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 بسم اهلل الرمحن الرويم                                

 

 املقدمة

ا كل ما وبذلو  ،ىل طمس اهلوية العربيةت أقدام الفرس أرض احأووا  وهم يسعون إأن وطئمنذ 

هذه احأرض شرعوا يف تغيري ضفون الطابع الفارسي على ولكي ي   .يف وسعهم من أجل ذلك

 سرتاتيجي.ألووا  كحل اس من املناطق الفارسية احملاذية لالرتكيبة السكانية عرب استقدام الفر 

مئات  العشائر" الذي مبوجبه مت نقلسكان إ"الصدد هو مشروع هذا مشروع نفذ يف  أخطر

ال خلف جب ا احأصليةسكناهالروالة من مناطق اللورية والبختيارية الف العوائل من القبائل آ

  اجروس وتوطينها يف احأووا .
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 بداية املشروع ودوافعه

ما حيتاجه املشروع من للوقوف على 1 0241بدأت الدولة الفارسية بدراسة املشروع يف عام 

 االوتالل الفارسي يف احأووا  ودوائر مؤسساتمن  الطلباىل  ابإلضافةموال امكانيات وأ

 شعب احأووا ي.للالسياسي والثقايف ، االجتماعية عن الوضع تقارير مفصلة ودقيقبتقدمی 

شروع، اإلعالن عن تنفيذه بعد تصديق الربملان على هذا امل ويف النهاية قررت الدولة الفارسية

رضا  فيه املشروع أيمرإقرار بعد مرسوم  ولأ صدر0211يف عام و . 02112آب  01 بتاريخ

حمال وخبتياري  من اقليم تشار ةعائلة خبتياري 2111بتوطني  آنذاكخان ملك الدولة الفارسية 

نفقة الدولة  على ومستلزمات العيش واحأمنخلف جبال  اجروس مع توفري كافة االمكانيات 

  .3ووا مشال احأ يف املناطق اجلبلية

الدولة الفارسية طيلة هنا جاءت كنتيجة طبيعية ملا حتلم به دوافع املشروع مل تكن خفية بل إ

وبعد االوتالل  حأووا  أرضا وشعبا.هيمنتها وإضفاء الطابع الفارسي على ا رضلفقرون 

طرة على احأووا  بشكل أوسع لسيلوصول اىل هذا اهلدف اخلبيث لل املناسبةجاءت الفرصة 
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من خالل تغيري الرتكيبة السكانية وإوالل املستوطنني الفرس بدل السكان احأصليني  وأقوى،

 العرب.

لالوتالل والضيم مهما كانت  لدولة الفارسية إن احأووا يني لن خيضعواة لنسبلكان واضحا اب

 جلنود احأمري خزعل بن جابر آخر واكم 0245قوة الطرف اآلخر وجتلى هذا احأمر بثورة 

وانتشار والة الرفض يف صفوف يف مناطق احملمرة وعبادان بدعم من ابناء القبائل  أووا ي

ة يوم على مستوى املدن واحأرايف عموما، مما جعل الدول املواطنني احأووا يني يوما بعد

رها بشكل واسع وكبري ومن هنا بدأ الساسة  اء برو  هذه احلالة وتطو الفارسية تشعر ابخلطر إ

. وتوصلوا اىل نتيجة مفادها ضرورة تغيري الرتكيبة الفرس بطرح احللول هلذه املشكلة نواملفكرو 

ونشر لألووا  عرب االستيطان وتغيري امساء املدن والقرى السكانية واضفاء الطابع الفارسي 

 .الثقافة الفارسية

 فشارأمثال امحد كسروي وحممود أالكثري من الساسة واملفكرين الفرس  وكتب وابلفعل صرح

يف هذا السياق وكتبت الكثري من البحوث والدراسات والكتب يف شىت اجملاالت اليت  وغريهم

أرض احأووا  لصاحل الفرس انهيك عن تقدمی توصيات للمواطنني تشوه وتقلب احلقائق على 

ستثمار يف احأووا  مدعومني بضماانت أمنية عمل واالالفرس وجتارهم بضرورة الذهاب لل

 ومادية.
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 ؟اذا القبائل اللورية والبختياريةمل

 لية:التا لألسبابوقع االختيار على توطني القبائل اللورية والبختيارية يف مشال احأووا  

  :مناطق سكىن هذه القبائل تقع يف منطقة تفصلها عن مشال اجلانب اجلغرايف

تايل هم يعيشون يف منطقة حماذية لواباحأووا  سلسلة من جبال تسمي  اجروس 

احأووا  تكون غري مكلفة  وعملية توطينهم يف حأرض احأووا  من الناوية اجلغرافية

 .وسهلة نسبيا

  البختيارية واللورية بسبب طبيعتها االجتماعية،  القبائل  االجتماعي:اجلانب

لذا عملية  ،املواشي واملراعي علىكمجموعة من البشر يعتمدون يف وياهتم 

وعادة ما   حلياهتم.كانت مال مة   املالئمة للرعين اكمإلجياد الظروف واحأالرتوال 

قريبة منها بلية والوداين الاملناطق اجل عام يففصل اخلريف من كل  يتنقلون يفكانوا 

ملناطق سكناهم خلف ابلنسبة  برودةقل احأ للشتاءقصى مشال احأووا  نظرا يف أ

توطينهم ذا مردود  وبذلك يكون وفرة املياه واملراعيانهيك عن  جبال  اجروس

القبائل قبل االوتالل كانت تدخل  أن هذه إجيايب من الناوية االقتصادية. ونذكر

 خمتلف املراول الزمنية. تدفع الضرائب يفو  ذن من وكامهاإبمناطق احأووا  

 :من قبل بعض  لقبائل البختيارية سبق وأن ودثا توطنيمشروع  اجلانب التارخيي

وكان من بدعم منها ( يف عهد الدولة القاجارية البختياريني )شيوخ قبائلخوانني 
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ووسني قلي  م 0120-0111لنك  تقي خان جهار حممداخلوانني  هؤالءبر  أ

ب بسباحأوضاع السياسية غري املستقرة مستغلني م  0114-0121اين خان ايلخ

مارة احأووا  يف أواخر عهد إمراء أ احلكم بني علىاخلصومات والنزاعات الداخلية 

 .4بين كعب

)واكم االقليم تقي خان  حممد عهد ن يفيطاين سر هنري راولينسون إيقول املستشرق الرب و   

تلك خالل  هلذا السبب قرى بنيتيف رامز  منطقة يفئل توطني بعض القبا مت البختيارية(

غارثويت نقال عن املستشرق الربيطاين سر اوسنت  مريكيذاته الكاتب احأمر وأكد احأ .5احلقبة

قبيلة جانكي استوطنت يف عدد من القري  رأىكيف يف رولته  ويضيف الايرد  .6هنري الايرد

. 8ن توطني قبيلة ديناروين يف سهل انشانع اببن وهوسه. وذكر املستشرق الفرنسي 7برامز

أن القبائل البختيارية يف عهد حممد تقي خان امتهنت  روسي ابرون دوبدوذكر الروالة ال
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أي مت توطينها يف مستوطنات وتبعا لذلك غريت  ،رعيلراعة للعيش بعدما كانت هتتم ابالز 

 .9اسلوب وياهتا

 :ية يف الدولة الفارسية وعلى يار بعض الشخصيات البخت تسامه اجلانب السياسي

عوائل ر احلرب يف عهد رضا شاه وهو من جعفر قلي خان سردار هبادر و يسهم رأ

رضا خان  0241يف عام اخلوانني البختيارية ساهم بشكل كبري بتنفيذ املشروع و 

 االستيطانيةأمر بتخصيص ميزانية خاصة هلذا املشروع لبناء القرى والوودات 

 .10هلم

 

 شروع يف عهد املاليلاستمرار امل

هذا املاليل اىل سدة احلكم توقف  م ووصول 0212بعد انتصار ثورة الشعوب يف عام 

وزاب م من احأنتيجة قمع املاليل ملعارضيه املتوترةاملشروع بسبب احأوضاع السياسية واحأمنية 

والعدوان  تلةلشعوب احملر الوطين التابعة لالليربالية واليسارية الفارسية وايضا وركات التحر 

  سنوات.قطر العراق الشقيق الذي استمر مثانية  الفارسي على
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توفري اخلدمات وكافة اليت تعىن ب العشائرانشأت الدولة الفارسية منظمة شؤون بعدها 

يدها وأنشئ فرع دايل عملية استيطان يف مناطق مت حت ابإلضافة االوتياجات للعشائر الروالة

 يدعى "علي روم كرميي".  خبتياريواليا مستوطن  رأسههلذه املنظمة يف احأووا  ي

درجت الدولة الفارسية موضوع توطني القبائل وأ11 0224العمل يف هذا املشروع عام عيد أ

الثانية والثالثة والرابعة واخلامسة  ةضمن اخلطط التنمويرية والبختيارية يف مشال احأووا  اللو 

 .اخلاصة ابلدولة)احلالية( 

من  سرية عقب انتشار وثيقةاليت ودثت  يف احأووا  4115املباركة لعام  ةاالنتفاضبعد 

ة تغيري الرتكيبة السكانية يف بضرور تقضي  "حممد خامتي" آنذاكالفارسية  الدولةمكتب رئيس 

سلمية الشعارات الواضحة من قبل املواطنني احأووا يني يف املظاهرات ال. كانت ووا احأ

سها كتائب الشهيد حمي ا ية وعلى رأاملقاومة احأوو  . كما نفذتبضرورة رويل كل املستوطنني

لبعض ضرابت موجعة الدين الناصر الذراع العسكري حلركة النضال العريب لتحرير احأووا  

 اليت تعمل يف هذا السياق مثل دائرة التخطيط العامة وبنك سامان الدولة الفارسية مؤسسات

 .اخلبيث الداعم واملمول هلذا املخطط

دق الذي يهدد ن الفرس يف احأووا  ابخلطر احملولون واملستوطنو شعر املسؤ استمن هنا 

املخابرات ابلعمل  ابحأخص الدولة الفارسية مؤسسات. لذا قامت كل وجودهم غري الشرعي
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ن تكون عملية االستيطان واجهة التحدايت يف احأووا  وتقرر أعلى تقدمی تقارير واحباث مل

يف املنتصف من شهر . وعلى هذا احأساس لسكانية احلل ملواجهة هذا التحديوتغيري الرتكيبة ا

القبائل اللورية والبختيارية ترعاه  توطنيل تدشني مشروعقرر اجملرم خامنئي  4112مارس لعام 

على هذا املخطط  بنفسهشرف هو وهبذا قد أسها خامنئي يرتأ اليت"  )بركة(بركت مؤسسة"

يشمل مد طرق املواصالت وانشاء املدارس  اوعمراني تنمواي اعمشرو  242مت تنفيذ ه ومبوجب

 مليار تومان 421بكلفة  املياه واجملاري واالتصاالتالكهرابء و  واملراكز الصحية وشبكه

 .12)بركة(بركت مؤسسةقدمتها  دوالر(مليون  21)تومان مليار  21 ، (مليون دوالر421)

املستوطنات املخصصة عدد نتني ونصف. ضمن مدة  منية قدرت بسذ املشاريع يتنفتقرر و 

وتلتزم 13ختتارها القبائل  11منها ختتارها الدولة الفارسية و 01 ،مستوطنة 011 هلذا احأمر

معفية من  ف دوالر(الثالثني )تومان مليون  نيدولة الفارسية بتقدمی قروض مالية تقدر بثالثال

عدد من املشاريع هذه يف تنفيذ  ساهم. 14االستيطانية لبناء الوودات  لكل عائلة الفوائد

ائرة شؤون كهرابء، دائرة املياه واجملاري، ددائرة ال وهي: الفارسية يف احأووا  الدولة مؤسسات

، دائرة التعليم والرتبية، دائرة الدعوة االسالمية، دائرة الصحة، دائرة االتصاالت، العشائر

                                                           
 12-2-1، بتاريخ  1212111121خلربوكالة فارس لالنباء ،رقم ا – 04

 نفس املصدر – 01

 .  12-01-02وكالة مهر لالنباء بتاريخ  – 02



 مشروع توطني القبائل اللورية والبختيارية يف احأووا 

 

 
 وركة النضال العريب لتحرير احأووا  10

 

ارد الطبيعية، الشرطة، ودائرة دائرة املو  ، دائرة الزراعة،لإلغاثةمة مخيين رة االوقاف، منظدائ

 .15والسياوةاثر اآل

 انتشار القبائل البختيارية واللورية يف مشال احأووا  وجم، عدد وأماكن

ن القبائل اللورية اىل أ دولة الفارسية واملستشرقني الغربينيلالتقارير لتشري بعض الكتب و 

واملناطق الصاحلية وتسرت والقنيطرة يف مز و رجان ورايارية سكنت يف البداية يف منطقة أوالبخت

اجلبلية ولكن بعد اوتالل احأووا  قامت هذه القبائل بدعم من الدولة الفارسية ببناء جتمعات 

 . انية تطورت الوقا لتصبح مدن وقرىاستيط

 ودهد ) ايذج(  وايذهصبحت مدن هي مسجد سليمان التجمعات االستيطانية اليت أ أكرب

 غاجاريوقلعه تل ووسينية وصيدون وقلعة خواجه وآ وسالند وابغ ملكوانديكا واليل 

س البحر رامز ورأ عربية مثل يف مدن واوسردشت وجايزان وهفتكل وهناك من استوطن

بة اقل يف مدن تسرت والسوس. نسبو لون نسبة كبرية من سكان تلك املدن ميث والقنيطرة وصاروا

 .فضال عن مئات القرىمن املستوطنني  كملهاأبرجان اصبحت ومدن أخرى مثل الصاحلية وأ

 م يتبني أن عدد 4111ة الفارسية لعام دولللوصاء العام إلومن خالل التدقيق يف ا
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مليون املناطق املذكورة يراوح  املشروع ويسكنوناملستوطنني الذين جاؤوا اىل احأووا  عرب هذا 

  .16شخص ألف ومئة

 االف 012تبني أن  4111بعام عموم ا ي ر ا ن  يف الروالة العشائر اوصاء لعددخر ويف آ

االستيطانية مسجد  )املدنناطق اجلبلية املمن  مستوطنة 511ووا  يف منهم يعيشون يف احأ17

ودهد  وانديكا واليل و سالند و ابغ ملك وقلعه تل ووسينية )ايذج( سليمان و ايذه 

 والقنيطرة والسوس وصيدون وقلعة خواجه واغاجاري وسردشت وجايزان وهفتكل( وتسرت

عام يف  )بركة(مؤسسة بركتمشروع  إطارويف  .18س البحروالصاحلية ورأ وارجان ورامز

ن يف أرايف مناطق بختيارية واللورية حلد اآلمن قبائل العائلة  1111مت توطني  4102

 .19والسوسالصاحلية وارجان وتسرت والقنيطرة 

 كيف واجه احأووا يون املشروع 

ودثت بعض  ن  ا يون هذا اخلطر احلقيقي لوجودهم وأمنهم القومي سابقا وإمل يدرك احأوو 

نظيمات احأووا ية وىت قبل عقدين الت وأكثر تعدو كوهنا ردة فعل عاطفية املواجهات فهي ال

شارت اليه بصورة خجولة دون طرح ا أو أالسياسية وبياانهت ار اىل هذا اخلطر يف براجمهإما مل تش
                                                           

 0115خو ستان مركز امارايران ، نتايج تفصليلي سرمشاري عمومي نفوس ومسكن  – 01

 0111تماعي واقتصادي عشاير كوجنده كشور،مركز امار ايران، سرمشاري اج – 01

 20 -1 -02وكالة مهر لالنباء ،  – 01

 11111، رقم اخلرب  21- 2- 42موقع خو نيو ،  – 02
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. وعندما نراجع التاريخ السياسي احأووا ي بعد االوتالل ابستثناء اخلطر احللول ملواجهة هذا

خلفية اعتداء القبائل اللورية  يف تسرت اليت ودثت علىم 0221ثورة ويدر الطليل عام 

القبائل العربية يف حماولة الغتصاب االراضي دعومة من الدولة الفارسية على امليارية والبخت

ليت قام هبا الشهيد وامت جعلوش )وته( ورفاقه يف اجلبهة الشعبية عمليات االوبعض الزراعية 

الفرس من القبائل اللورية والبختيارية يف السوس والقنيطرة لتحرير احأووا  ضد املستوطنني 

 والصاحلية ال نرى مواجهة وقيقية تذكر.

وع هبذا املوض تويل اهتماما كبريا ةالتنظيمات احأووا ي أكثر تصبحخريين أيف العقدين احألكن 

الذي يهدد االمن القومي  يتها وول كيفية مواجهته. وهوما الت مل توضح رؤ  اخلطري بيد أهنا

 ووا يةالتنظيمات احأ إىل تصور أغلب . والسبب يعوداحأووا ي على املديني القريب والبعيد

 .  الغريبمن وجهة نظر دول العامل مال ارهابيا عيعترب طر اي عمل ملواجهة هذا اخل إن
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 املصادر

، رساله من و راة الداخلية إىل واكم اصفهان، واثئق و راة  420 – 0/1/1 رقم وثيقة – 0

 الداخلية، دائرة الواثئق واملكتبة الوطنية احأيرانية.

-01، رسالة من و ير الداخلية إىل رئيس الو راء يف اتريخ 1/151/04111 رقم وثيقة - 4

 .احأيرانية الوطنية كتبةوامل الواثئق دائرةمشسي،  2-0105

، وثيقة توطني القبائل اللورية والبختيارية، واثئق و راة 420- 4/1/1 رقم وثيقة - 1

 .احأيرانية الوطنية واملكتبة الواثئق دائرةالداخلية، 

مشسي،خاطرات سردار اسعد خبتياري،به كوشش  0111سردارهبادر، جعفرقلي خان  - 2

 .4ايرج افشار،هتران ، اساطري،ج 

  مشسي 0111، طهران ،نشراخرتان،«  خو ستان اتريخ  ساله اپنصد »، قيم عبدالنيب - 5

 .241 -240 ص

ترمجه اسكندر امان اللهي هباروند، هتران ،   راولينسون، سفرانمه ، راولينسونسرهنري    - 1

 .021 ص ،مشسی 0114اگاه،

ه مهراب امريي، ترمج ، خبتياري واجتماعي سياسي غارثويت،اتريخجني رالف  – 1

 .041 ،ص  مشسی0111هتران،سهند،  
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 .21 ،صمشسی  0110هتران، فرهنگسرا،

هتران، ،ترمجه حممدوسن خان اعتماد السلطنة ايران، جنوب سفرانمه وهوسه، اببن  - 2

 .11 صسي، مش 0111دنياي كتاب، 

ترمجه حممدوسن اراي،هتران، علمي  وخو ستان، لرستان سفرانمه دوبد، ابرون  - 01
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