درا�سة من كتاب

عجم الخليج:
التوزيع الديموغرافي
والتشريعات
المحصنة ضد
العنصرية
عبد الصمد بلحاج
منذ ال�صعود القومي الإيراين يف العقود الأخرية،
يكت�سي وجود �أقلية العجم يف دول اخلليج �أبعاد ًا �سيا�سية غاية
يف الأهمية ،وعلى الرغم من ثراء وا�ستقرار املجتمعات اخلليجية
ف�إنها تقف على بنيات اجتماعية و�سيا�سية ودينية ه�شة ،فالوالء
القبلي وحده ال يكفي ،وكل ت�صدع مذهبي �أو عرقي يرتك �أثر ًا
عميق ًا يف التوازن االجتماعي وال�سيا�سي يف هذه البلدان ،ولذلك
من ال�ضروري الأخذ بعني االعتبار �أن ثغر جمتمع ما ت�شكل فوائد
للعدو الإقليمي �أو الدويل ،ومتثل الأقليات خ�صو�ص ًا عام ًال رئي�س ًا
يف ال�سيا�سات اخلارجية للدول التي تتبنى ا�سرتاتيجية االخرتاق.

( ) �أكادميي وباحث مغربي.
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وقد �صدرت درا�سات كثرية عن ا�ستخدام �إيران العامل ال�شيعي ملد نفوذها
يف اخلليج العربي ،لكن االهتمام بالعامل العرقي الفار�سي ال يلقي االهتمام الكايف.
تتناول هذه الورقة �أقلية العجم يف البحرين والكويت وقطر والإمارات و�سلطنة
عمان من جهتني :الأولى ،حتليل التوزيع الدميوغرايف للعجم يف هذه الدول؛ والثانية،
ر�صد الت�شريعات الد�ستورية اخلليجية ،التي حت�صن �أقلية العجم �ضد التفرقة
العن�صرية يف احلقوق االجتماعية وال�سيا�سية والدينية .يف هذا الإطار �أطرح الأ�سئلة
الآتية :ما هي ن�سبة العجم يف دول اخلليج؟ هل وزنهم الدميوغرايف قادر على االخالل
بالتوازن يف هذه الدول؟ �إلى �أي حد ميكن القول �إن العجم جماعة من�سجمة اجتماعي ًا
ومذهبي ًا؟ وما هي الت�شريعات التي حتمي العجم من العن�صرية؟
بداية البد من التمييز بني هجرات الإيرانيني والعجم �إلى دول اخلليج ،فهجرة
العجم �إليها هي هجرة ا�ستيطان ،و�أكرثهم ا�ستقر يف هذه الدول منذ القرن التا�سع
ع�شر ،ولذلك ميثلون جزء ًا من املجتمعات اخلليجية ،وهم مواطنون منذ �أجيال.
ويبدو �أن م�صلحة العجم ،مبدئي ًا ،تكمن على املدى البعيد يف االندماج داخل الن�سيج
اخلليجي العربي� ،أما هجرة الإيرانيني �إلى دول اخلليج يف العقود الأخرية ،خ�صو�ص ًا
بعد ثورة اخلميني �سنة  ،1979فهي هجرة اقت�صادية غايتها البحث عن عمل .فمن
الأن�سب النظر �إليها على �أنها هجرة موقتة .ال يعني هذا �أن �إيران ال تلج�أ �إلى الإفادة
من وجود الإيرانيني لل�ضغط مذهبي ًا و�سيا�سي ًا واجتماعي ًا على املجتمعات اخلليجية،
لكن كونهم �أجانب  -من الناحية القانونية  -يجعل وجودهم رهين ًا بحاجة �سوق العمل
�إليهم.
وي�ضاف �إلى ذلك �أن العجم يف �أغلبيتهم �شيعة ،مما يجعل الو�ضع معقد ًا� ،إذ
حتاول �إيران ا�ستعمال الورقة ال�شيعية بني ال�شيعة العرب وهي تنجح يف ذلك ،لكن
�ضعف ال�شيعة العرب ال�سيا�سي واالقت�صادي ي�ؤهلهم فقط لل�ضغط ولي�س لالخرتاق،
فال�شيعة العرب ميكن �أن يكون لهم دور �إذا كانت هناك طبقة �أو جمموعة �أخرى قادرة
على االخرتاق والقيادة� .آنذاك� ،إما يف و�ضع دميقراطي �أو ثورة �شعبية ،ميكن لفكرة
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�أهل البيت �أن حتمل العجم ال�شيعة �إلى ال�سلطة على ظهر العرب ال�شيعة ،وطبع ًا كل
هذا ي�صب يف م�صلحة �إيران الإقليمية.
يوجد العجم بني ا�سرتاتيجيتني :ا�سرتاتيجية الوالء لدول اخلليج ،وا�سرتاتيجية
االخرتاق الإيراين� .أما الأولى فتنهجها دول اخلليج التي تدرك �أن �ضمان �إخال�ص
�أقلياتها من املواطنني �أ�سا�سي لأمنها الوطني .واال�سرتاجتية الثانية تقودها �إيران يف
�سبيل �أن ت�ستميل العجم تارة من اجلانب ال�شيعي وتارة من اجلانب الفار�سي لهويتهم.
ومثلما الأمر يف الإرهاب� ،إذا قام به فرد �أو �أفراد مل ت�سقط التهمة عن الآخرين،
و�صار التوج�س من املجموعة التي ينتمي �إليها الإرهابي �أو الإرهابيون ال�صق ًا بها،
ف�إن تعاون بع�ض العجم مع �إيران ت�صري تهمة يعاين ب�سببها الكثريون .وت�شري ق�ضية
حممود ر�ضا بنكي الذي حاكمته الواليات املتحدة يف العام  2010بتهمة ت�شكيل �شبكة
مالية الخرتاق وك�سر العقوبات االقت�صادية على �إيران �إلى تورط العديد من �أفراد
العجم يف اخلليج يف �شبكة مالية لتبيي�ض الأموال ل�صالح طهران )1(.والأكيد هو �أن
االخرتاق �إذا حدث ال يتوقف حتى ي�صل �إلى قلب النظام والوالء �إذا مل يكن كام ًال
يلقي بال�شك على اجلماعة برمتها.
البحرين

يف مملكة البحرين ،يطلق ا�سم العجم على ال�شيعة من �أ�صول فار�سية ،والذين
جاءوا �إليها من ال�سواحل الفار�سية املقابلة ،وكثري من العجم ال يزال يتحدث بالفار�سية
حتى الآن بعد م�ضي �أكرث من قرن على ا�ستيطانهم ،على الرغم من ا�ستعمالهم
العربية يف احلديث اليومي واملعامالت .وقد حددت درا�سة فولر وفرانك ،التي
�أجريت العام  ،1999ن�سبتهم يف  22باملئة �أي حوايل  200000ن�سمة ،بينما �أظهرت
درا�سة �أخرى �صادرة العام � 2009أن عدد العجم ال يتجاوز  8يف املئة )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 التقارير املوثوق بها ن�سبي ًا لكونها �صدرت عن اللجنة امل�ستقلة لتق�صي احلقائق
�إلى �أن البحارنة ي�شكلون �أغلبية ال�شيعة يف البحرين ،بينما ميثل العجم �أقلية 3.وت�شري
درا�سة �شحاتة حممد نا�صر �إلى �أن ال�شيعة العرب ميثلون غالب ال�شيعة يف البحرين،
بينما ال يتجاوز عدد العجم ربع ال�شيعة يف هذا البلد )4(.و�سبب الت�ضارب يف الأرقام
يرجع �إلى غياب �إح�صاءات ر�سمية اجتناب ًا للح�سا�سيات املذهبية والعرقية .وميكن
القول على �سبيل التوفيق بني الدرا�سات املختلفة� :إن عدد العجم يف البحرين يرتاوح
بني  100000و 200000ن�سمة.
لكن وزن العجم يف البحرين ال ي�أتي من عددهم بل من حتالفهم املذهبي مع
البحارنة يف ظل املد الإيراين بعد ثورة � .1979أ�ضف �إلى ذلك القرب الإيراين الذي
ي�شعر العجم وال�شيعة العرب ب�إمكان م�شروع الوحدة ال�شيعية �أو التمكن على الأقل،
وكلما زادت �أطماع الإيرانيني كلما منت ثقة ال�شيعة والعجم يف تكرار ال�سيناريو
العراقي .وتظهر هذه العالقة بني الت�شيع واال�سرتاتيجية الإيرانية يف �أن �أكرث �شيعة
البحرين موالون للمرجع علي خامنئي ومدر�سة قم .وعلى اعتبار �أن خامنئي ي�ؤمن
بوالية الفقيه ،ف�إن الوالء ال�سيا�سي مكفول له �أي�ض ًا )5(.والواقع �أن ا�سرتاتيجية الوالء
اخلليجية ت�صطدم بعقيدة والية الفقيه ال�سيا�سية ،التي جتعل امل�ؤمن بها ينزع كل
�شرعية عن احلاكم يف بلده ومينحها كاملة للفقيه الويل.
وحتى بني ال�شيعة �أنف�سهم ،يوجد فرق بني العجم والعرب ،فالعامل االجتماعي
له دور مهم يف متييز العجم عن البحارنة و�إعطاء دور القيادة للعجم ،ف�أغلبهم من
�أبناء الطبقة الو�سطى التجارية مما يجعلهم م�ستفيدين وم�سريين للتطور االقت�صادي
للبلد ،بينما يكبح البحارنة يف �أ�سفل ال�سلم االجتماعي( .)6وال �شك �أن اجتماع العجم
(3) Bassiouni, Mahmoud Cherif et al., Report of the Bahrain Independent Commission of Inquiry,
Manama, 2011, p. 20.
((( نا�صر� ،شحاتة حممد ،النظم احلاكمة يف البحرين والكويت وال�سعودية ومطالب ال�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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والبحارنة يف االنتماء املذهبي مع تبعية املرجعيات ال�شيعية يف �إيران والعراق يجعل
البحارنة عر�ضة للطموح ال�سيا�سي للعجم وللنفوذ الإيراين .لكن االختالف بني
اجلماعتني ال�شيعيتني عرقي واجتماعي ،فتقوية عامل العروبة وحت�سني الظروف
االجتماعية للبحارنة �سيجعالنهم �أقل مت�سك ًا بالعامل املذهبي و�أكرث مي ًال لال�ستقالل
ال�سيا�سي عن العجم و�إيران .ومن العالمات املهمة على عزوف العجم عن االندماج
()7
االجتماعي مع البحارنة ندرة الزواج واالختالط االجتماعي بني املجموعتني.
هذا التمايز بني العرب والعجم ال�شيعة ال ينبغي اال�ستهانة به ،كما �أ�شارت
�إلى ذلك الباحثة �صوفيا بانديا يف كتابها ال�صادر عام  )8(.2012فالوالء للت�شيع
الإيراين ي�شجعه �ضعف الوالء الوطني والقومي ،فكلما كانت رموز اخلطاب الر�سمي
�أكرث وطنية وعروبية واجتماعية ،كلما �صار من ال�صعب على العامل املذهبي �أن
ي�سيطر على الأفراد واجلماعات .ويف الواقع� ،إن العجم ي�ستثمرون االحتقان بني
�صفوف ال�شيعة العرب نتيجة التهمي�ش االجتماعي .هكذا يفيد العجم ال�شيعة مرتني:
من الطفرة النفطية التي راكمت ثرواتهم التجارية ،ومن الظلم الالحق بالبحارنة
ال�شيعة .فكلما انفتح النظام ال�سني خطوة جتاه ال�شيعة ت�ضاعفت قوة العجم .هكذا،
ف�إن ح�صول البحارنة على حقوق دينية مذهبية مثل احل�سينيات واجلمعيات �أدى �إلى
انت�شار �أفكار اخلميني( ، )9والتي بدورها تعطي للو�سيط العجمي قوة �أكرب.
�أما فيما يخ�ص احلماية من العن�صرية ،فمن العالمات املهمة على رغبة
النظام يف �إدماج العجم يف الن�سيج اخلليجي �أن �أول قوة �شرطة يف البحرين ،والتي
�شكلت �سنة  1920يف املنامة ،تتكون من العجم( .)10لكن الثورة الإيرانية وما �صاحبها
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.
((( نا�صر� ،شحاتة حممد ،النظم احلاكمة يف البحرين والكويت وال�سعودية ومطالب ال�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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من ا�ضطرابات بني �شيعة البحرين �سعي ًا �إلى ا�ستن�ساخ الأمنوذج الإيراين دفع
احلكومة �إلى �إبعاد العجم من ال�شرطة .ويف ال�سنوات الأخرية ،تنامى عدد ال�شيعة
والن�ساء يف ال�شرطة البحرينية كجزء من �سيا�سة اململكة ،لتو�سيع دائرة ال�شرطة التي
ي�سيطر عليها ال�سنة .وت�شري تقديرات غري ر�سمية �إلى �أن ن�سبة ال�شيعة عجم ًا وعرب ًا
يف ال�شرطة تبلغ حوايل  3يف املئة )11(.وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن االنفتاح ال�سيا�سي
الذي جل�أت �إليه الأ�سرة احلاكمة هو �سعي �إلى �إ�شراك ال�شيعة يف امل�سل�سل االنتخابي،
مع قطع الطريق �أمام هيمنتهم على احلكومة والربملان .ففي انتخابات �سنة 2010
ح�صلت جمعية الوفاق الوطني الإ�سالمية ،التي متثل ال�شيعة ،على  18مقعد ًا من بني
�أربعني مقعد ًا.
�إن هذه الن�سبة �صغرية باملقارنة مع ن�سبة ال�سكان .لكن طاملا �أن �إيران مل تغري
خطابها التو�سعي جتاه البحرين ،ف�إن �إ�سناد ال�شرطة واحلكومة �إلى العجم �سي�سهل
�إلى �أبعد احلدود عملية االخرتاق .فقد عرب ال�شاه �سنة  1971عن �أطماع �إيران يف
�إحلاق البحرين ،وهي الت�صريحات نف�سها التي جاءت على �أل�سنة امل�س�ؤولني الإيرانيني
م�ؤخر ًا .ومع تزايد الأزمة االقت�صادية واالجتماعية اخلطرة يف �إيران ،ف�إن الإغراء
اخلليجي يزداد بريق ًا.
ومقابل ا�ستثمار �إيران العجم كمجال حيوي ،ف�إن الت�شريعات البحرينية
القائمة توفر ال�ضمانة القانونية لوالئهم وحلمايتهم من التمييز يف املجاالت
ال�سيا�سية واالجتماعية والدينية .فاملادة الأولى من د�ستور مملكة البحرين تن�ص
على �أن „للمواطنني ،رجا ًال ون�ساء ،حق امل�شاركة يف ال�ش�ؤون العامة والتمتع باحلقوق
ال�سيا�سية ،مبا فيها حق االنتخاب والرت�شيح .وال يجوز �أن يحرم �أحد املواطنني من
حق االنتخاب �أو الرت�شيح �إال وفق ًا للقانون» )12(.وت�ؤكد املادة نف�سها �أن نظام احلكم
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.
( ((1جمل�س ال�شورى  :د�ستور مملكة البحرين ،على الرابط التايل:
www.shura.bh/LegislativeResource/Constitution
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يف مملكة البحرين دميقراطي ،ال�سيادة فيه لل�شعب م�صدر ال�سلطات جميع ًا ،وتكون
ممار�سة ال�سيادة على الوجه املبني بهذا الد�ستور»( .)13مبا �أن العجم مواطنون ف�إن
احلقوق ال�سيا�سية كافة م�ضمونة لهم مبوجب هذه املادة .وي�ضاف �إليه �أن الدميقراطية
تكفل انتخابات منتظمة ي�شارك فيها العجم با�ستمرار ،مبا ي�ضمن لهم متثي ًال
من�صف ًا .وكون االنتخاب على �أ�سا�س �صوت لكل مواطن يبعد �شبح الطائفية وي�ساوي
بني املواطنني يف الوزن ال�سيا�سي .ونتيجة لذلك ،ف�إن ثالث �شخ�صيات عجمية حتتل
منا�صب �سيا�سية مهمة يف البحرين :عبد احل�سني مريزا وزير الطاقة والبرتول احلايل،
وعبد العزيز ابل ع�ضو جمل�س ال�شورى و�أحمد �ساعاتي ع�ضو جمل�س النواب .وتكفل
املادة الثامنة والع�شرون للعجم حق االجتماع اخلا�ص دون حاجة �إلى �إذن �أو �إخطار
�سابق ،وال يجوز لأحد من قوات الأمن العام ح�ضور اجتماعاتهم اخلا�صة .وكذلك
«االجتماعات العامة واملواكب والتجمعات مباحة وفق ًا على �أن تكون �أغرا�ض االجتماع
وو�سائله �سلمية وال تنايف الآداب العامة»( .)14وت�سمح املادة الثالثة والع�شرون بحرية
الر�أي والبحث العلمي ولكل �إن�سان احلق بالتعبري عن ر�أيه ون�شره بالقول �أو الكتابة �أو
غريهما ،وذلك وفق ًا لل�شروط والأو�ضاع التي يبينها القانون ،مع عدم امل�سا�س ب�أ�س�س
العقيدة الإ�سالمية ووحدة ال�شعب ،ومبا ال يثري الفرقة �أو الطائفية( .)15ويفيد العجم
من هذا احلق ،حيث �شكلوا جمعية الإخاء املعار�ضة للحكومة.
�أما يف جمال احلقوق االجتماعية ،ف�إن املادة الثالثة ع�شرة تقرر �أن „الدولة
تكفل توفري فر�ص العمل للمواطنني وعدالة �شروطه»( .)16وهذا ي�شمل العجم �أي�ض ًا ،بل
�إن العجم �أكرث �إفادة من فر�ص العمل على اعتبار �أنهم طبقة و�سطى يح�صل �أبنا�ؤها
على �أف�ضل فر�ص التعليم و�شروط احلياة الكرمية .وت�ؤكد املادة ال�ساد�سة ع�شرة احلق
يف امل�ساواة «يف تويل الوظائف العامة وفق ًا لل�شروط التي يقررها القانون )17(».ومن
( ((1املرجع نف�سه.
( ((1املرجع نف�سه.
( ((1املرجع نف�سه.
( ((1املرجع نف�سه.
( ((1املرجع نف�سه.
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احلقوق االجتماعية املهمة اجلن�سية .هكذا تعلن املادة ال�سابعة ع�شرة �أن «اجلن�سية
البحرينية يحددها القانون ،وال يجوز �إ�سقاطها عمن يتمتع بها �إال يف حالة اخليانة
العظمى ،والأحوال الأخرى التي يحددها القانون» )18(.والعجم حا�صلون على اجلن�سية
البحرينية حتت حماية القانون .ولذلك ،ال ميكن نفي املواطن البحريني من �أ�صل
عجمي لأن بلده البحرين ويف حالة �سفره ال ت�ستطيع ال�سلطات منعه من الدخول.
وفيما يخ�ص احلقوق الدينية ،ف�إن املادة ال�سابعة تبيح „للأفراد والهيئات
�إن�شاء املدار�س واجلامعات اخلا�صة ب�إ�شراف من الدولة ،ووفق ًا للقانون» )19(.وهذا
ي�ضمن للعجم تدري�س العقائد والفقه ال�شيعيني وكذلك تعليم اللغة الفار�سية .وتعلن
املادة الثانية والع�شرون �أن «حرية ال�ضمري مطلقة ،وتكفل الدولة حرمة دور العبادة،
وحرية القيام ب�شعائر الأديان واملواكب واالجتماعات الدينية طبق ًا للعادات املرعية
يف البلد» )20(.ويف هذا امل�ضمار ،يفيد العجم من بناء احل�سينيات وامل�ساجد وتنظيم
امل�آمت .وت�ضمن املادة ال�سابعة والع�شرون حق ت�شكيل «اجلمعيات الدينية وحرية
تكوين اجلمعيات والنقابات ،على �أ�س�س وطنية ولأهداف م�شروعة وبو�سائل �سلمية،
مكفولة وفق ًا لل�شروط والأو�ضاع التي يبينها القانون ،ب�شرط عدم امل�سا�س ب�أ�س�س
الدين والنظام العام» )21(.وتلخ�ص املادة الثامنة ع�شرة الو�ضع احلقوقي للعجم يف
البحرين يف ت�أكيدها �أن «النا�س �سوا�سية يف الكرامة الإن�سانية ،ويت�ساوى املواطنون
لدى القانون يف احلقوق والواجبات العامة ،ال متييز بينهم يف ذلك ب�سبب اجلن�س
�أو الأ�صل �أو اللغة �أو الدين �أو العقيدة» )22(.ويبقى اختيار بع�ض العجم ا�سرتاتيجية
االخرتاق م�س�ألة �سيا�سية نابعة �إما من طموح اجتماعي واقت�صادي �أكرب �أو من دعاية
عرقية ومذهبية �إيرانية.

( ((1املرجع نف�سه.
( ((1املرجع نف�سه.
( ((2املرجع نف�سه.
( ((2املرجع نف�سه.
( ((2املرجع نف�سه.
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الكويت

ت�شري �أكرث من درا�سة �إلى �أن ن�سبة العجم يف الكويت تقارب الثلث )23(.ف�إذا كان
عدد املواطنني مليون ًا و�أربعمائة �ألف ن�سمة ،ف�إن عدد العجم يقارب ن�صف املليون.
وح�سب هذه الدرا�سات ،ف�إن هذا يجعل الكويت الأقل ان�سجام ًا من الناحية العرقية
بني دول اخلليج .فن�سبة العجم هذه جتعل منهم قوة ال ي�ستهان بها يف �أية �سيا�سة
وطنية �أو �إقليمية .ويرى الباحث امل�صري املخت�ص يف ال�ش�ؤون الإيرانية ومنطقة
اخلليج العربي �شحاتة حممد نا�صر �أن العجم ي�شكلون �أقل من ذلك ،وال يتجاوزون
ن�صف �سكان ال�شيعة يف الكويت(� ،)24أي حوايل  250000ن�سمة� .أما من الناحية
املذهبية ،ف�إن امل�صادر تتفق يف �أن �أكرث العجم �شيعة .وبناء على الإح�صاء االنتخابي،
ف�إن عدد الناخبني ال�شيعة � 24ألف ًا من �أ�صل � 137ألف ناخب يف الكويت .وهذا ي�ؤكد �أن
()25
ن�سبة ال�شيعة  32باملائة ،غري �أن ن�سبة العجم بينهم �أغلبية ن�سبية فقط.
وا�ستقرت �أغلبية العجم يف الكويت يف �أوائل القرن التا�سع ع�شر لأ�سباب
اقت�صادية .ومثل �أية موجة هجرة ف�إن العجم م�س�ألة �أجيال .فالأجيال الأولى ا�شتغلت
يف مهن التجارة ال�صغرى وال�صناعة اليدوية واخلدمة ،وهذه املهن ترتك �أثر ًا على
الو�ضع االجتماعي وال�صورة النمطية املرتبطة به .لكن هذا الو�ضع تغري كثري ًا منذ
ذلك احلني ،و�صار العجم بعد الطفرة النفطية يتمتعون بو�ضع الطبقة الو�سطى
التجارية .وقد حافظ العجم على اللغة الفار�سية عند توطنهم مما �أخر اندماجهم يف
املجتمع الكويتي .لكن الأجيال التالية �أتقنت العربية ،حيث �صار جيل ال�شباب احلايل
من العجم ال يتحدث �سوى اللهجة الكويتية.
ونتيجة الندماج العجم الكامل يف الن�سيج االقت�صادي واالجتماعي يف الكويت،
(23) Taqi, Hanan, Two Ethnicities, Three Generations: Phonological Variation and Change in
Kuwait, Newcastle, University of Newcastle, 2010, p. 96.
( ((2نا�صر� ،شحاتة حممد ،النظم احلاكمة يف البحرين والكويت وال�سعودية ومطالب ال�شيعة ،م�.س.
( 50 ((2مر�شح ًا �شيعي ًا يف االنتخابات الكويتية يتناف�سون على �ستة مقاعد نيابية ،على الرابط التايل:
http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=135&s=fd78f6388091eb7d2ff6116e7a58dd70
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ال يوجد بينهم �إح�سا�س باحليف� )26(.إذ �ساهمت الرثوة النفطية وال�سيا�سة التنموية يف
الكويت يف رفع م�ستوى معي�شتهم وترقيهم االجتماعي .ويظهر ر�ضا العجم يف امل�ستوى
ال�سيا�سي ،حيث تنا�سب متثيليتهم ال�سيا�سية وجودهم العددي .وقد �سلكت الدولة
()27
يف الكويت �سيا�سة االحتواء وامل�شاركة ،كما ي�شري �إلى ذلك �شحاتة حممد نا�صر.
و�أفاد العجم من �إتاحة النظام الكويتي �إمكان االنتخابات والتمثيلية يف جمل�س الأمة
من �أجل التعاي�ش بني املذاهب والأعراق.
وكما يف البحرين ،ف�إن امل�شكلة تكمن يف الثورة الإيرانية وما �صاحبها من
م�شروع �إيراين تو�سعي .فالتوج�س من العجم ي�أتي من الظروف ال�سيا�سية الإقليمية،
وخ�صو�ص ًا مع احلرب العراقية  -الإيرانية التي مل تنجح يف �ضمان والء ال�شيعة للعرب
�ضد الإيرانيني؛ لأن طهران غطت خطابها بال�شعارات الإ�سالمية .ونتيجة لذلك ،تغري
والء بع�ض العجم من النظام الكويتي �إلى طهران ،ومتثل هذا التغيري يف تبني �أعمال
()28
العنف والتخطيط لقلب نظام احلكم يف الكويت.
ورغم ذلك ،ف�إن النظام الكويتي �سمح للعجم بامل�شاركة ال�سيا�سية الفاعلة يف
الكويت .وميكن اال�ست�شهاد بانتخابات جمل�س الأمة الكويتي يف دي�سمرب  ،2012حيث
ح�صل ال�شيعة على  17مقعد ًا من �أ�صل خم�سني .وهذه الن�سبة تعني  34باملائة وهي
حتم ًا �أكرث من الوزن العددي لل�شيعة وهو  32باملائة .وهذا ي�شري �إلى توجه ال�سيا�سة
احلالية �إلى قطع الطريق على ا�ستخدام �إيران العجم وال�شيعة يف الكويت.
وت�أتي �سيا�سة االحتواء الكويتية هذه يف موقف الكويت من �إيران �أي�ض ًا،
فالكويت ترغب يف عالقات جوار طيبة مع اجلار الإيراين ،كما ترغب يف �سد الباب
�أمام �إيران التي ت�سعى �إلى ا�ستغالل �أقلية العجم والعامل املذهبي ال�شيعي )29(.وعلى
اعتبار �أن الت�شيع ميثل قناع ًا لل�سيا�سة الإيرانية ،ف�إن الالعب الو�سيط بني �إيران
(26) Taqi, Hanan, Two Ethnicities, Three Generations, p. 95.
( ((2نا�صر�،شحاتة حممد ،النظم احلاكمة يف البحرين والكويت وال�سعودية ومطالب ال�شيعة
( ((2املرجع نف�سه.
(29) The Report: Kuwait 2008, London, Oxford Business Group, 2008, p. 25.
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وال�ساحة ال�سيا�سية الكويتية هي �أقلية العجم .وتظهر التجربة ال�سيا�سية يف العراق
�أن رفع ال�شعارات ال�شيعية يهدف لإخفاء التمييز بني ال�شيعة �أنف�سهم ،حيث العجم
يحتلون �أعلى ال�سلم والعرب �آخره .ولذلك ،ميكن القول �إن امل�س�ألة ال�شيعية يف الكويت
تخفي طموح ًا �سيا�سي ًا للعجم .وت�شري بع�ض امل�صادر �إلى �أن االختالط املتزايد بني
ال�شيعة عرب ًا وعجم ًا ،حيث �صارت الأ�صول العرقية تخف خا�صة مع تعريب اجليل
()30
اجلديد من العجم.
ويتمتع العجم بالكويت ب�أهمية ا�سرتاتيجية يف واحد من �أهم قطاعات
االقت�صاد الكويتي وهو املالحة ،فهذا القطاع مرتبط ب�شدة باملبادالت التجارية مع
�إيران ،والعجم حا�ضرون بقوة يف ال�شركات والتجارة الدولية الكويتية مع �إيران.
وللعائالت العجمية مثل عائلة د�شتي دور مهم يف ت�سيري املوانئ )31(.هذه الروابط
لي�ست مذهبية فقط ،بل هي جتارية وقائمة على امل�صلحة .ولذلك ،ف�إن الكويت �أي�ض ًا
تراعي م�صلحتها التجارية يف احرتام �أقلية العجم ويف �سيا�سة مهادنة �إيران .لكن
هذه امل�صلحة قد ت�شجع �إيران �أكرث على االخرتاق وجتعل بع�ض العجم �أكرث قابلية
لهذه ال�سيا�سة.
عالوة على القوة التجارية التي حتمي العجم ،ف�إن الد�ستور الكويتي يح�صن
العجم �ضد التمييز .فاملادة ال�ساد�سة من الد�ستور تن�ص على �أن „نظام احلكم
دميقراطي ،ال�سيادة فيه للأمة م�صدر ال�سلطات جميع ًا»( .)32وهذا يعني �أن العجم
 من حيث هم مواطنون  -ميار�سون ال�سيادة ولهم دور يف اتخاذ القرارات يفاالنتخابات� .أما املادة التا�سعة فتقرر �أن الدولة ت�صون «دعامات املجتمع وتكفل الأمن
والطم�أنينة وتكاف�ؤ الفر�ص للمواطنني»( .)33وهذا ينعك�س على الو�ضع االجتماعي
( 50 ((3مر�شح ًا �شيعي ًا يف االنتخابات الكويتية يتناف�سون على �ستة مقاعد نيابية ،م� .س.
http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=135&s=fd78f6388091eb7d2ff6116e7a58dd70
(31) Janecek, Michael J., Policing Iranian Sanctions, p. 26.
( ((3د�ستور دولة الكويت ،على الرابط التايل:
http://www.kt.com.kw/ba/dostour.htm

( ((3املرجع نف�سه.
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للعجم الذين يتمتعون ب�أف�ضل الفر�ص املمكنة يف ال�سكن والتعليم وال�صحة .وت�ؤكد
املادة ال�ساد�سة ع�شرة �أن «امللكية ور�أ�س املال والعمل مقومات �أ�سا�سية لكيان الدولة
االجتماعي وللرثوة الوطنية»( .)34وهي جميع ًا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية.
ال �شك �أن هذا يحمي امتيازات العجم الذين حتولوا �إلى طبقة جتارية ن�شطة يف
الكويت .ويف املادتني ال�سابعة ع�شرة والثامنة ع�شرة ي�شري الد�ستور �إلى «�أن للأموال
العامة حرمة ،وحمايتها واجب على كل مواطن و�أن امللكية اخلا�صة م�صونة ،فال مينع
�أحد من الت�صرف يف ملكه �إال يف حدود القانون ،وال ينزع عن �أحد ملكه �إال ب�سبب
املنفعة العامة يف الأحوال املبينة يف القانون ،وبالكيفية املن�صو�ص عليها فيه ،وب�شرط
تعوي�ضه عنه تعوي�ض ًا عاد ًال واملرياث حق حتكمه ال�شريعة الإ�سالمية»(.)35
بالن�سبة حلق اجلن�سية ،الذي ميثل �أعلى احلقوق التي ميكن �أن يح�صل عليها
املواطن يف الكويت ،ف�إن املادة ال�سابعة والع�شرين تن�ص على �أن «اجلن�سية الكويتية
يحددها القانون وال يجوز �إ�سقاط اجلن�سية �أو �سحبها �إال يف حدود القانون»(.)36
وهذا يحمي العجم لأنهم جمن�سون باجلن�سية الكويتية منذ عقود .ويرتتب عليه �أن
الدولة ال ت�ستطيع �إبعاد املجن�س �أو منعه من العودة �إلى الكويت .وكذلك تن�ص املادة
التا�سعة والع�شرون على �أن «النا�س �سوا�سية يف الكرامة الإن�سانية وهم مت�ساوون لدى
القانون يف احلقوق والواجبات العامة ،ال متييز بينهم ب�سبب اجلن�س �أو الأ�صل �أو
اللغة �أو الدين»( .)37وهذا ي�ضمن للعجم ال�شيعة حق االختالف املذهبي مع املواطنة
وامل�ساواة .وت�ضيف املادة اخلام�سة والثالثون �أن «حرية االعتقاد مطلقة ،وحتمي
الدولة حرية القيام ب�شعائرالأديان طبق ًا للعادات املرعية ،على �أال يخل ذلك بالنظام
العام �أو ينايف الآداب»( .)38وهذا ي�شمل احل�سينيات وامل�آمت والطقو�س ال�شيعية كافة.
وب�صفة عامة ف�إن املواد التي تن�ص على احلريات املكفولة للمواطنني كحرية التعبري
( ((3املرجع نف�سه.
( ((3املرجع نف�سه.
( ((3املرجع نف�سه.
( ((3املرجع نف�سه.
( ((3املرجع نف�سه.
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والتجمع هي �أي�ض ًا مكفولة للعجم� .أما املادة الواحدة والأربعون ف�إنها حتمي العجم
يف جمال العمل ،حيث «لكل كويتي احلق يف العمل ويف اختيار نوعه ،والعمل واجب
على كل مواطن تقت�ضيه الكرامة وي�ستوجبه اخلري العام ,وتقوم الدولة على توفريه
للمواطنني وعلى عدالة �شروطه»( .)39و�أخري ًا ،ف�إن املادة الثالثة والأربعني تكفل «حرية
تكوين اجلمعيات والنقابات على �أ�س�س وطنية وبو�سائل �سلمية مكفولة وفق ًا لل�شروط
والأو�ضاع التي يبينها القانون»( .)40ولهذه املادة �أثر على احلرية ال�سيا�سية للعجم يف
اختيار ممثليهم يف جمل�س الأمة.
�أكرث من ذلك ،ف�إن عبداحلميد د�شتي� ،أحد قيادات العجم يف الكويت ،قدم
قانون الوحدة الوطنية ومكافحة التمييز العن�صري الذي تبناه جمل�س الأمة ،وحدد
القانون جرائم الوحدة الوطنية يف كل ما «مي�س الوحدة الوطنية ويحقق النزاعات
والتفرقة بني �شعب الكويت� ،أما جرائم التمييز العن�صري فهي التي ت�شكل تفرقة
ومتييز ًا بني النا�س من ناحية وانتهاك ًا حلقوقهم وحرياتهم العامة من ناحية
�أخرى»( .)41وكانت �أول حماكمة بتهمة الإخالل بالوحدة الوطنية ،هي حالة املفكر
الكويتي املعروف عبد اهلل النفي�سي الذي ن�سبت �إليه ت�صريحات يتهم فيها بع�ض
()42
النواب الكويتيني ال�شيعة بالعمل مع املخابرات الإيرانية.
قطر

ي�شكل ال�شيعة يف قطر ن�سبة ترتاوح بني  5و 15يف املئة ،وهم ينق�سمون �إلى
بحارنة عرب وعجم( .)43فمن هذه الناحية ،ت�شبه و�ضعية العجم يف قطر حالة العجم
( ((3املرجع نف�سه.
( ((4املرجع نف�سه.
( ((4قانون الوحدة الوطنية ومكافحة التمييز العن�صري ،على الرابط التايل:
http://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/2014-02-02/442327
http://www.al-sharq.com/news/details/206705
( ((4براءة النفي�سي من تهمة «�شق الوحدة الوطنية» بالكويت  ،على الرابط التايل:
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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يف الكويت ،وقد جاء العجم ال�شيعة من �إيران �إلى قطر لأ�سباب اقت�صادية ،وهم
يتحدثون العربية الآن ،ويعتربون �أنف�سهم قطريني .وجتمع الدرا�سات على والء العجم
للدولة يف قطر ،والذين يعي�شون من�سجمني مع الأغلبية العربية على �أ�سا�س متتعها
باجلن�سية واحلقوق كافة .ونتيجة لذلك ،ف�إن العجم يندجمون يف املجتمع القطري،
ويح�صلون على وظائف عليا يف احلكومة والربملان .وت�سمح الدولة لهم مبمار�سة
�شعائرهم الدينية .و�أقامت الدولة عام  2005حمكمة خا�صة للمذهب اجلعفري
للتعامل مع ق�ضايا الطالق والإرث والزواج.
وكما هو احلال يف البحرين والكويت ،ف�إن امل�شكلة الإيرانية قائمة والت�أثري
ال�سيا�سي موجود� ،إذ يقلد �أغلب ال�شيعة �آية اهلل ال�سي�ستاين يف العراق وبع�ضهم
يقلد علي خامنئي ،لكن انخفا�ض عدد العجم يف قطر قل�ص من طموحهم ال�سيا�سي،
مقارنة مع الدول الأخرى مثل العراق ولبنان� ،إذ تغلب على عالقتهم بالدولة امل�صالح
االقت�صادية التي تربط العائلة احلاكمة بالتجار العجم( )44ما يجعل �سيا�سة قطر جتاه
�إيران تت�سم باالعتدال.
يحمي الد�ستور القطري العجم على م�ستويات عدة؛ فعلى م�ستوى حقوق الإن�سان
تن�ص املادة ال�ساد�سة على �أن «الدولة حترتم املواثيق والعهود الدولية ،وتعمل على
تنفيذ كافة االتفاقيات واملواثيق والعهود الدولية التي تكون طرف ًا فيها»( .)45وي�ضمن
الد�ستور يف مادته الرابعة والثالثني امل�ساواة بني املواطنني يف احلقوق والواجبات
العامة( .)46وتف�صل ذلك املادة اخلام�سة والثالثون التي تن�ص على امل�ساواة �أمام
القانون ،وعدم التمييز بني الأفراد يف ذلك ب�سبب اجلن�س� ،أو الأ�صل� ،أو اللغة� ،أو
الدين( .)47ومبوجب املادة اخلم�سني تكفل الدولة حرية العبادة للجميع ،وفق ًا للقانون،
(44) Majidyar, „Is Sectarian Balance in the United Arab Emirates, Oman, and Qatar at Risk?”, p. 5.
( ((4د�ستور دولة قطر ،على الرابط التايل:
http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/BrowseLawOption.aspx?country=3&LawID=2631
( ((4املرجع نف�سه.
( ((4املرجع نف�سه.
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ومقت�ضيات حماية النظام العام والآداب العامة( .)48وال�شك �أن هذا له دور مهم يف
حماية حق العجم يف ممار�سة ال�شعائر ال�شيعية.
�أما على �صعيد احلقوق االجتماعية ،ف�إن املادة التا�سعة ع�شرة تقرر �أن الدولة
„ت�صون دعامات املجتمع ،وتكفل الأمن واال�ستقرار ،وتكاف�ؤ الفر�ص للمواطنني»(.)49
�أما املادة الع�شرون فت�ؤكد �أن الدولة تعمل «على توطيد روح الوحدة الوطنية،
والت�ضامن والإخاء بني املواطنني كافة»( .)50وهذه �إ�شارة وا�ضحة �إلى �سعي النظام
احلاكم �إلى �ضمان والء العجم للدولة .وتن�ص املادة الثامنة والع�شرون على �أن «حرية
الن�شاط االقت�صادي على �أ�سا�س العدالة االجتماعية والتعاون املتوازن بني الن�شاطني
العام واخلا�ص ،لتحقيق التنمية االقت�صادية واالجتماعية ،وزيادة الإنتاج ،وحتقيق
الرخاء للمواطنني ،ورفع م�ستوى معي�شتهم وتوفري فر�ص العمل لهم ،وفقا لأحكام
القانون»( .)51ويفيد العجم الذين ميار�س �أكرثهم التجارة من هذه املادة يف احلفاظ
على مكا�سبهم التي حتققت مع النمو االقت�صادي الذي حققته قطر بف�ضل النفط
والغاز.
ويف جمال احلريات ،تقرر املادة ال�ساد�سة والثالثون �أن احلرية ال�شخ�صية
مكفولة« .فال يجوز القب�ض على �إن�سان �أو حب�سه �أو تفتي�شه �أو حتديد �إقامته �أو تقييد
حريته يف الإقامة �أو التنقل �إال وفق �أحكام القانون .وال يعر�ض �أي �إن�سان للتعذيب �أو
للمعاملة احلاطة للكرامة ،ويعترب التعذيب جرمية يعاقب عليها القانون»( .)52وهذه
املادة حتمي العجم من الناحية الأمنية� .أما احلرية ال�سيا�سية فتتجلى يف املادة الثانية
والأربعني التي ت�ضمن للمواطنني العجم حق االنتخاب والرت�شيح وفق ًا للقانون(.)53
( ((4املرجع نف�سه.
( ((4املرجع نف�سه.
( ((5املرجع نف�سه.
( ((5املرجع نف�سه.
( ((5املرجع نف�سه.
( ((5املرجع نف�سه.
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اإلمارات العربية المتحدة

�أفاد العجم من القفزة االقت�صادية يف الإمارات ،حيث �صارت كثري من
العائالت العجمية ثرية وفر�ضوا �أنف�سهم نخبة متطورة ومتفاعلة مع التجارة يف
اخلليج وال�شرق الأو�سط ،ب�صفة عامة ،تقدم الوالء للأ�سرة احلاكمة يف البالد ،وهم
ينظرون �إلى �أنف�سهم ك�إماراتيني .و�إن كان بع�ضهم يتبع خامنئي كمرجع ديني للتقليد
وهو ي�سيطر على �أهم مركز �شيعي يف الإمارات وهو م�سجد الإمام احل�سني يف دبي
ويعني �أئمته )54(.و�سمحت الدولة بوجود جمل�س الأوقاف اجلعفرية اخلريية للإ�شراف
على امل�سائل الفقهية ال�شخ�صية مثل الزواج والطالق والوفاة والإرث .وت�سمح �أي�ض ًا
الدولة باحلرية لل�شيعة يف خطب اجلمعة ويف احل�سينيات وامل�ساجد ،وهي ت�سعى �إلى
�أن يكون التوافق �سيد املوقف.
ال يوجد متييز �ضد العجم يف الإمارات الذين يح�صنهم الد�ستور �ضد كل
�أ�شكاله .فاملادة الثامنة تن�ص على �أن „يكون ملواطني االحتاد جن�سية واحدة يحددها
القانون ،ويتمتعون يف اخلارج بحماية حكومة االحتاد وفق ًا للأ�صول الدولية املرعية
وال يجوز �إ�سقاط اجلن�سية عن املواطن� ،أو �سحبها منه� ،إال يف احلاالت اال�ستثنائية
التي ين�ص عليها القانون»( .)55ووفقا لهذه املادة ف�إن العجم يعتربون مواطنني لدولة
الإمارات ومتنع املادة ال�سابعة والثالثون من �إبعاد املواطنني �أو نفيهم من االحتاد،
()56
كما �أن الد�ستور يحمي جن�سية العجم من الإ�سقاط الع�شوائي.
وفيما يخ�ص احلريات ،فاملادة اخلام�سة والع�شرون تقرر �أن «جميع الأفراد
لدى القانون �سواء ،وال متييز بني مواطني االحتاد ب�سبب الأ�صل �أو املوطن �أو العقيدة
(54) Majidyar, „Is Sectarian Balance in the United Arab Emirates, Oman, and Qatar at Risk?”, pp.
4-3.
( ((5د�ستور دولة الإمارات العربية املتحدة
http://uaecabinet.ae/ar/UAEGovernment/Pages/UAE-Constitution.aspx#.Uu5ugyF4GFc
( ((5د�ستور دولة الإمارات العربية املتحدة ،على الرابط التايل:
http://uaecabinet.ae/ar/UAEGovernment/Pages/UAE-Constitution.aspx#.Uu5ugyF4GFc
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الدينية �أو املركز االجتماعي» )57(.ومبوجب املادة العا�شرة يتمتع العجم باحلريات
واحلقوق كافة التي يكفلها الد�ستور ل�شعب االحتاد .كما توفر الدولة احلياة الأف�ضل
جلميع املواطنني )58(.وت�ؤكد املادة الرابعة ع�شرة هذه امل�س�ؤولية ،حيث تن�ص على �أن
«امل�ساواة ،والعدالة االجتماعية ،وتوفري الأمن والطم�أنينة ،وتكاف�ؤ الفر�ص جلميع
املواطنني ،من دعامات املجتمع»( .)59وتقرر املادة الع�شرون �أن «العمل ركن �أ�سا�سي
من �أركان تقدم املجتمع ،وتعمل الدولة على توفريه للمواطنني وت�أهيلهم له .وتهيئ
الظروف املالئمة لذلك مبا ت�ضعه من ت�شريعات ت�صون حقوق العمال وم�صالح �أرباب
العمل ،على �ضوء الت�شريعات العمالية العاملية املتطورة»( .)60وهذا ي�ضمن و�ضع ًا
اجتماعي ًا م�أمون ًا للعجم الذين ي�شتغلون يف التجارة� .أما الوظائف العامة فهي مفتوحة
للعجم ولغريهم من املواطنني وفق ًا للمادة اخلام�سة والثالثني على �أ�سا�س امل�ساوة
بينهم يف الظروف(.)61
�أما فيما يخ�ص احلقوق اللغوية والدينية ،ف�إنه ال يوجد ت�ضييق على تعليم
املذهب ال�شيعي واللغة الفار�سية والدعوة �إليهما ،فاملادة الثامنة ع�شرة تقرر �أنه
«يجوز للأفراد والهيئات �إن�شاء املدار�س اخلا�صة وفق ًا لأحكام القانون ،على �أن
تخ�ضع لرقابة ال�سلطات العامة املخت�صة وتوجيهاتها»( .)62وت�ضمن املادة الثالثون
حرية الر�أي والتعبري عنه بالقول والكتابة .و�سائر و�سائل التعبري مكفولة يف حدود
القانون للعجم يف الإمارات(� .)63أما املادة الثانية والثالثون فهي تكفل «حرية القيام
ب�شعائر الدين طبق ًا للعادات املرعية .على �أال يخل ذلك بالنظام العام �أو ينايف

( ((5د�ستور دولة الإمارات العربية املتحدة ،على الرابط التايل:

http://uaecabinet.ae/ar/UAEGovernment/Pages/UAE-Constitution.aspx#.Uu5ugyF4GFc

( ((5املرجع نف�سه.
( ((5املرجع نف�سه.
( ((6املرجع نف�سه.
( ((6املرجع نف�سه.
( ((6املرجع نف�سه.
( ((6املرجع نف�سه.
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الآداب العامة»( .)64وهذه احلقوق جتعل ت�شيع العجم حممي ًا بالقانون� .أكرث من ذلك،
ف�إن املادة الثالثة والثالثني جتعل حرية االجتماع وتكوين اجلمعيات م�شروعة(.)65
سلطنة عمان

تعتز �سلطنة عمان البالغ عدد �سكانها حوايل مليوين مواطن بتنوعها املذهبي
والعرقي ،الذي يجعل منها دولة متميزة يف امل�شرق العربي ،ويوجد ت�ضارب حول عدد
�سكان كل طائفة .فالعرب الإبا�ضيون ميثلون ما بني ن�صف �إلى ثالثة �أرباع ال�سكان،
ح�سب درا�سات خمتلفة� .أما ال�سنة فترتاوح ن�سبتهم ما بني  20و 50يف املئة من
�سكان عمان .وي�أتي ال�شيعة يف املرتبة الثالثة بن�سبة  5يف املئة� ،أي مائة �ألف �شخ�ص.
وت�شري درا�سة حديثة �إلى �أن عددهم ال يتجاوز � 20ألف �شخ�ص مما يجعل ن�سبتهم 1
باملائة( .)66لكن �ضعف ن�سبتهم ال يعني �ضعف الت�أثري ،فال�شيعة ي�ؤثرون على املجالني
ال�سيا�سي واالقت�صادي ب�شكل الفت .ال �شك �أن ال�شيعة ينظرون �إلى �أنف�سهم على �أنهم
عمانيون ويدينون بالوالء لل�سلطان قابو�س .ويوجد تعدد عرقي بني ال�شيعة ،حيث
ينق�سمون �إلى ثالث جمموعات :اللواتية الهنود ،والبحارنة العرب ،والعجم.
والعجم �شيعة فار�سيون هاجروا من جنوب �إيران �إلى عمان للبحث عن فر�ص
اقت�صادية �أف�ضل .وينحدر العجم من مناطق الالر وبندر عبا�س� ،أي من املناطق
نف�سها التي ينحدر منها العجم يف الدول اخلليجية الأخرى .ويعي�ش العجم يف
حمافظة الباطنة بالقرب من الإمارات العربية املتحدة ويف م�سقط عا�صمة البالد،
ومطرح و�ضواحيها )67(.وقد اندمج العجم كلي ًا يف املجتمع العماين .وهم نادر ًا ما
يتحدثون الفار�سية ،ولي�ست لهم عالقات وطيدة مع �إيران (عك�س العجم يف الدول
الأربع ال�سابقة) .تزوج العجم من املجموعات ال�سكانية الأخرى واتخذوا �أ�سماء
عربية .ومقارنة مع البحارنة واللواتية ،فهم �أقل ح�ضور ًا يف املجالني ال�سيا�سي
( ((6املرجع نف�سه.
( ((6املرجع نف�سه.
( ((6املرجع نف�سه.
( ((6املرجع نف�سه.
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واالقت�صادي نظر ًا لعددهم املحدود .وهم ي�شتغلون يف �أجهزة الأمن� ،أمر يكاد
ال يحدث يف البلدان الأربعة ال�سابقة .و�أي�ض ًا ف�إن و�ضع العجم االقت�صادي �ضعيف
ويح�صلون على منا�صب حكومية حمدودة )68(.وهم ينتخبون �سلطة دينية متثلهم لدى
احلكومة ولهم م�ساجدهم و�أوقافهم اخلا�صة ،و�صناديق القر�ض وم�ساعدة الأيتام
و�أبناء ال�سبيل و�إدارة الأوقاف اجلعفرية )69(.وال�شيخ احلايل ملجموعة العجم هو
()70
حممد ر�ضا العجمي.
ورمبا كان العامل احلا�سم يف �ضعف العجم يف عمان �أن اللواتية حتتل املركز
الذي يعود �إلى العجم يف البلدان اخلليجية الأخرى ،فهم املجموعة الأغنى والأكرث
تاثري ًا من الناحية االقت�صادية وال�سيا�سية .وهم ي�ستثمرون نف�س مميزات العجم
يف الدول ال�سابقة :اختالف مذهبي يخلق الوحدة بني �أفرادها (فاللواتية �شيعة)،
اختالف عرقي يعزز الإح�سا�س بالتفوق (�أ�صلهم من حيدر �آباد) ،عالقات عائلية
وجتارية �إقليمية ودولية ،وتعليم و�إتقان للغات �أجنبية .كل هذه العنا�صر �سدت باب
ال�صعود الطبقي �أمام العجم .و�أي�ض ًا ،فالت�أثري الإيراين �ضعيف على العجم يف عمان
ب�سبب عدم فاعليتهم .و�أكرث من ذلك ،فان ال�شيعة يتبعون ال�سي�ستاين ،مما يجعلهم
�أقل تبعية لإيران من الناحية ال�سيا�سية .لكن هذا مر�شح للتغيري واحلكومة تتوج�س
من الت�أثري الإيراين على ال�شيعة .فمثال اتهم ال�شيخ حممد ر�ضا العجمي �شيخ العجم
()71
بالوقوع حتت الت�أثري الإيراين.
الد�ستور العماين يح�صن العجم من العن�صرية يف جمال احلقوق االجتماعية
خ�صو�ص ًا ،فت�شري املادة التا�سعة من الد�ستور �إلى �أن «احلكم يقوم يف ال�سلطنة على
�أ�سا�س العدل وال�شورى وامل�سواة  .وللمواطنني  -وفق ًا لهذا النظام الأ�سا�سي وال�شروط
( ((6املرجع نف�سه.
( ((6ال�شيعة يف �سلطنة 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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والأو�ضاع التي يبينها القانـون  -حق امل�شاركة يف ال�ش�ؤون العامة»( .)72وتكفل املادة
العا�شرة «�إقامة نظام �إداري �سليم يكفل العدل والطم�أنينة وامل�ساواة للمواطنني،
وي�ضمن االحرتام للنظام العام ورعاية امل�صالح العليا للوطن»(� .)73أما املادة الثانية
ع�شرة فت�ؤكد �أن «العدل وامل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص بني العمانيني دعامات للمجتمع
تكفلها الدولة»( .)74وفيما يخ�ص قانون العمل ،فبموجب نف�س املادة يحمي الد�ستور
العامل و�صاحب العمل وينظم العالقة بينهما .وتقرر �أي�ض ًا �أن «لكل مواطن احلق يف
ممار�سة العمل الذى يختاره لنف�سه يف حدود القانون ،وال يجوز فر�ض �أي عمل �إجباري
على �أحد �إال مبقت�ضى قانون ولأداء خدمة عامة ومقابل �أجر عادل .و�أن الوظائف
العامة خدمة وطنية تناط بالقائمني بها ،وي�ستهدف موظفو الدولة يف �أداء وظائفهم
امل�صلحة العامة وخدمة املجتمع ،واملواطنون مت�ساوون يف تويل الوظائف العامة وفق ًا
لل�شروط التي يقررها القانون»(.)75
ومراعاة لالختالف بني مذاهب و�أجنا�س العمانيني  ،تلح املادة الثانية ع�شرة
على �أن «التعا�ضد والرتاحم �صلة وثقى بني املواطنني وتعزيز الوحدة الوطنية واجب،
ومتنع الدولة كل ما ي�ؤدي للفرقة �أو الفتنة �أو امل�سا�س بالوحدة الوطنية( .»)76ويف جمال
اجلن�سية وامل�ساواة بني املواطنني ،فان املادة اخلام�سة ع�شرة تقرر �أن «اجلن�سية
ينظمها القانون ،وال يجوز �إ�سقاطها �أو �سحبها �إال يف حدود القانون»  .بينما حتظر
املادة ال�ساد�سة ع�شرة «�إبعاد املواطنني �أو نفيهم �أو منعهم من العودة الى ال�سلطنة»(.)77
وت�ؤكد املادة ال�سابعة ع�شرة �أن جميع املواطنني «�سوا�سية �أمام القانون ،وهم مت�ساوون
( ((7القانون الد�ستوري (النظام اال�سا�سي للدولة) �سلطنة عمان

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

( ((7القانون الد�ستوري (النظام اال�سا�سي للدولة) �سلطنة عمان
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=639
( ((7القانون الد�ستوري (النظام اال�سا�سي للدولة) �سلطنة عمان
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=639
(75) http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=639
( ((7القانون الد�ستوري (النظام اال�سا�سي للدولة) �سلطنة عمان ،على الرابط التايل:
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=639
( ((7املرجع نف�سه.
160

المسبــار

 جاحلب دمصلا دبع

يف احلقـوق والواجبـات العـامـة ،وال متيـيز بينهم يف ذلك ب�سبب اجلن�س �أو الأ�صـل �أو
اللون �أو اللغـة �أو الـدين �أو املذهب �أو املوطن �أو املركز االجتماعي»(.)78
�أما يف جمال احلقوق الدينية ،ف�إن املادة الثامنة والع�شرين ت�صون «حريـة
القيـام بال�شعائر الدينية طبق ًا للعادات املرعية على �أال يخل ذلك بالنظام العام� ،أو
ينايف الآداب»( .)79وت�ضيف املادة التا�سعة والع�شرون �إلى ذلك «حرية الر�أي والتعبري
عنه بالقول والكتابة و�سائر و�سائل التعبري يف حدود القانون»(� .)80أما املادة الواحدة
والثالثون فتحمي «حرية ال�صحـافة والطباعـة والن�شر وفق ًا لل�شروط والأو�ضاع التي
يبينها القانون .ويحظر ما ي�ؤدي الى الفتـنة �أو مي�س بـ�أمن الـدولة �أو ي�سـيء �إلى كرامة
الإن�سان وحقوقه»( .)81وت�ضمن املادتان الثانية والثالثون والثالثة والثالثون «حق
االجتماع �ضمن حدود القانون وحريـة تـكويـن اجلمعيـات على �أ�س�س وطـنية ولأهداف
م�شروعة وبـو�سائل �سلمية ،ومبا ال يتعـار�ض مع ن�صو�ص و�أهـداف الد�ستور .وحتظران
�إن�شـاء جمعيات يكون ن�شاطهـا معادي ًا لنظام املجتمع �أو �سريـ ًا �أو ذا طابع ع�سكـري»(.)82
خاتمة

متنح الت�شريعات اخلليجية العجم احلقوق كافة التي يح�صل عليها املواطنون
العرب وحتميهم من العن�صرية .وال�شك �أن �أكرث العجم موالون للأنظمة اخلليجية.
الفكرة الأ�سا�سية التي تقدمها لنا املعطيات الب�شرية والقانونية يف دول اخلليج
هي �أن العجم ي�شكلون يف الو�ضع احلايل ن�سيج ًا الحم ًا ومرتبط ًا باملنطقة نظر ًا لثالثة
�أ�سباب على الأقل� :أو ًال :با�ستثناء الكويت ،حيث ي�شكلون ن�سبة مهمة من ال�سكان ،ف�إن
ن�سبتهم يف الدول الأخرى �ضعيفة جد ًا وال ترقى �إلى م�ستوى الأقلية امل�ؤثرة .ثاني ًا:
( ((7املرجع نف�سه.
( ((7املرجع نف�سه.
( ((8املرجع نف�سه.
( ((8املرجع نف�سه.
( ((8املرجع نف�سه.
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يت�سم وجود العجم يف املنطقة بالعمق التاريخي ،مما جعل هويتهم اخلليجية ،نتيجة
م�صاحلهم االجتماعية يف املنطقة ،تطغى على �أ�صولهم الإيرانية .ثالث ًا :غياب �أية
جتاوزات �سيا�سية �أو اجتماعية يف حق العجم ،مما يعطي دول اخلليج �أمن ًا قانوني ًا يف
هذا ال�صدد.
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