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   تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحناالّلهم ال

وذكرنا أن اإلخفاق هو  ،باليأس إذا أخفقنا الو 

التجربة التي تسبق النجاح، الّلهم إذا أعطيتنا 

نجاحا فال تأخذ تواضعنا، وإذا أعطيتنا تواضعا 

  .فال تأخذ اعتزازنا بكرامتنا

  .ربّنا وتقبل الدعاء
  

  



  

  

 

الحمد هللا الذي أنار لنا طريق العلم ووفقنا في إنجاز هذا  

  .العمل وتجاوز كل الصعاب

مل  نتقدم بجزيل الشكر لكل من ساعدنا  في إتمام هذا الع

يد العون وكان لنا  لنا  من قريب ومن بعيد، وكل من مد  

  .سندا بالكلمة الطيبة واالبتسامة الصادقة العذبة

" خديم اهللا أحسن" المشرف  ألستاذلكما نتوجه بالشكر الخاص  

على توجيهه ونصائحه القيمة التي ساعدتنا في إتمام هذا  

  العمل وإخراجه إلى النور

 وإلى جميع أساتذتي  

 أن يوفقنا جميعا اهللاونسأل  
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، وهو موضوع مهم ومستقطب ذات امتدادات دولیة شائكة مسألة داخلیةتعد مسألة األقلیات 

رتباط مسألة منیة والعالقات الدولیة، خاصة إللمجموعة من الباحثین المتخصصین في حقل الدراسات األ

  .ستقرار األنظمة السیاسیةلوحدة الوطنیة ومدى تأثیرها على إاألقلیات با

تكون األقلیات  الاألقلیات تقوم بدورین مختلفین في إیطار النظام الداخلي للدول، أو إن قضیة 

، نتیجة الفالح في من عوامل استقرار النظام السیاسيمنسجمة مع باقي قومیات الدولة الواحدة وتعد عامل 

التمییز بین مختلف قومیاته، مسایرة هذه األقلیات من قبل النظام، وقیام الدولة على أساس العدل وعدم 

ونظام كفیل بتوفیر جمیع الحقوق المدنیة واالجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة والثقافیة لهذه الجماعات 

وفي المقابل قد  في العالم، تنوعها العرقي فهي من أكثر الدول استقرارا دولة سویسرا، رغم: مثال ذلك

لعدم إعطاء األقلیات جمیع حقوقها وممارسة التمییز العنصري  تشكل األقلیات مصدرا لعدم اإلستقرار نظرا

  .ضدها، وعدم مراعاتها لمبدأ حق تقریر المصیر

  من بین الدول المتعددة األعراق والمذاهبسندرس النموذج اإلیراني باعتبار إیران وفي هذا اإلطار 

المنتهجة ضدها من قبل  الممارساتو  یاساتالسنتیجة  باالنفصالوالتي تسعى بعض  أقلیاته إلى المطالبة 

 نظام الحكم في طهران
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  :مبررات اختیار الموضوع

  :لقد كان اختیارنا لهذا الموضوع لمجموعة من األسباب نذكر منها  

  :المبررات الذاتیة -أ

اتیة في التعرف على الرغم من إدراكنا لصعوبة الموضوع إال أننا فضلنا التطرق إلیه لرغبة ذعلى   

وضع األقلیات  نلكثرة الحدیث إعالمیا ع عن هذا الموضوع الفضول إنتابنا،كذلك  مختلف جوانبه

 لكون دول الجوار اإلیراني عرب وسنة ضطهادها من قبل النظام اإلیراني خاصة األقلیة السنیةإ اإلیرانیة و 

وهذا ما دفعنا إلى تعمیق الفهم حول الموضوع، إلى جانب إثراء مكتبة العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة 

بمثل هذه المواضیع أي موضوع األقلیات وأثرها في استقرار النظام السیاسي باعتبارها من أهم المواضیع 

  .صالتي تطرح في إیطار هذا التخص

  :المبررات الموضوعیة - ب

إضافة إلى محاولة إثراء هذا . ترجع هذه األسباب بالدرجة األولى إلى أهمیة الموضوع بحد ذاته - 

الموضوع وتسلیط الضوء قدر اإلمكان على مختلف جوانبه وأبعاده خاصة وأن الكثیر ال یعرف وبشكل 

ل النظام اإلیراني، باإلضافة إلى تزاید االهتمام واضح، كل ما یتعلق باألقلیات اإلیرانیة واضطهادها من قب

  .الدولي بهذه القضیة

  :أهمیة الدراسة

تنبع أهمیة هذا الموضوع من خالل تسلیط الضوء على واقع األقلیات في إیران وٕابراز مختلف   

ستقراره فرغم وجود تعدد مذهبي إقلیات والتي من خاللها حافظ على سیاسات النظام اإلیراني تجاه األ

وعرقي وتزاید الحركات االنفصالیة لهذه األقلیات داخل إیران إال أن السیاسة اإلیرانیة استطاعت أن تكبح 

  .  نشاط هذه األقلیات لحد اآلن جماح

  :الهدف من الدراسة

  :یكمن الهدف من الدراسة في النقاط التالیة  

  .قرار السیاسيالتعرف على مفهوم األقلیات واالست •
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  .التعرف على األقلیات اإلیرانیة وحقوقها السیاسیة •

  ).بینهما عالقة تأثیر وتأثر(تحدید العالقة بین الحكومة اإلیرانیة واألقلیات  •

والسیاسات و اآللیات التي یستخدمها نظام طهران  تحدید مصادر تهدید استقرار النظام السیاسي اإلیراني •

  .في مواجهة هذه المخاطر

  :إشكالیة الدراسة

تحمله هذه األقلیات من  اإلیراني نظًرا لما السیاسي للنظامتحدي شكلت قضیة األقلیات في إیران   

قبل النظام  ر بعدم استقرار النظام السیاسي اإلیراني نتیجة السیاسات القمعیة المنتهجة منذمخاطر تن

  .اإلیراني تجاه األقلیات

  :اإلشكالیة الرئیسیة

  ستقرار النظام السیاسي اإلیراني؟إلى أي مدى كان لألقلیات أثر على إ• 

  :التساؤالت الفرعیة

  كیف تطورت مشكلة األقلیات في إیران؟ - 

  ما هو الواقع السیاسي المعاصر لهذه األقلیات وفیما تبرز مطالبها؟ - 

  النظام اإلیراني في معالجة مسألة األقلیات؟ ستعملهااالوسائل التي ما هي  - 

  ستقراره؟إاألقلیات ویحافظ على  التضییق على نشاط النظام اإلیراني استطاعإلى أي مدى  - 

  : فرضیات الدراسة

  :الفرضیة الرئیسیة

مؤشرات  ستقراره رغم تصاعد مطالب األقلیات ووجودإالنظام اإلیراني الحفاظ على یستطیع   

  .نفصالهاإل
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  :الفرضیات الفرعیة 

  .مسألة األقلیات في إیران عرفت تطوًرا مع تغیر أنظمة الحكم• 

  .رغم نصوص الدستور اإلیراني التي تجیز حقوق األقلیات لكن الواقع السیاسي لألقلیات مغایر تماًما •

  .اإلیرانیة األقلیات لتضییق الخناق علىواألدوات  إن النظام اإلیراني استعمل العدید من الوسائل •

  :المناهج المستخدمة في الدراسة 

ئق هو الطریق الذي یتبعه الباحث في جمع معلوماته وترتیبها عن األحداث والحقا: المنهج التاریخي -

ستخالص التعمیمات والنتائج العامة منها وال تقتصر فائدتها على فهم إ الماضیة وفي عرضها وتسییرها و 

ث الماضي فحسب بل تتعداه إلى المساعدة في تغییر األحداث والمشاكل الحالیة وفي توجیه أحدا

  .التخطیط بالنسبة للمستقبل

وقد طبقناه في دراسة التطور التاریخي لمسألة األقلیات في إیران عبر مختلف فترات الحكم انطالًقا 

قیام الثورة اإلسالمیة بقیادة آیة اهللا من النظام الملكي لرضا الشاه خان وابنه محمد رضا الشاه ومع 

  .الخمیني ومجيء الجمهوریة اإلسالمیة

هو األسلوب الذي یساعد الباحث أو الطالب على فهم النص الدراسي من خالل : المنهج المقارن -

  .االعتماد على وضع مجموعة من المقارنات التي تبین نقاط االتفاق ونقاط االختالف الواردة في المنهج

  .ولقد طبقناه في دراستنا من خالل مقارنة الوضع السیاسي لألقلیات في إیران عبر مختلف فترات الحكم

  . مكانة القومیة الفارسیة الحاكمة في إیران مع باقي األقلیات األخرىوكذلك مقارنة 

ویهتم هو المنهج الذي یعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع : المنهج الوصفي التحلیلي -

بوصفها وصف دقیق من خالل أرقام وجداول توضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها أو درجة ارتباطها مع 

  .الظواهر األخرى

  .ولقد طبقناه في دراستنا من خالل تحلیل ووصف السیاسة اإلیرانیة تجاه األقلیات

  .قلیات اإلیرانیةوكذلك جمع البیانات والمعلومات عن طبیعة النظام السیاسي اإلیراني ووصف األ
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یقوم على أساس التعمق في دراسة مرحلة معینة من تاریخ الوحدة أو دراسة جمیع : منهج دراسة حالة -

المراحل التي مرت بها وذلك بقصد الوصول إلى تعمیمات علمیة متعلقة بالوحدة المدروسة وبغیرها من 

  .الوحدات المشابهة لها

  .النموذج اإلیرانيوطبقناه في دراستنا من خالل دراسة 

  :أدبیات الدراسة

هناك العدید من الدراسات التي تناولت ظاهرة األقلیات في إیران وفي كیفیة تعامل النظام اإلیراني 

  :مع هذه األقلیات نذكر منها

الصادر عن مركز ، 2ط، )طالل عتریسي وآخرون(كتاب أهل السنة في إیران، لمجموعة من الباحثین  •

، هدف هذا الكتاب إلبراز وضع 2012سنة  ،اإلمارات العربیة المتحدة  ات والبحوث،المسبار للدراس

السنة في إیران وٕابانة الظلم والتمییز الذي طال هذه الجماعة من قبل أنظمة الحكم في إیران، وفي المقابل 

اإلیراني ومحاولتهم ورد في الكتاب أبرز المعارضات والحركات السنیة في إیران لمواجهة سیاسة النظام 

  .للتأثیر علیه لعل وعسى أن یغیر من ممارساته تجاه األقلیة السنیة في إیران والرضوخ لمطالبها

مركز  عن الصادر 2020إیران مستقبل المكانة اإلقلیمیة عام  بعنوان الدكتور ولید عبد الحي: كتاب• 

فیها الباحث كافة جوانب األوضاع ، عالج 2010سنة  ،الدراسات التطبیقیة واإلستشراف، الجزائر

الداخلیة والخارجیة للجمهوریة اإلسالمیة اإلیرانیة، وعالج بنیة المجتمع اإلیراني وتشكله التاریخي ولمح إلى 

خطورة التنوع اإلثني في إیران من شأنه زیادة احتماالت النزعة االنفصالیة في المجتمع، وأثرى الدكتور 

، ركز فیها على عدة سیناریوهات 2020ما تؤول إلیه إیران إلى غایة عام  كتابه بدراسة استشراقیة وكل

  .ومؤشرات الستقرار النظام اإلیراني أو من عدمه

من إعداد ضاري سرحان وحمداني الحمداني، بعنوان التكوین القومي في إیران وأثره على : مجلة •

تناول  3ع،یة للعلوم القانونیة والسیاسیةالواقع السیاسي الخارجي، الصادرة من قبل جامعة تكریت العراق

الكاتبان أهم وأبرز القومیات التي تتكون منها إیران، وحاوال إبراز العالقة بین السلطة الحاكمة في إیران 

  .ومختلف األقلیات غیر الفارسیة سواء العرقیة أو الدینیة
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 ط الصادر من طرفالدور السیاسي لألقلیات في الشرق األوس: مصلح خضر الجبوري: كتاب• 

، یستعرض صاحب الكتاب في فصلیه الثالث والرابع 2014األردن، سنة ، األكادمیون للنشر والتوزیع

على مختلف القومیات والدیانات التي تتمیز بها الجمهوریة اإلسالمیة اإلیرانیة ومعالجتها من كافة جوانبها 

األقلیات  وٕابراز سیاسات النظام اإلیراني في  انطالقا من دراسته التوزیع الجغرافي والدیموغرافي لهذه

  .مواجهة نشاط األقلیات غیر الفارسیة على المستوى الداخلي والخارجي

إیران الثورة الخفیة مترجم من قبل أحمد الخلیل، الصادر من قبل : الفرنسي تیري كوقیل بعنوان: كتاب• 

مختلف ممارسات االحتالل التي قام بها ، تطرق الكاتب في بحثه على 2008سنة  لبنان،دار الفرابي،

النظام اإلیراني المتعصب لقومیة الفارسیة تجاه األحواز العربیة والسنة في إیران ومختلف مناطق تواجد 

  .األقلیات في إیران

  :الصعوبات المتعلقة بالموضوع

كان أهمها تعقد هذا الموضوع من جهة، ومن جهة أخرى  في إنجاز هذا البحث عدة صعوبات واجهنا - 

  .تلك المتعلقة بطبیعة المراجع وطریقة استغاللها

إضافة إلى تحفظ السیاسة اإلیرانیة وتكتمها إعالمیا وغیاب إحصائیات دقیقة عن العدد الحقیقي لوجود 

  .یه هذه األقلیات من قبل النظام الحاكمنتعا األقلیات في إیران وعدم إبراز الوضع الحقیقي التي

ضیق الوقت و نقص المراجع المتخصصة مباشرة حول موضوع األقلیات في إیران وكل ماهو موجود - 

  .األمر في إطاره العام فقط أخذتمن المراجع 
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  : الدراسة تقسیم

ث فصول أساسیة وتناولنا تم تقسیم موضوع األقلیات وأثرها في استقرار النظام السیاسي إلى ثال  

أدرجنا حیث ألقلیات واالستقرار السیاسي ا من كل ةغیرات الدراسلمت اإلیطار المفاهیمي: األولفي الفصل 

العوامل المحددة : مفهوم األقلیات والمفاهیم المتداخلة معها وفي المبحث الثاني: في المبحث األول

فتطرقنا فیه إلى : أما المبحث الثالث والوضع القانوني الدولي من مسألة األقلیات لألقلیات وأهدافها

سیاسي وعدم وفي المبحث الرابع واألخیر تطرقنا إلى مفهوم االستقرار الدراسة األقلیات المقاربات النظریة ل

  .ل منهما كمؤشرات ستقرار السیاسي و اال

وتناولنا في الفصل الثاني ثالث مباحث تطرقنا في المبحث األول إلى التوزیع الجغرافي 

متداد األقلیات اإلیرانیة خارج الحدود تناولنا إوالدیموغرافي والمذهبي لألقلیات في إیران وفي المبحث الثاني 

األقلیات في  هذه دورولنا تنافي إیران الواقع السیاسي لألقلیات ب معنونالالمبحث الثالث  اومطالبها أم

السیاسة : وتناولنا في الفصل الثالث ،ووضعها حسب مواد دستور الجمهوریة اإلسالمیة م1979 الثورة عام

اإلیرانیة تجاه األقلیات وأثرها في استقرار النظام السیاسي وقسمناه إلى ثالث مباحث تناولنا في المبحث 

أدوات ووسائل : ط حركة األقلیات في إیران وفي المبحث الثانيالدوافع اإلقلیمیة والدولیة لتنشی: األول

قمنا بتقییم فاعلیة النظام السیاسي اإلیراني تجاه : السیاسة اإلیرانیة تجاه األقلیات، وفي المبحث الثالث

  .ووضعنا لكل فصل خالصة وألحقنا الدراسة بخاتمة شاملة األقلیات

  

    

   

   

  

  

  



 

 : الفصل األول

اإلطار المفاهیمي 

  لمتغیرات الدراسة
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رق األنظمة ؤ تعتبر مشكلة األقلیات من أبرز القضایا التي ظهرت في العالم المعاصر وأصبحت ت

 حترامإالوثیق بین  رتباطلإلوهو موضوع یتمتع بمكانة خاصة  ،في الكثیر منها ستقراراإلوتسبب عدم 

بین قطاعات واسعة من  ختالفواإلالدولي لذلك فهو یثیر الجدل والمناقشة  ستقرارواإلحقوق األقلیات 

كلة األقلیات قاعات الدراسة ألن مش هتماماإلوقد تخطى هذا  .والمهتمین بالمشكالت اإلنسانیة األكادیمیین

ا التنمیة بالوحدة الوطنیة وكیان الدولة وبقضای رتباطهاحیاة كثیر من المجتمعات إل برزت واقعیا في

ته اوسنحاول في هذا الفصل تسلیط الضوء على مفهوم ه .ستقرار السیاسيوالتطور االقتصادي واإل

من خالل النظرة المختلفة للباحثین حول موضوع األقلیات إضافة   صطالحيواإلالظاهرة بشقیها اللغوي 

أهدافها وكذلك المقاربات ختلف العوامل المحددة لألقلیات و حدید مإلى المفاهیم المتداخلة معها مع ت

السیاسي  ستقرارإاالوأیضا مفهوم . النظریة لدراسة الظاهرة وموقف القانون الدولي وحقوق اإلنسان منها

  .والنظریات المفسرة لكل منهماالسیاسي والمؤشرات  ستقراراإلوعدم 
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  : والمفاهیم المشابهة األقلیاتمفهوم : األولالمبحث  

تعد عملیة تحدید المفاهیم والمصطلحات خطوة أساسیة ومنهجیة أولى في البحث لذا نتطرق بدایة لمفهوم 

األقلیات وبعدها للمفاهیم والمصطلحات المرتبطة والمتشابهة معها والتي تكاد أن تكون مطابقة لها بغیة 

  .تجنب الخلط بینها

I- مفهوم األقلیات:  

األقلیات جمع مفردها أقلیة واألقلیة هي خالف األكثریة وتعني أقلیة أي أقل من نصف : األقلیات لغة - 1

  )1( .العدد

حتى إذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من أضعف ناصًرا وأقل «: قول اهللا عز وجل: وفي القرآن الكریم

  )2( .]24الجن [» عدًدا

 ."the minorities"األقلیات هي كلمة مرادفة لكلمة : وفي اللغة اإلنجلیزیة

 .les minorites: كلمة األقلیات مرادفة لكلمة: وباللغة الفرنسیة

   :ااألقلیات اصطالحً  - 2

دینیة أو لغویة تختلف عن المجموعات األخرى الموجودة  طالًحا على أنها مجموعةتعرف األقلیات اص

عرقیة أو دینیة أو لغویة أو ثقافیة  رادها ببعضهم عن طریق روابط یرتبط أف  داخل الدولة ذات سیادة

  )3(.تمیزهم عن بقیة السكان ویتضامن أفراد هذه الجماعة فیما بینهم للحفاظ على هذه الخصائص وتنمیتها

تختلف عن األقلیات هي مجموعات بشریة ذات سمات وخصائص : مسعد نیفین عبد المنعم فتعر  و

  )4(.مثیالتها في مجتمع األكثریة ولكل أقلیة منها سمات قومیة أو إثنیة أو دینیة مشتركة بین أفرادها

                                                           

  :من موقع، 2017فیفري 27:تاریخ اإلطالع،معجم اللغة العربیة المعاصر "المعجم الوسیط، - )1(

 www.almaany.com.  

  .24اآلیة  ،سورة الجن -)2(

  .09ص ،2003، دار السالم للنشر، القاهرة، نحو فقه جدید لألقلیاتجمال الدین عطیة محمد،  - )3(

، 1988العربیة، القاهرة، ، مكتبة النهضة األقلیات واالستقرار السیاسي في الوطن العربينیفین عبد المنعم مسعد،  - )4(

  .16ص
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األقلیات على أنها مجموعة متمایزة ثقافیا أو إثنیا أو عرقیا ضمن : كما عرفت الموسوعة البریطانیة

یحمل داخله شبكة أكثر من مجتمع أكبر و هذا المصطلح عندما یستخدم لوصف مثل هذه المجموعة 

  )1(.اآلثار السیاسیة واالجتماعیة

على أنها جماعة لها وضع اجتماعي داخل المجتمع أقل من وضع : كذالك عرفتها الموسوعة األمریكیة

نفوذ الجماعات المسیطرة في نفس المجتمع وتمتلك قدرا  أقل من النفوذ والقوة وتمارس عدًدا أقل من ال

بالجماعة المسیطرة في المجتمع وغالبًا ما یحرم أفراد األقلیات من االستمتاع الكافي بحقوق مقارنة القوة و 

  )2(.مواطني الدرجة األولى أي األغلبیة

أنها عبارة تذكر أوًال لتجزئة مجموعة إلى مجموعتین داخلیتین : وعرفت في المعجم النقدي لعلم االجتماع

  )3(.األخرىعلى األقل تكون إحداهما أكثر عدًدا من 

على أنها جماعات تابعة داخل  :اللجنة الفرعیة لإلغاء وحمایة األقلیات التابعة لألمم المتحدة وتعرفها

شعب ما تتمتع بالتقالید وخصائص إثنیة أو دینیة أو لغویة معینة تختلف بشكل واضح عن تلك الموجودة 

  )4(.لدى بقیة السكان وترغب في المحافظة على خصائصها

على أنها مجموعة من السكان قلیلة العدد نسبة إلى إجمالي عدد السكان متمیزة " حسان بن نوى" ویعرفها

  باشتراكها في واحدة أو أكثر من خصائص عرقیة كانت أو دینیة أو لغویة أو طائفیة مرتبطة الوحدات 

تحفظ مصالحها بمشاعر التضامن قصد ترسیخ الهویة والحفاظ علیها وتحقیق المطالب المختلفة التي 

  )5(.كجماعة

مناقشة اللجنة الفرعیة الخاصة  إیطارفي  "رتيتو فرانسیسكو كبو "وعرفها المقرر الخاص لألمم المتحدة 

هي مجموعة تمثل أقلیة عددیة مع باقي سكان " 1966بمحاربة التمییز العنصري وحمایة األقلیات عام 

                                                           

  .21، ص2002، سوریا ، دار الفكر،أزمة األقلیات في الوطن العربيحیدر إبراهیم ومیالد حنا،  - )1(

 ،للنشر والتوزیع، األردن األكادیمیون،  الدور السیاسي لألقلیات في الشرق األوسطمصلح خضر الجبوري،  - )2(

  .08ص ،2014

  .18، صمرجع سابقومیالد حنا،  حیدر ابراهیم - )3(

 .11، ص1982، مكتبة األنجلو المصریة، مصر، لدراسة األقلیاتالمدخل سمیرة بحر،  -)4(

مصر، ، مكتبة الوفاء القانونیة  ،تأثیر األقلیات على استقرار النظم السیاسیة في الشرق األوسط، ين بن نو احس -)5(

 .48، ص2015
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لذین هم من مواطني تلك الدولة من الناحیة الدولة یوجدون في وضعیة غیر مسیطرة یتمتع أعضائها ا

العرقیة، الدینیة، اللغویة على خصائص مختلفة عن تلك التي یحملها باقي السكان ویظهرون ولو بصورة 

 )1("بالتضامن من اتجاه االحتفاظ بثقافتهم وتقالیدهم ودینهم أو لغتهم ضمنیة شعورا

اإلثني  االنتماءأنها مجموعة من رعایا دولة ما تختلف عن األغلبیة في : وعرفت األقلیات في معجم آخر

أو القومي أو الدیني وغالبا ما تشعر األقلیات بالحاجة إلى تشریعات تضمن حمایتها وحریتها الدینیة 

  ) 2(.بجمیع الحقوق المدنیة والسیاسیة والثقافیة ومساواتها مع األكثریة في التمتع

أنها الجماعة أو الجماعات العرقیة ذات الكم البشري األقل في مجتمعهم التي تتمایز عن : وعرفت كذلك

غیرهم من السكان من حیث السلطة أو السمات الفیزیقیة أو اللغة أو الذین أو الثقافة ویكون أفرادها 

ذه الجماعة أو مدركین لمقومات ذاتیتهم وتمایزهم ساعین على الدوام إلى الحفاظ علیها وغالبا ما تكون ه

الجماعات في وضع غیر مسیطر في ذلك المجتمع كما یعاني الكثیر منها وبدرجات متفاوتة من التمییز 

  )3(.واالقتصادیة واالجتماعیةفي شتى قطاعات المجتمع السیاسیة  واالضطهاد

II - المفاهیم المتداخلة مع مفهوم األقلیات :  

عند الیونان مفاده جماعة بشریة ینحدر أفرادها من ذات مصطلح العرقیة قدیًما : مفهوم العرقیة - 1

   )4(األصل كما استخدمها األوروبیون في العصور الوسطى للتمییز على من هم لیسوا مسیحیین أو یهود

على أنه مصطلح یطلق على مجموعة من البشر یشتركون في عدد  :معجم المصطلحات السیاسیةعرفه و 

   ) 5(.لمورثات جینیة واحدة امتالكهمائیة مع فرضیة من الصفات الجسمانیة أو الفیزی

                                                           

 .43ص، مرجع سابقي، ن بن نو احس -)1(

 لبنان ،ة للدراسات والنشر والتوزیع، مجد المؤسسة الجامعیمعجم المصطلحات السیاسیة والدولیةظاهر حسین،  -)2(

 .41، ص2001

دار  ،دراسة في األقلیات والجماعات والحركات العرقیة :الصراعات العرقیة واستقرار العالم المعاصرأحمد وهبان،  -)3(

 .176، ص1997الجامعة الحدیثة اإلسكندریة، مصر، 

 .105، صمرجع سابقأحمد وهبان،  -)4(

، مركز البحوث والدراسات السیاسیة معجم المصطلحات السیاسیةعلي الذین هالل، نیفین عبد المنعم مسعد،  -)5(

  .215القاهرة ، ص ،1996
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یطلق على مجموعة سكانیة تتمیز بصفات بیولوجیة تقررها  اصطالح: العرقیة االجتماعویعرف علم 

   )1(.العوامل الوراثیة

تجعلها تتوارث عناصر  على أنها جماعة من الناس تتمیز بتكتلها وصالتها القرابیةوتعرف كذلك العرقیة 

   )2(.واحدة وصفات فیزیقیة متشابهة

وكذلك العرقیة هي جماعة بشریة یشترك أفرادها في العادات والتقالید أو اللغة أو الدین وسمات أخرى 

  .ممیزة من مالمح فیزیقیة وجسمانیة

فیزیقیة أو هي تجمع بشري یرتبط أفراده فیما بینهم من خالل روابط : والعرقیة حسب أحمد وهبان

   )3(.)وحدة اللغة والدین(أو ثقافیة ) كوحدة األصل والساللة(بیولوجیة 

الذي یعني  Ethnosأو  Ethnikosاألصل الیوناني  إلى Ethnosترجع كلمة : مفهوم اإلثنیة - 2

  .أساس قوم أو شعب

جماعة ما إزاء غیرها داخل المجتمع  بأنها السمة الطبیعیة التي تتسم بها حیث یعرفها قاموس ویبستر

   )4(.الواحد وهذه السعة قد تكون اللغة، الثقافة، الدین

أنها جماعة بشریة تشترك في خصائص ثقافیة معینة مثل اللغة أو الدین وهي : كذلك تعرف اإلثنیة

تلك  تختلف من الجماعات األخرى التي تقوم على خصائص عضویة طبیعیة غیر قابلة للتغییر وترتبط

جوهریا بالقدرات أو الكفاءات الذهنیة أو الفعلیة وغیرها من القدرات غیر العضویة  ارتباطاالخصائص 

  )5(.على أساس ثقافي اجتماعیاالتي یمكن تحدیدها 

                                                           

 .22، صمرجع سابقحیدر إبراهیم ومیالد حنا،  -)1(

 .25، صنفس المرجع -)2(

 .107، صمرجع سابقأحمد وهبان،  -)3(

، 2008، مؤسسة موكریاني للبحوث والنشر، أربیل  تجاهات العصبیة بین الجماعات العرقیةاإل هیواحاجي دیلوبي،  -)4(

 .53ص

 .8ص، مرجع سابقحیدر إبراهیم ومیالد حنا،  -)5(
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هي تجمع بشري یشترك أفراده في بعض " Richmond Anthomy" نتوميأموند شری ویعرفها

    )1(.كوحدة األصل والثقافة كاللغة والدین والتاریخ وغیرها من المقومات غیر المادي المقومات الفیزیولوجیة

مما سبق نستخلص أن األقلیة هي تلك اإلثنیة قلیلة العدد مقارنة مع العدد اإلجمالي للسكان الذین 

إثنیات قد تشكل كل إثنیة أقلیة فهناك  اعتباریمثلون األغلبیة فیمكن اعتبار كل أقلیة إثنیة وال یمكن 

األغلبیة من السكان في دول معینة مثل السود في جنوب إفریقیا فهي أقلیة مستضعفة وفي المقابل البیض 

  .في جنوب إفریقیا هي الطبقة الحاكمة

یعد كل مفهوم العرقیة واإلثنیة من أكثر المفاهیم المتداخلة فیما بینها في حقل العلوم السیاسیة وكذلك 

، فهناك مجموعة من الدارسین تجمع بینهما على أنهما مفهوم واحد والبعض اآلخر اعیةاالجتمالدراسات 

یعتبر األنتربولوجي مونتافیو من أوائل الدارسین الذین دعوا إلى تغییر  حیث ، یرى أنهما مختلفین

مصطلح العرقیة إلى مصطلح اإلثنیة فسوء استخدام مصطلح العرق لتبریر سیاسات تحسین النسل وذبح 

إن مفهوم العرقیة یشترك مع مفهوم  ، للهجوم على مصطلح العرق بحد ذاتهمالیین البشر، عبأ العلماء 

اإلثنیة على أنه جماعة من األفراد في إیطار مجتمع أكبر تجمعهم سمات مشتركة كالعادات  والتقالید 

أما  ،صها التي تمیزهاهویتها وعلى خصائواللغة والدین والمالمح الفیزیقیة ومیزاتها في الحفاظ على 

االختالف فیبرز في رقي وسمو بعض األعراق على أخرى داخل المجتمع الواحد التي یحملها مفهوم 

فهي تختلف عن اإلثنیة على كونها قائمة على األصل الساللي أو العرقي المشترك،  .مصطلح العرقیة

  .فهي تعبر عن شعب أو قبیلة بغض النظر عن الثقافة والمعتقدات

  :وهناك ثالث وجهات نظر جعل العلماء یغیرون مصطلح العرقیة باإلثنیة

السكان المحلیون في أغلب األحیان مختلطون لدرجة یصعب الرجوع إلى الجینات النقیة، ومن ثم  -1

  .صعوبة الوصول إلى الوحدات العرقیة األصلیة التي تناسلوا منها

  .یدل مفهوم العرقیة بأنها ثابتة ومطلقة -2

   )2( .یرتبط مفهوم العرق كثیرا بعوامل عقلیة وثقافیة -3

                                                           

 .56، صمرجع سابقأحمد وهبان،  -)1(

 .27، صمرجع سابقحیدر إبراهیم ومیالد حنا،  -)2(
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وهي مشتقة  nationمشتقة من كلمة أمة  nationalismeفي اللغة االنجلیزیة  :مفهوم القومیة - 3

الذي یقصد به مجموعة من البشر   to be bornوالذي یعني فعل الوالدة  naxiمن الفعل الالتیني 

  )1(.المولودین في رقعة معینة من األرض

مصطلح القومیة في اللغة األجنبیة له معنیین قومیة و وطنیة األول مرتبط باالنتماء الذي یحمله األفراد و 

و المجتمع من خصائص ثقافیة أو دینیة أو عرقیة أو لغویة أو كلها مجتمعة أما الثاني فتحصرا النتماء 

   )2(.ضمن حدود الدولة الواحدة

لشعور باالنتماء إلى جماعة حضاریة معینة والرغبة في التجمع والترابط القومیة بمفهومها العام تعني او 

  )3(.لتحقیق غایات وأهداف مشتركة في ظل إحساس عام بوحدة المصیر

في كتابة قوة األمم القومیة أنها وعي تجمع بشري John stoessinger " " جون ستوسنجر"ویعرفها 

    )4( .المستقبلیة الموحدةما بمصیره المشترك وماضیه الواحد ورؤیته 

صلة اجتماعیة وعاطفیة تنشأ من اشتراك أفراد مجتمع معین في كل أو : ى أنهاوتعرف القومیة كذلك عل

بعض الخصائص وتتمیز هذه الصلة بشعور أولئك األفراد بأنهم یمثلون وحدة اجتماعیة ویرغبون في 

  )5( .المصیرتحقیق غایات وأهداف مشتركة في ظل إحساس عام بوحدة 

  فأهداف القومیة هي التجمع من أجل تحقیق البناء والحفاظ على المصالح في مواجهة القومیات األخرى

وعلیه نستخلص أن حركات األقلیات تصبح قومیة إذا كانت لهذه األقلیات الرغبة في الوحدة وتكوین كیان 

كل تحدیا حقیقیا للوحدة الوطنیة سیاسي مستقل، وهي تعد األكثر تمسكا باألهداف والمطالب وهذا یش

                                                           

، 1959لنزاع في إقلیم الباسك منذ دراسة حالة ا :آللیات المؤسساتیة إلدارة التعددیة اإلثنیة، احنان بن عبد الرزاق -)1(

 .2ص، 2007جامعة بسكرة ،، مذكر لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة 

 .48، صسابق مرجعبن نوى،  حسان -)2(

 .51، صمرجع سابقأحمد وهبان،  -)3(

 .52، صنفس المرجع -)4(

 .49، صمرجع سابقحسان بن نوي،  -)5(
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واستقرار النظام السیاسي للدولة المعنیة، فاألقلیات التي كانت ضمن یوغوسالفیا انتهجت الفرصة المناسبة 

  )1( .الفتكاك استقاللها وهذا ما سمي بالصحوة القومیة

  :مفهوم الطائفیة - 4

جزء منه وجاء في : الطائفة من الشيءالطائفة في اللغة تعني الجزء وفي لسان العرب : الطائفیة لغة

  )2(.الجماعة والفرقة: المعجم الوسیط الطائفة

وٕان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینهم فإن بغت إحداهما على األخرى « :وجاء في القرآن الكریم

اهللا یحب فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر اهللا فإن فاءت فأصلحوا بینهما بالعدل وأقسطوا إن 

فالطائفة هي جماعة من الناس یجمعهم مذهب أو رأي یمتازون به والطائفة هي جزء أو  ،)3(»المقسطین

  .قطعة

إن فرعون عال في األرض وجعل أهلها شیًعا یستضعف طائفة منهم یذبح أبنائهم ویستحي « :وقال تعالى

  )4(.»نسائهم إنه كان من المفسدین

هي مذهب دیني مقصور على عشیرة أو قبیلة أو شعب معین أما الطائفیة فهي  :ة اصطالًحایوالطائف

   )5(.عالقة انتماء إلى طائفة معینة

  .والتعریف االصطالحي للطائفیة یتضمن اتجاهین متباینین حول مفهوم الطائفیة اتجاه سلبي وآخر إیجابي

عن معنى إیجابي ومع ظهور مفاهیم یعتبر مصطلح الطائفیة مصطلح قدیم یعبر : أوال االتجاه اإلیجابي

مشابهة له برز معنى آخر للطائفیة على غرار المعنى القدیم ومن بین الكتاب الذین تطرقوا إلى مفهوم 

  :الطائفیة في هذا االتجاه

                                                           

 .97، ص1971، المكتبة األكادیمیة، القاهرة،  العالقات السیاسیة الدولیةإسماعیل صبري مقلد،  -)1(

من  ،2017فیفري  27:تاریخ اإلطالع ،" وآثارها ووسائل تجاوزهاالطائفیة أسبابها " ،خیري خلیل ، صبري محمد -)2(

  :موقع

 ress.comkhalil.wordpisabrhttps://dr  

 .04اآلیة  ،سورة القصص -)3(

 .06اآلیة  ،سورة الحجرات -)4(

 .مرجع سابق، صبري محمد خلیل خیري -)5(
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یتضمن تعریف الطائفیة فكرة األقلیة العددیة الصغیرة المتحركة في إیطار : تعریف الدكتور طه العلواني

ة إلیه بغض النظر عن دینها أو عرقها أو لغتها وقد ظل هذا المفهوم یستخدم لإلشارة إلى الكل المشدود

كیانات متعددة مختلفة في خصائصها ولم یظهر المفهوم باعتباره أزمة إال في اآلونة األخیرة وذلك تحت 

لسفي أو تأثیر عوامل داخلیة وخارجیة مما جعل المفهوم یمزج بمفاهیم أخرى ذات مضمون فكري أو ف

  )1(.عرقي أو مذهبي أو دیني وأصبح بدیال لها

على أنها مصطلح ال یدل على عدوان وال قتال  الطائفیة :ویعرف الدكتور لطف اهللا عبد العظیم خوجة

وٕانما تعصب في االنتماء إلى طائفة یحمل على استحسان مذهبا والدفاع عنه وذم غیره ولو لم یكن كذلك 

  لى غیرها من الطوائف وال یلزم من طائفیة الشخص االعتداء على اآلخرین لما اختار الشخص طائفة ع

إلى فرقة أو مذهب معین هذا النتماء یقتضي اإلعجاب  انتماءأي أنه من الطبیعي اعتبار الطائفیة 

    )2(.بالطائفة التي ینتمي إلیها الفرد إلى حد عدم القبول بانتقادها بل وانتقاص الطوائف  والمذاهب األخرى

تزعم هذا االتجاه مجموعة من المفكرین قدموا مجموعة من التعاریف عن الطائفیة : ثانیا االتجاه السلبي

  :تدور حول هذا االتجاه من بینهم

الطائفیة في مجالها السیاسي هي اعتماد لسیاسة التمییز الطائفي بین : تعریف حسین موسى الصفار

  )3(.ألغراض سیاسیةالمواطنین وتشجیع حاالت الصراع المذهبي 

  

  

  

  

  

                                                           

 .36ص ،2004دب ن، ،بین الثوابت والمتغیرات مكتبة الشروقالعراق الحدیث طه جابر العلوان،  -)1(

  :من موقع، 2017فیفري  26: تاریخ اإلطالع ،"الشیعة وسالح الطائفیة"لطف اهللا خوجة،  -)2(

 www.saaid.net   

 .07، ص2009، المركز الثقافي العربي، د ب ن، یندالطائفیة بین السیاسة والحسین موسى الصفار،  -)3(
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  : العوامل المحددة لمسألة األقلیات وأهدافها :المبحث الثاني

مسألة األقلیات تتحكم فیها عدة عوامل ومعاییر نبدأ بتحدیدها إلى جانب تحدید مختلف الوسائل التي 

  .تعتمدها هذه األقلیات لتحقیق أهدافها وأخیًرا نتطرق إلى الصفات الممیزة لألقلیات

I- العوامل المحددة لمسألة األقلیات : 

من الصعب تحدید العوامل التي تتحكم في توجیه العالقات بین األقلیات وتطوراتها إن وجدت ومع ذلك 

  :سنتناول بعض من هذه العوامل كاآلتي

لو اعتبرنا أن قیم ومبادئ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، حقوق الشعوب  :العامل التاریخي -أ

واألقلیات، مبدأ تقریر المصیر كانت بمثابة محركات لمشاعر األقلیات لكن  الظروف التاریخیة لعبت دورا 

ال معظم هاما في إثارة المسألة انطالقا من اعتبارات تحددها طبیعة التوازنات والمصالح الدولیة آنذاك فمث

فأقل من العشر فأثناء عرب أما المسیحیون  ونیسنالغربیة وقطاع غزة الفلسطینیین في الضفة 

اإلمبراطوریة العثمانیة قسمت الدولة إلى عدة والیات مستقلة نسبیا من حیث المهام االجتماعیة واإلداریة 

عامال لبروز نزاعات األقلیات ولى شكلت الترتیبات التي وضعتها نهایة الحرب العالمیة األمثال في أوروبا 

تم نزعها التاریخیة لبعض األقالیم التي  االنتماءاتلحدود الدول التي تجاوزت  كانعكاس للعملیة التخطیطیة

من دولها األمم لصالح دول أخرى مما أدى إلى حرب عالمیة تاریخیة ویرى البعض أن قضیة األقلیات ال 

ة في بقیة العالم فهي تمثل في أغلبیة األحیان على شكل مطالب تزال مطروحة في أوروبا لكنها محدود

اآلن أسس تقسیم الحدود أو قضایا الهویة الوطنیة ثقافیة، مطالب للحكم الذاتي دون أن تثیر إلى حد 

الداخلیة و قضیة األقلیات أثیرت بشكل كبیر في دول العالم الثالث الذي یتحمل الموروث االستعماري 

ن تبعاتها فحدود تلك الدول نادرا ما كانت متوافقة مع الحدود العرقیة أو اللغویة أو غیر الجزء األكبر م

    )1( .ذلك من الخصائص الممیزة

أغلب الدول فإننا نجد داخل الدولة الواحدة ما معدله مئة  ذي تتسم بهوباإلضافة إلى عدم التجانس ال

مجموعة و علیه نرى أن السیاسة االستعماریة تعد أهم متغیر تاریخي مثیر لمسألة األقلیات من خالل 

                                                           

 .59، صمرجع سابقبن نوي، حسان  -)1(
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وضع حدود المستعمرات على أساس قطاعات إنتاجیة وتسویقیة وهذا ال ینفي وجود أعباء الواقع المعیشي 

  )1(.القتصادیة واالجتماعیةبظروفه السیاسیة وا

ویتمثل هذا العامل في الخصائص الذاتیة والموضوعیة التي لها دور فعال  : العامل البنیوي لألقلیة - ب

في تحدید مدى قوتها ومجال المناورة الذي نتمتع به  وعلیه ال بد من اآلخذ بعین االعتبار التفاعالت على 

    ) 2(.ل بنیة األقلیاتمستویي النخبة والموقع الجغرافي في تحلی

تعد النخبة آلیة لقیادة وتمثیل مصالح األقلیة فكلما كانت القیادة : التفاعالت على مستوى النخبة - 1

متمیزة بالكاریزمیة والقوة انعكس ذلك على تماسك األقلیة وحدتها وتأثیرها والعكس صحیح كذلك تطرف 

إلى طلب الدعم من القوى الخارجیة  حتى الوصولالقیادات من شأنه أن یزید الوضع حساسیة وتعقیدا 

لتعزیز مواقفها التفاوضیة مع النظام السیاسي خاصة إذا امتدت األقلیات امتداد دیموغرافي لبعض دول 

  )3(.الجوار

  : للموقع الجغرافي الذي تحتله األقلیات تأثیر یمكن تمثیله في صورتین : أهمیة الموقع الجغرافي - 2

فهنا غالبا ما تسعى األقلیة إقلیم الحافة وتسمى تمركز األقلیة على المناطق الحدودیة للدولة : األولى 

  .    لالنفصال أو المطالبة بالحكم الذاتي أو حتى المطالبة بتعدیل الحدود الدولیة

قبل السلطة   التواجد في المركز وهنا مجال المناورة لدیها محدود جدا السهولة وٕامكانیة احتوائها من: الثانیة

المركزیة واألمر هنا ال یتوقف عند تحدید المجال الجغرافي لألقلیة فحسب فإذا كان هذا المجال یزخر 

بموارد وطاقات طبیعیة وٕاستراتیجیة فهو یكسبها بعدا اقتصادیا ال شك أنه یؤثر على األمن القومي 

  )4(.للدولة

تتأثر األقلیة بالمحیط الذي تعیش فیه وهذا المحیط هو الذي یحدد موقعها : تأثیر البیئة الداخلیة -ج

السیاسي والقانوني واالجتماعي واالقتصادي في هرم السلطة كذلك طبیعة النظام السیاسي في الحكم تؤثر 

أكثر قبوال للتنوع في المجتمع وٕاعطاء على مسار إدارة مطالب األقلیات فالنظم السیاسیة الدیمقراطیة 

                                                           

 .60، ص مرجع سابقحسان بن نوي،  -)1(

 .61، ص نفس المرجع -)2(

 .62، صنفس المرجع -)3(

 .63، صنفس المرجع -)4(
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مما یخفف حدة التوتر على عكس النظم الشمولیة التي ال تعترف بالتنوع القائمة  الجمیع صفة التمثیل

أساًسا على سیطرة أقلیة معینة وٕاقصاء بقیة األقلیات ما یدفعها إلى التطرف وزعزعة استقرار النظام 

یاسي واالقتصادي السیاسي وأمن الدولة، فسیاسات الحكم هي المحددة لوضع األقلیة في السلم الس

واالجتماعي والذي ینعكس على جمیع التفاعالت بین مختلف الفواعل داخل الدولة، أما مسألة التمثیل في 

  .)1(كل المجاالت هي التي یمكن أن تقوم بها األقلیات

  :اعتبارات ساعدت وزادت من تأثیر هذا العامل هي 03توجد هناك : تأثیر البیئة الخارجیة -د

مركزیة الدولة وتخلیها عن الكثیر من الوظائف لصالح فواعل أخرى فوق وطنیة وتحت وطنیة تراجع  -1

بفعل االختراق السیاسي واالقتصادي والثقافي مما یعطي األقلیات الفرصة لتدویل قضیتها وٕاثبات 

  .مشروعیتها

خل لدعم ثورة المعلومات واالتصاالت وما صاحبها من تطور مكن األطراف الخارجیة من التد -2

  . األقلیات وصار ذلك أمًرا ممكنا یتحدى بعد المسافات

سیاسیة واإلستراتیجیة یشكل أیضا أحد  ه األقلیات من حیث األهمیة الجیوالموقع الجغرافي الذي تشغل -3

  .االعتبارات الهامة في منظور دول الجوار أو غیرها

األقلیات مما یصیبها من األغلبیة التي تعیش والهدف الحقیقي للقوى الخارجیة لیست العدالة في إنصاف 

بینها وٕانما هدفها هو إعادة تقسیم المجتمعات الوطنیة في العالم الثالث وبث الفتنة بینها والسیطرة علیها 

    )2(.وأخذ أجزاء منها والتعامل معها ضد أوطانها

یف األقلیات والتي نتصلیمكن اعتماد معاییر اتفق علیها المجتمع الدولي  :معاییر تصنیف األقلیات - 2

 :وهي یمكن أن تشمل معظم األقلیات في العالم

األقلیات تكون أقل عدًدا من بقیة السكان الذین یشملون األغلبیة ولكن هناك حاالت  :من حیث العدد  -أ

خاصة في بعض دول العالم ال تمثل فیها أي جماعة أغلبیة وتكون فیها األقلیات بأعداد متقاربة وینبغي 

  .أن تكون هذه األقلیات متمتعة بجمیع لحقوق اإلنسان وال تتعرض لالضطهاد أو أي معاملة سیئة

                                                           

 .64، صمرجع سابق، حسان بن نوي -)1(

 .65، صنفس المرجع -)2(
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عندما تكون األقلیة غیر مهیمنة على السلطة فإنها تحتاج في هذه الحالة إلى : مكانتها السیاسیة - ب

توفیر الحمایة لها ولكن هناك أقلیات مهیمنة وال یوجد ما یبرر حاجتها إلى الحمایة مثل جنوب إفریقیا 

  )1( .وسیطرة البیض األقلیة على السلطة

تكون مختلفة عن األغلبیة من مذاهب أو أدیان أو لغات مختلفة وهذه  األقلیات: التقسیم حسب الدین -ج

األقلیات مهما كان عددها فهم من مواطني الدولة التي یعیشون فیها ویجب أن یتمتعوا بكافة االمتیازات 

  .األغلبیة وهذا ما هو متفق علیه في جمیع المواثیق الدولیة مواطنوالتي یتمتع بهام 

ألفراد األقلیات سببان للتعبیر عن مواطنتهم وهویتم األول هو مشاركة األغلبیة : من حیث المواقف  -د

أما السبب الثاني وهو . في الرغبة القومیة في الحفاظ على الخصائص التي یتمیز بها سكان الدولة

ضل االختیار بین االنتماء إلى اإلقلیمیة أو المیل إلى االندماج مع مجتمع األغلبیة والبعض اآلخر یف

    )2(.التمتع بحكم ذاتي

  :أهداف األقلیات - 3

تتنوع أهداف األقلیات من أقلیة إلى أخرى كل حسب إمكاناتها وطبیعة البیئة التي تنشأ فیها و في المجمل 

  : تكون هذه األهداف كما یلي

خصائصها هو نوع من الذوبان تحققه األقلیة داخل المجتمع الكلي وهو تخلي األقلیات عن : االنصهار -أ

  ) 3(.التي تمیزها عن باقي أفراد المجتمع وسعیها إلى اكتساب خصائص الجماعة األغلبیة في المجتمع

 ولیس كلها في محاولة الدخول مع األغلبیة في المجتمع كذلك تسعى بعض األقلیات: االندماج - ب

والتعایش معهم وهذا ال یكون إال بعد االعتراف باألقلیة لیصبح أفرادها ممتعین بالحقوق و ملتزمین 

بالواجبات وعدم إحساسهم بالتفرقة حتى ینسى بناء مجتمع متعدد األعراق یتبادلون الخدمات وأشكال 

  )4( .التفاعل المختلفة

                                                           

 .9 ص مرجع سابق،الجبوري،  لح خضرمص -)1(

 .10، صنفس المرجع -)2(

 .66، صمرجع سابق، ينو حسان بن  -)3(

 .67، صنفس المرجع -)4(
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ر عن رقابة السلطة المركزیة في تحدید تسعى بعض األقلیات إلى محاولة التحر : الحكم الذاتي -ج

اهتماماتها ورسم أهدافها وذلك عن طریق الحكم الذاتي حتى تتمتع األقلیة باستقاللها في إدارة شؤونها وهذا 

     .كما حدث في إقلیم كوسوفو مع صربیایكون في إیطار فیدیرالي أو كونفیدیرالي 

  . ي لألقلیات الذي یبقى الهدف السامي الذي تسعى إلیهویعتبر الحكم الذاتي طریق ممهد لالستقالل الكل

تسعى بعض األقلیات إلى االنفصال عن الدولة األم وعدم رغبتها على االنطواء تحت : االنفصال -د

  .غطائها من خالل مبدأ الحق في تقریر المصیر

في إسبانیا، وترغب  فعدت مقاطعات من شتى أنحاء العالم تنادي باالنفصال كإقلیم كتالونیا والباسك

األقلیات في االنفصال نتیجة عوامل متعددة كمعاناتها من العنصریة وممارسة التفرقة ضدها أو معاناتها 

اقتصادیا وعدم توفر التنمیة في إقلیمها وكذلك تصور بعض األقلیات أنها قادرة على تسییر نفسها وأنها 

د التعبیر عن انفصالها كإقلیم كتالونیا في اسبانیا المحرك األساسي في اقتصاد دولة ما یذهب بها إلى ح

     )1(.من االقتصاد االسباني %20ومساهمته بحوالي 

 : وسائل األقلیات - 4

   :األقلیات في تحقیق أهدافها منها ما هو سلمي ومنها ما هو عنیف أو مسلحتوجد عدة وسائل تعتمدها  

تشمل كافة النشاطات المشروعة قانونیا لألقلیات و التي تعمل على تحقیق أهدافها : الوسائل السلمیة -أ

إلنظمام ألحزاب سیاسیة أو جمعیات تأخذ على عاتقها مطالب األقلیات وتعمل على افتكاك مستوى لكا

 فهي تناضل مارتن لوتركینغمعین من الحقوق كالحركة الزنجیة في الوالیات المتحدة األمریكیة بزعامة 

  )2( .وتضغط باستمرار على الحكومة المركزیة النتزاع االعتراف بحقوقها المدنیة والسیاسیة

توجد عدة أسباب لتبریر تبنى األقلیات ألسلوب العنف والعمل المسلح للتعبیر عن : الوسائل العنیفة - ب

  .مطالبها وحقوقها نذكر منها

                                                           

 .69، ص مرجع سابقحسان بن نوي، -)1(

 .71ص،  نفس المرجع-)1(
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أعمال عنف عشوائیة وغیر منظمة تتطور لتستهدف مؤسسات ورموز الدولة من أجل الضغط على  -1

إنذار السلطة المركزیة لتقدیم تنازالت وهنا ال یكون لألقلیة تنظیم سیاسي أو عسكري واضح وتعد بمثابة 

   .للنظام السیاسي من أجل إعادة النظر في طبیعة التعامل مع مطالب األقلیات

ممارسات العنف العشوائي إلى عنف منظم سیاسًیا وعسكریا كالتمرد والتمركز في إقلیم أو  تطور -2

  .منطقة معینة التخاذها كحصون طبیعیة

عند الوصول األقلیات إلى مستوى متقدم من التعبئة العسكریة والسیاسیة تتدخل العوامل الخارجیة  -3

  )1( .األقلیات العمل المسلح  في أوسع مظاهرهلتوفر اإلمكانات الالزمة مادیا ومعنویا فتمارس 

        : صفات األقلیات - 5

أن لألقلیات صفات  "m.harrisمارفن هاریس " و " c.waileyلي یشارلس وا" وقد توصل كل من 

جزأ ال یتجزأ من الدولة وهي تابعة لها وتنطوي تحت لوائها وعلیه ینبغي  اعتبار األقلیات مهمة تكمن في

وخصائص تمیزها عن بقیة أفراد  كما تحمل األقلیات سماتلتزام بقوانین الدولة وتطبیقها ،قلیات اإلعلى األ

المجتمع وهي دائما ترى نفسها محل أنظار األغلبیة من المجتمع التي تسعى إلى التقلیل من قیمتها 

كما أن  ي الدولة ،وتهمیشها بعزلها عن كافة الجوانب سواءا السیاسیة أو االقتصادیة أو الثقافیة ف

م وجود خصائص ثقافیة أو العضویة داخل األقلیات تنتقل بالوراثة عبر األجیال في حال عد

،والسمات والخصائص المشتركة بین األقلیات داخل الدولة تعمل آلیا على خلق الشعور بالنقص بیولوجیة

یؤدي إلى  الذات فیما بینهم وبسبب اختالفها عن األغلبیة من المجتمع وهذا ما یولد نوع من الشعور ب

  )2(.تالحمهم  

  

  

  

                                                           

 .12، صمرجع سابقسمیرة بحر،  -)1(

 .12، ص نفس المرجع-)2(
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  : الوضع القانوني الدولي من مسألة األقلیات-6

األقلیة في القانون الدولي كما عرفتها اللجنة الفرعیة المنبثقة عن لجنة حقوق اإلنسان هي مجموعة أصغر 

عدًدا من باقي شعب الدولة أو جزء من مواطنیها یختلفون عن بقیة شعبها من حیث الجنس أو الدیانة أو 

في عدة أطر كعقد اتفاقیات اللغة وتكون في وضع غیر مسیطر وتركز الجهود الدولیة لحمایة األقلیات 

وٕاصدار تصریحات دولیة من أجل حمایة حقوق األقلیات وتعد اتفاقیة أوسنا بروك واتفاقیة مونستر 

اللتان شكلتا انطالقة  لتطور القانون الدولي المعاصر  1648المعروفتان باسم معاهدات واستفالیا لعام 

مایة األقلیات الدینیة وذلك عندما وضعت من أولى المعاهدات التي جاءت تتضمن نصوصا واضحة لح

حًدا لحروب الثالثین عام كما نجحت دول الحلفاء  في وضع نظام دولي  لحمایة األقلیات العرقیة وٕالزام 

االعتراف  باحترام حقوق األقلیات العرقیة  1919الدول الجدیدة في أوروبا الوسطى التي استقلت عام 

یدعو الدول إلى احترام تعهدها  1920.12.20عصبة األمم بتاریخ  الموجودة على أراضیها وجاء قرار 

بحمایة حقوق األقلیات المنصوص علیها في االتفاقات المبرمة بین تلك الدول لیعد ترسیخا لهذا النجاح 

االعتراف بضمان  1991.12.16في  وبالصورة نفسها جعلت الجماعة األوروبیة في تصریحها الصادر

حترام میثاق األمم المتحدة شرطا أساسیا لالعتراف بالدول  الجدیدة في أوروبا الشرقیة حقوق األقلیات مع ا

 .                                                                         واإلتحاد السوفیاتي السابق

وق األقلیات كذلك فیما یخص المنظمات الدولیة وحقوق اإلنسان فقد سعت عصبة األمم إلى ضمان حق

تماشیا مع االتجاه المتنامي لدیها إلى االعتراف بالشخصیة القانونیة لهذه األقلیات وحقها سواء مباشرة أو 

عن طریق دول أخرى بالتقدم بشكاوي على دولهم  في حال انتهاك حقوقهم وحق مجلس العصبة إذا لم 

ل الدولي بناءا على طلب أحد األعضاء  ینجح في حل الموضوع سلمیا باللجوء إلى المحكمة الدائمة للعد

   )1(.لحل الخالف القائم

وتتابع األمم المتحدة رعایتها لشؤون األقلیات اعتمادا على أعمال اللجنة الفرعیة لحقوق اإلنسان بهدف 

  منع التفرقة وحمایة األقلیات على أساس الجنس أو اللغة أو الدین أو العرق فقد نص اإلعالن العالمي

  على مبدأ الحقوق المتساویة والثابتة على أساس الحریة  1948.12.10لحقوق اإلنسان الصادر في  

                                                           
  :من موقع، 2017مارس 03:تاریخ اإلطالع  ،"الموسوعة العربیة  : األقلیات" عادل عبد السالم، أمل یازجي،-)1(

 https://www.arab-ency.com  
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  . والعدل والسالم في العالم لجمیع أعضاء األسرة البشریة

وأكدت اتفاقیة منع اإلبادة الجماعیة في الجمعیة  العامة لألمم المتحدة التي دخلت حیز التنفیذ في 

وأقرت  الثانیة ضمان حقوق األقلیات من حیث منع تعرضها لمثل هذه الجرائمفي مادتها  1951.01.12

في مادتها الخامسة حقوق األقلیات في التعلیم  1960.12.14اتفاقیة التعلیم التي أبرمتها الیونسكو في 

                                    .وفي إلزام الدول الموقعة اتخاذ كل التدابیر المتعلقة بهذه الحقوق

 26لتنص مادتها  1966.12.16ثم جاءت االتفاقیة الدولیة بشأن الحقوق المدنیة والسیاسیة الموقعة في  

على أن جمیع األشخاص متساوون أمام القانون بغض النظر عن العنصر أو اللون أو اللغة أو الجنس 

صفة الوالدة أو غیرها ولتحدد أو الذین أو الرأي السیاسي أو األصل القومي أو االجتماعي أو الملكیة أو 

أنه ال یجوز إنكار حق األشخاص الذین ینتمون إلى أقلیات عنصریة أو دینیة أو لغویة في  27في مادتها 

دولة ما في االشتراك مع األعضاء اآلخرین من جماعتهم في التمتع بثقافتهم أو التصریح علنا بدیانتهم 

  .وٕاتباع تعالیمها واستعمال لغتهم

قرار یسعى إلى توفیر الحقوق الطبیعیة  1992أخرى أصدرت منظمة العفو الدولیة عام  ومن جهة 

 1993ألقلیات السكان األصلیین في العالم، كما أنشأت مؤسسة لمساعدة هؤالء في األمریكیتین كذلك في 

في العالم مثل عقد المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان في فیینا وتضمنت قراراته بنوًدا تتعلق بحقوق األقلیات 

حق التنمیة وحقوق الفئات المضطهدة و المظلومة تاریخیا بحكم عوامل اجتماعیة وسیاسیة وثقافیة وكذلك 

حقوق اإلنسان لحمایة األقلیات الدینیة والعرقیة   تضمنت إنشاء مجموعة عمل خاصة في إیطار لجنة

قررات متشابهة تدخل في إیطار حمایة والثقافیة كما تضمنت االعتراف بالحق الشامل للشعوب األصلیة وم

           )1(.األقلیات ورافق ذلك كله نشاطات إعالمیة تستهدف التعریف باألقلیات و تبیان حقوقها

  

  

  

  

                                                           

  .مرجع سابقعادل عبد السالم، أمل یازجي، -)1(
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  :النظریة لدراسة األقلیات  المقاربات :المبحث الثالث

توجد العدید من النظریات التي تفسر ظاهرة األقلیات وفي هذا السیاق یمكن إدراج مقاربتین المقاربة  

الواقعیة اإلثنیة والمقاربة النظمیة التي من خاللهما یمكن رسم حدود تأثیر حركات األقلیات على مختلف 

قانون الدولي وحقوق اإلنسان النظم السیاسیة باإلضافة إلى إبراز مختلف مطالب هذه األقلیات وموقف ال

  .منها

I - في هذا العنصر مقارنتین نظریتین لتفسیر حركة هذه سنتناول : المقاربات النظریة لدراسة األقلیات

  .األقلیات داخل الدولة وتمكننا من إبراز تحركات وتأثیر هذه األقلیات على مختلف النظم السیاسیة

من المعروف أن النظریة الواقعیة تقوم على أساس الدولة هي وحدة التحلیل  :واقعیةو المقاربة اإلثن: أوال

األساسیة في العالقات الدولیة وهي الفاعل الوحید وأن األمن ال یتحقق إال بالقوة وتعزیزها وهذا الفاعل 

سة الوحید وأن األمن ال یتحقق إال بالقوة وتعزیزها وهذا في إیطار المصلحة الوطنیة وكذلك أن السیا

الداخلیة للدولة لیست انعكاسا لسیاستها الخارجیة وتعتبر النظام الدولي فوضوي لعدم وجود سلطة علیا 

  . تنظم سلوكات الفواعل الدولیة

لكن مع التغیرات التي طرأت على عالم ما بعد الحرب الباردة كان لزاًما على النظریة الواقعیة تبني منهج 

  )1(.واقعیةو ظهرت بما یسمى المقاربة اإلثن مغایر للتكیف مع هذا الوضع، وهنا

والجدید الذي أتت به هذه المقاربة هو تعدد الفواعل الرسمیة فلم تعد الدولة لوحدها هي الفاعل األول 

قد تكیفت بعد التحوالت الجدیدة  العدید من المنظرین أن الواقعیةوالوحید في العالقات الدولیة حیث أكد 

ات غیر ات التماثلیة من نزاعات داخل الدولة وظهور جماعات إرهابیة والهجر والتحول في منطق التهدید

كفاعل جدید في العالقات  یث برزت األقلیات من منظور الواقعیة اإلثنیةح، الشرعیة والجریمة المنظمة

قادرة  فمع ظهور التهدیدات التماثلیة التي میزت فترة ما بعد الحرب الباردة لم تعد الدولة لوحدها، الدولیة

على احتوائها حیث لم تعد النزاعات في هذه الفترة تقام بین الدول وأصبحت النزاعات داخل الدولة وهي 

  .خاصیة میزت عالم ما بعد الحرب الباردة

                                                           

 .81، صمرجع سابق، يحسان بن نو  -)1(
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ات كفاعل مستقل في لیقویرى منظروا هذه المقاربة أن هناك عاملین أساسیین ساهما في بروز مفهوم األ

  : العالقات الدولیة وهما

  :الخوف من التجانس والخوف على الحیاة أو البقاء - 1

فاألقلیات تخشى من اندماجها مع األغلبیة في المجتمع لزوال مقوماتها وخصائصها التي تمیزها عن باقي 

  .وكذلك خشینها من التمیز الممارس ضدها وضیاع حقوقها. السكان وهیمنة ثقافة األغلبیة علیها

البد أن  سواء كانت إثنیة أو دینیة أو قومیةویرى مفكرو هذه المقاربة أن األقلیات : حالة الال أمن - 2

تكون محل عنایة واهتمام من قبل المهتمین لتحلیل مفهوم األمن حیث یرى باري بوزان أنه یمكن لألفراد 

ألمن على والمجموعات تحقیق األمن إال إذا امتنعوا عن حرمان اآلخرین منه ویتحقق ذلك إذا نظر إلى ا

األمنیة على النزاعات اإلثنیة على افتراض أن منطق  المعضلةحیث طبق باري بوزان . أنه عملیة تحرر

انهیار الدولة أو إعادة الهیكلة غالبا ما یكون نتیجة عمل هذه الجماعات على ضمان بقائها بوسائلها 

  )1( .الخاصة

أمن داخل الدولة واضطهادها وممارسة التمییز ضدها  ومنه نستخلص أن شعور هذه األقلیات بحالة الال

  .یؤدي بها إلى العنف ورفض الوضع القائم

  :المقاربة النظمیة: ثانیا

یعد اقتراب تحلیل النظم من أهم اقترابات النظریة التي ظهرت خالل عقدي الخمسینیات والستینات من 

من رواد هذه النظریة ومن أهم الذین استطاعوا إستون  القرن الماضي لتحلیل الظواهر السیاسیة ویعد دافید

  )2( .تطویر واستخدام اقتراب النظم في التحلیل السیاسي

أن النظام السیاسي ال یعدوا أن یكون دائرة متكاملة ذات طابع دینامیكي من  دافید استونحیث یرى 

التفاعالت السیاسیة، الموجهة بصفة أساسیة نحو التخصص السلطوي للقیم في المجتمع وتبدأ هذه الدائرة 

الدینامیكیة بالمدخالت وتنتهي بالمخرجات وتقوم عملیة التغذیة اإلسترجاعیة بالربط بین نقطتي البدایة 

داخلیة للدولة وما یحدث فیها من والنهایة أي بین المدخالت والمخرجات فالمدخالت حسبه تتعلق بالبیئة ال

                                                           

 .82 ، صمرجع سابقحسان بن نوى،  -)1(
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أفعال وظروف متواجدة في البیئة الداخلیة ومحیطة بالنظام السیاسي ومنها المطالب المختلفة لألقلیات 

فالظهور السیاسي لحركة األقلیات أصبح یشكل أداة ضغط على النظام السیاسي أما المخرجات هي ردود 

تجة عن ضغط البیئة الداخلیة حیث یعرفها استون على أنها فعل النظام السیاسي إزاء هذه المدخالت النا

مجموعة من القرارات واألفعال والتصرفات التي یقوم بها النظام السیاسي وتكون لها صفة إلزامیة ویتم 

  )1(.بمقتضاها التوزیع السلطوي للقیم في المجتمع

رجات على المدخالت من خالل ما أما التغذیة اإلسترجاعیة فهي كافة عملیات التأثیر اإلسترجاعي للمخ

  .تحدثه المخرجات على البیئة من آثار سلبیة وٕایجابیة وكذلك في نفس الوقت لها تأثیر على المدخالت

فالتغذیة اإلسترجاعیة تربط مدخالت النظام بمخرجاته ومخرجاته بمدخالته وتعطي في ذات الوقت الطابع 

ض مطالب حركة األقلیات یزید من إصرارها على رفع سقف المستمر للنظام فاستجابة النظام السیاسي لبع

  )2( .المطالب مرة أخرى

فهذه المقاربة ترى أن عدم قدرة النظام السیاسي على االستجابة وتلبیة لكل مطالب األقلیات یؤدي إلى 

 تدهور العالقة بین النظام السیاسي واألقلیات التي تقوم في كل مرة من رفع مطالبها لدرجة أن النظام 

نفسها مضطهدة من قبل  السیاسي یعجز عن تلبیة هذه المطالب ومنه تلجأ هذه األقلیات التي تعتبر

  )3( .النظام السیاسي إلى المطالبة باالنفصال واستقاللها الذاتي

  : المقاربة الوسائلیة: ثالثا

تنطلق هذه المقاربة من افتراض أساسي على أن النزاعات الداخلیة بسبب األقلیات لیس نتیجة االختالف 

داخلیة من قبل صناع القرار في البالد أو  العرقي بل هو نتیجة تحریك من قبل فواعل سیاسیة سواءا

األحزاب السیاسیة وجماعات الضغط أو هي قضیة مثارة من فواعل سیاسیة خارجیة من قبل دول الجوار 

لكنها تعد أو أطراف دولیة ، وتبرر هذه المقاربة فرضیتها باعتبارها وجود عدة دول تتشكل من عدة أقلیات 

وهو أحد مفكري هذه " JHON BOWENجون بوین "حیث یذهب  من أكثر الدول الدول استقرارا ،

                                                           

 .85 ، صمرجع سابق، يحسان بن نو  -)1(

  .86ص، نفس المرجع -)2(

سلطنة (مبادئ نظریة مع دراسة تطبیقیة على النظام السیاسي في : في كیفیة عمل النظام السیاسيكریم خرسان،  -)3(

  . 97، ص2009دار العربیة للموسوعة، د ب ن،  ،)عمان، الجزائر، فرنسا، بریطانیا، لبنان
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المقاربة إلى نفي مایسمى بالنزاعات العرقیة مؤكدا على دور الفواعل السیاسیة الداخلیة والخارجیة في إثارة 

النزاعات داخل الدول فهو یرى أن اإلستعمار لعب دورا رئیسیا في إثارة الصدام العرقي في ظل سیاسة 

تمكنه من التحكم في الوضع الداخلي وهذا الحال ینطبق على العدید من الدول اإلفریقیة فرق تسد التي 

  .عالمناالمعاصر 

  :المقاربة البنائیة : رابعا 

كانت سائدة في العالقات  التي لإلتجاهات كانتقاد الثمانینات نهایة في الدولیة العالقات في البنائیة ظهرت

 أكدت الدولیة ،وفي دراستها للنزاعات العرقیة ذهبت المقاربة البنائیة إلى انتقادها للمقاربة الوسائلیة حیث

ثابت وأن النزاع ینبع من الشعور باالنتماء أو  طبیعي معطى كأنها العرقیة الهویة إلى النظر یمكن ال أنه

النظریة البنائیة هي جماعة تتقاسم ثقافة معینة قابلة للتحول في ظل  االختالف فیما بینها ،فاألقلیة حسب

  .سیاسیة معینة أوظروف اجتماعیة 
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  :السیاسي ستقراراإلمفهوم  :الرابع المبحث

ستقرار السیاسي بین الباحثین كونه مفهوم نسبي ونتطرق في هذا المبحث إلى أهم یختلف مفهوم اإل 

ستقرار السیاسي والنظریات المفسرة لهذه الظاهرة ولفهمها شرات التي قدمها الباحثون حول اإلالمفاهیم والمؤ 

   . ستقرار السیاسي ومؤشراتهثر تطرقنا أیضا إلى مفهوم عدم اإلأك

  :السیاسي ستقرارمفهوم  اإل

  .ستقراراإلمصطلح اسي ینبغي أن نعرف في البدایة ستقرار السیوقبل أن نتطرق إلى مفهوم اإل :أوال

ستقراًرا وهو مشتق من إر، یستِقر، ستقٌ إمن  ستقرار في اللغة العربیة مأخوذةإكلمة : ستقراراإلمفهوم   -أ

  )1(.كلمة القرار، حیث ورد في لسان العرب بأن القرار في المكان أي القرار والثبات

متاع وٕان اآلخرة هي دار یا قوم إنما هذه الحیاة الدنیا «حیث وردت كلمة قرار في قول اهللا عز وجل 

  .ستقرارهي محل اإلقامة ومنزل السكون واإلبمعنى أن اآلخرة   )2(.»القرار

ستقرار بمعنى حیث ورد لفظ اإل )3(»ولكم في األرض متاع ومستقر إلى حین...«وكذلك قوله عز وجل

   .الثبوت والسكون

في المعاجم والموسوعات الغربیة ال یختلف عن المفهوم الذي جاء في لغة القرآن الكریم  ستقرارفمفهوم اإل

  .larouseستقرار في القاموس الفرنسي الروس حیث ورد مفهوم اإل وعند المفكرین العرب

أي أنه بقاء الحالة أو الوضعیة على حالها، بمعنى وجود حالة من  stafilityوفي قاموس اللغة االنجلیزیة 

  )4( .التوازن المستمر

  

                                                           

 ).3580.3579(،)ص.ص(، 1981، القاهرة، 41، دار المعارف، جلسان العربور، ظإبن من -)1(

 .39اآلیة  ،سورة غافر -)2(

 .35اآلیة  ،سورة البقرة -)3(

رسالة  )دراسة حالة الجزائر(إفریقیا  ستقرار السیاسي في شمالالفساد السیاسي وأثره على اإلكریمة بقدي،  -)4(

  تلمسان  السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقایدوالعالقات الدولیة كلیة الحقوق والعلوم  السیاسیة ماجیستر في العلوم

 .42، ص2011-2012
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  :ستقرار السیاسيمفهوم اإل - ب

النظام  أداءنتیجة أو محصلة هو lipst " "Martin لبست مارتن حسبصطالحا غستقرار السیاسي اإل

السیاسي عندما یعمل بكفاءة وفعالیة في مجاالت التنمیة السیاسیة واالقتصادیة والشرعیة السیاسیة 

  ".والفعالیة

  ستقرار مرهون بالتطور االقتصادي للدولة وما مدى فعالیة النظام السیاسي وكذلك حینما وهذا یعني أن اإل

  )1(.ستقرارالسیاسي سلطته من التعب یتحقق اإلیستمد النظام 

ستقرار السیاسي ال یعني الجمود أو عدم التغیر اإل :Carolina korval"  كارولینا كورفال "كذلك تعرفه

بل یتمثل في كونه میزة للنظام المؤسسي القادر على معالجة المشاكل والنزاعات بطرق سلیمة مع قوة 

  .الردع من ینتهك النظام العام ویخل به

ستمرار والعمل بشكل طبیعي الذاتي بحیث تستطیع اإل كتفاءاإلویعني أیضا قدرة المؤسسات السیاسیة على 

  )2(.في أقصى الظروف

ین بستقرار السیاسي واالجتماعي یعني وجود نظام مقبول من العالقات اإل: ویعرفه حسن موسى الصفار

حین تختل عالقة األطراف مع بعضها فیقع بینها  العداء  ضطرابفها ویقابل ذلك حالة اإلاقوى األمة وأطر 

ستقرار السیاسي وهو هوم رئیسي ینبغي وجوده لتحقیق اإلوالنزاع والحرب، فالكاتب هنا یركز على مف

ستقرار ال محالة وحینما إسیاسي سلطته من الشعب یكون هناك ، فحینما یستمد النظام العبمفهوم الش

ستقرار أو كما أسماها االضطراب والتي تؤدي إلى مواجهة وصدام ام ظاهرة اإله العالقة نصبح أمذه تحتل

  )3(.حتمي بین أفراد األمة

                                                           

مجلة دفاتر السیاسة والقانون، جامعة  ،قراءة في المفهوم والغایات :ستقرار السیاسياإلمحمد الصالح بوعافیة،  -)1(

  .310ص ، 2016جوان  15رقلة، باح و ر قاصدي م

  .311، صنفس المرجع -)2(

 2005الدار العربیة للعلوم، بیروت،  ،السیاسي واالجتماعي ضروراته وضماناته ستقراراإلحسن موسى الصفار، - )3(

 .15ص
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ستقرار السیاسي هو مدى قدرة النظام السیاسي على اإل :كما یعرف الدكتور شاهر إسماعیل الشاهر

الصراعات التي تدور داخل المجتمع مع  ستیعابقدرة التعامل بنجاح مع األزمات إلاستثمار الظروف و 

ستقرار السیاسي أمر ستقرار السیاسي واإلن العنف هو أحد أهم ظواهر عدم اإلعدم استعمال العنف فیه أل

من والتنمیة واالزدهار ومفهوم تسعى إلیه األمم والشعوب ألنه یوفر لها الجو والبیئة الضروریین لأل

   )1(.ف بعض حسب المجتمعاتستقرار السیاسي مفهوم نسبي تختلاإل

هو ظاهرة تتمیز بالمرونة والنسبیة وتشیر إلى قدرة  ستقرار السیاسياإل :وتعرف نیفین عبد المنعم مسعد

حتواء ما قد ینشأ النظام على توظیف مؤسساته إلجراء ما یلزم من تغیرات لمجاوبة توقعات الجماهیر وا

   )2(.العنف السیاسي إال في أضیق نطاق دعًما لشرعیته وفعالیته ستخدامإمن صراعات دون 

ستقرار السیاسي یتمثل في قدرة النظام السیاسي على التعامل بنجاح مع اإل: ویعرف سعد الدین العثماني

األزمات التي تواجهه وقدرته على إدارة الصراعات القائمة داخل المجتمع بشكل یستطیع من خالله أن 

للحد األدنى من توقعات وحاجات  ستجابةلإلفي دائرة تمكنه من القیام بها یلزمه من تغیرات  یحافظ علیها

فكلما كان النظام قریب جًدا من جمیع الفئات داخل المجتمع ویملك خبرة كبیرة في التعامل . المواطنین

الجید مع األحداث سواء بین النظام السیاسي والمجتمع أو بین أفراد المجتمع كلما سمح ذلك لقدرة النظام 

  ) 3(.جتماعي داخل الدولةإللبقاء وقدرته على تمكین األمن اعلى ا

   :ستقرار السیاسيمؤشرات اإل -ج

  :ستقرار السیاسي وهي كاآلتيإاتفق أغلب الباحثین حول مجموعة من المؤشرات لفهم ودراسة إلقد 

                                                           

فیفري  22:، تاریخ اإلطالع  2016أوت  31،ستقرار السیاسي معاییره ومؤشراتهاإلشاهر إسماعیل الشاهر،  -)1(

  :موقع من ،2017

 www.dampress.net   

 13:،تاریخ اإلطالع  2008فیفري  12،ستقرار السیاسي في الدولةمفهوم عدم اإلعبد القادر ناجي، ،عزو محمد  -)2(

  :من موقع 2017مارس ،

 www.m.ahewar.org    

   2982صحیفة الوسط البحرینیة، العدد  ،ستقرار السیاسيدور الوسیط في تحقیق اإل ،سعد الدین العثماني -)3(

  .1، ص2010نوفمبر  5
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عندما تتم عملیة انتقال السلطة في الدولة بشكل سلمي وبطریقة  :نمط انتقال السلطة في الدولة - 1

ستقرار السیاسي لك یعتبر مؤشر من مؤشرات تحقق اإلومنصوص علیها فإن ذ قانونیة ودستوریة متعارف

الدولة، أما إذا انتقلت السلطة بطریقة غیر قانونیة كاالنقالب العسكري مثال فهذا یعد مؤشرا لعدم في 

  .االستقرار السیاسي

یته من خالل تحقیق مصالح بمعنى أن النظام السیاسي یكتسب شرع :شرعیة النظام السیاسي - 2

ستقالل البالد وحمایة حقوق األفراد وتظهر هذه الشرعیة من خالل تنبل أفراد الشعب للنظام إ الشعب و 

  .وخضوعهم له بإرادتهم

سي من إن قوة النظام السیا :قوة النظام السیاسي ومقدرته على حمایة المجتمع وسیادة الدولة - 3

ات وال یستطیع أن یحققها من دون ر السیاسي ألن النظام لدیه مسؤولیستقراالمؤشرات الهامة لظاهرة اإل

  .وحمایة أمن المجتمع خارجي متالك عناصر القوة مثل الدفاع عن البلد في حالة تعرضه العتداءإ

أما إذا كان النظام السیاسي ضعیفا ال یستطیع حمایة سیادته وتحقیق أمنه الداخلي فهنا یسود العكس 

  .ستقرارح النظام السیاسي لد دور لعدم اإلویصب

ستخدام الدولة شتى وسائل إفي  وهو نوعین عنف حكومي رسمي ویتمثل :درجة العنف السیاسي - 4

  .ضطهاد اتجاه الجماعات المختلفةاإل

رسمي فهو العنف الشعبي ولجوء هذه الجماعات للعنف للتأثیر على الحكومة ومثال ذلك الغیر أما العنف 

  .اإلرهاب والحروب األهلیة

  .فكلما زاد عنف الدولة تجاه هذه الجماعات أصبح نظام الدولة غیر مستقر

حتیاجات الخاصة لألفراد ورفع مستوى توفیر اإلقتصاد البالد و إفتطور  :تطور الوضع االقتصادي - 5

  )1(.معیشتهم یساهم في خلق بیئة آمنة داخل الدولة

                                                           

المركز الدیمقراطي  ،"2017-2007 ستقرار السیاسي في الهندالتعددیة الدینیة واإل"، عباس أحمد،یاسمین حسین  -)1(

  :، من موقع  2017مارس  21:یجیة والسیاسیة واالقتصادي، تاریخ اإلطالع العربي للدراسات اإلسترات

www.democraticac.de 



متغیرات الدراسةاإلطار المفاھیمي ل                  :                                 الفصل األول  
 

 
34 

التحول الدیمقراطي اسلمي وبناء منظومة قانونیة منظمة للحیاة  :السیاسیةالدیمقراطیة والمشاركة  - 6

الدیمقراطیة بمختلف جوانبها وتأسیس هیاكل جدیدة ذات وظائف محددة وأیضا ارتفاع مستوى الحریة 

التي ساهمت في ارتفاع درجة الوعي السیاسي لدى المواطنین وزیادة و  والمساواة والعادلة وسیادة القانون

  .واألمني للدولة ستقرار السیاسيهذا یعد عامل أساسي من عوامل اإل لدیه وكل راك السیاسياإلد

فعدم حدوث االنقالبات  :مدى نجاح العالقات المدنیة العسكریة وحدوث االنقالبات العسكریة - 7

التعامل  العسكریة ووجود انسجام في العالقات المدنیة والعسكریة واحترام المؤسسة العسكریة لحدودها في

  .ستقرار السیاسيتدخل في النظام یعد من مؤشرات اإلمع النظام وعدم مبالغتها في ال

ستقرار السیاسي ما یعد مؤشر هام للداللة على اإل نسبة المواطنین المهاجرین من دولة :نسبة الهجرة - 8

اض للمواطنین وعلى النقیض من ذلك فانخف فالهجرة تحدث عندما تعجز الدولة على سد كافة االحتیاطات

  .ستقرار سیاسيإنسبة الهجرة یعد مؤشرا لوجود 

زیادة عدد التظاهرات وحركات التمرد في دولة معینة یعتبر مؤشر  :معدل التظاهرات وحركات التمرد - 9

   )1(.أیًضا ستقرار االقتصاديستقرار السیاسي واإلر فحدوثها یؤثر بشكل كبیر على اإلعلى عدم االستقرا

  : وهو األقلیات لستقرار السیاسي كمتغیر تابع لمتغیر مستقاإل -د

ستقرار السیاسي متغیر تابع لمتغیر مستقل هو األقلیات ثیر من الفرضیات التي تصنع من اإلهناك الك

  :وذلك على النحو التالي

الحدیثة للتأثیر على األفراد  تصالستخدام وسائل اإلعالم واإلإوذلك عن طریق : التعبئة االجتماعیة - 1

یتهم وهذا یخلق ألفراد یعزز تضامنهم وتمسكهم بهو والجماعات البشریة لخلق شعور بوعي جدید لدى ا

وذلك ألن السعي السیاسي لتحقیق األهداف الجماعیة للجماعات قد یتحول إلى ، تحدیًا جدیًدا للدولة

  .أثیر على الدولةصراع طائفي ممتد مع جماعات أخرى تسعى هي أیضا للت

نعكاس لمركزها إإن وضع األقلیة السیاسي هو  :تدهور الوضع االقتصادي واالجتماعي لألقلیات - 2

ل المجتمع من حروب أهلیة نشقاق داخإقتصادي أو حدوث  قتصادي فتدهور الوضع اإلجتماعي واإلاإل

الوضع ویحرك هذه األقلیات سیأزم الوضع ویحرك هذه  ضطهاد من قبل الدولة لألقلیات سیأزمإوعملیة 

                                                           

 .مرجع سابقیاسمین حسین وعباس أحمد،  -)1(
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ن هذه األقلیات ویعزز روح التضامن بینهم أكثر مما ینعكس سلبا على الدولة ویخلق روح التمرد بی

   )1(.ستقراراألقلیات ویؤدي إلى عدم اإل

أفرادها لتحوله  وذلك قصد فك أو زعزعة االرتباط الوثیق بین :تدخل الدول المجاورة الحتواء األقلیات - 3

لصالحها باستخدام ووسائل القمع العصري كاعتماد السوفیات سابقا الدمج بالقوة لجمهوریات القوقاز وشرق 

  )2(.أوروبا

ستقرار السیاسي أكثر البد لنا أن ندرس كذلك ظاهرة عدم االستقرار السیاسي لفهم ودراسة ظاهرة اإلو 

  : ستقرار السیاسي نذكرین أهم التعاریف المقدمة لعدم اإلومن ب

ستقرار السیاسي هو عدم قدرة النظام على التعامل مع اإلعدم : تعریف حمدي عبد الرحمان حسن

األزمات التي تواجهه بنجاح وعدم قدرته على إدارة الصراعات القائمة داخل المجتمع بشكل یستطیع من 

ا ویصاحبه استخدام العنف السیاسي من خالله أن یحافظ علیها في دائرة تمكنه من السیطرة والتحكم فیه

  .جهة  وتناقص شرعیته وكفاءته من جهة أخرى

ستقرار السیاسي هو عدم مقدرة النظام على تعبئة الموارد الكافیة الستیعاب عدم اإل: وعرفه كذلك

   )3(.الصراعات في المجتمع بدرجة تحول دون وقوع العنف فیه

السیاسي هو نتیجة لعد التجانس الثقافي وحسبه األوطان التي یكون  ستقرارعدم اإل: كما عرفه ابن خلدون

    )4(.ستقرار السیاسي وذلك الختالف اآلراءالتنوع العرقي عادة ال تتمتع باإلفیها 

السیاسي أنه حالة التغییر غیر المحكوم وغیر المنضبط والتي تتسم بتزاید  عرف عدم االستقراركذلك 

العنف السیاسي من أجل خدمة أغراض سیاسیة مشبوهة وهذا ما یؤدي إلى تناقص في الشرعیة وانخفاض 

                                                           

 .)78-77(،)ص.ص(،مرجع سابق، يحسان بن نو  -)1(

معهد العلوم السیاسیة : رسالة الماجستیر ،حالة نیجیریا، ستقرار الدولةإأثر المجموعات العرقیة على رابح مرابط،  -)2(

 .20، ص1990الجزائر،  ،والعالقات الدولیة

  .74ص  ،مرجع سابق، يحسان بن نو  -)3(

  .76، ص نفس المرجع -)4(
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في قدرات وأداء النظام وعلیه فإن أنظمة االستقرار السیاسي هي األنظمة الذي تنتقل من حال آلخر في 

  )1( .اإلدارة في السیاسیة واالقتصاد وفي علم االجتماع والثقافةالحكم و 

     : ستقرار السیاسيویوجد وجهین لعدم اإل

یعرف عدم االستقرار السیاسي باعتباره مرادفا النتشار وتصاعد وتیرة العنف المصاحب  : األولالوجه 

لصراعات السلطة على المستوى الداخلي وتوظیف القوة على المستوى الخارجي وما یصاحبه من خسائر 

 david carementحیث یرى دیفید كارمنت  spiral of chaosبشریة ومادیة وتأجیج لدوامة الفوضى 

  .انهیار مؤسسات الضبط المجتمعي عدم االستقرار هوأن 

الفجائي الذي یقود  tructural changeعدم االستقرار السیاسي كمرادف للتغییر الهیكلي : الوجه الثاني

دعائم الوحدات السیاسیة والقواعد الحاكمة الهیكلیة بالتفاعالت المجتمعیة البینیة ومن ثمة یرى لیون 

أن التحوالت التي تصیب دعائم نظم الحكم عادة ما تكون مصحوبة بحالة من  lion hurwitzهورویز 

السیولة والغموض وتثیر من ثمة الشعور بعدم االستقرار السیاسي على غرار الثورات واالنقالبات 

العسكریة وٕابطال العمل بالدساتیر الوطنیة وٕاقالة المتحكمین بالسلطة المركزیة عقب إخفاقهم في إدارة 

      )2(.معینة مثل الهزائم العسكریة واألزمات االقتصادیةأزمات 

  : مؤشرات ظاهرة عدم االستقرار السیاسي

ویرتبط ذلك بعدم االمتثال لآللیات الدستوریة لتداول السلطة المتوافق علیها بین : فضل انتقال السلطة - 1

القوى السیاسیة وبین مختلف الطوائف والجماعات المكونة للمجتمع فضال عن عدم ثبات هذه القواعد 

ف وخضوعها للتبدیل السلطوي دون إقرار شعبي باإلضافة إلى افتقادها لمتطلبات التمثیل المصلحي لمختل

  .التكوینات االجتماعیة

                                                           

، مداخلة ألقیت في ملتقى الحكم الراشد واالستقرار السیاسي ستقرار السیاسياإلو  الحكم الراشد ،ملیكة بوضیاف -)1(

  .07، ص2006جامعة الشلف، 

، المركز الدیمقراطي االستقرار السیاسيالتعدد العرقي في مالیزیا وأثره على محمود عبد السالم، ، أحمد مجدي -)2(

  :من موقع، 2017أفریل  04: تاریخ اإلطالع ،العربي للدراسات اإلستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة

 http://dimocraticac.de/?=46794  
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انتقاد نظام الحكم للشرعیة السیاسیة نتیجة تراجع القبول الشعبي لممارسة : فساد الشرعیة السیاسیة - 2

المسؤولین السیاسیین الختصاصاتهم ورفض الخضوع لقراراتهم عن رضا مما یؤدي لتحدي القانون والنظام 

  .علنا ورفض االنصیاع آللیات فرض القانون

حیث أن التغییر السریع للقیادات السیاسیة والتنفیذیة یعكس عدم قدرة النظام : مرار تغییر القیاداتاست - 3

على تنفیذ سیاسات متماسكة تستجیب لمطالب المواطنین وتكفل تحقق الرضا العام وعلى النقیض یحقق 

     )1( .الثبات النسبي للقیادات السیاسیة استقراًرا طالما استند للشرعیة السیاسیة

سواًءا من خالل حل المجالس التشریعیة قبل انتهاك مدتها القانونیة أو : تدبدب االستقرار البرلماني - 4

استقالة عدد من األعضاء احتجاًجا على تدخل السلطة التنفیذیة في االختصاصات البرلمانیة أو تفكك 

 برامج وتوزیع الحقائب الوزاریةالفئة الحاكمة في النظم البرلمانیة بسبب االختالف حول السیاسات وال

    .والدعوة النتخابات مبكرة بصورة مستمرة

تعتبر المشاركة السیاسیة من خالل القنوات الرسمیة مؤشرا على : ضعف المشاركة السیاسیة - 5

المطالب المجتمعیة داخل النظام كي یتم االستجابة لها من  الحتواءاالستقرار السیاسي كونها تمثل آلیة 

لسیاسات ومن ثمة فإن ضعف المشاركة في االنتخابات والعزوف عن االنتماء لألحزاب یؤدي إلى خالل ا

اللجوء آللیات المشاركة االحتجاجیة الضاغطة على النظام والتي قد تهدف لزیادة دعائمه في حال فقدانه 

  .للشرعیة

یعد العنف السیاسي المؤشر األساسي لعدم االستقرار السیاسي ویتضمن أنماط : العنف السیاسي - 6

متعددة مثل االغتیاالت السیاسیة، والصراعات الداخلیة المسلحة وعملیات القتل وقمع المتظاهرین وانتهاك 

  .النشطاء وتعذیبهمحقوق المعارضین واختطاف 

عددیة تتصاعد االنتماءات األولیة اإلثنیة والدینیة عند فشل نظام الحكم في إدارة الت: تفكك المواطنة - 7

والجهویة وتعلو الهویة الطائفیة على نظیرتها الوطنیة مما یمهد لزیادة سلطة الدولة في بسط سیادتها على 

   .إقلیمها خاصة في حال تركز أقلیة متجانسة في إقلیم جغرافي طرفي بعید عن المركز

                                                           

  .مرجع سابقمحمود عبد السالم،  ،أحمد مجدي -)1(
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لحركات االنفصالیة واكتسابها القدرة على تحدي الدولة سواء من إن صعود ا: الحركات االنفصالیة - 8

خالل السیطرة على موارد اقتصادیة أو دعم أطراف خارجیة لمطالبها یؤدي لزعزعة االستقرار السیاسي 

االنفصالیة إلى حركات تمرد مسلحة لدیها القدرة على خوض مواجهات  خاصة إذا ما تحولت المطالب

جهة الدولة مما یجعلها قادرة على فرض األمر الواقع وانتزاع اعتراف واقعي من عسكریة ممتدة في موا

  .السلطات الرسمیة بوجودها وسیطرتها على اإلقلیم االنفصالي

عدم قدرة الدولة على حمایة المجتمع من االختراق الخارجي والتهدیدات : االنكشاف الخارجي - 9

معادالت االعتماد المتبادل لصالح األطراف الخارجیة بمعنى  والمخاطر الداخلیة و الخارجیة نتیجة اختالل

  .عدم قدرة الدولة على الوفاء باحتیاجات مواطنیها األساسیة دون االعتماد على األطراف الخارجیة

حیث أن إخفاق السیاسات التنمویة لنظم الحكم تؤدي إلى إحباط التطلعات : تصاعد معدالت الهجرة -10

لتراجع الشعبي ومن ثمة تحفیز موجات واسعة النطاق من الهجرة الداخلیة من الریف المجتمعیة ومن ثمة ا

   )1(.للحضر والهجرة للخارج مما یزید من االنكشاف الخارجي للدولة

  :تتمثل في: وتوجد كذلك مؤشرات على المستوى الخارجي لعدم االستقرار السیاسي

مؤشرات عدم االستقرار على  في الصراعات الدولیة أحد أهم االنخراطیعد : الصراعات الدولیة - 1

المستوى الخارجي كونها تستنزف الموارد المخصصة للتنمیة االقتصادیة ویترتب علیها خسائر مادیة 

وبشریة غیر محدودة فضال عن تسببها في تأجیج وتفاقم عدم االستقرار الداخلي نتیجة الضغوط 

   .االقتصادیة الناجمة عن الصراع

یترتب على التغییر المستمر في توزیع القوة على المستوى اإلقلیمي والدولي بتراجع : اختالل التوازن - 2

مكانة الدول التقلیدیة وصعود قوى جدیدة تسعى لمكانة دولیة تتناسب مع قوتها مما یؤدي لتوترات دولیة 

  . يممتدة لمظاهر السباق نحو التسلح وأنماط االستقطاب اإلقلیمي والدول

حیث أن انهیار التحالفات وتفكك مؤسسات التكامل اإلقلیمي : تفكك التحالفات والمؤسسات التكاملیة - 3

یعد مؤشرا على عدم انتظام التفاعالت بین أطراف تلك المؤسسات ومن ثمة فساد القواعد والقیم الحاكمة 

  .ولللسلوك الدولي والتي تكفل تعزیز التعاون ومنع محفزات الصراع بین الد

                                                           

  .مرجع سابقمحمود عبد السالم،  ، أحمد مجدي -)1(
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عدم قدرة المنظمات الدولیة على فرض القواعد الدولیة المتوافق علیها أو : ضعف المنظمات الدولیة - 4

عجزها عن تنظیم التفاعالت بین الدول في قضیة خالفیة تتسبب في تأجیج التوتر الدولي وتناقضات 

  .المصالح مما یؤدي لسیادة الفوضى بین الدول

امتثال بعض الدول لمضامین وقواعد القانون الدولي وفشل المؤسسات  عدم: انتهاك القانون الدولي - 5

الدولیة في ردع االنتهاك القانوني من خالل فرض عقوبات على الدول المخالفة یؤدي لصدام بین الدول 

  )1(.نتیجة تناقضات المصالح وعدم وجود قواعد ملزمة الحتواء وتسویة النزاعات الدولیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .مرجع سابقمحمود عبد السالم،  ، أحمد مجدي -)1(
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   :الفصل األول واستنتاجاتخالصة -

  : من خالل ما تقدم في هذا الفصل وبعد الدراسة النظریة لمفهومي األقلیات واالستقرار السیاسي نستخلص 

 األقلیات هي أي مجموعة بشریة تشترك في اكتساب هویة خاصة بها«: تعریف إجرائي لألقلیات •

ومختلفة عن أغلبیة السكان سواء كانت خصائص دینیة ثقافیة لغویة أو عرقیة كما أن األقلیة لیست فقط 

في وضع األقلیة عددًیا ولكن أیًضا سیاسًیا حیث ال تهیمن على النظام السیاسي مع وجود درجة من 

حول طبیعة هذه  هذا ما یمكننا من إعطاء نظرة شاملة. »التضامن بین أعضائها والدفاع عن هویتهم

الجماعات وجوانب االختالف فیما بینها إلى جانب التعرف على أهدافها ووسائلها خاصة تلك المتعلقة 

  .بالدخول في نزاعات سواء فیما بینها أو بینها وبین السلطة الحاكمة

تعلق األمر بطبیعة األقلیات أو  نظرا للعدید من العوامل المختلفة سواًءا هذه النزاعات یمكن أن تنشب •

  .بطبیعة مطالبها وأهدافها أو بطبیعة النظم السیاسیة

تمثل األقلیات الموجودة في العدید من دول العالم السبب المحوري في نشوب النزاعات داخل الدول مع  •

ستقرار على اإلولیا نظرا لما تشكله من تهدید امتدادها العبر قومي األمر الذي یعطیها بعدا إقلیمیا د

األمن العالمي وعلیه عمل المجتمع الدولي على إیجاد حلول لهذه النزاعات من خالل تطویر نظام خاص و 

لألقلیات یضمن لها حقوقها دون القضاء على جذورها، فنشاط األقلیات في نمو وتصاعد مم یجعل العام 

  .ستقرار الدولةكل تهدیدا فعلیا إلعن ذلك، مما یشیشهد نزاعات األقلیات والحروب األهلیة الناجمة 



 

  :الفصل الثاني

وضع األقلیات في الحیاة 

  السیاسیة اإلیرانیة
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ا وهي دولة من دول الشرق األوسط تبلغ مساحتها آسیتقع إیران في الجنوب الغربي من قارة 

، وهي تحتل موقعا مهما في الخریطة اإلستراتیجیة إقلیمیا وعالمیا، هو بلد مترامي 2كلم1.648.195

بموارده، یحدها من الشمال بحر قزوین وطاجكستان وتركمنستان وأرمینیا وأذربیجان، ومن األطراف وغني 

الشرق أفغانستان وباكستان، ومن الغرب تركیا والعراق، ومن الجنوب بحر عمان والخلیج العربي أو 

  .الخلیج الفارسي

قومیة، وتشكل القومیة  40ن تمتاز الجمهوریة اإلسالمیة اإلیرانیة بتنوعها العرقي، إذ تحتوي على أكثر م

ملیون نسمة  74من السكان البالغ عددهم قرابة  %51الفارسیة وهو الشعب األصلي في إیران نسبة 

، وتحتل القومیة الفارسیة المكانة األكثر بروزا وتأثیرا في القرار السیاسي 2009حسب إحصائیات سنة 

أكثر الجماعات أهمیة وعددا في إیران دون أن  اإلیراني عبر التاریخ والزالت لحد الیوم، فهي تعد من

  .یكون للقومیات األخرى دورا رئیسیا مرادفا لهم في حكم البالد

وسنحاول في هذا الفصل ذكر أهم األقلیات العرقیة والدینیة التي تتشكل منها الدولة اإلیرانیة، وٕابراز أمكان 

السیاسي ومكانة هذه األقلیات داخل النظام  تواجدها وتحدید عالقاتها مع دول الجوار، وتناول الواقع

  .اإلیراني
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  :مذهبي لألقلیات في إیرانلالتوزیع الجغرافي والدیموغرافي وا: المبحث األول

I - التوزیع الجغرافي لألقلیات في إیران:  

یسكنون في العرب في المجمل تقطن األقلیات غیر الفارسیة في إیران على المناطق الحدودیة للبالد ف

لى الحدود مع العراق وخلیج العرب أو كما یسمیه اإلیرانیون الخلیج الفارسي الجنوب والجنوب الغربي ع

أما األقلیة الكردیة فهي تقطن في الشمال الغربي إلیران على الحدود مع  ،وكذلك مع خلیج عمان جنوبا

 ،انستانمإیران على الحدود مع جمهوریة تركدولة تركیا والعراق وكذلك توجد بعض األقلیات الكردیة شمال 

كذلك في الشمال الغربي إلیران  ذریةاألفي حین تقطن أكبر أقلیة في إیران من حیث العدد األقلیة 

یسكنون في الجنوب والجنوب الشرقي  شلبلو ابینما ، بمحادات األقلیة الكردیة وجمهوریة أذربیجان شماال

في حین یتركز التركمان شماال في الحدود مع جمهوریة  وباكستانحادات جمهوریة أفغانستان بم

  .تركمانستان

محافظة من الشمال والجنوب ومن الشرق وحتى الغرب ویتوزع سكان القومیات اإلیرانیة  30وتضم إیران 

  : على المحافظات على النحو التالي

كل الفرس العدد الكبیر من سكان العاصمة طهران وهي مزیج من العدید من القومیات واألدیان لكن یش - 

  .سنانو   فارس وقم ومركزي وبوشهر، وأصفهان ویزد تإضافة إلى المحافظاهذه المحافظة 

في محافظات أردبیل، زنجان  ذرییناأل، وكذالك یتواجد ذرییناألمحافظة قزوین سكانها من الفرس و 

  .أذربیجان الغربیة

  .كذلك واألكراد ذریةاألیة سكانها من األقلیات قر شمحافظة أذربیجان ال

عربستان  سمإبوزستان أو كما تعرف عند العرب خومحافظة  ومحافظة كردستان سكانها من األكراد

المحافظة نتیجة عملیة التفریس التي قام بها  یوجد الفرس في هذه إلى ذلك إضافة ،)1(سكانها من العرب

لكي ال تكون األقلیة العربیة  خوزستانالنظام اإلیراني خاصة في عهد األسریة البهلویة وجلبه في محافظة 

  .ذات أكثریة العدد في المنطقة

  .أما محافظة هرمز كان سكانها من الفرس والبلوش إضافة إلى تواجد عدد صغیر من األقلیة العربیة

                                                           

.100مصلح خضر الجبوري، مرجع سابق، ص - ) 1)  
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  .البلوشسكانها من شستان لأما محافظة سیستان وبو 

سان الشمالیة بجانب الفرس واألكراد إضافة إلى محافظة افي حین یتواجد التركمان في محافظة خر 

  )1(.راسان رضويخغلستان و 

  1982عام  اإلیرانیةللمحافظات  اإلداریةالتقسیمات   : 01رقم  خریطة

 

  : ن موقعم،  "و قبضة الماللي إیراناألقلیات في " ، ...)- (...:المصدر

 npost.orgowww.no  

  

  

  

  

                                                           

.101، صمرجع سابق ،مصلح خضر الجبوري -) 1)  
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II -  ألقلیات في إیرانلالتوزیع الدیموغرافي:  

متعددة تختلف فیما بینها في اللغة والثقافة والمذهب سنركز في بحثنا هذا على أهم یوجد في إیران قومیات 

التي تعد أكبر قومیة في  %51األقلیات التي تتشكل منها الدولة اإلیرانیة من بینها القومیة الفارسیة بنسبة 

  .تعتبر أقلیةال إیران من حیث العدد وأكبر قومیة مسیطرة في إیران وبالتالي فهي 

التي تعد أكبر أقلیة في إیران وثاني قومیة في إیران من حیث العدد بنسبة ما  ذریةاألثم تأتي األقلیة 

  .%30یقارب 

  .%7إیران بنسبة تقارب في حین یعتبر األكراد في إیران األقلیة الثانیة في 

  .%4ثم تلیها األقلیة العربیة بنسبة تصل إلى حد 

  .%2إلى 1أما التركمان فیتواجدون بنسبة تتراوح بین 

  :ذریینألا- 1

من سكان البالد ویسكنون أكبر المناطق  %30أكبر أقلیة من حیث العدد في إیران بنسبة  ذرییناألیعتبر  

أذربیجان الشرقیة والغربیة وأردبیل وزنجان مساحة حیث یتركزون في الشمال الغربي إلیران في محافظة 

وقزوین وهمدان حیث یحدهم شماال دولة أذربیجان األم المستقلة حدیثا بعد انهیار االتحاد السوفیاتي سنة 

من اللغة التركیة وعاصمتهم هي تبریز التي كان لها دور كبیر في ، وهم یتكلمون لغة مشتقة 1991

  .انطالق الحركات الثوریة ضد النظام الملكي

رسیة الذین ینتمون إلى المذهب الرسمي ااألقلیة الوحیدة من بین القومیات غیر الف ذریةاألوتعد األقلیة 

المشتركة التي تجمع بینهم وبین  وهي النقطة) ةیعشر  ىاإلثن(هو المذهب الشیعي الجعفري للبالد و 

  )1(.الفرس

فهناك نسبة  ،رسیة التي تشكل إیراناعن بقیة القومیات غیر الف نسبیة وهذا ما جعلهم یحظون بأفضلیة

المرشد األعلى آیة اهللا  و والجیش والحرس البلدي، ین منتسبة إلى سلك الشرطة واألمنیذر عالیة من األ

                                                           

، مجلة تكریت القومي في إیران وأثره على الواقع السیاسي الخارجيالتكوین  "ضاري سرحان وحمادي الحمداني، - )1(

  .220، العراق، ص)ن.س.د(، 3، ع" للعلوم القانونیة والسیاسیة
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س الجمهوریة لوالیتین اشتغل منصب رئیي ذو الخامئني الذي یعد الرجل األول في النظام السیاسي 

على سوق طهران والرئیس السابق  ذرییناألذریة، باإلضافة إلى ذلك یسیطر أهو من أصول متتالیتین 

لكن رغم كل هدا تبقى األقلیة األدریة من الشعوب  )1(،ذریةاألإلیران أحمدي نجاد هو أیضا من األصول 

     .المهمشة في إیران وال تضاهي مكانتها مع القومیة األكثر عددا في إیران وهي القومیة الفارسیة

  : األكراد- 2

ة ویسكن في الجزء الشمالي الغربي من إیران قیعتبر الشعب الكردي واحدا من الشعوب اإلیرانیة العری - 

تركیا والعراق والذي یدعى باسم كردستان الشرقیة، تختلف اإلحصائیات التي تقدر نسبة األكراد بمحادات 

 10لكن في المجمل یتفق عدة دارسین على أن األكراد في إیران یصل عددهم إلى ما یزید عن  ،في إیران

  )2( .منهم سنة %99ن وأكثر من سلمو منهم م %98ة وأن ممالیین نس

  )3(.أصل هندي أوروبي و تحتوي بعض أوجه الشبه مع اللغة الفارسیة من الخاصة وهيولألكراد لغتهم 

  یعمل األكراد في الزراعة والرعي بسبب طبیعة مكان سكانهم ووفرة األنهار في مناطقهم فهم باألساس رعاة 

   ثم للقبیلة یكون في المقام األول للعائلة بدو رحل ینتظمون في إطار قبائل فهم مجتمع قبلي الوالء فیه

ج، كرمنشاه وهي مناطق وعرة دباد، سقز سننماها: ا األكراد اإلیرانیون هي مدنوأهم المدن التي یتركز فیه

    )4( .على امتداد الحدود مع تركیا والعراق" زاغروس"ومنعزلة، یتركز وجودهم في جبال 

  

  

  

                                                           

  .221، ص مرجع سابق، ضاري سرحان وحمادي الحمداني - )1(

، لبنان، مركز الحضارة لتنمیة الفكر اإلسالمي،  ،إیران والمشرق العربي مواجهة أم تعاونكیس أبو زید، سر  - )2(

  .204، ص2010

على ضوء التحوالت في السیاسة األمریكیة تجاه  النفوذ اإلیراني في المنطقة العربیةممدوح بریك، محمد الجازي،  - )3(

  .)24.23( ،)ص .ص( ،2014كادمیون للنشر والتوزیع، األردن،األ ،2011- 2003المنطقة

  .50، صمرجع سابق، ةویفي خیر  - )4(



  وضع األقلیات في الحیاة السیاسیة اإلیرانیة                                             :            الفصل الثاني 

 

 
47 

  : البلوش- 3

ملیون نسمة  2أو  1من إجمالي عدد السكان ما یعادل  %2تشكل األقلیة البلوشیة في إیران حوالي 

، ومعظمهم من السنة أفغانستانباكستان و  دولتي یعیشون في الجنوب الشرقي من إیران على حدود

  .ویتبعون نظام السردارات القبلیة  وهم بمثابة زعماء قبلیین

ألف نسمة فهم من الشیعة  1000ما عدا البلوش من سكان منطقة سیستان الذین یبلغ عددهم حوالي 

  )1( .الذین یتبعون آیات اهللا من رجال الذین على الطریقة الفارسیة

یرد البلوش أصلهم إلى العرب سكان ما بین النهرین إلى الكلدانیین من نمرود وبیلوس ومن هنا جاءت 

خاص بهم، ویكن  الفارسیة ولهم زي وطنيو  ور وش فهي مزیج بین العربیة واألوردكلمة بلوش، أما لغة البل

  .)2(البلوش والئهم للعائلة وللقبیلة ال للدولة

عشر واستمرت دولتهم  18عشر حتى القرن  16تاریخیا كان البلوش ینعمون بدولة مستقلة في القرن 

الذي تنازل فیما بعد عن بولشستان وقسمها بین ثالث دول  1939في عام  حتى االحتالل البریطاني لهم

  )3( .1948وباكستان عام  1928، وٕایران عام 1787أفغانستان عام 

تان في إیران بكمیات كبیرة من الغاز والنفط والذهب والنحاس والیورانیوم، إال أنه من سشلویزخر إقلیم بو 

االقتصادیة حیث یعاني البلوش من الحرمان والفقر وانخفاض معدل النمو أكثر األقالیم تدهورا من الناحیة 

لجماعات ل افي المنطقة إضافة إلى عدم األمن في المنطقة حیث تعرف الحدود اإلیرانیة الباكستانیة مالذ

   )4(.اإلرهابیة وطریق للتجارة والترویج للمخدرات

  

  
                                                           

، ریاض الریس للنشر والتوزیع  ، اهیة إلى الخاتمیةإیران من الشاهنش: مصاحف وسیوفریاض نجیب الریس،  - )1(

  .272، ص2000صلبنان، 

 لندن ریاض الریس للكتب والنشر، ،2ط ،العرب وجیرانهم األقلیات القومیة في الوطن العربيریاض نجیب الریس،  - )2(

  .17ص 1991

  .231، ص مرجع سابقضاري سرحان وحمادي الحمداني،  - )3(

 28والسیاسیة،  مركز الروابط للدراسات اإلستراتیجیة ،أثر التنوع القومي والدیني على الدخل اإلیراني ،...)- (... - )4(

  .2015 جوان
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  : التركمان- 4

لتي سكنت منطقة آسیا الوسطى منذ القرن الخامس هجري وكانوا في یعتبر التركمان من الشعوب التركیة ا

األصل یسكنون منغولیا، وكان لتركمان إسهامات عظیمة في التاریخ اإلسالمي منها إسهامات دولة 

السالجقة التركمان وفتوحاتها العظیمة ودفاعها عن أهل السنة والخالفة العباسیة والقضاء على الدولة 

ه والتركمان اآلن  447-334التي تسلطت وسیطرة على الخالفة العباسیة عامي  البویهیة الشیعیة

إیران والعراق وسوریا وأفغانستان وشمال القوقاز وجمهوریة تركمانستان وقد : یعیشون في عدة دول منها

، ففي تلك الفترة انطلقت 1925ضم شاه إیران السابق رضا بهلوي بعض مناطق التركمان إلى دولته سنة 

وأخذ یحتل الدولة تلو الدولة واإلقلیم تلو اإلقلیم واستطاع أن یحتل  من عقالهاموحات الشاه رضا بهلوي ط

ین والجزر الثالث المتنازع علیها حتى یذر تان وكردستان واآلسمناطق التركمان واألحواز العربیة وبلوش

مستخدما كل أسالیب المكر والخدیعة ومستفیدا من الضوء األخضر  بین اإلمارات العربیة وٕایران الیوم

  )1( .الذي أعطته إیاه بریطانیا

تعتبر األقلیة التركمانیة في إیران من األقلیات السنیة ذات المذهب الحنفي یعیشون في إقلیم تركمان 

رسمیة موثوقة عن الصحراء في شمال شرق إیران على حدود جمهوریة تركمانستان، ال تتوفر إحصائیات 

عدد التركمان في إیران كغیرها من األقلیات غیر الفارسیة في إیران إال أن التقدیرات تؤكد أن عددهم 

غلستان، خراسان : محافظات هي 3مالیین نسمة من مجموع سكان إیران ویعیشون في  3یصل إلى 

  )2( .رضوي، خراسان الشمالیة

یعاني سكانها و منطقة سیاحیة بامتیاز غیر مستغلة من قبل النظام اإلیراني،  إقلیم تركمان الصحراء دویع

    .التي تعد حكرا على الفرس فقطد عدة مصانع في هذا اإلقلیم رغم وجو ،التهمیش 

  

  

                                                           

  :، من موقع 2017أفریل16: ، تاریخ اإلطالع 2016ماي 05،"بالد التركمان دول ابتلعتها إیران"هیثم الكسواني،  - )1(

www.alrased.net 

 2017أفریل17:تاریخ اإلطالع  ،2014أوت 27، "ضطهاد والتفریسكون اإلالتركمان في إیران یش"، صالح حمید - )2(

   :موقعمن 

http://www.alarabiya.net  
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  وأماكن تواجدها اإلیرانیةتوضح األقلیات  :02رقم   خریطة

  

  :ن موقعم، البحوثو  مركز المزماة للدراسات  ،"إیراناألقلیات في "، ...)- : (...رالمصد

www.almezmaah.com   

  : العرب- 5

تعتبر األقلیة العربیة في إیران من أهم األقلیات فیها نظرا للتاریخ التي تحمله إمارة عربستان سابقا 

  .وموقعها االستراتیجي الذي جعلها محل أطماع العدید من الدول

لسواحل الخلیج العربي، وهذه  الجنوبیة الغربیة والسواحل المواجهةیسكن العرب في إیران في األجزاء 

المنطقة التي یسكنها العرب یطلق علیها اسم عربستان التي تعني باللغة الفارسیة بالد العرب وتم تبدیل 

إشارة إلى كثر القالع والحصون التي بناها المسلمون إبان معركة  خوزستانمن قبل الفرس إلى اسم اسمها 

 %4، حیث یبلغ السكان العرب فیها حوالي 2ألف كلم 159.611ادسیة األولى، وتبلغ مساحة عربستان الق

  )1( .من إجمالي السكان في إیران

                                                           

، دار الكتاب 3، ط 1971-1921العالقات العربیة االیرانیة في عهد األسرة المازندرانیة  ،محمد حسن العیدروس - )1( 

  .46، ص  2002 الحدیث ، مصر،
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وتعتبر منطقة عربستان من أهم المناطق اإلستراتیجیة في إیران فهي مجاورة لمیاه الخلیج العربي كما 

تزخر بالمواد الطاقویة من بترول وغاز ووفرة المیاه مما یجعلها تحمل أفضلیة على الدول العربیة التي 

تسعة  قلیم اإل اإلیراني ویظم النفط اجمالي  من %85حوالي إقلیم عربستان ویأمن  .المیاهتعاني من ندرة 

 )1( .كارون، الكرخة، الجراحينهر أنهار أهمها 

  :)خوزستان( التاریخ السیاسي إلمارة عربستان-

إمارة عربستان كان معترفا بها خالل الحكم الفارسي على أنها أرض عربیة ویسكنها شعب عربي كانت له 

فالقبائل العربیة كانت موجودة في عربستان من  .بإیرانعالقة بالعراق والجزیرة العربیة أكثر من اتصاله 

  .أقدم العصور ومن أشهر قبائلها بني كعب والبندوق

ضاعت من أیدي العرب نتیجة للمساومات الدولیة واألطماع  إمارة عربستان من األقالیم العربیة التي

هجمة استعماریة شرسة  تعرض الوطن العربي إلى 1918-1914العالمیة األولى  باألجنبیة فبعد الحر 

سایس بیكو "عدة أجزاء منه، مع توقیع اتفاقیة  أدت إلى تجزئته إلى عدد من الدول المتنافرة واحتالل

التي كانت تفاهما سریا جمعت كل من فرنسا وبریطانیا واالتحاد السوفیاتي حیث نصت هذه " 1916

ا لتحدید مناطق النفوذ في غرب آسیا بعد المعاهدة على اقتسام دول الهالل الخصیب بین فرنسا وبریطانی

، حیث سقوط اإلمبراطوریة العثمانیة التي كانت مسیطرة على هذه المنطقة خالل الحرب العالمیة األولى

أصبحت إمارة عربستان بموجب هذه االتفاقیة إحدى مناطق النفوذ البریطاني الذي سرعان ما سمح إلیران 

لك في ظل ظروف التفاهم االستعماري اإلیراني  والضغوط واألطماع وذ 1925باحتالل اإلمارة في أفریل 

األجنبیة في الوطن العربي ومنذ ذلك التاریخ استخدمت سلطات االحتالل اإلیراني شتى األسالیب العدائیة  

للقضاء على مقومات الشعب العربي وانتهجت أسالیب متعددة عبرت عنها بوسائل اقتصادیة وثقافیة 

    )2( .إلى تدهور أوضاع هذا الشعبوسیاسیة أدت 

  

                                                           

  226، ص ، مرجع سابقضاري سرحان ، حمادي الحمداني-)1(

، دار زهران ، اإلشكالیة القانونیة في حقوق تقریر مصیر إقلیم عربستانسعد شاكر شبلي، عذبي زید العصیمي،  - )2(

  .74، ص2014للنشر والتوزیع، األردن، 
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   إیرانفي  )عربستان( األحواز توضح منطقة:  03رقم  خریطة

  

: موقعمن  ،"منهجیةقراءة : القضیة األحوازیة" محمد،صبري  :المصدر  

www.islamion.com 
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III - التوزیع المذهبي لألقلیات في إیران :  

یدین الغالبیة العظمى من الشعب اإلیراني بالدین اإلسالمي وینتمي غالبیة السكان إلى المذهب الشیعي 

من السكان أما المسلمون  %90یسیة المنبثقة عن اإلسالم أي ما یعادل رئأحد الفروع ال ةیاإلثني عشر 

  شیةدوالزراأو الیهودیة  المسیحیة الدیانة المتبقیة فهم ینتمون إلى %2الـــ  اأم %8السنة فتعدادهم یعادل 

وغیرها من الدیانات األخرى غیر المعترف بها في الدستور اإلیراني، وتعتبر إیران من الدول النادرة في 

العالم التي ال تتخذ من الدین اإلسالمي دینا رسمیا للدولة، فهناك العدید من الدول التي تعتبر اإلسالم أو 

   )1(.ةالمسیحیة دینا رسمیا للدول

وأقلیة من العرب المذهب الشیعي، بینما یشكل السنة معتنقي المذهب  ذریینألایعتنق األكثریة من الفرس و 

الشافعي مذهب غالبیة األكراد المتواجدین في مناطق كردستان إیران على شكل شریط حدودي یمتد من 

تركیا، أما البلوش وهم من المذهب الحنفي یتوزعون بین  بحدود اقصر شرین إلى حدود أرمینیا مار 

التركمان وتركمان الصحراء الذي یتوزعون بدایة  اوشستان وبندر عباس والجزر الخلیجیة وبوشهر أمالب

تركمانستان وكذلك في شرق خراسان فهم یعتنقون المذهب الحنفي، باإلضافة  من بحر قزوین إلى حدود

نقشبندیة "ین في یذر واآل لجنةومحافظة  زالعرب وخاصة في منطقة األحواإلى وجود نسبة قلیلة من 

  )2( .والفرس یتواجدون في محافظة فارس وكذلك في المدن الكبرى مثل طهران وأصفهان

تتضارب المعلومات بشأن الحجم الحقیقي للسنة في إیران فحسب رئیس هیئة العلماء السنة في إیران 

مالیین سني فقط إال أن بعض المصادر تؤكد أنهم  10السنة في إیران بــ الشیخ عبد الرزاق یحدد أهل 

وهو ما یوافق اإلحصاءات القدیمة التي أجریت أثناء حكم الشاه، كما أن مصادر مستقلة  %30یشكلون 

ویتواجد جغرافیا أهل السنة في إیران في  )3(من سكان إیران %20إلى  15تقول أن السنة یشكلون من 

  :أقالیم متفرقة ومنفصلة عن بعضها البعض كالتاليو حدودیة وفي مدن ومناطق المناطق ال

  .المطلقة من سكان المحافظة محافظة كردستان الواقعة في غرب إیران حیث یشكل الكرد النسبة - 

                                                           

، اإلمارات العربیة المتحدة ،مركز المسبار للدراسات والبحوث، ، أهل السنة في إیرانطالل عتریسي وآخرون،  - )1(

  .39، ص2012

  .104، صمرجع سابقمصلح خضر الجبوري،  - )2(

، دار مركز الحضارة لتنمیة الفكر اإلسالمي، لبنان،  تعاون؟، إیران والمشرق العربي مواجهة؟ أمسركیز أبو زید،  - )3(

  .204، ص2010
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محافظة أذربیجان الغربیة، الواقعة في شمال غرب إیران حیث یشكل أهل السنة من الكرد أكثر نسبة  - 

  .من سكانها

  .الواقعة في شرق وجنوب شرق إیران ویشكل الكرد أكبر نسبة من سكانها: محافظة كرمنشاه - 

الواقعة في شمال إیران أي من سواحل بحر قزوین إلى الحدود الجنوبیة لدول : منطقة تركمان الصحراء - 

   .تركمنستان

  الواقعة في شمال إیران الممتدة من حدود أفغانستان في شرق إیران: محافظة خرسان - 

الواقعة في جنوب شرق إیران تمتد من جنوب خراسان إلى بحر عمان : محافظة سیستان وبلوشستان - 

باإلضافة إلى كل من محافظة هرمزكان ومحافظة فارس . إلى حدود باكستانفي الجنوب ومن الشرق 

شهر وضواحي مدینة خلخال التابعة لمحافظة أردبیل ومنطقة طوابس وغبران الوقعتان في غرب ومدینة بو 

   )1( .بحر قزوین في الشمال

صدر بعد الجمهوریة اإلسالمیة اإلیرانیة الذي دستور  نص: األقلیات الدینیة المعترف بها في إیران -

أن اإلیرانیین الزرادشت والیهود والمسیحیون هم األقلیات الدینیة  13في المادة  م1979قیام الثورة عام 

المعترف بها في البرلمان اإلیراني وتتمتع بالحریة في أداء مراسمها الدینیة ضمن نطاق القانون ولها أن 

  )2( .تعمل وفق قواعدها في األحوال الشخصیة والتعالیم الدینیة

ألف  143أن عددهم الكلي یبلغ  2007تشیر إحصائیات ذ غالبیتهم من األرمن إ: الدیانة المسیحیة - 1

آالف نسمة 1وریون و شألف نسمة أ11ألف نسمة أرثودكس و 110ائس منهم نسمة وفق إحصائیات الكن

  عونموز ان وكیالن وكذلك ر یتواجدون في شمال إیران مازند ) 3(نتألف نسمة بروتستا15كاثولیك و

طهران وأصفهان وأرومیا وتشیر بعض اإلحصاءات إلى تناقص أعداد المسیحین في بأعداد ضئیلة في 

  )4(.إیران بسبب هجرتهم إلى الخارج

                                                           

  .205، صمرجع سابقسركیز أبو زید،  - )1(

  .126، ص2011، 14، العدد "حجم وتوزیع األقلیات الدینیة في إیران "حسین قاسم، محمد الیاسري، - )2(

  .127، صنفس المرجع - )3(

  .104، صمرجع سابقمصلح خضر الجبوري،  - )4(
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مدرسة خاصة ذات  30تحسن وضع المسیحیون في إیران حیث أصبح لدیهم  1979وبعد الثورة اإلیرانیة 

ني والمسائل یمر تعالج شؤون المجتمع األ األرمینیةباللغة " ألیك"مستوى تربوي جید وصحیفة باسم 

 االجتماعیة والسیاسیة في البالد وهناك العدید من الكنائس في إیران باإلضافة إلى وجود عدة منظمات

ني وهذه المجالس معترف یسیاسیة واجتماعیة تمثلهم في إیران مثل مجلس الخلیفة والمجلس الوطني األرم

  .ممثالن في المجلس الثوري اإلیرانيبها رسمیا وباإلضافة إلى وجود 

أما ،)1(%0،3نسبة  هألف نسمة ویمثل 27بلغ عدد الیهود في إیران  1971حسب إحصاءات : الیهود - 2

ألف نسمة یتواجدون في العاصمة طهران والمدن اإلیرانیة  25اإلحصاءات األخیرة فتشیر إلى وجود 

النظام الجمهوري الحكم تغیرت نظرة اإلیرانیین اتجاه وتبني  1979الكبرى، وبعد الثورة اإلیرانیة عام 

وتم رسم خط واضح یفصل بین الصهیونیة التي  )2(.الیهود وتم استبدال سفارة إسرائیل بسفارة فلسطین

وضع الجماعة الیهودیة وبذلك أصبح الیهود  حوقد تم توضی. یكرهها اإلیرانیون المسلمون والیهودیة

 30إخفاء هویتهم وفي المساهمة في النشاط االجتماعي اإلیراني وأصبح لدیهم اإلیرانیون أحرارا في عدم 

أنجمن "عتهم الخاصة باسم امعبد في مختلف أنحاء البالد ولهم ممثلهم في مجلس الشورى اإلیراني وجم

وحسب دستور إیران  )3(.ومدارس خاصة ولجان اجتماعیة" تموز"وصحیفتهم الخاصة باسم " كلیمیان

فهم یتمتعون بنفس الحقوق التي یتمتع بها المواطنون اآلخرون ولهم الحریة في ممارسة  1979الصادر 

السبي "معتقداتهم فمن المعروف عن الیهود وجود ترابط تاریخي بینهم وبین الفرس یعود إلى عهد 

  )4(."ليبالبا

 % 0.1ویمثلون نسبة ألف نسمة  250.000یبلغ عدد الزرادشتیین في إیران  :الدیانة الزرادشتیة  - 3

كانت  ة كرمان و منطقة طهران من الشمالفي الوسط ومنطق"یزد"من مجموع السكان، وهم یسكنون منطقة 

ع هم اإلیرانیون من أتباع ، والزرادشتیون في الواقسائدة في إیران قبل ظهور اإلسالمالدیانة الزرادشتیة 

الزرادشتیة هي دیانة رسمیة في إیران ولدى أتباع هده الدیانة تمثیل برلماني بممثل واحد  ةوالدیان ،زرادشت

                                                           

  .223، صمرجع سابقضاري سرحان، حمادي الحمداني،  - )1(

  .129، صمرجع سابقحسین قاسم، محمد الیاسري ، - )2(

  .233ص، مرجع سابقضاري سرحان، حمادي الحمداني،  - )3(

 .129ص، مرجع سابق حسین قاسم الیساري ،- )4(
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" فیروز بهرام"في مجلس الشورى اإلیراني ولهم الحق في ممارسة شعائرهم الدینیة حیث یوجد لدیهم معبد 

  )1( .ولهم  جمعیاتهم  ومدارسهم الخاصةفي العاصمة طهران 

  :ا في إیرانبه معترفالالدیانات غیر -

ین البهائي هو دین عالمي معترف به رسمًیا في العدید من دول العالم وینتشر دال :الدیانة البهائیة - 1

بلًدا وله تمثیل غیر حكومي في منظمة األمم المتحدة منذ بدایة نشأتها وفي األواسط  235في أكثر من 

  .العلمیة والدینیة واالقتصادیة في العالم

ألف نسمة ولهم خمس معابد وال توجد بیانات في  60الدین البهائي في إیران بحوالي  ویقدر عدد معتنقي

أعدادهم أو مناطق تواجدهم بشكل رسمي لعدم االعتراف به كدین في إیران وحضر النشاط البهائي 

   )2( .الرتباطه بالحركة الصهیونیة واعتبار أفكاره ضد اإلسالم

  :الصابئةالدیانة  - 2

ة خاصة في جنوب العراق وجنوب غب إیران وتعد هذه الطائفة من أقدم الدیانات الصابئتتركز الدیانة 

التوحیدیة في المنطقة العربیة التي تعتقد أن كتابها الكنزریة هو النص الحرفي لأللواح التي نزلت على 

الفرس خرمشهر كما سماها ئة في إیران بمدینة األحواز والمحمرة أو بوتتركز الصا، إبراهیم علیه السالم

والحویزة وقد تأثروا باألحداث السیاسیة واالقتصادیة وتعرض مناطقهم للتدمیر خاصة خالل الحرب 

العراقیة اإلیرانیة كما یتعرضون لمضایقات من قبل النظام اإلیراني لعدم االعتراف بهذه الدیانة كغیرها من 

دان األوروبیة والوالیات المتحدة األمریكیة األدیان غیر المعترف بها ما أضطر العدید منهم للهجرة للبل

    )3(.وكندا وتوجد إحصائیات رسمیة تحدد نسبة تواجدهم في إیران

  

  

 

                                                           

  .)234.233 (،)ص .ص(، مرجع سابق ضاري سرحان، حمادي الحمداني،- )1(

  .130، صمرجع سابقحسین قاسم ، محمد الیساري ، - )2(

  .131، ص نفس المرجع- )3(
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  :یزیدیة الدیانة األ - 3 

ألف یزیدي یعیش حوالي  800یزیدین في العالم حسب أرقام لمنظمات تابعة لألمم بحوالي یقدر عدد األ

نسمة في تركیا وتواجد عدد صغیر منهم في  500ألف في سوریا و  31ألف منهم في العراق و  550

  عدم  أرمینیا وجورجیا تعود أصلها لتركیا وتوجد أقلیة صغیرة من األزیدین في إیران ال یعرف عددهم نتیجة

داد أو تحت دیانات أخرى خوف عتراف إیران بهذه الدیانة أو إنهم یسجلون كمسلمین في إشعارات التعإ

  )1( .ضطهادمن اإل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .132، صمرجع سابقحسین قاسم ، محمد الیساري، - )1(
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  :خارج الحدود اإلیرانیة ومطالبها األقلیات اإلیرانیة امتداد: المبحث الثاني

I - متداد األقلیات خارج الحدود اإلیرانیةإ:  

دولة ذات تركیبیة دیموغرافیة متنوعة مجموعها بوجود عدة قومیات تقطن داخل إیران حیث تعتبر إیران 

من سكان إیران وهذا دلیل على التنوع العرقي والقومي في إیران، إضافة إلى أن هذا  %49تشكل نسبة 

الجوار وهذا القومیات والعرقیات التي تتواجد في إیران تتركز في المناطق الحدودیة ولها عالقات مع دول 

  .ما سنتطرق إلیه في هذا المبحث

  :خارج الحدود اإلیرانیة ذریةاألمتداد القومیة إ - 1

في إیران إقلیم أذربیجان الواقع في الشمال الغربي إلیران بمحادات منطقة مهمة في إیران  ذرییناألیسكن 

وهو إقلیم كردستان وشمال دولة أذربیجان األم التي كانت تحت سیطرة االتحاد السوفیاتي سابقا، وتقدر 

  )1( .2كلم 760المساحة بین إیران وجمهوریة أذربیجان 

الشمالیة وأذربیجان الجنوبیة ألول مرة في عهد االتحاد السوفیاتي ویشیر معظم لقد أطلقت تسمیة أذربیجان 

،باإلضافة إلى تشارك "أذربیجان الجنوبیة"إقلیم أذربیجان اإلیراني بأنه  سكان جمهوریة أذربیجان إلى

ام األذرین في إیران مع جمهوریة أذربیجان من حیث المذهب الشیعي رغم أن النظام في أذربیجان هو نظ

علماني، وهذا ما یبرز امتداد األقلیة األذریة في إیران خارج الحدود اإلیرانیة واشتراكها الثقافي وحتى 

  )2(.الدیني مع الدولة األذربیجانیة

ملیون نسمة ویعیشون في  27إلى  24یتراوح العدد اإلجمالي لألكراد في العالم ما بین : األكراد - 2

دول مختلفة في كل من تركیا والعراق وٕایران وبأعداد أقل في كل من سوریا وجمهوریة آسیا  5خمسة

  )3( .الوسطى السوفیاتیة السابقة، ینتشرون في المناطق الجبلیة ویحافظون على طریقة الحیاة القبلیة

  

                                                           

- 1991، دراسة في العلوم السیاسیة واالقتصادیة إیران وجمهوریات منطقة القوقازمحمد عبد الرحمان العبیدي،  - )1(

  .10الموصل، العراق،  ص ، مركز الدراسات اإلقلیمیة، جامعة2008

  .11، صمرجع سابقمحمد عبد الرحمان العبیدي،  - )2(

، األهلیة للنشر  محمد نجار،: ، ترجمةالنزاع وعدم االستقرار في الشرق األوسط،  ناجي أبي عاد، میشیل جرینون - )3(

  .121والتوزیع، األردن، ص
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  :هم یتوزعون في أكثر من قطر وذلك على النحو التاليو 

توجد بها أكبر الجماعات الكردیة عددا كما تجمع أغلب الدراسات على أن أوسع المناطق : تركیا - 

من  %30أي بنسبة  2كلم 230الكردیة توجد كذلك بتركیا حیث تقدر بعض الدراسات مساحتها بحوالي 

دیار بكر : همهامساحة تركیا كلها ویتواجد األكراد في كامل المناطق الشرقیة لتركیا والمدن الجنوبیة وأ

  )1(.التي تعتبر من بین أقدم المدن الكردیة ومدینة وان، هكاري، بتلیس، درسیم

من مسافة إیران  %8أي بنسبة   2ألف كلم 125یتوزع األكراد فیها على مساحة تقدر بنحو : إیران - 

  .كلها

ومن أهم المناطق الكردیة في  2كلم 172یتوزع األكراد في العراق على مساحة تقدر بحوالي : العراق - 

دیالي وخانقین و السلیمانیة، أربیل، دهوك، كركوك وكذلك الموصل : العراق في المحافظات الشمالیة

  .وهندلي

تمتد المنطقة الكردیة بسوریا في الشمال وهي أقل من المساحة الكردیة في الدول السابقة الذكر : سوریا - 

األكراد وشرق نهر الفرات وشمال مدینة حلب ودمشق، الالذقیة فأكراد سوریا یتركزون في كل من جیل 

  .حمص، ومنطقة الجزیرة

بحیث األكراد ضمن االتحاد السوفیاتي سابقا بشكل خاص بأرمینیا، إضافة : تحاد السوفیاتي سابقااإل - 

  .خستان وتركمانستاناإلى ذلك یتواجد بعض األكراد في كل من أذربیجان وجورجیا وكاز 

ا التشتت لألكراد وتوزعهم في عدة مناطق من الدول حسب العدید من األخصائیین ألسباب ویرجع هذ 

سیاسیة ودینیة ترجع إلى الحروب الروسیة مع الدولة العثمانیة أین حاول االتحاد السوفیاتي سابقا إثارة 

یرجع ذلك أیضا إلى العثمانیة والفارسیة حتى یهاجروا إلى أراضیها، كما  ،)2(اإلمبراطوریةاألكراد ضد 

  .هجرة وتنقل لألكراد من دولة إلى أخرى

                                                           

والعالقات  السیاسیة ر في العلومیرسالة ماجیست،  اإلقلیميستقرار تأثیر المسألة الكردیة على اإلي، خیرة ویف - )1(

  .46ص 2005-2004جامعة منتوري قسنطینة ،  ، السیاسیةكلیة الحقوق والعلوم ،الدولیة

  .47ص، مرجع سابق- )2(
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أو بالد األكراد، كما أن هذه المنطقة  لم تعرف على " كردستان"واألكراد بشكل عام یتواجدون ضمن إقلیم 

مر التاریخ مفهوم الدولة الموحدة ذات الحدود السیاسیة الواضحة كما أنه ال یعترف به قانونیا ودولیا وال 

  )1( .فیه الخرائط وكتب األطلس الجغرافیة تستعمل

ین لنا أن األقلیة الكردیة في إیران على امتداد خارج الحدود اإلیرانیة، تجمعها بمن خالل دراستنا هذه یت

عالقات وطیدة مع أفراد شعبها المتواجدون على الحدود مع الدولة اإلیرانیة وما جاورها خاصة أكراد 

كراد أینما تواجدوا متمسكین بهدفهم األسمى وهو تحقیق االستقالل من قبل العراق وتركیا حیث یبقى األ

   .الدول التي تحكمها وتأسیس دولتهم وتشمل إقلیم كردستان

  في إیران والدول المجاورة مناطق تواجد األكرادتوضح  : 04رقم  خریطة

             

 :موقع من ،"في الوطن العربي والمذهبیة خریطة أبرز األقلیات العرقیة"، ...)-(... :لمصدرا

                                                                           www.sasapost.com                

  

                                                           

  .47ص، مرجع سابقخیرة ویفي،  - )1(
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  : البلوش وامتدادهم الجغرافي - 3

دول باكستان وٕایران وأفغانستان، ثلثا مساحتها في  3 بین" بلوشستان"تنقسم الیوم األراضي البلوشیة 

بلوشستان الغربیة، وتبلغ مساحته  باكستان ویطلق علیها بلوشستان الشرقیة والثلث اآلخر في إیران وتسمى

  )1(.ألف میل مربع 70بلوشستان اإلیرانیة 

حتالل البریطاني ثم تنازلهم عن باستقاللهم إلى غایة االسابقا أنا البلوش سابقا كانوا یتمتعون  و كما اشرنا

هذا اإلقلیم وتقاسمه كل من إیران وباكستان وأفغانستان وهذا ما یبرز أن األقلیة البلوشیة لها امتداد خارج 

  .الحدود اإلیرانیة

ملیون  30باإلضافة إلى ذلك ینتشر البلوش في عدة دول، فحسب التقدیرات األوروبیة یبلغ عدد البلوش 

من السكان  %48یتواجدون كذلك في منطقة الخلیج وتحدیدا في سلطنة عمان بنسبة حوالي نسمة فهم 

من مجموع سكان اإلمارات العربیة المتحدة  %25ویكونون نسبة   منهم في العاصمة مسقط %70ویتركز 

منهم في إیران ولهم تواجد  %25من البلوش في جمهوریة باكستان اإلسالمیة و  %60ویقطن حوالي 

    )2( .بة قلیلة في أفغانستانبنس

  :إمتداد األقلیة التركمانیة خارج الحدود اإلیرانیة -4

وقومي داخل جمهوریة تركمانستان الواقعة بمحادات الدولة التركمان في إیران لهم امتداد جغرافي  - 

وتقالید اإلیرانیة من جهة الشمال الشرقي، ویجمع بین تركمان إیران وشعب جمهوریة تركمنستان عادات 

  : ویتوزع التركمان في عدة دول مشتركة باإلضافة إلى االنتماء الدیني الواحد، وهو الدین اإلسالمي،

  .من إجمالي عدد السكان %95موطنهم األصلي وهم یمثلون : جمهوریة تركمانستان - 

  .مالیین نسمة 3یبلغ عددهم حوالي : في إیران - 

  .مالیین، وتعد القومیة الثانیة في العراق بعد األكراد3من  ویتواجد في العراق إذ یبلغ عددهم أكثر - 

  .من عدد السكان %14مالیین ونصف بنسبة  3یقدر عدد التركمان فیها حوالي : سوریا - 

                                                           

  .مرجع سابق، أثر التنوع القومي والدیني على الدخل اإلیراني ،...)-(...- )1(

  .153، صمرجع سابقمصلح خضر الجبوري،  - )2(
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  .ألف  900.000أكثر من  2006یقدر عدد التركمان فیها حسب احصائیات سنة : أفغانستان- 

     )1(.تركمانيألف  100.000یتواجد فیها حوالي : الصین - 

  :األقلیة العربیة وامتدادها خارج الحدود اإلیرانیة - 5

تعد األقلیة العربیة المتواجدة في جنوب غرب إیران  ذات إمتداد قومي وجغرافي في الوطن العربي، حیث 

إلى العرق العربي وهم قبائل عربیة هاجرت من شبه الجزیرة ) وزستانخ(یرجع أهل سكان منطقة عربستان 

العربیة ومن عمان منذ بدایة الفتح اإلسالمي إلى الهجرات األخیرة من القرون  الماضیة، ومن أهم هذه 

  )2(.بنو كعب، وبنو تمیم، وبنو طرف"القبائل 

الكثرة العربیة في هذه المنطقة، أطلق الحكام اإلیرانیین خالل حكم الصفویین على هذه المنطقة ولوجود 

  .للغة الفارسیة بالد العرباسم عربستان والتي تعني با

II  -  اإلیرانیةمطالب األقلیات :  

أي ما یقارب نصف  %49كما ذكرنا سابقا رغم أن نسبة القومیات غیر الفارسیة في إیران تشكل نسبة 

سكان إیران، إال أنها ال تعتبر مساهمة في الحیاة السیاسیة واالقتصادیة وحتى الثقافیة في إیران بشكل 

في إیران وانتهاجه لسیاسة عنصریة واستبدادیة في  كبیر، نتیجة الهیمنة القومیة الفارسیة على نظام الحكم

هلویة أو خالل حكم الجمهوریة اإلسالمیة، مما زاد من حق هذه األقلیات سواء خالل نظام حكم األسرة الب

تعبئة هذه األقلیات ورفعها من مطالبها لحد المطالبة باالستقالل الذاتي وقیام دول ذات نظام فیدرالي أو 

  .حتى المطالبة باالستقالل الكلي

  :مطالب األقلیة األذریة - 1

فمن بین أهم المطالب التي ینادون بها هي  %30یشكلون األقلیة األولى في إیران بنسبة  ذرییناألكون 

ثانیة ة رسمیة غاللغة الثانیة في المحافظات التي یقطنوها باإلضافة إلى اعتبارها أیضا لأن تكون لغتهم 

                                                           

 08: ، تاریخ اإلطالع  2015سبتمبر   3 ،"األقلیات القومیة وتأثیرها على األمن القومي اإلیراني "بختیار أحمد،) 1(

  :موقعمن ،  2017مارس 

http://www.sasapost.com  

  

  .47،مرجع سابق، العربیة اإلیرانیةاالعالقات محمد حسن،  )2( 
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األخرى تشكل إیران،  األقلیات ال تختلف مطالبها عن مطالب ذریةاألاألقلیة في البالد، إضافة إلى ذلك 

واالتحاد  بإقامة جمهوریة أذربیجان الكبرى وذلك باالنفصال عن إیران ذرییناألفهناك إحساس قومي لدى 

مع جمهوریة أذربیجان األم التي كانت إحدى جمهوریات االتحاد السوفیاتي وقد تحرك هذا التوجه القومي 

  )1( .1991االتحاد السوفیاتي عام بع استقالل جمهوریات أذربیجان بعد انهیار 

حاول فرض سیاسیة التفریس على األقلیات  1925عام في عهد رضا الشاه ومنذ استالئه على السلطة  - 

ریز وأذربیجان الغربیة بحیث شهدت محافظات ت ذرییناألغیر الفارسیة، لكنه وجد مقاومة من قبل 

 1945م توجت بتدخل السوفییت الذي انتهى بإنشاء حكومة أذربیجان عا والشرقیة بأوضاع غیر مستقرة

الذي یخطى بدعم السوفییت لكن هذه الحكومة لم تدم طویال وسقطت بعد عام  "جعفر بیشوري"بزعامة 

واحد من قیامها وهروب زعیمهم إلى القسم الشمالي من أذربیجان التي كانت تابعة للسوفییت وهذا مثال 

دولة أذربیجان الكبرى رغم االمتیازات التي تحظى بها هذه األقلیة  بإنشاء ذریةاألبارز على تمسك األقلیة 

       )2( .على خالف األقلیات األخرى

وٕابان حكم الجمهوریة اإلسالمیة كان التحدي األذربیجاني لحكم الخمیني في إیران لم یكن مسألة حقوق 

أقلیة بالحكم الذاتي، صحیح أن هذه األمور كانت تدخل في حملة المطالب األذربیجانیة  قومیة أو مطالب

لكن الموقف األصلي یتمثل في الموقف المختلف الذي وقفه األذربیجانیون من الثورة ودستورها ومسارها 

الذي " اريشریعتمد"فعلى الصعید الدیني كان األذربیجانیون یكرهون تقدم اإلمام الخمیني على زعیمهم 

یعتبرونه السلطة الدینیة العلیا بینما یرون الخمیني زعیم الثورة فقط، حیث تبرز المشكلة في الخالف 

  )3(.العمیق في التفكیر السیاسي بین هذین الزعیمین

فهم یقولون أن اإلمام الخمیني ال یعترف شخصیا وال الدستور اإلیراني الجدید  ذرییناألإضافة إلى مطالب 

بالحقائق البدیهیة المتمثلة في أن نصف سكان إیران لیسوا من الفرس وال یتكلمون الفارسیة وال ینتمون إلى 

   )4(.المذهب الشیعي

  

                                                           

  .) 222.221(، )ص .ص(، مرجع سابقضاري سرحان وحمادي الحمداني،  - )1(

  .168ص ، مرجع سابقمصلح خضر الجبوري،  - )2(

  .264، صمرجع سابق، ف وسیوفحمصاریاض نجیب الریس،  - )3(

  .112، صمرجع سابقمصلح خضر الجبوري،  - )4(
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  :مطالب األقلیة الكردیة - 2

أعلن القاضي  1946تحقیق االستقالل الذاتي، ففي بدایة عام  یعتبر الهدف األسمى لألكراد في إیران هو

الكردیة تحت رعایة االتحاد السوفیاتي مبنیة على أساس الحكم الذاتي  "باداماها"ة محمد عن قیام جمهوری

حیث یتضمن عدة نقاط  الكردي في إیران الدیمقراطيوبرز ذلك أیضا مع البرنامج الذي أعده الحزب 

  :أبرزها

الشعب الكردي في إیران بالحكم الذاتي في إدارة شؤونه المحلیة ویحصل على الحكم الذاتي یتمتع  - 

  ضمن إطار الدولة اإلیرانیة

  .اعتبار اللغة الكردیة لغة رسمیة وتعمیمها في المدارس الحكومیة - 

   )1(.الرسوم والضرائب التي یتلقاها النظام اإلیراني من منطقة كردستان تنفق علیها - 

فالدور الذي لعبه األكراد في االنقالب ضد النظام رضا شاه كان أمال في تحسین وضعها وتحقیق كذلك 

   .هدفها المنشود بوجود نظام جدید بقیادة أیة اهللا الخمیني

لقد حاربنا مع قادة الثورة لیس " أیة اهللا عز الدین الخمیني :زعیم الحركة الكردیة حینها وقد أكد ذلك    

ماننا وتعلیم اننا الدیني بل طموحنا لتحقیق ألهدافنا السیاسیة في الحكم الذاتي في إقامة برلانطالقا من إیم

وأمام كل هذا ورغم محاولة السلطات اإلیرانیة كبت الحركات الكردیة وعدم تلبیتها  لغتنا ونشر ثقافتنا،

كردیة مستقلة في إیران ویبقون األكراد لم یتنازلوا على مطالبهم وتبقى توجهاتهم في إقامة دولة . لمطالبهم

    )2(.ورقة ضغط سیاسي كبیر على الحكومة اإلیرانیة

  : مطالب األقلیة العربیة - 3

  :مطالب رفعها شعب عربستان في وجه النظام اإلیراني وهي على النحو التالي 10عموما توجد 

  .عترافه لهذا اإلر االعتراف بالقومیة العربیة في إیران وتضمین الدستور اإلیراني قبل صدو  -1

                                                           

  .223، صمرجع سابقضاري سرحان، وحمادي الحمداني،  - )1(

  .224، صمرجع سابق - )2(
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تشكیل مجلس محلي للحكم الذاتي في إقلیم عربستان یقوم بوضع القوانین المحلیة الالزمة في  -2

  ).الحقوق والحریات السیاسیة(المجاالت الداخلیة 

  .تشكیل محاكم عربیة لحل مشاكل المواطنین العرب وفقا لقوانین الجمهوریة اإلسالمیة -3

  .لغة رسمیة في عربستان إلى جانب اللغة الفارسیةعتبار اللغة العربیة إ -4

  .إلزامیة تدریس اللغة العربیة في المدارس االبتدائیة في عربستان -5

  . فتح جامعة تدرس باللغة العربیة في منطقة الحكم الذاتي إلقلیم عربستان -6

  .توظیف العمال العرب في إقلیم عربستان وعدم احتكارها من قبل الفرس فقط -7

  .ضمان حریة الصحافة والنشر واإلعالم باللغة العربیة -8

   .تخصیص جزء من موارد النفط الذي ینتج في عربستان إلعمار اإلقلیم -9

  )1(.السماح للمواطنین العرب العمل في القوات المسلحة - 10

  :مطالب األقلیات البلوشیة - 4

في عصر رضا الشاه لم یقبل البلوش هذا الضم القصري وخاضوا  1928منذ ضم إیران لبلوشستان عام 

وفي المقابل انتهج نضاال عسیرا ألجل استقاللهم أو ألجل الحكم الذاتي والحفاظ على هویتهم وثقافاتهم، 

لوش في ثالثینیات لدى البمع جمیع مظاهر الشعور القومي الناشئ الشاه رضا سیاسة حدیدیة تمثلت بق

    .  ندماجسیة لقمع البلوش وٕاجبارهم على اإلاته واتخذت إجراءات قایالقرن العشرین إلى خمسین

وحتى مع قیام الجمهوریة اإلسالمیة التي رحب أهل البلوش بقیامها ومساندتهم إلیها لم تتالشى مطالبهم 

 2002عام " حركة جند اهللا"فاع عن حقوقهم وبقوا متمسكین بها ومن بین الحركات التي أنشأها البلوش للد

یحترم معتقدات الشعب  علمانيبزعامة المالك ریغي حیث أعلن أن حركته تطالب بنظام دیمقراطي 

  . ومذاهبه ومعارضته للطروحات الرادیكالیة سنیة كانت أم شیعیة

                                                           

  .105، صمرجع سابقسعد شاكر شبلي، عذبي زید العصیمي،  - )1(
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الحقوق ألهل السنة عام كما أكد أن حركته ال ترید حكومة تعادي الدین، فالحركة تهدف لرفع الظلم ونیل 

والشعب البلوشي خاصة، ووصفت هذه الحركة أنها أكبر حركة سیاسیة عسكریة تعارض النظام في 

  )1(.الداخل وتمكنت من توجیه ضربات موجهة للنظام

باإلضافة إلى ذلك نادى البلوش بتعلیم اللغة البلوشیة في المدارس وقبول عدد كبیر من طالب البلوش في 

إضافة   تقبل إال نصف طالبها من البلوش،ال" عاصمة بلوشستان" زهادان"اإلیرانیة ففي جامعة الجامعات 

إلى مطالبتهم بتعیینهم في المراكز والوظائف األساسیة في بلوشستان والحق في حریة االتصال مع 

  )  2(.بلوشستان الباكستانیة ودعوا أیضا لتنمیة منطقتهم التي تعد من أفقر المناطق في إیران

  :لب األقلیة التركمانیةامط - 5

 مبما أن التركمان في إیران من إتباع المذهب السني الحنفي طالبوا النظام اإلیراني بمزید من الحریات وعد

التمییز بین السنة والشیعة، فسیاسة التمییز واالضطهاد من األسباب التي دفعت جزءا مهما من التركمان 

  .للمطالبة بالفیدرالیة كحل وحید للمحافظة على الهویة

احتفالیة الستنكار مقتل أحد قادتهم بتنظیم  2005 عام أكتوبرتركماني في  300حیث قام أكثر من 

  :عشر مطالب سیاسیة أبرزها 10لها بمذكرة إلى الحكومة اإلیرانیة ضمت تقدموا خال التاریخیین

  .إعطاء حق التعلیم باللغة األم للتركمان وكذلك لجمیع الشعوب واألقلیات اإلیرانیة األخرى - 

ا من عهد الشاه رضا تحقیق المطالب القومیة المشروعة لهم ومحاربة السیاسات القمعیة التي تم إرساله - 

كما حددت الفقرة الخامسة من المذكرة بوضوح أن السبیل األمثل والوحید إلدارة الدولة هو النظام  بهلوي،

من األقلیة التركمانیة  آخر الفیدرالي الذي یحقق طموحات جمیع الشعوب اإلیرانیة، وفي المقابل هناك فریق

ها عن االتحاد السوفیاتي لالستقالل عن إیران واالنضمام إلى جمهوریة تركمانستان خاصة بعد استقالل

  )3( .1991سنة 

  

                                                           

  .161، صسابق عمرجمصلح خضر الجبوري،  - )1(

  .)23.22 (،)ص .ص (مرجع سابق، العرب وجیرانهم األقلیات القومیة في الوطن العربي، ریاض نجیب الریس، - )2(

  .مرجع سابق كسواني،الهیثم  - )3(
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  :الواقع السیاسي لألقلیات في إیران: المبحث الثالث

I - األقلیات في الدستور اإلیراني:  

مادة  175یحتوي دستور جمهوریة إیران اإلسالمیة على اثني عشر فصال ویضم مائة وخمس وسبعین 

  .1979بالمراجعة النهائیة للدستور سنة مكلف وتم التصدیق علیه من قبل ثلثي نواب المجلس ال

سوف نركز في دراستنا للدستور اإلیراني على الفصول و المواد التي تناولت مسألة األقلیات في إیران و 

ورد في المادة اإلحدى  ففي الفصل األول ،قلیات ووضعها في النظام اإلیرانيباإلضافة إلى حقوق هذه األ

الجمهوریة اإلسالمیة دولة واحدة وعلیها إقامة كل سیاساتها العامة على یعتبر المسلمون في ): 11(عشر

من أجل تحقیق االتحاد السیاسي  أساس تضامن الشعوب اإلسالمیة ووحدتها وأن تواصل سعیها

  )1(.االقتصادي والثقافي في العالم اإلسالميو 

الم والمذهب الجعفري االثني أن الدین الرسمي إلیران هو اإلس): 12(كما ورد في المادة الثانیة عشر

وأما المذاهب اإلسالمیة األخرى والتي تضم المذهب  ،عشر وهذه المادة تبقى إلى األبد غیر قابلة للتغییر

الحنفي والشافعي والمالكي والحنفي والزیدي فإنها تتمتع باحترام كامل وٕاتباع هذه المذاهب أحرار في أداء 

المذاهب االعتبار الرسمي في مسائل التعلیم والتربیة اإلسالمیة  مراسمهم اإلسالمیة حسب فقههم ولهذه

وفي كل منطقة یتمتع أتباع أحد هذه المذاهب ...) الزواج، الطالق، اإلرث، الوصیة(واألحوال الشخصیة 

باألكثریة فإن األحكام المحلیة لتلك المنطقة تكون وفق ذلك المذهب مع الحفاظ على حقوق إتباع 

  )2(.المذاهب األخرى

األقلیات  ، أن اإلیرانیون الزرادشت والیهود والمسیحیون هم وحدهم)13(كما ورد في المادة الثالثة عشر

  الدینیة المعترف بها وتتمتع بالحریة في أداء مراسمها الدینیة ضمن نطاق القانون ولها أن تعمل وفق 

  )3( .قواعدها في األحوال الشخصیة والتعالیم الدینیة

                                                           

  .23ص ، 1979،، قم، الدستور اإلسالمي لجمهوریة إیران اإلسالمیةالجمهوریة اإلسالمیة اإلیرانیة، - )1(

  .23، صنفس المرجع - )2(

  .24، صنفس المرجع - )3(
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إیران اإلسالمیة وعلى المسلمین أن یعاملوا  على حكومة جمهوریة): 14(المادة الرابعة عشر وورد في

األشخاص غیر المسلمین باألخالق الحسنة والقسط والعدل اإلسالمي وأن یراعوا حقوقهم اإلنسانیة، لكن 

   .بشرط أن ال یتآمروا وال یقوموا بأي عمل ضد اإلسالم أو ضد جمهوریة إیران اإلسالمیة

أما الفصل الثاني الذي تناول اللغة والكتابة والتاریخ والعلم الرسمي للبالد فقد ورد في المادة الخامسة عشر 

أن اللغة والكتابة الرسمیة والعامة هي الفارسیة لشعب إیران فیجب أن تكون الوثائق والمراسالت  )15(

 ومیة األخرى في مجال الصحافة ووسائلوالكتابة والكتب الدراسیة بهذه اللغة مع استعمال اللغات الق

  )1( .جنب اللغة الفارسیةالمدارس إلى  اإلعالم العامة وتدریس آدابها في

بما أن اللغة العربیة هي لغة القرآن یجب تعلیمها وتدریسها بعد ): 16(كما ورد في المادة السادسة عشر

أما الفصل الثالث  الصفوف والحقول الدراسیةالمرحلة االبتدائیة حتى نهایة المرحلة المتوسطة في جمیع 

بین جمیع أفراد الشعب  لتبرز المساواة) 19(فتناول حقوق الشعب حیث جاءت المادة التاسعة عشر

  )2(.بین قومیة على أخرى وال یعتبر اللون أو العرق أو اللغة سببا للتمییز اإلیراني ال فرق

معاقبة الناس على عقائدهم وال یجوز التعرض ألحد أو  منع): 23(كما ورد في المادة الثالثة والعشرون

  .مؤاخذته لمجرد اعتناقه عقیدة معینة

أن األحزاب والجمعیات والهیئات السیاسیة والنقابیة ) 26(وورد كذلك في المادة السادسة والعشرون

   )3(.أسس االستقاللوالهیئات اإلسالمیة واألقلیات الدینیة المعترف بها تتمتع بالحریة بشرط أن ال تناقص 

  ال یجوز إبعاد أي شخص عن محل إقامته أو منعه من اإلقامة في ): 33(وورد في المادة الثالثة والثالثون

  )4(.مكان یرغب فیه أو إجباره على اإلقامة في محل ما

عدم ): 48(وفي الفصل الرابع الذي تناول االقتصاد والشؤون الحالیة حیث ورد في المادة الثامنة واألربعون

  التمییز بین مختلف المحافظات والمناطق في مجال االنتفاع من مصادر الثروة الطبیعیة والموارد الوطنیة 

                                                           

  .24، صمرجع سابق الجمهوریة اإلسالمیة اإلیرانیة، - )1(

  .25، صنفس المرجع - )2(

  .27، صنفس المرجع - )3(

  .28ص ،نفس المرجع - )4(



  وضع األقلیات في الحیاة السیاسیة اإلیرانیة                                             :            الفصل الثاني 

 

 
68 

  )1(.العامة وتنظیم النشاط االقتصادي في البالد

أن عدد نواب ) 64(ورد في المادة أربعة وستون: وفي الفصل السادس الذي تناول السلطة التشریعیة

نائب وبعد كل عشرة سنوات في حال ازدیاد سكان ) 270(اإلسالمي هو مائتان وسبعونمجلس الشوري 

وریون ألف نسمة وینتخب المسیحیون األش 150البالد یضاف إلى كل دائرة انتخابیة نائب واحد عن كل 

ًدا والكلدانیون معا نائبا واحدا وینتخب المسیحیون اآلرمن في الجنوب والشمال كل على  حدى نائًبا واح

ألف نسمة  150سنوات إضافة نائب واحد عن كل  10وفي حالة ازدیاد أفراد أي من األقلیات تتم بعد 

  )2(.إضافیة

أن ) 102(الذي اهتم بأمور القائد أو مجلس القیادة حیث ورد في المادة مئة وٕاثنان: وفي الفصل الثامن

  )3(.الشعبالقائد أو مجلس القیادة متساوون أمام القانون مع سائر أفراد 

أن رئیس ) 115(وفي الفصل التاسع والذي تناول السلطة التنفیذیة، حیث ورد في المادة مئة وخمسة عشر

الجمهوریة وهو القائد األعلى في البالد ینتخب عن طریق الرجال المتدینین السیاسیین ومن أهم الشروط 

ه إیران اإلسالمیة ولمذهب الرسمي التي ینبغي أن تتوفر فیه أن یكون مؤمنا ومعتقدا بمبادئ جمهوریت

   )4(.للبالد أي المذهب الشیعي دون سواه

التأكید على أن یكون جیش جمهوریة إیران اإلسالمیة جیشا ) 144(وجاء في المادة مئة وأربعة وأربعون

اإلسالمیة إسالمیا وذلك بأن یكون عقائدیا وشیعیا وأن ال یضم سوى أفراد الئقین مؤیدین ألهداف الثورة 

  على ذلك  م تنصل وٕان بمعنى ال یحق ألبناء األقلیات الدینیة تقلد مناصب علیا في الجیش أو القضاء

  )5(.صراحة

  

  

                                                           

  .33، ص مرجع سابق الجمهوریة اإلسالمیة اإلیرانیة، - )1(

  .37ص ،نفس المرجع - )2(

  .46، صنفس المرجع - )3(

  .51، صنفس المرجع - )4(

  .57، صنفس المرجع - )5(
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II -  1979سنة دور األقلیات في الثورة اإلسالمیة  

ضد النظام الملكي الذي  "ينمیخاإلمام ال"رحبت جمیع القومیات في إیران بقیام الثورة اإلسالمیة بزعامة  - 

مارس مختلف أشكال البطش واالضطهاد من شعوب المنطقة وسلب منهم حریاتهم ومنعهم من ممارسة 

حیث لعبت القومیات غیر الفارسیة في إیران دورا بارزا لنجاح هذه الثورة وزیادة الضغط على . معتقداتهم

ي الثورة كانت ترى بقیام الثورة اإلسالمیة نظام رضاه الشاه، ففي المجمل هذه القومیات التي شاركت ف

  .التي كانوا ینادون بها الشعاراتنظام سوف یعطي لها جمیع حقوقها ویلي مطالبها خاصة 

  :في الثورة ضد الشاه ذریةاألمشاركة األقلیة  - 1

محافظة  بشكل كبیر وواسع في قیام الثورة اإلسالمیة ضد الشاه، حیث شهدت ذریةاألساهمت األقلیة 

، وكان أول تصدع في الجیش )1(ثاني أكبر المظاهرات ضد الحكومة الشاه ذرییناألتبریز وهي عاصمة 

یشعرون بوحدة  ذرییناألوحداته فیها والئه للثورة إضافة كون  أعلنتالموالي للشاه وقع في أذربیجان عندما 

عتمداري كان صاحب دور أساسي ال یفوقه العقیدة الدینیة مع القومیة الفارسیة وأن زعیمهم أیة اهللا  شری

  )2(.الخمینيفیه إال أیة اهللا 

المصارف والدوائر  باقتحام 1979عام  ذریةاألفي محافظتهم تبریز وغیرها من المدن  ذرییناألوقام 

ومساهمتهم في  ذرییناأللم تكن مشاركة  الخمیني، وبعد نجاح الثورة اإلسالمیة بزعامة أیة اهللا )3(الحكومیة

النصیب األكبر في المشاركة في  ذرییناألنجاح الثورة في مهب الریح عكس األقلیات األخرى حیث كان 

ووالیة  تمداري من المرجعیة بسبب خالف حول نظریة الحكم اإلسالميعشری"الحكم لغایة تجرید آیة اهللا 

نفسه إال أن هذا األخیر كان یسعى  الخمینيالفقیه والذي اعتبره المراقبین بأنه كان المنافس ألیة اهللا 

عبد الكریم "وأوكلهم بتولي مناصب كبیرة مثل منصب القضاة واألمن حیث تولى  ذرییناأللكسب ود 

سنوات 10هذه المناصب لمدة تزید عن عشر  ،"حجة اإلسالم موسوي" و "صادق خلخال" و "دیبیليأر 

                                                           

  .109، صمرجع سابقمصلح خضر الجبوري،  - )1(

  .220، صمرجع سابقضاري سرحان وحمادي الحمداني،  - )2(

  .221، صنفس المرجع - )3(
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 "المؤتلفة اإلسالمي"على قیادات أحد األحزاب السیاسیة الكبیرة وهو حزب  ذرییناألإضافة إلى استحواذ 

  )1(."نجانيسالرئیس رف"نائب الرئیس اإلیراني في عهد  "حسن حبیبي"الدكتور  قادتهومن أبرز 

  :دور األقلیة العربیة في الثورة - 2

ساهمت األقلیة العربیة في إیران كغیرها من األقلیات التي تضعها إیران في االنقالب ضد النظام الملكي 

  ."الشاه محمد رضا بهلوي"الذي نزعه 

وقد مثلت مراحل هذا النضال االمتداد الحیوي لجذور المقاومة العربیة الممتدة منذ االحتالل اإلیراني إلقلیم 

الثورة، فأنشأت الحركة الثوریة اق حركات شعبیة في إیران للمساهمة في عربستان، جرى خاللها انبث

وأصدرت جریدة باسم أصداء الثورة وكذلك الجبهة الشعبیة لتحریر األحواز  1968لتحریر عربستان عام 

واعتبرت هذه الجبهة نضالها جزءا ال یتجزأ من نضال الشعوب اإلیرانیة الساعیة إلسقاط  1968سنة 

تأسست  1979لسان حال الشعب اإلیراني، وفي عام " األحواز"وأصدرت الجبهة جریدة باسم  نظام الشاه

للجبهة الشعبیة لتحریر األحواز وأقامت مراكز ثقافیة  الحركة الجماهیریة العربیة في األحواز لتكون امتداد

الثورة اإلسالمیة لمقابلة نبثاق ممثلین عند إ 5اركت الجبهة بخمسة في المنطقة لنشر الثقافة الثوریة وش

  .1989إلى غایة  1979الذي تزعم الحكم في إیران من  الخمینيروح اهللا  قائد الثورة

كما هدف الشعب العربي في إقلیم عربستان بشل القطاع االقتصادي للضغط على رضا شاه ومحاولة 

إن   ،عربستانفي منطقة  الغاز الموجودةإسقاطه من خالل اإلضرابات العمالیة في القطاعات النفطیة و 

العرب في إیران خالل حقبة الشاه رضا عانوا من التهمیش والقهر والفقر رغم الموارد الطبیعیة التي یزخر 

استخدامه لشتى األسالیب العدائیة ظام القائم المستبد لهم حریتهم و بها إقلیمهم وهذا ما دفعهم للحقد على الن

ة في المنطقة والتنازل عن المطالب التي ینادون بها فأخذوا ضدهم محاولة منه لطمس الهویة العربی

یساندون الثورة إلسقاط نظام الشاه الذي یحمل العداء للعرب وللدین اإلسالمي خاصة رغبة منهم في 

اه ستحقق أمالهم في تحقیق هدفهم وتقریر مصیرهم، فهم كانوا موقنین بأن مساهمتهم في الثورة ضد الش

  )2( .حتاللالتخلص من اإل

  

                                                           

  .109، صمرجع سابقمصلح خضر الجبوري،  - )1(

  95ص، مرجع سابقسعد شاكر شبلي وعذبي زید العصیمي،  - )2(
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  :دعم األكراد للثورة اإلسالمیة - 3

شملت المظاهرات العارمة  المعادیة ضد نظام الشاه منطقة كردستان إیران أیضا، وكان طلبهم إسقاط 

وٕاطالق سراح المعتقلین بسبب اندالع هذه  حكم الشاه وٕاشاعة الدیموقراطیة في الحیاة االجتماعیة

شهدت كردستان إیران مظاهرات كبیرة معادیة للحكومة جرت في مدینة  1978المظاهرات ففي عام 

وغیرها من المدن الكردیة وأخذت هذه المظاهرات تكتسب بوضوح طابعا سیاسیا أكثر فأكثر " سنندج"

الشرارة األولى  التي جرت في أعقاب دفن  بمثابة 1978وكانت مظاهرات مدینة مشهد في نوفمبر 

عاما من حیاته في السجون اإلیرانیة، فقد  25الذي قضى  "عزیري یوسفي"الشخصیة الكردیة البارزة 

اج شدید ضد نظام الملكي، وفي أعقاب جحتا إلى أالف شخص 10تحولت جنازته التي شارك فیها 

منهم في السجن، األمر الذي  12نشاط الكرد وزجت بــ المظاهرات اعتقل النظام اإلیراني عددا كبیرا من 

أثار موجة جدیدة من االضطرابات وأصبحت المظاهرات والحركات المعادیة ضد نظام الشاه ترتفع یوم 

  )1(.بعد یوم

  :مساندة األقلیة البلوشیة للثورة - 4

سوداء في ظل نظام  من المعروف أن البلوش في إیران یدینون للمذهب السني الحنفي وهذا یشكل نقطة

اتجاه الدین اإلسالمي والمذهب السني بالتحدید حیث ذهب یضطهد البلوش بما  الشاه الذي یحمل الغل

  .أنهم یشكلون أكبر نسبة سنة في إیران

یخیا حاسما، إما إیجابیا ر حینها أدرك البلوش اإلیرانیون خیارهم مع الثورة اإلیرانیة البد أن یكون خیارا تا

ذي استقالل ذاتي ال تزال الثورة اإلیرانیة ترفض التسلیم به وبغیره من الكیانات القومیة التي  بقیام كیان

اإلیرانیون شاه القدیمة أو االصطدام بالثورة، إن البلوش تتألف منها إیران وٕاما سلبیا بالخضوع لسیاسة ال

عاصمة  "زهدان"یث كانت وآخر من صدق أن الشاه قد رحل ح الخمینيكانوا أخر من جاء لـتأیید ثورة 

بلوشستان اإلیرانیة آخر مدینة في إیران حطمت تمثال رضا الشاه والد الشاه المخلوع بعد سماعهم أنباء 

  )2( .والثورة الخمینياستالم الجیش في طهران ألنصار 

                                                           

 ، مؤسسة موكریاني للبحوث2ط ،عبدي حاجي: ترجمة الحركة الكردیة في العصر الحدیث،،وآخرون،  جلیل جلیلي - )1( 

  .)330. 229(،)ص .ص(، 2012والنشر، العراق، 

  .21ص مرجع سابق، ،العرب وجیرانهم األقلیات القومیة في الوطن العربي ،ریاض نجیب الریس - )2(
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ولكن رغم االستبداد الذي عانى منه البلوش من قبل نظام رضا الشاه مازالوا متأثرین بدعایة حكومة الشاه 

عندما یذهب الملك تأتي الشیوعیة، أنظر ماذا حل في أفغانستان وكذلك من "السابقة إلى حد قول بعضهم 

خیر كان یغض البصر عن في عهد رضا الشاه أن هذا األ الخمینياألسباب الرئیسیة لمعارضة البلوش 

ا هالتجارة غیر الشرعیة والتهریب الذي كان یحدث في الحدود الباكستانیة اإلیرانیة بل كان طرفا مشاركا فی

باإلضافة لقیام الجمهوریة اإلسالمیة والمذهب الشیعي هو المذهب الرسمي للبالد وهذا ما زاد من قلق 

  )1( .البلوش

هناك إجماع من مختلف القومیات التي تتكون منها إیران على سقوط نظام الشاه وترحیبهم بقیام الثورة 

... الخمینيیحي ویعیش .... فالجمیع ینادون وٕاسالماه یسقط الشاه، الخمینياإلسالمیة بزعامة آیة اهللا 

یجة إقصاء اإلسالم فالكل ید ذلك ألنهم إسالمیون عانوا ما عانوه نت ...إسالمیة مةنطالب بالحریة بحكو 

  )2(.واحدة لطرد الشاه وتحكیم اإلسالم بزعامة آیة اهللا الخمیني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .22، صمرجع سابق ،، العرب وجیرانهم األقلیات القومیة في الوطن العربيریاض نجیب الریس- )1(

  .75، ص1979، )ن .ب .د( شبكة الفكر، ،، الثورة اإلسالمیة في إیران وقائع وأحداثجعفر حسین نزار،  - )2(
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III -  إیرانسیطرة العنصر الفارسي على الحیاة السیاسیة في:  

العرق اآلري وكیف یلعب هذا األخیر  إلىنتماء الذي یدعي به الفرس إلى اإل لعنصرسنتطرق في هذا ا

تعظیم القومیة الفارسیة ونظرتها اإلحتقاریة للقومیات غیر الفارسیة في إیران إلى حد وصفهم الدور في 

رسیة المسیطرة والباسطة على ابمواطنین من الدرجة الثانیة ال یشكلون أهمیة لهذا البلد مقارنة بقومیتهم الف

  .مختلف شؤون الحیاة في إیران

  : العرق الفارسي أرقى األعراق - 1

نسبة إلى العنصر " إیران"إلى " فارس"قررت الحكومة اإلیرانیة تغییر اسم  1935رضا الشاه سنة في عهد 

مدلوال عرقیا وسیاسیا یدل على أن  19،فالمصطلح اللغوي اآلري بدأ یكتسب منذ أواسط القرن *)1( "اآلري"

ألكونت دي "للشعوب اآلریة وحدها الفضل في ابتكار المنجزات الحضاریة قدیًما و حدیثا فقد ألف الفرنسي 

ن مقالة حول عدم تساوي األعراق البشریة ذهب فیها إلى أ "ALCONT DE GOBINEAUغوبنو 

  )2(.الجنس اآلري أسمى فروع العرق األبیض

حیث كان المیدیون الذین أسسوا أولى الدول " السادة"في اللغة الفارسیة بمعنى  ARYAوتدل كلمة آریة 

حیث یفخر الملك  "هیرودیت"المؤرخ  ة القدیمة آریین بحسب روایةناألزمالتاریخیة في إیران یدعون في 

في أحد نقوشه المشهورة على أنه فارسي وآري ) م.ق 486- 522" (الكبیرداریوس "الفارسي األخمیني 

من المدارس الغربیة بشكل  "aryan race theory"وخالل الحقبة البهلویة اقتبست نظریة العرق اآلري 

عام واأللمانیة على وجه الخصوص وارتفعت إلى ذروتها خالل الفترة النازیة في ألمانیا خالل فترة حكم 

حیث تم الترویج لهذه النظریة التي تقوم على أفضلیة العرق اآلري على كل األعراق وأنه " هتلر أدولف"

   .مقارنة بباقي شعوب العالمواألكثر تقدًما العرق األكثر نقاء واألذكى واألجمل 

                                                           

على مجموعة من الشعوب الناطقة باللغات الهندوأوروبیة اعتمادا على وجود قرابة بین  19آري تسمیة أطلقت في القرن * 

فرع الشرقي أي الهندي اإلیراني من أسرة اللغات الهندیة تلك اللغات لكن مصطلح آري یستخدم للداللة خاصة على ال

  .األوروبیة 

  .158، صمرجع سابقمصلح خضر الجبوري،  - )1(

: ن الموقعم ،2017مارس  13: تاریخ اإلطالع ،391، المجلد األول، صالموسوعة العربیةمحمد الزین،  - )2(

 www.arab.ency.com  
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الثورة اإلسالمیة التي أطاحت بالنظام البهلوي استمرت هذه النزعة القومیة إلى جانب البعد المذهبي  دوبع

الشیعي وأصبح تقدیم العرق الفارسي وتفضیله على بقیة األعراق الموجودة على األرض اإلیرانیة ظاهرا 

   )1( .بجالء على المستوى الثقافي واالجتماعي واألدبي والسیاسي على حد سواء

  : األقلیات من الدرجة الثانیة من المنظور الفارسي - 2

المذهب الدیني و اللغة الفارسیة اللغة الرسمیة للبالد و تعد القومیة الفارسیة من أكبر القومیات في إیران 

من الدستور  12الشیعي من أكبر المذاهب فیها وغیر قابل للتغییر والمنصوص علیه وفق المادة 

من وجود قومیات أخرى تشكل المجتمع اإلیراني سواًءا عرقیة أو دینیة إلى أن درجة اإلیراني، فبالرغم 

التأثیر االجتماعي والثقافي والسیاسي لهذه القومیات تختلف وال تضاهي القومیة الفارسیة المسیطرة 

  )2( .والحاكمة

واالجتماعیة واللغویة  قتصادیة والسیاسیةاإلالقومیة الفارسیة هي التي تستحوذ على جمیع المقدرات إن  

حیث تعاني األعراق غیر الفارسیة من  ،من أبسط الحقوق شعوب األخرى حرمواوفي المقابل العرقیات وال

نظرة دونیة واضحة وجلیة من قبل العرق الفارسي حیث یتم منع أفرادها من دراسة لغتهم األم كما یتم 

رتداء نعهم من إبعض األسماء على موالیدهم وم ویحظر علیهم إطالق إجبارهم على تعلم اللغة الفارسیة

حتقارهم من خالل وسائل اإلعالم والمناهج مع األقلیة البلوشیة، إضافة إلى إزیهم الرسمي كما فعلت 

الدراسیة واألفالم والمسلسالت التي یتم تصویر العرب حفاة ورعاة متوحشون یفتقدون ألدنى مقومات 

  )3( .الحضارة

طهران "كما أن المدن الفارسیة المدن التي یتشكل أغلب سكانها من القومیة الفارسیة مثل العاصمة 

تتمتع بمستوى معیشي مرتفع وتتوفر فیها جمیع الخدمات في حین تنعدم هذه الخدمات في المدن " وشیراز

الفقر والجهل وتراجع  التي تنتشر فیها األقلیات غیر الفارسیة مثل التركمان واألحواز والتي تعاني من

 37أنه على مدار  "حبیب اهللا سربازي"مستوى الخدمات الصحیة كما أكد رئیس حملة نشطاء البلوش 

عاًما مضت لم یسند إلى أي من أهل السنة أو األقلیات األخرى مناصب مرموقة في الحكومة أو القضاة 

                                                           

 على الساعة  2014أوت 13،"قنبلة التنوع العرقي و المذهبي هل هي على وشك اإلنفجار "محمد بن صقر السلوي،- )1(

  :من موقع ، 2017مارس  15:  تاریخ اإلطالع ، 21:00

news.net/ar/news_show/805228/0/-http://orient 

، دار عمار للنشر والتوزیع، األردن 2، طالعربیة واإلسالمیةالمشروع اإلیراني في المنطقة عبد اهللا النفیسي،  - )2(

  .55، ص2014

  .مرجع سابقمحمد بن صقر السلوي،  - )3(
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طات اإلیرانیة تنظر إلى األقلیات على أنها والمحلیة وأرجع السبب كون السلأو حتى في األجهزة التنفیذیة 

  )1( .وبالتالي تتعامل معهم من منظور أمني بحث االنفصالعناصر تسعى إلى 

الدكتور محمد دیان بني سعد رئیس منظمة حقوق اإلنسان األهوازیة كلمة في ألقى وفي هذا المجال 

ضطهاد األحواز عانت من اإل أن منطقة مؤتمر لألقلیات والقومیات غیر الفارسیة إلیران في جنیف مفادها

 السیاسي والثقافي واالجتماعي واالقتصادي من قبل نظامي الشاه والجمهوریة اإلسالمیة في إیران

ات اإلیرانیة الحكوم نتهاكات حقوق اإلنسان إلى درجة جعلت منهمومعاناتهم من التغییر العنصري وإ 

  )2( .لثةالمتعاقبة مواطنین من الدرجة الثانیة أو الثا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 2015نوفمبر  16تصریح أدلى به رئیس حملة نشطاء البلوش حبیب اهللا سربازي عن قناة السعودیة اإلخباریة یوم  - )1(

  www.tmm24.org: عن موقع

 12:تاریخ اإلطالع  ، 2015مارس  20 ،"األقلیات والقومیات غیر الفارسیة بإیران في جنیفمؤتمر  "،صالح حمید - )2(

  :موقع من ، 2017مارس

     www.alarabia.net   
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  :الفصل الثاني واستنتاجاتخالصة 

من خالل عرضنا لهذا الفصل استخلصنا أن األقلیات اإلیرانیة  تتركز في الحدود ولها إمتداد خارج 

الحدود اإلیرانیة، مثال األقلیة األذریة لهم امتداد مع جمهوریة أذربیجان والبلوش لهم امتداد في باكستان 

وأفغانستان وللعرب امتداد في العراق والخلیج العربي، في حین أن التركمان یجاورون جمهوریة 

  .تركمانستان

كما تبین لنا أن األقلیات اإلیرانیة معزولة تماما عن نظام الحكم في إیران، ووجود إختالف وتباین كبیر 

اسیة واالجتماعیة وحتى االقتصادیة، فهي بینها وبین القومیة الفارسیة في كافة المجاالت الثقافیة أو السی

تظل تابعة للقومیة الفارسیة المسیطرة والحاكمة في إیران وال تضاهي مكانتها مع العرق الفارسي باعتباره 

  .أرقى األجناس، ونظرته الدونیة لهذه األقلیات، التي تعد شعوبها مواطنین من الدرجة الثانیة حسبهم

  



 

 

 

:ثالثالفصل ال  

السياسة اإليرانية تجاه األقليات 

النظام  وأثرها في استقرار

 ياسيالس
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إیران بلد یتمیز بتعدد القومیات العرقیة والمذهبیة وكل واحدة منها لها خصوصیاتها وٕارثها         

التاریخي وثقافتها المتمسك بها عبر العصور وجمیع هذه األقلیات كانت وما زالت تنطوي تحت خیمة 

 .هي الشعوب اإلیرانیة سواء كانت بإرادتها أو غیر ذلكواحدة 

وتحتل القومیة الفارسیة المكانة األكثر بروًزا وتأثیًرا في القرار السیاسي اإلیراني عبر التاریخ وال زالت دون  

 أن یكون لألقلیات األخرى دوًرا رئیسًیا مرادًفا لهم في حكم البالد بل ولم تسمح الحكومة اإلیرانیة لهذه

تجاه واحد من ذلك وهو صهر هذه األقلیات في إاألقلیات من ممارسة حقوقها الذاتیة وذهبت إلى أبعد 

تجاه نحو أسلوب المعارضة وتشكیل السلطة الحاكمة مما دفعها إلى اإلحسب السیاسات التي ترسمها 

ات اإلیرانیة حقوقها المشروعة وأخذت تقف بوجه سیاسات الحكومتنظیمات سیاسیة تنادي من خاللها ب

األمر الذي جعل العالقة بین السلطة الحاكمة وبقیة األقلیات في إیران متوترة في أغلب األحیان وهذا ما 

قدم فیه في المبحث األول الدوافع الداخلیة والخارجیة لتنشیط توضیحه من خالل هذا الفصل الذي سنسیتم 

اإلیرانیة تجاه األقلیات  ات ووسائل السیاسیةحركة األقلیات في إیران وفي المبحث الثاني عالجنا أدو 

لك في ذ مساهمة  السیاسي اإلیراني تجاه األقلیات ومدى والمبحث الثالث تطرقنا فیه لتقییم فاعلیة النظام

   .ستقرار النظامإ
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  :الدوافع اإلقلیمیة والدولیة لتنشیط حركة األقلیات في إیران :المبحث األول

ضطهاد ضدها خلق نوع یز واإلاإلیرانیة لحقوق ومطالب األقلیات وممارسة التمیالدولة تجاهل إن   

هذه األقلیات ضد إیران وهذا ما  تخذتهار الداخلي من خالل المواقف التي إستقراضطراب وعدم اإلمن اإل

و ما متداد األقلیات خارج الحدود وعالقتها بدول الجوار وهبفعل إ نعكس على المستوى اإلقلیمي والدوليإ

   .سوف نوضحه الحقا

I - الدوافع اإلقلیمیة لتنشیط حركة األقلیات في إیران:  

  :الموقف العربي من مسألة األقلیات في إیران - 1

إلى عدة  العالقات اإلیرانیة العربیة بنوع من التوتر خاصة مع دول الخلیج ویرجع ذلكتتمیز   

الثالث طنب الكبرى وطنب  ةالجزر اإلماراتیحتالل وإ ) األحواز(عربستان ة حتالل منطقإأسباب منها 

الصغرى وجزیرة أبو موسى وكذلك تداعیات الحرب اإلیرانیة العراقیة ولعل أبرز نقطة هي محاولة 

  .تنتهجها الجمهوریة اإلسالمیة اإلیرانیة د الشیعي التيمالتصدي لسیاسة ال

لتفات إعالمي عربي كبیر العربي، وإ ا وتأییدا على المستوى قضیة األحواز والسنة في إیران دعم عرفت

وأثارت مثل هذه القضایا  ت  في العموم أهل السنة في إیران،حول االضطهاد وممارسات التمییز التي طال

باعتبارها قضایا عربیة تندرج تحت إطارات األمة العربیة وشعارات القومیة أمة عربیة واحدة من الخلیج 

أصول عربیة یجب مساندتهم وذلك بسبب مذهبهم ولغتهم القریبة  إلى المحیط باعتبار أن البلوش هم من

  )1(.وٕانماءاتهم السامیة

أدرجت قضیة عرب األحواز في جدول أعمال مؤتمر القمة العربي األول المنعقد في  1964في سنة 

 القاهرة وكانت قرارات القمة حاسمة ومواقف قادتها واضحة وداعمة لهذه القضیة، فكان من ضمن قرارات

  )2( .القمة إدراج قضیة الشعب األحوازي في المناهج الدراسیة العربیة

                                                           

  .210طالل عتریسي وآخرون، مرجع سابق، ص) 1(

 2014 ، المملكة العربیة السعودیة،، دار العبیكان للنشر، تصاعد المد اإلیراني في العالم العربيالسید أبو داوود، ) 2(

  .357ص
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ولعبت المملكة العربیة السعودیة دورا بارزا في إثارة القضیة السنیة في إیران لمواجهة التمرد الشیعي 

دیدا ویعتبر العدید من الباحثین اإلیرانیین أن المذهب الحنفي المنتشر بین البلوش اإلیرانیین ال یمثل ته

بقدر ما یمثله التعدد السلفي الذي یدخل إلى إیران من أوسع األبواب عبر المملكة العربیة السعودیة وأكدوا 

وبعد عودتهم من السعودیة یمارسون الفكر  ،مدرسة تقوم بإعداد القادة البلوش) السلفیة( "الوهابیة"على أن 

ساط البلوش في إیران هو وجود روابط تجمع نتشار السلفیة في أو لسلفي، ویبرزون أن من أهم أسباب إا

قتصادي مما ساعد على إنتشارها، إضافة إلى الفقر اإل نكال من بلوش إیران وبلوش باكستان وأفغانستا

والثقافي واالجتماعي والتمییز الذي یمارس ضد السنة والفارق الكبیر بین المذهب الرسمي الشیعي للبالد 

ل هذه األمور دفعت السلفیین أن یأخذوا بزمام المبادرة ویكشفوا جهدهم والمذهب السني لتلك المناطق، ك

الدعائي وأن یخلقوا المشكلة الكبیرة التي تواجه النظام اإلیراني في تلك المنطقة فالسعودیة على عالقة مع 

زب ینتمي هذا الحزب إلى حو  ،معارض لنظام طهران وهو حزب سني ینشط في بلوشستان "حزب الفرقان"

ضطرابات في في إثارة البلبلة وخلق اإلولهذه الجماعة الحصة األكبر  الصحابة الذي ینشط في باكستان،

باكستان، والهدف من وجود هذا التنظیم هو أساسا لمواجهة الشیعة ومناهضة الجمهوریة اإلسالمیة 

  )1( .اإلیرانیة

جیش "سمها إلى جماعة التي غیرت إ "جند هللا"لبلوشستان تأسست حركة المقاومة الشعبیة لك ذ جانب إلى

، ففي واقعة أخیرة یوم األربعاء 2003الذي أسس بدعوى حقوق السنة في إیران وینشط منذ عام  "عدل

عشرة جنود إیرانیین في كمین على الحدود اإلیرانیة الباكستانیة من قبل جماعة  10قتل  2017- 04- 26

وبلوشستان، وتبنت مسؤولیة الهجوم على قوات  بمحافظة سیستان " میر جاوة " جیش عدل في منطقة

ما من أجهزة مخابرات أجنبیة وعلى رأسها المملكة الذي تقول طهران عنه أن یتلقى دع حرس الحدود

، وتشیر إحصائیات شبة رسمیة إلى العربیة السعودیة وتتهم باكستان بعدم ضبط حدودها أمام تحركاته

  )2( .هب السني أغلبهم من البلوش واألكراد إلى هذا التنظیممن اإلیرانیین معتنقي المذ %10نتماء إ

  

                                                           

  ).215.214(، )ص.ص(طالل عتریسي وآخرون، مرجع سابق، ) 1(

، 21:38على الساعة  2017أفریل  26 ،"جنود إیرانیین في كمین على الحدود الباكستانیة 10مقتل" ،...)-(...)2(

  :، من موقع  2017أفریل 27: تاریخ اإلطالع 

http://klj.onl/4eolc 
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  :تداعیات األزمة الكردیة في العراق وسوریا على إیران -2

للدول األمر الذي یؤدي  تجانس الداخليالضطراب والالقضایا اإلثنیة تخلق نوعا من اإلإن كل   

األقلیات  كرنا سابقا أنذفقد  عندما تأخذ القضیة أبعادا دولیة ، إقلیمي ودوليضطراب وعدم استقرار إلى إ

متداد خارج الحدود اإلیرانیة تربطهم صلة الدم والقرابة والعرق المشترك ولها إ في إیران تتركز على الحدود

مع قومیات أخرى من دول الجوار، وهذا الحال ینطبق على القومیة الكردیة وٕاقلیم كردستان بصفة عامة 

أجزاء تجمع كل من دول العراق وٕایران وسوریا  5ستعماریة إلى خمسة ذي انقسم بفعل السیاسات اإلال

وتركیا وبعض دول االتحاد السوفیاتي سابقا مثل أرمینیا، فأي أزمة أو توتر حاصل في مناطق تواجد 

  .األكراد سوف تكون لها عواقب جسیمة على مختلف أجزاء إقلیم كردستان كما یسمونها

لقومیة الكردیة له األزمات والصراعات الحادة في كل سوریا والعراق خاصة التي تشترك مع إیران في ا إن

لدولة تمنع ، خاصة في ظل الوضع الذي آلة إلیه كلتا الدولتین وانهیارهما وغیاب مؤسسات اتداعیات كبیرة

أراضیها  وتوحید" كردستاندولة "ریة الكردیة على أراضیها الطامحة إلى بناء من كبت الحركات التحر 

، فقیام دولة كردستان مستقلة في العراق مسألة حساسة بالنسبة إلیران فراد شعوبها المشتتة بین عدة دولوأ

ضطهاد وسعیهم ألكراد الذي یعانون من القمع واإلبسبب المخاوف التي سوف تشجع شعبها الكبیر من ا

نتهج النظام اإلیراني عدة سیاسات مع ى مدى التاریخ إعل، فنضمام إلى دولة كردستان الكبرىللتحرر واإل

  )1( .الدول التي تشترك معها في القومیة الكردیة للوصول لحلول بشأن المسألة الكردیة

ت فیها ركیة أنقرة أولى المحطات التي وضععلى وجه الخصوص كانت العاصمة الت 1963وفي سنة 

واجتمعت وفود من تركیا وٕایران والعراق  1963عام  الخطط األولیة لضرب الحركة الكردیة في العراق

لوضع خطة مشتركة تساعد الحكومة العراقیة في القضاء على الحركة الكردیة في كردستان العراق 

وتطویقها وعدم السماح بتكوین دولة كردیة، وأخذت كل من إیران وتركیا بتقدیم مساعدات لوجستیة من 

جتماع آخر للدول األعضاء في حلف ة بین الدول المجاورة، وفي إتداخلأجل السیطرة على المنطقة الم

وضعت خطة أخرى للتدخل العسكري في  1963نوفمبر  10المعاهدة المركزیة عقد في مدینة أزمیر 

                                                           

مركز الروابط للبحوث  ،مظفر القصیري :تر ،"اآلثار اإلقلیمیة الستقالل إقلیم كردستان "، الري هانییر وآخرون) 1(

  :موقع من ،  اإلستراتیجیةوالدراسات 

 www.rawabetcenter.com   
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مفادها مهاجمة الجیش العراقي لألكراد وطردهم إلى الحدود التركیة  "رالنم" كردستان العراق عرفت بعملیة 

  تقوم القوات الجویة التركیة واإلیرانیة بقصفهم وفي المطاف القضاء على الحركة الكردیةاإلیرانیة وهناك 

  )1(.تحاد السوفیاتي للدول التي شاركت في وضع الخطةملیتین باءت بالفشل بسبب تهدید اإلإال أن الع

نتخابات العامة التي جرت في المنطقة اق إلى حكومة كردیة محلیة عقب اإلوأعقب تحول كردستان العر 

التي بدعم وٕاشراف من الوكاالت الدولیة لألمم المتحدة ومبادرة من الجبهة الكردستانیة  1992- 05- 19

كانت تضم معظم األحزاب الكردیة بهدف مأل الفراغ اإلداري الذي نشأ بعد سحب الحكومة العراقیة جمیع 

ن وتركیا وسوریا من نجاح هذه التجربة وتأثیرها على الكرد إداراتها من المنطقة، تفوق كل من إیرا

من القضیة الكردیة للتدخل في شؤونها الداخلیة كما حصل مع العراق  ستفادةواإلالموجودین في تلك الدول 

المعبرة عن السیاسة الخارجیة اإلیرانیة الوالیات  "إیران تایمز" الصحیفة اإلیرانیة اتهمتوفي هذا الصدد 

ة األمریكیة بمحاولة إقناع األكراد بتأسیس دولة لهم عن طریق مساعدتهم على إجراء انتخابات في المتحد

المنطقة اآلمنة وقالت الصحیفة أن مشكالت األكراد في شمال العراق یجب حلها على أسس ومبادئ 

ى هذا سیادة واشنطن، وأد نتخابات إقلیمیة تجري تحتلیس من خالل إشروعة وضمن سیادة العراق و م

إلى عقد عدة اجتماعات هامة على مستوى وزراء خارجیة كل من إیران وسوریا وتركیا للبحث في الخطر 

والثالث في طهران  1993والثاني في دمشق فیفري  1992المشترك، وعقد االجتماع األول في أنقرة سنة 

لوضع في كردستان جتماعات اوناقشت هذه اإل ،1994عام  سطنبول فیفري في إ والرابع 1993جوان 

العراق وتداعیات القضیة الكردیة على المستوى الدولي وأكدوا معارضتهم ألي مساس بوحدة العراق وعبر 

  وخطورة الوضع الموجود" باإلرهاب الكردي  " وزراء الدول الثالث على إصرارهم على محاربة ما سموه

والتشاور والتنسیق الدائم بهذه هذه االجتماعات  على أمنهم القومي الداخلي وضرورة إستمرار

  )2(.الخصوص

  

 

                                                           

، دراسة في العالقات السیاسیة واالقتصادیة 2003-1923العالقات التركیة اإلیرانیة محمد حمزة الدلیمي وآخرون، ) 1(

  ).109.108(، )ص .ص( ،2014والتوزیع، األردن، ، دار غیداء للنشر 

، بحث تكمیلي لنیل درجة قضایا القومیات وأثرها على العالقات الدولیة القضیة الكردیة نموذجامثنى أمین نادر، ) 2(

  ).138.137(، )ص .ص(، 2003اسات اإلستراتیجیة، العراق، الماجستیر في العالقات الدولیة، مركز كردستان للدر 
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II - الدوافع الدولیة لتنشیط حركة األقلیات:  

  :قمعه حقوق وحریات األقلیات اإلیرانیةسبب اإلدانة الدولیة للنظام اإلیراني ب - 1

خل اإلیراني االضعف في الد إلیران جعلهم یبحثون في أبسط نقاطإن الصورة السیئة التي یحملها الغرب 

  االضطهاد من قبل النظام اإلیراني، لقد استغلتووجدوا ذلك في األقلیات اإلیرانیة التي تعاني من التمیز و 

القوى الغربیة وحتى الدول العربیة مسألة األقلیات في إیران وحملتها إلى المنظمات الدولیة التي تعالج 

  .مسألة حقوق اإلنسان

في  "للجمعیة العامة لألمم المتحدة 64- 63الدورتین  "اریرأدرجت حالة حقوق اإلنسان في إیران ضمن تق 

ركزت على حالة  64من تقریر بانكیمون المقدمة في الدورة ) ج(، ففي البند2009وأكتوبر  2008أكتوبر 

حقوق اإلنسان في إیران وذكر التقریر الشعوب غیر الفارسیة اإلیرانیة المسلوب حقها من طرف النظام 

 2008في التقریر نفسه التطورات التي شهدتها حالة حقوق اإلنسان في إیران من سنة وورد  )1(،اإلیراني

نتهاكات حقوق اإلنسان التي استهدفت مختلف أشار التقریر إلى إ 11ففي الفقرة ، 2009إلى غایة سنة 

  )2( .المجموعات العرقیة واألقلیات الدینیة من قبل النظام الحاكم

التمییز ضد " أحمد شهید"أدان مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بحقوق اإلنسان في إیران كما  

األقلیات في إیران وأشار في تقاریره الدوریة إلى التمییز ضد األقلیات الدینیة والعرقیة وحرمانهم من 

التعذیب والمعامالت الحقوق السیاسیة والمدنیة وال سیما حریة التعبیر والتجمع والتي تصل أیضا إلى حد 

  . الإلنسانیة

نتهاكات التي طالت األقلیات اإل 2015في تقریرها الصادر سنة منظمة العفو الدولیة  أدانتمن جهتها  و

اإلیرانیة من قبل النظام اإلیراني وأوضح التقریر أن التمییز ضد األقلیات العرقیة أثر سلبا على فرص 

لغاتهم  باستخداملعمل والتعلیم كما لم یسمح لهم والمیاه وفرص اتمتعهم بالخدمات األساسیة مثل السكن 

طال األقلیات اإلیرانیة نخفاض مستوى التمییز الذي وأشار التقریر أنه كان یأمل في إ ،في مجال التعلیم

بعد تعیین الرئیس اإلیراني حسن روحاني مستشارا خاصا لشؤون األقلیات العرقیة والدینیة، وحسب التقریر 

                                                           

  .185مصلح خضر الجبوري، مرجع سابق، ص) 1(

  .186، صنفس المرجع) 2(
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یتعرض أبناء األقلیات لمعدالت هائلة من المالحقة القضائیة بتهم غامضة مثل محاربة اهللا والفساد في 

  )1( .األرض ونشر الدعایة ضد النظام ویمكن أن تصل عقوبتها إلى حد اإلعدام

  :الصورة السیئة إلیران لدى الغرب واعتبارها دولة راعیة لإلرهاب -2

تتسم بعدم االستقرار تركزت  الوالیات المتحدة األمریكیةإن العالقات اإلیرانیة مع الغرب وخاصة مع 

، حیث كان یرى زعیم الثورة اإلسالمیة أن العالقات 1979الثورة اإلسالمیة في إیران عام قیام خاصة مع 

أن إیران ال تحتاج  : قائال القائمة بین واشنطن وطهران هي عالقات السادة بالعبید یجب تغییرها وأوضح

كانت تربط النظام إلى أمریكا هم من یحتاجوا إلینا، وعمل قائد الثورة اإلسالمیة على إلغائه للتبعیة التي 

السابق بالغرب وقد تضمنت خطب آیة اهللا الخمیني تعابیر دینیة تجاه الغرب والوالیات المتحدة باألخص 

الذي یحمله  الشعار الشهیرمة ومنذ ذلك التاریخ وٕالى الیوم  ظل باعتبارهم حكومات شیطانیة كاذبة وظال

ب الرسمیة یتردد صداه في المساجد والخط اإلیرانیون للغرب هو الموت ألمریكا باعتبارها الشیطان األكبر

    )2( .السیاسیة

وفي الجهة المقابلة یرى الغرب أن إیران دولة غیر مسالمة وهي سبب األزمات في الشرق األوسط 

للوالیات المتحدة األمریكیة أدرج إیران ضمن  بناإلواعتبارها  دولة راعیة لإلرهاب، ففي فترة رئاسة بوش 

ط على أنه منطقة ألوسویصور الساسة الغربیون واإلعالم الغربي الشرق ا 2002دول محور الشر عام 

  )3(.الذین تدعمهم جمیعا إیران ا المتطرفونیهیمن علیه

إیران بأنها السبب  2017ل أفری 20في  مؤخرا "نیكي هالي"لقد وصفت سفیرة الوالیات المتحدة األمریكیة 

 االلتزامالرئیسي للنزاعات في الشرق األوسط، متوعدة بالعمل مع حلفاء الوالیات المتحدة لمطالبة إیران 

للرئیس السوري بشار األسد ودعمها للمتمردین الحوثیین وأكدت أن دعم إیران ، بقرارات األمم المتحدة

                                                           

تاریخ  ،14:17، على الساعة 2016جانفي  03،"انات دولیة متوالیة لممارسات نظام إیران ضد األقلیاتإد"، العربیة) 1(

  :من موقع  ، 2017أفریل12 :اإلطالع

 a.net yalarabi www.   

 )ص - ص(، 2010، دار الكتب القطریة، قطر، ، اإلیرانیة في منطقة الخلیجالعالقات العربیة محمد األحمري، ) 2(

)128 - 130(.  

 2011، )د ب ن(، دار سطور الجدیدة، فاطمة نصر :تر ،تأثیر إیران ونفوذها في المنطقة،  إلهه روستامي) 3(

  .297ص
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میلشیات  عراقیة هي نشاطات مزعزعة لإلستقرار في  وٕامدادهم باألسلحة ودعم حزب اهللا في لبنان ودعم

  )1( .منطقة الشرق األوسط، ودعت أعضاء مجلس األمن للتصدي إلیران

وتطالب أمریكا إیران التوقف عن دعم التنظیمات اإلرهابیة السیما الحركات اإلسالمیة كحزب اهللا والحشد 

الشعبي في العراق وكذلك أدانت دعم إیران لحركة  حماس التي تعتبرها أیضا حركة  إرهابیة، وعملت 

تطویق  إیران  واحتوائها على  2001المتحدة األمریكیة منذ إعالنها الحرب على اإلرهاب سنة الوالیات 

بقوات وقواعد عسكریة خاصة بعد احتاللها للعراق وغزو قوات الناتو ألفغانستان ونشرها لقوات هائلة في 

ي الدائم في أذربیجان شمال إیران، لكن فكرة تورط إیران في أیة وباكستان والتواجد العسكر  الخلیج وتركیا

ا أي أساس شرعي أو قانوني ألنه لیس ثمة دلیل یدعم هذه عملیات إرهابیة  أو دعمها لإلرهاب لیس له

  )2( .المزاعم

  

 

 

 

    

  

  

  

 

                                                           

 :تاریخ االطالع ، 2017أفریل21 ،"إیران السبب الرئیسي لنزاعات الشرق األوسط: أمریكا "،...)-(...) 1(

   : ن موقعم ،2017أفریل22

www.shorouknews.com 

 . )290-297( ،)ص - ص(إله روستامي، مرجع سابق، ) 2(
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  :دوات السیاسة اإلیرانیة تجاه األقلیاتوسائل وأ :المبحث الثاني

أدت إلى بروز عدم  النظام السیاسي الحالي أوجد فجوةإن النظام السیاسي اإلیراني منذ عهد الشاه وحتى 

إذ حاولت السلطات السیاسیة  یة قومیا والشعب الفارسي سلطة ونخبهثقة متبادلة بین الشعوب غیر الفارس

اإلیرانیة فرض سیاسة األمر الواقع على القومیات غیر الفارسیة من خالل صهر هویتها في قومیة 

ق اآلري التي تنتمي إلیه األتراك والكرد إلى العر انیة من ، وذلك بنسب جذور بعض األقلیات اإلیر )1(واحدة

، فهم یعتبرون أن الحكم الذاتي ألي منطقة )2( القومیة الفارسیة، حتى یحافظوا على توحید إیران واستقاللها

  .)3(یعني ببساطة تفكیك إیران

كما أنها  وتتمسك إیران بسیاسة تجاهل الخصوصیات القومیة والدینیة للتكوینات غیر الفارسیة فیها،

تواصل ممارستها لسیاسة القهر والتجویع والتضییق على مشاریع التنمیة والتطویر في مناطق تواجد 

تبع النظام اإلیراني سیاسة تفریس كل جوانب الحیاة في إیران، حیث أصدر كما إ ،األقلیات غیر الفارسیة

یقضي بتفریس كل جوانب الحیاة  2006قرارا في شهر أوت سنة  "أحمدي نجاد"الرئیس اإلیراني السابق 

  )4( .اإلیرانیة، العلمیة والثقافیة واألدبیة وغیرها

 15في إیران وعدم التمییز بینهم،  خاصة المادة  ورغم أن الدستور اإلیراني أقر بحقوق وحریات األقلیات

تطبق على أرض الواقع وهذه المواد الدستوریة  ، إال أنها لم*من الدستور اإلیراني 20والمادة  19والمادة 

وغیرها قد عطلت بأوامر رسمیة عن الولي الفقیه الصفوي الفارسي وذلك منذ قیام الجمهوریة اإلیرانیة 

  )5( .الخمینیة، ومنذ تدوین الدستور اإلیراني الشیعي الجدید

  

                                                           

  .239حمادي الحمداني، مرجع سابق، ص ضاري سرحان،) 1(

  .)176. 175(، )ص. ص(مصلح خضر الجبوري، مرجع سابق، ) 2(

  . 180نفس المرجع، ص) 3(

  .239سرحان وحمادي الحمداني، مرجع سابق، صضاري ) 4(

 ،من الدستور اإلسالمي لجمهوریة إیران اإلسالمیة  20والمادة  19و المادة  15لك أنظر المادة حول ذ لتفاصیل أكثر* 

  ).25.24(، )ص .ص(، 1979قم،

 .514السید أبو داود، مرجع سابق، ص) 5(
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  :السیاسة اإلیرانیة تجاه األقلیة األذریة - 1

عدة مسؤولین أذریین مشاركین  في هرم السلطة اإلیرانیة وعلى رأسهم على الرغم من وجود   

عتناق األذریین المذهب الشیعي إال أنهم كسائر األقلیات غیر مرشد األعلى الحالي علي خامئني وإ ال

الفارسیة یعانون من مختلف سیاسات التمییز واإلضطهاد، ومن أبرز أدوات وسائل النظام اإلیراني 

  :ألقلیة األذریة كالتاليالمستعملة ضد ا

 اعتراف بثقافتهم وهویتهم المستقلة أو بلغتهم األذربیجانیة التركیة وعدم السماح لهم باستخدامهاإلعدم  - 

  .في التعلیم

، قامت صحیفة 2006تشویه صورة األذریین في وسائل اإلعالم واحتقارهم ففي شهر ماي سنة  - 

 اندالعأدى إلى  الصرصار وهي تتحدث اللغة األذریة، مایكاتیریة لحشرة ر حكومیة بنشر صورة كا

ر في على شاشة التلفزیون اإلیراني، إذ ظه 2015حتجاجات في عدة مدن إیرانیة، وتكرر األمر سنة إ

بنه في فندق بالعاصمة طهران یشتكیان من رائحة الغرفة التي یقطنان برنامج أسبوعي، رجل یقف مع إ

دق الحقا، أن السبب وراء الرائحة هو فم الطفل الذي كان ینظف أسنانه فیها، فیما یكتشف صاحب الفن

  .بفرشاة تنظیف المرحاض

األذریین بسبب تشكیلهم لحركات وأحزاب معارضة للنظام اإلیراني  النشاطعدد كبیر من  اعتقال - 

غة والمطالبة باالنفصال، كما عمل نظام طهران على غلق صحف ومطبوعات األذریین الناطقة بالل

أغلقت  السلطات اإلیرانیة مؤخرا صحف : األذریة، واعتقال صحفییها وسجنهم، وعلى سبیل المثال

قام  2007، وفي سنة "یشمك"و" راوي"و" دیلماج"و" یریق"و" شمس تبریز"و" نداء أذربیجان"ومطبوعات 

بالسجن لمدة  2008، وحكم علیه سنة "سعید ماتنبور"النظام اإلیراني بإلقاء القبض على الصحفي األذري 

  )1(.سنوات بتهمة الدعایة ضد النظام اإلسالمي وٕاقامة عالقات مع األجانب 8

  للواقعة شمال غرب إقلیم أذربیجان، والتي  " بحریة أرومیة"واتهمت األقلیة األذریة الحكومة اإلیرانیة بإهمال 

                                                           
  :من موقع ، 2017أفریل  25 :تاریخ اإلطالع ،2016جوان  05" ،أذربیجان :دول ابتلعتها إیران "هیثم الكسواني،) 1(

  www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=7401  
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بدوره إلى اإلطرار بالزراعة والثروة تعد ثاني أكبر بحیرة مالحة في العالم، ما أدى إلى جفافها، الذي أدى 

   .الحیوانیة في المنطقة المحیطة بها، نتیجة للریاح المحملة بأمالح المناطق الجافة من البحیرة

یر أسماء مدن وقرى تركیة في مع مختلف القومیات األخرى إلى تغیوعملت الحكومة اإلیرانیة كما عملت 

  )1().جمهوریة أذربیجان(إلى إضعاف روابطهم مع وطنهم األم إقلیم أذربیجان إلى أسماء فارسیة، وسعت 

كاریكاتیریة من إصدار صحیفة حكومیة إیرانیة ناطقة باللغة الفارسیة تستهزئ صورة  :05الشكل رقم 

  ةریذاأل األقلیة من

               

من ، ستراتیجیةللدراسات السیاسیة واإلهد المصري المع ،القوى االجتماعیة في المجتمع االیراني ،...)-(... :المصدر .1

  eg.org-www.eipss                                           :موقع

 

  

                                                           

  .مرجع سابق، "أذربیجان :دول ابتلعتها إیران" هیثم الكسواني،) 1(
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  :السیاسة اإلیرانیة تجاه العرب - 2

 "الشاه رضا"مارس النظام اإلیراني بقیادة  1925أفریل  20حتالل منطقة عربستان في منذ الیوم األول إل

سیاسة األرض المحروقة وقاموا بتدمیر القرى والمدن العربیة األحوازیة، وتم إعدام الشباب األحوازي دون 

  . من أجل إرهاب باقي األهاليوذلك أیة محاكمة 

طمس هویة األحواز العربیة، فعمد النظام  ثار لم تسلم من عملیات التدمیر والتخریب من أجلوحتى اآل

وتغییر أسماء  "خوزستان"التي غیرت اسمها إلى  "األحواز" اریخ واإلدعاء بحقها فيإلى تزویر الت اإلیراني

الحوزة "و" خور مشهر"مرة العاصمة التاریخیة لألحواز سموها المحكافة المدن العربیة إلى أسماء فارسیة، ف

كل ذلك ضمن سیاسة التفریس المشبعة، وعملت الحكومة اإلیرانیة لتهجیر القبائل العربیة  "ویزة،إلى اله

المقیمة في األحواز بقومیات فارسیة كما مارست سیاسة تجویع الشباب العربي، نتیجة انعدام فرص 

لعاملة وتكریر البترول إلى أن الید ا استخراجمصانع العمل، رغم غنى منطقة األحواز بالبترول ووجود 

   )1(.غالبیتها من الفرس

 التي مازالت إلى حد الیوم نظام طهران ضد الشعب العربي و  عسفیة التي مارسها وتتلخص اإلجراءات الت

  )2( :هي كالتالي

ة واإلداریة والقضائیة في األحواز، وٕاعالن الحكم العسكري، حیث یإلغاء مؤسسات الحكم العربي السیاس - 

  .والمعسكرات وضم اإلقلیم إلى األراضي اإلیرانیة أقیمت الثكنات العسكریة

حق تقریر مصیر الشعب األحوازي، وحرمانهم من أبسط الحقوق والحریات السیاسة التي تقضي إنكار  - 

  .بحكم الشعب في المشاركة في حكم بالده

إلى المدن ضطهاد ضدهم كتهجیرهم اء األحواز واستخدام كل أنواع اإلفرض الضرائب الباهظة على أبن - 

  .الفارسیة وٕاحالل األسر الفارسیة محلهم بعد مصادرة أراضي العرب وأمالكهم

                                                           

  .96طالل عتریس وآخرون، مرجع سابق، ص) 1(

 .360سابق، صالسید أبو داود، مرجع ) 2(
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منح الحكومة الفارسیة المحاكم األحوازیة من الترجمة إلى اللغة العربیة، ومصادرة جمیع الكتب العربیة  - 

عما جاء به الدستور  الموجودة في األحواز، ومنع تدریس اللغة العربیة في المرحلة اإلبتدائیة وهذا مخالف

  .التي تنص على ضرورة تدریس لغة القومیات غیر الفارسیة في المدارس اإلبتدائیة 15في المادة 

تجاهل النظام ما خلفته الحرب اإلیرانیة العراقیة في المنطقة والتجاهل المعتمد لمشكلة األلغام التي  - 

والزراعة من خالل تغییر مسار روافد نهر  خلفتها تلك الحرب وحرمان الشعب األحوازي من میاه الشرب

، أو من خالل السعي لتنفیذ مشروعات لتصدیر هذه "أصفهان"في تجاه المناطق الفارسیة مثل " كارون"

  .المیاه إلى دول الخلیج المجاورة

نتزاع الحكومة الفارسیة األراضي الزراعیة من أصحابها العرب وٕاقامة مستوطنات فارسیة تحت غطاء إ - 

  )1( .وعات صناعیة زراعیة مثل مشروع قصب السكرمشر 

المئات من الكیلومترات من مساحة إمارة عربستان وضمتها إلى  1936وقطعت الحكومة اإلیرانیة عام 

المحافظات  اإلیرانیة الفارسیة المجاورة لإلمارة تحت مبرر تحدیث التنظیمات اإلداریة، وُمنع العرب من 

أو أن یقلدوا أي منصب حكومي، أو أن یتحدثوا باللغة العربیة رغم أن  تسمیة أبنائهم بأسماء عربیة

وعنصریة، حیث  وتم نعت العرب من قبل المسؤولین اإلیرانیین بألفاظ تمییزیة )2(.غالبیتهم من الشیعة

بأنهم غجر متخلفون، وكذلك  1985العرب اإلیرانیین عام  "هاشمي رفسنجاني"ف الرئیس السابق وص

    )3(.بأنهم متخلفون وجاهلون 1997 في تلك الفترة سنة "علي خامئني"وصفهم مرشد الثورة 

  

  

  

  

                                                           

  .361السید أبو داود، مرجع سابق، ص) 1(

  .356، ص نفس المرجع )2(

 .513، صنفس المرجع )3(
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  :السیاسة اإلیرانیة تجاه األقلیات الدینیة - 3

من المذهب الشیعي  البالد تتخذیة في البالد وأكد أن الدینیة والمذهب أقصى الدستور اإلیراني األقلیات - 

منهجا لها وبالتالي ال یحق ألي من إتباع غیر هذا الفرع من الشیعة الوصول إلى  "ةیاإلثني عشر "

وتعتبر األقلیة السنیة في إیران من  انت تشریعیة أو قضائیة أو تنفیدیة العلیا في البالد سواء ك المناصب

حقوقهم السیاسیة والدینیة تبقى  و )1(،النظام اإلیراني من قبل اضطهادایة والدینیة العرق بین أكثر األقلیات

  )2( .منقوصة بسبب غیاب الفصل بین دور الدین وهو المذهب الشیعي وبین مؤسسات الدولة

لمساجد ومن عدم تمكنهم من حیث یعانوا هؤالء من كونهم یفتقرون لوهناك تمیزات تجاه السنة في إیران، 

تدور الدروس الدینیة حول المذهب الشیعي وهم  هل السنةتواجد  أمناطق ، ففي بحریةممارسة شعائرهم 

، وعدم منحهم تمثیل )3( ون بنحو خاص نظر لحرمانهم من تولي المناصب الرفیعةر یشعرون بأنهم متضر 

كما ینص الدستور على أن وظیفة المرشد وحدها مخصصة  )4(.في البرلمان یتناسب مع حجمهم الحقیقي

غالبا  هم"كردستان وخوزستان وبلوشستان ": ین في المناطق السنیةقطعیا للشیعة، كما أن الحاكمین المعین

ي والقانون المدني تمیز المسلمین، فال یستطیع غیر هناك مواد شتى في القانون الجزائ، و من الشیعة

، ومن مسلم فیما العكسمة أن تتزوج غیر المسلم أن یرث مسلما بینما العكس ممكن، وال تستطیع مسل

حول المذهب  الصعب جدا على هذه األقلیات الوصول إلى الوظیفة العامة نظرا لوجود امتحان إیدیولوجي

    .)5(قبل التوظیف الشیعي

من أي حقوق دلیال قاطعا على روح التعصب  حرمانهموهذا التضییق على السنة داخل إیران وقمعهم و 

  )6( .الشیعیة" الحسینات"المذهبي لدرجة منع إقامة مساجد السنة وٕاجبارهم على الصالة في 

                                                           

 :موقعمن  2017ماي 1: تاریخ اإلطالع ،"القومیة والمذهبیة في السیاسة اإلیرانیة"محمد بن صقر السلمي، ) 1(

                                                                                      .     .sa/index//araahttp:   

  

  .40صمرجع سابق ، طالل عتریسي وآخرون، ) 2(

  .162یل، مرجع سابق، صري كوقیت )3(

  .52طالل عتریسي وآخرون، مرجع سابق، ص )4(

  .162تیري كوقیل، مرجع سابق، ص) 5(

  .526مرجع سابق، صالسید أبو داود، ) 6(
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 "یة اهللا الخمینيآ"والتمییز خاصة خالل حقبة المرشد األعلى  االضطهادولم تسلم األقلیات الدینیة من 

ا ألن ، الذي قد حمى البهائیین ومنحهم وضعا خاصا نظر البهلويالنظام خالفا عما كان علیه خالل حكم 

لبهائیین من شتى أنواع القمع بعضهم كان ینتمي إلى النخب ، لكن خالل الجمهوریة اإلسالمیة عانى ا

أالف منهم من القطاع  10ضطهاد وقتل وحبس عدد معین منهم، ومنعوا من دخول الجامعة وطرد واإل

عتراف الرسمي بهذه الدیانة رغم هم، ناهیك عن عدم اإلعیع أماكن إجتماقت جمالعام بعد الثورة، وأغل

  )1( .وجود عدد معتبر من معتنقي الدیانة البهائیة في إیران

وشهدت إیران نزوح وهجرة عدد كبیر من معتنقي الدیانات المختلفة كالمسیحیة والزرادشیة والیهودیة إلى 

والوالیات المتحدة األمریكیة، نتیجة السیاسات التمیزیة وممارسة التضییق با و خارج البالد خاصة نحو أور 

یقضي بإعدام أي رجل یغیر  2008أصدر قانون في البرلمان اإلیراني عام  على سبیل المثالضدهم،

 وبالرغم من كفالة الدستور لحقوق األقلیات الدینیة)2( ،إلى المسیحیة وبالسجن المؤید للنساء) اإلسالم(دینه 

را فقط ویبقى هذا حكفي إیران إال أن الدستور اإلیراني منع تقلد المناصب العلیا في الدولة لغیر المسلمین 

الحریات الدینیة التي ال یجیزها اإلسالم كبیع الخمور وبیع لحم  تكما قید ،على معتنقي المذهب الشیعي

  )3(.الخنزیر، وفرض الحجاب على النساء في األماكن العامة

  :تجاه األكرادالسیاسة اإلیرانیة  - 4

األقلیات أكثر بحق األقلیة الكردیة التي تعد من بین  م اإلیراني شتى أسالیب القمع القد استعمل النظ

لملكي أو خالل النظام اإلیرانیة نزعة لإلنفصال، وهذا ما أدى بالنظام اإلیراني سواءا خالل الحكم ا

  .تحركاتهاتعسفیة لكبت  إجراءات باتخاذالجمهوري 

أن المنطقة الكردیة في غرب البالد تعد من أروع المناطق وأجملها، إال أنها مهملة أشد اإلهمال، فهم رغم 

محرومون من المشاركة في الحكم ومنذ عدة سنوات لم یدخل في الوزارة وزیر كردي واحد، كما أنه ال 

                                                           

  .160تیري كوقیل، مرجع سابق، ص) 1(

  .126مرجع سابق، ص، حسین قاسم، محمد الیساري )2(

  .127، صنفس المرجع )3(
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تكون لهم أبدا، والشعب الكردي الیوم یدفع یوجد سفیر واحد من األكراد بین السفراء، والمناصب العلیا ال 

   )1(.أغلبیته للمذهب السني واعتناقثمن إسالمه 

رؤساء (تبنى النظام اإلیراني سیاسة زرع التفرقة العشائریة بین الكرد وحاول عزلهم عن قیادتهم التقلیدیة 

أما  المعنویة والمادیة السخیةلهدایا ریة وامم بعضهم وٕاعطائهم األلقاب الفخبشراء ذ) العشائر وعلماء الدین

 نمتثال لهذه السیاسة تم نفیهم إلى والیات بعیدة عن مناطق سكاإل رفضواالقادة وعلماء الدین الذین 

مل النظام اإلیراني سیاسة التجویع والتجهیل وٕابقاء المنطقة ، وٕاستع" وخراسان وطهران شیراز" مثل األكراد 

ع لتطویر الزراعة والصناعة وظلت كردستان مصدرا رخیصا للثروة الكردیة متخلفة، فلم تكن هناك مشاری

الذین یسمون  ذریینستعانة بالموظفین األه رضا تم اإلالحیوانیة والمواد الزراعیة خاصة التبغ وفي عهد الشا

للتأثیر وقمع األكراد مستغال سوء العالقة التاریخیة بینهم التي تعود إلى الصراع على ملكیة  "بالعجم"محلیا 

حیث یصف  .ومذهبیة كذلك  باعتبار األذریین ینتمون إلى المذهب الشیعي والكرد من السنة ،األراضي

 :الشاعر الكردي المعاصر هذه الحالة

كرد وظلمة وكانوا یأخذون الرشوة من ال كانوا فاسدین في كردستان إن مأموري العجم والشرطة والجندرمة

عتمد الشاه على دیة وعدم تسلیم التبغ للحكومة، وإ رتداء المالبس الكر أو یعذبوهم ألسباب عدة منها إ

ضباط الجیش في كردستان لترتیب فوز انتخابات الشخصیات الكردیة الموالیة إلیران في المجلس 

    )2(.یكن لهؤالء أي مصداقیة وال یمثلون األكرادلذلك لم ) اإلیراني نالبرلما(

نتیجة رفض المطالب  1981عام دیسمبر  على الجمهوریة اإلسالمیة في ءستفتاعند رفض األكراد اإل

الحزب الدیمقراطي الكردستاني، أمر الزعیم الخمیني بسحق التمرد الكردي بقیادة بها تنادي الكردیة التي 

على الكردیة اإلستراتیجیة، وتمكنت الحكومة اإلیرانیة من بسط سلطتها  "بوكان" مما أدى إلى سقوط مدینة

المناطق الكردیة وثم إعدام أعداد كبیرة من زعماء األكراد من الحزب الدیمقراطي الكردستاني وحزب 

  )3( .قریة كردیة حسب المصادر الكردیة 271الیسار الكردي وتم تدمیر 

                                                           

  .75، مرجع سابق، الثورة اإلسالمیة في إیرانجعفر حسین زار، ) 1(

 التفسیر للنشر والتوزیع،، 3، ط1946-1833الحركة الكردیة المعاصرة، دراسة تاریخیة وثائقیة عثمان علي،) 2(

  .715، ص2001العراق، 

  ).127.126(، )ص .ص( مصلح خضر، مرجع سابق،) 3(
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جیع الحركات السلمیة خاصة في إقلیم كردستان أمال نوات األخیرة سیاسة تشوانتهج النظام اإلیراني في الس

في إنهاء العملیات المسلحة في عموم كردستان، وهذا ما أدى إلى وصول عدد من األكراد لتقلد مناصب 

عبد اهللا "في الحكومة اإلیرانیة في عهد الرئیس اإلصالحي محمد خاتمي، أبرزها تولي الكردي الشیعي 

  )1( .نائبا لخاتمي ومتحدث باسم الحكومة اإلیرانیة "زادة رمضان

  :تجاه البلوش ةالسیاسة اإلیرانی - 5

تعد منطقة بلوشستان في إیران من أقل المناطق نموا في البلد كما ال یستفید البلوش في إیران من  - 

انت وقد ع ،طهرانانتشار دینامیة التحدیث االجتماعي ونخبتهم أقل حضورا من نظرائهم األكراد في 

منطقة البلوش في إیران السنوات األخیرة من الجفاف الشدید والظروف المناخیة القاسیة التي زادت من 

ب التقدیر القطري المشترك لألمم المتحدة تحتل المحافظة على سالضغوط على موارد المحافظة، وبح

ومعدل االلتحاق بالمدارس االبتدائیة أسوء المؤشرات في إیران من حیث متوسط العمر المتوقع واألمیة 

  )2( .والحصول على المیاه الصالحة للشرب ووفیات الرضع

واتبع النظام اإلیراني ضد البلوش سیاسة رسمیة إلضعافهم من خالل تجریدهم من أراضي أجدادهم وتوفیر 

یاسة تهدف وهذه الس ،الحاوفز لهم للتخلي عن مناطق سكناهم وتشجیع جماعات أخرى لتأخذ مكانهم 

لتذویب هویتهم وطمسها وتغلیب الهویة الفارسیة علیها كما فعلت مع جمیع األقلیات األخرى، وقد تعرض 

حیث تم إخالء السكان قصرا " شاباهار"العدید من منازل البلوش للهدم ومثال ذلك ما حدث في میناء 

تنمیة الحضریة إلسكان قوات وتركوا بال مأوى أو تعویض مناسب في إطار مشاریع وزارة اإلسكان وال

ویعاني إقلیم بلوشستان مركز الجماعة السنیة من الفقر والبطالة حیث تتراوح  ،األمن في المنطقة البلوشیة

من عدد سكان اإلقلیم، كما یعانون من الحرمان في  %50إلى  35نسبة البطالة في هذا اإلقلیم بنحو 

     )3(.التعلیم والحرمان من الوظائف وعدم السماح لهم بممارسة أیة مظاهر تعبر عن هویتهم أو ثقافتهم

  

                                                           

  .)128.129( ،)ص .ص(مرجع سابق، مصلح خضر، )1(

  .164تیري كوقیل، مرجع سابق، ص) 2(

  .محمد بن صقر السلمي، مرجع سابق) 3(
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  : موقف المحافظین واإلصالحیین من مسألة األقلیات - 6

لحاكمة في إیران وهناك وجهات نظر في برامج األحزاب والتیارات السیاسیة ا اهتماملقت مسألة األقلیات 

  .نصف سكان إیرانحوالي مختلفة حول األقلیات التي تشكل تقریًبا 

  :موقف المحافظین -

بشيء من التنوع  19و 15عترف ضمنًیا في المادتین نیة قد إرغم أن دستور الجمهوریة اإلسالمیة اإلیرا

القومي في إیران إال أن التیار المحافظ في إیران وبحجة المحافظة على المصالح الوطنیة اإلیرانیة العلیا 

إلى القضایا القومیة على أنها قضایا تحرك من قبل أعداء إیران في  ونینظر ، وهم حاولوا إلغاء هذه المواد

 مل تجزئة البالد وأن الرضوخ أمام مطالب األقلیاتالخارج تهدد أمن واستقرار إیران وعامل من عوا

مقابل مطالب  سوًءا ویعتبر خطوة إلى الوراء في وحدة البالد، ویطرحون وتلبیتها سیزید من وضع البالد

األقلیات اإلیرانیة منحهم شعار الوحدة اإلسالمیة، وأبدى المحافظین قلقهم من شأن شعار تحدید النسل 

وأكدوا على خطورته وأن مثل هذه السیاسة ستلحق ضرًرا في جسم الكیان اإلیراني  الذي تبناه اإلصالحیون

زیادة الموالید في المناطق  وستؤدي إلى اإلخالل في معادلة النسیج السكاني اإلیراني العام من خالل 

  )1( .حاكمةالحدودیة إلیران التي یقطنها األقلیات على حساب المركز الذي تتواجد فیه القومیة الفارسیة ال

  :موقف اإلصالحیین -

 )2(على عكس المحافظین ال یعتبر اإلصالحیین األقلیات تهدید للوحدة الوطنیة بل یعتبرونهم فرصة للدولة

 المنتمي إلى التیار اإلصالحي في "محمد خاتمي" اإلیرانیةالرئیس السابق للجمهوریة اإلسالمیة وقد عبر 

الجماعیة من عضویة المجلس بسبب  ستقالتهملقاءه مع النواب األكراد الذین إستقبلهم بعد أن قدموا إ

تصبح إیران مثل سویسرا  نإننا نأمل أ«: من الدستور قائال 19و15ذ المواد على عدم تنفی اعتراضهم

  .)3(»بالنسبة لشعوبها وقومیاتها

                                                           

، مركز الدراسات 5، العدد"القومیات األخرىإیران و  العالقة بین السلطة في "سعد عبد العزیز ومسلط الجبوري،) 1(

  ).231.230(، )ص .ص (، 2006،)ن.س.د(اإلقلیمیة،

  .224مصلح خضر الجبوري، مرجع سابق، ص) 2(

  .231، صسابقسعد عبد العزیز ومسلط الجبوي، مرجع ) 3(
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بمساهمة كل من  "محمد خاتمي"أقر  2004وفي مؤتمر دور القومیات غیر الفارسیة الذي عقد عام 

ودعى في أكثر من مناسبة إلى تنفیذ ما ینص علیه  )1(األقلیات اإلیرانیة في بناء المجتمع اإلیراني

 ابتعادسألة ودون هذه الم الدستور من الموارد التي تتضمن حقوق وحریات األقلیات باعتبارها الطریق لحل

األقلیات عن الحكومة المركزیة واعتبر أن مشاركة الشعوب اإلیرانیة في إدارة أقالیمهم ومناطقهم سیاسًیا 

  )2( .األقلیات عن الحكومة المركزیة أیًضاهو السبیل الوحید الذي یحول دون إبعاد 

دد كبیر منهم ونجحت في جذب عأثرت برامج وتصریحات التیار اإلصالحي في نفوس األقلیات اإلیرانیة 

نتخابات الرئاسیة وسجل التاریخ تأیید واسع من قبل السنة في إیران للرئیس وكسب تأییدهم في اإل

دعمها  وكذلك أبدت الطائفة السنة) 2005- 1997(اإلصالحي محمد خاتمي خالل عهدتیه الرئاسیة 

   )3( .یار اإلصالحين التباعتبار توجهاته قریبة  م "حسن روحاني"لرئیس الحالي ل

إلى أن التصریحات  بین جمیع القومیات االیرانیة رغم مناداة اإلصالحیین بتحقیق قیم الحریة والعدالة

واألقوال التي یطلقها المسؤولین اإلیرانیین مخالفة ألرض الواقع وهو ما یدل على أن اإلصالحیین لیست 

 )4( .لدیهم إستراتیجیة سیاسیة تتسم بالوضوح والشفافیة تجاه األقلیات

  

 

 

  

  

 

                                                           

  .214، صمصلح خضر الجبوري، مرجع سابق) 1(

  .232مرجع سابق، صسعد عبد العزیز ومسلط الجبوري، ) 2(

على  2017ماي12: تاریخ اإلطالع 2012،أفریل 02 "ت الدینیة في إیراناألقلیات والحربا"عبد الرحمان ناصر، ) 3(

  :موقعن م ،16:16: الساعة

                             iran/-in-freedom-religious-and-www.sasapost.com/minorities 

  .231، صزیز ومسلط الجبوري، مرجع سابقسعد عبد الع) 4(
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  :تجاه األقلیاتفاعلیة النظام السیاسي اإلیراني تقییم : المبحث الثالث

سنتناول في هذا المبحث قدرة النظام اإلیراني على تحقیق االستقرار السیاسي رغم التعدد المذهبي والقومي 

أهم في إیران من خالل إبراز عوامل استمرار استقرار النظام السیاسي اإلیراني وفي المقابل نتطرق إلى 

  .خاطرهاعلى النظام تجنبها لتفادي ممهددات النظام السیاسي اإلیراني والتي 

 I - ستقرار النظام السیاسي اإلیرانيعوامل إستمرار إ:  

بالنظر إلى مكوناته  استمرارهمن  هتمثل طبیعة النظام السیاسي اإلیراني إحدى الوسائل التي تمكن

الذي ال یعلى علیه والذي وصفته المادة  " والیة الفقیه "ومؤسساته النافدة القائم على الشخصیة السلطویة

المرجع المعظم والقائد الكبیر للثورة اإلسالمیة العالمیة ومؤسس جمهوریة «من الدستور اإلیراني بأنه  107

  .عترفت أكثریة الناس بمرجعیته وقیادتهالذي إ )1( مینيسالمیة سماحة آیة اهللا العظمى الخإیران اإل

من الدستور اإلیراني على أن والیة الفقیه تؤول إلى أعدل وأعلم وأتقى  05نصت المادة  وفي نفس األمر

رجل في األمة لیدیر شؤونها والسلطات الثالث التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة تمارس صالحیتها بإشراف 

 رانيفهذه الطبیعة للدستور اإلی ،من الدستور اإلیراني 57المادة  علیه وٕامام األئمة كما نصت ولي األمر

ي السلطات الثالث كبح جماح تحرك األقلیات فكل الوظائف العلیا والمرموقة في البالد و فتمكنه من 

وهذا شرط أساسي غیر قابل للتغییر مما یقصي بقیة األقلیات األخرى من تقلد هذه  یحكمها شیعة فرس

مة المركزیة فالمه، كذلك الوظائف ویقصیها كذلك من المشاركة في الحكم أو التأثیر علیه ویعیق تحركها

كتراث للحدود نیة لكل الشیعة في العالم دون اإلفي نظام الحكم اإلیراني للقائد وهو المتفرد بالمرجعیة الدی

  )2(.الجغرافیة أو السیادة الوطنیة

 هاسفاراتو  هاوزاراتو أجهزتها ممثل في كل مؤسسات الدولة  200و وللقائد ممثلین یعینهم ویبلغ عددهم نح

الثقافیة وهذا لكي تتمكن أسس الثورة من البقاء انطالقا من ممثلي اإلمام وهذه إضافة إلى المراكز 

أتاحت للقائد سریان نظام وقواعد مكتوبة تكون فوق القانون بلباس دیني ثوري " دار الصالحیات" السلطات

ألقلیات في إیران وأن لهم تنص على مبدأ المساواة بین جمیع ا مواد الدستور اإلیرانيضمن یوجد فمثال 

                                                           

، مركز الدراسات الوحدات العربیة، 2، طصنع القرار في إیران والعالقات العربیة اإلیرانیةنیفین عبد المنعم مسعد، ) 1(

  .78، ص2002 بیروت،

  ).109 -88(، )ص -ص(،  نفس المرجع) 2(
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الحق في ممارسة شرائعهم الدینیة والتكلم بلغاتهم األم والتعلم بها لكن هذه المواد بقیت حبر على ورق ولم 

صت علیه مواد الدستور من تمییز ن امغایر تماًما لم تطبق إطالًقا بل ما هو موجود على أرض الواقع

شیعیة من طرف الحكومة ال غیرفارسیة وأصحاب الدیانات األخرى ضد األقلیات األخرى غیر ال واضطهاد

  .اإلیرانیة

مثل مجلس  الولي الفقیهعلى مؤسسات دستوریة نافدة موضوعة مباشرة تحت سلطة  یقوم النظام اإلیرانيو 

نتخابات مجلس خبراء القیادة یات حساسة بما فیها اإلشراف على إصیانة الدستور وهذا المجلس له صالح

باإلضافة إلى مجلس  ستفتاء العام،ى اإلسالمي وعلى اإلس الجمهوریة وأعضاء مجلس الشور ورئی

تشخیص مصلحة النظام ولجنة الثورة الثقافیة التي تهتم بخلق أجیال جدیدة تتبنى قیم الثورة وتكون مصدر 

  )1(قوة للدولة وهي أیًضا خاضعة تحت سلطة والیة الفقیه

التي تضم الجیش وقوات حرس الثورة اإلسالمیة والتي تناولها الدستور المؤسسة العسكریة ومن جهتها 

والتي نصت على اعتبار الجیش المسؤول على حمایة واستقالل  )151-143(اإلیراني في تسع مواد 

ووحدة األراضي اإلیرانیة والدفاع عن النظام السیاسي اإلسالمي للدولة كما نص الدستور على إسالمیة 

حیث نصت المادة  ،"المسلمین المؤمنین بمبادئ الثورة"ته وأن یعتمد في أفراده على الجیش في تصورا

لتحاق األجانب بالجیش اإلیراني وقوات حرس الثورة وجمیع قوات من الدستور اإلیراني على منع إ 145

  )2(.ویحرم الدستور إقامة قواعد أجنبیة في إیران ولو ألغراض سلمیة ،األمن اإلیراني

 في المحافظة على استقراره هي  قدرته اإلیرانيیجابیات التي میزت وساعدت النظام اإلالعوامل و ومن أهم 

غیر مستقرة ومحل أنظار  بیئة هي لبیئة المحیطة بإیرانفا )3(على التكیف في مواجهة األزمات العمیقة،

ة لنشاط تعتبران بیئة خصبوالتي سوریا والعراق  ي إنتشار الحركات اإلرهابیة خاصة ف إلىإضافة عالمیة،

أمام كل هذا  ،)لدولة اإلسالمیة في العراق والشامتنظیم ا(وانتشار حركة الجماعات اإلرهابیة مثل داعش 

حافظ النظام السیاسي اإلیراني على استقراره ولم یسمح بتغلغل أزمات  دول الجوار إلى داخله وبقي 

  . صامدا في وجه كل الضغوط الدولیة الممارسة ضده

                                                           

  ).117- 113(، )ص -ص(، مرجع سابقصنع القرار في إیران والعالقات العربیة اإلیرانیة ،نیفین عبد المنعم مسعد، ) 1(

  ).135- 131(، )ص - ص(، نفس المرجع) 2(

مركز الدراسات التطبیقیة واإلستشراف، الجزائر، ، ، 2020إیران مستقبل المكانة اإلقلیمیة عام ولید عبد الحي، ) 3(

  .249، ص2010
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تعصب المجتمع اإلیراني للقومیة الفارسیة باعتبارها تنتمي إلى العرق اآلري الممیز عن جمیع األعراق  

جعله ینظر لمختلف األقلیات التي تتشكل منها الجمهوریة اإلسالمیة اإلیرانیة أنها دخیلة على المجتمع 

وبهذا یكون المجتمع اإلیراني الفارسي ، )1(اإلیراني وتحمل في طیاتها مبعثا لعدم استقرار النظام اإلیراني

عما للنظام اإلیراني في سیاسته التمییزیة واستبداد األقلیات غیر الفارسیة كل هذا ساعد النظام اسندا ود

اإلیراني في انتهاج سیاسته المعهودة في التمییز ضد األقلیات اإلیرانیة برضا أغلبیة الفرس التي تعد 

ضطهاد التي طالت األقلیات غیر ذا كانت هذه القومیة ضد أعمال اإلن، فإالقومیة األكثر عددا في إیرا

الفارسیة، حصل أمر مغایر عما كان علیه الیوم، وكانت هذه األخیرة تندد بالسیاسات العنصریة في 

إلزامیة تلبیة حقوق ومطالب هذه األقلیات بحكم قیام جمهوریة إسالمیة إیرانیة على أساس الوحدة القومیة 

  .ینیة، مما یؤدي إلى ثوار شعبي یجمع كل القومیات اإلیرانیةوالد

طبیعة النظام السیاسي اإلیراني بالنظر إلى مكوناته ومؤسساته النافدة وسلوكاته ساعدته كثیًرا في إن  

  .اإلیراني وساهمت في بقائه ت النظامكل هذا یعتبر خاصیة میز و   وٕاستقراره إستمراریته 

 II - مهددات النظام السیاسي اإلیراني:  

ضطهاد وتفریس الفارسیة من عملیات التمییز واإل إن سیاسات النظام اإلیراني المتبعة ضد األقلیات غیر

ادى ام اإلیراني من الداخل خاصة إن تمستقرار النظد األقلیات یحمل عواقب جمة تهدد إمناطق وجو 

نیعة ضد هذه األقلیات التي تدافع عن حقها في تقریر مصیرها النظام اإلیراني في إتباع هذه السیاسات الش

ران من احتماالت زیادة النزعة ها للسیاسات العنصریة التي تطالها، وتكمن خطورة التنوع العرقي في إیذونب

نفصالیة خاصة أن هذه األقلیات تتركز على الحدود اإلیرانیة، حیث تدل العدید من الدراسات أنه كلما اإل

ها على تلقي المساعدات من أقوى نظرا لقدرت نفصالیةاإلكانت األقلیة متمركزة على الحدود تكون نزعتها 

نفصالها بحكم قدرتها على یرا إلرد الطاقویة یعتبر محفزا كب، ووفرة مناطق تواجد  األقلیات بالمواالخارج

تحقیقها لالكتفاء الذاتي، وهذا المثال ینطبق على األقلیة العربیة التي تتمیز بوفرتها وٕاحتیاطها الكبیر من 

              )2(.النفط

                                                           

  :موقعمن  ،2017ماي14: تاریخ اإلطالع ،"األقلیات في إیران "سهام فوزي،) 1(

 www.midde-east-online.com 

  .52ولید عبد الحي، مرجع سابق، ص) 2(
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ستقرار القومیة الكردیة المشتركة وعدم إ إن التقارب العرقي بین كل من إیران وسوریا العراق المتمثل في

لتحقیق كیان كردي في المنطقة وهذا ما ویشجعهم العراق وسوریا سیسمح بنشاط كبیر لألكراد  دولتي

سیؤثر على أكراد إیران من الداخل، كذلك نظرة المجتمع الدولي إلیران وخاصة الغرب وفرضه لعقوبات 

   .)1(وحصار اقتصادي خاصة 

ندماج مع بقیة سیكون من الصعب علیها اإلالوعورة كذلك وجود هذا األقلیات في أماكن جغرافیة وشدیدة 

على  اإلیراني، وستعمل هذه الجماعات أفراد المجتمع، ویمكن لها اإلحساس بالعزلة والغربة عن المجتمع

واللغوي مهما كلفها األمر وبالتالي سیصبح من الصعب خلق حالة من التكامل الحفاظ على تمیزها الثقافي 

هویة إیرانیة موحدة وهو األمر الذي سیشكل خطورة في المدى البعید على القومي اإلیراني أو الحدیث عن 

  )2(.تماسك المجتمع اإلیراني وقدرته  على الوقوف أمام التحدیات الخارجیة بشكل موحد

ممارسة التمییز وشتى أسالیب عتبارها تنتمي إلى العرق اآلري و ومیة الفارسیة بإتفضیل النظام اإلیراني الق

والقمع ضد هذه األقلیات غیر الفارسیة سیغذي لهذه األخیرة النزعة القومیة ورفع مطالبهم بالنداء یب التره

، والتاریخ یشهد عدة التأییدي لكسب مللحریة وحق تقریر مصیرهم والخروج بمطالبه على المستوى العال

كم الذاتي أو إلى حد لبهم بالحمحاوالت قامت بها هذه األقلیات للتخلص من النظام الحاكم وتحقیق مطا

زعامة قاضي محمد واتخذت من ببقیام جمهوریة كردیة  1946 جانفي 23تقالل الكلي كما حدث في ساإل

كذلك الدور الكبیر الذي لعبته مختلف الشعوب  )3(ماهاباد عاصمة له، إال أنها سقطت بعد عام من قیامها

  .1979المیة اإلیرانیة عام اإلیرانیة في إزاحة النظام الملكي وقیام الجمهوریة اإلس

  

  

  

  

                                                           

  .75مرجع سابق، ص، عبد اهللا النفیسي) 1(

  .سهام فوزي، مرجع سابق) 2(

  .123مصلح خضر الجبوري، مرجع سابق، ص) 3(
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  : الفصل الثالث استنتاجاتو خالصة 

بإتباعه سیاسات  رغم نجاح النظام اإلیراني لحد اآلن في مواجهة نشاط األقلیات والوقوف ضد مطالبهم

، إال هیب في نفووسهار تطویق نشاط األقلیات اإلیرانیة بزرع الخوف التتهمیشیة وغیر شرعیة ساعدته في 

مثل هده السیاسات المنتهجة في حق مختلف الـأقلیات العرقیة والدینیة  لنظام اإلیراني في مواصلة اأن 

ة ینذر بتشتت الجمهوریة اإلیرانیة، ورأینا عبر ممر التاریخ أمثلو  یحمل خطرا مستقبال على نظام طهران

  .دول جدیدة كانت سابقا تحت لوائه تحاد السوفیاتي وظهورنهیار اإلعدیدة عن ذلك أبرزها إ

یمكن و  اإلیرانيضرب األمن القومي و  باختراقن اعتبارها ثغرات تسمح یمك إیرانن األقلیات التي تحتویها إ

 ویمكن أن تكون في أي لحظة، اإلیرانيواجه النظام اعتبارها نقطة ضعف ومنطلقا لخطر جدي قد ی

واحدة من أوراق الضغط األخیرة والمهمة جدا بید القوى الدولیة وخاصة الوالیات المتحدة األمریكیة التي 

  .تحاول إسقاط أو إضعاف النظام السیاسي اإلیراني والضغط علیه 

  



 

ةــــمـــــــاتـــــــــخ  



 خاتمة
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األقلیات في إیران خاصة مع قیام النظام الملكي في إیران بقیادة الشاه رضا خان  لقد برزت مسألة

، الذي سعى إلى إحیاء أمجاد اإلمبراطوریة الفارسیة وتمجیدها باعتبار العرق الفارسي األرقى 1925سنة 

 باحتالللكي واألسمى عن باقي الشعوب اإلیرانیة، إضافة إلى السیاسات التوسعیة التي قام بها النظام الم

، وكذلك حو الوجود العربي في تلك المنطقةهدفا لم" خوزستان" إلى التي تم تغییرها "عربستان"منطقة 

ما أدى إلى  ظام بحق شعوب األقلیات اإلیرانیةإلى السیاسات القمعیة التي قام بها هذا النیرجع بروزها 

  . في العدید من المرات انتفاضتها

الب  نقشاركت جمیع القومیات في اإلة في إیران بزعامة آیة اهللا الخمیني ومع قیام الثورة اإلسالمی

أمال في أن تحقق مطالبهم بالحكم الذاتي، لكن مع نجاح الثورة اإلسالمیة وقیام  ضد النظام المالكي

، تناسى النظام اإلیراني الدور والدعم الكبیر الذي قدمته هذه األقلیات 1979الجمهوریة اإلسالمیة سنة 

الطابع الدیني زعیم الثورة آیة اهللا الخمیني ذلك بأن  طالبهم، وبررمللنجاح الثورة اإلسالمیة، ولم یستجب 

للجمهوریة اإلسالمیة یعد الكفیل بتحقیق ما تطلع إلیه كل القومیات التي تتشكل منها الدولة وفي الحقیقة 

ذهب النظام الجمهوري إلى أكثر من ذلك، فرغم مناداة الجمهوریة اإلسالمیة بالوحدة والعدل بین مختلف 

حریات األقلیات، إال أن ذلك لم یتجسد على الشعوب اإلیرانیة، ونص الدستور على مواد تضمن حقوق و 

أرض الواقع، واتبعت الجمهوریة اإلیرانیة سیاسة النظام الملكي في قمع األقلیات اإلیرانیة، وهذا ما دفع 

ستقالل عن إیران كحل وحید للتخلص من سیاسة التمییز قلیات غیر الفارسیة برفع شعار اإلببعض األ

  .العنصري

التي استعملها النظام اإلیراني بحق هذه األقلیات من عملیات تفریس مناطق  لكن الوسائل واألدوات

تواجدهم، وعدم السماح ألفراد هذه األقلیات الوصول لمقالید الحكم في إیران والتضییق علیهم وتطبیق 

نفصال، والتكتم اإلعالمي على ما یحدث لهذه ة لإلسیاسات  اإلعدام على الفئات المعارضة والمحرض

  . لیات في الداخل اإلیراني، كل هذا ضعف جماح ونشاط النزعة االنفصالیة لهذه األقلیاتاألق

صحیح أن النظام اإلیراني استطاع لحد اآلن كبت تحركات األقلیات اإلیرانیة والحفاظ على 

ة من هذه األقلیات، فهناك عملیالحكومة اإلیرانیة  إستمرار مخاوف و هواجساستقراره، لكن هذا ال یخفي 

ار العدید من تأثیر وتأثر بین النظام السیاسي واألقلیات في إیران، خاصة أن الدولة اإلیرانیة محل أنظ

وعلى رأسها الوالیات المتحدة األمریكیة، ما یسمح لها باللعب على ورقة  ستقرارهاالدول الطامحة لهز إ

  .اإلسالمیة اإلیرانیةظل توتر البیئة اإلقلیمیة للجمهوریة  األقلیات اإلیرانیة، خاصة في
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  :الملخص

مثلث األقلیات إحدى أبرز اهتمامات النظام السیاسي في إیران ألنها ظلت تؤرق نظام 

عن هویتها القومیة ولذلك كان على نظام طهران  والیة الفقیه نتیجة تطلعاتها وبحثها الدوؤب

اتخاذ التدابیر واآللیات والسیاسات الضروریة لمواجهة مطالب هذه األخیرة وتجنب استغاللها 

  .من طرف القوى الخارجیة وذلك لضمان بقاء استقرار النظام السیاسي في إیران

  

abstract: 

Minorities represente one of the most important concerns of the 

political system in iran, because it's continue to disturb the regime of 

"Mandate of the surist" as aresult of its aspirations and its relentless 

search for its national indentity, Therefore the tehran regime had to 

adopt the necessary measures, mechanisms and policies to meet the 

demands of the latter and to avoid escploiting them by foreign 

powers. 

  


