءين ال أكثر مقابل مجموعة لقاءات جمعت السلطة مع 
إنشاء مجلس وطني صوري؛ وهو ما حدث بعدها باسابيع قليلة  نوايا  حلفائها الشعبيني؛ ثم أن السلطة سربت فورا 

“ابريل 1990”.
دعك من هذا كله؛ ملاذا املعارضة “البطلة”  لم ترجع لفعلها االحتجاجي بعد فشل احلوار ؟ في السبعة أشهر الالحقة 

الى الغزو؛ اكتفى “املناضلون الكتبة” بتوزيع بيانات صحفية.

اإىل عام 89، �شاد جو عام من الهدوء تخللته مواقف وبيانات وعرائ�ص متفرقة من 

بع�ص جمعيات النفع العام وموؤ�ش�شات املجتمع املدين”188

 اأي اأن هوالء “االبطال” اأنتظروا ثالث �سنوات من تعليق الد�ستور؛ وواأد للحريات؛ قبل اأن 

يقرروا الدفاع عنه؛ ثم اأن “ديوانيات االثنني” التي يحاول البع�س االن اك�سابها �سفات ا�سطورية  

ال ت�ستحقها؛ مل تبداأ اال يف دي�سمرب 1989؛ فقط لتتوقف بعدها با�سابيع قليلة يف يناير 1990. 

وعندما قررت ال�سلطة الرد على هذه التجمعات “االثنينية”: مع اأول قنبلة �سوتية يف ديوان 

“مناور” تفرق “املنا�سلون” لالبد وعلقوا اجتماعاتهم اال�سطورية 189؛ ثم اأن هوالء “اال�ساو�س” 
مل يعودوا لتكرار حراكهم الدميقراطي؛ حتى عندما بالغت ال�سلطة يف غيها وان�سئت جمل�س وطني 

بديل بعدها با�سابيع قليلة. 

اال�ستنتاج: هذه معار�سة هزلية ال اأكرث!  معار�سة املالئمة “Convenience”؛  بطيئة يف ردة 

فعلها؛ هزيلة يف تنظيمها؛ مرتددة يف اأفعالها؛ �رسيعة يف تفرقها.

لكن البد اأن ال ت�ساور ال�سلطة - النظام اأية اأوهام؛ فبالتاكيد املعار�سة اجلديدة بها جرعة تطرف 

تتعدى معار�سة الثمانينات؛ لكن يف النهاية حتكمها “الطبيعة الكويتية”؛ ال �سيء ال ت�ستطيع جرعة 

تطرف مماثلة من ال�سلطة واأدواتها اأن تعاجله.

هـ - كذلك يربز زعم اآخر؛ اأطمح لنفيه هنا؛ “اأن الذهنية الكويتية دميقراطية بطبعها؛ بتاريخها 

الدميقراطي الطويل؛ بثقافتها الدميقراطية القدمية لن تتقبل خطوات ال-دميقراطية”.
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 لكن هذا الزعم يتنا�سى واقع اأن هذا التاريخ الدميقراطي كان حم�سور على فئة معينة “احل�رس”؛ 

الفئات االخرى من “الكويتيني اجلدد” حمرومني من هكذا تاريخ دميقراطي كما هم حمرومني من 

هذه الثقافة الدميقراطية؛ كون الكويتيني اجلدد اأ�سحوا اأغلبية جمتمعية مقابل تقل�س “احل�رس” اىل 

اأقلية يجعل هذا التاريخ املح�سور باأقلية غري ذي �سلة على الذهنية الكويتية العامة.
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ثانيًا منهج تقلي�س احلياة الدميقراطية الكويتية

الغاية: ت�سييق اخلناق على املمار�سة الدميقراطية؛ تطبيق ا�سرتاتيجيات طويلة االمد حتنو الفراغ 

الد�ستور من حمتواه مع بقائه الظاهري. حماولة خلق جبهة مواالة نيابية للقرار احلكومي. االدراك 

امل�سبق للكلفة ال�سيا�سية العالية لهذه اخلطوة؛ و لالحتمالية املرتفعة لف�سل هذه اال�سرتاتيجية.

اال�سلوب والو�سائل: توظيف عوامل �سعف بنيوي يف املمار�سة الدميقراطية ال�سعبية الكويتية 

مل�سلحة قمع  التجربة الدميقراطية نف�سها.

اأدوات ادارة ال�رساع:

1 - �سنبور املعامالت االنتخابية: 

حاليًا؛ اجلميع ينهل من �سنبور املعامالت االنتخابية؛ نواب املعار�سة قبل نواب املواالة اأحيانًا؛ 

هذا يحتاج للتغري؛ ال منطق اأن تفتح االبواب ملن يعار�س احلكومة؛ ملن هو ذاهب يف معار�سته اىل 

اأق�سى اأمد؛ البد من ق�رس توظيف هذا ال�سالح على نواب املواالة؛ بعدها �سرنى اذا كان نواب 

“املعار�سة”؛ معار�سة فعال.
العايل”؛  ال�سوت  معار�سة  “اأق�سد  الزعيق  معا:  االثنان  يريدون  املعار�سة  قوى  ناخبي  االن؛ 

ومترير معامالتهم املخالفة باآن واحد؛ لكن بحرمان نوابهم من تدفق املعامالت االنتخابية؛ ي�سطرون 

هوالء  لالختيار؛ اما تبديل منهجهم ال�سيا�سي؛ اأو ال�سقوط يف االنتخابات القادمة؛ وي�سطر ناخبيهم 

لالختيار اأي�سًا؛ يريدون “مندوب معامالت” اأو معار�س �سيا�سي؟ االغلبية تختار املندوب.

لعل تربز �سكلية؛ مفتاح تخلي�س املعامالت مل يعد فقط بيد الوزير املعني؛ ا�ستطاع  هذا؛  “يف 
النواب التغلغل بالبريوقراطية احلكومية ومترير معامالتهم با�ستخدام الوكالء؛ الوكالء امل�ساعدين 

ومن يف حكمهم؛ قب�سة ال�سلطة - النظام احلا�سمة حتتاج للتحرك يف هذا ال�سدد”.

2 - جمل�س االمة حمل بقالة: ال�سلطة تنهك معار�سيها باالنتخابات املبكرة:

�سلوكه  يبدو جمل�س االمة عاجزًا عن االجناز؛ م�ستمرًا يف  (؛  ال�سيا�سي من )2005-  باجلو 

التعطيلي والتخريبي؛ بت�سكيالته املتعاقبة هو عاجز عن اال�سالح والبناء.

هذا يو�سلنا اىل ا�ستنتاج اأن حل ال�سلطة للربملان املرة تلو االأخرى ال يوقف عجلة التنمية؛ ال مينع 
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اال�سالح ال�سيا�سي؛ فال تنمية وال ا�سالح كان مرجو من هذه املجال�س التاأزميية اأ�سال . احلل املتكرر 

لي�س هو �سبب البالء؛ �سببه هو  ت�سيكلة املجال�س املتعاقبة التي تدفع دفعا للحل. 

 ال�سلطة بحنكة �سيا�سية؛ ت�ستطيع ا�ستغالل �سالحياتها الد�ستورية بتوظيف هذا التاأزمي امل�ستمر 

حلل املجل�س د�ستوريا عند كل اأزمة �سيا�سية. هذا ال يخلق جو �سيا�سي �سحي على االطالق؛ لكن 

من قال اأن اجلو ال�سيا�سي احلايل هو ال�سحي يف املقام االأول؟

منافع االنتخابات املبكرة املتكررة:

اأ - اإدخال البلد يف دوامة من االنتخابات كل ب�سعة اأ�سهر �سينهك اجلميع؛ ي�سغلهم بانف�سهم 

بدال من مراقبة ال�سلطة.

ب- ت�ستطيع احلكومة دائمًا مترير قوانينها مبرا�سيم �رسورة اأمريية يف فرتات احلل بدون م�ساورة 

النواب 190.

ج- لي�س مب�ستبعد؛ انه بتكرار االنتخابات امل�ستمرة ت�سقط رموز املعار�سة ل�سبب اأو اآخر؛ فت�رسب 

ال�سلطة - النظام ع�سفورين بحجر واحد.

د - بافرتا�س اال�سوء: فوز املعار�سة املتكرر بهذه االنتخابات املتتالية. فاإن هذا ال يعطيها 

نقاطا اإ�سافية؛ ال يك�سبها نقاط قوة جديدة؛ ما الذي �ستخ�رسه ال�سلطة؟ ال �سيء!

لنف�س  مرتني  املجل�س  حل  مينع  الكويتي  الد�ستور  ت�سويبها؛  �سنحاول  �سكلية؛  تربز  هذا  “يف 
ال�سبب )مادة 107؛ الد�ستور(؛ هذا بند هالمي جدا؛ هل اختالف املفردات يف كتاب احلل يجعله 

�سبب اآخر؟ 

ثم اأن النظام ال�سيا�سي الكويتي عاجز عن اإيجاد ميكانيكية متفق عليها لتف�سري مواد الد�ستور. 

نظريًا فانه ت�ستطيع احلكومة اأو قرار من اأغلبية النواب الطلب من املحكمة الد�ستورية تف�سري بند 

د�ستوري؛ لكن اذا كان املجل�س منحال فانه طبعا ال ي�ستطيع خماطبة املحكمة الد�ستورية مناق�سة 

لنف�س  املجل�س  واقعية حل  فاإن  وبالتايل  تف�سريه.  بطلب  طبعا  تتربع  لن  واحلكومة  حله؛  د�ستورية 

ال�سبب اأكرث من مرة تبدو جدية.

190- قانون تعزيز االستقرار االقتصادي 2009 احليوي؛ جنا من مقصلة التعديالت النيابية بهذه الطريقة. رغم انه 
مرسوم ضرورة اميري يستوجب عرضه ملصادقة املجلس اجلديد في أول جلسة له “ مادة 71؛ الدستور”؛ لكنه واقعا لم 

يعرض على املجلس للموافقه عليه أو رفضه.
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3 - �سالح االر�سيف: يا اأعزائي جميعكم ل�سو�س!

كثري من اأع�ساء جمل�س االمة؛ ملوثون بتاريخ مك�سوف من التجاوزات االدارية؛ االعتداءات 

على املال العام؛ التنفع ال�سخ�سي؛ وانه ليثري اال�سمئزاز فعال؛ عندما ي�سعد اأحدهم املن�سة ليتحدث 

عن اال�سالح اأو حماربة الف�ساد “ما اف�سح العاهرة حني تتحدث عن ال�رسف؟ ”

 هنا تربز نقطة �سعف: على ال�سلطة - النظام ا�ستغاللها؛  توجيه �سالح االر�سيف ونب�س املا�سي 

القذر لهوالء النواب عالنية.

“يف هذا؛ هناك حماوالت حمدودة؛ من جانب اإعالم ال�سلطة - النظام يف هذا اجلانب؛ تثري 
ال�سفقة؛ حتتاج الكثري من التح�سينات” 

انتخابيا يف  ي�سقطهم  لن  الت�سهري االعالمي  اأحالم وردية: هذا  اأية  ال�سلطة  ت�ساور  اأن ال  البد 

اأغلب الظن؛ لكن هذه ا�سرتاتيجية تعمل على اإ�سعافهم؛ �سغلهم يف جبهات ثانوية.

4 - كيف ن�سنع  النائب املثايل: ال�سلطة تتدخل باالنتخابات 

كرث احلديث عن تدخالت مزعومة لل�سلطة يف العمليات االنتخابية املتتالية؛ فعليا مل حتدث؛ اأو 

كانت فا�سلة متاما؛ مل تنجح يف االرتقاء مل�ستوى احلدث.

هنا نتحدث عن تدخالت اأخرى؛ فعاله يف اأ�سلوبها وا�سرتاتيجيتها؛ تدخالت ذكية تنفع ال�سلطة 

ال ت�رسها.

يف  ال�سينية  “االأقلية  �سلطة  اأي  ال�سلطة؛  لدعم  فطري  ا�ستعداد  لديها  االأقليات  تاريخيًا؛   -

اندوني�سيا �سوهارتو مثال”.

 بفح�س الواقع املحلي؛ نكت�سف اأقليات غري ممثلة �سيا�سيًا؛ ت�سعى وتف�سل دومًا يف الو�سول لهذا 

التمثيل. ال�سلطة ت�ستطيع التدخل لتحقيق حلمها ال�سيا�سي؛ وحكمًا �سمان والئها الحقا.

 يف الدائرة الرابعة؛ مل ت�ستطع قبيلة عنزة “ال�سغريه عدديًا - املتفككة قرابيًا” �سمان كر�سي 

ع�سكر  منوذج  النطاق.  وا�سع  حكومي  بدعم  القادم  العنزي؛  ع�سكر  مبجيء  اال  الربملاين  القبيلة 

العنزي يبدو جذابا؛ موايل  حكوميًا 100%؛ مل يجد ا�ستجوابا مل يعار�سه.

هذا النموذج قابل للتطبيق مره اأخرى يف الدائرة الرابعة “ قبيلة �سمر”؛ يف الدائرة اخلام�سة “بنو 

مره؛ الدوا�رس”.

التمثيل   هذا   �سامنة  ال�ستمرارية  لكنها غري  برملانيا  ممثلة  اأقليات  على  اأي�سًا  للتطبيق  قابل  وهو 

“الهواجر؛ العتبان” يف الدائرة اخلام�سة.
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م�سبب  غري  العامة  االنتخابات  يف  ال�سلطوي  التدخل  فاإن  اخلم�س؛  الدوائر  نظام  ظل  يف   -

على االطالق؛ املنطق يدفع لتوجيه هذا التدخل اىل االنتخابات الفرعية؛ بحكم اأن نتيجة 

االنتخابات العامة حمكومة �سلفًا تبعًا لنتيجة االنتخابات الفرعية.

 ثم اأن هذا يف حقيقة االمر يف �سالح ال�سلطة - النظام؛ فالتدخل يف انتخابات فرعية حمكومة 

عدديا اأ�سهل بكثري من التدخل يف انتخابات عامة ي�سارك بها ع�رسات االآالف.

ثم اأن التدخل يف االنتخابات الفرعية له تكتيكاته الب�سيطة؛ من ال�سهل  طلب الفزعة القبلية و 

تاأليب “فخذ” �سد “فخذ” اآخر؛ من ال�سهل تكوين حتالفات مر�سحني من �سمنها مر�سح ال�سلطة 

لدخول الفرعيات؛ ثم انه من ال�سهل �رسائهم بب�سعه معامالت ب�سيطة.

اأحد  ي�ستطيع  ال  طريفة:  جانبية  نقطة  تربز  الفرعية؛  االنتخابات  ال�سلطوي” يف  “التدخل  يف 

الهجوم ال�سيا�سي - القانوين على االطراف احلكومية لتدخلها يف انتخابات فرعية.

هي اأ�سال جمرمة قانونيا - ال �رسعية؛ “خيالية”؛ غري معرتف بها؛ عك�س لو كان التدخل يف 

انتخابات عامه؛ حينها �سيو�سم هذا التدخل كف�ساد �سيا�سي.

5 - احلكومة تلعب �سيا�سة لكن هل جتيد اللعب؟

اللعب  هو  ماينبغي  كل  اللعبة؛  خيوط  بكل  املتحكمة  هي  اال�سا�سي؛  الالعب  هي  احلكومة 

بحرفية؛ اأداء احلكومة تعامال مع املعار�سة كان باهتًا؛  تعاقب احللفاء و تكافئ اخل�سوم.

 البد من تغيري هذا النهج؛ البد من القليل من احل�سافة و احلنكة ال�سيا�سية؛ اإدارة املطبخ احلكومي 

حتتاج خلرباء ادارة اأزمات؛ التخبط احلكومي البد اأن يتوقف.

مثال )1(؛ يف جمل�س 09؛ وزرت ال�سلطة ممثلني عن قبائل العجمان؛ املطري يف الوقت الذي 

كان جل نوابهم يف �سفوف املعار�سة “2 من 3 عجمان وجميع نواب مطري”؛ وجتاهلت توزير 

احلكومة  له  تهدف  الذي  ما  لل�سلطة؛  مواليني  كانوا  ر�سايدة  نواب   4 من   3 اأن  رغم  ر�سيدي؛ 

بال�سبط؟ زيادة خ�سوماتها؟ حكومة اأم “عني عذاري”؟ 

يف  فجورًا  مناه�سيها  ال�سد  �سخ�سي  قريب  “املطريي”  الوزير  كان  غريب  ت�رسف  يف  ثم 

الذي  ما  “Crowd Psychology”؟؛  اخل�سومة؛ اال تفهم ال�سلطة �سيئا عن �سيكولوجية اجلماهيري 

ر�ساء  تطلب   / تخ�سى   / احلكومة حتب  التوزير؟  هذا  من  متع�سبة  موؤدجلة  ب�سيطة  جماهري  تفهمه 

جالدها؟
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حتى  اأو  “مطري”  نواب  ا�ستمال  هل  منه؟  املرجو  الهدف  حتقيق  التوزير  هذا  ا�ستطاع  هل  ثم 

بع�سهم اىل ال�سف احلكومي؟

اأمن  للنيابة؛ على خلفية ت�رسيحات �سفوية؛ اما بجرائم  باإحالة عدد من ال�سيا�سيني  مثال )2(؛ 

دولة؛ اأو بدعاوي احلق املدين؛ مره اأخرى اأثبتت ال�سلطة تخبطها. ح�سبة ب�سيطه تبني مقدار اأرباح 

وخ�سائر الطرفني. 

من جانب؛ خفة العقاب الذي حلق بهوالء ال�سيا�سيني فتح الباب اأمام اجلميع للتعدى والتطاول 

على ال�سلطة؛ ماذا �ستفعل؟ ترميهم بال�سجن اأيام معدودات؟ لتفعل ويغدون اأبطاال.

 فعليًا ال�سلطة نف�سها اأ�سقطت هيبتها.

من جانب اأخر؛ با�ستقواء ال�سلطة على نا�سطني اأفراد؛ فاإنها خ�رست التعاطف ال�سعبي من كثري 

من مواليها.

�رسيبته  مزدهر  �سيا�سي  م�ستقبل  “Jackpot”؛  الكربى  اال�ستفادة  فحاز  االآخر؛  الطرف  اما 

احلب�س اأيام معدودات )حالة - خالد م�سعان منيخر(.

كنت الفهم لو اأن هذه االحالة  للنيابة اأدت لنتيجة؛ بالنهاية اجلميع خرج منها �ساملًا؛ العقاب يفقد 

قيمته الذاتية؛ ال يغدو عقابًا اذ مل ي�سكل رادعا.

�سبب  خطوة  لكل  فيها  تكون  جديدة؛  مرحلة  وبدء  ال�سيا�سية  تخبطاتها  وقف  احلكومة  على 

وهدف وفائدة �سيا�سية.



ابيض
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الفصل الثامن
نظرة على مركبات العقلية “البدوية”

1 - ثقافة استزاف املوارد والترحل
2 - هاجس التضارب العنصري: االصيل ينتفض ضد “البيسري”

3 - مركب االنا املتضخمة: عندما يغدو االرنب أسدًا
4 - خطاب الكراهية “البدوي”: صناعة العداء لآلخر

5 - االرث الثقافي البدوي: اخلوف؛ اخلوف؛ اخلوف!
6 - كيف نظر املوروث االسالم - عربي التقليدي للبادية وأهلها؟



ابيض
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البدوي -  ال�سحراوية قدميا على �سلوكيات  الثقافية  الهوية  نفوذ  اأي مقاربة فكرية الأبعاد  اإن 

حا�رسًا جتابه فورًا مبفعوالت التحوالت االقت�سادية واالجتماعية يف ن�سف قرن؛ والتي حملت معها 

الكثري من القيم وال�سلوكيات املكت�سبة حديثا لهذا “البدوي”؛ غري اننا ن�ستطيع اأن ن�ست�سف بقايا 

�سلطة هذه الثقافة البدائية لدى “البدوي” حا�رسة يف عدة مركبات؛ نتناولها هنا.

1- ثقافة ا�ستنزاف املوارد والرتحل 

يعرف “للبدوي” بيتا اأو م�ستقرًا؛ فحني مل يكن م�سغوال باحلرب والنهب؛ كانت حياة التنقل 
ُ
مل 

والهجرة هي طابعه املعتاد.

ينزل بار�س

ي�ستنزف مواردها “املاء؛ املرعى”

يرتكها بال ندم بحثا عن اأر�س اأخرى ليكرر هذا النمط ال�سلوكي.

مل يوؤمن “البدوي” بثقافة البناء بل كان �سلوكه دائمًا هدمي: االعتيا�س على االآخر؛ اأكان هذا 

االآخر  قافلة م�ساملة اأو يف �سورة مرعى طبيعي. كان “البدوي” دائمًا م�سغوال باحلا�رس فلم يحاول 

البناء للم�ستقبل؛ بل اأن العمل واالجتهاد فيه مذموم يف التقاليد واالعراف البدوية.

يف  وا�سحا  �سداها  يظهر  البدوية”  “العقلية  يف  قرون  لعدة  املرتاكمة  الثقافية  اخلربات  هذه 

�سلوكيات الطبقة ال�سيا�سية “البدوية”؛ كممثل �رسعي للبدو هي ال توؤمن كما ال يوؤمنون بدميومة 

الدولة؛ يرونها جميعا اأر�س رعي يحق لهم ا�ستهالكها اىل النهاية ومن ثم الهجره يف �سبيل وطن 

جديد.

هذا هو اإيقاع العي�س التي تعود عليه البدوي ملدة قرون؛ من ال�سعوبة اأن يتخلى عنه: ا�ستنزاف 

موارد طبيعية؛ ومن ثم الرتحل والهجرة.

ق�سية اإ�سقاط القرو�س كنموذج لرت�سخ هذا النمط لدى العقل اجلمعي البدوي

:”Collective unconscious“

هذا ال�سلوك اجلمعي يربز وا�سحًا يف ق�سية اإ�سقاط القرو�س التي �سغلت ال�ساحة ال�سيا�سية يف 

الفرتة 2010-2002.
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“البدوية”  االأغلبية  القرو�س؛ نرى  اإ�سقاط  قانون  الت�سويت على  06 حني جرى  يف جمل�س 

ت�سوت وبحرارة دعمًا للقانون؛ فلم ي�سوت �سده اال 4 نواب - بدو؛ عوقب 3 منهم يف االنتخابات 

 08 انتخابات  يف  الب�سريي”  و“حممد  العنزي”  ال�سحومي” و“خ�سري  “احمد  الالحقة؛ ف�سقط 

لفكره  بالكامل  معادي  احل�رس  لدى  العام  ال�سعبي  اجلو  كان  بينما  الرت�سح191؛  عن  امتنعوا  اأو 

“90% من احل�رس-  اإ�سقاطها  نائب ح�رسي  �سد   20 نائب من   18 الرثوة هذه فوقف  توزيع 

النواب”192.

وحني تكرر امل�سهد ال�سيا�سي يف جمل�س 09؛ جند اأن 100% من نواب البدو اخلم�سة وع�رسين 

“80% من احل�رس-  الـ15  12 من نواب احل�رس  ت�سوت مع قانون �رساء فوائد القرو�س؛ بينما 

النواب”  تقف �سد القانون مرة اأخرى193.

“جمموعة  القانون  اإقرار  منع احلكومة من  اجتاه  لل�سغط يف  �سعبي  لوبي  تكون  بل حتى حني 

26”؛ جند انه يغلب عليه الطابع احل�رسي بالكامل194

الت�سويت املناطقي - الفئوي الكامل يف هذه امل�ساألة يو�سح ال�سورة االكرب: فئة تنادي بتوزيع 

الرثوة النفطية؛ تبديد للرثوة النفطية؛ يف مقابل فئة اأخرى تتداعى للحفاظ عليها لالجيال القادمة.

الرافضني إلسقاط  “البدو”  النواب  الهاجري ضمن  الوزير فالح  النائب -  لم احتسب موقف  191- في هذا االطار؛ 
القروض؛ كون موقفه في هذا الصدد كان رهينة للتضامن احلكومي؛ وليس دليال على قناعات شخصية. ملواقف النواب 

أنظر
Herb , Michael. Kuwait politics database. Retrieved February 18, 2010 from http://www2.
gsu.edu/~polmfh/database/database.htm

192- املصدر السابق.

193- املصدر السابق.
من احلضر صوت مع القانون كال من احمد السعدون؛ وليد الطبطبائي؛ خالد السلطان.

بعدها اعلن النائب احمد السعدون تأييده لصندوق املعسرين وتراجعه عن موقفه السابق؛ بينما تصويت النائب خالد 
السلطان مع القانون كان رهني ظروف قواعده االنتخابية في الصليبيخات؛ كذلك كان موقف وليد الطبطبائي مربوط 
أن  منطقة  كل  التفصيلية حسب   2008 انتخابات  نتائج  تبني  اذ  خيطان؛  في  اجلديدة  “البدوية”  االنتخابية  بقواعده 
مبا  الصناديق  كافة  بني  من  للطبطبائي  اصوات  عدد  أكثر  حتمل  كانت  االنتخابية  خيطان  ابرق   - خيطان  صناديق 
فيهم صناديق كيفان قاعدته االنتخابية القدميه؛ اضطريت لالستعانة بنتائج 2008 التفصيلية وذلك لكون نتائج 2009 

التفصيلية غير منشورة. أنظر
بتاريخ  منشورة  املوهوب.  مدونة  الكترونية.  تدوينة  بالتفصيل(.  الثالثة  )الدائرة   2008 االمة  مجلس  انتخابات  نتائج 

http://almwhoob.wordpress.com  2009/4/25. مسترجعة بتاريخ 2010/2/18 من
194- احتوت املجموعة فقط 3 شخصيات “بدويه”؛ هم نايف احلجرف؛ بدر الديحاني؛ علي الزعبي؛ املالحظ عن هذه 
الشخصيات البدوية انهم جميعا ممن فقدوا ارتباطاتهم القبلية؛ بعضهم من اللبراليني القدامى؛ وعرف عن البعض االخر 

انهم “طالب وزارة”؛ فال نستطيع إرجاع موقفهم الى قناعة بدوية عامة.
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من الغني عن القول اأن البدو كمجموعة اجتماعية �سفت منادية لهذا التوزيع؛ تر�سبات املا�سي؛ 

“الفورة اجلمعية”؛ تدفعهم دفعًا لتبديد املوارد الطبيعية لهذا الوطن املوؤقت قبل تكرار االإيقاع نف�سه 
يف اأوطان جديدة 195.

2-هاج�س الت�سارب العن�رسي: اال�سيل ينتف�س �سد “البي�رسي”

االيديولوجيا الع�سائرية البدائية القائمة دائما على التناق�س ما بني ثنائية “نحن”و“هم”؛ ويف 

خ�سم ال�رساع ال�سيا�سي - االجتماعي احلايل التي متر به الكويت - الدولة نك�ست اىل مبادئها 

اال�سا�سية. 

االآداب  على  تعديها  مع  القانون؛  على  تعديها  مع  املدنية؛  الدولة  مع  اخلالف  اختزلت  هي   

العامة؛ اىل وهم  اأن لب ال�رساع هو “حقد االأدنى اأ�ساًل على االأعلى اأ�ساًل”.

 فاحل�رس ي�سووؤهم تنظيم االنتخابات الفرعية؛ لي�س الأن هذه االنتخابات حترم باقي اأفراد املجتمع 

من امل�ساركة ال�سيا�سية وامنا لكونهم يحقدون على البدو الأ�سلهم الرفيع؛ واحل�رس ت�سووؤهم ثقافة 

الوا�سطة واملح�سوبية املنت�رسة لدى البدو؛ لي�س الأن هذه املح�سوبيات حترم اأ�سحاب الكفاءات من 

تويل املنا�سب وامنا لكونهم يحقدون على البدو الأ�سلهم الرفيع؛ واحل�رس ت�سووؤهم مطالبات البدو 

ونوابهم ال�سعبوية؛ لي�س خلوفهم من تبديد الرثوة الوطنية وامنا لكونهم يحقدون على البدو الأ�سلهم 

الرفيع؛ واحل�رس ت�سووؤهم ممار�سات البدو يف احل�سول على �سهادات جامعية دكاكينية لي�س حر�سا 

على امل�ستوى االكادميي ملخرجات التعليم وامنا لكونهم يحقدون على البدو الأ�سلهم الرفيع. 

هذا االختزال ال�ساذج يجد تف�سريه يف اآلية الدفاع الفرويدي “Cognitive Distortions”؛ التي 

تعرف على انها الت�سويه الالارادي للحقائق؛ ت�سخيمها اأو ت�سغريها؛ القفز اىل ا�ستنتاجات م�سبقة مبا 

ير�سى العقل الباطن بدال من خيار مواجهه الواقع . 

اذا العقلية البدوية ب�سوفينيتها التقليدية ترف�س القيام بتقومي نتائج اأفعالها؛ ترف�س م�ساءلة النف�س 

ب�سحة اأو خطاأ اأفعالها؛ فتلجاأ اىل هذه احليلة العقلية وغريها للهرب من الواقع؛ بتزوير الواقع حتتفظ 

االنا البدوية بتما�سكها الداخلي؛ ال تعرتف بف�سلها؛ بتخلفها؛ ببدائيتها.

195- لم يكن هذا القانون هو الوحيد؛ قبله كان هناك ضغط نيابي “بدوي” إلسقاط فواتير الكهرباء واملاء؛ ادى الى 
إقرار منحة أميرية بقيمة 2000 دينار في اكتوبر 2005.



احلــالــة واحلــل

148

منوذج لهذا املركب العقلي “البدوي”: ق�سية “ازداوجية اجلن�سية” وتفاعالتها:

هذا ال�سلوك املتكرر لدى البدو يبدو وا�سحًا يف تفاعالت ق�سية “ازدواجية اجلن�سية 2009-

2010”؛ هي ق�سية قانونية تخ�س جمموعة من املواطنني خالفت قانون من قوانني الدولة؛ لكن 

بدال  البدو.  ثائرة  ثارت  يقول خذوين  ان  املريب  يكاد  كما  الرا�سد:  علي  النائب  عندما طرحها 

من مناق�سة حجة النائب علي الرا�سد اأو حماولة تغيري القانون احلايل؛ انقلب االمر اىل اتهامه يف 

اأ�سله.

نا�سطة �سيا�سية مثل نبيلة العنجري جذبت لنف�سها الكثري من االتهامات البدوية بقلة االأ�سل حني 

عربت يف مقابلة نلفزيونية عن راأيها يف ازدواجية اجلن�سية الال-قانونية.

مل يحاول البدو مناق�سة الطرف االآخر؛ مل يحاول البدو فهم هذه امل�سكلة القانونية؛ جلاأوا فورًا 

اىل اإنكار وجود امل�سكلة؛ حتويرها اىل �رساع اإثني - عن�رسي بني قليل االأ�سل و رفيعه.

الطامة الكربى كانت حني اأثار “حممد اجلويهل” البدو با�سلوبه الدعائي املثري للجدل؛ مل يكن 

اإ�ساعة  روجت 
ُ
�رساخ البدو اال على قدر االمل: مل يكتفوا باتهامه بانعدام اال�سل هذه املره؛ بل 

اأن اإحدى حفيدات هالل  “هالل فجحان املطريي” من الب�رسة؛ بل  اأتى به  اأن جده كان خادما 

املطريي ذكرته بهذه احلقيقة مبقابلة تلفزيونية؛ والبد اأن هناك �سيئا من “ال�ساعرية القدرية” مبثل هذه 

اال�ساعة: حفيد اخلادم ينقلب على قبيلة �ساحب الف�سل عليه وعلى اجداده؛ لكن هذا كل ماهي 

عليه؛ جمرد اإ�ساعة؛ فلم يرى اأحد هذه املداخلة اال�سطورية196.

فهمت بالهجومية �سد 
ُ
بعدها ملا كتب “نبيل الف�سل”؛ الكاتب يف جريدة الوطن؛ عدة مقاالت 

نواب - بدو مل يكلف اأحدًا نف�سه جمادلته؛ انتقلوا مبا�رسة اىل “ال�سباب” و“ال�ستم”؛ وكالعاده 

االتهام با�سله197.

ثم اأن االمر مل يتوقف هنا؛ جميع نواب جمل�س االمة؛ جميع النا�سطني ال�سيا�سيني؛ جميع كتاب 

الراأي؛ جميع الفعاليات املجتمعية؛ التي جراأت على فتح ملف االزدواجية اتهمها البدو باأ�سلها.

196- يبدو ان “هالل فجحان املطيري” بدأ توظيفه في الصراع االجتماعي احلالي؛ للداللة على قدم وجود البدو “مطير 
حتديدا” بالكويت ودورهم في بنائها قدميا؛ لكن التاريخ وكتبه تنفي هذا؛ اذ أن هالل املطيري - البدوي وصل الكويت 
حافياً؛ وحيداً بدون عشيرة؛ ال يصحبه اال اخته؛ والكويت - املرفأ البحري كان لها الفضل االكبر في صنعه كتاجر لؤلؤ 

اقليمي. اذا قدم وجود هالل املطيري في الكويت ال يوفر ذرائعية لقدم وجود “مطير” برمتها.
197- في عدد 1000 بتاريخ 2010/4/19؛ وصفته عالم اليوم بـ “بلبل ابن حالق البشمركة”.
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هذا ال�سلوك املتكرر يبني العقلية “البدوية” التي ال ت�سمع اال ما ينا�سبها؛ والتي ال ترى اال 

ما ينا�سبها؛ والتي يحلو لها قلب احلقائق حني ينا�سبها؛ من املريح على الرتكيبة العقلية البدوية 

ينقلب  حتوير  بهكذا  “اأ�سيل” و“بي�رسي”؛  اإثني بني  اأن تقلب اأي ق�سية اىل �رساع  البدائية   -

“البدوي”  “البدوي” الأ�سله الرفيع؛ هكذا ال يرى  االآخر اىل “بي�رسي- دوين” حاقد على 

خطاأ فعلي ارتكبه؛ يتجنب مواجهة ذاته عما اذا كان اخللل به اأو بعمل قام به؛ هو مظلوم؛ �سحية 

“�سعوبي حاقد”.
مبثل هذه احليل العقلية يف هذه الق�سية و غريها؛ ال يحتاج البدوي ملراجعه ذاته لالعرتاف باأن 

اأفعاله خمالفه للقانون؛ باأن �سلوكياته ككل حتتاج تقومي؛ وتغيري؛ عقله �سيظل ي�سور له الق�سايا على 

انها عن�رسية دوما؛ حمفزة بحقد االأدنى ا�ساًل على االأعلى ا�ساًل.

لكن لنتوقف حلظة!... هل االأ�سيل اأ�سيل فعال؟

“احل�رس” وانعدامه من جهه  بني  الرفيع من جهه؛ وما  القبيلة واالأ�سل  بني  ما  التماهي  فهذا   

اأخرى هو ت�سطيح  للوعي؛ فاحل�سارة والبداوة مل ولن تكون اأبدًا اأ�سول يركن اليها؛ وامنا اأ�سلوب 

حياة وثقافة وتراث؛ اما االأ�سل فله اإطاره املختلف.

فالكيانات القبلية يف الكويت منها “االأ�سيل” ومنها “البي�رسي”؛ لي�سوا جميعا “اأ�سالء”. 

القبائل اال�سيلة تطلق  فاإن  بالبي�رسي؛  ُي�سمي احل�رسي؛ احل�رسي االآخر معدوم اال�سل  فكما 

قبائل  اأو  فخوذ  “هتيم” لت�سف  “عوج دخان” اأو  مثل  م�سطلحات  االأ�سل  معدومة  القبائل  على 

كاملة بانعدام االأ�سل.

الكويت اىل  الفرج” القبائل يف  “خالد  تاريخ جند” يفرز  “اخلرب والعيان يف  القيم  يف كتابه 

قبائل اأ�سيلة واأخرى معدومة اال�سل؛ “ فالقبائل العربية تنق�شم اىل ق�شمني

1 - االعارب: وهم جمموع القبائل التي تنتمي بان�شابها اىل قحطان اأو م�رس؛ 

وكلها من حيث الن�شب واحل�شب واملنزلة مت�شاوية متكافئة؛ كعتيبة ومطري وعنزة 

اليمانية  القبائل  من  واملره  والعجمان  والدوا�رس  النزارية؛  القبائل  من  و�شبيع 

القحطانية؛ وهذه القبائل كلها تتنا�شب وتت�شاهر ما بينها بدون اأي ميزة؛ وال ترى 

لنف�شها ف�شال على االأخرى؛ وال يكون تفاخرها اال باالفعال والوقائع.

2 - الهتيم اأو الهتوم: وهم املجهولو الن�شب؛...؛ واأ�شهر هوالء الهتوم الر�شايدة 
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اأو ذوي ر�شيد ؛ ولعلهم من قبائل احلجاز يف القدمي فان كلمة ذوي ال ت�شتعمل اال يف 

احلجاز؛ وهم من احالف مطري وجريانهم؛ لهم مالهم؛ وعليهم ما عليهم؛ وقبيلة مطري 

تعتربهم من خدامها198”.

الع�سائر  ت�سنيف  من  يخجل  مل  القبلية  التحالفات  اىل  تطرق  حني  االآخر؛  هو  “ديك�سون”   

البدوية اىل اأ�رساف وغري اأ�رساف “اأي اأ�سيلني و بيا�رسه”؛ “فمطري” مثال قبيلة �رسيفه؛ بينما حلفائها 

“الر�سايدة”؛ “عي�سى بن م�سيلم” و“اآل حر�سان” غري ذلك199.
ثم اأن هذا �سيء ال يحتاج تبيان؛ ال يحتاج مراجع علمية اأو م�سادر تاريخية؛ هو واقع؛ ي�سهد 

به اأبناء القبائل اأنف�سهم ويبدو وا�سحا يف طقو�س التزاوج يف الكويت فكيف ن�سع “البدو” جميعا 

يف مع�سكر االأ�سل الرفيع الواحد؟

اما “الف�سيف�ساء احل�رسية” فت�سمل �رسيف الن�سب وو�سيعه وال�سانع والعبد و و�سعهم جميعا يف 

مع�سكر انعدام اال�سل ت�سطيح اآخر للواقع؛ كذلك اذا اعتربنا اأحد مقايي�س القبول باالآخر واالعرتاف 

باالأ�سل  لدى البدو هو التزاوج امل�سرتك؛ فكيف تف�رس االرتباطات العائلية امل�سرتكة بني “البدو ذوي 

اال�سل” و“احل�رس ذوي االأ�سل”؛ وكذلك بني “البدو البيا�رسة” و“احل�رس البيا�رسة”.

“�ساة  مثل  قبلية  ممار�سات  ظل  يف  “البدوي”  العن�رسي  النقاء  دعاوي  ت�ستقيم  كيف  ثم 

الغرم”؛ بذبح �ساة ينت�سب الغريب اىل وحدة الدم القبلي؛ يخلع عباءة ن�سبه القدمي وينت�سب للقبيلة 

اجلديدة.

 بعد عدة اأجيال من هذه املمار�سات من غري املعقول افرتا�س وحدة اأ�سل لهذه الكيانات القبلية؛ 

اأ�سبحت جتمعا ملجموعات متغايرة تدعي الن�سب الواحد؛ تتنكر ال�سولها وقبائلها القدمية؛ اأين نقائها 

العن�رسي؟

اأ�سول؛ امنا �رساع ثقافه و�سلوك؛ هو �رساع  اذا هذا ال�رساع االجتماعي احلايل لي�س ب�رساع 

التي  احل�رسية”  “الف�سيف�ساء  مع   معا  والرفيع  الو�سيع  االأ�سل  ذات  القبائل  ت�سمل  التي  البداوة 

ت�سمل  “اال�سيل” و“البي�رسي” و“ال�سانع” و“العبد”.

اأب�سط مثال - تو�سيحي على هذا؛ امل�ساجلة ال�سحفية التي دارت رحاها يونيو 2010؛ بداأت 

حول �سفينة احلرية اىل غزة وانتهت اىل ازدواجية اجلن�سية و�رساع “البدو” و“احل�رس”:

198- الفرج؛ خالد بن محمد. اخلبر والعيان في تاريخ جند. حتقيق عبدالرحمن الشقير. الرياض: مكتبة العبيكان؛ 
2000. ص527.

199- ديكسون؛ مصدر سبق ذكره؛ ص122.
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متبادلة؛  �ستائيمية  مقاالت  يف  بي�رسي”200   - “بدوي  مع  ا�ستبك  بي�رسي”   - “ح�رسي   

“احل�رسي البي�رسي” ي�سميه “�سيبوب”؛ فريد “البدوي - البي�رسي” بت�سمية االأول “لفته”؛ كون 
مادام  اأ�سول  لي�س �رساع  هو  ال�سحيح:  منظارها  من  االمور  نرى  يجعلنا  لال�سل  فاقدين  االثنان 

االثنان ي�سرتكان بفقدانه؛ اذا هو �رساع احل�سارة مع البداوة.

3 - مركب االنا املت�سخمة: عندما يغدو االرنب اأ�سدًا

االنا املت�سخمة يف العقل اجلمعي “البدوي” تتحرك يف اجتاهني؛ حتقري “االغيار” اىل اأق�سى 

درجة من جهه؛ ومتجيد الذات اىل اأق�سى درجة من اجلهه االأخرى.

اأوال االنا “البدوية” املت�سخمة تهاجم “االغيار”:

امل�ستوطنون اجلدد ال يرون يف �سور الكويت القدمية واأهله اال �ستيمة بل و�سمة عار201؛ فاأهل 

ال�سور اختئبوا خلف هذا ال�سور خوفًا وجبنًا و�سعفًا بينما القبائل القوية؛ ال�سجاعه؛ املهابه؛ العزيزة 

تهاجم هذا  اريحية  بكل  العربية  اجلزيرة  �سبه  تطوف  ملح االر�س كانت  العرب؛  �سادة  اجلانب؛ 

وت�سبي ذاك.

البدوية  العقلية  متزنا؛  عقالنيا  حتليال  التاريخ  لنحلل  الطفولية  االأوهام  هذه  نرتك  االأن  ح�سنًا؛ 

املنغلقة على ذاتها تاأبى روؤية ال�سورة االكرب؛ تاأبى فهم اأن حكام الكويت املتعاقبني هم من بنوا هذه 

اال�سوار؛ حكام الكويت املتعاقبني هم من خططوا بنائهم؛ حكام الكويت املتعاقبني هم من اأمروا 

ببنائهم؛ حكام الكويت املتعاقبني هم من الزموا جميع �سكان الكويت بامل�ساركة باعمال البناء 

 اذا لي�س احل�رس هم من خططوا بنائه؛ اذا لي�س احل�رس هم من اأمروا ببنائه؛ اذا لي�س احل�رس هم 

200- حول هتيمته أنظر خالد الفرج؛ مصدرسبق ذكره؛ ص527.
كذلك اجلاسر في كتابه “معجم قبائل اململكة العربية السعودية” أثار استياء الرشايدة حني دعاهم باالسم الذي يعرفون 
به “هتيم” مما دعاه بعد احتجاجاتهم الى تغيير ما كتبه في الطبعات احلديثة من كتابه , فاسماهم الرشايدة وإن أكد 
على انه لم يدعوهم ببني رشيد اال نزوال عند رغبتهم. كما اضاف في الطبعات احلديثة من كتابه هذه الفقره “وهم لهم 

أصل” وهي التي لم تكن موجودة في الطبعه االولى.
201- ال ادري اذا كان من املمكن افتراض أن هذه اخلليط من املشاعر القوية التي يكنها املستوطنون اجلدد للسور؛ 
مرجعه تذكيره لهم بأصل الكويت وتاريخها القدمي الذي لم يعرفوه؛ فيذكرهم دائما انهم مستوطنون جدد؛ غرباء عن 

هذه االرض.
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من الزموا �سكان الكويت بامل�ساركة باعمال البناء؛ بالتايل اأي اتهامات بال�سعف واجلنب واخلوف 

ال ي�سح توجيهها اذا قرر اأحد ما توجيهها اال اىل حكام الكويت من ا�رسة اآل �سباح ولي�س احل�رس 

املحكومني الذين نفذوا اأوامر حاكمهم.

ثم اأن الدولة اال�سالمية بذاتها يف عهد الر�سول؛ قد قامت ببناء خندق املدينة ليحميها من حتالف 

القبائل امل�رسكة �سدها؛ بل انه يف غزوة احد؛ كان توجه الر�سول هو التح�سن باملدينة  بدال من 

خيار مواجهة العدو يف اأر�س مك�سوفة؛ فهل يجراأون اأ�سحاب هذا الراأي بتوجيه اتهامات ال�سعف 

واجلنب واخلوف جتاه الدولة اال�سالمية االوىل اأي�سًا؟

اأغلب  اليها  جلاأت  حربية  ا�سرتاتيجية  هي  الدفاعية  والتح�سينات  اال�سوار  بناء  عملية  اأن  كما 

اال�ستقرارات احل�رسية تاريخيا؛ فاأغلب املدن االوروبية يف الع�سور الو�سطى حازت على نوع واحد 

على االقل من التح�سينات الدفاعية التي ت�سمل اأ�سوار املدينة؛ مبا فيها “فينا” عا�سمة اقوى دولة 

اوروبية.

 لكن كيف تقتنع عقول متحجرة مدى اأفقها ال يتجاوز اخليمة والناقة؟

ثانيا االنا البدوية املت�سخمة متجد الذات:

202 يف  العجمان  ممثل  العدوة  خالد  ال�سور” 2010؛ وقف  “قناة  اأزمة  تداعيات  يف خ�سم 

جمل�س االمة وقال “احنا قبائل هزت جبال”؛ بعيدًا عن العنرتيات الفارغة تكمن احلقيقه ال�ساطعه: 

مل يحدث تاريخيا اأن القبائل هزت اأ�سغر جبل؛ بل ي�سهد التاريخ اأن القبيلة كانت تلعب دورها 

برباعة تامة: اأداة؛ لعبة؛ دمية يف يد حكام االقاليم املختلفه يوجهونها �سد بع�س.

هذا يبدو وا�سحًا يف الع�رس العبا�سي الثاين مثال حني نرى دول اقليمية مثل احلمدانية يف حلب 

و املو�سل؛ االيوبية يف ال�سام؛ االخ�سيدية والطولونية يف م�رس ت�ستغل القبائل ك�سالح توجهه �سد 

خ�سومها؛ و ا�ستمر هذا اال�ستغالل اىل وقتنا احلايل؛ فلم ميل حكام املدن احل�رسية من ا�ستغاللها 

كوقود ملعاركهم �سد بع�س. 

عن  الع�سائريية  الكيانات  هذه  عجز  حقيقه  مع  ي�ستقيم  ال  هذا  املت�سخمة  االنا  ان خطاب  ثم 

تكوين اأي دولة قبلية؛ حتى يف مركز جتمعهم يف �سبه اجلزيرة العربية؛ فظلوا دوما حتت �سيادة هذا 

احلاكم “احل�رسي” اأو ذاك.

بالنواب وذلك لكوني أنفي عنهم صفة  “البدو”  الدراسة لن استطيع وصف أعضاء مجلس االمة من  202- في هذه 
متثيلهم لالمه؛ فمشاركتهم في انتخابات فرعية مجرمة قانونيا جتعل منهم ممثلني لقبائلهم ليس اال؛ هذا اذا ما تغاضينا 

عن وصف من يقوم بعمل مجرم قانونياً باملجرم.
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اذ اأن كافه حكام املنطقة هم من “احل�رس”: اآل �سباح يف الكويت؛ اآل خليفة يف البحرين؛ اآل 

�سعود يف جند؛ اآل ثاين يف قطر؛ اآل مكتوم يف دبي؛ اآل نهيان يف بوظبي؛ اآل معال يف ام القوين؛ 

وغريهم؛ رغم اال�سول القبلية لهوالء احلكام اال اأن دولهم مل تكن اال الحقة لتح�رسهم وتفكك 

اأوا�رس عالقاتهم القبلية القدمية.

من  كان  انه  نكت�سف  “�سمر”؛  لقبيلة  وزعامته  حتى عند فح�سنا لدولة “ابن ر�سيد” الق�سرية 

“ح�رس” حائل؛ بل حاكم عثماين تابع للخليفة يف اال�ستانه ولي�س زعيم قبلي جمرد.
متى  املري�سة؟  “النو�ستاجليا”  هذه  ملاذا  العايل؟  وال�سوت  الفارغة  العنرتيات  هذه  كل  ملاذا  اذا 

يقرر البدو القبول بالواقع؟ اأن حالهم يوازي حال غريهم؛ مل يكونوا يوما االف�سل؛ اأو االقوى؛ اأو 

اال�سجع؛  كنتم رعايا خا�سعني حلكام “ح�رس” ي�سومونكم اخل�سف حينا؛ و ي�ستخدمونكم يف حروبهم 

للنهب وال�رسقة؛ ماكتبه  “مرتزقة” ت�سعون  اأف�سل االوقات كنتم جمرد  اآخر؛ ويف  ونزاعاتهم حينا 

جدودكم �سعرًا عن �سجاعتكم وكرمكم وقوتكم هو يف النهايه �سعرًا؛ واأعذب ال�سعر اأكذبه.

االنا البدوية املت�سخمة تعمل: �رسف “مطري” املفقود منوذجا -1

عبدالعزيز  امللك  قام  بال�سجن؛  واإلقائه  هزميته  واإثر  عبدالعزيز  للملك  الدوي�س  في�سل  بخيانة 

وباإمياءة رمزية بالغة االهمية يجيدها دائما اآل �سعود؛ ب�سلب مطري �رسفها؛ وذلك باال�ستيالء على 

“ال�رسف”203؛ اأي االبل ال�سوداء ذات املكانة �سبه املقد�سة لدى اأبناء “مطري”.
“عبدالعزيز بن فهد”  70 عاما؛ اىل حني تكرم االمري  “�رسفها” ملدة تزيد عن   فقدت مطري 

باإعادة االبل اىل حفيد الدوي�س بعد وفاة امللك فهد بن عبدالعزيز.

تغيري   هذه احلادثة املثبتة تاريخيا مل تر�سى االنا املت�سخمة لدى اأبناء “مطري”؛ ولعجزهم عن 

الواقع اختاروا تزويره: موقف موؤرخي القبيلة الر�سمي هو ان ابن في�سل الدوي�س هو من قام باهداء 

هذه االبل لـ اآل �سعود؛ فهي مل توؤخذ غ�سبًا “هل ي�ستطيع اأحدا اأخذ �سيئا غ�سبًا عن مطري؟” 

 بالتايل علينا اأن نلغي عقولنا و ن�سدق؛ باأن ابن في�سل الدوي�س وفور روؤيته الأبيه مرميا بال�سجن 

كاأي جمرم حقري؛ اأبناء قبيلته قتلى وجرحى؛ قام باهداء اأعز ما متلك القبيلة اىل عدوها املنت�رس؟

 ثم اذا كانت االبل هدية ولي�ست �سبيُا ملاذا تعطف االمري “عبدالعزيز بن فهد” بردها بعد 70 

عاما؟ فهل ترد الهدية؟

203- ثبت ديكسون استيالء امللك عبدالعزيز على هذه االبل في كتابه؛ أنظر
ديكسون؛ مصدر سبق ذكره؛ ص413.
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هذه الواقعه وغريها تثبت ما ندعيه: االنا املت�سخمة لدى البدو تعمل دائما على متجيد الذات 

اىل حدود ال يتقبلها املنطق اأو الوعي.

االنا املت�سخمة تعمل: اخلادم الر�سيدي منوذجا -2

تتفق امل�سادر التاريخية املوثوقه؛ “تاريخ الكويت لعبدالعزيز الر�سيد”؛ “من هنا بداأت الكويت 

لعبدالله احلامت”؛ على اأن خادم ال�سيخ مبارك الكبري كان قريني�س الر�سيدي. مل يكن هذا الر�سيدي 

يخلد  اأن  ال�سدف وحدها  �ساءت  الكبري  مبارك  لل�سيخ  اأجريا  خادما  كان  اأمريا؛  يكن  فار�سًا؛ مل 

تاريخيا يف ق�سيدة “ملو�سي العبيدي” ترثي ابنها.

لكن االنا املت�سخمة لدى الر�سايدة ترف�س هذه االهانة؛ االعراف الع�سائرية ال ت�ستطيع حتمل 

تلجاأ  احلقيقة  هذه  تغري  اأن  ت�ستطيع  ال  واذ  ابنائها؛  يتجاوزها  مل  التي  الو�سيعة  املنزلة  هذه  حقيقة 

االمري؛  بل  الفار�س؛  مرتبة  اىل  اخلادم  هذا  قدر  من  وترفع  القبيلة  م�سادر  فتحول  ؛ 
لتزويرها204

وي�سبح هذا اخلادم “اأحد رجاالت مبارك الكبري”.

“ابناء القبائل”؛ فقد كان لديه  ولي�س هذا “الر�سيدي” هو اخلادم الوحيد ملبارك الكبري؛ من 

خادم اآخر يدعى عبدالله الهاجري205.

املحاوالت؛  هذه  مبثل  مليئة  الكتب  للقبائل؛  ال�سيا�سي  التاريخ  يف  الوحيد  التزوير  لي�س  هذا 

�سوتية  ظاهره  لي�ست  القبائل  االنا:  ومتجيد  الذاتية  الرنج�سية  واحد:  اإطار  يف  ت�سب  وجميعها 

فح�سب؛ وامنا ظاهره �سوتية كاذبة اأي�سًا.

4 - خطاب الكراهية “البدوي”: �سناعة العداء لالآخر 

“احل�رسية” مل ير�سي غرورها  الهيمنة  التفوق يف جمتمع حتت  “البدوية” عن  النخب  عجز 

على الباحثة التاريخية  204- أنظر القبس؛ صفحات تاريخية؛ بتاريخ 2008/6/2؛  بها رد أحد “مؤرخي الرشايدة” 
“غنيمة الفهد” حول شخصية اخلادم قرينيس. الرد مليء باملغالطات التاريخية ويفشل في ذكر مصدر تاريخي واحد 

يدعم مزاعمه.
بينما كافة املصادر تشدد على انه لم يكن اال خادم ملبارك الكبير؛ أنظر

عبدالله احلامت؛ مصدر سبق ذكره؛ ص 73
فيصل السمحان؛ مصدر سابق؛ ص 131

عبدالعزيز الرشيد؛ مصدر سبق ذكره؛ ص 164
205- فيصل السمحان؛ مصدر سبق ذكره؛ ص 51.
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الداخلي؛ اآلية التعوي�س هنا متثلت يف جلوئها اىل اإنتاج اأكرب قدر ممكن من الكراهية لالآخر الناجح 

“احل�رسي”. اآلية التعوي�س هذه تتيح “للبدوي” رغم ف�سله احلياتي اإر�ساء غروره الداخلي. 

قاعدتهم  مع  كتاب”  “نواب؛  بدوية  نخب  توجيه  يف  تت�سارك  عام؛  كراهية  خطاب  هو 

اإ�سدار �سحف جديدة ومع الهجرة  االجتماعية؛ مالحمه ظهرت على ال�سطح مع رفع املنع عن 

اجلماعية اىل االنرتنت كو�سط معلوماتي - اإخباري. ففي ال�سحف ال�سفراء اجلديدة؛ ويف �سماء 

االنرتنت الالرقبوي اكت�سح البدو نا�رسين حقدهم �سد احل�رس.

 لكن ماذا كانت اأ�سكال ثقافة الكراهية الن�سطة هذه؟

كاتب مغمور يف �سحيفة “عراقي” متجن�س حديثًا ي�سف احل�رس “بالرميالويني”؛ نواب جمل�س 

اأمة بدو حني مل ي�ستطيعوا وقف جلنة ازالة التعديات على اأمالك الدولة اتهموا الفريق “حممد البدر” 

بال�رسقة؛ مواقف النائب “عادل ال�رسعاوي” امل�رسفة اأثارت البدو عليه فهاجموه؛ فهو “بي�رسي 

اأثار  الرا�سد  النائب علي  يباع وي�سرتى”.  “اأي عبد  “ثمن امللح”؛  “الزجني”؛ هو  ابن بي�رسي”؛ 

ق�سية املزدوجني فناله الهجوم البدوي االأكرب ف�سمي “بالكا�سكو”؛ “بالبجعة” “علي بامربز”؛ وحني 

و�سل لع�سوية جمل�س االمة 09 �سمي “بخام�س الن�ساء”؛ رئي�س جمل�س االمة “جا�سم اخلرايف” 

حني عرب عن اآراءه حول طريقة القاء القب�س على حممد اجلويهل ناله جانب من الهجوم فن�رسوا 

�سور له ت�سبهه ب�سخ�سية هزلية �سعودية؛ تبعتها �سور اأخرى للنائب علي العمري ت�سبهه برجل دين 

�سيعي. اإ�سافة لرتكيب �سور مرزوق الغامن؛ عادل ال�رسعاوي؛ عبداللطيف الدعيج؛ علي الرا�سد 

على �سور خراف ا�سرتالية. عائلة “ال�سبيح” نالها الهجوم البدوي االأكرب؛ “فرباك ال�سبيح” �سارق 

مرت�سي؛ “نورية ال�سبيح” يتجراأ “الهايف” في�سفها بانها فاقدة ملاء وجهها وال خري فيها ثم اأن العائلة 

�سليل  العد�ساين  عبدالعزيز  ال�سبيح.  بعادل  حلق  الذي  القدمي  “الط�سار”  اىل  اإ�سافة  “بي�رسية”؛ 
عائلة الق�ساء العريقة املعروف مبواقفه املناه�سة للتجني�س الع�سوائي �سنعوا عليه انه “عراقي”؛ مثله 

مثل �سالح الف�سالة؛ كونه امل�سئول املت�سدد عن ملف البدون يف املجل�س االعلى للتخطيط اأ�سبح 

“اهوازيا”. اما “ال�سعيد” اأمراء اجلهراء قدميا قبل جميء امل�ستوطنني اجلدد فهم “كواولة”. جتار 
الكويت ال�رسفاء؛ اأهل البلد اال�سليني! اأ�سبحوا حيتانا ول�سو�سا و �رساق مال عام. ثم اأن الطعن 

مل يتوقف؛ و�سل ل�رسف واأعرا�س “احل�رس” ككل؛ “فكل تاريخهم انهم ع�رسين هكري �ساكنني 

عند البحر ي�سيدون �سمك”.

اذا هذا لي�س “انتقاد �سيا�سي”؛ هذه ثقافة كراهية �رسيحة. هذه لي�ست حاالت فردية معزولة؛ 

هذا هجوم منهجي منظم؛ يعك�س ثقافة عامة لدى “البدو” �سد “احل�رس”. 

كيف تتعامل العقلية البدوية مع ف�سل االنا؟ كيف حتفظ متا�سكها الداخلي بظل ف�سلها؟ كيف 

تتعامل مع جناح االآخر احل�رسي؟ 
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ت�سلط عليه ل�سانها ال�سليط فقط؛ تنتج اأكرب قدر ممكن من الكراهية تداري به هذا الف�سل. 

علميًا ف�رست ميكانيكية ثقافة الكراهية كاالآتي206: 

1 - هذا ال�سيل من الكراهية “Supply Of Hatred”؛ يوجه من اأفراد جمموعه اجتماعية معينة 

.”Out-Group :؛ اىل جمموعة اأخرى “احل�رس”In-Group :البدو“
2 - عرب جمموعة من الق�س�س اخلالقة للكراهية “Hate - Creating Messages”؛ يغذي هذا 

اخلطاب طموح جمموعة من ال�سيا�سيني؛ ميتطون ناخبيهم مطيا للو�سول للربملان.

3 - قابلية ناخبيهم لت�سديق واال�ستمتاع بهذا اخلطاب “Demand - Side Of Hatred” تت�سخم 

لفرد  ال�سخ�سي  الدافع  بغياب  اجتماعية”207:  جمموعة  لكل  االجتماعية  للعزلة  نتيجة 

فانه مييل  للكراهية  الق�س�س اخلالقة  للتحقق من �سدق هذه   ”In-Group“ من�سوي حتت 

لت�سديقها مهما بدت �سخيفة. فقط توفر منفعه اقت�سادية اأو عالقة �سخ�سية جتمعه مع فرد 

من�سوي للمجموعة االخرى “Out-Group” جتعله يبذل جهدا للتحقق من هذه الرواية قبل 

ت�سديقها.

تاأثريه  يتعدى  “Out-Group”؛  املجموعة  من  الفراد  املوجه  هذا؛  الكراهية  خطاب   -  4

للطبيعة  يرجع  هذا   .”Out-Group“ باكملها  املجموعة  تاأثريه  ليعم  الفردية؛  �سخو�سهم 

الب�رسية التي متيل دوما اىل الت�سنيف والتعميم. 

 فاعتمادا على هذه الفر�سية العلمية؛ فانه عندما يتهم / ي�ستم حممد البدر؛ عادل ال�رسعاوي؛ 

نورية ال�سبيح؛ فاإن هذا االتهام الق�سد منه لي�س اتهامهم ب�سخو�سهم الفردية فح�سب؛ وامنا ن�رس 

الكراهية - العداء جتاه املجموعة االجتماعية احل�رسية برمتها.

�       �       �

حماور؛  عدة  حول  رحاه  دارت  “احل�رس”  �سد  “البدوي”  الكراهية  خطاب  اأ�رسنا؛  كما   

نلخ�سها يف:

اأ - ادعاءات ف�ساد اخالقي “ح�رسي” مقابل �سورة جمتمع املدينة الفا�سلة “البدوية”.

206- لهذه الفقرة املتعلقة بالتفسير العلمي خلطاب الكراهية استعنت باملصدر اآلتي
Glaeser, Edward L. (2005).THE POLITICAL ECONOMY OF HATRED. The Quarterly 
Journal of Economics. 120 (1) ,45-86. 

207- حول العزلة االجتماعية ملكونات التركيبة الكويتية أنظر ص95.
208- لن أخوض كثيرا في هذه النقطة؛ سبق أن دحضتها في ص149.
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“بدوية”  و�سجاعة  مروءة  مقابل  “ح�رسي”  وخوف  و�سعف  بجنب  ادعاءات   - ب 

مزعومة.

ج - ادعاءات بقلة اأ�سل “ح�رسي” مقابل النقاء العن�رسي “البدوي” املزعوم 208.

هنا نفاجاأ بالتعميم؛ “جميع احل�رس فا�سدين اخالقيا؛ بهم دياثه”؛ “جميع احل�رس جبناء يختبئون 

 Fallacy“ داخل ال�سور”؛ “جميع احل�رس بيا�رسة فاقدين لالأ�سل”. هنا هم  يتبعون مغالطة �سهرية

اآلية  اأب�سط  فالتعميم هي  القدم؛  منذ  الفال�سفة  دح�سها  و  ناق�سها  of Hasty Gerneralization”؛ 

يداري بها العقل البدائي ف�سله.

فتاريخ  هذا؛  البدائي  منطقهم   - لعبتهم  يف  جماراتهم  ن�ستطيع  فاإننا  “ال�سخافة”  هذه  رغم   

“البدو” اأبدا لي�س بهذه “النظافة”؛ ن�ستطيع نحن اأي�سًا ا�ستح�سار “حوادث تاريخية” مثبتة وندلل 
بها على ف�ساد اخالقي “بدوي” عام؛ على جنب و�سعف وقلة مروءة “بدوية”  عامة؛ على وهم 

النقاء العن�رسي “البدوي”.

“ديك�سون”  يذكر  للتاريخ؛  ب�سيطة  قراءة  اأول  عند  تنهار  “البدوية”  الفا�سلة  املدينة  اأوهام 

له  مطري”   - احلاكم  “الفرع  الدو�سان  ن�ساء  زيارات  عن  الكثري  وجاراتها”  “الكويت  كتابه  يف 

مبنزله 209؛ بغياب زوجته؛ بدون حمرم؛ روؤيته “لقرونهم”210؛ تبادلهم الق�س�س واملزاح اجلن�سي 

معه211؛ وحتى تقبيله اليديهم212؛ ثم انه عرف طريقة التعامل معهم: بالهدايا واالغراءات املالية 

تاأتي الواحدة تلو االخرى213؛ هل ن�ستطيع بهذه الواقعه وباأ�ستخدام نف�س منطق “البدو”  اأن ندلل 

على ف�ساد اخالقي “بدوي” عام؟

209- “عمشه” و“فيحا” ابنتا أخ “فيصل الدويش”؛ أنظر
ديكسون؛ مصدر سبق ذكره؛ ص444.

210- “وبناء على طلبي أبرزت من حتت الثوب الذي يغطي جسمها كله ضفيرتني رائعتني تكادان لطولهما أن تصال الى 
ركبتيها؛ وبسطت اجلديلتني في زهو و خيالء؛ وقالت في دالل انثوي لعوب: فيحا ليس لديها قرونا مثل قروني” والقرون 

في اللهجة البدوية هي ضفائر الشعر؛ أنظر ديكسون؛ املصدر السابق؛ ص446.
211-  “ولم افلت منهما انا اآلخر؛ وعند ادنى تشجيع يبدر مني كانتا على استعداد لتبدءان في إظهار ألوان من الدالل 
األنثوي الصارخ حتت سمع زوجتي وبصرها؛ واعترف انني اندمجت في هذا اجلو”؛ “والتكفان عن توجيه االسئله الغريبة 
واحملرجة التي يتعلق اغلبها بالزواج واجلنس واجناب االطفال وغير ذلك من املسائل التي تثير االرتباك “ أنظر ديكسون؛ 

املصدر السابق؛ ص454.
أنظر  “عمشه”؛  واملقصود  أميرة”   يد  حقا  كانت  قذارتها  ورغم  باالنصراف؛  تهم  وهي  يدها  أقبل  “وتركتني   -212

ديكسون؛ املصدر السابق؛ ص447.
213- “ومالبثت عمشة أن وصلت؛ بعد أن سمعت وال شك عن االشياء الطريفة التي اعطيتها ألختها؛ كانت أقل حتفظا 
فيما يتعلق باملجيء الى منزلي” ديكسون؛ املصدر السابق؛ ص445. و “و قالت انها تأمل أن اكون كرميا معها كما كنت 

مع فيحا” أنظر ديكسون؛ املصدر السابق؛ ص446.
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لي�س هذا فح�سب؛ اأوهام ال�سجاعة؛ اأوهام “الرجولة املعلبة” لدى “البدو” تتبدد مبراجعة اأخرى 

اأبناء “العجمان” المهاتهم خوفا  للتاريخ؛ مفاهيم ال�سجاعة بل حتى املروءة ال تتفق مع انت�ساب 

الرف�س  ن�سائهم لوال  “الدوي�س” واأتباعه ترك  نية  تتفق مع  الرجولة ال  اأعدائهم214؛ مفاهيم  من 

الربيطاين215؛ اأين مفاهيم املروءة من ارتداء رجال “مطري” مالب�س الن�ساء للت�سلل اىل االرا�سي 

الكويتية بعد هزميتهم يف النقري 216؟؛ مفاهيم ال�رسف و “كلمة الرجل التي ال تنزل” ال تتفق مع 

خيانات الدوي�س املتكررة ل�سيده بن �سعود؛ ماذا ي�سبح الرجل بدون احتفاظه بكلمته؟.

 بهكذا حوادث مثبتة؛ هل ن�ستطيع اأتباع نف�س منطق “البدو” وندلل على جنب “بدوي” عام؟ 

على قلة مروءه “بدوية” عامة؟

من يحمل هكذا تاريخ؛ اخالقيا ال ي�ستطيع انتقاد “االخرين”.

5 - االرث الثقايف البدوي : اخلوف؛ اخلوف؛ اخلوف!

يف الثقافة “البدوية”؛ عن م�سدرين؛ برواتني خمتلفتني يف التفا�سيل؛ ينقل “ديك�سون” الق�سة 

التالية:

اأقتلوا الرجل الذي قتل الكلب217  

راأي  ي�شتنكرون  الفقري؛  جارهم  كلب  قاتل  بقتل  اأبنائه  ين�شح  بدوي  “كهل 
والدهم متوقعني خرفه فاالمر ال ي�شتدعى هذا الرد القا�شي؛ بعدها جمموعة �شباب 

متغطر�شني يو�شعون نف�ص اجلار �رسبا على خلفية من يرد املاء اأوال؛ كرر والدهم 

نف�ص الن�شيحة وكرروا رف�شهم؛ بعدها �رسق اأحد �شيوخ القبائل عالنيًة هذا اجلار 

مل  لكن  واال�شتياء  ال�شخط  اأخرى من  الثالث موجة  العدوان  واأثار هذا  ال�شعيف 

يجراأ اأحدا على رد الظلم؛ هنا عندما كرر الوالد نف�ص الن�شيحة: اأقتلو قاتل الكلب 

�شارع اأبنائه لقتله؛ وهنا �شارع اأقارب القتيل وال�شيخ الذي �رسق احلمل و ال�شباب 

214- أنظر ديكسون؛ املصدر السابق؛ ص118.
215- ديكسون؛ املصدر السابق؛ ص403-402

216- هذا هو االتهام الذي وجهه الشيخ احمد اجلابر لقادة مطير؛ كما ينقله ديكسون في إحدى تقاريره السرية؛ كما 
أن هذه هي الرواية التاريخية للعوازم عن هذه املعركة. 

217- الرواية االولى ينقلها ديكسون عن املال صالح عن “مطير” بينما الرواية الثانية ينقلها عن عثمان بن حمد العتيبي 
عن “عتيبة”؛ أنظر

ديكسون؛ مصدر سبق ذكره؛ ص 642؛ ص 646.
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املتغطر�شني واأخذوا يطلبون ال�شفح من اجلار الفقري؛ بل دفعوا تعوي�شا مقابل الكلب 

الذي قتل واحلمل الذي �رسق وال�رسب الذي تعر�ص له الراعي الفقري. بعدها �شاد 

الهدوء واالمان”.

ا�ستنتاجي  لي�س  هذا  البادية”:  اأبناء  يفهمها  التي  العدالة  نوع  هو  هذا  العقاب:  من  “اخلوف 
ال�سخ�سي؛ هذه م�ساهدات “ديك�سون”.

مدلوالت الق�سة الرمزية كفيلة لفهم العقلية “البدوية”؛ ال ينفع معها اال ال�سدة؛ يحركها اخلوف 

فقط؛ اأي عالمة �سعف اأو تهاون عند الطرف االآخر �ستقوم با�ستغاللها مبا�رسة؛ يف حني اأن قليل من 

ال�سدة؛ قليل من احلزم كفيالن دائما بلجمهم.

يرفع  بعمل  دائما  تقوم  التجريبي”؛  “املنهج  تتبنى  البدوية  العقلية  النظام   - ال�سلطة  مع  تعاملها  يف 

النظام على اأفعالها؛ تهاون ال�سلطة عن الرد؛ وبعنف على اأفعالها؛  ال�سلطة -  “Threshold” وتنتظر رد 
يدفعها مره اأخرى لرفع هذا “Threshold” مل�ستوى جديد وانتظار ردة فعل ال�سلطة مره اأخرى. 

يف الق�سة؛ قتل الكلب اأدى لرفع “Threshold ” اىل مرحلة جديدة؛ حني مل يعاقب اأحدا قاتل 

الكلب اأرتفع “Threshold” ملرحلة االعتداء ال�سخ�سي على اجلار ال�سعيف؛ وحني راأى البدو اأن 

هذا العمل مر مرور الكرام رفعوا “Threshold” اىل مرحلة جديدة ف�رسقوا الرجل. 

باإ�سقاطها على الواقع - احلايل تف�رس الكثري؛ تف�رس ا�ستاأ�ساد قوى “املعار�سة اجلديدة”؛ رغم 

ا�سرتاكها يف نف�س اخللفية االجتماعية - الثقافية ل�سكان دول قمعية يف اخلليج العربي مل يبدر منهم 

هناك اأي حماولة للمعار�سة اأو حتى رفع ال�سوت.

معهم النظام فورا بال�سدة؛  تف�سري هذا هو انهم هناك حني حاولوا رفع “Threshold” تعامل 

بالق�سوة؛ “بالرتهيب قبل الرتغيب”؛ “بالع�سا قبل اجلزرة”؛ فا�سبحوا اأرانب اليفة؛ مثال للخ�سوع 

والفداوية.

هناك ال ميلون من تقبيل االيادي؛ وما دون االيادي؛ يف ال�سعودية ي�سيطر “الق�سمان” و“النياده” 

على اأهم مفا�سل الدولة وكل ما ياأمله “البدوي” اأن يدمي الله عز اآل �سعود؛ واأن ي�سطف �سيوخ 

القبائل يف طوابري “كطوابري مطابخ احل�ساء متاما” ال�ستالم “�رسهاتهم”؛ اما فر�سهم الوظيفية فهي 

احلدود  على  وترمى  باأكملها  قبيلة  جن�سية  ت�سحب  قطر  218؛ يف  ع�ساكر وخدام  حمدودة جدا؛ 

218- قصيدة شاعر عتيبي سعودي تلخص املوضوع بفصاحة تامة:
يا جند بردك هب واحلر اكلنا... متلطمني بالعمامي وصيام

“احلضر” قفو باملاليني عنا...الي خذوه العام االول مع العام
مابه وزير من “البدو” صار منا...دامي وظايفنا عساكر وخدام

وفي كل جمعه ياكل السيف منا...باتفه سبب يحكم علينا باالعدام.
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لع�رسة �سنني حتى يعلموا اأن الله حق؛ هناك نراهم مطاأطئي الروؤو�س؛ عيونهم مثبته على اقدامهم ال 

ترم�س؛ ل�سانهم ال ميل من تكرار “طال عمرك”.

 لكن عندما يرجعون اىل الكويت وي�ستبدلون اجلواز ال�سعودي باجلواز الكويتي؛ يتحول االرنب 

فجاأة اأ�سدا؛ في�سبح هذا �سيخا “ال ي�سلح الدارة ق�سم بال�سئون”؛ هذا “�سيخ القطاوة”؛ هذا “حطبة 

الدامه”؛ اما ذاك فدعك منه انه “وزير نائم؛ خائب”؛ “ارحل يا نا�رس املحمد ن�ستحق االف�سل”.

التطاول؛  لها  يتيح  عالمه �سعف  انه  على  الكويتي  احلرية  هام�س  فهمت  البدوية”  “فالثقافة 
ال�سدة؛ يحركها اخلوف فقط؛ جل ما  ينفع معها اال  الثقافة ال  ا�ستغاللها؛ مثل هذه  �سارعت اىل 

يحتاجه االمر قليل من ال�سدة ويرجعون “خو�س اوادم”  يرددون “طال عمرك؛ طــال عمرك”؛ 

انه يف “جيناتهم”.

6 - كيف نظر املوروث اال�سالم - عربي التقليدي للبادية واأهلها؟

الرتاث اال�سالم - عربي كان قا�سيا يف هجاء البداوة - االأعرابية؛ مل يوفر يف هجومه عليهم؛ 

مل يعترب البداوة اال مرادفا للجفاء والغلظة واجلهل والنفاق والكفر. ت�سعة من ع�رسة موا�سع وردت 

فيها مفردة “االأعراب” يف القران الكرمي كانت موا�سع ذم وقدح؛ ال مدح وفخر. ثم اإن ال�سورة 

النمطية “لالأعرابي” يف كتب الرتاث ال�سعبي هي �سورة م�ست�سغرة يغلب عليها ال�سذاجة والغباء؛ 

هي مبعث رئي�سي لل�سخرية والت�سلية. 

هذا االنحياز الوا�سح للثقافة اال�سالمية اىل احل�سارة واأهلها؛ على ح�ساب “االأعرابية” يتجلي 

يف جملة من االحاديث النبوية وااليات القرانية اإ�سافة الآراء فقهية حا�سمة. “من بدا فقد جفا؛ 

احل�سارة” كبرية من  بعد  البادية  اىل  العودة  “اأي  التعرب  اال�سالم  219. وعد  حديث �رسيف” 

الكبائر220. “فاال�شل يوجب اأن يكون جن�ص احلا�رسة اأف�شل من جن�ص البادية221” 

كما اأن اال�سالم اأتبع خطى غريه من الر�ساالت ال�سماوية؛ فخ�س رجال من “اأهل احلا�رسة” بالبعثة 

ال�سماوية؛ فلم ير�سل الله نبي “بدوي” قط.

219- رواه أحمد )8836(؛ وذكره السيوطي في اجلامع الصغير, وحّسنه األلباني في الصحيحة )1272(.
220- أنظر حديث الكبائر السبع؛ السلسلة الصحيحة لاللباني ) 2244(.

221- أنظر بن تيمية؛ ابوالعباس احمد بن عبداحلليم احلراني. اقتضاء الصراط املستقيم مخالفة أصحاب اجلحيم. 
حتقيق محمد حامد الفقي. القاهرة: مطبعة السنة احملمدية. ص77.
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ثم اإن ال�سرية النبوية ذاتها مليئة باحداث تذم “احلالة االأعرابية” وتبني تخلفها؛ امل يكد الر�سول 

يرف�س هدية فقط الن مهديها “بدوي”؟222 امل يبل اعرابي يف م�سجد الر�سول؟223 الي�س اعرابي 

هو من دعا بانانية اأن يرحمه الله وحممدا وال يرحم �سواهم؟ بل قدم نف�سه على الر�سول224.

�شاحب  على  بدوي  �شهادة  تقبل  ال  فالنتيجة حم�سومة:  بالبدوي؛  احل�رسي  مفا�سلة  وحني 

قرية “ح�رسي”225؛ وال ت�شح اإمامة بدوي الهل احلا�رسة226؛ حتى واإن كان اقروؤهم 

للقران الكرمي227.

ويف �سورة التوبة 97؛ تاأخذ هذه املفا�سلة اإطارها الوا�سع: “االعراب ا�سد كفرا ونفاقا واأجدر 

ونفاق  اإن كفر  ي�رسح:  بن كثري  عليم حكيم”.  والله  ر�سوله  الله على  انزل  ما  يعلموا حدود  اأال 

الكرمية  فاالية  ؛ 
اال�سالم228 يعلموا حدود  اأن ال  احرى  واأ�سد وهم  اأعظم من غريهم  االعراب 

تهاجم “الثقافة االعرابية - البدوية” املبنية على مبادئ النفاق؛ املنغم�سة يف اجلهل فال يتوقع منها 

فهم اأو معرفة لتعاليم اال�سالم ال�سحيح.

بل اعترب اال�سالم من عالمات ال�ساعة  “من عالمات نهاية الب�رسية!” اأن ي�سبح االذناب العراة 

222-االتي من تفسير بن كثير؛ شرح سورة التوبة االيات 97 الى 99:
“وملا أهدى ذلك األعرابي تلك الهدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه أضعافها حتى رضي , قال: “لقد هممت 
أال أقبل هدية إال من قرشي , أو ثقفي أو أنصاري , أو دوسي”؛ ألن هؤالء كانوا يسكنون املدن: مكة , والطائف, واملدينة, 

واليمن , فهم ألطف أخالقا من األعراب: ملا في طباع األعراب من اجلفاء”.
223- أخرج مسلم حديث االعرابي الذي بال في املسجد في صحيحه )285(.

ثَنَا أَبُو الَْيَماِن, أَْخَبَرنَا ُشَعيٌْب,  224- صحيح البخاري؛ كتاب االدب؛ باب رحمة الناس والبهائم؛ احلديث )6078( ـ “َحدَّ
ْحَمِن, أَنَّ أَبَا ُهَريَْرةَ, َقاَل َقاَم َرُسوُل اللَِّه صلى الله عليه وسلم ِفي َصاَلٍة  , َقاَل أَْخَبَرِني أَبُو َسلََمَة بُْن َعبِْد الرَّ ْهِريِّ َعِن الزُّ
ا َسلََّم النَِّبيُّ صلى الله عليه  ًدا, َوالَ تَْرَحْم َمَعنَا أََحًدا .  َفلَمَّ اَلِة اللَُّهمَّ اْرَحْمِني َوُمَحمَّ َوُقْمنَا َمَعُه, َفَقاَل أَْعَراِبيٌّ َوْهَو ِفي الصَّ

ْرَت َواِسًعا ”  .  يُِريُد َرْحَمَة اللَّهِ . وسلم َقاَل ِلأَلْعَراِبيِّ  ”  لََقْد َحجَّ
225- روى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعا: “الجتوز شهادة بدوي على صاحب قرية”.

ابن ماجه في االحكام )2367(؛ أبو داود في االقضية )3602(؛ كما صححه األلباني في صحيح ابن ماجه )1917(.
226- أنظر القرطبي؛ جامع األحكام الفقهية ترتيب اجلندي )1/ 228( 

كما اسعنت برأي الدكتور يوسف القرضاوي أنظر
تغير الفتوى بتغير املكان. إسالم أون الين. منشورة بتاريخ 2008/1/10. مسترجعة بتاريخ 2010/3/25 من:

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&pagename=Zone-Arabic-S
hariah%2FSRALayout&cid=1199279252570

227- رأي مالك؛  “قال مالك في األعرابي: ال يؤم املسافرين وال احلضريني وإن كان أقرأهم”؛ أنظر
املدونة الكبرى؛ كتاب الصالة االول؛ الصالة خلف السكران والصبي والعبد واألعمى واإلمام يصلي بغير رداء.

228- تفسير ابن كثير؛ شرح سورة التوبة االيات 97 الى 99.
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روؤو�سا؛ اأن يتطاول رعاة الغنم يف البنيان “اإذا كانت احلفاة العراة رءو�ص النا�ص فذاك 

من    اأ�رساطها    واإذا تطاول رعاء الغنم يف البنيان فذاك من    اأ�رساطها”229

اأي�سًا رف�س الرتاث ال�سعبي العربي - اال�سالمي م�ساواة “احل�رسي” بالبدوي؛ �سدد يف التمييز 

بينهم؛ “فالعربي من�شوب اىل العرب اإن مل يكن بدويا؛ واالعرابي هو البدوي؛ وهم 

“ اإن  البادية231”؛  �شكان  اأهل االم�شار واالعراب  “ فالعرب هم  االعراب”230 

لفظ االعراب هو يف اال�شل ا�شم لبادية العرب فان كل امة لها حا�رسة وبادية 

فبادية العرب االعراب232”؛ مل يخرت التمييز بينهم فح�سب؛ بل وظف �سخ�سية االعرابي 

كم�سدر لل�سخرية واال�ستهزاء؛ كم هائل من الطرائف والنوادر واحلكايات ال�سعبية تناولت “العقلية 

االعرابية”؛ كرمز للجهل واجلفاء وال�سذاجة 233؛ والزال “االعرابي” اىل يومنا احلايل حمل لهذه 

الرمزية234. ويف “ ل�شان العرب: اأن االعرابي اذ قيل له ياعربي! فرح بذلك وه�ص 

له؛ والعربي اذ قيل له يا اعرابي! غ�شب له”235  حتى حماوالت بن خلدون الرائدة 

يف “االجتماع” �سجلت نفوره من “م�ساهداته االعرابية”؛ فهم يخربون املباين؛ يهدمون العمران 

ال�ستخدام احجارها يف اأثايف القدور؛ وخ�سبها كاأعمدة خليامهم236؛ ثم انه خل�س اىل اأن تبعية 

الهل  مغلوبون  والع�شائب  القبائل  من  فالبوادي   “ حتمية؛  احلا�رسة  الهل  “البدو” 
االم�شار”237.

229- سنن ابن ماجه؛ كتاب الفنت؛ ) 4044 (.
230- لسان العرب؛ مادة عرب.

231- أنظر البغدادي؛ محمود شكري االلوسي. بلوغ االرب في معرفة احوال العرب. شرح محمد االثري. بيروت: دار 
الكتب العلمية. ص 12 نقال عن نهاية االرب في معرفة انساب العرب.

232- أنظر بن تيمية؛ ابوالعباس احمد بن عبداحلليم احلراني. اقتضاء الصراط املستقيم مخالفة أصحاب اجلحيم. 
حتقيق محمد حامد الفقي. القاهرة: مطبعة السنة احملمدية. ص77.

233- كتب اجلاحظ؛ االصمعي؛ أبو سعد منصور بن احلسني اآلبي وغيرهم؛ جميعا تصب في هذا االجتاه ؛ غالبا ما 
تبدأ احلكاية بالعبارة التقليدية  “قيل العرابي”.

234- في هذا الصدد؛ بقايا ترسبات ثقافية قدمية الزالت واضحة؛ فبالكويت مثال شتيمة “ يا بدوي”  تستخدم الزدراء 
االخر واحلط من قيمته.

235- لسان العرب؛ مادة عرب.
السادس  الفصل  والقبائل؛  الوحشية  واالمم  البدوي  العمران  في  الثاني  الباب  خلدون؛  بن  مقدمة  أنظر   -236

والعشرون.
237- أنظر مقدمة بن خلدون؛ الباب الثاني في العمران البدوي واالمم الوحشية والقبائل؛ الفصل التاسع والعشرون.
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238- لست لوحدي. أنظر عبدالرءوف عبدالعزيز اجلرداوي؛ مصدر سبق ذكره؛ ص57.

لكن اإن كان تعريف االعرابي هو من �سكن البوادي وال�سحراء؛ فاإن هذا التعريف يغلق الباب 

على الكثري ويح�رس االعرابية يف جمموعة �سغرية ال زالت ت�سكن البوادي؛ لكني لوقتنا احلا�رس 

اميل لت�سخيف هذا التعريف حمدود االفق238؛ فالكثري ممن �سكن احلا�رسة قريبا الزالت اأخالق 

البادية م�سيطره عليهم؛ ثم انهم انف�سهم ي�سفون انف�سهم بالبداوة واالعرابية واإن �سكنوا احلا�رسة؛ 

لي�س  التح�رس  قدميا؛  االعرابي  �سلوكيات  نف�سها  تعامالتهم و�سلوكياتهم جميعها هي  فاإن  واأخريا 

وجود فيزيقي يف املدينه فح�سب؛ ولكنه اأ�سلوب حياة؛ قيم و�سلوك: جمرد �سكنى املنازل اال�سمنتية 

بدال من “خيام ال�سعر” وركوب ال�سيارات احلديدية بدال من احلمري ال يجعلهم ح�رسا مادامت 

الروح “بدوية”.



ابيض
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الفصل التاسع
معارك البدو

معركة االنتخابات الفرعية: تشاورية وليست 
فرعية... صبة! حقنه! لنب!



ابيض
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اأنا مل  اأنا مل اأ�رسق وامنا ا�شتعرت اخلزينة فقط؛ �شيادة القا�شي  “�شيادة القا�شي 
اأدخل  مل  انا  واأي�شًا  فقط؛  مرخ�شة  غري  طبية  عقاقري  وزعت  وامنا  اأوزع خمدرات 

انتخابات فرعية بل هي ت�شاورية!”

خالفًا للفكرة ال�سائدة؛ فاأن اأول انتخابات فرعية مل جتري يف الدعية 1981 وامنا جرت يف 

“قبيلة  االحمدي   - العا�رسة  الدائرة  يف  اأجرتها  وقد   1975 النتخابات  متهيدًا   1974 نوفمرب 

1981 زادت وترية  239؛ ويف انتخابات  اأطراف قويه من اال�رسة  العجمان” امل�ستندة اىل ظهر 

يف  “الهواجر”  ال�سباحية؛  يف  “العوازم”  الفروانية؛  يف  “الر�سايدة”  قبائل  فاأجرتها  النزعة  هذه 

الفحيحيل؛ اإ�سافة” للح�رس ال�سنة” يف الدعية. 

وا�ستمرت الظاهره يف جميع االنتخابات الالحقة بعد ذلك؛ اىل اأن قرر جمل�س 1996 جترمي 

هذه املمار�سة فاأ�سدر قانون رقم 9 لعام 1998 الذي اأ�ساف بندا جديدا اىل املادة 45 من القانون 

رقم 35 ل�سنة 1961 يف �ساأن انتخابات جمل�س االمة 

 “يعاقب باحلب�ص مدة ال تزيد عن 3 �شنوات وغرامة ال تتجاوز الفي دينار اأو 

باحدي هاتني العقوبتني؛ كل من نظم اأو اأ�شرتك يف تنظيم انتخابات فرعية اأو دعا 

اليها وهي التي تتم ب�شورة غري ر�شمية قبل امليعاد املحدد لالنتخابات باأختيار 

واحد اأو اكرث من بني املنتمني لفئة اأو طائفة معينة”.

 وقد �سوت �سد القانون يف املداولة الثانية من “البدو” كال من خالد العدوة؛ فهد امليع؛ عاي�س 

العازمي؛ هذا يف حني �سوت  امتنع وليد اجلري و خملد  بينما  علو�س املطريي؛ مرزوق احلبيني؛ 

240؛ كما عاد امل�رسع يف 2003 وغلظ العقوبة  القانون  جميع النواب “احل�رس” و“ال�سيعه” مع 

لت�سبح “يعاقب باحلب�ص مدة ال تزيد عن 5 �شنوات وغرامة ال تقل عن الفي دينار 

وال تزيد عن خم�شة االف دينار”.

كال من خالد العجران؛ سلطان بن حثلني؛ سعد بن طامي؛ هادي احلويلة؛  239-فاز باالنتخابات الفرعية “العجمية” 
مريحان العجمي؛ ومن ثم فازوا بانتخابات   1975؛ أنظر 

القبس؛ “قراءة في دائرة: االحمدي سيدة الفرعية من يحصل على مقعديها؟  يوم البسوس االنتخابي باالحمدي”؛ صالح 
السعيدي؛  بتاريخ 19 يونيو 2006.

240- أنظر القبس؛ صفحة مجلس االمة؛ بتاريخ 2008/3/28.
اثنان من كتلة العمل الشعبي “وليد اجلري - مرزوق احلبيني” صوتوا ضد القانون أو امتنعوا؛  روح الكتلة الدميقراطية 

ال تظهر اال عندما يختص االمر بالهجوم على وزير من “احلضر”.
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اال اأن هذا القانون مل مينع “البدو” من اال�ستمرار يف حتدي القانون واإجرائها يف انتخابات  

االخ�رس؛  ال�سوء  اأعطتهم  ال�سلطوية  االطراف  بع�س  اأن  خ�سو�سا  2006؛  2003؛  1999؛ 

الوزارة  �رسار” من  الله  الفهد”؛ و“�سيف  “احمد  2006 وخروج  مع جمل�س  انتهى  هذا  لكن 

اىل جانب الت�سجيع الليربايل لل�سيخ نا�رس املحمد ال�سباح على امل�سي قدمًا يف �سيا�سة ا�سالحية 

تهدف اىل �سيادة القانون على اجلميع؛ فما اأن حل االمري جمل�س االمة حتى اعلن ال�سيخ “نا�رس 

املحمد ال�سباح” اأن احلكومة “�ستقف باملر�ساد و�ستطبق بحزم قانون جترمي الفرعيات”؛ واأن “اوامر 

�سدرت للجهات احلكومية املعنية  مبنع اإجراء االنتخابات الفرعية واإحالة املنظمني وامل�ساركني فيها 

اىل النيابة تطبيقا للقانون”241.

اال   2008\3\25 بتاريخ  الوا�سح  الوزراء  جمل�س  رئي�س  ت�رسيح  على  يومان  مي�س  ومل 

“بني  “العجمان”؛  هاجر”؛  “بني  لقبائل  ينتمون  متهمني  �ستة  اجلنائية  املباحث  من  قوة  و�سبطت 

مره”؛ “العوازم”؛ وحققت معهم النيابة العامة بتهمة التخطيط الإجراء انتخابات فرعية؛ ويف اإجراء 

قانوين �سليم قامت بحب�سهم على ذمة التحقيق؛ لكن يف اليوم التايل وبتطور غري م�سبوق مل ي�سهده 

اجلنائية  للمباحث  العامة  االدارة  مقابل  “الرعاع” بالتجمع  قام ح�سد من  قبل؛  الكويت من  اأهل 

مطالبني باإطالق �رساح املتهمني؛ “الهمج” وبامتهان وا�سح لهيبة القانون قاموا باالعتداء والت�سابك 

مع رجال االمن؛ كما تطور االمر اىل حماولة اقتحام مبني االدارة بعد كلمة حما�سية من  “خالد 

العدوة” مما ا�سطر رجال االمن ال�ستخدام قنابل م�سيلة للدموع242.

اال اأن احلدث االأكرب كان حني حاولت قوى االمن تطبيق القانون يف “م�ستعمرة” ال�سباحية 

حيث الثقل العازمي االأكرب؛ فعند ورود اإخبارية بتاريخ 11\4\2008 اأن ديوانية “غامن امليع” 

اأمنية وطلبت بكل اأدب من املوجودين “غامن امليع؛ فهد  جتري بها انتخابات فرعية توجهت قوة 

امليع؛ جابر املحيلبي؛ حممد بن جامع” اإخالئها للتفتي�س م�سنودين باإذن قانوين من النيابة.

 لكن ما حدث هو رف�س هوالء اإذن النيابة و بداأ جتمع جمموعة من الدهماء “يقدر عددهم 

مبا بني االلف وااللفني”؛ اأخذ هوالء “الرعاع” بر�سق القوة االمنية باحلجارة والزجاجات الفارغة؛ 

وحتطيم دوريات ال�رسطة مما ا�سطر هوالء الذين مل يتوقعوا مثل هذا العدد ال�ستخدام قنابل م�سيلة 

هيبة  من  تبقى  ملا  امتهان  ويف  االمن  قوى  ان�سحاب  وفور  وان�سحابهم؛  انف�سهم  حلماية  للدموع 

241- القبس؛ الصفحة االولى؛ بتاريخ  2008/3/23.
242- القبس؛ الصفحة االولى؛ بتاريخ 2008/3/27.
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للقانون و�سلطة الدولة قامت احل�سود الغوغائية بال�سيء الوحيد الذي جتيده: الرق�س ال�سعبي وترديد 

االهازيج243.

حتى حني يكتفي رجال املباحث باملراقبة ور�سد اأرقام لوحات ال�سيارات لتحويلهم للنيابة الحقا؛ 

فاأن هذا ال مينع احتكاكات “ب�سيطة”؛ يف “ت�ساورية العجمان” مثال خرج اأحدهم بكال�سنكوف 

مهددا �سابط املباحث بتفريغ الر�سا�س فيه اذ مل يغادر املكان244؛ كما تلقت �سخ�سية اأمنية قيادية 

مثل مدير ادارة البحث والتحري مبحافظة االحمدي تهديدات بالقتل اذ مل ي�سحب كافة الدوريات 

من اأمام ديوانيات العجمان245.

تدخالت  حول  خلالفات  كثريا  اجرائها  تاأخر  التي  “مطري”  لقبيلة  الفرعية  االنتخابات  اما 

بتاريخ 3\5\2008؛ وا�ستطاعت قوى االمن عند مداهمتها لديوانية  اأخريًا  فقد متت  “�سيوخ”؛ 
اإ�سافة  ملر�سحني  مناديب  �ستة  اعتقلت  حيث  مرة  الول  تلب�س  بحالة  �سبطهم  القويعان”  “ح�سني 

للدليل املادي االهم: �سندوق الت�سويت.

من  ح�سد  باقتحام  فوجئوا  املتهمني  مع  االولية  حتقيقاتها  الفروانية  اأمن  مديرية  اإجراء  واثناء 

الرئي�سية؛ بل مطالبتهم باالفراج عن املتهمني؛  “الغوغاء” ملبنى املديرية وقيامهم بتحطيم االبواب 
ورغم قيام “�سيف الله �رسار” بالتو�سط واإبالغ “الرعاع” املجتمعني باأن ال�سيخ جابر اخلالد وزير 

باأنهم  واعلنوا  “الرعاع”  متادوا  اأن  اال  التجمع؛  ف�س  بعد  املعتقلني  �رساح  باإطالق  وعد  الداخلية 

يريدون ا�سرتداد �سندوق االنتخابات اأي�سًا246.

 املثري لال�سمئزاز فعال هو انه عند نظر حمكمة اجلنايات بق�سية فرعية “مطري” وا�ستجوابها للمتهم 

كنيفذ  “مبارك  واملتهم  حجيالن”؛  “رجا  واملتهم  القويعان”؛  “ح�سني  واملتهم  هايف”؛  “حممد 
الوعالن”؛ وعند مواجهتهم باالتهام وحتت الق�سم املغلظ؛ “ردو عليه باحلرف الواحد غري �سحيح 

اننا نظمنا انتخابات فرعية”247.

اذا الأعيد �سياغة الفقرة ال�سابقة؛ قام  املتهم “حممد هايف”؛ ال�سلفي! املتدين! امام امل�سجد! 

بانكار االنتخابات الفرعية التي ال يجهل عاقل انها حدثت و�سارك بها هو �سخ�سيا! وحتت الق�سم 

املغلظ! اأي م�سداقية تبقى لهايف “وديانته ال�سكلية” بعد هذا؟

243- القبس؛ الصفحة االولى؛  بتاريخ 2008/4/12. الراي؛ الصفحة االولى؛ بتاريخ 2008/4/12. اجلريدة؛ الصفحة 
االولى؛ بتاريخ 2008/4/12.

244- اجلريدة؛ الصفحة االولى؛ بتاريخ 2008/4/5.
245- القبس؛ الصفحة االولى؛ بتاريخ 2008/4/5.

246- القبس؛ الصفحة االولى؛ بتاريخ 2008/5/4. 



احلــالــة واحلــل

170

من  واحدا  احلا�رسين  اأحد  مازح  املطران  فرعية  ق�سية  جل�سة  انتهاء  “بعد  اأن  القب�س  وتذكر 

تبيح  ال�رسورات  باأن  ت�سمع  اأبدا..اأمل  �ساحكا:  عليه  فرد   ، حراما  النفي  األي�س  قائال:  الدفاع 

املحظورات”247.

وزارة  اأن  اال  اأي�سا؛  الكبرية  القبائل  جلميع  فرعية  انتخابات  �سبقتها  فقد  09؛  انتخابات  اما 

الداخلية اتعظت من درو�س املا�سي فاكتفت باملراقبة من بعيد وت�سجيل اأرقام لوحات ال�سيارات 

ومن ثم حتويلهم للنيابة.

الطروحات النظرية لهذه املمار�سة العملية:

تقوم  اأ�سا�سية  مفاهيم  مع  الفرعية  االنتخابات  تعار�س  النقا�س يف  اأو  “البدو” اجلدل  يرف�س 

 Golden“ عليها دولة القانون والد�ستور الكويتي ويلجاأون بدال من ذلك اىل  حيلة عقلية فرودية

 Everybody“ فيربرون انتخاباتهم املجرمة على قاعدة  “اأن اجلميع يفعلها”؛ ”Rationalization

does it”. يفرت�سون اأن الطبيعة االخالقية للعمل تتح�سن طبقا لعدد من يقومون به:

- فاحل�رس ذاتهم اأجروها من قبل؛ ملاذا الرتكيز على “البدو”؟

- بل يف الواليات املتحدة؛ رائدة الدميقراطية عامليا؛ جتريها االحزاب املختلفة؛ هل نحن اأكرث 

دميقراطية من امريكا؟

مالحقة  وبني  اخليمة  بني  حياتها  ق�ست  لعقليات  طبيعي  نتاج  هي  اجلدليات  هذه  اأن  ورغم 

“ال�سبان” يف ال�سحراء؛ لكني م�سطر لتفنيدها على اي حال:
- ع�سوية جمل�س االمة هي نيابة عن االمة باأكملها؛ عندما يخرج مر�سح من بطن فرعية قبلية 

فانه يدين بالوالء لهذه القاعدة االنتخابية فقط؛ هذا يتعار�س مع مفهوم نيابة جمل�س االمة 

التي جتعل من ع�سو جمل�س االمة ممثال عن االمة باأكملها. 

الدائرة  اطياف  باقي  اما  ثالثه؛  اأو  قبيلتني  على  انتخابيا  الدائرة  تغلق  الفرعية  االنتخابات   -

مبفاهيم  ي�رس  هذا  للربملان؛  بالو�سول  حتلم  فال  اخرى  اجتماعية  مكونات  من  االنتخابية 

اأ�سا�سية قام عليها الد�ستور الكويتي كالعدل وامل�ساواة وتكافوؤ الفر�س؛ فقبائل مثل “�سمر”؛ 

الدائرتني  “الدوا�رس”؛ “ال�سهول”؛ “ال�سبيع” اإ�سافة “للح�رس” و“ال�سيعة” يف  “ظفري”؛ 
الرابعة واخلام�سة ال حتلم بالتمثيل النيابي ب�سببها.

247- القبس؛ صفحة قصر العدل؛ بتاريخ 2009/2/9.
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- لعل جترمي االنتخابات الفرعية قانونيا هو لوحده �سبب كايف جدا لعدم اجرائها؛ كيف يثق 

مواطن بنائب ابتداأ م�سواره النيابي مبخالفة القانون؟

- هل هوالء من م�ساركني ومنظمني وداعني لالنتخابات الفرعية يرون باقي اأطياف املجتمع 

ك�رسكاء اأكفاء لهم بالوطن؟ هل يحق لهم الدفاع عن الوحدة الوطنية مثال وهم اأول من 

مزقها بنفيهم حلق غريهم بالتمثيل الربملاين ا�ستعانًة بالع�سبية القبلية.

الكويتية  الفرعية  االنتخابات  قانونية؛  املتحدة  الواليات  يف  التمهيدية  االحزاب  انتخابات   -

جمرمة. انتخابات االحزاب التمهيدية يف الواليات املتحدة مفتوحة للجميع “كل ماعليك 

فعله هو ملء ا�ستمارة الع�سوية احلزبية؛ يف بع�س الواليات مرحب حتى بغري االمريكي” 

حم�سورة  الكويتية  الفرعية  االنتخابات  والعدالة؛  امل�ساواة  مببادئ  ت�رس  ال  هي  وبالتايل 

وامل�ساواة؛  العدالة  مببادئ  ت�رس  وبالتايل  امل�ساركة  من  �سواها  متنع  حمددة  اجتماعية  بفئة 

يف انتخابات االحزاب التمهيدية يف الواليات املتحدة يتناف�س املر�سحون فيما بينهم وفقا 

ل�سيا�ساتهم ومبادئهم املختلفة؛ يف االنتخابات الفرعية الكويتية يتناف�س املر�سحون فيما بينهم 

وفقا للفزعة القبلية و�سيا�سة الفخذ االأكرب.

- اما اإجراء “احل�رس”  النتخابات فرعية يف الثمانينيات ففعلهم من وجهه نظر قانونية بحته 

�سليم جدا؛ فلم ي�سدر قانون التجرمي اال يف 1996؛ فرغم اأن فعلهم غري اأخالقي باملره 

واليتفق مع مبادئ الد�ستور اال انه بالتاكيد  ال يجوز مقارنته بالفعل االجرامي الذي تقوم 

به القبائل يف كل انتخابات؛ وعموما وعى احل�رس منذ بداية الت�سعينيات اىل خطرها على 

الدميقراطية فلم يعودوا اىل اإجرائها.

- لكن عندما توجه �سهام النقد للح�رس انهم يعار�سون هذه االنتخابات الفرعية النهم يطمحون 

التقليل من النفوذ “البدوي” بالتقليل من عدد النواب البدو؛ فاإن مثل هذه االنتقادات ال 

واخلام�سة  الرابعة  الدائرتني  كاأقلية يف  احل�رس  االحوال  فبكل  قائليها؛  �سذاجة  اال  تعك�س 

بعيدة كل البعد عن التمثيل النيابي حتى يف حالة تخلى القبائل عن اأفعالهم غري القانونية؛ 

االآتي يو�سح هذا:

ترتيبا  اأول مر�سح ح�رسي  اأن  تبني  الرابعة  الدائرة  08 يف  انتخابات  نتائج  نظرة حتليلية اىل   

“�سالح ال�سعيد” حل يف املركز 21؛ ومل ي�ستطع اإحراز اأكرث من 2141 �سوت  “املركز العا�رس 
انتخابات  النتائج يف  نف�س  8394 �سوت”؛ وتكررت  اأحرز  االنتخابات  تلك  الفائزين يف  اآخر 
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09 يف الدائرة الرابعه؛ فاأول مر�سح ح�رسي ترتيبا “�سالح ال�سعيد” حل باملركز 25 واأحرز فقط 

2243 �سوت “املركز العا�رس اآخر الفائزين يف تلك االنتخابات اأحرز 11836 �سوت” 248.

وحتى عندما يقرر “الكنادرة” الدخول يف حتالفات انتخابية مع بع�س التجمعات القبلية ال�سغرية يف 

الدائرة اخلام�سة جندهم بعيدين كل البعد عن الو�سول للمجل�س؛ فلم ي�ستطع “في�سل الكندري” ورغم 

حتالفه مع قبائل “ال�سهول؛ ال�سبعان؛ العنوز” يف انتخابات 09 اال احل�سول على املركز 14 بـ9962 

�سوت؛ يف حني كان رقم النجاح للمركز العا�رس 13115 �سوت؛ وهذا الرقم الذي اأحرزه ال ميثل 

وجود “ح�رسي” قوي بالدائرة فهو مل يح�سل عليه اال بالتحالف مع ثالثه قبائل اأخرى248.

عند  اخلام�سة  الدائرة  يف  و“ال�سيعه”  “للح�رس”  التجيريية  القوة  ت�سع  حمايدة  درا�سة  اأن  ثم 

4000 �سوت؛ وهو رقم يجعلهم بعيدين كل البعد عن النجاح 249.

هذه النتائج التف�سيلية تو�سح متاما الرتكيبة البدوية الغالبة على الدوائر الرابعة واخلام�سة؛ من 

�سي�ستفيد من منع الفرعيات هم “بدو” اأي�سا؛ لكن من قبائل و فخوذ اأ�سغر “�سمر؛ الظفري؛ عنوز” 

بالدائرة الرابعة؛ و “الدوا�رس؛ العتبان؛ مطري؛ �سبيع؛ ال�سهول” بالدائرة اخلام�سة.

اذا اعرتا�س احل�رس االخالقي على هذه االفعال املجرمة يرجع فقط اىل كونها تتعار�س مع 

مفاهيم د�ستورية تن�س على امل�ساواة؛ وتكافوؤ الفر�س لي�س اال اإ�سافة لتحديها ل�سلطة الدولة القانونية 

وهيبتها وال يرجع اىل اأي م�سالح �سخ�سية �سيجنونها.

�       �       �

اذا ت�سكل احداث فرعيات 08 نقطة حتول كربى؛ بعدها انهارت هيبة الدولة؛ تبخرت �سيادة 

القانون؛ جمموعة من “الرعاع” يف حادثتني منف�سلتني اقتحموا مباين امنية؛ ك�رسوا اأبوابها؛ ا�ستبكوا 

مع رجال االمن؛ حطموا مركبات ال�رسطة.

 بعد ذلك ياأتي من يت�ساءل ملاذا �ساعت هيبة الدولة يف كل جانب من جوانب احلياة اليومية؛ 

االجابة ب�سيطة: تال�ست هيبة الدولة ب�سعفها! بدال من تطبيق القانون وتقدمي الرعاع للمحاكمة تنفذ 

طلباتهم ويطلق �رساح م�سجونني؟ فقط ليزداد طغيانهم ويطالبون با�سرتجاع االدلة اأي�سا؟

بعد ذلك يت�ساءلون اأين ذهبت هيبة الدولة؟ اأين ذهبت هيبة “ال�سيوخ”؟ ملاذا غرينا من �سيوخ 

اخلليج الزالوا يحتفظون بهيبتهم واحرتامهم؟ 

”Herb“ 248- املصدر: قاعد بيانات
Herb , Michael. Kuwait politics database. Retrieved june 23, 2010 from http://www2.gsu.
edu/~polmfh/database/database.htm

249- القبس؛ قراءة في الدائرة االنتخابية اخلامسة )6-6(؛ بتاريخ 2010/6/6.
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 يف ال�سعودية نراهم مطاأطئي الروؤو�س؛ عيونهم مثبته على اأقدامهم ال ترم�س؛ ل�سانهم ال ميل من 

تكرار “طال عمرك” “طال عمرك”؛ وعندما يرجعون اىل الكويت وي�ستبدلون اجلواز ال�سعودي 

باجلواز الكويتي؛ يتحول االرنب فجاأة اأ�سدا؛ في�سبح هذا �سيخا “ال ي�سلح الإدارة ق�سم بال�سئون”؛ 

وهذا “�سيخ القطاوة”؛ اما ذاك فدعك منه انه “حطبة الدامه”.

مل  القانون  هيبة  حتى  بالكويت  اأحيانا؛  القانون  قبل  ال�سخ�سية  هيبتهم  فر�سوا  اخلليخ  �سيوخ 

نحاول فر�سها؛ لو نتخيل ماذا كان �سيحدث لو قرر االرنب اأن يغدوا اأ�سدا يف ال�سعودية؛ يف اأول 

الكويت ال داعي “للق�س” لكن نحن  مبا�رسة؛ يف  ال�سالة  “ق�سهم” بعد  �سرنى  “جمعة” قادمة 
ندعي اننا دولة قانون؛ لدينا قانون مكافحة ال�سغب واآخر للمتهمني بالتعدي على رجال االمن ملاذا 

اخلوف من تطبيقهم؟ ملاذا الرتدد دائما؟ وماذا كانت نتيجة اخلوف والرتدد؟ اال مزيدًا من التطاول 

واالهانات.
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ملحق إضافي توضيحي
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“تزامنا مع حت�سريات طباعة هذا الكتاب فوجئت بالتطورات الدراماتيكية التي �سهدتها ال�ساحة 
ال�سيا�سية اغ�سط�س - �سبتمرب 2010 ؛ فتنة يا�رس حبيب املذهبية ؛ الرتباطها الع�سوي بفر�سيات هذا 

الكتاب اأحتجت اأن اأناق�سها يف هذا امللحق”

الكتاب؛  التي ادعيها يف هذا  الفر�سيات  الكثري من  تنزع م�سداقية  ظاهريًا االحداث االخرية 

الفتنة االخرية مل تكن بدوية - ح�رسية اأبدًا بل كان ال�رساع ديني ما بني �سنة و�سيعة 

كيف جتراأت اذا؟

كيف اأختزلت ال�رساع ال�سيا�سي يف جذوره االجتماعية اىل �رساع ح�رس - بدو؟

احلقيقة اأين �ساأظل متم�سك مبوقفي هذا؛ بل زادتني االحداث االخرية يقينا ب�سدق فر�سياتي؛ 

النه على نقي�س هذا ؛ خلف ظاهريتها اخلداعة فاإن الفتنة ال�سنية - ال�سيعية االخرية تنجح متاما يف 

بيان ما ادعيه:

االزمات ال�سيا�سية املتكررة يف نهاية املطاف هي تعبري عن �رساع اجتماعي بني جماعات اثنية 

متباينة.

ورغم اين ال اأجتاهل ال�رساع ال�سني - ال�سيعي اأبدا اال اين ازعم ان ال�رساع احل�رسي - البدوي 

“حاليا على االقل” هو ركن اال�سا�س يف امل�سهد ال�سيا�سي املحلي؛ بل ويا للغرابه اين اأزعم اأن حتى 
فتنة ال�سيعي با�رس حبيب يف جانب واحد منها على االقل ماهي اال مظهر اآخر لل�رساع احل�رسي - 

البدوي؛ فهي مل تفرز املجتمع كما هو متوقع اىل �سنة و �سيعة فح�سب؛ بل اأنها “وللمرة الثانية يا 

للغرابة”؛ فرزته اىل ثالث جمموعات: �سيعه؛ بدو؛ ح�رس.

كيف هذا ؟

هنا اأحلل منطقي خلف هذا الزعم الغريب:

اأقلية من  ما عدا  اأن غالبية احل�رس  يبدوا  بينما مل  ؛  البدو  لها  ت�سدى  ؛  الفتنة  بداأت هذه  حني 

املوؤدجلني بذلك االكرتاث للق�سية برمتها .

ملا ظهر اال�سالم البدوي اأكرث “غارية” على عر�س اأم املوؤمنني “ر�سى الله عنها” من اال�سالم 

احل�رسي؟

1 - حني هاجم اأع�ساء جمل�س اأمة بدو وزير الداخلية “جمعان احلرب�س ؛ في�سل م�سلم ؛ م�سلم 

الرباك؛ وليد الطبطبائي ح�رسي ذو ارتباطات انتخابية بدوية �سبق اأن ف�سلت فيها” ودعوا 

اىل �سحب جن�سية “حبيب” اأو اال�ستجواب؛ كان النواب احل�رس بعيدين كل البعد عن هذه 
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املواقف الراديكالية ؛ بع�سهم “مرزوق الغامن ؛ جا�سم اخلرايف” دعا للتهدئة وحذر من مغبة 

العبث باجلنا�سي؛ حتى اال�سالميني احل�رس؛ عتاة ال�سلف ؛ ورغم تعر�س “حبيب” ال�سخ�سي 

لهم وباال�سم مل تبدى لهم نية الت�سعيد. “خالد ال�سلطان �سارك يف ندوة واحدة فقط واأعلن 

بعدها انه لن ي�سارك بندوات اأخرى”. بيان الـ 11 نائب عن االجراءات احلكومية مل يوقع 

عليه اال 3 نواب ح�رس والباقي جميعهم بدو .

ملاذا هذا االختالف احلاد يف مواقف احل�رس والبدو؟

2 - يف املواقف ال�سعبية : كافة الندوات اجلماهريية التي اأقيمت لهذه الق�سية ؛ اأقامها نا�سطون 

ال�سليمي يف  خالد  ؛  الفردو�س  هايف يف  بدو؛ حممد  ليح�رسها  بدوية؛  مناطق  بدو؛ يف 

اجلهراء ؛ الندوة املقررة ملبارك الدويلة يف العمرية؛ الندوة املقررة لبدر ماجد املطريي يف 

ال�سباحية . 

غريب جدًا؛ اأين احل�رس؟ ملاذا مل يعقدوا ندوات مماثلة؟ ملاذا مل تعقد ندوات يف معقل ال�سلف 

يف الريموك / كيفان؟ ملاذا مل تعقد يف معقل االخوان امل�سلمني يف الرو�سة؟ 

اأين الفعاليات احل�رسية من هذه الق�سية؟ بل اأن جمعيات جمتمعية حتت الهيمنة احل�رسية الكاملة 

حلقوق  الكويتية  “اجلمعية  اجلن�سية  �سحب  بنوايا  تندد  بيانات  اأ�سدرت  بل  بال�سمت  تكتفي  مل 

االن�سان؛ املنرب الدميقراطي”.

مرة اأخرى ملاذا هذا االختالف احلاد يف مواقف احل�رس والبدو؟

3 - حتى حني هدد متهور متطرف بقتل اأع�ساء جمل�س اأمة؛ هل كان هذا املتع�سب ح�رسي؟ ال 

طبعا؛ كان بدويًا “مبارك البذايل”؛ ملاذا مل يظهر متطرف ح�رسي يهدد هو االآخر؟

مرة اأخرى ملاذا هذا االختالف احلاد يف مواقف احل�رس والبدو؟

بتحليل هذه املواقف ؛ بل االأهم بتحليل هذا االختالف يف املواقف ناأكد فر�سيتي االأ�سا�سية :

“املجتمع الكويتي دائما مفروز اىل جماعات اجتماعية متباينة متباعدة متخالفة ؛ دوما هي على 
اأ�ستعداد لالختالف والت�سارع”
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يف هذه الق�سية بالتحديد اأختار البدو هذه املرة توجيه �سهام حربهم - �رساعهم االجتماعي �سد 

ال�سيعة ولي�س احل�رس ؛ بينما اأدرك احل�رس اأن هذا الت�سعيد ال يقف خلفه اأ�سباب دينية بقدر ماهي 

اأجتماعية فلم يرغبوا اأن يلعبوا دور جمرة نار بيد البدو.

اذا البدو لي�سوا اأكرث “غارية” من احل�رس جتاه اأم املوؤمنني؛ ال طبعا؛ لكن هم يرفعون هذه الق�سية 

اأو  احل�رس  �سد  االجتماعي  حراكهم   / �رساعهم  لتخدم  عثمان”؛  “كقمي�س  غريها؛  رفعوا  كما 

ال�سيعة.

ك�سفت هذه الق�سية ه�سا�سة املجتمع الكويتي؛ علة هذا املجتمع ذاتية؛ تكمن يف بنيته االجتماعية 

املتخالفة؛ يا�رس حبيب لي�س عميل اأجنبي؛ ال ندفن روؤو�سنا يف الرمال وندعي ذلك؛ مواقفه؛ اآراءه؛ 

ي�ساركه بها الكثري من اأبناء ملته؛ مثله مثل البدوي ح�سني جليعب اأو �سيف الله بورمية اأو مبارك 

الوعالن الذي يقف خلفهم الكثري من البدو  ياأيدون اأرائهم املتطرفة �سد احل�رس؛ اأو مثل حممد 

اجلويهل ومريديه احل�رس.

اال�ستعداد  اأهبة  على  هي  دوما  املتنافرة؛  االجتماعية  جماعاته  اإىل  مفروز  دائمًا  جمتمع  هذا 

للت�سارع والتخالف.

يف 08 ا�سطف البدو واحل�رس �سد ال�سيعة )تاأبني مغنية(؛ يف 09 ا�سطف احل�رس وال�سيعة �سد 

البدو )اأزمة ال�سور - ازدواجية اجلن�سية(؛ والقادم يف 2010 اأن ي�سحذ كل طرف اأ�سلحته ترقبا 

لل�رساع القادم: البدو وال�سيعة �سد احل�رس )اأزمة غرفة التجارة - ع�سب البيت احل�رسي(.

اأين حلمة هذا املجتمع؟

هذا جمتمع مفكك قابل لالنهيار يف اأي حل�سة �رسيطة توفر الظروف املنا�سبة؛ اأي دميقراطية 

قابله للحياة يف هذا املجتمع؟ 

مقدمة

ال�سيغة العادية
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احلوامش

االرقام

English Inside«

»English Hawamish

�       �       �
www.geert-ho



ابي�س



احلــالــة واحلــل

181

املالحق
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ناخبي املجل�س البلدي ح�سب الوظيفة

وفقا لقاعدة بيانات هريب
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ال�رسكات امل�سنفة يف قطاع 

االأعمال املدنية واالإن�سائية

جلنة املناق�سات املركزية

كما بتاريخ 2010/5/18

الفئة االأوىل
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ال�رسكات امل�سنفة يف قطاع 

االأعمال املدنية واالإن�سائية

جلنة املناق�سات املركزية

كما بتاريخ 2010/5/18

الفئة الثانية
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ال�رسكات امل�سنفة يف قطاع 

االأعمال املدنية واالإن�سائية

جلنة املناق�سات املركزية

كما بتاريخ 2010/5/18

الفئة الثالثة
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ال�رسكات امل�سنفة يف قطاع 

االأعمال املدنية واالإن�سائية

جلنة املناق�سات املركزية

كما بتاريخ 2010/5/18

الفئة الرابعة
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اح�ساء 1957 - الكويت اليوم
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فاحتة

متهيد مبدئي

معيار و مفهوم املواطنة يف الكويت - االمارة عند بدو ال�سحراء

اإغراق وطن: التغيري املنهجي لدميغرافية الن�سيج االجتماعي الكويتي

روما ت�سقط من جديد: الكويت تغرق يف رمال ال�سحراء

املعار�سة اجلديدة: تو�سيفها؛ مظاهرها؛ خللها

حماولة �سو�سيولوجية: فر�سيات ال�رساع االجتماعي املحلي وحمددات اإ�سقاطاته

ال�سيا�سية واالقت�سادية

حالة “الدمقرطة” يف الكويت: ق�سايا؛ اإ�سكاالت! 

النكو�س عن الدميقراطية: اإ�سكالية الفعل وردة الفعل ! 

نظرة على مركبات العقلية “البدوية” 

معارك البدو:

معركة االنتخابات الفرعية: ت�ساورية ولي�ست فرعية... �سبة! حقنه! لنب! 

ملحق اإ�سايف تو�سيحي

املالحق
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