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يعقوب يوسف الكندري

القبيلة والمفاهيم السياسية
في المجتمع الخليجي المعاصر
ً
مثاال
المجتمع الكويتي
ً
تساؤل عا ًما مفاده :هل يمكن أن نقرأ الظواهر السياسية في المجتمع
تطرح الورقة هذه
الخليجي بشكل عــام ،والمجتمع الكويتي بشكل خــاص ،من دون الحاجة إلــى النظر
جزءا من ثقافة المجتمع؟ وهل ال يزال الفكر
إلى القبيلة والمفاهيم القبلية التي تُعتبر ً
الـقـبـلــي مــوجــو ًدا فــي الـمـجـتـمــع الـمـعــاصــر؟ ومــا مــدى تــأثـيــره فــي الـحـيــاة االجـتـمــاعـيــة عـلــى
وجه العموم ،وفي بعض الجوانب السياسية على وجه الخصوص؟ ثم تحاول الورقة،
وم ــن خ ــال االع ـت ـمــاد عـلــى دراس ــة مـيــدانـيــة اس ـ ُت ـخــدم االس ـت ـب ـيــان فـيـهــا أدا ًة ل ـهــا ،وطـ ِّـبـقــت
عـلــى  3437مـبـحــو ًثــا مــن جـمـيــع شــرائــح االجـتـمــاعـيــة الـمـخـتـلـفــة فــي الـمـجـتـمــع ،الـكـشــف
عــن أوج ــه االخـتــاف وال ـفــوارق بـيــن الـمـنـحــدريــن مــن األص ــول الـقـبـلـيــة والـمـنـحــدريــن مــن
ال ـج ــذور ال ـح ـض ــري ــة ف ــي ب ـع ــض ال ـم ـفــاه ـيــم ال ـس ـيــاس ـيــة داخـ ــل ال ـم ـج ـت ـمــع ال ـم ـع ــاص ــر .وق ــد
كـشـفــت الـنـتــائــج أيـ ًـضــا عــن الـفــوارق فــي هــذه الـمـفــاهـيــم بـيــن الـشــرائــح الـعـمــريــة الـمـخـتـلـفــة،
م ــن ال ـش ـبــاب وال ــراش ــدي ــن وك ـب ــار ال ـســن (م ـمــن عــاي ـشــوا ال ـح ـيــاة ال ـق ـب ـل ـيــة) .ورك ــزت الــورقــة
َ
بالمواطنة السياسية،
على مجموعة مــن المفاهيم السياسية للكشف عــن قضايا ترتبط
وم ـفــاه ـيــم ال ــوالء واالن ـت ـم ــاء ،واالت ـج ــاه ن ـحــو مــؤس ـســات الـمـجـتـمــع ال ـمــدنــي ،والـمـفــاهـيــم
الـمـتـعـلـقــة بــالــديـمـقــراطـيــة .وم ــن خ ــال ذل ــك كـلــه ،يـمـكــن االس ـتــرشــاد بـبـعــض الـتـصــورات
التي يراد بـهــا تــوضـيــح عـمـلـيــة ما يـسـ ّـمــى عـمـلـيــة االندماج االجـتـمــاعــي داخل الـمـجـتـمــع
الـحــديــث ،ومــدى تـحــقُّ ــق مـثــل هــذا االنــدمــاج فــي الـمـجـتـمــع الـمـعــا صــر ،ومــدى إمـكــان
أن يـكــون لـلـقـبـيـلــة  -بـمـفــاهـيـمـهــا  -تــأثـيــر.

* أستاذ االجتماع والخدمة االجتماعية ،جامعة الكويت.
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مقدمة
تُعتبر القبيلة ،على اختالف أشكالها في المجتمع الخليجي ،وبناء على ارتباطها بالصحراء
والـبــاديــة والـبـحــر وســاحــل الـخـلـيــج والــزراعــة فــي الــواحــات ،الــوحــدة االجـتـمــاعـيــة الــرئـيـسـيــة في
هــذه الـمـجـتـمــع  ،وك ــان لـهــا عـلــى مــر الــزمــن أدوار م ـه ـم ـة((( .ولـعــل األدب ـيــات الـمـعــاصــرة تـنـظــر غــالـ ًـبــا إلــى
القبيلة على أنها تنتمي إلى الصحراء ،أو على أنها بدوية ،وهذا هو المفهوم الدارج واألكثر استخدا ًما
وشيوعا على الرغم من عدم دقة الربط بين القبيلة والبداوة اللتين تمثالن مفهومين مختلفين ،كما أشار
ً
إلــى ذلــك المختصون والباحثون فــي مجال األنثروبولوجيا واالجـتـمــاع .بيد أن البحث هنا ينطلق من
القبيلة الصحراوية ،أو القبيلة البدوية التي شكلت الجزء األكبر من حياة المجتمع الخليجي ،واحتلت
مـســاحــة جـغــرافـيــة كـبـيــرة فــي هــذا الـمـحـيــط ،فـجــاء تــأثـيــرهــا كـبـيـ ًـرا بـعــد انــدمــاجـهــا بالمجتمع المستقر الــذي
شمل السواحل الخليجية والمناطق الزراعية المتاحة ،فكان االنــدمــاج المكاني في المدينة الحديثة.
ً
ولعل هذا االندماج المكاني لم يكن
يسميه األنثروبولوجيون((( التشابه الثقافي أو
شامل ليصل إلى ما ّ
االنــدمــاج الثقافي الكامل )(Assimilation؛ فالقبيلة ،كنظام اجتماعي ،يحمل أفــرادهــا مفاهيم ورؤى
وتـصــورات خاصة في شــأن المحيط االجتماعي الــذي يعيشون فيه ،فتتشكل الثقافة القبلية من خالل
هــذا الـمـحـيــط .وقــد ج ــاءت هــذه الـمـفــاهـيــم وال ـت ـصــورات وال ــرؤى الـتــي رسـخــت فــي حـيــاة ابــن الـصـحــراء
وكونت شخصيته التي تميز بها.
متوافقة ومتكيفة مع البيئة الطبيعية التي يعيشهاّ ،
شهدت منطقة الخليج العربي تغيرات اجتماعية وثقافية ناجمة عن اكتشاف النفط فيها .وكان للتغيرات
نظرا إلى أن التغير
الهيكلية تلك تأثير مباشر وسريع في البناء االجتماعي العام داخل هذا المجتمعً ،
الــذي يحدث في المعطيات المادية للعناصر الثقافية يجري بشكل أســرع من ذلــك الــذي يحدث في
العناصر الالمادية ،ولذلك ،ظل كثير من هذه العناصر موجو ًدا في فكر األفراد ،ومن ثم انتهت القبيلة
في المجتمع الخليجي بشكلها المادي العام ،ودخلت المدينة وحياة الحاضرة ،ولكن ظل بعض من
القيم واألفكار والرؤى والتصورات الالمادية موجو ًدا رغم تغيره السريع في شكله العام.

إذن هذا التغير المزدوج لم يحدث بشكل متساو؛ فكثير من الــرؤى والمفاهيم بقي غير منصهر تما ًما
في المجتمع المعاصرّ ،
يسمى الثقافة الفرعية داخل المجتمع ،وهو ما دفع بعدد
وشكل من خالله ما ّ
يسمى التمايز الثقافي.
البعد الالمادي ودراسة ما ّ
كبير من المهتمين بالجوانب الثقافية إلى التركيز على ُ

شـهــد الـنـظــام الـقـبـلــي ت ـحـ ّـو ًل فــانـتـقـلــت الـقـبـلـيــة إلــى نـظــام الــدولــة ،وتـحــدد لـهــا دور جــديــد بـعــد إذ دخـلــت
مرحلة التحضر بجميع أشكاله نتيجة التغيرات االجتماعية واالقتصادية السريعة التي مرت بالمنطقة.
حول المدينة إلى مركز جذب متميز
وكانت النهضة التعليمية واالقتصادية هي العنصر األساسي الذي ّ
لعائالت وقبائل من خارج الحدود اإلقليمية .وعرف المجتمع المحلي ،تحديدً ا ،عملية الدمج الكبير
بعد تضاعف أسعار النفط سنة  ،1973وأصبح ألبناء البادية مكان ودور على الس ّلم الوظيفي للدولة
في الميادين المؤسسية المختلفة .ومع االنخراط في التعليم وتزايده ،استمرت المحافظة على العادات
((( انظر :محمد غانم الرميحي ،الخليج ليس ً
نفطا :دراسة في اشكالية التنمية والوحدة (دبي :دار مدارك للنشر.)2013 ،

(2) Mary C. Waters and Tomás R. Jiménez, «Assessing Immigrant Assimilation: New Empirical and Theoretical Challenges,» in: Annual Review of Sociology (Palo Alto, Calif.: Annual Reviews Inc., 2005), pp. 105–125.

تاسارد
ً
مثاال
القبيلة والمفاهيم السياسية في المجتمع الخليجي المعاصر :المجتمع الكويتي

القديمة ،وال سيما تلك المرتبطة بعادات التضامن القبلي؛ فالتغير الذي حدث في الهيكل السكاني لم
يقترن بعملية تغير بالدرجة نفسها في القيم والعادات لمصلحة الشروط المدنية الجديدة(((.
لـعــل مــن أبــرز المفاهيم الـتــي يحملها أهــل الـبــاديــة هــي تـلــك الـتــي تتعلق بــالـجــوانــب الـسـيــاسـيــة .وبحكم
البعد السياسي
االنتماء إلى نظام قبلي تسيطر عليه تقاليد قبلية تنظم شؤون المجتمع التقليدي ،يعتبر ُ
من الجوانب الرئيسية في الحياة االجتماعية .ثم إن هذه المفاهيم المترسخة في حياة ابن البادية ال بد
لها من أن تؤثر في حياة الحاضرة والمدينة عند االنتقال إلى العيش فيها .والسؤال من شقين :هل ما
زالت هذه المفاهيم سارية في المجتمع المعاصر؟ وإلى أي مدى تختلف عن تلك المفاهيم السياسية
االجتماعية التي يحملها أبناء المجتمع المنحدرين من جذور مدينية أقدم؟
بناء عليه ،تفترض الــدراســة الحالية أن األفــراد الذين لهم جــذور قبلية ينظرون إلــى السياسة بدرجة من
اإليجابية تفوق تلك التي عند ذوي الجذور الحضرية ،وسندنا في ذلك هو أن القيم التي ورثوها عن
المجتمع القبلي تـعــزز هــذه الـنـظــرة ،ألنـهــا تشكل عناصر ثقافية ال تتغير بالسرعة ذاتـهــا الـتــي تتغير بها
العناصر المادية.
تـسـعــى ال ــدراس ــة ه ــذه إل ــى الـتــركـيــز عـلــى أح ــد أب ـعــاد ال ـت ـغ ـيــرات االجـتـمــاعـيــة والـثـقــافـيــة ال ـتــي ط ــرأت على
المجتمع الخليجي بشكل عام ،وتتعلق بالظاهرة السياسية ،وتهتم تحديدً ا باتجاهات الرأي نحو جملة
من المسائل ذات العالقة بالظاهرة السياسية في عمومها ،ومــا يرتبط بها من مفاهيم وتـصــورات ،مثل
الـمــواطـنــة والـهــويــة والـمـشــاركــة السياسية وغـيــرهــا .وسـيـجــري الـتــركـيــز عـلــى المجتمع الـكــويـتــي كــأنـمــوذج
لحالة المجتمع الخليجي.
تـهــدف الــدراســة بشكل عــام إلــى اإلجــابــة عـ ّـمــا يتعلق بـمــدى تأثير الثقافة القبلية ومرجعياتها فــي الحياة
االجتماعية عمو ًما والحياة السياسية بشكل خاص .كما ستهتم الدراسة بدور المؤسسات االجتماعية
َ
المواطنة والمشاركة السياسية .مــن ناحية أخــرى ،تسعى الــدراســة إلــى الكشف عن
فــي تعزيز مفاهيم
(ممن عايشوا الحياة القبلية)
الفروق بين الشرائح العمرية المختلفة من الشباب والراشدين وكبار السن ّ
فــي تعاملهم مــع هــذه الـمـفــاهـيــم .وقــد ركــزت الــدراســة عـلــى مجموعة مــن المفاهيم السياسية للكشف
عــن هــذه ال ـفــروق ،مـثــل الـمـ َ
ـواطـنــة والـهــويــة المجتمعية والـمـجـتـمــع الـمــدنــي والــديـمـقــراطـيــة .ونـهــدف من
خــال الكشف عــن هــذه الـفــروق إلــى االسـتــرشــاد بـشــأن الـتـصــورات الـتــي مــن الممكن أن تــوضــح عملية
يسمى االنــدمــاج االجتماعي داخــل المجتمع الكويتي الـحــديــث ،ومــدى تأثير المفاهيم القبلية في
مــا ّ
هذه العملية.

المفاهيم السياسية للقبيلة

تــو ّلــدت عــن الــروابــط االجتماعية القائمة فــي القبيلة وانقسامها إلــى بــدنــات وعـشــائــر عــاقــات سياسية.
وتــو ّلــد ما هو معروف في نظام القبيلة السياسي بــأن يكون لكل مجموعة أو تجمع أو كيان اجتماعي

((( شفيق ناظم الغبرا ،الـكــويــت :دراســة فــي آلـيــات الــدولــة القطرية والسلطة والمجتمع ،سلسلة دراســات مشروع المجتمع المدني
والتحول الديموقراطي في الوطن العربي (بيروت :مركز ابن خلدون للدراسات اإلنمائية ،)1995 ،ص .60 - 53
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ـدرج
يسمى األمـيــر أو الشيخ .وهـنــاك فــي الـعــاقــات السياسية لمشيخة القبائل تـ ّ
مــن أهــل الـبــاديــة رئيس ّ
هــرمــي مبني عـلــى حـجــم الـمـجـمــوعــات الـتــي تختلف مــن بــدنــة إلــى عـشـيــرة ومــن ثــم إلــى قبيلة .ويـجــري
وغالبا ما يتم التوريث السياسي القبلي فتنتقل به المشيخة،
اختيار الشيوخ ضمن دائرة العائلة الواحدة،
ً
ً
مثل،من جيل إلى جيل .ويتم اختيار شيخ القبيلة بتوافق اآلراء وبعد عملية تشاورية ،وليس العتبارات
(((
تمارس فيه
سياسية تتعلق باألداء السياسي ؛ فهناك مجلس تقليدي أشبه ما يكون بمجلس للحكمَ ،
الـجــوانــب السياسية الـخــاصــة بالقبيلة ،وإدارة شــؤونـهــا الـعــامـة((( .وشـيــخ القبيلة يـكــون فــي الـغــالــب كبير
الـســن ،ومـمــن يحظون بمكانة اجتماعية عالية عند أفــراد القبيلة ،وتــرجــع إلـيــه كلمة الفصل فــي جميع
األمور الخاصة بالقبيلة((( .هناك من يصف هذه البنية بأنها ديمقراطية ،فال وجود للسلطة االستبدادية،
وال استعباد لآلخر في ظل هــذا النظام؛ إذ تصدر الـقــرارات وفقًا لسلسلة هرمية سياسية من المجالس
الـقـبـلـيــة ،تـبــدأ مــن قــاعــدتـهــا ،وهــي مـجــالــس األس ــر والـعــائــات وال ـبــدنــات ،وتـتـحــرك ص ـعــو ًدا إلــى مستوى
العشيرة ،والعشائر الفرعية ثم إلى مجلس رئاسة القبيلة األعلى .وللجميع حرية إبداء الرأي بما يرعى
أو يحقق مصالح القبيلة .و ُت ّتخذ القرارات في النهاية بناء على أوجه النظر التي يطرحها الجميع ،ومن
توسم فيهم رجــاحــة العقل مــن صغار الـسـن(((.
يمثلون أبـنــاء القبيلة ،وبالتحديد مــن كبار الـســن ،ومــن ُي َّ
و ُيعتبر هــذا النظام مــو ّلــدً ا ألهــم الـتـصــورات السياسية التي ترسخت فــي ثقافة القبيلة؛ تلك التي تعطي
الشرعية للمجلس القبلي حق التمثيل والتصرف وإدارة شؤون القبيلة.
فــي مــا يتعلق ب ــاألرض واالنـتـمــاء إلـيـهــا ،لــم تـكــن فـكــرة الـسـيــادة عـلــى األرض مــوجــودة ،ولــم تـكــن أيـ ًـضــا
تشكل أهمية بالنسبة إلى القبائل التي كان معظمها يعتمد على الترحل واالنتقال من مكان إلى آخر؛
«فاستمرار الــوالء للقبيلة أو نقضه أو تحالف القبائل هو الــذي يحدد االرتباط بــاألرض من عدمه»(((.
لذلك ،فبعد عملية التوطين التي جرت في مجتمعات الخليج ،ظهر تحد يتعلق باالستقرار في المدينة،
وتمثّل هــذا التحدي في قــدرة المفاهيم القبلية على االنسجام والتوافق مع مجتمع المدينة ،وتحديدً ا
قدرتها على التعايش مــع المؤسسات االجتماعية الحديثة الـمـتـعــددة ،ســواء السياسية أو اإلعــامـيــة أو
التربوية أو التشريعية ،وغـيــرهــا مــن الـمــؤسـســات ،وبالتالي مــدى مــاءمــة المفاهيم القبلية القائمة على
َ
المواطنة والهوية المجتمعية المشتركة .كان
القرابة والعصبية والثأر وحرية التنقل في الفضاء لمفاهيم
ال ـســؤال هــو كـيــف يـمـكــن تحقيق وتـعــزيــز مــواطـنــة صــالـحــة بــأبـعــادهــا كــافــة ،فتحمل فــي مـضـمــونـهــا الــوالء
لــأرض واالنتماء إليها ،باإلضافة إلــى احترامها الــرأي والــرأي اآلخــر ،والثقافات االجتماعية المختلفة
التي تعيش فــي نطاق اإلقليم الــواحــد ،وكيف تتحول إلــى شعور بهوية اجتماعية وطنية واحــدة تشمل
الجميعُ ،منصهرة بعضها مع بعض وفق أحكام القانون والتشريعات(((.
(4) Alan Keohane, Bedouin: Nomads of the Desert (Hong Kong: Colorcraft limited, 1994).

((( حسن مغنية ،مجالس العرب (بيروت :مؤسسة عز الدين.)1982 ،

(6) Philip K. Hitti, History of the Arabs from the Earliest Times to the Present (London: Macmillan; New York: St
Martin’s Press, 1970).
(7) Shirley Kay, The Bedouin (New York: Crane, Russak and Company Inc., 1978).
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قامت السلطة المركزية في دول الخليج العربي بشكل عام ،وفي الكويت بشكل خاص ،بدمج القبيلة
في المؤسسات المحلية ،مع اختالف هذا االندماج وتفاوته من بلد إلى آخر ،فجاء التمثيل القبلي في
مختلف القطاعات المحلية وفــي جميع التنظيمات السياسية واالجتماعية ،بــد ًءا مــن مجلس الــوزراء
ومجلس األمة إلى المؤسسات الحكومية واألهلية األخرى في قاعدة الهرم اإلداري .ولتسهيل عملية
االنــدمــاج االجتماعي الـعــام ،وفــرت القبيلة عناصر أخــرى ،مثل الكفاءة والتعليم والـخـبــرة ،وغيرها من
األمــور لالندماج في قطاعات أخــرى داخــل المجتمع ومؤسساته؛ ففي المجال السياسي ،جــاء الفكر
واأليــديــولــوجـيــات الـتــي يحملها الشخص ،وكــذلــك التعليم ،كعناصر مهمة لــدخــول المعترك السياسي
والوصول إلى مقاعد البرلمان ،هذا باإلضافة إلى عوامل أخرى مثل الدين ومهارات التواصل والقدرة
على اإلقناع وإلى ما هنالك .وحتى عند التشكيل الحكومي ،كانت مثل هذه العناصر مهمة في عملية
االختيار؛ فعلى سبيل المثال ،يشير خلدون النقيب إلى أن التيارات الدينية من الطائفتين السنية والشيعية
كسبت «مواقع جديدة على حساب القيادات القبلية والطائفية التقليدية»( .((1ويشير دبي حربي إلى «أن
القبيلة تخلت عن مرشحيها التقليديين وزعاماتها التاريخية ونــواب الخدمات لصالح المرشحين إلى
أصـحــاب الـمــواقــف واآلراء الـسـيــاسـيــة ،»...وقــد جــاء ذلــك «بـتـحــالــف بـيــن الـتـيــارات السياسية األصــولـيــة
والقبلية»( ،((1وهــذا ما عــزز عملية االنــدمــاج االجتماعي بين الشرائح االجتماعية التي تالقت جميعها
عند منطلقات التعليم والدين والفكر واأليديولوجيا واالنتماء الحزبي ،وغيرها.
من أبرز القيم االجتماعية والسياسية للمجتمع القبلي تلك المرتبطة بمفهوم التعصب بمعناه اإليجابي.
مباشرا بالظروف الطبيعية ً
ً
أول ،وبتأثير العامل
ارتباطا
وقد أكد ابن خلدون أن التعصب القبلي ارتبط
ً
(((1
الـقــرابــي فــي الحياة االجتماعية فــي المجتمع الـبــدوي الـصـحــراوي ثــانـ ًـيـا  .وعــزا مفهوم التعصب إلى
الطبيعة الـصـحــراويــة وعـنـصــر الـقــرابــة؛ فـمــن دون تحقيق الـمـســانــدة االجـتـمــاعـيــة الـفـ ّـعــالــة والـمــؤثــرة ،ومــن
دون الشعور بالحماية التي تحققها المجموعة القرابية التي ينتمي إليها الفرد ،يفقد هذا األخير مكانه
ودوره بين أفراد القبيلة ،ويتسبب ذلك في ضياعه( .((1وللدين ً
أيضا دور مهم في تعزيز قيم التماسك
االجتماعي عند أهــل البادية ومــا جــاء فيها من تعليمات تحث على القرابة .واالعتناء باألقرباء يصب
في االتجاه نفسه ،ولهذا ُيعرف أهل البادية بشكل عام بتدينهم وورعهم الديني ،ويرى بعضهم أن سمة
التدين هي من طبيعة أهل البادية(.((1
لـكــن هـنــاك أيـ ًـضــا الـ ُـبـعــد الـسـلـبــي لـمــا يـسـ ّـمــى الـعـصـبـيــة والـنـعــرات الـقـبـلـيــة ،ونـعـنــي هـنــا االنـتـصــار للقبيلة
ف ــي األحـ ــوال ك ـل ـهــا ،ورب ـم ــا ال يـ ــزال ه ــذا الـ ُـب ـعــد م ـتــرسـ ًـخــا ف ــي ال ـح ـيــاة االج ـت ـمــاع ـيــة الـ ُـم ـعــاصــرة .وي ـفــرق
= «الثقافة الدستورية والتاريخية ودورها في تعزيز المواطنة :دراسة على عينة من الشباب الكويتي »،ورقة قدمت إلى« :مناهج التعليم
فــي دولــة الـكــويــت بـيــن تــأصـيــل الـهــويــة وتحقيق الـتـنـمـيــة( »،الـمــؤتـمــر األربـعـيــن لجمعية المعلمين الـكــويـتـيــة ،الـكــويــت 23 - 21 ،آذار/
مارس .)2011
( ((1خلدون حسن النقيب ،صراع القبلية والديمقراطية :حالة الكويت (بيروت :دار الساقي ،)1996 ،ص .247
( ((1دبــي الهيلم الحربي ،الــدوائــر االنتخابية الخمس :قــراءة فــي التركيبة االجتماعية والسياسية ،قــانــون رقــم  42لسنة  2006بشأن
انتخابات مجلس األمة الكويتي (الكويت :شركة السياسي للنشر والتوزيع ،)2007 ،ص .182
( ((1أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ،مقدمة ابن خلدون ،تحقيق أحمد حامد الطاهر (القاهرة :دار الفجر للتراث.)1991 ،
(13) Raphael Patai, The Arab Mind (New York: Scribner, 1973).
(14) Shirley Kay, The Bedouin (New York: Crane, Russak and Company Inc., 1978).
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عـبــد الـمــالــك التميمي فــي هــذا الـجــانــب بـيــن مــا ُيـسـ ّـمــى القبلية والـقـبـيـلــة ،فـيـقــول ..« :إن أغلبنا قبليون
فــي تـفـكـيــرنــا ،ولـكــن لـيــس بــالـضــرورة أن يـكــون أغـلـبـنــا مــن الـقـبــائــل»( .((1والـجــانــب الـمـهــم والـخـطـيــر هو
التفاخر بهذا االنتماء إلى القبيلة أو إلى المجموعة في مقابل التعصب ضد شرائح اجتماعية ُأخرى،
وتـكــويــن مـشــاعــر مُـعــاديــة لـهــم عـلــى ُأســس قـبـلـيــة فـئــويــة ،وهــو أمــر يـفــرق الـمـجـتـمــع ويـشـتـتـه( ،((1ومــن ثم
يشتغل التعصب القبلي مـعـ ً
َ
المواطنة والهوية المجتمعية ،ويساهم فــي إضعاف
ـول مــن مـعــاول هــدم
أمنه واستقراره.
مفاهيم الدراسة

 الـقـبـيـلــة :نـعــرف أن مـفـهــوم القبيلة ال يـحـظــى بــاالتـفــاق العلمي إذ هــو مخت َلف فــي مـضـمــونــه .ولحاجةالبحث إلى تعريف سهل االستعمال ،قمنا أعاله بتقديم تعريف وصفي إمبريقي لما نعنيه بالقبيلة.

ركزنا خالل البحث الميداني على فكرة الشعور باالنتماء إلى هذه القبيلة ،بمعنى أننا سألنا المبحوثين
ً
أول هل كانوا يعتبرون أنفسهم أعضاء في قبيلة ما أم أنهم يصرحون بأنهم من أصول قبلية .وقد ساعدنا
هذا على القيام بالقياسات اإلحصائية التي خططنا لها.

 الـمــؤسـســات االجـتـمــاعـيــة« :تـعـ ّـرف الـمــؤسـســة االجـتـمــاعـيــة بــأنـهــا نـظــام مــركّ ــب مــن الـمـعــايـيــر االجتماعيةالمتكاملة المنظمة مــن أجــل المحافظة على قيمة اجتماعية أســاسـيــة»( .((1وقــد تـنــاولــت الــدراســة أربــع
مؤسسات اجتماعية داخل المجتمع الكويتي ،وهي:
• الـمــؤسـســة األمـنـيــةُ :يختزل دورهــا فــي هــذه الــدراســة إلــى دور وزارة الداخلية تـحــديــدً ا ،فهي المؤسسة
الرسمية األولى المسؤولة عن األمن والحفاظ عليه ،وعن تحقيق االستقرار وتطبيق القانون.

• المؤسسة الدينية :تتمثّل في هذه الدراسة في وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية .وهي المؤسسة
ال ـت ــي ت ـقــع ت ـحــت إش ــراف ـه ــا ال ـم ـســاجــد واألئـ ـم ــة وخ ـط ـب ــاء ال ـج ـم ـعــة ،عـ ــاوة ع ـلــى ف ـعــال ـيــات ون ـشــاطــات
دينية أخرى.

• مؤسسات المجتمع المدني :نعني بها في هذه الدراسة المؤسسات التي تساهم  -بطريقة أو بأخرى -
في خدمة المجتمع من منطلقات واهتمامات واتجاهات مدنية ،مثل جمعية حقوق اإلنسان وجمعية
المحامين وجمعية المعلمين الكويتية ورابطة االجتماعيين والجمعية الثقافية النسائية ورابطة األدبــاء
وجمعية الصحافيين وجمعية اإلصــاح االجتماعي وجمعيه إحياء التراث اإلسالمي وجمعية الثقافة،
وغيرها من الجمعيات والروابط والمؤسسات المختلفة المنتشرة.
• المؤسسة التشريعية :تتمثّل هنا في مجلس األمة الكويتي الذي تقع على عاتقه عملية تشريع القوانين.

( ((1عبد المالك خلف التميمي« ،المجتمع المدني في الكويت منذ االستقالل إلى االحتالل »،1990 - 1961 ،في :الكويت
والـمـجـتـمــع الـمــدنــي :مـجـمــوعــة مـحــاضــرات الـمــوســم الـثـقــافــي الــرابــع والـعـشــريــن لــرابـطــة االجـتـمــاعـيـيــن ،الـكــويــت ١٦ - ٢ ،م ــارس ١٩٩٧
(الكويت :مطبوعات رابطة االجتماعيين ،)]1997[ ،ص .26
( ((1عـبــدالـغـفــار نـصــر« ،صفحات مــن الـتــراث العربي اإلســامــي :العصبية القبلية ،مفهومها وآفــاتـهــا »،مجلة المعرفة ،الـعــدد ،410
المجلد .48 - 29 ،1997 ،36
( ((1محمد نبيل جامع ،علم االجتماع المعاصر ووصايا التنمية (القاهرة :دار الجامعة الجديدة ،)2011 ،ص .8

تاسارد
ً
مثاال
القبيلة والمفاهيم السياسية في المجتمع الخليجي المعاصر :المجتمع الكويتي

 الـهــويــة المجتمعية :نقصد بالهوية المجتمعية االنتماء إلــى جغرافيا وتــاريــخ ومصالح مشتركة جامعةألكثر من طائفة وثقافة( .((1وهي هنا تشمل التراث الوطني والتراث المحلي ،ونظام المعتقدات الذي
وأخيرا االعتداد بالمنتوج المحلي والمتمثّل في التشبث بالتشجيع على
يرتبط بحرية االعتقاد الديني،
ً
استهالك المنتوج المحلي ً
بدل من المنتوجات األجنبية األخرى ،وبمدى الشعور بأهمية ذلك بالنسبة
إلى االقتصاد الوطني.
 الـقـيــم االجـتـمــاعـيــة الـسـيــاسـيــة :وهــي تـلــك الـقـيــم الـتــي تــرتـبــط بــالـمــدلــوالت السياسية للقيم االجتماعية،مثل المشاركة في المناسبات واألعياد الوطنية ،واالفتخار بتطبيق الديمقراطية واحترام رموز السلطة،
واالعتزاز بالهوية وتاريخ األجداد ،وغيرها من المفاهيم االجتماعية.
 االتجاهات السياسية نحو المشاركة والديمقراطية :وهي تلك االتجاهات والرؤى الخاصة بالمشاركةالشعبية في االنتخابات ،وبتعزيز مبادئ الديمقراطية بكفاءة المرشح ،وبتغليب مصلحة الوطن على
االخ ـت ـيــار الـفـئــوي والـطــائـفــي وال ـت ـيــار الـسـيــاســي ،والـمـتـعـلـقــة بــاالهـتـمــام ب ــاألح ــداث الــداخـلـيــة والـخــارجـيــة
والمشاركة بفعالية في الحياة السياسية.
أسئلة الدراسة

تـسـعــى دراسـتـنــا لــإجــابــة عــن األسـئـلــة اآلت ـيــة :هــل هـنــاك ف ــروق دال ــة إحـصــائـ ًـيــا فــي اتـجــاهــات أف ــراد العينة
َ
المواطنة (المؤسسة األمنية ،المؤسسة الدينية،
نحو دور بعض المؤسسات االجتماعية في تعزيز قيم
مــؤس ـســات الـمـجـتـمــع ال ـمــدنــي ،الـمــؤسـســة الـتـشــريـعـيــة)؟ هــل ه ـنــاك ف ــروق دال ــة إحـصــائـ ًـيــا فــي اتـجــاهــات
أفــراد العينة نحو مفاهيم الهوية المجتمعية وأبعادها األربعة (التراث الوطني ،التجانس الثقافي ،نسق
المعتقدات ،االعتداد بالمنتوج المحلي)؟
هــل هـنــاك ف ــروق دال ــة إحـصــائـ ًـيــا فــي اتـجــاهــات أف ــراد الـعـيـنــة نـحــو الـمـفــاهـيــم المتعلقة بــالـقـيــم االجـتـمــاعـيــة
السياسية ،وباالتجاه نحو المشاركة والديمقراطية؟
هــل هـنــاك ف ــروق دال ــة إحـصــائـ ًـيــا بـيــن الـشــرائــح الـعـمــريــة الـمـخـتـلـفــة لـلـمـنـحــدريــن مــن ج ــذور قـبـلـيــة ،فــي ما
يخص اتجاهاتهم نحو المفاهيم المتعلقة بالقيم االجتماعية السياسية ،واالتـجــاهــات السياسية نحو
المشاركة والديمقراطية؟
منهجية الدراسة

اعـتـمــدت ال ــدراس ــة عـلــى الـمـنـهــج الــوصـفــي الـتـحـلـيـلــي ال ـم ـقــارن ،وذل ــك بـهــدف الـمـقــارنــة بـيــن اتـجــاهــات
الـشــرائــح الثقافية والعمرية المختلفة بشأن مجموعة المفاهيم الخاصة بــالــدراســة .ويعتبر هــذا البحث
جز ًءا من مشروع أكبر تم تطبيقه على المجتمع الكويتي(.((1
( ((1حبيب صالح مهدي« ،دراسة في مفهوم الهوية »،دراسات إقليمية ،السنة  ،5العدد  ،)2009( 13ص .475
( ((1يـعـقــوب يــوســف الـكـنــدري [وآخ ــرون] ،قـيــم الـمــواطـنــة واالنـتـمــاء فــي ثـقــافــة المجتمع الـكــويـتــي ودور الـمــؤسـســات االجـتـمــاعـيــة في
تعزيزها (الكويت :مجلس الوزراء الكويتي ،مكتب اإلنماء االجتماعي[ ،تحت الطبع]).
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ع ّينة الدراسة

شـمـلــت عـ ّـيـنــة الــدراســة  3437مـسـتـجـيـ ًـبــا كــويـتـ ًـيــا مــن الـجـنـسـيــن ،مــوزعـيــن بـيــن هــذه الـشــرائــح المجتمعية
بعينة الدراسة
كافة ،ومــن الشرائح العمرية المختلفة .وقــد بلغ متوسط سن الشرائح العمرية الخاصة ّ
 30.98سنة (ع =  41.4( )10.97في المئة من الذكور ،و 58.5في المئة 1 ،في المئة غير مبين).
وشملت عملية التوزيع الجغرافي المحافظات الست في الكويت ،وتضمنت ً
أيضا جميع المستويات
االجتماعية واالقتصادية والثقافية والتعليمية.
العينة المناسب والكبير ،فال بد من الحذر من التعميم  ،مع أنها تعطي مؤشرات
على الرغم من حجم ّ
واضـحــة ومـهـمــة عــن خـصــائــص المجتمع الـكــويـتــي فــي مــا يتعلق بـمــوضــوع الــدراســة .ونـظـ ًـرا إلــى طبيعة
البيانات وأهميتها من جهة ،وضمان صــدق إجابات المبحوثين من جهة أخــرى ،روعــي خيار التطوع
العينة ،وجــاءت بعض االسـتـمــارات المرتجعة خالية من
عند اإلجــابــة عــن أسئلة الــدراســة وعند اختيار ّ
إجابات بعض المبحوثين ،أو مصحوبة باعتذار آخرين عن عدم تسليمها ،وكانت فئة الذكور الفئة التي
اعتذرت أغلبيتها عن عدم استكمال اإلجابات عن أسئلة االستمارة(.((2
أداة الدراسة

اع ُتمد على االستبيان أدا ًة رئيسية للدراسة ،وهو يتضمن المتغيرات الديموغرافية والبيانات األساسية
للمبحوث .ثم اع ُتمد على متغير السن ،واألصل القبلي أو الحضري كأبرز متغيرين في الدراسة .وتم
كذلك تقسيم سنة الميالد ،بغية استخدامها من أجل المقارنة ،إلى أربع شرائح بهدف المقارنة 24 :سنة
وأقــل ،من  25إلــى  40سنة ،من  41إلــى  59سنة ،ومــن  60سنة فما فــوق .وقــد ُطلب من المبحوث
تحديد جذوره التي ينتمي إليها ،حضرية أكانت أم قبلية.
لتحقيق غرض البحث وأهدافه ،اعتمدت الدراسة على المجموعة التالية من المقاييس:
_ مقياس االتجاهات السياسية نحو المشاركة والديمقراطية

العينة نحو الـمـشــاركــة والــديـمـقــراطـيــة .وشملت
يضم هــذا المقياس ثمانية بـنــود ترتبط بــاتـجــاهــات أفــراد ّ
االتجاهات مجموعة من األبعاد ذات الصلة ،مثل« :كفاءة المرشح وبرنامجه هو أساس اختياري له في
االنتخابات» ،و«مصلحة الوطن فوق القبيلة أو العائلة» ،و«مصلحة الوطن فوق المذهب والطائفة»،
و«مصلحة الوطن فوق التيار السياسي» ،و«أهتم بمتابعة األحداث السياسية الداخلية» ،و«أهتم بمتابعة
األحــداث السياسية الـخــارجـيــة» ،و«أشــارك فــي الحياة السياسية (االنـتـخــابــات ،صنع الـقــرار ،النشاطات
االجتماعية ...إلخ)» ،و«أتابع التحديات التي قد تواجه الوطن ومحاولة التعرف على الحلول المناسبة».
يتضمن هذا المقياس تحديد إجابة المبحوث من خالل مقياس خماسي يبدأ بموافق جدً ا = ( )1وينتهي
بـمـعــارض ج ــدً ا = ( .)5وال ب ــد مــن تــأكـيــد أن إجــابــة الـمـبـحــوثـيــن تتعلق بــدرجــة الــرفــض؛ فـبـمـقــدار القيمة
الكمية المرتفعة تكون درجة الرفض للعبارات الواردة .وقد مرت اإلجراءات المعتادة لقياس صدق هذه
( ((2ال بــد مــن اإلش ــارة إلــى أن عـلــى الــرغــم مــن عــامــل الـجـنــدر ،فــإن الــوقــوف عـلــى هــذا المتغير لـيــس مــن أه ــداف الــدراســة الحالية.
وسيكون للباحث دراسة تالية خاصة بالمقارنة بين الجنسين في موضوع المفاهيم السياسية.

تاسارد
ً
مثاال
القبيلة والمفاهيم السياسية في المجتمع الخليجي المعاصر :المجتمع الكويتي

األداة وثباتها بأن ُعرضت على مجموعة من الباحثين في مجال العلوم االجتماعية والسلوكية ،وافقت
على العبارات وقياسها بعد أن ُأخــذ بــآراء الباحثين والتعديالت التي أبدوها .وقيس الثبات من خالل
ُم ِ
عامل ألفا كرونباخ الذي جاء بدرجة مناسبة يمكن االطمئنان إليها (.)0,83
_ مقياس القيم االجتماعية السياسية

يضم هــذا المقياس أربعة عشر بندً ا ترتبط بقياس القيم االجتماعية السياسية .وقــد تضمنت مجموعة
مــن األبـعــاد ذات الصلة مـثــل« :أش ــارك فــي المناسبات واألعـيــاد الــوطـنـيــة» ،و«أفـتـخــر ببلدي ألنـهــا تطبق
الديمقراطية» ،و«أحترم رموز السلطة في البلد» ،و«أحرص على تكوين صورة مشرفة عن الكويت في
الـخــارج» ،و«أعـتــز بهوية وتــاريــخ األج ــداد والـتــراث الــوطـنــي» ،و«أشـعــر بــالـشــوق للكويت عند السفر»،
و«أدافع عن وطني في كل المواقف التي تتطلب ذلك» ،و«أحرص على مستقبل الكويت»....
يتضمن هذا المقياس تحديد إجابة المبحوث من خالل مقياس خماسي يبدأ بموافق جدً ا = ( )1وينتهي
وعرضت هذه األداة على مجموعة من الباحثين في مجال العلوم االجتماعية
بمعارض جــدً ا = (ُ .)5
والسلوكية وافقت على العبارات وقياسها بعد األخــذ بــآراء الباحثين والتعديالت التي أبــدوهــا .وقيس
الثبات من خالل ُم ِ
عامل ألفا كرونباخ الذي جاء بدرجة مناسبة يمكن االطمئنان إليها (.)0,91
_ مقياس االتجاهات نحو دور المؤسسات االجتماعية

اس ُتخدمت في هذا المقياس أربعة أبعاد رئيسية تمثّلت في اآلتي:

• مـقـيــاس االت ـجــاه نـحــو دور الـمــؤسـســة األمـنـيــة :يتمثّل دور الـمــؤسـســة األمـنـيــة فــي عـمــل وزارة الداخلية
تحديدً ا؛ فهي المؤسسة الرسمية األولى المسؤولة عن األمن والحفاظ عليه .ويتكون هذا المقياس من
سبع عبارات تتجسد في «تطبيق القانون على الجميع» ،و«تتميز بفاعلية جهازها اإلعالمي» ،و«تقوم
بــالـتــوعـيــة الـمـنــاسـبــة ضــد الـشــائـعــات» ،و«ت ـعــزز مــن روح الـتـعــاون بـيــن أف ــراد الـمـجـتـمــع» ،و«ي ـقــوم الـجـهــاز
األمني بتحقيق العدالة بين المواطنين» ،و« ُيعتبر رجل الشرطة ً
مثال ُيحتذى به» ،و«يخلو جهاز الشرطة
من المحسوبية والواسطة».

• مـقـيــاس االت ـجــاه نـحــو دور الـمــؤسـســة الــديـنـيــة :يتمثّل دور الـمــؤسـســة الــديـنـيــة فــي عـمــل وزارة األوقــاف
والشؤون اإلسالمية تحديدً ا؛ فهي المؤسسة الرسمية األولى المسؤولة عن الشؤون الدينية .ويتكون من
تسع عبارات تتمثّل في «تعزيز أجهزة الوزارة العمل التطوعي» ،و«تعزيز خطبة الجمعة مفاهيم الوطنية
تلفزيونيا) قيم التسامح مــع اآلخ ــر» ،و«تـتـعــامــل الــوزارة
والـمــواطـنــة» ،و«تــؤكــد خطبة الجمعة (المنقولة
ً
مــع جميع الشرائح االجتماعية بــالـتـســاوي» ،و«تساهم الــدروس الدينية التي تنظمها الــوزارة فــي تعزيز
قيم الوحدة الوطنية» ،و«تساهم الــوزارة في ترسيخ قيم الوسطية واالعتدال الفكري» ،و«تؤكد الــوزارة
َ
المواطنة» ،و«يـقــوم المسجد بــدوره في التشديد على الترابط بين أفــراد
في ندواتها ومؤتمراتها مفهوم
المجتمع» ،و«يعرض إمام المسجد القضايا الوطنية بصورة متوازنة».

• م ـق ـي ــاس االتـ ـج ــاه ن ـح ــو دور م ــؤس ـس ــات ال ـم ـج ـت ـمــع ال ـم ــدن ــي :يــرت ـبــط ب ـمــؤس ـســات م ـثــل جـمـعـيــة حـقــوق
اإلنـســان ،وجمعية المحامين ،وجمعية المعلمين ،ورابطة االجتماعيين ،والجمعية الثقافية والنسائية،
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ويتكون من سبع عبارات تتمثّل في
وجمعية الصحافيين ..وغيرها من الجمعيات والروابط المتعددة.
ّ
«المساهمة فــي الـحــد مــن الـصــراع والـخــاف بين فـئــات المجتمع» ،و«الـمـســاهـمــة فــي التوعية بالوحدة
الوطنية» ،و«المشاركة بإيجابية في المناسبات الوطنية» ،و«التشجيع على العمل التطوعي» ،و«تمثيل
جميع أطياف المجتمع الكويتي» ،و«ممارسة دور فاعل في تحقيق الوحدة الوطنية» ،و«عكس الصورة
َ
والمواطنة في المحافل الدولية».
اإليجابية للوطن

ويتكون من عشر
• مقياس االتجاه نحو دور المؤسسة التشريعية :يرتبط بمؤسسة مجلس األمة تحديدً ا،
ّ
عـبــارات ،تتمثّل فــي «إثــارة المجلس التفرقة بين أفــراد المجتمع» ،و«تعميق نـظــام االنـتـخــابــات الحالي
مشاعر االختالف والصراع» ،و«اعتبار أغلب نواب األمة ً
مثال للمواطن الصالح» ،و«قيام االختالفات
الحالية بين األعـضــاء على أســاس مذهبي أو فـئــوي» ،و«تحقيق المجلس الــوحــدة الــوطـنـيــة» ،و«زيــادة
نظام الدوائر االنتخابية الحالي من الفرقة بين فئات المجتمع» ،و«تفاني عضو مجلس األمة في تحقيق
مـصـلـحــة الــوطــن» ،و«اح ـت ــرام أغـلــب أع ـضــاء مـجـلــس األم ــة ال ــرأي وال ــرأي اآلخ ــر» ،و«تـعـبـيــر اآلراء الـتــي
ُ
المواطن».طلب
يطرحها النواب عن إرادة الشعب» ،و«قيام المجلس بدوره على أكمل وجه لمصلحة
من المبحوثين تحديد درجة عدم موافقتهم على العبارات الواردة (الدرجة  = 1موافق بشدة عليها ،و5
=غير موافق بشدة عليها) ،حيث تعني الدرجة المتدنية درجة الموافقة بشدة في اتجاهات أفراد العينة،
وتعني الدرجات المرتفعة معارضة لهذه البنود .بمعنى آخــر ،تعني الدرجة العالية عدم الموافقة على
َ
المواطنة ،وتعني الدرجة المتدنية األكثر موافقة .كما يوجد
دور المؤسسة االجتماعية في تعزيز قيم
عكسيا ،وهي بالتحديد في المؤسسة التشريعية أي في مجلس األمة ،وهي
بعض البنود التي تصحح
ً
البنود  .6 ،4 ،2 ،1ولقياس الصدقُ ،عرض المقياس بأبعاده المختلفة على مجموعة من المحكمين
في مجال العلوم االجتماعية والسلوكية ،وعددهم ثمانية ،وذلك بهدف معرفة مدى دقة البنود من حيث
جميعا وافقوا على مضامين البنود بعد عملية التعديالت.
المضمون والصياغة ،حيث إن المحكمين
ً
وقـيــس ثـبــات األداة بــاسـتـخــدام ُمـعــامــل ألـفــا كــرون ـبــاخ ،وأوض ـحــت الـنـتــائــج أن درج ــات الـثـبــات لمقياس
االتـجــاه هــي كــاآلتــي :المؤسسة الدينية 0,91؛ المؤسسة األمـنـيــة 0,91؛ مــؤسـســات المجتمع المدني
0,92؛ المؤسسة التشريعية  ،0,86وهي درجات عالية ويدعو استخدامها إلى االطمئنان.

_ مقياس الهوية المجتمعية

هو مقياس من إعداد كيولر ) (Keillorوهالت) ،((2((Hultثم ُع ّدل بعض بنوده ليتالءم مع الثقافة المحلية
وليتوافق المجتمع مع اسم المجتمع الكويتي متى ما تطلبت الحاجة ذلك في هذه البنود .واس ُتخدم في
دراســة سابق ة( ،((2وهو يتكون من سبع عشرة عبارة ،ويشتمل على أربعة أبعاد رئيسية تتمثّل في التراث
الــوطـنــي ال ــذي يـضــم ثــاث ع ـبــارات تشمل قـضــايــا االهـتـمــام بـتــاريــخ الـكــويــت وتــراثـهــا؛ الـتـجــانــس الـثـقــافــي
الــذي يشمل أربــع عـبــارات تتضمن السمات الخاصة بالتجانس االجتماعي داخــل المجتمع المحلي؛
نظام المعتقدات الــذي يشمل خمس عبارات تتضمن حرية االعتقاد والمعتقدات الدينية في المجتمع
(21) Bruce D. Keillor, [et al.], «NATID: The Development and Application of a National Identity Measure for Use in
International Marketing,» Journal of International Marketing, vol. 4, no. 2 (1996), pp. 57-73
(22) Yagoub Al-Kandari, «Kuwaiti Diwaniyya and its Effect on National Identity,» (Unpublished Paper, [s. d.]).
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المحلي؛ االعتداد بالمنتوج المحلي ،وهو ُبعد يشتمل على خمس عبارات تتضمن التركيز على تشجيع
المنتوج المحلي مقارنة بالمنتوجات األجنبية ومدى الشعور بأهميتها بالنسبة إلى االقتصاد الوطني.

ُطـلــب مــن المبحوثين تـحــديــد درجــة عــدم موافقتهم عـلــى الـعـبــارات ال ــواردة (الــدرجــة  = 1مــوافــق بشدة
عليها ،و = 5غير موافق بشدة عليها) ،حيث تعني الدرجة المتدنية درجة الموافقة بشدة في اتجاهات
أف ــراد الـعـ ّـيـنــة ،وتـعـنــي الــدرجــات المرتفعة مـعــارضــة لـهــذه الـبـنــود .وقــد مــرت اإلج ــراءات الـمـعـتــادة لقياس
الصدق والثبات لهذه األداة في الدراسة المشار إليها سابقًا .وال بد من تأكيد أن إجابة المبحوثين في
جميع هذه المقاييس المستخدمة تتعلق بدرجة الرفض؛ فبمقدار زيادة القيمة الكمية وارتفاعها تكون
درجة الرفض للعبارات الواردة.

اإلجراءات واألساليب اإلحصائية

فــي هــذا الـصــدد ُأدخـلــت البيانات الخاصة فــي برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )(SPSS

(النسخة  .)19ولإلجابة عن أسئلة الدراسة ،اع ُتمد على اختبار ت ) ،(t-testوذلك لقياس الفروق بين
المنحدرين من الجذور الحضرية والمنحدرين من الجذور القبلية في المفاهيم السياسية .كما اع ُتمد
على اختبار ُمعامل التحليل األحــادي ) (ANOVAلقياس الفروق بين الشرائح العمرية المختلفة في
هذه المفاهيم المتعلقة بالقيم االجتماعية السياسية ،واالتجاهات نحو المشاركة والديمقراطية.

نتائج الدراسة
تنقسم نتائج الدراسة إلى أربعة أقسام ،ويمكن عرضها كاآلتي:
ــ الفروق في االتجاهات نحو دور المؤسسات في تعزيز المواطنة؛ االتجاهات نحو
دور المؤسسة األمنية في تعزيز قيم المواطنة

الختبار اتجاهات أفــراد العينة نحو دور المؤسسة األمنية في تعزيز قيم المواطنة ،وقياس الفروق بين
متغير الـجــذور (حـضــريــة/قـبـلـيــة) ،يشير الـجــدول ( )1إلــى الـفــروق فــي الـمـتــوســط الـحـســابــي واالنـحــراف
المعياري وقيمة (ت) لهذا المتغير.
الجدول ()1
العينة نحو دور المؤسسة األمنية
الفروق بين الجذور الحضرية والجذور القبلية في اتجاهات أفراد ّ
َ
المواطنة ،باستخدام المتوسط الحسابي (م) واالنحراف المعياري (ع) وقيمة (ت)
في تعزيز قيم
المتغير
الجذور

َ
المواطنة
االتجاه نحو دور المؤسسة األمنية في تعزيز قيم
م

ع

قيمة ت

حضرية

22.00

7.07

5.48

قبلية

20.56

7.38

مالحظة.P < 0.001 )*( :

*
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يـشـيــر ال ـجــدول ( )1إلــى أن هـنــاك فــرو ًقــا ذات دالل ــة إحـصــائـيــة بـيــن الـمـنـحــدريــن مــن ال ـجــذور الـحـضــريــة
العينة نحو المؤسسة األمنية ،ودورهــا في
والمنحدرين من الجذور القبلية في متوسط اتجاهات أفراد ّ
تعزيز قيم المواطنة؛ إذ سجل المنحدرون من جــذور حضرية معدالت أعلى في درجــة عدم الموافقة
على بـنــود مقياس االتـجــاهــات نحو دور المؤسسة األمـنـيــة .وحـ َّـل الـمـنـحــدرون مــن الـجــذور القبلية في
درجة أعلى من حيث درجة الموافقة على بنود المقياس ،وهذا يعني أن المنحدرين من الجذور القبلية
َ
المواطنة مقارن ًة بالمنحدرين من
يؤيدون بصورة أكبر دور المؤسسة األمنية في المجتمع في تعزيز قيم
الجذور الحضرية ،والفروق هناك دالة عند مستوى .0.001
ل ـت ـحــديــد ك ــل ب ـن ــد م ــن ب ـن ــود االت ـج ــاه ــات ن ـح ــو دور ال ـم ــؤس ـس ــة األم ـن ـي ــة ل ـت ـعــزيــز م ـفــاه ـيــم ال ـم ــواط ـن ــة،
يــوضــح الـ ـج ــدول ( )2ال ـف ــروق ف ــي ال ـم ـتــوس ـطــات ال ـح ـســاب ـيــة ،واالن ـح ــراف ــات ال ـم ـع ـيــاريــة ،وق ـيــم (ت)
لمتغير الجذور.
الجدول ()2
الفروق في المتوسط الحسابي (م) واالنحراف المعياري (ع) وقيمة (ت)
بين الجذور في األبعاد المتعددة لعبارات القيم األمنية
الجذور
المتغير

حضري
م (ع)

قبلي
م (ع)

قيمة ت

 .1تطبيق القانون على الجميع

)1.46( 3.01 )1.44( 3.26

4.82

 .2تتميز بفعالية جهازها اإلعالمي

)1.13( 2.73 )1.13( 2.87

3.35

 .3تقوم بالتوعية المناسبة ضد الشائعات

)1.17( 2.62 )1.16( 2.79

3.88

 .4تعزز من روح التعاون بين أفراد المجتمع

)1.16( 2.57 )1.14( 2.74

3.94

 .5يقوم الجهاز األمني بتحقيق العدالة بين المواطنين )1.31( 2.90 )1.25( 3.11

4.51

 .6يعتبر رجل الشرطة ً
مثال يحتذى به

)1.32( 3.09 )1.25( 3.37

6.13

 .7يخلو جهاز الشرطة من المحسوبية

)1.36( 3.71 )1.27( 3.97

5.18

***
**

***
***
***
***
***

مالحظات.P < 0.001 )***( P < 0.01. )**( :

ـاحــظ مــن خــال الـجــدول ()2
فــي مــا يتعلق بــالـفــروق بين جــذور المستجوبين الحضرية أو القبلية  ،يـ َ
العينة المنحدرين
العينة المنحدرين مــن الـجــذور الحضرية سجلوا مـعــدالت أعلى مــن أفــراد ّ
أن أفــراد ّ
العينة
من الـجــذور القبلية في درجــات معارضة جميع العبارات الــواردة في هــذا المقياس ،فجاء أفــراد ّ
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العينة ذوي الجذور الحضرية في جميع البنود الخاصة بدور
ذوو الجذور القبلية أكثر موافقة من أفراد ّ
َ
المواطنة.
المؤسسة األمنية لتعزيز قيم
• االت ـجــاهــات نـحــو دور الـمــؤسـســة الــديـنـيــة فــي تـعــزيــز قـيــم الـمــواطـنــة :الخـتـبــار اتـجــاهــات أف ــراد العينة
نـحــو دور الـمــؤسـســة الــديـنـيــة فــي تـعــزيــز قـيــم الـمـ َ
ـواطـنــة ،وقـيــاس الـفــروق بـيــن مـتـغـيــر الـجــذور (حـضــريــة/
قـبـلـيــة) ،يـشـيــر ال ـجــدول ( )3إلــى ال ـفــروق فــي الـمـتــوســط الـحـســابــي واالن ـحــراف الـمـعـيــاري وقـيـمــة (ت)
لهذا المتغير.
الجدول ()3
العينة نحو دور المؤسسة الدينية
الفروق بين الذكور واإلناث في اتجاهات أفراد ّ
َ
المواطنة ،باستخدام المتوسط الحسابي (م)
في تعزيز قيم
واالنحراف المعياري (ع) وقيمة (ت)
المتغير
الجذور

العينة نحو دور المؤسسة الدينية
اتجاهات أفراد ّ
َ
المواطنة
في تعزيز قيم
م

ع

حضرية

20.92

6.83

قبلية

18.72

5.96

قيمة ت
9.18

***

مالحظة.P < 0.001 )***( :

يشير الجدول ( )3إلى أن هناك فرو ًقا ذات داللة إحصائية بين المنحدرين من الجذور الحضرية
وال ـم ـن ـحــدر يــن م ــن ال ـج ــذور ال ـق ـب ـل ـيــة ف ــي م ـتــوســط ات ـج ــا ه ــات أفـ ــراد ال ـعـ ّـي ـنــة ن ـحــو ال ـمــؤس ـســة الــد ي ـن ـيــة
ودورهـ ــا ف ــي ت ـعــز يــز ق ـيــم ال ـم ـ َ
ـواط ـن ــة ،ح ـيــث س ـجــل أفـ ــراد ال ـعـ ّـي ـنــة ذوو ال ـج ــذور ال ـح ـضــر يــة م ـعــدالت
أعـلــى فــي درجــة عــدم الـمــوا فـقــة عـلــى مـقـيــاس االتـجــا هــات نـحــو دور الـمــؤسـســة الــد يـنـيــة ،وحـ ّـل أفــراد
الـعـيـنــة مــن الـجــذور الـقـبـلـيــة درجــة أعـلــى مــن حـيــث درجــة الـمــوا فـقــة عـلــى أفــراد الـعـ ّـيـنــة ،وهــذا يـعـنــي
أن الـمـنـحــدر يــن مــن ال ـجــذور الـقـبـلـيــة يــؤ يــدون ب ـصــورة أ ك ـبــر دور الـمــؤسـســة الــد يـنـيــة فــي تـعــز يــز قـيــم
ال ـمـ َ
ـواط ـنــة فــي الـمـجـتـمــع ،م ـقــارن ـ ًة بــالـمـنـحــدر يــن مــن ال ـجــذور ال ـح ـضــر يــة ،وال ـفــروق ه ـنــاك دال ــة عـنــد
مـسـتــوى .0.001
ل ـت ـحــديــد ك ــل ب ـنــد م ــن ب ـن ــود االت ـج ــاه ــات ن ـحــو دور ال ـمــؤس ـســة الــدي ـن ـيــة ل ـت ـعــزيــز م ـفــاه ـيــم ال ـم ـ َ
ـواط ـن ــة،
ي ــوض ــح الـ ـجـ ــدول ( )4ال ـف ــروق ف ــي ال ـم ـتــوس ـطــات ال ـح ـســاب ـيــة واالن ـح ــراف ــات ال ـم ـع ـيــاريــة وق ـي ــم (ت)
لمتغير الجذور.
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الجدول ()4

الفروق في المتوسط الحسابي (م) واالنحراف المعياري (ع) وقيمة (ت)
بين الجذور في األبعاد المتعددة لعبارات القيم الدينية
المتغير
 .1تعزز أجهزة الوزارة العمل التطوعي
 .2تعزز خطبة الجمعة من مفاهيم الوطنية والمواطنة

الجذور
حضري
م (ع)

قبلي
م (ع)

قيمة ت

4.85 )0,93( 2.17 )0,95( 2.34

***

7.35 )0,88( 1.97 )0,99( 2.23

***

تلفزيونيا) قيم التسامح
	.3تؤكد خطبة الجمعة (المنقولة
ً
مع اآلخر

9.03 )0,75( 1.78 )0,87( 2.05

 .4تتعامل الوزارة مع جميع الشرائح االجتماعية بالتساوي

5.12 )1.11( 2.41 )1.12( 2.62

	.5تساهم الدروس الدينية التي تنظمها الوزارة في تعزيز
قيم الوحدة الوطنية

***

***

8.68 )0,87( 2.07 )0,97( 2.36

***

	.6تساهم الوزارة في ترسيخ قيم الوسطية واالعتدال الفكري 6.77 )0,90( 2.19 )0,98( 2.42

***

َ
المواطنة
 .7تؤكد الوزارة في ندواتها ومؤتمراتها مفهوم

6.34 )0,92( 2.23 )0,95( 2.45

***

	.8يقوم المسجد بدوره في التشديد على الترابط بين
أفراد المجتمع

8.32 )0,83( 1.81 )0,96( 2.09

 .9يعرض إمام المسجد القضايا الوطنية بصورة متوازنة

7.29 )0,97( 2.17 )1.02( 2.44

***

***

مالحظة.P < 0.001 )***( :

ـاحــظ مــن خ ــال ال ـجــدول ( )4أن أف ــراد الـعـ ّـيـنــة مــن ذوي األص ــول الـحـضــريــة سـجـلــوا درج ــة أعـلــى
يـ َ

العينة من ذوي الـجــذور القبلية
في معارضة جميع العبارات الــواردة في هــذا المقياس ،فجاء أفــراد ّ

بــدرجــة أكثر موافقة مــن ذوي الـجــذور الحضرية على جميع البنود الخاصة بــدور المؤسسة الدينية
لـتـعــزيــز قـيــم الـمــواطـنــة داخ ــل الـمـجـتـمــع .وق ــد ج ــاءت الــداللــة فــي ه ــذه الـمـتـغـيــرات الـثــاثــة كـلـهــا عـنــد

مستوى .0.001

• االتـجــاهــات نحو دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز قيم المواطنة :الختبار اتجاهات أفراد
َ
المواطنة وقياس الفروق بين متغير الجذور
العينة نحو دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز قيم
ّ

(حضرية/قبلية) ،يشير الـجــدول ( )5إلــى الـفــروق في المتوسط الحسابي واالنـحــراف المعياري وقيمة

(ت) لهذا المتغير.
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الجدول ()5
العينة نحو دور مؤسسات المجتمع
الفروق بين الجذور الحضرية والجذور القبلية في اتجاهات أفراد ّ
َ
المواطنة ،باستخدام المتوسط الحسابي (م) واالنحراف المعياري (ع) وقيمة (ت)
المدني في تعزيز قيم
َ
المواطنة
االتجاهات نحو دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز قيم

المتغير

م

الجذور

16.88

حضرية

16.03

قبلية

مالحظة.p < 0.01 )**( :

قيمة ت

ع

5.43

2.47

**

16.36

يـشـيــر ال ـجــدول ( )5إلــى أن هـنــاك فــرو ًقــا ذات دالل ــة إحـصــائـيــة بـيــن الـمـنـحــدريــن مــن ال ـجــذور الـحـضــريــة
العينة نحو مؤسسات المجتمع المدني
والمنحدرين مــن الـجــذور القبلية فــي متوسط اتجاهات أفــراد ّ
َ
المواطنة؛ إذ سجل المنحدرون من جذور حضرية معدالت أعلى في درجة عدم
ودورها في تعزيز قيم
الموافقة على بنود مقياس االتجاهات نحو دور مؤسسات المجتمع المدني ،وحـ ّـل المنحدرون من
الـجــذور القبلية درجــة أعلى من حيث درجــة الموافقة على بنود المقياس ،وهــذا يعني أن المنحدرين
َ
المواطنة مقارن ًة
من الجذور القبلية يؤيدون بصورة أكبر دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز قيم
بالمنحدرين من الجذور الحضرية ،والفروق هناك دالة عند مستوى .0.01
َ
المواطنة،
لتحديد كل بند من بنود االتجاهات نحو دور مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز مفاهيم
يوضح الجدول ( )6الفروق في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم (ت) لمتغير الجذور.
الجدول ()6
الفروق في المتوسط الحسابي (م) واالنحراف المعياري (ع) وقيمة (ت)
بين الجذور في األبعاد المتعددة لعبارات مؤسسات المجتمع المدني
المتغير
 .1تساهم في الحد من الصراع والخالف بين فئات المجتمع
 .2تساهم في التوعية بالوحدة الوطنية
 .3تشارك بإيجابية في المناسبات الوطنية
 .4تشجع على العمل التطوعي
 .5تمثّل جميع أطياف المجتمع الكويتي

دورا ً
فاعل في تحقيق الوحدة الوطنية
 .6تمارس ً

َ
والمواطنة في المحافل الدولية
.7تعكس الصورة اإليجابية للوطن

مالحظات.P < 0.001 )***( P < 0.01 )**( :

حضري
م (ع)

الجذور

قبلي
م (ع)

قيمة ت

4.36 )1.03( 2.40 )1.03( 2.56

***

2.64 )0,97( 2.35 )0,94( 2.44

**

)0,96( 2.23 )0,90( 2.28

1.26

)1.01( 2.25 )0,92( 2.26

0,326

)1.12( 2.46

0,288

)1.0( 2.47

3.22 )2.01( 2.38 )0,95( 2.50

***

)1.04( 2.32 )0,97( 2.39

1.78
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يالحظ من خالل الجدول ( )6في ما يتعلق بالبنود الخاصة بالجذور ما إذا هي حضرية أم قبلية؛ فقد
َ
كشفت النتائج وجــود فــروق ذات داللــة إحصائية على ثالثة بـنــود ،وهــي تلك المرتبطة بمساهمة هذه
المؤسسات بالحد مــن الـصــراع والـخــاف بين فئات المجتمع ،ومــدى مساهمتها فــي التوعية بالوحدة
الــوطـنـيــة وبــالـمـمــارســة الـفــاعـلــة لـهــا؛ فــالـمـنـحــدرون مــن ج ــذور قـبـلـيــة أكـثــر مــوافـقــة عـلــى الـع ـبــارات ال ــواردة
بالمقارنة بالمنحدرين من جــذور حضرية .ولــم تكشف النتائج عن وجــود فــروق ذات داللــة إحصائية
في البنود األخرى.
العينة نحو
• االتجاهات نحو دور المؤسسة التشريعية في تعزيز قيم المواطنة :الختبار اتجاهات أفراد ّ
َ
المواطنة ،وقياس الفروق بين متغير
دور المؤسسة التشريعية المتمثّلة في مجلس األمة في تعزيز قيم
الجذور (حضرية/قبلية) ،يشير الجدول ( )7إلى الفروق في المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري
وقيمة (ت) لهذا المتغير.
الجدول ()7
العينة
الفروق بين المنحدرين من جذور حضرية أو قبلية في اتجاهات أفراد ّ
َ
نحو دور المؤسسة التشريعية المتمثّلة في مجلس األمة في تعزيز قيم المواطنة،
باستخدام المتوسط الحسابي (م) واالنحراف المعياري (ع) وقيمة (ت)
المتغير
م

ع

الجذور
حضرية

38.41

7.36

قبلية

35.82

7.80

قيمة ت
9.41

***

مالحظة.P < 0.001 )***( :

يـشـيــر ال ـجــدول ( )7إلــى أن هـنــاك فــرو ًقــا ذات دالل ــة إحـصــائـيــة بـيــن الـمـنـحــدريــن مــن ال ـجــذور الـحـضــريــة
العينة نحو المؤسسة التشريعية المتمثّلة
والمنحدرين من الجذور القبلية في متوسط اتجاهات أفــراد ّ
َ
المواطنة؛ إذ سجل المنحدرون مــن جــذور حضرية معدالت
فــي مجلس األمــة ودورهــا فــي تعزيز قيم
أعلى في درجة عدم الموافقة على بنود مقياس االتجاهات نحو دور المؤسسة التشريعية المتمثّلة في
مجلس األمــة ،وحـ ّـل المنحدرون مــن الـجــذور القبلية درجــة أعلى مــن حيث درجــة الموافقة على بنود
المقياس ،وهذا يعني أن المنحدرين من الجذور القبلية يؤيدون بصورة أكبر دور المؤسسة التشريعية
َ
المواطنة مقارن ًة بالمنحدرين من الجذور الحضرية ،والفروق
المتمثّلة في مجلس األمة في تعزيز قيم
هنا دالة عند مستوى .0.001
لتحديد كــل بند مــن بنود االتـجــاهــات نحو دور المؤسسة التشريعية المتمثّلة فــي مجلس األمــة لتعزيز
مفاهيم المواطنة ،يوضح الجدول ( )8الفروق في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم
(ت) لمتغير الجذور.
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الجدول ()8
الفروق في المتوسط الحسابي (م) واالنحراف المعياري (ع) وقيمة (ت) بين الجذور في األبعاد
المتعددة للعبارات الخاصة بالمؤسسة التشريعية المتمثّلة في مجلس األمة
الجذور
المتغير

حضري
م (ع)

قبلي
م (ع)

قيمة
ت

 .1يثير المجلس التفرقة بين أفراد المجتمع

6.47 )1.18( 3.95 )1.0( 4.20

 .2يثير نظام االنتخابات الحالي مشاعر االختالف والصراع

3.99 )1.07( 3.95 )0,99( 4.10

 .3يعتبر أغلب نواب األمة ً
مثال للمواطن الصالح

7.07 )1.22( 3.61 )1.19( 3.92

 .4تقوم االختالفات الحالية بين األعضاء على أساس مذهبي
أو فئوي

3.33 )1.11( 3.61 )1.08( 4.04

 .5يحقق المجلس الوحدة الوطنية

7.59 )1.27( 3.33 )1.21( 3.67

***
***
***
***

***

 .6يزيد نظام الدوائر االنتخابية الحالي من الفرقة بين فئات المجتمع −2.29 )1.15( 3.71 )1.13( 3.62

*

 .7يتفانى عضو مجلس األمة في تحقيق مصلحة الوطن

7.46 )1.30( 3.29 )1.24( 3.63

 .8يحترم أغلب أعضاء مجلس األمة الرأي والرأي اآلخر

7.86 )1.27( 3.49 )1.16( 3.84

 .9تعبر اآلراء التي يطرحها النواب عن إرادة الشعب

9.38 )1.25( 3.19 )1.20( 3.61

 .10يقوم المجلس بدوره على أكمل وجه لمصلحة الوطن

8.63 )1.30( 3.54 )1.18( 3.93

***
***
***
***

مالحظات.P < 0.001 )***( P < 0.01 )**( P < 0.05 )*( :

ـاحــظ مــن خــال ال ـجــدول ( )8أن هـنــاك فــرو ًقــا ذات دالل ــة إحـصــائـيــة لـجـمـيــع بـنــود الـمـقـيــاس الـعـشــرة.
يـ َ
وس ـجــل أف ــراد الـعـ ّـيـنــة الـمـنـحــدريــن مــن ج ــذور حـضــريــة م ـعــدالت أع ـلــى فــي الـمـعــارضــة مــن أف ــراد الـعـ ّـيـنــة
المنحدرين من الجذور القبلية في جميع العبارات الواردة ،عدا العبارة التي تتعلق بزيادة نظام الدوائر
ً
معدل أعلى بدرجة
العينة المنحدرون من جذور قبلية
االنتخابية الحالي ،والتي سجل من خاللها أفراد ّ
فهم بشكل عام أكثر إيجابية باتجاهاتهم في جميع العبارات الواردة
العينة اآلخرين؛ ُ
المعارضة من أفراد ّ
في المقياس.
ــ الفروق في االتجاهات نحو الهوية المجتمعية وأبعادها األربعة

الخـتـبــار اتـجــاهــات أف ــراد الـعـ ّـيـنــة نـحــو تـعــزيــز درج ــة الـهــويــة الــوطـنـيــة ،وقـيــاس ال ـفــروق بـيــن متغير الـجــذور
(حضرية/قبلية) ،يشير الجدول ( )9إلى الفروق في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم
(ت) لهذه المتغيرات.

68

العدد ٤ / 15
شتاء 2016

يشير الجدول ( )9إلى أن هناك فرو ًقا
ذات داللــة إحصائية بين المنحدرين
مــن ال ـجــذور الـحـضــريــة والـمـنـحــدريــن
م ـ ــن الـ ـ ـجـ ـ ــذور ال ـق ـب ـل ـي ــة ف ـ ــي م ـت ــوس ــط
ات ـجــاهــات أفـ ــراد ال ـعـ ّـي ـنــة ن ـحــو مـفــاهـيــم
ت ـعــزيــز ال ـهــويــة الـمـجـتـمـعـيــة؛ إذ سـجــل
ال ـ ـم ـ ـن ـ ـح ـ ــدرون م ـ ــن جـ ـ ـ ــذور ح ـض ــري ــة
مـ ـ ـعـ ـ ــدالت أع ـ ـل ـ ــى فـ ـ ــي درجـ ـ ـ ـ ــة عـ ــدم
الموافقة على المقياس الـعــام للهوية
ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة ،وعـ ـل ــى ج ـم ـي ــع األبـ ـع ــاد
األخــرى المتمثّلة في الـتــراث الوطني
والتجانس الثقافي ونظم المعتقدات
واالعـ ـتـ ــداد بــال ـم ـن ـتــوج ال ـم ـح ـلــي .وقــد
حــل الـمـنـحــدرون مــن الـجــذور القبلية
درجة أعلى من حيث درجة الموافقة
ع ـل ــى ب ـن ــود ال ـم ـق ـي ــاس الـ ـع ــام وأبـ ـع ــاده
األرب ـع ــة ،وه ــذا يـعـنــي أن الـمـنـحــدريــن
مــن الـجــذور القبلية يـنـظــرون بإيجابية
أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن الـ ـمـ ـنـ ـح ــدري ــن م ـ ــن ج ـ ــذور
ح ـض ــري ــة ل ـب ـعــض ال ـم ـفــاه ـيــم ال ـخــاصــة
بـتـعــزيــز الـهــويــة الـمـجـتـمـعـيــة .وال ـفــروق
ه ـ ـنـ ــا دالـ ـ ـ ـ ــة ع ـ ـنـ ــد م ـ ـس ـ ـتـ ــوى 0.001
للمقياس الـعــام و ُبـعــد الـتــراث الوطني
ونظم المعتقدات ،ودالة عند مستوى
ُ 0.01لبعد التجانس الثقافي ،ودالــة
عـنــد مـسـتــوى ( )0.05لـ ُـبـعــد االعـتــداد
بالمنتوج الوطني.
لـتـحــديــد ك ــل ب ـنــد م ــن ب ـنــود ات ـجــاهــات
العينة نحو مفاهيم تعزيز الهوية
أفراد ّ
الـمـجـتـمـعـيــة ،يــوضــح ال ـج ــدول ()10
ال ـف ــروق ف ــي ال ـم ـتــوس ـطــات الـحـســابـيــة
واالن ـح ــراف ــات ال ـم ـع ـيــاريــة وق ـي ــم (ت)
لمتغير الجذور.

الجدول ()9
الفروق بين المنحدرين من جذور حضرية أو قبلية
العينة نحو تعزيز مفاهيم الهوية
في اتجاهات أفراد ّ
المجتمعية ،باستخدام المتوسط الحسابي (م)
واالنحراف المعياري (ع) وقيمة (ت)
المتغير

الهوية المجتمعية (المقياس بكل أبعاده)

الجذور

قيمة ت

م

ع

حضرية

33.51

9.24

قبلية

32.10

9.13

المتغير
الجذور

التراث الوطني
م

ع

حضرية

7.55

2.78

قبلية

7.23

2.59

المتغير
الجذور

م

حضرية

7.09

2.63

قبلية

6.81

2.58

المتغير

3.33

***

قيمة ت
2.84

**

نظم المعتقدات
م

ع

حضرية

8.39

2.78

قبلية

7.89

2.62

المتغير
الجذور

قيمة ت

التجانس الثقافي
ع

الجذور

4.17

***

قيمة ت
4.99

***

االعتداد بالمنتج الوطني
م

ع

قيمة ت

حضرية

10.48

3.90

2.09

قبلية

10.18

3.99

*

مالحظات.P < 0.001 )***( P < 0.01 )**( P < 0.05 )*( :
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الجدول ()10
الفروق في المتوسط الحسابي (م) واالنحراف المعياري (ع) وقيمة (ت) بين الجذور في المقياس
العام واألبعاد األربعة للعبارات الخاصة بمفاهيم تعزيز الهوية المجتمعية
الجذور

المتغير

حضري
م (ع)

التراث الوطني :يحترم أبناء اليوم رجال الماضي

قبلي
م (ع)

قيمة ت

4.67 )1.12( 2.14 )1.15( 2.33

***

األحداث التاريخية المهمة في الكويت هي من أبرز عالمات قوة
تماسك هذا المجتمع
ً
كبيرا
تمتلك الكويت
تاريخا ً
تراثيا ً

يمتلك الكويتي سمات ثقافية جيدة ال تجدها عند اآلخرين

)0,789( 1.66 )0,798( 1.69

1.09

)0,79( 1.64

)0,71( 1.59

*

2.0

)0,95( 1.90

)0,95( 1.86

1.01

التجانس الثقافي
يشعر الكويتيون بشكل عام بأنهم ينتمون إلى خلفية تاريخية مشتركة
يفخر الكويتيون بانتمائهم لوطنهم.
يتميز الكويتي من خالل نشاطاته االجتماعية التي تخدم المجتمع
يتميز المجتمع الكويتي بحرية معتقداته الدينية
نظم المعتقدات

)0,91( 1.90

)0,95( 1.87

794.

)0,73( 1.53

)0,69( 1.47

2.22

)0,88( 1.89

)0,90( 1.81

2.58

)0,85( 1.79

)0,79( 1.69

3.31

*
*

**

كويتيا غير مشارك بشكل من األشكال 5.01 )1.15( 2.36 )1.13( 2.57
من المستحيل أن نجد مواط ًنا
ً
في أحد النشاطات الدينية

***

أمرا ضرور ًيا للحفاظ على تماسك
تُعتبر قيم التربية اإلسالمية ً
المجتمع الكويتي
ً
مقبول في المجتمع الكويتي
أمرا
يعتبر تعدد المذاهب الدينية ً

يتقبل الكويتي معتقدات اآلخرين الدينية

)0,82( 1.67
)0,98( 2.06

)0,95( 2.04

661.

)0,96( 2.13

)0,93( 2.03

2.83

)1.01( 1.90 )0,97( 1.96

*

1.82

)0,94( 1.81

1.22

االعتداد بالمنتج الوطني
محليا ً
بدل من
من المفروض أن نقوم بشراء المنتوجات المصنوعة
ً
إتاحة الفرصة للدول األخرى كي تحقق ثروات عن طريقنا

5.89 )0,76( 1.50

***

**

من األفضل شراء المنتوجات المحلية

)0,90( 1.85

)0,85( 1.62

386. -

ُيفضل شراء المنتوج المحلي حتى لو ارتفعت تكلفته

)1.27( 2.59 )1.25( 2.65

1.21

)1.31( 2.30 )1.29( 2.43

2.71

إذا تشابه المنتوج المحلي مع الخارجي ،علينا شراء المنتوج المحلي )81.( 1.61
لدعم الصناعة الوطنية
محليا
يجب أن نستورد فقط المنتوجات األجنبية التي ال تُص ّنع
ً

مالحظات.P < 0.001 )***( P < 0.01 )**( P < 0.05 )*( :

*
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ـاحــظ مــن خ ــال ال ـجــدول ( ،)10وف ــي مــا يـتـعـلــق بـمــا إن كــانــت ال ـجــذور حـضــريــة أم قـبـلـيــة ،أن هـنــاك
يـ َ
فرو ًقا ذات داللة إحصائية لبعض البنود باالتجاه اإليجابي لمصلحة أصحاب الجذور القبيلة ،مقارن ًة
بالذين هم من جــذور حضرية؛ فقد سجل أفــراد العينة المنحدرون من جــذور حضرية معدالت أعلى
فــي الـمـعــارضــة ،وبــداللــة إحـصــائـيــة ،مــن أف ــراد الـعـ ّـيـنــة الـمـنـحــدريــن مــن الـجــذور القبلية فــي عـشــر عـبــارات
ً
تاريخا
مــن مجموع سبع عـشــرة عـبــارة تمثّلت فــي :يحترم أبـنــاء الـيــوم رجــال الـمــاضــي؛ تمتلك الكويت
كبيرا؛ يفخر الكويتيون بانتمائهم إلى وطنهم؛ يتميز الكويتي من خالل نشاطاته االجتماعية التي
ً
تراثيا ً
كويتيا
ا
ن
مواط
نجد
أن
المستحيل
من
الدينية؛
معتقداته
بحرية
الكويتي
المجتمع
يتميز
المجتمع؛
تخدم
ً
ً
غير مـشــارك بشكل مــن األشـكــال فــي أحــد النشاطات الدينية؛ تُعتبر قيم التربية اإلسالمية أمـ ًـرا ضــرور ًيــا
للحفاظ على تماسك المجتمع الكويتي؛ يتقبل الكويتي معتقدات اآلخرين الدينية؛ من المفروض أن
محليا ً
بدل من إتاحة الفرصة للدول األخرى كي تحقق ثروات عن
نقوم بشراء المنتوجات المصنوعة
ً
وهم بشكل عام أكثر إيجابية
طريقنا؛ يجب أن نستورد فقط المنتوجات األجنبية التي ال تُص ّنع
محلياُ .
ً
في اتجاهاتهم وفي العبارات الواردة في المقياس والمتعلقة بتعزيز الهوية المجتمعية.
ــ الفروق في االتجاهات نحو المفاهيم المتعلقة بالقيم االجتماعية السياسية
والمشاركة والديمقراطية

العينة نحو المفاهيم المتعلقة بالقيم االجتماعية السياسية ،واالتجاهات السياسية
الختبار اتجاهات أفراد ّ
نحو المشاركة والديمقراطية ،وقياس الفروق بين متغير الجذور (حضرية/قبلية) ،يشير الجدول ()11
إلى الفروق في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم (ت) لهذه المتغيرات.
الجدول ()11
العينة
الفروق بين المنحدرين من جذور حضرية أو من جذور قبلية في اتجاهات أفراد ّ
نحو المفاهيم المتعلقة بالقيم االجتماعية السياسية والمشاركة والديمقراطية،
باستخدام المتوسط الحسابي (م) واالنحراف المعياري (ع) وقيمة (ت)
المتغير
الجذور
حضرية
قبلية

القيم االجتماعية السياسية
م

ع

14.51

4.88

13.71

4.88

االتجاهات السياسية نحو المشاركة والديمقراطية

قيمة ت
4.47

***

م

ع

قيمة ت

20.26

6.39

2.05

19.79

6.20

*

مالحظات.P < 0.001 )***( P < 0.05 )*( :

يشير الـجــدول ( )11إلــى أن هـنــاك فــرو ًقــا ذات داللــة إحصائية بين المنحدرين مــن الـجــذور الحضرية
والـمـنـحــدريــن مــن ال ـجــذور الـقـبـلـيــة فــي مـتــوســط اتـجــاهــات أف ــراد الـعـ ّـيـنــة نـحــو الـمـفــاهـيــم الـمـتـعـلـقــة بالقيم
االجتماعية السياسية واالتـجــاهــات السياسية نحو المشاركة والديمقراطية؛ إذ سجل المنحدرون من
جــذور حضرية مـعــدالت أعـلــى فــي درجــة عــدم الـمــوافـقــة على بـنــود المقياسين ،وحــل الـمـنـحــدرون من
ال ـجــذور الـقـبـلـيــة درج ــة أعـلــى مــن حـيــث درج ــة الـمــوافـقــة عـلــى الـمـقـيــاسـيــن ،وه ــذا يـعـنــي أن الـمـنـحــدريــن
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من الجذور القبلية ينظرون بإيجابية بصورة أكبر إلــى المفاهيم المتعلقة بالقيم االجتماعية السياسية،
واالتجاهات السياسية نحو المشاركة والديمقراطية داخل المجتمع ،مقارن ًة بالمنحدرين من الجذور
الحضرية ،والفروق هنا دالة عند مستوى  0.001ومستوى  0.001على التوالي.
لـتـحــديــد كــل بـنــد مــن ب ـنــود ات ـجــاهــات أفـ ــراد الـعـ ّـيـنــة نـحــو تـعــزيــز الـمـفــاهـيــم الـمـتـعـلـقــة بــالـقـيــم االجـتـمــاعـيــة
السياسية ،يوضح الجدول ( )12الفروق في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم (ت)
لمتغير الجذور.
الجدول ()12
الفروق في المتوسط الحسابي (م) واالنحراف المعياري (ع) وقيمة (ت) بين الجذور
العينة نحو المفاهيم المتعلقة بالقيم االجتماعية السياسية
اتجاهات أفراد ّ
الجذور

المتغير
 .1أشارك في المناسبات واألعياد الوطنية
يطبق الديمقراطية
 .2أفتخر ببلدي ألنه ّ

 .3احترم رموز السلطة في البلد

مشرفة للكويت في الخارج
 .4أحرص على تكوين صورة ّ
 .5أعتز بهوية وتاريخ األجداد والتراث الوطني
 .6أشعر بشوق نحو الكويت عند السفر
 .7أدافع عن وطني في جميع المواقف التي تتطلب ذلك
 .8أحرص على مستقبل الكويت

حضري
م (ع)

قبلي
م (ع)

)0,86( 1.87

) ( 1.75

قيمة ت
4.04

***

3.36 )0,84( 1.63 )0,89( 1.74

**

2.15 )0,67( 1.44 )0,73( 1.49

*

0,668 )0,55( 1.31 )0,56( 1.32
0,422− )0,58( 1.32 )0,58( 1.32
2.07 )0,60( 1.30 )0,66( 1.35

*

)0,56( 1.28 )0,60( 1.30

1.09

0,033 )0,56( 1.28 )0,56( 1.28

 .9حصولي على حقوقي كمواطن يعزز انتمائي إلى وطني 0,911 )0,64( 1.36 )0,67( 1.38
	.10أقوم بأي عمل يساهم في القضاء على المظاهر السلبية 0,030 )0,68( 1.46 )0,70( 1.46
في مجتمعي
 .11أقدم مصلحة وطني على مصلحتي الشخصية
	.12أشعر بواجبي في المساهمة لتحقيق اإلنجازات
من أجل الوطن

)0,71( 1.46 )0,75( 1.50

1.45

)0,63( 1.43 )0,64( 1.43

0,39

 .13أؤمن بالوحدة الوطنية

)0,63( 1.37 )0,68( 1.41

1.79

	.14تمتعي بالحرية في جميع مجاالت الحياة
يعزز والئي لوطني

0,104− )0,73( 1.44 )0,71( 1.44

مالحظات.P < 0.001 )***( P < 0.01 )**( P < 0.05 )*( :
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يالحظ من خالل الجدول ( ،)12وفي ما يتعلق بما إن كانت الجذور حضرية أم قبلية ،أن هناك فرو ًقا
َ
ذات داللــة إحصائية لبعض البنود باالتجاه اإليجابي لمصلحة المنحدرين من الجذور القبيلة مقارنة
العينة المنحدرون مــن جــذور حضرية معدالت
بالمنحدرين مــن الـجــذور الحضرية؛ فقد سجل أفــراد ّ
العينة المنحدرين من الجذور القبلية في أربع عبارات،
أعلى في المعارضة ،وبداللة إحصائية من أفراد ّ
خــاصــة المفاهيم المتعلقة بالقيم االجـتـمــاعـيــة الـسـيــاسـيــة ،تمثّلت فــي :أش ــارك فــي الـمـنــاسـبــات واألعـيــاد
يطبق الديمقراطية؛ أحترم رموز السلطة في البلد؛ أشعر بشوق إلى الكويت
الوطنية؛ أفتخر ببلدي ألنه ّ
فهم بشكل عام أكثر إيجابية في اتجاهاتهم وفي العبارات الواردة في المقياس والمتعلقة
عند السفر؛ ُ
بتعزيز المفاهيم بشأن القيم االجتماعية السياسية.
العينة نحو تعزيز المفاهيم المتعلقة بــاالتـجــاهــات السياسية
لتحديد كــل بند مــن بـنــود اتـجــاهــات أفــراد ّ
نحو المشاركة والديمقراطية ،يوضح الـجــدول ( )13الـفــروق في المتوسطات الحسابية واالنحرافات
المعيارية وقيم (ت) لمتغير الجذور.
الجدول ()13
الفروق في المتوسط الحسابي (م) واالنحراف المعياري (ع) وقيمة (ت)
العينة نحو اتجاهاتهم السياسية نحو المشاركة والديمقراطية
بين جذور اتجاهات أفراد ّ
الجذور

المتغير

حضري
م (ع)

قبلي
م (ع)

قيمة ت

	.1كفاءة المرشح وبرنامجه هما أساس اختياري له
في االنتخابات

)0,99( 1.82 )0,98( 1.84

	.2مصلحة الوطن فوق القبلية أو العائلة

1.30− )0,80( 1.48 )0,77( 1.44

0,567

	.3مصلحة الوطن فوق المذهب والطائفة

)0,82( 1.46 )0,83( 1.47

0,317

	.4مصلحة الوطن فوق التيار السياسي

)0,74( 1.41 )0,75( 1.43

0,637

	.5أهتم بمتابعة األحداث السياسية الداخلية

5.86 )0,93( 1.78 )0,98( 1.99

	.6أهتم بمتابعة األحداث السياسية الخارجية

5.26

	.7أشارك في الحياة السياسية (االنتخابات ،صنع القرار،
النشاطات االجتماعية ...إلخ).

***
***

4.81 )1.02( 2.03 )1.02( 2.22

***

	.8أتابع التحديات التي قد تواجه الوطن ومحاولة التعرف 6.09 )1.00( 2.01 )1.05( 2.20
إلى الحلول المناسبة

***

مالحظات.P < 0.001 )***( P < 0.01 )**( P < 0.05 )*( :
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ـاحــظ مــن خــال ا ل ـجــدول ( ،)13وفــي مــا يـتـعـلــق بـمــا إن كــا نــت ا ل ـجــذور حـضــر يــة أم قـبـلـيــة ،أن
يـ َ
ه ـنــاك فــرو ًقــا ذات دال لــة إحـصــا ئـيــة لـبـعــض ا ل ـب ـنــود بــاالت ـجــاه اإل ي ـجــا بــي لـمـصـلـحــة ا لـمـنـحــدر يــن مــن
ا ل ـج ــذور ا ل ـق ـب ـل ـيــة م ـقــارنــة بــا ل ـجــذور ا ل ـح ـضــر يــة؛ ف ـقــد س ـجــل أ ف ــراد ا ل ـع ـي ـنــة ا ل ـم ـن ـحــدرون م ــن ج ــذور
ح ـضــر يــة م ـعــدالت أع ـلــى فــي ا ل ـم ـعــارضــة ،وب ــدال ل ــة إح ـصــا ئ ـيــة ،مــن أ ف ــراد ا ل ـعـ ّـي ـنــة ا ل ـم ـن ـحــدر يــن مــن
ا لـجــذور ا لـقـبـلـيــة فــي أر بــع عـبــارات ،خــا صــة ا لـمـفــا هـيــم ا لـمـتـعـلـقــة بــا لـمـشــاركــة وا لــد يـمـقــرا طـيــة ،وا لـتــي
ت ـم ـ ّث ـلــت ف ــي :أه ـتــم ب ـم ـتــا ب ـعــة األح ــداث ا ل ـس ـيــا س ـيــة ا لــدا خ ـل ـيــة؛ أه ـتــم ب ـم ـتــا ب ـعــة األح ــداث ا ل ـس ـيــا س ـيــة
ا لـخــارجـيــة؛ أشــارك فــي ا لـحـيــاة ا لـسـيــا سـيــة (االنـتـخــا بــات ،صـنــع ا لـقــرار ،ا لـنـشــا طــات االجـتـمــا عـيــة...
إ ل ـ ــخ)؛ أ ت ــا ب ــع ا ل ـت ـح ــد ي ــات ا ل ـت ــي ق ــد ت ــوا ج ــه ا ل ــوط ــن وم ـح ــاول ــة ا ل ـت ـع ــرف إ ل ــى ا ل ـح ـل ــول ا ل ـم ـن ــا س ـب ــة؛
فـ ُـهــم بـشـكــل عــام أ ك ـثــر إ ي ـجــا ب ـيــة بــا تـجــا هــا تـهــم ن ـحــو ا ل ـع ـبــارات ا ل ــواردة فــي ا ل ـم ـق ـيــاس فــي مــا يـتـعـلــق
بــا لـمـشــاركــة وا لــد يـمـقــرا طـيــة.
ــ الفروق بين الشرائح العمرية المختلفة للمنحدرين من جذور قبلية في االتجاهات
نحو المفاهيم المتعلقة بالقيم االجتماعية السياسية ،واالتجاهات نحو المشاركة
والديمقراطية

الختبار الفروق بين الشرائح العمرية المختلفة للمنحدرين ،تحديدً ا ،من جذور قبلية في االتجاهات

نحو المفاهيم المتعلقة بالقيم االجتماعية السياسية ،واالتجاهات نحو المشاركة والديمقراطية بهدف
الـكـشــف عــن تــأثـيــر الـســن فــي االتـجــاهــات المتعلقة بالقيم االجـتـمــاعـيــة والـسـيــاسـيــة والـمـفــاهـيــم المتعلقة

بــالـمـشــاركــة والــديـمـقــراطـيــة ،يــوضــح ال ـجــدول ( )14ه ــذه ال ـفــروق مــن خ ــال اسـتـخــدام ُمـعــامــل التحليل

األحادي ).(ANOVA

ـاحــظ مــن خــال ا ل ـجــدول ( ،)14وفــي مــا يـتـعـلــق بــا ل ـشــرا ئــح ا ل ـع ـمــر يــة األر ب ــع ،أن ه ـنــاك فــرو ًقــا
يـ َ
ذات دال ل ــة إ ح ـصــا ئ ـيــة ل ـب ـعــض ا ل ـب ـنــود بــاالت ـجــاه اإل ي ـجــا بــي ل ـم ـص ـل ـحــة األك ـب ــر س ـ ًّن ــا ،م ـقــارن ـ ًة بــا ل ـف ـئــة
ا ل ـع ـم ــر ي ــة األصـ ـغ ــر؛ ف ـق ــد س ـج ــل أ ف ـ ــراد ا ل ـع ـ ّـي ـن ــة ا ل ـم ـن ـح ــدرون م ــن جـ ــذور ق ـب ـل ـي ــة وا ل ـف ـئ ــة ا ل ـع ـم ــر ي ــة
ا ل ـص ـغ ـيــرة م ـعــدالت أع ـلــى فــي ا ل ـم ـعــارضــة ،و بــدال لــة إ ح ـصــا ئ ـيــة ،مــن أ فــراد ا لـعـ ّـي ـنــة ا ل ـم ـن ـحــدر يــن مــن
ا لـجــذور ا لـقـبـلـيــة فــي ا لـفـئــة ا لـعـمــر يــة ا لـكـبـيــرة ا لـســن .فــا لـفـئــة ا لـعـمــر يــة ا لـصـغـيــرة مــن هــذه ا لـشــر يـحــة -
ا لـمـنـحــدرة مــن جذور قـبـلـيــة  -هــي أقل إ يـجــا بـيــة مــن ا لـفـئــة ا لـعـمــر يــة ا لـكـبـيــرة فــي ا لـمـفــا هـيــم ا لـخــا صــة
بــا لـقـيــم االجـتـمــا عـيــة وا ل ـس ـيــا س ـيــة ،واالت ـجــا هــات نـحــو ا ل ـم ـشــاركــة وا لــد ي ـم ـقــرا ط ـيــة؛ فـهــي فـئــة عـمــر يــة
ـاج ــا ب ــآرا ئ ـه ــا وا ت ـج ــا ه ــا ت ـه ــا م ــع ا ل ـم ـج ـت ـمــع ا ل ـم ـح ـلــي م ــن ا ل ـش ــرا ئ ــح ا ل ـك ـب ـي ــرة ف ــي ا ل ـع ـمــر.
أ ك ـث ــر ا ن ــد م ـ ً
وه ــذه ا ل ـشــر ي ـحــة ا ل ـع ـمــر يــة ا ل ـص ـغ ـيــرة ا ل ـشــا بــة واألق ــل مــن األر ب ــع وع ـشــر يــن س ـنــة هــي أ ق ــل إ ي ـجــا ب ـيــة
ب ــا ت ـج ــا ه ــا ت ـه ــا ب ـش ـك ــل عـ ــام ف ــي م ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ــا ل ـق ـي ــم االج ـت ـم ــا ع ـي ــة وا ل ـس ـي ــا س ـي ــة ،و ب ــا ت ـج ــا ه ــا ت ـه ــا ن ـحــو
ا لـمـشــاركــة وا لــد يـمـقــرا طـيــة.
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الجدول ()14
الفروق بين الشرائح العمرية المختلفة للمنحدرين من الجذور القبلية في االتجاهات
نحو المفاهيم المتعلقة بالقيم االجتماعية السياسية ،واالتجاهات نحو المشاركة والديمقراطية،
باستخدام ُمعامل التحليل األحادي )(ANOVA
المتغير

م

ع

مجموع المربعات درجة الحرية متوسط المربعات

قيمة ف

القيم االجتماعية السياسية
 24سنة وأقل

6.83 20.28

 40 - 25سنة

4.27 5.73 19.54

 59 - 41سنة

6.04 19.47

+ 60

5.81 19.25

المجموع

6.20 19.79

 24سنة وأقل

4.92 14.64

 40 - 25سنة

8.32 4.77 13.29

 59 - 41سنة

5.00 12.97

+ 60

4.48 12.82

المجموع

4.88 13.71

*

بين المجموعات

164.451

3

54.817

داخل المجموعات

43075.538

1122

38.392

المجموع

43239.989

1125

االتجاهات السياسية نحو المشاركة والديمقراطية

***

بين المجموعات

582.788

3

194.263

داخل المجموعات

26120.577

1119

23.343

المجموع

26703.364

1122

مالحظات.P < 0.001 )***( P < 0.05 )*( :

خاتمة
أش ــارت نـتــائــج ال ــدراس ــة إل ــى وج ــود ف ــروق دال ــة إحـصــائـ ًـيــا بـيــن ال ـشــرائــح االجـتـمــاعـيــة الـحـضــريــة والـقـبـلـيــة
فــي المجتمع الـكــويـتــي ،وبـ ّـيـنــت أن فــرو ًقــا ذات داللــة إحصائية بين المنحدرين مــن الـجــذور الحضرية
والـمـنـحــدريــن مــن الـجــذور القبلية فــي الـمـتــوسـطــات الحسابية لجميع الـمـتـغـيــرات الـتــابـعــة الـتــي اخـ ُتـبــرت
والـمـتـمـ ّثـلــة فــي ات ـجــاهــات أف ــراد الـعـ ّـيـنــة نـحــو الـمــؤسـســات االجـتـمــاعـيــة والـمـتـمـ ّثـلــة فــي الـمــؤسـســة األمـنـيــة
والمؤسسة الدينية والمؤسسة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني ،ودور هذه المؤسسات في تعزيز
َ
المواطنة ومفاهيمها باالتجاه اإليجابي للمنحدرين من الجذور القبلية.
قيم

نقصا حــا ًدا في األدبـيــات الخاصة بدراسة القبيلة ،ومقارنة اتجاهاتها تحديدً ا
على الرغم من أن هناك ً
باتجاهات أهــل المدينة ،فــإن نتائج الــدراســة توافقت مع نتائج دراســة عربية أعدها يحيى المرهبي في
أحد األبعاد التي ّبينت الفروق بين الجذور الحضرية والجذور الريفية في العوامل المتعلقة بالجوانب

تاسارد
ً
مثاال
القبيلة والمفاهيم السياسية في المجتمع الخليجي المعاصر :المجتمع الكويتي

الــديـنـيــة الـمــؤثــرة فــي وعــي الـطــاب ونـشــاطــاتـهــم فــي مــديـنــة عـمــران الـيـمـنـيـة( ،((2وذلــك لمصلحة الـجــذور
الــريـفـيــة؛ فــأهــل الــريــف أكـثــر وعـ ًـيــا ومـمــارســة لـلـجــوانــب الــديـنـيــة الـمــؤثــرة فــي قـيــم الـمـ َ
ـواطـنــة ،مـقــارنـ ًة بأهل
المدينة .وفي المقابل ،لم تُكشف أي فروق تُذكر في العوامل األخرى ،وقد جاءت هذه النتائج مخالِفة
لنتائج بعض الدراسات األجنبية التي درست االختالفات الثقافية والعرقية ،منها دراسة جوني وجفري
الـتــي جــاءت خــاصــة بــالـمــؤسـســات المجتمعية ودوره ــا فــي تـعــزيــز قـيــم الـمـ َ
ـواطـنــة لــدى طــاب الـمــدارس
العليا والمتوسطة في الواليات المتحدة األميركية(((2؛ حيث أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة
إحـصــائـيــة بـيــن الـطــاب بـحـســب مـتـغـيــرات الــدراســة ،ومـنـهــا بــالـتـحــديــد االنـتـمــاء إلــى ســالــة مـحــددة أو ما
يسمى االنحدار الساللي .كما جاءت مخالِفة لدراسة أخرى خاصة بالعرقيات في المجتمع األميركي
ّ
كدراسة فالناجان وآخرين بشأن ما لالختالفات الثقافية للعرقيات المختلفة داخل المجتمع األميركي
مــن أثــر فــي قـيــم الــدي ـم ـقــراط ـي ـة(((2؛ فـقــد أش ــارت نـتــائــج هــذه الــدراســة إلــى أن ال ـطــاب فــي هــذه الــدراســة
يشعرون بعدالة ومساواة داخل المجتمع األميركي في ما يتعلق بااللتزام باألهداف الديمقراطية ،وتعزيز
هذه القيم السياسية التي تعلموها واستمدوها من مدارسهم ومعلميهم.

قـبــل الــدخــول فــي عـمـلـيــة تـفـسـيــر الـنـتــائــج الـخــاصــة ،وتـفـسـيــر هــذه االخ ـتــافــات الـتــي كـشـفـنــاهــا ،ال بــد من
اإلشــارة إلى أن دراستنا الحالية قامت بقياس االتجاه وليس السلوك ،مع إدراكها الحاجة الملحة إلى
أهمية دراسة السلوك الفعلي للمتغيرات المذكورة ،أو الممارسة الفعلية لهذه المتغيرات.
إن هذا التعزيز للمفاهيم السياسية جاء ،بشكل عام ،انطال ًقا من فكر قبلي عززته حياة البادية ومفاهيم
ال ــوالء والـتـعـصــب لـلـقـبـيـلــة ،وهــي قــد ال تـكــون مـتـطــابـقــة مــع الــواقــع ،أو قــد تـكــون م ـضــادة لـهــا فــي مـجــال
الـمـمــارســة؛ فعند التشديد على أهمية الـهــويــة الوطنية والـشـعــور بـهــذا االتـجــاه نحو الــوطــن ،على سبيل
أساسا من مفهوم متجسد في العقلية البدوية عن الهوية الخاصة
المثال ،نجد أن هذا المفهوم مستمد
ً
بغض
المترابطة بالكيان القبلي ،الــذي يـحــاول أن يظهرها فــي وجــوده وحياته فــي المجتمع الحديثّ ،
النظر عن ممارسته الفعلية التي قد تتوافق مع هذا المفهوم من عدمه؛ فمفهوم الهوية المجتمعية قضية
رئيسية ال يمكن أن يتخلى عنها الـبــدوي فــي كيانه االجـتـمــاعــي المتمثّل فــي القبيلة ،وهــو يقبلها  -أي
الهوية االجتماعية العامة  -ويضعها من واقع الينبغيات التي يفترض االلتزام بها في المجتمع الحديث
المدني .ولكن يظل الموضوع بحاجة إلى تفسير وقياس للواقع لمدى توافق هذا المفهوم مع الممارسة.
والحال ذاتها بالنسبة إلى مفاهيم المشاركة السياسية والديمقراطية والقيم السياسية بشكل عام ،فهي
يعبر عنها األفراد المنحدرون
تدخل ضمن نطاق المفاهيم البدوية المحصورة في نظام القبيلة ،وعندما ّ
من الجذور القبلية ،فإن هذه المفاهيم في المجتمع التقليدي تعتبر مفاهيم متجذرة ورئيسية وأساسية
في حياتهم في المجتمع التقليدي ،وتُعتبر أساس الحياة االجتماعية لديهم وقوامها.

( ((2يحيى المرهبي« ،العوامل المؤثرة على قيم المواطنة لدى طلبة المرحلة الثانوية بمحافظة عمران( »،رسالة ماجستير ،جامعة
صنعاء ،كلية التربية.)2008 ،

(24) Joanne M. Arhar and Jeffrey D. Kromrey, «Interdisciplinary Teaming and the Demographics of Membership: A
Comparison of Student Belonging in High SES and Low SES Middle Level Schools,» Research in Middle Level Education Quarterly, vol. 18, no. 2 (September 1995).
(25) Constance A. Flanagan [et al.], «School and Community Climates and Civic Commitments: Patterns for Ethnic
Minority and Majority Students,» Journal of Educational Psychology, vol. 99, no. 2 (2007), pp. 421-431.
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عـنــد الـنـظــر إلــى الــدسـتــور الـكــويـتــي ومــا احـتــوى عليه مــن مـفــاهـيــم اجـتـمــاعـيــة فــي أبــوابــه الـخــاصــة بــالــدولــة
ونظام الحكم ،وكذلك المقومات األساسية للمجتمع الكويتي ،نجد أن هذه المفاهيم تتوافق بشكل
كبير مــع المفاهيم القبلية ،فتشير الـمــادة الـســادســة منه مـثـ ًـا إلــى أن الـسـيــادة لــأمــة ،وهــو مفهوم متوافق
تما ًما مع الحياة القبلية ،وأن السيادة لألفراد في القبيلة ،وفق نظام حكم يساوي بين الجميع ،ويجعل
فيه الـسـيــادة ألبـنــاء القبيلة وفـ ًقــا لـهــذا الـنـظــام .وتـنــص الـمــادة السابعة أيـ ًـضــا  -على سبيل المثال فــي باب
الـمـقــومــات األســاسـيــة للمجتمع الـكــويـتــي  -عـلــى أن «ال ـعــدل والـحــريــة وال ـم ـســاواة دعــامــات الـمـجـتـمــع،
والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين» ،وغيرها من المواد التي تُعتبر مستمدة بشكل كبير من
التراث المحلي ومن الثوابت الرئيسية في الكيان االجتماعي المتمثّل في القبيلة .ولعل ذلك ما يفسر
لنا أن أغلبية المناطق القبلية الموجودة في الكويت يكثر فيها عدد المرشحين ،وكذلك عدد الناخبين
الــذيــن يــدلــون بــأصــواتـهــم فــي االنـتـخــابــات البرلمانية .بــاإلضــافــة إلــى عــامــل آخــر يرتبط بـضــرورة تأييد ابن
ويعدها ،حتى يضمن للقبيلة ولهذا
يشرع القوانين
ّ
القبيلة ومساندته في دخوله المجلس النيابي الذي ّ
الكيان االجتماعي في المجتمع الحديث مبدأ المساواة مع اآلخرين ومع الفئات والشرائح الحضرية،
ومشاركتهم في تقرير المصير كأحد أبرز المفاهيم السياسية في حياة المجتمع التقليدي.

وهذا ما يفسر ً
أيضا قيام كثير من شيوخ القبائل في بداية العهد الديمقراطي في الكويت باالنخراط في
وتصدر قوائمها وقائمة الفائزين فيها بدعم من أفراد القبيلة ،مع بعض التغيرات
االنتخابات البرلمانية
ّ
التي طرأت الحقًا ،ووجــود عوامل أخرى ارتبطت بالتحديث ،وأعطت عوامل أخرى مهمة ،باإلضافة
البعد القبلي ،كما أشــار إلــى ذلــك خـلــدون النقيب بقوله إن التدين والفكر واأليديولوجيا جــاءت
إلــى ُ
(((2
داعمة للقبيلة وألفرادها في المجالس النيابية  .ولم تكن هذه المشاركة بفاعلية إال إيمانًا بالمفاهيم
السياسية التي استمدوها من واقعهم االجتماعي .وعلى الرغم من أن الدراسة الحالية ال تقوم بقياس
السلوك والـمـمــارســة ،فــإن الــواقــع هنا يشير إلــى أن هــذه الممارسة والتصويت على أســاس فـئــوي قبلي
ال يـتــوافـقــان مــع مـقــومــات الــدولــة الـحــديـثــة؛ فـفــوز أبـنــاء الـقـبــائــل بــاالنـتـخــابــات بـنــاء عـلــى الـتـكـتــات القبلية
يتعارض مع مقومات الدولة الحديثة والمجتمع المدني ،ولكن يظل مفهوم المشاركة والحرص عليها،
وترسيخ مبادئ الديمقراطية واالتجاهات السياسية من المفاهيم التي ينظر إليها أبناء المنحدرين من
نظرا إلى ما تحقق لهم من مصالح رئيسية في المجتمع الحديث.
الجذور القبلية بصورة إيجابيةً ،

يضاف إلى ذلك أن هذا االختالف وهذه اإليجابية في الجوانب والمفاهيم السياسية للمنحدرين من
يفسران بمقارنتهما بما للمنحدرين مــن الـجــذور الحضرية فــي اتجاهين :األول يرتبط
أصــول قبلية قــد َّ
بــالـمـمــارســة السياسية للقبيلة ،وهــي تُعتبر أعــرق مـ ّـمــا هــي عـنــد أهــل الـمــديـنــة؛ فــالـحـيــاة والـنـظــم السياسية
ِ
وجدت مع وجود القبيلة .والتصنيف االجتماعي والهرمية االجتماعية داخل القبيلة قائمة على معايير
سياسية ،ومبادئ العمل الديمقراطي بمعناها الذي يرتبط بمساواة الجميع داخل هذا المجتمع وداخل
المسمى القبيلة ،والتي تستمد ً
أيضا بعض مبادئ الديمقراطية الغربية من أخذ وتبادل
الكيان االجتماعي
ّ
للرأي وشورى قبل أن ُي ّتخذ القرار ويجري اختيار شيخ أو أمير العشيرة ،والقبيلة .والقرارات وصدورها
وغيرها هــي جميعها مفاهيم سياسية تأصلت ِ
ووجــدت فــي الحياة االجتماعية للقبيلة والتصقت بها،
فارتبطت الحياة القبلية بشكل كبير بالمفاهيم السياسية ،من طاعة ووالء للقبيلة ،وصدور قــرارات من
( ((2النقيب ،صراع القبلية والديمقراطية.
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التنظيم األعلى إلى األدنى ،وأهمية مجلس القبيلة ،وارتباط الحياة االجتماعية كلها بالمقومات السياسية
التي تُعتبر عصب حياة أهل البادية؛ فمبدأ المشاركة والديمقراطية مستمد من مبدأ الشورى لسيد القبيلة
الذي لديه مجلس ،فال ينفرد بالحكم ،خال ًفا لحياة الحاضرة في المجتمع المستقر ،فهي ال تربط أفراد
المجتمع بالجوانب السياسية بشكل كبير وواضح مقارنة بالمجتمع التعاضدي القبلي الذي ال يسمح
لألفراد بالخروج عن دائــرة الجماعة .وهــذا النظام ،كما يصفه كي ) (Kayيتسم بالديمقراطية وبهيكلة
واضحة التخاذ الـقــرارات( ،((2وال وجــود الستبداد في الــرأي وللسلطة المنفردة ،فهو بالتالي أعــرق من
حياة المدينة والمجتمع المستقر استخدا ًما للمفاهيم الديمقراطية والسياسية  ،فلم تعرف حيا ُة الحاضرة
واالستقرار في المجتمع المحلي عند نشأته الحيا َة السياسية المتكاملة إال بعد هجرة قبلية إليه ونقل
مفاهيم وتصورات التنظيم القبلي في العمل السياسي وتعزيزه .وكما يشير حسين خزعل( ،((2جرى مع
حاكما عليهم ويتولى رئاسة وشؤون الحكم
بداية تكوين المجتمع والدولة اختيار صباح بن جابر ليكون
ً
بنظام الشورى ،مع تو ّلي بقية العائالت األعمال المالية والتجارة وأعمال البحر ،فأصبح كيان الدولة
قائما بعد هجرة العتوب ،ذلك النظام القبلي الذي أرسى قواعده السياسية على قواعد الدولة الحديثة،
ً
بعدما أن كان المفهوم والتنظيم السياسيان غائبين؛ إذ كان المجتمع المحلي عبارة عن جماعات سكانية
شبه مستقرة على الساحل ،وغير خاضعة لسلطة سياسية واضحة إال بعد هجرة القبيلة بمفاهيمها إلى
منطقة االستقرار ،ناقلة المفاهيم السياسية الموجودة في الكيان االجتماعي القبلي إلى الدولة الحديثة.
وجاءت الشورى واتخاذ القرار وتوزيع المهمات والسلطات وتكوين المجالس ،وغيرها من مقومات
الـحـيــاة السياسية وفـ ًقــا للنظم الـعـشــائــريــة الـســائــدة ،ومــع وجــود الـعـشــائــر والـقـبــائــل الـتــي بــدأت تستقر في
الكويت ،فجاء االختيار الهرمي األعلى من مجموعة من القبائل والعوائل التي كانت تسكن المنطقة،
فترسخت عند أهل البادية العملية السياسية التقليدية بمفاهيمها(.((2

لــذلــك ،ج ــاءت هــذه الـقـيــم الـسـيــاسـيــة االجـتـمــاعـيــة لصيقة بـمــن انـحــدر مــن الـمــواطـنـيــن مــن هــذه الـجــذور
القبلية ،وارتبطت به عند انتقاله إلى المجتمع الحديث .وقد عززها بصورة أكبر النظام السياسي داخل
الـمـجـتـمــع الـمـحـلــي ال ــذي تـطــور ب ــدوره إلــى أن ُأق ــر دس ـتــور  1962لـمـبــادئ الــديـمـقــراطـيــة داخ ــل الـبــاد.
فساهمت القبيلة بــدور بــارز في هــذه العملية الديمقراطية من حيث المشاركة الفعلية في االنتخابات
البرلمانية ،وكــان لها الــدور الـبــارز والفاعل في هــذه المشاركة .وقــد تجسد هــذا الــدور ،من حيث عدد
ترشيحا أكــان أم انتخا ًبا .ومتابع الشأن المحلي يــرى ويالحظ المشاركة
المشاركين ،في االنتخابات،
ً
ترشيحا وانتخا ًبا في المناطق التي تتسم بطابع قبلي في الكويت أكثر
الكبيرة في االنتخابات البرلمانية
ً
منها في المناطق التي ينحدر سكانها من الجذور الحضرية؛ إذ يسجل سكان هذه المناطق المنحدرون
من المناطق القبلية مشاركة بمعدالت أعلى ،مقارن ًة بسكان المناطق الحضرية في جميع االنتخابات
البرلمانية (مــا عــدا االنتخابات األخـيــرة التي تخللتها مقاطعة شعبية ) .وقــد أشــار خـلــدون النقيب إلى
أع ــداد المرشحين القبليين فــي بــدايــات االنـتـخــابــات البرلمانية فــي المجلسين الـثــانــي والـثــالــث فــي سنة
(27) Kay, 1978.

( ((2حسين خلف الشيخ خزعل ،تاريخ الكويت السياسي 5 ،ج (بيروت :دار ومكتبة الهالل.)1962 ،
( ((2ان ـظ ــر :الـمـصــدر نـفـســه؛ عـبــد الـعــزيــز الــرشـيــد ،تــاريــخ الـكــويــت ،وضــع حــواشـيــه وأش ــرف عـلــى تنسيقه يـعـقــوب عـبــد الـعــزيــز الرشيد
(بـيــروت :دار مكتبة الـحـيــاة ،)1987 ،وأحـمــد مصطفى أبــو حاكمة ،تــاريــخ الـكــويــت الـحــديــث( 1965 - 1750 ،الـكــويــت :دار ذات
السالسل.)1984 ،
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 1975وسنة 1981( ،((3وأجرى مقارنة بين المرشحين للمجلس الثاني والمرشحين للمجلس الثالث،
ووجــد عند صــدور النتائج أن الـنــواب القبليين كــانــوا يمثّلون  44فــي المئة فــي انتخابات 22( 1975
عضوا) في انتخابات .1981
عضوا) ،وارتفعت النسبة إلى  54في المئة (27
عضوا من إجمالي 50
ً
ً
ً
كما أخذت أعداد المرشحين تتزايد ،وال سيما بعدما أصبح هناك ارتباط بمقومات أخرى ،فكرية وعلمية
ودينية على وجه التحديد كما أشار إليها النقيب ،كانت لها مساهمتها في تعزيز وجودهم في المعترك
السياسي وفي البرلمان بحيث تجاوزت نسبتهم ما يقارب  60في المئة من إجمالي عدد النواب.
لعل االتجاه اآلخر الذي من الممكن أن يفسر االختالف بين المنحدرين من الجذور القبلية والمنحدرين
من الجذور الحضرية باتجاه إيجابي للمنحدرين من الجذور القبلية في المجال السياسي ،هو موضوع
السعي إلــى عملية االنــدمــاج والــرغـبــة فــي تحقيق هــذا االنــدمــاج عند أهــل الـبــاديــة ،وهــو مــا يمثّل بصورة
نوعا من أنــواع التحدي الــذي ُيبرز أهمية التأقلم مع الحياة المعاصرة والحياة المستقرة ،بما هو
أكبر ً
سعي لالندماج في مؤسسات حديثة ،وقد أثمر هذا السعي بشكل عام ،حتى على المستوى السياسي،
وهــذا مــا أشــار إلـيــه النقيب الــذي يــرى أن مــا أسـمــاهــا بالقبيلة السياسية قــادرة على التكيف مــع البيئات
الـمـخـتـلـفـة( ،((3ســواء فــي الـمــدن أو فــي الـقــرى ،أو حـتــى فــي الـمـنــاطــق الــداخـلـيــة ،مـشـيـ ًـرا إلــى أن «القبيلة
تبعا للظروف المتغيرة .ويمكن أن
السياسية ككل األنظمة الثقافية تنزع في استمرار إلى تعديل نفسها ً
نجد األنظمة السياسية القائمة على الترتيبات القبلية في كل المجتمعات العربية ،سواء تلك المصنعة
نـسـبـ ًـيــا ،أو تـلــك الـتــي يكثر فيها سـكــان األري ــاف ،أو تـلــك الـتــي ال يـتــوافــر فيها أي مــن هــذيــن العنصرين
كمجتمعات شبه الجزيرة»(.((3

نجحت القبيلة فــي االنــدمــاج بفضل العملية السياسية الـتــي هــي العنصر الرئيسي والـمـفـتــاح األســاســي
لهذا النجاح .وعلى الرغم من أن القبليين يحملون بعض االتجاهات التي تعكس قيمهم المستمدة
من المجتمع التقليدي ،والتي ما زالت موجودة ،فإن االندماج في المجتمع المحلي جعل القيم تتغير
شي ًئا فشي ًئا .ومع أن التغير في هذه الجوانب لم يأت بالسرعة نفسها التي جاءت بها العناصر المادية
في الثقافة ،كما ّبينا في بداية بحثنا ،فــإن االنــدمــاج عملية حتمية إذا ما تــوافــرت لها الـظــروف المناسبة
التي تجعل مــن تطبيق القوانين العامة على الجميع ،ومــن دون تمييز ،أمـ ًـرا ســار ًيــا .وقــد كشفت نتائج
مؤثرا في عملية االندماج؛ إذ ّبينت نتائج الدراسة أن الفئة العمرية الدنيا
الدراسة أن عامل السن ُيعتبر ً
المنحدرة من جذور قبلية أقل إيجابية من الفئة العمرية العليا في ما يخص اتجاهاتها الخاصة بالقيم
االجتماعية والمشاركة السياسية والديمقراطية ،وهذا مؤشر على تغير في هذه االتجاهات بما يتوافق
مع المجتمع وطبيعته.

ّأما البدو ،فإن عملية االندماج مع المجتمع الحديث ومؤسساته جاءت ،بالنسبة إليهم ،ناجحة إلى حد
بعيد ،وربما مر ّد هذا إلى المساهمة الحكومية في عملية الدمج من خالل تشريعها القوانين التي تساوي
بين الجميع في حقوق المواطنة ،ووضع مجموعة من اآلليات المناسبة لتسهيل عملية االندماج ،كنظام
السكن الذي أقرته الحكومة وحاولت أن تجمع به بين الشرائح االجتماعية كافة .ولعل موضوع االندماج

( ((3النقيب ،صراع القبلية والديمقراطية.
( ((3المصدر نفسه.
( ((3المصدر نفسه ،ص .20
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فــي مـجــال الـعـمــل ومــؤسـســاتــه المختلفة ُيعتبر مــن أب ــرز األش ـكــال الـتــي ســاعــدت عـلــى عملية االنــدمــاج،
فـجــاءت نـظــرة أهــل الـبــاديــة لـلـمــؤسـســات الـحـكــومـيــة إيـجــابـيــة بـحـكــم اعـتـبــار هــذه الـمــؤسـســات نـقـلــة نوعية
في مجال العمل الــذي كــان يعتمد على الكفاف ،من رعــي لإلبل والماعز إلــى العمل اليدوي واألجير
الــذي يحقق األربــاح المادية السريعة .وقــد بــدأ الـبــدو «بالعمل فــي مـجــاالت تتفق مــع قدرتهم التعليمية
ومهاراتهم ،وقد عملوا في البداية مع شركات النفط في المهن شبه الفنية في أعمال التنقيب ،والصيانة،
ـراس ــا ...»( ،((3ثــم انطلقوا بشكل مباشر فــي القطاع المؤسسي العسكري واألمـنــي.
وعملوا سائقين وح ـ ً
ولعل انخراط أهل البادية في هذا القطاع يرتبط بالطبيعة الصحراوية التي كانوا يعيشون فيها والتي تعتمد
ي(،((3
على الغزو والمعارك ،وهو ارتباط مباشر ومتوافق مع هذه الطبيعة .وعلى حد قول سعود القحطان 
كان ألبناء القبائل تمركز كبير في القطاع العسكري ،فاحتلوا فيه مناصب عليا؛ فالقيم االجتماعية ألبناء
القبائل تركزت على الشجاعة والقوة وخوض المعارك والغزوات ،وهو ما عزز رغبة هذا الكيان التقليدي
فــي االلـتـحــاق بالسلك المهم هــذا فــي قـطــاع الــدولــة ،الــذي عــزز بــدوره إيجابيتهم الـتــي أش ــاروا إليها في
هــذه الــدراســة للمؤسسة العسكرية ،والـتــي تنطبق على المؤسسة الدينية ونظرتهم إليها أيـ ًـضــا؛ إذ تشير
المالحظات المنهجية إلى أن أهل البادية يتسمون بالتدين المرتبط بحياتهم العامة اليومية؛ فوقت خلود
الـبــدوي إلــى الـنــوم مرتبط بآخر عـبــاداتــه ،وهــي صــاة العشاء ،بعد أن يكون قــد رجــع إلــى بيته بعد صالة
ب( .((3فيحقق الدين عند أهل البادية وظيفة مهمة تساهم في
العصر وقبل الغروب ،أي قبل صالة المغر 
تحقيق التماسك االجتماعي ألفراد المجتمع بما هو كيان المجتمع القبلي وأساس استقراره .وال يمكن
المعززة لعصبية القبيلة التي هي أســاس قيام المجتمع
أن يقوم هذا المجتمع ما لم تتحقق فيه األســس
ِّ
القبلي ،فيقوم الدين بوظيفة تعزيز هــذا المفهوم .لذلك ،ربما تكون النظرة إلــى المؤسسة الدينية أكثر
إيجابية عند األفراد المنحدرين من المجتمع القبلي مقارن ًة بنظرة اآلخرين ،وهو ما يمكن أن يفسر نتائج
الدراسة الخاصة بهذا الجانب؛ فعلى الرغم من وجود بعض التناقضات الخاصة والمتعلقة بالممارسات
الدينية ،ثمة مجموعة من القيم التي تعزز سلوك التماسك االجتماعي ألعضاء القبيلة.

اجتماعيا موجو ًدا في المجتمع المعاصر .وعلى الرغم من التغيرات التي طرأت
إن القبيلة تُعتبر كيانًا
ً
على المجتمع فــي بنائه االجتماعي الـعــام ،فــا يــزال للقبيلة تأثيراتها المتعددة فــي الحياة االجتماعية
بشكل عام ،وفي الحياة السياسية بشكل خاص .وهناك أهمية قصوى ،بالنسبة إلى المجتمع ،لتعزيز
مجموعة من القيم القبلية ،كتلك المتعلقة بالتناصر والتماسك والتعاضد االجتماعي والطاعة والوالء،
وغيرها من المفاهيم التي يمكن استغاللها وتسخيرها في بناء المجتمع المعاصر وخدمته .وال بد من
التشديد مــرة أخــرى على أن ما قامت به الــدراســة هو قياس التجاهات عامة ،ويحتاج بكل تأكيد إلى
دراسات أخرى مكملة تتعلق بقياس السلوك الفعلي للكويتيين في ما يتعلق بالمسائل المطروحة ،ومن
ثم تحديد أثره في القبيلة.

( ((3عبد الرسول الموسى« ،التحضر ودور البدو في البناء االجتماعي في الكويت »،في :محمد الحداد [وآخرون] ،تراث البادية:
مقدمة لــدراســة البادية فــي الكويت :تقرير أعـمــال نــدوة تــراث البادية التي أقيمت فــي بيت الـســدو بالتعاون مــع جامعة الكويت فــي 31
مارس  ،1986تقديم أحمد أبو زيد؛ إشراف ألطاف الصباح (الكويت :السدو ،)1987 ،ص .126 - 125
( ((3س ـعــود عـبــدالـلــه الـقـحـطــانــي« ،الـنـخــب الـسـعــوديــة وحــديــث عــن المناطقية والـعـلـمــانـيــة وش ــروط الـصـعــود االجـتـمــاعــي »،الــريــاض،
.2004/7/26
(35) Kay, 1978.
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