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ملخص الدراسة
تتع���دد مقوم���ات األمن يف احلوض اخلليجي، ويأتي على رأس���ها األمن الس���نين، فاس���تقرار األمن يف احلوض 
اخلليجي ينبغي أن ُينظر إليه من منظار أن سنة اهلل –تعاىل- جرت بتوفري األمن لعباده؛ إلعطائهم فرصة مطمئنة 
ومس���تقرة إلمعان الفكر وإعمال العقل ليحققوا العبادة له وحده ال ش���ريك له، لكن اس���تمرار هذا األمن لكل 

أمة مرتبط مبدى حتقيق عبوديتها هلل –تعاىل- وبإقالعها عن الشرك. 
ورغ���م أن حتقي���ق التوازن االس���راتيجي من أبرز مقوم���ات األمن؛ فإن ميزان القوى بات خمت���اًل لصاحل إيران، 
األمر الذي جيب أن تتداركه الدول العربية يف احلوض اخلليجي بإس���راع اخلطى إلعادة مؤش���ر امليزان إىل وضع 

االستقرار.
م���ن جانب آخ���ر فإن املتمعن يف الركيبة الس���كانية يف دول احلوض اخلليجي – ماعدا إيران– سيكتش���ف 
بس���رعة أنه���ا واقعة يف حبر م���ن اإلخالالت اخلط���رية، وغياب التجانس الس���كاني؛ ما ينجم عن���ه أخطار أمنية 
فادحة، تطيح باالستقرار املرغوب يف هذه الدول، هذا جبانب الوضع الطائفي احملتقن، واتساع الفجوة بني السنة 

والشيعة يف احلوض اخلليجي، ويساعد على زيادة خطورة هذا األمر توتر العالقات مع إيران.
كم���ا تفتق���د دول احلوض اخلليج���ي يف هذه اآلونة أيًضا إىل االس���تقرار االقتصادي املطل���وب لتحقيق األمن، 

خاصة بعد أن دخل اقتصاد العامل يف مرحلة الركود والكساد، واجتهت أسعار النفط حنو االخنفاض.
إن الناظ���ر املتفح���ص يف وضع احل���وض اخلليجي جيد أن أمن ُدول���ه العربية يتهددها خماط���ر كثرية، أبرزها 
اخت���الل عوامل األمن األساس���ية الس���ابق ذكرها، جبانب احتم���االت احل�رب اليت تدق طبوهلا بش���دة وعنف يف 

منطقة احلوض اخلليجي.
ويعترب الوضع يف العراق من مهددات أمن احلوض اخلليجي ألس���باب واقعية واس���راتيجية، هذا جبانب هبوب 
رياح االحتقان الطائفي من لبنان وإيران، وبروز خماوف من انتقال االحتقان الطائفي السين الشيعي من لبنان إىل 
دول اخلليج، ولعل املخاوف من امتالك إيران لألسلحة النووية يعد أحد أبرز التهديدات اليت حتدق بأمن احلوض 
اخلليج���ي. وال يقتص���ر التهدي���د على اخلطر القادم من إي���ران، ولكن دولة الكيان اليهودي بدورها تس���عى إىل 

التغلغل يف خمتلف القطاعات العسكرية والتجارية، واإلعالمية والرياضية، يف الدول اخلليجية.
إن التهدي���دات احملدق���ة بدول اخلليج تفرض عليه���ا اتباع عدد من احملددات العقدية واالس���راتيجية الضرورية 
لتحقي���ق األم���ن يف منطقة احلوض اخلليجي، ويأتي على رأس���ها االلتزام بتطبيق أحكام الش���ريعة اإلس���المية، 

والنص على ذلك يف مجيع الدساتري اخلليجية .

األمن يف احلوض اخلليجي
د. سامي حممد صاحل الدالل
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مقدمة:

احلمد هلل رب العاملني، وأفضل الصالة وأمت التس���ليم على إمام املرس���لني حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد؛ 
���َنِنّية، ومقوماته البنيوية،  ا س���نتناول األم���ن يف احلوض اخلليجي، طبيعت���ه السُّ فإنن���ا يف هذه الدراس���ة املقتضبة جدًّ
ومهدداته الداخلية واخلارجية، وحمدداته العقدية والسياسية واالسراتيجية اليت توفر حفظه واستقراره، وذلك وفق 

عناوين عدة.

مقومات األمن يف احلوض اخلليجي
نربز هاهنا أهم مقومات األمن يف احلوض اخلليجي.

: ّ َننيِ 1 – األمن السُّ
ال ش���ك أن احلافظ لإلنس���ان، سواء كان فرًدا أو جمتمعات، هو اهلل تعاىل. قال اهلل عز وجل : نب ں ڻ ڻ 
ڻ ڻ ۀ ۀ مب )األنبياء : 42(. وقد جرت سنة اهلل تعاىل بتوفري األمن لعباده؛ إلعطائهم فرصة مطمئنة ومستقرة 
إلمع���ان الفك���ر وإعمال العق���ل ليحققوا العبادة له وحده ال ش���ريك له، فهو الذي خلقهم ورزقهم وأس���بغ عليهم ِنَعمه 
ظاه���رة وباطن���ة. وقد كان األنبياء ُيبَعثون يف أقوامهم وهم يتمتعون بنعمة األمن، وال يكدر معيش���تهم ما خييفهم أو 
يفزعهم، فيطمئنون لذلك ويغفلون عن نزول عذاب اهلل بهم بس���بب ش���ركهم. قال تعاىل واصًفا حال مثود قوم صاحل 

عليه الس���الم قبل أن ُيْرَس���ل إليهم نب گ گ گ ڳ ڳ ڳ مب )احلجر : 82(. وقال تعاىل : نب ک ک گ گ 
 ،)149  –  146  : )الش���عراء  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ مب 

وقال تعاىل عن قوم س���بأ واصًفا حاهلم وهم يتنعمون يف بس���اتينهم وجناتهم قبل أن جيتاحهم سيل العرم: نب ڌ ڌ 
ڎ ڎ ڈ  ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ گ مب  )سبأ : 18(. 

وق���ال تعاىل واصًفا حال قريش قبل بعثة النيب -صلى اهلل عليه وس���لم- نب پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ مب )قري���ش: 3-4(. إن اس���تمرار هذا األمن لكل أمة مرتبط مب���دى حتقيق عبوديتها هلل تعاىل 

وبإقالعها عن الش���رك. وقد جاء ذلك واضًحا يف حماججة قوم إبراهيم عليه الس���الم له. قال تعاىل: نب ڭ ڭڭ ۇ 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ    ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ   ۇئ ۇئ ۆئ 
ۆئ ۈئ ۈئ ېئ   ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئحئ مئ ىئ يئ جبحب خب مب         ىب يب ٱ 
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مب  ڀ  ڀ  پ    پ  پ  پ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ 

)األنعام : 80 – 82(. 

ف���إن مل يتحق���ق ذلك فال أمن بل عق���اب رباني وفق ما 
جرت به س���نة اهلل تعاىل. قال اهلل عز وجل: نب ٿ ٿ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ 
ڄ ڄ     ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ چ  

ڇ  ڇ ڇ  ڇ ڍ مب )األعراف : 97، 99(. 

احل���وض  يف  األم���ن  اس���تقرار  إن 
اخلليج���ي ينبغ���ي أن ُينظ���ر إلي���ه م���ن 
ه���ذا املنظار ال���ذي ذكرن���اه. وإنه من 
املؤس���ف أن نس���جل املالحظات التالية 
على الواقع العقدي والتشريعي يف هذا 

احلوض مما يفقده األمن وجيعله مهدًدا باملخاطر .

1- إن معظم الدول اخلليجية ال حتتكم إىل الش���ريعة 
اإلس���المية، بل إىل دساتري وضعية مت تلفيقها من قوانني 
الغ���رب والش���رق. وه���و ما اصطلح على تس���ميته ش���رك 
احلاكمي���ة. وقد قال تع���اىل: نب ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ مب 

)الكهف : 26(. 

2- تنتش���ر يف مجي���ع دول احل���وض اخلليج���ي البنوك 
واملؤسس���ات ال���يت تتعام���ل بالرب���ا. وهذا ُيفقده���ا األمن 
االقتص���ادي؛ لقول���ه تع���اىل: نب ڌ ڌ ڎ مب )البقرة : 
276(، وم���ا ح���ل من انهي���ار اقتصادي عامل���ي يف البنوك 
والبورص���ات -وبن���وك اخللي���ج العرب���ي وبورصاتها جزء 
منه���ا- هو حتقي���ق لنفاذ املعنى الس���نين هل���ذه اآلية؛ ألن 
التعامل بالربا مؤداه اإلعالن باحلرب من اهلل ورس���وله، 

ومن يقدر على حتمل ذلك ؟!. قال تعاىل: نب ۀ ہ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ مب)البقرة : 278- 279( .

3- لق���د انتش����ر الظل���م يف احل���وض اخلليج���ي، ليس 
عل���ى مس����توى القوان���ني واحلكوم���ات فحس���ب، ب���ل 
ق���د تلب���س به كثري م���ن األف���راد، وال ح���ول وال قوة إال 
ب���اهلل، فضاعت ُجّل احلقوق، وازدادت مس���احات الفقر 
واملرض واجلهل، وانعدمت كثري من القيم اإلنس���انية أو 

أوشكت، ومعلوم أن الظلم من أسباب هالك األمم. قال 
تع���اىل:  نبۉ ۉ ې ې ې ې ى 
ىمب)الكه���ف: 59(، وق���ال تع���اىل: نب ېئ ىئ 

ىئ ىئ ی ی مب )الشعراء : 227( .

4- أضحى االنفتاح الس���ياحي واإلعالمي حمل تنافس 
يف احل���وض اخلليج���ي. ويتضم���ن ذل���ك افتت���اح البارات 
واملاله���ي الليلية، واجملمعات اهلائلة اليت تعّج باالختالط 
واملس���ابح املرعة بالتعري، وغري ذلك 
من الوس���ائل اليت جعل���ت املاليني من 
النصارى وس���واهم يؤمون معظم بالد 
احل���وض اخلليج���ي، فيعيث���وا فيه���ا 
الفس����اد، ويفتنوا العب����اد، فعمَّ فيها 
الفس���ق وانتش����ر الفج�ور. وال شك أن 
ذلك م�ن أس����باب األخ�ذ اإلهلي والتدمي����ر ال�رب�اني. قال 

ېئ  ېئ     ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  نبوئ  تع���اىل: 
ىئ ىئ ىئ ی مب )اإلس��راء : 16( .

2 – التوازن االسرتاتيجي:
عندم���ا أخ���ل ش���اه إي���ران بت���وازن الق���وى يف احلوض 
اخلليجي مسحت أمريكا بس���قوطه وعاونت على ذلك، 
غري أن اخلميين الذي أطاح به س���رعان ما رفع ش���عارات 
خط���رية، من أهمه���ا تصدير الثورة اإليرانية، فش���جعت 
أمري���كا وقوع احلرب بينه وبني بعث العراق، وش���رعت 
يف نفخ كريها حتى استمرت حوالي مثاني سنوات، ُدّمر 
خالهل���ا البل���دان وخرجا بال غالب وال مغلوب. وبش���كل 
خفي أعطت أمريكا الضوء األخضر الحتالل الكويت 
فت���م ذلك عام 1990م، واس���تباح البع���ث خضراءها، ثم 
ج���اءت أمري���كا وجي���وش التحالف م���ن كل مكان، 
فأخرجوا صداًما املعتدي من الكويت عام 1991م، غري 
أن ميزان القوى اخت���ل بعد ذلك لصاحل إيران، فكانت 
ح���رب احت���الل العراق ع���ام 2003م، وال ت���زال اجليوش 

الصليبية حمتلة لذلك البلد املسلم. 

خالل الس���نوات املاضية طّورت إيران أحباثها النووية، 
ومدت نفوذها السياس���ي ليتغلغ���ل يف دوائر اختاذ القرار 

احل���وض  دول  مجي���ع  يف  تنتش���ر 
اخلليج���ي البن���وك واملؤسس���ات ال���ي 
تتعام���ل بالرب���ا، وهذا يفقده���ا األمن 

نب ڌ  االقتص���ادي؛ لقوله تع���اىل: 
ڌ ڎ مب) البقرة : 276 (.
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يف بع���ض الدول اخلليجية، وأصبح���ت متارس الضغوط 
على دول اخلليج ليقفوا يف صفها يف املواقف اليت تراها، 
وس���ارعت يف إع���ادة تس���ليح جيش���ها وحرس���ها الثوري، 
وش���رعت يف تهدي���د خطوط املالح���ة اخلليجية، وتهديد 
إم���دادات النفط اخلليجي لدول العامل، يف حني يس���تمر 
إنه���اك القوات األمريكي���ة وحلفائها يف الع���راق، وبات 
مي���زان القوى االس���راتيجي يف احلوض اخلليجي خمتاًل 
لصاحل إيران، خاصة مع وجود جاليات مؤثرة من الشيعة 
تصطّف م���ع منحاها يف بع���ض دول اخلليج، وخاصة يف 

البحرين والكويت والسعودية. 

إن املطل���وب من الدول العربية يف احلوض اخلليجي أن 
تغذ السري وُتسرع اخلطى إلعادة مؤشر امليزان إىل وضع 
االستقرار، وهذا من أبرز مقومات األمن يف هذا احلوض. 
ولكن مما يؤس���ف له أن تف���اوت القوى بني دول املنطقة 
م���ن جه���ة وبني إيران م���ن جهة أخرى هو يف حالة اتس���اع 
الزاوية لص���احل إيران. وبهذا االعتبار فإن دواًل أخرى قد 
تتدخل يف املنطقة منطلقة من تلك الزاوية اليت ذكرناها. 
وملا كان األمر متسابًقا مع الزمن فإن احتمااًل كبرًيا أن 
تندل���ع احلرب يف احلوض اخلليج���ي، ثم متتد إىل بعض 
دول الش���رق األوس���ط مثل س���وريا ولبنان؛ حيث إن دولة 
الكي���ان اليه���ودي وحلف النات���و يرون أن املل���ف النووي 
اإليراني سُيس���قط منطقة احل���وض اخلليجي يف كامل 
النف���وذ اإليران���ي، وجيعل إي���ران متحكمة يف ش���رايني 
إمدادات النفط اخلليجي، وجيعلها متوازنة اس���راتيجيًّا 
على املس���توى الذري م���ع دولة الكي���ان اليهودي، وهذا 
مرفوض يهوديًّا ونصرانيًّا على حد سواء. وبناء على ذلك 
ف���إن وقوع هذه احلرب لتدمري املفاعالت الذرية اإليرانية 

)ورمبا البنية التحتية كذلك( بات شديد االحتمال.

3 – الرتكيبة السكانية:
إن املتمع���ن يف الركيب���ة الس���كانية يف دول احلوض 
اخلليج���ي – ماع���دا إيران – سيكتش���ف بس���رعة أنها 
واقعة يف حبر من اإلخالالت اخلطرية اليت تقضُّ مضاجع 
األم���ن، وتورثه اهللع والفزع. فف���ي دولة اإلمارات العربية 
وم���ن ب���ني 4 مالي���ني و106.427 نس���مة ميثل���ون إمجالي 

الس���كان، ف���إن عدد املواطن���ني ال يزيد ع���ن 825.945 
نس���مة، مقابل 3 ماليني و280.932 نسمة من الوافدين، 
أي أن ع�دد املواطنني يش���كلون 20.1% فقط من جممل 
الس���كان. ويف دولة قطر فإن جمم���وع القوى العاملة من 
الوافدين تبلغ 848.383 نسمة، مقابل 128.608 نسمة من 
املواطنني. ويف الس���عودية اليت يبلغ جممل عدد سكانها 
حوالي 23 مليوًنا، فإن عدد العمال الوافدين يبلغ حوالي 
6 مالي���ني ونيًف���ا. ويف البحرين اليت يبلغ عدد س���كانها 
مليوًن���ا و46.114 نس���مة؛ فإن منهم 517.368 نس���مة من 
الوافدين، ويف الكويت حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 
4 ماليني نسمة، فإن منهم حوالي 2 مليون و750 ألًفا من 

الوافدين. 

أم���ا يف عم���ان؛ ف���إن نس���بة ه���ذا اخلل���ل يف الركيبة 
السكانية أقل بكثري من مثيالتها يف باقي دول اخلليج. 
أما العراق، وه���ي من دول احلوض اخلليجي، فإن خلاًل 
كب���رًيا طرأ عل���ى تركيبته���ا الس���كانية، وخاصة يف 
اجلنوب، بس���بب اهلجرات اجلماعي���ة اإليرانية إليها. وال 

تتوفر اآلن إحصاءات تبني مقدارها )1(. 

إن هذه الركيبة غري املتجانس���ة للس���كان يف الدول 
العربية املطلة عل���ى احلوض اخلليجي تنجم عنها أخطار 
أمنية فادحة، تطيح باالستقرار املرغوب يف هذه الدول، 

من أهمها ما يلي:

1- تش���كل بعض اجلاليات من ه����ذه العمالة الواف�دة 
أخطاًرا على الوضع األمين، من مثل املظاهرات اليت قام 
بها عش����رات األل�وف من البنغاليني يف الكويت، بسبب 
ع���دم حصوهلم على حقوقه���م املالية، وكذلك اهلنود يف 

البحرين واإلمارات .

2- تستخدم بعض هذه اجلاليات للتأثري على القرارات 
السياس���ية يف دول اخللي���ج؛ وذلك لثقله���ا يف التأثري على 

املسرية احلياتية املعيشية يف تلك البالد. 

3- تش���كل بع���ض تل���ك اجلالي���ات هواج���س ختتص 

)1( األرقام املذكورة أعاله نشرتها : Le Mond Diplomatique يف 
نسختها العربية 2008م عدد )9( .
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بإحداث قالقل سياسية، بسبب ما تشّكله أعدادها من 
ثقل يف الركيبة السكانية، فمثاًل: يبلغ عدد اإليرانيني 
يف دول���ة اإلمارات حوال���ي 450 ألًفا، كما جاء يف بعض 

اإلحصاءات .

4- إن معظم العمالة الوافدة هي عمالة اس���تهالكية، 
وليس���ت عمال���ة منتج���ة، وبالتال���ي فإنها تش���كل عبًئا 
اقتصاديًّ���ا عل���ى دول اخللي���ج، كما أن م���ا حتصله من 
أم���وال حي���ول معظمه للخارج، وال ُينف���ق يف داخل البالد 
ال���يت تقطنه���ا، فبحس���ب إحص���اءات ع���ام 2007م فإن 
جمم���وع التحويالت الص�ادرة من العمالة الواف�دة بل�غ 40 
مليار دوالر، حيث بلغ���ت حتويالت العاملني يف اململكة 
العربي�ة الس����عودية )15.6 ملي���اًرا( ويف اإلمارات العربي�ة 

املتحدة )80 ملياًرا( وقطر )4.1 ملياًرا( يف املقدمة. )2( 

5- إن كث���رًيا م���ن العمالة الواف���دة، وخاصة اليت من 
اهلن���د ومن دول جنوب ش���رق آس���يا هم م���ن النصارى أو 
البوذي���ني أو البهرة أو اهلندوس، وكثري منهم ميارس���ون 
أعم���ال اخلدمة يف داخ���ل املنازل، ويش���رفون على تربية 
أوالد املس���لمني، وقد أحدث ه���ذا األمر خلاًل كبرًيا يف 
نصاع���ة االنتم���اء العقدي ل���دى املس���لمني، وخاصة لدى 

النشء، وهي قضية يف غاية اخلطورة. 

6- أوجدت بع���ض العمالة الوافدة كيانات خاصة بها 
يف داخ���ل الدول اخلليجية؛ بغرض إعطائها قوة مؤثرة يف 
مجيع اجلوانب، س���واء سياسيًّا أو اقتصاديًّا أو اجتماعيًّا 
أو أمنيًّا، ومثال على ذلك »مجعية محاية العمال الوافدين« 

يف البحرين. 

7- أدى وج���ود هذا الكم م���ن الوافدين، وخاصة من 
أه���ل االنتم���اءات العقدي���ة الش���ركية، إىل إحداث خلل 
أخالق���ي كبري يف اجملتمعات اخلليجية، حيث أش���اعوا 
الدعارة وش���رب اخلمر واملخدرات والسفور، وغريها من 
املوبق���ات، مما أحدث عبًئا أمنيًّا كبرًيا على املس���ئولني 
أماك���ن  أع���دوا  االجتماع���ي، وكذل���ك  األم���ن  ع���ن 
موبوءة، )ش���قق مفروشة مثاًل( ملمارسة الرذيلة واألعمال 
الفاضحة، فس���ربوا س���افل املوبوءات وش���نيع املمارسات 

)2( املصدر السابق.

إىل الشباب العربي املسلم، سواء من السكان األصليني 
أو الوافدين، وقد ساعد على ذلك أن معظم هذه العمالة 

الوافدة هم من العزاب والعازبات. 

8- ال تكتف���ي بع���ض اجلالي���ات غ���ري اإلس���المية يف 
دول اخللي���ج العربية مبمارس���ات طقوس���هم الش���ركية 
حبرية مطلقة، بل مت���ارس أيًضا الرويج والدعاية املعلنة 
لش���ركياتها، وخاص���ة أعم���ال التنص���ري؛ إذ يس���تغلون 
معابدهم وكنائسهم كمظالت يتحركون حتت ظالهلا 
للوصول إىل مآربهم. واملقام ال يتسع هنا لسرد أمثال ه�ذه 

األنشطة املخربة للعقول والقلوب واألخالق .

4 – الوضع الطائفي 
ال ش���ك أن م���ن أهم م���ا يك���ّرس األم���ن الداخلي هو 
التجانس يف الفهم العقدي بني املس���لمني. ومعلوم أن هذا 
التجانس ليس على حالته املطلوبة بس���بب مداومة اتساع 
الفج���وة بني الس���نة والش���يعة. إن احل���وض اخلليجي هو 
���نة  ح���وض س���ين يف اجلملة، ماعدا إيران حيث يبلغ السُّ
فيها حوالي 30% إىل 35% )ويف بعض اإلحصاءات أكثر 
م���ن ذلك(، وماعدا العراق حيث يبلغ الس���نة فيها حوالي 
50 إىل 55%، وكذا البحرين حيث يبلغ عدد السنة فيها 
حوالي 40% )حبسب تقديرات سابقة(، أما عمان فيهيمن 

عليها املذهب اإلباضي. 

وم���ن املعلوم أنه مل يكن مثة احتقان طائفي ظاهر بني 
الس���نة والش���يعة االثنى عش���رية قبل قيام الثورة اإليرانية 
اخلمينية عام 1978م، واليت ما إن سيطرت على السلطة 
يف إيران حتى رفعت ش���عار تصدي���ر الثورة، فتلقفت ذلك 
خمتل���ف فئات الش���يعة يف دول اخللي���ج، وراحت تتحرك 
من خالل ضغوط سياس���ية متارس���ها عل���ى حكوماتها؛ 
مس���تفيدة م���ن الدع���م السياس���ي اإليراني املعل���ن، ومن 
خمتل���ف أنواع املس���اندات الدعوية واالقتصادية الش���يعية 
اليت تقدمها هلا إيران. ولقد رفع من الروح املعنوية لش���يعة 
اخللي���ج أنهم باتوا حيكمون عدًدا من الدول اإلس���المية 
والعربية؛ حيث إن العراق وسوريا حتت احلكم الشيعي. 

وإىل اآلن ف���إن كاًل م���ن الس���نة والش���يعة يف ال���دول 
اخلليجية يتجنبان االحتكاك الساخن فيما بينهما؛ تغليًبا 
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للمصلح���ة العام���ة، إال إن الش���يعة يف البحرين يقدحون 
الش���رارة أحياًنا، لكن سرعان ما يسارع احلكماء إىل 
إطفائه���ا قب���ل أن ت���ؤدي إىل حريق هائل يس���تعصي على 
اإلطف���اء، خاص���ة وأن كثرًيا من املواقع على الش���بكة 
العنكبوتي���ة )اإلنرن���ت(، وك���ذا القن���وات الفضائي���ة 
تس���اهم يف ص���ب الزيت عل���ى النار؛ ألن كث���رًيا من تلك 
املواقع واحملطات تتخذ منرًبا لس���ب صحابة النيب -صلى 
اهلل علي���ه وس���لم- وخاصة أبي بك���ر وعمر -رضي اهلل 
عنهما-، والقدح يف أم املؤمنني عائشة -رضي اهلل عنها- 
وليس ذلك مقبواًل لدى أهل السنة حبال من األحوال، وال 
ميك���ن الس���كوت عليه، فضاًل عن اخل���الف معهم يف 

األصول قبل الفروع. 

كل ذل���ك جيعل التح���رك الدعوي الش���يعي مزعزًعا 
ومزلزاًل لألمن يف احلوض اخلليجي. وال بد من اإلش���ارة 
إىل أن الشيعة يف الدول العربية املطلة على اخلليج العربي 
ينقس���مون من حيث األصول إىل قس���مني: عرب وعجم، 
أي إيراني���ون، وه���ؤالء هم الذين يش���ّكلون رأس الرمح 
اإليراني يف تلك الدول، فوالؤهم إليران قلًبا وقالًبا. وأما 
الش���يعة الع���رب فليس لديه���م ميل قليب ش���ديد إليران، 
لكنهم يس���تفيدون منها يف ه���ذه املرحلة؛ حيث جيمعهم 

الطريق واألصول العقدية .

5 – االستقرار االقتصادي
إنه أحد عوامل األمن يف احلوض اخلليجي. ويف الواقع 
ليس هناك استقرار اقتصادي، مما سبَّب هوة هائلة بني 
األغنياء -وعددهم ليس كبرًيا- وبني متوس���طي الدخل 
والفق���راء، وه���ؤالء ه���م الغالبي���ة العظمى. إن الش���عوب 
اخلليجية مجعاء ال ترى أثًرا حقيقيًّا لثروتها النفطية على 
أوضاعها االقتصادية؛ إذ إن أكثر اخلليجيني مسحوقون 
حتت وطأة القروض للبنوك الربوية، وأغلب هذه القروض 

متعلقة بتوفري املسكن أو السيارة أو األثاث. 

إن ضع���ف امل���وارد االقتصادية هلذه الش���عوب أصبحت 
آث���اره ظاه���رة يف ع���دم الق���درة عل���ى تلبي���ة االحتياجات 
التعليمي���ة والصحي���ة واخلدماتي���ة اليت م���ن املفروض أن 

تضطل���ع بها احلكومات. ونظًرا ألن دول اخلليج هي من 
أكثر الدول ثراء نفطيًّا واألموال املتدفقة عليها يف كل 
دقيقة تعد باملليارات، فإن احلس���رة الشديدة جتتاح فؤاد 
كل فرد خليجي واقع حتت ثقل األزمات اليت ذكرتها، 
وال يس���تطيع أن يعرب عن حس���رته تل���ك إال بضرب كف 
بك���ف !! وخاصة عندما يقرأ أن عائدات النفط املقدرة 
ل���دول اخلليج لع���ام 2008م هي حوالي 600 مليار دوالر، 

وهي قيمة تصدير حوالي 16 مليون برميل يوميًّا )3( .

مث����ال : عائ����دات النف����ط يف اململكة العربية الس����عودية 
ارتفع����ت م����ن 60 ملي����ار دوالر ع����ام 2000م إىل 152 مليار 
دوالر ع����ام 2007م. )4(، كم����ا أن اإلنتاج النفطي يف ازدياد 
وليس يف تناقص، كما هو موضح يف اجلدول التالي )5( :  

 مليون برميل يوميًّا

إنتاج 2025م )املتوقع(إنتاج 2001مالدولة

10.222.5السعودية
3.74.9إيران
2.86.6العراق

2.75.2اإلمارات العربية
2.45.0الكويت

0.60.8قطر

كم���ا أن احتياطي���ات النفط اهلائل���ة يف هذا احلوض 
اخلليج���ي جتعله حم���ط االبتزاز العس���كري الصلييب، 
كم���ا ه���و حاص���ل اآلن؛ حي���ث إن هذا احل���وض مملوء 

ا وحبًرا وجوًّا . باجليوش الصليبية برًّ

وق���د ص���دق فينا حديث رس���ول اهلل -صل���ى اهلل عليه 
وس���لم-: »يوش���ك أن تداعى عليكم األمم كما تداعى 

األكلة على قصعتها ..« احلديث )6(. 

)3( جملة اجملتمع 2008/8/16م عن تقرير اقتصادي َمْعيِنّ بالنفط.
)4( جملة نيوزويك 2001/11/6م.

)5( نشرة إدارة معلومات الطاقة، أبريل 2004م، عن كتاب: »حروب 
البرول الصليبية، عبد احلي حييى زلوم، ص 18 .

)6( رواه أمحد يف املسند 259/16 ح رقم 22296، وصححه األلباني يف 
السلسلة الصحيحة 683/2 ح رقم 958.
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إن ه���ذا االحت���الل إم���ا أنه احت���الل صري���ح كما يف 
الع���راق، أو مقنَّ���ع كما هو يف بعض ال���دول األخرى. إن 
دول حلف الناتو -ويف مقدمتهم الواليات املتحدة - يسيل 
لعابه���ا من األرقام املهولة الحتياطيات النفط يف احلوض 
اخلليج���ي. فاحتياطيات نفط العراق تصل إىل 112 مليار 
برميل، ويف السعودية تصل إىل 261 مليار برميل، مقابل 
22 مليار برميل فقط يف الواليات املتحدة. وقد جلأ عدد 
ا من مواطين اخلليج إىل التعامل يف البورصات  كبري جدًّ
أم���اًل بتحس���ن مدخوالتهم النقدي���ة، ولكنه���م أصيبوا 
خبيب���ة أم���ل عظيمة عندم���ا تبخرت مجي���ع أمواهلم اليت 
اس���تقطعوها من ُقوت عائالتهم م���ع األزمة املالية العاملية 
ال���يت أطاحت بالبنوك والبورصات وش���ركات األموال، 
وقادت العامل إىل كس���اد اقتص���ادي خميف؛ حيث دفع 
الع���امل أمجع مثًن���ا باهًظا للتعامل الرب���وي، وصدق اهلل 
تعاىل يف كتابه العزيز: نب ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ مب 

)البقرة : 276(. 

إن احلكوم���ات يف احل���وض اخلليج���ي مل تنتف���ع من 
التدفق���ات النقدي���ة اهلائلة ال���يت صاحبت ارتفاع أس���عار 
الب���رول -حني بلغ حوال���ي 147 دوالًرا للربميل- يف البناء 
التنم���وي والتعزيز االقتصادي، بل مت اس���تثمار معظمها 
يف أمريكا والدول الغربية، وكانت النتيجة أن تبخرت 
معظ���م تلك األموال املدخرة على مدى س���نني يف أس���بوع 
واحد فقط، فقد اخنفضت قيمة االستثمارات الكويتية 
يف بضع���ة أي���ام إىل 75 ملي���ار دوالر بع���د أن كانت 300 
مليار دوالر، أي خس���رت 75% من قيمتها دفعة واحدة !! 

)هذا مثال، وعليه تقاس باقي دول اخلليج(. 

إن جملس التعاون اخلليجي فشل -بعد حوالي 25 عاًما 
من تأسيس���ه- يف انتش���ال دوله من األزم���ات االقتصادية 
املتالحقة اليت عصفت بشعوبه، فهو إىل اآلن مل يتمكن 
من توحيد عملته، وال من تيسري تنقالت أفراده بني دوله، 
ومل يفل���ح يف إجياد توازن عس���كري مع إي���ران للحفاظ 
عل���ى كينونت���ه واقتص���اده، وأصبح البرول عبًئ���ا أمنيًّا 
علي���ه ب���داًل من كونه راف���ًدا لقوته، وتعزيًزا الس���تقالل 
قرارات���ه. إن عل���ى دول احلوض اخلليج���ي احملافظة على 
أمواهل���ا وال ختضع للضغوط األمريكية اليت تطلب منها 

مليارات الدوالرات النتش���اهلا من ركستها االقتصادية، 
كم���ا عنونت لذلك »نيويورك تاميز« ملقال هلا قالت فيه: 
إن »دول اخللي���ج تكتن���ز األم���وال وال تنق���ذ أمري���كا«. 
وس���ؤالنا : من يس���تطيع من الدول إنقاذ أمريكا بعد أن 
بل���غ عجز ميزانيته���ا يف 2008م حوالي 450 مليار دوالر، 
وم���ن املتوقع بلوغه 750 مليار ع���ام 2009م، وبلغ العجز 
التج���اري 65 ملي���ار دوالر، وبعد بلوغ الديون املس���تحقة 
عليه���ا حت���ى 2008/10/12م 10.274 تريليون دوالر )أي 

حوالي عشرة آالف مليار دوالر !!(. 

إننا خنش���ى حقيقة أن تس���تغل الوالي���ات املتحدة قوتها 
العس���كرية، س���واء ال���يت يف اخلليج، أو خ���ارج اخلليج 
لتض���ع يدها عل���ى النفط اخلليج���ي من خالل س���يناريو 
حرب خيطط هلا اآلن يف دهاليز الذين يتخذون القرارات 
اخلطرية، س���واء م���ن جهة دولة الكي���ان اليهودي أو من 
جه���ة دهاقن���ة البي���ت األبي���ض، أو كالهم���ا مًع���ا وهو 
املتوق���ع!! وق���د حيظى ه���ذا التصرف األه���وج مبباركة 
م���ن ِقَبل كثري من دول العامل؛ باعتبار أن ذلك التصرف 
رمب���ا خيّفف عنه���ا حجم األضرار اليت حّل���ت بها، واليت 
بلغت خس���ائر بورصاتها حتى 20 أكتوبر 2008م حوالي 
25 أل���ف ملي���ار دوالر من���ذ مطلع ع���ام 2008م؛ حيث إن 

اقتصادها معلق باالقتصاد األمريكي.

وبن���اء على ما ذكرن���ا فإن دول احل���وض اخلليجي ال 
تتمتع اآلن بأي استقرار اقتصادي، وخاصة بعد أن دخل 
اقتصاد العامل يف مرحلة الركود والكس���اد، واجتهت 

أسعار النفط حنو االخنفاض )7(. 

6 – توتر العالقات مع إيران 
م���ن الطبيع���ي أن تس���ري العالق���ات بني ال���دول العربية 
اخلليجي���ة وإيران على خط حبل مش���دود؛ وذلك بس���بب 
احتالهل���ا جل���زر اإلمارات الث���الث، ولتش���ييدها مفاعاًل 
نوويًّ���ا يف بوش���هر، ولدعمه���ا السياس���ي للش���يعة معنويًّا 
وماديًّا، ولتدخلها املباش���ر يف جنوب العراق، ولتهديدها 
بإغ���الق مضي���ق هرم���ز، وض���رب املنش���آت احليوية يف 
دول اخللي���ج إذا اندلع���ت احلرب مع أمريكا، ولتس���لل 

)7 ( بلغ سعر النفط عند كتابة هذه الدراسة يف أكتوبر 2008م حوالي 70 
دوالًرا، مسجلة اخنفاًضا يعادل 50% من سعره قبل حوالي شهر.
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أع���داد من احل���رس الثوري إىل أراضي ال���دول اخلليجية 
ع���ن طريق التهري���ب، وألمور أخرى. غ���ري أن حكومات 
دول اخللي���ج تقاب���ل كل ذل���ك بسياس���ة تهدئ���ة األمور، 
وعدم توتري األجواء، ومد اجلس���ور اخلضراء؛ بغية تاليف 
االحتكاكات مع احلكومة اإليرانية لتوفري أكرب قدر 

من األمن يف احلوض اخلليجي. 

وقد أخربت حكوم���ات دول جملس التعاون اخلليجي 
حكومة إيران بأنها لن تس���مح بشن القوات األمريكية 

هجوًما عليها انطالًقا م���ن أراضيها، ولكن احلكومة 
اإليرانية مل تقابل ذلك باملثل، فقد بادرت بإنشاء مكتبني 
تابعني للبحرية اإليرانية يف جزيرة أبي موس���ى، أحدهما 
لإلنقاذ البحري والثاني للس���فن، وهذا مناقض ملا س���بق 
التوقيع واالتفاق عليه مع إمارة الش���ارقة عام 1971م بعد 

ممارسة السيادة اإليرانية على جزيرة أبي موسى.

إن املواق���ف اإليراني���ة ال���يت أش���رت إليه���ا دفعت دول 
جملس التعاون اخلليجي إىل تعزيز قواها املس���لحة بعقد 
صفق���ات الس���الح م���ع خمتل���ف ال���دول، وكان آخرها 

اعتزام البنتاجون بيع دولة اإلمارات نظاًما دفاعيًّا مضادًّا 
للصواريخ من اجليل األحدث بقيمة 6.95 مليار دوالر )8(، 
هذا فضاًل عن زيادة دعم قواتها املرابطة يف قواعد ثابتة 
يف بعض الدول اخلليجية مثل الكويت وقطر واإلمارات 
وعم���ان؛ حي���ث توف���ر ه���ذه القواع���د محاي���ة أمريكية 
مباش���رة لتل���ك الدول، مما جيع���ل احلكوم���ة اإليرانية 
حتس���ب حس���ابات كثرية ومعقدة قبل اإلق���دام على أّي 

عمل عسكري ضدها. 

تهديدات األمن يف احلوض اخلليجي: 
يته���دد األم���ن يف احل���وض اخلليجي خماط���ر كثرية 

أبرزها ما يلي: 

أواًل: اختالل عوامل األمن األساسية:
وهي العوامل الس���تة اليت ذكرتها سابًقا؛ إذ إن اخللل 
اجلس���يم واقع فيه���ا كلها، ذلك أن مجي���ع دول اخلليج 
مل تكرث بالضابط الش���امل لألمن السنين، فمعظمها 

)8 ( الوطن الكويتية، 14 رمضان 1429 ه�، املوافق 14 سبتمرب 2008 م .
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أخل���ت مبكوناته مجيًع���ا دفعة واح���دة، وبعضها اآلخر 
أخل���ت مبعظمه���ا. إن ع���دم االنضب���اط بتل���ك العوام���ل 
جيع���ل االنفالت األم���ين من طبيعة مكون���ات احلركة 
اليومي���ة للمجتمع���ات اخلليجية، مما جيعله���ا على مدار 
الس���اعة حاملة ألخطار احلّت الذات���ي أو العقوبة الربانية 
الكاس���حة، لذلك فإنين هنا أرفع هذا التحذير اخلطري 
لكل حكومات احلوض اخلليجي بأن تلتزم ش���رع ربها 
قواًل وعماًل قبل أن حيل بها ما حل باألمم األخرى، سواء 
ما كان س���ابًقا أو مما نراه يوميًّا يف أيامنا احلاضرة يف 
خمتلف أصقاع العامل. هذا بالنس���بة لألمن السنين، أما 
العوامل الباقية فهي منتهكة انتهاكات صارخة تزعزع 

األمن اخلليجي من قواعده .

ثانًيا : احتماالت احلرب:
إن طبول احلرب تدق بش���دة وعنف يف منطقة احلوض 
اخلليج���ي، وأس���باب ذل���ك ه���ي التس���ابق عل���ى بس���ط 
النف���وذ عليها، ب���ني كل من إيران من جه���ة، والواليات 
املتح���دة من جهة أخرى، وكذلك التس���ابق على التفوق 
العس���كري املطل���ق بني كل من إيران م���ن جهة، ودولة 
الكي���ان اليه���ودي م���ن جهة أخ���رى، ول���كلٍّ منطلقات 

وأهداف خاصة به. 

أم���ا إي����ران ف���إن منطلقه���ا عق���دي، ربطت���ه خب���روج 
املهدي، وهلا جوانب دعوية تتعلق بنشر املذهب الشيعي، 
وأهدافها البعيدة تتمثل بتمكني الش���يعة من االس���تيالء 
عل���ى بع���ض أنظم���ة احلك���م يف دول اخللي���ج، وخاصة 
البحري���ن والكوي���ت، وإقامة دولة مس���تقلة للش���يعة يف 
املنطقة الش���رقية من اململكة العربية السعودية، متهيًدا 
إلقامة إمرباطورية شيعية هلا امتداد على كامل الساحل 
الغرب���ي للخلي���ج العرب���ي، مبا في���ه املطل علي���ه من جهة 
جنوب العراق. وس���تكون ه���ذه اإلمرباطوري���ة من أغنى 
دول العامل؛ لكونها س���تكون مالك���ة ملعظم احتياطي 
النف���ط يف العامل ومتحكمة فيه، وألجل ذلك فإن إيران 
يف سباق مع الزمن إلمتام إنشاء مفاعالتها النووية بقصد 
احلصول الذاتي على الس���الح ال���ذري )وإن كانت تعلن 
لي���ل نه���ار أن قصده���ا االس���تخدامات الس���لمية للطاقة 

النووي���ة(، ولتدعي���م خمتلف أنواع أس���لحتها الصاروخية 
بعيدة املدى: الربية، والبحرية، واجلوية، وتقوم قياداتها 
السياس���ية والدينية بإرس���ال تهديداتها املباشرة واملبطنة 
إىل احلكوم���ات اخلليجي���ة وأمري���كا ودول���ة الكيان 
اليه���ودي، وتض���رب بعرض احلائ���ط العقوب���ات الدولية 
املفروضة عليها، وتتجاه���ل األمم املتحدة، وال تلقي بااًل 
لتقاري���ر الوكالة الدولية للطاقة الذري���ة، وتقوم بإجراء 
املن���اورات الش���املة لقواتها املس���لحة وللح���رس الثوري، 
كم���ا أنها توالي تزوي���د حزب اهلل اللبناني باألس���لحة، 
والتدري���ب املكثف على اس���تعماهلا، وتنس���ق سياس���يًّا 
وعسكريًّا مع سوريا، وتسرب رجال حرسها الثوري إىل 
داخل دول اخلليج، وجتوب قواربها املس���لحة بالصواريخ 
)وأعداده���ا باملئات( مياه اخللي���ج مشاله وجنوبه، مبا يف 
ذلك مضيق هرمز، وباختصار فإنها تس���تعد للحرب على 

أساس وقوعها يف أية حلظة.

 أما أمريكا فإنها تعترب احلوض اخلليجي من اجلانب 
العرب���ي واقًعا حت���ت نفوذه���ا املطلق، ولن تس���مح ألحد 
كائًنا من كان أن يهدد هذا النفوذ، أو يفكر يف احلد 
منه أو إضعافه، وتعترب احلوض اخلليجي مركز العامل 
االسراتيجي؛ بسبب خمزونه اهلائل من النفط، ولكون 
اخلليج العربي هو ممره إىل خمتلف بقاع العامل، وأن أي 
تهدي���د له هو تهديد للمصاحل احليوية للواليات املتحدة، 
كم���ا جاء ذلك على لس���ان الرئيس األمريكي الس���ابق 

نيكسون يف كتابه »انتهزوا اللحظة«. 

إن الوالي���ات املتح���دة تعتقد أنها متس���ك برقبة العامل 
من خ���الل س���يطرتها على اخللي���ج العرب���ي، فإمدادات 
النفط لليابان ودول جنوب ش���رق آس���يا وأوروبا تتحكم 
بها الواليات املتحدة من هذا اخلليج، وهلذا السبب فإنها 
حش���دت أساطيلها، واستنفرت خمتلف قواعدها اجلوية 
يف أحناء العامل اس���تعداًدا حمل���ق أّي تهديد هلذه املصاحل 
م���ن قب���ل إيران. وم���ن الالف���ت للموض���وع أن احملافظني 
اجل���دد، وخاصة بوش، هلم نظ���رة دينية يف هذه القضية 
تتعلق بظهور املس���يح بعد احل���رب مع إيران، متاًما كما 
يعتق���د أمح���دي جناد – الرئي���س اإليران���ي – أن املهدي 
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س���يظهر بعد هذه احلرب، وهذه مفارقة الهويتة جديرة 
باالهتمام !!

ا  بناء على ما ذكرته؛ فإن أمريكا تستعد للحرب حقًّ
يف منطقة اخللي���ج )9( ولعلها قد خططت بالفعل لإلجهاز 
عل���ى البنية التحتي���ة اإليرانية، متحجج���ة بالقضاء على 
املنش���آت النووية اإليرانية ال���يت تهدد نفوذها يف احلوض 
اخلليج���ي، ب���ل والع���راق أيًضا. وق���د يعتق���د البعض أن 
االنهيار املالي العاملي قد صرف الواليات املتحدة عن هذا 
التوجه؛ ألن احلرب هلا كلفتها االقتصادية اهلائلة. وهذا 
صحي���ح يف اجلمل���ة، لكن الضغ���وط اليهودية يف داخل 
الدهالي���ز األمريكي���ة، واليت جت���د هلا جتاوًب���ا إجيابيًّا 

م���ن ب���وش واحملافظ���ني اجل���دد، قد 
تدف���ع بالواليات املتح���دة خلوض هذه 
احل���رب بصيغ���ة تفيد أنه���ا مكرهة 
على دخوهلا، وذلك من خالل إشعاهلا 
بواس���طة دولة الكيان اليهودي فتهب 
أمري���كا لنجدته���ا تفعي���اًل ملعاه���دة 

الدفاع االسراتيجي املوقعة بينهما. 

ن  أم���ا دول���ة الكي���ان اليه���ودي، فإنها ت���رى أن متكُّ
إي���ران م���ن بس���ط نفوذه���ا عل���ى احل���وض اخلليجي هو 
تهديد مباشر هلا، وأن حصوهلا على السالح النووي خيل 
مبعادلة التوازن يف املنطقة لصاحلها. وهذا يعين أن مجيع 
امل���دن يف دول���ة الكيان اليهودي س���تكون حتت متناول 
أس���لحتها، سواء املباش���رة عن طريق الصواريخ اإليرانية 
بعي���دة املدى، أو عن طريق الوكالة بواس���طة حزب اهلل 
اللبنان���ي أو س���وريا. ولذل���ك فال مناص هل���ا من إجهاض 
التوج���ه النووي اإليران���ي؛ لتبقى كلمة الدول���ة اليهودية 
هي املتحكمة يف منطقة الش���رق األوسط كله، وليس 
جم���رد احل���وض اخلليجي. وبن���اء على ذلك ف���إن القيادة 
السياسية والعسكرية يف دولة الكيان اليهودي ترى أن 
ضرب املنش���آت النووية اإليرانية غ���ري قابل للتأجيل، وال 
بد من وقوعه قبل أن تتبدل الرئاس���ة يف الواليات املتحدة 
يف ش���هر يناير 2009م، مس���تفيدة من كونها ضامنة أن 

)9( رغم التوجه الفتتاح مكتب متابعة ملصاحلها يف طهران .

الرئاس���ة األمريكي���ة واحملافظ���ني اجل���دد يؤيدونها يف 
مس���عاها احلال���ي، يف حني أنه���ا غري ضامن���ة لذلك بعد 
اس���تالم الدميقراطيني الرئاس���ة. ضمن هذا التصور فإن 
دولة الكيان اليهودي اس���تعدت للحرب من خالل قيامها 
مبناورات شاملة لكل القطاعات املدنية والعسكرية يف 
أبريل 2008م، ومن خالل تزودها بنظام راداري أمريكي 
متطور T-FBX ومرفقاته؛ حيث قامت بنقله أكثر من 

12 طائرة يف 2008/9/21م يرافقها 120 خبرًيا. 

وذك���رت صحيفة جريو زاليم بوس���ت اليهودية أن هذا 
الرادار الذي ميكنه رصد جس���م حبجم كرة البيسبول 
من مس���افة 4700 كلم سيسمح للصاروخ »آرو« اليهودي 
الصنع أن يعرض صاروخ »شهاب – 3« 
الباليسيت اإليراني يف منتصف املسافة 
بع���د إطالقه م���ن إيران ب���� 11 دقيقة، 
وكذل���ك وافق البنتاج���ون على تزويد 
دول���ة الكي���ان اليه���ودي ب���� 75 طائرة 
مقاتل���ة م���ن ط���راز F 35، وهي أحدث 
املقات���الت األمريكي���ة عل���ى اإلطالق 
بقيم���ة إمجالي���ة بلغ���ت 15.2 ملي���ار دوالر، كم���ا أبلغت 
وزارة الدف���اع األمريكي���ة الكوجن���رس مبش���روع بي���ع 
الدول���ة اليهودي���ة ألف قنبلة من طراز ج���ي بي يو – 39، 
وسلس���لة من التجهيزات العسكرية بقيمة إمجالية تصل 

إىل 77 مليون دوالر. 

ومجيع هذه الصفقات معلنة نش���رت تفاصيلها خمتلف 
الصح���ف يف العامل. ورغ���م هذه الصفق���ات األمريكية 
لدولة الكيان اليهودي واخلاصة بالوضع االس���راتيجي 
مع إيران؛ فإن األخبار تتالت عن مزاولة أمريكا لضغوط 
منوع���ة عليها ملنعها من ش���ن هجوم عل���ى إيران يف الفرة 
املتبقي���ة من عهد بوش، وق���د حيصل ذلك أو ال حيصل، 
ولك���ن يف كل األحوال فإن دولة الكي���ان اليهودي لن 
تنتظر حتى تعلن إيران عن والدة أول قنبلة نووية إيرانية، 
ب���ل هي بالتأكيد س���تقوم مبا تعتقد أنه س���يجهض هذه 
األمنية اإليرانية قبل حتققها. إضافة إىل ذلك فإن املرسخ 
يف الذهن اليهودي أن بناء اهليكل والذي س���يكون على 

القيادة السياسية والعسكرية يف دولة 
الكيان اليهودي ترى أن ضرب املنشآت 
النووية اإليراني���ة غري قابل للتأجيل، 
وال ب���د م���ن وقوع���ه قب���ل أن تتب���دل 
الرئاس���ة يف الواليات املتحدة يف شهر 

يناير 2009م.
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أنقاض هدم املس���جد األقص���ى مرتبط حبرب قبل ذلك، 
وأن���ه س���يحدث )أي هدم املس���جد األقص���ى( أثناءها أو 

بعدها، وهذا هو اجلانب الالهوتي يف املسألة. 

وهك���ذا تبني لنا أن كاًل من إيران والواليات املتحدة 
ودولة الكيان اليهودي يس���عون إلشعال هذه احلرب من 
منظور الهوتي واسراتيجي خيص كاًل منهم على حدة، 
فه���ي حرب عجيبة يتف���ق اجلميع أن مصلحت���ه ال تتم إال 

بإضرامها !!

ولك���ن إذا قام���ت احل���رب فعاًل؛ ف���إن نتائ���ج خطرية 
س���ترتب على ذلك، س���واء أثناء احل���رب أو بعد أن تضع 

أوزارها. ورمبا أشري هنا بسرعة إىل بعض تلك النتائج: 

1– ستحاول أمريكا ودولة الكيان اليهودي تدمري كامل 
البني���ة التحتي���ة اإليراني���ة وتدمري احلرس الثوري ومنش���آته، 

ومتك���ني اجلي���ش م���ن االس���تيالء على 
احلك���م أو تدم���ريه إن مل حيق���ق ه���ذا 
اهل���دف وه���و إس���قاط النظ���ام اإليراني 

احلاكم. 

2– ستش���ن إيران هجم���ات مضادة 
واس���عة باس���تخدام الصواريخ لتدمري 
قطع األسطول األمريكي يف اخلليج، 

ورمب���ا ضرب املنش���آت النفطية يف بعض دوله أو تتوس���ع 
لضرب املنش���آت املدنية األساسية كمحطات الكهرباء 

واملياه .

3– ستشن إيران هجمات صاروخية مكثقة على دولة 
الكيان اليهودي، وس���تطلب من ح���زب اهلل يف لبنان أن 
يس���اعدها يف هذه املهمة، وإذا حصل ذلك فستقوم دولة 
الكيان اليهودي بقصف لبنان بش���كل واس���ع وستدمر 
بنيت���ه التحتي���ة بالكام���ل، ورمبا أدى ذلك إىل اش���تعال 

حرب أهلية فيه . 

4 – يف األغلب لن تكون سوريا يف منجى من هذه احلرب .

5 – س���تقوم مظاه���رات يف مجي���ع الع���امل اإلس���المي 
مناص���رة إليران، إال أن أش���دها س���يكون يف البحرين؛ 
حي���ث الوضع فيها حمتقن أصاًل، وس���يقوم الش���يعة يف 
البحري���ن بأعمال مس���لحة وأعم���ال ختريبية واس���عة قد 

تقتض���ي طل���ب البحرين للمس���اعدة م���ن ال���دول العربية 
واإلسالمية .

الس����فن  م����رور  ويتوق����ف  س����يغلق مضي����ق هرم����ز   –  6
في����ه، وس����يؤدي ذلك إىل قط����ع إم����دادات امل����واد الغذائية 
واالستهالكية واإلنشائية إىل كل من الكويت والبحرين 
وقط����ر وميناء الدمام؛ مما س����ينجم عنه ارتفاع ش����ديد يف 
األس����عار وش����ّح كبري يف تل����ك املواد، وكذلك س����تتوقف 
اإلم����دادات النفطية بس����بب األعمال احلربي����ة يف اخلليج، 
وك����ذا بس����بب إغ����الق مضيق هرم����ز الذي س����تقوم إيران 

بتلغيمه وإغراق بعض السفن فيه، إن متكنت من ذلك .

7– س���يقوم الواف���دون وخاص���ة من اجلالي���ات اهلندية 
والباكس���تانية والبنغالية والفلبينية بهجرة واس���عة عودة 
ألوطانه���م خوًفا من احلرب وتبعاتها، ونظًرا ألن خطوط 
النقل اجلوية س���تتوقف بسبب احلرب؛ فإن اهلجرة ستتم 
ع���ن طريق ال���رب عرب اململك���ة العربية 

السعودية.

 وإذا طالت احلرب املناطق البرولية 
اململك���ة  م���ن  الش���رقية  املنطق���ة  يف 
الس���عودية؛ فإن هجرة مماثلة ستحدث 
الغربي���ة.  واملنطق���ة  الري���اض  باجت���اه 
وس���يؤدي ذل���ك إىل اضط���راب يف اإلم���دادات الغذائي���ة 
واخلدمات الصحية، وارتفاع ألسعار العقار يف السعودية 
)ماعدا املنطقة الشرقية(، يقابله اخنفاض ألسعار العقار 
يف الكوي���ت وقط���ر والبحرين لوجود الفائ���ض العقاري 

واخنفاض االستخدام السكين.

8– عل���ى املس���توى العاملي س���يقف حلف النات���و داعًما 
ألمري���كا ودول���ة الكيان اليهودي سياس���يًّا ولوجس���تيًّا 
وحربيًّا. لكن س���تقف روسيا سياسيًّا مع إيران، لكنها 
إذا دعمتها عس���كريًّا؛ فإن ذلك سيشكل خطورة بالغة 

على السالم العاملي، ومثل ذلك يقال بالنسبة للصني.

9– س����تؤدي هذه احلرب إذا نش����بت إىل معاودة االرتفاع 
احل����اد ألس����عار النفط؛ بس����بب وق����ف اإلم����دادات النفطية 
اخلليجية، وكذا لوقوع احلرب يف وقت الشتاء األوروبي.

10– س���تؤدي ه���ذه احل���رب إىل وقف خط���ط التنمية 

س���تؤدي ه���ذه احل���رب إذا نش���بت إىل 
معاودة االرتفاع احلاد ألسعار النفط؛ 
النفطي���ة  اإلم���دادات  وق���ف  بس���بب 
اخلليجي���ة، وك���ذا لوق���وع احلرب يف 

وقت الشتاء األوروبي
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يف بع���ض ال���دول اخلليجي���ة، أو يف كله���ا، خاص���ة إذا 
اس���تخدمت الواليات املتحدة القنابل النووية احملدودة أو 

القنابل النيوترونية. 

إن اآلثار الوخيمة اليت ذكرتها هي اليت جتعل الواليات املتحدة 
م���رددة يف خوض هذه احلرب املكلفة على مجيع املس���تويات، 
ولكن إن مل ختضها فإن احلوض اخلليجي مبا فيه من احتياطيات 
النفط سيقع حتًما حتت سطوة النفوذ اإليراني، وهذا سيقّوض 
املصاحل األمريكية احليوية يف املنطقة، فماذا ستختار الواليات 
 املتح���دة، احل���رب أو اخل���روج م���ن اخلليج، أم تس���عى لتس���وية 

بينهما ؟!

ثالًثا: الوضع يف العراق
يعت���رب الوض���ع يف الع���راق م���ن مهددات أم���ن احلوض 

اخلليجي ألسباب واقعية واسراتيجية، ومن أبرزها : 

1- م���ن الناحية العقدية؛ فإن الفئة املس���يطرة على دفة 
احلكم، حكومة وبرملاًنا وجيًش���ا وشرطة وخمابرات، 
هم الشيعة .. ويعترب رئيس الوزراء العراقي نوري املالكي 
م���ن متطرفيه���م، وه���و رئي���س ح���زب الدع���وة س���ابًقا، 
ويستخدم املرجعية الشيعية الدينية )السيستاني( كغطاء 
لتعميق اهليمنة الش���يعية سياس���يًّا وأمنيًّا يف العراق بدعم 
ق���وي م���ن أمريكا. ومن ه���ذه الوجهة فإن الع���راق اليوم 
موظف كالعب أساس���ي يف التجاذب الس���ين الش���يعي. 
وعندم���ا ت���رى دول اخللي���ج العربي الس���نية كيف يوجه 
النظام العراقي الش���يعي إمكانات الدولة حملاربة السنة 
يف العراق وقمعهم، وإقصائهم بالكلية عن مواقع التأثري 
وخاص���ة العس���كرية واألمنية؛ فإن ه���ذه الدول تتوجس 
خيف���ة من ه���ذا النظام الذي س���يقوم الحًقا، بال ش���ك، 
بنق���ل هذه املمارس���ات إىل داخ���ل دول اخللي���ج، معتمًدا 
على الش���يعة فيها، سواء كانوا أقلية كما يف اململكة 

العربية السعودية أو أكثرية كما يف البحرين .

2- إن الق���وات األمريكي���ة ال���يت حتت���ل الع���راق اآلن 
تعتربه���ا دول اخللي���ج صمام أم���ان وكاب���ح واقعي ضد 
احتمال فقدان التوازن االسراتيجي يف املنطقة. وسيختل 
هذا التوازن إذا انس���حبت ه���ذه القوات من العراق. وهذا 

االنس���حاب ال يزال أمًرا حمتم���اًل، لكنه إن حصل فإنه 
س���يكون انس���حاًبا جزئيًّ���ا وليس كليًّ���ا، وال تزال هذه 
النقطة وأش���ياء أخرى حمل خ���الف يف االتفاقية األمنية 

بني احلكومة العراقية وأمريكا .

3- الوض���ع احلال���ي يف الع���راق ه���و وض���ع تقس���يمي 
مغط���ى بكس���اء الفيدرالي���ة. وم���ن الواض���ح أن جن���وب 
العراق يش���كل نواة دولة ش���يعية صافية. ويتطلع الشيعة 
إىل ض���م الكوي���ت إليهم ول���و بعد ح���ني، ويقومون بني 
الفين���ة واألخرى بتس���خني األوض���اع احلدودية من خالل 
املتس���للني، أو التحرش باملواق���ع الكويتية احلدودية. إن 
دول���ة الكويت تتوج���س خيفة من ه���ذه املخططات اليت 

تشكل عامل إقالق أمين هلا.

4- ق���د تصبح الكويت مس���تقباًل حم���اًل للتنافس بني 
ش���يعة إيران وش���يعة العراق؛ حيث إن اخل���الف العقدي 
بينهم���ا معروف، وش���يعة العراق ال حيبون ش���يعة إيران؛ 
ولذل���ك فإنهم بعد اس���تتباب األمر السياس���ي لصاحلهم؛ 
فإنهم س���يعملون ع���ل تقليص الدور اإليران���ي يف العراق. 
وق���د ج���اء يف مقابلة جملل���ة اجملتمع )ع���دد : 1804 تاريخ 
2008/5/31م( قول املرجع الشيعي العراقي الشيخ جواد 
اخلالصي بش���أن تدخل إيران يف العراق: إنه »غري حمبب 
بالنس���بة لنا أن تلعب إيران هذا ال���دور، وأعترب أن الدور 
اإليراني ال يتس���م باحلكمة واإلجيابي���ة، على األقل يف 

بعض جوانبه«. 

ونش���رت صحيفة القبس الكويتية يف 18 شوال 1429 
ه���� املواف���ق 2008/10/17م أن »صحًف���ا عراقية رمسية 
مث���ل االحتاد والعراقية، والدس���تور واجلديد وغريها قد 
كرَّس���ت جهودها اإلعالمية لنشر تقارير وإعالنات ضد 
إي���ران، وحت���ى إن البص���رة ومدًنا أخرى ش���هدت ندوات 
واجتماع���ات ومؤمترات إلدانة ما ُوص���ف بتدخل طهران 
الش���امل يف ش���ئون العراق، داعية ملقاطعة ش���راء الس���لع 
اإليرانية ومنع اإليرانيني من دخول العراق، وعلقت الفتات 
كب���رية يف بغداد ومدن أخ���رى كتب عليها »احذروا من 
التدخل اإليراني« و»اإليرانيون ليس���وا شيعة بل صفويني« 
و »اإليرانيون أس���وأ من األمريكي���ني والقاعدة« !!. ومبا 
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أن الش���يعة يف الكويت هم م���ن اإليرانيني والعرب؛ فإن 
ذلك قد يظهر فيها على السطح الحًقا، ومثله يقال فيما 

خيص البحرين .

5- نش���ر النائب الكوييت ناصر فه���د الدويلة -رئيس 
املش���اريع  وإدارة  للدراس���ات  االس���راتيجي  املرك���ز 
واخلط���ط- دراس���ة مطولة عل���ى أربع حلقات أب���رز فيها 
ال���دور املتوق���ع إلي���ران يف احت���الل الكوي���ت يف احلرب 
ال���يت ميك���ن أن تنش���ب يف املنطقة. )الوط���ن الكويتية 
27 – 31 يولي���و 2008م(. ويف اجلمل���ة ف���إن الوض���ع يف 
العراق غري مرش���ح لالس���تقرار يف الزم���ن املنظور، مما 
يرك انعكاس���اته السلبية على الوضع األمين يف جممل 

احلوض اخلليجي .
رابًع���ا : هبوب رياح االحتق���ان الطائفي من لبنان 

وإيران 
إن االحتقان الطائفي الس���ين الشيعي يف لبنان سينتقل 
حتًم���ا إىل دول اخللي���ج لوجود عدد كب���ري من اللبنانيني 
فيه���ا. ويق���وم ح���زب اهلل اللبنان���ي مب���د الش���يعة يف دول 
اخلليج، س���واء من اللبنانيني الشيعة أو املواطنني الشيعة 
جبميع ما حيتاجونه إلنش���اء كيان���ات خاصة بهم. وهذه 
اإلم���دادات تتضم���ن اجلان���ب املالي والك���وادر الدعوية 
واإلدارية واملهنية والتدريبية واإلعالمية، مبا ميّكنهم من 
تفعيل احلسينيات، وافتتاح املدارس واملعاهد واجلامعات 
والن���وادي الرياضية واملنتديات الفكري���ة والديوانيات، 
وإنشاء الشركات واملؤسسات االقتصادية، واملشاركة 
يف ال���وزارات والربملان���ات وجمال���س الش���ورى، وافتت���اح 
املطاب���ع، وإنش���اء الصحف والقن���وات الفضائية واملواقع 
على الش���بكة العنكبوتية )اإلنرنت(، وأنش���طة أخرى 
كثرية، كل ذلك مبعونة ومس���اندة ومس���اعدة ش���املة 
وحثيثة ورفيعة املستوى من قبل حزب اهلل اللبناني، الذي 
باإلضاف���ة ملا ذكرت فإنه ينش���ئ يف دول اخلليج أحزاًبا 

)غري معلنة( بامسه أي باسم حزب اهلل. 

وأم���ا من جه���ة إي���ران فإن االضطه���اد الش���ديد الذي 
يتع���رض له أه���ل الس���نة هناك فمعل���وم ومع���روف، وإن 
العاصمة اإليرانية طهران واليت يبلغ عدد س���كانها فوق 

اخلمسة عشر مليوًنا ليس فيها مسجد واحد ألهل السنة. 
وما أكثر التقارير اليت ُنش���رت عن احلمالت الوحش���ية 
اليت تقوم بها احلكوم���ة اإليرانية واحلرس الثوري على 
أهل السنة أينما حلوا. وقد ذكر تقرير للجارديان كتبه 
بير تاتشيل، ونش���ر يف صحيفة الوطن الكويتية يف 23 
ش���وال 1428 ه� املوافق 22 أكتوبر 2008م أن س���لطات 
األمن يف إيران قامت حبملة اعتقاالت واس���عة يف صفوف 
الس���نة يف بلوشستان، ويف التاس���ع من أغسطس 2008م 
ألقت الس���لطات اإليرانية القبض على زعيم س���ين كبري 
ه���و موالي أمحد ن���اروي؛ ألنه يعمل رئي���س حترير ملوقع 
ديين للس���نة على اإلنرنت، وكذا على مس���اعده حممد 

يوسف إمساعيل زاهي. 

ويف الس���ابع والعش���رين من أغس���طس 2008م تعرض 
مس���جد أبي حنيف���ة الذي يض���م أيًضا مدرس���ة دينية يف 
مدين���ة زابول إىل اهلج���وم، وإتالف كتب���ه وخمطوطاته 
اليت ال تقدر بثمن، ثم جرى هدمه واعتقال املسئولني عن 
خدمته، وكذلك على طالب املدرس���ة الدينية ومل يعلم 
أين ه���م اآلن !! وقبل ذلك ذكر عض���و الربملان اإليراني 
علي ش���هرياري أن هناك 700 ش���خًصا ينتظرون اإلعدام 

يف إقليمي سيستان وبلوشستان.

 أقول: إن نشر هذه التقارير تدل على حقيقة ما ينتظر 
أهل اخللي���ج العربي لو أن إيران انفردت ببس���ط نفوذها 

على احلوض اخلليجي. 

خامًسا : النووي اإليراني 
يف 2008/7/24م أع���رب رئي���س وزراء الدولة اليهودية 
أيه���ود أومل���رت ع���ن اعتق���اده بأن إي���ران س���تحصل على 
مجي���ع العناصر واملركبات الضروري���ة لبناء قنبلة نووية 
يف نهاي���ة ع���ام 2009م أو بع���د عام���ني، فس���ارع الرئيس 
اإليران���ي حممود أمح���دي جناد بعد يوم���ني إىل تأكيد 
مضمون ق���ول أوملرت بطريقته اخلاص���ة عندما أعلن أن 
ل���دى ب���الده م���ا ب���ني 5 إىل 6 آالف جهاز ط���رد مركزي 
لتخصي���ب اليورانيوم، ولكن لألغراض الس���لمية، وأن 
على القوى الكربى )وهي الدول الست صاحبة العقوبات 
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على إيران، وهي أمريكا وبريطانيا، وفرنس���ا وأملانيا، 
وروس���يا والص���ني( أال تتصور ب���أن إيران س���وف تركع 
ملطالبها. وشرعت إيران ببناء مفاعل نووي آخر يف مدينة 
آراك إضاف���ة ملفاعل بوش���هر، وكالهم���ا يتمتع بالقدرة 
على توفري الوقود النووي وهو البلوتونيوم الذي ال بد منه 

لتصنيع األسلحة النووية. 

هذه املواقف املتشددة جعلت الواليات 
املتحدة تش���ارك عن طريق مساعد وزير 
خارجيتها وليام برينز يف حضور اجتماع 
الش���ئون  ال���ذي عق���ده منس���ق  جني���ف 
اخلارجي���ة واألمني���ة األعل���ى يف االحتاد 
األوروبي خافيري سوالنا بتاريخ 19 يوليو 

2008م مرأًس���ا الوفد األوروبي مع مسئول امللف اإليراني 
النووي سعيد جليلي. املوقف اإليراني واصل تصلبه وعدم 
تراجعه، وأعلن وزير اخلارجية اإليراني منوش���هر متكي 
أن التحدث عن مهلة للرد على احلوافز األوروبية ال معنى 

له بالنسبة إليران. 

وق���ال غ���اري س���يك اخلب���ري يف الش���ئون اإليرانية: إن 
سياس���ة الواليات املتحدة الرامية إىل عزل إيران وتشديد 
العقوب���ات لن ت���ؤدي إىل محل طهران على وقف ختصيب 
اليورانيوم. فردت دانا بريينو املتحدثة باسم البيت األبيض 
بأن���ه يف غي���اب رد إجيابي عل���ى الع���رض الكريم الذي 
قدمناه يف حزمتنا املوس���عة نعتق���د أنه ليس أمام احللفاء 
خيار س���وى إجراءات جدي���دة س���تكون عقابية. وأكد 
جون���زو جاليجوس الناطق باس���م اخلارجي���ة األمريكية 
بتاريخ 6 أغسطس 2008م أن ممثلي الدول الست اتفقوا 
عل���ى أنه ال مناص من الس���ري يف خيارات أخرى مع إيران 
.. وش���نع عبداهلل بش���ارة على موقف إيران وقال يف مقال 
ل���ه يف صحيفة الوطن الكويتي���ة بتاريخ 2008/8/11م : 
»تتصور إيران أن دبلوماسية التمييع توفر هلا االخراقات 

يف متاسك املوقف العاملي«. 

ومن فيينا دعا مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
الدكت���ور حممد الربادعي إي���ران بتاريخ 2008/9/23م 
إىل ال���رد على االدع���اءات حول قيامها بدراس���ات إلنتاج 

رأس حرب���ي نووي، خاصة وأن إي���ران ردت على اجملتمع 
الدولي بإجراء سلس���لة كبرية من املناورات العس���كرية 
كان أضخمها بتاريخ 2008/9/15م، ثم بتاريخ 10/15 
/2008م يف مجي���ع أحن���اء إي���ران ش���ارك فيها الس���الح 
اجلوي، وأخرى لقوات التعبئة الشعبية )الباسيج( بتاريخ 
21 أكتوب���ر 2008م الس���تعراض اجلاهزي���ة الدفاعي���ة 
والعتادي���ة الش���املة لق���وات التعبئ���ة 
وزي���ادة الق���درة القتالي���ة. وه���ذا م���ا 
دف���ع نتالي جولد رين���ع -من »برنامج 
دراسات األمن« يف جامعة جورج تاون 
بواش���نطن- إىل أن تق���ول معلقة على 
جممل األنش���طة اإليراني���ة: إن »هذا 
األم���ر ينط���وي على خماط���ر كبرية 
ا، مم���ا جعلين أش���عر بالدهش���ة والقل���ق من حترك  ج���دًّ
اإليراني���ني يف هذا االجتاه، الس���يما أن خماطر الصراع 
ا على حنو غري مقبول. )ذكر ذلك س���كوت  كبرية جدًّ
بيرسن عن كريستيان ساينس مونيتو يف دراسة ترمجتها 

الوطن الكويتية بتاريخ 18 سبتمرب 2008م(. 

ا، فق���د عرضت الوكالة  لق���د بات الوضع خطرًيا جدًّ
الدولي���ة للطاق���ة الذري���ة يف 15 س���بتمرب 2008م وثائ���ق 
ا تعدي���ل الرأس  وص���وًرا تش���ري إىل أن إيران حاولت س���رًّ
املخروطي لصاروخ يستوعب قنبلة نووية. وأصبح بوسعها 
تصنيع امل���واد الالزمة إلنتاج قنبلت���ني نوويتني خالل فرة 
ت���راوح بني 12 و 18 ش���هًرا حبس���ب ما ص���رح به اخلبري 
النووي د. جاك كارافيلي مستش���ار الرئيس األمريكي 
الس���ابق كلينتون )صحيفة الص���وت 2008/10/23م(، 
وتزام���ن ذلك مع ما ذكرته النيويورك تاميز من أن عامًلا 
روسيًّا يعمل حلسابه اخلاص قد ساعد إيران على إجراء 
اختبارات معقدة حول عملية تش���غيل سالح نووي )القبس 

2008/10/11م(. 

إن هذا اإلصرار اإليراني على املضي قدًما يف املشروع 
الن���ووي هو ال���ذي دفع كيس���نجر عندما س���أله روبرت 
س���اتلوف املدير التنفيذي ملعهد واش���نطن لشئون الشرق 
األوس���ط : »ما التح���دي األكرب ال���ذي تواجهه أمريكا 

ا، فقد  لق���د ب���ات الوضع خط���رًيا ج���دًّ
عرض���ت الوكال���ة الدولي���ة للطاق���ة 
الذري���ة يف 15 س���بتمرب 2008م وثائ���ق 
ا  وصوًرا تشري إىل أن إيران حاولت سرًّ
تعدي���ل ال���رأس املخروط���ي لصاروخ 

يستوعب قنبلة نووية. 
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اليوم؟« إىل اإلجابة بقوله : »إنه الدور اإليراني، وانتش���ار 
الس���الح الن���ووي، وانعكاس���ات ذل���ك عل���ى اإلره���اب 
اجله���ادي .. إن انتش���ار األس���لحة النووي���ة س���وف يلح���ق 
بالبش���رية كارث���ة كربى إن مل يتم احت���واء هذا اخلطر 
.. وإن منع انتش���ار األسلحة النووية اآلن مسألة ال بد منها 
مهما كلف األمر« )الوطن الكويتية 2008/10/18م(. 

إن ال���دول اخلليجي���ة على كل حال س���تكون ضحية 
ه���ذا الوض���ع اخلط���ر الذي ع���رب عنه 
مدير مركز الدراسات االسراتيجية 
يف الكويت س���امي الف���رج بقوله: »إن 
عواقب امتالك إيران لألسلحة النووية 
ستكون أسوأ من عواقب اهلجوم عليها« 

)صحيفة الدار 2008/7/28م(.

سادًسا : احملاوالت اليهودية للتغلغل يف دول اخلليج 
تس���عى دول���ة الكيان اليه���ودي إىل التغلغل يف خمتلف 
القطاعات العس���كرية والتجارية واإلعالمية والرياضية 

يف الدول اخلليجية. وهنا نقف عند بعض احملطات: 

مت فتح مكتب متثيل جت���اري للدولة اليهودية يف كل 
من قطر وعمان .

مثلت العبة التنس شحار بيري دولة الكيان اليهودي يف 
بطولة قطر للسيدات يف 2008/2/19م .

حض���رت وزيرة خارجية دولة الكيان اليهودي تس���ييب 
ليف���ين »منت���دى الدوح���ة الثام���ن للدميقراطي���ة والتنمية 
والتجارة احلرة« بتاريخ 2008/4/13م، وذلك بدعوة من 
أم���ري قطر الش���يخ محد ب���ن خليفة آل ثان���ي؛ حيث حثت 
الوزي���رة الدول العربي���ة على إقامة عالق���ات مع دولتها، 
والتق���ت الوزيرة يف املؤمتر بوزير الدولة العماني للش���ئون 
اخلارجية يوس���ف ب���ن عل���وي، ورئيس ال���وزراء القطري 

الشيخ محد بن جاسم بن جرب آل ثاني .

ق���ال تلفزيون دول���ة العدو: إنها طلبت من قطر دراس���ة 
بيعه���ا الغاز الطبيعي املس���ال يف صفقة تبلغ قيمتها 11.4 
مليار دوالر، وقد تس���اعد يف حتسني الروابط مع العامل 

العربي .

نقل���ت معظ���م الصح���ف العربي���ة م���ا اّدعت���ه صحيفة 
هاآرت���س اليهودية يف عددها املؤرخ 2008/9/16م من أن 
العش���رات من اجلنراالت املتقاعدين من الذين س���بق أن 
تب���وؤوا مواقع حساس���ة وهامة يف أجهزة املوس���اد وجهاز 
املخاب���رات الش���اباك وهيئ���ة أركان اجلي���ش اليه���ودي 
يديرون ويعملون يف عدد من الشركات يف دول اخلليج، 
فضاًل عن مس���اهمة ش���ركات عس���كرية يهودية بدور 
واس���ع يف تلك الدول، وأك���دت الصحيفة أن اجلنراالت 
يقومون بتقديم إرشادات واستشارات 
أمنية لألجه���زة األمنية اخلليجية. وأن 
الش���ركة الدولية AGT السويسرية 
اليت أسس���ها ويديرها رج���ل األعمال 
اليه���ودي األمريك���ي ماتي كوخايف 
قيمت���ه بعق���د تص���ل  ف���ازت مؤخ���ًرا 

 

 إىل مئ���ات مالي���ني ال���دوالرات لبناء مش���روع تابع لألمن 
الداخلي يف دولة خليجية. وقد نفت الدول اخلليجية هذه 

األخبار ..

يف الكوي���ت أصدر أم���ني عام مجاعة أنصار الش���ورى 
والس���الم الدكتور أمح���د عبد العزيز املزيين بياًنا نش���ر 
يف الصحاف���ة الكويتي���ة بتاري���خ 2008/9/27م،  ومم���ا 
ق���ال في���ه: »إن إس���رائيل لن تعي���ش أكثر من 150 س���نة 
ب���إذن اهلل – لذا علينا أن نس���تفيد من أبن���اء العم باملعرفة 
والتكنولوجي���ا والعلم الذي ميلكون���ه«، ثم أورد حديث 
»س���تتداعى عليك���م األمم كم���ا تتداع���ى األكلة على 

قصعتها .. «. 

 ث���م ق���ال : »ونفهم م���ن هذا احلديث أن رس���ولنا -عليه 
الصالة والس���الم- يدعونا إىل التفاهم واحلوار، وحس���ن 
املعاملة م���ع أكلة القصعة الذين هم إس���رائيل وأمريكا 

واالحتاد األوروبي، وروسيا وكندا وأسراليا«.

 ثم قال: »بالنس���بة للسودان والصومال وإثيوبيا وإريريا 
وجيبوت���ي، عل���ى قادة ه���ذه الب���الد أن يتح���دوا ويتعاونوا 
م���ع أكلة القصع���ة )إس���رائيل وأمري���كا(، وبذلك حتل 

مشاكلهم .. «. وهذا اخلرب غين عن التعليق .

إىل  اليه���ودي  الكي���ان  دول���ة  تس���عى 
القطاع���ات  خمتل���ف  يف  التغلغ���ل 
واإلعالمي���ة  والتجاري���ة  العس���كرية 

والرياضية يف الدول اخلليجية.
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احملددات العقدية واالسرتاتيجية ألمن احلوض 
اخلليجي: 

ذك���رت يف هذه الدراس���ة بعًضا من تل���ك احملددات، 
وأخص منها ما يلي : 

1– االلت���زام بتطبي���ق أحكام الش���ريعة اإلس���المية، 
والنص على ذلك يف مجيع الدساتري اخلليجية .

2– تنقي���ة اخلليج من الوافدين غري املس���لمني، ممن ال 
حاجة ماّسة خلدماتهم .

3– دع���م املؤسس���ات اخلريية والدعوية وتيس���ري س���بل 
انتشارها .

4– تس���هيل افتتاح البنوك اإلسالمية، وإغالق البنوك 
الربوي���ة، وكذلك تش���جيع وتيس���ري افتتاح املؤسس���ات 
والش���ركات اإلس���المية العامل���ة يف كاف���ة اجمل���االت 

اإلنتاجية واخلدماتية .

5– أس���لمة التعليم، وذلك بتنقية املناهج الدراسية من 
األدران العقدية الش���ركية والنه���وض بالتعليم يف كافة 
مس���توياته على أحس���ن م���ا أفرزت���ه التقني���ات التعليمية 

احلديثة .

6– إدخال املفاهيم العقدية اإلس���المية يف املؤسس���ات 
العسكرية، واعتبارها األساس الذي تنتظم فوق قواعده 

أركان البناء العسكري .

7– التأكيد على س���المة البني���ة املدنية االجتماعية، 
وذلك برفع الظلم وإعادة النظر يف الركيبة السكانية، 
وبصون احلقوق املدنية واإلنس���انية وفق مبادئ الش���ريعة 
اإلسالمية وبأس���لمة الس���ياحة، وبتطبيق قواعد العدالة 
واملس���اواة يف إط���ار أداء احلقوق والقي���ام بالواجبات مبا 

جاء مكفواًل ومفصاًل يف الشريعة الغراء .

8– توجي���ه رءوس األم���وال اإلس���المية اخلليجية حنو 
االستثمار يف البالد اإلسالمية ليعود مردودها على األمة 

اإلسالمية مجعاء .

9– إخض���اع اإلع���الم وأجهزت���ه للقواع���د الش���رعية، 

وتنقيت���ه مم���ا فيه من اإلس���فاف واالحن���راف، وتوظيفه 
لصاحل نهضة الشعوب اخلليجية؛ لتتمكن من املشاركة 

اهلادفة واملساهمة البناءة يف إعادة النهوض بهذه األمة. 

10– حتدي���د العالق���ات م���ع ال���دول األجنبية حبس���ب 
مواقفها من الدين اإلسالمي وأهله.

11– تصفية احلوض اخلليجي من اجليوش األجنبية .

12– احملافظة على الثروة النفطية والغازية، وتوجيهها 
مب���ا يع���ود بالنفع واملصلحة على ش���عوب اخللي���ج العربي 

والشعوب اإلسالمية كلها.

فتلك الضوابط االثنيت عش���رة من احمل���ددات العقدية 
واالس���راتيجية ال���يت أراه���ا ضروري���ة لصيان���ة األمن يف 

احلوض اخلليجي .

وصل���ى اهلل على نبينا حمم���د، وآخر دعوانا أن احلمد 
هلل رب العاملني.
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معلومات إضافية
اإلنفاق األمن لدول جملس التعاون اخلليجي:

تسلمت دول جملس التعاون اخلليجي أسلحة متنوعة ومتعددة املصادر من عام 1997م إىل عام 2006م بقيمة 
بلغ���ت حن���و 21.537 ملي���ار دوالر، وكانت مصادرها حس���ب الرتيب التالي: االحتاد األوروب���ي 10.576 مليار 
دوالر، الوالي���ات املتحدة 9.972 مليار دوالر، روس���يا 404 مليون دوالر، الص���ني 89 مليون دوالر، ودول أخرى 

496 مليون دوالر.

دولة اإلمارات العربية املتحدة
وّقعت اإلمارات يف فرباير 2007م مذكرة تفاهم مع شركة إي. أيه. دي. إس )إيادس( األوروبية لشراء ثالث 
طائرات من نوع إيرباص )A-380( ألغراض التزويد اجلوي بالوقود، كما وقعت عقًدا مع ش���ركة رايثيون 
األمريكية، وشركة أبو ظيب لصناعة السفن )ADSB( لشراء سبعة أنظمة إلطالق الصواريخ املوجهة )ذات 
احلركة الدائرية جلس���م الصاروخ( بقيمة 76.5 مليون دوالر، واليت س���يجري تركيبها على س���ت فرقاطات 
إماراتية من نوع )بينونة(، وتعترب هذه الصواريخ منظومة دفاعية مضادة لتهديدات صواريخ )كروز( واألهداف 

اجلوية وزوارق السطح، وكان من املقرر أن يبدأ تسليمها يف ديسمرب عام 2007م.

كما أوصت اإلمارات على 900 صاروخ جو - أرض من نوع )هيلفاير 2 لونغ بو( وعلى ثالمثائة رأس صاروخ 
انشطاري، بقيمة 428 مليون دوالر.

وح���ول صفق���ة الصواريخ أرض- جو، ومدفعية مقاومة الطائرات، ألغراض الدفاع اجلوي قصري املدى اليت 
وقعت مع روسيا، وهي من نوع بانتسري )Pantsir – s1( ذكرت مصادر دفاعية عاملية يف 30 أكتوبر2007م، 
أن اإلمارات قد ال تتس���لم س���وى نظامني حتى نهاية عام 2007م، من أصل 50 نظاًما، علًما بأن خطة التس���ليم 
األولية تقضي بأن تتسلم 12 نظاًما يف عام2007 م، و 24 نظاًما يف عام2008 م، و 14 نظاًما يف عام 2009 م، 
وذلك بقيمة تبلغ حوالي 3 مليارات دوالر، ورمبا حصل التأخري بسبب التجارب اليت أجريت على النموذج األول 

الذي مت تصنيعه آنًفا ثم تسليمه يف أواخر عام 2006م.

ومن املتوقع أن حتصل اإلمارات من روسيا أيًضا على قطع احتياطية لصواريخ أرض – جو املستخدمة لديها 
من نوع )سام- 18 إيغال( وآليات القتال املدرعة للمشاة من نوع )بي.إم. بيه(، وأعمال صيانة وتطوير على كال 

النظامني.

مملكة البحرين:
 )Sikorsky UH-60 M( توجهت البحرين يف يونيو 2007م لشراء تسع طائرات عمودية من نوع بالك هوك
م���ن فائض اجليش األمريكي عن طريق برنامج املبيعات العس���كرية، ويس���تخدم ه���ذا النوع من الطائرات 
للقيام مبهام البحث واإلنقاذ املسلح، وذلك بقيمة 204 ماليني دوالر. وذكرت مصادر أجنبية أن وزارة الدفاع 
األمريكي���ة )البنتاجون( وافقت على بيع البحرين س���ت طائرات عمودية م���ن نوع بيل )Bell – 412( ألغراض 

البحث واإلنقاذ بقيمة 160 مليون دوالر.
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اململكة العربية السعودية
ا من نوع )تايفون يوروفاير( الربيطانية  عقدت السعودية صفقة لشراء 72 طائرة قتال وهجوم أرضي حديثة جدًّ
)FGA Eurofighter Typhoon( اليت تعاقدت عليها اململكة يف نهاية عام 2005 م، على أن يبدأ التس���ليم 

عام 2008 م، وتبلغ قيمة الصفقة 13 مليار دوالر شاملة األسلحة وقطع الغيار واإلسناد الفين والتدريب.

    كما ناقشت فرنسا والسعودية ما يتعلق باحتمال شراء 48 طائرة مقاتلة من نوع )رافال( وست فرقاطات 
متعددة الوظائف، ومن ست إىل مثاني غواصات، وعدد من دبابات )لكلري(.

وذك���ر مصدر إعالمي دولي أن عقود األس���لحة الفرنس���ية احملتملة قد تش���مل طائ���رات التموين )التزويد( 
اجلوي للوقود، وفرقاطات وطائرات عمودية، باإلضافة إىل قمرين صناعيني للمراقبة، باالش���راك بني كل 

من السعودية واإلمارات وقطر.

كم���ا حصل���ت اململكة على أحدث األنظم���ة الصاروخية وقذائف أرض – جو الذكي���ة واملوجهة باألقمار 
الصناعي���ة م���ن ن���وع )JDAM( األمريكية الصنع )يف���رض أنه بدأ تس���ليمها خالل النص���ف الثاني من عام 

2007م(. 

وذكرت مصادر دفاعية عاملية أن الس���عودية تتوجه حنو ش���راء 150 طائرة عمودية روسية الصنع، هجومية 
من نوع )مي- )35، وألغراض النقل من نوع )مي - 8( و )مي - 17(، وذلك مببلغ 2.2 مليار دوالر.

 كم���ا ذك���رت مص���ادر إعالمي���ة يف أكتوب���ر 2007م أن الس���عودية عملت على ش���راء 61 مدرع���ة خفيفة 
و50 مدرعة من نوع )همفي( األمريكية، باإلضافة إىل صواريخ ورشاشات ومناظري للرؤية الليلية بقيمة 631 

مليون دوالر.

ويف جمال التطوير والتحديث، فازت ش���ركة بوينج األمريكية وش���ركة الس���الم الس���عودية بعقد تطوير 
مخس طائرات سعودية للقيادة والسيطرة من نوع )أواكس( لركيب نظام )الرابط 16( للبيانات واملعلومات 

)Data Link-16( وهو نظام توزيع معلومات متعدد الوظائف، وذلك بقيمة 49.2 مليون دوالر.

سلطنة ُعمان:
 NH-90( م���ن املف���رض أن تكون قد وصل���ت إىل ُعمان أول طائ���رة عمودية من نوع يوروكوب���ر هولندية
TTH( يف يوليو 2007م لتتم جتربتها واختبارها يف طقس حار وبيئة صحراوية وأن تكون قد تسلمت يف عام 

2008 م طائرتني من النوع نفسه.

ووقعت ُعمان اتفاقية مع شركة )يف تي( الربيطاني يف 15 يناير 2007م لشراء ثالث سفن حربية )فرقاطات( 
م���ن خ���الل مش���روع )خريف( بهدف حتديث وتطوي���ر وتأهيل الق���وة البحرية العمانية، وب���دأت مرحلة اإلنتاج 

للسفينة األوىل بربيطانيا يف 24 أكتوبر 2007م.

.)A-320-300( ويف 27 يناير 2007م ، مت توقيع عقد شراء لطائرتي نقل عسكري من نوع إيرباص
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دولة قطر
مل يذكر كتاب التوازن العس���كري عام 2007م الصادر عن معهد الدراس���ات االس���راتيجية يف لندن أي 
معلومات عن صفقات الس���الح القطرية ومواعيد تسليمها، كما مل يذكر كتاب )سيربي( السنوي 2007م 
نفق���ات الدف���اع لدى قطر خالل الفرة )1997-2006م( أس���وًة ببقية دول جملس التعاون اخلمس األخرى. علًما 

بأنهما من املراجع العسكرية العاملية املعتمدة يف هذا الشأن.

لك���ن ذك���رت بعض املص���ادر اإلعالمية أن قط���ر وقعت عقًدا مع الش���ركة األوروبي���ة للصناعات اجلوية 
والدفاعية )إيادس(، من أجل ش���راء نظام رادار متطور بقيمة 322.1 مليون دوالر، س���يتم تس���ليمه على مدى 

ثالث سنوات.
دولة الكويت

يف مارس عام 2007م تس���لمت الكويت الدفعة األوىل املؤلفة من س���ت طائرات أباتش���ي العمودية املقاتلة، 
م���ن أص���ل صفقة تبلغ 16 طائرة جرى توقيعها يف عام 2002م؛ حيث مت اإلعالن عن تش���كيل س���ربني جويني 
الس���تيعاب هذا النوع من الطائرات هما الس���ربان )17 -20( للعمل من قاعدة علي السامل اجلوية، وكان من 

املفرض أن تكون الكويت قد تسلمت بقية الدفعة وعددها عشر طائرات خالل عام 2007م.  

ويف سبتمرب 2007م استكمل اجليش الكوييت استعداداته لنشر صواريخ أرض- جو من نوع )باتريوت( يف 
مناطق حبرية حمددة ومعروفة ضمن خطة عسكرية ملواجهة أي احتماالت قتالية يف املنطقة وبأي وقت.

 )L-100-300( وكان���ت الكوي���ت أوصت يف أكتوبر 2007م على ثالث طائرات نقل عس���كري م���ن نوع
وهي النس���خة األحدث من طائرات )C-130( األمريكية الصن���ع وذلك بقيمة 250 مليون دوالر، كما تعتزم 
الكوي���ت تقوي���ة دفاعاتها اجلوية من خالل ش���راء أنظمة صواريخ أرض- جو من ن���وع )باتريوت(، ويتوقع أن 
تك���ون حص���ة الكويت من صفقة األس���لحة األمريكية لدول جملس التعاون، اليت أعل���ن عنها وزير الدفاع 
األمريك���ي روب���رت غيتس حنو ثالثة مليارات دوالر من أصل عش���رين ملي���اًرا.   كما وضعت الكويت خطًة 

فنيًة لتطوير األسلحة العاملة يف القوات الربية والبحرية واجلوية الكويتية.

* * *

القوى البشرية العاملة يف القوات املسلحة لدول جملس التعاون عام 2007م
اجملم���وع الكلي للقوى البش���رية العاملة يف القوات املس���لحة ل���دول جملس التعاون يف ع���ام 2007م ال يزال 
حب���دود 417 أل���ف جندي؛ إذ مل يطرأ أي تغيري يذكر على تعدادها العام، عما كانت عليه خالل الس���نوات 
الث���الث األخ���رية، كما أن جمم���وع ميزانيات الدفاع الرمسية يف عام 2006م، بق���ي كما كان عليه يف عام 
2005م، وذلك حبدود38.5 مليار دوالر، وبقي أيًضا جمموع نفقات التس���ليح يف عام 2006م كما كان عليه 

يف عام 2005م تقريًبا وذلك حبدود 36 مليار دوالر.

ا وكيًفا � عمليات التس���ليح والتطوير والتدريب والتنس���يق املش���رك جليوش  فيما اس���تمرت بالتقدم � كمًّ
دول جملس التعاون مبا يف ذلك قوات )درع اجلزيرة(، وذلك بهدف حتقيق أفضل مس���توى ممكن من حيث 

اجلاهزية والكفاءة القتالية.
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الناتج احمللي اإلمجالي وميزانية الدفاع لدول جملس التعاون اخلليجي لعام 2006م

الناتج احمللي اإلمجالي لعام الدولة
2006م )مليار دوالر(

ميزانية الدفاع لعام 2006م )مليار 
دوالر(

1422.58اإلمارات العربية املتحدة

15.50.478مملكة البحرين

غري معروفة )كانت 25.4 عام 343اململكة العربية السعودية
2005م(

36.13.27سلطنة ُعمان

53.82.33قطر

87.14.51الكويت

677.538.568اجملموع الكلي لدول اجمللس

النفقات العسكرية لدول اجمللس يف الفرتة )1997–2006م( باملليون دوالر 
حبسب سعر الدوالر األمريكي الثابت لعام 2005م

املصدر: 

عميد )م( موس���ى محد القالب، ش���ئون الدفاع يف دول جملس التعاون.. األس���لحة واملعدات، جملة »آراء« حول اخلليج، العدد 41، فرباير 

2008م، ص82-78.

اجملموع2006م2005م2004م2003م2002م2001م2000م1999م1998م1997مالدولة

25859*-306730362999292528822909285326292559اإلمارات
2973043403373563574914914834583914البحرين
17749205001824820112214211880518944210602537229032211243السعودية

193417351757209124392520266730113652309124897ُعمان
-----------قطر

293327352658308230293126336936793909383632356الكويت
اجملموع 
25980283102600228547301272771728324308703597536417298269الكلي
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ملخص الدراسة
منذ بعثة النيب -صلى اهلل عليه وسلم- وحتى وقتنا هذا وأعداء اإلسالم يكيدون املكائد وحييكون املؤامرات؛ 
للنْيل من أمة اإلس���الم، ودينها وثقافتها ولغتها، ويف عصرنا هذا تنوعت أس���اليبهم وتعددت وسائلهم، فكان من 
أقواه���ا تأث���رًيا وأش���دها وقًعا: املدارس األجنبية.. ملا هلا من أثر كبري يف صياغة الش���خصية، وتش���كيل اهلوية، 

والتحكم يف التوجهات والتصورات .

وواقع املدارس األجنبية يف البحرين ميكن أن ميثل منوذًجا جيًدا ليكشف لنا الصورة احلقيقية هلذه املدارس 
وخماطرها.

بدأ التعليم األجنيب يف البحرين بافتتاح مدرسة الرجاء يف عام 1892م واليت كانت يف األصل مدرسة اإلرسالية 
األمريكي���ة، وقد قام بتأسيس���ها القس صموئيل زومير، ومع م���رور الوقت وتطور التعليم يف البحرين وصل عدد 

هذه املدارس من مدرسة واحدة يف عام 1892م، إىل مخس ومخسني مدرسة يف عام 2005م.

تنقس���م امل���دارس األجنبية يف البحرين إىل قس���مني: مدارس وطنية ومدارس أجنبي���ة، ولكن يف الواقع ال فرق 
بينه���ا إال يف األمس���اء؛ إذ يف كال النظام���ني يتم تدريس املنهج األجنيب، ولغة التعليم هي دائًما لغة أجنبية، ويقوم 

بالتدريس فيه معلمون أجانب، واألنشطة اليت مُتارس ذات طبيعة واحدة.

واألكث���ر خط���ورة أن بعض املدارس األجنبي���ة يف البحرين ذات طابع تنصريي كمدرس���ة القلب املقدس، اليت 
تس���عى من خالل مناهجها وأنش���طتها إىل الدعوة إىل النصرانية أو إضعاف التمسك باإلسالم، والبعض اآلخر له 

طابع تغرييب، كمدرسة البحرين، اليت تسعى من خالل مناهجها وأنشطتها إىل ترسيخ السلوك الغربي.

ورغ���م أن اجله���ات املس���ئولة عن التعليم يف البحرين ق���ررت إلزام هذه املدارس بتدريس مادة الربية اإلس���المية 
واللغ���ة العربي���ة، وتاريخ وجغرافية البحرين، ولكن واقع تدريس هذه املواد ال يفي بالغرض؛ لقلة عدد س���اعاتها؛ 

ولكون تلك املدارس ال تهتم بها، فضاًل عن أن بعض تلك املدارس ال تقوم بتدريسها من األساس.

إن واقع املدارس األجنبية ومناهجها ونش���اطاتها يش���تمل على آثار سلبية خطرية جيب التصدي هلا، خاصة أنها 
متس املعتقد واألخالق واللغة.

املدارس األجنبية يف اخلليج
البحرين أمنوذًجا

عبدالعزيز بن أمحد البداح
باحث متخصص يف األديان واملذاهب
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احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد:

ف���إن اهلل أخرب عن ع���داوة الكافرين للمس���لمني زب ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ رب .)سورة البقرة:109(.

ومنذ بعثة النيب -صلى اهلل عليه وس���لم- وحتى وقتنا هذا وأعداء اإلس���الم يكيدون املكائد وحييكون املؤامرات 
للنيل من أمة اإلسالم ودينها وثقافتها ولغتها.

ويف عصرنا هذا تنوعت أس���اليبهم وتعددت وس���ائلهم، فكان من أقواها تأثرًيا وأشدها وقًعا: املدارس األجنبية.. ملا 
هلا من أثر كبري يف صياغة الشخصية وتشكيل اهلوية، والتحكم يف التوجهات والتصورات.

وق���د اخ���رت أن تكون هذه الدراس���ة عن امل���دارس األجنبية يف البحري���ن؛ لتكون أمنوذًجا للدالل���ة على واقع تلك 
املدارس وآثارها يف اخلليج كله، حبكم أن أول مدرس���ة أنش���ئت يف اخلليج كانت يف البحرين )مدرسة الرجاء عام 

1892م(، ولتشابه الظروف السياسية واالجتماعية واالقتصادية يف دول اخلليج.

أنواع التعليم اخلاص يف البحرين
املؤسسة التعليمية الوطنية

)1( تعريفها:
املؤسس���ة التعليمي���ة الوطني���ة، داخلة ضم���ن التعليم األجنيب، باعتب���ار مناهجها اليت ُتدرَّس فيها – كما س���يجري 

إيضاحه من خالل التعريف بها ومبناهجها-.

ج���اء يف تعري���ف املؤسس���ة التعليمية الوطنية يف القانون اخلاص باملؤسس���ات التعليمية والتدريبي���ة اخلاصة مبا يلي: 
)هي املعهد أو املدرس���ة أو املركز التعليمي أو روضة األطفال، اليت ينش���ئها وميوهلا أشخاص طبيعيون أو اعتباريون، 
حبريني���ون أو باالش���راك م���ع أش���خاص طبيعي���ني أو اعتباريني غ���ري حبريني���ني؛ بقصد الربي���ة والتعلي���م والتثقيف، 
وفًق���ا للمناه���ج الوطنية، أو اس���تناًدا إىل املناهج اليت جتيزها الوزارة حتت إش���رافها، وخت���دم بالدرجة األوىل الطلبة

 

 البحرينيني()1(.

)1( قانون املؤسسات التعليمية والتدريبية اخلاصة، رقم )25(، للعام 1998م، ص1.

املدارس األجنبية يف اخلليج
البحرين أمنوذًجا

عبدالعزيز بن أمحد البداح
باحث متخصص يف األديان واملذاهب
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تق���وم  الوطني���ة  امل���دارس  أكث���ر 
بتدري���س املناهج األجنبي���ة، وتديرها 
هيئ���ة تعليمي���ة أجنبي���ة، وال ختتلف 
أنش���طة  ع���ن  وبراجمه���ا  أنش���طتها 

املدارس األجنبية

وتطب���ق ه���ذه امل���دارس نظاًم���ا ثنائ���ي اللغ���ة؛ حي���ث يتم 
استخدام اللغتني العربية واإلجنليزية يف العملية التعليمية.

وعلى هذا فاملؤسس���ة التعليمية الوطنية ليس���ت ملزمة 
باملناه���ج الوطني���ة املعمول بها يف الدول���ة، وإمنا ميكن 
هل���ا تدري���س املنهج ال���ذي تريده؛ ش���ريطة موافق���ة وزارة 
الربي���ة والتعليم عليه، حس���بما نص عليه النظام املش���ار 
إليه بعاليه، وهلذا فتس���ميتها باملؤسسة التعليمية الوطنية 
-وهي تدرس منهًجا أجنبيًّا، وتديرها أحياًنا هيئة تعليمية 
أجنبية- حمل حتفظ ونظر؛ إذ ال تس���تقيم هذه التس���مية 

مع مضمون هذه املدارس وحقيقتها، 
وهلذا س���تدخل هذه املدارس يف صلب 
هذا البحث بشكل َأوَِّلي ورئيس هلذا 
االعتب���ار الوجيه، خاص���ة وأن أكثر 
املدارس الوطنية تقوم بتدريس املناهج 
تعليمي���ة  وتديره���ا هيئ���ة  األجنبي���ة، 

أجنبي���ة، وال ختتل���ف أنش���طتها وبراجمه���ا عن أنش���طة 
املدارس األجنبية.

 )2( مناهجها:
 تطب���ق هذه امل���دارس املنهج األمريك���ي، ويف بعضها 
يطب���ق أيًض���ا املنه���ج الوط���ين، ولغ���ة التعليم فيه���ا اللغة 

اإلجنليزية.)2(

الشهادات الي تقوم املدارس األجنبية مبنحها:
تقوم املدارس األجنبية مبنح عدد من الشهادات العاملية 
املع���رف به���ا عامليًّا، وه���ذه الش���هادات اليت تق���وم هذه 

املدارس مبنحها، هي:

:GCSE 1( شهادة الثانوية العامة الربيطانية(
األربع���ة خمتص���ًرا  بأحرفه���ا  الش���هادة  ه���ذه  وتع���ين 
 General Education لش���هادة الثانوية العامة الربيطانية
of  Seondary Certificate(، وتعت���رب أعل���ى ش���هادة يف 

)2( هذا احلصر مس���تقى من الزيارات امليدانية للمدارس، ومن املنش���ورات 
الص���ادرة عنها، ومن دليل املؤسس���ات التعليمية اخلاص���ة، إعداد أمينة 
عيس���ى، إدارة التعلي���م اخل���اص، وزارة الربي���ة والتعلي���م، البحري���ن، 

1997م، ص40.

التعليم الع���ام، أو التعليم قبل اجلامعي، وهذه الش���هادة 
ميك���ن للطلب���ة غ���ري الربيطاني���ني احلص���ول عليها من 
خالل املدارس املس���جلة ضمن جملس التعليم يف لندن أو 
 كمبرييدج، وجيب على هذه املدارس أن تتبع نفس القيم 
والس���بل التعليمي���ة الص���ادرة يف بريطانيا هل���ذا النوع من 

الشهادة.)3(.

:IBO 2( شهادة البكالوريا الدولية(
وه���ي ش���هادة معتم���دة م���ن ِقَب���ل منظم���ة البكالوريا 
الدولي���ة: )Internationa Baccaureate(، ال���يت تتخذ 
ا هلا، وهذه  من جنيف يف سويسرا مقرًّ
املنظمة تقوم بش���كل منتظم مبراجعة 
للمدرس���ة،  األكادمي���ي  الربنام���ج 
وش���هادة البكالوري���ا الدولي���ة معرف 
األوىل  للس���نة  كمعادل���ة  دوليًّ���ا  به���ا 
اجلامعي���ة، وتبل���غ هذه الدراس���ة فيها 
سنتني، ويشرط أن يكون عمر الطالب ما بني )16 إىل 

19( سنة عند التقديم المتحان هذه الشهادة )4(.

)3( شهادة البكالوريا الفرنسية:
وهي ش���هادة معرف بها يف كافة أحناء العامل، وتتيح 
الدخ���ول للجامعات الفرنس���ية، وضمن بعض الش���روط 
بل���دان االحت���اد األوروب���ي  الدخ���ول إىل اجلامع���ات يف 

واجلامعات الكندية واألمريكية )5(.

)4( شهادة الدبلوما األمريكية:
املتح���دة  الوالي���ات  يف  به���ا  مع���رف  ش���هادة  وه���ي 
األمريكي���ة، وبرناجمه���ا األكادمي���ي معتمد م���ن ِقبل 
مجعية الدول الوس���طى للجامعات واملدارس يف الواليات 
املتح���دة األمريكي���ة، وتتي���ح للحاصل عليه���ا االلتحاق 
باجلامعات األمريكية، وهي تلي شهادة الثانوية العامة، 

)3( املوقع )www.bab.com.sa ( على ش���بكة اإلنرنت بعنوان: )التعليم 
يف بريطانيا(.

)4( املوق���ع )www.studycanada.ca( عل���ى ش���بكة اإلنرن���ت بعن���وان: 
)الدراسة بكندا وأمريكا(.

)5( املوقع )www.bab.com.sa( على ش���بكة اإلنرنت بعنوان: )التعليم يف 
فرنسا(.
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ويلزم الطالب فيها دراس���ة متطلبات ومواد تؤهله لدخول 
امتحانها!!)6(

ويتض���ح للق���ارئ أن الش���هادات اليت متنحه���ا املدارس 
األجنبي���ة ش���هادات عاملي���ة مع���رف به���ا يف اجلامع���ات 

األمريكية واألوروبية مما يؤّهل الطالب لاللتحاق بها.

املؤسسة التعليمية األجنبية
)1( تعريفها:

عرَّف قانوُن املؤسس���ات التعليمي���ة والتدريبيِة اخلاصِة 
املؤسس���َة التعليمي���ة األجنبي���ة مبا يل���ي: »ه���ي املعهد أو 
املدرس���ة أو املرك���ز التعليمي أو روض���ة األطفال، اليت 
ينش���ئها وميوهل���ا أش���خاص أو مؤسس���ة من املؤسس���ات 
األجنبي���ة املوج���ودة يف دولة البحرين، أو باالش���راك مع 
أشخاص طبيعيني أو اعتباريني حبرينيني، بقصد الربية 
والتعليم والتثقيف؛ وفًقا ملناهج وإش���راف تربوي أجنيب، 
ومتنح ش���هادات بلد املنش���أ اليت هي امت���داد له، وختدم 

بالدرجة األوىل الطلبة األجانب« )7(.

وعلى هذا فاملؤسسة التعليمية األجنبية، هي اليت ينشئها 
–يف األصل– أشخاص أو مؤسسات أجنبية، ولو باالشراك 
مع أش����خاص، أو مؤسس����ات حبرينية، وفًقا ملناهج أجنبية. 
ويس����مح هذا النظام للطلب����ة البحريني����ني باالنضمام إليها، 

وتضم هذه املدارس مراحل التعليم املختلفة. 

وه���ذه املدارس منها ما يتبع الكنائس وحتمل امسها، 
ومنها ما يتبع مؤسسات أو أفراًدا.

ويبلغ ع���دد هذه املدارس –امل���دارس األجنبية– إحدى 
وعش���رين مدرس���ة، كم���ا ه���و مس���جل يف اإلحصائي���ة 
املؤرخ���ة يف 2004/12/11م الص���ادرة ع���ن إدارة التعليم 

اخلاص بوزارة الربية والتعليم )8(.

)6( نش���رة تعريفية صادرة عن مدرس���ة ابن خلدون الوطني���ة بدولة البحرين 
 IBN KHULDON( للعربي���ة  ترمجته���ا  ومت���ت  اإلجنليزي���ة،  باللغ���ة 

.)NATIONAL SCHOOL
)7( قانون املؤسسات التعليمية والتدريبية اخلاصة رقم )25( للعام 1998م، 

املادة األوىل، ص1.
)8( قائم���ة تصني���ف املؤسس���ات التعليمي���ة اخلاص���ة إىل وطني���ة وأجنبي���ة 
وجالي���ات، إدارة التعلي���م اخل���اص، وزارة الربي���ة والتعلي���م، البحرين، 

12/11/ 2004م.

ويلحظ أن عدد املدارس األجنبية يقارب عدد املدارس 
الوطني���ة؛ إذ جتد هذه املدارس إقبااًل من الطالب العرب 
واملس���لمني، كما س���يجري إيضاحه عن���د احلديث عن 

تطور عدد املدارس والطالب يف املدارس األجنبية.

)2( مناهجها:
س���بق القول بأن النظام أجاز للمدارس األجنبية العمل؛ 
وفًقا ملناهج وإش���راف تربوي أجنيب مع منح شهادات بلد 

املنشأ.

وتطب���ق هذه املدارس املنهج الربيطاني، وبعضها املنهج 
األمريك���ي، والبع���ض اآلخ���ر املنه���ج الفرنس���ي، ولغة 

التعليم إما اللغة اإلجنليزية أو الفرنسية )9( 

مراحل التعليم اخلاص يف البحرين وما يتعلق بها
مرحلة احلضانة: 

التعريف بُدور احلضانة وبيان أهدافها:
عرف قانون املؤسس���ات التعليمي���ة والتدريبية اخلاصة 
ُدور احلضان���ة بأنه���ا: املؤسس���ات ال���يت تض���م أطفااًل ال 

تتجاوز أعمارهم سن الثالثة بقصد رعايتهم )10(.

دور احلضانة األجنبية ومناهجها:
مناه���ج دور احلضان���ة األجنبي���ة تت���وزع ب���ني املنه���ج 

األمريكي والربيطاني.. ولغتها هي اللغة اإلجنليزية.

وغالب العامالت فيها من اجلنسية األمريكية واألوروبية.

وهناك تركيز على املوسيقى؛ إذ يتم ختصيص معامل 
ور هلذا الغرض )11(. يف هذه الدُّ

ومن هذا العرض يتبني أن دور احلضانة األجنبية حتمل 
جانبني خطريين:

)9( ه���ذا احلصر مأخوذ من الزيارات امليدانية للمدارس، ومن املنش���ورات 
الص���ادرة عنها، ومن دليل املؤسس���ات التعليمية اخلاص���ة، إعداد أمينة 

عيسى، ص70 .
 )10( قان���ون املؤسس���ات التعليمي���ة والتدريبي���ة اخلاص���ة رق���م )25( للع���ام 

1998م، املادة األوىل. الفقرة الرابعة، ص3 .
)11( كتيب���ات باللغ���ة اإلجنليزية صادرة عن تلك ال���دور متت ترمجتها إىل 

العربية، إضافة إىل الزيارة امليدانية هلا .
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أوهلم���ا: أن براجمه���ا ونش���اطاتها خالي���ة م���ن أي ُبعد 
إسالمي أو عربي أو تربوي.

وثانيهما: أن العامالت فيها غري مسلمات، خاصة أن الطفل 
يف هذا الس���ن يتلقى مهاراته عن طري���ق احملاكاة والتقليد، 

وبالتالي فال بد أن يتأثر بهذه البيئة اليت يعيش فيها.

 مرحلة رياض األطفال:
تش���كل رياض األطفال يف البحري���ن القطاع األكثر 

منوًّا يف خريطة التعليم اخلاص.

وري���اض األطفال يف البحرين –خبالف دور احلضانة– 
تقع حتت إشراف وزارة الربية والتعليم )12(.

مناهج رياض األطفال:
ال توج���د مناهج مكتوبة لرياض األطفال، لكن مما 
يدل على واقعها جنسية العامالت فيها؛ إذ جنسيتهن إما 

أمريكية أو بريطانية وأحياًنا عربية. )13(

وهنا ال بد أن يسجل الباحث ما يلي:

1 – ال تش���تمل مناه���ج رياض األطفال 
ونش���اطاتها ما يعّزز انتماء الطالب لدينه 

وأمته ووطنه.

2 – لغ���ة التعلم يف ري���اض األطفال اللغة 
األجنبي���ة، وعلي���ه ينش���أ الطف���ل مقط���وع 

الصلة بلغته العربية.

3 – تفتقد رياض األطفال للمحضن الربوي اآلمن؛ إذ 
العامالت فيها غري عربيات وال مس���لمات؛ مما يش���كل 

خطورة على األطفال يف هذا السن بالذات.

وأما خبصوص رياض األطف���ال اليت تكون العامالت 
فيها عربيات؛ فإن مثة إش���كااًل آخر لديها يتمثل يف أنها 

ال تهتم بتعليم الطفل القيم اإلسالمية أو اللغة العربية.

3- مراحل التعليم العام:
من املعلوم أن مراحل التعليم العام –يف النظام السائد– 

)12( دليل املؤسسات التعليمية اخلاصة، أمينة عيسى أمحد، ص11.
)13( املصدر السابق.

تنقسم إىل ثالث مراحل: االبتدائية واإلعدادية والثانوية... 
بينم���ا مراحل التعليم يف املدارس األجنبية توزع على اثين 
عش���ر س���نة من 1 – 12 متثل كل مرحلة س���نة دراس���ية 

كاملة...)14(.

وإضاف���ة إىل امل���واد اليت تدرس���ها امل���دارس األجنبية؛ 
فإنها تلت���زم باملناهج اليت توافق عليها الوزارة فيما يتعلق 
مبقررات اللغة العربية للطلبة العرب، والربية اإلسالمية 
للطلب���ة املس���لمني، وتاري���خ وجغرافي���ة البحري���ن جلميع 

الطلبة(.

ويفرض يف هذه املواد اإلجبارية )اللغة العربية، الربية 
اإلس���المية، تاريخ وجغرافية البحرين( أن تربط الطالب 
بدين���ه ولغت���ه ووطن���ه إذا كانت مناس���بة م���ن جهة عدد 
س���اعاتها وطبيعة مناهجها والقائمني بتدريسها، ولكن 

بالنظر إىل الواقع ميكن للباحث أن يلحظ ما يلي:

1 – أن عدد س���اعات هذه املواد غري كافية؛ إذ غالب 
ه���ذه امل���دارس ال تلت���زم من جهة م���ادة اللغ���ة العربية إال 
حبص���ة واح���دة يف األس���بوع، أما مادة 
الربية اإلسالمية فهي حصة واحدة يف 
األس���بوع مبوجب النظام املش���ار إليه، 
وأما م���ادة تاري���خ وجغرافي���ة البحرين 
فهي حصة واحدة يف األسبوع، على أنه 
من املهم اإلش���ارة إىل أن بعض املدارس 

األجنبية ال تقوم بتدريس هذه املواد أصاًل.

2 – أن هذه املواد ال جتد العناية واالهتمام الذي جتده 
امل���واد األخرى، فلدى الطالب مفهوم س���ائد أنه ال يوجد 
رس���وب يف هذه املواد، مما جعلها مواد هامش���ية. وعليه 

فيضعف األثر اإلجيابي هلذه املواد.

نشأة التعليم اخلاص يف البحرين
تعترب مدرسيت )الرجاء، البيان( من أقدم وأهم وأكرب 

املدارس يف البحرين.

)14( نش���رة تعريفية صادرة عن مدرس���ة ابن خلدون الوطنية بدولة البحرين 
 IBN KHLUDON( للعربي���ة  ترمجته���ا  ومت���ت  اإلجنليزي���ة،  باللغ���ة 

.)NATIONAL SCHOOL

تفتق���د ري���اض األطف���ال للمحض���ن 
العام���الت فيه���ا  إذ  اآلم���ن؛  الرتب���وي 
غري عربيات وال مس���لمات، مما يشّكل 
خط���ورة عل���ى األطفال يف هذا الس���ن 

بالذات
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لذا سأعرف بهما من خالل التعريف بهما ومبراحلهما 
ومبناهجهما:

]1[ مدرسة الرجاء )1892م(:
متثل مدرس���ة الرج���اء اليت كانت يف األصل مدرس���ة 
اإلرسالية األمريكية نواة التعليم النظامي يف البحرين، 
وقد قام بتأسيسها القس صموئيل زومير يف العام 1892م، 
كم���ا أنها تعترب من أول املدارس اليت مت إنش���اؤها على 

النمط الغربي يف البحرين )15(.

عدد الطالب:
وصل عدد طالب مدرس���ة الرجاء يف العام 2004م إىل 

)500( طالب وطالبة.

الرسوم الدراسية:
يلحظ أن الرس���وم الدراس���ية يف مدرس���ة الرجاء تعترب 
ضئيل���ة فيم���ا إذا قارناها بامل���دارس األخ���رى، وهذا ما 

يؤكد وجود دعم للمدرسة من قبل الكنيسة.)16(

���ده أح���د التقاري���ر ال���ذي تناول  وه���ذا االس���تنتاج أكَّ
املدرس���ة وجاء في���ه أن ميزانية املدرس���ة تبلغ أربعني ألف 

دينار ربعها تربعات كنيسة اإلصالح األمريكية )17(.

اهليئة التعليمية والطالب:
مدير املدرسة أمريكي اجلنسية، وأما اهليئة التعليمية 
فتتك���ون من عدة جنس���يات أجنبية وعربي���ة، والغالبية 
الس���احقة م���ن طالبها م���ن اجلنس���ية العربي���ة أكثرهم 
حبريني���ون، ويوجد عدد قليل من الطالب من جنس���يات 

أجنبية )18(.

 AN ANALYTICAL STUDY OF THE( الكت���اب  اس���م   )15(
.)SYSTEM OF EDUCATION IN BAHRAIN

دراس���ة حتليلي���ة لنظ���ام التعلي���م يف مملك���ة البحري���ن 1940، 1965،   
عبدامللك يوسف احلمر، ص20 .

)16( املص���در الس���ابق، موقع وزارة الربي���ة والتعليم يف البحري���ن، التعليم 
.) www.education.gov( ،اخلاص

)17( تقري���ر س���ري ص���ادر ع���ن إحدى س���فارات إح���دى ال���دول العربية يف 
البحرين، ص17.

)18( زي���ارة ميداني���ة للمدرس���ة يف ي���وم األح���د 1426/1/18ه���� املواف���ق 
2005/2/27م.

واقع املدرسة:
املدرس���ة خمتلط���ة بني الط���الب والطالب���ات يف كافة 
املراحل وس���ائر األنش���طة، عدا حصة الربية الرياضية، 

فيتم فيها الفصل بني اجلنسني.

وتنظم املدرسة رحلة سنوية داخلية لطالبها وطالباتها، 
تتخللها عدد من الربامج الروحيية والرياضية اليت بالطبع 

ترسخ مفهوم االختالط بني اجلنسني.

كما تقوم املدرس���ة بتنظيم عدد من الزيارات امليدانية 
لعدد من املرافق واجلهات احلكومية واألهلية.

ويؤكد عدد من الطالب أنه ال يوجد أي دعوة للتنصري 
م���ن قب���ل املدرس���ة أو هيئته���ا التعليمي���ة، يف ح���ني أنهم 
يؤكدون على أن املعاملة اليت يلقاها الطالب والطالبات 
م���ن اهليئ���ة التعليمية يف املدرس���ة يف غاية اللطف ويف جو 

من الرعاية واالهتمام.

وال يوجد مراعاة ألوقات الصالة خالل اليوم الدراسي، 
أو عند القيام بأي نش���اط يتخلله وقت صالة؛ فضاًل عن 
أن���ه ال يوج���د مصلى أو م���كان مهي���أ ألداء الصالة فيه 

أصاًل.

ويرتب���ط أكثر ط���الب املدرس���ة وطالباته���ا بعالقات 
صداقة نتيجة جو املدرسة املختلط )19(.

الزي املدرسي:
يلبس الطالب زيًّا موحًدا يتمثل يف البنطال والقميص، 
وترتدي الطالبات التن���ورة والقميص، وغالبية الطالبات 
يكون لباس���هن إىل الركبة حتى يف املرحلة الثانوية. أما 
نس���بة الطالبات احملجبات يف املدرس���ة – الالتي يغطني 

شعورهن – فال تكاد ُتذَكر )20(.

)19( مقابلة مع الطالب: حممد بن عيس���ى اجلامع خريج مدرسة الرجاء يف 
يوم االثنني 6/26/ 1426ه� املوافق 2005/8/1م.

 )20( زي���ارة ميداني���ة للمدرس���ة يف ي���وم األح���د 1426/1/18ه���� املواف���ق 
2005/2/27م.
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 ]2[ مدرسة بيان البحرين النموذجية )1982م()21(:
تأسست مدرسة بيان يف عام 1982م، وهي مدرسة ذات 
تعلي���م ثنائي اللغة، وتش���مل مجيع املراح���ل من احلضانة 
وحتى الثانوية العامة، وتهدف املدرسة إىل إعداد الطالب 
للجامع���ة داخل اجملتمع���ات اإلجنليزي���ة والعربية، وتقدم 
منهًج���ا يؤه���ل الطال���ب إىل برنامج دبل���وم )البكالوريا( 
ودبلوم املدرس���ة الثانوية، كما أنها مؤسسة معتمدة من 

قبل منظمة الدول الوسطى للمدارس واجلامعات )22(.

املراحل الدراسية:
مرحلة احلضانة ورياض األطفال: 

يرك���ز يف ه���ذه املرحلة عل���ى تلقني الطف���ل احلروف 
اإلجنليزية )23(.

ومن املهم اإلش���ارة إىل أن الطفل يف مرحليت احلضانة 
والروضة ال يتعلم أي مفردة من مفردات الربية اإلسالمية 
ال���يت تعترب األس���اس ال���ذي يرب���ى عليه الطفل املس���لم، 
كم���ا يتم يف هذه املرحلة الركيز على اللغة اإلجنليزية 

يصاحبه قصور كبري يف تعليم اللغة العربية.

املنهج االبتدائي:
يس���عى الربنامج االبتدائي إىل إدراك الطالب لعدد من 

املواد، يهمنا يف هذا اجلانب ما يلي:
1- اللغة اإلجنليزية: وهي مادة أساسية، ويتم الركيز 
عليها بشكل كبري، وهي لغة املواد كلها، عدا مادتي 

الربية اإلسالمية واللغة العربية.

2- املوسيقى: يتعلم الطالب املوسيقى باللغتني العربية 
واإلجنليزية؛ حيث يتعلم الطالب كل عام فصاًل دراسيًّا 
ف���ى مادة املوس���يقى باللغ���ة العربية، وفص���اًل آخر باللغة 
اإلجنليزي���ة، واملوس���يقى مادة إجبارية عل���ى الطالب من 

مرحلة الروضة وحتى نهاية املرحلة اإلعدادية.

)21( كتي���ب تعريفي بعن���وان )The Bahrain Bayan Sshool( صادر عن 
املدرسة متت ترمجته إىل العربية .

)22( مجعية الدول الوسطى للجامعات واملدارس مقرها يف الواليات املتحدة 
األمريكية. انظر: ص141.

 )23( املصدر السابق.

منهج املدرسة املتوسطة:
يدرس الطالب املواد املذكورة إضافة إىل املواد اآلتية:

* التاريخ: ويركز يف هذه املادة على تاريخ احلضارات 
القدمي���ة: )اإلغري���ق، الفراعن���ة، اليون���ان( إضاف���ة إىل 
احل���رب العاملي���ة األوىل والثانية، وال ي���درس الطالب يف 
هذه املرحلة تاريخ الدولة اإلس���المية بعصورها املختلفة: 
)العهد النبوي، اخللفاء الراش���دين، األموية، العباسية، 

املماليك، العثمانيني، التاريخ اإلسالمي احلديث(.

* اللغة الفرنس���ية: تقوم املدرسة املتوسطة بتعليم اللغة 
الفرنسية بوصفها لغة ثالثة يف املستوى السابع.

* منه���ج املدرس���ة الثانوي���ة: ي���درس الط���الب يف هذه 
املرحل���ة كل امل���واد الدراس���ية ال���يت س���بقت يف املرحلة 
املتوس���طة، باإلضاف���ة إىل مادتي )املوس���يقى، الدراما( 

كمادتني اختياريتني )24(.

الرسوم الدراسية:
يلح���ظ من خالل هذا احلصر ارتفاع تكلفة الدراس���ة 
يف هذه املدرس���ة اليت تناس���ب أن تكون رسوًما دراسية 
للمرحل���ة اجلامعية ال ملراحل التعليم العام.. وهذا ما جعل 

هذه املدارس خاصة بأبناء األثرياء.)25(

اهليئة التعليمية والطالب:
تضم اهليئة التعليمية ملدرسة )بيان( عدًدا من اجلنسيات 
املختلفة، فهناك األجان���ب وميثلهم معلمون من أمريكا 
وكندا وأس���راليا وبريطاني���ا، وهناك الع���رب وميثلهم 

معلمون من مصر واألردن والبحرين.

وأم���ا الطالب، فإن النس���بة الغالبة ه���م البحرينيون، 
ويوج���د نس���بة من األجانب الذي���ن هم غالًب���ا أبناء اهليئة 

التعليمية األجنبية يف املدرسة )26(.

)24( كتي���ب تعريفي بعن���وان )The Bahrain Bayan School( صادر عن 
املدرسة متت ترمجته إىل العربية.

www.( موق���ع وزارة الربي���ة والتعلي���م يف البحري���ن، التعلي���م اخلاص )25(
.) education.gov

)26( زيارة ميدانية للمدرسة يف يوم األربعاء 1426/1/21ه� املوافق 2005/3/2م.
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واقع املدرسة:
مدرس���ة البي���ان خيتل���ط فيه���ا الط���الب بالطالبات يف 
كاف���ة املراح���ل وس���ائر األنش���طة، ع���دا حص���ة الربية 
الرياضي���ة، فيوج���د فيها فصل بني اجلنس���ني. ويوجد يف 
املدرس���ة أنش���طة خمتلفة كالرحالت الداخلية للمصانع 
واملتاح���ف والس���ينما وغريها. كما تنظم املدرس���ة رحلة 
خارجية علمية –س���نوية– )لقربص( تضم طالب وطالبات 
املدرسة، وتضم يف برناجمها فعاليات تروحيية وترفيهية.

وتقي���م املدرس���ة حف���الت موس���يقية حيييه���ا الط���الب 
والطالب���ات، إضاف���ة إىل احلفالت املس���رحية اليت يقدم 
فيها الطالب مسرحيات عربية وإجنليزية، وهذه احلفالت 

تشمل الطالب والطالبات يف املراحل التعليمية كلها.

وتنظم املدرسة كرنفااًل )27( لطالب 
املرحلة املتوسطة داخل املدرسة يشتمل 
على اللعب والرقص واملوسيقى واحلفلة 

التنكرية وغريها من الفعاليات.

ومن األنش���طة اليت تقدمها املدرسة 
»ي���وم تع���دد الثقاف���ات«؛ حي���ث يق���وم 
اهلندي���ة  األزي���اء  بارت���داء  الط���الب 

واألسبانية واليونانية واليابانية يف عرض لطرائق الشعوب 
وعاداتهم، ويعترب يوم املتعة والسعادة الذي تقيمه املدرسة 
لطالبها وطالباتها يف املرحلة الثانوية والذي يش���تمل على 
اللع���ب والرقص والغناء والراحة واالس���رخاء أحد أوجه 

النشاط يف املدرسة )28(.

وال يراعى يف جدول احلصص وقت الصالة بالرغم من 

)27( الكرنف���ال )CARNIVAL( : مهرج���ان يتضم���ن الغن���اء والرق���ص 
والعزف واملوس���يقى، وقد يتضمن فقرات ترفيهي���ة مثل حفالت الرقص 
باملالبس التنكرية، وعرفت الكرنفاالت يف العصور الوسطى األوروبية 
يف دول رومانية كاثوليكية، مثل إيطاليا وأس���بانيا، وكانت مناسبات 
للمرح تقام يف األيام اليت تسبق موسم الصوم النصراني الكبري، وقيل: 
إن الكرنف���ال نش���أ من مهرج���ان روماني قديم كان يق���ام يف منتصف 
الش���تاء، وعادة م���ا تك���ون الكرنفاالت م���ربًرا للتصرف الالمس���ئول. 

املوسوعة العربية العاملية، ج19 ص226 .
)28( الكتاب السنوي الصادر عن املدرسة للعام 2004م، 2005م باللغة اإلجنليزية، 

.)BAHRAIN BAYAN SCHOOL( ومتت ترمجته إىل العربية 2005م

وجود مصلى -والذي يكون أحياًنا مقفاًل وقت الصالة- 
فض���اًل عن أن تك���ون الصالة إلزامية للط���الب... مع أن 
نسبة ضئيلة من الطالب هم الذين يلتزمون بأداء الصالة 

يف املدرسة.

ونتيجة للجو املختلط بني اجلنسني يف املدرسة أضحت 
العالقة بينهما فاش���ية ظاهرة. على أن من املالحظ أيًضا 
فش���ّو ظاهرة التدخني يف أوس���اط الطالب، رغم كونه 

ممنوًعا داخل املدرسة )29(.

الزي املدرسي:
يلبس الطالب زيًّا موحًدا يتمثل يف البنطال والقميص، 
وترت���دي الطالبات التن���ورة والقميص، وأكثر الطالبات 

يكون لباسهن إىل الركبة حتى يف املرحلة الثانوية.

أم���ا الطالب���ة ال���يت تغطي ش���عرها 
ا م���ن جمموع  فتمث���ل نس���بة قليل���ة جدًّ
طالب���ات املدرس���ة؛ إذ ميك���ن القول 
ب���أن: عدد احملجبات طالبة واحدة من 

كل عشرين طالبة )30(.

نشأة املؤسسة التعليمية األجنبية:
تعترب مدرسة )القلب املقدس، البحرين 
الدولية( من أقدم املدارس األجنبية يف البحرين، لذا سأعرف 

بهما من خالل التعريف مبناهجهما وبيان واقعهما.

]1[ مدرسة القلب املقدس )1940م(:
تأسس���ت مدرس���ة القل���ب املق���دس يف ع���ام 1940م، 
وميتلكها الكاهن لويس ماجتيكاني، ويدير املدرسَة 
الكنيس���ُة الكاثوليكية يف البحرين )كنيس���ة القلب 

املقدس()31(.

)29( مقابلة مع الطالب أمحد بن علي آل خليفة خريج مدرس���ة بيان يف يوم 
األحد 1426/8/21ه� املوافق 2005/9/25م.

)30( زي���ارة ميداني���ة للمدرس���ة يف ي���وم األربع���اء 1426/1/21ه���� املواف���ق 
2005/3/2م.

 AN ANALYTICAL STUDY OF THE SYSTEM OF 1940، 1965 الكت���اب:  اس���م   )31(
EDUCATION IN BAHRAIN. دراس���ة حتليلية لنظام التعليم يف مملكة البحرين 1940، 1965، 

اسم املؤلف : By: ABDULMALIK YOUSUF AL HAMER. عبد امللك يوسف احلمر، ص11 .

موس���يقية  حف���الت  املدرس���ة  تقي���م 
حيييه���ا الط���الب والطالب���ات، إضافة 
إىل احلف���الت املس���رحية ال���ي يق���دم 
عربي���ة  مس���رحيات  الط���الب  فيه���ا 
وإجنليزي���ة وه���ذه احلف���الت تش���مل 
املراح���ل  يف  والطالب���ات  الط���الب 

التعليمية كلها.



الباب الثاني : ملف التقرير

التقرير االسرتاتيجي السادس 106

اهليئة التعليمية والطالب:
اإلدارة يف مدرس���ة القلب املقدس بريطانية اجلنس���ية، 
وك���ذا املعلم���ون عدا معلم���ي مادتي الربية اإلس���المية 
واللغ���ة العربي���ة. كما يوجد م���ن ضمن اهليئ���ة التعليمية 

راهبات بزيهن املعروف، يقمن بتدريس املواد املختلفة.

أم���ا بالنس���بة للط���الب فأكثرهم من غري املس���لمني، 
وهم من جنس���يات خمتلف���ة: بريطانية وهندي���ة وفلبينية. 

وأما الطالب املسلمون فأغلبهم من البحرينيني.

أم���ا عل���ى مس���توى الطائف���ة؛ فاملالح���ظ أن الط���الب 
املنتم���ني للمذه���ب الش���يعي أكثر من الط���الب املنتمني 

للسنة؛ بالنسبة لعموم الطالب املنتمني للمدرسة.

ويف عام 2004م بلغ عدد طالب مدرسة القلب املقدس 
ما يزيد على ألف وأربعمائة طالب وطالبة؛ ميثل الطالب 

العرب واملسلمون منهم ما يقارب النصف)32(.

املنهج الدراسي:
ال تش���تمل مادت���ا التاري���خ واجلغرافي���ا عل���ى التاري���خ 

اإلسالمي، أو جغرافية العامل اإلسالمي.

)32( زي���ارة ميداني���ة للمدرس���ة يف ي���وم الثالث���اء 1426/1/27ه���� املواف���ق 
2005/3/8م.

وم���ادة الدي���ن عب���ارة عن حص���ة واحدة يف األس���بوع، 
ويقوم بتدريس���ها مدرس���ات، ويف بعض السنوات كانت 
إحداه���ن غ���ري حمجبة، عل���ى أن هذه امل���ادة ضعيفة من 
ناحية احملتوى، وال جتد االهتمام املطلوب، ولذا فأثرها 

يف تعزيز جانب التدين لدى الطالب ضعيف.

على أنه من املهم اإلش���ارة إىل أن املدرسة منذ إنشائها 
يف ع���ام 1940م وحتى صدور أول قان���ون لتنظيم التعليم 
اخلاص يف عام 1961م -ال���ذي ألزمت املدارس اخلاصة 
مبوجب���ه بإخال مادة الربية اإلس���المية ضمن مناهجها- 
مل تكن تلك املدرس���ة تدرس تلك امل���ادة فضاًل عن أنها 

مل تكن واقعة حتت إشراف الدولة أصاًل.

ولي أن أتساءل عن حال اجليل أو األجيال اليت خرجتها 
تلك املدرس���ة خالل عشرين عاًما حني كانت تعمل وفق 

أهدافها التنصريية وبأسلوب ظاهر مكشوف؟!

الزي املدرسي:
يف مدرس���ة القل���ب املق���دس يت���م إل���زام الطالبات بزي 
موحد، والطالبات يلبس���ن لباًسا إىل حد الركبة. ونسبة 
الطالب���ات املس���لمات الالت���ي يغطني ش���عورهن ال تكاد 

ُتذكر )33(.

)33( الزيارة امليدانية للمدرسة .

األخالق
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الرسوم الدراسية:
ا، بل ميكن  ُيلحظ أن الرس���وم الدراس���ية متدنية جدًّ
اعتباره���ا رس���وًما رمزية؛ ول���و قارنا بينه���ا وبني املدارس 
األخ���رى لوجدنا أن امل���دارس األخرى تتجاوزها بعش���رة 
أضع���اف.. وه���ذا ما يؤكد رعاية الكنيس���ة للمدرس���ة 

وتقدميها الدعم املادي هلا.)34(

واقع املدرسة:
مدرس���ة القلب املقدس من أكث���ر املدارس اليت يظهر 
عليها الطابع الديين النصراني؛ يتمثل ذلك يف جود راهبات 
يقم���ن بالتدريس ووجود صور لرموز نصرانية معلقة على 

حوائط املدرسة كصور للبابا وبعض القسيسني )35(.

عل���ى أن املدرس���ة كانت يف وقت س���ابق ُتل���زم طالبها 
املس���لمني وغريه���م بارتداء الزي املدرس���ي ال���ذي كان 

حيمل صورة الصليب.

واملدرس���ة تعمل وفق نظام اختالط الطالب بالطالبات 
يف كافة املراحل وس���ائر األنشطة، ونتيجة لذلك تكثر 
العالق���ات العاطفي���ة بني الط���الب والطالب���ات، وأحياًنا 
تكون تلك العالقة بني طالبة مسلمة وطالب غري مسلم، 

والعكس حيصل أيًضا.

تراعي املدرس���ة يف نظامها الشعائر النصرانية من غري 
مراعاة للش���عائر اإلسالمية؛ فمثاًل ال يوجد مصلى،  وال 
يراع���ى وقت الص���الة يف جدول احلصص املدرس���ي؛ وال 
يلتزم الطالب املس���لمون بأدائها، إضافة إىل أن املقصف 
–البوفيه- يس���تمر يف عمله خالل ش���هر رمضان من غري 

توقف؛ وإن كان أكثر الطالب املسلمني يصومون.

ومتن���ح املدرس���ة إجازتها األس���بوعية لطالبها يف يومي 
اجلمع���ة واألح���د، عل���ى أن���ه خ���الل احتف���االت أعي���اد 

الكريسمس ُيعَطى الطالب إجازة ملدة أسبوعني.

وتنظ���م املدرس���ة رح���الت داخلي���ة لطالبها لع���دد من 

www.( موق���ع وزارة الربي���ة والتعلي���م يف البحري���ن، التعلي���م اخلاص )34(
.) education.gov

)35( الزيارة امليدانية للمدرسة .

األماك���ن واملرافق، وتكون هذه الرحالت خمتلطة بني 
اجلنسني.

وتقي���م املدرس���ة أيًضا حفل ختريج –س���نويًّا- لطالبها 
وطالباتها يتخلله برامج مسرحية وموسيقية )36(.

 ]3[ مدرسة البحرين )1968م(:
الدف���اع  وزارة  قب���ل  م���ن  البحري���ن  مدرس���ة  أنش���ئت 
األمريكية؛ لتعليم أبناء أفراد اجليش األمريكي املقيم 
يف قاعدة اجلفري)37( األمريكية يف البحرين، وهي ضمن 
م���دارس أخرى أنش���ئت يف كل من هولن���دا، واململكة 
املتحدة والنروي���ج، وبلجيكا وأملانيا، وإيطاليا وتركيا 

وأسبانيا هلذا الغرض )38(.

وقد توس���عت مدرس���ة البحرين الدولية لتقبل غري أبناء 
العسكريني األمريكان، بل أصبح امللتحقون باملدرسة 

من غري األمريكان أكثر من األمريكان أنفسهم.

الرسوم الدراسية:
ا، بل  الرسوم الدراس���ية اخلاصة باملدرسة مرتفعة جدًّ
تعترب رس���ومها م���ن أعلى الرس���وم على املس���توى التعليم 
اخل���اص يف البحرين كله���ا. وهذه الرس���وم مقررة على 
الط���الب الوافدي���ن، أم���ا الط���الب املنتم���ون للجنس���ية 
األمريكية فلهم رس���وم خاصة تقرب من كونها رسوًما 

رمزية.)39(.

اهليئة التعليمية والطالب:
إدارة املدرس���ة أمريكي���ة، واهليئ���ة التعليمية فيها بني 
أمريكي���ني وأوروبي���ني واألمريكيون أغلب، وبالنس���بة 
لدياناتهم: فمنهم النصارى ومنهم اليهود، ومدرس���و مادة 

اللغة العربية من اجلنسية العربية.

)36( مقابلة مع الطالب س���لمان الرش���يد -خريج مدرسة القلب املقدس- يف 
يوم األح���د 1426/6/25ه� املواف���ق 2005/7/31م، إضاف���ة إىل الزيارة 

امليدانية للمدرسة.
)37( اجلفري منطقة يف البحرين تس���مى بهذا االس���م، وفيها يقع األس���طول 

األمريكي اخلامس. انظر: ص50.
)38( كتاب تعريفي صادر عن املدرسة للعام 2004م.

www.( ،موق���ع وزارة الربي���ة والتعليم يف البحرين، التعلي���م اخلاص )39(
.) education.gov
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أم���ا الطالب فه���م من جنس���يات خمتلف���ة، وإن كان 
أكثرهم من العرب واملسلمني، والطالب الشيعة أكثر 
م���ن الط���الب الس���نة، ويف الس���نوات األخ���رية زاد ع���دد 
الطالب الس���عوديني خاصة ممن يعمل ذووهم يف شركة 

)أرامكو( النفطية )40(.

وبلغ ع���دد طالب املدرس���ة وطالباته���ا اإلمجالي للعام 
2004م م���ا يزيد على ألف طال���ب وطالبة، ميثلون أكثر 

من أربعني جنسية خمتلفة )41(.

املراحل واملواد الدراسية:
تض���م مدرس���ة البحري���ن املراحل الدراس���ية كلها من 

احلضانة حتى املرحلة الثانوية.

واملواد فيها على نوعني:
مواد إجبارية: ومنه���ا: اللغة اإلجنليزية، اللغة العربية- 

للعرب، تاريخ الواليات املتحدة األمريكية، املوسيقى.

م���واد اختيارية: ومنه���ا: الدراما، واللغات: الفرنس���ية 
واألسبانية واألملانية.

وترك���ز م���ادة التاري���خ -كما هو 
عنوانه���ا- عل���ى التاري���خ األمريك���ي 
واملراح���ل ال���يت م���ر به���ا، بداي���ة من 
مرحلة االستكش���اف وحت���ى التاريخ 
احلالي، وهلذا ال يوجد ضمن مفردات 
املنهج تاريخ العامل اإلس���المي، بل وال 

تاريخ البحرين أو جغرافيته.

كما ال توجد مادة الربية اإلسالمية يف مراحل التعليم 
كلها، بدًءا من احلضانة وحتى نهاية املرحلة الثانوية.

ومم���ا تتضمنه مادة الدراما تعلي���م الطالب والطالبات 
طريقة الرقص الغربي )42(.

)40( زي���ارة ميداني���ة للمدرس���ة يف ي���وم األربع���اء 1426/1/28ه���� املواف���ق 
2005/3/9م.

)41( الزيارة امليدانية للمدرسة .
)42( كتاب تعريفي صادر عن املدرسة للعام 2004م.

واقع املدرسة:
إذا كان���ت مدرس���ة القل���ب املق���دس حتم���ل الطاب���ع 
التنصريي العقدي؛ فمدرسة البحرين الدولية حتمل طابع 

ترسيخ السلوك الغربي لدى الطالب.

وعلى هذا فتعترب مدرس���ة البحرين بيئة مصغرة للحياة 
الغربية بكل قيمها ومفاهيمها وعاداتها. فاالختالط بني 
اجلنسني فيها بارز وواضح، بل ميكن القول بأنه متعمد 
ومقصود؛ إذ إن االختالط يش���مل كافة األنشطة، حتى 
الس���باحة ميارس���ها الطالب والطالبات سويًّا إىل الصف 

األول الثانوي، وتكون مبالبس السباحة املعروفة )43(.

ونت���ج عن هذا االختالط املش���ني ش���يوع العالقات بني 
اجلنس���ني على حنو ظاه���ر، وامتدت تلك العالقات حتى 
كانت بني العرب من اجلنس���ني وغريهم من اجلنس���يات 
األخ���رى، وتطفو على الس���طح بني آون���ة وأخرى حاالت 
تربز مس���اوئ االختالط ومفاسده، ففي عام  )1418ه�- 
1998م( مت اكتش���اف حالة محل غري شرعي لدى طالبة 

أمريكية فتم ترحيلها إىل أمريكا يف حينه.

ب���ني  العاطفي���ة  العالق���ات  وبش���أن 
الطالب والطالبات، فقد تعدت حدود 
اجلنسيات؛ إذ مشلت طالًبا أجانب مع 

عربيات، وطالًبا عرًبا مع أجنبيات.

وينتش���ر ب���ني الط���الب والطالب���ات 
تعاطي احلش���يش واحلب���وب املخدرة، 
ولع���ل ه���ذا ه���و الس���بب يف أن ي���ورد كت���اب الطال���ب 
تعه���ًدا يوقع عليه الطالب وولي أم���ره يتضمن فقرة حول 

 

من���ع تعاط���ي اخلم���ور واملخ���درات، أو تروجيه���ا داخ���ل 
املدرسة )44(.

وذلك ألن التأكيد على هذا األمر يف مؤسس���ة تربوية 
حمل نظر وتأمل، وهو يقود إىل القول بأن املدرسة تعاني 

من انتشار هذه الظاهرة؛ فنصت على منعها ألجل ذلك.

)43( الكتاب السنوي الصادر عن املدرسة للعام 2000م باللغة اإلجنليزية، 
ومتت ترمجته للعربية، ص198.

)44( كتاب الطالب Student Handbook ، ص57.

تعترب مدرسة البحرين بيئة مصغرة 
للحياة الغربية بكل قيمها ومفاهيمها 
وعاداته���ا. فاالختالط بني اجلنس���ني 
فيه���ا ب���ارز وواض���ح، بل ميك���ن القول 

بأنه متعمد ومقصود
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وال يت���م مراع���اة أوق���ات الصالة يف ج���دول احلصص 
اليوم���ي، وال خالل الرحالت والزي���ارات امليدانية، على 
أن���ه يوجد مكان مع���د للصالة داخل املدرس���ة ال يرتاده 
س���وى عدد قلي���ل وحمدود م���ن الطالب املس���لمني، ويف 
إحدى الس���نوات ُوجدت ح���االت مضايقة لطالب كانوا 
حيرص���ون على أداء الص���الة. ومن اجلدي���ر بالذكر أن 

نسبة قليلة من الطالب املسلمني يصومون رمضان )45(.

االهتمام باألعياد )46(:
جي���د االحتف���ال باألعي���اد النصراني���ة عل���ى اختالفها 
اهتماًما كبرًيا من املدرس���ة، فتقوم املدرس���ة باالحتفال 
بعيد )الكريس���مس( وعيد )رأس السنة امليالدية( وعيد 
احل���ب، وأعي���اد املي���الد الش���خصية للط���الب أو للهيئة 

التعليمية)47(.

موس���يقية  حف���الت  املدرس���ة  تقي���م  الس���نة  وخ���الل 
ومهرجان���ات غنائي���ة حيييه���ا الط���الب والطالبات، ومل 
يقتصر اهتمام املدرس���ة باملوس���يقى على هذا فحس���ب، 
ب���ل إنها كونت فرًقا موس���يقية من الط���الب والطالبات 

تشارك يف مهرجانات موسيقية حملية وعاملية )48(.

ومت���ارس الطالب���ة يف املدرس���ة الرياض���ة بأنواعه���ا، 
ويوج���د فريق رياضي للطالبات يف خمتلف الرياضيات، 
ويلب����س الطالبات حال ممارس����تهن هلا م����ا ُيظهر أكثر 
م����ن الفخذ، ومدرس م����ادة الرياضة رجل، وجيري هذا 
الفري����ق مباريات م����ع فرق يف م����دارس أجنبية أخرى يف 
البحرين، وأحياًنا يرتفع التمثيل للمشاركة يف مباريات 

يف الدوحة والكويت وآثينا )49(.

ومن ضمن األنشطة اليت تقيمها املدرسة: عيد الرقص 
والتمثي����ل؛ الذي يقوم الط����الب والطالبات فيه بالرقص 
على الطريقة الغربية؛ إضافة إىل برامج أخرى ترفيهية.

)45( مقابلة مع الطالب س���لمان اجلويس���ر، خرج مدرس���ة البحرين، يف يوم 
الثالثاء 1426/4/2ه� املوافق 2005/5/10م.

)46( يف موض���وع األعياد انظ���ر: األعياد وأثرها على املس���لمني، الدكتور 
سليمان السحيمي، اجلامعة اإلسالمية، الطبعة األوىل 1422ه�.

)47( التقرير السنوي ص177، 43، 97، 90 .
)48( املصدر السابق، ص186.

)49( املصدر السابق، ص173، 176 .

وترت����ب املدرس����ة لطالبه����ا رحالت خارجي����ة لعدد من 
ال����دول األوروبي����ة كباري����س وسويس����را ولن����دن، وهي 
رح����الت ترفيهية، إضاف����ة إىل عدد من ال����دول العربية 

كبريوت والقاهرة.

وم����ن امله����م اإلش����ارة إىل أن الط����الب والطالب����ات يف 
رحالتهم الداخلية واخلارجية يعيشون يف حرية كاملة، 
ِلع على صورهم خ����الل تلك الزيارات ال يرى أن  وم����ن يطَّ
هن����اك قي����وًدا أو ضواب����ط لتعامل الطالب م����ع الطالبة، 
ب����ل ميكن القول: إن املش����اهد يرى طالًب����ا وطالبات ال 
مييزه����م ع����ن الطالب والطالب����ة الغربية س����وى األمساء 

واجلنسيات.

وال عجب أن يكون حال الطالب والطالبات هكذا؛ 
فالتقرير السنوي للمدرسة جيمع بني كل طالب وطالبة 
يش����ركان يف ش����يء معني، مثل: )أمجل عيون، أمجل 

ابتسامة، أكثر حبًّا ومودة، األكثر رياضة( )50(.

نادي اخلدمة:
يه���دف النادي إىل مس���اعدة احملتاجني، وتقديم العون 
هل���م من خ���الل تنظي���م املهرجانات واحلف���الت الراقصة 
واملوس���يقية واألس���واق اخلريي���ة؛ ليع���ود ريعه���ا على هذا 

اجلانب.

ويتم اس���تغالل املناسبات الدينية –النصرانية- يف هذا 
األمر؛ إذ يتم توزي���ع الطعام على احملتاجني يف احتفاالت 

عيد الكريسمس )51(.

الزي املدرسي:
تنص أنظمة املدرسة على أنه ليس هناك زيد موحد أو 
معني يلزم به الطالب والطالبات، فاألمر مروك للطالب 

والطالبة يف اختيار الزي الذي يريدانه.

وغالب الطالبات يلبس���ن ما يكشف ما فوق الركبة، 
مع املبالغة يف األلبسة الفاتنة.

)50( املصدر السابق، ص43، 48.
)51( كتاب الطالب Student Handbook ، ص48.
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وإذا نصت أنظمة املدرسة على وضع ضوابط للباس)52(؛ 
فإنها يف الواقع غري مطبقة.

وخبصوص حتجب الطالب���ات، فإنه ميكن القول من 
خالل الزيارة امليداني���ة أنه ال توجد طالبة حمجبة، ولعل 

هذا نتيجة طبيعية لواقع املدرسة )53(.

السكن الداخلي:
يوج���د لدى مدرس���ة البحرين س���كن داخل���ي يقع يف 
حرمها وحتت إش���رافها، يس���تفيد منه اثنتان ومخس���ون 
طالبة واثنان وستون طالًبا من الصف األول الثانوي وحتى 

الصف الثالث الثانوي.

والس���كن خمتلط بني الط���الب والطالبات س���وى يف 
األماك���ن املع���دة للن���وم، ويس���تفيد الط���الب م���ن قاعة 

مشركة لالسراحة ومركز ترفيهي تابع للسكن.

وتش���تمل األنش���طة ال���يت ميارس���ها الطلب���ة يف أي���ام 
األس���بوع االعتيادي���ة وعطل���ة نهاية األس���بوع على رياضة 
ركوب اخليل، وحضور املهرجانات املختلفة، واملعارض 
واحلف���الت، فض���اًل ع���ن املش���اركة يف الرح���الت إىل 
املنتجعات والس���واحل احمللية واجملمعات التجارية، ودور 

السينما واملطاعم، واملعامل السياحية بالبحرين. )54(

نشأة معاهد التعليم األجنبية:
يوج���د يف البحري���ن مخس���ون معهًدا حس���ب إحصائية 
وزارة الربية والتعليم للعام 1997م، وهذه املعاهد ختتلف 
نش���اطاتها، فمنه���ا ما ه���و متخص���ص لتعلي���م اللغات، 
وبعضها للحاس���ب اآللي، وهناك معاهد لتعليم التصوير 

واملوسيقى وفن الباليه.

ولكون هذه املعاهد أجنبية أواًل، وملا متارسه من دور 
ثانًيا؛ فإني سأعرض ملعهدين منها فحسب:

)52( كتاب الطالب Student Handbook ، ص82.
)53( الزيارة امليدانية للمدرسة .

)54( كتاب تعريفي صادر عن املدرس���ة باللغت���ني العربية واإلجنليزية للعام 
2004م.

]1[ املعهد الثقايف الربيطاني )1958م(:
يعترب املعهد الربيطاني للغات من أقدم املراكز األجنبية 
يف البحرين؛ إذ تأسس يف عام )1958م( وهو يتبع اجمللس 

الربيطاني )55(.

وهو َمْعيِنّ بتعليم اللغة اإلجنليزية على وجه اخلصوص، 
واهليئة التعليمية فيه من اجلنسية الربيطانية )56(.

البعثات اخلارجية:
ينظ���م املعه���د بعث���ات خارجي���ة إىل اململك���ة املتح���دة 
للمتفوقني للدراس���ة يف جامعاتها، وينظم املعهد كذلك 
دورات صيفي���ة للط���الب من س���ن 10- 17 يف بريطانيا، 
ويتخل���ل الربنام���ج الصيف���ي؛ إضاف���ة إىل تعلي���م اللغ���ة 

اإلجنليزية، برامج ترفيهية وسياحية.

كم���ا أن املرك���ز الربيطان���ي يتج���اوز دوره من خالل 
إقام���ة مع���رض تعليم���ي س���نوي يف البحري���ن، يت���م فيه 
التعريف باجلامعات الربيطانية، والدعاية للدراسة فيها، 
حيض���ره ممثلون عن تلك اجلامع���ات لإلجابة على مجيع 
األس���ئلة واألمور املتعلقة بالتقدم للدراسة يف بريطانية ملن 

يرغب فيها )57(.

واقع املعهد:
ينّظ���م املعهد ع���دًدا من األنش���طة والربام���ج الرفيهية 
لطالبه واملنتسبني له، فريتب الرحالت الربية والبحرية، 

والزيارات لعدد من املرافق السياحية.

كما أن املعهد يش���ارك يف عدد من األعمال التطوعية 
واخلريية، باملشاركة مع األندية واملؤسسات اخلريية يف 

البحرين.

)55( اجملل���س الربيطان���ي: منظمة تهت���م باالتصاالت الثقافي���ة والعلمية بني 
بريطاني���ا وال���دول األخ���رى، كم���ا تهتم بتعلي���م اللغ���ة اإلجنليزية خارج 
بريطاني���ا. تأس���س يف الع���ام 1934م. املوس���وعة العربي���ة العاملي���ة، ج22 

ص287 .
املواف���ق  االثن���ني 1426/4/29ه����  ي���وم  للمعه���د يف  زي���ارة ميداني���ة   )56(

2005/6/6م.
)57( املنشورات الصادرة عن املعهد .
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]2[ املعهد الثقايف الفرنسي )1969م(:
تأسس املعهد الثقايف الفرنسي يف العام )1969م( وهو 
َمْعيِنّ بتدريس اللغة الفرنس���ية، واهليئة التعليمية فيه من 
اجلنس���ية الفرنس���ية، ويوجد عرب يف أعم���ال إدارية)58(. 

والدراسة يف املعهد خمتلطة بني اجلنسني )59(.

البعثات اخلارجية:
ينظم املعهد الفرنسي بعثات خارجية إىل فرنسا للطلبة 

املتفوقني ولطلبة املراحل املتقدمة.

كما يوجد باملعهد مركز خاص يقدم كافة املعلومات 
عن طريقة الدراس���ة وأماكن السياحة يف فرنسا. ويعترب 
ه���ذا املركز قاعدة معلومات ختدم الراغبني يف الس���فر 

إىل فرنسا؛ لغرض الدراسة أو السياحة )60(.

واقع املعهد:
للمعهد الفرنسي نشاط قوي يف غري اجلانب التعليمي، 
فهو ينظم احلفالت املوس���يقية واالحتفاالت املس���رحية، 
ويقوم بعرض األفالم الس���ينمائية –الفرنس���ية- يف صالة 

املعهد.

كما يرتب املعهد لطالبه وطالباته زيارات دورية لعدد 
من املرافق واملناطق السياحية يف البحرين.

كما يض���م املعهد أماكن ترفيهي���ة، وملعًبا تتاح فيه 
فرصة ممارسة الرياضة ملنسوبي املعهد )61(.

ويف اجل���دول التالي منوذج ملا قام به املعهد من نش���اط 
ثقايف خالل شهري مارس- أبريل 2005م )62(:

املواف���ق  االثن���ني 1426/4/29ه����  ي���وم  للمعه���د يف  زي���ارة ميداني���ة   )58(
2005/6/6م.

)59( املصدر السابق.

)60( املصدر السابق.
املواف���ق  االثن���ني 1426/4/29ه����  ي���وم  للمعه���د يف  زي���ارة ميداني���ة   )61(

2005/6/6م.
 Agend Culturel- mars- 62( نش���رة صادرة عن املعهد باللغة الفرنسية(
avril 2005 ، الربنام���ج الثق���ايف م���ارس، أبري���ل 2005م متت ترمجتها 

للعربية .

النشاطالتاريخمسلسل
فيلم سينمائي فرنسي16 مارس1
اجتماع مجعية الفرنسيني بالبحرين22 مارس2
مهرجان املسرح الفرنسي للطفولة23 مارس3
معرض اخلليج للتعليم28 مارس4
فيلم سينمائي فرنسي30 مارس5
فيلم سينمائي فرنسي6 أبريل6
فيلم سينمائي فرنسي13 أبريل7

 حماضرة بعنوان )الغرب واإلسالم(18 أبريل8
باللغة العربية حملاضر فرنسي

 حماضرة بعنوان )الغرب واإلسالم(19 أبريل9
باللغة الفرنسية حملاضر فرنسي

20 أبريل10
 حماضرة بعنوان )الشعر العربي

 احلديث بني اإلسالم والشرق( باللغة
العربية حملاضر فرنسي

وم���ن خالل ه���ذا اجلدول يتضح أن نش���اط املعهد غري 
التعليمي يأخذ اجتاهني:

االجتاه األول: نش���ر الثقافة الفرنسية من خالل الفيلم 
واملسرح والكلمة، ولكافة شرائح اجملتمع.

االجتاه الثاني: النش���اط املكثف؛ إذ إن عشرة أنشطة 
خالل مخسة وعشرين يوًما تعترب نشاًطا ملحوًظا.

تطور التعليم اخلاص يف البحرين
تطور التعليم اخلاص )عدد املدارس(

بدأ التعليم األجنيب يف عام )1892م( من خالل مدرسة 
واح���دة )مدرس���ة الرجاء(، ومضى عل���ى بداياته ما يزيد 
عل���ى مائة س���نة، تطور فيه���ا تطوًرا كميًّ���ا حملوًظا؛ إذ 
بل���غ عدد املدارس األجنبية يف البحرين يف آخر إحصائية 
)2005م( مخًس���ا ومخسني مدرس���ة، مبعدل مدرسة يف 

كل سنتني تقريًبا. )63(

وه���ذا الع���دد ال���ذي بلغ )مخًس���ا ومخس���ني( مدرس���ة 
يعت���رب عالًي���ا؛ إذا ما قارناه بع���دد الس���كان البالغ 582 

 

 %63.6 منه���م  البحريني���ون  يش���كل  نس���مة؛   أل���ف 

)63( إحصائية التعليم للعام 2004- 2005م، إدارة اإلحصاء الربوي، وزارة 
الربية والتعليم، البحرين، ص15.
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ومبساحة البالد البالغة 695 كم2.

وال ت���زال امل���دارس األجنبية يف ازدي���اد مطرد، خاصة 
أن االس���تثمار يف التعليم يعد واحًدا من أوجه االس���تثمار 

اجليد والناجح.

تطور التعليم اخلاص )عدد الطالب(:
ش���هدت امل���دارس األجنبية يف الس���نوات األخرية إقبااًل 

كبرًيا من الطالب على االلتحاق بها.

فمث���اًل يف ع���ام 1990م بل���غ ع���دد الط���الب )22406( 
طالًب���ا، ويف ع���ام 2004م بل���غ ع���دد الط���الب )50420( 
طالًب���ا.. أي أصبحت نس���بة زيادة الطالب خالل مخس���ة 

عشر عاًما الضعف ونصفه.
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معلومات إضافية
بدايات التعليم األجنيب يف العامل اإلسالمي:

ارتبط التعليم األجنيب منذ وفوده على البالد اإلس���المية كما ذكر جب يف كتابه: )وجهة اإلس���الم(: باإلرساليات 
التبش���ريية، وتنس���ب بداية احملاولة إىل األس���باني )رميون لول(، ثم أخذت اجلمعيات التبش���ريية يف االنتشار يف أواخر 
القرن 18 وأوائل ال�19 اليت كان أحد أهم مناشطها التعليم، خاصة مع حتول الكنائس الكربى يف أوروبا من اإلطار 

الكهنوتي البحت إىل اإلطار التعليمي بإنشاء املدارس واملعاهد التابعة هلا.

وقد بدأت اإلرس���اليات متارس نفس الدور يف العامل اإلس���المي، خاصة حني أخفقت األس���اليب املباش���رة للتبش���ري 
فش���رعت يف أداء الدور التعليمي، وخاصة بعد أن رأى املبش���رون من خالل مؤمتراتهم وخرباتهم املتبادلة أن العمل يف 

جانب الصغار أجدى بكثري من الكبار ويف جانب الفتيات أخطر منه يف البنني.

انطلقت الش���رارة األوىل يف بريوت بإنش���اء مدرسة للبنات يف اإلمرباطورية العثمانية سنة 1830م؛ ألن البنات سيُكنَّ 
أمهات؛ فإذا تربَّنْي يف هذه املدارس النصرانية أثرن على أوالدهن!! وكانت تعَنى ببنات األسر والبيوت الكبرية الالتي 

سيكون هلن السيطرة على اجليل املقبل؛ وهلذا قال بعض دعاتهم:»إن مدرسة البنات يف بريوت هي بؤبؤ عيين«!!

 وق���د ترك���زت يف لبنان جهود األمريكيني، والفرنس���يني، وق���د كان للجامعة اليس���وعية )األمريكية فيما بعد( 
وجامعة القديس يوس���ف دور خطري يف لبنان بالتقاط النابهني من نصارى الش���ام وبنائهم مناذج متغربة تعمل حلس���اب 
املشروع الغربي؛ حيث ارتبط كثري منهم باملخطط املاسوني اهلادف إلسقاط الدولة العثمانية وتفتيت العامل اإلسالمي 

وغرس الدولة اليهودية يف املنطقة.

ويف مص���ر ع���ام 1840م، ومن خالل البعثات التنصريية قام »اآلباء« بتأس���يس »الكلية الفرنس���ية« باإلس���كندرية 
و»اجلمعي���ة اإلجنيلي���ة الربوتس���تانتية«، و»مجعية راهبات القلب املق���دس« عام 1845م، ثم تلتها »اإلخوة املس���يحيون« 
و»الفرير« عام 1847م ثم اآلباء اليس���وعيون واجلزويت ثم الفرنسيس���كان 1859م واملري دي ديو )وتعين أم اهلل! تعاىل 

اهلل عن ذلك علوًّا كبرًيا( 1877م.

ث���م تبعته���ا مدارس اآلباء اليس���وعيني عام 1880م كمقدم���ة الحتالل مصر يف عام 1882م، وق���د بلغ عدد جمموع 
الطالب من املسلمني 7117 طالًبا مسلًما حتى عام 1891م، وهو رقم مذهل مبقاييس تلك األيام وظروفها.

كان انتشار املدارس األجنبية يف مصر مكثًفا ومقصوًدا؛ حتى إنها اآلن تبلغ عشرات اآلالف من املدارس، ويشري 
مؤرخو املدارس األجنبية إىل أن اليونانيني كانوا كلما حلوا يف بلد أنش���أوا فيه كنيس���ة ومدرس���ة، كما فعلوا يف 
اإلس���كندرية ع���ام 1843م ثم يف املنصورة، وطنطا، وبورس���عيد، والس���ويس، والقاهرة وغريه���ا، وهكذا اجلالية 
اإليطالية منذ عام 1862م، واجلالية األملانية عام 1866م، واليهود منذ عام 1872م، واملارونيون الس���وريون، وكانت 

أوىل اجلاليات اجلالية األرمنية عام 1828م يف بوالق.

أم���ا ع���ن تعليم البنات فق���د كان هناك مدرس���تان يف أواخر العقد الس���ادس من القرن املاض���ي للتعليم العام حبي 
األزبكية: واحدة تابعة للكنيسة األرثوذكسية، واألخرى تابعة لكنيسة األقباط اإلجنيليني. ويف عام 1904م أنشأت 

الكنيسة القبطية أول مدرسة صناعية ببوالق.
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- كما شهدت سوريا بالتزامن مع حالة لبنان ومصر جهوًدا موسعة لفتح املدارس اإلرسالية حتى كان نصيب سوريا 
وحدها من املدارس األمريكية عام 1909م: )174( مدرسة يف املدن والقرى.

- ويف السودان قامت الكثري من أنواع املدارس والبعثات التنصريية.

- وأم���ا يف جب���ال النوب���ة فقد اس���تولت اإلرس���اليات الربيطانية على التعلي���م فيها منذ عام 1919م وحاصرت توس���ع 
اإلسالم واللغة العربية، وأغلقت ما يفتح من املدارس اإلسالمية حتى عام 1931م.

- ويف العراق: يف أوائل القرن العشرين امليالدي كانت أول مدرسة تبشريية يف البصرة مدرسة للبنات، ثم انتشرت 
مدارسهم يف أحناء العراق.

- وهذا ما جرى عليه احلال يف سائر بالد اإلسالم، خاصة البالد اليت دخلها االستعمار.

وقد كان ُجّل اهتمام التنصري منصبًّا على مصر وباكس���تان حتديًدا؛ ولذا ناال قس���ًطا أكرب من الغزو عموًما ومن 
خالل التعليم على وجه اخلصوص. يقول )س���تيف نيل( مؤرخ الكنيس���ة: »يف العامل اإلس���المي دولتان متثالن أكرب 
أهمية بالنس���بة للتنصري، هما باكس���تان ومصر، وس���قوط إحداهما يف قبضتنا يعين إزالة أكرب عقبتني من طريق 

الكنيسة«.

وفيما يلي بعض اإلحصائيات حول نشاط عدد من أشهر املدارس يف باكستان تعطي صورة عن حجم النشاط وما 
يصبو إليه وما ميكن أن حيققه:

* يف مدرسة القديس باتريك يف كراتشي )2100( طالب مسلم و)400( نصراني!

* ويف مدرسة القديس يوسف )2100( مسلم، و)100( نصراني!

* ويف مدرسة القديس لورانس )1050( مسلًما، و)150( نصرانيًّا!

* ويف مدرسة القديس جوز )100( مسلم، وليس فيها نصراني واحد.

* ويف مدرسة املسيح امللك )700( مسلم، )300( نصراني.

* ويف مدرسة القديس جون )700( مسلم، )200( نصراني.

* ويف مدرسة القديس بونا بونتشر يف حيدر آباد )1560( مسلًما، و)40( نصرانيًّا.

* ويف مدرسة القديسة ماري يف حيدر آباد )1558( مسلًما، )139( نصرانيًّا.

- ومل يتوقف األمر عند حدود مصر أو باكستان أو بالد الشام، وإمنا زحف حنو مجيع البالد يف غفلة من املسلمني. 
وتشري األرقام إىل وجود 264 مدرسة تنصريية يف ماليزيا، ويف قطر هناك أكثر من 30 مدرسة، ويف مدينة مقديشو 

وحدها أكثر من ثالثني مدرسة من هذا النوع!

وطبًقا إلحصائيات عام 1991م توجد 16500 مدرسة نصرانية يف إفريقيا وحدها.

أما التعليم اجلامعي فهناك ثالث مؤسسات كان هلا أبلغ األثر يف حتول كثري من أبناء األمة عن دينهم وهم:
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- جامعة القديس يوسف يف لبنان، وهي جامعة بابوية كاثوليكية )تعرف اآلن باجلامعة اليسوعية(.

- اجلامعة األمريكية اليت كانت من قبل تس���مى )الكلية الس���ورية اإلجنيلية(، ثم كلية بريوت، وقد أنش���ئت يف 
عام 1865م، وهي جامعة بروتستانتية.

- الكلية الفرنسية يف الهور.

إىل جانب )كلية روبرت( يف استطنبول، والكلية األمريكية يف القاهرة )اجلامعة األمريكية فيما بعد(، وكلية 
جوردن )الربيطانية( يف اخلرطوم، وأخرًيا اجلامعة األمريكية اجلديدة يف الشارقة، ويف قطر.

ومن خالل هذا اجلهد املكثف جنح التعليم األجنيب مبدارسه وجامعاته يف ختريج أجيال عملت على خدمة املصاحل 
الغربية على تفاوت فيما بينها.

املصدر:
مهيمن عبد اجلبار، التعليم األجنيب.. خماطر ال تنتهي!، جملة البيان، العدد ]174[ بتاريخ )صفر 1423  �  مايو 2002م(، ص 18.
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ملخص الدراسة
ُتعد منطقة اخلليج العربي إحدى أهم املناطق االسراتيجية يف العامل املعاصر، كما أنها يف الوقت نفسه أكثر 
بق���اع األرض عرضة للنزاعات واالضطرابات؛ حيث تتش���ابك املصاحل االقتصادي���ة العاملية مع املطامع اإلقليمية، 
والتباين���ات العرقي���ة واأليديولوجي���ة.  وتعترب العالقات بني ال���دول اخلليجية وإيران ذات طاب���ع خاص منذ القدم، 
فاألطم���اع اإليرانية يف اخلليج، وحماوالت الس���يطرة عليه مس���تمرة من���ذ قدوم الدولة الصفوية وس���يطرتها على 
إيران، وحتويلها بالقوة إىل املذهب الشيعي، ومنذ ذلك الوقت مل يفر احلماس اإليراني جتاه التوسع على حساب 

جريانها من العرب.

وظهرت املزاعم اإليرانية بأحقيتها يف البحرين، ويف عام 1971م قامت باحتالل ثالث جزر إماراتية، ومل يتغري 
األمر بقيام ثورة اخلميين؛ إذ تأكد للجميع أن األطماع الفارسية القدمية بالسيطرة على اخلليج ودوله مل تندحر 
باندحار النظام الشاهنش���اهي، بل تعززت وتعاظمت بامتزاجها بالفكر العقدي الرافضي. بدورها مثلت احلرب 

العراقية اإليرانية وحرب اخلليج الثانية حمطات بارزة يف تاريخ هذه العالقة الشائكة.

 تق���ف ع���دة عوامل مؤثرة وراء اس���تمرار التوتر بني دول اخلليج وإيران، على رأس���ها: اس���تمرار احتالل اجلزر 
اإلماراتية، واحملاوالت املستمرة للسيطرة على اخلليج، خاصة يف ظل غياب توازن اسراتيجي )عربي- خليجي– 
إيران���ي( يف الوق���ت الراهن، والنزعة اإليرانية لتملك األس���لحة النووية، جبانب اهلدف ال���ذي ظل ثابًتا يف قاموس 

السياسة اإليرانية، وهو تصدير الثورة إىل دول اجلوار اخلليجي.

ورغم خماوف دول اخلليج من تأثري التغلغل اإليراني يف العراق، والتحذيرات الكثرية من خطورة ترك الساحة 
العراقية لالستفراد اإليراني الشيعي؛ إال إن الدول العربية، وعلى رأسها دول اخلليج العربي، وقفت موقف املتفرج 
مم���ا جي���ري يف الع���راق، ومع ذلك فإنه ال يزال هناك متس���ع من الوق���ت لدول اخلليج وحميطه���ا العربي أن تبادر 

لتفرض لنفسها –مبا متلك من أوراق– دوًرا أكرب يف التأثري  على جمريات األمور داخل العراق.

قد يشري الوضع القائم اليوم إىل أن النظام اإلقليمي يف املرحلة املقبلة حمسوم لصاحل إيران؛ نظًرا حلجم الفجوة 
ب���ني الطرف���ني، وقوة وأهمية األوراق واخليوط اليت ميس���ك به���ا كل منهما، ولكن ذلك لي���س حقيقة مؤكدة 
احلدوث، فلدى إيران إش���كاالتها العديدة والعميقة، ويف الوقت نفس���ه، ميسك اجلانب اخلليجي ببعض خيوط 

اللعبة، إن أحسن حتريكها واستخدامها.
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مقدمة:
تعد منطقة اخلليج العربي إحدى أهم املناطق االسراتيجية يف العامل املعاصر، كما أنها يف الوقت نفسه أكثر بقاع 
األرض عرض���ة للنزاعات واالضطرابات؛ حيث تتش���ابك املصاحل االقتصادية العاملية م���ع املطامع اإلقليمية والتباينات 
الِعرقية واأليديولوجية. ونظًرا ملخزونها اهلائل من النفط اخلام )60% من االحتياطي العاملي( إىل جانب الغاز الطبيعي، 
وهما املادتان احليويتان لتقدم الدول الصناعية واالقتصاد العاملي بصفة عامة، واقتصاد الواليات املتحدة األمريكية 
- املس���تهلك الرئي���س للنف���ط – بصف���ة خاص���ة. كما تتمتع مبوق���ع جغرايف يش���كل حلقة الوصل بني ق���ارات العامل 
وحميطاته وحضاراته، مما جعلها حمط اهتمام الدول الصناعية والقوى الكربى يف الشرق والغرب، وستظل كذلك 

–واهلل أعلم- يف املدى الزمين املنظور.

اخلليج... عربي أم فارسي؟ ...إشكالية التسمية:
مجيع الوثائق واخلرائط واملعاهدات الدولية- تقريًبا- اليت صدرت قبل عام 1960م كانت تطلق على اخلليج اس���م 
»اخلليج الفارسي«. وأول من أطلق هذه التسمية »نيارخوس«  قائد أسطول اإلسكندر األكرب )عام 325 ق.م(، وكان 
قد عاد من اهلند بأسطوله مبحاذاة الساحل الفارسي )الشرقي(، فلم يتعرف إىل اجلانب العربي )الساحل الغربي( من 
اخلليج. وبقي هذا االسم متداواًل حتى  تسربت التسمية للغرب عن طريق اليونان. ويف القرن األول امليالدي أطلق املؤرخ 

الروماني بليين اسم »اخلليج العربي« بعد أن عرف الساحل الغربي احملاذي للجزيرة العربية.)1(

أما اليونان فكانوا يطلقون هذه التسمية – اخلليج العربي- على ما يعرف اآلن بالبحر األمحر، بينما أطلقوا على 
اخلليج الفاصل بني اجلزيرة العربية وإيران »اخلليج الفارس���ي«. وتبنت اخلرائط األوروبية هذه التس���ميات من العاملني 
اليونانيني اجلغرافيني الشهريين  ) Strabo and Ptolemy( سرابو وبتوملي. بل إن كثرًيا من اجلغرافيني املسلمني 
يف العصور اإلس���المية األوىل تأثروا بهذه التس���مية، فأطلقوا مس���مى »حبر فارس« على هذا اخلليج.)2( إال إن املراجع 
العربية القدمية محلت عدة تس���ميات أخرى للخليج أهمها؛ حبر العجم، خليج البصرة، خليج عمان، خليج البحرين، 

خليج القطيف، البحر األدنى مقابل البحر األعلى وهو البحر األبيض املتوسط.)3( 

)1( د.حممود علي الدود؛ اخلليج العربي والعالقات الدولية. معهد الدراسات العربية العاملية، دار املعرفة، ج1 

http://www.iranian.com 2(  موقع(

)3(  أمحد العناني؛ جذور احلاضر اخلليجي. قطر: دار املتنيب،  ط األوىل، 1983، ص6
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وم���ع صع���ود القومي���ة العربي���ة يف بداية الس���تينيات، 
وازدياد االهتم���ام العاملي بنفط اخللي���ج، خصوًصا على 
اجلانب العربي منه، ش���اع لدى العرب اس���تخدام مسمى 
»اخللي���ج العربي«، وأصبح هذا االس���م مقب���واًل تدرجييًّا 
ل���دى الدول الغربية يف التعام���الت والقضايا االقتصادية 

املتعلقة بالنفط. 

 االس���م املعتمد رمسيًّ���ا لدى دول اجلامع���ة العربية هو 
»اخللي���ج العربي«، كما تس���تعمله األمم املتحدة-بصفة 
غ���ري رمسية- يف بع���ض وثائقها املكتوب���ة باللغة العربية. 
ومؤخًرا بع���د ازدياد الوجود العس���كري األمريكي يف 
املنطق���ة، أص���درت وزارة الدف���اع األمريكي���ة تعليمات 
لكاف���ة قطاعاته���ا العس���كرية العامل���ة يف دول اخلليج 
باس���تخدام اس���م »اخللي���ج العرب���ي«، وإن بق���ي »اخلليج 
الفارس���ي« ه���و االس���م املعتم���د ل���دى الوالي���ات املتحدة 

األمريكية يف املنشورات الرمسية.

أما إيران فتعتمد اس���م »اخلليج الفارسي«، بل تعارض 
وال تعرف بأي تسمية أخرى.

التسمية...من منظور أكادميي: 
اع���رف ع���دد م���ن باحث���ي الغ���رب املنصف���ني بعروبة 
اخللي���ج م���ن الناحيتني اجلغرافي���ة والتارخيية. من هؤالء 
امل���ؤرخ اإلجنلي���زي »رودري���ك أوي���ن« ال���ذي زار اخللي���ج 
العرب���ي، وأصدر س���نة 1957م كتاًبا بعن���وان »الفقاعة 
الذهبي���ة – وثائق اخللي���ج العربي«، وقد روى فيه أنه زار 
اخللي���ج العربي، وهو يعتقد بأنه خليج فارس���ي؛ ألنه مل 
ي���ر على اخلرائط اجلغرافية س���وى هذا االس���م، لكنه 
حني تع���رف إليه عن كث���ب، أيقن بأن األصح تس���ميته 
»اخلليج العربي«؛ ألن أكثر سكان سواحله من العرب. 
وقال: »إن احلقائق واإلنصاف يقتضيان بتسميته اخلليج 

العربي«. )1(

يقول املؤرخ الدانيماركي كارسنت نيبور، الذي جاب 

 Golden Bubble: The Arabian Gulf :1(  كتاب(
Documentary. املؤلف: Roderic Owen. الناشر: Collins لندن 

سنة 1957.  

اجلزي���رة العربية عام 1762م: »وم���ن املضحك أن يصور 
جغرافيون���ا جزًءا من بالد الع���رب كأنه خاضع حلكم 
ملوك الفرس، يف حني أن هؤالء امللوك مل يتمكنوا قط 
من أن يكونوا أس���ياد ساحل البحر يف بالدهم اخلاصة. 
لكنه���م حتمل���وا -صابرين على مض���ض- أن يبقى هذا 

الساحل ملًكا للعرب«.)2(

أبرز احملط���ات التارخيية يف العالقات اخلليجية 
اإليرانية:

اخللي���ج  يف  القدمي���ة  اإليراني���ة  األطم���اع   -
وحماوالت السيطرة:

كانت األراضي اإليرانية خاضعة للدولة اإلس���المية، 
ومل يب���دأ انفصاهلا عنها إال بق���دوم الدولة الصفوية اليت 
أسس���ها يف أذربيجان »إمساعيل الصفوي«، عام 1500م 
الذي بس���ط نفوذه على ش���روان والعراق وفارس، واختذ 
م���ن »تربي���ز« عاصم���ة لدولته. فرض���ت الدول���ة الصفوية 
املذه���ب الش���يعي بالقوة عل���ى أهل الس���نة الذين كانوا 
أكثري���ة يف يف البل���دان اليت س���يطرت عليه���ا، وجعلته 
مذه���ب الدولة الرمس���ي. وبلغت الدول���ة الصفوية أوجها 
يف عصر »ش���اه عباس الصف���وي« )1588-1629م( الذي 
استعان باإلجنليز وأقام هلم مراكز، ومنحهم تسهيالت 
يف إي���ران واخللي���ج، وهم دعم���وه يف حربه ض���د الدولة 
العثمانية حني هامجها، وحقق انتصارات عليها مستغاًل 
انش���غاهلا يف حربها مع النمسا يف أوروبا. عمل الصفويون 
عل���ى حتوي���ل احلج���اج اإليرانيني من مكة إىل مش���هد، 
وق���د حج »الش���اه عباس الصفوي« س���رًيا على قدميه من 
أصفهان إىل مش���هد؛ حيث ضريح اإلم���ام »علي الرضا« 
اإلم���ام الثامن لدى الش���يعة اإلمامي���ة، ومنذ ذلك احلني 

أصبحت مشهد مدينة مقدسة عندهم.)3( 

قضى العثمانيون واألفغان على حكم »الش���اه حسني« 
آخر الشاهات الصفويني، وانتهت بزواله الدولة الصفوية 
الباطني���ة ع���ام 1722م )1149ه�(، وخلفهم األفش���اريون 

)2( رحالت يف اجلزيرة العربية وبلدان أخرى يف الشرق.  كارسنت نيبور،  
ص138  

)3(  د.عبد اهلل حممد الغريب؛ وجاء دور اجملوس. ط4 بدون ناشر، بدون 
سنة، ص80 .
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الذي���ن اش���تهر منه���م »املل���ك ن���ادر ش���اه«، ال���ذي حاول 
التخفي���ف من الغلو الباطين االثنا عش���ري الذي مارس���ه 
الصفويون، فأعلن عن املذهب اجلعفري الذي ينسب إىل 

اإلمام جعفر الصادق، واعتربه مذهًبا سنيًّا خامًسا.)1(

ُعرف »نادر ش���اه« بش���خصيته التوس���عية، وحماوالته 
إلنش���اء إمرباطوري���ة فارس���ية، فأس���س أس���طواًل حبريًّا 
متك���ن م���ن خالله من ف���رض نفوذه يف اخللي���ج العربي 
فاحتل البحرين، وعني »آل مذكور« من قبيلة »املطاريش« 
العربية ُحكاًما عليها، واستمر حكمهم للبحرين حتى 
ع���ام 1782م، إىل أن اس���تولت عليها قبيل���ة العتوب اليت 

ينتمي إليها ُحكامها احلاليون )آل خليفة(.

حاول نادر ش���اه احتالل عمان؛ ليعزز من سيطرته على 
مضي���ق هرمز، ولينتق���م من العمانيني بس���بب هجماتهم 

على الساحل الفارسي اجلنوبي .

عاث���ت ق���وات ن���ادر ش���اه اإليراني���ة 
الش���يعية الفس���اد يف عم���ان، وقتل���ت 
النس���اء واألطف���ال، ونهب���ت األموال. 
وحني اضطر نادر ش���اه إىل العودة إىل 
إيران أكثر من م���رة، إلمخاد ثورات 
داخلي���ة فيها، كان يع���ود بعدها إىل 

عم���ان  ليجت���اح معظم امل���دن العمانية، ابت���داء من رأس 
اخليم���ة وحت���ى »الع���ني« يف الربميي، وغريه���ا من املدن 
الداخلي���ة، حتى دخلوا مس���قط، لكنهم مل يس���تطيعوا 
البقاء فيها؛ بسبب املقاومة الباسلة اليت أبداها سكانها 

من العرب.

واس���تطاع أه���ل عم���ان وُحكامه���ا -بع���د أن نب���ذوا 
خالفاته���م ووح���دوا جهوده���م- أن يط���ردوا الف���رس من 

كامل بالدهم.

وبع���د اغتي���ال ن���ادر ش���اه )األفش���اري( ع���ام 1747م، 
تراجعت إي���ران عن مركز الص���دارة والقوة يف اخلليج؛ 
نتيج���ة الصراعات على الس���لطة يف ف���ارس، األمر الذي 

)1( د.حممد حسن العيدروس؛ دراسات يف العالقات العربية اإليرانية. دار 
الكتاب احلديث ط1، 1999م ص12.

أدى إىل خروج عدد من األقاليم عن النفوذ الفارسي.)2( 

وبعد صراعات مس���تمرة مع األفش���ار، آل احلكم يف 
إيران منذ العام 1794م إىل األس���رة القاجارية اليت امتد 
حكمها حتى عام 1925م، عندما أطاح رضا شاه بهلوي 
بأمحد ش���اه، آخر ملوكها. واس���تمر حك���م آل بهلوي 

حتى قامت ثورة اخلميين عام 1979م.     

البحرين واملزاعم اإليرانية الدائمة:
مل تتوقف احملاوالت اإليرانية الفارسية لالستيالء على 
البحري���ن، منذ أن متكنت قبائل العتوب من طرد عرب 
بوشهر املرتبطني بالفرس عام 1782م. إال إنها جلأت إىل 
األس���اليب السياس���ية عرب املطالبة بها من بريطانيا اليت 
س���يطرت على معظم منطقة اخلليج خالل القرن التاسع 
عش���ر ومعظم القرن العش���رين. وحني نفى وزير خارجية 
بريطاني���ا البردين ع���ام 1840م أحقية 
إيران يف اخلليج أو يف البحرين، أجابه 
»حلنج���ي م���ريزا« رئي���س وزراء إي���ران 
مبذكرة جاء فيها: »إن الشعور السائد 
ل���دى مجي���ع احلكوم���ات الفارس���ية 
املتعاقب���ة، أن اخللي���ج الفارس���ي م���ن 
بداية شط العرب إىل مسقط، جبميع 
جزائ���ره وموانيه بدون اس���تثناء ينتمي 

إىل فارس، بدليل أنه خليج فارسي وليس عربيًّا«.  

البحري���ن  إحل���اق  إي���ران  أعلن���ت  ويف 1957/11/11 
بالتقس���يمات اإلداري���ة إلي���ران، معتربة إياه���ا احملافظة 
الرابعة عش���رة. ويف عام 1958م خصصت إيران مقعدين 
يف برملانها للبحرين، شغلهما حبرينيان من أصل فارسي. 
كم���ا جنح���ت إي���ران يف من���ع البحري���ن م���ن االنضمام 
إىل منظم���ة ال���دول املص���درة للنفط »أوب���ك«، ورفضت 
االعراف جبوازات الس���فر الص���ادرة منها. كما كانت 
املناهج املدرس���ية اإليرانية تلقن تالميذه���ا بأن البحرين 
أن  كم���ا  إيراني���ون،  رعاياه���ا  وأن  إيراني���ة،  جزي���رة 

)2(  د.حممد حسن العيدروس؛ التدخل الفارسي يف الشئون العمانية. جملة 
دراسات اخلليج واجلزيرة العربية، الكويت العدد 55،  1988م ص150.

اإليراني���ة  ش���اه  ن���ادر  ق���وات  عاث���ت 
الش���يعية الفس���اد يف عم���ان، وقتل���ت 
النس���اء واألطف���ال، ونهب���ت األم���وال. 
وحني اضطر نادر ش���اه إىل العودة إىل 
إيران أكثر من م���رة، إلمخاد ثورات 
داخلي���ة فيه���ا، كان يع���ود بعدها إىل 

عمان  ليجتاح معظم املدن العمانية



الباب الثاني : ملف التقرير

التقرير االسرتاتيجي السادس 122

الصحف اإليرانية دأبت على التحريض واالدعاء بفارسية 
البحرين.)1( 

ح���ني أعلنت بريطانيا يف يناير عام 1968م عزمها على 
االنس���حاب م���ن اخلليج، ح���اول حكام طه���ران حتقيق 
أطماعه���م القدمي���ة، إال إن كاًل م���ن بريطاني���ا ال���يت 
تس���عى إىل بقاء مصاحلها يف املنطقة، والواليات املتحدة 
األمريكية القادم اجلديد إىل املنطقة بعد احلرب العاملية 
الثانية، حالتا دون أطماع الساسة اإليرانيني. فقد مارست 
كلتا الدولتني - وهما حليفتان لشاه إيران- ضغوًطا عليه 

للتخل���ي عن مطالب���ه، مقابل تعاون 
جتاري واقتصادي أفضل مع الدول 
اخلليجية األخرى، وحتقيق مطالب 
أخرى له ومطامع يف املنطقة، األمر 
الذي أجرب الشاه يف عام 1970م على 
التخلي عن مطالبه، والقبول بقرار 

جملس األمن املبين على تقرير بعثة األمم املتحدة لتقصي 
احلقائق، اليت أكدت رغبة أغلبية الشعب البحريين يف 
االع���راف بهويته العربية يف دولة مس���تقلة ذات س���يادة، 

وحرة يف تقرير عالقاتها بالدول األخرى. 

مل تنته األطماع اإليرانية يف البحرين بقبول االس���تفتاء 
والتحكي���م الدولي، وظه���رت فارس���يتها املقيتة يف أول 
فق���رة من دس���تورها. وال ي���زال اإليرانيون الف���رس الذين 
تس���ربوا إىل البحري���ن عرب الس���نني، ويش���كلون نس���بة 
معتربة من س���كانها، يدينون بالوالء ملرجعياتهم ويولون 

وجوههم شطر قم ومشهد وطهران. 

احتالل اجلزر اإلماراتية:
يعود تاري���خ احتالل إيران للجزر الثالث: أبو موس���ى، 
وطن���ب الك���ربى وطن���ب الصغ���رى إىل م���ا قب���ل قي���ام 
احت���اد اإلمارات العربية الس���بع بأقل من أس���بوع، أي يف 
1971/11/30م، وقبل يوم واحد من انسحاب بريطانيا، 
ال���يت أعطت إي���ران الض���وء األخضر الحتالهل���ا، وذلك 

)1(  د.عبد اهلل حممد الغريب؛ وجاء دور اجملوس. ط4 بدون ناشر، بدون 
سنة، ص302. 

لفرض أمر واقع على االحتاد الوليد. وكانت حكومات 
إي���ران املتعاقب���ة قد قامت بعدة حماوالت للس���يطرة على 
هذه اجلزر وغريها يف اخلليج منذ مطلع القرن العشرين، 

إال إن تلك احملاوالت كانت تبوء بالفشل.

تبلغ مساحة جزيرة أبو موسى اليت تتبع إلمارة الشارقة، 
32 ك���م2، وتبع���د عن س���واحلها بنح���و 45 كم، وعن 
الس���احل اإليران���ي 70 كم، أما جزي���رة طنب الكربى 
)80 ك���م2( وطن���ب الصغ���رى )4 ك���م2( فهم���ا يتبعان 
إلم���ارة رأس اخليم���ة القريبة من مضيق هرمز. وليس���ت 
أهمي���ة ه���ذه اجل���زر مبس���احاتها، فهي 
جزر صغ���رية، وال بعدد س���كانها، فهو 
ضئي���ل، بل تكم���ن أهميته���ا، مبوقعها 
االسراتيجي قرب مضيق هرمز، فجزيرة 
أبو موسى بالنسبة إليران، تقع يف وسط 
ممر ناقالت النف���ط اخلليجي واإليراني. 
كما أنها تصلح قاعدة عس���كرية حبرية وبرية يف نفس 
الوقت، إىل جانب اكتش���اف النفط فيها. وكانت إمارة 
الشارقة رضخت لألمر الواقع، وعقدت معاهدة مع إيران 
يف نوفم���رب 1971م بش���أن اجلزي���رة، تنص على اقتس���ام 
عائ���دات النفط فيها بني البلدين، وعلى مس���اهمة إيران 
يف تنمية اجلزيرة، وبقاء س���كانها حتت سلطة حكومة 
الشارقة، مع بقاء علم الشارقة مرفوًعا على اجلزيرة.)2( 

ورغ���م أن احتالل إيران للجزر الثالث يش���كل مصدر 
توتر يف العالقات بينها وبني دول اخلليج، إال إنها ترفض 
مبادرات الوس���اطة اليت تطلقها دول جملس التعاون، بل 
وتقابله���ا مبثل قول املتحدث باس���م اخلارجي���ة اإليرانية: 
»إن ج���زر اخللي���ج ه���ي إيراني���ة إىل األبد، وه���ي جزء ال 
يتج���زأ م���ن اجلمهورية اإلس���المية«، كم���ا أنها ترفض 
التحكيم الدولي، وتصر على التفاوض الثنائي بش���أنها 

مع اإلمارات.)3( 

دار  واإلسالمية.  العربية  احلدود  على  قادمة  حروب  جماهد؛  أمين   )2(
الصحوة للنشر، ط1 ، 1415ه�، ص67.

)3(  د. سعد حقي توفيق؛ عالقات العرب الدولية يف مطلع القرن احلادي 
والعشرين.  دار وائل للنشر، ط1، 2003م ص322.

رغم أن احتالل إي���ران للجزر الثالث 
يش���كل مصدر توتر يف العالقات بينها 
وب���ني دول اخللي���ج، إال إنه���ا ترف���ض 
مبادرات الوس���اطة ال���ي تطلقها دول 

جملس التعاون
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جتدر اإلش���ارة إىل أن إيران حتتل ج���زًرا عربية أخرى، 
مث���ل جزيرة »ص���رى« الواقعة بني أبو ظيب والش���ارقة عام 
1964م، وأنش���أت فيها مطاًرا حربيًّ���ا، وجزيرة »هنجام« 
القريب���ة من رأس اخليمة يف ع���ام 1950، وجزيرة »الغنم« 
التابعة لعمان. وتطال���ب بثالث جزر يف الكويت، وهلا مع 
الكويت والسعودية نزاعات حدودية بشأن اجلرف القاري 
الواقع يف املنطقة احلدودية البحرية بني البلدين وإيران.  

دول  إىل  تصديره���ا  وحم���اوالت  الث���ورة  قي���ام 
اخلليج:

بقيام الثورة )اإلسالمية( اليت قادها اخلميين، وبسقوط 
الش���اه ال���ذي كان ميث���ل ش���رطي أمري���كا يف املنطقة، 
استبش���ر كث���ريون يف الوطن العرب���ي ويف منطقة اخلليج  
فُخدعوا بأهداف الثورة املعلنة اليت رّوجت لفكرة الوحدة 
اإلسالمية، كما استهوتهم الشعارات اليت رفعها اخلميين 
للوق���وف مع الدول اإلس���المية ضد احلرك���ة الصهيونية 
وإسرائيل والدول االستعمارية. أما على املستوى الرمسي، 
فقد اعرفت دول اخلليج بثورة اخلميين، وأبرق زعماؤها 
له ولرئيس وزرائه »بازركان« مهنئني، وزارت طهران وقم 

وفود سياسية ودينية خليجية رمسية. 

مل تس���رِ األمور كم���ا توقعها احلامل���ون واملخدوعون، 
فالوجه الفارسي الكاحل للثورة بدأ يتكشف، وسوأتها 
الش���يعية املتعصب���ة مل تع���د تس���رها ش���عاراتها الرباق���ة 
ع���ن التضامن والوحدة اإلس���المية، وعالقاتها الس���رية 
بالش���يطان األك���رب -الوالي���ات املتح���دة األمريكي���ة- 

وإسرائيل مل تعد سرًّا خيفى. 

 واكتش���ف ه���ؤالء أن األطم���اع الفارس���ية القدمي���ة 
بالس���يطرة على اخلليج ودول���ه مل تندحر باندحار النظام 
الشاهنش���اهي، بل تعززت وتعاظمت بامتزاجها بالفكر 
العق���دي الرافض���ي، حت���ى ق���ال اخلميين :»إنن���ا نواجه 
الدني���ا مواجه���ة عقائدية«.)1(  بل قد أعل���ن اثنان من آيات 
اهلل يف حكوم���ة اخلمي���ين، هما آي���ة اهلل خلخالي وآية 
اهلل روحان���ي »أن إيران تزمع تصدير الثورة )اإلس���المية( 

)1( برنامج »زيارة خاصة« قناة اجلزيرة بتاريخ 2000/1/17م.

اإليرانية إىل العامل ابتداء من دول اخلليج«.)2( 

نظًرا لقربه من إيران من ناحية وكثرة الوجود الشيعي 
يف دول���ه م���ن ناحية أخ���رى، كان من الطبيع���ي أن يقع 
اختي���ار الثوار اجلدد يف طهران على اخلليج ليكون أول 

منطقة يستعرضون فيه عضالتهم األيديولوجية. 

فاجته���ت العالقات ب���ني إيران اخلمي���ين ودول اخلليج 
حن���و الت���أزم والتوتر، على إث���ر التهديدات ال���يت أطلقها 
ق���ادة الثورة لبع���ض دول اخلليج العرب���ي، واتهامها بأنها 
أدوات لالستعمار األمريكي، وتصرحيات اخلميين بأن 
اإلسالم ال يتفق مع النظام امللكي )وهو الشكل السائد 
للحك���م يف املنطقة(. وبلغت هذه التصرحيات ذروتها يف 
تهدي���د »آية اهلل صادق روحاني« للبحرين، بأنه س���يتوىل 
م���ن إي���ران منصب مرش���د الث���ورة فيه���ا، ومزاعمه بأن 
ش���عبها ال يرغب يف أمرٍي سين. ورغم حماوالت املسئولني 
اإليرانيني النأي بأنفس���هم عن تصرحي���ات روحاني، إال 
إن بيانات وخطب احمليطني باخلميين نفسه واملطبوعات 
اليت يصدره���ا أتباعه حتى قبل انتص���ار الثورة، كانت 

تبشر بسقوط األنظمة اخلليجية.)3( 

راف���ق الث���ورة يف إي���ران حترك ش���يعي يف الع���راق ويف 
ع���دد م���ن دول اخللي���ج العرب���ي، ويق���ود ه���ذا التحرك 
أنصار اخلميين الذين هم من أصول فارس���ية، فضبطت 
الس���لطات يف خمتل���ف دول اخلليج كمي���ات كبرية من 
األس���لحة ج���رى تهريبه���ا إىل داخ���ل هذه البل���دان، على 
ش���كل أدوي���ة أو بضائ���ع م���ن لبنان ع���ن طريق س���وريا 

بواسطة شبكات حمرفة. 

ويف املنطقة الشرقية من السعودية اليت تقطنها الطائفة 
الش���يعية، حترك ه���ؤالء على إثر انتص���ار ثورة اخلميين 
وواجهوا السلطات احمللية مواجهة عسكرية، فاضطرت 

احلكومة السعودية إىل التعامل معهم حبزم.

)2( كمال حممد األسطل؛ حنو صياغة نظرية ألمن دول جملس التعاون 
لدول اخلليج العربية. مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسراتيجية، 

العدد33 ، ط1، 1999م، ص104.

)3(  د.عبد اهلل حممد الغريب؛ وجاء دور اجملوس. ط4 بدون ناشر، بدون 
سنة،  ص337.



الباب الثاني : ملف التقرير

التقرير االسرتاتيجي السادس 124

احلرب العراقية اإليرانية:

اندلع���ت احل���رب العراقي���ة اإليرانية بعد مثانية عش���ر 
شهًرا فقط من قيام الثورة، أي يف أيلول سبتمرب 1980م، 
يف مؤش���ر إىل حج���م التوتر والقلق ال���ذي أحدثه انتصار 
اخلميين وأتباعه يف املنطقة. وكان من الطبيعي أن تشعر 
دول اخلليج بالقلق من حرب شرسة تدور رحاها بني أقوى 
دولت���ني مطلتني على اخلليج العرب���ي،  فإىل جانب اآلثار 
املباش���رة للحرب، فإن املنتصر منهما سيش���كل خطًرا 
عل���ى أمن هذه الدول وس���المتها، خصوًصا وأن مس���ائل 
احل���دود بني كل من العراق وإيران وبني دول اخلليج مل 
حُتس���م بعُد، وهذا ما حدث بالفعل حني اجتاحت جيوش 
صدام - الذي شعر بنشوة النصر على إيران – الكويت 

بعد سنتني من توقف حربه مع طهران.   

ويف ظ���ل جتاه���ل دولي هل���ذه احلرب، ب���ل وحماوالت 
تسعريها أحياًنا، عرب  إمداد الطرفني باألسلحة والذخائر 
ا وجهًرا - س���عت دول اجمللس إليقاف  وقطع الغيار- س���رًُّ
احلرب ع���رب وس���اطاتها الدبلوماس���ية وعالقاتها بطريف 
الن���زاع، وعرب طرح موضوع احل���رب يف خمتلف احملافل 
الدولي���ة واإلقليمية، ووعد إي���ران بتعويضات ضخمة إن 
هي أوقفت احلرب. إال إن وس���اطتها باءت كلها بالفشل 

بسبب التعنت اإليراني. 

مل تك���ن دول اخللي���ج ترغب يف تأيي���د العراق، الذي 
تعرف نزعته التوس���عية يف ظل حكم صدام حسني، إال 
إن التعصب الفارسي واالحنياز الطائفي الذي أبداه قادة 
ا من مس���اندة العراق.  الثورة يف طهران، مل يرك هلا مفرًّ
فكانت الس���عودية والكويت هم���ا الدولتان اللتان تولتا 
الدور األس���اس يف تغذية آلة احل���رب العراقية، مبا يزيد 

عن 35 مليار دوالر أمريكي.)1( 

اجتهت العالقات اإليرانية اخلليجية حنو التأزم بدرجة 
أكرب، فطلبت السعودية من أمريكا تزويدها بطائرات 

سياسة  االستقرار:  عن  البحث  واخلليج  إيران  السويدي؛  سند  )1( مجال 
واالعتدال: حمسن  الربامجاتية  إىل  واجملابهة  املثالية  من  اخلليج  إيران يف 
ميالني. مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسراتيجية، ط1 1996م، 

ص125.

اس���تطالع متقدم من طراز »أواكس«، وزادت من حجم 
القوات الباكستانية املرابطة يف أراضيها. واختذ التصعيد 
بعًدا آخر، حني ضربت إي���ران الكويت بالصواريخ عام 
1987م، ومسحت باقتحام سفارتي الكويت والسعودية 
يف طه���ران، وبع���د حوادث احلج���اج اإليرانيني يف احلرم 

املكي يف حج عام 1407ه� )1987م(.)2( 

زادت الوالي���ات املتحدة من حجم تدخلها العس���كري 
يف منطقة اخلليج حتت س���تار محاية الس���فن الكويتية، 
خ���الل ع���ام 1987م، ووج���دت إيران – ال���يت كادت أن 
حتقق اخراًقا عس���كريًّا ضد العراق – نفس���ها معزولة 
عن العامل. ويف الداخل اإليراني، تراجع التأييد الش���عيب 
للح���رب، واش���تدت الضغ���وط العس���كرية األمريكية 
والعراقي���ة، فاضطرت إيران للقب���ول بوقف إطالق النار 

الذي أقرته األمم املتحدة يف متوز/يوليو 1988م.)3(  

حرب اخلليج الثانية والتقارب اخلليجي اإليراني:
اعترب اإليرانيون غزو الع���راق للكويت، فرصة ذهبية 
للخ���روج من عزلته���م الدولي���ة. فقد اس���تطاعوا توظيف 
األح���داث اليت خلَّفتها مغامرة صدام لصاحلهم بش���كل 
جيد، مما عاد عليهم بكثري من املكاس���ب السياس���ية 
واالقتصادي���ة. فصدام الذي مزَّق اتفاقية اجلزائر املوقعة 
بني البلدين، وخاض على إثرها مثانية أعوام من احلرب، 
عاد ليعرف باالتفاقية بعد غزوه للكويت، وانسحب من 
األراض���ي اإليرانية )2500 كم2( اليت كان حيتلها منذ 
توقف حرب اخلليج األوىل، كما وافق على عودة 40 ألف 
أس���ري إيراني إىل بالدهم. ومسحت إيران بعودة العالقات 
الدبلوماس���ية مع بغ���داد لتعود معها رحالت الش���رك إىل 
)مقدس���اتهم( يف النجف وكربالء. ووعد صدام حس���ني 
حب���ل املنظم���ات اإليرانية املعارضة ال���يت تعمل يف العراق 

منذ قيام الثورة، وعلى رأسها مجاعة جماهدي خلق.

دار  ط1،   التعاون.  جمللس  الدولية  العالقات  األشعل؛  اهلل  عبد  د.    )2(
السالسل للطباعة والنشر، 1990م، ص159.

سياسة  االستقرار:  عن  البحث  واخلليج  إيران  السويدي؛  سند  )3( مجال 
واالعتدال: حمسن  الربامجاتية  إىل  واجملابهة  املثالية  من  اخلليج  إيران يف 
ميالني. مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسراتيجية، ط1 1996، 

ص126. 
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عل���ى الصعي���د اخلليج���ي، كان���ت طه���ران - خ���الل 
األشهر األوىل اليت أعقبت غزو الكويت – مزاًرا للعديد 
من املس���ئولني اخلليجيني الذين قَدم بعضهم – الكويت 
حتدي���ًدا- االعتذار عن مواقف ب���الده الداعمة للعراق يف 
حربه مع إيران، ب���ل ووعدوا طهران بتعويضات عن هذه 
احلرب. وأعادت الرياض عالقاتها الدبلوماسية املقطوعة 
مع طهران. ويف إطار املكاسب اإليرانية من تلك األزمة، 
دع���ا قادة جملس التعاون خالل قمته���م اليت عقدوها يف 
الدوحة بعد اجتياح الكويت، إىل تعزيز التعاون بني دول 

اجمللس وإيران. )1(

لقد كانت أزمة الكويت، البوابة اليت وجلت منها إيران 
إىل اخللي����ج، ب����ل إىل العامل العربي بأس����ره؛ حي����ث أعادت 

ع����دد من ال����دول العربية عالقاتها الدبلوماس����ية مع طهران. 
وكان رحي����ل اخلميين وجميء الرئيس رفس����نجاني، الذي 
يوص����ف بالربامجاتية حافًزا آخر لب����ث الدفء يف العالقات 
اخلليجي����ة اإليراني����ة، ال����يت مثََّنت لطهران رفضه����ا للعدوان 
العراق����ي، ووقوفها إىل جان����ب قرارات األم����م املتحدة اليت 
تطالب بانسحاب العراق من األراضي الكويتية، إىل جانب 

التزامها باحلصار االقتصادي الذي فرض على بغداد. 

)1( ضيف اهلل الضعيان؛ أساليب حكام إيران يف مواجهة أزمة اخلليج. 
جملة السنة، العدد السابع، نوفمرب 1990م.

عوامل التوتر الدائمة بني دول اخلليج وإيران:
- احتالل اجلزر:

تعد مش���كلة اجل���زر اإلماراتية الث���الث، اليت ترفض 
طهران إحالة ملفها إىل حمكمة العدل الدولية أو جملس 
األم���ن، عاماًل رئيًس���ا من عوامل التوت���ر بينها وبني دول 
اخلليج، ومن املس���تبَعد يف املدى املنظور أن تتنازل إيران 
ع���ن هذه اجلزر أو عن بعضه���ا، خصوًصا يف ظل ضعف 
دول اخللي���ج، وغي���اب اإلرادة الدولية عن التعامل جبدية 
م���ع هذا امللف. وال خيتلف قادة طه���ران - إذا تعلق األمر 
بالس���يطرة الفارسية والتوس���ع على حساب دول اجلوار- 
ب���ني راديكالي حمافظ وبارمجات���ي أو إصالحي، فهذه 

التصنيف���ات، هل���ا عالقة بالس���احة الداخلي���ة اإليرانية، 
فالرئي���س  اخلارجي���ة.  بالسياس���ة  تتعل���ق  مم���ا  أكث���ر 
رفس���نجاني، ال���ذي يوص���ف بالربامجاتية، قام بنفس���ه 
بزي���ارة مفاجئ���ة جلزي���رة أب���و موس���ى ع���ام 1992م، ثم 
قامت ق���وات احلرس الث���وري باحتالل كام���ل اجلزيرة 
ونش���ر قوات إيرانية فيها، وإغالق امل���دارس اإلماراتية، 
ومضايق���ة الس���كان الع���رب، والقيام مبن���اورات حبرية 
اس���تفزازية، رغم ارتباط إمارة الشارقة مبعاهدة اقتسام 
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اجلزي���رة ال���يت أبرمتها م���ع حكومة الش���اه. ومل حيرك 
الرئيس خامتي »اإلصالحي« - الذي امتدت فرة رئاسته 
لثمان س���نوات وأعاد جوًّا من الدفء للعالقات اخلليجية 
اإليرانية - ش���يًئا ُيذكر بش���أن هذا امللف، بل قد صّرح 
املتحدث باس���م وزارة خارجيت���ه، محيد رضا آصفي بأن 
»هذه اجلزر جزء ال يتجزأ من األراضي اإليرانية وستبقى 
كذلك اىل األبد«. وجتدر اإلشارة إىل أن النزاع بني إيران 
ودول���ة اإلمارات على اجلزر، مل مينع هذه األخرية من أن 
تكون الش���ريك التجاري األول إليران، اليت يقدر حجم 
جاليتها يف اإلمارات بنحو نصف مليون نسمة، وهناك ما 
يقرب من س���ت آالف ومخسمائة شركة إيرانية تعمل يف 

دولة اإلمارات.)1(

- حماوالت السيطرة على اخلليج:
لق���د بات���ت إيران ه���ي الق���وة اإلقليمية األق���وى، ومن 
دون مناف���س بعد زوال غرميتها العراقية، وبعد س���يطرة 
حلفائها وشيعتها على حكم بغداد، وهي ترى أن قضية 
األمن يف منطقة اخلليج العربي قضية ختص الدول املطلة 
عليه - أو كما كان الش���اه يس���ميها »الدول املشاطئة« 
- وبالتالي ترفض الوج���ود األجنيب، الذي تعتربه مصدر 
التهديد األساس ألمنها. لذلك فهي تطالب باملشاركة يف 
الرتيبات الدفاعية لدول جملس التعاون. وباملقابل تدرك 
دول اخلليج أن السياسة اإليرانية جتاه اخلليج تهدف إىل 
اهليمن���ة عليه، يف ظ���ل غياب توازن اس���راتيجي عربي- 

خليجي –إيراني يف الوقت الراهن. 

ومم���ا يزيد املخ���اوف اخلليجية والعربية، هو الس���عي 
اإليران���ي الدءوب لتعظيم قدراتها العس���كرية التقليدية 
وغري التقليدية، وعلى رأسها الربنامج النووي اإليراني. إن 
هذه املخاوف، اليت تس���تعيد من الذاكرة القريبة جتربة 
العراق والكويت، هي اليت دفعت بعض دول اخلليج إىل 
توقيع اتفاقات أمنية مع عدد من الدول األجنبية – كما 
ذك���ر آنًفا- وعلى رأس���ها الواليات املتح���دة األمريكية 
والس���ماح هل���ا بقواعد عس���كرية دائم���ة، أو على األقل 
اجلوي���ة  ألس���اطيلها  لوجس���تية  وإم���دادات  بتس���هيالت 

.www.aljazeera.net  1( موقع املعرفة شبكة اجلزيرة(

والبحري���ة. كم���ا عق���دت خمتلف دول اخللي���ج صفقات 
تس���لح ضخمة م���ع الواليات املتح���دة األمريكية وغريها 
م���ن الدول الصناعية،  قد تفوق قدرة جيوش���ها الصغرية 
على استيعابها واالستفادة منها. إن هذه النظرة املتناقضة 
للطرفني حول أمن اخلليج ودوله، س���تظل مصدًرا دائًما 

للتوتر بني ضفيت اخلليج العربي.   

- تثوير شيعة اخلليج:
رغ���م اخلالف���ات األيديولوجية يف صف���وف الزعامات 
اإليراني���ة ال���يت هيمنت على ع���رش الثورة من���ذ قيامها، 
ورغم تعقيد املس���رح الديين والسياس���ي يف إيران، إال إن 
اهلدف الذي ظل ثابًتا يف قاموس السياس���ة اإليرانية، هو 
تصدير الثورة إىل دول اجلوار اخلليجي. وميارس الساسة 
اإليراني���ون وما يس���مى )برجال الدين( تب���ادل األدوار يف 
خدمة هذا اهلدف، حتى أولئك الذين يوصفون باملعتدلني، 
خيططون ويعملون لتقوية ودعم األقليات الشيعية يف دول 
اخلليج، وإن اختلفت أساليبهم عن الثوريني املتشددين. 

لقد بات يف حكم املش���تهر، ذهاب اآلالف من ش���يعة 
الس���عودية إىل سوريا كل صيف ومنها إىل إيران، حيث 
تتعاون الس���فارة اإليرانية وس���لطات اجلوازات الس���ورية 
معهم مبنحهم جوازات سفر غري سعودية، أو توضع أوراق 
خارجي���ة ترفق جبوازاتهم يت���م ختم الدخول واخلروج إىل 
إي���ران عليه���ا، ثم تنزع بع���د عودتهم إىل س���وريا. يقضي 
هؤالء الش���باب فرة ش���هرين، يف إيران يتدربون فيها يف 
معس���كرات احلرس الثوري اإليراني على خمتلف أنواع 
األسلحة وفنون القتال، ويتلقون مزيًدا من التعبئة والشحن 
الطائف���ي. كما أن أعداًدا من ه���ؤالء جيري تدريبهم يف 
معس���كرات حزب اهلل يف س���هل البق���اع اللبناني)الواقع 

حتت السيطرة السورية إىل عهد قريب(. 

يقول عادل األسدي ينيا الذي كان سفرًيا لطهران يف 
الربتغال ثم مستشاًرا لوزير اخلارجية يف طهران، وبعدها 
ا إليران يف دبي، ثم طلب اللجوء السياسي يف  قنصاًل عامًّ
بريطانيا عام 2002م: »توجد خاليا إيرانية نائمة يف اخلليج 
حيث تدرب إيران مواطنني من دول خليجية معظمهم من 
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الشيعة، وتتصل بهم ليأتوا إىل إيران، وخيضعوا لتدريب 
عس���كري وأمين، ث���م بعد ذلك يرجعونه���م إىل بلدانهم 
يف وض���ع جاه���ز لتنفيذ م���ا تأمرهم به إي���ران«، ويقول: 
ا، وعملهم اآلن يركز على  »اخلالي���ا النائمة كثرية جدًّ
نقل أخبار وأمور أخرى للحكومة اإليرانية، وستستيقظ 

اخلاليا وفق حاجة احلكومة اإليرانية«.)1( 

وهم يف مطالبهم تلك وحتديهم للسلطات احمللية يف دول 
اخللي���ج، خصوًصا يف البحرين والس���عودية والكويت، 

جي���دون التأيي���د من طه���ران، اليت ال 
يف���ر ق���ادة ه���ذه األقلي���ات وزعماؤها 
م���ن ال���ردد عليه���ا حتت مس���ع وبصر 
س���لطات بلدانه���م، ويف نف���س الوقت 
ال ي���زال جتاره���م الذي���ن يس���يطرون 
عل���ى حصة ضخمة من جت���ارة اخلليج 
يبعثون »خُبُمس���هم« وهباتهم إىل آيات 

ق���م الذين يعي���دون تدوير هذه األم���وال لتصب يف خدمة 
برامج تصدير الثورة.  ومما يندرج يف هذا السياق، ويثري 
جوًّا من التوتر بني دول اخلليج وغريها من الدول العربية 
من جهة، وحكومة طهران من جهة أخرى، الدعم املالي 
والسياسي والعس���كري غري احملدود الذي تقدمه إيران 
ملا يس���مى ب� »حزب اهلل« الش���يعي يف لبنان، الذي يسعى 

إىل السيطرة على املشهد اللبناني. 

يضاف إىل نقاط التماس بني الطرفني، التغلغل الشيعي 
احملم���وم املدعوم من إي���ران - خصوًصا يف ظل حكومة 
الرئيس حممود أمحدي جناد ذي التوجهات الثورية -  يف 
بالد الش���ام كلها ومصر والسودان ودول املغرب العربي 
واليم���ن وغريه���ا، الذي أصبح يف اآلون���ة األخرية حديث 
النخ���ب يف هذه البلدان، وهو موضوع قائم بذاته وجدير 

بالدراسة والرصد والتحليل.   

- الربنامج النووي اإليراني:
تتمس���ك دول اخللي���ج مبب���دأ من���ع إيران م���ن امتالك 
الق���درات النووي���ة العس���كرية، وه���ذا نابع م���ن حقيقة 

)1( حممد سرور زين العابدين؛ صفحات من تارخينا املعاصر: أأيقاظ قومي 
أم نيام ..؟ دار اجلابية لندن، ط1 ، 1428ه� ، ص93.

املوق���ف السياس���ي واملذهيب هلذه الدول، الذي س���يجعل 
منه���ا ومن ش���عوبها الضحي���ة احملتملة واهل���دف الرئيس 
للضغوط السياس���ية والعس���كرية الناجتة ع���ن انضمام 
إيران للنادي النووي، الذي من شأنه إحداث تغيري جذري 
يف مي���زان القوى اإلقليم���ي. كما أن املوق���ع اجلغرايف، 
س���يجعل دول اخلليج ومياه اخلليج أول املتضررين من أي 

تسرب نووي عرضي أو متعمد.

والس���يناريو املفض���ل ل���دول اخلليج، ه���و أن يتمكن 
اجملتم���ع الدولي من تفكيك الربنامج 
النووي اإليراني بالوسائل الدبلوماسية 
والضغ���وط االقتصادي���ة، لك���ن هذا 
اخليار أثبت عدم جدواه عرب السنوات 
املاضية؛ نتيجة التشبث اإليراني بهذا 
الربنام���ج. وم���ا ختش���اه دول اخلليج، 
إىل  إس���رائيل  أو  أمري���كا  تلج���أ  أن 
خي���ار العمل العس���كري ملنع طه���ران من امت���الك هذا 
السالح االسراتيجي، وهو اخليار الذي قد يشمل مواقع 
التخزين ومنش���ئات تصنيع ومنصات الصواريخ اإليرانية 
بعيدة املدى، وذلك ملن���ع قيام إيران بعمل انتقامي فوري. 
لك���ن دول اخللي���ج تدرك أن إي���ران وإن عجزت عن منع 
الضربة احملتملة ملنشئاتها، فإنها ستنتهج اسراتيجية رد 
الفع���ل االنتقامي، الذي قد يس���تهدف الدول اخلليجية، 
اليت هدد أكثر من مس���ئول إيراني باس���تهدافها إن هي 
قدم���ت أي تس���هيالت ألمري���كا. ولذلك ف���دول اخلليج 
ستكون حذرة من اس���تخدام أمريكا ألراضيها لتنفيذ 
اهلجوم احملتمل، وهي تؤكد دائًما على اخليار الس���لمي 

حلل هذه املشكلة.)2(

 تأث���ري التغلغل اإليراني يف الع���راق على املصاحل 
السياسية لدول اخلليج:

الق���وات  بأي���دي  بغ���داد  س���قطت  2003/4/9م  يف 
األمريكي���ة وحلفائها، وتش���كل جملس احلكم الذي 
س���يطرت عليه األحزاب الشيعية اليت تأسست وارتبطت 

)2( مصطفى العاني؛ املوقف احملتمل لدول جملس التعاون اخلليجي جتاه 
سيناريو العمل العسكري ضد املنشئات النووية اإليرانية.  مركز اخلليج 

لألحباث ط1 ، 2004م.

والس���يناريو املفضل لدول اخلليج، هو 
أن يتمكن اجملتمع الدولي من تفكيك 
الربنام���ج النووي اإليراني بالوس���ائل 
الدبلوماس���ية والضغوط االقتصادية، 
لكن هذا اخليار أثبت عدم جدواه عرب 

السنوات املاضية.



الباب الثاني : ملف التقرير

التقرير االسرتاتيجي السادس 128

بإيران أثناء فرة املعارضة لنظام صدام حسني. فاجمللس 
األعلى اإلس���المي العراقي أسس���ته املخاب���رات اإليرانية 
س���نة 1982م إبان احلرب مع الع���راق، وغالب مكوناته 
م���ن اجلماعات املنفية يف إيران، ويرتبط مع هذه األخرية 
بوشائج ثقافية وعاطفية، وأتباعه من املنبهرين بالنموذج 
الث���وري اإليراني. وعائل���ة احلكيم اليت تس���يطر عليه، 
عائلة إيرانية، وأول ش���يء طالب به عبد العزيز احلكيم 
ح���ني اس���تلم دورة جملس احلكم، ه���و تعويض إيران ب� 
100 مليار دوالر عن احلرب اليت دارت بينها وبني العراق، 
بينم���ا يطالب الدول العربية بإلغاء ديونها! وحزب الدعوة 

إيراني التأسيس واالنتماء، وأول قرار 
اختذه اجلعف���ري عند تولي���ه الوزارة: 
إط���الق 400 معتق���ل إيران���ي، بينم���ا 
كانت س���جونه تعج وتض���ج مبعتقلي 
أهل السنة العراقيني. واملرجع الشيعي 
األعل���ى »عل���ي السيس���تاني« إيران���ي 
م���ن مدينة سيس���تان، وحيم���ل جواز 

س���فر إيراني، وقد أصدر فتواه الش���هرية بتحريم مقاومة 
االحتالل األمريكي للعراق. 

حرص األمريكان على إطالع إيران والتنسيق معها يف 
غزو بغداد، والطلب منها عشية الغزو – عرب عمالئها يف 
العراق- حتريك امليليش���يات الشيعية اليت دربها احلرس 
الث���وري اإليراني، ومن أهما فيلق ب���در )25 ألف مقاتل( 
التاب���ع للمجل���س األعلى، وذلك للس���يطرة على األراضي 
العراقي���ة يف اجلنوب، بعد أن يعربها اجليش األمريكي 

حنو بغداد.  

ويأت���ي ه���ذا التع���اون األمريك���ي اإليراني اس���تجابة 
لدع���وات عدد م���ن الكتاب واملخطط���ني األمريكيني، 
الذين طاملا كتب���وا الكتب واملقاالت اليت تدعو اإلدارة 
األمريكي���ة لضرورة التفاهم والتع���اون مع إيران، وعلى 
رأسهم ثالثة من كبار العقول االسراتيجية األمريكية، 
ه���م » زبغنيو برجينس���كي« و »برنت س���كوكروفت« 
مس���اعدا الرئيس األمريكي لألمن القومي الس���ابقني، 
و »ريتش���ارد مرييف« سفري أمريكي سابق ومساعد وزير 

اخلارجية لشؤون الشرق األدنى وجنوب آسيا.)1( 

لقد تبني هلؤالء املفكرين عرب قراءتهم للتاريخ ورصدهم 
وحتليلهم يف مراكز دراس����اتهم االس����راتيجية، أن الشيعة 
عموًم����ا والف����رس منه����م على وج����ه التحديد، برغ����م اجللبة 
أمري����كا  ض����د  يصدرون����ه  ال����ذي  والضجي����ج  اإلعالمي����ة 
وإس����رائيل، إال إنهم – إذا تعلق األمر بالتحالف مع األجنيب 
للهيمنة على أهل الس����نة وعلى الع����رب وقهرهم- فهم حلفاء 
أوفي����اء يوث����ق بهم. وهذا م����ا حدث فعاًل بعد س����قوط بغداد؛ 
إذ حتال����ف الصليبيون واليهود مع الف����رس الصفويني، ضد 
العرب من أهل الس����نة يف حرب إبادة وتطهري عرقي بش����ع، 
االغتي����االت  وف����رق  املخاب����رات  وعاث����ت 
اإليراني����ة بأه����ل الس����نة قت����اًل وفس����اًدا 
حتت مس����ع وبص����ر الق����وات األمريكية 

والربيطانية. 

إن هذا التحالف القذر بني الرافضة 
وأعداء األمة هي احلقيقة اليت كشف 
عنها بنظرته الثاقبة وأملعيته املعروفة ش���يخ اإلس���الم ابن 
تيمي���ة، قب���ل أن يعرفه���ا دهاقن���ة الغ���رب ومفكروهم، 

ولكنَّ قومي ال يقرأون، يقول رمحه اهلل:

»... فالرافض���ة يوالون من حارب أهل الس���نة واجلماعة 
ويوال���ون التت���ار والنص���ارى، وق���د كان بالس���احل بني 
الرافضة وبني الفرنج مهادنة حتى صارت الرافضة حتمل 
إىل قربص خيل املس���لمني وسالحهم، وغلمان السلطان، 
وغريهم من اجلند والصبيان، وإذا انتصر املسلمون على 
التت���ار أظه���روا املآمت واحل���زن، وإذا انتص���ر التتار على 
املس���لمني أظه���روا الفرح والس���رور....« إىل أن قال رمحه 

اهلل: »والرافضة شر الطوائف املنتسبني إىل القبلة«.)2( 

وقف���ت الدول العربية وعلى رأس���ها دول اخلليج العربي 
موق���ف املتفرج مما جيري يف الع���راق، بل إن بعضها مد 
يد العون للمحتل إلس���قاط النظام العراقي الس���ابق. وإذا 

)1( د.عبد اهلل النفيسي؛ احلسبة االسراتيجية يف العراق. ورقة يف مؤمتر 
نصرة الشعب العراقي، اسطنبول –تركيا، ذوالقعدة 1427ه� ص67. 

)2( شيخ اإلسالم ابن تيمية؛ جمموع الفتاوى  636/28 - 638. 

أول شيء طالب به عبد العزيز احلكيم 
حني اس���تلم دورة جمل���س احلكم، هو 
تعويض إي���ران ب� 100 ملي���ار دوالر عن 
احلرب ال���ي دارت بينها وبني العراق، 
بينم���ا يطالب ال���دول العربي���ة بإلغاء 

ديونها !
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كان الضعف الذي تعيش���ه دول اخللي���ج منعها من دعم 
مقاومة أهل السنة للمحتل الذي مّكن هلؤالء الشعوبيني 
املوتورين يف بالد الرافدين، فلم يكن هناك مربر واقعي 
وال اس���راتيجي للتخل���ي عن أهل الس���نة، ول���و من أجل 

مصلحة ومستقبل الدول اخلليجية نفسها. 

لق���د ح���ذر الغيورون طوي���اًل من خطورة ترك الس���احة 
العراقية لالس���تفراد اإليراني الش���يعي، الذي يسعى من 
خالل التفاهم مع احملتل األمريكي، إىل ضمان املصاحل 

الدينية والسياسية واالقتصادية اإليرانية. 

والس���ؤال املهم يف املرحل���ة الراهنة، هل ف���ات األوان؟ 
وهل َقَدُر أهل الس���نة يف اخللي���ج أن يفقدوا إخوانهم من 
عرب الس���نة يف الع���راق إىل األبد؟ أم أن���ه جيب إنقاذ ما 
ميك���ن إنق���اذه، وأن���ه ال يزال هن���اك هامش أم���ام دول 

اخلليج للمناورة؟         

ي���رى الباحث، أنه بالرغم من وجود ق���دٍر من التفاهم 
اإليران���ي - األمريك���ي ح���ول مس���تقبل الع���راق، إال إن 
أمريكا ستظل قلقة من سيطرة اجتاه أيديولوجي واحد 
على منطقة هي األهم بالنس���بة هل���ا؛ لذا فهي تبحث عن 
طرف سين قوي يكون شريًكا يف حكم العراق، حتى 
لو كان هذا الطرف ممن ش���ارك يف مقاومة االحتالل، 
لكنه يؤمن مببادئ اللعبة السياس���ية. يؤيد هذا الرأي، 
احمل���اوالت املتك���ررة من قب���ل األمريكي���ني يف العراق 
لالتص���ال ببعض املقرب���ني من فصائل املقاوم���ة العراقية 
املؤث���رة، لي���س من أج���ل إيق���اف املقاومة ال���يت أنهكت 
أمري���كا وأس���قطت هيبته���ا وغطرس���تها فحس���ب، بل 
ومن أجل ترتيب البي���ت العراقي وضمان التوازن العرقي 
والطائف���ي فيه. فال ي���زال – يف تقديري- هناك فس���حة 
من الوقت وفرصة لدى دول اخلليج، خصوًصا السعودية 
ذات الثق���ل الدول���ي واإلقليمي والقبول ل���دى الكيانات 
واألط���راف الس���نية العربي���ة يف العراق، ال ت���زال فرصة 
اللحظات األخرية، اليت يلملم فيها بوش ملفاته الس���وداء 
مغ���ادًرا بيته األبي���ض، لفرض وجود فاع���ل وقوي لعرب 
أهل السنة يف حكم ومستقبل العراق، من أجل مستقبل 

اخلليج العربي ودوله واستقراره. 

إن���ه ال ي���زال – يف تقدي���ري – هناك متس���ع من الوقت 
لدول اخلليج وحميطها العربي أن تبادر لتفرض لنفس���ها 
– مب���ا متل���ك م���ن أوراق – دوًرا أك���رب يف التأث���ري على 
جمري���ات األم���ور داخ���ل الع���راق، عل���ى األقل م���ن أجل 
التخفي���ف م���ن النف���وذ واهليمن���ة اإليراني���ة على املش���هد 
السياس���ي العراقي. ميكن أن مت���ارس دول اخلليج هذا 
التأثري، عرب الدعوة لتجمع سياس���ي س���ين، تستثمر فيه 
املكتس���بات اليت حققتها املقاومة السنية، وتشرك فيه 
قوى املقاومة، وغريها من الكيانات الس���نية اإلسالمية 
والوطني���ة املعتدلة، يكون هذا التجمع ش���ريًكا فاعاًل 

والعًبا رئيًسا يف املعرك السياسي العراقي. 

إن سيناريوهات املستقبل السياسي العراقي احملتملة، هي 
بقاء الدور اهلامش����ي املعطى حالًيا ألهل السنة، واستمرار 
هيمنة القوى واألحزاب والكيانات الش����يعية على املش����هد 
السياس����ي العراق����ي، بتحالفها مع القوميني والش����يوعيني 
األكراد، أو فرض الفيدرالية السياس����ية، اليت يس����تولي 
فيها شيعة إيران على منابع النفط يف اجلنوب، واألكراد 
على نفط الشمال، ويبقى أهل السنة كياًنا ضعيًفا فقرًيا 
يف وس����ط الع����راق. ويف الس����يناريو األخري حتق����ق أمريكا 
تقدًما يف تطبيق نظامها الشرق أوسطي حنو تقسيم العراق 
كمدخل لتقس����يم دول عربية أخرى كالسعودية أو مصر 
أو السودان أو غريها، وهو املشروع الذي ساهمت املقاومة 

العراقية السنية حتى اآلن بإفشاله. 

إن أيًّا من هذه السيناريوهات سيشكل تهديًدا مباشًرا 
لدول اخلليج والعامل العربي ككل، وسيعين بالضرورة 
عبور املد اإليراني الصفوي الفارسي شط العرب وزحفه 

أكثر حنو قلب اجلزيرة العربية. 

املقبلة...أيهم���ا  املرحل���ة  يف  اإلقليم���ي  النظ���ام 
يستوعب اآلخر، إيران أم دول اخلليج؟

يبدو هذا الس���ؤال س���اذًجا بدرجة كافية، إذا نظرنا 
عرب نافذة الواقع الذي تعيش���ه املنطق���ة اليوم، فاجلواب 
بال ش���ك حمس���وم لصاحل إيران. وحت���ى ال ُيتََّهم الباحث 
بالتش���اؤم، فسأذكر جمرد إش���ارات ومعامل تبني حجم 
الفج���وة بني الطرفني، وق���وة وأهمي���ة األوراق واخليوط 
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اليت ميس���ك بها كل منهما، وقد ذكر بعضها تفصياًل 
يف ثنايا هذا البحث، والرتيب هنا غري مقصود:

- احتالل إيران للج���زر العربية والعجز اخلليجي التام 
عن القيام بأي حترك إجيابي.

- التحك���م اإليران���ي الت���ام مبضيق هرم���ز الذي مير 
عربه نفط اخلليج وبضائعه.

- االنفج���ار الس���كاني والوج���ود الش���يعي الكثيف 
ح���ول منابع النفط، ويف املناط���ق احليوية يف دول اخلليج 
والعالق���ات اإليرانية املنظمة بهذه الكيانات، والش���حن 

الثوري والطائفي الذي ميارس عليها. 
- اجلاليات اإليرانية الكبرية، خصوًصا يف دول جنوب 
اخلليج كعمان ودولة اإلمارات، والثقل االقتصادي هلذه 

اجلاليات.

- التغلغ���ل اإليراني يف العراق واإلدارة ش���به املباش���رة 
لش���ئونه ع���رب احلكوم���ة العراقي���ة الطائفي���ة، والغياب 

اخلليجي والعربي املريع عن هذا املشهد.  

- الربنام���ج الن���ووي اإليران���ي، واحتمالي���ة احلص���ول 
على الس���الح النووي الذي س���تكون دول اخلليج والدول 
العربي���ة أول املهددي���ن ب���ه. يف الوقت ال���ذي ال متلك دول 
اخللي���ج – وال أي دول���ة عربية- حتى جم���رد القرار للبدء 

بربنامج مماثل. 

- التباي���ن ب���ني دول اخللي���ج يف املوق���ف م���ن إي���ران، 
واستش���عار اخلطر الذي تش���كله عل���ى املنطقة، فعمان 
وقط���ر حتلقان – من���ذ قيام الث���ورة - يف أحيان كثرية، 

خارج السرب اخلليجي.

- التسلح اإليراني احملموم منذ توقف حربها مع العراق، 
وترسانة األس���لحة اليت مجعتها من الشرق والغرب، إىل 
جانب األس���لحة األمريكية واألوروبية واإلسرائيلية اليت 
تش���ريها من الس���وق الس���وداء. مقابل حمدودي���ة قدرات 
وتع���داد جي���وش دول اخللي���ج، رغ���م صفقات األس���لحة 

الضخمة اليت تربمها مع الدول الغربية.  

- التصني���ع والتطوي���ر اإليران���ي املس���تمر لألس���لحة 
التقليدية، والصواريخ طويلة املدى والصواريخ البالستية 

قصرية املدى، والدبابات والطائرات بدون طيار واألسلحة 
الكيماوية والبيولوجية وغريها، يف الوقت الذي ال يوجد 
أي مصانع أسلحة ذات بال يف دول اخلليج العربي، سوى 
مصنع أو اثنني لتجميع البنادق التقليدية وتعبأة الذخرية.    

- الت���داول عل���ى الس���لطة يف إي���ران ووج���ود األجه���زة 
الرقابية على أداء احلكومة، يف مقابل احلكم األسري 
يف دول اخللي���ج، وتنفُّذ القوى العلماني���ة والليربالية اليت 

تسوق للمشروع الغربي. 

- العالق���ات اإليرانية الس���رية مع أمريكا وإس���رائيل 
اليت مل تعد تسرًّا ميكن إنكاره أو جتاهله. 

- امل���د الش���يعي اإليراني يف لبنان ودول الش���ام ومصر 
والس���ودان وإفريقي���ا واليم���ن، مبا ميثله ذل���ك من إقامة 

حزام شيعي يطوق اجلزيرة العربية ودول اخلليج.

- التفوق السكاني اإليراني الذي يتجاوز ثالثة أضعاف 
س����كان ال����دول اخلليجية، مبا يش����كله ذل����ك من جيش 
وقطاع����ات حربية كبرية، وكفاءات عس����كرية وعلمية 
وتقني����ة، مبا فيه����ا العق����ول والعلماء الذين اس����تقدموا من 
الدول املس����تقلة بعد تفكك االحتاد الس����وفيييت السابق، 
ومنحوا االمتيازات واحلوافز إىل جانب اجلنسية اإليرانية.  

م���ا ذكر أع���اله، ال يعين بطبيعة احل���ال، أن الصورة 
وردي���ة مش���رقة يف اجلانب اإليراني، وس���وداء معتمة من 
الط���رف اخلليج���ي. فل���دى إي���ران إش���كاالتها العديدة 
والعميقة، ويف الوقت نفس���ه، ميس���ك اجلانب اخلليجي 
ببعض خيوط اللعبة، إن أحسن حتريكها واستخدامها. 

وميكن اإلشارة إىل ذلك فيما يأتي:      
- تعي���ش إي���ران تدهوًرا اقتصاديًّا مس���تمرًّا، منذ قيام 
الثورة وم���ا تبعها من التدمري الذي طال كافة قطاعاتها 
أثناء حرب اخلليج األوىل، واإلنفاق العس���كري الضخم 
ينهك ميزانيتها املعتمدة بش���كل شبه كلي على النفط 
ال���ذي تتذبذب أس���عاره كثرًيا، ويتناق���ص خمزونه لدى 
إيران، وإن كانت احتياطياتها من الغاز ال زالت مرتفعة. 
والديون اخلارجية تلتهم جزًءا معترًبا من مداخيل النفط، 
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يضاف إىل ذلك اإلنفاق السخي على حزب اهلل وغريه من 
جهود تصدير الثورة ونش���ر التش���يع يف العامل، والبطالة 
احلقيقي���ة واملقنعة تتج���اوز 30%. كما أن احلصار الذي 
تفرض���ه أمري���كا وجمل���س األم���ن عل���ى إيران بس���بب 

برناجمها النووي، حيد من تنفيذ خططها التنموية. 

- وال يع���ين بالض���رورة أن���ه م���ن مصلح���ة دول اخلليج 
اختناق إيران اقتصاديًّا؛ ألن ذلك قد يدفعها إىل مزيد من 
التط���رف، وإمنا املطلوب أن تس���تثمر دول اخلليج احلالة 
املردي���ة لالقتصاد اإليراني لفرض ن���وٍع من التنازالت يف 
سياس���اتها اخلارجية جتاه دول املنطقة، واحلد من محى 

التسلح اليت تنتابها.

- الص���راع بني األحزاب اإليرانية 
الشيعية ذات التوجهات األيديولوجية 
املتناقض���ة أحياًن���ا، حمت���دم عل���ى 
الس���لطة يف إي���ران، وتع���دد أجهزة 
الدولة من س���لطة مرشد الثورة إىل 
جممع تش���خيص مصلح���ة النظام، 
ومن مؤسس���ة الرئاس���ة إىل جملس 

صيانة الدستور، وكذلك التباين والتنافس بني احلرس 
الثوري واجليش النظامي، حيد من قدرة النظام اإليراني 
على اختاذ قرارات خارجية كربى ويتيح ملن حيس���ن فن 

السياسة، اللعب على وتر هذه التناقضات والتباينات.

 - إن أخطر القضايا – يف نظري - اليت جيب على دول 
اخلليج أن توليها االهتمام الكايف، هو التغلغل اإليراني 
يف صف���وف األقليات الش���يعية اخلليجي���ة. وال يتصور أن 
تكون ه���ذه الدول بأجهزة مباحثه���ا وخمابراتها - اليت 
رمب���ا تكون أكثر أجهزة الدولة فاعلية- غافلة عن مثل 
ه���ذا االخ���راق اخلط���ري، إال إن املطلوب ه���و املزيد من 
احلذر، ودراسة سبل استيعاب هذه األقليات يف حميطها 

السين، وعزهلا عن تأثري عمالء إيران املتطرفني.       

- التواص���ل اإلجياب���ي مع أهل الس���نة يف إي���ران الذين 
تبلغ نس���بتهم 30% من س���كان إيران، وهم مضطهدون 
وال يتمتعون بأبسط ما يتمتع به شيعة اخلليج من حقوق، 

وم���ع ع���رب األح���واز، الذي���ن وإن تش���يع كث���ري منه���م؛ 
نتيج���ة البطش الذي ُمورس عليه���م من ِقَبل احلكومات 
ش���ون ومسلوبة حقوقهم؛  اإليرانية املتعاقبة، إال إنهم مهمَّ
نتيج���ة التعصب الفارس���ي املقيت ال���ذي متيزت به – وال 
تزال - ثورة اخلميين. والضغط الدبلوماس���ي واإلعالمي 
على إيران من أجل االعراف بهم، واملطالبة حبقوقهم يف 

احملافل واملنظمات الدولية.

- متلك دول اخلليج عمًقا اسراتيجيًّا عربيًّا وإسالميًّا، 
ميكن اس���تثماره لصاحلها، ومزامحة النفوذ اإليراني، 
خصوًصا لدى الدول والشعوب الفقرية، ولدى السعودية - 
على وجه التحديد- مبكانتها الدينية واالقتصادية، ثقل 
عربي وإس���المي على املستويني الرمسي 
والش���عيب ال تس���تطيع إي���ران منافس���تها 

فيه، لو أحسنت استثماره. 

يف  اإليران���ي  التدخ���ل  م���ن  احل���د   -
الع���راق، ع���رب تقوية أهل الس���نة ومدهم 
بالدع���م امل���ادي والسياس���ي، والضغ���ط 
على أمريكا ملنحهم مزيًدا من السلطة، 
وقطع الطريق على مش���اريع التقسيم اليت ُيراد منها خنق 

عرب أهل السنة وتهميشهم. 

- اس���تثمار مداخي���ل النف���ط املرتفع���ة لتحقي���ق تنمية 
حقيقي���ة لش���عوب دول اخللي���ج يف اجمل���االت التعليمي���ة 
والصناعي���ة والتقنية، والتفكري اجلاد بامتالك أس���لحة 
ال���ردع االس���راتيجية، وبن���اء جي���ش أو جي���وش خليجية 
بناًء إميانيًّا س���ليًما تس���تطيع معه صنع ت���وازن عقدي مع 

الكيانات العسكرية اإليرانية املؤدجلة. 

- تب���ين القضايا العربية واإلس���المية بص���ورة إجيابية 
وفاعل���ة، بعي���ًدا عن املكاس���ب الش���خصية والفرقعات 
اإلعالمي���ة، ودعم حركات التحرر الش���عبية ذات الثقل 
اجلماهريي والش���عيب، ومزامحة النفوذ اإليراني لديها، 
ب���داًل م���ن االكتف���اء بالتعامل م���ع الس���لطات الرمسية، 
كما هو احلال يف فلس���طني والع���راق ولبنان والصومال 

وأفغانستان وغريها.

ا،  تعيش إيران تدهوًرا اقتصاديًّا مستمرًّ
منذ قيام الثورة وما تبعها من التدمري 
الذي طال كافة قطاعاتها أثناء حرب 
اخللي���ج األوىل، واإلنف���اق العس���كري 
الضخ���م ينه���ك ميزانيته���ا املعتم���دة 
بش���كل ش���به كلي على النف���ط الذي 

تتذبذب أسعاره كثرًيا
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- إقامة جامعات إسالمية يف خمتلف 
بلدان العامل اإلس���المي ُتعَنى بتخريج 
الدعاة املخلصني املعتدلني من خمتلف 
اجلنس���يات، ومن َث���م تبنيهم ودعمهم 
لنش���ر العقيدة الصحيحة، والتحذير 
عل���ى  الطري���ق  وقط���ع  الب���دع،  م���ن 

إي���ران اليت تس���تجلب آالف الطالب من البل���دان العربية 
واإلس���المية الفقرية ومن األقليات اإلسالمية يف العامل، 
إىل اجلامع���ات اإليراني���ة يف طهران وقم ومش���هد وتربيز 
وأصفه���ان وغريها، ليتعرض���وا طيلة حياته���م اجلامعية 
لعمليات غسيل فكري وعقدي مدروسة ومقننة، يعودون 
بعدها إىل بلدانهم دعاة للتشيع مدعومني ماديًّا وفكريًّا 
من الس���فارات اإليرانية يف بلدانه���م اليت تعمل كمعاقل 

وقالع لتصدير الثورة وبّث املذهب الشيعي. 

- ع���دم الرك���ون إىل الوالي���ات املتح���دة األمريكي���ة 
وغريها من القوى الغربية أو الش���رقية، فهذه الدول تدور 
حول نفسها، وال تعين هلا قيم العدالة واحلقوق املشروعة 
ش���يًئا إذا تعارض���ت م���ع مصاحله���ا الذاتي���ة. وكثرًيا ما 
تلتق���ي مصاحل النص���ارى واليهود مع مص���احل الرافضة 
والف���رس، -كم���ا ذكر ش���يخ اإلس���الم- وعندها، لن 
تك���ون معاه���دات احلماية اليت وقَّعته���ا دول اخلليج مع 

هذه الدول، أمثن من الورق الذي ُكتبت عليه.  

- لن تستطيع دول اخلليج الصمود أمام إيران ومواجهة 
أطماعه���ا التوس���عية املبنية على عقيدته���ا الطائفية اليت 
جتّرها من عمق التاريخ الفارس���ي والصفوي، بدس���اتري 
مش���وهة ومهلهل���ة، وال بعروش وكيان���ات قبلية ضيقة، 
فالن���اس مس���تعدون للتضحي���ة فق���ط، م���ن أج���ل دينهم 
ومبادئه���م وعقيدته���م، ال���يت على ه���ذه ال���دول رعايتها 
ومحايته���ا من دع���اة العلمنة والليربالي���ة والتغريب؛ الذين 
ينخ���رون يف اجملتمعات اخلليجية احملاِفظة، وال خيجلون 
م���ن الروي���ج ألفكاٍر ونظ���ٍم غربية فاش���لة، عفى عليها 

الزمن، وتهاوت يف عقر دارها.

- دعم وتش���جيع وس���ائل اإلع���الم اجلماهريية الناطقة 
مبختلف اللغات )مبا فيها الفارس���ية(، ملخاطبة الشعوب 

العربية واإلس���المية والوصول إليها يف 
عقر دارها، ونش���ر العقيدة اإلسالمية 
الصحيح���ة، ومزامحة امل���د اإلعالمي 
الرافضي املوجه، الذي حياول الوصول 
بالثورة إعالميًّا ما عجزت عن حتقيقه 

ميدانيًّا على األرض.

متل���ك دول اخلليج عمًقا اس���رتاتيجيًّا 
اس���تثماره  ميك���ن  وإس���الميًّا،  عربيًّ���ا 
لصاحلها، ومزامح���ة النفوذ اإليراني، 
والش���عوب  ال���دول  ل���دى  خصوًص���ا 

الفقرية
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معلومات إضافية

اخلليج العربي.. نبذة جغرافية:
كتل���ة مائي���ة )ش���بيهة بالُكْلية( تقع يف جنوب غربي آس���يا بني إيران وش���به اجلزيرة العربي���ة. ويصل مضيق هرمز 
ب���ني اخللي���ج العربي وخليج عمان الذي يعد ذراًعا للمحيط اهلندي. يبلغ ط���ول اخلليج حوالي 800 كم، وعرضه حنو 
200ك���م، وتق���در مس���احته بنحو 260.000 ك���م2، ويبلغ اخنفاض أعم���ق نقطة فيه 90 مًرا ح���ول مدخله اجلنوبي 
عند مضيق هرمز. أما طول س���احله الغربي )العربي( فيبلغ 1800كم، بينما يبلغ طول س���احله الش���رقي )الفارس���ي( 
1200كم. حتده من الش���مال، الش���مال الشرقي، والش���رق إيران؛ بينما حتده من اجلنوب الشرقي واجلنوب كل من 
ُعمان واإلمارات العربية املتحدة، وحتده من اجلنوب الغربي والغرب كل من السعودية وقطر، وتقع كل من الكويت 
والعراق على أطرافه الشمال غربية، بينما تقع البحرين ضمن مياهه الغربية مشال قطر. ويسكن العرب على ضفيت 

اخلليج، سواء يف القسم الغربي )دول اخلليج والعراق(، أو من الشرق يف إقليم عربستان )األحواز ولنجة(.

شكل )1( خريطة اخلليج العربي

اخلليج العربي... حملة تارخيية:
قامت على ضفاف اخلليج العربي عدد من احلضارات القدمية، كان أبرزها، دول س���امر وبابل وآش���ور وعيالم يف 
رأس اخلليج. وظلت اجلزيرة العربية س���احة صراع بني كتلتني إحداهما ش���رقية هي اإلمرباطورية الفارسية واألخرى 
غربية وهي اإلمرباطورية البيزنطية الرومانية. وقد كانت منطقة النزاع – الذي دام مخسة قرون- تركز عند اجلزء 

Ì�ËÜ}<sÈ◊§]<ÍeÜ√÷]<
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الش���مالي م���ن منطق���ة اخلليج، حيث كانت أعالي دجل���ة والفرات متثل احلدود الفاصلة ب���ني اإلمرباطوريتني. أما يف 
اجلنوب فقد كانت القبائل العربية خاضعة مللوك اليمن من بين شيبان، الذين بسطوا نفوذهم بعد ذلك على اجلزيرة 

العربية بعد أن متكنوا من هزمية الفرس يف معركة )ذي قار(.

يرجع الوجود العربي يف اخلليج إىل عصر العمالقة الذين هم أوالد عيالم بن الوذ، وأوالد طسم بن الوذ، الذين يرجع 
نسبهم إىل يعرب بن قحطان – أصل العرب العاربة- الذين استقروا يف البحرين واختذوا منها وطًنا هلم.

ويف عصر اخللفاء الراشدين، كان اخلليج العربي مسرًحا ومنفًذا للفتوحات اإلسالمية اليت أطاحت بدولة الفرس 
اجملوس���ية، ونش���رت اإلسالم يف املش���رق الوثين الذي ما لبث أن انضوى حتت راية الدولة اإلسالمية. واستمرت أهمية 
منطقة اخلليج كمركز للتجارة واملالحة إبان العصر األموي، ومن بعده العصر العباس���ي الذي انتقلت عاصمته إىل 
بغ���داد، إىل أن اجتاحها املغول س���نة 656ه�، وس���قطت على إثره الدولة العباس���ية اليت خلفتها دوي���الت عرقية وقبلية 

متصارعة.      

يبدأ تاريخ اخلليج العربي احلديث بظهور الربتغاليني يف مطلع القرن السادس عشر امليالدي بعد أن جنحوا يف اكتشاف 
طريق رأس الرجاء الصاحل بقيادة »فاس����كو دي جاما«. متكن الربتغاليون من الس����يطرة على طرق التجارة وقضوا على 
مملك����ة هرمز، أهم املراكز التجارية املزدهرة يف اخلليج. فكانوا هم أس����ياد املوق����ف يف اخلليج العربي، خالل القرن 
الس����ادس عش����ر، وكانوا يسيطرون على جتارة احلرير مع إيران، رغم احملاوالت غري الناجحة للعثمانيني األتراك لعرقلة 
ه����ذه التج����ارة. ويف نهاية ذلك القرن، كانت أنظار اإلنكليز تتطلع إىل إمكانية املس����اهمة يف التجارة بني اهلند وإيران، 

إىل أن ُتوجت تلك التطلعات واألعمال التجسسية الربيطانية بإنشاء شركة اهلند الشرقية الربيطانية عام 1600م. 

شكل )2( خريطة توزيع القبائل العربية يف منطقة اخلليج العربي يف القرن الثامن
املصدر: موسوعة مقاتل من الصحراء 
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فش���لت حم���اوالت الربتغالي���ني يف منع اإلنكليز من مش���اركتهم يف نهب خريات املنطقة، حتى اس���تطاع اإلنكليز 
بتحالفهم مع اهلولنديني، ومبس���اعدة ش���اه إيران وس���لطان عمان من قهر الربتغاليني وإخراجهم من اخلليج نهائيًّا عام 
1652م. واس���تمرت القوتان االستعماريتان اجلديدتان يف سلب مقدرات املنطقة، وحرمان سكانها األصليني -العرب 
القاطن���ني عل���ى س���احل عمان - الذي���ن جلئوا إىل أعم���ال القرصنة البحرية. بدأت املنافس���ة السياس���ية والتجارية بني 
القادمني اجلدد - اهلولنديني واإلنكليز – ويف مرحلة الحقة الفرنسيني، حتى استطاعت بريطانيا حسم هذا التنافس 

لصاحلها واالنفراد باملنطقة، وبسط نفوذها خالل القرن التاسع عشر على معظم أجزاء اخلليج. 

ويف مطلع القرن التاس���ع عش���ر، قامت حركات مقاومة عربية حتاول إبعاد النفوذ الربيطاني عن اخلليج العربي، 
وذلك بقيادة القواس���م على الس���احل الش���مالي، وقبيلة بين بوعلي يف س���لطنة مس���قط، واس���تمر الصراع بني القوى 
والقبائل العربية وبريطانيا أكثر من نصف قرن حتى استطاعت هذه األخرية من إخضاع هذه القبائل وعقد معاهدات 
لة لدولة اإلمارات العربية املتحدة حالًيا،  صلح ومحاية، ختضع مبوجبها مش���يخات اخلليج – اإلمارات الس���بع املشكِّ
إىل جانب البحرين وقطر والكويت -  لسلطة بريطانيا العظمى وهيمنتها، مقابل محاية هذه الدويالت من أي اعتداء 

حملي أو أجنيب، وظلت األمور على هذا الوضع حتى خروج بريطانيا نهائيًّا من املنطقة عام 1971ه�. 

املصادر:
- املوسوعة العربية العاملية ج10 ص158.

- شيخة غامن القحطاني،  توازن القوى بني دول جملس التعاون اخلليجي، مؤسسة شباب اجلامعة اإلسكندرية، 1997م ص57.

- جون باجوت غلوب، الفتوحات العربية الكربى، تعريب وتعليق خريي محاد، بغداد، ص23.
- د.حممود علي الدود، اخلليج العربي والعالقات الدولية، معهد الدراسات العربية العاملية، دار املعرفة، ج1.
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خب���الف الش���يعة، ف���إن دول اخلليج العرب���ي ال تضم أقليات أخ���رى جديرة باالنتباه، ومن الصعب ذكر نس���ب 
سكانية حمددة للشيعة يف دول اخلليج الست؛ نظًرا لتعدد املصادر واختالف األسس -والنوايا أيًضا- اليت ُبنيت 

عليها التقديرات، وبصورة عامة مييل الشيعة دوًما إىل تضخيم نسبتهم العددية.
نية احلاكمة  يزعم ناش���طون ش���يعة بأن ما يعتربونه اضطهاًدا مستمًرا هلم يدفعهم إىل التمرد على األنظمة السُّ
بصورة دورية، وحبس���ب الس���نة فإن طبيعة التمرد والرفض املوجودة لدى الش���يعة جتعل م���ن الضروري معاملتهم 

بأسلوب خاص يتسم باحلذر واملراقبة؛ حفاًظا على األمن واالستقرار.
وهناك منظومة متبادلة من الفعل ورد الفعل بني األقليات الش���يعية والس���لطات احمللية، ويف كثري من األحيان 
كانت تلك األقليات حتمل أفكاًرا ثورية رافضة للحكم السين؛ حبيث إنه يصح القول بأن أداء احلكومات مل 

يكن بالضرورة طائفيًّا، ولكنه »احرازي«، وقد تشوبه أخطاء يف بعض الفرات.
ويتنوع التهديد الذي يلوح به قادة الش���يعة يف حال مل تتم االس���تجابة ملطالبهم ما بني عودة العنف، أو اش���تعال 

حرب طائفية، أو طلب تدخل دولي من األمم املتحدة، أو الواليات املتحدة.
على الصعيد السياس���ي؛ فإن املتأمل يف مرحلة نش���أة األحزاب الثورية الش���يعية يلحظ أن أغلب جيل املؤسسني 

وامللهمني مل يكونوا خليجيني، وبعضهم مل يكونوا عرًبا من األساس.
ويبدو بوضوح تواصل األجهزة اإليرانية مع األحزاب الش���يعية يف اخلليج، س���واء مت ذلك التواصل مباشرة أم عن 
طريق وس���يطها الرئيس حزب اهلل اللبناني،كما حتظى القضايا املتعلقة بإيران أو الش���يعة عموًما بأولوية مطلقة 

لدى شيعة اخلليج من حيث متابعتها، والتفاعل معها بشتى األساليب.
ويبق���ى أن قضي���ة اندماج األقلية الش���يعية يف جمتمع أغلبيته س���نية، ذات تعقيد نس���يب، فالدعوة الرمسية إىل 
حتقيق هذا االندماج ال بد أن تكون مصحوبة بتنازالت للشيعة تتعلق بنظام القضاء واملساجد والتعليم والتعيينات 
..إخل، وهذه التنازالت تش���كل قائمة املطالب الش���يعية من األنظمة الس���نية، ويف حالة تلبية أغلب هذه املطالب؛ 
فإنه بذلك س���يتم ترس���يخ كون الشيعة أقلية منغلقة أكثر، ومستقلة ذاتيًّا داخل الدولة، مبعنى أن الشيعة سوف 
يكون لديهم صالحية أوسع يف حكم أنفسهم بأنفسهم، أي أن التوسع يف تلبية املطالب الشيعية يتناسب طرديًّا 

مع حتويل األقلية الشيعية إىل دولة داخل الدولة.

األقليات الدينية يف اخلليج العربي
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مفهوم األقليات:
ال خيلو مصطلح »األقليات« من َلْبس يف معانيه، ودالالته الواقعية؛ إذ ختتلف التعريفات املقدمة له يف املراجع العلمية 
يف اعتباره – أواًل- متضمًنا لداللة تقوميية لوضع أقلية ما يف اجملتمع الذي تعيش فيه، مبعنى هل يكون وصف مجاعة 

ما بأنها أقلية حيمل يف طياته كونها تعاني من االضطهاد والتضييق وسلب احلقوق، أم ال؟

على سبيل املثال، يعّرف قاموس علم االجتماع مجاعة األقلية بأنها مجاعة عنصرية، أو دينية أو إثنية معَرف بها يف 
جمتمع معني، تعاني من تفرقة مرتبة على حتقري أو متييز. 

وتعرف املوس���وعة الدولية للعلوم االجتماعية األقلية بأنها: مجاعة من األفراد الذين يتميزون عن بقية أفراد اجملتمع 
عرقيًّ���ا أو قوميًّ���ا أو دينيًّ���ا أو لغويًّا، وهم يعانون من نقص نس���يب يف الق���وة، ومن َثم خيضعون لبعض أنوع االس���تعباد 

واالضطهاد واملعاملة التمييزية.

وتعرف املوس���وعة األمريكي���ة األقليات بأنها: مجاعات هلا وضع اجتماعي داخ���ل اجملتمع أقل من وضع اجلماعات 
املس���يطرة يف نف���س اجملتمع، ومتتلك قدًرا أقل من النفوذ والقوة، ومتارس ع���دًدا أقل من احلقوق مقارنة باجلماعات 

املسيطرة يف اجملتمع.

وتعرف موس���وعة املعارف الربيطانية األقليات بأنها: مجاعات من األفراد الذين يتمايزون عرقيًّا أو لغويًّا أو دينيًّا أو 
قوميًّا عن بقية األفراد يف اجملتمع الذي يعيشون فيه.

ولكن بعض املتخصصني يعرِّفون األقلية تعريًفا حياديًّا بأنها: أية جمموعة بش���رية ختتلف عن األغلبية يف واحد أو 
أكثر من املتغريات التالية: الدين أو اللغة، أو الثقافة أو الساللة، وهو التعريف املختار يف هذه الدراسة . )1(

األقليات يف دول اخلليج العربي:
خبالف الشيعة فإن دول اخلليج العربي الست ال تضم أقليات أخرى جديرة باالنتباه، لذا سوف يركز البحث حول 

األقليات الشيعية حتديًدا.

)1( )انظر امللل والنحل واألعراق، دٍ.سعد الدين إبراهيم، ص 29-26(.
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النسب السكانية: 
من الظواهر املعتادة صعوبة حتديد النَِّسب السكانية 
لألقلي���ات، خاص���ة يف دول ذات طاب���ع سياس���ي خاص، 
كم���ا هو ح���ال ال���دول العربي���ة؛ إذ عادة م���ا يتم جتنب 
أو  الس���كانية،  اإلحص���اءات  الطائف���ي يف  التصني���ف 

اعتباره���ا معلومات س���رية غ���ري معلنة، 
لذا س���يكون من الصعب ذكر نس���ب 
سكانية جازمة للشيعة يف دول اخلليج 
الس���ت؛ نظًرا لتعدد املص���ادر واختالف 
األس���س- والنواي���ا أيًض���ا- ال���يت ُبنيت 
عليها التقدي���رات، وبصورة عامة مييل 

الش���يعة دوًما إىل تضخيم نس���بتهم العددي���ة، كما تنزع 
أغلب املصادر الغربية إىل ذات التوجه.

يف الكوي���ت، وفًقا لتقرير »احلرية الدينية يف العامل« 
ال���ذي تصدره اخلارجي���ة األمريكي���ة،  لع���ام 2006م، 
يش���كل الشيعة نسبة 30% من إمجالي املواطنني، الذين 
يبلغ عددهم 973 ألًفا )انظر: سي إن إن، شيعة الكويت 
بني املشاركة والتمايز املذهيب 13-4-2007م(، ويذكر 
التقري���ر ذات���ه أيًضا أن هن���اك 100 ألف ش���يعي مقيم ال 
حيمل اجلنسية الكويتية، كما يوجد حنو عشرة آالف 

من طائفة البهرة )الشيعية( اهلنود.

لك���ن يذك���ر الباحث املتخصص يف ش���ئون الش���يعة 
د.فالح املديرس أن نس���بتهم يف الكويت تراوح بني 15-
25% على أكثر تقدير، )انظر عرض كتاب: احلركة 
الشيعية يف الكويت، د. فالح املديرس، جملة الراصد(، 
ويش���ري د. س���عد الدين إبراهيم إىل أن نس���بتهم ال تتجاوز 

 )2(.%20

يف البحرين، يثور لغط أكرب حول النس���بة احلقيقية؛ 
ك���ون الش���يعة يف هذا البلد ميثلون النس���بة األكرب بني 
دول اخللي���ج، لذا ت���راوح التقديرات ب���ني 70% وأقل من 
50%، وم���ن أبرز األمثلة على هذا اللغط ما ذكره س���عد 
الدين إبراهيم يف موسوعته عن األقليات عام 1994م من 

)2( انظر امللل والنحل، ص 93 .

أن نس���بة العرب السنة 45% والعرب الشيعة 45%، وميثل 
اإليرانيون 8% من الس���كان، ثلثاهم من الشيعة، وثلثهم 
الباق���ي س���نة، أي أن إمجال���ي الش���يعة يف البحرين يبلغ 

قريًبا من 51%، والسنة يبلغ قريًبا من %49.)3( 

لك���ن تراَجع دٍ.س���عد الدين إبراهيم ع���ن تقديراته يف 
تقرير األقليات الصادر عام 1999م، 
ومنح الش���يعة يف البحرين نسبة %70 
مرة واح���دة )انظر حب���ث التجمعات 
ش���بكة  البحري���ن،  يف  الش���يعية 
راص���د(، وه���ي نف���س النس���بة اليت 
ذكرها التقرير األمريكي »احلرية 
الديني���ة يف الع���امل«، وال���يت ذكره���ا تقري���ر جمموعة 
األزمات الدولية »التحدي الطائفي يف البحرين«، وأش���ار 

موقع سي إن إن إىل أن نسبتهم تراوح من %80-60 )4( .

لك���ن من خالل لقاءات خاصة مع ش���خصيات س���نية 
يف البحرين، ترّوج تأكيدات بأن النس���بة احلالية تقرب 
م���ن املناصف���ة بني الطائفت���ني؛ اس���تناًدا إىل نتائج دورتي 
االنتخاب الس���ابقتني، واليت أظهرت أن نس���بة الشيعة ال 

ميكن حبال أن تصل إىل هذا الرقم املبالغ فيه.

يف قطر، حس���ب تقدي���رات تقرير احلري���ة الدينية يف 
العامل، تبلغ نسبة الشيعة 10% )5( ، ويؤكد نفس النسبة 

د.سعد الدين إبراهيم يف دراسة امللل والنحل. )6(

يف اإلمارات، يذكر د. إبراهيم أن نسبتهم اإلمجالية 
20%، ولك����ن تركز النس����بة األك����رب منهم يف دبي؛ 
حي����ث ميثل����ون قريًبا من نص����ف الس����كان احملليني، 
أما تقري����ر احلرية الدينية يف العامل، فريتفع بالنس����بة 
إىل مس����توى ج����زايف؛ حي����ث جيعلها 15% م����ن إمجالي 
الس����كان ولي����س املواطن����ني، أي من ع����دد 4.5 مليون 
ش����خص، وهو ما جيعل الش����يعة يف اإلمارات قريًبا من 

)3( انظر امللل والنحل، ص96.

)4( انظر مقال: شيعة البحرين على هامش املواطنة، 10-4-2007م.

)5( سي إن إن، شيعة قطر.. االنسجام مع األكثرية، 24-4-2007م

)6( انظر امللل والنحل ص 91.

م���ن الصع���ب ذك���ر نس���ب س���كانية 
اخللي���ج  دول  يف  للش���يعة  جازم���ة 
الس���ت؛ نظًرا لتعدد املصادر واختالف 
األس���س- والنواي���ا أيًض���ا- ال���ي ُبنيت 

عليها التقديرات
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ثلث السكان حسب التقرير األمريكي.)7( 

يف ُعمان، خيتلف الوضع كثرًيا؛ إذ يراوح وضع السنة 
بني األقلية واألكثرية باختالف التقديرات؛ حيث تقدرها 
دراس���ة املل���ل والنحل ب����20%، بينم���ا يبلغ أتب���اع اإلباضية 
70%، مقابل أقل من 10% للش���يعة)8( ، لكن هذه النِّس���ب 
تبدو غري دقيقة؛ إذ تش���ري تقديرات جون بيرس���ون -أحد 
أبرز الباحثني الغربيني يف الشئون الُعمانية، يف حبثه الذي 
نش���ره يف دورية »ميدل إيس���ت جورنال« )ش���تاء 2004م(، 
بعن���وان »اجملتم���ع املتن���وع يف ُعم���ان«- إىل أن اإلباضي���ني 
يش���كلون حن���و 45% فقط من إمجالي الس���كان، بينما 
يشكل السنة 50%، وال تتجاوز نسبة الشيعة 5%، وبعض 
املص���ادر تقدر عدد أتباع الش���يعة اإلمامية بنحو 100 ألف 
من إمجالي عدد السكان، الذي يبلغ مليونني و330 ألف 
نس���مة، منهم مليون و800 مواطن ُعماني حس���ب إحصاء 

عام 2003م.)9( 

تاريخ من االضطهاد أم التمرد؟!
أيهم���ا يس���بق اآلخ���ر، االضطه���اد أم التم���رد؟! يزعم 
ناش���طون ش���يعة بأن ما يعتربونه اضطهاًدا مس���تمًرا هلم 
يدفعهم إىل التمرد على األنظمة السنية احلاكمة بصورة 
دورية، وحبسب السنة فإن طبيعة التمرد والرفض املوجودة 
لدى الشيعة جتعل من الضروري معاملتهم بأسلوب خاص 

يتسم باحلذر واملراقبة؛ حفاًظا على األمن واالستقرار.

احلس���م املوضوعي هلذه اإلشكالية من وجهة حمايدة 
يب���دو صعًبا؛ نظ���ًرا للتعقيدات التارخيي���ة اليت جتعل من 
العس���ري حتدي���د نقطة تارخيي���ة حامسة يب���دأ من عندها 
التحكي���م، وخروًج���ا م���ن اخلالف س���وف نركز على 
التاري���خ املعاصر، مع االعتماد على املصادر الش���يعية أو 

الغربية متجنبني املصادر السنية.

لكن قبل الولوج إىل التاريخ املعاصر ننقل إفادة واحدة 

-4-24 متنوع،  جمتمع  يف  االندماج  اإلمارات..  يف  الشيعة  إن،  إن  سي   )7(
2007م.

)8( انظر امللل والنحل  ص 94.

)9( سي إن إن، الشيعة يف عمان منوذج ألقلية ناجحة، 25-3-2007م

ملثقف ش���يعي يصف فيها طبيعة الوجود الش���يعي يف تلك 
املنطقة عرب التاريخ اإلس���المي، يق���ول جنيب اخلنيزي: 
»ومتي���زت املنطق���ة – الس���احل الغربي للخلي���ج- باندالع 
الث���ورات واالنتفاض���ات املبك���رة ضد الدول���ة األموية، 
ث���م الدولة العباس���ية، واليت تكللت بس���يطرة القرامطة 
يف نهاي���ة الق���رن الثال���ث اهلجري ال���يت جعلوه���ا قاعدة 
حلكمه���م، ومنطلًقا حلمالتهم ضد املراكز والعواصم 

العربية. )10(

وتذكر دراس���ة جمموعة األزم���ات عن البحرين -اليت 
س���بقت اإلش���ارة إليها- أن���ه »من وجهة النظ���ر التارخيية 
كان ما ح���دث -االضطرابات بني الش���يعة والدولة بعد 
ث���ورة اخلمي���ين- ميثل حتواًل عميًقا. فقب���ل عام 1979م، 
مل تك���ن احلكوم���ة تنتهج أجندة طائفي���ة حمددة، من 
منطل���ق أنها كانت تعت���رب التهديد األكث���ر خطورة هو 
الناب���ع من املنظم���ات اليس���ارية الراديكالي���ة«، ولذلك 
كان رجال الدين الشيعة غري البحرينيني الذين حيملون 
فكًرا تثويريًّا يدخلون البالد دون أي مضايقات، ويؤكد 
ذلك القي���ادي الش���يعي البحريين مرتضى ب���در، والذي 
ش���غل مؤخًرا منصب رئيس اجملل���س البلدي يف العاصمة 
املنامة، يق���ول يف حوار مع صحيفة الوطن البحرينية عن 
تنقالت رجل الدين املعروف هادي املدرس���ي عراب التيار 
الش���ريازي يف اخلليج -كان ذلك التيار مؤيًِّدا للس���يطرة 
اإليراني���ة عل���ى دول اخللي���ج الصغ���رية-: »كان الس���يد 
املدرس���ي يتنقل بعدة ج���وازات س���فر.. ويف العام 1976م 

حصل على جواز سفر حبريين«.)11( 

ويف الكوي���ت يص���ف موق���ع س���ي إن إن حال���ة األقلية 
هناك بالقول: »يش���كل الش���يعة جزًءا من نسيج اجملتمع 
الكوييت، وهم مش���اركون يف احلياة السياس���ية، وهلم 
وجود نافذ يف احلق���ل االقتصادي، وحقوقهم الدينية يف 
األغلب مصانة«)12(، وذلك على الرغم من التاريخ القديم 

)10( انظر مقاله: النشاط السياسي لشيعة السعودية، اجلزيرة نت.

)11( من سلسلة مقاالت، قصة اإلسالم احلركي  يف البحرين، صحيفة 
الوطن البحرينية للكاتب وسام السبع 26-2-2006م ، نقاًل عن موقع 

موسوعة الرشيد.

)12( مرجع سابق.
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من ع���دم الثق���ة، فمنذ تأس���يس أول جملس استش���اري 
للمش���اركة السياس���ية عام 1921م مت استبعاد الشيعة، 
رغم النص على تعيني ممثلني من ذوي األصول اإليرانية، 
بس���بب امتناع الشيعة عن املشاركة يف معركة اجلهراء 
بني الكويت وبعض جريانه���ا عام 1920م، حيث ذهبت 
جمموع���ة منهم إىل املقي���م الربيطاني، وع���ربوا عن عدم 
رغبته���م باملش���اركة يف هذه املعركة على أس���اس أنهم 
ليس���وا مواطن���ني كويتي���ني، ولكنهم يف ع���ام 1938م 
طالب���وا ب���أن يكون هلم متثي���ل نياب���ي، وعندما رفضت 
الس���لطات توجه عدد كب���ري من الش���يعة املنحدرين من 
أصول إيرانية إىل املقيم الربيطاني طالبني احلصول على 

اجلنسية الربيطانية يف حتّد للمجلس التشريعي.)13( 

وتك���رر األمر الحًقا أثناء احل���رب العراقية اإليرانية؛ 
حي���ث اختذ كثري من الش���يعة مواق���ف خمالفة للموقف 
الرمس���ي للدول���ة املؤيد للعراق، وش���ارك ع���دد منهم يف 
احلرب لصاحل إيران، كما تورط عدد آخر يف عمليات 

إرهابية داخل الكويت فرة الثمانينيات. 

ه���ذه املقتطف���ات تثب���ت أن هناك منظوم���ة متبادلة من 
الفعل ورد الفعل بني األقليات الشيعية والسلطات احمللية، 
وأن تل���ك األقلي���ات كانت يف كثري م���ن األحيان حتمل 
أف���كاًرا ثورية رافضة للحكم الس���ين؛ حبيث إنه يصح 
القول بأن أداء احلكومات مل يكن بالضرورة طائفيًّا، 
ولكنه »احرازي«، وقد تش���وبه أخطاء، أو مبالغات يف 

بعض الفرات.

 وم���ع تتبع أداء تلك األقلي���ات -أو قياداتها- يف العقود 
األخ���رية؛ فإن األمر حيتاج إىل عق���ود أخرى حتى تطمئن 
األغلبي���ة إىل أن تقدي���م املزي���د من التن���ازالت لن يكون 

جمازفة غري حمسوبة.

مسات مشرتكة بني األقليات الشيعية:
حبك���م التوح���د الطائف���ي والركز اجلغ���رايف فإنه 
ميكن مالحظة مسات مش���ركة بني األقليات الشيعية 

)13(  انظر دراسة فالح املديرس: احلركة الشيعية يف الكويت، عرض 
جملة الراصد.

يف دول اخللي���ج، ه���ذه الس���مات تفيد معرفته���ا يف بلورة 
تص���ورات أكث���ر دق���ة ع���ن مس���تقبل ه���ذه األقلي���ات، 

وعالقاتها مع اجملتمعات السنية اليت تعيش فيها.

ْرقية املتشابهة:  أواًل: التكوينات العيِ
يصعب فصل املكون األجنيب عن شيعة اخلليج؛ نظًرا 
لك���ون تلك املنطقة ذات جذب جملتمعات ش���يعية أخرى 

ذات طبيعة مهاجرة، وخباصة منوذجي اهلند وإيران. 

يقي���م الش���يعة بالس���احل الغرب���ي للخلي���ج العربي منذ 
عق���ود بعي���دة، إال إن تأس���يس دولة القرامط���ة مع نهاية 
الق���رن الثالث اهلج���ري، فيما كان يع���رف بالبحرين، 
وتض���م أغلب مناطق الس���احل الغرب���ي للخليج، أدى إىل 
انتعاش احلالة الشيعية، وظل األمر كذلك حتى سقوط 
القرامط���ة عام 467ه� على يد الس���الجقة، وكانت تلك 
الدولة مبثابة نقطة جذب للش���يعة م���ن املناطق اجملاورة، 
ورغ���م ما تركته من مرياث يتس���م بالقس���وة والوحش���ية 
جتاه اجملتمعات السنية اجملاورة هلا، فإنها حتتل مكانة 
خمالفة متاًما يف الثقافة الشيعية؛ حيث ميتدحها البعض 
وكأنها دولة دميقراطية عل���ى النمط الغربي احلديث، 
يق���ول مثقف ش���يعي: »والقرامط���ة من الناحي���ة املذهبية 
ينتس���بون إىل فرق���ة اإلمساعيلي���ة، ويف عهده���م ج���رى 
اس���تحداث الكثري من التنظيمات اإلدارية والعسكرية 
والقانونية واالجتماعي���ة ذات املدى املتقدم واملتطور اليت 
تأخ���ذ بع���ني االعتب���ار مص���احل الغالبية من الس���كان.. 
كم���ا اتس���م البن���اء السياس���ي واالجتماع���ي للقرامطة 

بالدميقراطية العسكرية«. )14(

بعد القرامطة ويف القرن السابع اهلجري استوىل أتابك 
ف���ارس على اجلان���ب الغربي من اخللي���ج العربي لتتحول 
املنطق���ة إىل نقط جذب جديدة للتجمعات الش���يعية )15(، 
ويف الق���رون التالي���ة ظل النفوذ اإليران���ي يف تلك املنطقة 
حاض���ًرا بقوة خاصة مع ظه���ور الدولة الصفوية يف القرن 
الس���ادس عش���ر امليالدي، ومع ضعف القبضة العثمانية 

)14( النشاط السياسي لشيعة السعودية، مرجع سابق.

)15( انظر مقال: التجمعات الشيعية يف السعودية، شبكة راصد.
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عل���ى تلك املنطقة البعيدة، ومتكن اإليرانيون يف فرات 
متتابع���ة من احتالل بع���ض املناطق؛ حيث اس���تولوا على 
البحرين- اجلزيرة- مطلع القرن الس���ابع عش���ر امليالدي 
بع���د الربتغاليني، وحكموها بش���كل متقطع حتى عام 
1783م عندم���ا متكن���ت قبيلة عتبة- ال���يت ينحدر منها 

عائلة آل اخلليفة احلاكمة حالًيا-  من طردهم.)16( 

على املس���توى الش���عيب كان���ت املنطقة متثل بالنس���بة 
لإليرانيني موطئ قدم قريب يهربون إليه من أّي أزمات أو 
صراعات أو مش���اكل يف بلدهم، وأدى ذلك إىل تراكم 
موج���ات م���ن اهلج���رة أثرت عل���ى الركيبة الس���كانية 
للش���يعة يف املنطقة، ويف منتصف القرن العش���رين وضع 
الش���اه حممد رض���ا بهلوي خمطًطا اس���تخباراتيًّا س���ريًّا 
يستهدف تغيري الركيبة السكانية للمنطقة الغربية من 
اخلليج عن طريق تهجري مربمج لش���يعة إيرانيني، س���واء 

كانوا من أصول عربية أم فارسية. )17(

)16( انظر التجمعات الشيعية يف البحرين، شبكة راصد.

)17( انظر مقال: خيدعنا من يقول: إن هذه هي الدميقراطية، مسرية 

نت����ج عن ذلك حتول املكون اإليراني إىل جزء هام من 
األقليات الش����يعية يف اخلليج، بل إن بع����ض الذين زاروا 
البحرين، أو كتبوا عنها يف بدايات هذا القرن يذكرون 
صراحة أن الوجود الش����يعي هو وجود أجنيب. يقول أمني 
الرحياني يف كتابه »ملوك العرب« الصادر سنة 1924م 
ص721 م����ا يل����ي: »وهي )البحرين( عل����ى صغرها عامرة 
مبائ����يت ألف م����ن العرب واألعاجم من الش����رق والغرب، 

بي����د أنها ال ت����زال عربية األصل واحلك����م، عربية اللغة 
وال����روح؛ ألن أكث����ر س����كانها م����ن الع����رب األصليني: 
ع����رب جند، وفيه����م من املذاه����ب اإلس����المية املالكي 
والش����افعي واحلنبل����ي واجلعفري، أم����ا اجلعفريون فهم 
مثل اهلنود يعدون من األجانب؛ ألنهم إيرانيون أو إيرانيو 

التبعية«.)18( 

ويذك���ر ف���الح املدي���رس أن ش���يعة الكوي���ت العرب 
ينح���درون من ش���رق اجلزيرة العربية، وه���م الذين يطلق 

رجب، الوطن البحرينية

)18( انظر حبث التجمعات الشيعية يف البحرين، سابق.
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عليهم »احلساوية« نسبة إىل منطقة األحساء بالسعودية، 
أو »البحارن���ة« نس���بة إىل البحري���ن، وفئ���ة قليل���ة منه���م 
ج���اءت من جن���وب العراق، ويطلق عليه���م »البصاروة« أو 
»الزبريي���ة«، نس���بة إىل البص���رة أو الزبري بالع���راق، أما 
الش���يعة الذي���ن جاءوا من إيران فيطل���ق عليهم »العجم«، 

وهم يشكلون نسبة كبرية من شيعة الكويت. )19(

ر نس���بة اإليرانيني بني الش���يعة -حسب  ويف البحرين ُتَقدَّ
تقرير مركز ابن خلدون- حبوالي 12%، إال إن هذا التقدير 
ال يشمل من متتد أصوهلم اإليرانية إىل قرون ماضية، ويشري 
تقري���ر جمموعة األزمات ع���ن البحرين إىل أن ذوي األصول 

الفارسية يبلغون ما بني 25-30% من السكان.

أم���ا يف ُعم���ان فإن الش���يعة هن���اك يصّنفون أنفس���هم 
ويصّنفه���م الن���اس أيًض���ا بأنه���م »إيراني���ون« حت���ى ذوي 

األصول العربية منهم.)20(

إذن ال جمال للقول بأن شيعة اخلليج 
هم ع���رب »ُخلَّ���ص«، وال جم���ال أيًضا 
للق���ول ب���أن الوج���ود احلال���ي لتجم���ع 
ش���يعي يف دول���ة خليجي���ة م���ا يعين أن 
ذل���ك الوجود ممت���د ع���رب التاريخ، أي 
أن دع���وى االرتب���اط اجلغ���رايف ببقع���ة 

معينة من األرض ال تصمد أمام جولة تارخيية لعدة مئات 
م���ن الس���نني؛ نظ���ًرا لطبيعة االرحت���ال والتنقل املس���تمر 
ال���يت ميزت القبائل يف القرون املاضية، س���واء ألس���باب 
تتعل���ق بنم���ط احلياة يف الصح���راء، أو لتغريات الظروف 

السياسية كما ذكرنا.

وبالتال���ي يصع���ب ادع���اء امللكي���ة التارخيي���ة ملنطق���ة 
جغرافي���ة معين���ة م���ن الس���احل الغربي للخلي���ج العربي، 
وتالًي���ا أيًضا ال جمال لالعراض على اس���تمرار عمليات 
التجنس، طاملا كان ذلك قراًرا س���ياديًّا تتخذه الدولة، 
فما ال يقل عن 25% من إمجالي الشيعة يف  اخلليج حصل 
عل���ى انتمائه هل���ذه املنطقة عن طري���ق التجنس، وكثري 

)19( انظر مقال: شيعة الكويت بني املشاركة والتمايز املذهيب، سي إن 
إن 13-4-2007م.

)20( انظر دراسة امللل والنحل، ص 94.

منه���م حصل عليها يوم أن كانت »جوازات« الس���فر تباع 
كأي س���لعة قبل أكثر م���ن أربعني عاًما قب���ل أن تتخذ 

أغلب دول اخلليج شكلها النظامي احلالي. )21(

ثانًيا: تيارات خمتلفة داخليًّا: 
ال تشكل األقلية الشيعية يف دول اخلليج كياًنا واحًدا 
متجانًسا، فهم ينقسمون إىل عدة تيارات دينية وسياسية.

فم���ن الناحي���ة الديني���ة توج���د ث���الث فرق ش���يعية اثنا 
عش���رية يف منطقة اخلليج، وهي: اإلخبارية، األصولية، 
الش���يخية، واألخرية متفرعة ع���ن األوىل، والثانية تطوير 
ل���ألوىل، واخلالفات بني األوىل والثانية متتد عرب قرون، 
واختذت أشكااًل مأساوية يف  بعض مراحلها؛ إذ رافقها 

عمليات قتل وجتريح وسباب . )22(

منطق���ة  يف  اإلخباري���ون  وينتش���ر 
األحساء، بينما يكثر األصوليون يف 
القطيف، وحسب بعض املراقبني فإن 
اإلخباري���ني أكثر مياًل للداخل وبعًدا 

عن الصراعات السياسية. )23(

وتذكر دراس���ة جمموع���ة األزمات 
أن ش���يعة البحرين كان يغلب عليهم 
االنتماء لإلخباريني حتى مطلع القرن العش���رين، ولكن 

حالًيا يتبع أغلبهم املذهب األصولي.

وتوجد الشيخية بنسبة قليلة يف األحساء، ويف الكويت 
أيًضا حيث أقام أحد شيوخها وهو املريزا علي بن موسى 
احلائ���ري يف الكويت س���نوات، وكان���ت جمموعة من 
ش���يعة الكويت يقلدون والده موسى بفعل تأثر الكويت 

وقربها من كربالء. )24(

)21( انظر التجمعات الشيعية يف اخلليج، شبكة راصد، وكتاب »وجاء 
دور اجملوس«.

)22( انظر كتاب: صراع املصاحل يف بالد الرافدين لتفصيالت أكثر عن 
طبيعة اخلالف بني الفرقتني ص 28-25.

)23( انظر شبكة راصد الشيعية 8-10-2007م، ومقال: اغتيال قاضي 
جعفري، حسني عباس، موقع مصريون 12-10-1428ه�.

)24( التجمعات الشيعية يف الكويت، شبكة راصد السنية.

ما ال يقل عن 25% من إمجالي الشيعة 
يف  اخللي���ج حصل عل���ى انتمائه هلذه 
املنطقة ع���ن طريق التجنس، وكثري 
منه���م حص���ل عليه���ا ي���وم أن كانت 
»جوازات« السفر ُتباع كأّي سلعة قبل 

أكثر من أربعني عاًما.
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ومن حيث املرجعية الدينية، فإن األصوليني فقط –وهم 
أغلبية الشيعة اخلليجيني- هم من يعتمدون نظام املرجعيات، 
وأبرز املراجع املتبوعني هم: السيس���تاني ويقيم يف النجف، 
وصادق الروحاني والش���ريازي يف إيران، وخامنئي املرش���د 

اإليراني، وحسني فضل اهلل املقيم يف لبنان. )25( 

وال يوجد مرجع من مراجع التقليد املعتربين يقيم يف دول 
اخلليج حالًيا، وتذكر بعض التقديرات أن حوالي 80% من 
شيعة السعودية يقلدون السيستاني، واألقل هم من يقلدون 

فضل اهلل. )26(

نف���س الركيبة املرجعية تتك���رر تقريًبا يف بقية دول 
اخلليج، لكن مع اختالف النَِّسب، وإن كان السيستاني 
حيتف���ظ باألولوية، ويقول هادي العلوي أحد قيادات تيار 
الش���ريازي يف البحري���ن: إن أتباع مذهب مرجعه ال يقلون 
عن ربع ش���يعة البحري���ن، وإن كان بع���ض رجال الدين 

الشيعة يغريون ممثليهم كل فرة. )27( 

ويتميز تيار الش���ريازي بأنه يقرن بني العمل السياس���ي 
واملرجعية الدينية، ويوصف التيار بأنه راديكالي، )انظر 
دراسة التحدي الطائفي يف البحرين(، وتنبثق عنه مجعية 
العمل، أو حزب العمل كذراع سياس���ي، وهو نسخة من 
مثيله يف العراق، ويف البحرين يقود مجعية العمل حممد 
علي حمف���وظ، ويطلق على املكتب املختص باألنش���طة 
الدعوية والدينية »الرس���الة«، ويزع���م هادي العلوي وهو 
عضو يف التنظيمني الديين والسياسي-الرسالة والعمل- 
ب���أن جمموع���ة العضوية ب���ني التنظيمني تناه���ز 20.000 
عض���و مس���جل، وهو يّدعي أيًض���ا أن تنظيمه حيوز على 
تأييد أوسع من ذلك بكثري، وأنه يبلغ جمموع التمثيل ما 
بني 45% إىل 55% من الش���يعة، ويفسر عدم إعالنهم بأن 
كثرًيا من البحارن���ة يفضلون عدم اإلعالن عن تأييدهم 

العلين. )28(

)25( انظر حوار مع فؤاد إبراهيم، اجلزيرة نت.

)26( مقال سعود صاحل السرحان، حنو مرجعية شيعية مستقلة يف اخلليج، 
الشرق األوسط 24-2-2003م

)27( دراسة جمموعة األزمات ، التحدي الطائفي يف البحرين.

)28( املرجع السابق.

ويف الكوي���ت حيظى التي���ار بوجود ملح���وظ، خاصة 
م���ع ظهور قن���اة األنوار التابعة له، وميثله سياس���يًّا جتمع 
العدالة والسالم، وللتيار نشاط واضح يف طباعة الكتب 
وإقامة املؤسسات، كما حقق جناًحا يف اخراق الشيخية 

وجذب أتباعها. )29(

ويوج���د تي���ار والية الفقي���ه يف ع���دة دول، وإن كانت 
النظرية ال حتظى بشعبية يف  األوساط الشيعية.

وُتظه���ر اخلارط���ة الدينية لش���يعة اخللي���ج أن منابعهم 
الديني���ة ترم���ي بثقله���ا إىل اخل���ارج، فمص���ادر التيارات 
األساسية ورموزها ال ينتمون إىل دول اخلليج وال يقيمون 
فيها، وكذلك املرجعيات الدينية تتوزع يف األس���اس بني 
الع���راق وإي���ران، يف املقابل ف���إن مجيع الرم���وز والعلماء 
الش���يعة يف اخللي���ج العربي قضوا فرة طويلة نس���بيًّا من 

مرحلة التحصيل العلمي يف النجف أو قم.

ثالًثا: األحزاب الشيعية واألمناط املتكررة: 
 متثل حركة اإلصالح يف السعودية اليت يتزعمها حسن 
الصفار أبرز احلركات السياسية لشيعة السعودية، ويف 
البحرين فإن أبرز الكتل السياس���ية الشيعية يف مقدمتها 
مجعي���ة الوف���اق برئاس���ة عل���ي س���لمان، ومجعي���ة العمل 
اإلس���المي بزعامة حمم���د علي حمف���وظ، ويف الكويت 
تأس���س التحال���ف اإلس���المي الوط���ين يف التس���عينيات، 
ث���م تأس���س االئتالف الوطين الش���يعي يف ع���ام 2005م، 
وه���و يضم مخس���ة تيارات، سياس���ية ودينية، هي: جتمع 
العدال���ة والس���الم الذي ميث���ل أنصار صادق الش���ريازي، 
وجتم���ع امليثاق الوط���ين الذي ميثل مقلدي حس���ني فضل 
اهلل، وحرك���ة التوافق الوطين اإلس���المية اليت انش���قت 
عن حزب اهلل -الكويت، وجتمع الرسالة اإلنسانية الذي 
ميثل الشيعة »احلساوية« يف الكويت، والذي يعرف أيًضا 
بتيار جامع اإلمام الصادق، وأخرًيا جتمع علماء املسلمني 

الشيعة الذي يقوده املرجع حممد باقر املهري. )30( 

)29( التجمعات الشيعية يف الكويت، سابق.

)30( انظر سي إن إن، شيعة الكويت بني املشاركة والتمايز املذهيب، 
سابق.
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وال حيظ���ى الش���يعة حبضور سياس���ي مماث���ل يف بقية 
دول اخللي���ج، ويرك���ز حضورهم األق���وى يف اجملاالت 

االقتصادية والدينية.

ومن خالل دراس���ة األداء السياس���ي لألحزاب الشيعية 
يف العق���ود األربعة املاضية ميك���ن مالحظة أمناط ثابتة 
متكررة يف غالبية هذه األحزاب يف الدول الثالث، وهي 
أمناط تتشابه فيها مع أحزاب شيعية يف دول أخرى، مثل 
لبن���ان والعراق، وهذا التك���رار النمطي يعطي إحياءات 
مبستوى االرتباط والتنسيق وتبادل اخلربات بني األحزاب 

الشيعية يف املشرق العربي.

ونذكر هذه األمناط فيما يلي:
1- مرحلة املعارضة اخلارجية احلادة والعنيفة:

 مثل���ت »جمموع���ة« حزب اهلل أب���رز األح���زاب املتبنية 
للعن���ف، وكان لكل دولة من ال���دول اخلليجية الثالث 
فرعها املس���تقل من »ح���زب اهلل«، وكان أكثرها حدة 
وعنًف���ا الف���رع الكوييت ال���ذي نّف���ذ يف الثمانينيات عدة 
عملي���ات إرهابية، أبرزها احملاولة الفاش���لة الغتيال أمري 
الكويت، وبرز يف البحرين حزب الدعوة منذ الستينيات 
وكان مي���ارس نش���اطه س���رًّا يف الداخل، ث���م انتقل إىل 
اخل���ارج، وحركة أحرار البحرين، واجلبهة اإلس���المية 
لتحري���ر البحرين، واألخرية أكثرها عنًفا، ومؤسس���ها 
ه���و رجل الدين هادي املدرس���ي، والذي كان يدعو إىل 
االنقالب عل���ى عائلة آل خليفة، وكان���ت هذه األحزاب 
تهاجم األنظمة دون مواربة؛ مبا يف ذلك مهامجة العائالت 
احلاكمة، وكان تتلقى الدعم من إيران بصورة مباشرة 

أو عن طريق حزب اهلل اللبناني.

الس���لمية  املعارض���ة  إىل  التح���ول  مرحل���ة   -2
املتصاحلة جزئيًّا:

بعد موت اخلميين وبدء التحول يف السياسة اإليرانية حنو 
مزيد من الربامجاتية مع رئاس���ة رافسنجاني، تغري أسلوب 
اخلط���اب، وش���رعت غالبي���ة األحزاب يف تب���ين هلجة مرنة 
تت���داول إمكانات العودة إىل الداخل، وكان جتربة حزب 
اهلل اللبناني يف مرحلة »اللبننة« مصدر إهلام هلذه األحزاب، 

فتحولت حركة أحرار البحرين إىل مجعية الوفاق، وضمت 
معها عناصر من حزب الدعوة القديم وحزب اهلل، وحتولت 
اجلبه���ة اإلس���المية لتحري���ر البحرين إىل مجعي���ة العمل، 
وتأس���س التحالف اإلس���المي الوطين يف الكويت كذراع 
سياسية حلزب اهلل، ويف الفرة من مطلع التسعينيات وحتى 
العام 2001م كانت أغلب القيادات الش���يعية املعارضة قد 
نس���قت أوضاعها مع السلطات الرمسية يف سياق احلصول 

على تنازالت دينية واجتماعية وسياسية.

3- استمرار اخلطاب اخلارجي املعارض:
فيم����ا يبدو كوس����يلة للضغط، وللتعب����ري عن املطالب 
دون موارب����ة أو مرون����ة سياس����ية، وقد س����هلت التقنيات 
اإلعالمي����ة احلديث����ة، ويف مقدمتها ش����بكة اإلنرنت، 
مس����ألة املعارضة اخلارجية؛ إذ غالًبا ما تكون خارجية 
امًس����ا بينم����ا ُت����َدار املواق����ع اإللكروني����ة املعارض����ة من 
الداخل، وقد أغلقت الس����لطات يف البحرين ثالثة مواقع 
إنرن����ت، وباش����رت التحقيق م����ع املس����ئول اإلعالمي يف 
مجعية الوفاق؛ بس����بب اللهجة الطائفية اليت تتبناها هذه 

املواقع . )31(

نفس الوضع ينطبق على األصوات املعارضة يف السعودية 
والكوي���ت، وخباصة تلك ال���يت حترص على تبين اهلجوم 
عل���ى أه���ل الس���نة ورموزهم الديني���ة، ومن أمثل���ة ذلك ما 
يسمى بهيئة خدام املهدي يف الكويت، وهي هيئة غامضة 
تعلن أن مكتبها الرئيس يف بريطانيا، وتصدر جملة املنرب 

ا على مؤيديها وغريهم. الطائفية، وتوزعها سرًّ

4- تبن قائمة مطالب مبالغ فيها:
 رغم املكاس���ب املتحققة مع الرفع املس���تمر لس���قف 

املطالب، وسوف نناقش هذه املسألة الحًقا.

5- اس���تخدام أس���لوب التهدي���دات املبطن���ة والي 
تصل إىل حد العنف:

وه���ذه ظاه���رة جدي���رة بالتأم���ل؛ إذ تكش���ف ماهي���ة 
اإلص���الح الذي يتح���دث عنه ق���ادة األحزاب الش���يعية، 
ويتن���وع التهدي���د الذي يلوح ب���ه قادة الش���يعة يف حال مل 

)31( انظر دراسة التحدي الطائفي يف البحرين، سابق
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تتم االس���تجابة ملطالبهم ما بني عودة العنف، أو اش���تعال 
حرب طائفية، أو طلب تدخل دولي من األمم املتحدة، أو 

الواليات املتحدة. 

يقول ناشط ش���يعي يف حوار مع جملة املشاهد: »بدون 
إص���الح سياس���ي داخل���ي يؤس���س لعالق���ة جدي���دة ب���ني 
احلاك���م واحملكوم، ال تس���تطيع أي حكومة عربية، 

أن تواجه الضغوط األمريكية. 

وعلى هذا األساس إذا رفضت هذه الدول اإلصالحات 
الداخلية، فليس هناك فرص أمام اآلخرين غري املش���روع 

األكثر راديكالية، وهو املشروع األمريكي.

ويف البحرين قال حس���ن املش���يمع نائ���ب رئيس مجعية 
الوف���اق يف تهديد واضح: إن »أي انهيار 
يف املعارض���ة املعتدل���ة - يقص���د حزبه 
الوف���اق- إّم���ا بضغ���ط م���ن احلكومة 
أو م���ن األس���فل، س���يؤدي إىل ظه���ور 
تنظيمات أكث���ر راديكالية وتطرًفا، 
أو س���يجرب حّت���ى الق���وى املعتدل���ة على 
تصعيد أس���اليبها«، وحتدث عن ظهور 

تنظي���م مقاتل يدعو نفس���ه حزب اهلل؛ حي���ث ترّدد أن له 
حضوًرا يف اجلزيرة، وأنه يتم تأييده بش���كل متزايد من 
ِقَب���ل الش���باب الغاضب���ني واحملبطني من الوض���ع الراهن 

حسب زعمه.

 وقد أعلنت مجاعات شيعية من بلدة سرة يف البحرين 
أنهم على اس���تعداد حلمل األعالم األمريكية إىل جانب 
البحراني���ة، إذا كان مثل ذلك ضروريًّا إلقناع واش���نطن 

الضغط على حكومتهم. )32(

ويف الكويت صرح حممد باقر املهري أمني عام جتمع 
علماء املس���لمني الشيعة أن االستبعاد املقصود للشيعة يف 
الكوي���ت م���ن املناصب السياس���ية قد ي���ؤدي إىل تهديد 

الوحدة الوطنية. )33(

)32( انظر دراسة التحدي الطائفي يف البحرين.

)33( أ.ف.ب 9-6-2005م .

إن التش���ابه الواض���ح ب���ني األح���زاب الش���يعية يف هذه 
األمن���اط الرئيس���ة ال ميك���ن تفس���ريه بأن���ه م���ن قبي���ل 
املصادف���ة، أو التواف���ق العش���وائي، فنح���ن نتكل���م عن 
ف���رة زمني���ة مدته���ا أربعون عاًم���ا، واألم���ر كذلك فإن 
تنمي���ة مس���توى الوع���ي ل���دى القيادات الس���نية تس���تلزم 
جتاوز اإلطار الزمين الضيق عند تقويم األداء السياس���ي 
لألحزاب الشيعية يف اخلليج، والنظر إىل احلالة الشيعية 

ككل بوصفها أمناًطا متكررة عرب التاريخ.

إشكاليات الوالء واالندماج:
إشكالية الوالء:

والء الشيعة ملن؟ اإلجابة على هذا التساؤل تثري عواصف 
م���ن الفعل ورد الفع���ل، وعندما صرح 
الرئي���س املصري حس���ين مبارك قبل 
أعوام بأن والء أكثرية الشيعة إليران، 
ثارت الثائرة ومل تقعد، إذن طرح هذه 
القضية م���ن خالل مصطلح الوالء قد 
يكون مشوًشا بعض الشيء، ولذلك 
نطرح تس���اؤاًل بدياًل: من يقود ش���يعة 

اخلليج؟ أو: من ميلك التأثري على توجهاتهم السياسية؟

وفيم���ا يلي حماولة لتقدي���م إجابات موضوعية 
عن هذه التساؤالت.

أواًل: الوالء للمرجع:
قب���ل أقل من مائة ع���ام مل تكن اخلريطة السياس���ية 
للجزي���رة العربية، وخباص���ة منطقة اخلليج على صورتها 
احلالية، بل هناك دول خليجية مل ميض على اس���تقالهلا 
وتأسيسها بصورتها املعاصرة إال 38 عاًما،وبعضها أقل.

يف املقابل مل يكن تاريخ العالقة بني الش���يعة والس���نة 
تارخًي���ا من الس���الم واحملبة، ب���ل كان يف أغلب���ه تاريخ 
صراع ديين سياس���ي، ومل ينش���أ التش���يع باألس���اس إال 
انشقاًقا عن أهل السنة، حنن إذن ال نتحدث عن فرقتني 
من فرق املس���لمني بينهما خالفات علمية، فقد تأسست 
دول واش���تعلت حروب، وثارت صراعات عق���وًدا متتابعة 

انطالًقا من هذا اخلالف بني السنة والشيعة.

أعلن���ت مجاع���ات ش���يعية م���ن بل���دة 
س���رتة يف البحرين أنهم على استعداد 
حلم���ل األعالم األمريكي���ة إىل جانب 
ذل���ك  مث���ل  كان  إذا  البحراني���ة، 
ضروريًّ���ا إلقن���اع واش���نطن بالضغط 

على حكومتهم. 



الباب الثاني : ملف التقرير

التقرير االسرتاتيجي السادس 148

وقد طّور الش���يعة عرب التاريخ طرًقا وأساليب للتواصل 
فيم���ا بينه���م ال ت���زال قائم���ة حت���ى اآلن، وأبرزه���ا نظام 
املرجعي���ة الدينية، وهذا النظ���ام ميثل أبرز صور االنتماء 
الطائفي وأقواها، فاملرجع هو األساس يف الفتوى، كما 
س الدخل الذي يكس���به أي ش���يعي على وجه  يتلقى مُخُ

األرض كل عام.

فما ه���و حجم ال���والء واالنتم���اء الذي يس���تلزم إخراج 
مخس الدخل الس���نوي عن رضا وطي���ب نفس، وإعطاءه 
ملرجع ديين-غالًبا إيراني- يقيم يف دولة أخرى قد تكون 
معادية لدولة دافع اخلمس، أو على األقل خمتلفة معها؟

أض���ف إىل ذل���ك أن ح���دود تأث���ري املرج���ع يف توجهات 
مقلديه األصل أنها غري حمدودة مبجال معني، ومن يطلع 
عل���ى أبواب وجملدات الفتاوى املوجودة يف مواقع املراجع 
عل���ى اإلنرن���ت ميكنه ببس���اطة أن يتأك���د من مشول 
الفتاوى لكافة جماالت احلياة، وليس األمر كما يقول 
املنظر الش���يعي فؤاد إبراهيم: »هذه كانت دائًما التهمة 
املكررة أن الشيعة -ألن لديهم انتماء خارج احلدود وهو 

املرج���ع- ال ب���د أن يكون���وا مزدوجي 
الوالء، وهذا غ���ري صحيح مطلًقا؛ ألن 
اتب���اع مرج���ع دي���ين مع���ني ال يعين أن 

هناك ارتباًطا سياسيًّا باملرجع«.

ويق���ول أيًضا: »يف الغالب املرجعيات 
الدينية ليس هلا موقف سياسي متشدد 
إىل ح���د املخاصمة م���ع احلكومات، 

وبالتالي مل أج���د حتى اآلن من ينادي أتباعه إىل خمالفة 
حكوماتهم«.)34(

هذا الكالم مردود عليه من طريقني: األول من كالم 
ناش���ط ش���يعي آخر هو محزة احلس���ن، والذي يقول يف 
مق���ال باجلزي���رة نت أيًض���ا: »فاتباع مرج���ع ديين معنّي، 
س���واء كان يف إي���ران أو يف الع���راق، أو حتى يف لبنان، 
ينعكس على املوقف السياسي لألفراد أو املقلدين جتاه 

)34( انظر حوار مع فؤاد إبراهيم، اجلزيرة نت، ملف الشيعة يف 
السعودية.

كل القضايا السياس���ية املطروحة على الس���احة العربية 
واإلسالمية، مبا فيها املوقف من نظام احلكم«. )35(

والطريق الثاني: اس���تعراض بعض مواق���ف املرجعيات 
م���ن أنظمة احلك���م اخلليجي���ة، ونذكر مث���ااًل واحًدا: 
موقف »آية اهلل« الش���ريازي، املرج���ع املعروف، وصاحب 
تيار ينتش���ر أتباع���ه يف دول اخلليج، وكذل���ك »آية اهلل« 
ص���ادق روحاني، وهو أيًضا مرجع، وكان له مقلدون يف 
اخللي���ج، كالهم���ا طالب عام 1979م باس���تعادة األرض 
املس���لوبة اليت ختلى عنها الش���اه، أي البحري���ن، وأعلنوا 
قيادة حركة ثورية من أجل اس���تعادتها، وشاركهم فيها 
���س اجلبهة اإلس���المية لتحرير  هادي املدرس���ي الذي أسَّ

البحرين. )36(

ثانًيا: االنتماء السياسي:
عل���ى الصعيد السياس���ي؛ فإن املتأمل يف مرحلة نش���أة 
األحزاب الثورية الش���يعية يلحظ أن أغلب جيل املؤسسني 
وامللهم���ني مل يكون���وا خليجيني، وبعضه���م مل يكونوا 
عرًبا من األساس، مثل: الشريازي، تقي املدرسي، هادي 
املدرس���ي، وهن���اك أحزاب تأسس���ت 
كفروع ألحزاب شيعية خارجية، مثل 
حزب الدعوة البحريين، وفروع حزب 
ان���دالع  اهلل يف دول اخللي���ج، وقب���ل 
الثورة اإليراني���ة كان رموزها مصدر 

إهلام للكثريين.

 يقول مرتضى بدر أحد مؤسس����ي اجلبهة اإلسالمية 
لتحرير البحرين: »يف مطلع الس����بعينيات كّنا نتفاعل 
م����ع احلركة الفكري����ة يف إيران، خاص����ة مع صعود 
جن����م الدكتور علي ش����ريعيت. احملاضرات اليت كان 
يلقيها ش����ريعيت يف جامعة طه����ران تصل إىل البحرين، 

وُترجم إىل العربية«. )37(

)35( انظر مقال: عالقة شيعة السعودية اخلارجية مذهبيًّا وسياسيًّا، 
سابق.

)36( انظر مقال مسرية رجب، صحيفة الوطن البحرينية، سابق.

)37( انظر حواره مع الوطن البحرينية، سابق.

 مل يك���ن تاري���خ العالقة بني الش���يعة 
والس���نة تارخًي���ا من الس���الم واحملبة، 
ب���ل كان يف أغلبه تاري���خ صراع دين 
سياس���ي، ومل ينشأ التش���يع باألساس 

إال انشقاًقا عن أهل السنة.
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ظل العراق هو مركز التش���يع العامل���ي، وبؤرة التثوير 
الش���يعي، حتى ع���ام 1979م، وكانت كلي���ة الفقه من 
املؤسس���ات العلمية اليت ُأنش���ئت على النهج األكادميي 
احلديث، واس���تقطبت الكفاءات الذكية الشيعية من 
كل م���كان، وبات���ت أحد املص���ادر اليت اعتم���د عليها 
ح���زب الدعوة يف جتنيد عناصره، وفت���ح فروعه يف دول 
أخرى، ومن بني هذه العناصر أبرز رجال الدين الش���يعة 

يف البحرين عيسى عبده قاسم.)38( 

بعد الثورة حتولت األنظار إىل إيران كمركز للتعليم 
الديين والتثوير الشيعي، كما يذكر محزة احلسن يف 
مقال���ه: »توجهت األنظ���ار إىل إيران ال���يت انتصرت فيها 
الثورة للتّو، مما أعطى االرتباط الديين العبادي الصرف 
مالم���ح سياس���ية واضح���ة«.)39( وه����ذا يع����ين أن التواف����د 
الش����يعي اخلليج����ي على قم من أجل الدراس����ة مل خيُل من 
مالمح سياس����ية، وارتباطات كان هلا تأثري كبري يف أداء 

القيادات الشيعية يف مراحل تالية.

وم���ن النق���اط املهم���ة يف ه���ذا الصدد أن���ه رغم كون 
»اإلهلامات« السياسية لش���يعة اخلليج ذات طابع خارجي 
عادة، إال إن ذلك ال يس���تلزم بالضرورة أن تكون إيرانية 
دوًما، فاجملال مفتوح لنشأة منابع أخرى للقيادة والتوجيه 
السياس���ي، رغ���م صعوبة ذلك يف ظ���ل اهليمنة اإليرانية، 
إال إن���ه أمر ح���دث بالفعل قب���ل الثورة، فق���د كان تيار 
الش���ريازي س���ابًقا عليها، وكذلك ح���زب الدعوة الذي 

تأسس يف العراق إبان مخسينيات القرن العشرين.

ثالًثا: األحداث احملورية:
عن���د تتب���ع املنعطف���ات الرئيس���ة ال���يت مر به���ا العمل 
السياسي الثوري الشيعي س���نلحظ أربعة أحداث أنتجت 
ه���ذه املنعطف���ات، وكلها مرتبط���ة باملص���احل اإليرانية 
على حن���و عجيب: الثورة اإليرانية ع���ام 1979م، احلرب 
العراقية اإليرانية مطل���ع الثمانينيات، التقارب اخلليجي 
اإليراني يف التس���عينيات، احتالل العراق وسقوط البعث 

عام 2003م.

)38( انظر مقال منصور اجلمري: صفحات من تاريخ احلركة اإلسالمية 
البحرينية، صحيفة الوسط، وهو رئيس التحرير وناشط شيعي قديم.

)39( مرجع سابق.

عقب كل حدث تتغري دفة العمل السياسي الشيعي يف 
اجتاه جديد، وال جمال إلنكار أو جدال يف هذه الصدد، 
فهو أمر يعرف به الش���يعة أنفس���هم علماني���ون ودينيون، 
يقول حممد باقر املهري تعليًقا على رفع ش���يعة الكويت 
لسقف مطالبهم بعد احتالل العراق: إن »التغري السياسي 
يف الع���راق، ومطالب���ات اجملتم���ع الدول���ي حلكوم���ات 
املنطق���ة بضم���ان احلري���ات الدينية، بات حافًزا للش���يعة 
يف الكوي���ت لتحقي���ق مطالب قدمية هل���م«. ويقول محزة 
احلس���ن: »أمريكا مل تعد تريد الس���عودية أب���ًدا. بل إنها 
تراه���ن على الدور املقبل للعراق.. ال أرى أي أهمية تذكر 
للسعودية يف األجندة األمريكية.. من الناحية الفعلية فإن 
العراق س���يكون هو الثقل السياس���ي.. اآلن قد يستقطب 

العراق حتى دول اخلليج«. )40(

لكن هذه الراتبية تثري حنق بعض الش���يعة الرافضني 
لتغلغل النفوذ اإليراني يف أوساط الشيعة، يقول الصحفي 
الكوي���يت الش���يعي خلي���ل حي���در: »وكان أنصار حزب 
اهلل وأنص���ار والية الفقيه يف الكوي���ت معادين للواليات 
املتح���دة، ال ألن أمريكا خطرة عل���ى الكويت، أو أنها 
متث���ل تهدي���ًدا ملصاحله���ا، ب���ل ألن الثورة اإلس���المية يف 
إي���ران اصطدمت بها وعادتها.. ول���و تصاحلت إيران غًدا 
مع الوالي���ات املتحدة على حنو ما، أو وفق صفقة ما، أو 
توازن ما، فس���نرى ف���وًرا مجلة من التحوالت السياس���ية 
يف لبن���ان والبحري���ن والكوي���ت يف خط���اب أعت���ى عتاة 
رجال ح���زب اهلل!«، ويقول حيدر يف نف���س املقال: »ملاذا 
كلم���ا أصيب الولي الفقيه بال���زكام ينبغي أن نتجاوب 

يف الكويت بالعطس«. )41(

رابًعا: التواصل اإليراني مع األحزاب:
بعي���ًدا ع���ن تتب���ع األداء االس���تخباراتي، ف���إن تواصل 
األجه���زة اإليرانية م���ع األحزاب الش���يعية يف اخلليج أمر 
معروف للجميع، س���واء مت ذلك التواصل مباش���رة أم عن 
طري���ق وس���يطها الرئيس ح���زب اهلل اللبناني، وقد ثارت 

)40(  حوار مع جملة املشاهد.

)41( مقال شيعة الكويت وتأبني عماد مغنية، الوطن الكويتية 3-11-
2008م .
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ضجة يف الكويت قبل االنتخابات األخرية بسبب تسرب 
معلومات عن لقاءات س���رية ُعقدت يف الس���فارة اإليرانية 
بالكوي���ت ب���ني مس���ئولني إيراني���ني ومرش���حني ش���يعة 
للمجل���س، بدع���وى أن إيران تس���عى إىل توحيد الش���يعة 

ومجع كلمتهم يف االنتخابات. )42(

ويف اإلم���ارات أرس���لت احلكوم���ة تنبيًه���ا رمسيًّ���ا إىل 
احلكوم���ة اإليراني���ة ح���ول اس���تعمال إي���ران لألراضي 
اإلماراتي���ة؛ حي���ث رصدت س���لطات دبي لقاًء بني ش���يعة 
عمانيني ومس���ئولني إيرانيني يف أح���د الفنادق، وأن هذه 
اللق���اء مت في���ه تداول خطط لتكوي���ن جبهة ضغط متثل 

الشيعة العمانيني«.)43(

وحتدث���ت بع���ض التقاري���ر ع���ن اجتماع���ات ُعقدت يف 
دمش���ق وبريوت بني قي���ادات يف أحزاب حبرينية من بينها 
مجعية الوفاق، مع ممثلني عن حزب اهلل لالس���تفادة من 
خ���ربات احل���زب يف التكتيكات السياس���ية وأس���اليب 

التصعيد واالحتواء.)44( 

خامًسا: التواصل الشعيب:
حتظى القضايا املتعلقة بإيران أو الشيعة عموًما بأولوية 
مطلقة لدى ش���يعة اخلليج من حي���ث متابعتها، والتفاعل 
معها بشتى األساليب، ويتحدث القيادي الشيعي البحريين 
مرتضى بدر عن أن ش���يعة البحرين كانوا دوًما متأثرين 
مبا جيري يف إيران، فيقول: »بعد العملية االنقالبية على 
رئيس الوزراء اإليران���ي الوطين الدكتور حممد مصدق 
خرجت مسرية من فريج املخارقة تنّدد بالشاه وبأمريكا.. 
وبعد عدة س���نوات من احتجاز مصدق انتش���ر خرب وفاته 
فخرجت مسرية من أمام منزلنا، وغالبية من شارك فيها 

هم من العجم املؤيدين ملصدق«.

ويذك���ر مرتض���ى دوًرا لش���يعة اخللي���ج يف دع���م ثورة 
اخلمي���ين: »كان���ت بيانات اإلم���ام ُتَرج���م إىل العربية، 

)42( انظر جملة الوطن العربي، جاسم الشمالي، خطة خامنئي لتصدير 
الثورة إىل الكويت.

)43( جملة املراقب العربي، وموقع موسوعة الرشيد.

)44(  انظر موقع القناة اإلخباري، خفايا اجتماعات بريوت ودمشق.

وُتنَش���ر يف املنطق���ة من ِقَب���ل تيار احلركة الرس���الية يف 
اخللي���ج«، وال يقتصر الدعم فقط على إيران، فهو ميتد 
إىل الع���راق أيًضا، يق���ول: »مع ثورة العش���رين من القرن 
املاض���ي كان هناك تفاعل كبري من اجملتمع البحريين؛ 
فكانت املساعدات املالية واملؤن جُتَمع من القرى واملدن، 
ر إىل البص���رة دعًم���ا للثورة.. والي���وم يعيد التاريخ  وُتص���دَّ
نفسه؛ حيث نرى اليوم أن املسريات واالعتصامات خترج 

تأييًدا للمرجعية الدينية يف العراق«.)45(

وعندما حتدث النائب الكوييت السين وليد طباطبائي 
منتق���ًدا األداء الطائف���ي مليليش���يات ب���در يف العراق ضد 
الس���نة، مل يتحمل الش���يعة احلاضرين ذلك، ووجهوا له 
الس���باب، وذكر موقع براث���ا نيوز التاب���ع ألحد قيادات 
اجمللس -جالل الدين الصغري- اخلرب وفق السياق التالي: 
»حاول عدد من الشيعة، بل والشيعيات، ضربه، ولكنه 
الذ بالف���رار حتت محاي���ة املنظمني بع���د أن بصقت عليه 

إحدى الشيعيات، وضربه أحد احلضور حبذاء«. )46(

سادًسا: التواصل املعنوي مع املاضي العنيف:
يعت���رب البع���ض أن مرحل���ة العن���ف اليت صبغ���ت األداء 
الش���يعي يف مرحل���ة الثمانيني���ات قد ولت إث���ر مصاحلة 
وتوب���ة، ولكن موقف كثري من الناش���طني الش���يعة من 
ه���ذه األحداث يطرح تس���اؤالت عدي���دة، ولعل أبرز هذه 
املواقف ما حدث من النائبني يف الربملان الكوييت عدنان 
عبد الصمد وأمحد الري بإقامة حفل تأبني لعماد مغنية، 
وهو ش���خصية غري كويتية، وتارخيه مع الكويت أسود 
يتمث���ل يف تورطه يف التخطيط لع���دة عمليات إرهابية يف 
تلك احلقبة، فما ه���ي دالئل تأبينه، خاصة وأن النائبني 

ميثالن شرحية من الناخبني الشيعة؟

وميت���دح مرتض���ى بدر مش���اركة ش���يعة خليجيني مع 
إي���ران يف حربه���ا ضد العراق خمالف���ة ملوقف الدول اليت 
ينتمون إليها، فيقول: »ش���ارك بع���ض عناصر اجلبهة يف 
احل���رب املفروضة على إي���ران، وهذه ُتْعَت���رب من املواقف 

)45( انظر حواره مع الوطن البحرينية، سابق.

)46( انظر براثا نيوز، وموقع الطريق إىل كربالء 16-7-2006م.
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املش���رفة للجبهة«)47( ، فماذا يكون املوقف إذن لو ثارت 
ح���رب جديدة أح���د طرفيها إيران، وطرفه���ا اآلخر دولة 

خليجية، هل ستتكرر املواقف املشرفة؟!

سابًعا: مقاربة »االضطهاد يدفع إىل اخلارج«:
يقدم بعض املثقفني الش���يعة مقاربة خطرية يف دالالتها 
لتربير االرتباط السياسي لشيعة اخلليج مع اخلارج، فهم 
بداية ال ينكرون ذلك، ولكنهم يذكرون أن االضطهاد 
الذي يتعرض له الش���يعة هو ال���ذي أجلأهم إىل التواصل 
م���ع ال���دول اخلارجي���ة، وإذا كان���ت قضي���ة االضطهاد 

مس���ألة خالفية، ويف التصور الشيعي 
ال ت���زال موج���ودة، فم���اذا يعين ذلك 

حالًيا ومستقباًل؟

يقول ناشط شيعي يف موقع اجلزيرة 
ن���ت: »يف الواق���ع ف���إن والء واجنذاب 
األقلي���ات اإلثني���ة والدينية إىل ما وراء 
احلدود هو يف أحد مظاهره يدل على 

ش���عور هذه األقلي���ات بالظلم واحلي���ف، والتمييز الواقع 
عليها من ِقَبل السلطات احلاكمة، أو نتيجة االضطهاد 
ال���ذي متارس���ه القومي���ة أو األكثري���ة االجتماعي���ة، أو 

الفئات املتشددة دينيًّا ومذهبيًّا«.)48( 

ويزع���م آخ���ر: »يف ظل االس���تمرار يف سياس���ة التمييز 
على أسس مذهبية، فإن اخلارج الشيعي سواء أكان يف 
إي���ران أم يف العراق، أم يف لبنان والبحرين س���يلعب دوًرا 

سيكولوجيًّا وسياسيًّا ودينيًّا«. )49( 

إشكالية االندماج:
إن قضي���ة اندم���اج األقلية الش���يعية يف جمتم���ع أغلبيته 
س���نية، ذات تعقيد نس���يب، فالدعوة الرمسية إىل حتقيق 
هذا االندماج ال بد أن تكون مصحوبة بتنازالت للش���يعة 
تتعلق بنظام القضاء واملساجد والتعليم والتعيينات ..إخل، 
وه���ذه التن���ازالت تش���كل قائم���ة املطال���ب الش���يعية من 

)47( حوار مع الوطن، سابق.

)48( مقال: النشاط السياسي للشيعة يف السعودية، سابق.

)49( مقال: عالقة شيعة السعودية اخلارجية ، سابق.

األنظمة الس���نية، ويف حالة تلبية أغلب هذه املطالب؛ فإنه 
بذلك س���يتم ترس���يخ كون الش���يعة أقلية منغلقة أكثر، 
ومس���تقلة ذاتيًّ���ا داخل الدولة، مبعنى أن الش���يعة س���وف 
يكون لديهم صالحية أوسع يف حكم أنفسهم بأنفسهم، 
أي أن التوسع يف تلبية املطالب الشيعية يتناسب طرديًّا مع 

حتويل األقلية الشيعية إىل دولة داخل الدولة.

من ناحي���ة أخرى، فإن املان���ع األيديولوجي- العقدي-  
م���ن أهم املوان���ع اليت تع���وق عملية االندماج ب���ني األقلية 
واألغلبي���ة؛ إذ يبقى االندم���اج حمدوًدا 
يف أغلب احلاالت، ويف احلالة الس���نية 
الش���يعية فإن االختالف العقدي حيمل 
يف طياته رغبات دفينة متوارثة تتحدث 
عن الثأر ألهل البيت، فليس إذن جمرد 
اختالف عقدي يت���م جتاوزه عن طريق 

جهود التقريب املعتادة.

واملش���كلة هنا أن عملية التقريب نفسها تواجه طريًقا 
مس���دوًدا، فمن الناحية النظرية وص���ول عملية التقريب 
إىل حدها األقصى يعين زوال املعتقد الشيعي من أساسه؛ 
كونه نش���أ للعمل على رّد احلق الذي اغتصبه الصحابة 
وأتباعهم-أي السنة- من أهل البيت إىل ورثته احلقيقيني 

وأتباعهم- أي الشيعة.

من جه���ة أخرى، فإن���ه مما يصعب ح���دوث التقارب، 
وبالتالي االندماج، أن بعض الشيعة يضمون إىل مطالبهم 
ح���دوث تغيريات دينية لدى الس���نة تتمث���ل يف التخلي عن 
بع���ض ثوابتهم، وهي ُتطرح يف س���ياق رفض ما يس���مونه 

»السلفية أو التشدد الديين«.

ويصل مثقف ش���يعي آخر بالقضية إىل مس���توى املطالبة 
بإع���ادة تش���كيل أس���س الدول���ة م���ن أج���ل القض���اء على 
الطائفي���ة املزعومة، يقول ف���ؤاد إبراهيم: »مقرحات احلل 
متنوع���ة: املقرح األول هو: إعادة تش���كيل أس���س الدولة.. 
وأعتق���د بضرورة ختفي���ض اجلرعة الديني���ة داخل الدولة، 
واعتبار املؤسس���ات الدينية مجيًعا س���واء، الرمسية اآلن أو 

 بعي���ًدا عن تتبع األداء االس���تخباراتي، 
ف���إن تواص���ل األجه���زة اإليراني���ة مع 
أم���ر  الش���يعية يف اخللي���ج  األح���زاب 
ذل���ك  مت  س���واء  للجمي���ع،  مع���روف 
طري���ق  ع���ن  أم  مباش���رة  التواص���ل 

وسيطها الرئيس حزب اهلل اللبناني.
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األهلية ضمن مؤسسات اجملتمع املدني«.)50( 

من املهم يف هذا الس���ياق استحضار أهم جتربة عربية 
يف احتواء الطائفة الشيعية، وهي جتربة النظام العراقي، 
فعلى الرغم من جهوده الدموية إلقصاء األحزاب الشيعية 
السرية، إال إنه يعترب من الناحية املوضوعية أكثر النظم 
العربية تقدمًيا للتنازالت الدينية والسياسية للشيعة، حتى 

على املس���توى الش���عيب وص���ل التقارب 
إىل ح���د أن أصبح ال���زواج املختلط بني 
الس���نة والش���يعة ظاه���رة اجتماعي���ة، 
فه���ل جنح ذلك يف حتقيق الرضا داخل 
الطائف���ة؟ النتيجة واضح���ة يف العراق: 
ح���رب طائفي���ة، ومئ���ات األل���وف م���ن 

قتلى الس���نة، وسعي دءوب لفصل اجلنوب العراقي حتت 
مسمى الفيدرالية.

خامتة:
يق���دم لنا عل���م االجتماع السياس���ي عدة من���اذج حتدد 
املس���ارات املتاح���ة أمام األقلي���ات لتحدي���د عالقاتها مع 

األغلبية، وهي مخسة مناذج .)51(

األول: من���وذج األقليات االنصهاري���ة: وهي اليت تتنازل 
عن الصفات األساس���ية املميزة هلا، وتتبنى كل ما مييز 
األغلبية منصهرة داخلها، وهذا النموذج بالطبع مستبعد 

متاًما بالنسبة للشيعة.

الثان���ي: من���وذج األقليات االندماجي���ة: ويف هذه احلالة 
تتن���ازل األقلي���ة واألكثرية عن بع���ض صفاتهما املميزة، 
ويك���ون الناتج طائفة جديدة هلا صفاتها اخلاصة، يعين 
ال ه���ي س���نية وال ش���يعية، وه���ذا الط���رح ممكن فقط 
على مس���توى الش���عارات، ولكنه عمليًّ���ا غري ممكن، 

ومرفوض أساًسا من الطائفتني.

الثالث: منوذج األقليات االستعالئية: وهنا تنمي األقلية 
نزع���ة التفوق واالس���تعالء لدى أتباعها جت���اه األغلبية أو 

)50( اجلزيرة نت ، سابق.

)51( انظر امللل والنحل، د. سعد الدين إبراهيم، ص 42-37.

األقلي���ات األخ���رى، وال يك���ون لديه���ا قب���ول للخضوع 
حلك���م األغلبية األدنى منزلة -س���واء دينيًّا أو اجتماعيًّا 
أو عرقيًّ���ا- وم���ن َث���م تس���عى األقلي���ة إما إىل الس���يطرة 
عل���ى احلك���م يف الدولة، أو االحتفاظ لنفس���ها بنوع من 
احلك���م الذات���ي أو وضعية »دولة داخ���ل الدولة«، وهذا 
النموذج قريب من الثقافة الشيعية، وله أمثلة رمبا أقربها 

حزب اهلل اللبناني.

الرابع: منوذج األقليات االنفصالية: 
يف ه���ذه احلال���ة تس���عى األقلي���ة إىل 
االنفصال عن األغلبية، وترك الدولة 
احلالية؛ إما لتأسيس دولة جديدة، أو 
لالنضمام إىل دولة جماورة تشاركها 
يف انتماءاته���ا الدينية، ويعزز من هذا 

النموذج تركز الطائفة يف منطقة جغرافية واحدة.

اخلام���س: من���وذج األقلي���ات التعددي���ة: حبس���ب ه���ذا 
النم���وذج حتتف���ظ كل طائفة أو جمموع���ة خبصائصها 
وخصوصياتها الدينية، وتتساويان يف احلقوق السياسية 
واملدني���ة دون أي متيي���ز، ويكون ل���كل منهما احلق يف 

ممارسة الشعائر حبرية ودون تقييد.

هذا النموذج يف واقع احلال جيد قبواًل رمسيًّا لدى الدول 
السنية، وإن كان هذا القبول ال يعين تنفيذه حرفيًّا؛ إذ ال 
ُيتخيَّل التس���اوي املطلق بني أقلية ال تصل إىل نس���بة %10، 
وبني أغلبية تتجاوز 90%، ولكن مفاهيم هذا النموذج هلا 

بريق جذاب وتصلح كشعار للتعايش والتقارب.

على املس���توى الش���يعي ف���إن هذا النم���وذج ميثل مرحلة 
مهم���ة، وخطوة على الطريق إىل من���اذج أخرى قد تكون 
أكثر قبواًل لدى كثري من الش���يعة، ويف واقع األمر فإن 
رين الشيعة يسعون إىل ترسيخ هذا النموذج  كثرًيا من املنظِّ
والتمهيد له،وبعضهم يقدم طرًحا عجيًبا يس���اوي فيه بني 
اخلالف���ات العقدية م���ا بني الش���يعة والس���نة واخلالفات 

املذهبية بني الشافعية واحلنابلة واملالكية واحلنفية.

وه���ذا تقس���يم عجي���ب، لي���س ل���ه أي أس���اس علمي، 
حي���ث خيلط ما ب���ني االنتم���اء الديين العق���دي واملذهب 

بعض الش���يعة يضمون إىل مطالبهم 
ح���دوث تغي���ريات ديني���ة لدى الس���نة 
تتمث���ل يف التخلي عن بعض ثوابتهم، 
وهي ُتطرح يف سياق رفض ما يسمونه 

»الوهابية.
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الفقهي، ويسمي اإلمساعيلية مذهًبا مثلها مثل الشافعية 
واحلنبلية، ويف التاريخ اإلس���المي كله مل يتحدث أحد 
عن ك���ون الش���افعية أقلي���ة، أو احلنبلي���ة أغلبية يرتب 
عليها حقوق سياس���ية أو مدنية، ولكن هذه حماولة من 
املثقفني الش���يعة للروي���ج للنموذج التع���ددي حتى ولو مت 

جتاوز كل احلقائق العلمية.

ويقول أحد املثقفني الشيعة يف موطن آخر: »ال ميكن 
القول بوجود أقلية وأغلبية يف السعودية، هناك جمموعة 

أقليات مبا يف ذلك أتباع املذهب الرمسي«)52( 

وخنتم البحث بنظرة تقوميية لكاتب ش���يعي كوييت 
ينتقد موقف الش���يعة من تأبني عم���اد مغنية، يقول خليل 
حي���در: »عل���ى الش���يعة بال���ذات أن حياس���بوا أنفس���هم، 
وحياس���بوا هذه الفئة بال���ذات من الداخل، فبعض هؤالء 
م���اٍض يف ه���ذا الطريق بعزم وتعصب من���ذ ما قبل الثورة 
اإليراني���ة! وقد تس���ببوا يف مش���اكل وح���وادث معروفة 
بعد الثورة، وتس���ببوا يف إعدام عش���رات الشباب الشيعة 
يف مكة.. ولو كان أي إنس���ان آخ���ر يف مكان هؤالء، 
ألكلته احلس���رة بس���بب ما جرى لكل هؤالء الشباب، 
وم���ا تس���ببت سياس���اتهم من مش���اكل لعموم الش���يعة!! 
ولكن هؤالء فازوا مراًرا منذ ذلك احلني يف االنتخابات 
الربملانية، مما يدل على أزمة حقيقية يف الوعي السياسي 

ضمن أوساط الشيعة قبل غريهم«. )53( 

)52( اجلزيرة نت، سابق.

)53( )الوطن الكويتية، 11-3-2008م(.
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معلومات إضافية

من مظاهر التغلغل اإليراني الشيعي يف ا الكويت:
أواًل : املظاهر الدينية والثقافية:

- انتشار املكتبات الشيعية يف مناطق عدة، من بينها: بنيد القار، والرميثية، والساملية واجلابرية.

- نشر الكتب واألشرطة على نطاق واسع، خاصة على الوافدين من الدول العربية .

- انتش���ار املس���اجد واحلسينيات؛ حبيث ال ختلو منطقة إال وفيها حسينية أو مسجد، وأصبحت هذه الظاهرة مريبة 
وخميفة بشكل كبري؛ حيث منها املرخص، وأكثرها غري مرخص.

- إنش���اء بعض القنوات الفضائية الش���يعية، واليت تعد من أقوى القنوات، مثل قناة األنوار، واليت يرأسها النائب يف 
الربمل���ان صاحل عاش���ور، ومقرها الكويت. وقناة املعارف، وقناة أهل البيت، وهل���م برامج رمضانية يف أغلب القنوات 

الكويتية الرمسية منها واخلاصة.

- إص���دار الصح���ف اليومي���ة مثل صحيف���ة النهار، وصحيفة ال���دار، وال ختلو جريدة كويتية من كاتب ش���يعي أو 
صفحة أسبوعية للشيعية مثل جريدة الوطن، فضاًل عن نقل أخبار احلسينيات أواًل بأول.

- التعاون بني القنوات اإلعالمية، فنرى على س���بيل املثال تعاون جريدة الدار مع قناة فنون للمس���اهمة بنش���ر وجهة 
النظر الشيعية بني سكان الكويت.

- قامت إيران بإنشاء مدرسة إيرانية، واآلن تقوم بإنشاء مدرسة ثانية، لكنها أكرب منها بكثري، وخُييَّل لكل من 
رآها أنها جامعة خاصة يف منطقة الرقعي، واليت يشكل الوافدون العرب أكرب نسبة سكان فيها.

- تركيز التواجد الشيعي يف مناطق معينة من البالد؛ ملا ينجم عن ذلك من فوائد، ليس أكربها إمكانية إيصال 
أكرب عدد من النواب الشيعة إىل اجمللس.

تعترب الكويت دولة مهمة مصّدرة للمال الداعم للش���يعة يف العامل، وأغلب الكتب ُتطبع على نفقة التجار الش���يعة، 
وكذلك كفالة الدعاة، ودعم احلركات الشيعية يف العامل.

ثانًيا : املظاهر االقتصادية
- للتجار الشيعة يد كربى داخل االقتصاد الكوييت، فلهم شركات كربى ومؤسسات ضخمة.

- أه���م التج���ار الش���يعة يف الكويت هلم مس���اهمات كبرية يف حركة التش���ييع، مثل: بهبهان���ي ومعريف، واملروك 
وبومخسني ودشيت، وحيدر وقبازرد والوزان وغريهم.

- س���يطرة الش���يعة على النواحي االقتصادية، فهم يسيطرون على قطاع جتارة الذهب، وقطاع الصريفة والصرافني 
وقطاع األغذية، وقطاع األقمش���ة، وميتلك الش���يعة العديد من العقارات يف الكويت، وهم من كبار ُمالك العقارات 

يف الكويت، ونتيجة لقدرتهم املالية الكبرية متكنوا من السيطرة على جمالس إدارات الشركات املساهمة.
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ثالًثا: املظاهر السياسية:
- للشيعة يف الكويت جتمعات وحركات فّعالة يف اجملال السياسي.

- للنواب الشيعة يف الربملان تأثري كبري خاصة يف تراخيص املساجد واحلسينيات، ومحاية دعاة التشيع.

- يعترب حممد باقر املهري الناطق الرمسي باس���م الش���يعة يف الكويت، ويكاد ال خيلو يوم إال وله تصريح سياس���ي 
حيّرض فيه احلكومة على اجلماعات السنية وعلماء السنة.

املصدر: 
موقع »جلنة الدفاع عن عقيدة أهل السنة يف فلسطني« )احلقيقة(، مظاهر التغلغل اإليراني الشيعي يف البلدان السنية )بتصرف(، انظر 
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