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الأخرية،  العقود  يف  الإيراين  القومي  ال�سعود  منذ 
غاية  �سيا�سية  اأبعادًا  اخلليج  دول  يف  العجم  اأقلية  وجود  يكت�سي 
يف الأهمية، وعلى الرغم من ثراء وا�ستقرار املجتمعات اخلليجية 
فاإنها تقف على بنيات اجتماعية و�سيا�سية ودينية ه�سة، فالولء 
اأثرًا  يرتك  عرقي  اأو  مذهبي  ت�سدع  وكل  يكفي،  ل  وحده  القبلي 
ولذلك  البلدان،  هذه  يف  وال�سيا�سي  الجتماعي  التوازن  يف  عميقًا 
من ال�سروري الأخذ بعني العتبار اأن ثغر جمتمع ما ت�سكل فوائد 
رئي�سًا  عاماًل  خ�سو�سًا  الأقليات  ومتثل  الدويل،  اأو  الإقليمي  للعدو 
يف ال�سيا�سات اخلارجية للدول التي تتبنى ا�سرتاتيجية الخرتاق.

( �أكادميي وباحث مغربي. (
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�ل�شيعي ملد نفوذها  �لعامل  �إير�ن  ��شتخد�م   وقد �شدرت در��شات كثرية عن 
يف �خلليج �لعربي، لكن �الهتمام  بالعامل �لعرقي �لفار�شي ال يلقي �الهتمام �لكايف.

 تتناول هذه �لورقة �أقلية �لعجم يف �لبحرين و�لكويت وقطر و�الإمار�ت و�شلطنة 
عمان من جهتني: �الأولى، حتليل �لتوزيع �لدميوغر�يف للعجم يف هذه �لدول؛ و�لثانية، 
�لتفرقة  �شد  �لعجم  �أقلية  حت�شن  �لتي  �خلليجية،  �لد�شتورية  �لت�شريعات  ر�شد 
�لعن�شرية يف �حلقوق �الجتماعية و�ل�شيا�شية و�لدينية. يف هذ� �الإطار �أطرح �الأ�شئلة 
�الآتية: ما هي ن�شبة �لعجم يف دول �خلليج؟ هل وزنهم �لدميوغر�يف قادر على �الخالل 
بالتو�زن يف هذه �لدول؟ �إلى �أي حد ميكن �لقول �إن �لعجم جماعة من�شجمة �جتماعيًا 

ومذهبيًا؟ وما هي �لت�شريعات �لتي حتمي �لعجم من �لعن�شرية؟

بد�ية البد من �لتمييز بني هجر�ت �الإير�نيني و�لعجم �إلى دول �خلليج، فهجرة 
�لعجم �إليها هي هجرة ��شتيطان، و�أكرثهم ��شتقر يف هذه �لدول منذ �لقرن �لتا�شع 
�أجيال.  منذ  مو�طنون  وهم  �خلليجية،  �ملجتمعات  من  جزءً�  ميثلون  ولذلك  ع�شر، 
ويبدو �أن م�شلحة �لعجم، مبدئيًا، تكمن على �ملدى �لبعيد يف  �الندماج د�خل �لن�شيج 
�خلليجي �لعربي، �أما هجرة �الإير�نيني �إلى دول �خلليج يف �لعقود �الأخرية، خ�شو�شًا 
بعد ثورة �خلميني �شنة 1979، فهي هجرة �قت�شادية غايتها �لبحث عن عمل. فمن 
�الأن�شب �لنظر �إليها على �أنها هجرة موقتة. ال يعني هذ� �أن �إير�ن ال تلجاأ �إلى �الإفادة 
من وجود �الإير�نيني لل�شغط مذهبيًا و�شيا�شيًا و�جتماعيًا على �ملجتمعات �خلليجية، 
لكن كونهم �أجانب - من �لناحية �لقانونية - يجعل وجودهم رهينًا بحاجة �شوق �لعمل 

�إليهم.

 وي�شاف �إلى ذلك �أن �لعجم يف �أغلبيتهم �شيعة، مما يجعل �لو�شع معقدً�، �إذ 
�إير�ن ��شتعمال �لورقة �ل�شيعية بني �ل�شيعة �لعرب وهي تنجح يف ذلك، لكن  حتاول 
�شعف �ل�شيعة �لعرب �ل�شيا�شي و�القت�شادي يوؤهلهم فقط لل�شغط ولي�س لالخرت�ق، 
فال�شيعة �لعرب ميكن �أن يكون لهم دور �إذ� كانت هناك طبقة �أو جمموعة �أخرى قادرة 
على �الخرت�ق و�لقيادة. �آنذ�ك، �إما يف و�شع دميقر�طي �أو ثورة �شعبية، ميكن  لفكرة 
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�أهل �لبيت �أن حتمل �لعجم �ل�شيعة �إلى �ل�شلطة على ظهر �لعرب �ل�شيعة، وطبعًا كل 
هذ� ي�شب يف م�شلحة �إير�ن �الإقليمية.

يوجد �لعجم بني ��شرت�تيجيتني: ��شرت�تيجية �لوالء لدول �خلليج، و��شرت�تيجية 
�إخال�س  �أن �شمان  �لتي تدرك  �أما �الأولى فتنهجها دول �خلليج  �الخرت�ق �الإير�ين. 
�أقلياتها من �ملو�طنني �أ�شا�شي الأمنها �لوطني. و�ال�شرت�جتية �لثانية تقودها �إير�ن يف 
�شبيل �أن ت�شتميل �لعجم تارة من �جلانب �ل�شيعي وتارة من �جلانب �لفار�شي لهويتهم. 
�لتهمة عن �الآخرين،  �أفر�د مل ت�شقط  �أو  �إذ� قام به فرد  ومثلما �الأمر يف �الإرهاب، 
بها،  ال�شقًا  �الإرهابيون  �أو  �الإرهابي  �إليها  ينتمي  �لتي  �ملجموعة  من  �لتوج�س  و�شار 
فاإن تعاون بع�س �لعجم مع �إير�ن ت�شري تهمة يعاين ب�شببها �لكثريون. وت�شري ق�شية 
حممود ر�شا بنكي �لذي حاكمته �لواليات �ملتحدة يف �لعام 2010  بتهمة ت�شكيل �شبكة 
اأفراد  اإلى تورط العديد من  اإيران  مالية الخرتاق وك�صر العقوبات االقت�صادية على 
�لعجم يف �خلليج يف �شبكة مالية لتبيي�س �الأمو�ل ل�شالح طهر�ن.)1( و�الأكيد هو �أن 
�الخرت�ق �إذ� حدث ال يتوقف حتى ي�شل �إلى قلب �لنظام و�لوالء �إذ� مل يكن كاماًل 

يلقي بال�شك على �جلماعة برمتها.

 البحرين

يف مملكة �لبحرين، يطلق ��شم �لعجم على �ل�شيعة من �أ�شول فار�شية، و�لذين 
جاءو� �إليها من �ل�شو�حل �لفار�شية �ملقابلة، وكثري من �لعجم ال يز�ل يتحدث بالفار�شية  
��شتعمالهم  من  �لرغم  على  ��شتيطانهم،  على  قرن  من  �أكرث  م�شي  بعد  �الآن  حتى 
�لتي  وفر�نك،  فولر  در��شة  حددت  وقد  و�ملعامالت.  �ليومي  �حلديث  يف  �لعربية 
�أجريت �لعام 1999، ن�شبتهم يف 22 باملئة �أي حو�يل 200000 ن�شمة، بينما �أظهرت 
در��شة �أخرى �شادرة �لعام 2009 �أن عدد �لعجم ال يتجاوز 8 يف �ملئة.)2( كما ت�شري 

)1( Janecek، Michael J.، Policing Iranian Sanctions: Trade، Identity، and Smuggling Networks in the 

Arabian Gulf، Monterey، California. Naval Postgraduate School، 2013، p. 24.

)2( el-Aswad، El-Sayed، «The Perceptibility of the Invisible Cosmology: Religious Rituals and 

Embodied Spirituality among the Bahraini Shi›a»، Anthropology of the Middle East، 2010( 5.2(، p. 72.
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�آخر �لتقارير �ملوثوق بها ن�شبيًا لكونها �شدرت عن �للجنة �مل�شتقلة لتق�شي �حلقائق 
�إلى �أن �لبحارنة ي�شكلون �أغلبية �ل�شيعة يف �لبحرين، بينما ميثل �لعجم �أقلية.3  وت�شري 
در��شة �شحاتة حممد نا�شر �إلى �أن �ل�شيعة �لعرب ميثلون غالب �ل�شيعة يف �لبحرين، 
بينما ال يتجاوز عدد �لعجم ربع �ل�شيعة يف هذ� �لبلد.)4( و�شبب �لت�شارب يف �الأرقام 
�إلى غياب �إح�شاء�ت ر�شمية �جتنابًا للح�شا�شيات �ملذهبية و�لعرقية. وميكن  يرجع 
�لقول على �شبيل �لتوفيق بني �لدر��شات �ملختلفة: �إن عدد �لعجم يف �لبحرين يرت�وح 

بني 100000 و200000 ن�شمة.

لكن وزن �لعجم يف �لبحرين ال ياأتي من عددهم بل من حتالفهم �ملذهبي مع 
�لبحارنة يف ظل �ملد �الإير�ين بعد ثورة 1979. �أ�شف �إلى ذلك �لقرب �الإير�ين �لذي 
ي�شعر �لعجم و�ل�شيعة �لعرب باإمكان م�شروع �لوحدة �ل�شيعية �أو �لتمكن على �الأقل، 
�ل�شيناريو  تكر�ر  يف   و�لعجم  �ل�شيعة  ثقة  منت  كلما  �الإير�نيني  �أطماع  ز�دت  وكلما 
�لعر�قي. وتظهر هذه �لعالقة بني �لت�شيع و�ال�شرت�تيجية �الإير�نية يف �أن �أكرث �شيعة 
�لبحرين مو�لون للمرجع علي خامنئي ومدر�شة قم. وعلى �عتبار �أن خامنئي يوؤمن 
بوالية �لفقيه، فاإن �لوالء �ل�شيا�شي مكفول له �أي�شًا.)5( و�لو�قع �أن ��شرت�تيجية �لوالء 
كل  ينزع  بها  �ملوؤمن  �لتي جتعل  �ل�شيا�شية،  �لفقيه  والية  بعقيدة  ت�شطدم  �خلليجية 

�شرعية عن �حلاكم يف بلده ومينحها كاملة للفقيه �لويل.

وحتى بني �ل�شيعة �أنف�شهم، يوجد فرق بني �لعجم و�لعرب، فالعامل �الجتماعي 
له دور مهم يف متييز �لعجم عن �لبحارنة و�إعطاء دور �لقيادة للعجم، فاأغلبهم من 
�أبناء �لطبقة �لو�شطى �لتجارية مما يجعلهم م�شتفيدين وم�شريين للتطور �القت�شادي 
للبلد، بينما يكبح �لبحارنة يف �أ�شفل �ل�شلم �الجتماعي)6(. وال �شك �أن �جتماع �لعجم 

)3( Bassiouni، Mahmoud Cherif et al.، Report of the Bahrain Independent Commission of Inquiry، 

Manama، 2011، p. 20.

)4(   نا�شر، �شحاتة حممد، �لنظم �حلاكمة يف �لبحرين و�لكويت و�ل�شعودية ومطالب �ل�شيعة. 
http://www.aljazeera.net/books/pages/206ffa-15a4ec443-f-ab2472-14eb4c6bd2

)5( Bassiouni، Mahmoud Cherif et al.، Report of the Bahrain Independent Commission of Inquiry، 

p. 22. 

)6( Pandya، Sophia، «Women›s Shi›i Ma›atim in Bahrain»، Journal of Middle East Women’s Studies، 
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و�لبحارنة يف �النتماء �ملذهبي مع تبعية �ملرجعيات �ل�شيعية يف �إير�ن و�لعر�ق يجعل 
بني  �الختالف  لكن  �الإير�ين.  وللنفوذ  للعجم  �ل�شيا�شي  للطموح  عر�شة  �لبحارنة 
�لظروف  وحت�شني  �لعروبة  عامل  فتقوية  و�جتماعي،  عرقي  �ل�شيعيتني  �جلماعتني 
�الجتماعية للبحارنة �شيجعالنهم �أقل مت�شكًا بالعامل �ملذهبي و�أكرث مياًل لال�شتقالل 
�ل�شيا�شي عن �لعجم و�إير�ن. ومن �لعالمات �ملهمة على عزوف �لعجم عن �الندماج 

االجتماعي مع البحارنة ندرة الزواج واالختالط االجتماعي بني املجموعتني.)7( 

�أ�شارت  كما  به،  �ال�شتهانة  ينبغي  ال  �ل�شيعة  و�لعجم  �لعرب  بني  �لتمايز  هذ� 
للت�شيع  فالوالء   )8(.2012 عام  �ل�شادر  كتابها  يف  بانديا  �شوفيا  �لباحثة  ذلك  �إلى 
�الإير�ين ي�شجعه �شعف �لوالء �لوطني و�لقومي، فكلما كانت رموز �خلطاب �لر�شمي 
�أن  �ملذهبي  �لعامل  على  �ل�شعب  من  �شار  كلما  و�جتماعية،  وعروبية  وطنية  �أكرث 
بني  �الحتقان  ي�شتثمرون  �لعجم  �إن  �لو�قع،  ويف  و�جلماعات.  �الأفر�د  على  ي�شيطر 
�شفوف �ل�شيعة �لعرب نتيجة �لتهمي�س �الجتماعي. هكذ� يفيد �لعجم �ل�شيعة مرتني: 
من �لطفرة �لنفطية �لتي ر�كمت ثرو�تهم �لتجارية، ومن �لظلم �لالحق بالبحارنة 
�ل�شيعة. فكلما �نفتح �لنظام �ل�شني خطوة جتاه �ل�شيعة ت�شاعفت قوة �لعجم.  هكذ�، 
فاإن ح�شول �لبحارنة على حقوق دينية مذهبية مثل �حل�شينيات و�جلمعيات �أدى �إلى  

�نت�شار �أفكار �خلميني)9( ، و�لتي بدورها تعطي للو�شيط �لعجمي قوة �أكرب. 

رغبة  على  �ملهمة  �لعالمات  فمن  �لعن�شرية،  من  �حلماية  يخ�س  فيما  �أما 
�لنظام يف �إدماج �لعجم يف �لن�شيج �خلليجي �أن �أول قوة �شرطة يف �لبحرين، و�لتي 
�شكلت �شنة 1920 يف �ملنامة، تتكون من �لعجم)10(.  لكن �لثورة �الإير�نية وما �شاحبها 

2010( 2 .6(، p. 34.

)7( Louër، Laurence، Transnational Shia Politics: Religious and Political Networks in the Gulf، New 

York، Columbia University Press، 2008، p. 36.

)8( Pandya، Sophia، Muslim Women and Islamic Resurgence: Religion، Education and Identity 

Politics in Bahrain، London، I.B. Tauris، p. 11.

)9( نا�شر، �شحاتة حممد، �لنظم �حلاكمة يف �لبحرين و�لكويت و�ل�شعودية ومطالب �ل�شيعة، م.�س.
http://www.aljazeera.net/books/pages/206ffa-15a4ec443-f-ab2472-14eb4c6bd2

)10( Strobl، Staci، « From Colonial Policing to Community Policing in Bahrain: the Historical 
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دفع  �الإير�ين  �الأمنوذج  ��شتن�شاخ  �إلى  �شعيًا  �لبحرين  �شيعة  بني  ��شطر�بات  من 
�ل�شيعة  �ل�شنو�ت �الأخرية، تنامى عدد  �ل�شرطة. ويف  �إبعاد �لعجم من  �إلى  �حلكومة 
و�لن�شاء يف �ل�شرطة �لبحرينية كجزء من �شيا�شة �ململكة، لتو�شيع د�ئرة �ل�شرطة �لتي 
ي�شيطر عليها �ل�شنة. وت�شري تقدير�ت غري ر�شمية �إلى �أن ن�شبة �ل�شيعة عجمًا وعربًا 
�إلى ذلك، فاإن �النفتاح �ل�شيا�شي  يف �ل�شرطة تبلغ حو�يل 3 يف �ملئة.)11( وباالإ�شافة 
�لذي جلاأت �إليه �الأ�شرة �حلاكمة هو �شعي �إلى �إ�شر�ك �ل�شيعة يف �مل�شل�شل �النتخابي، 
�أمام هيمنتهم على �حلكومة و�لربملان. ففي �نتخابات �شنة 2010  مع قطع �لطريق 
ح�شلت جمعية �لوفاق �لوطني �الإ�شالمية، �لتي متثل �ل�شيعة، على 18 مقعدً� من بني 

�أربعني مقعدً�. 

�إن هذه �لن�شبة �شغرية باملقارنة مع ن�شبة �ل�شكان. لكن طاملا �أن �إير�ن مل تغري 
خطابها �لتو�شعي جتاه �لبحرين، فاإن �إ�شناد �ل�شرطة و�حلكومة �إلى �لعجم �شي�شهل 
�إير�ن يف  �أطماع  �ل�شاه �شنة 1971 عن  �أبعد �حلدود عملية �الخرت�ق. فقد عرب  �إلى 
�إحلاق �لبحرين، وهي �لت�شريحات نف�شها �لتي جاءت على �أل�شنة �مل�شوؤولني �الإير�نيني 
موؤخرً�. ومع تز�يد �الأزمة �القت�شادية و�الجتماعية �خلطرة يف �إير�ن، فاإن �الإغر�ء 

�خلليجي يزد�د بريقًا. 

�لبحرينية  �لت�شريعات  فاإن  حيوي،  كمجال  �لعجم  �إير�ن  ��شتثمار  ومقابل 
�ملجاالت  يف  �لتمييز  من  وحلمايتهم  لوالئهم  �لقانونية  �ل�شمانة  توفر  �لقائمة 
تن�س  �لبحرين  مملكة  د�شتور  من  �الأولى  فاملادة  و�لدينية.  و�الجتماعية  �ل�شيا�شية 
على �أن „للمو�طنني، رجااًل ون�شاء، حق �مل�شاركة يف �ل�شوؤون �لعامة و�لتمتع باحلقوق 
�ل�شيا�شية، مبا فيها حق �النتخاب و�لرت�شيح. وال يجوز �أن يحرم �أحد �ملو�طنني من 
حق �النتخاب �أو �لرت�شيح �إال وفقًا للقانون».)12( وتوؤكد �ملادة نف�شها �أن نظام �حلكم 

Persistence of Sectarianism «، International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice، 
2011( 1 .35(، p. 24.

)11( Strobl، Staci، «From Colonial Policing to Community Policing in Bahrain”، p. 29.

)12( جمل�س �ل�شورى : د�شتور مملكة �لبحرين، على �لر�بط �لتايل:
www.shura.bh/LegislativeResource/Constitution



عبد الصمد بلحاج 

147 المسبــار

يف مملكة �لبحرين دميقر�طي، �ل�شيادة فيه لل�شعب م�شدر �ل�شلطات جميعًا، وتكون 
ممار�شة �ل�شيادة على �لوجه �ملبني بهذ� �لد�شتور»)13(. مبا �أن �لعجم مو�طنون فاإن 
�حلقوق �ل�شيا�شية كافة م�شمونة لهم مبوجب هذه �ملادة. وي�شاف �إليه �أن �لدميقر�طية 
متثياًل  لهم  ي�شمن  مبا  با�شتمر�ر،  �لعجم  فيها  ي�شارك  منتظمة  �نتخابات  تكفل 
من�شفًا. وكون �النتخاب على �أ�شا�س �شوت لكل مو�طن يبعد �شبح �لطائفية وي�شاوي 
بني �ملو�طنني يف �لوزن �ل�شيا�شي. ونتيجة لذلك، فاإن ثالث �شخ�شيات عجمية حتتل 
منا�شب �شيا�شية مهمة يف �لبحرين: عبد �حل�شني مريز� وزير �لطاقة و�لبرتول �حلايل، 
وعبد �لعزيز �بل ع�شو جمل�س �ل�شورى و�أحمد �شاعاتي ع�شو جمل�س �لنو�ب. وتكفل 
�ملادة �لثامنة و�لع�شرون للعجم حق �الجتماع �خلا�س دون حاجة �إلى �إذن �أو �إخطار 
�لعام ح�شور �جتماعاتهم �خلا�شة. وكذلك  �الأمن  �شابق، وال يجوز الأحد من قو�ت 
«�الجتماعات �لعامة و�ملو�كب و�لتجمعات مباحة وفقًا على �أن تكون �أغر��س �الجتماع 
وو�شائله �شلمية وال تنايف �الآد�ب �لعامة»)14(. وت�شمح �ملادة �لثالثة و�لع�شرون بحرية 
�لر�أي و�لبحث �لعلمي ولكل �إن�شان �حلق بالتعبري عن ر�أيه ون�شره بالقول �أو �لكتابة �أو 
غريهما، وذلك وفقًا لل�صروط واالأو�صاع التي يبينها القانون، مع عدم امل�صا�س باأ�ص�س 
�لعقيدة �الإ�شالمية ووحدة �ل�شعب، ومبا ال يثري �لفرقة �أو �لطائفية)15(. ويفيد �لعجم 

من هذ� �حلق، حيث �شكلو� جمعية �الإخاء �ملعار�شة للحكومة. 

�أما يف جمال �حلقوق �الجتماعية، فاإن �ملادة �لثالثة ع�شرة تقرر �أن „�لدولة  
تكفل توفري فر�س �لعمل للمو�طنني وعد�لة �شروطه»)16(. وهذ� ي�شمل �لعجم �أي�شًا، بل 
�إن �لعجم �أكرث �إفادة من فر�س �لعمل على �عتبار �أنهم طبقة و�شطى يح�شل �أبناوؤها 
على اأف�صل فر�س التعليم و�صروط احلياة الكرمية. وتوؤكد املادة ال�صاد�صة ع�صرة احلق 
يف  امل�صاواة »يف تويل الوظائف العامة وفقًا لل�صروط التي يقررها القانون.«)17( ومن 

)13( �ملرجع نف�شه.

)14( �ملرجع نف�شه.

)15( �ملرجع نف�شه.

)16( �ملرجع نف�شه.

)17( �ملرجع نف�شه.
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�حلقوق �الجتماعية �ملهمة �جلن�شية. هكذ� تعلن �ملادة �ل�شابعة ع�شرة �أن «�جلن�شية 
�لبحرينية يحددها �لقانون، وال يجوز �إ�شقاطها عمن يتمتع بها �إال يف حالة �خليانة 
�لعظمى، و�الأحو�ل �الأخرى �لتي يحددها �لقانون».)18( و�لعجم حا�شلون على �جلن�شية 
�أ�شل  �لبحريني من  �ملو�طن  نفي  ولذلك، ال ميكن  �لقانون.  �لبحرينية حتت حماية 

عجمي الأن بلده �لبحرين ويف حالة �شفره ال ت�شتطيع �ل�شلطات منعه من �لدخول.

و�لهيئات  „لالأفر�د  تبيح  �ل�شابعة  �ملادة  فاإن  �لدينية،  �حلقوق  يخ�س  وفيما 
للقانون».)19( وهذ�  �لدولة، ووفقًا  باإ�شر�ف من  �ملد�ر�س و�جلامعات �خلا�شة  �إن�شاء 
ي�شمن للعجم تدري�س �لعقائد و�لفقه �ل�شيعيني وكذلك تعليم �للغة �لفار�شية. وتعلن 
�ملادة �لثانية و�لع�شرون �أن «حرية �ل�شمري مطلقة، وتكفل �لدولة حرمة دور �لعبادة، 
وحرية �لقيام ب�شعائر �الأديان و�ملو�كب و�الجتماعات �لدينية طبقًا للعاد�ت �ملرعية 
يف �لبلد».)20( ويف هذ� �مل�شمار، يفيد �لعجم من بناء �حل�شينيات و�مل�شاجد وتنظيم 
وحرية  �لدينية  «�جلمعيات  ت�شكيل  حق  و�لع�شرون  �ل�شابعة  �ملادة  وت�شمن  �ملاآمت. 
تكوين �جلمعيات و�لنقابات، على �أ�ش�س وطنية والأهد�ف م�شروعة وبو�شائل �شلمية، 
باأ�ص�س  امل�صا�س  عدم  ب�صرط  القانون،  يبينها  التي  واالأو�صاع  لل�صروط  وفقًا  مكفولة 
�لدين و�لنظام �لعام».)21( وتلخ�س �ملادة �لثامنة ع�شرة �لو�شع �حلقوقي للعجم يف 
�لبحرين يف تاأكيدها �أن «�لنا�س �شو��شية يف �لكر�مة �الإن�شانية، ويت�شاوى �ملو�طنون 
ب�شبب �جلن�س  بينهم يف ذلك  �لعامة، ال متييز  و�لو�جبات  �لقانون يف �حلقوق  لدى 
�أو �الأ�شل �أو �للغة �أو �لدين �أو �لعقيدة».)22( ويبقى �ختيار بع�س �لعجم ��شرت�تيجية 
�الخرت�ق م�شاألة �شيا�شية نابعة �إما من طموح �جتماعي و�قت�شادي �أكرب �أو من دعاية 

عرقية ومذهبية �إير�نية.

)18( �ملرجع نف�شه.

)19( �ملرجع نف�شه.

)20( �ملرجع نف�شه.

)21( �ملرجع نف�شه.

)22( �ملرجع نف�شه.
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 الكويت

ت�شري �أكرث من در��شة �إلى �أن ن�شبة �لعجم يف �لكويت تقارب �لثلث.)23( فاإذ� كان 
�ألف ن�شمة، فاإن عدد �لعجم يقارب ن�شف �ملليون.  عدد �ملو�طنني مليونًا و�أربعمائة 
وح�شب هذه �لدر��شات، فاإن هذ� يجعل �لكويت �الأقل �ن�شجامًا من �لناحية �لعرقية 
�شيا�شة  �أية  بها يف  ي�شتهان  قوة ال  �لعجم هذه جتعل منهم  فن�شبة  بني دول �خلليج. 
ومنطقة  �الإير�نية  �ل�شوؤون  يف  �ملخت�س  �مل�شري  �لباحث  ويرى  �إقليمية.  �أو  وطنية 
�خلليج �لعربي �شحاتة حممد نا�شر �أن �لعجم ي�شكلون �أقل من ذلك، وال يتجاوزون 
�لناحية  من  �أما  ن�شمة.   250000 حو�يل  �أي  �لكويت)24(،  يف  �ل�شيعة  �شكان  ن�شف 
�ملذهبية، فاإن �مل�شادر تتفق يف �أن �أكرث �لعجم �شيعة. وبناء على �الإح�شاء �النتخابي، 
فاإن عدد �لناخبني �ل�شيعة 24 �ألفًا من �أ�شل 137 �ألف ناخب يف �لكويت. وهذ� يوؤكد �أن 

ن�شبة �ل�شيعة 32 باملائة، غري �أن ن�شبة �لعجم بينهم �أغلبية ن�شبية فقط.)25(

الأ�شباب  ع�شر  �لتا�شع  �لقرن  �أو�ئل  يف  �لكويت  يف  �لعجم  �أغلبية  و��شتقرت 
�قت�شادية. ومثل �أية موجة هجرة فاإن �لعجم م�شاألة �أجيال. فاالأجيال �الأولى ��شتغلت 
يف مهن �لتجارة �ل�شغرى و�ل�شناعة �ليدوية و�خلدمة، وهذه �ملهن ترتك �أثرً� على 
�لو�شع �الجتماعي و�ل�شورة �لنمطية �ملرتبطة به. لكن هذ� �لو�شع تغري كثريً� منذ 
�لو�شطى  �لطبقة  بو�شع  يتمتعون  �لنفطية  �لطفرة  بعد  �لعجم  و�شار  �حلني،  ذلك 
�لتجارية. وقد حافظ �لعجم على �للغة �لفار�شية عند توطنهم مما �أخر �ندماجهم يف 
�ملجتمع �لكويتي. لكن �الأجيال �لتالية �أتقنت �لعربية، حيث �شار جيل �ل�شباب �حلايل 

من �لعجم ال يتحدث �شوى �للهجة �لكويتية. 

ونتيجة الندماج �لعجم �لكامل يف �لن�شيج �القت�شادي و�الجتماعي يف �لكويت، 

)23( Taqi، Hanan، Two Ethnicities، Three Generations: Phonological Variation and Change in 

Kuwait، Newcastle، University of Newcastle، 2010، p. 96.

)24( نا�شر، �شحاتة حممد، �لنظم �حلاكمة يف �لبحرين و�لكويت و�ل�شعودية ومطالب �ل�شيعة، م.�س.

)25( 50 مر�شحًا �شيعيًا يف �النتخابات �لكويتية يتناف�شون على �شتة مقاعد نيابية، على �لر�بط �لتايل:  
http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=135&s=fd78f6388091eb7d2ff6116e7a58dd70
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ال يوجد بينهم �إح�شا�س باحليف.)26( �إذ �شاهمت �لرثوة �لنفطية و�ل�شيا�شة �لتنموية يف 
�لكويت يف رفع م�شتوى معي�شتهم وترقيهم �الجتماعي. ويظهر ر�شا �لعجم يف �مل�شتوى 
�لدولة  �شلكت  وقد  �لعددي.  وجودهم  �ل�شيا�شية  متثيليتهم  تنا�شب  حيث  �ل�شيا�شي، 
يف �لكويت �شيا�شة �الحتو�ء و�مل�شاركة، كما ي�شري �إلى ذلك �شحاتة حممد نا�شر.)27( 
و�أفاد �لعجم من �إتاحة �لنظام �لكويتي �إمكان �النتخابات و�لتمثيلية يف جمل�س �الأمة 

من �أجل �لتعاي�س بني �ملذ�هب و�الأعر�ق.

من  �شاحبها  وما  �الإير�نية  �لثورة  يف  تكمن  �مل�شكلة  فاإن  �لبحرين،  يف  وكما 
م�شروع �إير�ين تو�شعي. فالتوج�س من �لعجم ياأتي من �لظروف �ل�شيا�شية �الإقليمية، 
وخ�شو�شًا مع �حلرب �لعر�قية - �الإير�نية �لتي مل تنجح يف �شمان والء �ل�شيعة للعرب 
�شد �الإير�نيني؛ الأن طهر�ن غطت خطابها بال�شعار�ت �الإ�شالمية. ونتيجة لذلك، تغري 
والء بع�س �لعجم من �لنظام �لكويتي �إلى طهر�ن، ومتثل هذ� �لتغيري يف تبني �أعمال 

�لعنف و�لتخطيط لقلب نظام �حلكم يف �لكويت.)28(

ورغم ذلك، فاإن �لنظام �لكويتي �شمح للعجم بامل�شاركة �ل�شيا�شية �لفاعلة يف 
�لكويت. وميكن �ال�شت�شهاد بانتخابات جمل�س �الأمة �لكويتي يف دي�شمرب 2012، حيث 
ح�شل �ل�شيعة على 17 مقعدً� من �أ�شل خم�شني. وهذه �لن�شبة تعني 34 باملائة وهي 
حتمًا �أكرث من �لوزن �لعددي لل�شيعة وهو 32 باملائة. وهذ� ي�شري �إلى توجه �ل�شيا�شة 

�حلالية �إلى قطع �لطريق على ��شتخد�م �إير�ن �لعجم و�ل�شيعة يف �لكويت. 

�أي�شًا،   �إير�ن  من  �لكويت  موقف  يف  هذه  �لكويتية  �الحتو�ء  �شيا�شة  وتاأتي 
فالكويت ترغب يف عالقات جو�ر طيبة مع �جلار �الإير�ين، كما ترغب يف �شد �لباب 
�أمام �إير�ن �لتي ت�شعى �إلى ��شتغالل �أقلية �لعجم و�لعامل �ملذهبي �ل�شيعي.)29( وعلى 
�إير�ن  بني  �لو�شيط  �لالعب  فاإن  �الإير�نية،  لل�شيا�شة  قناعًا  ميثل  �لت�شيع  �أن  �عتبار 

)26( Taqi، Hanan، Two Ethnicities، Three Generations، p. 95.

)27( نا�شر،�شحاتة حممد، �لنظم �حلاكمة يف �لبحرين و�لكويت و�ل�شعودية ومطالب �ل�شيعة 

)28( �ملرجع نف�شه.

)29( The Report: Kuwait 2008، London، Oxford Business Group، 2008، p. 25.
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�أقلية �لعجم. وتظهر �لتجربة �ل�شيا�شية يف �لعر�ق  و�ل�شاحة �ل�شيا�شية �لكويتية هي 
�أنف�شهم، حيث �لعجم  �أن رفع �ل�شعار�ت �ل�شيعية يهدف الإخفاء �لتمييز بني �ل�شيعة 
يحتلون �أعلى �ل�شلم و�لعرب �آخره. ولذلك، ميكن �لقول �إن �مل�شاألة �ل�شيعية يف �لكويت 
اأن االختالط املتزايد بني  اإلى  تخفي طموحًا �صيا�صيًا للعجم. وت�صري بع�س امل�صادر 
تعريب �جليل  مع  �لعرقية تخف خا�شة  �الأ�شول  �شارت  وعجمًا، حيث  �ل�شيعة عربًا 

�جلديد من �لعجم.)30(

قطاعات  �أهم  من  و�حد  يف  ��شرت�تيجية  باأهمية  بالكويت  �لعجم  ويتمتع 
�القت�شاد �لكويتي وهو �ملالحة، فهذ� �لقطاع مرتبط ب�شدة باملبادالت �لتجارية مع 
�إير�ن.  مع  �لكويتية  �لدولية  و�لتجارة  �ل�شركات  يف  بقوة  حا�شرون  و�لعجم  �إير�ن، 
�لرو�بط  هذه  �ملو�نئ.)31(  ت�شيري  يف  مهم  دور  د�شتي  عائلة  مثل  �لعجمية  وللعائالت 
لي�شت مذهبية فقط، بل هي جتارية وقائمة على �مل�شلحة. ولذلك، فاإن �لكويت �أي�شًا 
�إير�ن. لكن  �أقلية �لعجم ويف �شيا�شة مهادنة  تر�عي م�شلحتها �لتجارية يف �حرت�م 
�أكرث قابلية  �أكرث على �الخرت�ق وجتعل بع�س �لعجم  �إير�ن  هذه �مل�شلحة قد ت�شجع 

لهذه �ل�شيا�شة.

عالوة على �لقوة �لتجارية �لتي حتمي �لعجم، فاإن �لد�شتور �لكويتي يح�شن 
�حلكم  „نظام  �أن  على  تن�س  �لد�شتور  من  �ل�شاد�شة  فاملادة  �لتمييز.  �شد  �لعجم 
�أن �لعجم  دميقر�طي، �ل�شيادة فيه لالأمة م�شدر �ل�شلطات جميعًا»)32(. وهذ� يعني 
يف  �لقر�ر�ت  �تخاذ  يف  دور  ولهم  �ل�شيادة  ميار�شون   - مو�طنون  هم  حيث  من   -
�النتخابات. �أما �ملادة �لتا�شعة فتقرر �أن �لدولة ت�شون «دعامات �ملجتمع وتكفل �الأمن 
�الجتماعي  �لو�شع  على  ينعك�س  وهذ�  للمو�طنني»)33(.  �لفر�س  وتكافوؤ  و�لطماأنينة 

)30( 50 مر�شحًا �شيعيًا يف �النتخابات �لكويتية يتناف�شون على �شتة مقاعد نيابية، م. �س.    
http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=135&s=fd78f6388091eb7d2ff6116e7a58dd70

)31( Janecek، Michael J.، Policing Iranian Sanctions، p. 26.

)32( د�شتور دولة �لكويت، على �لر�بط �لتايل:
http://www.kt.com.kw/ba/dostour.htm 

)33( �ملرجع نف�شه.
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وتوؤكد  و�ل�شحة.  و�لتعليم  �ل�شكن  �ملمكنة يف  �لفر�س  باأف�شل  يتمتعون  �لذين  للعجم 
�ملادة �ل�شاد�شة ع�شرة �أن «�مللكية ور�أ�س �ملال و�لعمل مقومات �أ�شا�شية لكيان �لدولة 
�جتماعية.  وظيفة  ذ�ت  فردية  وهي جميعًا حقوق  �لوطنية»)34(.  وللرثوة  �الجتماعي 
يف  ن�شطة  جتارية  طبقة  �إلى  حتولو�  �لذين  �لعجم  �متياز�ت  يحمي  هذ�  �أن  �شك  ال 
�لكويت. ويف �ملادتني �ل�شابعة ع�شرة و�لثامنة ع�شرة ي�شري �لد�شتور �إلى «�أن  لالأمو�ل 
�لعامة حرمة، وحمايتها و�جب على كل مو�طن و�أن �مللكية �خلا�شة م�شونة، فال مينع 
�أحد من �لت�شرف يف ملكه �إال  يف حدود �لقانون، وال ينزع عن �أحد ملكه �إال ب�شبب 
املنفعة العامة يف  االأحوال املبينة يف القانون، وبالكيفية املن�صو�س عليها فيه، وب�صرط 

تعوي�شه عنه تعوي�شًا عاداًل و�ملري�ث حق حتكمه �ل�شريعة �الإ�شالمية»)35(.

بالن�شبة حلق �جلن�شية، �لذي ميثل �أعلى �حلقوق �لتي ميكن �أن يح�شل عليها 
�ملو�طن يف �لكويت، فاإن �ملادة �ل�شابعة و�لع�شرين تن�س على �أن «�جلن�شية �لكويتية 
القانون«)36(.  حدود  يف  اإال  �صحبها  اأو  اجلن�صية  اإ�صقاط  يجوز  وال  القانون  يحددها 
�أن  وهذ� يحمي �لعجم الأنهم جمن�شون باجلن�شية �لكويتية منذ عقود. ويرتتب عليه 
�لدولة ال ت�شتطيع �إبعاد �ملجن�س �أو منعه من �لعودة �إلى �لكويت. وكذلك تن�س �ملادة 
�لتا�شعة و�لع�شرون على �أن  «�لنا�س �شو��شية يف �لكر�مة �الإن�شانية وهم مت�شاوون لدى 
�أو  �الأ�شل  �أو  �جلن�س  ب�شبب  بينهم  متييز  ال  �لعامة،  و�لو�جبات  �حلقوق  يف  �لقانون 
�للغة �أو �لدين»)37(. وهذ� ي�شمن للعجم �ل�شيعة حق �الختالف �ملذهبي مع �ملو�طنة 
وحتمي  مطلقة،  �العتقاد  «حرية  �أن  و�لثالثون  �خلام�شة  �ملادة  وت�شيف  و�مل�شاو�ة.  
�لدولة حرية �لقيام ب�شعائر�الأديان طبقًا للعاد�ت �ملرعية، على �أال يخل ذلك بالنظام 
�لعام �أو ينايف �الآد�ب»)38(. وهذ� ي�شمل �حل�شينيات و�ملاآمت و�لطقو�س �ل�شيعية كافة. 
وب�شفة عامة فاإن �ملو�د �لتي تن�س على �حلريات �ملكفولة للمو�طنني كحرية �لتعبري 

)34( �ملرجع نف�شه.

)35( �ملرجع نف�شه.

)36( �ملرجع نف�شه.

)37( �ملرجع نف�شه.

)38( �ملرجع نف�شه.
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و�لتجمع هي �أي�شًا مكفولة للعجم. �أما �ملادة �لو�حدة و�الأربعون فاإنها حتمي �لعجم 
�لعمل ويف �ختيار نوعه، و�لعمل و�جب  �لعمل، حيث «لكل كويتي �حلق يف  يف جمال 
على كل مو�طن تقت�شيه �لكر�مة وي�شتوجبه �خلري �لعام، وتقوم �لدولة على توفريه 
للمو�طنني وعلى عد�لة �شروطه»)39(. و�أخريً�، فاإن �ملادة �لثالثة و�الأربعني تكفل «حرية 
تكوين اجلمعيات والنقابات على اأ�ص�س وطنية وبو�صائل �صلمية مكفولة وفقًا لل�صروط 
و�الأو�شاع �لتي يبينها �لقانون»)40(. ولهذه �ملادة �أثر على �حلرية �ل�شيا�شية للعجم يف 

�ختيار ممثليهم يف جمل�س �الأمة.

�أكرث من ذلك، فاإن عبد�حلميد د�شتي، �أحد قياد�ت �لعجم يف �لكويت، قدم 
قانون �لوحدة �لوطنية ومكافحة �لتمييز �لعن�شري �لذي تبناه جمل�س �الأمة، وحدد 
�لقانون جر�ئم �لوحدة �لوطنية يف كل ما «مي�س �لوحدة �لوطنية ويحقق �لنز�عات 
تفرقة  ت�شكل  �لتي  فهي  �لعن�شري  �لتمييز  جر�ئم  �أما  �لكويت،  �شعب  بني  و�لتفرقة 
ناحية  من  �لعامة  وحرياتهم  حلقوقهم  و�نتهاكًا  ناحية  من  �لنا�س  بني  ومتييزً� 
�ملفكر  حالة  هي  �لوطنية،  بالوحدة  �الإخالل  بتهمة  حماكمة  �أول  وكانت  �أخرى»)41(. 
بع�س  فيها  يتهم  ت�شريحات  �إليه  ن�شبت  �لذي  �لنفي�شي  �هلل  عبد  �ملعروف  �لكويتي 

�لنو�ب �لكويتيني �ل�شيعة بالعمل مع �ملخابر�ت �الإير�نية.)42(

 قطر

�إلى  ينق�شمون  وهم  �ملئة،  يف  و15   5 بني  ترت�وح  ن�شبة  قطر  يف  �ل�شيعة  ي�شكل 
بحارنة عرب وعجم)43(. فمن هذه �لناحية، ت�شبه و�شعية �لعجم يف قطر حالة �لعجم 

)39( �ملرجع نف�شه.

)40( �ملرجع نف�شه. 

)41( قانون �لوحدة �لوطنية ومكافحة �لتمييز �لعن�شري، على �لر�بط �لتايل:  
http://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/2014-02-02/442327
http://www.al-sharq.com/news/details/206705

)42( بر�ءة �لنفي�شي من تهمة «�شق �لوحدة �لوطنية» بالكويت ، على �لر�بط �لتايل:
http://www.al-sharq.com/news/details/206705

)43( Majidyar، Ahmad Khalid، „Is Sectarian Balance in the United Arab Emirates، Oman، and Qatar 

at Risk?”، 2013(  6(، p. 5.
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وهم  �قت�شادية،  الأ�شباب  قطر  �إلى  �إير�ن  من  �ل�شيعة  �لعجم  جاء  وقد  �لكويت،  يف 
يتحدثون �لعربية �الآن، ويعتربون �أنف�شهم قطريني. وجتمع �لدر��شات على والء �لعجم 
�أ�شا�س متتعها  �لعربية على  �الأغلبية  يعي�شون من�شجمني مع  و�لذين  للدولة يف قطر، 
باجلن�شية و�حلقوق كافة. ونتيجة لذلك، فاإن �لعجم يندجمون يف �ملجتمع �لقطري، 
مبمار�شة  لهم  �لدولة  وت�شمح  و�لربملان.  �حلكومة  يف  عليا  وظائف  على  ويح�شلون 
�جلعفري  للمذهب  خا�شة  حمكمة   2005 عام  �لدولة  و�أقامت  �لدينية.   �شعائرهم 

للتعامل مع ق�شايا �لطالق و�الإرث و�لزو�ج.

و�لتاأثري  قائمة  �الإير�نية  �مل�شكلة  فاإن  و�لكويت،  �لبحرين  يف  �حلال  هو  وكما 
وبع�شهم  �لعر�ق  يف  �ل�شي�شتاين  �هلل  �آية  �ل�شيعة  �أغلب  يقلد   �إذ  موجود،  �ل�شيا�شي 
يقلد علي خامنئي، لكن �نخفا�س عدد �لعجم يف قطر قل�س من طموحهم �ل�شيا�شي، 
مقارنة مع �لدول �الأخرى مثل �لعر�ق ولبنان، �إذ تغلب على عالقتهم بالدولة �مل�شالح 
�القت�شادية �لتي تربط �لعائلة �حلاكمة بالتجار �لعجم)44( ما يجعل �شيا�شة قطر جتاه 

�إير�ن تت�شم باالعتد�ل.

يحمي �لد�شتور �لقطري �لعجم على م�شتويات عدة؛ فعلى م�شتوى حقوق �الإن�شان 
وتعمل على  �لدولية،  و�لعهود  �ملو�ثيق  «�لدولة حترتم  �أن  �ل�شاد�شة على  �ملادة  تن�س 
تنفيذ كافة �التفاقيات و�ملو�ثيق و�لعهود �لدولية �لتي تكون طرفًا فيها»)45(. وي�شمن 
و�لو�جبات  �حلقوق  يف  �ملو�طنني  بني  �مل�شاو�ة  و�لثالثني  �لر�بعة  مادته  يف  �لد�شتور 
�أمام  �مل�شاو�ة  على  تن�س  �لتي  و�لثالثون  �خلام�شة  �ملادة  ذلك  وتف�شل  �لعامة)46(. 
�أو  �للغة،  �أو  �الأ�شل،  �أو  ب�شبب �جلن�س،  �الأفر�د يف ذلك  �لتمييز بني  �لقانون، وعدم 
�لدين)47(. ومبوجب �ملادة �خلم�شني تكفل �لدولة حرية �لعبادة للجميع، وفقًا للقانون، 

)44( Majidyar، „Is Sectarian Balance in the United Arab Emirates، Oman، and Qatar at Risk?”، p. 5.

)45(   د�شتور دولة قطر، على �لر�بط �لتايل:
http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/BrowseLawOption.aspx?country=3&LawID=2631 

)46( �ملرجع نف�شه.

)47( �ملرجع نف�شه.
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ومقت�شيات حماية �لنظام �لعام و�الآد�ب �لعامة)48(. وال�شك �أن هذ� له دور مهم يف 
حماية حق �لعجم يف ممار�شة �ل�شعائر �ل�شيعية.

 �أما على �شعيد �حلقوق �الجتماعية، فاإن �ملادة �لتا�شعة ع�شرة تقرر �أن �لدولة 
„ت�شون دعامات �ملجتمع، وتكفل �الأمن و�ال�شتقر�ر، وتكافوؤ �لفر�س للمو�طنني»)49(. 
�لوطنية،  �لوحدة  روح  توطيد  «على  تعمل  �لدولة  �أن  فتوؤكد  �لع�شرون  �ملادة  �أما 
�لنظام  �شعي  �إلى  و��شحة  �إ�شارة  وهذه  كافة»)50(.  �ملو�طنني  و�الإخاء بني  و�لت�شامن 
�حلاكم �إلى �شمان والء �لعجم للدولة. وتن�س �ملادة �لثامنة و�لع�شرون على �أن «حرية 
الن�صاط االقت�صادي على اأ�صا�س العدالة االجتماعية والتعاون املتوازن بني الن�صاطني 
�الإنتاج، وحتقيق  وزيادة  و�الجتماعية،  �القت�شادية  �لتنمية  لتحقيق  �لعام و�خلا�س، 
الأحكام  وفقا  لهم،  �لعمل  فر�س  وتوفري  معي�شتهم  م�شتوى  ورفع  للمو�طنني،  �لرخاء 
�لقانون»)51(. ويفيد �لعجم �لذين ميار�س �أكرثهم �لتجارة من هذه �ملادة يف �حلفاظ 
�لنفط  بف�شل  �لذي حققته قطر  �القت�شادي  �لنمو  مع  �لتي حتققت  على مكا�شبهم 

و�لغاز.

�ل�شخ�شية  �حلرية  �أن  و�لثالثون  �ل�شاد�شة  �ملادة  تقرر  �حلريات،  جمال  ويف 
مكفولة. «فال يجوز �لقب�س على �إن�شان �أو حب�شه �أو تفتي�شه �أو حتديد �إقامته �أو تقييد 
حريته يف �الإقامة �أو �لتنقل �إال وفق �أحكام �لقانون. وال يعر�س �أي �إن�شان للتعذيب �أو 
�لقانون»)52(. وهذه  للمعاملة �حلاطة للكر�مة، ويعترب �لتعذيب جرمية يعاقب عليها 
�ملادة حتمي �لعجم من �لناحية �الأمنية. �أما �حلرية �ل�شيا�شية فتتجلى يف �ملادة �لثانية 

و�الأربعني �لتي ت�شمن للمو�طنني �لعجم حق �النتخاب و�لرت�شيح وفقًا للقانون)53(. 

)48( �ملرجع نف�شه.

)49( �ملرجع نف�شه.

)50( �ملرجع نف�شه.

)51( �ملرجع نف�شه.

)52( �ملرجع نف�شه.

)53( �ملرجع نف�شه.
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اإلمارات العربية المتحدة

من  كثري  �شارت  حيث  �الإمار�ت،  يف  �القت�شادية  �لقفزة  من  �لعجم  �أفاد 
يف  �لتجارة  مع  ومتفاعلة  متطورة  نخبة  �أنف�شهم  وفر�شو�  ثرية  �لعجمية  �لعائالت 
�خلليج و�ل�شرق �الأو�شط، ب�شفة عامة، تقدم �لوالء لالأ�شرة �حلاكمة يف �لبالد، وهم 
ينظرون �إلى �أنف�شهم كاإمار�تيني. و�إن كان بع�شهم يتبع خامنئي كمرجع ديني للتقليد 
وهو ي�شيطر على �أهم مركز �شيعي يف �الإمار�ت وهو م�شجد �الإمام �حل�شني يف دبي 
ويعني �أئمته.)54( و�شمحت �لدولة بوجود جمل�س �الأوقاف �جلعفرية �خلريية لالإ�شر�ف 
على �مل�شائل �لفقهية �ل�شخ�شية مثل �لزو�ج و�لطالق و�لوفاة و�الإرث. وت�شمح �أي�شًا 
�لدولة باحلرية لل�شيعة يف خطب �جلمعة ويف �حل�شينيات و�مل�شاجد، وهي ت�شعى �إلى 

�أن يكون �لتو�فق �شيد �ملوقف.

كل  �شد  �لد�شتور  يح�شنهم  �لذين  �الإمار�ت  يف  �لعجم  �شد  متييز  يوجد  ال 
�أ�شكاله. فاملادة �لثامنة تن�س على �أن „يكون ملو�طني �الحتاد جن�شية و�حدة يحددها 
�لقانون، ويتمتعون يف �خلارج بحماية حكومة �الحتاد وفقًا لالأ�شول �لدولية �ملرعية 
وال يجوز اإ�صقاط اجلن�صية عن املواطن، اأو �صحبها منه، اإال يف احلاالت اال�صتثنائية 
�لتي ين�س عليها �لقانون»)55(. ووفقا لهذه �ملادة فاإن �لعجم يعتربون مو�طنني لدولة 
�أو نفيهم من �الحتاد،  �إبعاد �ملو�طنني  �ل�شابعة و�لثالثون من  �الإمار�ت ومتنع �ملادة 

كما اأن الد�صتور يحمي جن�صية العجم من االإ�صقاط الع�صوائي. )56(

�الأفر�د  «جميع  �أن  تقرر  و�لع�شرون  �خلام�شة  فاملادة  �حلريات،  يخ�س  وفيما 
لدى �لقانون �شو�ء، وال متييز بني مو�طني �الحتاد ب�شبب �الأ�شل �أو �ملوطن �أو �لعقيدة 

)54( Majidyar، „Is Sectarian Balance in the United Arab Emirates، Oman، and Qatar at Risk?”، pp. 
4-3.

)55( د�شتور دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة  
http://uaecabinet.ae/ar/UAEGovernment/Pages/UAE-Constitution.aspx#.Uu5ugyF4GFc

)56( د�شتور دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، على �لر�بط �لتايل:
http://uaecabinet.ae/ar/UAEGovernment/Pages/UAE-Constitution.aspx#.Uu5ugyF4GFc
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باحلريات  �لعجم  يتمتع  �لعا�شرة  �ملادة  ومبوجب  �الجتماعي».)57(  �ملركز  �أو  �لدينية 
و�حلقوق كافة �لتي يكفلها �لد�شتور ل�شعب �الحتاد. كما توفر �لدولة �حلياة �الأف�شل 
جلميع �ملو�طنني.)58( وتوؤكد �ملادة �لر�بعة ع�شرة هذه �مل�شوؤولية، حيث تن�س على �أن 
جلميع  �لفر�س  وتكافوؤ  و�لطماأنينة،  �الأمن  وتوفري  �الجتماعية،  و�لعد�لة  «�مل�شاو�ة، 
�ملو�طنني، من دعامات �ملجتمع»)59(. وتقرر �ملادة �لع�شرون �أن «�لعمل ركن �أ�شا�شي 
من �أركان تقدم �ملجتمع، وتعمل  �لدولة على توفريه للمو�طنني وتاأهيلهم له. وتهيئ 
�لظروف �ملالئمة لذلك مبا ت�شعه من ت�شريعات ت�شون حقوق �لعمال وم�شالح �أرباب 
و�شعًا  ي�شمن  وهذ�  �ملتطورة»)60(.  �لعاملية  �لعمالية  �لت�شريعات  �شوء  على  �لعمل، 
�جتماعيًا ماأمونًا للعجم �لذين ي�شتغلون يف �لتجارة. �أما �لوظائف �لعامة فهي مفتوحة 
�مل�شاوة  �أ�شا�س  على  و�لثالثني  �خلام�شة  للمادة  وفقًا  �ملو�طنني  من  ولغريهم  للعجم 

بينهم يف �لظروف)61(.  

تعليم  على  ت�شييق  يوجد  ال  فاإنه  و�لدينية،  �للغوية  �حلقوق  يخ�س  فيما  �أما 
�أنه  تقرر  ع�شرة  �لثامنة  فاملادة  �إليهما،  و�لدعوة  �لفار�شية  و�للغة  �ل�شيعي  �ملذهب 
�أن  على  �لقانون،  الأحكام  وفقًا  �خلا�شة  �ملد�ر�س  �إن�شاء  و�لهيئات  لالأفر�د  «يجوز 
�لثالثون  �ملادة  وت�شمن  وتوجيهاتها»)62(.  �ملخت�شة  �لعامة  �ل�شلطات  لرقابة  تخ�شع 
�لتعبري مكفولة يف حدود  و�شائل  و�شائر  و�لكتابة.  بالقول  و�لتعبري عنه  �لر�أي  حرية 
�لقانون للعجم يف �الإمار�ت)63(. �أما �ملادة �لثانية و�لثالثون فهي تكفل «حرية �لقيام 
ينايف  �أو  �لعام   بالنظام  ذلك  يخل  �أال  على  �ملرعية.  للعاد�ت  طبقًا  �لدين  ب�شعائر 

)57( د�شتور دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، على �لر�بط �لتايل:
http://uaecabinet.ae/ar/UAEGovernment/Pages/UAE-Constitution.aspx#.Uu5ugyF4GFc 

)58( �ملرجع نف�شه.

)59( �ملرجع نف�شه.

)60( �ملرجع نف�شه.

)61( �ملرجع نف�شه.

)62( �ملرجع نف�شه.

)63( �ملرجع نف�شه.
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�الآد�ب �لعامة»)64(. وهذه �حلقوق جتعل ت�شيع �لعجم حمميًا بالقانون. �أكرث من ذلك، 
فاإن �ملادة �لثالثة و�لثالثني  جتعل حرية �الجتماع وتكوين �جلمعيات م�شروعة)65(. 

 سلطنة عمان

تعتز �شلطنة عمان �لبالغ عدد �شكانها حو�يل مليوين مو�طن بتنوعها �ملذهبي 
و�لعرقي، �لذي يجعل منها دولة متميزة يف �مل�شرق �لعربي، ويوجد ت�شارب حول عدد 
�شكان كل طائفة. فالعرب �الإبا�شيون ميثلون ما بني ن�شف �إلى ثالثة �أرباع �ل�شكان، 
من  �ملئة  يف  و50   20 بني  ما  ن�شبتهم  فترت�وح  �ل�شنة  �أما  خمتلفة.  در��شات  ح�شب 
�شكان عمان. وياأتي �ل�شيعة يف �ملرتبة �لثالثة بن�شبة 5 يف �ملئة، �أي مائة �ألف �شخ�س. 
وت�شري در��شة حديثة �إلى �أن عددهم ال يتجاوز 20 �ألف �شخ�س مما يجعل ن�شبتهم 1 
باملائة)66(. لكن �شعف ن�شبتهم ال يعني �شعف �لتاأثري، فال�شيعة يوؤثرون على �ملجالني 
�ل�شيا�شي و�القت�شادي ب�شكل الفت. ال �شك �أن �ل�شيعة ينظرون �إلى �أنف�شهم على �أنهم 
حيث  �ل�شيعة،  بني  عرقي  تعدد  ويوجد  قابو�س.  لل�شلطان  بالوالء  ويدينون  عمانيون 

ينق�شمون �إلى ثالث جمموعات: �للو�تية �لهنود، و�لبحارنة �لعرب، و�لعجم.

 و�لعجم �شيعة فار�شيون هاجرو� من جنوب �إير�ن �إلى عمان للبحث عن فر�س 
�ملناطق  من  �أي  عبا�س،  وبندر  �لالر  مناطق  من  �لعجم  وينحدر  �أف�شل.  �قت�شادية 
يف  �لعجم  ويعي�س  �الأخرى.   �خلليجية  �لدول  يف  �لعجم  منها  ينحدر  �لتي  نف�شها 
حمافظة �لباطنة بالقرب من �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة ويف م�شقط عا�شمة �لبالد، 
ما  نادرً�  وهم  �لعماين.  �ملجتمع  يف  كليًا  �لعجم  �ندمج  وقد  و�شو�حيها.)67(  ومطرح 
�إير�ن )عك�س �لعجم يف �لدول  يتحدثون �لفار�شية، ولي�شت لهم عالقات وطيدة مع 
�أ�شماء  و�تخذو�  �الأخرى  �ل�شكانية  �ملجموعات  من  �لعجم  تزوج  �ل�شابقة(.  �الأربع 
�ل�شيا�شي  �ملجالني  يف  ح�شورً�  �أقل  فهم  و�للو�تية،  �لبحارنة  مع  ومقارنة  عربية. 

)64( �ملرجع نف�شه.

)65( �ملرجع نف�شه.

)66( �ملرجع نف�شه.

)67( �ملرجع نف�شه.
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يكاد  �أمر  �الأمن،  �أجهزة  يف  ي�شتغلون  وهم  �ملحدود.  لعددهم  نظرً�  و�القت�شادي 
�القت�شادي �شعيف  �لعجم  و�شع  فاإن  و�أي�شًا  �ل�شابقة.  �الأربعة  �لبلد�ن  ال يحدث يف 
ويح�شلون على منا�شب حكومية حمدودة.)68( وهم ينتخبون �شلطة دينية متثلهم لدى 
�الأيتام  وم�شاعدة  �لقر�س  و�شناديق  �خلا�شة،  و�أوقافهم  م�شاجدهم  ولهم  �حلكومة 
هو  �لعجم  ملجموعة  �حلايل  و�ل�شيخ  �جلعفرية.)69(  �الأوقاف  و�إد�رة  �ل�شبيل  و�أبناء 

حممد ر�شا �لعجمي.)70(

ورمبا كان �لعامل �حلا�شم يف �شعف �لعجم يف عمان �أن �للو�تية حتتل �ملركز 
�لبلد�ن �خلليجية �الأخرى، فهم �ملجموعة �الأغنى و�الأكرث  �إلى �لعجم يف  �لذي يعود 
�لعجم  مميز�ت  نف�س  ي�شتثمرون  وهم  و�ل�شيا�شية.  �القت�شادية  �لناحية  من  تاثريً� 
�شيعة(،  )فاللو�تية  �أفر�دها  بني  �لوحدة  يخلق  �ختالف مذهبي  �ل�شابقة:  �لدول  يف 
عائلية  �آباد(، عالقات  )�أ�شلهم من حيدر  بالتفوق  �الإح�شا�س  يعزز  �ختالف عرقي 
�إقليمية ودولية، وتعليم و�إتقان للغات �أجنبية. كل هذه �لعنا�شر �شدت باب  وجتارية 
�ل�شعود �لطبقي �أمام �لعجم. و�أي�شًا، فالتاأثري �الإير�ين �شعيف على �لعجم يف عمان 
ب�شبب عدم فاعليتهم. و�أكرث من ذلك، فان �ل�شيعة يتبعون �ل�شي�شتاين، مما يجعلهم 
�أقل تبعية الإير�ن من �لناحية �ل�شيا�شية. لكن هذ� مر�شح للتغيري و�حلكومة تتوج�س 
من �لتاأثري �الإير�ين على �ل�شيعة. فمثال �تهم �ل�شيخ حممد ر�شا �لعجمي �شيخ �لعجم 

بالوقوع حتت �لتاأثري �الإير�ين.)71(

�لد�شتور �لعماين يح�شن �لعجم من �لعن�شرية يف جمال �حلقوق �الجتماعية 
خ�شو�شًا، فت�شري �ملادة �لتا�شعة من �لد�شتور �إلى �أن «�حلكم يقوم يف �ل�شلطنة على 
اأ�صا�س العدل وال�صورى وامل�صواة . وللمواطنني - وفقًا لهذا النظام االأ�صا�صي وال�صروط 

)68( �ملرجع نف�شه.

)69( �ل�شيعة يف �شلطنة عمان، م.�س.
http://www.albainah.net/Index.aspx?function=Item&id=1238&lang=

)70( Majidyar، „Is Sectarian Balance in the United Arab Emirates، Oman، and Qatar at Risk?”، p. 2. 

)71( Majidyar، „Is Sectarian Balance in the United Arab Emirates، Oman، and Qatar at Risk?”?، p. 3. 
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�ملادة  وتكفل  �لعامة»)72(.  �ل�شوؤون  �مل�شاركة يف  �لقانـون - حق  يبينها  �لتي  و�الأو�شاع 
للمو�طنني،  و�مل�شاو�ة  و�لطماأنينة  �لعدل  يكفل  �شليم  �إد�ري  نظام  «�إقامة  �لعا�شرة 
وي�شمن �الحرت�م للنظام �لعام ورعاية �مل�شالح �لعليا للوطن»)73(. �أما �ملادة �لثانية 
للمجتمع  دعامات  �لعمانيني  بني  �لفر�س  وتكافوؤ  و�مل�شاو�ة  «�لعدل  �أن  فتوؤكد  ع�شرة 
تكفلها �لدولة»)74(. وفيما يخ�س قانون �لعمل، فبموجب نف�س �ملادة  يحمي �لد�شتور 
�لعامل و�شاحب �لعمل وينظم �لعالقة بينهما. وتقرر �أي�شًا �أن «لكل مو�طن �حلق يف 
ممار�شة �لعمل �لذى يختاره لنف�شه يف حدود �لقانون، وال يجوز فر�س �أي عمل �إجباري 
�لوظائف  و�أن  عادل.  �أجر  ومقابل  عامة  والأد�ء خدمة  قانون  �إال مبقت�شى  �أحد  على 
العامة خدمة وطنية تناط بالقائمني بها، وي�صتهدف موظفو الدولة يف اأداء وظائفهم 
�مل�شلحة �لعامة وخدمة �ملجتمع، و�ملو�طنون مت�شاوون يف تويل �لوظائف �لعامة وفقًا 

لل�صروط التي يقررها القانون«)75(.

ومر�عاة لالختالف بني مذ�هب و�أجنا�س �لعمانيني ، تلح �ملادة �لثانية ع�شرة 
على �أن «�لتعا�شد و�لرت�حم �شلة وثقى بني �ملو�طنني وتعزيز �لوحدة �لوطنية و�جب، 
ومتنع �لدولة كل ما يوؤدي للفرقة �أو �لفتنة �أو �مل�شا�س بالوحدة �لوطنية)76(». ويف جمال 
«�جلن�شية  �أن  تقرر  ع�شرة  �خلام�شة  �ملادة  فان  �ملو�طنني،  بني  و�مل�شاو�ة  �جلن�شية 
ينظمها �لقانون، وال يجوز �إ�شقاطها �أو �شحبها �إال يف حدود �لقانون» .  بينما حتظر 
�ملادة �ل�شاد�شة ع�شرة «�إبعاد �ملو�طنني �أو نفيهم �أو منعهم من �لعودة �لى �ل�شلطنة»)77(. 
وتوؤكد �ملادة �ل�شابعة ع�شرة �أن جميع �ملو�طنني «�شو��شية �أمام �لقانون، وهم مت�شاوون 

)72( �لقانون �لد�شتوري )�لنظام �ال�شا�شي للدولة( �شلطنة عمان  
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=639

)73( �لقانون �لد�شتوري )�لنظام �ال�شا�شي للدولة( �شلطنة عمان   
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=639

)74( �لقانون �لد�شتوري )�لنظام �ال�شا�شي للدولة( �شلطنة عمان 
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=639 

)75( http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=639 

)76( �لقانون �لد�شتوري )�لنظام �ال�شا�شي للدولة( �شلطنة عمان، على �لر�بط �لتايل:
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=639

)77( �ملرجع نف�شه.
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يف �حلقـوق و�لو�جبـات �لعـامـة، وال متيـيز بينهم يف ذلك ب�شبب �جلن�س �أو �الأ�شـل �أو 
�للون �أو �للغـة �أو �لـدين �أو �ملذهب �أو �ملوطن �أو �ملركز �الجتماعي»)78(.

«حريـة  ت�شون  و�لع�شرين  �لثامنة  �ملادة  فاإن  �لدينية،  �حلقوق  جمال  يف  �أما 
�لقيـام بال�شعائر �لدينية طبقًا للعاد�ت �ملرعية على �أال يخل ذلك بالنظام �لعام، �أو 
ينايف �الآد�ب»)79(. وت�شيف �ملادة �لتا�شعة و�لع�شرون �إلى ذلك «حرية �لر�أي و�لتعبري 
عنه بالقول و�لكتابة و�شائر و�شائل �لتعبري يف حدود �لقانون»)80(. �أما �ملادة �لو�حدة 
والثالثون فتحمي »حرية ال�صحـافة والطباعـة والن�صر وفقًا لل�صروط واالأو�صاع التي 
يبينها �لقانون. ويحظر ما يوؤدي �لى �لفتـنة �أو مي�س بـاأمن �لـدولة �أو ي�شـيء �إلى كر�مة 
«حق  و�لثالثون  و�لثالثة  و�لثالثون  �لثانية  �ملادتان  وت�شمن  وحقوقه»)81(.  �الإن�شان 
�الجتماع �شمن حدود �لقانون وحريـة تـكويـن �جلمعيـات على �أ�ش�س وطـنية والأهد�ف 
م�شروعة وبـو�شائل �شلمية، ومبا ال يتعـار�س مع ن�شو�س و�أهـد�ف �لد�شتور. وحتظر�ن 
�إن�شـاء جمعيات يكون ن�شاطهـا معاديًا لنظام �ملجتمع �أو �شريـًا �أو ذ� طابع ع�شكـري»)82(. 

خاتمة

متنح �لت�شريعات �خلليجية �لعجم �حلقوق كافة �لتي يح�شل عليها �ملو�طنون 
�لعرب وحتميهم من �لعن�شرية. وال�شك �أن �أكرث �لعجم مو�لون لالأنظمة �خلليجية. 

�لفكرة �الأ�شا�شية �لتي تقدمها لنا �ملعطيات �لب�شرية و�لقانونية يف دول �خلليج 
هي �أن �لعجم ي�شكلون يف �لو�شع �حلايل ن�شيجًا الحمًا ومرتبطًا باملنطقة نظرً� لثالثة 
�أ�شباب على �الأقل: �أواًل: با�شتثناء �لكويت، حيث ي�شكلون ن�شبة مهمة من �ل�شكان، فاإن 
ثانيًا:  �ملوؤثرة.  �الأقلية  �إلى م�شتوى  ترقى  وال  �الأخرى �شعيفة جدً�  �لدول  ن�شبتهم يف 

)78( �ملرجع نف�شه.

)79( �ملرجع نف�شه.

)80( �ملرجع نف�شه.

)81( �ملرجع نف�شه.

)82( �ملرجع نف�شه.
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يت�شم وجود �لعجم يف �ملنطقة بالعمق �لتاريخي، مما جعل هويتهم �خلليجية، نتيجة 
م�شاحلهم �الجتماعية يف �ملنطقة، تطغى على �أ�شولهم �الإير�نية.  ثالثًا: غياب �أية 
جتاوز�ت �شيا�شية �أو �جتماعية يف حق �لعجم، مما يعطي دول �خلليج �أمنًا قانونيًا يف 

هذ� �ل�شدد.


