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نبذة عن كلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون في قطـر

تأسست جامعة جورجتاون في عام 1789، وهي جامعة بحثية دولية مرموقة تضع الطالب في قلب اهتمامها، وتوفر برامج بكالوريوس ودراسات عليا وبرامج مهنية راقية 

تسهم في إعداد الجيل القادم من المواطنين العالميين القادرين على قيادة وإحداث تغيير إيجابي في العالم. وينتمي إلى جامعة جورجتاون مجموعة متميزة من الطالب 

واألساتذة والخريجين والمهنيين الذين يكرسون أنفسهم إلفادة العالم من التطبيقات العملية للبحوث والدراسات واألفكار والخدمات.

تأسست كلية إدموند والش للشؤون الدولية بجامعة جورجتاون في عام 1919، وهي مؤسسة تعليمية رائدة في مجال الشؤون الدولية تقدم لطالبها في كل من واشنطن 

والدوحة مستوى رصين من التعليم يجمع بين النظرية والتطبيق ويرسخ في الطالب قيم االجتهاد – رجاالً ونساء – في خدمة اآلخرين. ولدى الطالب الذين يدرسون في كلية 

إدموند والش للشؤون الدولية بالدوحة فرصة االختيار بين دراسة الثقافة والسياسة )CULP(، أو السياسة الدولية )IPOL(، أو االقتصاد الدولي )IECO(، أو التاريخ الدولي 

)IHIST(، أو الحصول على شهادات في الدراسات األمريكية أو الدراسات العربية واإلقليمية.  

qatar.sfs.georgetown.edu للمزيد من المعلومات عن كلية الشؤون الدولية في قطر، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني

نبذة عن مركز الدراسات الدولية واإلقليمية

يعد مركز الدراسات الدولية واإلقليمية بكلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون في قطر، والذي تم إنشاؤه عام 2005، من أوائل المعاهد البحثية المتخصصة في الدراسات 

األكاديمية المتعلقة بالقضايا اإلقليمية والدولية، وذلك من خالل الحوار وتبادل األفكار، والبحث والمنح الدراسية، والعمل مع الدارسين وصناع الرأي والمهنيين والناشطين 

على الصعيدين  المحلي والدولي.

استرشاداً بمبادئ التميز األكاديمي والمشاركة المجتمعية، وتبنياً لرؤية تقدمية، تدور الرسالة التي يتبناها المركز حول خمسة أهداف رئيسية:

•  توفير محفل للمنح الدراسية والبحث حول الشؤون الدولية واإلقليمية.

•  تشجيع البحث المتعمق وتبادل األفكار.

•  تعزيز إجراء حوار مستنير بين الطالب والدارسين والمهنيين في مجال الشؤون الدولية.

•  تسهيل تدفق األفكار والمعرفة دون قيود من خالل نشر اإلنتاج البحثي للمركز، وعقد المؤتمرات والندوات، وإقامة ورش عمل مخصصة لتحليل معضالت القرن الحادي والعشرين.

•  المشاركة في أنشطة تواصلية مع مجموعة واسعة من الشركاء المحليين واإلقليميين والدوليين.

cirs.georgetown.edu للمزيد من المعلومات عن مركز الدراسات الدولية واإلقليمية، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني 

نبذة عن مؤسسة قطر — إلطالق قدرات اإلنسان

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع منظمة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول اقتصادها المعتمد على الكربون إلى اقتصاد معرفي من خالل 

إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع على دولة قطر والعالم بأكمله.

تأسست مؤسسة قطر سنة 1995 بمبادرٍة كريمٍة من صاحب السمو األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة 

مجلس إدارتها. 

يجذب  للتعليم  قطاع  إنشاء  المجتمع من خالل  وتنمية  والعلوم،  والبحوث  للتعليم،  الشاملة  الثالثية  الفروع  ذات  االستراتيجية  مهمتها  بتحقيق  قطر  تلتزم مؤسسة 

ويستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب المهارات والسلوكيات الضرورية القتصاٍد مبنيٍّ على المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا 

عن طريق استخالص الحلول المبتكرة من المجاالت العلمية األساسية. وتسهم المؤسسة أيضاً في إنشاء مجتمع متطّور وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ على التراث وتلبية 

االحتياجات المباشرة للمجتمع.

www.qf.org.qa للحصول على كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعها، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني 

يتاح نشر هذا التقرير من خالل الدعم السخي الذي تقدمه مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. 

© صورة الغالف: مقبرة شيعة في البحرين.
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إقترحت تيارات معينة من الدراسات أن الصراعات حول الهوية الطائفية تكمن إلى حد كبير في جوهر السياسة شرق األوسطية. ويمكن 

تعريف الطائفية بشكل إجمالي بأنها العملية التي ُتسّيس من خاللها أنماط الهوية العرقية والدينية. وفي حين يغالي بعض العلماء في 

التأكيد على التأثير المستمر لالنقسامات األيديولوجية الدائمة في المنطقة وانعدام االستقرار االجتماعي والسياسي، يقلل آخرون من 

أهميتها تماماً. وهناك أولئك الذين يقولون أن القضايا الطائفية في المنطقة ليست المعضالت القديمة التي تم إدراكها على الغالب إنما 

هي ظاهرة حديثة، وأن االنتماء الطائفي لم يكن عالمة خاصة لتحديد الهوية وال سبباً لبدء صراع قبل قرن من الزمان.

وفي حين ال يمكن أن يكون هناك عامل واحد لتفسير السياسة في منطقة الشرق األوسط، تبقى الحقيقة أن الهوية على أساس 

المسار  على  الطائفية  الهويات  أثرت  وقد  األوسط.  الشرق  منطقة  في  عليه  متنازعاً  عالماً  كانت  لطالما  المشترك  القومي  االنتماء 

المضطرب للسياسية الحديثة في المنطقة، مع انعكاسات مرئية ملموسة في المجالين المحلي والدولي. وتوجب على دول الشرق 

األوسط المعاصرة مواجهة اإليديولوجيات والهويات العابرة للحدود الوطنية، بشكل أو بآخر.

إن هناك ما يقدر بنحو 2 مليون شيعي داخل دول مجلس التعاون الخليجي الست. ويفوق المواطنون الشيعة في البحرين إلى 

حد كبير عدد السنة، ويوجد في الكويت عدد كبير من الشيعة بما يقارب 25-30%، وتستأثر الشيعة الزيدية في اليمن بحوالى 25% من 

التعداد السكاني. وتحوي دول مجلس التعاون الخليجي األربع الباقية أقلية شيعية أيضاً تبلغ زهاء 10-20%. وتبلغ أعداد الشيعة في 

منطقة الخليج في المجمل أكبر بكثير وذلك عند ضم تعداد الشيعة في إيران )70 مليوناً( وفي العراق )22 مليوناً(.

ومما ال شك فيه، أن انعكاسات الثورات الهائلة في العالم العربي باتت ملموسة في جميع أنحاء منطقة الخليج، والوضع الحالي 

النقاش. وهناك إمكانية أن يؤجج  البحرين موضع جديد جلب ديناميكيات السياسة الطائفية مرة أخرى إلى مكان الصدارة في  في 

الوضع في البحرين المشاعر الطائفية عبر المنطقة. وتثار أسئلة حول ما إذا كان تأطير حركة المعارضة البحرينية بالصراع السني-

الشيعي استراتيجية متعمدة في المنطقة، وعما إذا كانت التصريحات المضادة للشيعة التي انتشرت بشكل صارخ من خالل وسائل 

اإلعالم العربية، ال سيما من خالل قنوات األخبار السعودية، قد تكون أيضاً نتيجة للحقائق الجغرافية السياسية القائمة والمنافسات.

وإنه مع إعادة تنشيط هذا الموضوع الناجم عن األحداث الجارية، أطلق مركز الدراسات الدولية واإلقليمية مبادرة بحثية حول 

"السياسة الطائفية في منطقة الخليج". والهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو دراسة الطرق الديناميكية التي يتقاطع فيها تطور السياسة 

والهويات الطائفية في منطقة الخليج. ويتضمن مشروع البحث، الذي يشمل إيران ودول شبه الجزيرة العربية، المواضيع التي تركز على 

كيفية تأثير القضايا الطائفية على عوالم السياسة المحلية داخل دول الخليج، فضاًل عن تلك التي تعالج تأثير الطائفية على العالقات بين 

الدول داخل المنطقة. ويجمع هذا المشروع بين مجموعة مشهورة من العلماء لدراسة المسائل المتعلقة بالهويات الدينية والطائفية 

والعرقية في منطقة الخليج، وكيف تفرض نفسها على الحياة السياسية المحلية والدولية في الخليج.

إن أحد أهداف هذا المشروع البحثي هو تحديد مدى تأثير الهوية الطائفية على التطورات السياسية الجارية داخل منطقة الخليج. 

ومن الجدير بالذكر أن الديناميكيات الطائفية قد تغيرت تغيراً هائاًل على مدى العقود األخيرة في منطقة الخليج استجابة في الغالب 

إلى االضطرابات السياسية داخل المنطقة، كما أن الثورات العربية التي بدأت في ربيع عام 2011  كانت علمانية في جوهرها وطبيعتها 

بشكل كبير. ونظراً ألن الفصول األخيرة من "الربيع العربي" ما زالت لم تسطر بعد، فإن طبيعة وعواقب التقاطع بين الهويات الطائفية 

والسياسة في الخليج قيد أن ُتشهد. ومع ذلك، فإن المبادرة البحثية من مركز الدراسات الدولية واإلقليمية تسلط الضوء على بعض من 

أهم الديناميكيات واألنماط التي بدأت تظهر في السياسة الطائفية في المنطقة.



عبدالعزيز الفهد
بنك رسملة االستثماري المحدود

رقية أبوشرف
جامعة جورجتاون

 كلية الشؤون الدولية في قطر 

السياسة الطائفية في منطقة الخليج
المشاركون و المساهمون في مجموعة العمل

لويس بيك
جامعة واشنطن في سانت لويس

محمد أكبر
الجامعة األمريكية في الكويت

محمد الغانم
جامعة جورجتاون

غانم النجار
جامعة الكويت

سلطان الهاشمي
جامعة السلطان قابوس

زهرة بابار
مركز الدراسات الدولية واإلقليمية

جامعة جورجتاون كلية الشؤون الدولية في قطر 

جون ت. كريست
جامعة جورجتاون

كلية الشؤون الدولية في قطر 

كريستين سميث ديوان
الجامعة األمريكية

Mohammad Akbar
American University of Kuwait

Rogaia Abusharaf
Georgetown University 

School of Foreign Service in Qatar

Mohammed Al Ghanim
Georgetown University

Abdulaziz Al Fahad
Rasmala Investment Bank Ltd.

Ghanim Al Najjar
Kuwait University

Sultan Al Hashmi
Sultan Qaboos University

Lois Beck
Washington University in St.Louis

Zahra Babar
CIRS, Georgetown University 

School of Foreign Service in Qatar

Kristin Smith Diwan
American University

John T. Crist
Georgetown University 

School of Foreign Service in Qatar



جاستن جينغلير
جامعة قطر

فنار حداد
جامعة سنغافورة الوطنية

خالد فتاح 
جامعة لوند

مارك فرحة
جامعة جورجتاون

كلية الشؤون الدولية في قطر 

مهران كامروا
مركز الدراسات الدولية واإلقليمية

جامعة جورجتاون كلية الشؤون الدولية في قطر

جاكي كير
جامعة جورجتاون

كلية الشؤون الدولية في قطر 

رينو فابري
جامعة جورجتاون

كلية الشؤون الدولية في قطر 

مايكل دريسين
جامعة جون كابوت

لورنس لوير
معهد الدراسات السياسية بباريس

ماري لومي
معهد أكسفورد لدراسات الطاقة

رويل ميجير
جامعة رادبود

سوزي ميرغني
          مركز الدراسات الدولية واإلقليمية،

جامعة جورجتاون كلية الشؤون الدولية في قطر

Renaud Fabbri
Georgetown University 

School of Foreign Service in Qatar

Michael Driessen 
John Cabot University

Khaled Fattah
Lund University

Mark Farha
Georgetown University 

School of Foreign Service in Qatar

Fanar Haddad
National University  of Singapore

Justin Gengler
Qatar University

Jackie Kerr
Georgetown University 

School of Foreign Service in Qatar

Mehran Kamrava
CIRS, Georgetown University 

School of Foreign Service in Qatar

Mari Luomi
Oxford Institute for Energy Studies 

Laurence Louër
Sciences Po

Suzi Mirgani
CIRS, Georgetown University 

School of Foreign Service in Qatar

Roel Meijer
Radboud University



لورنس ج. بوتر
جامعة كولومبيا

غويدو ستاينبرغ
المعهد األلماني للشؤون الدولية واألمنية

ج. إ. بيترسون
 جامعة أريزونا

جوين أوكروليك
معهد الشرق األوسط

جامعة سنغافورة الوطنية

نادية تالبور
           مركز الدراسات الدولية واإلقليمية

جامعة جورجتاون كلية الشؤون الدولية في قطر

مارك فاليري
جامعة إكستر

فلورا ويتني
           مركز الدراسات الدولية واإلقليمية،

جامعة جورجتاون كلية الشؤون الدولية في قطر

J. E. Peterson
University of Arizona 

Gwenn Okruhlik
Middle East Institute

National University of Singapore

Guido Steinberg
German Institute for International 

and Security Affairs

Lawrence G. Potter
Columbia University  

Marc Valeri
University of Exeter

Nadia Talpur
CIRS, Georgetown University 

School of Foreign Service in Qatar

Flora Whitney
CIRS, Georgetown University 

School of Foreign Service in Qatar



جدول المحتويات
الملخصات

1.  المقدمة
     لورنس ج. بوتر، جامعة كولومبيا

2.  فهم السياسة الطائفية في منطقة الخليج
    جاستن جينغلير، جامعة قطر

3.  العالقات الطائفية والهوية السنية في العراق
     بعد الحرب األهلية

     فنار حداد، جامعة سنغافورة الوطنية

4.  الدولة والهويات الطائفية في منطقة الخليج:
    البحرين والمملكة العربية السعودية والكويت

    في منظور مقارن
    لورنس لوير، معهد الدراسات السياسية بباريس

5.  الفصائل الملكية واالستراتيجيات الحاكمة والطائفية
     في البحرين

     كريستين سميث ديوان، الجامعة األمريكية

6.  سياسة الهوية وبناء األمة في عهد السلطان قابوس
     مارك فاليري، جامعة إكستر

7.  البلوش في منطقة الخليج

     ج. إ. بيترسون، جامعة أريزونا

8.  األقليات العرقية والدينية والقبلية في إيران
     لويس بيك، جامعة واشنطن في سانت لويس

1.  Introduction
     Lawrence G. Potter, Columbia University

2.  Understanding Sectarianism in the Persian Gulf
     Justin J. Gengler, Qatar University

3.  Sectarian Relations and Sunni Identity in Post-Civil   
     War Iraq
     Fanar Haddad, National University  of Singapore

4.  The State and Sectarian Identities in the Persian Gulf 
     Monarchies Bahrain, Saudi Arabia and
     Kuwait in Comparative  Perspective
     Laurence Louër, Sciences Po

5.  Royal Factions, Ruling Strategies, and Sectarianism 
     in Bahrain
     Kristin Smith Diwan, American University

6.  Identity Politics and Nation-Building under Sultan Qaboos
     Marc Valeri, University of Exeter

7.  The Baluch Presence in the Persian Gulf
     J. E. Peterson, University of Arizona  

8.  Iran’s Ethnic, Religious, and Tribal Minorities
     Lois Beck, Washington University in St. Louis



السياسة الطائفية في منطقة الخليج | تقرير موجز  1

يسعى هذا الكتاب الستكشاف العالقة بين السياسة والهوية الطائفية في منطقة الخليج. وينظر في موضوع الطائفية على نطاق واسع، 

ويشمل المجموعات العرقية والقبلية وكذلك الدينية. ويمكن بدالً من ذلك اعتبارها سياسات الهوية، التي اكتسبت أهمية متزايدة في 

منطقة الشرق األوسط بشكل عام في السنوات األخيرة وفي منطقة الخليج بشكل خاص. وتشمل العوامل المساهمة في التوترات 

الطائفية الحالية الحرب اإليرانية-العراقية، وسقوط صدام حسين، والربيع العربي في اآلونة األخيرة.

وعلى الرغم من أهمية هذا الموضوع، هناك غياب واضح للتحليل وتحتاج مسائل كثيرة للتوضيح. على سبيل المثال، هل الطائفية 

ظاهرة حديثة أم ظاهرة استمرت على مر التاريخ؟ إضافة إلى أن سنوات الحرب في الوقت الحاضر قد سّيست هوية الجماعات ال 

سيما تلك التي تستند إلى االنتماء العرقي، فكيف تنقل الهوية من حالة سلبية إلى حالة توكيدية؟ وما هي اآلليات المهددة التي تطلق 

الصراع؟ وهل تلعب القوى الخارجية دوراً، وكيف تغير استجابتها النتائج؟ وكم خدمت الحركات الرئيسية مثل حركة النهضة اإلسالمية 

أو الربيع العربي في بروز االنقسامات الدينية والعرقية؟

توجد في  ما  الوطنية، وغالباً  للحدود  عابرة  المجموعات  العديد من  أن  الخليج وهي  للطائفية في منطقة  هناك سمة واحدة 

المناطق الحدودية حيث كانت في الماضي تتمتع بقدر كبير من الحكم الذاتي. وفي فترة ما قبل العصر الحديث، تشاركت الشعوب في 

منطقة الخليج ثقافة بحرية مشتركة واختلطت المجموعات الدينية واللغوية حيث وجد العديد من متكلمي اللغة العربية والمسلمين 

السنة على الجانب الفارسي من الخليج، ووجدت المجتمعات الشيعية الناطقة بالفارسية على الجانب العربي. وقد سبب هذا صعوبة 

في الحديث عن الهوية، حيث تمتلك شعوب هذه المنطقة هويات متعددة يمكن تنشيطها في أوقات مختلفة.

يشكل مشروع الحكومات باختالق الهويات الوطنية والتقاليد أحد العوامل الهامة التي تؤثر على العالقات الطائفية. وورد الشيعة 

ضمن ممالك الخليج على سبيل المثال خارج الحسابات الرسمية. فال يسمح لهم بالخدمة في الشرطة والجيش، وهذا أتاح الطريق لدور 

أهل السنة المجاورين ال سيما البلوش لالنخراط في جيوش الخليج. وتعتز المجتمعات الشيعية في المملكة العربية السعودية والبحرين 

بذكرى "العصر الذهبي" قبل أن يتم غزوهم من قبل الغرباء السّنة في القرن الثامن عشر. وغني عن القول أن ذلك يعزل المجموعات 

المستثناة مثل الشعب السواحيلي في سلطنة عمان واألفارقة والفرس في اإلمارات العربية المتحدة والبحارنة األصليين في البحرين.

التوازن الديني في المنطقة وعزز نفوذ  لقد أدى سقوط حكومة صدام حسين في العراق في عام 2003 إلى تغيير كبير في 

الشيعية.  أقلياتها  التي كانت متخوفة من والء  السنية  الحكومات  أقلق  الشيعة، مما  للعراق حكومة يقودها  إيران. وألول مرة كان 

العربية  الخليج  دول  في  يعيشون  الذين  وأولئك  موحدة،  واحدة  كتلة  الشيعة  يشكل  ال  تهديداً؟  الشيعة  إحياء  يشّكل  هل  ولكن 

منقسمون في والئهم إليران.

إن الصحوة العربية التي بدأت في بداية 2011 وانتشرت بسرعة في كافة أنحاء الشرق األوسط استرعت االنتباه إلى القضايا 

الطائفية مجددا. ومن المثير لالهتمام أن النداءات للتغيير في قيادة الدول العربية كانت بشكل كبير علمانية وليست دينية. وفي حين 

كانت مطالب المعارضة في الماضي تغذيها شعارات مثل "اإلسالم هو الحل" والدعوة لتأسيس الدول اإلسالمية، إال أن جدول األعمال 

الديني كان غائباً بوضوح هذه المرة. ولكن سقوط الطغاة الدكتاتوريين أعاد إيقاد التوترات الطائفية فيما الناس تسعى إلى تصفية 

الحسابات والوصول إلى السلطة، وبشكل خاص في مصر.

إن العوامل التي تؤدي إلى الصراع الطائفي هامة لالستكشاف. ويبدو أن هناك نمطاً من التحدي واالستجابة، والذي فيه النشاط 

المتزايد من جانب فريق واحد يحفز النشاط لفريق آخر غالباً ما يكون الفريق المضاد. وهكذا في العراق، فإن صعود الشيعة منذ 

عام 2003 واالضطرابات األخيرة في البحرين حفزت االهتمام من جانب أهل السّنة في هويتهم الخاصة، وقد أدت إلى البحث عن 

الرموز الثقافية التي يمكنهم بها إثبات هويتهم. وبالمثل، فإن التشيع الذي ال هوادة فيه الذي تروج له الحكومة في إيران والوهابية 

في المملكة العربية السعودية أدى إلى شعبية أكبر للصوفية.

1.   المقدمة
      لورنس ج. بوتر
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ومن الواضح أن االنتماء العرقي غير ثابت أبداً فهو قابل للتكيف وإعادة تعريف نفسه على الدوام. وهناك نقطة هامة في هذا 

الكتاب، وهي أن الخالفات الطائفية والمنافسة تشجعها الحكومات التي تستفيد منها سياسياً. ونظراً لغياب الخيارات البديلة لتشكيل 

مجموعات المجتمع المدني واألحزاب السياسية التي يمكن أن تهدد الحكومة وفق أسس أيديولوجية، انقاد الناس للعودة إلى الهويات 

البدائية مثل القبيلة والدين.

ومن المرجح أن يستمر تصاعد الصراع الطائفي والعرقي في دول الخليج نظراً ألن العوامل التي تؤججه ما  زالت قائمة: الخطب 

الحادة كما تنعكس في وسائل اإلعالم، والصراع أو الصراعات المحتملة، والشرعية السياسية المشكوك فيها للحكام، والتوق لألمان، 

والمشاركة التي ال يتم الوفاء بها. ويجري استغالل مثل هذه التوترات من قبل الحكومات التي تسعى إلى التقسيم للحفاظ على السلطة، 

ومن قبل القوى الخارجية بمحاوالتها المضللة كالواليات المتحدة األمريكية في اآلونة األخيرة لمعالجة تمييز األقليات. ومن المهم 

مالحظة دور الواليات المتحدة في تعزيز الهوية الطائفية بعد الحروب "لتحرير" العراق وأفغانستان.

ومن أجل الضرب على وتر أكثر إيجابية، فإن الدول متعددة األعراق هي القاعدة التاريخية في المنطقة ويبدو من غير المرجح 

أنها يمكن أن تتفكك. فعلى سبيل المثال، على الرغم من تكهن الغرباء عما إن كان العراق سيبقى دولة موحدة، إال أن هذا لم يكن 

الطائفية، كما يتضح من  الهوية  الواقع متوافقة مع  القومية في  الوطنية. إن  الذين هم آمنون في هويتهم  موضع تساؤل للعراقيين 

الشيعة العرب، والصراع ليس حتمياً.

ستبقى منطقة الخليج دائماً بسبب تاريخها وموقعها منطقة تتسم بوجود الجماعات الدينية والعرقية والسياسية العابرة للحدود 

الوطنية. ولألسف، فإن عدم القدرة على االعتراف باآلخر هو جذر العديد من المشاكل. ونظراً للتفاوت الكبير في الحجم والثروة 

بين الدول، يشعر الجميع بالضعف بشكل من األشكال وفي وقت أو آخر. وعلى الرغم من ذلك فإن جذور الصراع العرقي والطائفي 

ليست غامضة، ويمكن بسهولة اتخاذ مجموعة من تدابير بناء الثقة لتخفيف حدة الصراع. وتسلط األوراق في هذا المؤلف الضوء 

على هذه المشكلة التي قلما يتم تناولها وتسرد لماذا ال يمكن تأخير الحلول. إنها تستحق القراءة من قبل جميع الطالب وواضعي 

السياسات في المنطقة.

1996. وهو خريج  عام  منذ  عّلم  كولومبيا، حيث  جامعة  في  الدولية  الشؤون  في  ملحق  مشارك  أستاذ  بوتر هو  ج.  لورنس 

واإلفريقية  الشرقية  الدراسات  مدرسة  من  األوسطية  شرق  الدراسات  في  الماجستير  شهادة  على  وحاصل  تافتس،  كلية 

مركز  في  زائراً  زمياًل  بوتر  كان  كولومبيا.  جامعة  من  التاريخ  في  الدكتوراه  شهادة  على  حاصل  أنه  كما  لندن،  جامعة  في 

وكان   .2012-2011 عامي  خالل  قطر  في  الدولية  الشؤون  كلية  جورجتاون  جامعة  في  واإلقليمية  الدولية  الدراسات 

منها  الخليج،  حول  مجلدات  أربعة  بتحرير  وقام   .1992-1984 األعوام  خالل  الخارجية  السياسة  جمعية  في  المسؤول  المحرر 

 The Persian Gulf in History )Palgrave Macmillan, 2009(f,“The Persian Gulf: Tradition and Transformation,”k Headline Seriesh

التابعة لـمؤسسة الشؤون الخارجية )ديسمبر 2011(.
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تتطلب دراسة الطائفية ضمن السياق الحالي للشرق األوسط نهجاً دقيقاً بل وحذراً. ومع أن بروز الفئات العرقية والدينية في تشكيل 

النتائج السياسية في كافة أنحاء المنطقة واضح، إال أن طبيعة ووظائف الطائفية ال ُتفهم جيداً كظاهرة سياسية وكيف تتفاوت العمليات 

الداعمة لها في ظل القيود المؤسساتية المختلفة. هذا االفتقار إلى إطار تحليلي موضوعي لدراسة تسييس الهويات المنتسبة للجماعات 

عبر السياقات الُقطرية يفضي إلى عقبتين تحليليتين، التوجه نحو الوصف أو السرد للظاهرة الطائفية بدالً من التفسير، إذ يقال أن 

الهويات الدينية والعرقية تؤثر على السياسة عبر "األحقاد المستحكمة" و"التضامن الجماعي" والمشاعر األخرى المتجذرة.

وهذا الميل لتكرار شرح الطائفية بشكل منطقي على أنها نتيجة في حد ذاتها—وهو شق من الجدال ال يقتصر فقط على حكام 

منطقة الخليج ومصالحهم الذاتية—قد شجع من ناحية أخرى االتجاه المعاكس: إنكار األهمية المستقلة للفروق العرقية أو الدينية، 

المناقض  السرد  من  يتضح  وكما  االستشراق.  عن  ومستهجنة  مبّسطة  بكونها  اليوم  ُتنتقد  التي  "طائفية"  لكلمة  الحقيقي  والتجنب 

لالنتفاضة في البحرين، فإن نتيجة هذا االستقطاب التحليلي أن التفسيرات التي ينبغي أن تجمع بين جوانب كٍل من التأويلين تميل 

بدالً من ذلك إلى تفضيل واحد بتشدد على اآلخر. فإما الطائفية تنبع من التوترات والوالءات وهي أكثر مالءمة لمجال علم النفس من 

العلوم السياسية، وإال فإنها ظاهرة مصاحبة ثانوية بالكامل وواجهة خادعة لبعض الصراعات السياسية العامة وقابلة للتوضيح من قبل 

أي شخص على دراية في نظرية األلعاب واالقتصاديات المؤسسية الجديدة.

تهدف الدراسة الحالية إلى حل هاتين المشكلتين القائمتين بشحذ الدقة النظرية التي يتم بها دراسة الطائفية ضمن سياق منطقة 

الخليج. وهي تضع إطارا تحليلياً يختلف عن العالجات الموجودة في ثالث طرق حاسمة. أوالً، في محاولة للتعرف على اآلليات الفعلية 

التي تؤثر بها الطائفية على النتائج السياسية في المنطقة، ال يروق وصف هذه الظاهرة نفسها بشكل خادع. وبهذه الطريقة، ال يتم 

تجنب الخطأ المنطقي من االفتراض أن الطائفية تؤثر على السياسة عبر التوتر والعداوة وغيرها من المشاعر غير المحددة فقط، ولكن 

في المساعدة على توضيح ما يعنيه المرء عندما يتكلم عن "الطائفية"، ويؤمل أنها ستخدم أيضاً في إنقاذ المفهوم من داللته الحالية 

األولية التي عفا عليها الزمن. وثانياً، توّضح كيف أن العمليات السببية موضع السؤال محددة لظاهرة الطائفية، وكيف تختلف هذه 

التباين على  الطابع الشرطي للعملية، بدراسة كيفية مساعدة  الطائفية بشكل نوعي. وأخيراً، فإنها تشدد على  الديناميكات غير  عن 

المستوى الُقطري في التاريخ والتركيبة السكانية والمؤسسات السياسية في شرح لماذا تم تضخيم االختالفات العرقية والدينية في 

بعض المجتمعات ولكن ليس في األخرى.

إنه في شرح طبيعة ووظيفة الطائفية في سياق منطقة الخليج، يجمع هذا اإلطار المنقح ثالث سمات مميزة للمنطقة: مؤسسات 

سياسية واقتصادية فريدة من نوعها تشجع على التعبئة الجماعية على أساس الفئات االجتماعية المنتسبة، فضاًل عن عدم المساواة في 

توزيع موارد الدولة، وعلى هذا المنوال نفسه تراث تاريخي يشوبه الشرخ الديني والسياسي تليه عملية متعمدة ولكن انتقائية لبناء 

الدولة. وأخيراً، منافسة جيوسياسية للنفوذ األيديولوجي والمادي تشمل إيران والدول العربية في الخليج وعمالء كل منهما والمناصرين 

لهما. وبهذا التصور المفاهيمي، يفهم تسييس الهويات الدينية والعرقية ال كقضية من التجارب السياسية للدول، ولكنه تأثير منهجي 

لخصائصها المجتمعية والمؤسسية فضاًل عن البيئة الخارجية.

وهذا التفكير في الطائفية متأصل في التنقيح النظري األساسي للفهم السائد في دول منطقة الخليج. متحدياً قرابة أربعة عقود 

من حكمة مستقاة من نظرية الدولة الريعية، يبدأ هذا التنقيح برفض فكرة عقد اجتماعي ريعي عالمي، موجبه أن حكام اقتصادات 

المحدودة غير  الموارد  الفوائد االقتصادية. وبدالً من توزيع  المواطنين باستخدام  العالمي من  السياسي  الدعم  الريع يسعون لشراء 

الفعالة على كامل المجتمع، ُيالحظ سعي معظم حكام الدول التوزيعية مثل تلك التي في الخليج إلى تعظيم الحصة الخاصة بمكافأة فئة 

محدودة من المواطنين الذين يدعمونهم إلبقائهم في السلطة، بينما بقية السكان وبشكل غير متناسب مستبعدون من المنافع الريعية 

2.   فهم السياسة الطائفية في منطقة الخليج
        جاستن جينغلير
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الخاصة بالمواطنة. وهذا الحافز إلعادة التوزيع المستهدف كبير وخاصة في البلدان التي يرتفع عدد سكانها وينخفض فيها نصيب الفرد 

من إيرادات الموارد، مما يحد من المنفعة السياسية التي كانت لتنتج عن توزيع أكثر عدالً.

وفي المشهد السياسي المجدب في دول الخليج، التي تفتقر إلى األساس االقتصادي للتنسيق الشامل فضاًل عن المؤسسات التي 

يمكن أن توجه مصالح المجموعة، تميل عملية بناء التكتالت إلى تحالفات مبنية على أساس الفئات االجتماعية المنتسبة التي يمكن 

مالحظتها ظاهرياً مثل األسرة والنسب القبلي واألصل اإلقليمي واالنتماء العرقي والديني. ونتيجة لذلك يصبح التعاون السياسي بين 

المواطنين من نفس اإلثنية الدينية مكماًل، وفي الدول التوزيعية بتعداد سكاني منوع ومنتشر إقليمياً يميل اختيار الرابحين والخاسرين 

سياسياً ضمن فئات انتسابهم ذاتها. هذا وال يوجد مساومة ريعية عالمية تربط جميع المواطنين إلى حكام الدول التوزيعية، كما ال ترسم 

الخطوط الفاصلة بين أولئك الذين هم طرف في االتفاق وأولئك المستبعدين إعتباطاً.

وبعد اإلسهاب في هذا التأويل لمنطق االستراتيجية التي تقوم عليها الدولة التخصيصية، يكمل الفصل في القسمين المتبقيين 

الداخلية  الشروط  من  بالعديد  والسياسي  والديني  العرقي  التقسيم  نحو خطوط  المنطقة  في  الهيكلي  التوجه  تعزيز  كيفية  دراسة 

والخارجية التي ساعدت على التوالي بظهور الطائفية التي هي ظاهرة معاصرة. إن العامل الداخلي األول هو المؤسسات السياسية 

التي تميز وفي كثير من الحاالت يتم تصميمها لتشجيع المنافسة السياسية على أساس الفروق االجتماعية الكامنة بدالً من األفضليات 

المشتركة. أما العامل الداخلي الثاني فهو اإلرث الدائم من الروايات الدينية والسياسية المتنافسة التي زادت من تعقيد عملية بناء 

الدولة الحديثة. وسعياً إلى غرس الهويات الوطنية المتماسكة داخل الحدود والتي حددت إلى حد كبير بالمصير والحكام االستعماريين، 

اضطرت معظم دول الخليج إلى اختالق تأويالت رسمية للتاريخ المحلي تمجد بعض األحداث والتقاليد والمثل العليا، وتميز حتماً 

أنواعاً معينة من المواطنة والقومية. وفي حين ال يمكن أن يؤمل تشابه األساطير الوطنية بشكل كامل مع تنوع الشعوب، إال أن الغرض 

منها احتواء مجتمع واحد متسق وواضح خال من معظم هذه الروايات التي تشدد على السنة والهوية القبلية والشيعة العرب. وإنه 

وباستبعاد الهويات التي وضعت في صورة األسر الحاكمة، شيد الشيعة العرب في البحرين والمملكة العربية السعودية فولكلورهم 

الوطني الذي يستند إلى مفاهيم مشتركة من الظلم السياسي والخيانة التي تضرب بجذورها في أسس اإلسالم. وبهذه الطريقة ما يزال 

االنشقاق السياسي الديني من ألفية سالفة يتداخل مع العمليات الجارية للتهميش الوطني لتعزيز االستقطاب المجتمعي على طول 

الخطوط السنية الشيعية.

بين  تخاض  التي  والمادي  األيديولوجي  للنفوذ  األكبر  اإلقليمية  المنافسة  الداخلية في  الديناميكيات  األخير هذه  القسم  ويضع 

بإيفاد  الثورة اإلسالمية  القوى العظمى. ولقد بدأت بعد تهديد  العربية السعودية وإيران وعمالئهما ومناصريهما من ذوي  المملكة 

شيعتها إلى منطقة الخليج، واستعرت عند إجراء تغييرات النظام المتعاقبة في أفغانستان والعراق والتي جعلت األمور تبدو سيئة إلى 

حد كبير، وأعطى هذا التنافس الجيوسياسي مادة أخرى للتمييز الكامن بين السنة والشيعة. وكان ينظر للشيعية العربية والفارسية من 

شبه الجزيرة العربية بالخروج الديني، وينظر إليهم اآلن من قبل بعض الحكام والمواطنين كزنادقة سياسيين من الطابور الخامس الذي 

يخدم توسعية إيران ويوحدهم التضامن عبر الحدود الوطنية والهدف المشترك المتمثل في تمكين الشيعة. ولقد عمل التعداد الشيعي 

المخاوف  هذه  تضخيم  على  نووياً  تسليحها  المحتمل  اإلسالمية  الجمهورية  جانب  إلى  والكويت  والسعودية  والبحرين  العراق  في 

الوجودية، وسرع الخطط لتعميق التكامل السياسي والعسكري بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي. ومع االتجاه األخير في السيطرة 

السياسية بأحداث الربيع العربي، انشغلت المنطقة بأسرها وبشكل متزايد بما سمي "الحرب الباردة الجديدة في الشرق األوسط"، وهو 

صراع تأليب الملكيات العربية السنية ضد أنظمة قيادة الشيعة في إيران والعراق وسوريا في اآلونة األخيرة.
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جاستن جينغلير هو أحد كبار الباحثين في معهد البحوث االجتماعية واالقتصادية المسحّية بجامعة قطر. أكمل في عام 2009 أول بحثاً 

مسحياً من نوعه حول المواقف السياسية في البحرين كجزء من أطروحته لنيل درجة الدكتوراه من جامعة ميشيغان، تحت عنوان 

."Ethnic Conflict and Political Mobilization in Bahrain and the Arab Gulf"

Justin Gengler is a senior researcher at the Social and Economic Survey Research Institute  of Qatar University.  
In 2009 he completed the first-ever mass survey of political  attitudes in Bahrain as part of his doctoral dissertation 
for the University of Michigan,  titled “Ethnic Conflict and Political Mobilization in Bahrain and the Arab Gulf.”
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3.   العالقات الطائفية والهوية السنية في العراق بعد الحرب األهلية
         فنار حداد

استناداً إلى بحوث ميدانية في أوائل عام 2012، تحاول هذه الدراسة أوالً فهم العالقات الطائفية عموماً كشكل من أشكال المنافسة 

بين المجموعات التي تتصل بالنزعة القومية والتمكين والتي تتجلى في الرموز المتنافسة والسرد الذاتي واألمة والدولة. وتحاول هذه 

الدراسة ثانياً تحليل التطور المستمر للعالقات الطائفية في العراق الجديد. وأخيراً، تكشف تطور الهوية العراقية العربية السنية على 

وجه التحديد. وسيوضح هذا الفصل بشكل خاص المحاوالت الرامية إلى بلورة وحشد الهوية العربية السنية العراقية رداً على تأكيدات 

الهوية الشيعية القوية التي غالباً ما ترعاها الدولة، وعلى التعامل على نحو أفضل مع حقائق سياسة الهوية في العراق الجديد.

إن محاوالت فهم الطبيعة المعقدة للديناميكيات الطائفية في العراق تظل مشلولة بالمعتقدات األيديولوجية والتحامل العاطفي. 

وال يزال الخطاب المتعلق بهذا الموضوع يميل إما إلى إنكار أهمية الهوية الطائفية، ويختارون بدالً من ذلك إلقاء اللوم على الغرباء 

والساسة، أو الذهاب بالعراق والعراقيين إلى صراع طائفي مانوي يتخلل جميع جوانب المجتمع والدولة العراقية. وهذه الصعوبة 

الفكرية ملحوظة في معظم التعليقات على الهوية الطائفية والعالقات الطائفية ليس فقط في العراق لكن في كافة أنحاء المنطقة.

ومثل أي فجوة طائفية أخرى تعتبر "بدائية" )كالعرق واللون والقبيلة والدين وما إلى ذلك( فإن النمط والمحتوى والمعنى، 

العوامل  الثبات ولكنها وبدالً من ذلك مستجيبة لما تمليه مجموعة من  الطائفية، أبعد ما تكون عن  الهويات  وقبل كل شيء بروز 

السياقية المتغيرة. وهذا الغموض المتأصل هو ما يجعل الحجج األساسية غير مجدية فإما يضخم أو يتجاهل أهمية الهويات الطائفية 

عبر الزمان والمكان.

ومن أجل فهم العالقات الطائفية يجب أن ندرك أوالً الطبيعة المتغيرة باستمرار للهوية الطائفية، فمعنى أن يكون الشخص عراقياً 

سنياً أو شيعياً اليوم يختلف عما كان عليه في عام 2006 ناهيك عن عام 1906. وثانياً، يجب أن ندرك أن العالقات الطائفية ال يمكن 

فصلها عن عالقات السلطة والنفوذ. ويملي التمكين النسبي أو الهيمنة الكيفية لتجربة العالقات الطائفية على المستوى المجتمعي، 

وتؤثر على مفاهيم الذات والغير، وهي ديناميكية ملحوظة في سائر االنقسامات المجتمعية مثل العرق أو الجنس. وثالثاً، وال سيما في 

سياق العراق، يجب أن ندرك أن الهوية الطائفية ال يمكن فصلها عن الهوية الوطنية. 

وفي حال تفعيل المنافسة بين المسلمين العراقيين السنة والشيعة فإنها وبشكل فوري ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالذكريات التاريخية 

الوطنية وأحاسيس المنافسة لالستحقاقات والملكيات للدولة القومية. ولذلك، وبدالً من التنافس الديني الفطري، فإن المنافسة الطائفية 

وعند نشوئها لديها عالقة ضئيلة مع المعتقدات الدينية والفقه وحتى التاريخ اإلسالمي المحفوظ في الذاكرة، ولكن لديها ارتباط وثيق 

مع تكوينات السلطة داخل الدولة القومية والرؤى التنافسية والمطالبات بحيز وطني مشترك.

وفي عام 2003 وجد العرب العراقيون السّنة أنفسهم ضعيفي التجهيز للتنافس في العراق الجديد. وكانت لغة التظلم اإلثني 

الطائفي والنسب المئوية السكانية اإلثنية الطائفية غريبة لمعظم العراقيين العرب السّنة. نتيجة لذلك، وبعد عام 2003 جاءت ثقافة 

الهوية الطائفية والتظلم الطائفي سواء بشكل متعمد أم ال على حساب العرب السّنة، تحديداً ألنهم لم يملكوا أسطورة متفردة للتظلم 

الطائفي في بيئة سياسية عّرفت إلى حد كبير الضحايا على طول الخطوط العرقية والطائفية. ومنذ ذلك الحين، غذت األهمية السياسية 

للهوية الطائفية وسياسات السلطات العراقية وسلطات االحتالل وانعدام االستقرار المستمر—مثل الحرب األهلية خالل عامي 2006-

2007—شعوراً بالتطويق بين العراقيين العرب السنة الذين شهدوا تباعاً ترسيخ الهوية السنّية في العراق والترسيخ بها على نحو لم 

يسبق له مثيل. وقبل عام 2003، أبطلت وقائع التمكين النسبي الحاجة إلى إنشاء هوية عراقية متماسكة وتحديداً السنية، وبقدر ما 

يتعلق بكثير من السنيين وفي تناقض صارخ مع العديد من مواطنيهم الشيعة افتقرت الهوية الطائفية ببساطة إلى صالتها السياسية. 

وغني عن القول أن هذا وضع أهل السّنة في وضع غير مؤات من المنافسة الطائفية التي ازدهرت منذ عام 2003.
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تنظر هذه الدراسة في تركيز السياسة الطائفية والمنافسة الطائفية على رمزية سياسات الهوية ورمزية الطائفة. وتسعى التصورات 

المرتكزة على الطائفة في العراق أو القوميات العراقية الطائفية في نهاية المطاف إلى التحقق من التمثيل الجماعي للعراق والعكس 

بالعكس. وهذا يتحقق بشكل أساسي من خالل التأكيد على رموز الطائفة المحددة واالبتكار التاريخي العام ومن خالل أجهزة الدولة 

التي تهدف في نهاية المطاف إلى تعزيز االنسجام بين القومية الطائفية وقومية الدولة الرسمية. وقد دخل العراقيون السّنة العرب هذا 

السباق مع عقبة: وهي حداثة هوية المجموعة العراقية السّنية ما يعني أن الهوية السّنية لديها القليل من األساطير المميزة للجماعة 

والرموز للتنافس مع التراث الرمزي الغني الذي تتمتع به الهوية العراقية الشيعية. وفي هذه الدراسة نظرة على تطور إحساس العراقية 

السنية لمفهوم "نحن" المستند إلى شعور عميق بظهور التظلم، واألهم من ذلك، تنظر هذه الدراسة في إنشاء الرموز واألساليب للتعبير 

عن هذا التطوير لإلحساس بالذات النامي بالنفس.

أن  إلى  اإلشارة  كبير. وهنا تجدر  إلى حد  الطائفية  الهوية  القريب تضاؤل  المستقبل  العراق في  أن يشهد  المحتمل  ومن غير 

المنافسة الطائفية ليست بالضرورة نقيضاً للتماسك االجتماعي. ونظراً الستمرار اشتراك العراقيين العرب في مفهوم الدولة القومية 

التي ينبغي أن يسمح لها بطريقة سلمية حتى إن  المتنافسة  العراقية كالوسيط بين المذاهب  القومية  العراقية، يحتمل أن تتصرف 

كانت تنافسية تأكيد األساطير الطائفية والرموز. ومع ذلك، وكما سوف يتضح في هذه الدراسة، أنه ومن أجل أن تفي القومية العراقية 

ذلك االحتمال يتوجب أن ينظر إليها على أنها محايدة فيما يخص الطوائف. ومع ذلك فالوضع اليوم أنه في حين غالباً ما تعلن الدولة 

موقفاً لمكافحة الطائفية، إال أن مطالباتها إلى الشمولية العالمية تضيع هباء بسبب تأكيد الهوية العراقية الشيعية الواضح في األماكن 

العامة وأجهزة الدولة، وبالتالي وسواء بطريقة متعمدة أم ال تنسب الهوية الطائفية للعراق ويبعد أولئك الذين ال يوافقون على الهوية 

الطائفية التي ُينادى بها.

وهو   .1996 منذ  عّلم  حيث  الوطنية،  سنغافورة  جامعة  في  األوسط  الشرق  معهد  في  باحث  زميل  هو  حداد  فنار 

مؤلفاته: تشمل  لندن.  جامعة  في  ماري  كوين  كلية  في  الدولية  والعالقات  السياسية  العلوم  قسم  في  زائر  باحث  زميل  أيضاً 

.Sectarianism in Iraq: Antagonistic Visions of Unity )London: Hurst & Co., 2011(f

Fanar Haddad is Research Fellow at the Middle East Institute, National University  of Singapore. He is also Visiting 
Research Fellow at the School of Politics and  International Relations, Queen Mary, University of London. His 
publications include  Sectarianism in Iraq: Antagonistic Visions of Unity (London: Hurst & Co., 2011). 
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السعودية  العربية  والمملكة  البحرين  الخليج:  منطقة  في  الطائفية  والهويات  الدولة    .4
مقارن منظور  في  والكويت 

           لورنس لوير

إن الطبقات العليا من النسيج االجتماعي يهيمن عليها أولئك الذين ينحدرون من أصل عربي نقي "أصلي" أي ينحدرون من واحدة 

من التجمعات القبلية الكبيرة الناشئة في أواسط الجزيرة العربية، وأيضاً أولئك الذين ينتمون إلى الحضر، المجموعة بارزة المكانة 

وسياسية،  ديموغرافية  أقلّية  الست  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  جميع  في  والشيعة  وتحضراً.  استقراراً  السكان  وأول  االجتماعية 

وُتقصى األغلبية السكانية الشيعية البحرينية عن المواقع المؤسساتية األقوى إضافة إلى القطاعات الحساسة من اإلدارة التي يتبوأها 

إما أعضاء الساللة الحاكمة السنّية أو سّنة من الخلفيات االجتماعية والعرقية الوطنية المختلفة.

وهذا ناتج بشكل رئيسي عن تاريخ التشكيل الرسمي في المنطقة، وهذه الحقيقة األساسية يجب أال تقودنا لالعتقاد بأن الشيعة 

في كل مكان في الخليج يتعرضون إلى األشكال المختلفة من التمييز على أساس الطائفة. إن مجرد انتماءهم إلى تيار إسالمي مختلف 

عن الحكام ال يشكل دائماً السبب الرئيسي وراء حصولهم على فرص أقل للوصول إلى المناصب المؤسسية الهامة من مواطنيهم السنة، 

والمملكة العربية السعودية هي االستثناء وليست القاعدة في هذا الصدد. النظام الملكي الخليجي هو الوحيد الذي تستند فيه هوية 

الدولة.  النطاق مدعومة من قبل  تمييز طائفي واسعة  إلى سياسة  السنية، وأدى ذلك  الدينية  للمعتقدات  إلى قراءة محددة  الدولة 

وعندما توجد مثل هذه السياسات في أماكن أخرى، فإنها تستند إلى دوافع خالف الكراهية الدينية أو رفض اآلخر.

ويهدف هذا الفصل، وباالستناد إلى حاالت البحرين والمملكة العربية السعودية والكويت وهي ثالث دول خليجية يتخذ فيها 

االنقسام السني/الشيعي أهمية اجتماعية وسياسية، إلى تحديد األسباب الجوهرية المختلفة وراء مكافحة التشّيع التي ترعاها الدولة. 

ويبين التحليل المقارن للحاالت في البحرين والمملكة العربية السعودية والكويت أن عالقة الشيعة بالدولة في منطقة الخليج متباينة 

ومتغايرة جداً. والعامل المدروس الرئيسي في شرح األوضاع المختلفة في البلدان الثالثة هو شروط تشكيل الدولة من القرن السابع 

عشر والثامن عشر فصاعداً. إن دولتي البحرين والمملكة العربية السعودية اللتين تبنتا سياسات معاداة شيعّية واسعة النطاق وصارخة، 

قد ُأسستا بعد عمليات غزو كان خاللها الشيعة على جانب المهزومين وأدخلوا في النظم السياسية التي ُنّظمت أولياً بشكل كبير لكي 

تكافئ الفاتحين على حساب المحتل. وعززت الفجوة السنية/الشيعية نتيجة تداخلها بالهويات االجتماعية المستقطبة األخرى.

أما في حالة الكويت، فإنها تبين—على نقيض ما سبق—كيف كان لعملية تشكيل الدولة استناداً إلى التجميع التدريجي لقطاعات 

الشيعية.  الطوائف  الحكام ومختلف  بين  االستقطاب  نوع من  أي  أثر في تجنب  والدينية  اإلثنية  الخلفيات  السكان من مختلف  من 

والتاريخ المستند لتشكيل المعارضة نحو االستبدادية الساللية وتبني مؤسسي الكويت من العوائل السنية مبادئ القومية العربية لعب 

دوراً مركزياً رئيسياً أيضاً في فهم التحالف القديم بين ساللة الصباح الحاكمة والشيعة. وكان القصد من هذا حماية الحكام من ِقبل أقلية 

التجار السنة ضد خرق المعارضة والشيعة للموقف المناهض إليران، حيث أن في هذه الحالة تأتي معاداة الشيعة في المقام األول من 

المجتمع وعليه ينظر الشيعة إلى الدولة كمالذ.

ولقد أظهرت الحاالت الثالث، على الرغم من اختالفها، أن الحكام السنة حتى وإن رعوا الممارسات التمييزية تجاه الشيعة يمكنهم 

الواقعية" للنظام السعودي عندما  التي يقتضيها الحكم. وما أطلقت عليه "الطائفية  إظهار مرونة قصوى عندما يواجهون الضرورات 

يتعامل مع مواطنيه الشيعة خير تعبير في هذا الصدد. وفي البحرين، فإن االستخدام االستراتيجي للهوية الطائفية الشيعية للتصدي 

لتأثير الحركات القومية العربية والماركسية مثال آخر على أن النظام البحريني ولوقت طويل لم يعتبر التعبير العلني للفرق الشيعي 

مشكلة. وذات الشيء واضح في الكويت، كما أن العالقات التي طورها الملك عبد الله ملك المملكة العربية السعودية مع الشيعة في 

أعوام األلفية الثالثة ضمن سياق تعاقب الساللة الحاكمة هي مثال أيضاً على أنه يمكن أن ُينظر لتجار الهوية الشيعية على أنهم حلفاء 

للحكام داخل األسر الحاكمة.

الحكام  في تعديل مواقف  رئيسياً  اإلقليمي دوراً  السياسي  الجغرافي  السياق  التغيرات في  الثالث، لعبت  الحاالت  وفي جميع 

الواقعية والخّيرة أحياناً. ومن الثمانينات فصاعداً، فإن ظهور الثورة اإليرانية التي بعدها صاغت إيران سياسة خارجية استعملت فيها 
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الهوية الطائفية الشيعية كأداة تأثير إلى جانب التطرف من بعض الحركات اإلسالمية الشيعية قد دفعت لتعظيم مسألة السؤال الشيعي. 

الشبكات  السلطة في بغداد وعزز  الشيعية باستالم  الذي سمح للحركات اإلسالمية  العراق في عام 2003  النظام في  التغيير في  إن 

اإليرانية للتأثير في الشرق األوسط العربي، قد زاد تفاقم هذه الظاهرة التي ُينظر فيها للشيعة من قبل زمالئهم المواطنين السّنة ليس 

فقط كأتباع لممارسات دينية غير مألوفة إلى حد ما ولكن كطابور خامس إليران.

مركز  إلى  انضمت  وقد   .)CAP( الخارجية  الشؤون  وزارة  في  السياسات  تخطيط  إلدارة  دائمة  مستشارة  لوير هي  لورنس 

تحرير  رئيسة  وكانت   ،2003 عام  في  بباريس  السياسية  الدراسات  لمعهد  التابع   )CERI( الدولية  والبحوث  الدراسات 

2006. وهي تدرس حالياً دورات عن القومية والعرقية في الشرق  Critique Internationale منذ عام  مشاركة في نشرة 

الخصوص  وجه  وعلى  األوسط  الشرق  في  العرقي  واالنتماء  الهوية  سياسات  على  أبحاثها  مجال  في  لوير  وتركز  األوسط. 

مؤلفاتها: وأحدث  واإلثنية.  والطائفية  الخليج  دول  في  والسياسية  االجتماعية  والتغيرات  والسياسة  الشيعي  اإلسالم 

.Transnational Shia Politics: Political and Religious Networks in the Gulf )London: Hurst & Co., 2008(f

Laurence Louër is a permanent consultant for the Policy Planning Department of the Ministry of Foreign 
Affairs (CAP). She joined the Center for International Studies and Research CERI/Sciences Po in 2003, and 
has been co-editor-in-chief of Critique Internationale since 2006. Louër  currently teaches courses on nationalism 
and ethnicity in the Middle East. Her area of research focus is on the politics of identity and ethnicity in the 
Middle East, and in particular on Shia Islam and politics, social and political changes in the Gulf monarchies, 
and communitarianism and ethnicity. Her most recent publication was Transnational Shia Politics: Political and 
Religious Networks in the Gulf (London: Hurst & Co., 2008).
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5.   الفصائل الملكية واالستراتيجيات الحاكمة والطائفية في البحرين
        كريستين سميث ديوان

كشفت المظاهرات التي اندلعت في البحرين في أعقاب االنتفاضة التونسية والمصرية عن السخط السياسي واسع النطاق في الجزيرة 

الحاكمة. إن الضغط من أجل تسوية سياسية مع  السياسية الصارخة داخل أسرة آل خليفة  البحرين، واالنقسامات  الصغيرة، مملكة 

المعارضة السياسية في البحرين بدأه األمير سلمان بن حمد آل خليفة وتمت مواجهته من قبل رئيس الوزراء العتيد الشيخ خليفة بن 

سلمان آل خليفة وفصيل آخر معروف محلياً باسم الخوالد المتمركز في قوات الدفاع والديوان الملكي. وفشل المفاوضات السياسية 

التي قاطعها تدخل قوات درع شبه الجزيرة تحت القيادة السعودية أنذر بارتفاع هؤالء المتشددين على المعتدلين برئاسة ولي العهد. 

وأشار هذا أيضاً لظهور طائفة أيديولوجية استثنائية إقصائية جديدة في البالد.

الحاكمة  الفصائل  تأثير  في  التأمل  خالل  من  "المتشددين"  مقابل  "المعتدلين"  تحليل  في  التعمق  إلى  الدراسة  هذه  وتسعى 

والمنافسة الداخلية بينهم و بين حلفائهم الخارجيين على العالقات الطائفية داخل البالد. وإنني أرى أن الصراع الطائفي ليس ببساطة 

نتيجة لالنقسامات الطائفية المستحكمة، ولكنه بدالً من ذلك نتيجة طبيعية لالستراتيجيات الحاكمة. وهذه الخيارات السياسية المرتبطة 

الطائفية. وعالوة على ذلك،  االنقسامات  بروز  تأثير عميق على  لها  االقتصادية والمشّكلة من وجهات نظر عالمية مميزة  بالمصالح 

تمتد هذه االستراتيجيات الحاكمة للتحالفات مع القوى الخارجية من أجل إعادة تشكيل الحقل السياسي المحلي. وفهم هذه الفصائل 

الملكية ومواقعها االستراتيجية داخل مملكة البحرين اآلخذة في النفاذ من الثروة النفطية والمتعرضة للمنافسات اإلقليمية هو أمر 

حاسم لتقييم احتماالت المصالحة االجتماعية والسياسية والقنوات األفضل لتحقيق ذلك.

ومنذ األيام األولى لغزو آل خليفة للجزيرة، ميزت العالقات بين الحاكم والمحكوم بالقبيلة والمجتمع العرقي الطائفي وأدوارها 

المختلفة في اقتصاد البحرين المعتمد على نخيل التمر والغوص بحثاً عن اللؤلؤ. وعلى الرغم من أن المؤسسات اإلدارية واالقتصادية 

في البحرين تحولت تماماً بواسطة العمليات البريطانية الرامية لتشكيل الدولة وبدء اقتصاد النفط، إال أن هذه األنماط األولى للسلطة 

العشائرية والتنظيم االجتماعي أظهرت مرونة مدهشة في المحافظة على بروز سياسات الهوية داخل الدولة الريعية المتطورة.

ولقد كانت سلطة وصالحيات آل خليفة في هذا النظام منقطعة النظير. إذ سمحت سيطرتهم على النفط واألرض بالحصول على 

نخبة العمالء من كل المجتمعات، فيما قدمت عالقاتهم المتميزة مع الحكومات الخليجية األخرى الدعم الخارجي الحيوي. وقد جسد 

منذ أمد بعيد رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان في البحرين هذه االستراتيجية كقاعدة، ماداً نفوذه من خالل رعاية العالقات مع 

قادة األعمال التجارية في البحرين ومن خالل العالقات الشخصية مع النخبة الحاكمة في السعودية.

وفيما كان هذا األسلوب من الحكم قبلياً ال دينياً، وجد العرب الشيعة المعروفين باسم البحارنة أنفسهم في وضع غير مؤات. 

فقد تباطئت االستثمارات العامة في قراهم الريفية، وافتقر البحارنة إلى كل من امتيازات التواصل الموجودة لدى القبائل والشبكات 

المهنية للمجتمعات الحضرية.

وتركت الشكوك حول والء الشيعة في أعقاب الثورة اإليرانية البحارنة أكثر استبعاداً في أمور التوظيف الحكومي في الوزارات 

ذات الصلة باألمن. ووجد تفقيرهم النسبي وقيادتهم الدينية القوية تعبيراً في االحتجاجات الشعبية التي عمت البحرين في منتصف 

التسعينات من القرن العشرين.

إلى  المعلن  الملك  واستراتيجية حكم جديدة. وسعى  للقيادة  األمير حمد في عام 1999 تحديات جديدة  هذا وجلبت خالفة 

استمالة المعارضة من خالل مشروع إصالح سياسي راسخ في ميثاق العمل الوطني. وقام ابنه وخليفته المعّين األمير سلمان بتمديد 

هذا الجهد اإلصالحي في االقتصاد من خالل مبادرات جديدة لتدريب وتوظيف عدد أكبر من العمال البحرينيين وتشجيع مزيد من 

التنويع من خالل االستثمار الدولي. وهذا المشروع االقتصادي له دوافع سياسية إضافية تتمثل في بناء قاعدة مؤسسية تتحدى سلطة 

رئيس الوزراء وتعزيز الحكم الذاتي في البحرين من المملكة العربية السعودية. وهذا حظي بتأييد الفئات الشيعية العاملة والمهنية 
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بسبب زيادة اعتمادهم على العمل في القطاع الخاص، فضاًل عن السنيين المهتمين بالتنمية، ال سيما الشباب المحدثين الذين كانت 

تجذبهم الرؤية العالمية والمنح الدراسية الدولية المقدمة من ولي العهد.

إال أنه وفي حين عمل ولي العهد إلدماج الشيعة في مشروعه الوطني، عمل فصيل آخر من األسرة الحاكمة على استبعادهم. 

وراقب قائد قوة دفاع البحرين المشير الركن خليفة بن أحمد آل خليفة وشقيقه وزير الديوان الملكي خالد بن أحمد بن سلمان آل 

خليفة الصعود الديمقراطي للسلطة الشيعية في العراق بكثير من الحذر. وكشفت فضيحة تقرير البندر عن التدابير المتخذة من جانب 

الحلفاء الخوالد بمساعدة اإلسالميين السنة لمواجهة التهديد الديموغرافي لألغلبية الشيعة في البحرين من خالل استراتيجية تجنيس 

السنة والتحويالت والبرامج اإلعالمية المنسقة لتشويه سمعة المعارضة الشيعية.

الخوالد  الوقت نفسه شكل  العهد الجديد في االلتئام في تحالف إصالح موضوعي. وفي  ائتالف ولي  وخالل االنتفاضة، أخفق 

ورئيس الوزراء ائتالفاً أكثر تماسكاً، وتلقوا دفعاً حاسماً من تدخل الدولة السعودية التي تشترك معهم في مخاوفهم من تمكين الشيعة. 

وتبع ذلك حملة عقابية لتطهير الشيعة من وظائف الدولة والجامعات والجمعيات المهنية والبلديات. وبينما أسكتت حمالت الوالء 

المعارضة، تخللت خطابات أكثر أيديولوجية جديدة الحديث العام. وكانت إجراءات الدولة مصحوبة بتعبئة السنة داخل المجتمع بما 

في ذلك عمليات مقاطعة الشركات الشيعية وخرق الحمالت ضد الوساطة األجنبية أو المحلية.

إن صعود الطائفية الجديدة المرتبطة بالخوالد يمثل رفضاً للمشروع األممي لسمو األمير وتبرؤاً من الواقعية السياسية للحرس 

القديم ربطاً برئيس الوزراء. كما أن إضعاف األعمال التي تدعمها المؤسسات االقتصادية وسياسات ولي العهد، وْخفت نداء البحرين 

كمركز تجاري دولي ُتقوي خصومه الملكيين. وارتفاع حالة أمن الدولة والدفع للوحدة مع المملكة العربية السعودية يعكسان ميزان 

القوى الجديد هذا. ويشيع ضمنياً أن الفتنة الطائفية أمر ال مفر منه في مملكة جزيرة صغيرة ذات أغلبية شيعية حكمتها أقلية سنية. 

إال أنه وحتى تحت شروط االستبدادية الملكية تستطيع أن تظهر األنماط المختلفة جداً من العالقات الطائفية. وتولد المنافسة بين 

الفصائل الملكية استراتيجيات حكم مميزة تربط تحالفات دولية بائتالفات محلية من خالل وجهات النظر العالمية المتماسكة التي 

تدعمها المؤسسات المحلية. وتوضح مرحلة "قبل" و"بعد" انتفاضة دوار اللؤلؤة في البحرين التغيرات الهائلة التي يمكن أن تولدها 

هذه التحوالت.

يف  لدولية  ا لخدمة  ا كلية  يف  واإلقليمية  رنة  ملقا ا لدراسات  ا يف  مساعدة  أستاذة  هي  ديوان  سميث  كريستني 

لعربية  ا لسياسة  ا يف  ومتخصصة  لدولية  ا لعالقات  وا رنة  ملقا ا لسياسة  ا من  كل  يف  وتعمل  األمريكية.  لجامعة  ا

l : بينها ومن  لعريب،  ا لخليج  ا يف  لسيايس  ا د  واالقتصا لسياسة  ا حول  املنشورات  من  لعديد  ا ديوان  ولدى  واإلسالمية. 

“Sovereign Dilemmas: Sovereign Wealth Funds in Saudi Arabia”, Geopolitics 14, no. 2 )April 2009(;  

“The Gulf Comes Back to Earth", Middle East Report )Fall 2009(; l“Bahrain’s Shia وfQuestion,” 

Foreign Affairs )March 2011(, “Kuwait’s Impatient Youth Movement," j Foreign Policy )July 2011( f.

بعنوان  الخليجي  التعاون  مجلس  يف  اإلسالمية  املرصفية  ظهور  عن  كتاب  نص  من  االنتهاء  بصدد  حالياً   هي 

 .F r o m  P e t r o d o l l a r s  t o  I s l a m i c  D o l l a r s :  I s l a m i c  F i n a n c e  i n  t h e  A r a b  G u l f k

وحصلت ديوان سابقاً عىل زمالة ما بعد الدكتوراه القطرية يف جامعة جورجتاون. وقد تلقت شهادة الدكتوراه يف العلوم السياسية 

الدولية املتقدمة. الدولية من كلية جونز هوبكنز للدراسات  من جامعة هارفارد وحاصلة عىل درجة املاجستري يف الشؤون 
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6.   سياسة الهوية وبناء الدولة في عهد السلطان قابوس
        مارك فاليري

حكم السلطان قابوس ُعمان منذ اإلطاحة بوالده بدعم من البريطانيين في يوليو 1970. وانخفض مجال مناورة الحاكم الجديد فيما 

يتعلق بالبريطانيين إلى حد أدنى، كما ضعفت شرعيته عند الشعب العماني. وفي هذا السياق، يكمن بناء الدولة في صلب المشروع 

السياسي الذي أنشأه السلطان قابوس كوسيلة لتأكيد سلطته على كامل المنطقة. واستندت سياسة بناء الدولة على هدف رئيسي واحد: 

اللغوية التي  أن يجعل قابوس من نفسه صاحب السيادة الطبيعية والفرد الوحيد القادر على جمع كل الجماعات الدينية والعرقية 

تقع داخل األراضي العمانية. بيد أن السياسة الطائفية، التي تفهم على أنها عملية تفعيل الهويات االجتماعية-السياسية دون الوطنية 

)كالهويات اإلثنية واللغوية والدينية إلخ( إما بواسطة النظام أو بواسطة الجهات السياسية الفاعلة غير التابعة للدولة، كانت دائماً بعداً 

رئيسياً للسياسة العمانية. وإن كانت الهوية الطائفية نادراً ما سّيست علناً في عهد السلطان قابوس، إال أن المناقشات لم تتوقف حول 

والء كل مجموعة لألمة العمانية.

وفي هذا الفصل وبعد العرض الموجز للتنوع العرقي والديني للسكان العمانيين أقوم، وبشكل أبعد ما يكون عن محو الوالءات 

دون الوطنية، بتحليل كيفية ظهور دولة قومية في عمان تتمحور حول شخصية الحاكم الجديد وتتشارك مع الهويات دون الوطنية 

بغية الحفاظ على النظام االجتماعي القديم بينما تقصي هذه الهويات أي احتمال ضرر سياسي للنظام الجديد. وسياسة هذا النظام من 

التالعب باالنتماءات الطائفية قد منعت منذ فترة طويلة إمكانيات االنتشار االجتماعي والسياسي على معايير أخرى غير هذه الهويات 

من خالل توجيه المطالبات والمطالب لهذه الهويات، وقد منع الحاكم االنتشار العرضي وفقاً للطبقة االجتماعية أو األيدولوجية، وذلك 

سمح لقابوس بأن يكون الوحيد القادر على االدعاء بأنه يجسد المجتمع السياسي كله.

ثم تناقش هذه الورقة البحثية أن هذه "اللعبة الطائفية" التي تدعم االستقرار لهذا النظام قد أظهرت اآلن حدودها. أوالً، لقد 

أثبتت فشلها في تخفيف التوترات االجتماعية على مدى السنوات العديدة الماضية وعلى األخص لم تمنع ظهور األصوات المضادة 

كما اتضح في عام 2011. وعلى نطاق أوسع، إذا كان التعبير العلني عن هذه الهويات الطائفية يمثل تهديداً إال أنه اآلن تهديد للنظام 

السياسي نفسه وللقواعد التي فرضها النظام—وهو نظام ملكي في يد رجل واحد من دون موازنة مقابلة ودون أي إمكانية للتعبير 

البديل—وهي قواعد غير متضمنة في إطار األمة الراسخ.

اعتمدت شرعية السلطان قابوس الشخصية منذ منتصف السبعينات على بناء دولة عمانية وأمة عمانية. ومع تحقيق إنجازات 

ملحوظة في التقنية، واالقتصاد، والتنمية االجتماعية كان هناك إعادة صياغة لألطر المرجعية للهوية حول شخص قابوس وقد حددت 

في التاريخ الجديد مع دولة الرعاية االجتماعية المعاصرة وبالتالي مع سلطنة عمان نفسها. واستهدفت إعادة صياغة التاريخ هذه تطبيع 

حكمه ومنع ظهور أي بديل للنظام القائم باسم متطلب الوحدة الوطنية وراء الحاكم ومنع تهديد الفتنة )االنقسام(. ومع ذلك، وبشكل 

الجديد  السياسي  النظام  بإدماجها في  إلى مصلحته  إلى تحويلها  الحاكم  الوطنية، فقد سارع  الهويات دون  أبعد ما يكون عن تدمير 

واستخدامها لتعزيز سلطته. وسعت هذه السياسة الطائفية في عمان إلى إتباع الوالءات دون الوطنية في الدولة مما يجعلها تعتمد 

اعتماداً كاماًل على لعبة سياسية يحكمها النظام ويحدد قواعدها. وبهذه الطريقة تحرر الحاكم من القيود التي يفرضها قادة المجتمع 

ويمكن وحده أن يدعي أنه الحكم فوق الوالءات الصغرى كلها.

جميع  كأفق  الُعمانية  األمة  فكرة  فرض  أنه  قابوس  للسلطان  الرئيسية  اإلنجازات  أحد  أن  شك  أدنى  هناك  يكون  أن  يمكن  وال 

االستراتيجيات االجتماعية والسياسية الفاعلة وكإطار جماعي لالنتماء. وحتى إعادة االستقطاب باالستناد إلى الهويات الطائفية )المجموعات 

اإلثنية-اللغوية واإلقليمية والطوائف الدينية إلخ( التي لوحظت في السنوات الخمس عشر الماضية لم تعارض الدولة بل كانت مكملة لها 

وهي تمثل وسيلة جديدة لتحديد المواقع في جوهر النظام السياسي العماني. وبينما الفرص للثروة التي يمكن أن تقدمها الدولة آخذة في 

التضاؤل يسعى الجميع إلى توطيد ارتكازهم على األمة العمانية إلظهار عمانيتهم. وقد نفذت هذه االستراتيجيات باسم األمة العمانية وفي 

إطار التعريف بها لذلك فهي دليل على أن الشعور الوطني والدولة العمانية مناسبان تماماً كمراجع للفكر.
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ومع ذلك، قد أظهر الربيع العماني أن سياسة التغليف طويلة األجل هذه، التي تهدف إلى منع أي مطالبة اجتماعية أو ظهور 

محصنة ضد  الداخلية  المحافظة  كانت  لماذا  تفسر  أن  يمكن  الطائفية  السياسة  هذه  كانت  فإذا  وصلت حدها.  قد  بديلة،  خطابات 

الشابة يترددون في ضمان إدامة نظام  المجتمع وبخاصة بين األجيال  االحتجاجات في عام 2011، ال شك أن قطاعات متزايدة من 

يشعرون بأنهم مستثنون فيه من القرارات السياسية واالقتصادية التي تدخل البلد لعصر جديد. ولقد ثبت بالتأكيد أن هذه السياسة 

العمل( أو  العاطلون عن  المهرة والعمال  )العمال غير  الطبقة االجتماعية  المسيسة على أساس  الهويات  غير قادرة على منع ظهور 

األيديولوجية الدينية )اإلخوان المسلمون والسلفيون والمسلمون اإلباضيون( التي تعيد اإلمعان في نظام "فرق تسد" القديم.

مارك فاليري هو محاضر في االقتصاد السياسي للشرق األوسط في معهد الدراسات العربية واإلسالمية في جامعة إكستر. وهو مؤلف 

.....>.......Oman: Politics and Society in the Qaboos-State )New York: Columbia University Press, 2009(f

Marc Valeri is Lecturer in Political Economy of the Middle East at the Institute of Arab  and Islamic Studies at 
the University of Exeter. He is the author of Oman: Politics and Society in  the Qaboos-State (New York: Columbia 
University Press, 2009). 
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إن أغلب الظن أن هناك ثالثة عوامل دفعت بهجرة البلوش إلى البلدان العربية في منطقة الخليج. العامل األول، وربما األكثر أهمية، 

هو االتجاه العام للمجتمعات اإلثنية أو الطائفية لالنتشار في األراضي المجاورة. وقد كان هذا صحيحاً خاصة بالتحرك ذهاباً وإياباً في 

منطقة الخليج من قبل الجماعات العربية التي استقرت على الساحل اإليراني والمناطق الداخلية لقرون عديدة، ومن قبل المجموعات 

الفارسية التي أقبلت أوالً كتجار ثم كعمال وأقاموا في المدن الساحلية العربية الممتدة من الكويت إلى دبي. ويسلك هذا النوع من 

الهجرة على المدى األطول نمط هجرة من مناطق على طصول الساحل اإليراني إلى أقرب النقاط المطلة على الساحل العربي. وهكذا، 

تنتشر ساللة البهبهاني في الكويت والبوشهري في البحرين والبستكي في دبي. ومن خالل هذا المنطق، ليس من المستغرب أن نسبة 

كبيرة من سكان ساحل الباطنة في سلطنة عمان على خليج عمان هم من البلوش.

المرتزقة كجنود وخدم  البلوش  العسكرية، إذ عمل  البلوش  الخليج يتعلق بسمعة  البلوش في منطقة  الثاني الستقرار  والعامل 

مسلحين في خدمة أكثر من حاكم خليجي واحد لكن خصوصاً حكام عمان، حيث ُسّجل وجودهم مع األئمة اليعربيين في القرنين 

السادس عشر والسابع عشر. واستمر التجنيد المباشر للبلوش لفترة طويلة من القرن العشرين في عمان والبحرين. والعامل في هذه 

العملية الفريدة من نوعها في عمان هو ملكية السلطنة ألكثر من قرن ونصف من الزمان لمقاطعة جوادر على ساحل بلوشستان.

أما العامل الثالث فيتعلق بهجرة العمالة إلى منطقة الخليج خالل عصر النفط. وفي حين لم تكن أعداد البلوش في هذا الصدد 

كبيرة كالباكستانيين والهنود والبنغالديشيين والسريالنكيين وجنسيات آسيوية أخرى، إال أنه يمكن العثور على العمال البلوشيين في 

جميع دول الخليج. وكانوا هناك يعملون كعمال غير مهرة ورجال شرطة وصيادين وفي حقول النفط وفي المزارع.

هذا وكانت سلطنة عمان البلد الوحيد في منطقة الخليج حيث يعيش البلوش في غنى وإسراف وقد فعلوا ذلك لفترة طويلة ولكن 

غير محددة من الزمن. وفي حين تركز البلوش في منطقة العاصمة وعلى طول ساحل الباطنة على خليج عمان، كان هناك جماعات 

صغيرة من البلوش منتشرة في جميع أنحاء النصف الشمالي من البالد. وتم تجنيد البعض في الفترة األخيرة كجنود من جوادر العمانية 

على ساحل مكران في إقليم بلوشستان الباكستاني حتى عام 1958.

 للسكان البلوش أصل أكثر حداثة في أماكن أخرى. وصل العديد من هؤالء في البحرين كجنود أو شرطيين ويتركز هذا المجتمع 

الصغير حول مسجد وناٍد. وفي دولة اإلمارات العربية المتحدة يقيم مجتمع بلوش ملحوظ من أصل إيراني في مدينة كلباء على خليج 

عمان على الرغم من أن اآلخرين انتشروا في جميع أنحاء اإلمارات العربية المتحدة. وفي جميع الدول الخليجية باستثناء عمان، وكما 

هو الحال لدى الجاليات األجنبية األخرى، ال يلعب البلوش أي دور في السياسة المحلية، وبسبب ضعفهم الحاد وخوفهم من إلقاء القبض 

عليهم وترحيلهم فإنهم يتجنبون أي نشاطات سياسية تتعلق بأوطانهم.

 ج. إ. بيترسون هو مؤرخ ومحلل سياسي متخصص في شبه الجزيرة العربية والخليج. وقد قام بالتدريس في جامعات مختلفة في الواليات

 المتحدة وارتبط مع عدد من معاهد األبحاث الرائدة في الواليات المتحدة والمملكة المتحدة، وخدم في مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون

  :األمن والدفاع في مسقط في سلطنة عمان حتى عام 1999. وهو كاتب ومحرر لعشرات الكتب و المقاالت في مجالت أكاديمية مثل

Defense and Regional Security in the Arabian Peninsula and Gulf, 1973-2004: An Annotated Bibliography  

k)Gulf Research Center, 2006(f, و     Historical Muscat: An Illustrated Guide and Gazetteer )Brill, 2007(f,   

7.   البلوش في منطقة الخليج
       ج. إ. بيترسون
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lOman’s Insurgencies: The Sultanate’s Struggle for Supremacy )Saqi, 2007( f, American Historical 

Review, American-Arab Affairs, Arabian Studies، Asian Affairs, Encyclopædia Britannica, Hoover 

Institution Yearbook on International Communist Affairs, Mediterranean Quarterly, Middle East 

Journal, Middle East Policy, Orbis, RUSI/Brassey’s Defence Yearbook, Survival, Washington Quarterly,

عام  منذ  ُعمان  تاريخ  حول  كتاب  على  الحاضر  الوقت  في  ويعمل  محررة.  أعمال  في  إسهاماً   20 على  يربو  ما  إلى  باإلضافة 

العربية. للجزيرة  الحديث  والتاريخ  مهمة،  سعودية  لشخصيات  تاريخية  سيرة   ،1970

J. E. Peterson is a historian and political analyst specializing in the Arabian  Peninsula and Gulf.  He has taught 
at various universities in the United States and  has been associated with a number of leading research institutes 
in the United States and the United Kingdom. Until 1999, he served in the Office of the Deputy Prime Minister 
for Security and Defence in Muscat, Sultanate of Oman. He is the author or editor of a dozen books, the most 
recent of which are Defense and Regional Security in the Arabian Peninsula and Gulf, 1973-2004: An Annotated 
Bibliography (Gulf Research Center, 2006); Historical Muscat: An Illustrated Guide and Gazetteer (Brill, 2007); and 
Oman’s Insurgencies: The Sultanate’s Struggle for Supremacy (Saqi, 2007). He has also published some 40 scholarly 
articles in such journals and annuals as: American Historical Review, Arab-American Affairs, Arabian Studies, Asian 
Affairs, Encyclopædia Britannica, Hoover Institution Yearbook on International Communist Affairs, Mediterranean 
Quarterly, Middle East Journal, Middle East Policy, Orbis, RUSI/Brassey’s Defence Yearbook, Survival, and 
Washington Quarterly, as well as over 20 contributions to edited works. He is presently working on a book on 
Oman since 1970, a historical biography of a major Saudi Arabian personality, and a modern history of Arabia.
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القومية  واألقليات  واألعراق  واألديان  باللغات  وارتباطهما  المعاصرة  إيران  في  والسياسة  الهوية  في  الدراسة  هذه  في  أحقق 

والقبائل هناك. وغالباً ما يمزج أو يخلط الكّتاب في إيران بين هذه المصطلحات أو أنها تختلط مع غيرها. وتتضمن العوامل األخرى 

ذات الصلة لدراسة الشعب اإليراني: المنطقة الجغرافية ومستوى التنمية االقتصادية هناك والتنسيب )مركزي، أو طرفي، أو حضري، 

أو ريفي( والمعيشة والمكانة االجتماعية واالقتصادية والتكامل واالندماج في الدولة القومية. وإن كان الكّتاب ينظرون في التعقيد 

االجتماعي الحضاري، فإنهم يشملون في بعض األحيان الجماعات مثل األكراد أو األرمن ولكنهم ال يناقشون ما تعنيه هذه التسميات أو 

كيف تغيرت هذه الجماعات على مر الزمان.

تشمل هوية رجل كردي يعيش في إيران في أوائل القرن الحادي والعشرين على سبيل المثال اللغة )إحدى اللهجات اإلقليمية 

الكردية(، والدين )السنية أو الشيعية أو ربما اإلسالم الصوفي(، والسمات العرقية اإلثنية والخصائص الثقافية األخرى، ووعي األقليات 

القومية، وربما االنتماء القبلي. وهذا الشخص يطلق على منطقة محددة نائية من إيران وطناً، وهو ساكن لمناطق حضرية أو ريفية، 

على  اعتماداً  اإليرانية  القومية  الدولة  مع  وانخراطاً  اندماجاً  أقل  أو  أكثر  بعائلته ورزقه. وهو  االقتصادي واالجتماعي  ويتصل وضعه 

اللغوية  التعليم الرسمي والوظيفة والتوجهات والميول نحو الشعب الكردي. ويشدد على الهويات  خلفيته ومكان اإلقامة ومستوى 

والدينية والعرقية والقبلية الكردية وفقاً لعمق هذه االنتماءات. وبذلك فإنه يتصل بالهوية الوطنية اإليرانية استناداً إلى تجاربه. وكل 

من هذه الصفات هي أوضاع تعكس مرحلة له في الحياة وسياق معين له في ذلك الوقت. وتسييس كونه كردياً )مع أي من الهويات 

المتصلة به مثل انتمائه للنظام الصوفي( يتعلق أيضاً بخلفيته. فإن كان مسلماً سنياً قد يشعر بالغربة في جمهورية إيران اإلسالمية 

فالتوجه الصوفي في طائفته قد يثير عداء الحكومة. ومهاجمته أو مضايقته من قبل العمالء  ذات السيادة الشيعية، وإن كان شيعياً 

الحكوميين اإليرانيين هو أو أفراد عائلته تتركه أكثر بعداً وجفاء. وبعد موت قريبه المجند بالقوة من قبل الجيش اإليراني في الحرب 

العراقية-اإليرانية تكثفت مشاعره السلبية ضد الدولتين القوميتين. وهو ربما يدعم حزباً سياسياً كردياً، أو يشارك في منظمات غير 

حكومية أخرى من المجتمع المدني، أو ينجذب إلى الحركات اإلسالمية اإلقليمية. والوصول إلى شبكة اإلنترنت واالعتماد المتزايد 

على التكنولوجيات ذات الصلة ووسائل اإلعالم يربطه مع سائر األكراد في المنطقة والعالم. والحكم الذاتي المتزايد لكردستان العراقية 

يفتنه، واستمرار الجيش التركي بظلم األكراد في تركيا يرّوعه.

يوضح هذا المثال تعقيدات تشكيل الهوية، وقواعدها المتعددة، والعالقة المتبادلة بين مكوناتها، والسبل التي يمكن بها تسييس 

الهوية. والتسميات من مختلف األنواع مثل "الصوفية"، أو أسماء القبائل، وحتى "كردي" هي تراكيب سياسية يتم استخدامها ألغراض 

محددة. إن هوية الشخص ال تشبه غيرها بسبب سماتها المتعددة والمتشابكة. وهوية الشخص طّيعة وتتبدل عبر الزمان واستناداً إلى 

السياق. وتزداد بعض جوانب الهوية أهمية ووضوحاً بمرور الوقت بينما تنحسر بعض الجوانب األخرى.

ويركز معظم الكّتاب في إيران وغالباً ضمنياً على العناصر الفارسية من المجتمع والثقافة ويتجاهلون الجزء اآلخر. فقد يقومون 

يعتبرون  وقد  المشاركين،  أو  الظروف  دراسة  دون  ولكن  أو خوزستان  بلوشستان  في  األخيرة  السياسية  االضطرابات  على  بالتعليق 

االضطرابات كتهديد للسالمة في إيران بغض النظر عن أي أسباب مشروعة لالحتجاج. إن أي مناقشة تحتاج إلى االعتراف واألخذ في 

االعتبار تنوع المجتمع اإليراني الذي يشمل الفرس وشعوب أخرى كثيرة.

وأود في هذه الدراسة التركيز على األبعاد السياسية للهوية في إيران المعاصرة بعد قيام الثورة في عام 1978-79 ضد شاه إيران 

الترتيب: اللغات واألديان واألعراق واألقليات  محمد رضا بهلوي وإعالن جمهورية إيران اإلسالمية. ولقد اخترت خمس فئات، بهذا 

بالهوية  القومية والقبائل، استخدمها اإليرانيون لتعريف أنفسهم واآلخرين، ووجدها الغرباء ذات فائدة. وتتعلق مسائل أخرى أيضاً 

مثل العوامل اإلقليمية واالقتصادية واالجتماعية والتعليمية وأقوم كذلك بمناقشهتا. وتتوافق الجغرافيا خاصًة مع كل فئة وتؤثر عليها.

8.   األقليات العرقية والدينية والقبلية في إيران
        لويس  بيك
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وعند الحديث عن الفئة األولى، تعد اللغة أساسية إلنشاء الهوية عند بناء المجتمع اإليراني. وتشكل جزءاً من مصفوفة اجتماعية 

إيران  الرئيسية في  اللغوية  اللغة. والمجموعات  السياق األكبر يمكن أن تسّيس  وثقافية، وتؤثر كل ميزة على األخرى. وضمن هذا 

هي الهندية-اإليرانية والطائية والسامية، مع وجود اختالفات في كل أسرة، إضافة إلى اللغات األخرى كذلك. واللغة سمة رئيسية عند 

التعرف على كل فئة من الفئات األربع األخرى.

والفئة الثانية الدين، فله أهمية لكل إيراني وهو أساس آخر للمجتمع وله أبعاد اجتماعية وثقافية وسياسية لمعتنقيه. وقد أعلنت 

الجمهورية اإلسالمية في عام 1979 عن نظام خاص من قانون اإلسالم الشيعي اإلثني عشري كأساس وجوهر الدولة والمجتمع. وقد 

شهد اإليرانيون الذين هم من المسلمين غير الشيعة والشيعة من الطوائف المتغايرة وغير المسلمين هذا التطور بطرق عميقة ولكن 

سلبية في كثير من األحيان. ويعارض اإليرانيون، الذين يدعون لتطبيق النماذج العلمانية وبغض النظر عن خلفياتهم الدينية، الشكل 

الرسمي والشرعي والمتطلب لتقاطع الدين والحكومة والسياسة والمجتمع في إيران.

والفئة الثالثة العرق، فيؤثر أيضاً على كل اإليرانيين. إن الهوية العرقية للفرس في إيران والمسيطرة على نصف المجتمع تغاير 

بالفرس  إيران وبدرجات مختلفة  اإليرانيين في  يتأثر معظم  الفصل. وأيضاً  لإليرانيين، ألسباب يشرحها هذا  اإلثنية األخرى  الهويات 

وباللغة الفارسية والسمات الفارسية للهوية الوطنية في إيران، إال أن الفرس ال يتأثرون بالضرورة باألعراق والهويات اإلثنية األخرى، 

ولقد قمت بدراسة أثر هذه التباينات.

لللغة والدين والعرق ذو صلة بشرائح معينة من المجتمع اإليراني،  والفئة الرابعة حالة األقليات القومية. وهذا العامل خالفاً 

فلدى بعض اإليرانيين شعور مسيس "لألمة" يختلف عن ذلك لألمة اإليرانية. ومع مرور الوقت، تظهر هويات األقليات القومية وتتطور 

وربما تنحسر، بشكل يشابه ويختلف في أوجهه مع التغيرات الحادثة في الهويات التي شكلتها اللغة والدين والعرق. وتنظر الدولة 

والسياسية  اإلقليمية  للسالمة  تهديد  أنها  إيران على  القومية في  األقليات  إلى  الخارجية  والقوى  المجاورة  القومية  والدول  اإليرانية 

إليران وأمن جيرانها واالستقرار في المنطقة. وتؤثر اللغة والدين والعرق على حياة جميع اإليرانيين، ولكن هذه الصفات مسيسة 

بدرجة أعلى بين األقليات القومية. ويتطلب التركيز على األقليات مناقشة موازية للقومية اإليرانية وعالقتها بالتاريخ واللغات واألديان 

والمجتمعات والثقافات في إيران. ويساوي الكثير ال سيما األغلبية الناطقة بالفارسية في إيران بين القومية اإليرانية والفارسية. وأولئك 

الذين ليسوا فرساً يجدون هذه الفكرة مكروهة، إن لم تكن هجومية، وذلك يدفعهم إلى إعادة تقييم مكانهم في إيران وإبراز قومية 

أقليتهم الخاصة.

أما الفئة الخامسة وهي االنتماءات القبلية، فهي أيضاً ذات صلة بقطاعات معينة فقط من المجتمع اإليراني، وهي مسيسة بطرق 

مشابهة لتلك األقليات القومية. كما أن لديها خصائص لغوية ودينية وعرقية، وتعزز النظم الثقافية والحكومات التي هي جزء منها. 

واألفراد العشائريون منّظمون سياسياً بواسطة بعض الهياكل والعقائد، وتلك تميزهم عن شعوب إيران غير العشائريين. وهي تدافع 

عن مصالحها وتصد الغارات بتفعيل هذه الهياكل والمنظمات واأليديولوجيات. الهياكل القبلية نظم بديلة لهياكل الدولة، وكثيراً ما 

تعتبر حكومات الدول هذه الهياكل تهديداً فتحاول إخضاعها أو نقلها أو القضاء عليها. وتستغل الدول النظم القبلية لمصلحتها الخاصة، 

فترسل رجال القبائل لمحاربة األعداء أو الغزاة، ويشارك أبناء القبائل في بعض مؤسسات الدولة دون أن ينأوا بأنفسهم عن الحكومات 

الذاتية الخاصة بهم.

هذا وتترابط هذه العوامل اللغوية والدينية والعرقية واألقليات القومية واالنتماءات القبلية في إيران عند إنشاء األفراد والجماعات 

لهوياتهم. وأحياناً ُيشدد على أهمية عامل أكثر من غيره، وفي بعض األحيان يكون لعامل آخر األسبقية. وُيستند على هذه الهويات 

وفقاً ألوقات محددة واألوضاع والسياقات.
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ويشدد القوميون البلوش في إيران، على سبيل المثال، على دينهم )اإلسالم السني( لتمييز أنفسهم عن الشيعة الذين يسيطرون 

على سلطة الدولة في حين يؤكد القوميون البلوش في باكستان المجاورة على لغتهم )البلوشية(. ويتشارك البلوش في باكستان دين 

اإلسالم السني مع معظم المواطنين هناك، بينما تناقض لغة الدولة الرسمية )حيث اللغة هي اإلنجليزية واألوردو( وتوفر منظومة 

مميزة وموحدة ورمزية لهم.

المتنافسة. الوطنية  دون  الجماعات  وهويات  الوطنية  السمات  حدود  وتجاوز  الطائفية  على  الفصل  هذا  في  التركيز   ويتم 

 واالنتشار العرضي عبر المجتمع المعتمد على العوامل االجتماعية االقتصادية واأليديولوجية الدينية واأليديولوجيات األخرى )مثل 

الديموقراطية والعلمانية القومية( يكمن وراء الهويات الطائفية ويتداخل معها. وتبين الدراسات في أمور الفقراء الحضريين واإلصالحيين 

المسلمين واليساريين على سبيل المثال الطرق التي تتقاطع فيها العوامل الطائفية وغير الطائفية. وفي الختام، أبين الخطوط العريضة 

الشاملة واألساسية للمواضيع المتصلة بالطائفية )كما تم تعريفها بشكل عام( في إيران.

وأجرت  ن  يرا إ في  عاشت  لويس.  نت  سا في  واشنطن  معة  جا في  لبشرية  ا ألجناس  ا علم  ذة  ستا أ هي  بيك  لويس 

لي: لتا ا تحرير  في  ركة  لمشا ا و  ليف  بتأ قامت  وقد  عقود.  خمسة  مدى  على  هناك  نثروبولوجياً  أ فياً  ثقا بحثاً 
 The Qashqa’i  of  Iran (Yale University Press,  1986);  Nomad: A Year in the Life  of  a   Qashqa’i
 Tribesman in Iran  (University of California Press,  1991);  Nomads Move On:  Qashqa’i
 Tribespeople  in Post-Revolutionary Iran;  Women in  the  Muslim World  (Harvard University
 Press,  1978),  Women in Iran from the Rise  of  Is lam to   1800  (University of I l l inois Press,  2003);

.Women in Iran from 1800 to  the  Is lamic  Republic    (University of I l l inois Press,  2004) f l l
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