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Abstract
Kuwait is an exceptional country among the sheikhdoms, and its Twelver Shiites have
a special situation compared to the Shiites of the neighboring countries. The present
study, based on the theory of weak government and also using a descriptive-analytical
method, examines the unique position of Shiites in the equations of the ruling family to
maintain its power. The main question of this reaearch is: What effect does the presence
of Shiites in Kuwait have on the survival of the Al-Sabah dynasty? Given this question,
the research hypothesis is that the Shiites, especially after 1990, played the role of a
lever of balance, and if they were not present in Kuwait, the Al-Sabah dynasty would
face serious crises to maintain its survival in the face of internal dissidents and foreign
enemies. The results of the study show that the rulers of Kuwait, sometimes approaching
the Shiites and sometimes expressing hostility towards them, abuse the country's social
classifications and reduce the tension between the opposition forces and their own
government by creating a confrontation between the Shiites and other social groups. In
this way, they have been able to overcome great crises, although they lose the integrity
of society. This study helps to understand the situation of the Shiites in Kuwait and to
take an appropriate approach to them and the government.
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چكيده

]تاریخ دریافت١٤٠٠/٠٤/١٨ :؛ تاریخ پذیرش[١٤٠٠/٠٨/٢٠ :

كويت كشـوري استثنايي در ميان شيخنشينها است و شيعيان اثناعشرياش نيز در مقايسه با
شـيعيان ديگر همسايگان اوضاع و احوال ويژهاي دارند .پژوهش حاضر بر مبناي نظريه دولت
ضعيف و همچنين با بهرهگيري از روش توصيفيتحليلي ،جايگاه منحصر به فرد شيعيان را در
معادﻻت خاندان حاكم براي حفظ قدرت بررســي ميكند .پرســش اصــلي اين پژوهش اين
اسـت كه :حضور شيعيان در كويت ،چه تأثيري در بقاي خاندان آلصباح دارد؟ با توجه به اين
پرسـش ،فرضـيه پژوهش اين اسـت كه شيعيان ،بهخصوص پس از سال  ،١٩٩٠نقش اهرم
تعادل را دارند و اگر آنها در كويت حضــور نداشــتند ،خاندان آلصــباح براي حفظ بقايش در
مقابل معارضــان داخلي و دشــمنان خارجي با بحرانهاي جدي مواجه ميشــد .نتايج پژوهش
نشــان ميدهد كه حاكمان كويت با هوشــمندي تمام ،گاه با نزديكشــدن به شــيعه و گاه با
اظهار خصـومت با آنها ،از دسـتهبنديهاي اجتماعي كشور بهره ميگيرند و با ايجاد تقابل بين
آنهـا و ســـاير بخشهاي جامعه تنش نيروهاي معارض با حكومت را كاهش ميدهند .با اين
روش آنها توانستهاند بحرانهاي بزرگي را از سر بگذرانند ،گرچه يكپارچگي جامعه را از دست
ميدهند .اين پژوهش به درك موقعيت شــيعيان در كويت ،و اتخاذ رويكرد مناســب در قبال
حكومت و شيعيانش كمك ميكند.
كليدواژهها :شيعيان ،اماميه ،كويت ،آلصباح ،ثبات سياسي ،اهرم تعادل.
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مقدمه
کویت با مساحتی بیش از  ۱۷۸۲۰کیلومتر مربع

)1999: 333

 (Gall,کشوری است کوچک،

اما موقعیت راهبردی و نیز منابع ســرشــار نفت و گازش اهمیت ویژهای دارد .کویت از
لحاظ نحوه شـــکلگیری ،ســـاختار جامعه ،تجربه تاریخی و نوع نظام حاکم ،کشـــوری
اسـتثنایی در میان شـیخنشـین ها اسـت .به تبع آن ،موقعیت شیعیان کویت هم با شیعیان
دیگر کشـورها متفاوت اسـت .نکته مهم این اسـت که شیعیان ،هم از لحاظ تعداد و هم
حضـــور تـاریخی و ایفای نقش در شـــکلگیری تاریخ کویت ،جایگاه ویژهای دارند و
بخشـی از هویت اصـلی کویت محسوب میشوند و بدون شناخت درست از ساختار و
ماهیت جامعه کویت نمیتوان موقعیت شیعیان کویت را شناخت.
در آثار مربوط به شـیعیان کویت غالباً درباره معرفی سـازمانها ،مسـاجد ،حسینیهها،
دیوانیهها یا حضـور برخی شـخصیتهای شیعه در پارلمان کویت و مسائلی از این قبیل
بحث شــده اســت .مشــکل دیگر ،در محدودیت و قدیمیبودن منابعی اســت که از آن
اســـتفـاده کردهانـد )نك :.چلونگر و بنداني١٣٩٢ ،؛ منتظرالقائم و بنداني .(١٣٩٢ ،از اینرو ،بیان
ویژگی هـای خـاص جـامعـه و حکومت کویت ،توجه به منحصـــر به فرد بودن جایگاه
شـیعیان کویت در شـکلگیری تاریخی این کشور و مناسبات معاصرش ،و معرفی شیعه
به عنوان بخشـی اصیل از بدنه جامعه کویت و بیان اهمیت و نقش شیعه در ایجاد تعادل
و ثبات در کشـور ،و نیز تبیین نحوه استفاده هوشمندانه حکومت از این ظرفیت شیعه از
نوآوریهای این مقاله است.
مفهوم »تعادل« را که در اینجا مد نظر اسـت ،میتوان در قالب نظریه سـیستمها تبیین
کرد .نظام حاکم کویت به منزله سـیستم است و اجزای متقابلش عبارتاند از بخشهای
گونـاگون جـامعـه کـه به جهات مختلف می توان تصـــورشـــان کرد و هر کدام از آنها
ویژگی هـا ،نقش و تأثیر اجتماعی خاص خود را دارند ،مثل شـــیعه )اعم از خط امامی،
طیف شیرازی ،شیعه عرب ،شیعه عجم ،لیبرال و  ،(...سنی )اعم از سنتی ،لیبرال ،اخوانی،
سـلفی( ،بدو ،بدون ،شـهری ،مهاجر ،شـهروند درجه یک ،شهروند درجه دو .کلیت این
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اجزا در درون یک سـازمان به عنوان جامعه کویت در نظر گرفته میشود که ویژگی های
جمعیتی ،جغرافیایی و محیطی مختص به خود را دارد .این بخشهای مختلف در تعامل
و رفتار متقابل ،هم بر ســیســتم )حاکمیت( اثر میگذارند و هم از آن اثر میپذیرند .در
تحلیل این ســیســتم ،باید اجزا و بخشهای مختلف تشــکیلدهنده جامعه کویت ،رابطه
آنها با یکدیگر و نیز با حاکمیت و همســایگانشــان ،طبقهبندی این بخشها و متغیرهای
مؤثر بر روابط متقـابل را شـــناخت؛ به خصـــوص توجه به لزوم وجود تنوع جمعیتی و
تﻼش برای برقراری تعادل با روش ایجاد اختﻼف و شـــکاف در بین بخشهای مختلف

ضـروری است .به ادعای این پژوهش ،این دقیقاً همان کاری است که خاندان حاکم در

کویـت انجـام می دهـد و ثبات اجتماعیاش را با درگیرکردن بخشهای مختلف جامعه،

به خصـوص اهل سنت و شیعه ،و بازی با این دو مهره برقرار ،و برون دادهای خود را بر
این اسـاس تنظیم میکند .در این راستا ،گاه برای کاستن از فشار تقاضاهای اهل سنت و
جریانهای قومی عربی ،به سـمت شـیعه می رود ،گاه برای رهایی از فشـار اسﻼمگرایان
سیاسی اعم از اخوانی و سلفی ،به سوی شیعیان یا لیبرالها متمایل میشود ،گاه در مقابل
مطالبات شیعیان ،به سلفیها امتیاز می دهد و گاه با اعطای امتیازات ویژه به طبقه شهری،
بدویان را منزوی میکند .در این میان ،شیعیان از بخش های مهم و حیاتی برای برقراری
ثبات در کویت هسـتند و اگر آنها در کویت حضـور نداشـتند ،به احتمال بسیار ،خاندان
حاکم به دســـت گروههای معارض ســـقوط می کرد .برای درک این مطلب شـــناخت
ویژگیهای خاص خاندان حاکم و کویت ،که با دیگر شـــیخنشـــینها متفاوت اســـت،
ضروری است.
در زمان اشــغال کویت در  ۱۹۹۰حاکمان کویت و بســتگانشــان از همان آغاز حمله
عراق ،به عربســتان گریختند .معارضــان که حالْ صــحنهگردان امور جاری و در دفاع از
کشــور بودند ،به منظور اقدام برای تغییر ســاختار ســیاســی بهترین فرصــت را در اختیار
داشـــتند ،اما ترجیح دادند که حاکم بازگردد ،ولی به آنها هم آزادی بیشـــتری عطا کند.
طبیعی بود که در چنین فضـایی ،از اقتدار حاکمیت کاسـته شـده بود و بیشـتر از گذشته
بـایـد با معارضـــان مدارا )المديرس (٣٩ :١٩٩٩ ،و با بهرهگیری از شـــکاف های موجود،
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موقعیتش را تثبیت کند .به همین دلیل ،اهمیت حضــور شــیعه از این زمان به بعد بیشــتر
احسـاس می شـود .بنابراین ،اهمیت حضور شیعه از این زمان ،به دلیل اوضاع و احوالی
اســت که برای خاندان حاکم پیش آمد ،و لزوماً به معنای اقدامات خاصــی نیســت که
شـیعیان انجام داده باشـند .اهمیت این پژوهش در این اسـت که نشان میدهد حکومت
کویت تا چه حدی به حضـور شـیعیانش نیازمند اسـت و اگر آنها نباشـند ،این کشور به
ورطه مشکﻼت فراوانی خواهد افتاد.
باید تذکر دهیم که نقش شـیعیان بیش از آنکه مربوط به اقداماتشــان باشــد ،ناشی از

صـرف حضـور آنها اسـت ،یعنی در سـاختار خاص جامعه کویت ،حضور عنصر شیعی
موهبتی برای خاندان حاکم اسـت .پس معنای سخن آن نیست که شیعیان کویت اهرمی

در اختیار آل صباح و مزدورانشان برای تضمین بقای حکومت خاندان حاکم هستند ،بلکه
نکته این اسـت که حضـور شـیعیان را چنین تأثیری است .به عبارت دیگر ،گاه کسی یا
گروهی بر اسـاس آنچه انجام میدهد تأثیرگذار میشود و گاه صرف حضور آن شخص
یا گروه اثر خاصـی دارد ،بدون اینکه آنها الزاماً کاری در آن موضوع انجام دهند یا حتی
خود از موقعیت و تأثیرشـان آگاه باشـند .نقش شـیعیان در کویت از نوع دوم است .این
حضـور شـیعه اسـت که کمک میکند حاکمان برای بقایشان بتوانند با بخشهای متنوع
جـامعـه بـازی کنند ،گرچه در برخی برهه ها هم شـــیعیان عمﻼً به کمک خاندان حاکم
آمده اند .بنابراین ،با توجه به دیگر مسـائل موجود در این کشـور ،بیشـتر تأثیر شیعیان به
دلیل حضــورشــان در کویت اســت ،نه الزاماً به دلیل کارهایی که انجام دادهاند .به همین
دلیـل ،برای درک این مســـئله ،بیش از آنکه درباره اقدامات شـــیعیان برای ایجاد ثبات
ســـیاســـی بحث شـــود ،باید ویژگیها و دیگر بخشهای تأثیرگذار در جامعه کویت را
شناخت.
حاصـل این پژوهش میتواند به درک درست خواننده از موقعیت شیعه کویت کمک
کند و در خدمت مراکز سـیاستگذاری جمهوری اسﻼمی درباره شیعیان و کشور کویت
قرار گیرد .دو مطلب وجود دارد که درک این نکته ظریف را دشــوار میکند؛ یکی اینکه
حاکمان کویت به وجود چنین سـیاسـتی تصریح نمیکنند و داعیه بر اختفایش دارند ،و
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دیگر اینکه ،این نقش چندان به فعالیت خاصــی که شــیعه انجام میدهد مربوط نیســت،
بلکه این ویژگیِ نفس حضـور آنها و نحوه بهره گیری حاکمان از حضور شیعه است .بنا
بر آنچه بیان شــد ،برای درک جایگاه شــیعه در کویت باید ویژگیهای منحصــر به فرد
کشور کویت و خاندان حاکم را بررسی کنیم.
 .١شكلگيري متفاوت كويت
»کویت« از »کوت« به معنای حصن و قلعه است و »کویت« به معنای کوت و قلعه کوچک
اســت )يوســف جمال .(٢٤ :٢٠٠٥ ،تا قرن هجده کویت محل عبور و مرور بود و ســاکنانی
نـداشـــت ) (Ember & Ember, 2001: 1229تـا اینکه قبایل مختلفی از نجد به آنجا مهاجرت
کردند .مهاجرت این قبایل به شـــکلگیری قبیلهای جدید به نام بنیعتب انجامید .بنیعتب
به دنبال آب به ســمت جنوب خلیج فارس مهاجرت کردند ،تا اینکه نهایتاً در منطقه کویت
ساکن شدند ) .(Crystal, 1990: 18این سرزمین ابتدا تحت سلطه قبیله قدرتمند بنیخالد بود،
گرچه خودشـان در آن سکنا نداشتند ) .(Alhabib, 2010: 47بنیخالد اهل صلح و میهماننواز
بودنـد و بـه بنیعتـب اجـازه دادنـد در آنجـا اقـامـت کنند .حمایت بنیخالد از بنیعتب
بـهســـرعـت این منطقه را به شـــهری تجاری تبدیل کرد )الحاتم .(١١ :١٩٨٠ ،قدرتگرفتن
وهابیت و اختﻼفات درونی بنیخالد ســبب تضــعیف ســلطه بنیخالد شــد و در نتیجه به
خودمختاری بسـیاری از قبایل تحت سلطه آنها ،از جمله ساکنان کویت ،انجامید )ابوحاكمة،

 .(٢٧-٢٦ :١٩٨٤بنابراین ،برخﻼف دیگر شیخنشینها که با حمله نظامی و جنگ و خونریزی
تشکیل شدهاند ،بنای کشور کویت مسالمتآمیز بود.
 .٢حاكماني متفاوت
مهاجران به کویت باید امیری برمیگزیدند تا از آنها محافظت کند .بنابراین ،شــیخ صباح

اول در  ١٧١٨انتخاب شـد .نکته مهم این است که امیر با مشورت و نوعی دموکراسی به
امارت میرســد ،نه با قهر و غلبه .علت انتخاب آلصــباح به امارت نیز قدرت جنگندگی

یا بیم مردم از آنها نبود ،بلکه مهمترین ویژگی آنها قدرت مذاکره و دیپلماســیشــان بود
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) .(Behbehani, 2012: 162اعتبار شیخ به این بود که بین مردم به عدالت رفتار کند و آنها را
از خطرهـای خارجی محافظت کند و مردم هم به آلصـــباح اجازه دادند تا وقتی به این
مسئولیت پای بند باشند رهبریشان را در دست گیرند .شیخ همواره با سران قبایل بدوی،
نخبگـان و تجـار درباره آنچه به صـــﻼح و موجب رفاه مردم بود ،مشـــورت میکرد و
هیچگاه تصمیمات مهم را خودسرانه نمیگرفت .حکومتهایی مثل بحرین یا سعودی با
غلبه نظامی بر قلمرو خود مسـلط شدند ،اما خاندان آلصباح از همان ابتدا از طرف مردم
به امارت برگزیده شــدند و این در فضــای ســیاســی باز و اهل مدارابودن حاکمان این

کشــور دخیل اســت ) .(Herb, 2016گرچه بعدها و پس از تحوﻻت ســیاســیاقتصــادی،
بهخصوص با کشف نفت و بینیازشدن خاندان حاکم از تجار ،پیدایش جریانهای قومی
و عربی که با شـیعیان و ایرانیها تقابل داشـتند ،انقﻼب اسﻼمی ایران و ترس از نفوذ آن

در کویت ،به قدرت رســیدن جریان ســلفی معارض شــیعه و ایران در چند دهه اخیر،
خاندان حاکم در رفتارش با شـیعیان تسـامح سـابق را نداشته است ،اما سخن در ماهیت
کلی این خـاندان در مقابل مردم اســـت ،نه فقط در مواجهه با شـــیعیان .همچنین ،این
تفاوت را از طریق مقایسه آنها با دیگر شیخنشینها بهتر میتوان درک کرد.
 .٣ساختار سياسي
کویت از ابتدای تأسـیس ،کشوری مبتنی بر نوعی دموکراسی و مشاوره بوده و فعالترین
حیات ســیاســی را داشــته اســت .کویت حتی قبل از اســتقﻼلش ،پارلمان را تجربه کرده
اسـت ،پارلمانی که گروههای سیاسی مختلف صراحتاً ابراز عقیده میکنند .قانون اساسی
کویت به مردم اختیار میدهد قدرتشـــان را از طریق مجلس امت که نقش قانونگذاری
دارد بـه اجرا بگـذارند .مجلس ملی  ٥٠عضـــو دارد که از گروههای مختلفاند .مجلس

وظیفـه قـانون گـذاری را در اختیـار دارد و در نهـایت قوانین باید به تأیید امیر برســـد.
دســتورهای امیر نیز ابتدا به مجلس میرود و اگر مجلس آنها را تأیید نکرد آن دســتورها
وجهه قانونی نخواهد داشت .امیر عزل و نصب نخست وزیر را که رئیس کابینه است نیز
به عهده دارد .نخست وزیر مسئولیت گزینش اعضای کابینه را در اختیار دارد و این اعضا
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وزرای او هسـتند .کابینه دولت متشکل از چند نفر از خ اندان سلطنتی و چند نفر از غیر
آنها از کسـانی اسـت که همسـوی سیاستهای خاندان حاکم اند .وزرای کابینه نیز جزء
اعضـای مجلس به شمار میآیند و مجموع اعضای مجلس را به  ٦٥نفر افزایش میدهند

).(The Constitution of the State of Kuwait
 .٤همسايگان خطرناك
کویت در بین سـه کشـور عراق ،عربسـتان و ایران واقع شده که همین کارش را دشوار
می کنـد ،چراکه از لحاظ جمعیت ،عمق جغرافیایی ،عقبه تاریخی و تمدنی در مقابل آنها
چیزی به حســاب نمیآید و ایجاد توازن طبیعی برای این کشــور در میان همســایگانش
بســـیـار دشـــوار اســـت )يوســـف جمال ١.(٢٠ :٢٠٠٥ ،در قرن هجده کویت برای حفظ
خودمختـاری بـه حفظ رابطه خوب با عثمانی نیاز داشـــت .از اینرو ،در  ۱۸۷۱خود را
تحتالحمایه عثمانی درآورد و شــیخ کویت قائممقام حاکم ترک بصــره در کویت شــد
)آقامحمدي .(١٧ :١٤٠٠ ،همین مطلب سبب شد بعدها عراق ادعای مالکیت کویت را داشته
بـاشـــد و در برهـههای مختلف الحاق کویت به خاک خود را مطالبه کند .ویژگی هایی
همچون ســـاحلی طوﻻنی در مجــاورت خلیج فـارس و ثروت نفتی انبوه ،همواره برای
عراق وسوسهکننده بوده است ).(Terrill, 2007: 10
عربسـتان نیز در گذشته چشم طمع به کویت داشت و در برهههای مختلف در صدد
تصرف خاک این کشور بود و چند جنگ بین آنها درگرفت که جنگ الصریف ) (١٩٠٠و
نبرد جهراء ) (١٩٢٠مهمترین آنها است )نك :.ابوحاکمة١٩٨٤ ،؛ خزعل .(١٩٦٢ ،ملک عبدالعزیز
در بازه  ١٩٣٧-١٩٢٣به دلیل ســـرپیچی از پرداخت مالیات ،کویت را تحریم اقتصـــادی
کرد و در تنگنا قرار داد

)2012: 167

 .(Behbehani,این دو کشـور مناقشـات ارضی وسیعی

داشـــتند .افزون بر آن ،عربســـتان با مهاجرتدادن جمعیت چشـــمگیری از وهابیهای
بیابانگردش به کویت ،زمینه اعمال نفوذ خود در این کشور را بیش از پیش افزایش داد.
گرچه ایران در صدد تعدی و تجاوز به کویت برنیامد ،همواره تبلیغات قومیعربیها
در اواسـط قرن قبل بر ایرانهراسـی تمرکز داشت و چنین تبلیغ میشد که شاه ایران در
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پی تسـلط بر منطقه و احیای امپراتوری ایرانی و از بین بردن عروبت شــیخنشی نان است.
بعد از پیروزی انقﻼب اســﻼمی ،علیرغم تﻼشهای ایران برای اثبات حســن نیتش در
برهـههـای مخت لف ،همچنان ایران به عنوان تهدیدی جدی و حتی بزرگتر از قبل برای
جهان عرب معرفی شد .تهدیدهای موجود باعث شد حکام کویت در پی کسب حمایت
و رضــایت قلبی شــهروندانشــان باشــند تا آنها در مواقع نیاز از حکومت حمایت کنند
).(AlShayeji, 1988
بنا بر آنچه گذشــت ،کویت هم از لحاظ شــکلگیری و هم ویژگیهای حاکمانش و

هم به دلیل تهدیدهایی که برای این کشـور وجود داشـت ،از دیگر شــیخنشینها متمایز
اســت و به دلیل وجود این خصــوصــیات ،از ابتدای تأســیس ،کشــوری مبتنی بر نوعی
دموکراسی و مشاوره بوده و هست .در کویت بیش از هر کشور دیگری از شیخنشینها،

افکار عمومی مهم شـمرده میشـود و به همین دلیل کویت فعالترین حیات ســیاسی را
دارد ) .(Pollock, 2015این مطلب در کنار نکات مثبتش ،برای جامعه شکنندهای مثل کویت
دشــواریهایی به همراه دارد و حفظ ثبات و تعادل جامعه را به مســئلهای جدی تبدیل
میکند.
 .٥گروههاي اجتماعي
در دهـه های اخیر ،جامعه کویت ترکیب جدیدی پیدا کرده که از ســـویی برای ســـلطه
حاکمان مشـکلساز است و از سوی دیگر ،به خاندان حاکم کمک میکند از شکاف بین
گروههـای مختلف برای حفظ خود بهره گیرد .در ادامـه بـه مهمترین دســـتـهبندیهای
موجود اشاره خواهیم کرد.
» .١ .٥بدو«ها

در جامعه کویت دو مســـئله اصـــلی و در خور توجه در اختﻼفات اجتماعی وجود دارد:
تقسیم مذهبی بین سنیها و شیعیان ،و دیگری تقسیمات شهری )حضر( و بدو )اهل بادیه(
که اصـالتاً از »بدون«ها هسـتند» .بدون« به معنای شخص بیشناسنامه و بدون هویت است.
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بدونها دو دستهاند؛ دسته اول قبایل مهاجر عراقیاند که هنوز هم موفق به دریافت تابعیت
کویتی نشــدهاند .دســته دوم ،بدونهای ســعودی بودند که برای تغییر ســاختار جمعیتی
کویت ،از عربســتان وارد این کشــور شــدند .ابتدا ،خاندان آلصــباح این قبایل را تحت
حمایتشـان قرار دادند تا بنا بر طبع سـنتی خود ،در مقابل طبقه شهری )حضر( ،جریانهای
قومی ،لیبرال و شــیعه حامیان خاندان حاکم باشــند ) .(Behbehani, 2012: 191پس از اســتقﻼل
کویـت ،بـدونهـای وهـابی ســـعودی تابعیت کویت را دریافت کردند و چون در اطراف
شهرها ساکن شدند با عنوان »بدو« شناخته میشوند ) .(Ghabra, 2014: 3این سیاست در دهه

 ٦٠و  ٧٠جواب داد ،اما از دهه  ١٩٨٠مشــکﻼت این ســیاســت نمایان شــد .این قبایل در
حواشـی شـهر کویت سکنا گزیدند و با جامعه شهری آمیخته شدند و از حیث تحصیﻼت
و تخصص رشد کردند و بسیاری از آنها استادان مطرح دانشگاهی ،مهندس ،پزشک ،وکیل

و تاجر شدند .امروزه تخمین زده میشود که این قبایل در حدود  ٦٠درصد از جمعیت را
تشکیل میدهند .نارضایتی آنها از موقعیت اجتماعیشان سبب شد به دنبال نمایندگانی برای
اظهار مطالباتشـان باشند .همین امر راه را برای افراطگرایان در این قبایل باز کرد .از اواخر
دهه  ١٩٩٠این قبایل به بخش اصـــلی معارضـــان حاکمیت تبدیل شـــدهاند
)2011

& (Tétreault

 .Others,مسـلم البراک از شـخصیتهای برجسته این گروه در اکتبر  ٢٠١٢سخنرانی

تندی علیه حاکم داشــت که آغازگر اعتراضهای گســتردهای شــد .او برای اولین بار در
تاریخ کویت با لحنی تند مســـتقیماً امیر کویت را خطاب قرار داد و گفت» :ما به تو اجازه
نمیدهیم که به اســم مردم و به نام آنها هر طور که دلت خواســت حکومت کنی« )البراك،

 .(٢٠١٢در چنین فضـایی ،حکومت مجبور بود به سـوی طبقه شهری و لیبرال و نیز شیعیان
بازگردد.
 .٢ .٥تجار

در زمان تأسـیس کویت تجار در کنار خاندان حاکم ،این کشـور را تشکیل دادند .در آن
زمان که بیشــتر اقتصــاد مبتنی بر تجارت دریایی بود ،تجار بیش از خاندان حاکم ثروت
داشـــتنـد و حکومت از لحاظ مالی به آنها متکی بود .از این رو ،در گذشـــته تجار نفوذ
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سـیاسـی بسیار داشتند ) .(Crystal, 1989: 427وابستگی اقتصادی امیر به تجار اقتضا میکرد
که در امور ســیاســی و نحوه اداره کشــور با آنها مشــورت کند و امیر نمیتوانســت
تصــمیمات مســتبدانهای اتخاذ کند .کشــف نفت در دهه  ١٩٥٠ســبب شــد کفه ترازوی
سـیاست ،به نفع حکومت سنگینی کرده ،رابطه اقتصادی حاکم و تجار را وارونه کند .در
اوضــاع و احوال جدید ،تجار نفوذ ســابق را نداشــتند و باید برای بازیابی جایگاهشــان
شـــیوهای نو اتخـاذ میکردنـد .بیـدن منظور مجموعهای از راهبردها مانند رســـانه ها و
اتاق های بازرگانی را به خدمت گرفتند و در درون لیبرالها به عنوان گروه اپوزیســـیون
قدیمی رخنه کردند .آنها همواره با استفاده از ﻻبیهای شان در فرآیند اجرای تصمیمات و

سـیاسـتهای دولت اعمال نفوذ میکنند ،به طوری که دولت احساس میکند مخالفت با
آنها مسـتلزم هزینههای سنگین خواهد بود ) .(Al-Shehabi, 2015: 30تجار گروهی متجانس
نیستند و اقدامات متنوع سیاسی را از خود به نمایش گذاشتهاند.
 .٣ .٥ليبرالها

لیبرالها اپوزیســـیون قدیمی کویت هســـتند که بخش مهمی از آنها از تجارند .با وجود
اینکه کویت کشــوری نســبتاً آزاد اســت ،لیبرالها به این حد از آزادی رضــایت ندارند و
خواهان دموکراســـی به معنای واقعی ،و دخالت مردم در انتخابات تعیین دولت و دیگر

امور حکومتیانـد .آنهـا بـا دخـالـت دادن شـــریعـت در قانون ،که خواســـته گروههای
اخوانالمسـلمین و سـلفی است ،مخالف اند .با اینکه در برخی مواضع مانند مطالبه تغییر
نخســتوزیر در ســال  ٢٠٠٨با اپوزیســیون اســﻼمگرا همراه شــدند ،اما غالباً از آنها
بیمناکاند و گاه برای جلوگیری از تقویت اســﻼمگرایان از مواضــعشــان کوتاه میآیند و
جانب حکومت را میگیرند ).(Tétreault & al-Ghanim, 2009
 .٤ .٥سلفيها

پیدایش سـلفیگری در کویت به اوایل  ۱۹۲۰بازمیگردد .ابتدا ،تمرکز سلفیها بر مبارزه

با بدعتها و خرافات بود و از ورود به ســیاســت اجتناب میکردند )الدمنهوري.(٢٠٠٩ ،

فعـالیت ســـلفی ها در ابتدا در منازل ،مســـاجد و دیوانیهها بود تا اینکه از دهه  ۱۹۷۰با
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اهتمام بیشتر پای در عرصه سیاسی گذاشتند و تعدادی از اعضایشان به مجلس راه یافتند
)الزيدي .(٢٦١ :٢٠٠٠ ،آمدن بدویهای ســعودی به کویت نیز موجب تقویت و گســترش
فکر سـلفیوهابی شد .این مهاجرت گروهی بر اساس سیاستِ اتخاذشده حاکمان کویت
برای افزایش جمعیت ،و نیز تأمین نیروی کار معتمد بود و به گفته شـــفیق غبرا ،اســـتاد
شـناخته شـده علوم سـیاسی کویتی ،برای این منظور قبایل بدوی سلفی گزینه مناسبی به
نظر میرسیدند

)1997

 .(Ghabra,پیشتر از افزایش نفوذ و قدرت بدوها سخن گفتیم .باید

دقت شــود که این قبایل که بیشــتر اصــالت ســعودی دارند ،از لحاظ مذهبی نیز گرایش

سلفی دارند .در زمان اشغال کویت ،اکثر سلفیهای کویت به عربستان سعودی گریختند،

و در آنجا به شبکههای سلفی سعودی پیوستند و بهشدت از افکار القاعده عربستان متأثر
شـــدنـد .بـه همین دلیل ،آنها پس از بازگشـــت به کویت افراطی تر از گذشـــته بودند

)آقامحمدي .(٢٩-٢٨ :١٣٩٦ ،در کل ،با توجه به شــاخصهای ســیاســی فعلی و واقعیات
فرهنگی و اجتماعی کویت ،انتظار میرود حضور و وزن جنبش سلفی در کویت افزایش
یابد ،زیرا سـلفیت برجسـتهترین شـاخه جنبش اسـﻼم سیاسی سنی در این کشور است
)بدري عيد ٢٠١٢ ،ب(.
سـلفیها خواستار اصﻼح نظام سیاسی کویت هستند تا مشارکت سیاسی بیشتری را،
به ویژه در انتصاب وزیران دولت و استفاده از شریعت به عنوان یگانه منبع قانونگذاری،
به دســـت آورند .این جنبش از منتقدان حکومت اســـت و به طور فزایندهای چهرههای
قبیلهای جدید )بدو( بر آن مســلط میشــود .جریان ســلفی در تظاهرات متعدد ســالهای
اولیه دهه  ۲۰۰۰و نیز  ۲۰۰۸تا  ۲۰۱۳نقش فعالی داشت .در همان برهه ،ترکیب پارلمان
 ،۲۰۱۲از قدرتگرفتن جریان اسﻼم گرایان سنی حکایت داشت که مجموع افراد مستقل
خط فکری سـلفی و وابسـتگان حزبیاش  ۲۳کرسی مجلس شورا )تقریباً نیمی از تعداد
انتخابی کل مجلس( را اشـغال کردند )همو ٢٠١٢ ،الف( .آنها از پارلمان کویت درخواست
کردنـد نخســـتوزیر را بـه دلیل اعزامنکردن نیروهای نظامی برای پیوســـتن به ائتﻼف
نیروهای سـپر شــبهجزیره که در  ١٤مارس  ٢٠١١وارد بحرین شــدند ،بازخواســت کند
) .(Behbehani, 2012: 302دولت کویت از اعزام نیروی نظامی ســر باز زد .گفته شــد علت
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این مطلب ،ســرپیچی نیروهای شــیعه در ارتش کویت برای پیوســتن به ســرکوب مردم
بحرین اســت .حکومت کویت که مایل نبود در ســرکوب خیابانی مردم بحرین دخالت
کند ،با انداختن مسـئولیت بر عهده شـیعیان ،به اعزام نیروهای دریاییاش بسنده کرد که
امکان بهکارگیری آنها در ســرکوبهای خیابانی وجود نداشــت .از ســویی ،طیف ســلفی
بهشـدت به دلیل ارسال نکردن نیروی نظامی به بحرین از دولت انتقاد میکرد و از سوی
دیگر ،نمایندگان شیعه از وزیر خارجه میپرسیدند که چرا کویت نیروهای دریاییاش را
برای دخالت در بحرین ارســال کرده اســت ) .(Katzman, 2014این اعتراضهای دوجانبه

حاکمیت را در اتخاذ راه وســط یاری میرســاند و تمکیننکردن مطلق به خواســته یک
طرف را موجه میکرد .این ماجرا نمونهای دیگر از کارکرد شــیعه در ســیاســت حاکمان
کویت است.

٢

 .٥ .٥اخوانالمسلمين

اخوانالمسـلمین کویت در سال  ۱۹۵۱فعال شد .اخوان در سه دهه اول ،مانند همتایانش
در ســایر کشــورهای عربی ،بیشــتر بر فرهنگ و مســائل مذهبی متمرکز بود و به همین

دلیل ،بهشدت علیه جریان چپ و جنبشهای ملیگرایانه که بیش از حد سکوﻻر به نظر
میرسـیدند ،ایسـتاد .آنها در خﻼل دهه  ۱۹۶۰و  ۱۹۷۰حامی سیاست های خاندان حاکم
بودند و همین ســبب رشــدشــان شــد ،ولی بهتدریج با حکومت تنش پیدا کردند .این

تنشها ادامه داشــت تا اینکه اشــغال کویت در  ۱۹۹۰و تشــکیل گروههای مقاومت به
همت اخوان به آنها کمک کرد تا به موقعیت برتری دســـت یابند ) .(Brown, 2007: 7آنها
حامی آزادی سـیاسـی اند ،اما مسـئله فرهنگ همچنان خط قرمزشـان است .در تظاهرات
گســترده ســال  ۲۰۰۶که تظاهرکنندگان خواهان تغییر ســاختار انتخابات بودند ،اخوان به
عنوان سـازمانیافتهترین بلوک سـیاسی نقشی را هبردی ایفا کرد .سازمان اخوان از ارکان
مهم اپوزیسـیون در تحوﻻت بهار عربی بود .در سـه دهه اخیر که هم پیمانان سنتی مانند
بدونها ،سـلفیها و اخوانالمسـلمین به جریان اپوزیسـیون پیوستند ،حکومت کویت به
طور فعال در صدد مشارکتدادن شهروندان شیعه است ).(Hatem & Gildea, 2011: 20
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 .٦ .٥شيعه كويت

شیعیان جمعیت در خور توجهی دارند که تا قبل از آمدن بدونها تقریباً نیمی از جمعیت
کشــور را به خود اختصــاص میدادند و امروزه حداقل  ٣٥درصــد جمعیت کویت را

تشـــکیل میدهند ) .(Alhabib, 2010: 46آنها از دیرباز به عنوان بخش اصـــیلی از جامعه
کویت حضـور داشتهاند و به توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،نظامی و آموزشی کویت کمک
بسـیار کردند )نك :.يوسف جمال .(٢٠٠٥ ،شیعیان کویت از لحاظ نژاد و قومیت به عرب و
عجم ،که ایرانی هســتند ،تقســیم میشــوند .در گذشــته ،کمتر به جنبه مذهبی افراد در
کویت نگریسـته میشد .ایرانیها و نیز شیعیان به عنوان شهروند کویت و بخشی فعال و
مثبت در جامعه کویت زندگی میکردند تا اینکه در اواســط قرن گذشــته با قدرتگرفتن
حرکت قومی عربی برخی حســاســیتها در قبالشــان به وجود آمد )المديرس.(٢٠ :١٩٩٩ ،
مواضـع قومیها که دشمن عجمها بودند همه شیعیان کویت را تحت تأثیر قرار داد و به
انزوای سـیاسـی اجتماعی شـیعه انجامید .نظام حاکم کویت نیز از این وضع برای مصالح
سـیاسـیاش بهره برد و شـیعه را برای ضربه زدن به معارضان سیاسی به خدمت گرفت.

مثﻼً مجلس قانونگذاری در ســال  ١٩٣٨در صــدد بود ثروت نفتی را از دســت حاکم
خـارج کنـد و در اختیـار مجلس قرار دهد .در نتیجه ،خاندان حاکم با پشـــتوانه مردمی

شــیعیان و دیگر بخشهای ســنتی هوادار خود این مجلس ٣را منحل کرد )الحاتم:١٩٨٠ ،

 .(٥٩از زمان اســتقﻼل کویت در  ،١٩٦١شــیعیان حامیان اصــلی خاندان حاکم بودند .در

مقابل ،حکومت هم شــیعیان را در مشــاغل دولتی راه میداد .برخی خاندانهای شــیعی
ارتباط نزدیکی با خاندان حاکم داشـتند و به تجار بسـیار ثروتمندی تبدیل شدند

) Yom,

 . (2011: 225حکومت در قبال وفاداری شــیعیان به خاندان حاکم ،به آنها تضــمین حمایت
در برابر هجمه اهل ســنت را میداد .بنابراین ،فاصــلهگذاری بین شــیعه و ســنی مصــالح
حاکمیت را بیشتر تأمین میکرد ،تا ایجاد وحدت اجتماعی.
پس از انقﻼب اسﻼمی ایران ،شیوخ منطقه از خوف بروز انقﻼبی مشابه در قلمروشان
شـروع به تبلیغ بر ضد آن کردند و آن را انقﻼبی کمونیستی معرفی کردند که به تحریک
شـوروی شـکل گرفته ،و گفته شـد هدف بعدی کشـورهای عربی منطقه اســت .در این
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دوره ،رابطه حکومت کویت با شـیعیان تیره شد .آنها برای به دور ماندن از نفوذ انقﻼب،
بر تنش های طائفی دامن زدند تا اکثریت جامعه که سنی بود در مقابل تأثیر انقﻼب ایران
واکسـینه شود .در این زمان هر حرکت انقﻼبی در جهان عرب به متشیعبودن متهم ،و از
میدان به در میشد.

طبق قانون اســاســی  ،١٩٦٢کویت ده حوزه انتخاباتی داشــت که از هر حوزه  ٥نماینده

انتخاب میشـد .در  ١٩٧٩و همزمان با انقﻼب اسﻼمی ایران ،حکومت کویت حوزههای
انتخاباتی را به  ٢٥حوزه با  ٢نماینده از هر کدام تغییر داد .در واقع ،این اقدامی بود برای
افزایش تأثیر حکومت بر نامزدها و امکان خرید رأیهای بیشــتر .شــیعیان معتقد بودند با
توجه به نمودار پراکندگی جمعیتی شـیعیان در این مناطق ،هدف از این تغییر ،کاستن از

تعداد نمایندگان شــیعه در مجلس بود .در نتیجه این تغییر ،اکثریت جمعیتی شــیعیان در

مناطق جدید از بین رفت و آنها که در انتخابات  ١٩٧٥موفق به کســب ده کرســی شــده
بودند ،در  ١٩٨١فقط چهار نماینده به مجلس فرســتادند .این طرح در دهه  ٢٠٠٠مجدداً

تغییر کرد و حوزههـای انتخـابیـه بـه پنج حوزه تقلیـل یافت .برخی تحلیلگران معتقدند
اقـدام نخســـت برای کاســـتن از نمایندگان شـــیعه به دلیل بیم ارتباط آنها با ایران بود
)آقامحمدي ،(٦٤ :١٤٠٠ ،همانطور که تمایل حکومت به افزایش نمایندگان شــیعه در برهه
دوم موجب بازگرداندن ســاختار قبلی شــد .این مطلب هم نمونه دیگری از بهرهگیری از
حضور شیعه در کویت است.
جنگ عراق علیه ایران نیز بر شـــدت تنش طائفی افزود .کویت به حمایت همهجانبه
مالی ،تدارکاتی و رسـانهای از صـدام برآمد و رفتارهای ظالمانهای با شی عیان انجام داد و
حتی کویتیبودنشــان محل تردید قرار گرفت )يوســف جمال .(١٥-١٣ :٢٠٠٥ ،هیچ مدرکی
دال بر خیانت شـیعیان وجود نداشت .با این حال ،دولت با آنها مانند تهدید رفتار کرد و
آنها را از مناصــب مهم دور نگه داشــت .از آن زمان ،ســیاســت غیررســمی تبعیض و
منزویکردن شیعه پیگیری شد؛ شیعیان از مسئولیتهای کلیدی در پلیس و ارتش برکنار
شـدند و حفاظت امنیتی شـدید محلههای شیعهنشین باعث آزار شیعیان شد .از آن زمان
به بعد ،یکی از مشـــکﻼت جدی پیش روی شـــیعیان در کویت اثبات وفاداری آنها به
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کشور بود .این سبب شد شیعیان در کویت نوعی فرهنگ تدافعی و منفعل داشته باشند.

این فضا ادامه داشت تا اینکه در  ١٩٩٠صدام به کویت حمله کرد .در آن ایام بسیاری از
اهل سـنتِ کویت در خارج و در تعطیﻼت بودند و بسی اری هم پس از اشغال ،از کشور
گریختند .برخی هم به نیروهای اشـغالگر صدام ملحق شدند ) .(Gall & Gall, 1999: 339بنا
بر گزارشهـا ،اکثر ســـلفی هـای کویت به عربســـتان ســـعودی گریختند و در آنجا به
شـبکههای سـعودی پیوسـتند .در این میان ،شیعیان پیشگام مقاومت بودند و بسیاری از
آ نها به دست نیروهای عراقی کشته یا زندانی شدند .دفاع جانانه شیعیان از کشور پس از
حمله صــدام به کویت در  ١٩٩٠به آشــتی شــیعیان با حکومت و اهل ســنت انجامید و
شیعیان در جامعه جایگاه بهتری پیدا کردند .فداکاری شیعیان در دفاع از کویت دو نتیجه

داشـــت؛ یکی اینکه تردیدها درباره وفاداریشـــان به کشـــور از بین رفت ،و دیگر اینکه
وحدت بین شــیعه و اهل ســنت برقرار شــد و تنشهای طائفی فروکش کرد

) & Hatem

 .(Gildea, 2011: 24در اکتبر  ١٩٩٠شـــیخ جـابر ،حاکم کویت ،که به جده گریخته بود با
اپوزیسـیون مﻼقات داشـت و درخواست اصﻼحات بیشتر را پذیرفت )آقامحمدي:١٤٠٠ ،

 .(٩٧این فرصـــتی بی بـدیـل برای کنـارزدن خـانـدان حاکم بود .با این حال ،گروه های
اجتماعی کویت خواهان بازگشـــت خاندان صـــباح بودند .در مقابل ،آنها از امیر انتظار
پای بندی بیشتر به قانون اساسی و احیای پارلمان را داشتند .حکومت که در مقام ضعف
قرار داشــت ،مجبور به مدارا با گروههای مختلف اجتماعی ،و ایجاد فضــای آزادتر بود.
کویت پس از آزادی رویکردی لیبرالتر داشت و همین از طرفی به بهبود اوضاع و احوال
شیعه در کویت مدد رساند و از طرف دیگر اپوزیسیون را تقویت کرد.

در دهه  ،٢٠٠٠دولت تحت فشارهای اجتماعی مجبور به اعطای آزادیهای مدنی بیشتر

شــد ،اما مطالبات عمومی و فشــارهای اجتماعی همچنان ادامه داشــت ،تا جایی که در
نهایت حاکمیت ،خط قرمزش را نیز شـکسـت و اجازه اســتیضاح نخست وزیر را صادر
کرد .خاندان حاکم در دوره جدید ،همپیمانان ســـنتیاش را از دســـت داده بود و همین
اهمیت شـیعه را برایش بیشـتر میکرد ،بهخصـوص که در برخی مسـائل حساس امکان
بهرهگیری از اختﻼف طائفی وجود داشت.
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در ســال  ٢٠١١و در فضــای بهار عربی ،کویت هم شــاهد اعتراضهای خیابانی بود که
معترضـان بیشتر خواهان عزل نخست وزیر و اصﻼح ساختار سیاسی کویت و جلوگیری
از نفوذ خاندان حاکم در انتخاب کابینه وزرا و نخســـتوزیر بودند .در چنین فضـــایی،
انتخابات پارلمانی  ٢٠١٢برگزار شـد و اپوزیسـیون که اغلب اسﻼم گرایان سنی و بدوها

بودند ،موفق شـــدند  ٣٥کرســـی از مجموع  ٥٠کرســـی را از آن خود کنند .این نتیجه
منعکس کننـده نارضـــایتی در کشـــور بود .امیر کویت به بهانه رعایتنشـــدن آییننامه
انتخاباتی ،این مجلس را منحل ،و فراخوان انتخابات جدید را صــادر کرد .اپوزیسیون از
این اقدام به خشـم آمد و انتخابات را تحریم کرد .در این اوضــاع و احوال حساس ،این

شـــیعیان و برخی خاندانهای تجار بودند که بار دیگر خاندان حاکم را از بحران بزرگی
بیرون بردند و با شــرکت در انتخابات موجب شــدند مشــارکتی  ٤٠درصــدی پدید آید
)ماثيسـن ،(١٣٨ :٢٠١٤ ،که در صـورت حاضـرنشـدن شـیعیان ،حکومت با بنبستی واقعی
روبهرو می شـد و بعید نبود خاندان حاکم با سرنوشت دیگری مواجه شود .در واقع ،این
ماجرا از مهمترین تحوﻻت دهه اخیر در کویت اســت که توجه در خوری به آن نشــده
است.
در مقایســه ،مخالفت اهل ســنت با حاکمان صــریحتر و زیانبارتر اســت ،در حالی که
فعالیت سیاسی شیعیان بهراحتی مهار ،و به انزوا کشانده میشود .به عقیده شیعه ،نگرانی
اصـلی حکومت از ناحیه اسﻼمگرایان و بدوها است ،نه شیعیان

) Hatem & Gildea, 2011:

 .(23فولر معتقد بود اگر آزادیهای سـیاسی افزایش یابد احتماﻻً عناصر جسور سنی ،اعم
از لیبرال و اسـﻼم گرا ،بیش از شیعیان با حکومت مخالفت کنند .در چنین فضایی شیعیان

میتوانند مانند دهه  ١٩٣٠با ایفای نقش هوادار حکومت از این موقعیت بهرهمند شـ ـوند
)فولر و فرانكـه .(٣٣٩ :١٣٨٤ ،تحوﻻت پس از بهـار عربی صـــحـت این ادعا را تأیید کرد.
تحلیلگر کویتی ،شــفیق غبرا ،معتقد اســت گرچه کویتیها در تﻼش برای تغییر س ـاختار
سـیاسی موفق نشدند ،با توجه به ویژگیهای این کشور ،تغییر این ساختار اجتنابناپذیر
اسـت و تغییر صـرفاً مسـئلهای مربوط به زمان اسـت .مهمترین دلیل این مطلب ساختار
نیمهدموکراتیک کویت اســت که بحرانزا اســت .در گذشــته حکومت با جابهجاکردن
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ائتﻼفش در مجلس ،امور را در اختیار خود میگرفت ،اما مهمترین مشـــکلی که در بهار
عربی پیدا شـــد ،شـــکل گیری ائتﻼف اپوزیســـیون قوی در داخل و خارج مجلس بود
) .(Ghabra, 2014: 7-8با توجه به اوضــاع و احوال موجود ،حاکمان کویت بیش از گذشــته
به حضور شیعه در این کشور نیازمندند.
البته ،باید در نظر داشـــت که با وجود همه تبعیضها و نامﻼیماتی که شـــیعیان از زمان
شـکلگیری حرکتهای قومی عربی در اوایل قرن گذشـته تا به امروز در کویت متحمل
شـدهاند ،هنوز هم شیعیان کویت از کویتی بودنشان مفتخرند .در حالی که این امر درباره
شـیعه سـعودی یا بحرین صادق نیست .کابینه کویت از  ١٩٧٥دستکم یک وزیر شیعه
داشــته اســت و در ســالهای بعد به دو وزیر ارتقا یافت

) Bureau of Democracy, Human

 (Rights, and Labor, 2010تا اینکه مجدداً پس از اعتراضــات گســترده اپوزیســیون ســلفی
ضدشیعه در سالهای اخیر ،نخست وزیر جدید فقط یک وزیر شیعه معرفی کرد .باید در
نظر داشـــت که همه تبعیضهای موجود علیه شـــیعه الزاماً به خواســـت خاندان حاکم
نیســت ،چراکه بخشهای زیرین مدیریتی غالباً در دســت طبقه میانی جامعه اســت که
ســلفیهای متعصــب در این بخش فراواناند و علیرغم ســیاســتهای حکومت ،ممکن
اسـت با شـهروندان شیعه رفتار تبعیضآمیز داشته باشند .به دلیل همه این مسائل ،در پی
تحوﻻت سـالهای اخیر ،شیعیان به حاکمیت نزدیکتر شده و کمتر از گذشته به پیوستن
به اپوزیســیون تمایل دارند .شــیعیان حتی مایل نیســتند خدمات گســتردهای را که برای
جامعه کویت در زمان اشــغال انجام دادند و فداکاریهای بســیاری را که در آن زمان و
بعـد از آن کردنـد ،بیـان کننـد و همین مقـدار را هم موجب بروز طائفیگری در کویت
میداننـد و معتقـدنـد این کارها را به عنوان کویتی انجام دادهاند .برخی از شـــیعیان هم
معتقدند حکومت همواره کوشـــیده اســـت از جامعه شـــیعه برای جلوگیری از پیدایش
وحدت سیاسی در مقابل خاندان و تعمیق اختﻼفات میان شیعه و سنی استفاده کند )فولر

و فرانكه.(٣٢٠ :١٣٨٤ ،

٤

شـــیعیـان بـا نگـاهی واقعبینـانـه بر این نکتـه واقفانـد کـه خـاندان حاکم با همه
نامهربانیهایی که گاه ممکن اســت در قبال شــیعه ابراز کند ،در مقایســه با جریانهای
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مذهبی تندروی سـلفی ،و نیز قبایل متمایل به عربسـتان که هر روز بر قدرتشان در بدنه
دولت افزوده میشـود ،بسـیار بهتر اسـت .اگر روزی حکومت آلصباح ساقط شود ،این
گروهها بخش اعظم قدرت را در اختیار خواهند گرفت.
نکته مهمی که قبﻼً هم به آن اشـاره شـد این است که نقش تعادلبخشی برای قسمتی از
جامعه مثل شیعه در جایی وجود دارد که آزادی بیان و افکار عمومی وجود داشته باشد،
و اﻻ در کشـوری مثل عربسـتان یا بحرین مسائل را میتوان با استبداد و فشار حل کرد.

کویت جامعهای باز و نســبتاً لیبرال اســت و اگر حاکمیت بتواند  ٣٠درصــد جامعه را از
خود راضـی نگه دارد به ثبات اجتماعیاش کمک بسـیار میکند .حکومت با ســلفیها و

اخوان در نمیافتـد ،چون نهادهای قوی دارند .شـــیعه گرچه چنین نهادهای قدرتمندی
ندارد ،افکار عمومی را با خود دارد و همین مطلب مهمی است و باید این افکار عمومی

راضـی نگاه داشـته شـوند و همسـوی حاکمیت باشند ،به خصوص که شیعیان به اعتبار
اقلیت و تحت فشـار بودن ،بسـیار سریع و راحت و با حداقل امکانات راضی میشو ند،
مثﻼً همین که در نیمه شـــعبان شـــیعیان بتوانند جشـــنی به پا کنند و آزینی بر ســـردر
حسـینیهشـان نصـب کنند برایشـان مهم است و آنها را قانع میکند .از اینرو ،حکومت
میکوشد آزادی آنها در این زمینهها حفظ شود.
نتيجه
مجموع مسـائل مربوط به موقعیت جغرافیایی ،ثروت و سـاختار سـیاسـی کشور کویت،
تهـدیـدهای خارجی و داخلیاش و ویژگیهای حاکمان این کشـــور ،کویت را به مثابه
دولتی ضعیف قرار میدهد که حفظ امنیت و ثبات از دغدغههای اصلی حاکمانش است.
مجموع این مســـائـل ،امکان رفتار قهرآمیز و مســـتبدانه با گروههای معارض داخلی را
کاهش میدهد و بر ضــرورت ایجاد موازنه و تعادل در روابط بخشهای مختلف جامعه
و حاکمیت میافزاید .خاندان آلصباح به منظور مهار بحرانها و تهدیدهای ملی و امنیتی
از دسـتکاریهای طائفی و شـکاف های اجتماعی ،هویتی و مذهبی برای ســلطه سیاسی
خود بهره میگیرند .خاندان حاکم از شــیعیانش به عنوان اهرم حفظ تعادل اجتماعی بهره
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میگیرد ،به این معنا که وقتی گروههای مخالف شیعه برای حکومت مشکلتراشی کنند،
از شــیعیان کمک میگیرد تا با آنها مقابله کنند و در زمان دیگر ،وقتی شــیعیان به تهدید
داخلی تبدیل شوند ،از گروههای مخالف شیعه ،برای سرکوب یا اسکات شیعیان استفاده
میکند و آنها را وامیدارد که حتی از مطالبات مشـروعشـان نیز پا پس بکشـند .از سوی
دیگر ،حکومت میتواند از حضور شیعه برای فشارآوردن به بخش سنیاش بهره گیرد و
با دادن امتیازاتی به شـیعیان به سلفی ها و دیگر معارضان جدی خود هشدار دهد که اگر
در صــدد مزاحمت برای حکومت برآیند به شــیعیان آزادی بیشــتری اعطا خواهد کرد.
بنابراین ،نباید شـیعیان با بخش سنی جامعه کامﻼً متحد و درهم تنیده شوند ،زیرا در این

صـورت ممکن است همه با هم علیه حاکمیت یک صدا شوند .گرچه حکومت به اتحاد

گروههای مختلف جامعه مایل نیسـت ،در عین حال میکوشد با هر نوع درگیری مذهبی
میان شـیعیان و اهل سنت مقابله کند و همواره میکوشد آنها را در سطحی از تعادل نگاه
دارد.
از اینرو ،حاکمیت در عین رعایت فاصــله ﻻزمی که حســاســیت گروههای معارض
مانند ســلفیها و عربســتان را برنینگیزد ،باید رابطه محکمی با شــیعیان داشــته باشــد و
وفـاداری آنهـا را در مقـابـل توطئـه احتمـالی معـارضـــان حفظ کنـد .اقلیتبودن و در
سـوءظنبودن شیعه در جهان عرب سبب میشود غالباً شیعیان امکان متحدشدن با بخش
سـنی جامعه بر ضـد حاکم را نداشـته باشـند .اگر هم در برهه خاصـی ،اوضاع و احوال
زمانه ،شـیعه و سـنی را در کنار یکدیگر قرار دهد ،مانند دوران اشغال کویت ،همیشگی
نیست و این رابطه را بهراحتی میتوان مدیریت ،و در این میان تفرقهافکنی کرد.
وجه دیگر تعادلبخشــی شــیعه به جامعه کویت به رابطه این کشــور با ایران و نیز با
عراقِ پس از صدام مربوط است .نکته اینجا است که کویت از عربستان و عراق میترسد
و در این میان ایران میتواند به ثبات کویت در مقابل آنها کمک کند .در اینجا ﻻزم است
برای حفظ حمایت ایران ،کویت رابطه متعادلی با شــیعیان داشــته باشــد .رابطه با عراق
جدید نیز در ضــمن احترام به شــیعه بهتر حفظ میشــود ،گرچه عراق موجود ،تهدید
چندانی برای کویت نیسـت .حضور شیعیان در کویت میتواند به بهبود رابطه این کشور
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با ایران کمک کند و در زمان مقتضـی ،آنها را رابط و واسطه جلب حمایت ایران کند .از
طرفی ،کویت میتواند با اعمال فشــار بر شــیعیانش ،از ایران مطالبهگری کند و از س ـوی
دیگر ،آنها میتوانند وسـیله اعمال نفوذ ایران در کو یت قلمداد ،و محکوم شوند .حضور
شـــیعیـان بـه حـاکمیـت کویـت کمـک می کند که گاه به بهانه حضـــور آنها از برخی
زیادهخواهی های عربسـتان نیز شـانه خالی کنند .اگر شـیعیان در کویت حضور نداشتند،
طیف سـنی و سـلفی کویت میتوانست زمینه نفوذ گسترده عربستان در کویت را فراهم
کند.

آنچه تا حدودی درک این ســیاســت پنهان را دشــوار میکند این اســت که حکومت

کویت مایل نیسـت آشـکارا به این نقش شـیعه در حفظ بقای خود تصریح کند و اساساً

کارآیی این ســیاســت در پنهان نگاهداشــتن آن اســت .از ســوی دیگر ،خود شــیعیان نیز
صـدای رسایی ندارند و با توجه به مجموع مشکﻼت و تهدیدها و نیازی که به همراهی
با حکومت دارند ،ترجیح میدهند مطالبهگرانه به موضـــوع نگاه نکنند .اگر شـــیعیان در
کویت حضـور نداشتند ،خاندان حاکم بارها در مواجهه مؤثر با مشکﻼت جدی در بقای
قـدرتش نـاکـام می ماند .نکته کلیدی این اســـت که این ویژگی بیش از آنکه مربوط به
شـــیعیان و توانمندیهای خاص آنها باشـــد ،مرهون ســـاختار جمعیتی ،مالی ،فرهنگی،
اجتماعی ،ســیاســی ،منطقهای و ژئوپلیتیک کویت اســت .برای درک درســت این مطلب
باید توجه داشـت که منظور این نوشـته آن نیسـت که شیعیان آلت دست حاکمیتاند یا
اقـدامـات خاصـــی انجام می دهند که به دلیل آن اقدامات تأثیرگذاری دارند ،بلکه نفس
حضور شیعه چنین کارآیی ای دارد .بنابراین ،برای درک اهمیت شیعه در کویت ،بیش از
آنکه اقدامات شـــیعه مطالعه شـــود ،باید درباره ویژگیهای کویت مطالعه کرد .به همین
دلیل در این مقاله نیز بیشـتر کوشیدیم ویژگیهای کویت را مطرح کنیم ،ویژگی هایی که
در مجموع بیانگر اهمیت حضــور شــیعیان اســت .این در حالی اســت که شــیعیان دیگر
شـیخنشـینها چنین کارکردی ندارند .از این رو ،برای شــناخت اهمیت حضور شیعه در
کویت و نقششان در حفظ ثبات این کشور باید این ویژگیهای مهم و متفاوت کویت با
دیگر شیخنشینها درک شود.
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پينوشتها
» .۱اما الجغرافیا الحالیة للکویت فهی تعتمد علی عوامل رئیسیة عده یمکن اهمها فی کونها تقع بین ثﻼث
دول کبری فی منطقة الخلیج هی السعودیة والعراق و ایران ،حیث ﻻ تشکل الکویت فی مقابل هذه الدول
رقما یذکر من حیث الثقل البشری او العمق الجغرافی او الخلفیة التاریخیة الحضاریة مما یشکل صعوبة
بالغة فی خلق حالة توازن طبیعیة بین الکویت من جهة و هذه الدول من جهة اخری« )یوسف جمال،
.(۲۰ :۲۰۰۵
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درباره مصــادیق این تحوﻻت و موضــعگیریهای آنها در مقابل حکومت ،بهخصــوص پس از ،٢٠٠٣
بحث کرده است )نک :.الزمیع٢٦٤-١٧٥ :٢٠٢١ ،؛ آقامحمدی.(١٣٩٦ ،
 .٣طبق قانون اساسی کویت ،امیر میتواند مجلس را منحل ،و طی دو ماه انتخابات مجدد برقرار کند
).(Salem, 2007: 5-6
 .٤مصاحبه شخصی نویسنده مسئول )مرتضی آقامحمدی( با چند تن از دانشگاهیان و فرهیختگان کویتی
نیز بر همین مطلب صحه گذاشت.
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