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فـــي خضـــّم االحتجاجـــات الشـــعبية التي يشـــهدها عديد من املدن اإليرانيـــة منذ أكثر من 
د النظام اإليراني ضد احملتّجني  أســـبوعني، بعد مقتل الفتاه الكردية مهســـا أميني، صعَّ
ل مسار  البلوش في إقليم سيســـتان وبلوشســـتان احلدودي مع باكســـتان وأفغانستان، وحوَّ
االحتجاجـــات الشـــعبية فـــي اإلقليم ذي األهمية اجليوسياســـية إلى اشـــتباكات دامية بني 
القـــّوات األمنيـــة ومحتّجـــني بلوش أســـفرت عن 63 قتيـــًا ونحو 270 جريًحـــا في صفوف 
احملتجـــني البلـــوش، وهو الرقم األعلى مقارنًة بإجمالـــي عدد القتلى في بقية محافظات 
االحتجاجات الشـــعبية البالغ نحو 91 قتيًا، وعدد قتلى كل محافظة التي بلغت أعداًدا 
أقـــل مقارنـــةً بعـــدد القتلـــى فـــي سيســـتان وبلوشســـتان، وهـــو مـــا يعطـــي االحتجاجـــات في 
ـــا ومميـــًزا عـــن بقيـــة االحتجاجـــات، ويكســـبها أهمية كبيـــرة لدى  بلوشســـتان طابًعـــا خاّصً
املتابعـــني للشـــأن اإليرانـــي، ويطرح تســـاؤاًل حول تفســـيرات ودوافع التصعيـــد األمني ضد 
بعة  احتجاجـــات البلـــوش، وَعاقـــة تصعيـــد النظـــام ضد احملتجـــني البلوش بسياســـاته املتَّ

إلحباط وقمع احلركات االحتجاجية، التي تشهدها الباد من وقٍت إلى آخر.
أواًًل: مالمح التصعيد بين قّوات األمن والمحتجين في بلوشستان

انطلقـــت ااًلحتجاجات الحاشـــدة في إقليم سيســـتان وبلوشســـتان ضمـــن ااًلحتجاجات 
الشـــعبية الواســـعة التي تشهدها إيران منذ أكثر من أســـبوعين على التوالي، على خلفية 
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أســـباب مباشـــرة تتعلق بمقتل مهســـا أميني على يد شرطة األخالق. وســـاهم في اّتساع 
نطاق تلك المظاهرات حالة ااًلحتقان الجماهيري، على خلفية تردِّي األوضاع المعيشـــية 
وااًلقتصادية وااًلجتماعية بالبالد، وسياسات القمع واإلقصاء والتهميش، وغياب العدالة، 
والتمييـــز الطبقـــي، إاًل أن حـــّدة تلك المواجهات تصاعدت بشـــكل أكبر في بلوشســـتان، 
ع عدد من المواطنين بعد صالة الجمعة يوم 30 سبتمبر  حسبما أفاد نشطاء بلوش. وتجمَّ
2022م، حـــول مركز للشـــرطة بمدينة زاهدان، احتجاًجا علـــى اغتصاب فتاة من البلوش 
تبلـــغ مـــن العمر 15 عاًما من ِقبَل أحد أفراد الشـــرطة، ودعًمـــا لالحتجاجات المناهضة 
للحكومة في جميع أنحاء البالد، وهو ما يتناقض مع رواية النظام التي اّتهمت من سّمتهم 
مثيري الشـــغب وااًلنفصاليين )في إشـــارة إلى منظمة جيش العدل البلوشـــية المعارضة( 

بمهاجمة مركز الشرطة، بغرض السيطرة عليه.
مـــن ناحيتها زعمت الشـــرطة أن أحد املعتقلني اعترف بأّن مجهولني وزَّعوا األســـلحة 
علـــى عناصـــر كانوا يقفون أمامه، غير أن مكتب رجل الدين الســـنِّي البـــارز املولوي عبد 
م رواية أخرى تقول إّن بعض الشباب أطلقوا بعد صالة اجلمعة  احلميد إسماعيل زهي قدَّ
ه عدد قليل منهم نحو املركز ورموه باحلجارة، فردَّت عليهم قّوات الشرطة  هتافات، وتوجَّ

بإطالق النار، ما أدى إلى سقوط العشرات من القتلى واجلرحى.
بعة ضد البلوش ثانًيا: سياسات التهميش واإلقصاء اإليرانية المتَّ

منذ ســـيطرته على زمام األمور في إيران قبل نحو أكثر من أربعين عاًما، يّتِبع النظام 
اإليراني سياســـات إقصائية وتهميشـــية تتماشى مع طبيعة النظام الديني ضد كل من 
اًل ينتمون إلى العرق الفارسي أو المذهب الشيعي، بل وضد من ينتمون إلى الفرس أو 
إلى الشيعة، الذين يختلفون أو يناوئون النظام ويعارضون سياساته في الداخل أو في 
شـــها النظام، بل يتعامل  الخـــارج. ويُعتبَر البلوش مثل بقية األقليات التي يقصيها ويهِمّ
معهم بأبشع الطرق األمنية، لتطويق وإخماد احتجاجاتهم. ومن أبرز ممارسات النظام 

في هذا الجانب، ما يلي:
1. اإلقصاء السياســـي: تُعتبَر ممارســـة رئيســـية من سياسات تعاُمل النظام اإليراني 
مع األقليات عامًة، والبلوش خاصًة، عبر إقصاء اإلقليم سياســـّيًا، من خالل الدســـتور 
الذي مينع الســـنَّة من تقلد املناصب السياســـية العليا في البالد. وحتى محافظو هذه 
األقاليـــم ذات الغالبيـــة العرقيـــة احملّددة، عـــادًة ما يجري تعيينهم من أشـــخاص ذوي 
لون األغلبية في اإلقليـــم، وتُوَجد أقليات أخرى  أصول فارســـية، رغم أن البلوش يشـــكِّ
مثل األكراد والسيســـتانيني الذين يتبعون املذهب الشـــيعي، فاإلقليم ذو أغلبية ُســـنِّية 

ساحقة.
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ص لها كغيرهـــا من احملافظات احلدودية، التي  2. التهميـــش االقتصـــادي: إذ يُخصَّ
تقطنهـــا أقليات كالكرد والعرب، نســـبة محدودة للغاية من املشـــاريع التنموية، مقارنًة 
بطهـــران واحملافظات الشـــمالية. ومـــن املفارقات العجيبة أنه علـــى الرغم من احتواء 
بلوشستان، التي تَُعّد ثاني أكبر محافظة بعد كرمان من بني 31 محافظة إيرانية، على 
موارد طبيعية هائلة من النفط والغاز والذهب واليورانيوم والنحاس، ما أكسب اإلقليم 
ية  أهمية اقتصادية كبرى، فإّن مواطنيها يعانون من أوضاع معيشـــية واقتصادية متردِّ
ية. كما يأتي اإلقليم في املراتب الدنيا  ــف واألُمِّ للغاية، وِنَســـب عالية من الفقر والتخلُـّ
ية الكبـــار، وااًللتحاق باملـــدارس ااًلبتدائية، واحلصول  ضمـــن مؤشـــرات إيران حملو أُمِّ
علـــى مصادر مياه الشـــرب والصـــرف الصحي، مع معداًلت مرتفعـــة للغاية في َوَفيَات 
ـــع واألطفـــال. ولـــدى اإلقليـــم أقل معـــدل دخل للفـــرد، إذ يعيش نحـــو 80% من  الرضَّ
البلوش حتت خط الفقر، حســـب تقديرات عام 2021م، ما جعله يتبوأ أدنى مســـتوى 
فـــي مؤشـــر التنمية البشـــرية لبرنامـــج األمم املتحدة اإلمنائي خـــالل 2021م. وبفعل 
سياسات النظام وظاهرة التغيُّر املناخي شِهد اإلقليم خالل السنوات املاضية موجات 

ا في املوارد، وحالة عوز واسعة للمواطنني. جفاف شـــديدة، أفرزت ُشّحً
3. احللول األمنية: يطغى على عقلية القادة اإليرانيني خطر انفصال األقاليم ذات 
األغلبيـــة العرقية بشـــكل عاّم، لذلك تولِّي األجهزة القمعية فـــي إيران احللول األمنية 
كالقمـــع وااًلعتقـــال والقتـــل أولوية في إدارتهـــا لألزمات التي تشـــهدها هذه األقاليم، 
ومـــن بينهـــا إقليم سيســـتان وبلوشســـتان ذو الغالبية الســـنية. وأفرزت هـــذه القبضة 
األمنيـــة العنيفـــة بروز عـــدد من التنظيمـــات املســـلحة املعارضة للنظـــام اإليراني في 
بلوشســـتان. وكانت تلك التنظيمات في العقود الســـابقة تنطلق من اخللفية التاريخية، 
وتبحث عن اســـتقالل دولة بلوشســـتان، وفي العقود األخيرة ظهرت تنظيمات مسلحة 
من مشـــارب دينية جهادية، كان بعضها ينشـــط في أفغانســـتان وباكســـتان املجاورتني 
إلقليـــم بلوشســـتان، ولها فيهـــا امتـــدادات اجتماعية بهـــذا املثلث احلـــدودي. ويتمثَّل 
أبـــرز التنظيمـــات املعارضة للنظام اإليراني باإلقليم فـــي: »جند اهلل«، »جيش العدل«، 
»أنصار الفرقان اجلهادية«، »رابطة أهل السّنة في إيران«، »منظمة حترير بلوشستان 
الغربية«، »حزب الشـــعب البلوشي«. وخاض ُجّل هذه التنظيمات عديًدا من املواجهات 
مع احلرس الثوري، أسفرت عن اغتيال عديد من عناصره وقياداته، لعل آخرهم قائد 
احلرس في احملافظة. من جانبه، اســـتطاع احلـــرس أيًضا اغتيال عديد من قادة تلك 
التنظيمات واعتقال بعضهم، وكان أبرزهم عبد امللك ريغي مؤسس تنظيم »جند اهلل«. 
وعلى الرغم من جناح إيران في تفكيك بعض هذه التنظيمات املسلحة، فإنها سرعان 

ما تعيد هيكلة نفســـها، وتظهر بقيادات وأسماء جديدة.
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ثالًثا. دوافع وأبعاد تصعيد النظام اإليراني ضد المحتجين البلوش
لجـــأ النظام اإليراني بواســـطة الحـــرس الثوري، المعني األول بإخمـــاد ااًلحتجاجات في 
بلوشســـتان، إلـــى سياســـة أمنية تصعيديـــة )القمع وااًلعتقـــااًلت والغاز المســـيل للدموع 
واســـتخدام الرصـــاص الحي( ضد المحتجين البلوش، مقارنـــًة بتصعيده ضد المحتجين 
في عموم المحافظات اإليرانية، التي شـــهدت احتجاجات شـــعبية بعد مقتل أميني، لعدة 

أسباب رئيسية، بينها:
أ. إضفـــاء الطابـــع االنفصالـــي لاحتجاجات: أحد أبرز املالمح الهامة في إدارة النظام 
لألزمـــة خـــالل احتجاجـــات 2022م محاولـــة إضفـــاء الطابـــع ااًلنفصالي علـــى مطالب 
احملتجني، اًل سيما في احملافظات ذات األغلبية العرقية. وظهر ذلك في عدة داًلئل، أولها 
فـــي تصعيده ضد احملتجني في إقليم كردســـتان إيران مســـقط رأس أمينـــي، وثانيها في 
شـــّنه الهجمات العســـكرية على جماعات إيرانية معارضة بإقليم كردستان العراق، بحجة 
تقدميها الدعم للمحتجني في كردســـتان إيران ضد النظام اإليراني، وثالثها في تصعيده 
املكثَّف ضد احملتجني البلوش في سيســـتان وبلوشســـتان، للتقليل من أهمية ااًلحتجاجات 
وضـــرب رواية املطالب من كونها مطالب شـــعبية إلى مطالـــب انفصالية أمام الرأي العام 
العاملي، ما يعطي النظام مســـاحة أوســـع ملمارســـة القمع واإلقصاء والتهميش من ناحية، 
وترســـيخ نظرية املؤامرة بأن احملتجني مدفوعون من اخلارج من ناحية ثانية، فضاًل عن 

مساعيه حلصر رقعة ااًلحتجاج، وعدم خلق بؤر جديدة.
ب. األهميـــة اجليوسياســـية إلقليم بلوشســـتان: يخشـــى النظـــام تصاُعد ااًلحتجاجات 
والنزعـــة ااًلنفصالية لدى البلوش، مبا يخلق بـــؤرة توتُّر قد تقلِّص أهمية هذا اإلقليم في 
إســـتراتيجيات إيـــران العامليـــة، ألن هذا اإلقليـــم ميثل إليران أوراق قـــوة وضغط عديدة، 
خصوًصـــا عند مّد خطوط الطاقة واملشـــاريع الدولية العابـــرة للحدود، إذ يحظى اإلقليم 
مبوقع إســـتراتيجي على بحر العرب بدايًة من مضيق هرمز حتى كراتشـــي الباكســـتانية 
)انظر اخلريطة(. ويربط اإلقليم بني وســـط وجنوب آســـيا والشـــرق األوســـط، ما جعله 
منطقة جذب إستراتيجي هام للدول الكبرى الطامحة إلى تنفيذ مشاريع ومواٍن اقتصادية 
وجتارية، وتدشني خطوط نقل الطاقة. وُهنا تأتي أهمية ميناَءي تشابهار وجوادار الواقعني 
باإلقليـــم، لوقوعهمـــا في دائـــرة الصـــراع األمريكي-الصيني في احمليط الهندي ووســـط 
وجنـــوب آســـيا، فضاًل عن احتوائه على احتياطات هائلة مـــن املعادن، التي جتذب القوى 
الدولية إلى بلوشستان، كالنفط والغاز واليورانيوم والذهب والفضة والفحم والبالتينيوم. 
فها لتعزيز  ويتيـــح اإلقليم إليـــران أوراق ضغط قوية ضد الفواعل اإلقليمية والدولية، توظِّ
سياســـاتها اإلقليميـــة ومواقفها الدولية جتاه امللفات العالقة مـــع الغرب، وِمن ثَّم لن يقبل 

النظام بتحويله إلى بؤرة توتُّر تؤثِّر في أوراقه القوية.
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لة باللون األحمر ح حدود إقليم سيستان وبلوشستان املظلَّ خريطة توضِّ

ونظًرا إلى توزُّع العرقية البلوشـــية بني إيران وباكســـتان وأفغانســـتان، فقد جرى تتبُّع 
بعـــض ردود األفعـــال جتـــاه ما يحدث فـــي إقليم بلوشســـتان من مظاهـــرات، إذ تراوحت 
ردود الفعل الباكســـتانية بني غضب عميق في أوســـاط األغلبية السنية، ظهر على وسائل 
التواصل ااًلجتماعي، وبني جتاُهل تغطية تلك التطّورات في وســـائل اإلعالم الباكســـتانية 
الرئيســـية، رمبا بسبب ســـيطرة بعض الشـــخصيات املوالية إليران على مناصب رئيسية 
فـــي اإلعالم الباكســـتاني. وكذلك التزم املســـؤولون عدم اإلداًلء بـــأي تصريحات جتاه ما 
يجري في بلوشســـتان، إاًل أنه وبشـــكل عاّم هناك انتقاد من الباكستانيني بسبب ما يرْونه 
مـــن تضييق واضطهـــاد للبلوش في إقليم بلوشســـتان مـــن ِقبَل الســـلطات اإليرانية على 
ضـــوء انتماءاتهم الدينية. واًلحظ شـــهود عيان تشـــديد اإلجـــراءات األمنية على احلدود 
الباكســـتانية-اإليرانية، وســـط مخاوف من تفاُعل الباكســـتانيني البلوش مع ما يجري في 
بلوشســـتان وسيستان، فيما لم يتضح وجود ردود أفعال على احلدود مع أفغانستان، عدا 
ع ملجموعة من األفغانيات أمام ســـفارة إيران في كابول في مظاهرة احتجاًجا  رصد جتمُّ

على مقتل أميني، إذ عبَّرن عن دعمهن اًلنتفاضة الشعب اإليراني على مستوى البالد.
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خاتمة
طغى الطابع األمني على سياسات النظام اإليراني في إدارته ألزمة ااًلحتجاجات الشعبية 
المســـتمرة منذ 14 ســـبتمبر 2022م في مختلف المحافظات اإليرانية، وتجلَّت المقاربة 
األمنية بشـــكل أكثر حدة في تعاطيه مع المحتجين من الشعوب غير الفارسية، خصوًصا 
في بلوشســـتان، بعد ســـقوط أكثر من خمســـين قتياًل في يوم واحد. ويمثِّل إسراع النظام 
اإليراني في اتهام الجماعات البلوشـــية المسلحة بالضلوع في األحداث واستخدام القوة 
المفرطـــة ضـــد المحتجين البلوش، محاولة منه لتحقيق عـــدد من األهداف، كالتأثير في 
مجريات ااًلحتجاجات التي تشهدها مختلف المدن اإليرانية بعد مقتل أميني، وبّث رسالة 
إلى الخارج بأن احتجاجات بلوشستان ليست شعبية، وإنما انفصالية، فضاًل عن الترويج 
لروايتـــه بأن ااًلحتجاجات التي تشـــهدها إيران بشـــكل عاّم مدفوعة مـــن الخارج )نظرية 

المؤامرة( إللحاق الضرر بالدولة اإليرانية وإسقاط النظام.
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