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الدينية  الأقليات  م�ساألة  اعتربت  طالما 
املجتمعات  على  خطورة  ذات  م�ساألة  العرقية  والأقليات 
تالم�س  اأنها  اأ�سا�س  على  الأقليات  ق�سية  تعامل  اإذ  عمومًا، 
كان  بالأقليات  الهتمام  ت�ساعد  للدولة.  ال�سيادي  البعد 
وليد ت�ساعد اآخر هو النزعة القومية اجلديدة التي ظهرت 
اإثر تفكك الحتاد ال�سوفيتي العام 1991؛ اإذ كانت النزعة 
يف  ورغبتها  الأقليات  حلقوق  متوجهة  ال�ساعدة  القومية 
بناء هوية �سيا�سية منف�سلة اأو املطالبة مبزيد من احلقوق 

املقررة لها. 

( باحث بحريني خمت�س يف احلركات االإ�سالمية.  (
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اجتماعية  اأنظمة  �سيا�سات  لي�س حديثًا عن  االأقليات  اأو�ساع  عن  اإن احلديث 
اأو �سيا�سية، بل اإ�سافة لذلك اأ�سبح تناول م�سائل االأقليات مرتبطًا ب�سورة قوية مبا 
الب�سرية  االأخالق  مببادئ  ات�سالها  حيث  من  ال�سيا�سية  باالأخالقية  ت�سميته  ميكن 
الدميقراطية  وارتباطها مبوجة  ال�سائدة  ال�سيا�سية  التوازنات  من  املبتعدة  ال�سرفة 
التمثيلية، وقد زاد من عمق االأخالقية ال�سيا�سية انتهاء نظام الف�سل العن�سري يف 
جنوب اأفريقيا، كعالمة على االنت�سار للف�سيلة االأخالقية على امل�سلحة ال�سيا�سية. 

النظم  ب�سيا�سات  منح�سرة  لي�ست  الدينية  االأقليات  اأو�ساع  فاإن  ذلك،  مع 
احلاكمة، فاإزاء تلك امل�سوؤولية االأخالقية وال�سيا�سية تقف مع�سلة املزاج االجتماعي 
مع  التعامل  يف  الف�سلى  وخياراتها  العددية  االأكرثية  متثل  باعتبارها  وال�سلطات، 
االأقليات الدينية، وهو ما يعيد ق�سية الثقافة املجتمعية وبناءها املرجعي للواجهة، ومن 
جهة اأخرى فاإن االأقليات نف�سها وطرق اإدارتها للق�سايا تعترب �سلع املثلث املفقود. تربز 
هذه املقالة واقع االأقليات الدينية يف دول اخلليج العربي من حيث عالقتها بالهوية 
تلك  جتاه  الر�سمية  ال�سيا�سات  تو�سيح  على  بالرتكيز  الوطني،  واالندماج  الوطنية 
االأقليات، مقابل �سيا�سات الهوية الفرعية لدى االأقليات نف�سها. كما تتناول الدرا�سة 
عنا�سر  ثالثة  درا�سة  حيث  من  ال�سيا�سي  ت�سكلها  وتاريخ  املذهبية  االأقليات  عالقة 
رئي�سة هي: الد�ستور، العلمنة، واملذهبية. كما ت�ستعر�س عالقة االأقليات بالتنظيمات 
العابرة للوطنية، وكيف يتم توظيف عامل االأقليات يف ر�سم اال�سرتاتيجيات اخلارجية 

للدولة. ب�سكل اإيجابي.

لقد خل�ست الدرا�سة اإلى اأن اأغلب االأقليات الدينية ال تبدو متجان�سة اإثنيًا، بل 
ت�سم العديد من االأ�سول العرقية املتنوعة، واأن غالبية اأفراد هذه االأقليات تنحدر من 
جماعات وافدة ا�ستوطنت املجتمعات اخلليجية يف الن�سف الثاين من القرن الع�سرين، 
واكت�سبت اجلن�سية املحلية، وهذا جعل من املنتمني لهذه االأقليات ي�سكلون فئات عالية 
الدخل اقت�ساديًا، وفئات ماأمونة �سيا�سيًا. وعلى الرغم من اندماج العديد منهم يف 
وتعلي  اجتماعية،  عزلة  يف  تعي�س  رمبا  االأقليات  هذه  بع�س  فاإن  املحلية،  املجتمعات 
من �ساأن هويتها الفرعية، ب�سبب عدم قدرة الهوية الوطنية على ا�ستيعاب مطالبهم 
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الدينية ب�سكل مت�ساٍو مع االأغلبية.

ت�سري خريطة االأقليات الدينية يف دول اخلليج العربي اإلى حقيقة موؤكدة، وهي 
الديني  تنوعها  حيث  من  االأخرى،  الدول  عن  الدول  هذه  جمتمعات  اختالف  عدم 
و�سالبة  اخلليجية،  املجتمعات  وحدة  عن  ي�ساع  مما  فبالرغم  واالإثني.  والعرقي 
قاعدتها االجتماعية، فاإن الواقع ي�سري اإلى وجود اختالل داخل هذه الروؤية. فمجتمعات 
اخلليج العربي لي�ست كتلة �سلبة، بل اإنها حتتوي على العديد من التمازجات الدينية 
هذه  ظلت  وقد  املجتمعات.  تلك  داخل  التجان�س«  »عدم  مقولة  يوؤكد  مبا  واملذهبية، 
املجتمعات تت�سم بطابع االأكرثية ال�سنية، كما يف الكويت وقطر واالإمارات وال�سعودية، 
تخُل  ومل  عمان.  يف  كما  االإبا�سية  اأو  والعراق،  البحرين  يف  كما  العربية،  واالأكرثية 
واليهودية  والبهائية  كامل�سيحية  اأخرى  دينية  اأقليات  وجود  من  اخلليجية  املجتمعات 

والبهرة االإ�سماعيليني. 

لقد ظلت م�سائل االأقليات العرقية والدينية يف دول وجمتمعات اخلليج العربي 
خمفية وبعيدة من االأنظار، حتت غطاء �سميك من الت�سرت على اأو�ساع تلك االأقليات، 
وال�سبب يف ذلك هو اأن �سرعية االأنظمة ال�سيا�سية يف اخلليج العربي مبنية تاريخيًا 
على اإدماج البعد االأخالقي يف البعد التقليدي، وهو الوراثة يف احلكم. بعبارة اأكرث 
عمقًا: فاإن احلديث عن اأو�ساع االأقليات الدينية يف هذه الدول مت�سل بعمق مع جزء 

كبري من �سرعيتها ال�سيا�سية.

اأن تكون حممية اأخالقيًا.  اإذ ال ت�ستطيع ت�سويق �سرعيتها التقليدية من دون   
يف  بحث  هو  االأقليات،  مع  التعامل  اأخالقيات  يف  البحث  فاإن  ال�سياق،  هذا  ووفق 
ا�ستمرارية ال�سرعيات التقليدية القائمة. بالتاأكيد لي�س جمال هذه املقالة هو التاأ�سيل 
اأن ذاك  ولتاأكيد  الفر�سية،  تفرت�سه  ما  نتوخاه هنا هو خالف  فما  الفر�سية،  لهذه 
الربط كان لدواٍع �سيا�سية، من املهم التحلل منها من جهة، واإعادة مو�سعة م�ساألة 
االأقليات الدينية �سمن نطاقها الطبيعي، وهو �سيا�سات اإدارة التنوع داخل املجتمعات 
املنق�سمة اإثنيًا. املالحظ يف اأغلب الن�سو�س الد�ستورية والقانونية لدول املنطقة، هو 
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التي  املفتوحة،  بالن�سو�س  واالكتفاء  الدينية،  االأقليات  مل�ساألة  الناظمة  االأطر  غياب 
عادة ما يوكل اأمر تف�سريها للقانون. يت�سبب هذا الو�سع امل�سطرب قانونيًا يف اإحداث 
تداعيات غري م�سجعة على اإجناح �سعارات التعاي�س واالندماج الوطني. ومن اأبرز تلك 

التداعيات:

تزايد حاالت االنف�سال عن الهوية الوطنية، مقابل االإعالء من �ساأن الهويات . 1
الفرعية، باعتبارها املالذ االآمن للجماعات.

اإمكان اال�ستخدام ال�سيا�سي العابر للوطنية مل�ساألة االأقليات وتوظيفها �سيا�سيًا، . 2
اإما لفر�س �سيا�سات اأخرى، اأو لل�سغط من خاللها لزعزعة االأو�ساع الداخلية.

اأر�سية . 3 وتاأ�سي�سها على  املجتمعات،  تلك  االجتماعي داخل  التما�سك  ت�سدع 
ال�سراع، وتاليًا ا�ستنزاف املخزون الوطني من التما�سك الداخلي.

من الناحية التاريخية، فاإن م�سار التنوع الديني ظل حتى نهاية القرن التا�سع 
ع�سر حم�سورًا بني ال�سيعة وال�سنة واالإبا�سية، ومع بدايات القرن الع�سرين ا�ستوطنت 
الطوائف االأخرى يف هذه املجتمعات، عرب حتويل وجودها االقت�سادي اأو املهني اإلى 
ت�سكل  التي  الوطنية  الدولة  لها  كفلته  وطنيًا  بعدًا  اأك�سبها  ما  وهو  اجتماعي،  وجود 
اأول معاملها منذ العام 1920، وتاأ�سل مع بدايات ا�ستقالل هذه املجتمعات، وحتولت 
اأنظمتها من م�سيخيات �سلطانية اإلى دول حديثة. وبخ�سو�س االأقليات الدينية، ميكن 
و�سع اأمنوذج عام حكم عالقات واأن�سطة تلك االأقليات. فمن الناحية العددية هناك 
اأقليات دينية متناهية يف ال�سغر مثل البهائيني واليهود، وهناك اأقليات �سغرية مثل 
امل�سيحيني، يف حني ميكن اعتبار ال�سيعة اأمنوذجًا لالأقليات الكبرية. اأما من ناحية 
البهائيني  مثل  مندجمة،  اأقليات  بني:  ما  خياراتها  يف  متنوعة  فاالأقليات  التفاعلية، 
اأو ال�سنة يف  يف دول اخلليج العربي كافة، واأقليات م�ستوعبة: مثل امل�سيحيني غالبًا، 
�سلطنة ُعمان. اأما ال�سيعة، فتتباين خياراتهم ما بني: املجاهرة، كما يف البحرين، اأو 

االحتواء: كما يف الكويت، اأو االندماج: كما يف االإمارات وقطر وعمان.
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واقع  مع  تعاملها  يف  املختلفة  احلاكمة  النظم  ا�سرتاجتيات  تربز  ذلك،  اإزاء 
التعدد الديني واملذهبي، وهي ا�سرتاتيجيات تتبع طبيعة منط احلكم ومدى ت�سخي�سه 
لدرجة التهديد الذي تخلقه االأقليات �سمن الن�سيج الوطني، اأو �سمن نطاق ال�سلطة 
وتوزيع القوة والرثوة. ف�سيا�سات االأنظمة ترتاوح ما بني اعتبار االأقليات مبثابة م�سكلة 
اأو  ال�سيا�سي،  التعريف  عرب  اإما  االأقليات،  تهديد  اإخفاء  اأو  اإنهاء  ت�ستوجب  �سفرية 
عرب االإدماج والتذويب واال�ستيعاب)1(، وما بني اعتبار االأقليات عن�سرًا مهمًا ورئي�سًا 
من عنا�سر املجتمع، ميكن التحكم فيها من خالل انتهاج �سيا�سات تعددية وا�سحة 

املعامل)2(. 

تحديد األقليات الوطنية

فاإن  دويل،  وتفاعل  اهتمام  من  االأقليات  م�ساألة  به  تتمتع  مما  الرغم  على 
متعددة.  بحثية  ال�سرتاتيجيات  ويخ�سع  م�سطربًا  مفهومًا  يزال  ال  االأقليات  تعريف 
تعريف  على  يجمع  مل  الذي  الدويل  القانون  يف  منح�سرًا  لي�س  اال�سطراب  واقع 
يناق�سون  واالجتماع  اجلماعات  حقل  يف  امل�ستغلني  اإن  بل  االآن،  اإلى  لالأقلية  موحد 
لو  اأقلية هي كلمة نكرة حتى  االأقلية داخل املجتمعات. فكلمة  اأ�س�س ومعايري مفهوم 
عرفت بـ»األ«، الأنها ال تعني �سيئا دومنا اإ�سافتها اإلى كلمة اأخرى توؤدي املعنى املراد، 
اأقلية  اإليها، مثل  اأو الكلمة التي ي�ساف  فم�سطلح االأقلية ياأخذ معناه من امل�سطلح 

لغوية، اأقلية دينية، وطنية، ثقافية)3(.

تعريف األقليات الدينية

ذات  ب�سرية  جمموعات  اأنها:  على   )minorities( االأقليات  تعريف  ميكن 

)1( انظر يف ذلك: ن�س اإعالن االأمم املتحدة ب�ساأن حقوق االأ�سخا�س املنتمني اإلى اأقليات قومية اأو اإثنية واإلى اأقليات دينية ولغوية، 18 
دي�سمرب )كانون االأول( 1992.

)2( انظر يف هذا ال�سدد: عامل املعرفة. 

)3( حول اختالف علماء االجتماع يف م�ساألة االأقليات انظر: �سعد الدين، اإبراهيم، تاأمالت يف م�ساألة االأقليات، دار �سعاد ال�سباح، 1992، 
�س64. �سمرية، بحر، االأقليات االإثنية مدخل لدرا�سة االأقليات، مطبعة االأجنلو، القاهرة، 1982، �س63. نفني، م�سعد، االأقليات واال�ستقرار 

ال�سيا�سي، ر�سالة دكتوراه من�سورة، مركز البحوث والدرا�سات ال�سيا�سية، كلية االقت�ساد والعلوم ال�سيا�سية، �س12.
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�سمات وخ�سائ�س تختلف عن مثيالتها يف جمتمع االأكرثية، ولكل اأقلية منها �سمات 
للعلوم  الدولية  املو�سوعة  وتعرف  اأفرادها.  بني  م�سرتكة  دينية  اأو  اإثنية  اأو  قومية 
اأفراد  بقية  عن  يتميزون  الذين  االأفراد  من  »جماعة  اأنها:  على  االأقلية  االجتماعية 
املجتمع عرقيًا اأو قوميًا اأو دينيًا اأو لغويًا، وهم يعانون من نق�س ن�سبي يف القوة، ومن 

ثم يخ�سعون لبع�س اأنواع اال�ستعباد واال�سطهاد واملعاملة التمييزية«. 

لها و�سع  اأنها: »جماعات  االأقليات على  االأمريكية، فقد عرفت  املو�سوعة  اأما 
اجتماعي داخل املجتمع، اأقل من و�سع اجلماعات امل�سيطرة يف املجتمع نف�سه، ومتتلك 
باجلماعات  مقارنة  احلقوق،  من  اأقل  عددًا  ومتار�س  والنفوذ،  القوة  من  اأقل  قدرًا 
امل�سيطرة يف املجتمع، وغالبًا ما يحرم اأفراد االأقليات من اال�ستمتاع الكايف بامتيازات 

مواطني الدرجة االأولى«)4(. 

ال�سارمة  ب�سورته  العددي  للمعيار  ي�سري  ال  اأنه  االأخري،  التعريف  مييز  ما 
اأقل( بقدر ما يركز على واقع الفاعلية واملمار�سة. ففي التعدد الكمي لي�س  )اأكرث/ 
مهمًا اأن تكون اأقل من غريها، ولكن من املهم اأن يكون تعدادها كافيًا لتميزها عن 
اجلماعات االأخرى، اأي عدد كاٍف من االأفراد ي�سكلون جمموعة وطنية حقيقية. اأما 
الفاعلية املجتمعية فهي ت�سري لواقع تلك االأقلية ومدى ما حت�سل عليه من منافع اأو 
واال�ستهداف  بالتهمي�س  �سعورها  الإزالة  يكفي  ال  اعرتاف  ومن  حاجات،  اأو  م�سالح 
اأما »االأقليات  اأو اقت�ساديًا)5(.  اأو هيمنة جماعات اأخرى عليها �سيا�سيًا  من غريها، 
الدينية« مفهوم م�ستق من مفهوم االأقليات، ي�سري من الناحية العددية اإلى كل جماعة 
االأخرى،  اجلماعات  من  غريها  عن  مييزها  ما  واأبرز  مقوماتها  اأكرب  الدين  ي�سكل 
اأما الفاعلية فعلى اأ�سا�س موقعها ال�سيا�سي واالجتماعي واالقت�سادي )قوية، مهيمنة، 
املظلومة  اجلماعات  هي  دائمًا،  االأقليات،  لي�ست  اآخر:  مبعنى  مهم�سة...(  نافذة، 

)4( انظر للمزيد من التفا�سيل يف املو�سوعة العربية على الرابط: 
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=468 

)5( ب�سري، �سايب، مفهوم االأقليات وعوامل ن�سوئها، املجلة االأفريقية للعلوم ال�سيا�سية، مقالة من�سورة على الرابط االإلكرتوين:
http ://www.bchaib.net/mas/index.php?option=com_content&view=article&id=105:-l-

&catid=15-56-22-09-12-12:2010&Itemid=10 
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وامل�ست�سعفة، ولي�ست دائما يف حالة احلرمان، وال يف موقع اال�سطهاد واالمتهان)6(.

اأو  القوة  امل�ستوى ذاته من حيث  لي�ست دائمًا على  اآخر، فاالأقليات  من جانب 
التطور االجتماعي. فاالأقلية مفهوم متغري الداللة ح�سب الظرف الزماين ال�سيا�سي، 
ومنه ي�ستمد �سخ�سيته واأبعاده االجتماعية التي عادة ما تبداأ من املطالبة بامل�ساواة، 
مفهوم  االأقلية  مفهوم  فاإن  ولهذا  امل�ستقلة.  الدولة  وتكوين  االنف�سال  اإلى  لتنتهي 
با�ستمرار بفعل عوامل عديدة كاالندماج  يتغري  مرن ودينامي ي�سعب حتديده، فهو 
واالن�سهار �سمن االأغلبية العددية، اأو الهجرة واالرحتال اإلى مناطق اأخرى، اأو بفعل 
التهجري الق�سري، اأو االنف�سال عن الدولة لتكوين اأخرى، اأو االندماج يف ثالثة. ولعامل 
الزمن )تعاقب االأجيال( تاأثري كبري يف و�سع االأقليات، خ�سو�سًا االأقليات قليلة العدد، 
اأو تلك املنت�سرة ب�سورة غري منتظمة جغرافيًا على طول االإقليم من دون اأن ترتكز يف 
بقعة جغرافية حمددة)7(، فاالأقليات عبارة عن مفهوم معقد يتحدد بعنا�سر حمددة 
يف  جتتمع  العنا�سر  وهذه  الآخر،  �سيا�سي  نظام  ومن  اأخرى  اإلى  جماعة  من  تختلف 

مفهوم واحد هو »املواطنة الكاملة« اأو »امل�ساواة االأ�سلية«.

املدنية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  العهد  من   )18( املادة  ن�ست  هذا  والأجل 
وال�سيا�سية، ال�سادر �سنة 1966، على اأنه »لكل اإن�سان حق يف حرية الفكر والوجدان 
والدين، وحريته يف اعتناق اأي دين اأو معتقد يختاره«، واأي�سًا ن�ست املادة )20( على 
اأو الدينية ت�سكل  اأو العن�سرية  اأنه »حتظر بالقانون اأية دعوة اإلى الكراهية القومية 
حتري�سًا على التمييز اأو العداوة اأو العنف« غري اأن ن�س املادة )27( من العهد الدويل 
من اأكرث االأحكام امللزمة قانونًا فيما يتعلق بحقوق االأقليات، والتي تن�س على اأنه »ال 
يجوز يف الدول التي توجد فيها اأقليات اإثنية اأو دينية اأو لغوية، اأن يحرم االأ�سخا�س 
املنتمون اإلى االأقليات املذكورة من حق التمتع بثقافتهم اخلا�سة اأو املجاهرة بدينهم 

)6( �سالح، عبدالعاطي، االأقليات وحقوق االإن�سان يف املجتمع العربي، احلوار املتمدن ، العدد 1590،23/ 6/ 2006، على الرابط:
 )http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=68180 

ال�سبت، اخلام�سة م�ساء،  يوم  األقيت يف فندق اخلاطر  الوطني يف موريتانيا، حما�سرة  االإثني واالندماج  التعدد  املامي،  النان، ولد   )7(
بتاريخ 24/ 4/ 2010، املركز املغاربي للدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيجية على الرابط:

 http://www.albasrah.net/ar_articles_0410/2010/weldmami_250410.htm 
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واإقامة �سعائرهم اأو ا�ستخدام لغتهم باال�سرتاك مع االأع�ساء االآخرين يف جماعتهم«.

تشكل األقليات الدينية في دول الخليج

يف اإطار البحث عن م�سارات ت�سكل م�ساألة االأقليات يف جمتمعات دول اخلليج 
خريطة  ر�سم  يف  عليها  االعتماد  ميكن  اأر�سيفية  مواد  على  العثور  ي�سعب  العربي، 
وا�سحة مل�سار االأقليات الدينية. فدول هذه املنطقة مل ت�سهد تفاعالت »نظام امللل« 
الذي اأقرته الدولة العثمانية، التي منحت مبوجبه االأقليات الدينية يف ربوع ال�سلطنة 
العثمانية احلق يف اإدارة �سوؤونها الدينية، وخ�سو�سًا »الن�سارى« منهم، الذين توزعوا 
وقد  والربوت�ستانتية.  والكاثوليكية  واملارونية  كاالأرثوذك�سية  املذاهب  من  عدد  بني 
اإدارة �سوؤونها الدينية بنف�سها، وبناء موؤ�س�ساتها  اأعطى هذا النظام لكل طائفة حق 
الرتبوية والثقافية واالجتماعية، واإدارة اأوقافها عرب جمل�س ملي لكل منها، من دون 

تدخل مبا�سر من جانب ال�سلطنة. 

الهيمنة  ل�ضعف  يرجع  رمبا  النظام  هذا  يف  اخلليج  جمتمعات  انخراط  عدم 
العثمانية على املنطقة، اأو لعدم وجود اأقليات دينية معتد بها، اأو الأ�سباب اأخرى، اإال اأن 
القدر املتيقن هنا اأن اأطرافًا من جمتمعات اخلليج كاالأح�ساء والقطيف –مثاًل- كانت 
حتت رعاية نظام امللل. وتاليًا ظلت امل�ساألة ُتدار وفق التقاليد اخلا�سة مبجتمعات هذه 
كانت  الوافدة(  االأقليات  )مقابل  الوطنية  الدينية  االأقليات  اأن  وخ�سو�سًا  املنطقة، 
عبارة عن تنوع مذهبي، ون�سبة قليلة كان ينطبق عليها مفهوم االأقليات الدينية. نتيجة 
لذلك ت�سكل مفهوم االأقليات �سمن فهم �سيق جدًا لالأقليات يح�سرها يف االختالف 
الذاتي التفاقية  للتف�سري  راجع  واللغوية. وهذا  املذهبية  الديني م�ستبعدًا اخلالفات 
لوزان الدولية، التي اأقر نظام امللل على اأ�سا�سها، حيث اأ�سارت اإلى اأقليات غري م�سلمة، 

لكنَّها مل ت�سر، من قريب اأو بعيد، اإلى اأقليات مذهبية �سمن الدين االإ�سالمي)8(. 

)املوقع  االإلكرتوين  املوقع  يف  من�سورة  مقالة  والتحديات،  والكيان  املجتمع  تركيا:  يف  والعرقية  الدينية  االأقليات  حممد،  الدين،  نور   )8(
الر�سمي للجي�س اللبناين( على الرابط التايل:

  http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=4413 
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تعترب فرتة نهاية القرن التا�سع ع�سر مبثابة البداية احلديثة لوجود االأقليات 
العاملي  االقت�ساد  فيها  �سهد  التي  الفرتة  وهي  العربي،  اخلليج  منطقة  يف  الدينية 
البخارية  )ال�سفن  جديدة  ات�سال  و�سائل  واعتماد  ال�سناعة  جهة  من  كبريًا  تغيريًا 
االت�ساالت  وتدهور مكانة  البحرية  واملدن  املوانئ  انتعا�س  اإلى  اأدى  خ�سو�سًا( مما 
الربية، خ�سو�سًا يف مناطق ال�سرق االأو�سط)9(، بحكم اأن العديد من املنتمني لالأقليات 
كانوا من الفئات الوافدة اأو املهاجرة، وهي اأعداد كانت حتى بدايات القرن الع�سرين، 
تعترب �سئيلة جدًا مل تتجاوز الع�سرات، فقد كانت خياراتهم االجتماعية متيل ناحية 
اأو  تغليب امل�سالح الفردية ممثلة يف التجارة االقت�سادية الوا�سعة كما يف البانيان، 

التجارة االقت�سادية املحدودة كما يف اليهود وامل�سيحيني)10(. 

الهيمنة  على  �سابق  املثال،  �سبيل  على  قدمي،  اخلليج  يف  الهندي  فالوجود 
الربيطانية على �سوؤون اخلليج، لكنه تكرَّ�س ب�سورة اأو�سح بعد العام 1820 بعد هذه 
الهيمنة التي وفرت له غطاًء �سيا�سيًا وع�سكريًا. ومن اأهم االأ�سباب التي منعت ا�سطدام 
اأهل اخلليج بالهنود، اأن الهنود يف الغالب مل يكونوا يتعاطون االأمور ال�سيا�سية، وتاليًا 
مل ي�سدر منهم ما يفيد تدخلهم يف ال�سوؤون املحلية بطريقة �سافرة، وكان همهم االأول 

واالأخري الك�سب املادي وحت�سني ظروفهم االقت�سادية كما هو حالهم اليوم.

الإبرام  كمح�سلة  ال�سوق  اقت�ساد  طور  يف  الدولة  هذه  جمتمعات  دخول  ومع 
اتفاقيات احلماية الربيطانية)11(، وجدت هذه االأقليات �سندها يف االإدارة الربيطانية 
لتوفري مناخ اآمن ي�سمن لها ممار�سة �سعائرها بقدر حمدود من احلرية. ويف الواقع 
فقد وجدت االإدارة الربيطانية نف�سها اأمام فر�سة مالئمة لزيادة درجة تدخلها يف 
ال�سوؤون الداخلية ملجتمعات اخلليج وتو�سيع نطاق اتفاقيات احلماية، م�ستغلة يف ذلك 

)9( فريد، عبا�س، دور االأقليات الدينية يف االقت�ساد القطيفي يف الن�سف الثاين من القرن التا�سع ع�سر )البانيان منوذجًا(، جملة الواحة 
العدد )16( ال�سنة 2011.

)10( Fuccaro، N.، Histories of City and the State in the Persian Gulf: Manama since 1800، Cambridge 

University Press ،2009.

)11( Wombwell، James A،The long war against piracy : historical trends،Combat Studies Institute 

occasional paper ; 32،2010، pp 114-99
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لالإدارة  الرعايا اخلا�سعني  واعتبارهم �سمن  الدينية،  االأقليات  تلك  بع�س  حاجات 
الربيطانية، وغري م�سمولني باإدارة امل�سيخيات املحلية)12(. وقد �سهلت هذه احلماية 
ن�ضاط اجلماعات غري امل�ضلمة اقت�ضاديًا، اأواًل: الأنها حّدت من التعديات االعتباطية 
لرجال اجلمارك العثمانيني، وثانيًا: كان تدخل القوى الغربية حا�سمًا يف تعديل ُنظم 
متلك االأرا�سي التي كان يكتنفها اخلطر ب�سبب امل�سادرة والتعدي، االأمر الذي حال 
دون تلك االأقليات والدخول يف هذا اللون من الن�ضاط االقت�ضادي لفرتة من الزمن. 
اأما نهاية ال�سيطرة االقت�سادية، �سواء لالأقليات الدينية يف منطقة ال�سرق االأو�سط 
اأو لالأقليات التجارية القادمة من وراء البحار، فتعود الأ�سباب مت�سابهة، بينها تغري 
القطرية.  الدولة  وقيام  اال�ستعمار،  بعد  ما  ال�سيا�سية، خ�سو�سًا يف مرحلة  ال�سلطة 
اأفراد كرث من االأقليات التجارية يعتمدون على بقاء ال�سلطة اال�ستعمارية،  وقد كان 

ويدعمونها، وبرحيلها فقدوا احلماية وفقدوا النفوذ الذي كانوا يتمتعون به)13(.

نماذج األقليات في الخليج

االأقليات  ن�سبة  فاإن  اخلليجية،  املجتمعات  داخل  املذهبي  التباين  بخالف   
منذ  امل�ستقرة  العوائل  عدد  وفق  حتت�سب  وتكاد  جدًا،  �سئيلة  تعد  الوطنية  الدينية 
�سنوات يف دول املنطقة. اإال اأن هذه املقارنة تتغري ل�سالح االأقليات الدينية الوافدة، 
اأو  االأجانب  ن�سبة  من  وا�سع  قطاع  لدى  انت�سارها  بحكم  منها،  امل�سيحية  خ�سو�سًا 

الوافدين املقيمني يف دول املنطقة. وهذا ما يعقد امل�سهد الدميوغرايف.

األنموذج األول: المسيحية في الخليج

كانت  لع�سور قدمية جدًا، فقد  العربي  امل�سيحية يف دول اخلليج  تعود جذور 
الديانة امل�سيحية منت�سرة يف اأكرث من مكان من دول اخلليج العربي، مثل البحرين 
الوجود  اأ�سالة  الرغم من  وعلى  املتحدة.  العربية  االإمارات  �سواحل  وبع�س  والكويت 

)12( Onley، J.، The Arabian Frontier of the British Raj: Merchants، Rulers، and the British in Ninteenth 

Century Gulf، )2007(.

)13( فريد، عبا�س، دور االأقليات الدينية يف االقت�ساد القطيفي يف الن�سف الثاين من القرن التا�سع ع�سر )األبانيان منوذجًا(.
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امل�سيحي يف املنطقة فاإنه ت�ساءل حلد الندرة مع دخول هذه املنطقة يف االإ�سالم، مع 
بقاء قلة قليلة جدًا على ديانتها االأولى. وي�ستخل�س من جمموعة الدرا�سات القليلة 
حول امل�سيحية يف اخلليج، اأن امل�سيحية ارتبطت بالعن�سر املدين واحل�سري اأكرث من 
ارتباطها بالعن�سر القبلي البدوي املرتحل، حيث نرى رجال الدين امل�سيحيني موزعني 
وفق مراتب مت�سل�سلة ومنتظمة ب�سورة جيدة، كذلك رهبانًا وراهبات جمتمعني يف 
اأو دير يف كل مدينة، وكنائ�س بحوزتها ممتلكات واإيرادات تطلبت وجود مدير  بيت 
لها، واإن�ساءات جديدة لكنائ�س واأديرة يف املدن والقرى، وحمافل وجتمعات لالأتباع 
املوؤمنني من رجال ون�ساء تعقد يف اأيام االآحاد واالأعياد، ويتكون هوؤالء االأتباع املوؤمنون 
من الوجهاء واالأعيان، واالأثرياء ذوي اجلنائز التفاخرية، وكذلك ال�سواد من النا�س 
كاأ�سحاب احلانات)14(. وهذا ما اأعطى امل�سيحية بعدًا ثابتًا يف الرتاكم التاريخي لدول 
املنطقة، ميكن الرجوع اإليه يف االآثار امل�سيحية التي يتم الك�سف عنها ب�سورة متتالية.

جديدًا  م�سرحًا  الع�سرين  القرن  وبدايات  ع�سر  التا�سع  القرن  فرتة  كانت 
للم�ضيحية يف دول املنطقة، عرب ا�ضتقرار وتوافد العديد من التجار اإليها، بفعل انخراط  
نهاية  انت�سرت  التي  التب�سريية  البعثات  عرب  اأو  العاملي،  ال�سوق  يف  املنطقة  اقت�ساد 
ثابتًا  كيانًا  املنطقة  امل�سيحي يف  للوجود  توؤ�س�س  اأن  وا�ستطاعت  التا�سع ع�سر،  القرن 
يف اأغلب دول املنطقة. املالحظ هنا اأن هذا الوجود ظل وجودًا مرتبطًا بالوافدين، 
وعجزت االإر�ساليات التب�سريية عن ا�ستقطاب املواطنني اإال نادرًا وب�سكل �سري. ومع 
اأعداد  الع�سرين، توافدت  النفطي منت�سف القرن  دخول دول املنطقة يف االقت�ساد 
كبرية من امل�سيحيني للعمل يف دول املنطقة، حيث اأدى النمو االقت�سادي املحقق يف 
من  االآالف  مئات  اأي�سًا  منهم  كان  الوافدين.  اأعداد  تزايد  اإلى  العربي  اخلليج  دول 
بع�سهم  اأفاد  وقد  عرب.  م�سيحيون  �سمنهم  ومن  وامل�سريني،  والعراقيني  ال�سوام 
وتبنت  اخلم�سينيات  يف  اأقرت  التي  اجلن�سية  قوانني  من  منهم-  العرب  -خ�سو�سًا 
بع�س �سعارات القومية العربية، حيث تقر معظم قوانني اجلن�سية التفريق بني املقيم 
العربي واملقيم االأجنبي لدى التقدم بطلب التجني�س اأو اكت�ضاب اجلن�ضية، في�ضرتط 

10 فرباير  اخلمي�س  العدد 3079،  البحرينية،  الو�سط  البحرين، �سحيفة  امل�سيحي يف  املجتمع  ا�سمحالل  )14( ح�سني، حممد ح�سني، 
)�ضباط( 2011م املوافق 7 ربيع االأول 1432هـ.
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للوافد  �سنة  �سنة مقابل 20  العربي 15  الوافد  ا�ستقرار  والبحريني  الكويتي  القانون 
امل�سيحية يف دول اخلليج جماعات  اأدى الأن تكون اجلماعات  العربي)15(. وهذا  غري 
االأجانب  للعمال  ُي�سمح  ال  اإذ  با�ستمرار،  يتناوبون  اإليها  املنتمني  الأن  نوع خا�س،  من 
باالإقامة يف الدولة املعنية ب�سورة دائمة اأو م�ستقرة، كما اأن قانون اجلن�سية الكويتي 
املادة الرابعة،  الفقرة اخلام�سة من  بح�سب  امل�سلمني،  –مثاًل- يحظر جتني�س غري 
التي تن�س على اأن من �ضروط اكت�ضاب اجلن�ضية »اأن يكون م�ضلمًا بامليالد اأ�ضاًل، اأو 
املتبعة،  واالإجراءات  للطرق  وفقًا  اإ�سالمه  واأ�سهر  االإ�سالمي  الدين  اعتنق  قد  يكون 
وت�سقط  الكويتية.  اجلن�سية  منحه  قبل  االأقل  على  �سنوات  خم�س  ذلك  على  وم�ست 
اإياها كاأن مل يكن  عنه هذه اجلن�سية بقوة القانون، ويعترب املر�سوم ال�سادر مبنحه 
العدد  بقانون  ويحدد  ذلك،  يف  بنيته  يقطع  م�سلكًا  �سلوكه  اأو  االإ�سالم  عن  بارتداده 
الذي يجوز منحه اجلن�سية كل �سنة بالتطبيق الأحكام هذه املادة...«، ويف الواقع فاإن 
احل�سول على الهوية الوطنية ممثلة يف اجلن�سية اخلليجية يعد اأمرًا مرتبطًا بنمط 

توزيع املوارد االقت�سادية والتحكم فيها.

منت�سف  منذ  املنطقة  دول  يف  املتكاثر  امل�سيحي  الوجود  من  الرغم  فعلى   
مع  مقارنة  ق�سرية  بفرتات  مرتبطًا  كان  وبقاءهم  ا�ستقرارهم  فاإن  الثمانينيات، 
العاملة،  الفئات  يكن مبقدور  فلم  ال�ضارمة الكت�ضاب اجلن�ضية اخلليجية،  ال�ضروط 
اجلن�سية  على  للح�سول  والبقاء  اال�ستقرار  الوافدين،  من  ال�ساحقة  االأغلبية  وهي 
ا�ستخدام هذه الطبيعة  للدولة، واملخاوف من  الريعي  الطابع  الأ�سباب عديدة، منها 
ارتباط  املتما�ضك يف املجتمعات اخلليجية من جهة، وبحكم  الوجود  الأغرا�س تخلل 
منح اجلن�سيات للفئات املتمكنة اقت�ساديًا، والتي متتلك قدرة مالية عالية. وهذا اأدى 
الأن تكون االأقلية امل�سيحية املحلية م�سكلة من الفئات ذات الدخل املرتفع، والتي يغلب 
عليها الطابع التجاري، خالفًا للم�سيحيني املنتمني للفئات العاملة اأو غري امل�ستقرين 
طوياًل. فعدد امل�سيحيني الوطنيني يف الكويت يبلغ حوايل 200 �سخ�س تقريبًا، ينحدر 

)15( املر�سوم االأمريي رقم 15 ل�سنة 1959 بقانون اجلن�سية الكويتية )15/ 1959(، املادة الرابعة، اأما القانون البحريني فين�س على »اأن 
يكون قد جعل بطريق م�سروع اإقامته العادية يف البحرين مدة خم�س وع�سرين �سنة متتالية على االأقل، اأو خم�س ع�سرة �سنة متتالية على االأقل 

اإن كان عربيًا على اأن تبداأ هذه املدة بعيد تاريخ العمل بهذا القانون«.
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50 منهم من اأ�سول تركية وعراقية عا�سوا منذ اأكرث من 100 �سنة، وقد مّت ا�ستيعابهم 
اأو نحو ذلك، فو�سلوا يف الفرتة  اأما البقية، ما يقرب من 150  يف املجتمع الكويتي. 
االأخرية من عام 1940، ومعظمهم من الفل�سطينيني الذين خرجوا من فل�سطني بعد 
عام 1948، ف�ساًل عن عدد قليل من العائالت من لبنان و�سوريا. ومعظم امل�سيحيني 
تركيا(  من  )اأ�سلها  �سما�س  اأ�سرة  اأبرزها  كبرية،  اأ�سرة   12 اإلى  ينتمون  الكويت  يف 

و�سحيرب )اأ�سلها من فل�سطني(. 

من جانب قانوين، توؤكد د�ساتري دول املنطقة حق حرية العبادة، وحق الديانات 
امل�سيحية  االأقلية  املرعية، ومتار�س  واالأعراف  القوانني  �سعائرها �سمن  يف ممار�سة 
الكنائ�س اخلا�سة بكل طائفة، وبحرية داخل  والوافدة �سعائرها من خالل  الوطنية 
املجمعات الكن�سية التي بنيت حديثًا، وتربعت معظم حكومات دول املنطقة باأرا�سيها. 
اأو  مع ذلك فاإن هناك نوعًا من احلظر على الكنائ�س من ممار�سة حمالت تب�سري، 
القيام بتوزيع مطبوعات من �ساأنها الدعوة للتن�سري، لدرجة اأن قرار منع بيع وتوزيع 
يزال  ال  الكويت،  يف   1951 �سنة  �سدر  الذي  الكني�سة،  مبنى  خارج  املقد�س  الكتاب 
اأن عدد الكنائ�س بلغ حالًيا 20 كني�سة تقريبًا، ي�سمها جممع  نافذًا على الرغم من 
كنائ�س يف قلب العا�سمة، كما اأن احلكومة الكويتية ال تعرتف ر�سميًا اإال بثالث كنائ�س 
رئي�سة: الكني�سة االإجنيلية الوطنية يف الكويت )الربوت�ستانتية(، والكني�سة الرومانية 

الكاثوليكية، والكني�سة االأرثوذك�سية الرومانية)16(.

 فعملية احل�سول على اإذن بناء الكنائ�س حت�سل، يف حاالت كثرية، من امللك 
اأو ال�سلطان اأو االأمري يف الدولة املعنية، على قطعة اأر�س لهذا الغر�س، وعالوة على 
التيارات  قبل  �سديدة من  كنائ�س جديدة، يف حاالت كثرية، مقاومة  بناء  يثري  ذلك 
االإ�سالمية، خ�سو�سًا ال�سلفية منها. فعندما خ�س�س ملك البحرين عام 2012 قطعة 
اأر�س لبناء اأكرب كني�سة يف منطقة �سبه اجلزيرة العربية، احتج علماء �سنة ب�سدة على 
ذلك)17(. وت�سري بع�س االأرقام اإلى اأن هناك اأكرث من خم�سني دار عبادة وناٍد م�سيحي 

)16( حمزة، عليان، حال امل�سيحيني والكنائ�س يف اخلليج، جريدة القب�س الكويتية، بتاريخ 21 فرباير )�ضباط( 2012.

)17( -Regional Information. Bahrain: The Christian Community and the Church. Middle East 
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غري منظم يف البحرين)18(. ونتيجة لهذا تاأخذ االأقلية امل�سيحية م�سار حماية نف�سها 
من خالل تقوية ارتباطها بالهوية امل�سيحية ب�سكل قوي ومبا�سر. ويف الغالب تكون هذه 
الهوية الفرعية م�سوؤولة عن ترتيب مطالب االأقلية امل�سيحية، والتي تتمثل يف احل�سول 
على حيز اأكرب من االعرتاف الر�سمي بها، من قبيل رفع احلظر عن التحول الديني، 
االأقليات  بع�س  تخفي  وال  التعليم.  مناهج  يف  امل�سيحية  الديانة  اإدماج  على  والعمل 

امل�سيحية رغبتها يف تعديل قوانني الهجرة)19(.

األنموذج الثاني: البهائيون

تعترب الديانة البهائية من �سمن الديانات احلديثة، اإذ تعود اأ�سول ن�ساأتها اإلى 
بعدد  مقارنة  املنت�سرة جغرافيًا  الديانات  اأكرث  من  وهي  ع�سر،  التا�سع  القرن  نهاية 
معتنقيها. على الرغم من كون البهائيني )ن�سبة اإلى نبيهم بهاء اهلل( م�سنفني دوليًا، 
باعتبارهم اأتباع اأحد االأديان القائمة بذاتها، اإال اأن االعرتاف بهم يف الدول العربية 
مل يحدث قط، حيث عوملوا على الدوام على اأنهم من اأ�سحاب البدع اأو مرتدين عن 
الدين االإ�سالمي، اأو زنادقة وم�سركني. تذكر االإح�ساءات العاملية اأن الدين البهائي 
هو ثاين ديانة عاملية من حيث االنت�سار اجلغرايف، فاأتباع البهائية يوجدون يف اأكرث من 
147 دولة ومقاطعة يف العامل، ويتوزعون على اأكرث من 2100 عرق واأقلية، كما اأن اآخر 
اإح�ساء لتعداد اأتباع الدين البهائي بلغوا فيه �ستة ماليني ن�سمة، وقد ترجمت كتبه 
اإلى اأكرث من 800 لغة)20(. ويرجع تاريخ دخول البهائية لدول املنطقة اإلى اأربعينيات 
الذين قدموا  الوافدين  القا�سم في�سي)21( وجمموعة من  اأبو  يد  املا�سي على  القرن 
للعمل يف مهنة التدري�س من جن�سيات م�سرية واإيرانية وعراقية. وي�سكل البهائيون 

Concern )MEC( ، Information from Annual Survey for 2012.at)http://meconcern.org/index.php/en/

regional-info/-9bahrain/-163bahrain-the-christian-community-and-the-church( .

)18( Habib Toumi، Bureau Chief ،Bahrain is home to 19 churches، Published: 11:45 November 2011 ،17. 
At )http://gulfnews.com/news/gulf/bahrain/bahrain-is-home-to-19-churches1.932485- (.

)19( Christianity in Kuwait ،Pray 4 Kuwait Praying for Kuwait›s Destiny - Interceding for Kuwait›s 
People ،http://www.prayforkuwait.com/pray/christians-in-kuwait/

)20( علي، اجلالوي، البهائية »ال�سرية التاأ�سي�س املعتقد«، دار فرادي�س 2006، �سانديب �سني جريوال 24 مايو )اأيار( 2009.

)21( اأول دعاة البهائيـة يف البحرين.. فاحت اجلزيرة العربية الروحي، بروفايل، �سحيفة الوقت البحرينية، بتاريخ 10 فرباير )�ضباط( 
.2007
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ينتمي  اأ�سرة،  البحرين، ينحدرون من خم�س وخم�سني  اأقل من 1% من �سكان  ن�سبة 
اأكرثهم اإلى اأ�سول فار�سية. 

ويرجع تاريخ وجود البهائيني يف البحرين اإلى العام 1942، وال يوجد قبل ذلك 
ما ي�سري اإلى وجودهم، هذا الوجود كان الأ�سرة مدر�س فار�سي )اأبو القا�سم في�سي(، 
انتدب للتدري�س يف مدار�س البحرين من قبل وزارة املعارف يف تلك الفرتة، وقد مكث 
االأولى  البهائية  النواة  تكوين  يف  الريادي  الدور  له  وكان  �سنة،  ع�سرة  خم�س  قرابة 
يف البحرين، ويرجع البهائيون له ولزوجته الكثري من الف�سل يف بداية الوجود، ثم 
وعلى  فار�سية.  اأ�سول  من  ينحدرون  الذين  امل�سلمني  بع�س  البهائي  الدين  اإلى  دخل 
الرغم من البدايات االقت�سادية ال�سغرية التي بداأت بها العوائل البهائية املهاجرة 
منت�سف القرن املا�سي، فاإن اأو�ساعهم االقت�سادية احلالية تعد عالية جدًا، ويتمتعون 
مبنا�سب اإدارية عالية يف ال�سركات وموؤ�س�سات الدولة. ومتتلك االأقلية البهائية تنظيمًا 
اإداريًا ي�سابه ما ي�سميه عامِل االجتماع االأملاين ماك�س فيرب )1864-1920( بالتنظيم 
الطائفي)22(، وذلك من خالل ما يطلق عليه »املحفل« الذي هو عبارة عن هيئة اإدارية 
منتخبة، تقوم بخدمة اجلماعة البهائية يف منطقة املحفل، وهم اأ�سخا�س بهائيون، 
تتجاوز اأعمارهم �سن الواحد والع�سرين، ويتم االنتخاب من دون حمالت انتخابية، 
ويف اأي بقعة يوجد فيها ت�سعة بهائيني تتجاوز اأعمارهم الواحد والع�سرين، يحق لهم 

انتخاب حمفلهم البهائي)23(.

حتديد  يتم  وال  الدين،  حتديد  يف  احلكومة  تتدخل  ال  الر�سمي  امل�ستوى  على 
االنتماء الديني يف البطاقات املدنية اأو ال�سخ�سية، كما اأن البهائيني يتمتعون باإمكان 
يف  منها  حرموا  التي  االأخرى  واخلدمات  والتعليم  ال�سحية  العناية  اإلى  الو�سول 
حرية  من  وا�سع  قدر  وهناك  اإيران.  اإلى  باالإ�سافة  كم�سر،  االأخرى  العربية  الدول 
دينية للبهائيني، اإذ مل متنع ال�سلطات املحلية يف الكويت اأو البحرين اأو االإمارات هذه 
العائالت من التجمع وقراءة االأدعية والتعبد، وهم منفتحون على النا�س، وال مينعون 

)22( ملزيد من التفا�سيل انظر: اإكرام عدنني، �سو�سيولوجيا الدين وال�سيا�سة عند ماك�س فيرب، منتدى املعارف، الكويت، 2013.

)23( علي اجلالوي، البهائية »ال�سرية التاأ�سي�س املعتقد«، دار فرادي�س 2006م.
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اأحدًا من ح�سور جمال�سهم الدينية واالجتماعية، ولديهم مراكز يف العامل مفتوحة 
�سبكة  على  كثرية  مواقع  لديهم  اأن  كما  واالأجنا�س،  املذاهب  كل  من  الزائرين  اأمام 

االإنرتنت.

�سكل ذلك حرجًا لالآخرين،  اإذا ما  اإعالن دينهم،  ب�ساأن  اأنهم يحتاطون  اإال   
ذلك.  متنع  الدولة  قوانني  كانت  حال  يف  التعبدية  طقو�سهم  اإقامة  عن  ميتنعون  اأو 
ولكن تواجههم بع�س م�ساكل االأحوال ال�سخ�سية، كالزواج والطالق واملرياث، ح�سب 
البهائي  بالدين  تعرتف  ال  الدول،  هذه  يف  الر�سمية  فال�سلطات  اخلا�سة.  قوانينهم 
داخل  بهائي  بعقد  يعقدون  فالبهائيون  االأمور،  بع�س  ترتبت  ذلك  وعلى  ر�سميًا، 
من  ت�سديقه  يتم  مدين  اآخر  عقد  الإقامة  البلد  خارج  يذهبون  ثم  ومن  البحرين، 
الرجوع  نف�سه، وعند  البلد  البحرين يف  �سفارة  لدى  ثم ت�سديقه  فيه،  املعقود  البلد 
يتم ت�سديقه يف املحكمة البحرينية، وبذلك يعترب متزوجًا ر�سميًا. وقد مت االعرتاف 
اأر�س املقربة يف  ب�ساأن  الهبة املقدمة لهم  البهائي �سمنيًا، وذلك من خالل  بالدين 
مدينة عي�سى، ثم بعد ذلك يف منطقة �سلماباد، وكذلك من خالل تدوين الديانة يف 
�سفرهم، غري  تذكر يف جوازات  اأن  دون  من  اجلن�سية،  وا�ستخراج  ا�ستمارة جتديد 
اأن ذلك مل يجِد نفعًا يف حتقيق كامل حريتهم الدينية، فمازال البهائيون ميار�سون 
طقو�سهم يف جو �سبه �سري. كما ي�سعر البهائيون بقلق جتاه بع�س اأعيادهم، حيث ال 
يجوز لهم العمل يف هذه االأيام)24(، وكل هذه االأعياد ال حت�سل فيها اجلالية البهائية 

على اإجازة، مما ي�سبب لها حرجًا دينيًا)25(.

األنموذج الثالث: البهرة 

باإمامة  القائلة  الطيبية  االإ�سماعيلية  ال�سيعة  من  فرقة  البهرة  اأو  البوهرة 

)24( وهي االأول والثاين من �سهر حمرم، مولد بهاء اهلل والباب، واخلام�س من جمادي االأولى وهو مبعث بهاء اهلل، واحلادي والع�سرين من 
نريوز راأ�س ال�سنة البهائية وعيد ال�سيام لديهم، واحلادي والع�سرين من اأبريل )ني�سان( عيد اأول الر�سوان، والتا�سع والثاين ع�سر من �سهر 

ر�سوان البهائي، والثامن والع�سرين من �سعبان يوم ا�ست�سهاد الباب، والثامن والع�سرين من مايو يوم وفاة بهاء اهلل.

)25( Muslim Network for Baha’i Rights: Bahraini Woman Activist Urges Arab and Gulf States to 

Recognise Baha’i Faith، at )http://www.bahairights.org/24/05/2009/bahraini-woman-activist-
urges-arab-and-gulf-states-to-recognise-bahai-faith/ (
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اأ�سل غجراتي )وهوروو  البوهرة م�ستقة من  وكلمة  نزار،  اأخيه  امل�ستعلي دون  اأحمد 
طائفة  اأ�سول  وتعود  التاجر)26(.  معناها  والبوهرة  التجارة،  مبعنى   )vohoryu
البهرة اإلى  الفاطميني ال�سيعة الذين كانوا يف م�سر اإبان الع�سر الفاطمي. عندما 
حتى  اآخر  اإلى  بلد  من  وانتقلوا  م�سر  من  الكثريون  هاجر  الفاطمي  الع�سر  انتهى 
انتهى بهم املقام اإلى جنوب الهند. وا�ستقروا بها واندجموا يف املجتمع الهندي الذي 
يت�سم بالت�سامح وتعدد االأديان)27(، ومع انفتاح دول اخلليج هاجر اإليها البهرة للعمل 
�ساأنهم �ساأن بقية االآ�سيويني، وتوجد اأعداد كبرية منهم يف االإمارات العربية املتحدة 
وخ�سو�سًا يف دبي، اإذ يعتربونها مركزًا لهم، كما يوجدون يف بقية دول اخلليج. كما 
اأنهم لهم تاريخ عريق يف اليمن يف حراز التي تعترب تابعة ملحافظة �سنعاء، وهناك يف 

منطقة احلطيب املبارك توجد قبة �سيدنا حامت حميي الدين. 

كان وجود التاجر الهندي من ال�سمات املاألوفة يف اخلليج، ويف فرتة مبكرة من 
القرن املا�سي ظل الهنود ميثلون ثالث اأكرب اجلاليات الوافدة بعد االإيرانيني والعرب، 
وكان لهم يف اأغلب دول اخلليج دور كبري يف احلياة االقت�سادية التقليدية واملحدثة 
للجزيرة، حيث اعتمد الربيطانيون على املهارة الهندية يف التحديث االإداري للدولة. 
وي�ستهر اأفراد البهرة بالتجارة واال�ستثمار العقاري وال�سناعي وال�سرافة، وتعد من 
اأكرث الطوائف االإ�سماعيلية ثراًء، وتنق�سم البهرة اإلى طائفتني هما: »البهرة الداودية« 
ن�سبة اإلى قطب �ساه داود، وينت�سرون يف الهند وباك�ستان ومركزهم الرئي�س بومباي، 
والثانية: »البهرة ال�سليمانية« ن�سبة اإلى �سليمان بن ح�سن ومركزهم يف اليمن. وتعترب 
ال�سيا�سية،  االأمور  يف  يتدخلون  ال  واملت�ساحمة،  امل�ساملة  الطوائف  من  البهرة  طائفة 
وتوجه اهتمامها ناحية امل�سروعات االجتماعية واخلدمية مثل ر�سف الطرق واإن�ساء 

)26( كلمة بوهرة اأو بهرة تفيد معنى التجارة يف اللغة الهندية. وقيل: هو ا�ضم م�ضتق من »بوه راه« مبعنى ال�ضراط امل�ضتقيم، وقيل: بل هو 
ماأخوذ من »بهو راه« ومعناه: طرق �ستى على اأنهم كانوا جمموعة من قبائل �ستى. وقال بع�سهم: هو ماأخوذ من »بهرى«؛ اأي: قطار االإبل، 
ا اأن  ويطلق ذلك على قافلة التجار غالبًا. وهناك البع�س االآخر يقول باأنه ماأخوذ من »ُبُهَراُج« مبعنى التاأمل يف االأمور. ومن املحتمل جدًّ
يكون هذا اللفظ ذا اأ�سل عربي؛ فقد جاء يف )القامو�س املحيط(: )بهراء: قبيلة، وبهرة بال�سم: ع »اأي مو�سع« بنواحي املدينة ع »مو�سع« 
باليمامة(. ويف )ال�سحاح(: )بهراء قبيلة من ق�ساعة، وهي بهراء بن عمرو، ويوؤيد هذا القول ادعاء اأهل »ِنُرَمة« و»َكُم ُكُوِري« اأنهم جاوؤوا 

مهاجرين من املدينة والطائف(. 

)27( Juan cole: Modernity and the Millennium:The Genesis of the Bahá›í Faith in the Nineteenth-

Century Middle East. New York: Columbia University Press، 1998
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الكرمي.  القراآن  حلفظ  مدار�س  واإن�ساء  وامل�ست�سفيات  املدار�س  وبناء  املياه  �سركات 
واأغلبية البواهر ي�ستغلون بالتجارة حتى االآن. ولزعيِم البهرِة مراكٌز يف دوِل اخلليج، 
ويف كِل دولٍة ممثٌل بهري ميثُل الداعي حممد برهان الدين، ويجعُل يف كِل بلٍد يعي�ُس 
اجلامعِة  من  متخرجًا  يكوَن  اأن  ب�ضرط  الديِن،  رجاِل  من  رجٌل  البهرِة  جماعُة  فيها 
اأفراد  من  فرٍد  كل  من  »اخلم�س«  بجمِع  ليقوم  »عامل«  عليه  ويطلقون  »ال�سيفية«، 

طائفتهم.

مناذج  بني  ما  يرتاوح  وا�سحًا  اختالفًا  املنطقة  دول  يف  البهرة  و�سع  يختلف 
األف   25 حوايل  البهرة  عدد  يبلغ  مثاًل  الكويت  ففي  االإق�ساء،  ومنوذج  الت�سامح 
�سخ�س، ويبدي البهرة ا�ستياءهم من عدم ال�سماح ببناء م�ساجد خا�سة بهم، كما 
يتعر�س البهرة اإلى �ضغوط جمتمعية قا�ضية تقودها اأطراف �ضلفية مت�ضددة)28(، وهذا 
ما جعل من ق�سية البهرة جمااًل الأن تتحرك منظمات حقوق االإن�سان وجمعيات مهتمة 
باحلقوق الدينية لل�سغط على ال�سلطات الكويتية. ويقيم يف دبي اأي�سًا عدد من اأتباع 
اأن م�سادر تقدرهم  اإال  الدقة،  البهرة، وال يعرف عددهم يف دبي على وجه  طائفة 

بعدة اآالف، ومعظمهم يحمل التابعية الهندية والباك�ستانية. 

دبي،  يف  عا�سوراء  مبنا�سبة  لها  ال�سنوي  العظة  جمل�س  البهرة  طائفة  وتقيم 
الدين،  برهان  حممد  الدكتور  الطائفة  زعيم   2004 عام  احتفال  يف  �سارك  حيث 
امللقب بال�سلطان، وحينها منحتهم حكومة دبي اأر�سًا الإقامة مركز لهم يف االإمارة. 
اأما البحرين فهي تعترب من اأوائل الدول اخلليجية التي عا�س فيها اأبناء طائفة البهرة 
بحرية تامة، ومار�سوا حياتهم التجارية واالجتماعية بان�سجام و�سعور عاٍل باالأمن. 
كانت  لذلك  القدم،  منذ  للعرب  املهمة  التجارة  مراكز  اأحد  متثل  كانت  فالبحرين 
البحرين بالن�سبة لطائفة البهرة نقطة انطالق مهمة ومبكرة. ويوؤكد ال�سيخ مقداد 
)رئي�س البهرة يف البحرين( اأن وجود البهرة يف البحرين يعود اإلى ما قبل 200 �سنة، 
وقد اأ�سهم التجار ورجال االأعمال من اأبناء الطائفة يف تاأ�سي�س غرفة جتارة و�سناعة 

البحرين. 

)28( هادي، دروي�س، بهرة الكويت، لدينا م�ساجد يف اخلليج.. فكيف نقمع يف بلد احلريات، 17 اأكتوبر )ت�سرين االأول( 2007.
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ي�سل عدد اأبناء طائفة البهرة يف البحرين 750 من الرجال والن�ساء واالأطفال، 
توؤكده �سجالت الطائفة البهرية، وي�سكل البهرة قوة اقت�سادية مهمة يف  بح�سب ما 
منهم  اأن  كما  واأعمال،  مال  رجال  وفيهم  القدمي،  وجودهم  تاريخ  مدى  على  البالد 
املهند�سني واالأطباء، وعلى الرغم من اأن غالبيتهم من اأ�سول هندية وباك�ستانية فاإن 
الكثري منهم يحملون جن�سيات اأمريكية واأوروبية، وهي داللة على ترحال دائم وراء 
الرزق وحلم الرثوة. وغالبية البهرة املوجودة يف البحرين هي من التجار وممن تن�سط 
يطلقون  لغة  حديثهم  يف  البهرة  وي�ستخدم  والعقارات.  واحلديد  القما�س  جتارة  يف 
عليها »لغة الدعوة«، وهي مزيج من اللغة الكوجراتية )لغة الهند االأ�سلية( واالأوردو 
لتعلم  كج�سر  »البهرة«  اتخذها  اللغة  هذه  واإن  الف�سيحة،  العربية  املفردات  وبع�س 

اللغة العربية واإتقانها)29(. 

األنموذج الرابع: الشيعة

ي�سكل ال�سيعة يف دول اخلليج العربي عن�سرًا مهمًا يف اإدارة ق�سية االأقليات، 
فاالأقلية ال�سيعية يف بع�س دول املنطقة ت�سكل عددية  كبرية يف البحرين، واأقلية كبرية 
يف الكويت. الفارق االأ�سا�سي واجلوهري الذي مييز االأقلية ال�سيعية عن غريها من 
االأقليات الدينية واملذهبية، اأن الكثري من اأفرادها لي�سوا مهاجرين اأو م�ستوطنني، بل 
نًا  غالبيتهم من ال�سكان االأ�سليني وال�سكان القدماء يف املنطقة)30(، وهذا يجعلهم مكوِّ
اأ�سا�سيًا للمجتمع اخلليجي وعن�سرًا رئي�سًا يف الدولة، حيث ي�سكلون 12% من اإجمايل 

ال�سكان االأ�سليني، وتختلف ن�سبتهم من دولة الأخرى.

يف  واأكرب  اأهم  مكانة  ولهم  اخلليجية،  للدول  العامة  ال�سيا�سة  يف  دور  لل�سيعة 
احلياة ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية، ي�سعون لالإفادة من كل ما ميكن اأن يتاح 
لهم، كما يف الو�سع البحريني اجلديد، حيث �سمحت »االإ�سالحات« لهم باأخذ مكانة 
كربى يف جممل مناحي احلياة العامة، كما اأفاد ال�سيعة يف الكويت من حال »االنفتاح 

)29( و�سام، ال�سبع، �سحيفة الو�سط البحرينية، العدد 3706، 30 اأكتوبر )ت�سرين االأول( 2012.

)30( Juan cole: Sacred Space and Holy War: The Politics، Culture and History of Shi`ite Islam، 

London: I.B. Tauris، 2002.
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يف  مقاعد  خم�سة  توجد  حيث  الكويتي،  الربملان  يف  ممثلون  لهم  فاأ�سبح  ال�سيا�سي« 
اإلى لعب دور  جمل�س االأمة الكويتي لل�سيعة. وعلى اجلانب االقت�سادي �سعى ال�سيعة 
مهم يف اال�ستحواذ على م�سروعات اقت�سادية وتكنولوجية غاية يف االأهمية داخل دول 
اخلليج، كما يحتل جتار ال�سيعة مكانة كبرية ومهمة يف جتارة بع�س اأنواع الب�سائع يف 

املنطقة)31(.

مع ذلك فاإن م�سار ت�سكل اجلماعات ال�سيعية يف دول اخلليج العربي لي�س م�سارًا 
واحدًا، كما اأن ال�سيعة لي�سوا كتلة متجان�سة مثل االأقليات الدينية االأخرى. وهذا يعني 
اأن االأقليات الكبرية ت�سابه يف تكوينها تكوينات املجتمع الكلي من حيث هيمنة منط 
توزيع املوارد االقت�سادية وتوزيع القوة ال�سيا�سية. فمن الناحية االإثنية تتنوع اأ�سولهم 
يف  والقطيف  واالأح�ساء  البحرين،  يف  »البحارنة«  وهم  عرب،  اإلى  القومية  االإثنية/ 
ومنهم  وهنود،  واالأ�سكنانيون؛  الالريون  واأبرزهم  »العجم«،  اأو  واإيرانيني  ال�سعودية؛ 
اللواتية، الذين هاجروا قبل قرون من منطقة حيدر اآباد الهندية اإلى �سلطنة ُعمان، 

ومنها اإلى ال�سارقة ودبي.

 لي�س من املوؤكد هنا اأن �سيا�سات االأنظمة ال�سيا�سية تنتهج �سلوكًا طائفيًا اإزاء 
اأُلغي حرمان ال�سيعة من الرت�سح يف انتخابات املجل�س  اجلماعات ال�سيعية)32(. فقد 
اإ�سدار  بعد  احلظر  هذا  وارتفع   ،1938 �سنة  كان  الذي  الكويت  يف  االأول  الت�سريعي 
د�ستور الكويت �سنة 1962، الذي جعل جميع املواطنني �سوا�سية يف امل�ساركة ال�سيا�سية. 
اأجريت منذ  التي  البلدية  االنتخابات  ي�ساركون يف  البحرين  �سيعة  خالف ذلك كان 
العام 1919، و�ساركوا يف انتخابات املجل�س التاأ�سي�سي �سنة 1973 واملجل�س الوطني 
يف العام 1974. اأما اأو�ساع ال�سيعة يف االإمارات فهم يج�سدون اأكرث حاالت االندماج 
جناحًا يف منطقة اخلليج؛ فلم ي�سهد املجتمع االإماراتي يف تاريخه ما �سمي بـ»امل�ساألة 

)31( حممد، �سادق اإ�سماعيل، االأقليات يف اخلليج العربي.. وقفة تاأّمل، االأربعاء، 8 اأغ�سط�س )اآب( 2007، على الرابط التايل:
http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/analysis-opinions/arab-region/20%08-08-2007-100355
11-05-13.html 

)32( British Library، Asia، Pacific and Africa Collections،File 22/5 Shaikh Khalaf ibn Ahmad al-

Usfur، Shi›ite Qadi; career and dismissal  IOR/R/22  112/2/15 Aug 31-1928 Dec 1931.
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ال�سيعية« التي �سهدتها جمتمعات خليجية اأخرى. ويف جميع دول املنطقة تعترب جوامع 
ال�سيعة وح�سينياتهم وماآمتهم كافة ملكًا خا�سًا، وال تتلقى اأي متويل من احلكومات، 
وال يتم تعيني االأئمة مل�ساجد ال�سيعة من قبل هيئة االأوقاف وال�سوؤون االإ�سالمية، وعلى 
�س املذهب  الرغم من اأن منهاج الدرا�سات االإ�سالمية املتبع يف املدار�س احلكومية يدرِّ

ال�سني فقط، فاإنه ال ينال من املذاهب االإ�سالمية االأخرى.

األنموذج الخامس: اليهود

ت�سكل االأقلية اليهودية اأمنوذجا خمتلفًا جدًا، اإذ ميكن اعتبارها من االأقليات 
املنقر�سة يف دول اخلليج العربي بعد اأن كان لها وجود مالحظ قبل الن�سف الثاين 
من القرن الع�سرين. وينحدر اأغلب اليهود الذين ُوجدوا يف دول اخلليج العربي من 

اأ�سول اإيرانية وعربية مثل العراق وبالد ال�سام)33(. 

اأو  اأ�سول هندية  وقلة من  العراق،  اأ�سولها من  البحرين  اليهودية يف  اجلالية 
يف  وعملت  الع�سرين،  القرن  مطلع  البحرين  اإلى  اجلالية  تلك  وفدت  وقد  فار�سية. 
انتخابات حرة  اأجريت  البلدية عندما  املجال�س  اأع�سائها يف  وانتخب بع�س  التجارة 
�سارك فيها الرجال والن�ساء العام 1919، من البحرينيني وغري البحرينيني، ثم يف 
غرفة التجارة وال�سناعة حيث اأ�سبح بع�سهم اأع�ساء يف جمل�س اإدارتها. اأما �ساحب 
دليل اخلليج فقد اأ�سار اإلى اأن »اأعداد اليهود يف البحرين كانوا خم�سة اأ�سخا�س يف 
القرن التا�سع ع�سر، لكنها تزايدت مع بداية القرن املا�سي، اإذ متركزوا يف البداية 
عند م�سجد اجلامع ويف حميط �سوق احلراج، اإذ كانت تعي�س وتتمحور البحرين هناك 

بكل اأن�سطتها االقت�سادية وال�سعبية«)34(. 

)33( حول تفا�سيل اأكرث عن اليهود يف اخلليج العربي انظر:
يو�سف علي، املطريي، »اليهود يف اخلليج« الطبعة االأولى، اأكتوبر )ت�سرين االأول( 2011، دار مدارك للن�سر.

Khedouri، Nancy Elly. From Our Beginning to Present Day--. Bahrain: Al Manar Press، 2007.
علي اجلالوي، يهود البحرين.. مئة عام من اخلفاء، دار فرادي�س 2008.

)34( Lorimer، John Gordon. In Gazetteer of the Persian Gulf، ’Oman، and Central Arabia، v. 1، pt. 
3:2381.
Calcutta : India: Superintendent Government Printing، 1915.



الخليج العربي: الجماعات الدينية وسياسات النظم الحاكمة

المسبــار32

عائلة   100 بحوايل  الع�سرين  القرن  بداية  البحرين  يف  عددهم  قدر  وقد 
  )Charles Belgrave ()35(ي�ستغلون يف التجارة العامة، وقد اأ�سار ت�سارلز بيلغريف
يف مذكراته اإلى اأنه يف البحرين كانت هناك جالية يهودية يرتاوح عددها بني 300 
والعمل.  باجلد  ويت�سمون  هدوء،  يف  يعي�سون  اأفرادها  وكان  املنامة،  يف  فرد  و400 
ويرجع اأقدم ذكر لالأقلية اليهودية يف الكويت اإلى ما جاء يف تقرير لوي�س بيلي املقيم 
ال�سيا�سي الربيطاين يف اخلليج، والذي زار الكويت عام 1865 وذكر اأن �سكان الكويت 

مبن فيهم اليهود يتمتعون بحرية العبادة وال�سعائر)36(. 

العام 1776)37( يف  الكويت منذ  اليهود يف  اإلى وجود  الدرا�سات  وت�سري بع�س 
حني قدر تقرير عثماين �سنة 1843 عدد اليهود يف الكويت بحوايل ع�سرة اأ�سخا�س. 
كما ارتبطت بداية وجود االأقلية اليهودية يف االأح�ساء والبحرين يف القرنني التا�سع 
جلب  فقد   ،1871 �سنة  االأح�ساء  منطقة  على  العثمانية  باحلملة  والع�سرين  ع�سر 
العثمانيون عند ا�ستيالئهم على منطقة االأح�ساء عددًا من اليهود من العراق لتويل 
اليهودية يف منطقة اخلليج  االأقلية  واملالية هناك، ومتتعت  االإدارية  الوظائف  بع�س 
االقت�سادية،  املجاالت  تامة يف جميع  املحلية، بحرية  العربي، وحتت ظل حكوماتها 
اأ�سهم تزايد حجم تدخل القوى االأجنبية اال�ستعمارية وخ�سو�سًا بريطانيا، يف  كما 
ات�ساع حجم اأن�سطتهم االقت�سادية، وبالتايل حت�سن اأو�ساعهم االقت�سادية)38(. فقد 
كان يف الكويت يف العقد الثاين من القرن الع�سرين تاجران يهوديان ثريان ي�ستثمر 
كل منهما ما بني 4000 و50 األف روبية يف التجارة املحلية، وهي مبالغ كبرية ن�سبيًا 
يف تلك الفرتة يتم ا�ستثمارها يف التجارة املحلية. ويف البحرين مار�ست اأغلبية االأقلية 
اليهودية اأن�سطة جتارية حمدودة حيث كانت من الطبقة الو�سطى، كما مار�س بع�سهم 

)35( كان ال�سري الربيطاين ت�سارلز بيلغريف على مدى واحد وثالثني عامًا )1929- 1957( امل�ست�سار الأهم ال�سخ�سيات ال�سيا�سية يف 
البحرين وكان له اأثر رئي�س يف تطوير االأمور االإدارية واالقت�سادية. غادر البحرين يف 18 اأبريل )ني�سان( العام 1957 وعاد اإليها مرة اأخرى 
)يف زيارة خا�سة( العام 1965. تويف يف 28 فرباير )�ضباط( العام 1969 يف بريطانيا حيث اأم�سى هناك �سنوات التقاعد. )انظر: موقع 

اجلزيرة على الرابط االآتي:
 http://www.al-jazirah.com/culture/27012011/2011/tatb44.htm

)36( يو�سف، علي املطريي، »اليهود يف اخلليج« مرجع �سابق، �س55.

)37( حمزة، العليان، يهود الكويت وقائع وبيان، ذات ال�سال�سل، الكويت، 2012، �س10.

)38( يو�سف، علي املطريي، »اليهود يف اخلليج« م.�س.
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فار�س-  بالد  من  قدموا  ممن  -وخ�سو�سًا  وبع�سهم  يدوية،  وحرفًا  ب�سيطة  اأعمااًل 
عا�سوا حياة بائ�سة على الكفاف وامل�ساعدات.

كبريًا،  تاأثرًا  الفل�سطينية  الق�سية  مبجريات  اليهودية  االأقلية  تاأثرت  لقد   
خ�سو�سًا بعد العام 1936، حيث كانت اأغلب مطالب احلركات القومية اآنذاك تت�سمن 
طرد اليهود من البالد، كما يف قائمة مطالب حركة 1938 يف البحرين. وبلغت ذروة 
اال�سطهاد بعد ما ُعرف بـ»نكبة فل�سطني«، حيث تعر�س اليهود يف البحرين ويف عدد 
من الدول حلمالت ا�سطهاد ممنهجة قادتهم للهجرة من دول اخلليج اإلى فل�سطني 
فيها  واال�ستقرار  البحرين  يف  البقاء  ف�سل  منهم  قلياًل  عددًا  اأن  اإال  اأخرى،  وبالد 
الكويتية  »البعثة«  جملتا  لعبت  حيث  البحرينية.  اجلن�سية  على  ذلك  بعد  ليح�سلوا 
 ،1950 العام  ال�سادرة  البحرين«  و»�سوت   ،1946 العام  منذ  القاهرة  يف  ال�سادرة 
اليهودية  باالأقلية  املتعلقة  املختلفة  االأخبار  ن�سر  يف  كبريًا  دورًا  االأخرية،  وخ�سو�سًا 
اأفراد االأقلية اليهودية يف  اأحيان كثرية بني بع�س  يف الكويت والبحرين، والربط يف 
اإ�سرائيل، وخ�سو�سًا بعد اإعالن قيام  الكويت والبحرين باحلركة ال�سهيونية ودولة 
الكويت  يف  وانت�ساره  القومي  الفكر  ومنو  العربية  اجليو�س  وهزمية  اإ�سرائيل  دولة 

والبحرين)39(.

األقليات والهوية الوطنية

تعترب جمتمعات اخلليج العربي، جمتمعات قدمية ولها ذاكرة تاريخية موغلة 
يف القدم، ولكن الدولة احلديثة فيها تعترب م�ستجدة على طبيعة هذه املجتمعات من 
حيث تق�سيم ال�سلطة واآليات االإدارة وم�ستويات التحديث ال�سيا�سي فيها. وعلى الرغم 
القانونية  الدولة  وبناء هياكل  التي رافقت عملية اال�ستقالل  الرثوة االقت�سادية  من 
العملي،  طريقه  يجد  مل  االأمة  الدولة  اأو  الوطنية  الدولة  مفهوم  فاإن  واالجتماعية، 

)39( اتخذ بع�س اليهود موقفًا اإيجابيًا من الق�سايا التي اآمن بها ال�سكان ودافعوا عنها مثل الق�سية الفل�سطينية، فقد �سارك بع�س اأفراد 
االأقلية اليهودية يف البحرين يف حملة التربعات التي اأقامتها جلنة اأيتام فل�سطني العام 1939، كما اأ�سدرت االأقلية اليهودية يف البحرين 
بيانًا با�سم »اجلالية االإ�سرائيلية يف البحرين« مبنا�سبة اإ�سدار االأمم املتحدة قرارها ال�سهري بتق�سيم فل�سطني العام 1947، رف�ست فيه 

القرار واأكدت يف بيانها عروبة فل�سطني �سد ال�سهيونية اجلائرة.
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وتعر�س م�سروع الدولة احلديثة للعديد من الت�سوهات، اإن مل تكن االنتكا�سات، وهو 
ما اأدى الأن ت�سيق القاعدة االجتماعية لل�سلطة، واأن ت�سبح الدولة مرتبطة باجلهاز 

التنفيذي وعمليات تي�سري االأمور، وفر�س االإكراه القانوين وغري القانوين. 

ال تعد ق�سية االأقليات م�سكلة متاأزمة اإذا كانت اآليات تعامل الدولة معها تعمل 
ب�سكل متواٍز مع مفهوم املواطَنة املت�ساوية، اأو كانت الدولة قادرة على تلبية حاجات 
الهويات الفرعية، مبا ال يتعار�س والهوية الوطنية اأو املجال العمومي للدولة. فاالأقليات 
الدينية اأو العرقية تعترب ل�سيقة باملجتمعات الب�سرية كافة، وال ميكن االدعاء بوجود 
جمتمع متجان�س متامًا اأو يخلو من تباينات اإثنية. واإن هناك دالئل عديدة توؤكد اأن 
هويات االأقلية قد تتحول اإلى قوة تدمريية مهددة الدولة، ما مل تتمكن االأخرية من 
وقد  للهوية،  وال�سيا�سية  االجتماعية  التاأثريات  اإلى حتييد  توؤدي  اأخرى  بدائل  تاأمني 
يكون خيار امل�ساركة ال�سيا�سية عالجًا ناجعًا المت�سا�س املكبوت االحتجاجي الداخلي 
للهوية)40(. اإذن االختالف يقع يف م�ستوى اإدارة ذاك التنوع وتوفره على اآليات حقوقية 

و�سيا�سية حتفظ �سمة اال�ستقرار الداخلي للمجتمع. 

ملفهوم  ت�سويقها  هو طريقة  احلديثة  الدولة  به  تتميز  ما  فاإن  احلال،  بطبيعة 
املواطن اأو املواطَنة، الذي يعد مفهومًا اأ�سا�سيًا تنه�س عليه الدولة الوطنية احلديثة، 
كما اأنه االأ�سا�س الد�ستوري للم�ساواة يف احلقوق والواجبات بني اأبناء الدولة الواحدة. 
ويرتكز هذا املفهوم على ثالثة اأ�س�س، اأولها: حقوقي يرتبط بامل�ساواة بني املواطنني. 
عائد  يف  امل�ساركة  وكذلك  ال�سيا�سية،  بامل�ساركة  يتعلق  اجتماعي  �سيا�سي  الثاين: 
التنمية. والثالث: رمزي معنوي يرتبط مبعاين االنتماء واالرتباط بالوطن. ومفهوم 
املواطنة يتعلق بتعريف الفرد الذي يعي�س على اأر�س هذه الدولة، فهذا الفرد ال يعرف 
باأنه  اجتماعيًا  قانونيًا  تعريفًا  يعرف  واإمنا  بقوميته،  اأو  بجن�سه  اأو  بدينه  اأو  مبهنته 
الكاملة هو  املواطنة  له حقوق وعليه واجبات، و�ضرط  اأي ع�ضو يف املجتمع  مواطن، 

)40( Jocelyne Cesari، Islam in France: The Shaping of a Religious Minority،« in Yvonne Haddad-

Yazbek )ed.( Muslims in the West، from Sojourners to Citizens، 2002، Oxford University Press، p 

51-36



عباس المرشد 

35 المسبــار

امل�ساواة التامة يف احلقوق والواجبات واأمام القانون. 

على  الهيمنة  حول  �سراعات  هناك  املجتمعات  كل  يف  عامة،  نظر  وجهة  من 
ال�سلطة تدور بني خمتلف املجموعات املجتمعية من جهة وبني الدولة من جهة اأخرى. 
اإنها دائما نتاج تلك ال�سراعات  بدورها، فاإن املجتمعات لي�ست ت�سكيالت ثابتة، بل 
اأ�ستاذ   )Joel Migdal  ( جمدال  جويل  فاإن  لذلك  االجتماعية،  ال�سيطرة  حول 
بني  القوة  معنّي حول  �سراع  وجود  يفرت�س  وا�سنطن،  الدولية يف جامعة  الدرا�سات 
خمتلف املنظمات املجتمعية، واأن اأ�سا�س القوة يحدد ال�سكل والهيكل، واأن ذلك ال�سكل 
اأو الهيكل هو ما يحدد ما يريده العن�سر )اأو الوكيل/ اأو املمثل( عن املنظمة املجتمعية. 
وعند تطوير هذه الروؤية يف جمال االأقليات، فاإن توجهات الوكالء اأو املمثلني لالأقليات 
هي التي ميكن اأن تخربنا عن امل�سار التفاعلي بني االأقلية من جهة واملجتمع والدولة 

من جهة ثانية)41(. 

ذات  وهي  اخلليج،  منطقة  دول  يف  القائمة  ال�سلطة  طبيعة  ذلك  اإلى  ي�ساف 
خ�سو�سية فريدة، ففي قبالة ال�سلطة البريوقراطية املركزية للدولة ال توجد جهات 
حتى  االقت�سادية  املجاالت  من  املجاالت،  لكل  الراعية  هي  الدولة  اإن  اإذ  م�ستقلة، 
الثقافية، للهيمنة �سبه الكلية على الرتكيبة االقت�سادية، وهذه الرتكيبة االقت�سادية 
يف  الفاعلة  اجلهات  بتلك  اخلا�سة  وامل�سالح  واالهتمامات  الهويات  بتحديد  تقوم 

املجتمع مبا فيها الدولة. 

وزعماء  العقارات  ومالك  الدينية،  والزعامات  املثقفة،  النخب  فاإن  اأخريًا 
الدولة  بني  العالقة  كلها حتدد  واملح�سوبيات  والعالقات  التقليديني  والتجار  القبائل 
وبني املجتمع وما بني االأقليات الدينية اأو االإثنية. ويف الواقع كان �سعود الدولة الوطنية 
�سعود  اأثار  فقد  اخلليجية،  املجتمعات  داخل  االنق�سامي  الواقع  النك�ساف  بداية 
مفهوم الدولة الوطنية ال�سعور باحلاجة لالنتماء، وتاليًا فقد اأيقظت الدولة احلديثة 

)41( Joel S. Migdal،Strong Societies and Weak States: State-society Relations and State Capabilities in 

the Third World،Princeton University Press، 1988 pp 250-200
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لي�س  واالإثنية،  الدينية  االأقليات  وحاجات  مطالب  االندماجي  ال�سيا�سي  مب�سروعها 
هذا فح�سب، بل اأدرك العديد من اجلماعات الدينية واالإثنية اختالفهما ومتايزهما، 
والتمايز، هو ما قوى من  لهذا االختالف  القريبة منها  االأخرى  واإدراك اجلماعات 

احلاجة اإلى ال�سعور باالنتماء اإلى جماعة معينة يف مواجهة اجلماعات االأخرى.

بو�سفهم  مواطنيها  مع  تتعامل  اأن  يف  اخلليج  يف  الوطنية  الدولة  م�ساألة  اإن 
مواطنني، ال اأع�ساء يف قبيلة اأو مذهب.

سياسات النظم الحاكمة

على  احلاكمة  النظم  انفتاح  م�ستوى  تباين  من  الرغم  على  اإنه  القول:  ميكن 
االأقليات الدينية وطبيعة نظرتها اإيل هذه االأقليات باختالفها، فاإنها ت�سرتك جمعيًا يف 
وجود نوع من التمهل جتاه توجهات ومطالب بع�س االأقليات)42(. هذا التوج�س واحلذر 
االأقليات  هذه  تكن  مل  اإن  جدًا،  ال�سغرية  الدينية  االأقليات  اأو�ساع  يف  يتال�سى  يكاد 
عن�سرًا م�ساندًا وداعمًا للنظم احلاكمة، كما �سرنى. واإذا ما انتقلنا ملجال ال�سيا�سات 
احلكومية اإزاء االأقليات الدينية، فيمكن القول: اإن هناك تباينًا وا�سحًا اإزاء التعامل 
ال�سلطة  اأو  الدولة  جتاه  و�سيا�ساتها  االأقلية  حجم  على  اعتمادًا  الدينية  االأقليات  مع 
احلاكمة. ي�ساف اإلى ذلك اأن االأنظمة احلاكمة تتخذ مناذج متعددة من ال�سيا�سات 
اإزاء كل اأقلية، فهي تنتهج منوذج الت�سامح اأو االحتواء مع اأقلية، وتلجاأ لنموذج االإدراج 

اأو منوذج االنفتاح املحدود مع اأقلية اأخرى. 

حتديد  على  هنا  �سنعتمد  االأقليات،  ناحية  املتبعة  ال�سيا�سات  منط  ولتحديد 
ال�سيا�سات ومناذجها وفق االآتي:

األنموذج األول: نمط التسامح والتوظيف

احلاكمة  والنظم  االأقليات  بني  متبادلة  �سيا�سات  على  االأمنوذج  هذا  يحتوى   

ال�سيعية، مركز  التعامل مع املطالب  ال�سعودية يف  البحرين والكويت والعربية  النظم احلاكمة يف  )42( �سحاتة، حممد نا�سر، �سيا�سات 
درا�سات الوحدة العربية، بريوت ، 2011، �س18.
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تقوم على االعرتاف ال�سمني بقواعد التكيف االجتماعي وال�سيا�سي، ومتثله االأقليات 
اخلليج،  دول  يف  والبهرة  وامل�سيحيني  والبهائيني  اليهود  مثل  جدًا  ال�سغرية  الدينية 
لالأقليات  االحتواء  �سيا�سة  تتبع  فهي  احلاكمة  النظم  جهة  فمن  ال�سعودية.  عدا  ما 

ال�سغرية جدا، بل تعمل على دعمها وم�ساندتها اجتماعيا ودينيا. 

ال تخلو هذه ال�سيا�سة من اأهداف �سيا�سية تتمثل يف رغبة ال�سلطة احلاكمة يف 
تدعيم �سرعيتها ال�سيا�سية من خالل دعم االأقليات الدينية ال�سغرية لها، وامتناعها 
ال�سيا�سية التي يبدو عليها طابع املعار�سة.  عن الدخول يف حتالفات مع اجلماعات 
االإثنية  االأقليات  حتى  اأو  ال�سغرية،  الدينية  االأقليات  �سلوك  فاإن  نف�سه  الوقت  يف 
اجلهة  باعتبارها  القائمة  ال�سلطات  مع  التحالف  ناحية  يتوجه  ما  عادة  ال�سغرية، 
تبادل منفعة بني هذه  فاإن هناك  وتاليًا  االأكرثية،  القادرة على حمايتها من طغيان 
االأقليات الدينية ال�سغرية وال�سلطات احلاكمة. واالأمنوذج االأمثل ملثل هذه ال�سيا�سات 
هو االأمنوذج البحريني)43(، حيث جند اأن نظام احلكم يويل اهتمامًا بالغًا باالأقليات 
الدينية ال�سغرية مثل اليهود وامل�سيحيني، لدرجة اأن يخ�س�س لهم مقعدًا يف جمل�س 

ال�سورى يف ظل توتر �سيا�سي بالغ االأثر مع اجلماعات ال�سيا�سية املعار�سة. 

واأغلب  احلاكمة  النخبة  بني  ال�سيا�سي  والتحالف  الكويتية  احلالة  اأن  كما 
اجلماعات ال�سيعية، باعتبارهم اأقلية موؤثرة، تعطي مثااًل اآخر على مدى تغلغل �سيا�سة 
االأخالقي  بالبعد  ذلك  وات�سال  احلاكمة،  النخب  داخل  الدينية  لالأقليات  االحتواء 
لل�سرعية ال�سيا�سية. مع ذلك فاإن هذه االأقليات الدينية ال�سغرية ال توؤكد ر�ساها التام 
عن خمرجات �سيا�سة االحتواء، وهي تدرك اأن نتائج هذه ال�سيا�سة متوقفة على ميزان 
القوى بني ال�سلطة واملعار�سة، وتاليًا فهي تطمح الأن تكون عالقاتها مع الدولة عالقة 
د�ستورية ثابتة ومت�ساوية مع االأكرثية الدينية اأو املذهبية. وهذا جنده يف روؤية االأقلية 

اإلى البحرين كاأمنوذج للت�سامح الديني يف املنطقة. يف العام املا�سي، قامت احلكومة بتعيني هدى النونو ال�سفرية اليهودية  )43( ينظر 
االأولى من دولة عربية خليجية اإلى الواليات املتحدة. 
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البهائية)44( التي توجد يف كل من البحرين والكويت)45( واالإمارات، فهي على الرغم 
من ممار�ستها الأغلب �سعائرها بحرية �سبه تامة، فاإن و�سعها القانوين ال يزال غري 
معرتف به، وباملثل فاإن االأقلية امل�سيحية يف الكويت تبدي قلقها اإزاء قانون اجلن�سية 
وحرمانه جتني�س غري امل�سلمني من غري الكويتيني االأ�سليني. ف�ساًل عن وجود فراغ 
قانوين يحمي ن�ضاط امل�ضيحيني الكويتيني ومينع عنهم ا�ضطهاد اجلماعات ال�ضلفية 
امل�سيحية  الهوية  عن  االإعالن  اجلماعات  هذه  ترف�س  حيث  املت�سددة،  واالإ�سالمية 

داخل املجتمعات االإ�سالمية.

يوؤدي هذا النمط من ال�سيا�سات اإلى تطور خا�س لالأقليات الدينية ال�سغرية 
االقت�ضادي  الن�ضاط  على  اأي�ضًا  وينعك�س  الكبرية؛  االأقليات  م�ضار  تطور  يختلف عن 
واالجتماعي لهم، فعلى �سبيل املثال تتجه اأن�سطة االأقليات ال�سغرية يف دول اخلليج 
الريعي  التجارة واالأعمال االقت�سادية املربحة، لالإفادة من النمط االقت�سادي  اإلى 
اخلا�سة  والربجمية  يتفق  مبا  ال�سوق  اقت�ساد  الآليات  وتوظيفًا  املنطقة،  يف  للدولة 
باقت�ساد االأقلية. كما يوفر هذا النمط من ال�سيا�سات املت�ساحمة اإزاء االأقليات تثبيتا 
ل�سلوك االأقلية الديني واحليلولة دون انتقاله من التدين الذاتي اإلى م�ستوى الطائفة 

اأو امل�ستويات االأكرث تقدما مثل االأدجلة الدينية.

األنموذج الثاني: نمط اإلدراج واإلقصاء 

خ�سو�سًا،  الكبرية  واالأقليات  عمومًا  االأقليات  مع  التعامل  يف  �سائد  منط 
واالإق�ساء  بالتهمي�س  تت�سم  �سيا�سات  وتر�سم  قيود  جمموعة  النظم  تفر�س  حيث 
الدينية  االأقليات  ناحية  املتوجه  والتوظيف  الت�سامح  اأمنوذج  مقابل  االأقليات،  لتلك 
اأو املتو�سطة  ال�سغرية، تربز �سيا�سة م�سادة وهي �سيا�سة االإدراج لالأقليات الكبرية 
اأي�سًا عن الف�سل يف  وحتى االأقليات ال�سيا�سية )ذات االأكرثية العددية(، وهذا ناجت 

اجلن�سني  بني  وامل�ساواة  والتكنولوجيا،  الطبيعة  بني  والتوازن  العامل،  يف  وال�سالم  والديانات،  اهلل،  بتوحيد  البهائية  الديانة  توؤمن   )44(
وغريها من التعاليم. والديانة البهائية تعترب بهاء اهلل من اأعظم االأنبياء، االأمر الذي يعد خارجًا عن معتقدات امل�سلمني الذين يوؤمنون 

بعظمة النبي حممد فوق االأنبياء كافة.

)45( اأنور، اليا�سني، الدين واحلياة... البهائيون يف الكويت، �سحيفة القب�س الكويتية، العدد 1810، 1 يونيو )حزيران( 2006.
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بناء قاعدة اجتماعية حديثة لل�سلطة، مبعنى اأن العالقة مل تتحول اإلى ان�سواء االأجزاء 
كافة يف كيان �سيا�سي تعاقدي، اأي قائم على العقد االجتماعي، كيما يتبلور الحقًا يف 
دولة ذات حكومة متثيلية )representative government( اأي متّثل االأجزاء يف 
املركز، وحتديدًا يف اجلهاز االإداري للدولة، و�سواًل اإلى اإجناز عملية اإدماج حقيقي 
لالأجزاء يف بنية الدولة النا�سئة، وتاليًا خلق هوية وطنية عامة ت�ستمد مكوناتها من 

عملية �سهر معقدة ووا�سعة النطاق لهويات خا�سة.

األنموذج الثالث: نمط االنفتاح المحدود

يكمن هذا النمط يف خ�سو�سية الهياكل االجتماعية يف الدولة، من حيث متييز 
�سامل  بنظام  ترتبط  ال  اجتماعية  وحدات  جمموعات  من  اأ�سا�سًا  مت�سكل  املجتمع 
من الرموز اأو القيم املركزية، وهو ما يوؤدي الأن تكون قوة الدولة غري كافية لتحقيق 
االجتماعية بني  ال�سيطرة  اأجل  ين�ساأ �سراع من  لذلك  نتيجة  االجتماعية.  ال�سيطرة 
الفئات القوية املتزعمة للوحدات االجتماعية، التي عادة ما تكون غري راغبة يف التخلي 
عن االمتيازات اخلا�سة بها يف الدولة. يكرث هذا النمط يف و�سع اجلماعات ال�سيعية 
يف الكويت اأو البحرين)46(. وبح�سب جمدال فاإن ال�سيا�سات املر�سومة، التي تقع حتت 
لفتح  الدولة  تدعو  قيد احلياة«)47(  البقاء على  اأجل  »ال�سيا�سة من  ي�سميه  ما  عنوان 
الوحدات  الناجتة عن مترد  املخاطر  وتبعد عنها جمموعة  التعبئة  لها  توؤمن  قنوات 
االجتماعية �سبه امل�ستقلة، مبا يف ذلك االأقليات الدينية، يف حماولة ملنع ت�سكيل مراكز 
بغر�س  الدولة  اإدارة  ب�سكل حمدود يف  الدينية  االأقليات  ت�سارك  قوى م�ستقلة، حيث 

تخفيف التهديدات املحتملة واإعادة �سحن خمزون ال�سرعية. 

وهنا تربز تفا�سيل عديدة �سمن �سيا�سات هذا االأمنوذج، حيث جند اأن بع�س 
بع�س  مع  تتحالف  اأن  اإلى  الدولة  تلجئ  املعقدة،  بال�سراعات  املت�سلة  ال�سيا�سات 
الفئات �سد فئات اأو توجهات داخل االأقلية، وت�سمن لهم منا�سب متقدمة يف الدولة 

)46( حول �سيا�سات هذه النظم مع اجلماعات ال�سيعية انظر: �سحاتة حممد ن�سر، مرجع �سابق.

)47( Joel S. Migdal،Strong Societies and Weak States: State-society Relations and State Capabilities in 

the Third World، pp 250-200
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تنفيذ  اأو  االأقلية،  اأفراد  على  االجتماعية  ال�سيطرة  فر�س  يف  منها  االفادة  بغر�س 
�سيا�سة الدولة عليها. وعلى الرغم من جناعة هذا النمط يف منع انف�سال االأقليات 
الكبرية، اأو على االأقل احلد من طموحها، فاإن هذه ال�سيا�سات -كما ي�سري جمدال- 

تعوق عملية بناء الدولة احلديثة)48(. 

االستنتاجات

يف  الدينية  لالأقليات  واالجتماعي  واالقت�سادي  التاريخي  امل�سار  تتبع  حاولنا 
دول اخلليج؛ من خالل مدى اإفادة تلك االأقليات من اأو�ساع احلداثة ال�سيا�سية التي 
النفط  اقت�ساد  وتر�سخ  وال�سيد  اللوؤلوؤ  اقت�ساد  تراجع  منذ  املنطقة؛  دول  �سهدتها 
وال�سوق العاملية. اإن نقطة البداية املفزعة التي يجب ت�سجيلها هنا تدور حول االأ�س�س 
التي قامت عليها الدولة اخلليجية، واالآليات التي جرى التو�سل بها من اأجل ت�سييد 

بنى الدولة واإر�ساء جهازها االإداري و�سياغة �سيا�ساتها.

ين�س  الذي  العام  بالبعد  للدولة،  والقانوين  الد�ستوري  الهيكل  اكتفى  فقد   
لها معايري  اأن ي�سع  ولكن من دون  الدينية،  ال�سعائر  على حرية االعتقاد وممار�سة 
فهناك  احلق.  هذا  على  التنفيذية  اجلهات  ت�سلط  متنع  د�ستورية  واأ�س�سًا  وا�سحة 
ال�ستيعاب مطالب  الالزمة  القنوات  تاأمني  التي ميكنها  الو�سيطة  التنظيمات  �سعف 

اجلماعات والقوى. 

قابل ال�سيا�سة الر�سمية، قيام املجتمعات بردات فعل �سديدة ال�سرامة اأحيانًا 
�سد االأقليات الوافدة حتت عنوان »مكافحة التب�سري امل�سيحي« اأو حتت ذريعة »االنت�سار 
للقومية العربية« واعتبار اأفراد تلك االأقليات م�سروعات خارجية تهدد متا�سك الروؤية 
اإعالء  جند  ال�سخ�سية،  والتواريخ  ال�سري  جمموعة  فح�س  وعند  دينيًا.  املوحدة 
عاليا  ال�سوت  رفعت  التي  واالجتماعية  ال�سيا�سية  اأو  الدينية  لل�سخ�سيات  ومتجيدا 
�سد املب�سرين يف املنطقة، وهو �سلوك يدلل على وجود مرجعية ثقافية تنظر لالأقليات 

)48( Bit، p241 
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التاريخية  الذاكرة  على  وعن�سرًا دخيال  الهوية اجلماعية،  اأنها خارج  على  الدينية 
لهذه املجتمعات. اأيا تكن مربرات هذه الذهنية الثقافية، فقد تراجعت ق�سية التب�سري 
واملب�سرين، بعد اأن متكنت االأقليات امل�سيحية من تثبيت االعرتاف بحقها يف ممار�سة 
بع�س حقوقها الدينية فقط، يف حني مل تكن الهوية الوطنية ال�سيا�سية قد ت�سكلت بعد.

من ناحية اأخرى، فقد اأفادت االأقليات الدينية من مظاهر احلداثة ال�سيا�سية 
لها  ت�سمن  جمتزاأة  كانت  ولو  ن�سو�س  على  توفرها  حيث  من  والعلمنة،  كالد�ستور 
حرية التعبد واملمار�سات الدينية اخلا�سة، كما اأ�سهمت بريوقراطية الدولة العلمانية 
يف توافر قدر كبري من امل�ساواة الأفراد هذه االأقليات ل�سغل منا�سب ووظائف عامة. 
يف  يتجلى  االأقليات،  هذه  واقع  على  ال�سيا�سية  للحداثة  ال�سلبي  االأثر  فاإن  ذلك  مع 
اأنها -ونظرًا للت�سوي�س احلا�سل يف الهوية الوطنية عمومًا- قد جلاأت لبناء هوياتها 
للعزلة  بع�سها  قادت  اجتماعية  ممار�سات  النتهاج  كثريًا  عليها  وارتكزت  الفرعية، 

االجتماعية.




