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مفتتح
تتكــون منطقــة الخليــج العــريب مــن )6( دول وكلهــا أعضــاء يف 
املؤسســات اإلقليميــة والقوميــة والدوليــة، ومنــذ بدايــة عقــد الثامنيات 
مــن القــرن املــايض، شــّكلت هــذه الــدول مجلًســا يضمهــا لتطويــر 
عالقاتهــا البينيــة وصياغــة سياســات دفاعيــة وخارجيــة مشــركة، 
وأضحــت هــذه املؤسســة )مجلــس التعــاون الخليجــي( من املؤسســات 

ــدويل.  ــي وال ــتويني اإلقليم ــى املس ــاخصة ع الش

وتتشــابه إىل حــدٍّ كبــر أنظمــة الحكــم يف هــذه الــدول، فهــي 
أنظمــة ملكيــة وأمريــة وســلطانية، إذ يف كل دولــة هنــاك عائلــة تحكــم 
ــاك  ــا هن ــألة، وإمن ــذه املس ــى ه ــابه ع ــر التش ــة ومل يقت ــر الدول وتدي
تشــابه يصــل يف بعــض امللفــات حــد التطابــق يف خياراتهــا السياســية 
الخارجيــة، ويف اعتامدهــا عــى ثــروات طبيعيــة هائلــة، إذ حولهــا 
ــة  ــارة والزراع ــى التج ــد ع ــدودة، تعتم ــات مح ــن دول ذات اقتصادي م
والــروة البحريــة، إىل دول ذات اقتصاديــات متطــورة، إذ تعتمــد عــى 
)النفــط( وتســتخدم ريعــه الهائــل يف تســير شــؤون الدولــة واملجتمــع 

ــة. املختلف

فهــي دول ذات اقتصــاد ريعــي، وتعــاين مــن ذات املشــكالت التــي 
يعــاين منهــا أي اقتصــاد ريعــي، وأيــة دولــة تعتمــد عــى اقتصــاد ريعــي.
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وعرفــت دول الخليــج العــريب تغرات وتحــوالت اقتصاديــة واجتامعية 
كــرى، مــع اكتشــاف النفــط وانطــالق عمليــة التصديــر والبيــع. 

ــة  ــل إىل دول غني ــدودة الدخ ــن دول مح ــدول م ــذه ال ــت ه إذ تحّول
ــذه  ــت ه ــل، وانفتح ــام العم ــم نظ ــذه قي ــراء ه ــن ج ــت م ــة، وتبدل وثري
الــدول الســتيعاب عاملــة ماهــرة وغــر ماهــرة، ودخلــت أســواقها مئــات 
اآلالف مــن األيــادي العاملــة التــي تنتمــي إىل بيئــات اجتامعيــة وقومية 
ــامل يف  ــال األع ــم رج ــارة، وازداد حج ــة التج ــعت حرك ــة، وتوس مختلف

ــاري. ــادي والتج ــم االقتص ــج، وازداد دوره ــة الخلي منطق

وبــدأت منــذ تلــك اللحظــة مــا يشــبه التحالــف بــني العوائــل املالكــة 
يف الخليــج وطبقــة رجــال األعــامل.

ــة  ــاد املنطق ــارعة، اقتص ــوالت املتس ــذه التح ــراء ه ــن ج ــل م ودخ
إىل طــور جديــد تضاءلــت فيــه حركــة اإلنتــاج لصالــح نزعــة االســتهالك 
وأضحــى اقتصــاد بلــدان املنطقــة أقــرب مــا يكــون إىل االقتصــاد 
الريعــي الــذي يعتمــد بطريقــة شــبه مطلقــة عــى مداخيــل النفــط.. وال 
ريــب أن هــذا التحــول االقتصــادي الكبــر، تــرك أثــره العميــق عــى منــط 

ــة. ــدان املنطق ــية يف بل ــة والسياس ــة والثقافي ــاة االجتامعي الحي

ــدول الخليجيــة تتشــابه وتتطابــق عــى  كــام أن مجتمعــات هــذه ال
ــة إىل  ــة إضاف ــد االجتامعي ــراف والتقالي ــن واألع ــة والدي ــتوى اللغ مس
التداخــل االجتامعــي والقرابــات العائليــة املمتــدة يف كل أو أغلــب دول 

الخليــج العــريب.

وعــى املســتوى الفقهــي ـ املذهبــي، تنتــر يف مجتمعــات الخليــج 
املذاهــب اإلســالمية الثامنيــة ويتفــاوت هــذا االنتشــار مــن منطقــة إىل 
ــياق  ــذا الس ــن يف ه ــدر املتيق ــر، إال أن الق ــع إىل آخ ــن مجتم ــرى وم أخ
أن مجتمعــات الخليــج العــريب تتمذهــب وتلتــزم مبــدارس فقهيــة 
ومذهبيــة مثانيــة وهــم: املذاهــب اإلســالمية الســنية األربعــة )الحنفيــة 
ـ املالكيــة ـ الحنبليــة ـ الشــافعية( إضافــة إىل املذاهــب اإلســالمية 
ـ الشــيعية )اإلماميــة ـ الزيديــة ـ اإلســامعيلية( إضافــة إىل املذهــب 
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ــامن. ــلطنة ع ــط يف س ــد فق ــذي يتواج ــايض ال األب

فمجتمعــات الخليــج عــى املســتوى املذهبــي، هــي مجتمعــات 
ــالمية.  ــة ـ اإلس ــرات املذهبي ــن كل التعب ــة، وتحتض ــددة ومتنوع متع
والعالقــة بــني أهــل هــذه املذاهــب يف الخليــج متفاوتــة، تبًعــا لتنــوع 

ــة. ــق املذهبي ــع الحقائ ــل م ــية يف التعام ــارات السياس الخي

فــإذا كان الخيــار هــو املرونــة واالســتيعاب، فــإن العالقــة تكــون 
ــا  ــتقرار. أم ــن واالس ــة لألم ــرات مقلق ــدون توت ــة وب ــرب إىل الطبيعي أق
ــوع  ــة يف إدارة التن ــا الغليظ ــتخدم العص ــدًدا ويس ــار متش إذا كان الخي
ــذر  ــوبة بالح ــة مش ــًرا وعالق ــس توت ــدد ينعك ــذا التش ــإن ه ــي، ف املذهب
واملخــاوف املتبادلــة.. فالســيايس وطبيعــة تعاملــه مــع هــذه الحقائــق، 

ــام.  ــا الع ــة واتجاهه ــة العالق ــد طبيع ــدٍّ بعي ــدد إىل ح ــذي يح ــو ال ه

لهــذا فإننــا نعتقــد إن إصــالح العالقــة املذهبيــة يف الخليــج، مرهــون 
ــية  ــة سياس ــة وأنظم ــاء دول ــيايس وبن ــالح الس ــد إىل اإلص ــدٍّ بعي إىل ح
الســيايس( معــرًّا  النظــام  محكومــة بقانــون ودســتور ويكــون )أي 
حقيقًيــا عــن كل األطــراف والرائــح االجتامعيــة.. بحيث تكــون الدولة، 

دولــة للجميــع بــدون انغــالق، أو نبــذ لبعــض املكونــات والتعبــرات.. 

دول الخليج و اال�ستقرار ال�سيا�سي
كثــرة هــي الحقائــق واملعطيــات املوجــودة يف املشــهد الســيايس 
اإلقليمــي والــدويل التــي تؤكــد أن االســتقرار الســيايس يف الــدول 
وتجاهــل  والغطرســة  بالقمــع  تحقيقــه  ميكــن  ال  اليــوم،  الحديثــة 
حاجــات النــاس وتطلعاتهــم املروعــة. فالرســانة العســكرية ليســت 
هــي وســيلة جلــب االســتقرار وحفظــه. كــام أن زهــو القــوة وخيالءهــا 
ــن  ــتقرار.. فالعديــد م ــوم االس ــا، ليــس هــو الــذي ينجــز مفه وأوهامه
الــدول متتلــك ترســانة عســكرية ضخمــة وأجهــزة أمنيــة متطــورة، وكل 
مظاهــر القــوة املاديــة إال أن اســتقرارها الســيايس هــش وضعيــف، ومــع 

ــف.  ــراء والضع ــي وااله ــد التداع ــول، نج ــط أو تح أي ضغ
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ويف املقابــل نجــد دواًل ال متتلــك أســلحة عســكرية ضخمــة، وال 
مؤسســة أمنيــة متطــورة، إال أن اســتقرارها صلــب ومتــني، وقــادرة 
بإمكاناتهــا الذاتيــة مــن مواجهــة األزمــات ومقاومــة املؤامــرات، وحفــظ 

ــام.  ــا الع ــتقرارها وأمنه اس

ــوة  ــد الق ــس ولي ــه، لي ــره ومضمون ــيايس يف جوه ــتقرار الس فاالس
ــتقرار،  ــن واالس ــة األم ــك يف عملي ــع رضورة ذل ــة، م ــكرية واألمني العس
ــة،  ــة وثقافي ــة واقتصادي ــية واجتامعي ــر سياس ــد تداب ــو ولي ــا ه وإمن
تجعــل مــن كل قــوى املجتمــع وفئاتــه عيًنــا ســاهرة عــى األمــن ورافــًدا 
أساســًيا مــن روافــد االســتقرار. وتخطــئ الــدول وترتكــب حامقــة 
تاريخيــة بحــق نفســها وشــعبها، حينــام تتعامــل مــع مفهــوم االســتقرار 
الســيايس بوصفــه املزيــد مــن تكديــس األســلحة أو بنــاء األجهــزة 
األمنيــة، فاالســتقرار الحقيقــي يتطلــب خطــوات سياســية حقيقيــة 
ــرك  ــع، وت ــلطة واملجتم ــني الس ــة ب ــة املتبادل ــار الثق ــن خي ــق م تعم

ــير.  ــاء والتس ــة البن ــات يف عملي ــح والفئ ــع الرائ جمي

واملتخلفــة  وأمنًيــا  عســكرًيا  املتقدمــة  الــدول  أن  نجــد  ولذلــك 
سياســًيا، هــي التــي يهتــز فيهــا االســتقرار الســيايس ألبســط األســباب 
ــرك  ــة، وتش ــية فعال ــاة سياس ــش حي ــي تعي ــدول الت ــا ال ــل، أم والعوام
ــي  ــة، ه ــادئ واضح ــس ومب ــق أس ــام وف ــل الع ــع يف الحق ــوى املجتم ق
الــدول املســتقرة واملتامســكة والتــي تتمكن مــن مواجهــة كل مؤامرات 

ــم.  ــداء ومخططاته األع

بحجــم  تقــاس  أن  ميكــن  ال  اليــوم،  واســتقرارها  الــدول  فقــوة 
ــا  ــة، وإمن ــزة األمني ــدد األجه ــكرية أو ع ــانة العس ــوة الرس ــلحة وق األس
ــاة  ــتوى الحي ــة ومبس ــتوى الثق ــعبي ومبس ــا الش ــتوى الرض ــاس مبس تق
السياســية الداخليــة، التــي تفســح املجــال لــكل الطاقــات والكفــاءات 

للمشــاركة يف الحيــاة العامــة.

فاالســتقرار الســيايس اليــوم، ال يتــأىت باملزيــد مــن اإلجــراءات 
وإمنــا  واالســتثناءات،  املمنوعــات  الئحــة  تكثــر  أو  االحرازيــة 
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ببنــاء حيــاة سياســية حقيقيــة تتنافــس فيــه األفــكار والتصــورات 
دميقراطيــة.  ـ  ســلمية  بوســائل  واملروعــات 

ــد القــوي عــى الصعيديــن األمنــي والعســكري، مل  فالعــراق هــذا البل
يســتطع أن يحافــظ عــى نظامــه الســيايس الشــمويل، لكــون املجتمــع 

هــو الضحيــة األوىل لهــذا النظــام القمعــي والشــمويل. 

فاالســتقرار الســيايس ومــن وحــي التجربــة العراقيــة والتجــارب 
ــاس  ــع الن ــمويل، يقم ــام ش ــالل نظ ــن خ ــأيت م ــرى، ال ي ــية األخ السياس
ويئــد تطلعاتهــم ويحــارب مصالحهــم الحقيقيــة. لذلــك نجــد أن الــدول 
ــا  ــر يف أمنه ــددة أك ــي امله ــمولية، ه ــة وش ــة قمعي ــم بأنظم ــي تحك الت

واســتقرارها. 

فاألمــن املجــرد ال يفــي إىل االســتقرار، والقــوة العســكرية بوحدهــا 
ــا ندعــو كل  ــه فإنن ــة.. لهــذا كل ال تتمكــن مــن مواجهــة تحديــات املرحل
الــدول العربيــة واإلســالمية، إىل إعــادة صياغــة وعيهــا وفهمهــا ملقولــة 
االســتقرار الســيايس.. ألن الرؤيــة التــي تــرى أن ســبيل االســتقرار، 
هــو املزيــد مــن اإلجــراءات واالحــرازات والتضييــق عــى حريــات 
النــاس، رؤيــة أثبتــت التجربــة قصورهــا وخطأهــا. فالقمــع ال يصنــع 
أمًنــا واســتقراًرا، بــل يضاعــف مــن عوامــل وأســباب االنفجــار الســيايس 

ــي. واالجتامع

ــة  ــة رؤي ــة إىل صياغ ــوم، بحاج ــريب الي ــج الع ــإن دول الخلي ــذا ف له
ووعــي جديــد، تجــاه مســألة االســتقرار الســيايس.. ألن الرؤيــة الســائدة 
يف الكثــر مــن الــدول والبلــدان مل تحقــق االســتقرار، بــل عــى العكــس 
مــن ذلــك متاًمــا.. إذ أي خطــر داخــي أو خارجــي حقيقــي كشــف وهــم 

االســتقرار الــذي كانــت تعيشــه العديــد مــن الــدول والبلــدان. 

ويف تقديرنــا ورؤيتنــا أن مكونــات االســتقرار الســيايس يف منطقــة 
الخليــج العــريب هــي: 

ومــروع . 	 الســلطة  مــروع  بــني  حقيقيــة  مصالحــة  وجــود 



6

الدولة والطائفية في الخليج العربي

املجتمــع، بحيــث إن كل طــرف يقــوم بــدوره الطبيعــي يف عمليــة 
البنــاء والعمــران. فاالســتقرار الســيايس ال ميكــن أن يتحقــق عــى 
السياســية  الخيــارات  انســجام  عــن  بعيــًدا  الواقعــي  الصعيــد 
والثقافيــة بــني الســلطة واملجتمــع.. والــدول التــي تعيــش حالــة 
حقيقيــة مــن الوئــام واالنســجام عــى صعيــد الرؤيــة والخيــارات 
ــى  ــادرة ع ــتقرة والق ــدول املس ــي ال ــع، ه ــلطة واملجتم ــني الس ب
مواجهــة كل التحديــات واملخاطــر.. لذلــك فإننــا نــرى أهميــة 
أمنهــا  يف  واملهــددة  واإلســالمية  العربيــة  الــدول  تخطــو  أن 
واســتقرارها، إىل بلــورة مــروع وطنــي متكامــل للمصالحــة بــني 
يكمــن  الحقيقــي  الســيايس  فاالســتقرار  واملجتمــع..  الســلطة 
ــلطة  ــني الس ــراتيجي ب ــيايس واالس ــجام الس ــتوى االنس يف مس

واملجتمــع. 

وجــود الثقــة املتبادلــة والرضــا املتبــادل بــني الســلطة واملجتمــع. . 	
فاألنظمــة التــي ال تثــق بشــعبها أو الشــعب الــذي ال يثــق بحكومته، 
فإنــه مهــدد بشــكل حقيقــي يف أمنــه واســتقراره.. ألن األمــن 
الحقيقــي واالســتقرار العميــق هو الذي يســتند إىل حقيقة راســخة 
ــع.  ــلطة واملجتم ــني الس ــة ب ــة واملتبادل ــة العميق ــر الثق ــي توف وه
فقــوة  الطرفــني.  لــكال  القــوة  متنــح  التــي  هــي  الثقــة  هــذه 
ــوة  ــيايس، وق ــه الس ــع نظام ــيايس م ــجامه الس ــع يف انس املجتم
ــية  ــه السياس ــه وبخيارات ــع ب ــة املجتم ــيايس يف ثق ــام الس النظ
واالســراتيجية.. لذلــك فــإن االســتقرار الســيايس يتطلب وبشــكل 

ــذور الثقــة بــني الســلطة واملجتمــع.  ــم العمــل عــى غــرس ب دائ

وال ريــب أن خلــق الثقــة املتبادلــة بــني الطرفــني، يحتــاج إىل 
ــف  ــني مختل ــتديم ب ــل ومس ــاح متواص ــة وانفت ــادرات حقيقي مب
القــوى، حتــى يتوفــر املنــاخ املــؤايت للثقــة والرضــا املتبــادل بــني 

الســلطة واملجتمــع. 

ــد . 	 ــا يف العدي ــو تأملن ــة.. فل ــية والثقافي ــات السياس ــر الحري توف
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ــكل  ــفنا وبش ــد، الكتش ــذا الصعي ــى ه ــية ع ــارب السياس ــن التج م
ال لبــس فيــه أن الــدول التــي تتوفــر فيهــا حريــات ومتنــح شــعبها 
بعــض الحقــوق، هــي الــدول املســتقرة والتــي تتمكــن مــن مواجهة 
السياســة  متــارس  التــي  الــدول  أمــا  واملخاطــر..  التحديــات 
بعقليــة االســتئصال والتوحــش ومتنــع شــعبها مــن بعــض حقوقــه 
ومكتســباته السياســية فإنهــا دول مهــددة يف اســتقرارها وأمنهــا.. 
ألنــه ال ميكــن ألي شــعب أن يدافــع عــن دولــة هــو أول ضحاياهــا.. 
لهــذا فــإن االســتقرار الســيايس هــو وليــد طبيعــي لتوفــر الحريــات 

ــج العــريب .  ــدان الخلي يف بل

ــن  ــه ل ــك، فإن ــن ذل ــًدا ع ــيايس بعي ــتقرار الس ــن االس ــث ع ــن يبح وم
يحصــل إال عــى أوهــام القــوة واالســتقرار.. واللحظــة التاريخيــة التــي 
نعيشــها اليــوم عــى أكــر مــن صعيــد، تتطلــب تجديــد فهمنــا ووعينــا 
ــات  ــاء املكون ــي يف بن ــراط الفع ــيايس، واالنخ ــتقرار الس ــى االس ملعن

ــتقرار.  ــن واالس ــار األم ــية لخي األساس

فــكل التحديــات واملخاطر ال ميكن مواجهتها، إال باســتقرار ســيايس 
عميــق، وال اســتقرار حقيقــي إال بدميقراطيــة وتنميــة مســتدامة.. لذلــك 
ــات  ــة تحدي ــروع مواجه ــراتيجية يف م ــوة األوىل واالس ــإن الخط ف
املرحلــة ومخاطرهــا املتعــددة هــو بنــاء أمننــا واســتقرارنا عــى أســس 

ومبــادئ حقيقيــة تزيدنــا منعــة وصالبــة وقــدرة عــى املواجهــة.

وإن اســتمرار عمليــة التشــظي والفــرز االجتامعــي، ال يفــي إىل 
أمــن واســتقرار عميقــني، بــل إنــه يولــد كل أشــكال االحتقــان التــي قــد 
تقــود إىل انفجــارات سياســية واجتامعيــة. وأحــداث البحريــن األخــرة 

ليســت بعيــدة عــن هــذا الســياق.

فمهــام تحدثنــا عــن العوامــل اإلقليميــة والخارجيــة، التــي ســاهمت 
إال  البحريــن،  يف  املؤملــة  األحــداث  تأجيــج  يف  البعــض  نظــر  يف 
ــكل  ــد وبش ــا نعتق ــي، يجعلن ــهد البحرين ــق يف املش ــص العمي أن الفح
جــازم أن هنــاك عوامــل وموجبــات داخليــة كثــرة تفــي إىل االنفجــار 
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الســيايس واالجتامعــي. لهــذا فإننــا نقــول: إن من ينشــد األمن ال يســاهم 
يف عمليــة الفــرز االجتامعــي ـ املذهبــي، ومــن يتطلــع إىل االســتقرار ال 
يســمح ببــث ســموم الكراهيــة الدينيــة واملذهبيــة يف وســائل إعالمــه 

ــرى. ــف األخ ــئة والتثقي ــائل التنش ــة أو يف وس ــه التعليمي أو مناهج

فاالســتقرار الســيايس واالجتامعــي يف منطقــة الخليــج، ال يتحقــق 
بالرســانات العســكرية أو اإلجــراءات األمنيــة املتعاظمــة، وإمنــا بإنهــاء 

ســيايس وثقــايف بــكل موجبــات االحتقــان والتوتــر.

فتعزيــز أوارص العالقــة اإليجابيــة بــني الدولــة واملجتمــع، وتعميــق 
أســباب الرضــا العميــق بــني الطرفــني، هــو الــذي يحقــق االســتقرار 
ويحافــظ عــى األمــن، وميكــن الجميــع مــن مواجهــة صعوبــات الداخــل 

ــارج.  ــات الخ وتحدي

الدولة والطائفية في الخليج.. اأية عالقة
يبــدو حــني التمعــن يف مســألة الدولــة الحديثــة وتجربتهــا يف 
ــر  ــن األك ــكل الحاض ــا تش ــد أنه ــا نعتق ــريب، يجعلن ــج الع ــة الخلي منطق
ــا  ــك ألنن ــع، وذل ــة يف املجتم ــة والعمودي ــك األفقي ــات التفكي ــكل آلي ل
عــى الصعيــد الواقعــي ال منلــك دولــة )باملعنى العلمــي( مكتملــة األركان 
وتجــر هــذا النقــص البنيــوي واملؤســي باالتــكاء عــى فئــة وعصبيــة 
اجتامعيــة محــددة، ومتــارس اإللغــاء والتهميــش مــع بقيــة الفئــات 
االجتامعيــة األخــرى. فمنطقــة الخليــج اليــوم مــع تفــاوت محــدود بــني 
دولهــا ومناطقهــا لديهــا ســلطة مكتملــة ودولــة ليســت ناجــزة. فالدولــة 
الخليجيــة املعــارصة، هــي دولــة عصبويــة، مغلقــة، وهــي حاضنــة 
للبعــض ورافضــة ونابــذة لبقيــة التعبــرات واملكونــات. ويف ظــل هــذا 

ــريب. ــج الع ــة الخلي ــوع يف منطق ــة إدارة التن ــد أزم ــاخ، تتول املن

ولعلنــا ال نجانــب الصــواب حــني القــول: أن مجتمعــات الخليــج 
العــريب هــي مجتمعــات قدميــة ولهــا ذاكــرة تاريخيــة موغلــة يف 
القــدم، ولكــن دولهــا باملعنــى الحديــث ليســت قدميــة وال متتلــك جــذور 
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تاريخيــة ومعرفيــة يف النســيج االجتامعــي الخليجــي. وبفعــل ضيــق 
القاعــدة االجتامعيــة للســلطة، أضحــت عــى املســتوى الواقعــي، وكأنها 
ــي  ــة الت ــروات الطبيعي ــن ال ــا م ــور انطالًق ــر األم ــذي، يس ــاز تنفي جه
ــه لهــذه األرض. فالنســيج االجتامعــي بقــي عــى انقســاماته  حباهــا الل
دولــة  لــكل  الوطنــي  الفضــاء  يف  يتبلــور  ومل  واألفقيــة،  العموديــة 
خليجيــة مروًعــا وطنًيــا فعلًيــا يتجــاوز حــدود املذهبيــات والقبليــات 

ــات. واألثني

مظاهــر  الخليجيــة  السياســية  التجربــة  يف  تعايشــت  ولهــذا 
متناقضــة، فهــي متتلــك أحــدث الســلع الحضاريــة واالســتهالكية ويف 
ذات الوقــت، تعيــش يف انتامءاتهــا األهليــة واملجتمعيــة مرحلــة ماقبل 
ــرات  ــت التوت ــركة. وبقي ــة ومش ــة جامع ــامء إىل مواطن ــة واالنت الدول
القبليــة واملذهبيــة واملناطقيــة قابعــة تحــت الرمــاد، ومــع أي أزمــة أو 
ــطح،  ــى الس ــرات ع ــذه التوت ــرز ه ــة، ت ــية أو مجتمعي ــكالية سياس إش
وترتــدي ألبســه مختلفــة تعــود إىل طبيعة التوتــر أو الظروف السياســية 
القامئــة. واالنقســامات األفقيــة والعموديــة يف املجتمعــات و األوطــان، 
ال تعالــج بالخطــب األيدلوجيــة املجــردة، أو املواعــظ األخالقيــة التــي 
ــني  ــر موازي ــن تغي ــن م ــف، دون أن تتمك ــوب والعواط ــتجلب القل تس
القــوى أو املعطيــات السياســية القامئــة. وإمنــا الــذي يعالــج هــذه 
االنقســامات، هــو وجــود مــروع وطنــي جــاد ومتعــدد األبعــاد، يأخــذ 
عــى عاتقــة اســتيعاب كل االنقســامات يف بوتقــة وطنيــة واحــدة دون 
افتئــات عــى خصوصيــة هــذه االنقســامات، ويف ذات الوقــت دون 
ــي. ــي والقب ــوي والطائف ــع الفئ ــاس والتقوق ــا باالنحب ــا أيًض ــامح له الس

فالدولــة يف الخليــج مل تتعامــل مــع مواطنيهــا بوصفهــم مواطنــني، 
ــامء  ــح االنت ــب، فأصب ــة أو مذه ــا يف قبيل ــاء إم ــم أعض ــا بوصفه وإمن
الــذي يتــم  الواقعــي والحقيقــي  العنــوان  للمواطــن، هــو  التقليــدي 
التعامــل بــه معــه. فالدولــة يف بلــدان الخليــج العــريب، ولكونهــا، ال 
متتلــك مروًعــا وطنًيــا وال عقــًدا اجتامعًيــا )باملعنــى الحديــث( يربطها 
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مبواطنيهــا، لهــذا فهــي عملــت كبديــل عــن ذلــك، عــى إبقــاء االنتامءات 
ــاء  ــى بق ــة ع ــلبية املرتب ــار الس ــج اآلث ــت تعال ــة، وكان ــة حي التقليدي
انتــامءات تقليديــة متجــاورة، ومتوتــرة يف آن بطريقــني أساســيني 

ــام: وه

وزعــامء . 	 القبائــل  شــيوخ  والء  يضمــن  الــذي  املــايل  العطــاء 
الطوائــف، مــع جهــد لتســيد طبقــة معنيــة ذات والء ومصالــح 

والطائفــي. القبــي  الفضائــني  يف  الحكومــات  مــع  مشــركة 

السياســات واإلجــراءات األمنيــة التــي تســتهدف إخــامد أي صوت . 	
يطالــب بإصــالح األوضــاع و بناء عالقــة بني جميــع املكونات عى 
أســاس املواطنــني املتســاوية يف الحقــوق والواجبــات. وأعتقــد 
أن املــأزق الحقيقــي الــذي تعانيــه العالقــة بــني الدولــة والطائفــة 
يف منطقــة الخليــج العــريب، أن الدولة وعــر أجهزتهــا املختلفة، ال 
زالــت تتعامــل مــع أشــواق هــذه املجتمعــات إىل الحريــة والكرامــة 
واإلصــالح، بوصفهــا مشــكلة أمنيــة. وبطبيعــة الحــال فــإن العقــل 
األمنــي هوامشــه يف الحركــة ضيقــة، وال ميتلــك إمكانيــة فعليــة 
للتســوية السياســية الحقيقيــة بــني الطرفــني. وقــد عانــت العالقة 
يف أغلــب البلــدان الخليجيــة مــن هــذه املســألة بطريقــة وأخــرى، 
ويف تقديرنــا أن الخطــوة األوىل ملعالجــة اإلشــكالية بــني الدولــة 
والطائفــة، هــي إخــراج العالقــة مــن الدائــرة واملربــع األمنــي، 
والتعامــل معهــا بوصفهــا مشــكلة سياســية تتطلــب مبــادرات 
وآليــات سياســية ملعالجــة الوضــع واملشــكلة. والــدول الخليجيــة 
ــت  ــامن، متكن ــت وع ــاه كالكوي ــذا االتج ــوات به ــت خط ــي خط الت
مــن إنهــاء الكثــر مــن عنــارص املشــكلة واألزمــة، وتحظــى بعالقــة 
ــعبها  ــات ش ــة ومكون ــاتها املختلف ــة مبؤسس ــني الدول ــة ب إيجابي
املذهبيــة. فالطوائــف املذهبيــة يف الخليــج حقائــق تاريخيــة 
واجتامعيــة ثابتــة ومســتقرة، وال ميكــن التعامــل مــع حقائــق 
ــائل  ــذه الوس ــة، ألن ه ــة ـ قهري ــائل أمني ــامع بوس ــخ واالجت التاري
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ــاًدا يف  ــوًخا وعن ــق رس ــذه الحقائ ــد ه ــل تزي ــاكل، ب ــج املش ال تعال
فضائهــا االجتامعــي والوطنــي. فــا العتقــال والضغــط األمنــي عى 
ــِه  ــة، مل تن ــائل األمني ــن الوس ــا م ــة وغره ــات املذهبي الخصوصي
هــذه الحقائــق ومل تعالــج أزماتهــا العالقــة بينهــا وبــني الدولــة يف 
ــة  ــى الحقيقي ــكوكبول( معن ــدا س ــة )تي ــح الكاتب ــج. وتوض الخلي

التاريخيــة وتأثرهــا عــى الــدول واملجتمعــات بقولهــا: 

“مــا إن نضــع الدولــة يف مكانهــا املركــزي الصحيــح عند تفســر 
التغــر االجتامعــي وتفســر السياســة حتــى نضطــر إىل احــرام 
ــية،  ــة ـ السياس ــاكل االجتامعي ــة للهي ــة الكامن ــة التاريخي الحقيق
فتتجــه بالــرورة إىل االهتــامم بالتشــابك الــذي ال مفــر منــه 
ملســتويات التطــور القومــي وترابطهــا باألطــر التاريخيــة العامليــة 

ــرة”)	(.  املتغ

ــج، ال  ــة يف الخلي ــة الطائفي ــة األزم ــد أن معالج ــا نعتق ــا فإنن ــن هن م
ــتيعابها  ــج،و اس ــة يف الخلي ــالح الدول ــق إال بإص ــم ويتحق ــن أن يت ميك
الخليــج،  يف  الدولــة  دامــت  فــام  واملكونــات.  التعبــرات  لجميــع 
ــة  ــاردة لبقي ــرورة ط ــي بال ــي، فه ــي واملذهب ــض القب ــة البع ــي دول ه
ــذ  ــرد والنب ــة الط ــريب يف عملي ــج الع ــاوت دول الخلي ــات. وتتف املكون
لبقيــة مكوناتهــا وتعبراتهــا، تبًعــا للظــرف الســيايس واالجتامعــي الــذي 
تعيشــه هــذه الدولــة أو تلــك، وتبًعــا لطبيعة عالقــة كل دولــة يف الخليج 

ــة. ــتها الديني ــع مؤسس م

فــإذا كانــت العالقــة بــني الدولــة واملؤسســة الدينيــة محكومــة 
والدينيــة  السياســة  الرعيــة  بطبيعــة  مرتبطــة  تاريخيــة  مبعادلــة 
للدولــة كــام هــو حــال اململكــة العربيــة الســعودية، فهــي متــارس النبــذ 
و اإلقصــاء والتمييــز لبعــض مكونــات شــعبها بطريقــة متعــددة الوجــوه 
واألشــكال. وإذا كانــت الدولــة عالقتهــا مبؤسســتها الدينية ومؤسســاتها 

ندوة : األمة والدولة واالندماج في الوطن العربي، الجزء األول ص 4	 ، مركز دراسات الوحدة العربية،    )	(
الطبعة األولى، بيروت 989	 م.
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ــة  ــتوري كدول ــد دس ــعبها تعاق ــا بش ــة ويربطه ــرى متوازن ــة األخ املدني
الكويــت فــإن عالقــة هــذه الدولــة مبكوناتهــا املذهبيــة عالقــة إيجابيــة 
واســتيعابية لهــا، ألنهــا تفســح للجميــع ضمــن إدارة واعيــة ومرنــة 
ملامرســة خصوصياتهــا ضمــن ضوابــط وطنيــة تشــمل جميــع املكونــات 

ــرات. والتعب

ــج  ــات الخلي ــود يف مجتمع ــن تع ــة، ل ــة والقبلي ــوالءات املذهبي فال
ســيايس  بإصــالح  إال  الطبيعيــة  وحدودهــا  وضعهــا  إىل  العــريب، 
املؤســي  املجــال  وفتــح  االجتامعيــة  قاعدتهــا  وتوســيع  للدولــة 
للشــعب للمشــاركة يف شــؤون الحيــاة العامــة. إمــا إذا اســتمرت الدولــة 
ــة  ــو الءات الفرعي ــإن ال ــيايس، ف ــا الس ــة وانغالقه ــا التقليدي بعصبياته
ــة  ــاع والحامي ــائل الدف ــا وس ــم ألنه ــتزدهر وتتضخ ــات س ــدى املجتمع ل

ــامءات. ــو الءات واالنت ــذه ال ــل ه ــدى أه ل

فقــوة الدولــة الحقيقيــة ليــس يف ترســانتها العســكرية، أو إمكاناتهــا 
ــا..  ــن مجتمعه ــا ع ــا وتعبره ــدى متثيله ــا يف م ــة، وإمن ــة الضخم املالي
فالدولــة التــي تنســجم مــع خيــارات شــعبها، ويشــعر شــعبها بعمــق إنهــا 
دولتــه التــي تعــر عــن إرادتــه، فهــذه الدولــة قويــة حتــى لــو مل متتلــك 
ترســانة عســكرية أو إمكانــات ماليــة ضخمــة. ويف املقابــل فــإن الدولــة 
التــي ال تعــر عــن إرادة شــعبها، فإنهــا ضعيفــة وغــر مســتقرة، حتــى لــو 

امتلكــت كل اإلمكانــات العســكرية واملاليــة.

فالدولــة القويــة وفــق علــم االجتــامع الســيايس املعــارص، هــي التــي 
تعــر عــن إرادة شــعبها، وفعاليــات املجتمــع عــر الوســائل الدميقراطيــة 
ألنهــا  املختلفــة.  شــؤونها  وتســير  الدولــة  مؤسســات  يف  تشــرك 
مؤسســات مفتوحــة لــكل املواطنــني بــرف النظــر عــن قوميتهــم 
ــدون  ــا ب ــم جميًع ــع وتحتضنه ــة الجمي ــي دول ــم. فه ــم أو دينه أو مذهبه

ــز.  ــق أو متيي تفري
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االإ�سالح ال�سيا�سي بوابة العبور
مــن هنــا فإننــا نعتقــد وبشــكل جــازم، أنــه ال ميكــن إصــالح وتطويــر 
العالقــة بــني املكونــات املذهبيــة ملجتمعــات الخليــج العــريب. بــدون 

إصــالح ســيايس، يعيــد األمــور إىل نصابهــا الطبيعــي.

إلمياننــا العميــق أن املشــكلة الطائفيــة يف الخليــج، ليســت مشــكلة 
دينيــة أو ثقافيــة بالدرجــة األوىل، وإمنــا هــي مشــكلة سياســية. حيــث 
ــرات  ــات وتوت ــد نزاع ــي تول ــي الت ــة، ه ــية املتبع ــارات السياس أن الخي
مذهبيــة. فاملشــكلة ليســت وليــدة التاميــز الفقهــي واملذهبــي، بــل هــي 
وليــدة مامرســة التميــز بــكل صــوره وأشــكاله. مــن هنــا فــإن املعالجــة 

املتوخــاه لهــذه املشــكلة معالجــة سياســية.

ولكــون املعالجــة السياســية ال ميكــن أن تتــم وتتحقــق مبعــزل 
عــن اإلصــالح الســيايس يف اإلطــار الوطنــي. لهــذا نحــن نعتقــد أن 
ــة  ــبيل ملعالج ــو الس ــي، ه ــتوى الوطن ــى املس ــيايس ع ــالح الس اإلص
ــن  ــب م ــذا يتطل ــريب.. وه ــج الع ــة الخلي ــة يف منطق ــكلة الطائفي املش
الدولــة ومؤسســاتها املختلفــة القيــام مببــادرات وســرورات اقتصاديــة 
ــى  ــي ع ــب التدريج ــتهدف التغل ــية، تس ــة وسياس ــة واجتامعي وثقافي
الفروقــات املذهبيــة وتحقيــق أعــى درجــات االندمــاج بــني املواطنــني.

وإننــا هنــا ندعــو كل دول الخليج، إىل مراجعــة سياســاتها وخياراتها، 
تجــاه واقــع التعدديــة املذهبيــة الــذي تعيشــه املنطقــة. فلم يعــد ممكنا 
العتبــارات ذاتيــة وموضوعية، االســتمرار يف سياســات اإلقصــاء والنبذ 
والتمييــز، وإن املطلــوب هــو بنــاء إســراتيجيات وطنيــة متكاملــة 
ــا  لتحقيــق االندمــاج الوطنــي يف كل مجتمعــات الخليــج. ويف تقديرن
هيئــات  تأســيس  هــي  االســراتيجية  هــذه  يف  األوىل  الخطــوة  إن 
وطنيــة يف كل دولــة خليجيــة ملكافحــة التمييــز بــكل صــوره وأشــكاله، 
ــو  ــز أو يدع ــارس التميي ــرف مي ــرم أي ط ــني تج ــة وقوان ــة أنظم وصياغ

إليــه أو يبــث الكراهيــة القبليــة واملذهبيــة بــني املواطنــني. 
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االعتراف باالآخر 
حــني الحديــث عــن التنــوع والتعدديــة يف الحيــاة االجتامعيــة 
واإلنســانية، دامًئــا مــا يتــم تــداول مصطلــح ومفهــوم رضورة االعــراف 
ــري،  ــي أو فك ــاء اجتامع ــة يف كل لق ــذه املقول ــرار ه ــم تك ــر.. ويت باآلخ
يتــم فيــه تــداول طبيعــة العالقــة بــني املختلفــني واملغايريــن دينًيــا أو 

ــا أو مــا أشــبه ذلــك. ــا أو مناطقًي ــا أو عرقًي قبلًي

ــذه  ــددات ه ــي مح ــا ه ــر، وم ــراف باآلخ ــة االع ــد مبقول ــامذا نقص ف
ــة. ــطر التالي ــالل األس ــه خ ــرف علي ــاول أن نتع ــا نح ــذا م ــة، ه املقول

لــكل ذات إنســانية آخــر، ومــن خــالل تحديــد معنــى الــذات، يتحــدد 
بطبيعــة الحــال نوعيــة اآلخــر.. فــإذا كان الحديــث بعنــوان دينــي فــإن 
ــوان  ــث بعن ــر، وإذا كان الحدي ــن آخ ــي إىل دي ــن ينتم ــو كل م ــر ه اآلخ
ــي إىل  ــن ينتم ــو كل م ــر ه ــإن اآلخ ــالمية، ف ــرة اإلس ــي يف الدائ مذهب
مذهــب إســالمي آخــر.. وهــذا ينطبــق عــى مقــوالت القوميــة والعرقيــة 
ــالل  ــن خ ــدد م ــر يتح ــك.. فاآلخ ــبه ذل ــا أش ــة وم ــة والجنوس واملناطقي
تحديــد معنــى الــذات.. واالعــراف بــه يف صورتــه األوليــة يعنــي 
ــرف  ــة ب ــه اآلدمي ــانية وبحقوق ــه اإلنس ــوده وكينونت ــراف بوج االع
العميقــة  بأفــكاره أو قناعاتــه  النظــر عــن مــدى قبولنــا أو اقتناعنــا 

ــكلية. والش

ــتوى  ــى املس ــر ع ــراف باآلخ ــي االع ــان أن يدع ــن ألي إنس ــال ميك ف
ــه  ــوده وكينونت ــدده يف وج ــو يه ــي، وه ــي أو القوم ــي أو املذهب الدين
اإلنســانية.. فالــذي يعــرف باآلخــر، يحــرم وجــوده، وكل متطلبــات 

ــانية. ــه اإلنس حيات

لهــذا فــإن مفهــوم االعــراف باآلخــر، يناقــض بشــكل تــام، اســتخدام 
وســائل القــر والقهــر إلقنــاع اآلخــر أو دفعــه إىل تغيــر قناعاتــه.. 
فأنــت ينبغــي أن تعــرف بــه كــام هــو، بعيــًدا عــن املســبقات األيدلوجيــة 
ــائل  ــل بوس ــع إىل التوس ــام نندف ــك.. وحين ــاكل ذل ــا ش ــة أو م أو القومي
قهريــة للتغيــر أو تبديــل قناعــات اآلخــر املختلــف، فهــذا ينــم عــن عدم 
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التــزام عميــق مبفهــوم االعــراف باآلخــر.. فــال ميكــن أن ينســجم هــذا 
ــر  ــة لتغي ــائل مادي ــع بوس ــرض والدف ــر والف ــات القه ــع نزع ــوم م املفه
يف  باآلخــر  فاالعــراف  وتبديلهــا..  والفكريــة  األيدلوجيــة  املواقــع 
صورتــه األولويــة، يعنــي احــرام حياتــه اإلنســانية وكينونتــه الذاتيــة 

ــه.  ــة تجاه ــكاري الخاص ــن أف ــًدا ع ــام، بعي ومتطلباته

ويحــاول البعــض يف ســياق الحديــث عــن مقولــة االعــراف باآلخــر، 
ــا  ــق فيه ــني التدقي ــر.. وح ــل اآلخ ــي يقب ــروط ل ــض ال ــدد بع أن يح

نجدهــا تقتــي أن يتخــى اآلخــر عــن مــا هــو عليــه كــرط لقبولــه. 

ــن  ــر م ــض الكث ــف رف ــي تكش ــة، والت ــات العميق ــن املفارق ــذه م وه
ــوم. ــذا املفه ــاس له الن

فليــس مطلوًبــا مــن أحــد أن يتخــى عــن قناعاتــه، مــن أجــل أن 
ــر  ــر، والتعب ــات اآلخ ــض قناع ــق رف ــع ح ــر.. للجمي ــرف اآلخ ــه الط يقبل
بوســائل ســلمية عــن هــذا الرفــض، ولكــن ليــس مــن حــق أحــد توهــني أو 
تشــويه قناعــات وأفــكار اآلخــر.. كــام أنــه ليــس مــن حــق أحــد أن يطلــب 
مــن اآلخــر تغيــر قناعاتــه كــرط لقبولــه.. فاالعــراف باآلخــر، ال يلغــي 
حــق أحــد يف امتــالك وجهــة نظــر نقديــة عــن أفــكار وقناعــات الطــرف 
اآلخــر.. ولكــن يف ذات الوقــت فــإن مقتــى مفهــوم االعــراف باآلخــر 

القبــول بــه كــام هــو يريــد وليــس كــام أنــت تريــد. 

ــان، ورضورات  ــات اإلنس ــني قناع ــة ب ــافة عقلي ــق مس ــام نخل فحين
ــم.  ــم وأفكاره ــن قناعاته ــر ع ــرف النظ ــن ب ــع اآلخري ــش م التعاي

حينــذاك ميكننــا جميًعــا إنجــاز مفهــوم االعــراف باآلخــر يف فضائنــا 
ــم يف  ــذه املفاهي ــوك ه ــنبقى نل ــك س ــايف.. ودون ذل ــي والثق االجتامع
ألســنتنا، ولكــن واقعنــا ومســرتنا االجتامعيــة والثقافيــة مناقضــة 
ملضمــون هــذه املفاهيــم.. والــذي يفاقــم مــن األزمــات والتوتــرات بــني 
املختلفــني عــى هــذا الصعيــد، حينــام يقــوم أحــد األطــراف باســتخدام 
وســائل التفجــر والقتــل بحــق اآلخريــن بســبب اختالفهــم الدينــي أو 
ــة  ــام كنيس ــم أم ــايب آث ــر إره ــن تفج ــرى م ــام ج ــر.. ف ــي ال غ املذهب
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ــن  ــق م ــد دقائ ــر بع ــكندرية مب ــة اإلس ــاط يف مدين ــني لألقب القديس
ــراق  ــري يف الع ــا يج ــة، وم ــذه الحقيق ــد ه ــد يؤك ــام الجدي ــول الع دخ
يوميــا بحــق األبريــاء مــن قتــل وتفجــر يؤكــد هــذه الحقيقــة أيًضــا.. 
حيــث تقــوم فئــة إرهابيــة خاليــة مــن األخــالق والضمــر بقتــل األبريــاء 
وزرع العبــوات الناســفة التــي تســتهدف الجمــوع البريــة املحتشــدة 
لقتــل أكــر عــدد ممكــن، ال يخــرج عــن هــذا الســياق.. فاالختــالف 
ــل  ــد قت ــرع ألح ــيحيني، ال ي ــلمني واملس ــني املس ــي ب ــدي والدين العق
اآلمنــني مــن املســيحيني، وإبقــاء ســيف القتــل عــى رقــاب رشكائنا يف 
العروبــة لالختــالف يف شــأن هنــا أو هنــاك، يعــد جرميــة كــرى نكــراء، 
ينبغــي أن تــدان مــن الجميــع، ورفــع الغطــاء عــن كل الحوامــل الثقافيــة 

والدينيــة، التــي تــرر عمليــات القتــل والتفجــر. 

ــن  ــم بعناوي ــي تت ــة، والت ــر املتبادل ــل والتفج ــات القت ــام أن عملي ك
مذهبيــة، ينبغــي أن تــدان ويرفــع الغطــاء الدينــي والســيايس عــن 

مرتكبيهــا. 

ــة  ــي الضحي ــريب، ه ــامل الع ــة يف الع ــة واملذهبي ــة الديني فالتعددي
الكــرى لعمليــة القتــل التــي تجــري اليــوم العتبــارات دينيــة أو مذهبية.. 
أجــل  مــن  وتعمــل  تريــد  وإرهابيــة،  تكفريــة  جامعــات  هنــاك  ألن 
إفــراغ وإنهــاء ظاهــرة التنــوع الدينــي واملذهبــي مــن الواقــع العــريب، 
وتســتخدم يف ســبيل ذلــك كل الوســائل واملامرســات اإلرهابيــة التــي ال 

ــانية.  ــالق إنس ــاموي أو أخ ــن س ــع أي دي ــجم م تنس

فاالعــراف باآلخــر الدينــي واملذهبي، ينبغــي أن يقــود إىل التعايش، 
الــذي يضمــن حقــوق الجميــع بــدون تعــد وافتئــات مــن قبــل أي طــرف 
عــى األطــراف األخــرى.. وحينــام نفشــل نحــن العــرب يف حاميــة تنوعنا 
ــن  ــتفيد األول م ــو املس ــوين ه ــا الصهي ــإن عدون ــي، ف ــي واملذهب الدين
ــي  ــتويني االجتامع ــى املس ــؤايت ع ــاخ امل ــو املن ــل.. وه ــة الفش عملي
ــإن  ــذا ف ــريب.. له ــع الع ــراء الواق ــخ واه ــن تفس ــد م ــيايس للمزي والس
ــوع  ــة التن ــة حقيق ــة، لحامي ــة وقومي ــية وطني ــادرات مؤسس ــود مب وج
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ــد املداخــل  ــي يف الخليــج العــريب، هــو أح الدينــي واملذهبــي والقوم
األساســية لصيانــة األمــن القومــي العــريب، وتعزيــز قوتــه، وســد الثغرات 
التــي قــد ينفــذ منهــا خصــوم األمــة ألغراضهــم ومصالحهــم الخاصــة. 

تحمــى  ال  العــريب،  الخليــج  دول  كل  يف  الوطنيــة  فالوحــدات 
بالخطابــات الرنانــة واملواعــظ األخالقيــة املجــردة، وإمنــا بالوقائــع 
امليدانيــة واملبــادرات املؤسســية، التــي تســتوعب جميــع أطيــاف 
الوطــن وتحمــي تنوعــه بقانــون وإجــراءات دســتورية، تحــول دون 
ــوع  ــدد والتن ــات التع ــني مكون ــة ب ــس املتبادل ــوات والهواج ــاء الفج بق
ــي  ــوى الت ــي.. فالق ــتوى القوم ــي أو املس ــتوى الوطن ــى املس ــواء ع س
تربــص مبنطقــة الخليــج عديــدة ومتنوعــة، و ال ســبيل لنــا جميًعــا 
إلفشــال مؤامراتهــا وتربصهــا، إال باملزيــد مــن الخطــوات العمليــة التــي 
ــريب،  ــج الع ــودة يف الخلي ــوع املوج ــة التن ــتيعاب حقيق ــتهدف اس تس

وحاميتهــا قانونًيــا وسياســًيا. 

تاريخيــة  ثقافيــة  حقائــق  هــم  وغرهــم،  والشــيعة  فالســنة 
واجتامعيــة، ال ميكــن اســتئصالهم.. وإن مامرســة اإلرهــاب والقتــل 
بحــق بعضهــم ألي ســبب مــن األســباب، لــن ينهــي هــذه الحقائــق، وإمنــا 

ســيزيدها صالبــة ومتانــة وقــوة. 

وال خيــار أمــام الجميــع إال االعــراف بهذا الوجــود املتعــدد واملتنوع 
ــذي إذا أحســنا إدارتــه والتعامــل معــه،  يف الخليــج العــريب.. التعــدد ال
ســيزيدنا قــوة وثــراءا عــى مختلــف الصعــد واملســتويات.. وإن وجــود 
توتــرات وأزمــات يف طبيعــة العالقــة بــني هــذه املكونــات، ال يعنــي أن 
املشــكلة هــي يف طبيعــة التعــدد والتنــوع، وإمنــا يف طبيعــة الخيــارات 
ــادة  ــات ح ــدت تصنيف ــي أوج ــة، الت ــة والثقافي ــية واالجتامعي السياس
بــني أهــل الوطــن الواحــد تحــت عناويــن ويافطــات دينيــة أو مذهبيــة 

أو قوميــة أو عرقيــة. 

ــرات  ــني تعب ــرات ب ــروز توت ــذي أدى إىل ب ــري ال ــبب الجوه إن الس
ــذه  ــع ه ــتخدمة م ــارات املس ــو يف الخي ــد ه ــع الواح ــن واملجتم الوط
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ــريب.  ــم الع ــة يف الجس ــن العميق ــق والعناوي الحقائ

فخيــارات القتــل واإلرهــاب واالســتئصال، تفــي إىل توتــرات أفقية 
ــة  ــوار والحري ــارات الح ــا خي ــات.. أم ــوع املكون ــة بــني مجم وعمودي
والتســامح واملســاواة وصيانــة حقــوق اإلنســان واحــرام خصوصيــات 
جميــع األطــراف، فإنهــا تفــي إىل نســج عالقــات إيجابيــة بــني جميــع 
ــق، ال  ــي عمي ــيايس واجتامع ــتقرار س ــاء اس ــات وبن ــراف واملكون األط
تهدمــه عواصــف السياســة ومتغــرات الراهــن، بــل تزيــده صالبــة 
ــا بوجــه كل املؤامــرات التــي تســتهدف تفتيــت العــامل العــريب  ووقوًف

ــة.  ــه الوطني ورضب وحدات

االجتامعــي  الفضــاء  يف  والتنــوع  التعــدد  بحقيقــة  واالعــراف 
والثقــايف، وتوفــر مقتضيــات ومتطلبــات حاميتها، هو الخطــوة األوىل 
يف مــروع إنهــاء التوتــرات االجتامعيــة وصيانــة األوضــاع الخليجيــة 
ــا مــن إفشــال مؤامــرات ومخططــات  مــن الداخــل، لــي نتمكــن جميًع

مــن يربــص بنــا الــر يف الــر والعلــن.  

يتحقــق  ال  األطــراف،  جميــع  بــني  الوطنــي  التجانــس  ومطلــب 
بالعنــف وعمليــات االســتئصال، وإمنــا مــن خــالل ثقافــة تحــرم التعــدد 
وتدافــع عــن مقتضياتــه، وخيــارات سياســية تقــوم بعمليــة االســتيعاب 
والدمــج.. انطالًقــا مــن مفهــوم املواطنــة بعيــدا عــن النزعــات الضيقــة 

ــع.  ــرك وجام ــي مش ــاء وطن ــاء فض ــول دون بن ــي تح الت

التحري�ض الطائفي والوحدة الوطنية
يبــدو مــن املعطيــات القامئــة اليــوم، أن مثــة عــودة للخطابــات 
التحريضيــة الطائفيــة التــي تــوزع األحــكام املطلقــة الكاســحة، وتبــث 
ــني  ــة ب ــز عميق ــق حواج ــو خل ــعى نح ــني، وتس ــني املواطن ــة ب الكراهي
ــاء  ــح مس ــا صب ــة.. فأصبحن ــارات مذهبي ــر باعتب ــي وآخ ــن خليج مواط
نســمع الرديــح الطائفــي الــذي يوغــل الصــدور، ويشــحن النفــوس 
بغًضــا وكراهيــة وعــداوة ضــد اآلخــر املذهبــي.. والــذي يثــر األىس أن 
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ــا وإدراكا ملــآالت هــذه الخطابــات  هنــاك شــخصيات أكــر حكمــة ووعًي
والنزعــات، إال أنهــا وألســباب نجهلهــا وقعــت يف الفــخ الطائفــي، وبــدأت 
متــارس عمليــة التحريــض الطائفــي.. واملــادة املســتخدمة يف عمليــة 
التحريــض وبــث الكراهيــة املذهبيــة، هــي مزيــج بــني أحــداث التاريــخ 
وأحــداث الراهــن، ومعادلــة صفريــة يعمــل أصحــاب هــذا الخطــاب عــى 

ــي.  ــيايس الخليج ــايف والس ــي والثق ــهد اإلعالم ــه يف املش تعميق

ــأ  ــب خط ــرد ارتك ــو ف ــه نح ــنيعة، ال تتج ــاف الش ــكام واألوص فاألح
أو خطيئــة، وإمنــا نحــو مجتمعــات بكاملهــا، يوصــف بصفــات أقــل مــا 
 

َ
يقــال عنهــا أنهــا ضــد ومخالفــة للتوجيهــات القرآنيــة التــي تقــول: }َول
ــَرُب لِلتَّْقَوٰى{]ســورة 

ْ
ق
َ
ــوا ُهــَو أ

ُ
ــوا ۚ اْعِدل

ُ
 َتْعِدل

َّ
ل

َ
ٰ أ ــْوٍم َعَ

َ
َيِْرَمنَُّكــْم َشــَنآُن ق

ــكام  ــاعت األح ــني، وش ــص والتب ــة التمحي ــت ثقاف ــة: 8[.. فغاب ــدة، اآلي املائ

ــززة  ــا مق ــق أوصاف ــات، وتطل ــادي مجتمع ــي تع ــهلة، الت ــزة والس الجاه
للنفــس مل يطلقهــا رســول اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم وأهــل بيتــه 
وصحبــه عــى أعدائهــم وخصومهــم مــن الكفــار واملركــني واملنافقــني. 

ــي  ــه الدين ــي أن واجب ــع يدع ــي، الجمي ــض الطائف ــن التحري ويف زم
واألخالقــي والوطنــي، يقتــي فضــح هــذه الفئــة أو تلــك، دون أن 
يتبــر أحــد مبــآالت مــا يقولــون أو يطلقــون أحكاًمــا ظاملــة تجــاه 
بعضهــم البعــض.. فليــس رًسا أن املســلمني اختلفــوا أو توزعــوا يف 
مذاهــب فقهيــة عديــدة منــذ مئــات الســنني، وأن لــكل مذهــب منظومته 
ــا  ــة مل ــة والعقلي ــه النقلي ــب مررات ــكل مذه ــة، وإن ل ــة والعقدي الفقهي
يذهــب إليــه أو مــا يؤمــن بــه.. وهــذا األمــر حقيقــة تاريخيــة ال ميكــن 
نكرانهــا وتجاوزهــا .. وإن الخــالف بــني املســلمني مل يبــدأ اليــوم، 
ــذا فــإن التحريــض املذهبــي والطائفــي  ــنني.. له ــات الس ــن مئ وإمنــا م
ــتهدف  ــية، تس ــدة سياس ــن أجن ــزء م ــو ج ــا ه ــا، وإمن ــس بريًئ ــوم، لي الي
زيــادة الــرخ الطائفــي يف منطقــة الخليــج، وزيــادة وتــرة الســجاالت 
املذهبيــة لتمريــر خطــط ومؤامــرات تــر بالســنة والشــيعة يف الخليج 
مًعــا.. وإن صمتنــا تجــاه عمليــات التحريــض والتوتــر الطائفــي أو 
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ــنا  ــق أنفس ــا بح ــي نرتكبه ــا الت ــن الخطاي ــزء م ــي ج ــا، ه ــاركتنا فيه مش
ــا.  ــش فيه ــي نعي ــات الت ــق املجتمع وبح

فالتحريــض الطائفــي لــن ينهي الســنة أو الشــيعة مــن الخليــج، وإمنا 
ســيوفر لهــام أســباب االحــراب والكراهيــة.. وإن أســباب االحــراب 
والكراهيــة حينــام تتعمــق يف نفــوس النــاس، فإننــا جميًعــا نصبــح أمــام 
خطــر حقيقــي عــى أمــن واســتقرار املنطقــة بأرسهــا.. فالنــار الطائفيــة 
حينــام تشــتعل فإنهــا لــن تحــرق فقــط خصمــك املذهبــي وإمنا ســتحرق 

أيضــا شــاعلها. 

ــض  ــات التحري ــاه عملي ــت تج ــن الصم ــع م ــذر الجمي ــا نح ــذا فإنن له
والتوتــر الطائفــي التــي تشــهدها منطقــة الخليــج هــذه األيــام.. وأرى 
ــذر  ــه ين ــج، فإن ــيعة يف الخلي ــنة والش ــني الس ــي ب ــد تحري إن أي جه
مبخاطــر جســيمة علينــا جميًعــا.. لهــذا فــإن املصلحــة الخليجيــة 
العامــة، تقتــي اإلرساع يف إخــامد نــار الفتنــة والتحريــض الطائفــي، 
وعــدم الســامح القانــوين لخطابــات الفتنــة والتحريــض مــن االســتمرار 

ــج.  ــات الخلي ــني مجتمع ــي ب ــض الطائف ــة أو التحري ــق الفتن يف خل

ــام، أن  ــذه األي ــن ه ــا األلس ــي تلوكه ــات الت ــل املغالط ــن أه ــّل م ولع
مــن أجــل الوحــدة الوطنيــة يف بلــدان الخليــج العــريب، نحــن منــارس 
عمليــة فضــح هــذه الجهــة املذهبيــة أو تلــك.. ألن التحريــض الطائفــي 
بــكل أشــكاله ومســتوياته، هــو مناقــض للوحــدة الوطنيــة يف الخليــج.. 
ــيعة،  ــنة أو الش ــة الس ــى مبحارب ــج، ال تبن ــة يف الخلي ــدة الوطني فالوح
ــتمرار..  ــة باالس ــروب الطائفي ــمح للح ــام نس ــا حين ــدم كل أركانه ــل تنه ب
فالوحــدة الوطنيــة كمفهــوم وكحقائــق اجتامعيــة وسياســية وثقافيــة، 
هــي عــى النقيــض مــن خطابــات التحريــض الطائفــي.. وإن مــن يبحث 
ــه أن  ــج، فعلي ــات الخلي ــة يف مجتمع ــدة الوطني ــم الوح ــز قي ــن تعزي ع
يكــف عــن مامرســة التحريــض الطائفــي.. ألن مــآالت خطــاب التحريــض 

املذهبــي ال ينســجم ومقتضيــات الوحــدة الوطنيــة. 

وإن الســامح ألي طــرف يف أي دولــة خليجيــة لالســتمرار يف خطــاب 
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التحريــض وبــث الكراهيــة املذهبيــة بــني املواطنــني، يعنــي عــى 
ــه بهــدم مرتكــزات الوحــدة الوطنيــة يف  املســتوى الواقعــي الســامح ل
املجتمعــات الخليجيــة.. وإن الوقائــع الطائفيــة التــي تجــري اليــوم 
الطائفيــة  ليســت مدعــاة لالصطفافــات  بلــد عــريب،  أكــر مــن  يف 
والتمرســات املذهبيــة، وإمنــا هــي مدعــاة للوحــدة وبنــاء حقائــق 
االئتــالف والتالقــي بــني مختلــف التكوينــات املذهبيــة، وخلــق اإلرادة 
ــس  ــة.. لي ــة املقيت ــع الطائفي ــك الوقائ ــة تل ــة ملعالج ــة والجامعي العام
مطلوبــا مــن النخــب الثقافيــة والعلميــة والسياســية، يف ظــل هــذه 
ــا  ــي، وإمن ــدق الطائف ــي والتخن ــرس املذهب ــة، التم ــروف الحساس الظ
ــع الطائفيــة، التــي تــر  املطلــوب هــو العمــل عــى معالجــة كل الوقائ

ــد.  ــا أح ــح فيه ــع وال يرب الجمي

فاملســألة الطائفيــة يف منطقــة الخليــج العــريب، ال تعالــج باالنكفــاء 
والعزلــة، وال تعالــج بتوتــر األجــواء وخلــق الخطابــات التحريضيــة 
التــي تزيــد املشــكلة اشــتعاال.. وإمنــا تعالــج بالوعــي والحكمــة واإلرادة 
السياســة والعامــة التــي تفــكك املشــكلة مــن موقــع التعــايل عــن 
الطائفيــة.. فالدعــاة والعلــامء والخطبــاء واملثقفــني  االصطفافــات 
واألدبــاء، ينبغــي أن يكونــوا جــزًءا مــن الحــل، وليــس جــزًءا مــن 
ــة  ــات املذهبي ــد العالق ــى صعي ــع ع ــام كان الوض ــا مه ــكلة.. وإنن املش
صعبــا ومتوتــًرا، ينبغــي أن نســتمر يف حمــل مشــعل الوحــدة والتفاهــم 
الخطابــات  أن  اإلدراك  مــن  ُبــّد  وال  املتبــادل..  واالحــرام  والتالقــي 
ــة  ــة.. ومث ــاكل الطائفي ــج املش ــا، ال تعال ــة بوحده ــة والوعظي األخالقي
ــن  ــة، بس ــات األخالقي ــات والتوجيه ــذه الخطاب ــناد ه ــة إلس رضورة فائق
منظومــة قانونيــة متكاملــة، تجرم وتعاقب كل من ييء إىل مقدســات 
اآلخريــن.. وندعــو هنــا كل دول الخليــج وهــي جميعــا تحتضــن يف 
مجتمعاتهــا تعدديــة مذهبيــة، إىل اإلرساع يف ســن القوانــني التي تجرم 
أيــة مامرســة متييزيــة بــني املواطنــني عــى أســس مذهبيــة، وتحــث 
مــن موقــع القانــون واإلجــراءات الدســتورية واإلداريــة إىل الدمــج بــني 
املواطنــني، وجعــل قاعــدة العالقــة عــى كل املســتويات هــي قاعــدة 
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ــني.  ــي للمواطن ــامء املذهب ــن االنت ــر ع ــرف النظ ــة ب املواطن

ويف تقديرنــا أن التوتــرات الطائفيــة بــني الشــيعة والســنة اليــوم يف 
ــة  ــات العقدي ــل الخالف ــس بفع ــو لي ــالمية، ه ــة واإلس ــدان العربي كل البل
ــة  ــية واقتصادي ــل سياس ــل عوام ــا بفع ــة، وإمن ــة أو التاريخي أو الفقهي
واجتامعيــة.. لذلــك نجــد أن موضوعــات التوتــر الطائفــي اليــوم، كلهــا 
أو أغلبهــا ليــس لــه صلــة بالخالفــات التاريخيــة )مــع إدراكنــا أن بعــض 
ــات(  ــذه الخالف ــل ه ــرات بفع ــذه التوت ــر ه ــى تفس ــل ع ــراف تعم األط
السياســية واالجتامعيــة  بدائــرة املصالــح  الحقيقيــة  وإمنــا صلتــه 
واالقتصاديــة.. وعليــه كلــام كانــت مروعــات التنميــة متوازنــة، وفرص 

ــي.  ــر الطائف ــرص التوت ــاءل ف ــة، تتض ــل متكافئ العم

وأود يف هذا السياق أن أثر املفارقة التالية وهي: 

أن اإلســالم يف تجربتــه األوىل كان طاقــة توحيديــة ووحدويــة 
ــل  ــوام والقبائ ــاء واألق ــع األفرق ــتوعب جمي ــة، فاس ــتيعابية خالق واس
تحــت مظلــة اإلســالم.. أمــا مــا يقدمــه بعض دعــاة وخطبــاء اليوم باســم 
اإلســالم، فهــو مفــارق يف املظهــر واملضمــون لتلــك امليــزة االســتيعابية 
الهائلــة لإلســالم يف تجربتــه األوىل.. فبعــض دعــاة اليــوم يتحدثون عن 
فهــم وســياق فكــري وثقــايف وتاريخــي واحــد، والرافــض لهــذا الفهــم 
والســياق، هــو خــارج عــن امللــة ومتــورط يف عمليــة هــدم اإلســالم مــن 
الداخــل.. كــام أن بعــض خطبــاء اليــوم يقدمــون اإلســالم وكأنــه طاقــة 

للتصنيــف والتجزئــة وكل القيــم املضــادة للتوحيــد والوحــدة. 

يف  الطائفيــة  النزعــات  ضبــط  يف  نســاهم  أن  أردنــا  فــإذا  لهــذا 
طاقــة  بوصفــه  اإلســالمي  الديــن  مــع  التعامــل  علينــا  مجتمعاتنــا، 
ــري  ــم ب ــى فه ــاس ع ــر الن ــع، وإن ق ــتيعابية للجمي ــة ـ اس توحيدي
واحــد، هــو مناقــض لســعة اإلســالم وتيســره، كــام أنــه مضــاد لتجربتــه 
األوىل التــي جمعــت أمزجــة وأقوام شــتى، جميعهم وجدوا يف اإلســالم 
ضالتهــم الــذي أشــبع روحهــم وعقولهــم.. فتعالــوا أيهــا األحبــة يــا دعــاة 
اإلســالم مــن كل املذاهــب واملــدارس الفقهيــة، ال تضيقــوا اإلســالم، 
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ــاس..  ــني الن ــة ب ــراب والكراهي ــزق واالح ــوان للتم ــوه إىل عن وال تحول
فاإلســالم هــو ديــن الرحمــة، فــال نحولــه بعصبياتنــا الطائفيــة إىل ديــن 
القتــل واالقتتــال.. إنهــا مهمــة وجوديــة ومعرفيــة قــادرة عــى إخــراج 

ــدة.  ــكالت عدي ــآزق ومش ــن م ــوم م ــلمني الي املس

ــا  ــني معن ــرد املختلف ــأىت بط ــه، ال تت ــن وثوابت ــم الدي ــة قي وحراس
ــل  ــم، ب ــلطات عليه ــتعداء الس ــن، وال باس ــم الدي ــم واإلدراك لقي يف الفه

مبســاواتهم مــع الــذات يف الفهــم وااللتــزام والحقــوق. 

مخاطر الفتنة الطائفية  
ــداث  ــن األح ــة م ــام، جمل ــذه األي ــريب ه ــج الع ــة الخلي ــش منطق تعي
والتطــورات، فمــن جهــة الحــدث اليمنــي بــكل تداعياتــه ومآالتــه األمنية 
والسياســية واإلســراتيجية، ومــن جهــة أخــرى الحــدث البحرينــي الذي 
تعــددت عناوينــه، وتعــددت املواقــف حولــه ســواء عــى املســتوى 
ــورات  ــداث والتط ــذه األح ــدى ه ــات وص ــدويل، وتداعي ــي أو ال اإلقليم
املســتقبل  أو  الراهــن  الوقــت  يف  ســواء  الخليجــي  الداخــل  عــى 

ــور. املنظ

املوقــع  هــو  تأثــًرا،  والتطــورات  األحــداث  هــذه  يزيــد  والــذي 
ــا  ــد عليه ــي تعتم ــة، الت ــا النفطي ــة، وثرواته ــذه املنطق ــراتيجي له اإلس

العامليــة.  األســواق 

هــذه  هــو  الســياق  هــذا  يف  إليــه  التطــرق  أود  الــذي  والجانــب 
ــة  ــد العالق ــى صعي ــي ع ــل الخليج ــى الداخ ــاتها ع ــداث وانعكاس األح

الخليجيــة. املجتمعــات  يف  املوجــودة  املذهبيــة  املكونــات  بــني 

أي أن املنطقــة بأرسهــا دخلــت يف أتــون تأجيــج طائفــي مقيــت، ال 
شــك أن اســتمراره وتغذيتــه سيســاهم يف خلخلــة النســيج االجتامعــي 
والوطنــي يف دول الخليــج العــريب.. وهــذا بطبيعــة الحــال مــام نرفضــه 
ونحــذر الجميــع منــه ومــن تداعياتــه الخطــرة عــى اســتقرار شــعوب 

ومجتمعــات الخليــج العــريب.
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 فنحــن نقــر أن هنــاك تعدديــة مذهبيــة يف الخليــج العــريب، ونعتــر 
ــة  ــة حضاري ــدار بعقلي ــي أن ت ــة، ينبغ ــة مجتمعي ــة حقيق ــذه التعددي ه
ــداوة  ــة ع ــة، وصناع ــة املقيت ــات الطائفي ــة االصطفاف ــن نزع ــدا ع بعي
وكراهيــة بــني هــذه الوجــودات ألي ســبب كان.. فنحــن مبقــدار مــا 
ــي أن ال  ــة، ينبغ ــذه الحقيق ــود ه ــرى أن وج ــة، ن ــذه الحقيق ــرف به نع
يقــود أي طــرف مــن األطــراف إىل دق إســفني بــني هــذه املكونــات 
ــة  ــة املذهبي ــة.. فالتعددي ــا املختلف ــني حقائقه ــات ب ــج الخالف أو تأجي
حقيقــة قامئــة يف أغلــب مجتمعــات الخليــج العــريب.. ولكــن هــذه 
الحقيقــة ورضورة احــرام مقتضياتهــا ومتطلباتهــا، ال تــرع ألي طــرف 
إىل املســاهمة القوليــة أو الفعليــة بتشــظية مجتمعــات الخليــج العــريب 

ــة.  ــة وطائفي ــن مذهبي بعناوي

وأرى مــن الــروري العتبــارات وطنيــة أخالقيــة يف ظــل هــذه 
ــيعة يف  ــن الش ــي ع ــص حديث ــة، أن أخص ــة والحساس ــروف الدقيق الظ

ــة :  ــاط التالي ــالل النق ــن خ ــريب م ــج الع ــة الخلي منطق

عددهــم . 	 ناحيــة  مــن  متفاوتــة  بنســب  يتواجــدون  الشــيعة 
وكثافتهــم الســكانية يف دول الخليــج العــريب كلهــا)	(.. وبعيــًدا 
عــن لغــة األرقــام والنســب والتــي قد تثــر التباســات وحساســيات 
نحــن يف غنــى عنهــا، أود القــول أن هــؤالء بــكل تالوينهــم الفكريــة 
واالجتامعيــة، هــم جــزء مــن أوطانهــم.. ومــن الخطــأ الــذي يصــل 
مــع  الخليجيــون  الشــيعة  يتعامــل  حينــام  الخطيئــة  حــد  إىل 
شــؤونهم وقضاياهــم املختلفــة بعيــًدا عــن رشكاءهــم يف الوطــن 

ــة.  ــذه الراك ــات ه ومقتضي

يحاول الدكتور سعد الدين إبراهيم في كتابه )تأمالت في مسألة األقليات( الصادر عام 	99	 عن دار   )	(
0	 % من مجموع مواطني  إذ يقول إن  الخليج..  الشيعة في منطقة  أرقام وعدد  بيان  الصباح  سعاد 
 %	0 إلى  الشيعة  نسبة  تصل  الكويت  وفي  قطر  في  نسبتهم  هي  وكذلك  الشيعة  من  هم  السعودية 
من مجموع السكان وكذلك هم في دولة اإلمارات العربية المتحدة وفي عمان هناك ثالثة تكوينات 
مذهبية أغلبية تتبع المذهب األباضي حاولي 70% وأقلية سنية تصل إلى حوالي )0	 %( وأقلية شيعية 
حوالي )0	%(.. أما البحرين فنسبة الشيعة تصل في أقل التقادير إلى )55 %( من عدد السكان األصليين.. 

راجع الفصل الثالث المعنون )المسح األثني لألقطار العربية( من ص 9		 إلى ص	7	.
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فنحــن نــرى أن املصلحــة الوطنيــة يف كل دول الخليــج العريب 
تقتــي أن يتــم التعامــل مــع الشــيعة يف هــذه املنطقــة بوصفهــم 
جــزًءا أصيــاًل مــن نســيجها االجتامعــي والوطنــي، وال يجــوز ألي 
اعتبــار أن يتــم التعامــل معهــم وكأنهــم جاليــات وافــدة.. فهــم 
مــن صميــم مجتمعاتهــم وأوطانهــم، ووجــود مطالبــات لديهــم، ال 

يخرجهــم مــن هــذه الدائــرة. 

كــام إننــي يف هــذا الســياق أوجــه دعــويت إىل علــامء ورجــاالت 
الشــيعة يف الخليــج العــريب، إىل رضورة االلتــزام مبقتضيــات 
تحافــظ  التــي  هــي  املتســاوية  الراكــة  هــذه  ألن  الراكــة.. 
ــة  ــات طائفي ــة تصدع ــن أي ــا م ــة، وتخرجه ــتقرار املنطق ــى اس ع

ومذهبيــة.

ــات  ــود آراء أو تباين ــا، ووج ــعنا جميع ــة تس ــا الخليجي  فأوطانن
تاريخيــة أو معــارصة، ال يــرر ألحد أن يســاهم يف تصديع النســيج 
ــج  ــيعة يف الخلي ــريب.. فالش ــج الع ــات الخلي ــي ملجتمع االجتامع
هــم جــزء مــن أوطانهــم، وينبغــي عليهــم أن ال يتوقفــوا عــن تعزيــز 
ــم  ــوا معه ــن أن يتعامل ــم يف الوط ــى رشكاءه ــة، وع ــذه الحقيق ه
وفــق مقتضيــات هــذه الراكــة وبعيــًدا عــن نزعــات اإلقصــاء 

والطــرد.

ومســاهامت الشــيعة عــى مختلــف الصعــد، ليســت خافيــة 
ــذه  ــث به ــرف كان أن يعب ــمح ألي ط ــي أن ال نس ــد، وينبغ ــى أح ع

ــة.  ــية أو طائفي ــارات سياس ــواء العتب ــق س الحقائ

ولكــون الشــيعة جــزء أصيــل مــن أوطانهــم، مــن الــروري أن 
يكــروا حاجــز العزلــة واالنكفــاء، ويعملــوا عــى تجســر العالقــة 
بــني رشكاءهــم يف الوطــن.. فاألوطان ال تبنــى بالحواجز النفســية 
الواحــد،  املجتمــع  مكونــات  بــني  تفصــل  التــي  واالجتامعيــة 
ــيء  ــي ت ــياء الت ــن كل األش ــد ع ــل والبع ــاح والتواص ــل باالنفت ب
إىل العالقــة اإليجابيــة التــي ينبغــي أن تحكــم أهــل املذاهــب 
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ــات  ــات سياس ــود اختالف ــض.. ووج ــم البع ــع بعضه ــالمية م اإلس
ــدى الشــيعة مــع حكوماتهــم، ينبغــي أن ال يقودهــم إىل الصــدام  ل
العنيــف معهــا، بــل بالحــوار والتواصــل وتعزيــز مقتضيــات الراكة 
الوطنيــة.. وهــذا ليــس يوتوبيــا أو رومانســية، وإمنــا هــو جــزء مــن 
حركــة املجتمعــات اإلنســانية.. فالصدامــات العنيفــة مــن أي طرف 
ــم  ــن تفاق ــد م ــل إىل املزي ــتقرار، ب ــلم واالس ــود إىل الس كان، ال يق
األزمــات واملشــاكل.. ومهــام كانــت الصعوبــات واملشــاكل، فبوابــة 
املعالجــة والخــروج مــن املــآزق هــو املطالبــة باإلصــالح الوطنــي 
بعيــدا عــن عناويــن االصطفــاف الطائفــي.. فمشــاكل الشــيعة هــي 
جــزء مــن مشــاكل أوطانهــم، وعليهــم أن يتعاملــوا معهــا بوصفهــا 

مشــكالت وطنيــة ينبغــي أن تعالــج يف ســياق وطنــي جامــع. 

ــن . 	 ــريب م ــج الع ــات الخلي ــيايس ومجتمع ــع الس ــني الواق إن تحص
مخاطــر االنــزالق إىل الفــن والحــروب الطائفيــة، أضحــى رضورة 
ــواق  ــا واألب ــت جميع ــوز أن نصم ــال يج ــراف.. ف ــكل األط ــة ل ملح
اإلعالميــة التــي تغــذي األحقــاد الطائفيــة تلعلــع يف كل األوقــات، 
كــام ال يجــوز أن تكــون عالقــة الشــيعة والســنة يف الخليــج صــدى 
أو خاضعــة لتأثــرات مشــاكل طائفيــة يف بلدان عربية وإســالمية 

أخــرى. 

ــر  ــاه مخاط ــا تج ــون محصًن ــي أن يك ــي ينبغ ــع الخليج فالواق
ــني يف  ــم الس ــض أن يظل ــن نرف ــة.. فنح ــن الطائفي ــات والف األزم
ــض أن  ــام نرف ــيعية، ك ــة الش ــالمية ذات األكري ــات اإلس املجتمع
يظلــم الشــيعي يف املجتمعــات اإلســالمية ذات األكرية الســنية.. 
وينبغــي لنــا جميًعــا أن ال نكيــل مبكيالــني يف كل امللفــات والقضايا 
ــريب..  ــج الع ــيعة يف الخلي ــنة والش ــني الس ــة ب ــة والعالق املتعلق
ــا ينبغــي أن نرفــض أي طــرف ســواء كان داخــي أو  فنحــن جميًع
خارجــي يعبــث بالورقــة الطائفيــة، ويعمــل عــى تأجيــج النفــوس 

واألحقــاد بــني أهــل املكونــات املذهبيــة يف الخليــج العــريب. 
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فالعبــث بهــذه املســألة ينبغــي أن يكــون خًطــا أحمــًرا للجميــع 
ســواء كان مــن الشــيعة أو الســنة.. وآن األوان أن نقــف جميًعــا 
ــيعة  ــنة أو الش ــني الس ــة ب ــر العالق ــرف يوت ــد أي ط ــن ض موحدي
يف الخليــج العــريب.. أو ينفــخ يف بــوق التوتــرات الطائفيــة.. ألن 
الدفــع بالتوتــرات الطائفيــة إىل األمــام، مهــام كانــت مرراتــه، هــو 
ال ينســجم ومقتضيــات األمــن واالســتقرار الســيايس يف الخليــج.. 
ويحــدث  والضغائــن،  باألحقــاد  النفــوس  تشــحن  حينــام  ألنــه 
الــرخ الطائفــي العميــق بــني أبنــاء الوطــن الواحــد، فــإن النتيجــة 
ــة  ــات املفتوح ــرات واألزم ــن التوت ــد م ــي املزي ــك ه ــارشة لذل املب

ــة.  ــرة وكارثي ــامالت خط ــى احت ع

فاألوطــان الخليجيــة ينبغــي أن تســع جميــع املواطنــني برف 
النظــر عــن مذاهبهــم وقبائلهــم.. وإن أيــة محاولــة لتضييــق الوطن 
أو جعلــه مبقــاس فئــة أو رشيحــة دون الفئــات والرائــح األخــرى، 
والتشــظي  التوتــر  مــن  ملرحلــة  تدشــن  املحاولــة  هــذه  فــإن 
ــزز  ــتمرار أن نع ــة باس ــا بحاج ــذا فإنن ــي.. وله ــي والوطن االجتامع
مفهــوم الوطــن الــذي يســتوعب جميــع أبنــاءه، ويحتضــن جميــع 

ــة.  ــه املجتمعي ــه وتعبرات ــرم كل أطياف ــه ويح مكونات

ــج . 	 ــروع دم ــعوبها مب ــل ش ــة قب ــة معني ــات الخليجي إن الحكوم
ــع.  ــي جام ــياق وطن ــا يف س مواطنيه

فمجتمعــات الخليــج كغرهــا مــن املجتمعــات اإلنســانية التــي 
تحتضــن تعدديات وتنوعــات أفقية وعمودية وإن هــذه التعدديات 
حقائــق مجتمعيــة ضاربــة بجذورهــا يف تاريــخ هذه املنطقــة، وإن 
الحكومــات الخليجيــة معنيــة بصياغــة مــروع وطنــي متكامــل 
ــات  ــج كل املكون ــى دم ــل ع ــني، ويعم ــع املواطن ــتوعب جمي يس
يف إطــار وطنــي، ال يلغــي الخصوصيــات، بــل يحرمهــا ويجعلهــا 
ــة  ــع بقي ــة م ــاركة اإليجابي ــل واملش ــى التفاع ــادر ع ــياق ق يف س

فئــات وأطيــاف الوطــن واملجتمعــات الخليجيــة. 
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لهــذا فإننــا ندعــو ومبحبــة تامــة كل الحكــامء والعقــالء يف منطقــة 
الخليــج للوقــوف الفعــال بوجــه االصطفافــات الطائفيــة املقيتــة التــي 

بــدأت بالــروز يف منطقــة الخليــج العــريب.

فالســب و الشــتيمة ال يقابــل مبثلهــام، وإمنــا باملزيد مــن اإلرصار عى 
تنقيــة مجتمعاتنــا الخليجيــة مــن كل الشــوائب والبــؤر التي تســاهم يف 
تغذيــة الشــحن الطائفــي بــني الســنة والشــيعة يف الخليــج.. وال بــّد أن 
نــدرك جميًعــا أنــه ليــس مــن الشــجاعة يف يشء، حينــام نطلــق العنــان 
ــني  ــني الخليجي ــني املواطن ــاد ب ــث الفــن واألحق ــا بب ــنتنا وأقالمن أللس

العتبــارات مذهبيــة.

ــيطان  ــة الش ــارصة ومقاوم ــد يف مح ــة تتجس ــجاعة الحقيقي فالش
الطائفــي الــذي بــدأ يــرز تحــت أســامء ومــررات عديــدة.. فمهــام كانــت 
الصعوبــات واألزمــات ينبغــي أن نســتمر بخيــار الحــوار والتواصــل ونبــذ 
ــا خــارسون حينــام تســتحكم  نزعــات اإلقصــاء والتهميــش، ألننــا جميًع

الفتنــة الطائفيــة يف مجتمعاتنــا وأوطاننــا.

ــل  ــا للعم ــف مواقعن ــن مختل ــون م ــا معني ــا جميع ــول: إنن ــامع الق وج
الفعالــة يف مــروع  الفتنــة الطائفيــة وذلــك باملســاهمة  عــى وأد 
االندمــاج الوطنــي والراكــة املجتمعيــة املفتوحــة عــى كل املبــادرات 

ــة.  ــة الطائفي ــار الفتن ــامد ن ــتهدف إخ ــي تس ــوات الت والخط

المواطنة طريق الوحدة الوطنية
ــة،  ــا املنطق ــر به ــي مت ــارعة الت ــرى و املتس ــورات الك ــل التط يف ظ
تتأكــد أهميــة متتــني الجبهــة الداخليــة ورص الصفــوف وتقوية أســباب 
ــن  ــتطيع م ــي نس ــة الت ــارات الحيوي ــن الخي ــة. إذ أن م ــدة الوطني الوح
خاللهــا مجابهــة التحديــات واالســتجابة الواعيــة لهــا، هــي خيــار تأكيــد 
وتعميــق الوحــدة الوطنيــة، وتجــاوز كل ما يــيء إىل مــروع الوحدة 

الوطنيــة. 

ــاوز  ــي أن نتج ــياق، ه ــذا الس ــة يف ه ــوة األوىل الروري وإن الخط
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الخطابــات اإلطالقيــة أو الكالنيــة، التــي تــرى الوحدة مبنظور شــوفيني، 
ــالف،  ــوع واالخت ــاالت التن ــاء كل ح ــات وإقص ــاء التنوع ــزع إىل إلغ ين
ويعترهــام جميعــا مــن عوائــق الوحــدة ومضــادات التوافــق الداخــي. 
كل  مــع  ويتواصــل  ينفتــح  أن  بحاجــة  الوحــدة  مفهــوم  فــإن  لهــذا 
ــذات  ــس ل ــتطاعت أن تؤس ــي اس ــة، الت ــة والتوافقي ــارب الوحدوي التج
ــي  ــودي واملؤس ــرام الوج ــن االح ــد م ــا املزي ــة، قوامه ــة قوي وطني

ــع.  ــات املجتم ــة ومكون ــة واملجتمعي ــرات الثقافي ــكل التعب ل

فالوحــدات الوطنيــة يف الكثــر مــن الــدول والتجــارب مل تــن عــى 
أنقــاض حقائــق املجتمــع وتعبراتــه القامئــة. وإمنــا بنيــت عــى خلــق 
معادلــة حضاريــة يف التعامــل مــع هــذه الحقائــق. فالوحــدة بنيــت يف 
هــذه التجــارب عــى قاعــدة احــرام حقائــق املجتمــع، وإفســاح املجال 
ــدة  ــوم الوح ــز مفه ــراء وتعزي ــياق إث ــا يف س ــن ذاته ــر ع ــي تع ــا، ل له
الوطنيــة. ومــن يبحــث عــن الوحــدة بعيــًدا عــن هــذا الســياق، فإنــه لــن 

يجنــي إال املزيــد مــن التشــظي واالنقســام. 

وهــذا يتطلــب بنــاء املواطنة وصياغــة العالقــات الداخليــة للمجتمع 
ــت  ــة ليس ــك ألن املواطن ــة. وذل ــاواة والعدال ــس املس ــى أس ــد ع الواح
ــد،  ــع الرواف ــى جمي ــة ع ــة ومفتوح ــي حيوي ــا ه ــدة، وإمن ــة جام هوي
وتســتفيد مــن كل االجتهــادات واآلراء وذلــك إلثــراء مضمونهــا وتوســيع 

قاعدتهــا االجتامعيــة واإلنســانية. 

ــة  ــي مواطن ــي تبن ــي الت ــة، ه ــة الصلب ــدة الوطني ــإن الوح ــك ف لذل
قويــة تتواصــل مــع كل التعبــرات وتنفتــح عــى كل املكونــات. 

لالنحبــاس  ال  وفكــًرا،  وجــوًدا  باآلخــر  االعــراف  يتطلــب  وهــذا 
املتبــادل، وإمنــا النطــالق فعــل تواصــي ـ حــواري، ينمــي املشــركات، 

ويســعى نحــو مراكمــة مســتوى الفهــم واالعــراف.

الحقــوق  يف  متســاوية  مواطنــة  بنــاء  أجــل  مــن  فاملطلــوب 
ــع  ــل م ــالف ونتواص ــاحات االخت ــى مس ــح ع ــو أن ننفت ــات، ه والواجب
ــن  ــد م ــدة، تزي ــم جدي ــم وقي ــتنبات مفاهي ــل اس ــن أج ــني، م املختلف
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فــرص تقدمنــا، وتحررنــا مــن آليــات العجــز، وتجعلنــا نقتحــم آفــاق 
جديــدة، تحملنــا عــى نســج عالقــة جديــدة مــع مفهــوم الوحــدة 

الداخــي.  والتوافــق 

املواطنــة  ظــل  يف  إال  تعيــش  أن  ميكــن  ال  الحقيقيــة  فالوحــدة 
الكاملــة. ومــن األهميــة أن نــدرك أن وحــدة مصــادر العقيــدة واألحــكام، 
مل يلــغ االختالفــات بــني املســلمني، وذلــك الختالفهــم يف مناهــج 
النظــر واالســتنباط. ويف هــذا التعــدد والتنــوع يف مناهــج النظــر إثــراء 
ــى  ــوع ع ــذا التن ــي له ــب، وال رضر نوع ــف الجوان ــلمني يف مختل للمس
املســتوى النظــري أو العمــي. ولكــن الضــر كل الضــر، حينــام يفــي 
االختــالف خالًفــا وقطيعــًة وخروًجــا عــن كل مقتضيــات األخــوة الدينية 

ــى.  ــب األعم ــوس التعص ــيادة ه ــة، وس والوطني

واإلنســان الــذي يعيــش الوحــدة، هــو الــذي يحــرم خصوصيــة 
صاحبــه كــام يريــد مــن صاحبــه أن يحــرم خصوصيتــه. عندمــا تكــون 
ــأن  ــك ب ــة صاحب ــي حري ــال لتحم ــح املج ــك أن تفت ــإن علي ــا، ف وحدوي
يقــول مــا يشــاء، تحميــه مــن كل عواطفــك وانفعاالتــك، تحميــه مــن كل 

ــه.  ــبيل حريت ــل يف س ــك وتقات ذل

وإننــا يف هــذه اللحظــة التاريخيــة، نهيــب بجميــع مكونــات املجتمع 
الوطنــي، إىل رضورة االنفتــاح والتواصــل مــع بعضهــم، وذلــك مــن أجــل 
متتــني الجبهــة الداخليــة وتعميــق خيــار التوافــق وتجذيــر أســباب 
ــوب  ــات ص ــود والطاق ــول كل الجه ــي. فلتتح ــام الوطن ــام وااللتح الوئ

فريضــة الوحــدة، وذلــك مــن أجــل حاميتهــا وتطويرهــا. 

تنطــوي  الدنيــا،  أصقــاع  كل  يف  املعــارصة  الوطنيــة  والــدول 
وتحتضــن كل التنوعــات والتعدديــات التقليديــة والحديثــة، وإن اإلدارة 
السياســية وطبيعــة خياراتهــا، هــي التــي ســتحدد مســتوى وعمــق 
ــتعالء  ــت إدارة اس ــإذا كان ــات. ف ــذه املجتمع ــة يف ه ــدة الوطني الوح
ــن  ــات م ــه املجتمع ــوي علي ــا تنط ــات م ــق ومقتضي ــكل حقائ ــاوز ل وتج
تنــوع وتعدديــة، فــإن الوحــدة الوطنيــة ســتكون هشــة وشــكلية. إمــا 
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ــات  ــرم خصوصي ــة وتح ــتيعابية ومرن ــية اس ــت اإلدارة السياس إذا كان
مجتمعهــا، وتبنــي خياراتهــا السياســية عــى ضــوء حقائــق وطنهــا 

ــة. ــة وعميق ــتكون صلب ــة س ــدة الوطني ــإن الوح ــعبها، ف وش

فالوحــدة الوطنيــة يف كل التجــارب والــدول، ليســت معطــى جاهــز، 
بــل هــي مرتبطــة بشــكل أســايس بطبيعــة النظــام الســيايس وخياراتــه 
الداخليــة.. وعليــه فــإن املطلــوب يف كل دولنــا ومجتمعاتنــا، بنــاء 
الوحــدة الوطنيــة عــى قاعــدة املواطنــة الجامعــة واملتســاوية، بعيــًدا 
عــن كل عناويــن االنتــامء التقليديــة كاملذهبيــة والقبليــة والعشــائرية.. 
فــكل مواطــن بــرف النظــر عــن دينــه أو مذهبــه أو قبيلتــه أو عشــرته، 
لــه ذات الحقــوق وعليــه ذات الواجبــات. فهــي دولــة املواطنــني جميًعــا، 
ــا،  ــل إليه ــة نص ــذه مرحل ــك أن ه ــد. وال ش ــش ألح ــز أو تهمي ــدون تحي ب
وليســت حقيقــة ناجــزة، ولكــن الخطــوة األوىل يف هــذا املــروع 
ــدد  ــن التع ــي يحتض ــامع الوطن ــة. فاالجت ــوم املواطن ــاز مفه ــي إنج ه
ــط  ــدة، وتضب ــدة وواح ــامع موح ــذه االجت ــة ه ــن دول ــالف، ولك واالخت
التريــع  يعنــي  ال  بالتعدديــة  فالقبــول  بالقانــون..  املجتمــع  حــراك 
للفــوىض، واالعــراف بالتنــوع ال يعنــي تغييــب حقائــق ورضورات 
الوحــدة. فنحــن مــع الوحــدة بــكل مســتوياتها، التــي تبنــى عــى قاعــدة 

ــان.  ــوق اإلنس ــة حق ــات وصيان ــرام الخصوصي ــة واح املواطن

وعليــه فــإن الوحــدة الوطنيــة كعمليــة مفتوحــة عــى كل املبــادرات 
شــبكات  وتطويــر  الحريــات  حســاب  عــى  تبنــى  ال  والعطــاءات، 
ومؤسســات املجتمــع املــدين. وإمنــا تبنــى مــن خــالل هــذه الحريــات 
ــم  ــكل مفاهي ــة ل ــر الحاضن ــي األط ــدين. فه ــع امل ــات املجتم ومؤسس
ــة،  ــدة وطني ــاء وح ــن بن ــث ع ــن يبح ــة. وم ــدة الوطني ــق الوح وحقائ
بعيــدا عــن قيــم الحريــة والراكــة واملســؤولية، فإنــه لــن يصــل إال إىل 
شــكل الوحــدة دون مضمونهــا، وإىل اســمها دون حقائقهــا. فحقائــق 
الوحــدة وتجلياتهــا العميقــة، ال تــرز إال بقيــم التســامح والتعدديــة 
وصيانــة حقــوق اإلنســان. فهــذه هــي بوابــة الوحــدة الوطنيــة الصلبــة 
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والســليمة يف كل التجــارب واملامرســات. 

خاتمة القول
مــن املؤكــد أن اســتراء النزعــة الطائفيــة يف منطقــة الخليــج 
العــريب، ينــذر بتداعيــات خطــرة عــى النســيج االجتامعــي واالســتقرار 
الســيايس، وإن املطلــوب هــو العمــل بــكل الوســائل والطاقــات مــن 
أجــل مواجهــة هــذا االنحــدار نحــو االصطفافــات املذهبيــة واالقتتــال 
الطائفــي.. فتعالــوا جميًعــا مــن مختلــف مواقعنــا نعمــل عــى وأد الفــن 
الطائفيــة املتنقلــة يف املنطقــة، ورفض كل أشــكال التعبئــة والتحريض 
أو طــرف ســني.. ألن  الطائفــي ســواء صــدرت مــن طــرف شــيعي 
االنــزالق نحــو األحقــاد والضغائــن الطائفيــة، يحــرق الجميــع ويدفعهــم 
نحــو أتــون ســيئ وخطــر عــى كل األصعــدة واملســتويات.. ويف إطــار 
مواجهــة الخطــر الطائفــي الــذي بــدأت بعــض أمواجــه وتأثراتــه، تصــل 

ــع إىل اآليت:  ــو الجمي ــة ندع إىل املنطق

عديــدة هــي املوضوعــات والقضايــا التــي نتفــق حولهــا وتتقــارب . 	
وجهــات نظــر الجميــع حــول أهميــة تفعيلهــا وتحريــك فئــات 

ــا.  ــة نحوه ــع املختلف املجتم

فاإلصــالح الســيايس والثقــايف واالجتامعــي واالقتصــادي، 
أضحــى رضورة وطنيــة وقوميــة يف منطقتنــا وإن وجــود تباينــات 
ــل  ــول دون العم ــي أن ال يح ــارصة، ينبغ ــة أو مع ــة تاريخي مذهبي
عــى تشــكيل كتلــة تاريخيــة – خليجيــة، تعمــل مــن أجــل اإلصالح 
وتطالــب بــه.. فاالختالفــات املذهبيــة مــن الــروري أن ال تتحــول 
املوضوعــات  يف  والتعاضــد  التعــاون  دون  يحــول  حاجــز  إىل 

ــركة.  ــا املش والقضاي

جهــود  تتطلــب  ومجتمعاتنــا،  بلداننــا  أحــوال  إصــالح  وإن 
الجميــع وتكاتفهــم، فــال ننزلــق وراء معــارك جزئيــة ال تنفــع حارضنــا 
ومســتقبلنا، بــل تزيــد مــن ضعفنــا وتشــتتنا، وتضيــع علينــا القــدرة 
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ــا وشــعوبنا. ــاء واقــع أفضــل ألوطانن عــى بن

املوازنــة بــني نقــد الــذات ونقــد اآلخــر، حيــث إن العديــد مــن . 	
ــل  ــؤولية الفش ــم مس ــن وتحميله ــد اآلخري ــن إال نق ــاس ال يحس الن
واإلخفــاق يف العديــد مــن األمــور والقضايــا.. بينــام حقيقــة األمــر 
إننــا جميًعــا وبــدون اســتثناء نتحمــل مســؤولية واقعنــا وراهننــا. 
وإذا أردنــا التحــرر مــن هــذا الواقــع، فعلينــا أن منــارس نقــداً 
ملامرســاتنا ومواقفنــا وأفكارنــا، كــام منــارس النقــد ألفــكار اآلخريــن 
ومامرســاتهم ومواقفهــم، وحيويــة الحــوار والتواصــل دامًئــا تنبــع 
مــن عمليــة البحــث الحقيقــي الــذي تبذلــه جميــع األطــراف ملعرفة 
ــة إلدارة  ــة وحضاري ــة وممكن ــغ عملي ــول إىل صي ــة والوص الحقيق
االختــالف والتنــوع املتوفــر يف الفضــاء االجتامعــي. والخطــر كل 
ــا  ــا ونخرجه ــزيك ذواتن ــر كل يشء ون ــل اآلخ ــام نحم ــر حين الخط
ــبة  ــًدا محاس ــًا وأب ــوب دامئ ــام املطل ــؤولية.. بين ــرة املس ــن دائ م
ذواتنــا ومحاكمــة قناعاتنــا ومجاهــدة أهوائنــا، وذلــك مــن أجــل أن 
نتحمــل مســؤولياتنا عــى أكمــل وجــه، لذلــك يقــول تبــارك وتعاىل: 
{]ســورة النجــم، اآليــة: 		[.  ــِن اتََّقٰ ــُم بَِم

َ
ْعل

َ
ــَو أ نُفَســُكْم ۚ ُه

َ
ــوا أ

ُّ
 تَُزك

َ
ــا

َ
}ف

واألوضــاع الوطنيــة اليــوم يتطلــب وبإلحــاح شــديد، مــن جميع 
ــم  ــوا أفكاره ــم ويراجع ــوا قناعاته ــاف أن يفحص ــراف واألطي األط
وميارســوا بصــدق عمليــة نقــد ذايت، وذلــك مــن أجــل أن نتخلــص 
جميعــا مــن زوائدنــا ومــن رواســب التاريــخ وأعبائــه، وننطلــق يف 
بنــاء غدنــا ومســتقبلنا بعيــداً عــن اإلحــن واألحقــاد واملواقــف 
ــتوى  ــى املس ــواء ع ــي س ــا الحقيق ــة. ووجودن ــزة واملعلب الجاه
الخــاص أو العــام، مرهــون عــى قدرتنــا عــى مســاءلة واقعنــا 
ــتمرار. ونحــن هنــا ال  ومحاســبة أفكارهــا وفحــص قناعاتنــا باس
ندعــو إىل جلــد الــذات وتحميلهــا مســؤولية كل يشء، وإمنــا ندعو 
إىل الخــروج مــن حالــة الرنجســية يف النظــر إىل ذواتنــا وقناعاتنــا 
العامــة وبالخصــوص فيــام يرتبــط بطبيعــة العالقــة واملوقــف مــن 
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اآلخــر.

مــن  واآلخــر،  الــذات  بــني  النقــد  يف  املوازنــة  ســياق  ويف 
ــول  ــى يشء( إذ يق ــتم ع ــق )لس ــاوز منط ــع تج ــروري للجمي ال
ــِت 

َ
ال

َ
ٍء َوق ٰ َشْ يَْســِت انلََّصــاَرٰى َعَ

َ
َُهــوُد ل ــِت الْ

َ
ال

َ
تبــارك وتعــاىل: }َوق

اَل 
َ
لـِـَك ق

ٰ
َذ

َ
ِكَتــاَبۚ  ك

ْ
ــوَن ال

ُ
ٍء َوُهــْم َيْتل ٰ َشْ َُهــوُد َعَ يَْســِت الْ

َ
انلََّصــاَرٰى ل

ــِة  ِقَياَم
ْ
ــْوَم ال ــْم يَ ــاهلُل َيُْكــُم بَيَْنُه

َ
ــْم ۚ ف ْولِِه

َ
ــَل ق ــوَن ِمْث ُم

َ
 َيْعل

َ
ِيــَن ل

َّ
ال

ــة: 			[.  ــرة، اآلي ــورة البق ــوَن{ ]س ــِه َيَْتلُِف ــوا فِي ــا َكنُ فِيَم
فمهــام كان االختــالف والتبايــن بــني الجامعــات املذهبيــة، 
ــه  ــذ فهم ــر ونب ــران اآلخ ــراف نك ــن األط ــرف م ــن أي ط ــح م ال يص
ومعرفتــه ووجــوده.. فمــن حــق اإلنســان أن يقتنــع بفكــرة وعقديــة 
ــق  ــن ح ــس م ــن لي ــة، ولك ــائل املروع ــكل الوس ــام ب ــع عنه ويداف
أحــد مامرســة منطــق )لســتم عــى يشء( ألن هــذا املنطــق يناقض 
حقائــق األمــور، ويؤســس إىل نزعــة اســتئصاليه مقيتــة.. إذ باســم 

االختــالف يتــم التعــدي عــى الحقــوق والكرامــات. 

فاالختالفــات بــني أهــل األديــان الســاموية، التــي وثقهــا القــرآن 
الحكيــم ووضحهــا، مل تلــغ املشــركات والجوامــع العامــة. 

فـــ )كل هــذا االختــالف وهــو متعلــق بقضايــا هامــة يف الديــن، 
بــل ومــن أشــد قضايــاه، مل مينــع القــرآن مــن التمســك بحقهــم أوال 
يف البقــاء عــى دينهــم، احرامــا لألصــل املشــرك الكبــر معهــم 
ــاد  ــن االعتق ــاموية م ــة الس ــول الديني ــل األص ــان مبجم ــو اإلمي وه
بــأن اللــه هــو خالــق الكــون واإلنســان، وأنــه يبعــث األنبيــاء وينــزل 
الكتــب ويرســل املالئكــة ويثيــب بالجنــة ويعاقــب بالنــار، ومل 
ــل  ــن أه ــم م ــارى أو غره ــود أو النص ــلمني أو اليه ــن املس ــل م يقب
األديــان أن يقــول الواحــد منهم لآلخر “لســتم عــى يشء”، فإنكاره 
لالنحــراف يف يشء مل يجعلــه يتنكــر لــكل يشء، ثــم ســمح لهــم 
ــال  ــاس لئ ــاس بالن ــع الن ــه يدف ــال إن ــم وق ــى طريقته ــادة ع بالعب
ــن  ــوا ِم ْخرُِج

ُ
ــَن أ ِي

َّ
ــع، }ال ــاجد والبي ــوات واملس ــذه الصل ــدم ه ته



35

الدولة والطائفية في الخليج العربي

ــاَس  ــُع اهللِ انلَّ
ْ
 َدف

َ
ــْول

َ
ــا اهلُل ۚ َول ــوا َربَُّن

ُ
ن َيُقول

َ
 أ

َّ
ــْرِ َحــقٍّ إِل ِديَارِِهــم بَِغ

ــُر 
َ
ــَواٌت َوَمَســاِجُد يُْذك

َ
ــٌع َوَصل َمــْت َصَواِمــُع َوبَِي ُهدِّ

َّ
َبْعَضُهــم بَِبْعــٍض ل

ــوِيٌّ  َق
َ
ــُرُهُ ۚ إِنَّ اهلَل ل ــن يَن نَّ اهلُل َم ــُرَ َن ــرًا ۚ َولَ ثِ

َ
ــُم اهللِ ك ــا اْس فِيَه

ــن  ــم، واألكل م ــزواج منه ــاز ال ــم أج ــة: 40[، ث ــج، اآلي ــورة الح ــٌز { ]س َعِزي
ــلٌّ  ــاَب ِح ِكَت

ْ
ــوا ال وتُ

ُ
ــَن أ ِي

َّ
ــاُم ال طعامهــم وإطعامهــم فقــال: }َوَطَع

ُهْم{]ســورة املائــدة، اآليــة: 5[، إال أن املســلمني 
َّ
ــلٌّ ل ُكــْم َوَطَعاُمُكــْم ِح

َّ
ل

مل يتأدبــوا فيــام بينهــم بــأدب القــرآن فســاقطوا حرماتهــم بينهــم، 
ــل  ــكان أه ــم، ف ــاب معه ــل الكت ــالف أه ــن خ ــل م ــو أق ــالف ه بخ
ــد  ــن أح ــلمني م ــني املس ــا ب ــد أمن ــرة أش ــان كث ــاب يف أحي الكت

ــهم .  ــلمني أنفس ــراف املس أط

قــد افــرى عــى اللــه كذًبــا كل مــن قــال أن مــن الديــن أن 
ــكل  ــه، ف ــوره أو غياب ــواء يف حض ــه، س ــن خالف ــة م ــك حرم ينته
أهــل اإلميــان قــد أمــروا بالدخــول يف الســلم كافــة فناداهــم ربهــم: 
 تَتَّبُِعــوا ُخُطــَواِت 

َ
ــًة َول

َّ
ِم َكف

ْ
ــل ــوا ِف السِّ

ُ
ِيــَن آَمُنــوا اْدُخل

َّ
َهــا ال يُّ

َ
}يَــا أ

ــون  ــة: 08	[، وملع ــرة، اآلي ــورة البق بنٌِي{]س ــُدوٌّ مُّ ــْم َع ُك
َ
ــُه ل ــْيَطاِن ۚ إِنَّ الشَّ

ــع  ــل طم ــرب ألج ــلم إىل الح ــن الس ــدA م ــة محم ــرج أم ــن أخ م
ــن كان يف  ــا م ــدا كائن ــاع عب ــن أط ــل م ــة، وجاه ــوى أو عصبي أو ه
ــة يف  ــم أمان ــم وأمواله ــاس وأعراضه ــاء الن ــذا، وإن دم ــالف ه خ
عنــق كل أحــد، وعليــه أن يحفــظ هــذه األمانــة، خصوصــا إذا كان 

ــن()	(.  ــامء الدي ــكام وعل ــاة كالح ــن الرع م

ــو  ــارص، ه ــالمي املع ــا اإلس ــا يف واقعن ــر األىس حقًّ ــذي يث وال
ــة  ــموم الطائفي ــث الس ــة وب ــة املقيت ــتمرار إذكاء روح العصبي اس
وســفك الــدم وقتــل النفــس، وحــني نســأل عــن دائــرة املســلمني، 
نقــر وكأن شــيًئا مل يكــن بــأن كل مــن شــهد الشــهادتني فهــو مســلم 

وحــرام كلــه.

مقاالت. الطائفية عودة للجاهلية األولى، ص 60 – 	6 – جمعية التجديد الثقافية االجتماعية، الطبعة   )	(
األولى، البحرين 007	 م.
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ــِل  ْه
َ
ــاِنِّ أ َم

َ
 أ

َ
ــْم َول َمانِيُِّك

َ
ــَس بِأ يْ

َّ
ــل: }ل ــز وج ــاري ع ــول الب يق

ــا  ُ ِمــن ُدوِن اهللِ َوِلًّ
َ

ــْد ل  َيِ
َ

ـِـِه َول ــَز ب ــْل ُســوًءا ُيْ ــاِب ۚ َمــن َيْعَم ِكَت
ْ
ال

 نَِصــرًا{ ]ســورة النســاء، اآليــة: 			[.
َ

َول
إن االختــالف يف القناعــات واآلراء واملواقــف بــني أهــل املذاهــب . 	

ــالف  ــا.. واالخت ــن نكرانه ــة، ال ميك ــة قامئ ــوم، حقيق ــالمية الي اإلس
بذاتــه ال يبــدو أنــه مشــكلة يف الوجــود اإلنســاين، ألنــه مــن لــوازم 
ــة الكــرى،  االجتهــاد وتعــدد مناهــج النظــر يف املرجعيــات واألدل
ولكــن املشــكلة الحقيقيــة تبــدأ، حينــام يعمــل أحــد أطــراف 
االختــالف أو كالهــام مًعــا، لحســم قضايــا االختــالف، واعتبــار كل 
واحــد منهــم أن رأيــه هــو رأي اإلســالم، ورأي الطــرف خــارج دائــرة 
اإلســالم.. وهــذا بطبيعــة الحــال يقــود إىل التعصــب األعمــى الــذي 
يفــي إىل مامرســة الظلــم واالفتئــات عــى الطــرف اآلخــر.. 
ــرات  ــات والتعب ــني املكون ــاكل ب ــن واملش ــن اإلح ــم م ــام يفاق م

ــة. املختلف

فاالختــالف حالــة طبيعيــة وجبلــة إنســانية، ولكنــه ال يســوغ ألحــد 
مامرســة الظلــم بحــق اآلخريــن أو امتهــان كراماتهــم وحقوقهــم.

ــالف  ــة االخت ــى حقيق ــد ع ــم تؤك ــر الحكي ــات الذك ــد أن آي ــذا نج له
بــني النــاس، ولكنهــا يف ذات الوقــت توضــح أن بعض هــذه االختالفات، 
ــه ســبحانه وتعــاىل.. وإن أي جهــد إنســاين لحســمها،  ال يحســمها إال الل
ســيكون عــى حســاب حقــوق وكرامــات اآلخريــن.. إذ يقــول تبــارك 
ــُم اهلُل  لُِك

ٰ
 اهللِ ۚ َذ

َ
ــُه إِل ُم

ْ
ُحك

َ
ٍء ف ــن َشْ ــِه ِم ــْم فِي ْفُت

َ
ــا اْخَتل ــاىل: }َوَم وتع

ــن  ــز م ــول ع ــة:  0	[ ويق ــورى، اآلي ــورة الش ــُب { ]س نِي
ُ
ــِه أ ْ ــُت َوإِلَ

ْ ــِه تََوكَّ ْي
َ
َربِّ َعل

ــوَن{ َْتلُِف ــِه تَ ــْم فِي نُت
ُ
ــا ك ــِة فِيَم ِقَياَم

ْ
ــْوَم ال قائــل: }اهلُل َيُْكــُم بَيَْنُكــْم يَ

]ســورة الحــج، اآليــة: 69[.

فنحــن جميعــا ســواء أمــام القانــون والحــق والحقيقــة، فــال يجــوز 
ــن، أو  ــوق اآلخري ــى حق ــت ع ــا أن نفتئ ــا ومواقفن ــت أقوالن ــام تباين مه

ــم. ــن كراماته ــاتهم أو منته ــني مقدس نه
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فاملطلــوب دامًئــا اإلقــرار بحــق االختــالف مــع رضورة املســاواة يف 
الفــرص والواجبــات والحقــوق وســيادة قيــم االحــرام املتبــادل عــى 

ــتويات. كل املس

ــني  ــإذالل املختلف ــاىل ب ــبحانه وتع ــه س ــا الل ــن رض ــث ع ــن يبح وم
ــم  ــة واتهامه ــة والدنيوي ــؤونهم الديني ــم يف ش ــق عليه ــه، والتضيي مع
ــول  ــل إذ يق ــز وج ــاري ع ــات الب ــف توجيه ــه يخال ــر، فإن ــالل والكف بالض
ــوا ُهــَو 

ُ
ــوا ۚ اْعِدل

ُ
 َتْعِدل

َّ
ل

َ
ٰ أ ــْوٍم َعَ

َ
 َيِْرَمنَُّكــْم َشــَنآُن ق

َ
تبــارك وتعــاىل: }َول

ــة: 8[. ــدة، اآلي ــورة املائ ــَرُب لِلتَّْقَوٰى{]س
ْ
ق
َ
أ

فــام أحوجنــا اليــوم يف زمــن الفــن الطائفيــة، إىل الرشــد يف القــول 
والفعــل، لــي نصــون حرمــات وكرامــات املســلمني أفــرادا وجامعــات.




