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مقدمة 

تَُعــّد مســألة األقليــات يف إيــران مــن املســائل الشــائكة واملُتجاَذبــة، 

ــه ال تفرقــة بــني املواطنــني بســبب ديــن أو  ــد دوًمــا أنّ فالنظــام يؤكّ

مذهــب أو عــرق، يف حــني أّن بعــض املنظــات الحقوقيــة يؤكّــد غــري 

ذلــك.

مــن هنــا جــاءت أهميــة هــذه الدراســة، إذ ســنتناول فيهــا موقــع 

ــة،  ــة اإليراني ــاذج األقلوي ــن من ــا م ــران، منوذًج ــنَّة يف إي ــل السُّ أه

باعتبارهــم الفئــة املذهبيــة األكــر بعــد عمــوم أكرثيــة الشــعب 

ــيعي. ــب الش ــي إىل املذه ــذي ينتم ــراين ال اإلي

ــئلة  ــن األس ــدٍد م ــن ع ــة ع ــة اإلجاب ــذه الدراس ــُنحاِول يف ه وس

ــنَّة يف الدولــة اإليرانيــة، وعالقتهــم  املتعلقــة مبوقــع أهــل السُّ

بالنظــام الســيايس اإليــراين مــا بعــد الثــورة اإليرانيــة عــام 1979م، 

ومــدى حصولهــم عــى حقوقهــم السياســية واملذهبيــة. وأيًضــا 

ــاة  ــٌع يف الحي ــي واق ــة، أه ــة املظلومي ــن حقيق ــة ع ــنحاول اإلجاب س

السياســية واملجتمعيــة أم هــي مجــرَّد فرضيــات، ومــدى تأثــر حقــوق 

ــنَّة بتشــظي جاعتهــم ونســيجهم االجتاعــي مــا بــني عرقّي  أهــل السُّ

وثقــايفّ، وعــدم تبنيهــا مطالــب موّحــدة. فالســؤال املهــّم واملركــزّي 

الــذي تســعى الدراســة لتتبعــه وإجابتــه يف هــذا الصــدد هــل أهــل 

ــنَّة مهمشــون بفعــل النخبــة الحاكمــة أم بفعــل االنــزواء األقلّــوي،  السُّ

ــة يف  ــيعية ومذهبي ــة ش ــر دول ــة يف أك ــة املذهبي ــعور بالغرب والش

العــامل ومــا متظهــرات هــذا التهميــش. وال تخلــو الدراســة مــن ملحــة 

ــيايس  ــام الس ــنَّة يف النظ ــل السُّ ــع أه ــد موق ــرة ترص ــة عاب تاريخي
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للدولــة اإليرانيــة يف طــور تشــكالتها الحديثــة، لنعــرف مــا إذا كان 

ــته  ــرّد يف سياس ــه متف ــن أم إنّ ــام الراه ــه النظ ــتقي من ــة إرث يس مث

ــنَّة، وإن كان الرتكيــز ســينصّب أكــرث عــى عهــد  املذهبيــة تجــاه السُّ

ــة 1979م. ــورة اإليراني ــد الث مــا بع

نَّة يف الدولة اإليرانية قبل الثورة  أوًل: مدخل.. موقع أهل السُّ

اإليرانية 1979م.

كانــت أغلبيــة اإليرانيــن قبــل حكــم الصفويــن وبدايــات عهدهــم عى 

ــنَّة، حتــى اســتولت الدولــة الصفويــة عــى األقاليــم  مذهــب أهــل السُّ

ــيايس  ــام الس ــة النظ ــة إزاء رشعن ــة ممنهج ــدأت سياس ــية، وب الفارس

ــة  ــة ومالمئ ــة مواتي ــام يف بيئ ــذا النظ ــيخ ه ــة، وترس ــد للدول الجدي

مذهبيًّــا. فعملــوا عــى تخليــق هــذه البيئــة املناســبة عــن طريــق بعــض 

الوســائل التــي تضمــن لهــم ذلــك، مثــل:

ــا  ــازًا دينيًّ ــة جه ــة الصفوي ــة: أسســت الدول ــة ديني 1- تأســيس مؤسس

رســميًّا ألول مــرة يف تاريــخ املذهــب الشــيعي االثنــا عــري. كان هــذا 

الجهــاز تابًعــا للدولــة مــن حيــث طرائــق التعيــن، والتمويــل، وحســب 

ــيَخ  ــاعيُل الش ــاُه إس ــح الش ــد »من ــن، فق ــن املعارصي ــض املؤرخ بع

ــة لتكويــِن تالمذتــه، معــّرًا يف  الكــريكَّ يف هــذا الســياق أمــوااًل طائل

ــم التحــّول مــن  ــاء يف تنظي ــات الحاجــِة إىل الفقه ــك عــن مقتضي ذل

ــة«)1(. ــوِة إىل الدول الدع

تلــك الَْمَْسســة أفقــدت الفقيــه الشــيعي يف إيــران اســتقالليته عــن 

ــب.  ــص املذه ــن خصائ ــا م ــا عّده ــي طامل ــم الت ــام الحك ــة ونظ الدول

وتركــزت مهمــة هــذا الجهــاز الدينــي يف الدعــوة والتبشــر الداخــي، 
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ــلطة  ــر للس ــع تقاري ــي، ورف ــل املذهب ــات التحوي ــى عملي واإلرشاف ع

السياســية، ويف نفــس الوقــت شــحذ النــاس مذهبيًّــا ضــّد العــدو 

ــي)2(. الخارج

ــة  ــدراج يف املؤسســة الديني لكــن ظــّل بعــض الفقهــاء يعــارض االن

ــة، ودار  ــة األهلي ــز املؤسســة الديني ــاء يف حي ــن البق الرســمية، مفضل

خــالف فقهــي بــن الشــيخ الكــريك والشــيخ القطيفــي يف هــذه 

ــة السلطان/الشــاه،  ــة مســائل أخــرى، كقبــول هدي املســألة)3(، مــع جمل

ــا. ــر له ــريكّ، ونظّ ــا الك ــي وقبله ــا القطيف ــي رفضه الت

ــنَّة: اتبــع الصفويــون سياســة تحويــل أهــل  2- موقفهــم مــن أهــل السُّ

ــن  ــة، ع ــب الدول ــم إىل مذه ــن مذهبه ــذاك- ع ــة آن ــنَّة -األغلبي السُّ

طريــق الدعايــة والتبشــر املذهبــي يف املــدن والقــرى واألقاليــم، 

ــل:  ــدة، مث ــة الجدي ــة بالُهِويَّ ــاّم للدول ــغ الســمت الع ــق صب وعــن طري

»إصــدار الشــاه أوامــره بإدخــال اســم األمئــة االثنــي عــر يف خطبــة 

ــه«، و»حــي عــى  ــا ويّل الل ــاريت »أشــهد أّن عليًّ الجمعــة، وإدخــال عب

ــاجد  ــة مس ــذا األذان يف بقي ــم ه ــل«، إىل األذان«)4(، وُعّم ــر العم خ

البــالد. رغــم أّن هــذه الزيــادات مل يــرَض بهــا تاريخيًّــا وفقهيًّــا 

ــع »الغــالة  جاهــر علــاء الشــيعة ومراجعهــم، واعتروهــا مــن صني

ــه«)5(. ــم الل ــة لعنه واملفوض

ــاول  ــي ح ــة الت ــوات املذهبي ــاق الخط ــبب إخف ــاه أّن س ورأى الش

ــن: األول  ــر يف أمري ــاعيل، ينح ــاه إس ــل الش ــا قب ــض تفعيله البع

خــوف أصحابهــا مــن الرعيــة والســخط الشــعبي، والثــاين: عــدم 

ــاس)6(. ــن الن ــب ب ــكايف للمذه ــج ال الرتوي
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ــق  ــن الســببن، عــن طري ــادى الشــاه إســاعيل هذي ــد تف ــذا فق ل

تأســيس مؤسســة دينيــة كبــرة تديــن لــه بالــوالء، وكان مــن أهدافهــا 

ــاه  ــارة الش ــاس«، بعب ــن الن ــب ب ــكايف للمذه ــج ال ــية »الرتوي الرئيس

إســاعيل. أّمــا الســبب الثــاين الــذي رآه الشــاه مــن أســباب اإلخفــاق، 

ــادى يف  ــه مت ــعبي«، فإنّ ــخط الش ــة والس ــن الرعي ــوف م ــو »الخ وه

اســتعال القــّوة املفرطــة ليضمــن عــدم بــروز أّي بــوادر لســخط 

النــاس وغضبهــم، لدرجــة أزعجــت الفقيــه الشــيعي املقــرب مــن الشــاه 

الشــيخ الكــريك، فعندمــا أمــر الشــاه بقتــل شــيخ اإلســالم التفتــازاين، 

ــه  ــل ألمكــن أن نقــي علي ــو مل يُقت غضــب الكــريك وقــال للشــاه: »ل

بالحجــج والراهــن، ويلــزم بإذعانــه جميــع بــالد مــا وراء النهــر«)7(. 

ويبــدو أّن هــذه السياســة العنيفــة هــي التــي جعلــت بعــض املؤرخــن 

ينســب الصفويــن إىل مــا ســّموه »التشــيع القزلبــايش«)8(، أو »التشــيع 

ــى نســبتهم إىل »املجــون  ــي، أو حت الصفــوي« كــا فعــل عــي رشيعت

والســكر والعربــدة« وأّن املذهــب الشــيعي بــراء منهــم، كــا قــرر بعــض 

ــن)9(. ــن املعارصي ــن اإليراني املفكري

ــدى  ــرتاتيجية ل ــة اس ــة مبثاب ــذه السياس ــت ه ــال كان ــى أي ح ع

الشــاه ونظامــه اعتقــاًدا منــه أّن هــذا هــو الضامــن الوحيــد الســتقرار 

حكمــه قبــال التهديــدات الداخليــة والخارجيــة. وقــد حــاول أن ينقــل 

هــذه السياســة إىل العــراق نفســه، فحســب أحــد املؤرخــن العراقيــن 

ــل  ــل وأعم ــًة: »أعــاد القت ــداد ثاني ــا دخــل بغ ــإّن الشــاه إســاعيل مل ف

ــم، وغــاىل يف االنتصــار  ــك به ــنَّة والنصــارى، وفت الســيف بأهــل السُّ

ــنَّة، حتــى إنــه  ملذهــب الشــيعة، وبالــغ يف اضطهــاد َمــن بقــي مــن السُّ

أجــر كثريــن منهــم عــى التشــيُّع«)10(.
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ــة  ــن قامــت عليهــا الدول ــن مهمَّ ــا تجاهــل مرتكزي وال ميكــن هن

ــة  ــذ بداي ــت من ــي متأسس ــيعية الت ــارصة: الش ــة واملع ــة الحديث اإليراني

ــن.  ــد البهلوي ــت يف عه ــي متأسس ــية الت ــن، والفارس ــم الصفوي حك

ــرازات  ــم، وهــي نتيجــة إف ــة عــى الفه ــة عصيَّ ــا بطريق ــزج بينه وُم

ــدة، ومتشــابكة، وال مُيكــن رجعهــا  ــة عدي ــة واجتاعي سياســية ومذهبي

ــوَّرة. ــددات ُمس ــد، أو مح ــل واح إىل عام

ــًدا  وكان موقــف املؤسســة الدينيــة الشــيعية الرســمية واألهليــة موحَّ

إزاء اآلخــر املذهبــي، فــكال الخطــن ينتمــي إىل نفس املدرســة التقليدية 

ــمت  ــنَّة كالس ــل السُّ ــاه أه ــددة تج ــرة متش ــذ ن ــي تتخ ــة، الت الفقاهي

الغالــب للمــدارس التقليديــة عموًمــا. ومل تُكــن اإلصالحيــة الشــيعية قــد 

ظهــرت أو قويــت شــوكتها بعــد، بخطابهــا اإلصالحــي واملعتــدل كثــرًا 

ــار  ــة، إذ إّن التي ــة األصولي ــة التقليدي ــة باملدرس ــات مقارن ــاه األقلي تج

اإلصالحــي مبعاملــه قــد تبلــور وتشــكل منــذ أحــداث التنبــاك والثــورة 

الدســتورية.

نَّة يف إيران ما بعد ثورة 1979م ثانًيا: أهل السُّ

ــة،  ــات الديني ــع األقلي ــوي كان وض ــا بهل ــد رض ــاه محم ــد الش يف عه

ــة الحقــوق السياســية  ــة مــن ناحي خصوًصــا الســّنية منهــا، ســيئًا للغاي

ــاركت يف  ــا وش ــب بحقوقه ــات تطال ــت األقلي ــذا كان ــة، ل واالجتاعي

الثــورة مــع باقــي فصائــل الشــعب أمــاًل يف أن تغــّر الثــورة أوضاعهــم.

وبعــد الثــورة ُدســرِتَت مظلوميتهــم، وكان بإمــكان الثــورة اإليرانيــة 

ــم  ــن هوياته ــر ع ــّض النظ ــن -بغ ــع اإليراني ــى لجمي ــّكل ملتًق أن تش

الطائفيــة- تحــت دولــة وطنيــة جامعــة. لكــن نّصــت املــادة 12 عــى أّن 
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ــا  ــا للمذهــب الجعفــرّي االثن ــران الرســمي طبًق ــن إي اإلســالم هــو دي

ــدأ »غــر قابــل للتغيــر إىل األبــد«)11(. عــري، وأّن هــذا املب

ــس  ــة رئي ــة وُهِويَّ ــة الدول ــد ُهِويَّ ــة إىل تحدي ــن حاجــة ماسَّ ومل تُك

إن هــذه  بــل  االثنــا عريــة«،  اإلماميــة  بـ»الشــيعية  الجمهوريــة 

ــرتض  ــن املف ــذي م ــد ال ــام الجدي ــع النظ ــع واق ــة م ــة متناقض الُهِويَّ

ــي الفقــه والعدالــة بــداًل مــن  أن يقــوم عــى الشــورى ويكتفــي برطَ

ــي  ــتور الت ــوَّدة الدس ــن أن مس ــم م ــى الرغ ــّص)12(، وع ــة والن العصم

أعّدهــا الخمينــي يف منفــاه بباريــس كانــت تنــّص عــى شــيعية رئيــس 

ــا للمذهــب، فــإن مســوَّدة  الجمهوريــة وتشــرتط أن يكــون مرّوجًّ

الدســتور اإليــراين يف صورتهــا األوىل التــي ناقشــها مجلــس الخــراء 

عنــد وضــع الدســتور اإليــراين مل تشــتمل عــى بنــود تنّص عــي اإلقرار 

باملذهــب الشــيعي كمذهــب رســمي للدولــة وال اشــرتاط أن يكــون رئيس 

ــل آيــة اللــه حســن منتظــري  الجمهوريــة شــيعي املذهــب)13(، لكــن تََدخَّ

-رئيــس مجلــس الخــراء يف ذلــك الوقــت- إلقــرار بنديــن مهمــن كان 

لهــا أثــر ســلبي كبــر عــى الدولــة اإليرانيــة، إذ ثبّــت األصــل الثــاين 

عــر، واألصــل الخامــس عــر بعــد املئــة، اللذيــن ينصــان عــى ُهِويَّــة 

ــة. وأدرك حســن منتظــري هــذا  ــس الجمهوري ــة ورئي ــة اإليراني الدول

ــنَّة الرافضــن  الخطــأ الجســيم يف مــا بعــد، فوعــد زعــاء أهــل السُّ

ـة مبراجعــة هــذه البنــود يف أي تعديــالت دســتورية  لــرط الُهِويَـّ

قادمــة)14(، وهــو مــا مل يحــدث إذ أُقيــل مــن منصبــه قُبيــل تعديــالت 

1989م، وبقيــت املــواّد عــى مــا هــي عليــه، وازدادت عمليــات مالحقــة 

ــنَّة، الذيــن يبلــغ تعدادهــم عــى أقــل التقديــرات وفــق  أهــل السُّ

بعــض املحســوبن عــى إيــران نحــو ســتة ماليــن نســمة)15(، وبعــض 
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ــن  ــرتاوح ب ــنَّة ت ــات األخــرى يشــر إىل أّن نســبة أهــل السُّ اإلحصائي

ــبة  ــن النس ــر ع ــّض النظ ــراين)16(. وبغ ــعب اإلي ــن الش 10% و20% م

ــك  ــع ذل ــنَّة م ــإّن أهــل السُّ ــة، ف ــا الدول ــي تتحفــظ عليه ــة الت الحقيقي

ــة وحقــوٍق مســلوبة. ــه مــن مظلومي بقــوا عــى مــا هــم علي

وعــى كّل حــال فــإّن دســرتة تلــك املظلوميــة رّســخها املرشــد 

ــد  ــد الحمي ــوي عب ــني مول ــم الس ــه الزعي ــل إلي ــا أرس ــايل عندم الح

ــنَّة، ويف خطــوة غــر  رســالة طالبــه فيهــا برفــع التمييــز ضــّد أهــل السُّ

ــذي مــن  ــا أن اإلطــار ال ــي برســالة عــّد فيه ــه خامنئ مســبوقة رّد علي

ــنَّة  ــل السُّ ــّد أه ــز ض ــع التميي ــه لرف ــؤولون وفق ــل املس ــرر أن يعم املق

هــو »التعاليــم الدينيــة والدســتور«)17(. أي إّن املرشــد تَحاكَــَم إىل نفــس 

ــاء،  ــته لإلقص ــبب مأسس ــنَّة بس ــل السُّ ــه أه ــكو من ــذي يش ــتور ال الدس

ــي  ــم الفقه ــض الفه ــي مح ــي ه ــة الت ــة املذهبي ــم الديني وإىل التعالي

ــه. ــه في ــف غــره مع ــذي قــد يختل ال

ورّد مولــوي عبــد الحميــد عــى رســالة خامنئــي قائــاًل: »إننــا نتوقــع 

مــن املجلــس األعــى لألمــن القومــي إبــالغ أمــر املرشــد لــكل أجهــزة 

ــس أن  ــع مــن الرئي ــا نتوقّ ــذ. إنن النظــام ومؤسســاته مــن أجــل التنفي

يُشــّدد عــى املســؤولن بشــأن تنفيــذ العــدل ورفــع التمييز بشــكل رسيع، 

ــوا  ــروق، وأن ال يخضع ــز وف ــراد الشــعب متيي ــن أف ــون ب ــى ال يك حت

للضغــوط املحليــة املوجــودة يف بعــض الــوزارات واإلدارات«)18(. أي إّن 

مولــوي عبــد الحميــد رّد عــى املرشــد محتميًــا بنفــس الدســتور، مذكـّـرًا 

ــز  ــع التميي ــة، ورف ــن العدال ــدث ع ــي تتح ــتور الت ــواّد الدس ــاه مب إي

بســبب الديــن واملذهــب.
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ويف نفــس الســياق فقــد طالبت األقليــات املذهبية والدينيــة والعرقية 

بتعديــل البنــود الدســتورية التــي متيــز بــن املواطنــن اإليرانيــن عــى 

ــم)19(.  ــاواة بينه ــى املس ــة ع ــّص رصاح ــي وال تن ــد الدين ــاس املعتق أس

ونالحــظ أن األقليــات حاولــت تفعيــل بعــض املــواد الدســتورية املعطلــة، 

ــة  ــخة للطائفي ــود املرس ــض البن ــر بع ــت تغي ــت حاول ــس الوق ويف نف

والتمييــز ضّدهــم، والتــي يتدثــر بهــا القــادة اإليرانيــون.

وقــد اتبــع النظــام اإليــراين بعــض السياســات املذهبيــة تجــاه أهــل 

ــنَّة، مَتثَّــل يف النقــاط التاليــة: السُّ

1- سياسة النظام تجاه الرموز السنّية

ــنَّة بســبب اســتكال  بعــد نجــاح الثــورة اإليرانيــة غضــب األكــراد السُّ

سياســات تهميشــهم وحرمانهــم مــن الــروة والدولــة، ورغم مشــاركتهم 

يف الثــورة وحفاوتهــم بهــا، مل مينحهــم الخمينــّي الحريــة لتعليــم 

اإلســالم الســني، ومل يســمح للســّنة بــأن يكــون لهــم مســجد يف طهران، 

أو باســتخدام عوائــد البــرتول الكردســتاين يف مناطقهــم)20(.

ــا  ــران، غاضبً ــنَّة يف إي ــادات السُّ ــي زاده، أحــد قي وكان أحمــد مفت

ا مــن الخمينــّي بســبب مــا ســاه »نكوًصــا للوعــود التــي وعدهــم  جــدًّ

ــوه يف  ــوام، ووضع ــرة أع ــدة ع ــام 1982م مل ــل ع ــا«)21(، فاعتُق إياه

ــداًل،  ــوف معت ــتطيع الوق ــث ال يس ــف بحي ــرت ونص ــا م ــة ارتفاعه زنزان

ــم جســده، وأفــرج عنــه يف  وتكــرت عظامــه مــرة تلــو أخــرى وتَحطَّ

ــَب  ــد أن أُصي ــبوعن بع ــه بأس ــراج عن ــُويّف بعــد اإلف ــم ت 1993م، ث

بالعمــى، ومــع ذلــك الحقــت الســلطات بعــض مشــاركيه وقتلتهــم، خوفـًـا 

ــع حــول ذكــراه)22(. مــن التجمُّ
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هــذا املنهــج مل يتوقــف عنــد مفتــي زاده، بــل هــو قائــم ومســتمّر 

حتــى اليــوم مــع أّي رمــز مُيكــن أن يشــّكل كتلــة صلبــة لتجمــع األقليات 

ــنَّة يف  أو شــحذهم للمطالبــة بحقوقهــم. فقــد طالــب زعيــم أهــل السُّ

ــي  ــراين عــي خامنئ ــد املرشــد اإلي ــد الحمي ــوي عب ــران الشــيخ مول إي

بوقــف أوامــر رسيــة أصدرهــا رئيــس الســلطة القضائيــة الســابق صادق 

ــن  ــنَّة املدان ــجناء السُّ ــّق الس ــدام بح ــات اإلع ــذ عملي ــاين بتنفي الريج

ــا لهــا قبــل تصويــت الرملــان عــى  بتهريــب املخــدرات، وذلــك تريًع

ــوي: »إّن  ــال مول ــن. وق ــّد املهرب ــدام ض ــات اإلع ــف عملي ــرار بوق ق

ــة  ــدن مختلف ــنَّة يف م ــن السُّ ــن املواطن ــدد م ــات األخــرة لع اإلعدام

بإيــران واملدانــن بقضايــا تتعلــق باملخــدرات مــن األســباب التــي تقّوي 

احتــال صحــة وجــود أوامــر رسية مــن رئيــس الســلطة القضائيــة«)23(.

ــد  ــار، فق ــنة الكب ــن الس ــال الدي ــمل رج ــات لتش ــدت املضايق وتع

ــي  ــران، مفت ــدان، غــريب إي ــن يف هم ــة رجــال الدي اســتدعت محكم

الســنة يف كردســتان، الشــيخ كاك حســن أمينــي ووجهــت إليــه ثــالث 

ــة ضــّد النظــام،  ــام ضــّد النظــام، والدعاي ــرأي الع ــم: تحريــض ال ته

ــد أدان  ــنة. وق ــيعة والس ــن الش ــة ب ــاّم وزرع الفتن ــرأي الع ــارة ال وإث

رئيــس املجمــع الفقهــي يف كردســتان التهــم املوجهــة إىل مفتــي أهــل 

ــة)24(. ــة والكاذب ــم امللفق ــا بالته ــا إياه ــتان واصًف ــنَّة يف كردس السُّ

ــي أهــل  ــاد مفت ــة أشــُهر مــن انتق ــد ثالث ــال بع وجــاء هــذا االعتق

ــويل  ــنَّة مــن ت ــع السُّ ــا متن ــا بأنه ــات الشــيعية واتهامه ــنَّة للمرجعي السُّ

مناصــب حكوميــة. ويف تعليقــه عــى رســالة وجههــا النــواب الســنة يف 

الرملــان اإليــراين إىل الرئيــس حســن روحــاين طالبــوه فيهــا بتخصيص 



10

مقاعــد لهــم يف الحكومــة بعــد اســتقالة ثالثــة وزراء، قــال: »إّن حــل 

مشــكلة األقلّيــات ليــس مــن صالحيــات روحــاين، ومــن ثــّم فتحقيــق 

مطالــب الســنة ال ميكــن بالرســائل«)25(.

ويف رســالة للشــيخ عبــد الحميــد إىل آيــة اللــه محســن آرايك 

األمــن العــاّم ملجمــع التقريــب، جــاء فيهــا لفــت نظــره إىل االعتقــاالت 

ــنَّة: »اســتدعاء علــاء أهــل  العشــوائية واملسيَّســة ضــّد رمــوز أهــل السُّ

ــنَّة واعتقالهــم يف الســنوات األخــرة، واملشــكالت األخــرى املذكورة،  السُّ

ــا لهــم  ــا مرقً ــروا أفًق ــزواء، وأن ال ي ــنَّة تشــعر باالن ــت أهــل السُّ جعل

ــدة  ــق الوح ــيئة يف تحقي ــاًرا س ــرتك آث ــة ت ــذه القضي ــم، وه وألوالده

ــالمية«)26(. ــّوة اإلس واألخ

ومل يقتــر األمــر بطبيعــة الحــال عــى مالحقــة الرمــوز واعتقالهم، 

ــد  ــعبية والقواع ــن الش ــمل الحواض ــّد ليش ــل امت ــم، ب ــجن بعضه وس

ــة)27(. الجاهري

ــران نجــد  ــة يف إي ــي ترصــد األحــداث األمني ــر الت ــع التقاري وبتتبُّ

أّن مالحقــة العنــارص الســنية والكرديــة واألقلّيــات بصفــة عامــة 

اســرتاتيجية ممنهجــة لــدى الســلطات اإليرانيــة، وعــى ســبيل املثــال: 

أعدمت الســلطات اإليرانية 25 ُســنِّيًّا من األكراد يف أغســطس 2016م، 

وأشــارت أرس الشــهداء إىل أنّهــم تعرضــوا ألســاليب وحشــية وبربريــة 

قبــل إعدامهــم، وكان مــن بــن املعدمــن حســن أمينــي مديــر مدرســة 

اإلمــام البخــاري للعلــوم الدينيــة يف ســنندج واملفتي والقــايض الرعي 

ــة)28(. ويف نفــس الشــهر شــهدت محافظــة خوزســتان يف  لهــذه املدين

جنــوب غــريب إيــران ثــالث حــاالت إعــدام مــن عــرب األحــواز، بتهمــة 
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ــا مالحظــة أّن أحــكام اإلعــدام تصــدر ضــّد  اإلرهــاب)29(. وينبغــي هن

ــم، ودون أي  ــن املته ــاع ع ــة للدف ــات حقوقي ــن دون أي ضان املتهم

إجــراءات تَقــاٍض طبيعيــة، بــل إن االعتقــال يكــون أشــبه باالختطــاف 

ــا دون  ــتن، وأحيانً ــة أو جلس ــدام يف جلس ــم باإلع ــدور الحك ــم ص ث

ــام  ــة يف ع ــا اإليراني ــة العلي ــدرت املحكم ــد أص ــن. فق ــاع املتهم س

2013م حكــًا بإعــدام عــدد مــن الناشــطن العــرب األحوازيــن، وقــد 

أعــرب االتحــاد األوريب عــن موقــف رافض لهــذه اإلعدامــات، فأعربت 

كاتريــن أشــتون ممثلــة االتحــاد األورويب الســامية للشــؤون الخارجيــة 

آنــذاك، عــن قلقهــا مــا يحــدث للناطقــن باللغــة العربيــة يف إيــران، 

قائلــة: »تقلقنــي تقاريــر تقــول إن هــؤالء الرجــال مل مُيَنحــوا محاكمــة 

ــة  ــلطات اإليراني ــر الس ــرتاف. أذكّ ــى االع ــوا ع ــم أُرِغم ــة وإنه عادل

ــة  ــق بحاي ــا يتعل ــدويل، وال ســيا م ــون ال ــا مبوجــب القان بالتزاماته

الحقــوق املدنيــة، والسياســية لألقليــات اإلثنيــة. ومــن منطلــق موقــف 

ــّرر  ــدام أك ــم اإلع ــه بخصــوص حك ــب ومبادئ ــاد األورويب الصل االتح

مناشــديت إيــران بوقــف اإلعدامــات املقــررة كلهــا«)30(.

ــات  ــة إعدام ــلطات اإليراني ــَذت الس ــر 2016م نّف ــا يف أكتوب وأيًض

جاعيــة ضــّد مــن ســّمتهم االنفصاليــن األكــراد، وكذلــك ضــّد عــدد 

ــنَّة)31(. مــن أهــل السُّ

ــة املشــاركن يف  ويف نوفمــر 2016م اســتدعت الســلطات اإليراني

ــنَّة الــذي أقيــم يف  االجتــاع الرابــع للمجمــع الفقهــي لعلــاء أهــل السُّ

ــلطات  ــث اســتجوبتهم الس ــران، حي ــة غــرب إي ــة ســنندج الكردي مدين

ــة التآمــر عــى األمــن القومــي،  ــة بتهم ــة القضائي ــم باملالحق وهّدَدته
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َدت بتقدميهــم إىل املحكمــة الخاصــة برجــال الديــن -ســيئة  وهــدَّ

الســمعة- ومــن ثــّم الحكــم عليهــم بالســجن ملــدد طويلــة حــال اشــرتكوا 

ــل هــذه االجتاعــات)32(. مــرة أخــرى يف مث

قوبــل هــذا القمــع الشــديد املتواصــل كثــرًا مبظاهــرات ال تنقطــع، 

ال ســيا وأّن النســاء واألطفــال مل يســلموا مــن قمــع الســلطات)33(، ومل 

ــة  ــويه اإلعــالم الرســمي للدول ــن تش ــا م ــلم عــرب األحــواز عموًم يس

ــن  ــادل م ــف املتب ــض العن ــرات إىل بع ــّر املظاه ــا تنج ــم)34(، وأحيانً له

الطرفــن: قــوات األمــن واملتظاهريــن)35(، كذلــك أّدت تلــك السياســات 

القمعيــة إىل تشــكُّل مجموعــات مســلَّحة تحرُّريــة تعمــل ضــّد الســلطة 

ــوري يف فــرتات  ــة، وقــد اخرتقــت مواقــع مهمــة للحــرس الث اإليراني

ــة)36(. متقارب

ل الرموز السنية 2- سياسة النظام تجاه تنقُّ

ــال  ــاه انتق ــة تج ــراءات صارم ــط وإج ــرايّن ضواب ــام اإلي ــع النظ وض

ــنَّة بــن املــدن واملحافظــات اإليرانيــة،  وســفر مشــايخ وأعيــان أهــل السُّ

إذ يجــب عــى َمــن يريــد الســفر الحصــول عــى موافقــة أمنيــة. عــى 

ســبيل املثــال منعــت هــذه اإلجــراءات حضــور إمــام جمعــة الســنة يف 

ــايل  ــي أله ــم الرع ــج، والحاك ــن غرغي ــد حس ــدان محم ــة زاه مدين

ــاركتهم  ــنَّة ملش ــن السُّ ــاء الدي ــض عل ــي، وبع ــن أمين ــتان حس كردس

يف إقامــة مؤمتــرات طــالب مــدارس العلــوم الدينيــة يف بلوشســتان. 

وقــد اعــرتض رجــال الديــن الســنة عــى هــذه اإلجــراءات)37(. وقــال 

ــاء  ــّق لعل ــن ال يح ــا، لك ــة بداخله ــي الحري ــران تّدع ــج: »إن إي غرغي

الســنة املشــهورين الســفر إىل كل املحافظــات. ومــع انتهــاء مؤمتــرات 
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الطــالب يف بلوشســتان فــال الســاء انطبقــت عــى األرض، وال تَغــرَّ 

ــوا  ــم أن ال يعمل ــزاء عليه ــن األع ــة، لك ــن الدول ــّل بأم ــام، وال أُخ النظ

ــة،  ــة للغاي ــة دون أمــور قانوني ــا ألوهامهــم، ويجــب عــدم الحيلول وفًق

وعــدم التســبب يف خلــل يف األمــن، كــا ال ينبغــي مصــادرة الهويــات 

ــة زاهــدان، ألّن هــذا األمــر  ــد دخولهــم مدين ــة للمواطنــن عن الوطني

غــر قانــويّن، ويــؤدي إىل الرعــب والخــوف بــن املواطنــن«. وقــال 

ــه ال  ــدان، ألن ــفره إىل زاه ــت س ــتخبارات منع ــي إّن »وزارة االس أمين

يُســمح لعلــاء الســنة يف إيــران بالســفر إىل املحافظــات واملــدن 

الســنية، وال تســمح لهــم وزارة االســتخبارات بالتجمــع أو اللقــاءات 

ــدان  ــا ســافر إىل زاه ــك عندم ــه كذل ــض علي ــد قُب ــم«. وق ــا بينه في

ــة،  ــوم املكي ــالب دار العل ــج ط ــم تخري ــارك يف مراس يف 2009م، ليش

وأُفــِرَج عنــه بعــد عــرة أيــام، وُمنــع مــن الســفر إىل زاهــدان. وقــال 

ــنَّة يف زاهــدان الشــيخ عبــد الحميــد إســاعيل  إمــام وخطيــب أهــل السُّ

زهــي إن ســلطات بــالده متنــع بعــض علــاء الســنة مــن الســفر داخــل 

وخــارج البــالد. وقــال: »إّن الســفر بحريــة داخــل البــالد مــن حقــوق 

املواطنــة، وال ميكــن منــع أحــد مــن الســفر إىل أي محافظــة أخــرى، 

والدســتور مل مينــح أي مؤسســة حــق املنــع. إن الســنة مل يُكــن لديهــم 

ــن  ــم الدســتور، وهــم ل ــا له ــي منحه ــك الت ــب أكــر مــن تل أي مطال

ــى  ــالوة ع ــذا ع ــالد«)38(. ه ــتور الب ــف دس ــال تخال ــأي أفع ــوا ب يقبل

ــنَّة، وتقصــر الســلطة يف حايتهــم)39(. اغتيــال بعــض مشــايخ أهــل السُّ

ــالد وإحــالل  ــر دســتور الب ــنَّة بتغي ــل السُّ ــوز أه ــب رم ــك طال لذل

ــات)40(. ــن واألقلي ــوق املواطن ــرتم حق ــه يح ــر محل ــتور آخ دس
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نَّة 3- سياسة إيران تجاه بناء مساجد أهل السُّ

ــد دور  ــاء أو تجدي ــاه بن ــح تج ــت واض ــة تعن ــلطات اإليراني ــدى الس ل

ــا مســجد  ــس فيه ــران لي ــة طه ــنَّة. فمدين ــادة، ال ســيا ألهــل السُّ العب

ــنَّة. قــد يكــون فيهــا زوايــا صغــرة، بيــد أّن املســاجد  واحــد ألهــل السُّ

الجامعــة التــي تُصــىَّ فيهــا الجمعــات واألعياد ال تســمح بها الســلطات. 

ــنَّة -كــا بينَّــا  وقــد يُفَهــم هــذا يف ســياق منــع تنقــالت علــاء أهــل السُّ

ــم وتنســيقهم  ــم ولقاءاته ــا مــن اجتاعاته يف العنــر الســابق- خوفً

يف مــا بينهــم.

ــران  ــجد طه ــزاء مس ــر أج ــة آخ ــلطات اإليراني ــت الس ــد هدم وق

ــجد  ــدم املس ــة ه ــة اإليراني ــررت الحكوم ــنَّة)41(، وب ــل السُّ ــد أله الوحي

بأســباب إداريــة)42(. ورّصح الســفر األردين يف طهــران بــأّن أهــل 

ــنَّة يُحرَمــون مــن صــالة الجمعة، حتــى الســفراء والدبلوماســين)43(،  السُّ

وحســب قولــه فقــد »كنــا نصــي صــالة الجمعــة يف امللحقيــة الســعودية، 

يف مــكان مثــل الجــراج فُــرش يك نصــي فيــه الجمعــة، باعتبــار 

الخطبــة باللغــة العربيــة، وهــذا للدبلوماســين وعائالتهــم فقــط، وليس 

ــب  ــة يطل ــن اإلدارة اإليراني ــوث م ــاء مبع ــاس. وج ــة الن ــا لعام مفتوًح

ــا ال نــؤّذن يف الشــارع وال نقــول  ــق هــذا املســجد، مــع أنن ــا أن نغل من

للنــاس تعالــوا صلــوا معنــا! قــال: يجــب أن تصلــوا يف مســجد جامعــة 

ــود،  ــا لليه ــارى، وكنيًس ــس للنص ــران كنائ ــأن يف طه ــًا ب ــران، عل طه

ــة  ــاك كراهي ــران؟! هن ــنَّة يف طه ــل السُّ ــجد أله ــد مس ــم ال يوج فل

ــّنّي. وهــذا  ــريّب ويكرهــك كُس ــاريس، فيكرهــك كع ــد الف ــريب بالبع للع

ــدول، إذا كان جــزء مــن شــعبك ســنيًّا، وجــزء  ليســت مــن سياســة ال
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مــن شــعبك كرديًّــا، فالــدول التــي تريــد النهضــة تلــّم كل أبنــاء شــعبها. 

وموضــوع الفئويــة أو الطائفيــة هــذا موضــوع قاتــل للــدول. وإذا 

كان خامتــي وهــو رجــل مهــذب يذهــب إىل أمريــكا مــن أجــل حــوار 

الحضــارات، إذا كان حــوار الحضــارات يجعلنــا نتحــاور مــع النــراين 

ومــع اليهــودي ومــع البــوذي، فــاألوىل الحــوار فيــا بيننــا، عــى األقــل 

ــران«)44(. يف داخــل إي

وقــد اســتنكرت املؤسســة الدينيــة الســنية ممثلــة يف األزهــر الريف 

هــدم الســلطة اإليرانيــة مســجد الســنة الوحيد يف إيــران)45(.

وانتقــدت منظمــة هيومــان رايتــس ووتــش يف تقريرهــا لســنة 

2015م، منــع الســلطات اإليرانيــة بنــاء مســجد للســنة يف طهــران)46(.

ويف تقريــر املنظمــة لعــام 2013م اتهمــت الســلطات اإليرانيــة 

بعــدم الســاح للســنة ببنــاء املســاجد وعــدم الســاح لهــم بصــالة عيــد 

ــى)47(. األضح

ــنَّة مــن دور العبــادة، بــل فّعلوا  ومل يكتــِف اإليرانيــون مبنــع أهــل السُّ

ــران. وكــا  ــوا يف آخــر مســجد بطه سياســة هــدم املوجــود، كــا فعل

ــث هدمــت الســلطات  ــة تشــابهار مؤخــرًا)48(، حي ــوا مبســجد مدين فعل

ــنَّة يُعــرف باســم مســجد جعفــر الصــادق  اإليرانيــة مســجًدا ألهــل السُّ

يف منطقــة كــوررس مبدينــة تشــابهار. ووفًقــا للمعلومــات املحليــة، يبلــغ 

عمــر هــذا املســجد نحــو 15 عاًمــا، ويقــع يف منطقــة كــوررس مبدينــة 

تشــابهار. وأغلــق الضبــاط الطــرق كافــة املؤديــة إىل املســجد ومل 

يســمحوا ألحــد بالدخــول يف أثنــاء عمليــة الهــدم، ورفعــوا املحتويــات 

كافــة املوجــودة باملســجد حتــى ال تُصــوَّر. وطريقــة هــدم مســجد 
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تشــابهار تُشــبه كثــرًا طريقــة هــدم مســجد الشــيخ فيــض التابــع ألهــل 

ــنَّة يف مدينــة مشــهد، وكذلــك هــدم املدرســة الدينيــة لإلمــام أبــو  السُّ

ــات الهــدم عقــب إغــالق الطــرق  ــت عملي ــل، حيــث متّ حنيفــة يف زاب

ــة إىل املســاجد)49(. املؤدي

الســؤال الــذي قــد يطرحــه بعــض الشــيعة أو بعــض دعــاة التقريــب: 

ــنَّة يف مســاجد الشــيعة؟ وقــد أجــاب أحــد علــاء  ملــاذا ال يُصــيِّ السُّ

الســنة يف إيــران عــن هــذا الســؤال بقولــه: »قــد خلــت طهــران مــن 

ــنَّة، وكل املســاجد فيهــا للشــيعة وحدهــم، فالنــاس يف  مســجد وحيــد للسُّ

الغــرب ينظــرون إىل املســاجد عــى أنهــا ال فــرق بينهــا، لكّنــه بــنَّ أّن 

ــّني عــى ســبيل املثــال ال يســتطيع تدخن ســيجارة يف املســجد بينا  السُّ

يفعــل الشــيعة ذلــك، والصلــوات أيًضــا يختلــف عددهــا، فبينــا يصــي 

ــنَّة خمــس صلــوات كل  ــا فالصــالة عنــد السُّ الشــيعة ثــالث مــرات يوميًّ

ــالث  ــالة إال ث ــح للص ــاجد ال تُفت ــن أن املس ــنيون م ــكو الس ــوم، ويش ي

ــم مســاجدهم الخاصــة  ــك وجــَب أن تكــون له ــوم، لذل مــرات يف الي

ليتمكنــوا مــن أداء الخمــس املكتوبــة«)50(.

ــادة  ــاجد ودور عب ــاء مس ــإّن بن ــوارق ف ــن ف ــو مل تك ــى ل ــن حت لك

مــن حقــوق األقليــات التــي نّصــت عليهــا الدســاتر ومواثيــق حقــوق 

ــان. اإلنس

املــدن، الحكومــة  وطالــَب بعــض أعضــاء الرملــان، ومجالــس 

بالســاح للســّنة ببنــاء دور عبــادة لهــم يف طهــران، ويف عمــوم إيــران 

دون قيــود، إال أن الحكومــة تعتــر أّن املصليــات كافيــة، وتتعامــل مــع 

ــكار)51(. ــوع مــن التجاهــل واإلن ــة بن األزم
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نَّة واملناصب السيادية 4- أهل السُّ

ــن  ــون م ــالمية، يُحرَم ــورة اإلس ــد الث ــا بع ــران م ــنَّة يف إي ــل السُّ أه

املناصــب الحكوميــة املهمــة، ويُحرَمــون مــن العمــل يف األجهــزة 

التهميــش  سياســات  انتقــاد  ويف  النافــذة.  واألماكــن  الســيادية 

والحرمــان يقــول رجــل الديــن الســني مولــوي عبــد الحميــد: »نتوقــع 

ــنة يف مناصــب  مــن الرئيــس روحــاين تعيــن أشــخاص مــن السُّ

مهمــة، لهــذا صّوتنــا لــه«، وقــال إن الســنة يشــّكلون 75% مــن ســكان 

محافظتــي سيســتان وبلوشســتان، ورغــم ذلــك فــإّن منهــم 18 موظًفــا 

فقــط مــن أصــل 300 يعملــون يف إحــدى املؤسســات الحكوميــة. وقــال 

إنــه ينبغــي عــدم حرمــان املؤهلــن لــدواٍع مذهبيــة وعَقِديــة. وحســب 

رأيــه فــإنَّ هــذا التمييــز أثّــر ســلبًا عــى الزراعــة والــروة الحيوانيــة 

ــة يف  ــا مذهبي ــون يواجهــون ضغوطً ــة يف املنطقــة، فاملواطن والصناعي

املناطــق ذات األقليــة الســنية. مــن ثـَـمَّ ينبغــي للحكومــة أن تدخــل يف 

ــنَّة والشــعب، وتقبــل بروطــه بــداًل مــن التفــاوض مــع  تفــاوض مــع السُّ

ــكان)52(. األمري

وقــد اعــرتف املســؤولون اإليرانيــون أنفســهم بهــذه املظلوميــة 

ــنَّة خصوًصــا، ونــّدد محمــد  الواقعــة عــى األقليــات عموًمــا، والسُّ

خامتــي، املحســوب عــى التيــار اإلصالحــي، بهــذه الرجعــة السياســية 

والدينيــة، بقولــه: »لقــد دافــع رجــل الديــن آيــة اللــه النائينــي منــذ مئــة 

ســنة مضــت عــن حقــوق ووجــود املســيحين والزرادشــتين واليهــود 

ــع وجــود غــر  ــوم متخلفــة ومتن ــران الي يف الرملــان، يف حــن أن إي

ــة«)53(. ــس املدين ــى يف مجل ــلمن حت املس
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وانتقــد حســن روحــاين -املحســوب عــى املعتدلــن- أيًضــا سياســة 

ــا والســنة خصوًصــا، واعــرتف  ــات عموًم ــار املحافــظ تجــاه األقلي التي

ــنَّة يف  ــن السُّ ــض تعي ــت ترف ــة كان ــات يف الدول ــض املؤسس ــأّن بع ب

املناصــب الرفيعــة يف الدولــة)54(، إال أن تريحاتــه قوبلــت بانتقــادات 

حتــى مــن الســنَِّة أنفِســهم، ووصفــت تريحاتــه بأنهــا مجــرَّد دعايــة 

ــة. انتخابي

م روحــاين  وتســاءَل عضــو الرملــان شــهاب نــادري: متــى قــدَّ

ــل  ــن أه ــظ م ــر أو محاف ــام؟ وأّي وزي ــه أركاُن الّنظ ــخًصا ومنع ش

ــض)55(؟ ــاين وُرف ــه روح ــنَّة قّدم السُّ

ويبــدو أّن حديــث روحــاين كان ملجــرد الدعايــة االنتخابيــة بالفعــل، 

ــنَّة، ألّن  وأنّــه ال ميلــك تغيــر الوضــع القائــم ضــّد األقليــات وأهــل السُّ

هــذا امللــّف تابــع للمرشــد األعــى مبــارشة، كــا مــرَّ مــن كالم حســن 

ــاين،  ــات روح ــن صالحي ــس م ــات لي ــكلة األقلي ــل مش ــي: »إّن ح أمين

ومــن ثــّم فتحقيــق مطالــب الســنة ال ميكــن بالرســائل«)56(.

ــة  ــى بطريق ــد األع ــا للمرش ــا تابًع ــس أيًض ــه لي ــول إن ــن الق ومُيك

فيزيائيــة، ومــن ثــّم يســتطيع أن يغــر مجريــات األمــور وأوضــاع أهــل 

ــنَّة بقــرارات سياســية! األمــر يبــدو أكــر تعقيــًدا مــن ذلــك بكثــر،  السُّ

فهــذا التهميــش هــو نتاج ســنوات مــن الخطــاب األصــويل والراديكايل، 

وقواعدهــا  والحاكمــة،  الدينيــة  النخبتــان  بــه  تربــت  حتــى 

الجاهريــة، وحواضنهــا الحركيــة، وهــو جــزء مــن منظومــة أمنــاط 

التديُّــن املوجــودة، ومُيكــن وصفــه بثقافــة الدولــة، إذ إّن هــذا الخــّط 

حقيقــًة يُتــوارث منــذ عهــد الصفويــن، تحديــًدا منــذ تهجــر وإقصــاء 

ــنَّة بدايــات عهــد الصفويــن وقتــل شــيخ اإلســالم التفتــازاين،  أهــل السُّ
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حتــى هــذه اللحظــة فاملنهــج قائــم ومســتمّر، مــع اختالفــات يف 

ــى  ــع ع ــذي يق ــوم ال ــن الل ــرتاتيجيات. لك ــداف واالس ــائل واأله الوس

ــاً العمــل  عاتــق املرشــد والنخبــة الحاكمــة أنهــا مل تحــاول ولــو تدريجيّ

عــى تغيــر هــذه الثقافــة الشــائعة منــذ عهــد الصفويــن، بقــدر مــا 

ــة. ــت عــى دســرتتها ومأسســتها يف مؤسســات الدول عمل

ــذي  ــد ال ــد الحمي ــوي عب ــد إىل مول ــالة املرش ــا رس ــا آنًف ــد نقلن وق

يدعــوه فيهــا إىل التحاكُــم إىل الدســتور، أي إنــه ال نيــة حقيقيــة لــدى 

ــة، ال  ــألة األقلَِّويَّ ــك بدخــول املس ــك األوضــاع، ناهي ــر تل النظــام لتغي

ــزاز االنتخــايب،  ــراع الســيايس واالبت ــرة ال ــا، دائ ــنية منه ســيا الس

ــنَّة،  ــه ال مظلوميــة ألهــل السُّ ح روحــاين نفســه مــن قبــل بأنّ فقــد رصَّ

ففــي إحــدى زياراتــه ملحافظــة كردســتان اإليرانيــة عام 2015م، ســأله 

ــظ ســني  ــدم وجــود محاف ــباب ع ــا حــول أس ــؤااًل مفاجئً ــايّف س صح

ــة  ــة منفعل ــنية، فغضــب روحــاين ورّد بلهج واحــد يف املحافظــات الس

ــاًل: »أّي  ــران، قائ ــن الشــيعة والســنة يف إي ــرّق ب ــه ال تف ــأّن حكومت ب

ــع الســنة مــن االنضــام إىل  تفرقــة تتحــدث عنهــا؟ هــل نحــن منن

الحكومــة؟ وهــل الحكومــة تُختــزل يف مجلــس الــوزراء؟«)57(. مــع 

أنــه نفســه عــّر يف أثنــاء حملتــه االنتخابيــة عــن غضبــه مــن إقصــاء 

ــنَّة. املحافظــن للسُّ

نَّة والرصاع السيايس بني اإلصالحيني واملحافظني ثالًثا: أهل السُّ

ــنَّة اليــوم يف إيــران يف أنهــم أصبحــوا رقــًا  تكمــن مشــكلة أهــل السُّ

املحافظــن واإلصالحيــن، فيغضــب  بــن  الســيايس  الــراع  يف 

ــنَّة واألقليــات مــن  روحــاين مــن ســؤال الصحــايّف حــول منــع أهــل السُّ

حقوقهــم، ثــّم يف أثنــاء حملتــه االنتخابيــة يَتّهــم املحافظــن بإقصــاء 



20

ــألة  ــيايّس للمس ــف الس ــدى التوظي ــى م ــؤرّش ع ــذا م ــنَّة. ه ــل السُّ أه

برمتهــا، وهــو مــا يزيدهــا تعقيــًدا، ويجعلهــا خارجــة عــن أطــر الحلــول 

ــة، ألّن  ــؤولن يف الدول ــن واملس ــن املعني ــرتاتيجية م ــة واالس الحقيقي

ــن  ــة األم ــن منظوم ــون ضم ــرتض أن تك ــن املف ــات م ــائل األقلّي مس

القومــي للدولــة، فتســعى بجديــة لحــل املشــكالت، عــر الحــوار ومعرفة 

موضــع الــداء، ال أن تنحــر يف بوتقــة االبتــزاز الســيايس. وإذا كان 

ــي أن يصارحــوا  ــكان ينبغ ــر األوضــاع ف ــم تغي ــون ال ميكنه اإلصالحي

ــر ُمْكنتهــم. الشــعب والجمهــور بحــدود قدرتهــم ودوائ

ــدل إىل حــّد  ــن معت لكــن يف حــن نالحــظ أّن خطــاب اإلصالحي

ــإّن  ــم، ف ــن أو أفعاله ــاب املحافظ ــة بخط ــنة مقارن ــاه الس ــر تج كب

ــة الحاكمــة مل تســمح ألي شــخصية إصالحيــة مبارســة دورهــا  النخب

ــنَّة حقوقهــم، أو يف تفعيــل مطالبهــم وبلورتهــا، كأّن  يف منــح أهــل السُّ

ــٌد. ــر حقيقــي متعمَّ ــّف كــا هــو دون تغي ــاء املل إبق

ــب  ــن ملطال ــن الداعم ــال الدي ــة رج ــلطات اإليراني ــت الس فأقص

األقليــات، وعــى رأس هــؤالء رجــل الديــن الشــيخ محمــد طاهــر 

الخاقــاين )ت:1985م( وقــد كان لــه دور كبــر يف نجــاح الثــورة 

اإلســالمية، عندمــا أمــر بتوقُّــف عــال الحقــول النفطيــة يف عبــادان 

واملحمــرة، عــن العمــل تضامًنــا مــع الثــورة، إذ كان أغلــب العــال مــن 

ــر)58(. ــريّب كب ــع ع ــه مرج ــو نفس ــرب، وه الع

وبعــد نجــاح الثــورة طلــب الخاقــاين مــن الخمينــي عــدة مطالــب، 

أبرزهــا تأكيــد عروبــة منطقــة األحــواز كبنــد أســايس يف إثبــات حقــوق 

أهــل املحمــرة وعبــادان واألهــواز كافــة)59(.
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ــيخ  ــز الش ــة، ُحج ــلطات اإليراني ــر للس ــتتّب األم ــد أن اس ــن بع لك

الخاقــاين يف داره باملحمــرة، وهــو رضيــر، ثــّم ُحمــل إىل قــم، وُوضــع 

ــه ســنة 1986م)60(. ــى وفات ــة حت تحــت اإلقامــة الجري

ــب  ــه -حس ــت ل ــذي كان ــداري ال ــه رشيعتم ــة الل ــِيَ آي ــا أُق أيًض

ــادان  ــاء عب ــة بعل ــنجاين- صــالت وثيق ــة اإلســالم هاشــمي رفس حج

مثــل الســيد قامئــي وغــره، وكانــوا جميًعــا مــن املناضلــن ضــّد الشــاه، 

ــة  ــال رشك ــات ع ــبب انتفاض ــة بس ــزًا للمقاوم ــادان مرك ــت عب وكان

النفــط، وقــد كانــوا متنوريــن)61(. ومل يُكــن رشيعتمــداري منفتًحــا 

ــى  ــا ع ــا منفتًح ــل كان أيًض ــران، ب ــني يف إي ــر الس ــى اآلخ ــط ع فق

ــارة حســن  ــا -بعب ــا منفتًح ــكان مرجًع ــران، ف اآلخــر الســني خــارج إي

الصفــار- وأقــام عالقــات مــع املؤسســات اإلســالمية الســنية كرابطــة 

العــامل اإلســالمي، وكانــت تأتيــه الوفــود مــن العــامل اإلســالمي، وزاره 

الشــيخ أبــو الحســن النــدوي مــع وفــد مرافــق لــه يف قــم، واســتُقبلوا 

ــا، وحصــل حــوار حــول التقريــب بــن فئــات األمــة)62(. اســتقبااًل طيبً

ويف نفــس الســياق أُقــِيَ طالقــاين وحســن منتظــري وعــدد كبــر 

ــة ال  ــات نظــرة اندماجي ــن ينظــرون إىل األقلي ــن الذي ــن اإلصالحي م

إقصائيــة.

لكــن ال ميكــن القــول إن إقصــاء هــؤالء اإلصالحيــن كان ملحــض 

ــل كان  ــن، ب ــة باملحافظ ــنَّة مقارن ــل السُّ ــاه أه ــدل تج ــم املعت موقفه

ملجمــل مواقفهــم السياســية والدينيــة، التــي ارتــأى فيهــا النظــام خطــرًا 

د ُصلْبيتــه املذهبيــة والسياســية. ــدِّ يُه
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ــنَّة، ممــن  أيًضــا حمــى النظــام املراجــع املتشــددين تجــاه أهــل السُّ

ــه  ــة الل ــنَّة، فآي ــوز السُّ ــة لرم ــن، واإلهان ــّب واللع ــة السَّ ــون لغ ميارس

ــن يف  ــم، يش ــع يف ق ــر املراج ــد أك ــال، أح ــاين كمث ــد الخراس الوحي

ــى  ــنَّة، وأفت ــوز أهــل السُّ ــا عــى رم ــا رشًس ــه هجوًم إحــدى محارضات

بوجــوب نبــش قــرَي أيب بكــر وعمــر ألنهــا مدفونــان يف أرض فــدك 

ــة كل  ــإّن وظيف ــدك، ف ــب ف ــل غص ــى دلي ــال: »مبقت ــة، وق املغصوب

مســلم اآلن نبــش قــر الرجلــن، وإخــراج مــا بقــي مــن جســديها، ألّن 

الغصــَب ُمَســلٌَّم، وحكــم الدفــن يف املغصــوب وجــوب النبــش بإجــاِع 

ــارضة  ــا مح ــه أيًض ــة«)63(. ول ــذه النتيج ــدة وه ــذه القاع ــع، ه الجمي

أخــرى يقــول فيهــا: »عمــر بــن الخطَّــاب عابــد للصنــم، شــارب للخمــر، 

ــم«)64(. صاحــب نــادي احتســاء الخمــور، الجاهــل الــذي ال يعــرف التيمُّ

ــنَّة مل تقابـَـل مــن النظــام اإليرايّن  هــذه اللغــة تجــاه رمــوز أهــل السُّ

بــأي فعــل مضــاّد، كــا يحــدث مــع مــن ينتقــد رمــوز الدولــة اإليرانيــة 

كالخمينــّي والخامنئــي أو حتــى نظريــة واليــة الفقيــه.

وعــى خــالف مــا يروِّجــه النظــام مــن دعــوة إىل الوحــدة والتقريب 

بــن املســلمن، تَســرتَّ النظــام عــى هــؤالء بــل ورّمزهــم واستشــارهم، 

ت مــا  ومــن ثــّم فهــذه اللغــة أنبتــت جاعــات مــن اإلقصائيــن، وَغــذَّ

ــأر  ــام والث ــة االنتق ــي ثقاف ــورة«، وه ــرة املوت ــض »الذاك ــميه البع يُس

ــزع  ــن من ــف ع ــي تكش ــيعية، وه ــة الش ــا يف العقلي ــة بجذوره الضارب

ي روح  نفــي عليــل، يعيــش الزمــن كلــه يف التباريــح واألحــزان، ويغــذِّ

االنتقــام والثــأر ويورّثهــا مــن جيــل إىل جيــل، عــر عــدد هائــل مــن 

الطقــوس والشــعائر)65(.
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وعــى الرغــم مــن أّن النظــام يتجاهــل هــذه »املســائل الشــائكة«، 

وصــدرت فتــاوى رســمية مــن خامنئــي وغــره عــن حرمــة ســّب 

ــدرس  ــة يف ال ل ــر مفعَّ ــية غ ــاوى سياس ــى فت ــا تبق ــاب، فإنه األصح

الفقهــي والحــوزوي، بدليــل اســتمرار ثقافــة الســّب عنــد مجموعــات 

املداحــن املحســوبن عــى الدولــة)66(، وعنــد املراجــع األصوليــن 

كذلــك، عــالوة عــى أّن كثــرًا مــن الشــيعة يــرِّرون مواقفهــم بأنّهــم ال 

يســبُّون الصحابــة بــل يلعنونهــم فقــط)67(، وفــارق بــن الســّب واللعــن، 

ــن  ــرايّن وال أّي م ــام اإلي ــه النظ ــل في ــذي ال يقب ــت ال ــك يف الوق ذل

ــم. ــم أو مراجعه ــن رموزه ــيعة لع ــوز الش رم

ــود  ــرت كل جه ــراين دّم ــام اإلي ــة للنظ ــذه السياس ــُة أن ه الحقيق

التقريــب الســابقة، التــي كانــت بأيــدي العلــاء األهليــن بعيــًدا عــن 

النظــام الســيايّس، والتــي قادهــا الروجــردي يف إيــران، بيــد أّن إيران 

أّممــت هــذه الجهــود، وجعلتهــا تحــت مظلتهــا، مــا تســبب يف فاعليتها 

ومنّوهــا يف واقــع األمــر. والتفــت إىل هــذا امللمــح املهــّم رايــر برونــر، 

ــة  ــميته بحرك ــن تس ــا مُيِك ــخ م ــى تاري ــام 1979م انته ــه: »يف ع بقول

التقريــب اإلســالمي الكالســيكية، وصــار الطمــوح املتطلــع إىل التقريــب 

نًــا مركزيًّــا ومبــارًشا للسياســة الخارجيــة للــدول املعنيــة«)68(. فــكّل  مكوِّ

جهــود التقريــب صــارت مــن أجــل رواج أهــداف النظــام فحســب، ال 

مــن أجــل اللُّحمــة اإلســالمية عموًمــا.

نَّة يف إيران رابًعا: مستقبل أهل السُّ

ــنَّة يف إيــران مرهونًا بالنظام الســيايّس نفســه،  يبقــى مســتقبل أهــل السُّ

ــنَّة يف الدولــة اإليرانيــة أّي  فمــن املســتحيل أن يشــهد موقــع أهــل السُّ
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تغيــر اســرتاتيجي نحــو انتــزاع الحقــوق واملواطنــة الحقيقيــة، يف ظــّل 

اســتمرار النظــام الحــايل. لكــن هــذا ال مينــع إعطاءهــم بعــض الحقوق 

السياســية واملدنيــة، أو إثــارة قضيتهــم كل فــرتة، جــراء ضغــوط دوليــة 

ه النظــام منًحــا  أو إقليميــة، أو حمــالت انتخابيــة، ونحــو ذلــك مــاَّ يعــدُّ

ــة براغاتية. لحظي

ــا  ــا وثيًق ــط ارتباطً ــة مرتب ــة والعرقي ــات الديني ــكلة األقلي ــّل مش فح

مبســتقبل الدولــة اإليرانيــة وبحــّل تأزماتهــا السياســية واملذهبيــة 

عموًمــا، وبعبــارة أخــرى: مرتبــط مبــدى اســتعداد الدولــة لالنتقــال إىل 

طــور دولــة الحريــات والتعدديــة الدينيــة والسياســية، واعتــاد منــوذج 

ــرض  ــى ف ــايل ع ــام الح ــة النظ ــت سياس ــواء تح ــة، س ــة املدني الدول

إمكانيــة تغيــر نهجــه، أو نظــام يخلفــه، يتســم بحكمــة سياســية ووطنية 

ــدرة  ــن ق ــا ع ــاؤل هن ــرح تس ــي أن يُط ــذا ينبغ ــر. ل ــاه اآلخ ــر تج أك

ــك  ــاًل وميس ــون بدي ــى أن يك ــرايل ع ــي واللي ــدايث الدين ــار الح التي

بزمــام الســلطة يف البــالد، وهــل إذا حــدث هــذا ســتتغري معادلــة أهــل 

ــنَّة وقدراتهــم يف  ــنَّة مــع النظــام؟ كذلــك فــإّن إمكانيَّــات أهــل السُّ السُّ

التعامــل مــع النظــام الحــايل أو أّي نظــاٍم الحــق محــّل تســاؤل، ألنّهــم 

ال ميثلــون وحــدة مذهبيــة متاســكة، وتعــرتي بنيتهــم تشــظيات عميقــة 

متعلقــة بالعــرق والثقافــة والــرتاث وامليــول!

ــة، أو  ــة والقومي ــزات اآليديولوجي ــإّن املرتك ــال ف ــى كّل ح ــن ع لك

ــول دون  ــايل تح ــام الح ــا النظ ــز عليه ــي يرتك ــنة، الت ــيُّع والَفرَْس التش

ــنَّة، فــإن قــادة إيــران العســكرين والدينيــن  اتســاع فضــاء أهــل السُّ

ــة، وحســب  ــة والحضاري ــا الديني ــران ومحوريته ــة إي يعتقــدون مبركزي
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املستشــار األعــى للقائــد العــام للشــؤون العســكرية يحيــى رحيــم 

ــالمي،  ــامل اإلس ــب الع ــا قل ــي حاليًّ ــالمية ه ــران اإلس ــوي، فـ«إي صف

ــذه  ــق ه ــة الطري ــة خارط ــا بهندس ــايل قام ــد الح ــي واملرش والخمين

يف مبادئهــا العلميــة، وهــذه الهندســة واملنظومــة واضحــة«. وحســب 

ــالزم إليجــاد  ــال ال ــأ املج ــورة اإلســالمية هيَّ ــإّن »انتصــار الث ــه ف قول

ــا  ــخة حاليًّ ــن اإلرادة الراس ــاًل ع ــة، فض ــالمية الحديث ــارة اإلس الحض

ــتطيع دون  ــن لنس ــن مل نك ــاّم! نح ــر اله ــذا األم ــق ه ــد لتحقُّ للمرش

صناعــة الحضــارة أن نكــون مؤثريــن يف تطــورات األوضــاع اإلقليميــة. 

عليكــم أن تعلمــوا أن خصومنــا ال يخافــون مــن قوتنــا وإمنــا يخشــون 

مــن آيديولوجيتنــا. اآليديولوجيــا والثقافــة ال تتوقفــان، فهــا يف حركــة 

ا مــن الفكــر الداعــّي  ــِف بذلــك بــل اقــرتب جــدًّ مســتمرة«. ومل يكت

اإلقصــايئ، ورأى أّن النمــوذج اإلســالمي اإليــرايّن هــو الصحيــح ومــا 

ســواه مــن منــاذج باطــل، وأّن اإلســالم املحمــدي الصحيــح يتمثــل يف 

ــد  ــم يُع إســالم إيــران وَخــّط واليــة الفقيــه فقــط، وحســب قولــه: »فل

اإلســالم الوهــايب وال إســالم األزهــر يف مــر يلبيــان مطالــب العــامل 

ــالمي«)69(! اإلس

هــذه التريحــات الواضحة ال مُيكــن أن نتجاهلها يف هذا الســياق، 

ــروح  ــة املتشــبعة بال ــة العســكرية اإليراني ــدة النخب إذ تكشــف عــن عقي

الفارســية والشــعبوية تجــاه اآلخــر. فاآلخــر َوفًقــا لهــذه النظــرة ليــس 

عنــده حضــارة وال تاريــخ، بــل وال إســالم محمــدي حقيقــي، فاإلســالم 

هــو فقــط اإلســالم اإليــرايّن، الــذي ينبغــي تعميمــه عــى دول العــامل 

اإلســالمّي كافــة، َوفًقــا لنظريــة واليــة الفقيــه املطلقــة، التــي ال تحّدهــا 

حــدود بطبيعــة بنيتهــا.
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ومل تُكــن تريحــات القائــد العســكرية وحيــدة يف هــذا املضــار، 

فوزيــر الخارجيــة جــواد ظريــف يرجع آالف الســنن يف عمــق التاريخ، 

ليقــول إّن اإليرانيــن هــم مــن أنقــذ اليهــود مــن املذابــح والعبوديــة، 

وَوفًْقــا لقولــه: »لقــد أنقــد اإليرانيــون اليهــود مــن العبوديــة واإلبــادة 

ــل،  ــة يف باب ــن العبودي ــود م ــرايّن اليه ــك اإلي ــرر املل ــة، فح الجاعي

وامللــك اإليــرايّن كان األجنبــّي الوحيــد الــذي ُوِصــف بـ)املســيح(«)70(.

ويف كلمــة وّجههــا املرجــع الدينــي جــوادي آمي إىل وزيــر الخارجية 

ــم  ــا يف مفاوضاتك ــي العلي ــم ه ــوا أن أيديك ــال: »فلتعلم ــة ق اإليراني

مــع الــدول األخــرى. أنتــم األعلــون يف املفاوضــات. والــرف والعــزة 

ــة  ــذه الدول ــة ه ــال عظم ــم إيص ــاتنا، وعليك ــة س ــة والرجول والعظم

ــامل«)71(. والشــعب إىل الع

يهــا  تُغذِّ القوميــة االســتعالئية واملســتمرة والتــي  الــروح  فهــذه 

يوميًّــا عــرات التريحــات، عــالوة عــى النظــام التعليمــي املــدريس 

والحــوزوي، وقنــوات اإلعــالم، وفضــاءات الدولــة، كل هــذا يــؤدِّي إىل 

ــنَّة والعــرب عــى وجــه  ــا وأهــل السُّ ترســيخ مظلوميــة األقليــات عموًم

ــوص)72(. الخص

خامتة.. إيران السنية

يبــدو أّن النخبــة الحاكمــة يف إيــران اليــوم تتملكهــا هواجــس عميقــة 

ــة الدولــة اإليرانيــة، وال تــرتدد تلــك النخبــة يف إثبــات تلــك  إزاء ُهِويَّ

الُهِويَّــة وتأكيدهــا يف الخطابــات والكلــات والتريحــات كافــة، مــع 

أّن أحــًدا مل يُحاِجــْج حولهــا، بيــد أّن هــذا مظهــر مــن مظاهــر تــأزُّم 

ــة. النخبــة الحاكمــة اإليرانيَّ
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ــل  ــى أو يتجاه ــاوز أو ين ــرار أْن يتج ــع الق ــُد صان ــتطع بَع مل يس

ــاًل  ــت َمعِق ــي كان ــية الت ــم الفارس ــة واألقالي ــراين والبيئ ــخ اإلي التاري

ــح اإلســالمي  ــذ الفت ــدة، من ــة لقــرون عدي ــة العربي ــنَّة واللغ ألهــل السُّ

حتــى بدايــات القــرن الســادس عــر امليــالدي بــل إّن أكــر التصنيفات 

الدينيــة والعلميــة يف عهــد الدولــة الصفويــة كان باللغــة العربيــة، إذ مل 

ــة  ــة الديني ــأّن النخب ــن الفارســية رّســخت نفســها بعــد)73(، ناهيــك ب تُك

هــي نخبــة ُمؤدلَجــة بالتاريــخ واملذهــب وعوامــل التطييــف، ومثــل تلــك 

ــب  ــار املذه ــدى انتش ــا مب ــا وإخفاقه ــل نجاحه ــس عوام ــب تقي النخ

واآليديولوجيــا التــي يرســمونها ويعتنقونهــا. لــذا تكــررت التريحــات 

ــراين، وأن  ــن اإلي ــيعي، والزم ــدر الش ــن الب ــار ع ــؤولن كب ــن مس م

بغــداد عــادت عاصمــة لإلمراطوريــة اإليرانيــة، ومــا شــابه ذلــك. هــذه 

التريحــات بقــدر مــا تُبــِدي قــوَّة ونشــوة بالتمــدد يف اإلقليــم، تُظِهــر 

خلفهــا تجليــات املــأزق اإليــراين املعــارص، فالقــرن الحــادي والعــرون 

ــرن  ــى عــن الق ــف حت ــل اإلســالم، ومختل ــا قب ــف عــن قــرون م مختل

الســادس عــر، وزمــن مــا قبــل نشــوء الدولــة الحديثــة.

هــذا الشــعور باألزمــة هــو الــذي يــؤدِّي إىل رّد فعــل عنيــف تجــاه 

األقلّيــات، خشــيًة مــن املجهــول املتمثــل يف عــودة إيــران إىل الحضــن 

ــب  ــع الزمــن حس ــه م ــر من ــرايّف ال مف ــر دميوغ ــر تغي ــنّي ع السُّ

بعــض التقاريــر، أو عــر تنظيــات ُســّنية سياســية مرتَّبــة وفاعلــة، أو 

ــون  ــذا يك ــة، ل ــع والدول ــة يف املجتم ــّنية فاعل ــاركة ُس ــر مش ــى ع حت

رّد الفعــل الدائــم هــو اإلقصــاء التــاّم والحرمــان التــاّم. وتَطــوَّر 

الهاجــس اإليــراين لصــّد هــذه املخــاوف خــارج الحــدود عــر تغيــرات 

دميوغرافيــة واســعة ال ميكــن نكرانهــا يف ســوريا والعــراق، وهــذا مــا 
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ــة«. ــا اإليراني ــر الشــيعي هــاين فحــص بـ«الكوزموبوليتي ســاه املفكِّ

ال يــزال النظــام يعتقــد بسياســة الحســم تجــاه اآلخــر، وعــدم فاعلية 

الحلــول الوســطى، فيلجــأ إىل اإلعدامــات املتكــررة، والقمــع واملالحقــة، 

بالضبــط كــا فعــل الصفويــون مــن قبــل. مــع ذلــك فــإّن الصفويــن 

ــا -أّي  ــٍة م ــن لدول ــنِّي، وال مُيِك ــان السُّ ــى الكي ــوا ع ــا مل يقض تاريخيًّ

ــك السياســة  ــل إّن تل ــة، ب ــة وعرقي ــة ديني ــة- أن تقــي عــى أقلي دول

ــي والعرقــي، وهــو  ــز املذهب ــزواء، والتاي تســاعد عــى التقوقــع واالن

يف غــر صالــح الدولــة الوطنيــة الجامعــة يف كل األحــوال. وهــو مــا 

ــّني يف حالــة االنــزواء والتايــز  يفهمــه النظــام جيــًدا، لكــن املوقــع السُّ

ــى  ــاظ ع ــه الحف ــا يعني ــدر م ــرًا بق ــه كث ــي ال يعني ــي واملذهب العرق

مكتســباته التــي حققهــا يف املنطقــة واإلقليــم حســب فلســفته وقناعاتــه 

ــة. اآليديولوجي
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الشــام، ط1/ املركــز العــريب لألبحــاث ودراســة السياســات2018م، ص181. 

ــران يف العــر الصفــوي، ط1/ دار  ــة إىل إي )2( راجــع: جعفــر املهاجــر: الهجــرة العاملي

الروضــة بــروت 1989م، ص193 ومــا بعدهــا. وراجــع: عــي درويــش: السياســة والديــن 

يف مرحلــة تأســيس الدولــة الصفويــة، ط1/ املركــز العــريب لألبحــاث ودراســة السياســات 

2013م، ص285، وص311. 

)3( ملراجعــة تفاصيــل الخــالف بــن الشــيخ الكــريكّ والشــيخ القطيفــي راجــع: أحمــد كاظــم 

ــه، ط1/  ــة الفقي ــة لوالي ــاين الفقهي ــة واملب ــه.. اإلرهاصــات التاريخي ــوش: عــرش الفقي األك

الرافديــن بــروت2018م، ص211. 

)4( طالب الوائي: من الطريقه الصوفية حتى تأسيس الدولة، ص183. 

)5( باروت: الراع العثاين-الصفوي، ص185-184. 

ــة،  )6( راجــع: طالــب الوائــي: الصفويــون.. مــن الطريقــة الصوفيــة حتــى تأســيس الدول

ص184-183. 

ســابق، ص187.  الدولــة،  تأســيس  حتــى  الصوفيــة  الطريقــة  مــن  الصفويــون..   )7(

والتفتــازايت لُّقــب بشــيخ اإلســالم، وقــايض هــراة ملــدة ثالثــن ســنة. وهــو حفيــد العالمــة 

ــهر.  ــّني الش ــم الس ــوف واملتكل ــازاين الفيلس ــعد التفت الس

)8( محمــد جــال بــاروت: الــراع العثاين-الصفــوي، ســابق، ص183. وميثــل هــذا 

ــكان ال ميــي إىل موضــع »إال  ــن، ف ــذي مــارس الســّب واللع االتجــاه الشــيخ الكــريك ال

ــع.  ــس املوض ــع، نف ــس املرج ــيخن«. نف ــن الش ــرًا بلع ــه، مجاه ــي يف ركاب ــباب مي والس

)9( راجــع: حيــدر حــب اللــه »تحريــر«: ســؤال التقريــب بــن املذاهــب.. أوراق جــادة، ط/ 

مؤسســة االنتشــار العــريب2010م، ص184. 

ــوراق للنــر  ــة الفارســية يف العــراق، ط1/ ال ــخ الدول )10( عــي ظريــف األعظمــي: تاري

بــروت 2018م، ص129. وراجــع: كريــم عبــد املجيــد: كيــف تحولــت إيــران مــن التســنن 

http://cutt.us/8PWC1 .ــمر2018م ــدان، 23 ديس ــيع، مي إىل التش

)11( مجموعــة مؤلفــن: الشــيعة العــرب.. الُهويــة واملواطنــة، ط1/ املركــز العــريب لألبحــاث 

ودراســة السياســات 2019م، ص449. 

)12( هنــا يُشــار إىل أنــه يف الدســتور اإليــراين يوجــد متييــز ضــّد أهــل الســّنة يف أكــر 

http://cutt.us/8PWC1
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مــن مــادة، ففــي املــادة الثانيــة عــرة مــن الدســتور تــم إعــالن املذهــب الشــيعي االثنــا 

ــا بالنظــام  ــص املناصــب العلي ــم تخصي ــادة 115 ت ــالد، ويف امل ــا رســميًّا للب عــري مذهبً

أي القيــادة -املرشــد- والرئاســة للشــيعة وتــّم حرمــان أهــل الســّنة وأتبــاع باقــي املذاهــب 

ــا تــّم حرمانهــم مــن كافــة املناصــب العليــا واإلدارات  مــن اعتــالء هــذه املناصــب. وعمليًّ

ــر  ــع: تقري ــتوريًّا. راج ــا دس ــوص عليه ــر املنص ــى غ ــة حت ــيادية والحساس ــزة الس واألجه

ــة، ص7.  ــدويل للدراســات اإليراني ــد ال ــر 2018م، املعه ــة، يناير-فراي ــة اإليراني الحال

)13( ســيد جــواد ورعــي، رســميت مذهــب شــيعه در قانــون اســايس جمهــوري اســالمي، 

فصلنامــه علمــي- پژوهشــی شــیعه شناســی» ســال دوازدهــم/ شــاره 48/.مســتان 1393،  
 http://cutt.us/QnlOS

ــن، ط1/ مؤسســة االنتشــار  ــاء واملفكري ــب مــع املراجــع والعل )14( حــوارات أحمــد الكات

ــروت 2011م، ص282-281.  ــريب ب الع

)15( أحمــد الكاتــب: حــوارات أحمــد الكاتــب مــع املراجــع والعلــاء واملفكريــن، ص282. 

ــر  ــة ع ــون إىل خمس ــرة ملي ــن ع ــنة م ــبة الس ــرات بنس ــض التقدي ــل بع ــن تص يف ح

ــون شــخص.  ملي

ــة، 13  ــنة والجاع ــل الس ــون أه ــمة ميثّل ــون نس ــران: 20 ملي ــاض: إي ــدة الري )16( جري

 http://cutt.us/ZduGM 2009م.  نوفمــر 

)17( تقرير الحالة اإليرانية يناير فراير 2018م، ص7. 

)18( السابق، نفسه. 

)19( السابق، نفسه. 

)20( يوســف نــدا مــع دوجــالس تومســون: مــن داخــل اإلخــوان املســلمن، ط3/ دار 

ص103.  2013م،  الــروق 

)21( عــن لقــاء مفتــي زادة بالخمينــي ومطالبــه، راجــع: د. أحمــد زيك: آيــة اللــه الخمينــي 

بــن الثــورة والطغيــان، ط1/ دار الكتــب القاهــرة 2015م، ص330. 

)22( يوسف ندا مع دوجالس تومسون، ص105- 106.

ــر- ــة، يناي ــريب للدراســات اإليراني ــج الع ــز الخلي ــة، ط/ مرك ــة اإليراني ــر الحال )23( تقري

فرايــر 2017م، ص33. 

)24( تقرير الحالة اإليرانية، مارس 2017م، ص21-20. 

)25( السابق نفسه. 

ــع  ــام ملجم ــن الع ــد إىل األم ــد الحمي ــيخ عب ــة الش ــالة فضيل ــن: رس ــني أون الي )26( س

http://cutt.us/QnlOS
http://cutt.us/ZduGM
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 .http://cutt.us/JuOk0 .2012م 1 ســبتمر  املذاهــب اإلســالمية،  بــن  التقريــب 

)27( يف قمــع وســجن وتعذيــب أهــل الســّنة راجــع: محمــد رسور: أحــوال أهــل الســنة يف 

إيــران، ط4/ دار الجابيــة األردن 2007م، 213 ومــا بعدهــا. 

ــريب للدراســات  ــج الع ــز الخلي ــة، أغســطس 2016م، ط/ مرك ــة اإليراني ــر الحال )28( تقري

ــا بعدهــا.  ــة، ص15، وم اإليراني

)29( السابق، نفسه. 

)30( الشيعة العرب.. الُهوية واملواطنة، سابق، ص478. 

)31( راجــع: تقريــر الحالــة اإليرانيــة، أكتوبــر 2016م، ط/ مركــز الخليج العريب للدراســات 

اإليرانيــة، ص25 ومــا بعدها. 

)32( تقريــر الحالــة اإليرانيــة، نوفمــر 2016م، مركــز الخليــج العــريب للدراســات اإليرانية، 

ــر  ــات راجــع سلســلة التقاري ص21، وص35. وملتابعــة هــذا الســناريو املســتمّر تجــاه األقلي

ــارس 2017م،  ــر 2017م، وم ــر فراي ــة يناي ــة اإليراني ــر الحال ــهرية، تقري ــة والش الرصدي

وأبريــل 2017م. 

)33( راجــع: بازداشــت گروهــی از معرتضــان در  شــهرهای خوزســتان، موقــع ايــران 

 http://cutt.us/rKgBF انرتناشــيونال، 

 .http://soo.gd/7xdi .34( راجع: ایرانیان عرب ودردی کهن، راديو فردا(

ــد یــک  )35( راجــع: اعرتاض هــا در اهــواز بــه خشــونت کشــیده شــد، معرتضیــن می گوین

 .https://bit.ly/2ItzQQZ .مامــور امنیتــی کشــته شــده اســت، ايــران انرتناشــيونال

)36( راجــع: املعهــد الــدويل للدراســات اإليرانيــة: املعارضــة الكرديــة املســلحة والنظــام يف 

 http://cutt.us/emdsH .إيــران.. أبعــاد التصعيــد ودوافعــه، 25 يوليــو 2018م

)37( راجع: الجزيرة نت: عامل سني: نريد حقوقنا الدستورية. 6 مايو 2018م. 

http://cutt.us/V1qdK

ــه ممنوعیــت ســفر در داخــل  ــه: اعــرتاض دو روحانــی ســنی ایرانــی ب )38( دويتشــه فيل

ایــران.

http://cutt.us/rQpSU  .24/ 4/ 2018م 

http://cutt. ،39( افزایــش نگرانــی روحانیــان ســنی ایــران پــس از قتــل یــک امــام جمعــه(

us/C9nXf

ــر  ــا توجــه بــه رشایــط کنونــی جهــان تغیی ــد ب ــد: سیاســت های کشــور بای )40( عبدالحمی

کنــد،

http://cutt.us/JuOk0
http://cutt.us/rKgBF
http://soo.gd/7xdi
https://bit.ly/2ItzQQZ
http://cutt.us/emdsH
http://cutt.us/V1qdK
http://cutt.us/rQpSU
http://cutt.us/C9nXf
http://cutt.us/C9nXf
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http://cutt.us/IPrOF 

)41( الجزيــرة نــت: إيــران تهــدم آخــر أجــزاء مــن املســجد الوحيــد للســنة بطهــران، 30/ 

7/ 2015م. http://cutt.us/n6EZB. وشــاهد تقريــرًا عــن هــدم املســجد: 

http://cutt.us/9VLrL. وانظــر: مجموعــة مؤلفــن: أهــل الســنة يف إيــران، ط1/ املســبار 

2013م، ص70. 

)42( قناة العامل: تخريب آخر مساجد السنة يف طهران، 3 أغسطس 2015م. 

http://cutt.us/ckB7D

)43( الســفر األردين الدكتــور بســام عمــوش: إيــران متنــع املســاجد الســنية، حلقــة عــى 

http://cutt.us/SQNUk .ــخ 11/ 5/ 2013م ــر بتاري ــم الن ــوب، ت يوتي

)44( السابق، نفسه. 

ــران..  ــد للســنة بطه ــن هــدم املســجد الوحي ــف يدي )45( خريجــو األزهــر: األزهــر الري

 2 الــدويل،  للمجتمــع  حــدث  مــا  حقيقــة  بتوضيــح  الرســمية  الســلطات  ويطالــب 

http://cutt.us/bJxJF أغســطس2015م. 

)46( هيومان رايتس ووتش: التقرير العاملي 2015م: إيران.. أحداث عام 2014م. 

 .http://cutt.us/8gVpi

)47( هيومان رايتس ووتش: التقرير العاملي 2014م، إيران أحداث عام 2013م. 

 .http://cutt.us/atRYq

)48( هدمت السلطات اإليرانية مسجد تشابهار يوم 14 مارس 2019م. 

)49( وكالة هرانا: تخریب یک مسجد اهل سنت در شهرستان چابهار / ویدئو. 

 https://bit.ly/2CgPsq3

)50( يوســف نــدا مــع دوجــالس تومســون: مــن داخــل اإلخــوان املســلمن، ط1/ دار 

ص104.  2013م،  الــروق 

http:// .1397 /3 /27 ،ــرای اهــل تســنن در شــهر تهــران ســاخته شــود )51( مســجدی ب

cutt.us/Bgvv4. وراجــع: وكالــة الجمهوريــة اإلســالمية لألنبــاء: مســؤول بلــدي يؤكّــد 

 .http://cutt.us/p9kP8 ،رضورة بنــاء مســجد للســنة يف طهــران، 17 حزيــران 2018م

ــز بــالده ضــد الســّنة، 21 يوليــو  )52( الجزيــرة نــت: إيــران.. رجــل ديــن بــارز يشــكو تحيُّ

2018م،

 .http://cutt.us/03Y85 

ــة،  ــال الدميقراطي ــام يف مج ــة ع ــت مئ ــران تراجع ــي: إي ــريب: خامت )53( يب يب يس ع

http://cutt.us/IPrOF
http://cutt.us/n6EZB
http://cutt.us/9VLrL
http://cutt.us/ckB7D
http://cutt.us/SQNUk
http://cutt.us/bJxJF
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 http://cutt.us/KNTby .8 يوليــو 2018م األحــد 

وروسيا اليوم: خامتي: إيران تراجعت 100 سنة يف مجال الدميقراطية والعدالة، 

http://cutt.us/cO1ej .9/ 7/ 2018م

)54( روسيا اليوم: روحاين للمحافظن: هل توافقون عى تشغيل أهل السنة؟!،

 http://cutt.us/fwa2G .10 مايو2017م 

)55( تقريــر الحالــة اإليرانيــة، مايــو 2017م، مركــز الخليــج العــريب للدراســات اإليرانيــة، 

ص16. 

)56( تقرير الحالة اإليرانية، مارس 2017م، ص20، 21. 

)57( العربيــة نــت: ســؤال لروحــاين.. ملــاذا ال يوجــد وزيــر أو محافــظ ســني يف إيــران؟، 

31 يوليــو 2015م. http://cutt.us/K6TVv. وراجــع: محمــد محســن أبــو النــور: تركــان 

ــو  ــووي؟، 14 يولي ــاق الن ــى االتف ــوام ع ــد 3 أع ــنية بع ــة الس ــت األقلي ــاذا جن ــران.. م إي

2018م، املنتــدى العــريب لتحليــل السياســات اإليرانيــة. http://cutt.us/twGU5. وراجــع: 

ســامح عبــود: األقليــات الدينيــة والعرقيــة واملذهبيــة يف إيــران، ط/ مركــز مــر املحروســة 

2014م. 

)58( رشــيد الخيــون: أمــايل الســيد طالــب الرفاعــي، ط/ مــدارك للنــر 2012م، ص365 

-ص366. 

)59( أمــايل الســيد طالــب الرفاعــي، ص365. وراجــع بقيــة الــروط يف: د.أحمــد زيك، آيــة 

اللــه الخمينــي بــن الثــورة والطغيــان، ص334. لكــن هــذه املطالــب تغــرت مبــرور الوقــت، 

أو تبلــورت أكــر بعــد تجربــة حكــم املــاليل، راجــع: التقريــر االســرتاتيجي الســنوي، إيــران 

يف 2017م، ط/ مركــز الخليــج العــريب للدراســات اإليرانيــة، ص40 ومــا بعدهــا. 

)60( املثقف الجديد: ملاذا قتل الخميني هذا الشيخ؟، 12 مايو 2017م. 

 .http://cutt.us/GBc3

)61( رفسنجاين: حيايت، ط2/ دار الساقي بروت 2012م، ص106. 

)62( عبــد العزيــز القاســم: الحــوار والتقــارب املذهبــي يف املشــهد الســعودي. مكاشــفات 

الشــيخ حســن الصفــار، ط1/ مكتبــة العبيــكان، الريــاض 2008م، ص89. 

)63( فتــوى الوحيــد الخراســاين يف محــارضة لــه بتاريخ)األربعــاء املوافــق 22/ 2/ 2017م 

ــخ 25  ــوب بتاري ــوى: منشــور عــى يوتي = 24 جــادي األوىل 1438ه(، وراجــع أصــل الفت

ــر 2017م، فراي

 http://cutt.us/R2q5V 

http://cutt.us/KNTby
http://cutt.us/cO1ej
http://cutt.us/fwa2G
http://cutt.us/K6TVv
http://cutt.us/twGU5
http://cutt.us/GBc3
http://cutt.us/R2q5V
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ــر  ــا، محــارضة بتاريــخ 25 يناي ــد الخرســاين منوذًج )64( فقهــاء التأجيــج الطائفــي.. وحي

 .http://cutt.us/V02pK .ــر 2016م ــخ 28 يناي ــوب بتاري ــى يوتي ــورة ع 2016م، منش

)65( محمــد مختــار الشــنقيطي: الســلفية الجهاديــة الشــيعية، مدونــات الجزيــرة، 16 مايــو 

2017م. 

 http://cutt.us/YFmKO

ــى  ــم خامنئ ــون تحري ــت يتجاهل ــل البي ــو أه ــران: مداح ــالم إي ــابع: إع ــوم الس )66( الي

http://cutt.us/mq6we  .يونيــو2016م  12 للســيدة عائشــة،  اإلســاءة 

)67( لقاءات الباحث مع عدد من فقهاء الشيعة يف النجف األرشف، فراير 2014م. 

)68( رايــر برونــر: األزهــر والشــيعة.. التقريــب اإلســالمي يف القــرن العريــن، تصديــر 

محمــد ســليم العــوا، ترجمــه مــن األملانيــة محمــد صفــار، راجعــه عــى النســخة اإلنكليزيــة 

عبــد الرحمــن أبــو ذكــري، تحريــر: أحمــد محمــود، ط/ تنويــر القاهــرة2017م، ص457. 

ــران  ــالمی در ای ــن اس ــدن نوی ــب مت ــاء، قل ــباب لألنب ــلن الش ــادي املراس ــة ن )69( وكال

می تپــد/ ایــران پیــروز میدان هــای درگیــری منطقــه شــده اســت. 

http://cutt.us/LDDtE

)70( وكالة أنباء مهر: ایرانی ها یهودیان را از بردگی ونسل کشی نجات دادند. 

http://cutt.us/HVC3d

)71( موقــع نوانديــش: آیــت اللــه جــوادی آملــی خطــاب بــه ظریــف: در مذاکــرات یــک رس 

https://bit.ly/2OfbBKu .وگردن از کشــورها باالتریــد

)72( راجــع: محمــد الســيد الصيــاد، وآخــرون: إيران مــن الداخــل.. السياســات واإلخفاقات، 

مركــز املســبار اإلمــارات، أكتوبــر 2018م، ص157 ومــا بعدها. 

)73( راجع: مجموعة مؤلفن: الشيعة العرب الُهوية واملواطنة، سابق، ص441.

http://cutt.us/V02pK
http://cutt.us/YFmKO
http://cutt.us/mq6we
http://cutt.us/LDDtE
http://cutt.us/HVC3d
https://bit.ly/2OfbBKu
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