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  فـــي البدايـــة، البـــّد مـــن التذكيـــر بـــأن الفكـــرة مـــن إعـــداد هـــذا الكتـــاب املتواضـــع، ليـــس تأكيـــد 

ـــد، بالنســـبة إلـــى عروبـــة دولةاألحوازالعربيـــة املحتلـــة، وانتمائـــه لألّمـــة العربّيـــة، فعروبـــة إقليـــم 
ّ

املؤك

األحـــواز أمـــر ال يحتـــاج إلـــى التأكيـــد، فالتاريـــخ والجغرافيـــا، وهمـــا األقـــدم، يؤكـــدان ذلـــك بالدالئـــل 

فـــي الواقـــع نـــروم مـــن ورائـــه  القوّيـــة، والوثائـــق الدامغـــة، التـــي ال تقبـــل أّي مجـــال للشـــك، لكننـــا 

إلقـــاء الضـــوء علـــى النضـــال الوطنـــي واملقأومـــة البطولّيـــة التـــي خاضهـــا، ويخوضهـــا أبنـــاء اإلقليـــم فـــي 

مواجهـــة االحتـــالل الفار�ســـي البغيـــض لبالدهـــم، الـــذي اســـتباح كّل املحّرمـــات، وانتهـــك كل األعـــراف 

والقوانيـــن الدولّيـــة، إضافـــة إلـــى تســـليط الضـــوء علـــى  التقصيـــر االعالمـــي العربـــي، والعالمـــي، بحـــق 

ثـــورة الشـــعب العربـــي فـــي األحـــواز، الـــذي مـــا زال يصـــّر علـــى التمّســـك بحقوقـــه املشـــروعة فـــي تحريـــر 

 مـــن هنـــا، فإننـــا فـــي هـــذا الكتـــاب )األحـــواز فـــي ضميـــر 
ً
أرضـــه مـــن رجـــس االحتـــالل الفار�ســـي، وانطالقـــا

األمـــة( ســـنحأول إلقـــاء الضـــوء علـــى بقعـــة هاّمـــة مـــن وطننـــا العربـــي الكبيـــر، شـــاءت األقـــدار أال 

تأخـــذ نصيَبهـــا مـــن االهتمـــام، ألســـباب كثيـــرة، أبرزهـــا حجـــم القمـــع، واالضطهـــاد الـــذي يمارســـه 

االحتـــالل الفار�ســـي البغيـــض لهـــا، وتضـــارب املصالـــح الدولّيـــة حولهـــا، بحيـــث باتـــت ضحّيـــة ملؤامـــرة 

كبيـــرة، اســـتهدفت الشـــعب العربـــّي األحـــوازي، وتاريخـــه، وثقافتـــه، وكّل مـــا يمـــّت إلـــى شـــخصّيته 

الوطنّيـــة بِصلـــة، فـــي إطـــار محـــأوالت إيرانيـــة حثيثـــة لطمـــس الهوّيـــة العربّيـــة األصيلـــة، خاصـــة فـــي 

ظـــل عالـــم يقـــوم علـــى املعاييـــر املزدوجـــة، واســـتغالل القـــوّي للضعيـــف، رغـــم كل مـــا يشـــاع، ويقـــال 

مقـدمة:
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عـــن األخالقّيـــة فـــي التعامـــل الدولـــي، فـــي كل الســـاحات واملنابـــر، حتـــى فـــي األمـــم املتحـــدة ذاتهـــا، وهـــي 

املنظمـــة الدولّيـــة التـــي تخضـــع، مـــع األســـف، لهيمنـــة الـــدول االســـتعمارية الكبـــرى، التـــي اســـتطاعت، 

بحكـــم قّوتهـــا العســـكرّية واالقتصادّيـــة، أن تغّيـــب الـــدور املرســـوم لهـــذه املنظمـــة الدولّيـــة الشـــهيرة، 

أو  موقعهـــا،  كان  مهمـــا  الدولّيـــة،  األزمـــات  مـــع  التعامـــل  فـــي  موضوعّيـــة   تكـــون  أن  يفتـــرض  التـــي 

األطـــراف الداخلـــة فيهـــا.

ولذلـــك، فاننـــا نـــرى أن هـــذه املنظمـــة الدولّيـــة وغيرهـــا مـــن املنظمـــات  األخـــرى، باتـــت، ليســـت 

عاجـــزة عـــن القيـــام بدورهـــا، فحســـب، وإنمـــا أشـــبه بشـــاهد الـــّزور فـــي كثيـــر مـــن األحيـــان.

باتـــت هـــذه املنظمـــات مشـــلولة، وعاجـــزة، وفـــي  بامللمـــوس، كيـــف  تثبـــت  وهنـــاك أمثلـــة كثيـــرة 

مقدمـــة هـــذه األمثلـــة، الّصـــراع العربـــي الصهيونـــي، وقضيـــة األحـــواز العربّيـــة املحتلـــة مـــن الفـــرس.

ولذلـــك، ســـيكون كتابنـــا هـــذا مجـــّرد تذكيـــر فقـــط، بمـــدى الظلـــم الكبيـــر الـــذي لحـــَق بالشـــعب 

مـــن نضـــال مشـــّرف والزال مســـتمر، دفعـــوا خاللـــه  بـــه األحوازيـــون  قـــام  العربـــي األحـــوازي، ومـــا 

بأنـــه  املطلـــق  اإليمـــان  نمتلـــك  الـــذي  وطنهـــم  وكرامـــة  حرّيتهـــم،  مذبـــح  علـــى  الشـــهداء  مـــن  اآلالف 

أبنائـــه، طـــال الزمـــان، أم قُصـــر. ســـيتحّرر بســـواعد 

أّمـــا الســـبب فـــي إيماننـــا هـــذا فهـــو، ألن أّي قـــّوة علـــى وجـــه األرض، مهمـــا كُبـــرت، ال تســـتطيع قهـــر 

إرادة شـــعب آَمـــن بوطنـــه، وحقوقـــه الوطنّيـــة والقومّيـــة املشـــروعة. 

ويأتـــي هـــذا األصدارالجديـــد بعـــد صـــدور كتابنـــا الســـابق)األحواز العربيـــة ســـيرة شـــعب وحلـــم 

الحريـــة والهويـــة( عـــام 2013م يأتـــي اصـــدار هـــذا بعـــد أن اشـــعل الـــرأس شـــيبا ومضينـــا مـــن العمـــر 

مـــا شـــاهدناه  أمنـــا علـــى  لنكـــون  فـــي محطـــات مختلفـــة  الكتـــاب الجديـــد  هـــذا  فـــي  عتيـــه، وتوقفنـــا 

وعشـــناه، بعـــد ان كنـــا فـــي مصـــاف الخطـــوط املتقدمـــة فـــي مياديـــن العمـــل النظالـــي، واليـــوم نرصـــد 

بعـــض املواقـــف والعبـــر لكـــي نكـــون أمنـــاء ومنصفيـــن ملســـيرة هـــذا الشـــعب العربـــي الـــذي أم�ســـى أكثـــر 

مـــن 90 عامـــا تحـــت ظلـــم اإلحتـــالل الفار�ســـي العنصـــري، أمليـــن أن ضميـــر األمـــة وبعـــض الشـــرفاء 

بالعالـــم يقـــول كلمـــة حـــق حتـــى لـــو بعـــد حيـــن!

وهللا املوفق

   )املؤلف(





الفصل األول 
نبــذة تاريخية وجغرافية
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قبـــل الدخـــول فـــي تفاصيـــل الحديـــث عـــن األحـــواز، واألحـــداث التـــي شـــهدتها هـــذه املنطقـــة، البـــّد 

، وإلقـــاء الضـــوء علـــى أبـــرز املراحـــل التـــي مـــّر بهـــا نضـــال الشـــعب 
ً
 مـــن تعريفهـــا، تاريخيـــا

ً
لنـــا أوال

العربـــي فـــي األحـــواز

 بأصل تسمية األحواز بهذا االسم:
ً
ونبدأ أوال

 فقـــد ورد فـــي القامـــوس املحيـــط للفيروزآبـــادي فـــي بـــاب الـــزاي فصـــل الهـــاء: إن هـــذه املنطقـــة 

تقـــع بيـــن البصـــرة وفـــارس، أمـــا كلمـــة أحـــواز فهـــي جمـــع كلمـــة »حـــوز«، وهـــي مصـــدر للفعـــل »حـــاز«، 

بمعنـــى الحيـــازة والتملـــك، وهـــي تســـتخدم للداللـــة علـــى األرض التـــي اتخذهـــا فـــرد وبّيـــن حدودهـــا 

 يقولـــون هـــذا حـــوز فـــالن، أي هـــذه 
ً
وامتلكهـــا. و«الحـــوز« كلمـــة متدأولـــة بيـــن أبنـــاء األحـــواز، فمثـــال

األرض معلومـــة الحـــدود ويمتلكهـــا فـــالن.

التســـمية : عـــرف إقليـــم األحـــواز باســـماء عـــدة عبـــر تاريخـــه، حيـــث أورد  العديـــد مـــن الباحثيـــن أن 

هـــذا اإلقليـــم عـــرف فـــي القديـــم باســـم بـــالد عيـــالم،  

البلـــد  لقـــب »األهـــواز« علـــى هـــذا  الفـــرس  الهوّيـــة العربّيـــة، أطلـــق  وفـــي محأولـــة منهـــم لطمـــس 

العربـــي، الـــذي حافـــظ علـــى اســـمه العربـــي رغـــم كل الضغـــوط ، حتـــى عهـــد إســـماعيل الصفـــوي، 

وابنـــه طهماســـب، لكـــن االحتـــالل الفار�ســـي أطلـــق فيمـــا بعـــد علـــى منطقـــة األحـــواز لقـــب عربســـتان، 

ويعنـــي بالفارســـية إقليـــم العـــرب.

ان 
ّ
ومهمـــا كانـــت التســـميات التـــي أطلقـــت علـــى هـــذا اإلقليـــم العربـــي، فـــإّن املهـــم فـــي األمـــر أن ســـك

هـــذا اإلقليـــم حافظـــوا علـــى جذورهـــم العربّيـــة، رغـــم كل محـــأوالت اإللغـــاء التـــي حأولهـــا اإليرانيـــون،ال 

 منهـــم بعدالـــة قضيتهـــم 
ً
 علـــى مـــدى ســـنين طويلـــة، وال يزالـــون، إيمانـــا

ً
 طويـــال

ً
بـــل ناضـــل أهلـــه نضـــاال

الوطنيـــة، وأخالقّيتهـــا، التـــي قدمـــوا مـــن أجلهـــا آالف الشـــهداء واملعتقليـــن، واملضطهديـــن مـــن قبـــل 

النظـــام الفا�ســـي اإليرانـــي، وممارســـاته القمعيـــة اإلجراميـــة، التـــي ســـنأتي علـــى تنأولهـــا بالتفصيـــل 

فـــي فصـــول هـــذا الكتـــاب، الـــذي نـــروم لـــه أن يلقـــي الضـــوء علـــى حقيقـــة املأســـاة التـــي يعيشـــها أهـــل 

األحـــواز، فـــي ظـــل االحتـــالل الفار�ســـي لبالدهـــم، والنضـــال البطولـــي الـــذي خاضـــوه، وال يزالـــون، ضـــد 

هـــذا االحتـــالل العنصـــري البغيـــض.
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املوقع  واملساحة:

، ولذلـــك 
ً
ـــي الطـــول 48 و51 شـــرقا

ّ
، وخط

ً
يقـــع إقليـــم األحـــواز بيـــن خطـــي العـــرض 30 و33 شـــماال

فإنـــه يقـــع إلـــى الجنـــوب الشـــرقي مـــن العـــراق، ويشـــكل بموقعـــه الواجهـــة الشـــمالية الشـــرقية للوطـــن 

العربـــي، ويطـــّل علـــى الخليـــج العربـــي مـــن خـــالل حـــدوده الجنوبيـــة، ويبلـــغ طـــول اإلقليـــم 420 كـــم 

متـــر، فيمـــا يبلـــغ عرضـــه 380 كـــم. 

وتبلـــغ مســـاحة األحـــواز اكثـــر مـــن ثالثمئـــة وثمانيـــن ألـــف  كـــم مربـــع، إال أن إيـــران اقتطعـــت فـــي عـــام 

1936 مســـاحات مـــن أراضيـــه وضّمتهـــا إلـــى أقاليـــم أخـــرى لتتقلـــص مســـاحته، إذ ضّمـــت األرا�ســـي 

املقتطعـــة مـــن األحـــواز إلـــى محافظـــات فـــارس، وأصفهـــان، ولورســـتان.

الّسكان:

يقـــارب عـــدد الســـكان فـــي األحـــواز نحـــو اثنـــي عشـــر مليـــون نســـمة، كلهـــم مـــن العـــرب، عـــدا نحـــو 

أربعمئـــة ألـــف نســـمة مـــن الفـــرس الـــذي وفـــدوا إلـــى اإلقليـــم فـــي عـــام 1925، فـــي محأولـــة لتغييـــر 

الواقـــع الديومغرافـــي لألحـــواز، ويعـــود ســـكان األحـــواز بأصولهـــم إلـــى الجزيـــرة العربيـــة.

تســـكن األحـــواز قبائـــل عربيـــة متنوعـــة، وعاصمتـــه هـــي املحمـــرة، وتســـمى األحـــواز اليـــوم محافظـــة 
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خوزســـتان، وهو اســـم فار�ســـي، وتقع في الشـــمال الغربي من إيران، ويخترق املدينة نهر قارون الشـــهير، 

وبالنســـبة إلـــى اســـم »خوزســـتان« فهـــو االســـم الـــذي أطلقـــه الفـــرس علـــى جـــزء مـــن اإلقليـــم، وهـــو يعنـــي 

ـــه »األحـــواز«.
ّ
بـــالد القـــالع والحصـــون، وعنـــد الفتـــح اإلســـالمي لفـــارس أطلـــق العـــرب علـــى اإلقليـــم كل

 ويـــروي التاريـــخ أنـــه منـــذ انتصـــار املســـلمين علـــى الفـــرس فـــي القادســـّية وإقليـــم األحـــواز تحـــت 

حكـــم الخالفـــة اإلســـالمية، ويتبـــع واليـــة البصـــرة إلـــى أّيـــام الغـــزو املغولـــي، ومـــن بعـــد نشـــأت الدولـــة 

املشعشـــعية العربيـــة واعترفـــت بهـــا الدولـــة الصفويـــة، والخالفـــة العثمانيـــة كدولـــة مســـتقلة، إلـــى 

أن نشـــأت الدولـــة الكعبيـــة )1724-1925م(، وحافظـــت علـــى اســـتقاللها حتـــى ســـقوطها علـــى يـــد 

ميـــر األحـــواز )عربســـتان(، 
َ
الشـــاه بهلـــوي، ففـــي عـــام 1920م اتفقـــت بريطانيـــا مـــع إيـــران علـــى إقصـــاء أ

وضـــم اإلقليـــم إلـــى إيـــران، حيـــث منـــح البريطانيـــون اإلمـــارة الغنّيـــة بالنفـــط إلـــى إيـــران، بعـــد اعتقـــال 

األميـــر خزغـــل الكعبـــي، وبعدهـــا أصبحـــت األحـــواز محـــل نـــزاع إقليمـــي بيـــن العـــراق وإيـــران، وأدى 

اكتشـــاف النفـــط فـــي األحـــواز، وعلـــى األخـــص فـــي مدينـــة عبـــادان الواقعـــة علـــى الخليـــج العربـــي مطلـــع 

القـــرن العشـــرين، إلـــى تكالـــب القـــوى املتعـــددة للســـيطرة عليهـــا.

حيـــث ســـارعت كل مـــن بريطانيـــا وأمريـــكا، وغيرهمـــا مـــن الـــدول اإلســـتعمارية إلـــى، تنشـــيط إيـــران 

وتقويتهـــا فـــي مواجهـــة املـــّد الثـــوري العربـــي؛ فمنحتهـــا بريطانيـــا صالحيـــات للتدخـــل غيـــر املباشـــر فـــي 

 مـــن تحالـــف إيرانـــي رو�ســـي عقـــب نجـــاح الثـــورة البلشـــفية 
ً
شـــؤون بعـــض الـــدول العربيـــة؛ خوفـــا

فـــي روســـيا، فتنازلـــت عـــن األحـــواز ملصلحـــة الفـــرس عقـــب اتفاقيـــة ســـايكس بيكـــو، وبذلـــك أظهـــر 

 بتعهداتهـــم الكثيـــرة بحمايـــة األحـــواز.
ً
اإلنجليـــز غـــدرا

بعـــد  لحراســـة املصالـــح  فـــي املنطقـــة فيمـــا  إيـــران كشـــرطي  إلـــى اســـتخدام  كمـــا ســـعت أمريـــكا 

املنطقـــة. فـــي  األمريكيـــة 

، مـــن أن 
ً
، فقـــد حـــذرت الكثيـــر مـــن املنظمـــات األحوازيـــة، مـــرارا

ً
أمـــا بالنســـبة إلـــى األحـــواز تحديـــدا

الســـلطات اإليرانيـــة تعمـــل علـــى دعـــم االســـتيطان اإليرانـــي وتشـــجيعه فـــي األحـــواز، بـــل تعمـــل علـــى 

تهجيـــر أبنـــاء الشـــعب األحـــوازي إلـــى العمـــق اإليرانـــي بحجـــج شـــتى، منهـــا االقتصاديـــة.

كمـــا حـــذرت مـــن تغييـــر الطبيعـــة الديموغرافيـــة للخليـــج العربـــي بشـــكل عـــام، واألحـــواز بشـــكل 

خـــاص، ملصلحـــة إيـــران 
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األهمية االقتصادية:

يضـــم إقليـــم األحـــواز نحـــو 85 % مـــن النفـــط والغـــاز اإليرانـــي ، و35% مـــن امليـــاه فـــي إيـــران،  كمـــا 

تعـــد أراضيـــه مـــن أخصـــب األرا�ســـي الزراعيـــة فـــي الشـــرق األوســـط، حيـــث تجـــري هنـــاك أنهـــار  3  منهـــا 

كبيـــرة، هـــي كارون والكرخـــة والجراحـــي وشـــط العـــرب ونهـــر الســـليج وأنهـــار أخـــرى كثيـــرة، وتـــروي 

املـــزارع باملـــد والجـــزر.

وتتهـــم املقأومـــة )املعارضـــة( العربيـــة األحوازيـــة حكومـــة طهـــران بحرمـــان الّســـكان العـــرب مـــن هـــذه 

الخيـــرات الطبيعيـــة؛ مـــا يجعـــل البعـــض يصـــف الشـــعب األحـــوازي بأنـــه أفقـــر شـــعب يســـكن أغنـــى 

أرض خصوبـــة وخيـــرا ت.

التعتيم على القضية:

رغـــم نضـــال امتـــد ألكثـــر مـــن تســـعة عقـــود، ال تـــزال الحكومـــات اإليرانيـــة تمـــارس أعتـــى ألـــوان 

األحـــوازي، فوصـــل  الشـــعب  القمـــع ضـــد 

العلميـــة،  الروافـــد  تجفيـــف  إلـــى  القمـــع 

تدريـــس  وعـــدم  الثقافيـــة،  املراكـــز  وغلـــق 

اللغـــة العربيـــة، حتـــى اإلعـــدام للنشـــطاء.

تغييـــر  عمليـــات  األحـــواز  وشـــهدت 

أهمهـــا  ومـــن  العربـــي،  لطابعهـــا  وتغريـــب 

تحريـــم التحـــدث باللغـــة العربيـــة فـــي األماكـــن 

العامـــة، واســـتعمال اللغـــة الفارســـية، وأن 

تكـــون مناهـــج الدراســـة فـــي املـــدارس باللغـــة 

الفارســـية فقـــط، وال يجـــوز التحـــدث بـــأي 

لغـــة أخـــرى، ومنـــع قـــراءة القـــرآن الكريـــم، ومنـــع تســـمية املواليـــد بأســـماء عربيـــة، ومنـــع ارتـــداء الـــزّي 

العربـــي، وفـــرض التجنيـــس، والتجنيـــد اإلجبـــاري، واســـتبعاد العـــرب مـــن املناصـــب الرفيعـــة فـــي الدولـــة، 

ثـــم وصـــل األمـــر إلـــى التهجيـــر الجماعـــي، واغتصـــاب األرا�ســـي العربيـــة، وزرعهـــا بمســـتوطنات فارســـية.
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افيا  إلقليم األحواز: افيا والطبوغر الجغر

مـــن سلســـلة جبـــال  البختياريـــة، وهـــي جـــزء  الجغرافـــي لألحـــواز  أن جبـــال  املوقـــع  مـــن  يتضـــح 

زاكـــروس، تعتبـــر الحاجـــز الطبيعـــي الفاصـــل بيـــن إيـــران واألحـــواز، التـــي تعتبـــر بنظـــر الكثيـــر مـــن 

 للســـهول العراقيـــة، حيـــث ال وجـــود لحـــدود جغرافيـــة واضحـــة بينهمـــا. 
ً
 طبيعيـــا

ً
الجغرافييـــن امتـــدادا

وتعـــد أرض األحـــواز ســـهلية وخصبـــة وصالحـــة للزراعـــة تجـــري فيهـــا أنهـــار كثيـــرة، كونـــت ترّســـباتها 

، ومـــن أهـــم هـــذه  
ً
أرض األحـــواز الخصبـــة، وقـــد اندثـــر بعـــض هـــذه األنهـــار، وبعضهـــا ال يزالجاريـــا

جبـــال   
ً
مخترقـــا كـــم،  وثالثمئـــة  ألـــف  ملســـافة  النهـــر  هـــذا  يجـــري  إذ  أكبرهـــا،  كارون  نهـــر  األنهـــار 

البختياريـــة، قبـــل أن ينتهـــي املطـــاف بـــه ليصـــّب فـــي شـــط  العـــرب، وعنـــد مصّبـــه تقـــع إحـــدى مـــدن 

اإلقليـــم الكبيـــرة، وهـــي املحّمـــرة، فيمـــا تقـــع مدينـــة األحـــواز فـــي وســـطه.

عـــرف العـــرب نهـــر كارون باســـم دجيـــل األحـــواز، وإنمـــا ســـّموه بدجيـــل للتمّيـــز بينـــه وبيـــن دجلـــة 

العـــراق، وكارون يمـــر بمدينـــة األحـــواز العاصمـــة فيقســـمها إلـــى منطقتيـــن.  
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  نهـــر حميـــدة الـــذي ينســـبه الكثيـــرون إلـــى زيـــاد مولـــى ابـــن الهيثـــم، ومـــن 
ً
ومـــن األنهـــار الهامـــة أيضـــا

فـــي هـــور   نهـــر رياحـــي الشـــهير. ونهـــر الجراحـــي، وينبـــع مـــن مقاطعـــة بهبهـــان، ويصـــّب 
ً
أنهارهـــا أيضـــا

الفالحيـــة.

ونهـــر الكرخـــة، الـــذي ينبـــع مـــن جبـــال بشـــتكوه ويجـــري مـــن الشـــمال إلـــى الجنـــوب ويصـــب فـــي 

هـــور الحويـــزة ونهايتـــه فـــي هـــور العظيـــم الـــذي يصـــّب فـــي نهـــر دجلـــة فـــي العـــراق ، ومـــاء النهـــر عـــذب، 

وجريانـــه ســـريع .

نهـــر الكرخـــة العميـــة، حفـــره ســـيد نعمـــة بـــن ســـيد شـــبيب الحســـيني ) رئيـــس عشـــائر آل ســـيد 

الكرخـــة  نهـــر  ميـــاه  مـــن  يتغـــذى  نهـــر  وهـــو  نعمـــة(، 

ويصـــب فـــي هـــور الحويـــزة، وكان الهـــدف مـــن حفـــره 

لتغذيـــة األرا�ســـي الواقعـــة بيـــن مدينتـــي الحميديـــة 

والحويـــزة، الســـتخدامه فـــي الـــري - الزراعـــة والشـــرب 

مـــن  النهـــر  هـــذا  وأصبـــح  عليـــه،  الواقعـــة  للعشـــائر 

روافـــد نهـــر الكرخـــة الندماجـــه مـــع نهـــر الكرخـــة فـــي 

ومـــازال  الكرخـــة،  نهـــر   
ً
معـــا ليشـــكال  نقطـــة معينـــة 

 ليومنـــا هـــذا.
ً
نهـــر الكرخـــة العميـــة باقيـــا
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ــي  نهـــر بـــاالرود، ينبـــع مـــن جبـــال )فيلـــي( ويجـــري بيـــن نهـــري الكرخـــة والـــدز، بعـــد أن يســـقي أرا�سـ

)اللـــور( والصالحيـــة، ثـــم يصـــّب فـــي نهـــر الـــدز، وُيضـــرب بـــه املثـــل مـــن حيـــث العذوبـــة والبـــرودة، 

وتعتبـــر مياهـــه مـــن أحســـن ميـــاه شـــمال غربـــي القطـــر األحـــوازي.

:
ً
ومن أنهارها أيضا

نهـــر شـــأوور: ينبـــع مـــن شـــمالي الســـوس )الشـــوش( بأربعـــة كيلومتـــرات. ومـــاء هـــذا النهـــر ثقيـــل 

، وســـبب الثقـــل يعـــود إلـــى عـــدم العنايـــة بـــه ورفـــع األطيـــان والقـــاذورات منـــه.
ً
جـــدا

بلـــدة )بروجـــرد(  فـــي  الـــدز - دســـبول(: ينبـــع مـــن عيـــون  الـــدز: )قنطـــرة القلعـــة، أو قنطـــرة  نهـــر 

الفارســـية، ويجـــري فـــي أرا�ســـي البختياريـــة ولرســـتان ويســـقيها، وتصـــّب فيـــه العيـــون املجـــأورة لـــه، 

 إلـــى )بندقيـــر(، 
ً
منهـــا عيـــون معدنيـــة، ويســـير مـــن غربـــي قنطـــرة القلعـــة )دســـبول - دزفـــول( متجهـــا

 معهـــا إلـــى األحـــواز، ومـــاء هـــذا النهـــر تســـّبب 
ً
حتـــى ينتهـــي بميـــاه تســـتر )شوشـــتر(، ويخـــرج مندمجـــا

عســـر الهضـــم لوجـــود املعـــادن فيهـــا.

مـــن  كيلومتـــر   18 بعـــد  علـــى  ينبـــع  عجيـــرب:  نهـــر 

شـــرقي قنطـــرة القلعـــة، أو الـــدز )دســـبول - دزفـــول(، 

مـــن  يمـــّر  الســـابق  فـــي  وكان  متعـــددة،  عيـــون  مـــن 

شـــمالي قنطـــرة القلعـــة، ويصـــّب اآلن فـــي نهـــر الـــدز.

أرا�ســـي )جقانيـــش(  أواخـــر  مـــن  ينبـــع  لـــوره:  نهـــر 

القلعـــة  قنطـــرة  شـــرقي   
ً
كيلومتـــرا  36 تبعـــد  التـــي 

)دســـبول(، ويســـقي أرا�ســـي املســـتوطنات الفارســـية 

التـــي شـــيدت بعـــد االحتـــالل لألحـــواز عـــام 1925، 

بيـــن  تقعـــان  اللتـــان  آبـــاد(، و)شـــاهولى(  )فـــرح  وهـــي 

قنطـــرة القلعـــة )دســـبزل( وتســـتر )شوشـــتر(. ويصـــب 

هـــذا النهـــر عنـــد الفيضـــان فـــي نهـــر الـــدز، ومـــاؤه غيـــر مستســـاغ لعـــدم االعتنـــاء بـــه، وكريـــه بيـــن وقـــت 

وآخـــر .

، ويواصـــل رأس فيـــض دجيـــل بدجلـــة األعمـــى عنـــد بيـــان، ويحـــف 
ً
النهـــر العضـــدي: يجـــري غربـــا

بهـــذا النهـــر ســـبخ وأهـــوار، وطـــول النهـــر أربعـــة فراســـخ، شـــقه عضـــد الدولـــة البويهـــي، وســـمي بالنهـــر 
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. وكان النـــاس فـــي القديـــم يذهبـــون فـــي نهـــر )كارون( إلـــى البحـــر، ثـــم يعـــودون فيدخلـــون 
ً
الجديـــد أيضـــا

 عليهـــم، حتـــى شـــّق عضـــد الدولـــة 
ً
 وتعبـــا

ً
ـــة فـــي العـــراق، مـــا يشـــكل خطـــرا

ّ
مـــن البحـــر إلـــى دجلـــة، ثـــم االبل

هـــذا النهـــر ليوصـــل بيـــن نهـــري كارون فـــي األحـــواز ونهـــر دجلـــة فـــي العـــراق.

ـــة 
ّ
نهـــر بيـــان: ويقـــع أســـفل نهـــر )الريـــان(، وعنـــد فمـــه مدينـــة )بيـــان( علـــى خمســـة فراســـخ مـــن االبل

فـــي العـــراق.

نهـــر الحفـــار: ويصـــل هـــذا النهـــر أعالـــي فيـــض دجلـــة فـــي العـــراق بفيـــض كارون فـــي األحـــواز، وكانـــت 

تســـير فيـــه الســـفن اآلتيـــة مـــن البصـــرة إلـــى األحـــواز، وكانـــت الســـفن قبـــل أن يشـــق النهـــر العضـــدي 

تذهـــب فـــي نهـــر كارون إلـــى البحـــر ثـــم تعـــود فتدخـــل مـــن البحـــر إلـــى فيـــض دجلـــة مـــارة بمنطقتـــي بيـــان 

ـــة العراقيـــة.
ّ
األحوازيـــة، واالبل

نهر الريان: نهر صغير عليه، أو على مقربة منه مدينتا الدسكرة واملفتح.

نهـــر الســـدرة: يقـــع جنـــوب األحـــواز، يحصـــل فيـــه املـــد والجـــزر، ويبـــدأ مـــن فـــوق نهـــر الـــدورق اآلتـــي 

 عـــن حصـــن هـــدى.
ً
مـــن الشـــرق، ويصعـــد إلـــى مدينـــة األحـــواز التـــي تبعـــد 20 فرســـخا

نهـــر املينـــأو )مينـــو(: يتفـــرع مـــن نهـــر )كارون - دجيـــل األحـــواز(، ويتجـــه صـــوب الجنـــوب الشـــرقي، 

ويجـــري فـــي )ســـرب( منقـــور فـــي الصخـــور التـــي تقـــوم فوقهـــا قلعـــة تســـتر )شوشـــتر(، وكان يســـقي 

األرا�ســـي العاليـــة التـــي فـــي جنـــوب املدينـــة. ويســـكن هـــذه املنطقـــة فخـــذ مـــن عشـــائر كعـــب العربيـــة 

تكنـــى )كعــــب املينـــأو(.

نهـــر جـــزء: مـــن األنهـــار القديمـــة املندثـــرة، يقـــع قـــرب عســـكر مكـــرم مـــن نواحـــي األحـــواز، ينســـب إلـــى 

جـــزء بـــن معأويـــة التميمـــي، وكان قـــد ولـــَي للخليفـــة عمـــر بـــن الخطـــاب )رض( بعـــض نواحـــي األحـــواز، 

فحفـــر هـــذا النهـــر. قـــال ذلـــك أبـــو أحمـــد العســـكري.

 بنهـــر )املســـرقان(، بفتـــح امليـــم وســـكون الســـين، يتفـــرع مـــن نهـــر كارون 
ً
ــا نهـــر كركـــر: عـــرف قديمـ

 نحـــو الجنـــوب حتـــى مصّبـــه الحإلـــى فـــي قريـــة )بندقيـــر(، 
ً
قبـــل وصولـــه مدينـــة تســـتر )شوشـــتر( متجهـــا

، ومنـــذ القـــرن الخامـــس، أو 
ً
وكان نهـــر املســـرقان يصـــّب فـــي نهـــر كارون فـــي القـــرون األولـــى، أمـــا حاليـــا

الســـادس الهجـــري، فيصـــّب فـــي أرا�ســـي الـــدورق، ومنهـــا إلـــى الخليـــج العربـــي.

نهـــر جنديســـابور: وهـــو مـــن األنهـــار القديمـــة التـــي ال تـــزال آثـــاره باقيـــة إلـــى يومنـــا هـــذا، وكان منبعـــه 

فـــي دجيـــل األحـــواز )كارون(، وعليـــه قنطـــرة جميلـــة فخمـــة الصنـــع  مـــن جبـــال أســـفهان ويصـــّب 
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ســـّميت )الـــروذ(.

نهر السوس: منبعه من الدينور ومصّبه في كارون )دجيل األحواز(، وهو من االنهار املندثرة.

نهـــر زرينـــروذ: كان منبعـــه مـــن وادي أســـفهان يســـقي املدينـــة املذكـــورة ثـــم يعبـــر إلـــى األحـــواز، وآثـــاره 

مازالـــت باقيـــة.

نهـــر هاشـــم: مـــن األنهـــار القديمـــة، وهـــو فـــرع مـــن نهـــر الكرخـــة، حفـــره املولـــى )هاشـــم( مـــن ســـادات 

املشعشـــعين تســـمى باســـمه، وكان هـــذا النهـــر ال يمكـــن اجتيـــازه بالوســـائط النهريـــة ألن النهـــر يمتـــّص 

مياهـــه مـــن بيـــن قنـــوات صخريـــة عنـــد نقطـــة )العلـــة(، وهـــذه القنـــوات هـــي مـــن جســـم جبـــل أبـــي 

)الـــدورق( املمتـــد مـــن الغـــرب إلـــى الشـــرق الـــذي لـــم يقـــف أمـــام تيـــار ميـــاه الكرخـــة األبيـــض، وقنواتـــه 

هـــذه التـــي بقيـــت ركائـــز صخريـــة مـــا بيـــن مجـــارى امليـــاه.

نهـــر شـــطيط: يتفـــرع هـــذا النهـــر مـــن قنـــاة مـــن نهـــر الـــدز، وكذلـــك يتفـــرع مـــن هـــذه القنـــاة نهـــر 

كوبريـــن الواقعـــة فـــي شـــرقيه، ويمتـــد هـــذان النهـــران إلـــى الجنـــوب حيـــث يلتقيـــان فـــي جزيـــرة )البنـــأودة( 

.

نهر عبايشركه: متفرع من نهر الكرخة، وهو يقع في نواحي السوس.

نهـــر بهمشـــير: متفـــرع مـــن نهـــر كارون، ويمـــر فـــي أرا�ســـي املحّمـــرة وعبـــادان ويصـــّب فـــي الخليـــج 

العربـــي.

هـــذه بعـــض مـــا فـــي األحـــواز مـــن أنهـــار، منهـــا مـــا هـــو جـــاٍر، ومنهـــا مـــا هـــو جـــاف، فاألحـــواز بـــالد 

تكثـــر فيهـــا االنهـــار الكبيـــرة والصغيـــرة، فـــال تخلـــو أي بقعـــة مـــن أرض األحـــواز مـــن األنهـــار، وســـميت 

باألحـــواز لكثـــرة انهارهـــا املتشـــّعبة واملتفرعـــة التـــي تشـــق أراضيهـــا، وارضهـــا خصبـــة زراعيـــة ذات قيمـــة 

كبيـــرة.



الفصل الثاني
أهــــــــــــم املـــدن في األحواز
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املحّمرة

تقـــع املحّمـــرة، وهـــي عاصمـــة إقليـــم األحـــواز، عنـــد مصـــب نهـــر كارون فـــي شـــط العـــرب،  شـــّيدها 

يوســـف بـــن مـــردأو، ثانـــي أمـــراء إمـــارة املحّمـــرة ســـنة 1229 هــــ -  1812م، وهـــو مـــن شـــيوخ قبيلـــة 

البوكاســـب الكعبيـــة العربيـــة، وأبـــدل االحتـــالل الفار�ســـي اســـمها العربـــي باســـم فار�ســـي فســـّميت 

)خرمشـــهر(. وتبعــــد عـــن مـــد ينـــة األحـــواز )120 كـــم(، وهـــى مينـــاء تجـــاري مهـــم .

وتتميز املحّمرة بكثرة النخيل والحنطة والشعير والزبيب .

واملحّمـــرة هـــي  موطـــن عشـــيرة املحيســـن الكعبيـــة التـــي منهـــا املغفـــور لـــه الشـــيخ خزعـــل، آخـــر أمـــراء 

الحكـــم العربـــي األحـــوازي .

وأرض املحّمـــرة مرتفعـــة عـــن شـــط العـــرب، فـــال يســـتطيع املزارعـــون االســـتفادة منـــه فـــي إرواء 

مزارعهـــم، فعمـــدوا إلـــى حفـــر التـــرع مـــن شـــط العـــرب، ونهـــر املحّمـــرة املعـــروف باســـم )بهمشـــير - اســـم 

فار�ســـي أطلقـــه الفـــرس علـــى نهـــر املحمـــرة بهـــدف طمـــس الهويـــة العربيـــة لهـــذه املدينـــة.

ويـــزأول أهالـــي املحّمـــرة مختلـــف الِحـــَرف واملهـــن، عـــدا الوظائـــف الحكوميـــة، فهـــي بيد املســـتوطنين 

الفـــرس، وأشـــهر الحـــرف التـــي يزأولهـــا عـــرب املدينـــة هـــي :

1ـ االأعمـــال التجاريـــة: وعـــدد العـــرب قليـــل، ,آخـــذ فـــي االضمحـــالل ملزاحمـــة املســـتوطنين الفـــرس 

الشـــديدة لهـــم .

2ـ املالحة النهرية

3ـ صيد األسماك

4ـ رعي املاشية

واألحـــواز  املحّمـــرة  بيـــن  فاملســـافة  ورائجـــة.  واســـعة  حرفـــة  وهـــي  والـــزوارق،  القـــوارب  صنـــع  5ـ 

هـــذه  فـــي   
ً
أكثـــر عمقـــا يكـــون  الـــذي  كارون،  نهـــر  عـــن طريـــق   

ً
هـــي 120 كيلومتـــرا القطـــر،  عاصمـــة 

الجهـــات، والـــزوارق هـــذه صّممـــت للحمولـــة الكثيـــرة التـــي تبلـــغ عـــدة أطنـــان، ويســـّميها أبنـــاء املنطقـــة 

ان يعيشـــون 
ّ
 .وبعـــض الســـك

ً
 ومثلهـــا إيابـــا

ً
بـ)البـــوارج(، واملـــدة بيـــن املحّمـــرة واألحـــواز ثالثـــة أيـــام ذهابـــا

علـــى محاصيـــل التمـــور .
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األحواز

تعتبـــر مدينـــة األحـــواز مـــن أهـــم املـــدن، وينـــوف عـــدد ســـكانها علـــى مليـــون وثمانمئـــة ألـــف نســـمة، 

بنحـــو  اإلقليـــم   عاصمـــة  املحمـــرة  مدينـــة  شـــرقي  وتقـــع   ،2006 عـــام  فـــي  أجـــري  إحصـــاء  حســـب 

120كـــم، ونســـبة العـــرب فيهـــا نحـــو 80 %، وهـــم أصحابهـــا الشـــرعيون واألصليـــون، والفـــرس فيهـــا 

مســـتوطنون، وأطلـــق العـــرب القدمـــاء علـــى املدينـــة اســـم )ســـوق األحـــواز(، ويقســـمها نهـــر كارون 

االحتـــالل  بعـــد  األمنيـــة.  األخـــرى  والضفـــة  الناصريـــة،  أحدهمـــا  قســـمين،  إلـــى  األحـــواز(  )دجيـــل 

هويتهـــا  لطمـــس  محأولـــة  فـــي  األهـــواز،  إلـــى  اســـمها  الغـــزاة  الفـــرس  غّيـــر  األحـــواز  لقطـــر  الفار�ســـي 

التاريخيـــة.  للحقائـــق 
ً
ومعاملهـــا العربيـــة، وإضافـــة صبغـــة فارســـية عليهـــا، تشـــويها

مدينة عبادان

 جزيـــرة 
ً
أيضـــا وتســـمى  العربـــي،  القائـــد  الحصيـــن،  بـــن  عّبـــاد  إلـــى  نســـبة  املدينـــة  تســـمية  يعـــود 

خضـــر، وجزيـــرة املحـــرزي، وغّيـــر الفـــرس اســـمها إلـــى آبـــادان، وهـــي تبعـــد عـــن املحمـــرة ثمانيـــة عشـــر 

 إلـــى الجنـــوب، وأصبحـــت عبـــادان مـــن أهـــم موانـــئ تصديـــر النفـــط، حيـــث أنشـــئت فيهـــا 
ً
كيلومتـــرا

مصفـــاة نفـــط، تعـــد األكبـــر فـــي العالـــم. وذكرهـــا الرحالـــة الشـــهير ابـــن بطوطـــة فـــي كتابـــه )غرائـــب 

األمصـــار وعجائـــب األســـفار(. مدينـــة الحويـــزة

، واســـمها تصغيـــر لكلمـــة حـــوزة، اتخـــذ منهـــا 
ً
تعـــد الحويـــزة مـــن مـــدن اإلقليـــم املعروفـــة أيضـــا
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املشعشـــعون عاصمـــة لهـــم ايـــام املغـــول فـــي عـــام 1441م، وكانـــت مـــن قبـــل تابعـــة للعـــراق، وتســـكنها 

قبائـــل عربيـــة كثيـــرة، وتقـــع هـــذه املدينـــة علـــى نهرالكرخـــة  شـــمال غربـــي املحمـــرة.

مدينة دايسبول

 تســـمى هـــذه املدينـــة قنطـــرة القلعـــة، وهـــي تقـــع علـــى نهـــر دز، وهـــي عبـــارة عـــن ثالثـــة تـــالل متوازيـــة 

ة حمورابـــي فـــي عـــام 
ّ
مـــن الشـــمال إلـــى الجنـــوب، وتقـــع عليهـــا مدينـــة الســـوس، التـــي عثـــر فيهـــا علـــى مســـل

 1902
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مدينة تستر

تعـــد مدينـــة تســـتر فـــي األحـــواز غوطـــة اإلقليـــم الخصبـــة، حيـــث تكثـــر فيهـــا امليـــاه، وقـــد اســـتبدل 

الفـــرس اســـمها بـ«شوشـــتر«.

وتميـــز هـــذه املدينـــة كثـــرة األنهـــار فيهـــا، التـــي يمـــر الكثيـــر منهـــا مـــن تحـــت املدينـــة، مـــا يجعـــل منهـــا 

، بمناظـــر الخالبـــة تجـــذب الســـياح واملصطافيـــن، بشـــكل كبيـــر.
ً
مدينـــة جميلـــة جـــدا

ويعـــّد النظـــام املائـــي املدهـــش مـــن أروع إبداعـــات العقـــل البشـــري، خاصـــة حيـــن نتخّيـــل أنـــه ومنـــذ 

تـــم بنـــاؤه مـــن آالف الســـنين، وحتـــى اليـــوم ال يـــزال يعمـــل بكفـــاءة مدهشـــة ليـــروي 40 ألـــف هكتـــار 

مـــن البســـاتين التـــي تقـــع جنـــوب املدينـــة.

وأكثـــر مـــا يميـــز املدينـــة مـــن الناحيـــة الجماليـــة هـــي الطريقـــة التـــي تصـــّب بهـــا قنـــوات الـــري فـــي النهـــر 

ألنهـــا تشـــكل شـــالالت تنســـاب مـــن املنحـــدرات الصخريـــة علـــى ضفـــاف النهـــر لترســـم لوحـــة فنيـــة 

رائعـــة الجمـــال.

والخفاجيـــة،  ســـليمان،  ومســـجد  الفالحيـــة،  مدينـــة   ،
ً
أيضـــا الكثيـــرة  اإلقليـــم  مـــدن  ومـــن 

والصالحيـــة، والحميديـــة، والخزعليـــة، ومينـــاء خـــور عبـــد هللا، وســـيدي جـــري، ومعشـــور، وغيرهـــا 

الكثيـــر مـــن املـــدن والبلـــدات املعروفـــة، كرامـــز، والتميميـــة، والســـوس، واملقصبـــة، وغيرهـــا مـــن 
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األســـماء التـــي غّيرهـــا الفـــرس إلـــى أســـماء فارســـية فـــي محأولـــة منهـــم لتغييـــر تاريـــخ املنطقـــة، وطمـــس 

العربيـــة. هويتهـــا 

 تاريخيـــة فـــي اإلقليـــم ليـــس لهـــا وجـــود اآلن بســـبب اندثارهـــا، والتـــي ذكـــرت 
ً
ونالحـــظ أن هنـــاك مدنـــا

فـــي الكثيـــر مـــن الكتـــب، وعلـــى لســـان بعـــض البلدانييـــن فـــي التاريـــخ.

ياقـــوت  التـــي ذكرهـــا  الفالحيـــة  مدينـــة  مكانهـــا  وقامـــت  اندثـــرت  التـــي  ســـرق،  املـــدن  هـــذه  ومـــن 

واملمالـــك. املســـالك  فـــي  واالصطخـــري  معجمـــه،  فـــي  الحمـــوي 

وسوســـن،  وسنيبلــــو،  وأرجـــان  وامســـك،  ســـابور،  جنـــدي  مـــدن   ،
ً
أيضـــا املندثـــرة  املـــدن  ومـــن 

 اســـم بيـــرود، وذكرهـــا ياقـــوت الحمـــوي فـــي القـــرن الثالـــث 
ً
وبصتـــا، وبيـــروت، التـــي أطلـــق عليهـــا أيضـــا

، وتيـــر، وســـتوت، وقرقـــوب، وغيرهـــا الكثيـــر.
ً
عشـــر، ووصفهـــا املقد�ســـي أيضـــا



الفصل الثالث 
األحواز في التـاريخ
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  مـــن 
ً
 كانـــت األحـــواز إمـــارة عربيـــة معروفـــة  فـــي املنطقـــة، ولهـــا إدارتهـــا العربيـــة، ولـــم تكـــن أقـــّل شـــأنا

اإلمـــارات العربيـــة األخـــرى فـــي تلـــك الحقبـــة الزمنيـــة، بـــل كانـــت ابرزهـــا فـــي جميـــع املجـــاالت، وكان لهـــا 

ثقلهـــا ووزنهـــا فـــي املنطقـــة، لحـــّل كّل املشـــكالت والخالفـــات، واالستشـــارة فـــي املشـــكالت التـــي تخـــص 

املنطقـــة، ولهـــا معاهـــدات مـــع شـــقيقاتها فـــي املنطقـــة العربيـــة.

ولـــم تخضـــع إمـــارة األحـــواز، أو عربســـتان ألّي حكـــم أجنبـــي بالرغـــم مـــن الصراعـــات  الدوليـــة علـــى 

املنطقـــة العربيـــة آنـــذاك.

وحيـــن اكتشـــاف النفـــط فـــي املنطقـــة، ظهـــر ألول مـــرة فـــي  األحـــواز، فتكالبـــت الـــدول اإلســـتعمارية 

والشـــركات  األحـــواز  إمـــارة  بيـــن  النفـــط  الســـتخراج  اتفاقيـــات  وعقـــدت  املنطقـــة،  هـــذه  علـــى 

مـــع أّي جهـــة أخـــرى، وهـــذا دليـــل علـــى اســـتقاللية اإلمـــارة،  البريطانيـــة، ولـــم تعقـــد اإلتفاقيـــات 

 ،
ً
إضافـــة إلـــى خوضهـــا معـــارك مـــع الـــدول الغازيـــة، بريطانيـــا فـــي تلـــك املرحلـــة، وفـــي هـــذه املرحلـــة أيضـــا

بأميرهـــا  والغـــدر  التآمـــر  علـــى  خـــان(  )رضـــا  الفارســـية  اإلمبراطوريـــة  بريطانيـــا وديكتاتـــور  اتفقـــت 

ثـــم احتـــالل اإلقليـــم، وهـــذه القصـــة  إلـــى طهـــران، ومـــن  ثـــم ترحيلـــه  الشـــيخ خزعـــل، واختطافـــه 

لـــدى الجميـــع. معروفـــة 

وبعـــد االحتـــالل تـــم تدميـــر جميـــع املؤسســـات العربيـــة فـــي اإلقليـــم، وحرمـــان الشـــعب مـــن كل 

املنطقـــة،  مالمـــح  بتغييـــر  املســـتعمرون  وقـــام  االقتصاديـــة،  مقدراتـــه  علـــى  والســـيطرة  حقوقـــه، 

وتغييـــر طابعهـــا العربـــي، بمـــا يتفـــق ورؤيتهـــم للمنطقـــة بالقســـر واإلجبـــار، وكْبـــت الحريـــات، وهـــذا 

 مـــن 
ً
 جـــزءا

ً
يـــدل علـــى أن األحـــواز انضّمـــت إلـــى إيـــران  بمعـــزل عـــن ارادتهـــا، خاصـــة أنهـــا لـــم تكـــن يومـــا

إيـــران، بـــل هنـــاك فواصـــل طبيعيـــة بيـــن األحـــواز وبـــالد فـــارس، وال توجـــد أي نقـــاط مشـــتركة بيـــن 

اإلقليـــم وبـــالد فـــارس، مثـــل التاريـــخ، والثقافـــة، والتقاليـــد واملصيـــر املشـــترك، كمـــا هـــو موجـــود بينهـــا 

وبيـــن البـــالد العربيـــة األخـــرى.

 للســـهل الرســـوبي فـــي بـــالد الرافديـــن، وتفصـــل 
ً
إضافـــة إلـــى ذلـــك، فـــإن بـــالد األحـــواز تعتبـــر امتـــدادا

اإلقليـــم عـــن بـــالد فـــارس سلســـلة جبليـــة هـــي سلســـلة جبـــال زاكـــروس.

وال يحـــق تجاهـــل مـــا قـــام بـــه أبنـــاء األحـــواز منـــذ االحتـــالل لغايـــة عـــام 1979، مـــن انتفاضـــات، 

ومقأومـــة، ورفـــض لالحتـــالل الفار�ســـي، إذ تشـــكلت منظمـــات وأحزابعـــدة  ملقأومـــة النظـــام، وكان 

لهـــذه املنظمـــات واألحـــزاب برامـــج سياســـية، ومشـــروع متكامـــل  ملقأومـــة االحتـــالل آنـــذاك، وتوجـــد 
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الكثيـــر مـــن الوثائـــق حـــول مـــا قامـــت بـــه هـــذه األحـــزاب واملنظمـــات، مـــن أعمـــال واتصـــاالت بالـــدول 

العربيـــة والعامليـــة، وناشـــدتها للوقـــوف إلـــى جانـــب  قضيـــة األحـــواز العادلـــة.

املتحـــدة،  األمـــم  هيئـــة  ثـــم  األمـــم،  عصبـــة  مثـــل  والعربيـــة،  الدوليـــة  املنظمـــات  ظهـــور  وبعـــد 

والبرملانـــات  املؤسســـات  هـــذه  كل  األحـــواز  أبنـــاء  ناشـــد  األخـــرى  والتكتـــالت  العربيـــة،  والجامعـــة 

التواصـــل معهـــم، وشـــرح  تـــم  العادلـــة، حيـــث  إلـــى جانـــب قضيتهـــم  للوقـــوف  والعامليـــة،  العربيـــة 

القضيـــة األحوازيـــة، كمـــا أرســـلت العديـــد مـــن املذكـــرات إلـــى كل املؤسســـات  العامليـــة والدوليـــة، 

وتمـــت لقـــاءات مـــع الســـفراء العـــرب واألجانـــب، ولكـــن مـــع األســـف أنـــه فـــي تلـــك املرحلـــة كانـــت كل 

املصالـــح مرتبطـــة مـــع النظـــام الفار�ســـي، ومازالـــت، ولـــم يحـــظ الشـــعب العربـــي فـــي األحـــواز بدعـــم 

الذكـــر. يســـتحق 

إال انـــه رغـــم ذلـــك اإلهمـــال والظـــروف القاســـية التـــي مـــر بهـــا الشـــعب العربـــي األحـــوازي، قـــأوم 

وقادتـــه،  بأبطالـــه،  مشـــرف  تاريـــخ  لألحـــواز  أصبـــح  ملـــا  العطـــاء  هـــذا  ولـــوال  ببســـالة،  األحوازيـــون 

البطـــل. شـــعبه  وصمـــود 

وجنـــى الشـــعب األحـــوازي ثمـــار هـــذا النضـــال عبـــر ســـقوط اإلمبراطوريـــة الشاهنشـــاهية، ولكـــن 

الشـــوفينية الخمينيـــة أدركـــت ذلـــك، وقامـــت بارتـــكاب مجـــازر بشـــعة فـــي املنطقـــة ال يمكـــن نســـيانها، 

، بمـــا فيـــه 
ً
وتجاهلهـــا، وكان الـــرأي العـــام العالمـــي يـــرى ويســـمع ذلـــك مـــن دون أن يحـــرك ســـاكنا

الـــدول العربيـــة واإلســـالمية، وكل هـــذا العمـــل البربـــري مـــن قبـــل النظـــام وصمـــود الشـــعب العربـــي 

فـــي األحـــواز، ومقأومتـــه للظلـــم واالســـتبداد، لـــم تكـــن فـــي صنـــدوق مغلـــق بحيـــث ال يعلـــم عنهـــا العالـــم 

، إذ أرســـلت عـــدة مذكـــرات إلـــى هيئـــة األمـــم املتحـــدة، وكان رئيســـها فـــي ذلـــك الوقـــت الســـيد 
ً
شـــيئا

والـــدول  واإلســـالمية،  اإلنســـانية  املنظمـــات  إلـــى  مذكـــرات  أرســـلت  وكذلـــك  هايـــم،  فالـــد  كـــورت 

والباحثيـــن  مـــن اإلعالمييـــن  أفـــواج  املنطقـــة  تجـــوب  كانـــت  ذلـــك  إلـــى  والعامليـــة، إضافـــة  العربيـــة 

مباشـــرة،  بالشـــعب  يلتقـــون  والنقابيـــة، وجميعهـــم  الدوليـــة  املنظمـــات  ووفـــود  واالســـتراتيجيين، 

ويكتبـــون عـــن األحـــواز واألحوازييـــن، حيـــث صـــدرت لهـــم كتـــب ومؤلفـــات كثيـــرة، مـــا ســـاهم فـــي شـــرح 

القضيـــة األحوازيـــة بشـــكل أفضـــل.

الذيـــن  املناضليـــن  مـــن شـــباب األحـــواز  عـــدد  بـــه  قـــام  الـــذي  املهـــم  الحـــدث  ذلـــك،  أمثلـــة  ومـــن 

دفعهـــم الحمـــاس ملقارعـــة الظلـــم إلـــى دخـــول الســـفارة اإليرانيـــة فـــي لنـــدن، حيـــث اعتصمـــوا فيهـــا ملـــدة 
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ســـتة أيـــام، وكان العالـــم كلـــه يســـمع ويـــرى، ويكتـــب عـــن هـــؤالء  الشـــباب وهـــم يشـــرحون قضيتهـــم 

ومعاناتهـــم، ويطلبـــون مـــن العالـــم الوقـــوف إلـــى جانبهـــم، لوقـــف الظلـــم والقهـــر  واالســـتبداد عـــن 

الشـــعب األحـــوازي، وإطـــالق ســـراح املعتقليـــن والشـــجناء األحوازييـــن مـــن الســـجون واملعتقـــالت 

الفارســـية.

علـــى  املتســـلطة  الزمـــرة  بســـبب  آمالـــه  وتبخـــرت  األحـــوازي،  العربـــي  الشـــعب  اليـــأس   وأصـــاب 

الحكـــم فـــي طهـــران، ولكـــن بعـــد الكثيـــر مـــن املناقشـــات بيـــن القـــوى السياســـية، تـــم االتفـــاق علـــى 

توحيـــد القـــوة الذاتيـــة، ورّص الصفـــوف، والقيـــام بالواجـــب الوطنـــي والقومـــي، فتوحـــدت الفصائـــل 

املناضلـــة، وهـــي:

1ـ ما تبقى من مناضلي جبهة تحرير عربستان بعد خروجهم من سجون الفرس.

2ـ الجبهة الشعبية لتحرير األحواز.

3ـ املنظمة السياسية للشعب العربي األحوازي التي تأسست في عام 1979.

4ـ املراكز الثقافية التي تأسست في عام 1979م.

5ـ الحركة الجماهيرية للشعب العربي األحوازي.

6 حركة مجاهدي الشعب العربي األحوازي.

وهنـــاك فصائـــل أخـــرى، إضافـــة إلـــى بعـــض رجـــال الديـــن  وشـــيوخ العشـــائر، وتوحـــدت هـــذه 

لتحريـــر األحـــواز(. العربيـــة  )الجبهـــة  اســـم  تحـــت  الفصائـــل والقـــوى 

غيـــر  الشـــعوب  علـــى  واإلكـــراه  بالقـــوة  الخمينيـــة  العنصريـــة  فكرتـــه  بترويـــج  الخمينـــي  وبـــدأ 

الفارســـية، وال ســـيما العـــرب األحوازييـــن، وظهـــر حقـــد الفـــرس علـــى العـــرب باســـم االســـالم، حيـــث 

أعدمـــوا الكثيـــر مـــن أبنـــاء األحـــواز، مـــن دون أي ذنـــب، ســـوى أنهـــم عـــرب، ومســـلمون حقيقيـــون.

وال يخفـــى علـــى أحـــد  أطمـــاع الفـــرس التوســـعية للســـيطرة علـــى الـــدول العربيـــة، إلعـــادة مجـــد 

اإلمبراطوريـــة الكســـروية البائـــدة، وبـــدأوا بتصديـــر الثـــورة التـــي ســـرقوها مـــن الشـــعوب إلـــى الـــدول 

العربيـــة، وأنشـــأوا قيـــادات ظـــّل لـــكّل دولـــة عربيـــة فـــي إيـــران، واســـتغلوا بعـــض النفـــوس الضعيفـــة 

لهـــذه املهمـــة، ورفعـــوا شـــعار تحريـــر القـــدس يمـــر عبـــر تحريـــر كربـــالء، والتحريـــر هنـــا يكـــون علـــى 

طريقتهـــم الخاصـــة بعـــد احتاللهـــم كل الـــدول العربيـــة، واالبدايـــة مـــن العـــراق، وهـــذه حقائـــق ال 

يمكـــن ألحـــد نكرانهـــا.
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ونالحـــظ أن الشـــعوب غيـــر الفارســـية فـــي إيـــران، كمـــا الشـــعب العربـــي األحـــوازي املحتـــل، تعانـــي 

الشـــوفينية الفارســـية، والحرمـــان مـــن الحقـــوق السياســـية والثقافيـــة واالجتماعيـــة واالقتصاديـــة. 

وبنـــاء علـــى املصلحـــة املشـــتركة فـــي إطاحـــة النظـــام العنصـــري فـــي طهـــران لتســـهيل الوصـــول للهـــدف 

الســـامي وهـــو التحريـــر، يتعـــأون الشـــعب األحـــوازي علـــى مختلـــف املســـتويات، مـــع مختلـــف أحـــزاب 

وتنظيمـــات الشـــعوب املضطهـــدة التـــي تؤمـــن بحـــق الشـــعب العربـــي األحـــوازي فـــي تقريـــر مصيـــره، 

والتحـــرر مـــن االحتـــالل الفار�ســـي.

يـــد فيهـــا  لـــم يكـــن  لألحوازييـــن  فـــي عـــام 1980م،  وحينمـــا اندلعـــت الحـــرب العراقيـــة اإليرانيـــة 

 
ً
 بيـــن دولتيـــن، ولكـــن عندمـــا وقعـــت الحـــرب أصبـــح األحوازيـــون جـــزءا

ً
وتبعاتهـــا، وإنمـــا كانـــت حربـــا

 بـــأن الحـــرب دارت علـــى 
ً
مـــن هـــذا الصـــراع  الدمـــوي، إضافـــة إلـــى الصـــراع العربـــي الفار�ســـي، علمـــا

جـــزء مـــن أراي األحـــواز مثـــل ) املحمـــرة وقراهـــا واتلبســـيتين والخفاجيـــة والســـابلة والرفيـــع وقـــرى 

أخـــرى( واســـتقبلو األحوازيـــون الـــذي كانـــوا فـــي هـــذه األرا�ســـي بالفـــرح والزغاريـــد والتأييـــد للجيـــش 

العراقـــي كونـــه جيـــش عربـــي ضـــد الجيـــش الفار�ســـي، بقـــض النظـــر عـــن اليانـــات واملذهبيـــة والطائفيـــة 

إلـــى  انقســـم األحوازيـــون  العراقـــي، وحينهـــا  الجيـــش  تحـــت ســـيطرة  وأصبحـــت األرا�ســـي األحوازيـــة 

قســـمين، قســـم هاجـــر إلـــى إيـــران، وقســـم بقـــي فـــي أرضـــه مـــن كان مؤيـــد للجيـــش العراقـــي، وحينـــذاك 

فـــي األرا�ســـي املحـــررة، والتـــق  بـــكل كوادرهـــا بتحمـــل مســـؤولية الشـــعب األحـــوازي  قامـــت الجبهـــة 

البعـــض مـــن شـــباب األحـــواز مـــع الجيـــش العراقـــي بصفتهـــم مترجميـــن ومتعاونيـــن.

ونالحـــظ هنـــا أن ميـــزة الشـــعب األحـــوازي، أن تضحياتـــه ونضالـــه تبـــدأ مـــن الـــرأس إلـــى القاعـــدة، 

والدليـــل علـــى ذلـــك أن اغلـــب القـــادة هـــم مـــن شـــيوخ  العشـــائر املتضامنـــة.

وأصبح عمل الجبهة ذا شقين عسكري ومدني. 

، وبإشـــراف خبـــراء عســـكريين 
ً
 متميـــزا

ً
1ـ العســـكري: بـــدأت فكـــرة تشـــكيل جيـــش مـــدرب تدريبـــا

مـــن الوطـــن العربـــي، وخـــاض هـــذا الجيـــش معـــارك عنيفـــة مـــع العـــدو الفار�ســـي، وهـــذا مشـــهود لـــه 

، كمـــا أعـــدت مجاميـــع فدائيـــة 
ً
ــا فـــي املعـــارك مـــن قبـــل القيـــادات العســـكرية العربيـــة، والعـــدو أيضـ

لضـــرب العـــدو فـــي العمـــق، وانضمـــت أعـــداد كبيـــرة مـــن املنظمـــات الفدائيـــة والعســـكرية مـــن الوطـــن 

العربـــي، حيـــث كان العـــرب يـــؤدون واجباتهـــم القوميـــة، بالتنســـيق مـــع الجنـــاح العســـكري للجبهـــة، 

وهـــذا يـــدل علـــى أن املعركـــة معركـــة قوميـــة، وليســـت قطريـــة.



محمود بشاري الكعبي األحواز في ضميراألمة

28

2ـ الشـــق املدنـــي: كان هنـــاك شـــعب عربـــي يحتـــاج إلـــى الرعايـــة الســـتمرار حياتـــه، وتوفيـــر األمـــن 

فـــي  اإلنســـان  يحتاجـــه  مـــا  وكل  واالقتصاديـــة  والصحيـــة،  والتعليميـــة،  االجتماعيـــة  والخدمـــات 

حياتـــه اليوميـــة، لـــذا أخـــذت الجبهـــة علـــى عاتقهـــا هـــذه املســـؤولية، وأعـــدت كـــوادر للقيـــام بهـــذه 

املهـــام، وركـــزت بشـــكل خـــاص علـــى تعليـــم اللغـــة العربيـــة، والتاريـــخ العربـــي واالســـالمي، حيـــث طلبـــت 

الجبهـــة مـــن الحكومـــة العراقيـــة أن تمّدهـــا باملدرســـين آنـــذاك، وفتحـــت مراكـــز لتعليـــم كبـــار الســـن 

مـــن الرجـــال والنســـاء وأصبـــح عـــدد كبيـــر منهـــم يجيـــد القـــراءة والكتابـــة.

 وحصلـــت الجبهـــة علـــى مقاعـــد دراســـية فـــي الكليـــات والجامعـــات العراقيـــة، وتخـــرج عـــدد كبيـــر 

فـــي  العمـــل  املجـــاالت واالختصاصـــات، ومارســـوا  فـــي جميـــع  الطلبـــة األحوازييـــن واألحوازيـــات  مـــن 

مناطـــق ســـكن األحوازييـــن، كمـــا ســـاهمت الجبهـــة بدعـــم أعـــداد كبيـــرة مـــن الطلبـــة  العـــرب واالجانـــب 

بإعـــداد دراســـاتهم حـــول األحـــواز فـــي كل املجـــاالت  الجغرافيـــة والتاريخيـــة واالقتصاديـــة والثقافيـــة 

والرياضـــة،  التمثيـــل  وفنـــون  واملســـرح  لـــألدب  خاصـــة  أهميـــة  الجبهـــة  أولـــت  كمـــا  واالجتماعيـــة، 

ولذلـــك كان للجبهـــة برنامـــج متكامـــل علـــى كل الصعـــد.

منجزات الجبهة

 أكثـــر مـــن عشـــرة االف 
ً
الجانـــب اإلعالمـــي: أصـــدرت مجلـــة شـــهرية باســـم األحـــواز تطبـــع شـــهريا

نســـخة، وتـــوزع فـــي الداخـــل والخـــارج، وبالـــذات إلـــى الســـفارات واملنظمـــات املتواجـــدة فـــي العـــراق، 

وللحـــركات السياســـية، واملعارضيـــن العـــرب، واالجانـــب الذيـــن كانـــوا يتواجـــدون فـــي العـــراق.

، وتغطـــي الشـــرق األوســـط، وكان كل 
ً
كمـــا كان للجبهـــة إذاعـــة تبـــث بمعـــدل ســـت ســـاعات يوميـــا

كوادرهـــا مـــن األحوازييـــن، كمـــا كان لهـــا كادر إعالمـــي مجهـــز بـــكل الوســـائل الالزمـــة  لتغطيـــة األحـــداث 

واملناســـبات وتوثيـــق كل مـــا تقـــوم بـــه الجبهـــة علـــى الصعيديـــن الداخلـــي  والخارجـــي.

 للمشـــاركة فـــي املؤتمـــرات اإلقليميـــة والدوليـــة، وعقـــد نـــدوات 
ً
 خاصـــا

ً
وأعـــدت الجبهـــة برنامجـــا

علـــى الصعيديـــن العربـــي والدولـــي، لشـــرح القضيـــة العربيـــة األحوازيـــة، وكســـب الشـــرعية الدوليـــة، 

فـــي كل املؤتمـــرات الدوليـــة، مثـــل  وكان تحركهـــا علـــى نطـــاق واســـع، وعلـــى ســـبيل املثـــال شـــاركت 

مؤتمـــرات دول عـــدم اإلنحيـــاز، ومؤتمـــرات القمـــة العربيـــة، ومؤتمـــرات املنظمـــة اإلســـالمية، بصـــورة 

مباشـــرة، أو غيـــر مباشـــرة.
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إضافـــة إلـــى ذلـــك، حضـــرت وفـــود الجبهـــة الكثيـــر مـــن املؤتمـــرات الدوليـــة، منهـــا مؤتمـــر الشـــبيبة 

مدريـــد،  فـــي  عقـــد  الـــذي  العربـــي  الخليـــج  فـــي  الصـــراع  ومؤتمـــر  النمســـا،  فـــي  العامليـــة  االشـــتراكية 

ومؤتمـــرات فـــي أملانيـــا وبريطانيـــا وفرنســـا، وخـــالل هـــذه املؤتمـــرات كانـــت الجبهـــة تتصـــل باملنظمـــات 

باألحـــزاب  وتتصـــل  األحوازيـــة،  القضيـــة  عـــن  بوثائـــق  وتزودهـــا  لقـــاءات   معهـــا  وتعقـــد  الدوليـــة، 

الحاكمـــة وأحـــزاب املعارضـــة، وكان لديهـــا تنســـيق مـــع األحـــزاب العربيـــة والدوليـــة.

 وقدمـــت جمعيـــة الصداقـــة الفرنســـية العربيـــة، ولجنـــة الســـالم مـــن اجـــل الخليـــج العربـــي دعـــوة 

 
ً
للجبهـــة فـــي أكثـــر مـــن لقـــاء، إللقـــاء محاضـــرات  عـــن األحـــواز، وســـلمت الجبهـــة لهـــذه املنظمـــات أرشـــيفا

 يخـــص تاريـــخ نضـــال الشـــعب العربـــي األحـــوازي، واضطهـــاده مـــن قبـــل الفـــرس املحتليـــن.
ً
كامـــال

وال تترك الجبهة فرصة من دون أن تستغلها للمشاركة ونشر قضية األحواز.

أمـــا علـــى الصعيـــد الداخلـــي، فقـــد قامـــت الجبهـــة بإعـــداد لجـــان لنصـــرة الشـــعب العربـــي األحـــوازي، 

واإلتصـــال باألشـــقاء العـــرب، وكان لهـــا وجـــود مميـــز فـــي كل البلـــدان العربيـــة.

مثـــل  العـــراق،  فـــي  الســـنوية  املهرجانـــات  ، كل 
ً
أيضـــا الجماهيريـــة  الجبهـــة ومنظماتهـــا  وحضـــرت 

مـــن  كبيـــر  بوفـــد  الجبهـــة  تشـــارك  حيـــث   ،
ً
شـــهرا ويســـتغرق   ،

ً
ســـنويا يعقـــد  الـــذي  املربـــد  مهرجـــان 

 مهرجـــان بابـــل،  إضافـــة إلـــى الكثيـــر مـــن املؤتمـــرات العربيـــة 
ً
األدبـــاء والشـــعراء والسياســـيين، وأيضـــا

والدوليـــة.

كمـــا عقـــدت الجبهـــة الكثيـــر مـــن النـــدوات للتعريـــف بنضـــال الشـــعب األحـــوازي، حيـــث نظمـــت 

نـــدوة فـــي عـــام 1982 بعنـــوان )االضطهـــاد اللغـــوي فـــي إقليـــم األحـــواز(، إضافـــة إلـــى نـــدوات أخـــرى 

متعـــددة فـــي العـــراق، تنأولـــت تاريـــخ األحـــواز ونضـــال الشـــعب األحـــوازي.





الفصل الرابع
التاريخ القديم لألحواز        
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 قبـــل مجـــيء الســـيد املســـيح عي�ســـى بـــن مريـــم، عليهمـــا الســـالم، أي قبـــل 
ً
عرفـــت األحـــواز تاريخيـــا

خمســـة آالف ســـنة قبـــل امليـــالد باســـم: سوســـيانا، أي الســـوس )الشـــوش(، وتعنـــي بـــالد الشـــرق، 

وهـــي عاصمـــة عــــيالم، إحـــدى حضـــارات بـــالد الرافديـــن.

كما عـرفت في األزمنة الغابرة  باسم عـيالم أو إيالمنو .

 األسماء التي أطلقها املستعـمرون على األحواز عبر التاريخ :

عربســـتان: اســـم أطلقـــه الفـــرس انفســـهم علـــى األحـــواز فـــي عهـــد الشـــاه اســـماعيل الصفـــوي، 

 منهـــم، وفـــي عهـــد حكمهـــم الفار�ســـي فـــي إيـــران، بـــأن أرض األحـــواز أرض عربيـــة، وأن شعــــبها 
ً
اعترافـــا

والبرتغاليـــون،  واإلنجليـــز،  العــــثمانيون،   ،
ً
أيضـــا التســـمية  هـــذه  اســـتعمل  وقـــد  عــــربي،  شعــــب 

والهولنديون، ودول غربية أخرى استعــــمارية في وثائقهم ما قبل عام االحتالل الفار�ســـي لألحــــواز، 

للداللـــة علـــى هـــذا الجـــزء العــــربي الســـليب، أمـــا »عربســـتان« فهـــي تعــــني بـــالد العــــرب بلغــــة العجـــم .

الفار�ســـي  االحتـــالل  بعـــد  أي  األحـــواز،  علـــى   )1925( عـــام  الفـــرس  اطلقـــه  اســـم  خوزســـتان: 

أي  حـــال  وهـــذا   ،
ً
فارســـيا  

ً
طابعـــا إلعطائهـــا  العــــربية،  هويتهـــا  طمـــس  بهـــدف  لألحــــواز،  العــــسكري 

 يحـــأول تغــــيير معاملهـــا األصليـــة، وتغييـــر هويتهـــا، وســـلخها عـــن حــــقيقتها 
ً
مستـعــــمر يحتـــل أرضـــا

إلـــى  التســـمية  هـــذه  اعتمـــاد  فـــي  الفـــرس  اســـتند  وقـــد  واالستـعــــمار.  االســـتيالء  بهـــدف  التاريخيـــة 

األقـــوام الخوزيـــة، وهـــي أقـــوام جـــاءت إلـــى األحـــواز بغـــرض االســـتيطان فـــي أرض العـــرب، بعـــد مجـــيء 

العـــرب اليهـــا، واألقـــوام الخوزيـــة إمـــا انحلـــت وذابـــت فـــي املجتمـــع العــــربي األحـــوازي، وإمـــا ذهبـــت إلـــى 

ــا أثـــر فـــي األحـــواز العــــربية، فاألحـــواز عربيـــة  ــا التاريخـــي، وإلـــى مواطنهـــا االصليـــة، ولـــم يعـــد لهـ عمقهـ

بحاضرهـــا، وعيالميـــة آراميـــة بماضيهـــا، وليـــس للفارســـية، أو الفارســـية اآلريـــة أي اســـتناد تاريخـــي 

فـــي أرض األحـــواز العربيـــة، بحاضرهـــا وماضيهـــا التاريخـــي، واألحـــواز حضـــارة عــــيالمية تتكامـــل مـــع 

فـــي أصولهـــا إلـــى اآلراميـــة  حضـــارات العــــراق الســـومرية والبابليـــة واالشـــورية التـــي جميعهـــا ترجـــع 

، وتشـــكلت 
ً
التـــي هـــي عربيـــة فـــي نقائهـــا التاريخـــي، وبجذورهـــا العميقـــة فـــي أرض الوطـــن العربـــي قديمـــا

بـــن عبـــد هللا،  الكريـــم محمـــد  النبـــي  بعــــد مجـــيء املصطفـــى  القرآنيـــة  بالعربيـــة  الحاليـــة  صورتهـــا 

الهاشـــمي القري�ســـي، صلـــى هللا عليـــه وســـلم، بالقـــرآن الكريـــم، العربـــي اللغـــة اإلســـالمي العقيـــدة، 

فغـــدت العروبـــة هـــي وعـــاءه، وروحهـــا اإلســـالم، وإنهـــا بشـــرى للمؤمنيـــن، وهـــدى للبشـــرية، ووحـــدة 
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للعــــرب، وهـــي صـــراط مســـتقيم للعـــرب واملســـلمين. أمـــا الـــّرد التاريخـــي علـــى الحّجـــة الفارســـية هـــذه، 

فـــإن كل األوطـــان والشـــعوب، ومنهـــا فـــارس نفســـها، مـــرت بمراحـــل الغــــزو، واالحتـــالل، واالجتيـــاح 

األجنبـــي، لكـــن هـــذا الوضـــع االستعــــماري ال يعطـــي للمســـتعمر الحـــق فـــي أن يدعـــي بملكيـــة أرض، أو 

بتبعــــية شعــــب وقـــع تحـــت ســـلطته الغــــاشمة فـــي فتـــرة مـــن فتـــرات التاريـــخ.   

عـــام  الفار�ســـي  التـــي أطلقتهـــا ســـلطات االحتـــالل  الفارســـية  التســـمية  هـــي  أهــــواز،  أو  األهــــواز، 

1925 علـــى مدينـــة األحـــواز عاصمـــة القطـــر، بهـــدف تغــــيير الهويـــة العــــربية للمدينـــة، وتعجــــيمها 

وإضفـــاء الصبغـــة الفارســـية عليهـــا، لتبـــدو للســـائح، أو الباحـــث، أواملـــؤرخ، أو لألجيـــال العــــربية، 

إلـــى تغــــيير كل األســـماء العــــربية ملـــدن  أن هـــذه املدينـــة إيرانيـــة، وقـــد عــــمد املستعــــمر الفار�ســـي 

العــــرب األحوازييـــن علـــى إضافـــة أســـماء  بـــل أجبـــر  يقــــف عنـــد هـــذا الحـــد،  وقـــرى األحـــواز، ولـــم 

فارســـية أللقابهـــم بعـــد إلغـــاء ألقابهـــم العربيـــة مـــن أســـمائهم، كل ذلـــك ضمـــن سياســـة التفريـــس 

الجـــزء  لهـــذا  التاريخيـــة  الحــــقائق  وتشـــويه  العــــربي،  ولإلنســـان   ،
ً
جغرافيـــا للمنطقـــة،  الفار�ســـي 

العــــربي املغــــتصب، بهـــدف ســـلب هــــويته العــــربية، مـــن هنـــا يحتـــم علـــى مناضلـــي وأحـــرار، وثـــوار، 
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ومثقفـــي وأدبـــاء، وشعــــراء األحـــواز املســـؤولية التاريخيـــة فـــي الدفـــاع عـــن التســـمية العــــربية لألحــــواز 

التـــي لطاملـــا حاربهـــا املستعــــمر الفار�ســـي عبـــر ســـنين االحتـــالل الطويلـــة، وهـــي مهمـــة وطنيـــة فاصلـــة 

بيـــن املناضليـــن الحقيقييـــن الذيـــن يدافعـــون عـــن األحـــواز، وحقيقتهـــا التاريخيـــة العربيـــة، وبيـــن 

املتخاذليـــن واملستســـلمين إلرادة املستعــــمر الفار�ســـي الذيـــن يوظفهـــم العـــدو فـــي كل زمـــان مـــن حيـــاة 

 لـــذر الرمـــاد فـــي 
ً
 لتاريـــخ األحـــواز، ومحراثـــا

ً
 مشـــوها

ً
الشـــعب ونضالـــه، ليكونـــوا أداة عرقلـــة، وبوقـــا

عيـــون أجيالنـــا األحوازيـــة القادمـــة، بهـــدف هـــز معرفتهـــم، وتشـــكيكهم فـــي حقيقـــة وطنهـــم، ودفعهـــم 

لفقـــدان البصيـــرة، وجّرهـــم لضبابيـــة االنـــزالق باالنتمـــاء إلـــى التزويـــر الفار�ســـي، وخلـــق حالـــة خطـــرة 

فـــي االنتمـــاء العربـــي لألحــــواز، وهـــذا بحـــد ذاتـــه هـــدف املســـتعمر الفار�ســـي. 

، أول حكومـــة عربيـــة فـــي عهـــد العيالمييـــن، فـــي األلـــف الثالـــث 
ً
وقامـــت فـــي إقليـــم األحـــواز عمليـــا

قبـــل امليـــالد، ومـــرت هـــذه املنطقـــة بجميـــع املراحـــل التاريخيـــة التـــي مـــرت بهـــا املنطقـــة، مـــن مرحلـــة 

 بالبابلييـــن، واآلشـــوريين، والكلدانييـــن، وامليدييـــن، كمـــا تعـــرض اإلقليـــم للكثيـــر 
ً
العيالمييـــن، مـــرورا

مـــن الغـــزوات الفارســـية عبـــر التاريـــخ، فعلـــى ســـبيل املثـــال، غـــزا الفـــرس فـــي القـــرن الســـادس قبـــل 

امليـــالد اإلقليـــم بقيـــادة ملكهـــم قـــورش آنـــذاك، وبعـــد مـــوت االســـكندر املقدونـــي خضـــع اإلقليـــم 

فـــي عـــام 126 قبـــل  ثـــم جـــاء البارثيـــون  لحكـــم األســـرة الســـلوقية، منـــذ ســـنة 311 قبـــل امليـــالد، 

 إلـــى األســـرة الساســـانية، غيـــر أن هـــذه الغـــزوات لـــم تســـتطع إخضـــاع اإلقليـــم، حيـــث 
ً
امليـــالد، وصـــوال

ووجهـــت الغـــزوات بمقأومـــة وثـــورات مســـتمرة، ومـــع اقتنـــاع الساســـانيين بصعوبـــة إخضـــاع اإلقليم، 

 طيلـــة عهـــد الساســـانيين، وحتـــى 
ً
ســـمحت للعـــرب بإنشـــاء إمـــارات تتمتـــع بحكـــم ذاتـــي، اســـتمر فعليـــا

 عربيـــة خالصـــة.
ً
أوائـــل القـــرن الســـابع امليـــالدي ظـــل اإلقليـــم أرضـــا

واألهــــواز، أو أهــــواز، هـــي التســـمية الفارســـية التـــي أطلقتهـــا ســـلطات االحتـــالل الفار�ســـي عـــام 

ـــيمها،  ـــيير الهويـــة العــــربية للمدينـــة، وتعجـ 1925، علـــى مدينـــة األحـــواز عاصمـــة القطـــر، بهـــدف تغـ

وإضفـــاء الصبغـــة الفارســـية عليهـــا لتبـــدي للســـائح أو الباحـــث أواملـــؤرخ أو لالجيـــال العــــربية ان 

هـــذه املدينـــة إيرانيـــة ، وقـــد عــــمد املستعــــمر الفار�ســـي علـــى تغــــيير كل االســـماء العــــربية ملـــدن وقـــرى 

بـــل اجبـــر العــــرب األحوازييـــن علـــى اضافـــة اســـماء فارســـية  يقــــف عنـــد هـــذا الحـــد  األحـــواز ولـــم 

اللقابهـــم بعـــد الغـــاء القابهـــم العربيـــة مـــن اســـماءهم ، كل ذلـــك ضمـــن سياســـة التفريـــس الفار�ســـي 

للمنطقـــة جغرافيـــا ولالنســـان العــــربي وتشـــوية الحــــقائق التاريخيـــة لهـــذا الجـــزء العــــربي املغــــتصب 
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بهـــدف ســـلب هــــويته العــــربية ، مـــن هنـــا يحتـــم علـــى مناضلـــي وأحـــرار وثـــوار ومثقفـــي وادبـــاء وشعــــراء 

األحواز املسؤولية التاريخية في الدفاع عن التسمية العــــربية لألحــــواز التى طاملا حاربها املستعــــمر 

الفار�ســـي عبـــر ســـنيين االحتـــالل الطويلـــة ، وهـــي مهمـــة وطنيـــة فاصلـــة بيـــن املناضليـــن الحقيقييـــن 

ــا التاريخيـــة العربيـــة وبيـــن املتخاذليـــن واملستســـلمين الرادة  الـــذي يدافعـــون عـــن األحـــواز وحقيقتهـ

املستعــــمر الفار�ســـي الذيـــن يوظفهـــم العـــدو فـــي كل زمـــان مـــن حيـــاة الشـــعب ونضالـــه ليكونـــوا اداة 

عرقلـــة وبوقـــا مشـــوها لتاريـــخ األحـــواز ومحراثـــا لـــذر الرمـــاد فـــي عيـــون اجيالنـــا األحوازيـــة القادمـــة 

بهـــدف هـــز معرفتهـــم وتشـــكيكهم بحقيقـــة وطنهـــم ودفعهـــم لفقـــدان البصيـــرة ووجرهـــم لضبابيـــة 

االنـــزالق باالنتمـــاء إلـــى التزويـــر الفار�ســـي ، وخلـــق حالـــة خطيـــرة فـــي االنتمـــاء العربـــي لألحــــواز ، وهـــذا 

بحـــد ذاتـــه هـــدف املســـتعمر الفار�ســـي   .

 فـــي عهـــد الخلفـــاء الراشـــدين، حيـــث كانـــت تمثـــل بالنســـبة إلـــى الدولـــة 
ً
 كبيـــرا

ً
ونالـــت األحـــواز اهتمامـــا

 ألنهـــا أحـــد طـــرق الفتوحـــات العربيـــة املتجهـــة نحـــو الشـــرق، كمـــا 
ً
اإلســـالمية منطقـــة حيويـــة، نظـــرا

أنهـــا باتـــت  قواعـــد عســـكرية عربيـــة فـــي ذلـــك الوقـــت.

ويمكـــن القـــول إن أول مشـــروع سيا�ســـي لتوحيـــد القبائـــل العربيـــة، وتشـــكيل دولـــة موحـــدة كان 

فـــي فـــي أوائـــل القـــرن التاســـع عشـــر الهجـــري، والرابـــع عشـــر للميـــالد، وتولـــى هـــذا املشـــروع رجـــل عربـــي 

عراقـــي مـــن أهـــل واســـط، هـــو محمـــد بـــن فـــالح املشعشـــعي.

ويمكـــن القـــول إن إمـــارة املشعشـــعين التـــي ظهـــرت فـــي القـــرن الهجـــري، هـــي أقـــدم إمـــارة عربيـــة فـــي 

األحـــواز فـــي العصـــر الحديـــث، حيـــث تأسســـت فـــي عـــام 1436م وامتـــد تأثيرهـــا إلـــى خمســـة قـــرون مـــن 

الزمـــن، ســـعى خاللهـــا الصفويـــون إلـــى إضعـــاف الســـيادة العربيـــة علـــى األحـــواز بـــكل الوســـائل، وبعـــد 

إمـــارة املشعشـــعين، أقـــام العـــرب إمـــارة أخـــرى هـــي إمـــارة كعـــب.

 

إمارة كعب

عـــام  فـــي  ظهورهـــا  بعـــد  اإلمـــارة  هـــذه  تألقـــت  وقـــد  الشـــهيرة،  العربيـــة  كعـــب  قبيلـــة  إلـــى  ترجـــع   

1690م، وخـــاض أهلهـــا صراعـــات كثيـــرة مـــع املحتليـــن مـــن فـــرس، وعثمانييـــن، وإنجليـــز، الســـيما 

العربـــي. الخليـــج  علـــى   
ً
اســـتعماريا  

ً
تكالبـــا تاريخيـــة شـــهدت  وأنهـــا عاصـــرت مرحلـــة 
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إمارة املحّمرة

أعقبـــت إمـــارة كعـــب إمـــارة عربيـــة أخـــرى، هـــي إمـــارة املحّمـــرة فـــي عـــام 1812م، التـــي دخلـــت فـــي 

، أمـــا أبـــرز حكامهـــا فـــكان الشـــيخ خزعـــل الـــذي 
ً
صرعـــات حقيقيـــة مـــع اإلنجليـــز، والفـــرس أيضـــا

حكـــم مـــا بيـــن عامـــي 1897 – 1925، وهـــو تاريـــخ بـــدء االحتـــالل اإليرانـــي إلمـــارة املحّمـــرة.



الفصل الخامس
تاريخ االحتالل اإليراني
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حـــکام  آخـــر  وإســـقاط  إلســـقاطها،  املحّمـــرة  مدينـــة  اإليرانـــي  الجيـــش  دخـــل  1925م  عـــام  فـــي 

الکعبييـــن، وهـــو الشـــيخ خزعـــل جابـــر الکعبـــي، وکان قائـــد القـــوات الفارســـية آنـــذاك، رضـــا خـــان، 

ويعـــود الســـبب األقـــوى الحتـــالل إيـــران لهـــذه املنطقـــة إلـــى كونهـــا غنيـــة باملـــوارد الطبيعيـــة مـــن النفـــط 

والغـــاز، وتوجـــد فيهـــا األرا�ســـي الزراعيـــة الخصبـــة، حيـــث يصـــب فيهـــا أحـــد أكبـــر أنهـــار املنطقـــة، 

وهـــو نهـــر كارون، الـــذي يســـقي الســـهول الزراعيـــة الخصبـــة، فمنطقـــة األحـــواز هـــي املنتـــج الرئي�ســـي 

ر والـــذرة فـــي إيـــران، وتســـاهم املـــوارد املتواجـــدة فـــي هـــذه املنطقـــة )األحـــواز( 
ّ

ملحاصيـــل، مثـــل الســـك

بنحـــو نصـــف الناتـــج القومـــي الصافـــي إليـــران، وأكثـــر مـــن 80% مـــن قيمـــة الصـــادرات فـــي إيـــران، 

وللمفارقـــة العجيبـــة فاألحـــواز مـــن أغنـــى املناطـــق علـــى وجـــه األرض بالثـــروات الطبيعيـــة الهائلـــة. 

الخطط اإليرانية االستعمارية

 كمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة إلـــى أي احتـــالل اجنبـــي، ذي طابـــع عنصـــري فمنـــذ احتـــالل الفـــرس 

املجـــوس لألحـــواز ســـعوا إلـــى زيـــادة نســـبة غيـــر العـــرب فـــي األحـــواز، وتغييـــر األســـماء العربيـــة األصليـــة 

للمـــدن والبلـــدات واألنهـــار، وغيرهـــا مـــن املواقـــع الجغرافيـــة فـــي منطقـــة األحـــواز، فمدينـــة املحّمـــرة 

األخضـــر،  البلـــد  بمعنـــى  فارســـية  كلمـــة  وهـــي  شـــهر(،  )خـــرم  اســـمها  أصبـــح  املثـــال،  ســـبيل  علـــى 

فطالـــت عمليـــات تغييـــر الطابـــع العربـــي كل جوانـــب الحيـــاة فـــي األحـــواز بعــــد احتاللهـــا الصفـــوي، 

وكان هدفهـــا فـــرض الثقافـــة الفارســـية، فـــكان علـــى رأس املحرمـــات التـــي أقرهـــا االحتـــالل اإليرانـــي 

الفار�ســـي التحـــدث باللغـــة العربيـــة فـــي األماكـــن العامـــة، ومـــن يخالـــف ذلـــك األمـــر يتعـــرض للعقـــاب، 

ألن التحـــدث باللغـــة العربيـــة جريمـــة يعاقـــب عليهـــا القانـــون الصفـــوي، فقـــررت إيـــران أن تكـــون 

مناهـــج الدراســـة فـــي املـــدارس باللغـــة الفارســـية فقـــط، وال يجـــوز التحـــدث بـــأي لغـــة أخـــرى، وُمنـــع 

األحوازييـــن مـــن تســـمية مواليدهـــم بأســـماء عربيـــة، وُمنـــع لبـــس الـــزّي العربـــي، وكل هـــذه األعمـــال التـــي 

 كمـــا 
ً
أقدمـــت عليهـــا إيـــران، الدولـــة املحتلـــة لألحـــواز، كانـــت تهـــدف إلـــى طمـــس املعالـــم العربيـــة، تمامـــا

فعـــل الصهاينـــة فـــي فلســـطين، عندمـــا مســـحوا عـــن الخريطـــة مئـــات القـــرى والبلـــدات الفلســـطينية، 

وأقامـــوا علـــى انقاضهـــا مســـتعمراتهم، أو غّيـــروا الكثيـــر مـــن األســـماء العربيـــة إلـــى عبريـــة، فـــي محأولـــة 

 بيـــن العقليتيـــن االحتالليتيـــن 
ً
 كبيـــرا

ً
الغتيـــال التاريـــخ الفلســـطيني، وهكـــذا نـــرى أن هنـــاك تشـــابها

العنصريتيـــن الفارســـية والصهيونيـــة.
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اإليرانـــي  االحتـــالل  ظـــن  العربيـــة،  الكعبييـــن  إمـــارة  إلـــى  والقضـــاء  املحّمـــرة،  احتـــالل  وعقـــب 

هـــذا  فـــي  الفارســـية  األهـــداف  بتحقيـــق  كفيـــل  األحـــواز  بشـــعب  والتنكيـــل  العنـــف  اســـتعمال  أن 

، إذ عجـــزت 
ً
الجـــزء مـــن الوطـــن العربـــي، بيـــد أن التاريـــخ وتطـــور األحـــداث، أثبتـــا العكـــس تمامـــا

كل األســـاليب الفارســـية العنصريـــة الحاقـــدة، عـــن النيـــل مـــن إرادة الشـــعب األحـــوازي املناضـــل، 

 بضـــرورة تحريـــر 
ً
الـــذي، ومنـــذ االأيـــام األولـــى لالحتـــالل أنتـــج مقأومـــة شـــعبية واعيـــة، ومؤمنـــة تمامـــا

األحـــواز مهمـــا كلـــف الثمـــن، فكانـــت الثـــورات واحـــدة تلـــو األخـــرى، وتوالـــدت حـــركات املقأومـــة فـــي 

هـــذا الجـــزء الهـــام مـــن الوطـــن العربـــي.

الخطط الصفوية ملحاربة اللغة العربية

عندمـــا وجـــد االحتـــالل اإليرانـــي نفســـه أمـــام مقاومـــة الشـــعب األحـــوازي،  عمـــد، كمـــا هـــو الحـــال 

فـــي كل االحتـــالالت االســـتعمارية،  إلـــى أســـاليب غيـــر مباشـــرة إلرغـــام شـــعب األحـــواز علـــى تـــرك اللغـــة 

العربيـــة، منهـــا تغييـــر أســـماء املناطـــق العربيـــة بأســـماء فارســـية، كمـــا قـــام بإصـــدار جريـــدة فـــي مدينـــة 

املحّمـــرة ســـّميت بجريـــدة »خوزســـتان« تصـــدر بالفارســـية، وُيلـــزم أبنـــاء األحـــواز بشـــرائها، وقراءتهـــا، 

وبعـــد ذلـــك تـــم منـــع تـــدأول املطبوعـــات العربيـــة، وتقديـــم مـــن يقـــوم بتدأولهـــا إلـــى املحاكـــم، باعتبارهـــا 

مـــن املحرمـــات التـــي يعاقـــب عليهـــا القانـــون، ومـــن جملـــة الحقـــد الصفـــوي علـــى كل مـــا هوعربـــي تـــم 

االســـتيالء علـــى جميـــع املكتبـــات الخاصـــة، ونقـــل محتوياتهـــا إلـــى داخـــل إيـــران، كمـــا تـــم إتـــالف الكثيـــر 

منهـــا، ورميهـــا فـــي نهـــر كارون، وتـــم إغـــالق مطبعـــة مدينـــة املحّمـــرة خشـــية طبـــع الكتـــب العربيـــة فيهـــا، 

أو طبـــع النشـــرات املعاديـــة لالحتـــالل الصفـــوي، وأغلقـــت املكتبـــات التـــي تبيـــع املطبوعـــات العربيـــة، 

وتمـــت مصـــادرة محتوياتهـــا والتنكيـــل بأصحابهـــا.

منهـــا رفـــض  العربيـــة،  اللغـــة والهويـــة  فـــي طهـــران حيـــل شـــيطانية ملحاربـــة   وللنظـــام املجو�ســـي 

جميـــع املعامـــالت إن لـــم تكـــن باللغـــة الفارســـية، ويتـــم منـــع مراجعـــة الدوائـــر الحكوميـــة إن لـــم يكـــن 

التفاهـــم مـــع املوظفيـــن باللغـــة الفارســـية، وال تقبـــل شـــهادة أي عربـــي فـــي املحاكـــم إن لـــم يتكلـــم 

الفارســـية، بحجـــة أن القضـــاة اليجيـــدون اللغـــة العربيـــة، وال يجـــوز أن تقبـــل املحاكـــم أي مترجـــم 

عـــن العـــرب أمامهـــا، ومـــن ضمـــن حيلهـــم الشـــيطانية منـــع أي عربـــي مـــن االلتحـــاق بوظيفـــة حكوميـــة 

مـــا لـــم يثبـــت إجادتـــة للغـــة الفارســـية، وقـــد أدى هـــذا اإلجـــراء إلـــى تعـــرض الكثيـــر مـــن أبنـــاء األحـــواز 
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الذيـــن يرفضـــون التحـــدث بالفارســـية إلـــى التشـــريد خـــارج األحـــواز.

اعتداءاتـــه  طالـــت  وإنمـــا  األحـــواز،  فـــي  اإلنســـان  باســـتهداف  الفار�ســـي   االحتـــالل  يكتـــف  ولـــم 

، كمـــا هـــو الحـــال عندمـــا اســـتهدف بخططـــه تحويـــل مجـــاري األنهـــار، مثـــل نهـــر كارون 
ً
الطبيعـــة أيضـــا

الشـــهير.

علـــي  الدكتـــور  الســـعودي  الصحفـــي  الكاتـــب  بقلـــم  »الريـــاض«   جريـــدة  نشـــرته  تقريـــر  ففـــي 

يلـــي: مـــا  الكاتـــب  أورد  القحيـــص 

: هـــل هنـــاك مـــا 
ً
 كبيـــرا

ً
    كل مـــن عانـــى، ومـــا زال يعانـــي ويـــالت االســـتعمار واالحتـــالل، يطـــرح ســـؤاال

هـــو أبشـــع وأق�ســـى مـــن االســـتعمار، واحتـــالل األرض، وطـــرد الشـــعب واقتالعـــه مـــن أرضـــه، وإلغـــاء 

هويتـــه، وبالتالـــي هـــل مـــن ســـبيل للخـــالص مـــن كل تلـــك الشـــرور ســـوى املقأومـــة بـــكل أشـــكالها، 

وأنواعهـــا، وأصنافهـــا، وفـــي مقدمتهـــا املقاومـــة املســـلحة التـــي تكـــون صاحبـــة اليـــد الطولـــى فـــي اســـترداد 

الشـــهداء  دمـــاء  شـــالالت  حجـــم  كان  ومهمـــا  الزمـــان،  طـــال  مهمـــا  املحتـــل  ودحـــر  ألهلهـــا،  األرض 

والتضحيـــات، ومهمـــا كان حجـــم التشـــرد واملنافـــي، واالعتقـــال والتعذيـــب، والتصفيـــات. 

النظام اإليراني يتباكى على عط�سى كربالء.. ويجفف أنهار األحواز لقتل شعب بكامله.

بـــه »الجمهوريـــة اإلســـالمية اإليرانيـــة« كمـــا تدعـــي  قـــد جســـدت كل مـــا  إن مـــا قامـــت، وتقـــوم 

، وهـــي مـــن كل اســـمها الـــذي تزينـــه 
ً
ــا  وظلمـ

ً
هـــو بشـــع وقـــاس ورثتـــه مـــن الشـــاه، وزادت عليـــه تنكيـــال

باإلســـالم بـــراء، وال يمكـــن لعاقـــل تصديقـــه، لكننـــا نصدقهـــا فقـــط عندمـــا تعيـــد لألحوازييـــن العـــرب 
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حقوقهـــم املشـــروعة كاملـــة، بمـــا فيهـــا حقهـــم فـــي إقامـــة دولتهـــم املســـتقلة علـــى أراضيهـــم، وال نن�ســـى 

 الجـــزر اإلماراتيـــة الثـــالث، املحتلـــة مـــن قبـــل إيـــران، وعندمـــا يتحقـــق ذلـــك، نصدقهـــا ونبنـــي 
ً
طبعـــا

معهـــا العالقـــات الجيـــدة والحســـنة، املســـتندة إلـــى حســـن الجـــوار واملصالـــح املشـــتركة، وكل مـــا يؤكـــد 

ــا.  علـــى اســـتقاللية األحـــواز وعروبتهـ

لكـــن مـــا هـــو أبشـــع فـــي ويـــالت املحتـــل، مـــا يتعلـــق بامليـــاه، وفـــي حالـــة إيـــران واألحـــواز، ليـــس هنـــاك 

أوضـــح مـــن دليـــل تجفيـــف أنهـــار إمـــارة األحـــواز، وين�ســـى أولئـــك املاللـــي »وجعلنـــا مـــن املـــاء كل �ســـيء 

حـــي«، بـــل ألنهـــم يعـــون ذلـــك عمـــدوا إلـــى تجفيـــف امليـــاه واألنهـــار، ـكــي ال يكـــون هنـــاك أي �ســـيء حـــي، 

هـــذه أبشـــع طـــرق ووســـائل قتـــل الحيـــاة التـــي يمارســـها املســـتعمر. 

 ذلـــك، ويفشـــلون، ويثبتـــون 
ً
وال يمكـــن ألي كان أن يغطـــي الشـــمس بغربـــال، لكنهـــم يحأولـــون عبثـــا

تامـــة عـــن اإلنســـانية والبشـــرية، والتواصـــل الحقيقـــي مـــع  فـــي عزلـــة  انهـــم  مـــع كل مطلـــع شـــمس 

املجتمـــع الدولـــي، ومـــع الجيـــران بشـــكل خـــاص، فهـــم منـــذ عقـــود يحأولـــون إثبـــات أن األحـــواز لهـــم، 

 فـــي الخريطـــة السياســـية ملنطقـــة الخليـــج العربـــي، 
ً
 واســـتراتيجيا

ً
 متميـــزا

ً
ــا األحـــواز التـــي تحتـــل موقعـ

مـــا ســـاهم فـــي منحهـــا أهميـــة اســـتثنائية فـــي حســـابات الـــدول املســـتعمرة والطامعـــة، لذلـــك نجـــد أن 

 بيـــن العثمانييـــن والفـــرس لغـــرض بســـط النفـــوذ عليهـــا، ومـــن أجـــل تجـــأوز 
ً
الصـــراع كان محتدمـــا

 التفاقيـــة أرضـــروم األولـــى، التـــي تضمنـــت أن تكـــون 
ً
آثـــار هـــذا الصـــراع، اتفقـــوا علـــى تقســـيمها طبقـــا

فارســـية فـــي الشـــمال، وعثمانيـــة فـــي الجنـــوب، واتفاقيـــة أرضـــروم الثانيـــة بعـــد أن عجـــزوا عـــن تطبيـــق 

املعاهـــدة األولـــى نتيجـــة مقأومـــة الشـــعب العربـــي األحـــوازي لهـــا، وهـــي محـــل أطمـــاع املحتليـــن والغـــزاة 

 لهـــذا املوقـــع االســـتراتيجي املهـــم، إضافـــة إلـــى اقتصادهـــا املتميـــز بثرواتـــه الطبيعيـــة والزراعيـــة 
ً
نظـــرا

الكبيـــرة، فاألحـــواز عائمـــة علـــى بحيـــرة نفـــط ، حيـــث يبلـــغ احتياطهـــا منـــه 20% مـــن احتياطـــي دول 

األوبـــك، وهـــي ثالـــث احتياطـــي فـــي منطقـــة الخليـــج العربـــي بعـــد الســـعودية والعـــراق، واألحـــواز بلـــد 

زراعـــي يشـــتهر بزراعـــة الحبـــوب والخضـــرأوات والفواكـــه، فيـــه غابـــات النخيـــل املشـــهورة بتمورهـــا 

املتميـــزة، ويتمتـــع بتوافـــر ثـــروة حيوانيـــة كبيـــرة، وفيهـــا مـــن األنهـــار وامليـــاه العذبـــة مـــا يكفـــي للنبـــات 

والـــزرع والحيـــوان والبشـــر والصناعـــة، ويفيـــض عـــن ذلـــك، ومـــن هنـــا كانـــت محطـــة طمـــع وجشـــع 

األسا�ســـي،  ومصدرهـــا  الحيـــاة  إعـــدام  علـــى  ركـــزت  حيـــث  غيـــر مســـبوق،  بقصـــد  وإيرانـــي  فار�ســـي 

املتمثـــل فـــي امليـــاه وتجفيـــف األنهـــار، وليـــس أدل علـــى ذلـــك مـــا قامـــت بـــه فـــي نهـــر كارون الشـــهير. 
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إن األحـــواز تختلـــف عـــن إيـــران، مثـــل اختـــالف أملانيـــا عـــن إســـبانيا، هكـــذا أكـــد خبـــراء ومختصـــون 

ومؤرخـــون غربيـــون، لكنهـــم يريـــدون طمســـها وقتلهـــا، وتؤلـــف هـــذه املنطقـــة مـــع بـــالد مـــا بيـــن النهريـــن 

وحـــدة جغرافيـــة اقتصاديـــة، شـــاركت عبـــر التاريـــخ فـــي االزدهـــار الســـومري والكلدانـــي، ومثلـــث وحـــدة 

شـــط العـــرب، ووحـــدة اللغـــة، والعـــادات والتقاليـــد، والتفكيـــر عنـــد ســـكانها، وفشـــلت إيـــران الشـــاه 

وإيـــران الخمينـــي وإيـــران الخامنئـــي، وستفشـــل أي إيـــران أخـــرى قـــد تأتـــي، فـــي أن تحـــول دون إظهـــار 

الروابـــط الوثيقـــة القويـــة املشـــتركة بيـــن ســـكان ضفتـــي شـــط العـــرب، هـــذه الروابـــط التـــي خلقهـــا 

عندهـــم النهـــر العظيـــم ونهـــر الزمـــردي، إال إذا أخـــذت بعيـــن االعتبـــار ســـيادة واســـتقالل األحـــواز 

العربيـــة، فســـكانها زادوا علـــى 10 مالييـــن نســـمة أغلبيتهـــم فـــي الشـــتات، وكثيـــر منهـــم نالـــوا الشـــهادة 

مـــن أجـــل حريـــة واســـتقالل بلدهـــم، ومـــا زال النضـــال واملقأومـــة مســـتمرين، ومـــا زالـــت تلـــك الجهـــود 

 فـــي العالـــم. 
ً
 كبيـــرا

ً
التـــي تفضـــح ممارســـات املاللـــي تتـــرك أثـــرا

لـــن تنجـــح سياســـات »التفريـــس« لألحـــواز، والجهـــود الخبيثـــة القاســـية التـــي تهـــدف إلـــى طمـــس 

إبـــدال األســـماء  مـــن  الشـــاه،  املاللـــي، وقبلهـــا  بـــه دولـــة  الرغـــم ممـــا قامـــت  العربيـــة، علـــى  معاملهـــا 

العربيـــة بأســـماء فارســـية، حيـــث أبـــدل الفـــرس تســـمية املحّمـــرة إلـــى خرمشـــهر، والحويـــزة إلـــى دشـــت 

ميشـــان، والفالحيـــة إلـــى شـــادكان، والخفاجيـــة إلـــى سوســـنكرد. 

وتؤكـــد كل املواثيـــق الدوليـــة، واألعـــراف التاريخيـــة، ومســـيرة كل الشـــعوب، أنـــه مـــن حـــق أي 
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شـــعب مـــن شـــعوب األرض أن يعبـــر عـــن حقـــه فـــي الحيـــاة، والعيـــش بكرامـــة، واختيـــار حـــق تقريـــر 

مصيـــره بالشـــكل الـــذي يختـــاره، ويقبلـــه ويلبـــي متطلباتـــه وحقوقـــه التاريخيـــة والوطنيـــة والقوميـــة، 

وأن هـــذه التطلعـــات للشـــعوب ال تتنافـــى وحقيقـــة األديـــان الســـمأوية التـــي تقـــر بحقـــوق اإلنســـان، 

، وهـــذا مـــا ينطبـــق علـــى الشـــعب العربـــي األحـــوازي الـــذي تغيـــرت 
ً
 ســـّيدا

ً
 أبّيـــا

ً
وتدفعـــه أن يعيـــش حـــرا

والظلـــم،  الســـالح،  بقـــوة  مســـتعبد  إلـــى  الفار�ســـي،  االحتـــالل  قبـــل  نفســـه  علـــى  ســـّيد  مـــن  حياتـــه 

والطغيـــان، واإلرهـــاب املنظـــم مـــن قبـــل حكومـــة ماللـــي طهـــران، وأنظمتهـــا املتعاقبـــة، ومنـــذ عـــام 

1925م، وبعـــد نحـــو تســـعة عقـــود مـــن الزمـــن، مـــا زال األحوازيـــون يعانـــون، ويدفعـــون ثمـــن حريتهـــم 

فـــي ظـــل تصميـــم واضـــح علـــى اســـتمرار النضـــال، مـــن أجـــل الحريـــة، والهويـــة، والكرامـــة، والحـــق فـــي 

الحيـــاة، واالســـتفادة مـــن خيراتـــه وثرواتـــه، وهنـــا ال بـــد مـــن التأكيـــد علـــى أن عـــرب األحـــواز ليســـوا 

مجموعـــة مـــن القبائـــل، والعشـــائر، أو أقليـــة قوميـــة مهاجـــرة، وإنمـــا هـــم شـــعب، وقوميـــة عربيـــة، 

تمتـــد جذورهـــم ألعمـــاق جغرافيـــة وتاريخيـــة لعـــدة مئـــات مـــن القـــرون، وإن عـــرب األحـــواز، كشـــعب 

وقوميـــة، يختلفـــون عـــن الشـــعوب اإليرانيـــة، ويتميـــزون بهويتهـــم وثقافتهـــم العربيـــة، وهنـــاك فـــرق 

شاســـع بينهـــم وبيـــن بقيـــة الشـــعوب اإليرانيـــة، كمـــا أن أي متتبـــع لحالـــة املجتمـــع العربـــي فـــي األحـــواز 

يســـتطيع أن يـــرى بوضـــوح ذلـــك التشـــابه الكبيـــر بيـــن هـــذا املجتمـــع واملجتمعـــات العربيـــة األخـــرى، 

وال ســـيما فـــي العـــراق، والخليـــج العربـــي، الـــذي تربطـــه بهـــا أواصـــر قربـــى وتاريـــخ وعـــادات وتقاليـــد 

مشـــتركة، إضافـــة إلـــى عامـــل اللغـــة، والثقافـــة الواحـــدة. 

نهر كارون 

كثيـــرة هـــي األمثلـــة التـــي تؤكـــد علـــى محـــأوالت الفـــرس اغتيـــال الحيـــاة والبشـــر والحجـــر والـــزرع 

والضـــرع فـــي األحـــواز، بحجـــج ومبـــررات واهيـــة، وخيـــر مثـــال علـــى ذلـــك، تجفيـــف ميـــاه األنهـــار، ومـــن 

بينهـــا علـــى ســـبيل املثـــال ال للحصـــر، نهـــر كارون الشـــهير، وهـــو نهـــر أحـــوازي بامتيـــاز، بمعنـــى أنـــه يقـــع 

فـــي األرا�ســـي األحوازيـــة املحتلـــة مـــن قبـــل بـــالد فـــارس، وهـــو مـــن أقـــدم األنهـــر التاريخيـــة التـــي تأسســـت 

علـــى ضفافهـــا أقـــدم الحضـــارات التاريخيـــة، وينبـــع مـــن منطقـــة الجبـــل األصفـــر. 

ــاه هـــذا النهـــر إلـــى أصفهـــان، مـــن خـــالل بنـــاء  ــأة، قـــررت الحكومـــة اإليرانيـــة الظاملـــة نقـــل ميـ وفجـ

ســـدود كثيـــرة، وحفـــر قنـــوات لنقـــل امليـــاه إلـــى نهـــر زاينـــده رود فـــي أصفهـــان، ومحافظـــات أخـــرى غيـــر 
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عربيـــة، وبالتالـــي تجفيـــف نهـــر كارون، مـــا أدى إلـــى تفاقـــم الكـــوارث البيئيـــة، وتهديـــد حيـــاة املواطنيـــن، 

فتجمـــع آالف الشـــباب والشـــابات يحملـــون الفتـــات باللغـــات العربيـــة، والفارســـية، واإلنجليزيـــة 

تعبـــر عـــن امتعاضهـــم واحتجاجهـــم علـــى الكـــوارث البيئيـــة الناتجـــة عـــن نقـــل ميـــاه كارون، وتلـــوث 

ل 
ّ
ميـــاه الشـــرب، وانخفـــاض حـــاد ملســـتوى امليـــاه، مـــا أدى إلـــى انتشـــار األمـــراض واألوبئـــة، وشـــك

بيـــع  نهـــر كارون لالحتجـــاج علـــى  مـــن أهالـــي مدينـــة األحـــواز سلســـلة بشـــرية علـــى ســـاحل  آآلالف 

أنصـــار النظـــام ميـــاه نهـــر كارون وتجفيـــف النهـــر، وفضـــح األحوازيـــون ممارســـات الفـــرس التـــي تهـــدف 

إلـــى قتـــل الحيـــاة، ويعرفـــون أنـــه املقتـــل، والضربـــة القاضيـــة لألحوازييـــن ونضاالتهـــم، لكـــن النضـــال 

والصمـــود األســـطوري واملقأومـــة، بشـــتى أشـــكالها التـــي يقـــوم بهـــا األحوازيـــون، تؤكـــد بمـــا ال يـــدع 

 للشـــك أنهـــم ســـيهزمون الظالـــم واملحتـــل، والجـــالد، مهمـــا طـــال الزمـــن. 
ً
مجـــاال

، أن االحتـــالل الفار�ســـي عمـــد إلـــى تغييـــر مجـــرى األنهـــار مـــن األحـــواز 
ً
ــا يســـتحق الذكر،أيضـــا  ومـ

إلـــى داخـــل بـــالد فـــارس، مثـــل أصفهـــان، وشـــيراز، وتجفيـــف مـــا تبقـــى مـــن امليـــاه، مـــا أدى إلـــى تصّحـــر 

األرا�ســـي الزراعيـــة، ومـــوت األســـماك والحيوانـــات، وحرمـــان أكثـــر مـــن عشـــرة مالييـــن نســـمة مـــن 

ســـكان األحـــواز مـــن حياتهـــم املعتمـــدة علـــى الزراعـــة والصيـــد، ومـــا هـــذه إال خطـــوات خبيثـــة ملنـــع كل 

�ســـيء عـــن العـــرب، وتهجيرهـــم مـــن مدنهـــم وقراهـــم.

 بدايات النكبة األحوازية 

تعـــود نكبـــة الشـــعب العربـــي األحـــوازي إلـــى االحتـــالل الفار�ســـي الـــذي بـــدأ فـــي عهـــد رضـــا شـــاه بهلـــوي 

 فـــي عهـــد املاللـــي، وإن قيـــام الفـــرس باحتـــالل األحـــواز لـــم يكـــن 
ً
فـــي العـــام 1925، وال يـــزال مســـتمرا

للســـيطرة علـــى النفـــط واألرض، فحســـب، بـــل اســـتهداف وجـــود اإلنســـان لتذويـــب هويتـــه العربيـــة، 

ومنعـــه مـــن اســـتخدام القـــراءة العربيـــة، وارتـــداء اللبـــاس العربـــي الشـــعبي للمنطقـــة، واألهـــم امليـــاه، 

واســـتخدم االحتـــالل كل أســـاليب القمـــع، مـــا أدى لتف�ســـي الفقـــر والجهـــل واملـــرض، وانخفـــاض 

هـــذه  كل  ولكـــن  العيـــش،  لقمـــة  عـــن  للبحـــث  للهجـــرة  واالضطـــرار  والثقافـــي،  املعي�ســـي  املســـتوى 

األســـاليب القمعيـــة لـــم تثـــِن األحـــوازي عـــن التمســـك بهويتـــه العربيـــة والدفـــاع عـــن أرضـــه، وهـــو منـــذ 

ذلـــك التاريـــخ مســـتمر فـــي نضالـــه بأيـــاد خاليـــة، وصـــدور مكشـــوفة فـــي مواجهـــة الترســـانة العســـكرية 

 
ً
، وتعليـــق شـــباب األحـــواز وإعدامهـــم علنـــا

ً
اإليرانيـــة املعروفـــة بقدراتهـــا وفتكهـــا، وشراســـتها عامليـــا
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بواســـطة الرافعـــات مـــن أجـــل زرع الخـــوف والذعـــر والترهيـــب، وفـــي النتيجـــة كان هنـــاك ســـيطرة 

للنفـــوذ األجنبـــي، وتنكيـــل بالشـــيخ خزعـــل الـــذي كان أميـــر إمـــارة األحـــواز مـــن )1897 إلـــى 1925(

 فـــي أحـــداث 
ً
 رئيســـيا

ً
م، وهـــو مـــن الشـــخصيات البـــارزة فـــي تاريـــخ العـــرب الحديـــث، وقـــد لعـــب دورا

منطقـــة الخليـــج العربـــي واألحـــواز فـــي الربـــع األول مـــن القـــرن العشـــرين، أمـــا العوامـــل الخارجيـــة 

فقـــد تضافـــرت إلطاحـــة إمـــارة األحـــواز العربيـــة، وتتمثـــل فـــي العديـــد مـــن النقـــاط، منهـــا علـــى ســـبيل 

املثـــال ال الحصـــر، األهميـــة االقتصاديـــة لألحـــواز بعـــد ظهـــور النفـــط فيهـــا فـــي عـــام 1908م، واملوقـــع 

املتميـــز لإلقليـــم علـــى رأس الخليـــج العربـــي، وســـيطرته علـــى كل موانئـــه، وهـــو كذلـــك يقـــع ضمـــن 

، ويعتبـــر الطريـــق األقصـــر، 
ً
الجســـر األر�ســـي الـــذي يوصـــل آســـيا وإفريقيـــا وأوروبـــا ببعضهـــا بعضـــا

ويربـــط البحـــر املتوســـط باملحيـــط الهنـــدي، والظـــروف الدوليـــة واإلقليميـــة التـــي أوجدتهـــا الحـــرب 

البـــاردة شـــجعت إيـــران علـــى ممارســـاتها ضـــد الشـــعب األحـــوازي، إذ كانـــت إيـــران فـــي عهـــد رضـــا شـــاه 

كاالبـــن املدلـــل للغـــرب، فانتهكـــت إيـــران أبســـط حقـــوق األحوازييـــن مـــن دون رادع، ومـــا زال هـــذا 

ــا كان عليـــه.  ، بـــل زاد عمـ
ً
التنكيـــل مســـتمرا

 استمرار النهب والقمع ومصادرة األرض واملاء 

يتذكـــر األحوازيـــون أنـــه فـــي عهـــد محمـــد رضـــا شـــاه صـــدر )فرمـــان ملكـــي( ســـمي قانـــون اإلصـــالح 

الزراعـــي، بحجـــة كبـــح أطمـــاع اإلقطاعييـــن وتوزيـــع األرا�ســـي علـــى الفالحيـــن، ولكـــن الحقيقـــة كانـــت 

غيـــر ذلـــك، إذ صـــودرت األرا�ســـي مـــن األحوازييـــن، وأســـس النظـــام مشـــاريع اســـتيطانية للمهاجريـــن 

نـــو، وولـــي عهـــد، وولـــي العصـــر، ومشـــروع قصـــب الســـكر، ومعمـــل الصابـــون  يـــزد  الفـــرس، مثـــل 

واملنطقـــة الحـــرة وغيرهـــا مـــن املشـــاريع التـــي دمـــرت األرا�ســـي الزراعيـــة، وأسســـت هـــذه املنشـــآت 

 لـــدى املهاجـــر الفار�ســـي، وفـــي عهـــد النظـــام 
ً
، أو عامـــال

ً
للفـــرس، وأصبـــح األحـــوازي مالـــك األرض فالحـــا

و«شـــيرين2«،  »شـــيرين1«  مثـــل  األحـــواز،  إقليـــم  فـــي  كثيـــرة  مســـتوطنات  شـــيدت   
ً
أيضـــا الخمينـــي 

ــاء الحـــرب اإليرانيـــة العراقيـــة تحققـــت أهـــداف املحتـــل، إذ هـــرب الكثيـــر مـــن نيـــران  ــا. وأثنـ وغيرهمـ

 مـــن مســـتلزمات 
ً
الحـــرب إلـــى داخـــل إيـــران، وقـــد شـــجعتهم الحكومـــة علـــى ذلـــك، فهيـــأت لهـــم بعضـــا

 القـــرى 
ً
الحيـــاة اليوميـــة، وبعـــد انتهـــاء الحـــرب لـــم يســـمح النظـــام بعودتهـــم إلـــى قراهـــم، خصوصـــا

العـــودة  مـــن  تمكـــن  مـــن  بـــأن   
ً
علمـــا الحدوديـــة،  األرا�ســـي  كل  صـــادر  النظـــام  إن  إذ  الحدوديـــة، 
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إلـــى اإلقليـــم لـــم تتوفـــر لـــه أبســـط الخدمـــات األساســـية، ولـــم ترفـــع األنقـــاض واأللغـــام، وأســـس 

مســـتوطنات للمهاجريـــن الفـــرس خـــارج املـــدن الرئيســـية، كمـــا أن النظـــام اســـتلم مليـــارات مـــن 

الـــدوالرات لتنظيـــف وتطهيـــر املـــدن واألريـــاف مـــن األلغـــام وآثـــار الحـــرب التـــي دمـــرت كل �ســـيء فـــي 

 لهـــا مـــن قبـــل بـــالد فـــارس لتوســـيع نفوذهـــم 
ً
إقليـــم األحـــواز املحتـــل، وهـــذه الحـــرب كان مخططـــا

وســـيطرتهم. 

يقـــول األميـــن العـــام لجبهـــة تحريـــر األحـــواز العربيـــة الســـابق األســـتاذ محمـــود بشـــاري الكعبـــي: إن 

مـــا قـــام بـــه نظـــام املاللـــي مـــن تجفيـــف األنهـــار، وتدميـــر األشـــجار، وهـــدم املبانـــي التاريخيـــة معـــروف 

وموثـــق، وكذلـــك تحويـــل نهـــر الـــكارون العظيـــم إلـــى شـــبه صحـــراء جافـــة اآلن، لحرماننـــا مـــن امليـــاه 

النخيـــل  أشـــجار  إلـــى  إضافـــة  ثـــروة حيوانيـــة وســـمكية،  كانـــت  التـــي  املنطقـــة  فـــي  والرعـــي،  والـــزرع 

الشـــهيرة، وقـــد تحـــول نهـــر الـــكارون هـــذا النهـــر العـــذب إلـــى مســـتنقع أوبئـــة، ومـــكان مـــؤذ للبشـــر، 

حيـــث قامـــت الســـلطات اإليرانيـــة بطريقـــة خبيثـــة بســـحب امليـــاه املالحـــة مـــن شـــط العـــرب إلـــى رأس 

البيشـــة لتصـــل امليـــاه املالحـــة إلـــى مدينـــة عبـــادان القريبـــة مـــن املحمـــرة، وبذلـــك هـــرب الســـكان مـــن 

شـــدة امللوحـــة، وماتـــت أشـــجار النخيـــل، وكذلـــك البســـاتين والحمضيـــات والخضـــرأوات األخـــرى، 

بفعـــل هـــذا األســـلوب الخطـــر املتعمـــد مـــن قبـــل ماللـــي قـــم وطهـــران، وقـــد وثقنـــا كل هـــذا املمارســـات 

 نجـــد صرختنـــا تـــدوي مـــن دون اســـتجابة.. ونتمنـــى مـــن الـــرأي 
ً
القمعيـــة والـــال إنســـانية، ولكـــن دائمـــا

العـــام العالمـــي واملنظمـــات اإلنســـانية املختصـــة أن تعمـــل علـــى إعـــادة امليـــاه إلـــى مجاريهـــا، والنـــاس 

إلـــى أوطانهـــم.

وكل هـــذه الظـــروف الصعبـــة، واالعتـــداءات اإليرانيـــة املســـتمرة لـــم تمنـــع شـــعب األحـــواز مـــن 

الثـــورة علـــى املحتـــل، حيـــث شـــهد هـــذا البلـــد العربـــي ثـــورات متتاليـــة، أبرزهـــا: 

الثورة األولى لألحواز بعد االحتالل اإليراني

علـــى الرغـــم مـــن تواضـــع إمكاناتـــه فـــإن الشـــعب العربـــي األحـــوازي لـــم يستســـلم للعـــدوان اإليرانـــي 

 ضـــد االحتـــالل 
ً
 بطوليـــا

ً
علـــى بـــالده واحتاللهـــا، حيـــث خـــاض هـــذا الشـــعب العربـــي العريـــق نضـــاال

الفار�ســـي، منـــذ ايامـــه األولـــى، وبعــــد أن رأى النظـــام اإليرانـــي املقأومـــة العربيـــة األحوازيـــة العتيـــدة 

ويحـــّرم  العربـــي،  الـــزّي  ويبـــدل  الســـالّح  مـــن  األحـــوازي  الشـــعب  يجـــرد  أن  1928م  ســـنة  فـــي  قـــرر 
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لباســـه، فتقدمـــت طهـــران بمطالـــب إلـــى القبائـــل العربيـــة بنـــزع الســـالح بصـــورة كاملـــة، وتبديـــل الـــزّي 

العربـــي، وارتـــداء املالبـــس البهلويـــة، وطالـــب النظـــام رؤســـاء العشـــائر العربيـــة برفـــع يدهـــم عـــن كل 

 بـــأن مدينـــة 
ً
 علـــى هـــذا اإلجـــراءت الظاملـــة، علمـــا

ً
ممتلكاتهـــم وأراضيهـــم، فجـــاءت ثـــورة الحويـــزة ردا

.
ً
الحويـــزة إحـــدى مـــدن األحـــواز، وتبعـــد عـــن مدينـــة املحّمـــرة قرابـــة 90 كيلومتـــرا

ويمكـــن القـــول إن ثـــورة الغلمـــان تعـــد الثـــورة األولـــى، حيـــث اندلعـــت شـــرارتها بعـــد أقـــل مـــن ســـتة 

أشـــهر مـــن االحتـــالل الفار�ســـي لألحـــواز، وكان مـــن أبـــرز قادتهـــا الشـــهيد ســـلطان، والشـــهيد شـــلش، 

الثـــورات  مـــن  سلســـلة  لتليهـــا  األحـــوازي،  للشـــعب  الجمعيـــة  الذاكـــرة  فـــي  اســـميهما  حفـــرا  اللـــذان 

بأســـماء  الثـــورات  هـــذه  وســـميت  كافـــة،  األحوازيـــة  واالريـــاف  املـــدن  فـــي  الشـــعبية  واالنتفاضـــات 

املناطـــق التـــي اندلعـــت فيهـــا، أو باســـم رؤســـاء العشـــائر الذيـــن قادوهـــا.

الشـــريفي،  الزئبـــق  الديـــن  الشـــيخ محيـــي  الثـــورة  قائـــد  املثـــال، كان  الحويـــزة علـــى ســـبيل  ففـــي 

وتعأونـــت معـــه عشـــائر متعـــددة، وتـــم تشـــكيل حكومـــة فـــي الحويـــزة اســـتمرت ســـتة أشـــهر، وأعلنـــت 

االســـتقالل عـــن االحتـــالل اإليرانـــي، وظلـــت تمـــارس حكمهـــا بصـــورة مســـتقلة، وعلـــى الرغـــم مـــن 

القســـوة التـــي مارســـها االحتـــالل الفار�ســـي إال أن الشـــعب األحـــوازي لـــم يخضـــع لالحتـــالل، فتعأونـــت 

بريطانيـــا مـــع إيـــران فـــي مراقبـــة نشـــاط القبائـــل العربيـــة، وجنـــدت املخابـــرات البريطانيـــة نفســـها 

ملصلحـــة الحكومـــة الصفويـــة، وبعـــد م�ســـي الســـتة أشـــهر أخمـــدت الثـــورة ببشـــاعة، وحقـــد، ودمـــاء، 

واعتقـــال عـــدد كبيـــر مـــن الثـــوار، وإعـــدام بعضهـــم، وتـــم االســـتيالء علـــى جميـــع األمـــالك العربيـــة، 

وزاد اإلرهـــاب والبطـــش، والتنكيـــل، واالضطهـــاد، وألقـــي القبـــض علـــى محيـــي الديـــن الزئبـــق قائـــد 

ثـــورة الحويـــزة، اســـتمرت الســـلطات  نهايـــة  إلـــى أن توفـــي، وبعـــد  بيـــت خـــاص  فـــي  الثـــورة، وســـجن 

اإليرانيـــة فـــي البطـــش، واإلرهـــاب، والتنكيـــل، وزّج األحـــرار فـــي الســـجون، وأبعـــد الكثيـــر مـــن العـــرب 

إلـــى شـــمال إيـــران، وتـــم إحـــالل الفـــرس املســـتوطنين فـــي أرا�ســـي العـــرب، كمـــا أن بعـــض األحوازييـــن 

 حتـــى 
ً
نـــزح إلـــى العـــراق، والكويـــت، ودول خليجيـــة أخـــرى، ومـــا زال هـــذا القمـــع الوح�ســـي مســـتمرا

اليـــوم، ولألســـف غـــاب العـــرب واملســـلمون عـــن كل هـــذه املجـــازر واملذابـــح التـــي لـــن تنتهـــي إال بتحريـــر 

األحـــواز مـــن الطغيـــان الصفـــوي.
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كيف ستتحرر األحواز؟

مـــن أهـــم األســـباب املؤديـــة إلـــى عـــودة األحـــواز إلـــى الحضـــن العربـــي، هـــو إبـــراز قضيـــة األحـــواز 

علـــى الصعيديـــن العربـــي والدولـــي، وتســـخير كل الطاقـــات اإلعالميـــة لتســـليط الضـــوء علـــى بشـــاعة 

النظـــام  بهـــا  قـــام  التـــي  الوحشـــية  واملجـــازر  املذابـــح  وإظهـــار  الصفـــوي،  اإليرانـــي  النظـــام  وحقـــد 

 وهـــو أن قضيـــة األحـــواز ال تقـــل أهميـــة 
ً
 واقعيـــا

ً
الصفـــوي، وقبـــل ذلـــك يجـــب أن نرســـخ مفهومـــا

عـــن قضيـــة احتـــالل أي دولـــة عربيـــة، وإضافـــة إلـــى تدعيـــم دور اإلعـــالم الغائـــب وتفعيلـــه، فـــإن مـــن 

، فالفقـــر 
ً
، وماديـــا

ً
 معنويـــا

ً
العوامـــل املســـاعدة فـــي عـــودة األحـــواز حـــرة عربيـــة هـــي دعـــم أهلهـــا دعمـــا

قـــد أكل وشـــرب مـــن أبنـــاء الشـــعب األحـــوازي املقهـــور، والخيـــرات تجـــري مـــن تحـــت أقدامهـــم، وهـــم 

يعيشـــون الفقـــر املدقـــع، بـــل أغلبيتهـــم يعيشـــون تحـــت خـــط الفقـــر، وأجدهـــا فرصـــة مناســـبة إلعـــادة 

 
ً
 سياســـيا

ً
 باملطالبـــة بدعـــم أبنـــاء األحـــواز فـــي إيـــران، وأبنـــاء الســـّنة دعمـــا

ً
وترديـــد مـــا ذهبـــُت إليـــه كثيـــرا

، ألن جـــالء املحتـــل الصفـــوي ال يكـــون إال بدفعـــه وتركيعـــه، ويجـــب أال يســـتقبل العـــرب 
ً
وماديـــا

مـــا عمـــدت إليـــه القيـــادة الصفويـــة مـــن ترســـيخ مفهـــوم قـــوة وجبـــروت النظـــام اإليرانـــي الفار�ســـي 

الـــذي ينشـــط فـــي الكـــذب والخـــداع والوهـــم، فنظـــام طهـــران نظـــام هـــش قابـــل للســـقوط، هـــذا إذا 

مـــا علمنـــا أن الشـــعب اإليرانـــي قاطبـــة، شـــعب محتقـــن ويرفـــض سياســـة التســـلط التـــي يمارســـها 

آيـــات طهـــران، وماللـــي الـــدوالرات، وللتذكيـــر فـــإن إيـــران بلـــد قومّيـــات، وعرقّيـــات، ومذاهـــب، وأديـــان 

متعـــددة، ويســـهل اختـــراق هـــذا النظـــام الحاقـــد، إذا مـــا عمـــد العـــرب واملســـلمون عامـــة، إلـــى وضـــع 

اســـتراتيجيات علـــى أســـس صحيحـــة هدفهـــا تحجيـــم الـــدور الصفـــوي فـــي املنطقـــة، ومـــن ثـــّم مـــد 

اليـــد واملعونـــة لدعـــم أبنـــاء األحـــواز، عندهـــا يســـهل لدولـــة األحـــواز أن تخـــرج مـــن قفـــص االحتـــالل 

الصفـــوي.



الفصل السادس
دراسات وابحاث
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جوانب من مكونات اقتصاد األحواز

الزراعة – التجارة  - النفط

بقلم: محمود حسين الكعبي

 ِفي األرض
ُ

ث
ُ

َيْمك
َ
ا َما َينَفُع الناس ف مَّ

َ
َهُب ُجَفآًء َوأ

ْ
َيذ

َ
ا الزبد ف مَّ

َ
أ

َ
ف

                                                                                     القرآن الكريم

 فـــي الخريطـــة السياســـية العامليـــة، لكونهـــا تقـــع علـــى ســـاحل  
ً
 هامـــا

ً
تحتـــل األحـــواز، وال تـــزال موقعـــا

 لالرتبـــاط باملحيـــط الهنـــدي مـــن جهـــة، والبحـــر األبيـــض 
ً
 مناســـبا

ً
الشـــمال الغربـــي للخليـــج ، ومحـــال

املتوســـط مـــن جهـــة أخـــرى، وكذلـــك لوجـــود منابـــع الثـــروة النفطيـــة التـــي يصـــل احتياطيهـــا إلـــى مـــا 

يقـــارب 40 مليـــار برميـــل مـــن النفـــط، و210 مليـــارات قـــدم مـــن الغـــاز، وتأثيرهـــا فـــي أنـــواع الصناعـــات 

النفطيـــة، والبتروكيميأويـــة، والفـــوالذ، والبالســـتيك، كمـــا أنهـــا ترتبـــط عـــن طريـــق اليابســـة وامليـــاه 

بـــكل مـــن الكويـــت، واململكـــة العربيـــة الســـعودية، والعـــراق، وبقيـــة اإلمـــارات الخليجيـــة، كقطـــر، 

املناطـــق  بيـــن  تربـــط  الراهـــن  الوقـــت  فـــي  وهـــي  البحريـــن،  ومملكـــة  املتحـــدة،  العربيـــة  واإلمـــارات 

باملناطـــق املشـــرفة علـــى  البريـــة، والســـكك الحديديـــة، والطيـــران،  الطـــرق  إيـــران عبـــر  فـــي  الهامـــة 

 عـــن أنهـــا تتمتـــع بـــأراض زراعيـــة وأنهـــار 
ً
الســـواحل، والجـــزر االســـتراتيجية فـــي الخليـــج العربـــي، فضـــال

 ثلـــث امليـــاه الجاريـــة فييـــران، إضافـــة إلـــى أن نفطهـــا يشـــكل 20% مـــن 
ً
دائمـــة الجريـــان تشـــكل تقريبـــا

احتياطـــي نفـــط دول األوبـــك مجتمعـــة.

 وبطـــول 48 
ً
 تقـــع األحـــواز فـــي العهـــد القاجـــاري علـــى العـــرض الجغرافـــي 30 -33 درجـــة شـــماال

، يحدهـــا مـــن الشـــمال جبـــال كردســـتان، ومـــن الشـــرق جبـــال زاكـــروس، ومـــن 
ً
إلـــى 15 درجـــة شـــرقا

الغـــرب العـــراق، ومـــن الجنـــوب الخليـــج العربـــي، وتبلـــغ مســـاحتها نحـــو 159 ألـــف كيلومتـــر مربـــع.

عملـــت سياســـة إيـــران الراميـــة إلـــى تغييـــر البشـــر والحجـــر، منـــذ اســـتيالئها علـــى اإلقليـــم، وكذلـــك 

تفتيتـــه،  وإلحـــاق جـــزء مـــن أراضيـــه باملحافظـــات اإليرانيـــة األخـــرى، مـــا ادى إلـــى تقلـــص مســـاحة 

اإلقليـــم إلـــى حـــد كبيـــر،
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ومع التغييرات اإليرانية باتت حدود اإلقليم على الشكل التالي:

تحـــده مـــن الشـــمال محافظـــة لرســـتان، ومـــن الشـــمال الغربـــي محافظـــة إيـــالم، ومـــن الشـــرق 

محافظـــات جهـــار ومحـــال وبختيـــاري وكهكيلويـــة وبويـــر أحمـــد، ومـــن الجنـــوب الشـــرقي محافظـــة 

بوشـــهر، ومـــن الجنـــوب الخليـــج العربـــي، ومـــن الغـــرب العـــراق.

الثروات الطبيعية والزراعية

 مـــن أبعـــاد األهميـــة االســـتراتيجية لهـــذه املنطقـــة، 
ً
إذا كان املوقـــع الجغرافـــي والنفـــط يشـــكالن بعـــدا

فـــإن الثـــروات الطبيعيـــة  والزراعيـــة لألحـــواز، تشـــكل البعـــد اآلخـــر األكثـــر أهميـــة فـــي ســـلم األولويـــات، 

 مـــن املنتجـــات األحوازيـــة الرئيســـية، بفعـــل توفـــر امليـــاه، فمنطقـــة 
ً
حيـــث تعتبـــر الزراعـــة تاريخيـــا

األحـــواز تحتـــوي علـــى أنهـــار عظيمـــة دائمـــة الجريـــان، كمـــا أســـلفنا، وهـــذه األنهـــار هـــي: نهـــر الكرخـــة، 

 
ً
كارون، الـــدز، شـــأوو، ونهـــر الجراحـــي، ولـــو تـــم االهتمـــام بهـــذا الجانـــب لكانـــت األحـــواز اليـــوم بلـــدا

ــا الواقعـــة فـــي   مـــن الطـــراز األول، ألن األغلبيـــة العظمـــى مـــن أراضيهـــا، وخاصـــة الســـهلية منهـ
ً
ــا زراعيـ

الجنـــوب الغربـــي، والغـــرب، تتكـــون مـــن الطمـــي الـــذي حملتـــه األنهـــار، حيـــث يقـــدر الخبـــراء مســـاحة 

هـــذه األرا�ســـي بنحـــو 41 ألـــف كيلومتـــر مربـــع، وتتجـــه بانحـــدارات حـــادة ومالئمـــة نحـــو الغـــرب، حتـــى 

ســـاحل الخليـــج العربـــي. وملزيـــد مـــن املعلومـــات راجـــع تاريـــخ جغرافيانـــي خوزســـتان، تأليـــف مو�ســـى 

ســـيادت.

وممـــا يزيـــد اقتصـــاد األحـــواز أهميـــة وجـــود عـــدد مـــن األهـــوار، وأهميتهـــا فـــي الصيـــد، والزراعـــة، 

وتربيـــة املاشـــية، خاصـــة الجامـــوس.

واشـــتهرت األحـــواز بزراعـــة وإنتـــاج أنـــواع الحبـــوب، كاألرز، والقمـــح،  والشـــعير، والبقـــول، وقبـــل 

إنتـــاج البتـــرول، وفـــي عهـــد الشـــيخ خزعـــل، كانـــت األحـــواز تصـــدر القمـــح إلـــى اململكـــة البريطانيـــة، 

كمـــا أدت عالقـــات املحّمـــرة التجاريـــة مـــع العالـــم إلـــى نشـــوء مبكـــر للرأســـمالية التجاريـــة فـــي مدينـــة 

املحّمـــرة. راجـــع الشـــعب العربـــي األحـــوازي – األصـــل والهويـــة، يوســـف عزيـــزي.

 مـــن مكونـــات 
ً
 مهمـــا

ً
إضافـــة إلـــى مـــا ســـبق، تشـــكل زراعـــة النخيـــل فـــي املا�ســـي والحاضـــر  جانبـــا

 
ً
االقتصـــاد األحـــوازي، حيـــث قـــدر عـــدد نخيـــل األحـــواز بمـــا يقـــارب 12 مليـــون نخلـــة، تحمـــل أصنافـــا

جيـــدة مـــن التمـــور، كانـــت تصـــدر للخـــارج، ولذلـــك ال غرابـــة عندمـــا نـــرى أن الهنـــود كانـــوا يطلقـــون 
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علـــى الشـــيخ خزعـــل آخـــر أمـــراء عربســـتان لقـــب ملـــك التمـــور، راجـــع تاريـــخ بانصـــد ســـالة خوزســـتان 

ألحمـــد كســـروي ص 132.

اهتمام املستعمرين األوروبيين

لألســـباب الســـابق ذكرهـــا، اهتـــم املســـتعمر األوروبـــي  باألحـــواز منـــذ أن دخلـــت اســـاطيله امليـــاه 

الدافئـــة للخليـــج، فقـــد تحـــدث اللـــورد كـــرزن حـــول الخصائـــص االقتصاديـــة ملنطقـــة األحـــواز- 

: يجـــب أن 
ً
عربســـتان، وافتتـــاح خـــط املالحـــة النهريـــة فـــي نهـــر كارون فـــي القـــرن التاســـع عشـــر، قائـــال

نشـــجع قبـــل كل �ســـيء اتســـاع نطـــاق املنتجـــات والبضائـــع املحليـــة، املناســـبة لزراعـــة القمـــح، فقـــد 

شـــاهدت أثنـــاء ســـفري إلـــى أرا�ســـي نهـــر كارون، ســـواء عـــن طريـــق اليابســـة، أو عـــن طريـــق امليـــاه، 

مئـــات الكيلومتـــرات مـــن األرا�ســـي الخصبـــة املناســـبة  لزراعـــة القمـــح، والشـــعير، والقطـــن والـــذرة، 

والدخـــان، والخشـــخاش، والســـكر، وأشـــجار النخيـــل، وغيرهـــا، لوفـــرة امليـــاه فـــي هـــذه األرا�ســـي.

كمـــا أن هـــذه املناطـــق يمكـــن زراعتهـــا بســـهولة بأشـــجار العنـــب، والفواكـــه والنباتـــات الطبيـــة، 

فـــي تربيـــة قطعـــان املاشـــية، وإنتـــاج صـــوف  كمـــا أننـــي شـــاهدت مراعـــي كبيـــرة يمكـــن اســـتثمارها  

املاعـــز، والخـــراف ممـــا يـــدّر مبالـــغ طائلـــة، كمـــا ال نن�ســـى األرا�ســـي البختياريـــة، بســـبب تربيـــة الخيـــول  

والبغـــال املعروفـــة، كمـــا توجـــد مناطـــق واســـعة تشـــكل ثـــروات معدنيـــة هائلـــة، إضافـــة إلـــى آبـــار 

النفـــط املكتشـــفة بجـــوار سوشـــتر التـــي تزيـــد الشـــهية إلـــى حـــد كبيـــر.

إن الثروات  املتعددة، وفي مقدمتها الثروة النفطية التي بدأ اكتشافها في القرن املا�سي، أثارت 

 للصراعـــات بيـــن الـــدول االســـتعمارية 
ً
انتبـــاه الـــدول املســـتعمرة، لذلـــك كانـــت هـــذه البـــالد مســـرحا

 بيـــن العثمانييـــن 
ً
الكبـــرى، مـــن أجـــل فـــرض ســـيطرتها عليهـــا، وفـــي مرحلـــة مـــا، كان الصـــراع  محتدمـــا

مـــن جهـــة، والفـــرس مـــن جهـــة أخـــرى، ثـــم انتقـــل هـــذا الصـــراع بيـــن العثمانييـــن واإلنجليـــز.

ويمتـــد اهتمـــام املســـتعمر األوروبـــي باألحـــواز إلـــى مـــا قبـــل اكتشـــاف البتـــرول بوقـــت طويـــل، فـــكان 

السياســـيون اإلنجليـــز واملجموعـــة التجاريـــة البريطانيـــة قـــد اهتمـــوا بموضـــوع فتـــح خـــط للمالحـــة  

الســـيطرة  مـــن  نهـــم 
ّ

ويمك املنطقـــة،  فـــي  التجاريـــة  مواقعهـــم  يقـــّوي  ألنـــه  كارون،  نهـــر  فـــي  التجاريـــة 

علـــى أســـواق الواليـــات املركزيـــة والجنوبيـــة الغنيـــة فـــي إيـــران واألحـــواز، فبعـــد مباحثـــات سياســـية 

طويلـــة بـــدأت مـــن عـــام 1874 تـــم التوصـــل فـــي عـــام 1888 إلـــى اتفـــاق بيـــن الدولـــة املركزيـــة اإليرانيـــة 
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 مـــن املحّمـــرة حتـــى مدينـــة األحـــواز، 
ً
والشـــركات األوروبيـــة الفتتـــاح خـــط للمالحـــة فـــي نهـــر كارون، بـــدءا

 علـــى املالحـــة اإليرانيـــة )تاريـــخ خوزســـتان 
ً
أمـــا املالحـــة مـــن مدينـــة األحـــواز حتـــى شوشـــتر فتبقـــى حكـــرا

– مصطفـــى االنصـــاري(.

وقـــد ســـبب افتتـــاح هـــذا الخـــط فـــي ازديـــاد حـــدة التدخـــالت الخارجيـــة فـــي األحـــواز وشـــؤون اإلقليـــم 

الداخلية.

توسع النشاط التجاري ومخأوف الشيخ مزعل

إن مـــن أبـــرز نتائـــج افتتـــاح املالحـــة التجاريـــة الدوليـــة فـــي نهـــر كارون كان ازديـــاد التدخـــل الخارجـــي، 

وتدخـــل الدولـــة املركزيـــة فـــي شـــؤون عربســـتان – األحـــواز الداخليـــة، فقـــد تطلـــب هـــذا االفتتـــاح 

ضـــرورة تنفيـــذ برامـــج اقتصاديـــة، وعمرانيـــة واســـعة فـــي مدينـــة املحّمـــرة، مـــن بينهـــا تحديـــث مينـــاء 

الـــذي تطلـــب وجـــود  التجاريـــة، األمـــر  البواخـــر   الســـتقبال 
ً
ليكـــون مســـتعدا املحمـــرة وتوســـعته، 

موظفيـــن ممثليـــن لـــوزارة الخارجيـــة اإليرانيـــة، فـــي مدينـــة املحّمـــرة، وفـــي مدينـــة األحـــواز، لكـــي يعملـــوا  

كوســـطاء بيـــن الدولـــة املركزيـــة والتجـــار األجانـــب، كمـــا تـــم تعييـــن موظفيـــن للجمـــارك فـــي املحّمـــرة 

 لـــدى الشـــيخ مزعـــل، ألنـــه كان يعتقـــد أن فتـــح املالحـــة فـــي نهـــر 
ً
 كبيـــرا

ً
واألحـــواز، األمـــر الـــذي أثـــار شـــكا

كارون ينطـــوي علـــى مخاطـــر، وربمـــا يـــؤدي إلـــى زيـــادة إشـــراف الحكومـــة املركزيـــة علـــى املنطقـــة، وقـــد 

وصـــف مخأوفـــه هـــذه القنصـــل البريطانـــي فـــي مدينـــة املحمـــرة فـــي تقريـــر مقتضـــب إلـــى رؤســـائه علـــى 

النحـــو التالـــي: يـــرى الشـــيخ أن الخطـــر الحقيقـــي يكمـــن فـــي أن الفـــرس سيســـتلمون الحكـــم بشـــكل 

مباشـــر، وأن مشـــايخ العـــرب ســـيفقدون  اقتدارهـــم )تاريـــخ خوزســـتان(.

وكانـــت ردة فعـــل مزعـــل تجـــاه النوايـــا اإليرانيـــة منـــذ اللحظـــة األولـــى، هـــي ســـعيه الحثيـــث إلـــى 

كســـب ود البريطانييـــن، وتأميـــن دوام ســـلطته، والحفـــاظ علـــى أركان إمارتـــه، ولتحقيـــق هـــذا األمـــر 

اتخـــذ سياســـة كان الهـــدف منهـــا وضـــع العراقيـــل أمـــام توســـعة الطريـــق التجاريـــة فـــي نهـــر كارون، 

 منـــه فـــي أن يجبـــر مراكـــب إخـــوان لنـــج علـــى 
ً
فدخـــل فـــي منافســـة تجاريـــة وعلنيـــة مـــع إخـــوان لنـــج أمـــال

تـــرك هـــذا الطريـــق املائـــي، وعـــودة األمـــور إلـــى حالتهـــا األولـــى، وقـــد أدرك اإلخـــوان لنـــج هـــذه السياســـة 

املتبعـــة ضدهـــم مـــن قبـــل الشـــيخ مزعـــل، فقامـــوا برفـــع رســـائل إلـــى الســـلطات البريطانيـــة يشـــكون 

فيهـــا الشـــيخ مزعـــل الـــذي أدت سياســـته إلـــى تراجـــع نفـــوذ اإلخـــوان لنـــج التجـــاري وخســـارتهم. 
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الحالة االقتصادية في عهد الشيخ مزعل

شـــهد النظـــام االجتماعـــي االقتصـــادي األحـــوازي  فـــي الفتـــرة املمتـــدة مـــن 1890 – إلـــى 1920، 

تحـــوالت ســـريعة يمكـــن وصفهـــا بأنهـــا تحـــوالت مـــن االقتصـــاد املنزلـــي، الـــذي يســـعى بالدرجـــة األولـــى 

تأثـــره  تجـــاري حســـاس، وذلـــك بســـبب  إلـــى اقتصـــاد  إلـــى توفيـــر االحتياجـــات األساســـية لألســـرة، 

باألســـواق اإلقليميـــة والدوليـــة، مـــن جهـــة، وبالتحـــوالت الكبـــرى فـــي نطـــاق التجـــارة الخارجيـــة مـــن 

جهـــة أخـــرى، وقـــد أثـــرت هـــذه التحـــوالت فـــي كيفيـــة تأجيـــر األرا�ســـي والنمـــو الســـكاني،  وشـــبكة 

االتصـــاالت فـــي املنطقـــة )تاريـــخ خوزســـتان(املصدر الســـابق.

ملكية األرا�ضي وحيازتها

ولكـــي تكتمـــل الصـــورة  لتوضيـــح الوضـــع االقتصـــادي األحـــوازي، وقبـــل أن ننتقـــل إلـــى موضـــوع 

النفـــط، نـــرى أن مـــن الضـــروري اإلشـــارة إلـــى موضـــوع نعتبـــره علـــى قـــدر كبيـــر مـــن األهميـــة، وهـــذا 

املوضـــوع هـــو ملكيـــة األرا�ســـي فـــي األحـــواز وكيفيـــة حيازتهـــا.
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تعتبـــر األرا�ســـي قبـــل عـــام 1890 أرا�ســـي تابعـــة للدولـــة، وتســـمى باألرا�ســـي األميريـــة، وهـــي تلـــك 

 مـــا تعـــود ملكيتهـــا إلـــى األميـــر، أو الدولـــة، وفـــي هـــذا النطـــاق، نشـــأت هنـــاك ثالثـــة 
ً
األرا�ســـي التـــي غالبـــا

أنـــواع مـــن الحيـــازة امللكيـــة:

 بأرا�ســـي الخالصـــة، ويجـــوز للقبيلـــة، أو العشـــيرة الســـاكنة 
ً
- األرا�ســـي األميريـــة، وتســـمى أيضـــا

ً
أوال

فـــي هـــذه األرض حيازتهـــا، ومـــا عليهـــا إال دفـــع الضرائـــب إلـــى األميـــر أو الدولـــة، كمـــا أن الحاكـــم كونـــه 

املالـــك القانونـــي لـــألرض ال يحـــق لـــه أن يتعـــرض لحقـــوق العشـــائر املســـتفيدة مـــن هـــذه األرض، كمـــا 

ال يجـــوز للمالـــك أو املالكيـــن بيـــع هـــذه األرض أو تأجيرهـــا للغيـــر.

 مـــا تكـــون هـــذه األرا�ســـي فـــي املـــدن ويســـتطيع مالكـــو 
ً
- أرا�ســـي امللـــك، أو التمليـــك، وغالبـــا

ً
ثانيـــا

هـــذه األرض بيعهـــا، أو تأجيرهـــا، أو التصـــرف فيهـــا بموجـــب أحـــكام الشـــرع.

- أرا�ســـي االســـتيالء العرفـــي، تعتبـــر أرا�ســـي االســـتيالء العرفـــي أن اصحابهـــا قـــد اســـتولوا عليهـــا 
ً
ثالثـــا

مـــن دون أي مجـــوز قانونـــي، وبالتالـــي تكـــون الهويـــة القانونيـــة لهـــذه األرض مـــن الناحيـــة الشـــرعية 

غيـــر واضحـــة، اال أنهـــا اســـتثمرت مـــن قبـــل املالـــك ملـــدة طويلـــة.  وفـــي عهـــد أمـــراء البوكاســـب )جابـــر، 

 لألميـــر، وال يحـــق ألي فـــرد مـــن أفـــراد 
ً
ومزعـــل، وخزعـــل( كانـــت االرا�ســـي مـــن الناحيـــة العمليـــة ملـــكا

 مـــن ذلـــك كان شـــيخ املحّمـــرة 
ً
املجتمـــع التملـــك مـــن دون إذن مـــن شـــيخ املحّمـــرة أو أميرهـــا، وانطالقـــا

يؤجـــر األرا�ســـي املزروعـــة بالنخيـــل إلـــى  بعـــض الفالحيـــن، وفـــي عهـــد الشـــيخ جابـــر املتوفـــى فـــي عـــام 

1881م كان تأجيـــر األرا�ســـي املزروعـــة اآلنفـــة الذكـــر يتـــم مناصفـــة بيـــن الشـــيخ والفالحيـــن.

وفـــي عهـــد الشـــيخ مزعـــل اســـتمر وضـــع األرض وحيازتهـــا كمـــا هـــو عليـــه فـــي عهـــد والـــده الشـــيخ 

جابـــر، وبعـــد مقتـــل الشـــيخ مزعـــل،  وتولـــي خزعـــل الســـلطة، حـــأول هـــذا األخيـــر أن يحتـــرم  األعـــراف 

املتبعـــة فـــي عهـــد والـــده فـــي تملـــك األرض، إال أنـــه وفـــي كل األحـــوال بقيـــت ملكيـــة األرا�ســـي  بشـــكل عـــام 

 لألميـــر، يســـتطيع أن يهبهـــا، أو يؤجرهـــا ملـــن يشـــاء مـــن رعيتـــه.
ً
ملـــكا

الثروة النفطية وأهميتها وتأثيراتها االقتصادية واالجتماعية

أثبـــت املســـح الجيولوجـــي املعلـــن حتـــى اآلن أن األحـــواز تحتـــوي علـــى الكثيـــر مـــن الثـــروات املعدنيـــة، 

فـــي ســـلم  مـــن بينهـــا النحـــاس، والكبريـــت، والزئبـــق، إال أن النفـــط يحتـــل املرتبـــة األولـــى واألخيـــرة 

الثـــروات املعدنيـــة املكتشـــفة فـــي هـــذه املنطقـــة.
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األطماع الفارسية واالستعمارية الغربية

أثـــارت رائحـــة النفـــط الرغبـــة لـــدى الـــدول االســـتعمارية فـــي البحـــث والتنقيـــب عـــن هـــذه الثـــروة، 

 فـــي عـــام 1901 مـــن قبـــل بريطانيـــا، بعـــد أن أنفقـــت 150 ألـــف 
ً
وقـــد بـــدأ العمـــل بالبحـــث عنهـــا رســـميا

 فـــي الشـــرق 
ً
 جديـــدا

ً
 عهـــدا

ً
جنيـــه اســـترليني، وقـــد تدفـــق النفـــط مـــن أول بئـــر فـــي عـــام 1908م معلنـــا

األوســـط راجـــع )الخليـــج العربـــي والشـــرق األوســـط فـــي الشـــؤون العامليـــة( وكتـــاب )النفـــط والدولـــة 

فـــي الشـــرق األوســـط(.

 مـــن ذلـــك شـــجعت الحكومـــة البريطانيـــة أميـــر األحـــواز الشـــيخ خزعـــل الكعبـــي علـــى 
ً
وانطالقـــا

 بقيمـــة 6 آالف بـــأون مقابـــل الســـماح للشـــركات البريطانيـــة بمـــد 
ً
التعـــأون معهـــا، ومنحتـــه قرضـــا

خـــط لالنابيـــب النفطيـــة عبـــر أراضيـــه، وقـــد وعدتـــه علـــى لســـان بير�ســـي كوكـــس، وبشـــكل قـــوي، 

بتأييدهـــا لـــه، ورعايتـــه وحمايـــة املحّمـــرة واســـتقاللها )راجـــع حكـــم الشـــيخ خزعـــل بـــن جابـــر(، إال 

 آخـــر للحكومـــة 
ً
ان الشـــيخ خزعـــل رفـــض هـــذا العـــرض، ومـــن أجـــل ضمـــان حقوقـــه قـــدم عرضـــا

البريطانيـــة تضمـــن البنـــود التاليـــة:

1: تعـــود ملكيـــة جميـــع املبانـــي واملخـــازن واآلالت املنصوبـــة داخـــل حـــدود األرا�ســـي املســـتأجرة  

للشـــيخ خزعـــل. 

2- عـــدم تدخـــل موظفـــي شـــركة النفـــط فـــي األمـــور القبليـــة، واالمتنـــاع عـــن التعامـــل مـــع أي مـــن 

ــا مـــن دون علمـــه. أفرادهـ

3- تعود ملكية الكنوز والثروات املعدنية املكتشفة إلى الشيخ خزعل بشكل تام.

ويترتـــب علـــى الشـــركة إذا مـــا جـــددت عقـــود االمتيـــاز بعـــد انتهـــاء الفتـــرة األولـــى مـــن التأجيـــر، أن 

تســـتأجر مـــن األرا�ســـي واملبانـــي وغيـــر ذلـــك مـــن الشـــيخ خزعـــل، أو مـــن يعقبـــه بشـــروط مرضيـــة.

رتـــه بالعواقـــب الوخيمـــة التـــي 
ّ

إال أن الحكومـــة البريطانيـــة قابلـــت عـــرض خزعـــل بشـــدة، وذك

مـــع  ببقـــاء األوضـــاع جيـــدة  بـــأن حصولـــه علـــى االســـتقرار مرهـــون  تنتـــج عنهـــا، وأشـــعرته  ســـوف 

بريطانيـــا، والتزامـــه ببنـــود اتفاقيـــة النفـــط التـــي وضعـــت ضوابطهـــا بريطانيـــا، )راجـــع النفـــط والدولـــة 

فـــي الشـــرق األوســـط(.

وبعـــد مفأوضـــات طويلـــة وافـــق الشـــيخ خزعـــل علـــى توقيـــع اتفاقيـــة مـــع شـــركة النفـــط البريطانيـــة، 

وســـمح لالنجليـــز بمـــد أنابيـــب البتـــرول عبـــر أراضيـــه بشـــروط اإلذعـــان التـــي أرادهـــا االنجليـــز.
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مناطـــق  بكشـــف  البريطانيـــة   النفطيـــة  الشـــركات  أيـــادي  انطلقـــت  االتفاقيـــة  هـــذه  وبتوقيـــع 

النفـــط، وحفـــر اآلبـــار، حيـــث تـــم حفـــر آبـــار فـــي كل مـــن  مســـجد ســـليمان نوهفـــت كل، وكســـجاران، 

والنفـــط األبيـــض، وشـــيخ جـــري، واللـــي، ومناطـــق مختلفـــة أخـــرى.

 

الهجرة وتأثيرها في املجالين االقتصادي واالجتماعي

 اســـتمر ســـيل املهاجريـــن املنظـــم باتجـــاه األحـــواز، وتوجهـــت أعـــداد كبيـــرة مـــن العمالـــة الوافـــدة 

إلـــى مناطـــق مـــن داخـــل إيـــران، مثـــل بوشـــهر، وتنكســـتان، وأصفهـــان، وشـــهر كـــرد، وجهارمحـــال، 

للعمـــل فـــي مصفـــاة النفـــط فـــي مدينـــة عبـــادان، مـــا هـــدد التركيبـــة الســـكانية للمدينـــة التـــي كان %95 

مـــن ســـكانها مـــن العـــرب قبـــل ذلـــك.

ــا هـــو الحـــال فـــي عبـــادان،  تأثـــرت العديـــد مـــن املـــدن األخـــرى، وأســـس البريطانيـــون محطـــة  وكمـ

للبـــث اإلذاعـــي، وفـــي عـــام 1924 تـــم افتتـــاح خـــط لســـكة حديـــد بطـــول 32 كـــم، ورغـــم اكتشـــاف 

 علـــى اقتصـــاد األحـــواز، وفـــي الحقيقـــة أنـــه حتـــى عـــام 1940 
ً
النفـــط، إال أن ذلـــك لـــم ينعكـــس إيجابيـــا

كانـــت شـــركة النفـــط تحصـــر عملهـــا وتعمـــل منفـــردة وال تربطهـــا أي رابطـــة بالبنيـــة االجتماعيـــة 

واالقتصاديـــة لألحـــواز، لذلـــك انتشـــر قـــول بيـــن أهـــل األحـــواز )النفـــط بالنســـبة للجميـــع ذهـــب، 

ــا بـــالء(. وبالنســـبة لنـ

 
ً
وفـــي املجـــال التجـــاري تراجـــع العمـــل فـــي هـــذا املجـــال ملصلحـــة الفـــرس علـــى حســـاب العـــرب، فضـــال

عـــن تزايـــد الهجـــرة مـــن الريـــف إلـــى املدينـــة وتداعياتهـــا علـــى األوضـــاع االجتماعيـــة. 

وتاسســـت فـــي مـــدن األحـــواز، فيمـــا بعـــد، مصانـــع كثيـــرة ومعامـــل تكريـــر الغـــاز الســـائل، كمـــا أن 

الدولـــة اإليرانيـــة عكفـــت علـــى تطويـــر املزيـــد مـــن املشـــاريع االقتصاديـــة والزراعيـــة ذات األهـــداف 

السياســـية، مـــن أجـــل جلـــب املزيـــد مـــن األيـــدي العاملـــة الوافـــدة، بغيـــة تغييـــر الواقـــع الديموغرافـــي  

للســـكان





الفصل  السابع 
املشهد السيا�سي
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ظهـــر فـــي إقليـــم األحـــواز الكثيـــر مـــن املنظمـــات الوطنيـــة التـــي حملـــت رايـــة الكفـــاح ضـــد االحتـــالل 

الوطنـــي،  نضالـــه  وتأطيـــر  األحـــوازي،  للشـــعب  الوعـــي  مســـتوى  رفـــع  فـــي  ســـاهمت  والتـــي  الفار�ســـي، 

للتأريـــخ والحقيقـــة 

هـــي أن نضـــال الشـــعب األحـــوازي مـــر بتعرجـــات كثيـــرة ظهـــر خاللهـــا حـــركات تحرريـــة وسياســـية 

كثيـــرة. واعيـــة 

فمـــع أننـــا نعتبـــر املنظمـــة الوطنيـــة لتحريـــر األحـــواز )حـــزم( املنظمـــة الرئيســـية فـــي املشـــهد السيا�ســـي 

األحـــوازي، إال أنـــه ال بـــد مـــن التوقـــف عنـــد بعـــض املالحظـــات التـــي البـــد منهـــا إليضـــاح صـــورة املشـــهد 

السيا�ســـي في األحواز، وتطورات حركة التحرر األحوازية، فبعد مغادرتي الوطن العربي، واســـتقراري 

فـــي أوروبـــا اطلعـــت علـــى عمـــل املنظمـــات األحوازيـــة التـــي تعمـــل فـــي الســـاحة األوروبيـــة، ومـــع الشـــكر لهـــم 

 مـــن دون تركيـــز علـــى 
ً
 فرديـــا

ً
 مبعثـــرا

ً
علـــى مـــا قدمـــوه هنـــاك نقـــاط مهمـــة يجـــب اإلشـــارة إليهـــا، إذ كان عمـــال

التاريـــخ األحـــوازي، ونضـــال شـــعبه ممـــن ســـبقونا فـــي هـــذا امليـــدان، حتـــى إن كانـــت هنـــاك ســـلبيات يجـــب 

علينـــا االعتـــراف، بهـــا لنحّصـــن أنفســـنا فـــي عملنـــا، وال نكـــرر خطـــأ مـــن ســـبقونا حتـــى إن كان الخطـــأ غيـــر 

مقصـــود, ونســـتفيد مـــن التجـــارب التـــي مـــروا بهـــا عبـــر نضالهـــم.

 لـــي تجـــارب كثيـــرة فـــي العمـــل النضالـــي امليدانـــي، ســـواء داخـــل 
ً
 عربيـــا

ً
 أحوازيـــا

ً
 وباعتبـــاري مواطنـــا

 الفتنـــة والفرقـــة بيـــن 
ّ

الوطـــن، أو خارجـــه، ومعرفتـــي بعنصريـــة وخبـــث املحتـــل، ونوايـــاه الخبيثـــة لبـــث

أبنـــاء شـــعبنا املناضـــل، أخـــذت علـــى عاتقـــي مللمـــة شـــمل األحوازييـــن مـــن منظمـــات وأفـــراد، للقيـــام 

والعادلـــة،  املشـــروعة  قضيتنـــا  بأهميـــة  يليـــق  بمظهـــر  للعالـــم  لنظهـــر  والقوميـــة،  الوطنيـــة  بمهامنـــا 

ومهّمـــش،  محتـــل  وشـــعب  أرض  كأصحـــاب  شـــأننا  مـــن  ـــل 
ّ
وتقل تفّرقنـــا،  التـــي  النزعـــات  عـــن  ونتخلـــى 

ومحـــروم مـــن أبســـط حقوقـــه القوميـــة.

 ببعـــض اإلخـــوة األحوازييـــن الذيـــن أكـــّن لهـــم 
ً
قمـــت بمحـــأوالت عـــدة لجمـــع شـــملنا املبعثـــر، مســـتعينا

كل االحتـــرام إليجـــاد صيغـــة عمـــل جماعـــي لتكـــون قـــوة بوجـــه العـــدو، وهـــذا أفضـــل مـــن العمـــل الفـــردي 

لـــكل تنظيـــم، أو فـــرد، أو تجمـــع، وذلـــك لتقويـــض مخططـــات املحتـــل الفار�ســـي العنصـــري. واعتبـــار 

الثوابـــت الوطنيـــة املعيـــار األسا�ســـي لجمـــع شـــملنا ودفاعنـــا عـــن وحدتنـــا ووطننـــا املحتـــل. لـــذا قمنـــا 

بتشـــكيل مجلـــس حـــواري لبنـــاء خيمـــة وطنيـــة قوميـــة تلبـــي طمـــوح أكبـــر عـــدد ممكـــن مـــن التنظيمـــات، 

والشـــخصيات األحوازيـــة غيـــر املنضويـــة تحـــت أي تنظيـــم، وال بـــد لهـــذا التجمـــع أن يكـــون لـــه نظـــام 
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داخلـــي، وبرنامـــج سيا�ســـي يتبعـــه، وينفـــذه الجميـــع، ولـــم نجـــد أفضـــل مـــن البرنامـــج والنظـــام الداخلـــي 

للجبهـــة العربيـــة لتحريـــر األحـــواز، مـــع بعـــض التعديـــالت التـــي تالئـــم املرحلـــة الحاليـــة. إذ إن نظـــام 

 نحـــن بصـــدد تجمـــع، أو اتحـــاد مـــع القـــوى الوطنيـــة األحوازيـــة 
ً
، وحاليـــا

ً
الجبهـــة كان نظـــام اندماجيـــا

 علـــى خصوصيـــة تنظيمـــه، وال ينصهـــر، 
ً
 بـــأن يبقـــى كل تنظيـــم محافظـــا

ً
املتواجـــدة علـــى الســـاحة. علمـــا

أو يـــذوب فـــي هـــذا التجمـــع، كمـــا ذابـــت كل التنظيمـــات الســـابقة تحـــت اســـم الجبهـــة العربيـــة لتحريـــر 

الطاقـــات  مـــن  واالســـتفادة  للتنســـيق   
ً
توافقيـــا  

ً
اتحاديـــا  

ً
عمـــال ويكـــون  الراهنـــة.  املرحلـــة  فـــي  األحـــواز 

األحوازيـــة، مجتمعيـــن وال نكـــون متفرقيـــن أمـــام القـــوة البوليســـية الهائلـــة للعـــد والفار�ســـي.

اســـتغرق هـــذا املشـــروع ســـنة كاملـــة، أو اكثـــر، باملناقشـــة بيـــن جـــزٍر ومـــد، للوصـــول إلـــى قـــرار ير�ســـي 

الجميـــع. حتـــى وصـــل األمـــر إلـــى الجبهـــة العربيـــة، صاحبـــة املبـــادرة والتجربـــة امليدانيـــة مـــن خـــالل إيمانهـــا 

بوحـــدة الصـــف األحـــوازي أن تتنـــازل عـــن كثيـــر مـــن مســـتحقاتها كجبهـــة كانـــت تمثـــل األحـــواز فـــي املحافـــل 

الدوليـــة، وتقاتـــل العـــدو، وترعـــى املواطـــن األحـــوازي خيـــر رعايـــة، وتمثيـــل، أن توافـــق لألطـــراف األخـــرى 

علـــى كل مقترحاتهـــا وطلباتهـــا، متمســـكة بالثوابـــت الوطنيـــة والقوميـــة.

حـــول  النقـــاش  ينضـــج  أن  قبـــل  االســـم  إلعـــالن  عجـــل  علـــى  كانـــت  األخـــرى  األطـــراف  بـــأن   
ً
علمـــا

الدســـتور، كمـــا غضـــب البعـــض وانســـحب مـــن بدايـــة الحـــوار، وكانـــت ضغـــوط علـــى الجبهـــة مـــن اللجنـــة 

املشـــكلة مـــن نفـــس أعضـــاء الجبهـــة إلعـــالن االســـم، وبعـــد عقـــد اجتمـــاع قيـــادة الجبهـــة تمـــت املوافقـــة 

بشـــروط اإلعـــالن عـــن االســـم، ولكـــن عـــدم العمـــل بـــه حتـــى تتـــم املصادقـــة علـــى الدســـتور مـــن قبـــل 

التشـــريعي. املجلـــس 

بعـــد إعـــالن اســـم املشـــروع )حـــزم( قامـــت الهيئـــة التنفيذيـــة بالعمـــل مـــن دون أن تعيـــر أي أهيمـــة، أو 

أخـــذ رأي اآلخريـــن، وبعـــد أقـــل مـــن ســـنة أعـــدت الجبهـــة ورقـــة عمـــل إلعـــادة هيكليـــة هـــذا املشـــروع، ولكـــن 

لـــم تجـــد أي أذن صاغيـــة مـــن قبـــل الهيئـــة التنفيذيـــة. وكمرحلـــة أولـــى جمـــدت عملهـــا فـــي هـــذا املشـــروع، 

 
ً
ثـــم طلبـــت الحـــوار أكثـــر مـــن مـــرة حتـــى خرجـــت مـــن هـــذا العمـــل املشـــترك، واســـتمروا بالعمـــل بـــه ظاهريـــا

كعمـــل مشـــترك، ولكـــن فـــي الخفـــاء كان ملصلحـــة حركـــة النضـــال العربـــي، حتـــى نفـــذت مخططهـــا، وبعـــد 

فتـــرة تقـــارب الســـنوات األربـــع انســـحبت مـــن )حـــزم( وتركـــت مـــا تبقـــى مـــن أفـــراد واســـماء تنظيمـــات، 

وأصبـــح املشـــروع الوطنـــي مثـــل أي منظمـــة مـــن املنظمـــات األحوازيـــة الكثيـــرة، مـــن دون تأثيـــر فـــي الشـــارع، 

ولـــم يتمكـــن أن يضـــم أي تنظيـــم، أو شـــخص مـــن الشـــخصيات األحوازيـــة فـــي الســـاحة، بـــل حتـــى مـــن 
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كان معهـــم انســـحب، وتـــم تدميـــر هـــذا املشـــروع الـــذي كنـــا نعـــّول عليـــه، وذلـــك مـــن خـــالل االنتهازيـــة، 

والغـــرور، وعـــدم احتـــرام نضـــال اآلخريـــن. وكان طموحنـــا أن يجمـــع هـــذا املشـــروع شـــملنا.

 
ً
 جـــادا

ً
وأيقنـــت أن الكثيـــر يتحدثـــون عـــن الوحـــدة، والعمـــل املشـــترك، ولكـــن حينمـــا يصبـــح مشـــروعا

للجميـــع للعمـــل بـــه، أو العمـــل بالنقـــاط املشـــتركة واملتفـــق عليهـــا، يتنصلـــون مـــن االلتـــزام.

التـــي  الثوابـــت  عـــن  ويبتعـــد  يريـــده،  بمـــا  يتمســـك  تنظيـــم  أو  واحـــد،  كل  فـــإن  قناعتـــي،  وحســـب 

 لجميـــع األحوازييـــن حتـــى إن لـــم 
ً
، أو ســـيدا

ً
 يبحـــث كيـــف يكـــون هـــو وتنظيمـــه قائـــدا

ً
تجمعنـــا، ودائمـــا

يكـــن لديـــه العـــدد الكافـــي مـــن أعضـــاء لتغطيـــة لجـــان املشـــروع.

ولهـــذا الغـــرض أدرجـــت هـــذا املشـــروع فـــي كتابـــي لألمانـــة التاريخيـــة لكـــي تطلـــع عليـــه األجيـــال القادمـــة 

التـــي ســـتقوم بدورهـــا الريـــادي بحيـــث يصـــب فـــي مصلحـــة التحـــرر مـــن االحتـــالل الفار�ســـي البغيـــض، 

 ألن التحديـــات تفـــرض نفســـها بقـــوة علـــى األحوازييـــن، فالبـــد مـــن القـــول 
ً
وعلـــى هـــذا األســـاس، ونظـــرا

إنـــه فـــي الوقـــت الراهـــن تعـــد الجبهـــة العربيـــة لتحريـــر األحـــواز الحركـــة التـــي يعـــول عليهـــا الســـتنهاض 

القـــوى الوطنيـــة األحوازيـــة،  ورّص صفوفهـــا فـــي مواجهـــة املشـــروع االســـتعماري اإلجالئـــي العنصـــري 

الجهـــد  توحيـــد  مـــن  االحتـــالل  بدايـــة  ومنـــذ  كبيـــرة،  بجهـــود  الجبهـــة  هـــذه  تمكنـــت  حيـــث  الفار�ســـي، 

الوطنـــي، والفصائـــل الثوريـــة، ومنظمـــات املجتمـــع املدنـــي، وشـــخصيات عربيـــة سياســـية وعشـــائرية، 

ورجـــال الديـــن، والثقافـــة، مـــن أجـــل املشـــروع الوطنـــي األحـــوازي والـــذود عـــن األرض والتاريـــخ والثقافـــة 

األحوازيـــة العربيـــة األصيلـــة.

 ملرحلـــة 
ً
 متكامـــال

ً
وانطلقـــت هـــذه الجبهـــة فـــي العشـــرين مـــن نيســـان 1980، حيـــث أعـــدت دســـتورا

التحريـــر، اســـتند إلـــى الوقائـــع التاريخيـــة الثابتـــة، وواقـــع االحتـــالل وضـــرورة التخلـــص منـــه كشـــرط 

لعـــودة الحقـــوق الوطنيـــة والقوميـــة للشـــعب العربـــي األحـــوازي.

 رافعـــة النهـــوض الوطنـــي والقومـــي فـــي األحـــواز، وممثلـــة ملعظـــم 
ً
ويمكـــن القـــول إن الجبهـــة تعـــد عمليـــا

شـــرائح املجتـــم العربـــي األحـــوازي، فـــي إطـــار قومـــي جامـــع، ألوجـــود فيـــه للطائفيـــة، أو املذهبيـــة، أو 

العشـــائرية واملناطقيـــة، فـــكان بذلـــك أشـــبه بالكشـــاف لحركـــة التحـــرر األحـــوازي، الـــذي ي�ســـيء لهـــا 

معالـــم النضـــال واملســـتقبل.

 للنضـــال العربـــي 
ً
 شـــرعيا

ً
وهـــذا الواقـــع أكســـب الجبهـــة شـــرعيتها العربيـــة والدوليـــة، باعتبارهـــا ممثـــال

األحـــوازي.



الفصل الثامن 
آراء ومواقف
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فـــي هـــذا الفصـــل ســـنعرض إلـــى  بعـــض اآلراء واملواقـــف املتعلقـــة بالنضـــال األحـــوازي، والقضيـــة 

األحوازيـــة التـــي باتـــت، مـــع األســـف، قضيـــة منســـية فـــي عالـــم العـــرب، رغـــم أهميتهـــا، وكونهـــا تكشـــف 

حقيقـــة النوايـــا التوســـعية الفارســـية فـــي املنطقـــة.

فالبـــد لشـــمس الحقيقـــة أن تســـطع مـــن جديـــد مهمـــا لّبدتهـــا الغيـــوم التـــي ال تقـــوى علـــى الصمـــود 

هـــو  ألنـــه   ،
ً
أبـــدا الســـنين  مـــرور  ُيســـكته  ال  التاريـــخ  لســـان  وإن  األبـــد،  إلـــى  الســـاطع  ضوئهـــا  أمـــام 

الناطـــق الحـــّي الـــذي تســـمعه األجيـــال تلـــو األجيـــال بـــكل وضـــوح، حيـــث إنـــه ينطـــق بلغـــة يفهمهـــا 

الجميـــع، وهـــي لغـــة الحـــق املبيـــن، يوضـــح فيهـــا مـــا جـــرى باألمـــس مـــن أمـــور إيجابيـــة، وســـلبية، وال 

يتـــرك أّي صغيـــرة، أو كبيـــرة إال ذكرهـــا لألجيـــال، والتـــي بيـــن أيدينـــا، وهـــي وثيقـــة مـــن وثائـــق نشـــاط 

الجبهـــة العربيـــة لتحريـــر األحـــواز التـــي تـــم نشـــرها مـــن قبـــل املواطـــن والناشـــط السيا�ســـي واإلعالمـــي 

األحـــوازي املعـــروف األســـتاذ حامـــد الكنانـــي )أبونـــزار( ماهـــي إال دليـــل علـــى مـــا ذكرنـــاه حـــول ســـطوع 

شـــمس الحقيقـــة، ونطـــق لســـان التاريـــخ لألجيـــال بـــال ســـكوت.

فـــي املهجـــر،   هنـــاك مـــن تســـاءل عنـــد بدايـــة لقائـــه بأعضـــاء الجبهـــة العربيـــة لتحريـــر األحـــواز 

خاصـــة أولئـــك الذيـــن ُهـــم مـــن مؤس�ســـي هـــذا الصـــرح الوطنـــي الكبيـــر، عـــن نشـــاط الجبهـــة فـــي تلـــك 

الحقبـــة بحـــرص، ألنـــه يريـــد أن يعـــرف عنهـــا، وعـــن تاريخهـــا، وعـــن نشـــاطها كل �ســـيء، وهـــي تســـاؤالت 

مشـــروعة.

وهنـــاك مـــن انتقـــد الجبهـــة مـــن دون مبـــرر، وانتقـــد مـــن أجـــل االنتقـــاد فقـــط، مـــن دون أن يعـــرف 

 مـــن اختالفـــه مـــع أحـــد اعضائهـــا، أو أنـــه ال يتمكـــن مـــن 
ً
أي �ســـيء عـــن تاريخهـــا ونشـــاطها، إمـــا انطالقـــا

ســـماع أي حديـــث عـــن تاريخهـــا النضالـــي الناصـــع، ونشـــاطها، ومـــا بذلتـــه مـــن جهـــد مضـــٍن مـــن أجـــل 

إســـماع صـــوت قضيتنـــا العادلـــة للعالـــم كلـــه، مـــن خـــالل تحـــركات وفودهـــا املتشـــكلة مـــن أعضـــاء 

قيادتهـــا علـــى املســـتويين العربـــي والعالمـــي، التـــي كانـــت تجـــوب بقـــاع األرض مـــن أجـــل هـــذا الغـــرض 

الوطنـــي.

ك فـــي قـــدرة الجبهـــة العربيـــة علـــى عبورهـــا بالقضيـــة األحوازيـــة مـــن حـــدود العـــراق، 
ّ

وهنـــاك مـــن شـــك

وقـــال إن الجبهـــة العربيـــة كانـــت تـــراوح فـــي مكانهـــا طيلـــة تلـــك الفتـــرة التـــي كانـــت تتواجـــد فيهـــا هنـــاك، 

 عـــرض الحائـــط 
ً
ولـــم تعـــّرف العـــرب والعالـــم بالقضيـــة األحوازيـــة، وليـــس لهـــا أي دور يذكـــر، ضاربـــا

بـــكل مـــا بذلتـــه الجبهـــة العربيـــة لتحريـــر األحـــواز مـــن جهـــد وبنـــاء مؤسســـات مدنيـــة وعســـكرية، 
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 عليهـــا كل مـــا تحركتـــه علـــى 
ً
أثبتـــت للعالـــم فعلهـــا السيا�ســـي والعســـكري فـــي املياديـــن كلهـــا، وناكـــرا

مـــن  أعطتـــه  ومـــا  آنـــذاك،  للعالـــم  األحوازيـــة  بالقضيـــة  وتعريفهـــا  والعالمـــي،  العربـــي  املســـتويين 

شـــهداء باملئـــات علـــى الســـاحة األحوازيـــة، والســـاحتين العربيـــة والعامليـــة، أرخصـــوا الدمـــاء مـــن 

أجـــل تحقيـــق الهـــدف املنشـــود، أال وهـــو تحريـــر األحـــواز مـــن براثـــن االحتـــالل الفار�ســـي، ويقـــارن 

زمانـــه - هـــذا املشـــكك - وهـــو زمـــن اإلنترنـــت ومواقـــع التواصـــل االجتماعـــي واملوبايـــالت والتكنولوجيـــا 

الحديثـــة التـــي ال يفوتهـــا أي �ســـيء يحـــدث فـــي أي بقعـــة مـــن بقـــاع العالـــم إال وســـجلته وبثتـــه فـــي لحظـــة 

، بزماننـــا زمـــن الثمانينـــات، وال يعـــرف، أو يعـــرف لكنـــه يريـــد أال 
ً
وقوعـــه وتقـــوم بأرشـــفته ذاتيـــا

يعـــرف، أننـــا كنـــا حتـــى لـــم نســـمع بهـــذه األشـــياء فـــي تلـــك الســـنين.

 فـــي عـــدم التفكيـــر فـــي الحفـــاظ 
ً
نعـــم، إن الجبهـــة العربيـــة لتحريـــر األحـــواز ال تنكـــر أن لهـــا قصـــورا

على أرشيفها السيا�سي والعسكري، وأرشيف تحركات وفودها على الساحتين العربية والدولية، 

 للقضيـــة األحوازيـــة، لدينـــا 
ً
 محاضـــر اجتماعاتهـــا، ولكـــن هـــذا ال يعنـــي أنهـــا لـــم تفعـــل شـــيئا

ً
وأيضـــا

كتـــاب زودنـــا بـــه أحـــد املناضليـــن األحوازييـــن، وهـــو منشـــورات الجبهـــة العربيـــة فـــي حقبـــة الثمانينـــات، 

مذكـــور فيـــه كل تحـــركات وفـــود الجبهـــة العربيـــة علـــى املســـتويين العربـــي والعالمـــي، وبقيـــة األنشـــطة 

التـــي كانـــت تقـــوم بهـــا مؤسســـاتها، وقيادتهـــا فـــي تلـــك الفتـــرة، وســـوف نقـــوم بنشـــره إن شـــاء هللا.

االثنيـــن  يـــوم  التونســـية  »العمـــل«  أجرتـــه صحيفـــة  لقـــاء صحفـــي  نشـــر  بإعـــادة  نقـــوم  اليـــوم، 

املصـــادف 21 ديســـمبر1981 مـــع أعضـــاء وفـــد مـــن الجبهـــة العربيـــة لتحريـــر األحـــواز، يتكـــون مـــن 

أربـــع شـــخصيات قياديـــة، قـــام بزيـــارة إلـــى تونـــس الشـــقيقة قبـــل أيـــام مـــن هـــذا اللقـــاء ويتكـــون مـــن:

األخ املناضـــل محمـــود حســـين بشـــاري، الناطـــق الرســـمي باســـم الجبهـــة آنـــذاك، املناضـــل أبـــو 

تحريـــر، املناضـــل أبـــو كفـــاح واملناضـــل أبـــو ثـــورة، وذلـــك فـــي إطـــار جولـــة كانـــوا يريـــدون اللقـــاء مـــن 

خاللهـــا باملســـؤولين الرســـميين والحزبييـــن فـــي تونـــس، وكذلـــك باملســـؤولين فـــي الجامعـــة العربيـــة، 

 اللقـــاء برجـــال اإلعـــالم فـــي هـــذا البلـــد العربـــي الشـــقيق، 
ً
عندمـــا كان مقرهـــا فـــي تونـــس آنـــذاك، وأيضـــا

للتعريـــف بالقضيـــة األحوازيـــة وبالجبهـــة العربيـــة لتحريـــر األحـــواز.

، هـــو 
ً
هـــذا اللقـــاء الـــذي تـــم نشـــره كمـــا أســـلفنا، مـــن قبـــل األخ حامـــد الكنانـــي أبـــو نـــزار مشـــكورا

جـــزء مـــن كل، ونســـأل هللا أن يســـاعد أبنـــاء الجبهـــة والخّيريـــن مـــن أبنـــاء شـــعبنا علـــى الحصـــول علـــى 

أرشـــيف الجبهـــة العربيـــة ونشـــره لألجيـــال، وإظهـــار الحقيقـــة التـــي ال يمكـــن طمســـها لألبـــد، ع�ســـى 
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كون بمـــا قامـــت بـــه الجبهـــة العربيـــة لتحريـــر األحـــواز مـــن تحـــركات وأنشـــطة علـــى 
ّ

أن يصـــدق املشـــك

جميـــع املســـتويات، خدمـــة لقضيتنـــا العادلـــة. وال بـــد لشـــمس الحقيقـــة أن تســـطع مـــن جديـــد مهمـــا 

لّبدتهـــا الغيـــوم التـــي ال تقـــوى علـــى الصمـــود أمـــام إرادة أصحـــاب الحـــق.

 صور من األنشطة النضالية

 إلـــى جانـــب 
ً
 إلســـهاماته وإنصافـــه للقضيـــة األحوازيـــة والوقـــوف دائمـــا

ً
صـــوت األحـــواز: تقديـــرا

 لخطواتهـــا التـــي 
ً
الحـــق األحـــوازي، وانطالقـــا مـــن واجبهـــا الوطنـــي والقومـــي واإلنســـاني، واســـتمرارا

اعتـــادت عليهـــا أن تذكـــر، وتقـــدر، وتكـــّرم املناضليـــن القدامـــى والشـــباب مـــن سياســـيين وفدائييـــن 

 عـــن شـــكرها 
ً
، وتعبيـــرا

ً
 وشـــعراء ومؤرخيـــن( أحوازييـــن وعربـــا

ً
وعســـكريين وإعالمييـــن ومثقفيـــن )كّتابـــا

لـــه، وفـــي خطـــوة أحوازيـــة تعتـــز بهـــا، بـــادرت الجبهـــة العربيـــة لتحريـــر األحـــواز بتكريـــم املـــؤرخ والباحـــث 

العراقـــي القديـــر األســـتاذ )علـــي نعمـــة الحلـــو( بالنيابـــة عـــن أبنـــاء شـــعبنا العربـــي األحـــوازي املقـــاوم 

لالحتـــالل الفار�ســـي.

البـــار،  العربيـــة  الجبهـــة  ابـــن  قـــام  وقـــد 

املناضـــل  الرفيـــق  الســـابق  العـــام  وأمينهـــا 

الســـيد )محمـــود حســـين بشـــاري الكعبـــي 

– أبـــو هبـــة(، باإلصالـــة عـــن نفســـه، ونيابـــة 

األحـــواز،  لتحريـــر  العربيـــة  الجبهـــة  عـــن 

تذكاريـــة  درع  بتقديـــم  وجماهيـــر،  قيـــادة 

لهـــذا   
ً
وإخالصـــا ووفـــاًء   

ً
تقديـــرا تكريميـــة 

ثقافيـــة  احتفاليـــة  فـــي  العمـــالق،  املـــؤرخ 

املثقفيـــن  مـــن  نخبـــة  حضرهـــا  وفكريـــة 

 دوره، ومـــا قدمـــه للقضيـــة 
ً
العـــرب، مثّمنـــا

كتـــاب  أول  لـــه  صـــدر  حيـــث  األحوازيـــة، 

 تحـــت عنـــوان )تاريـــخ 
ً
قبـــل خمســـين عامـــا

األحـــواز(، إضافـــة إلـــى بحوثـــه، ودراســـاته 
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التاريخيـــة، وكتبـــه املتعـــددة، واملهمـــة فـــي إظهـــار قضيـــة األحـــواز العربيـــة حتـــى أصبـــح، وأصبحـــت 

العـــرب. وغيـــر  العـــرب،  والباحثيـــن  للمؤرخيـــن   
ً
مصـــدرا ومنشـــوراته  كتبـــه 

بـــدوره شـــكر املـــؤرخ األســـتاذ علـــي نعمـــة الحلـــو، الجبهـــة العربيـــة لتحريـــر األحـــواز، وقـــال إنهـــا 

 لألحـــواز أن 
ً
 علـــى صـــدره، متمنّيـــا

ً
 عربيـــا

ً
إللتفاتـــة كريمـــة مـــن لـــدن الجبهـــة العربيـــة، واعتبرهـــا وســـاما

، إن شـــاء هللا.
ً
تعـــود إلـــى حضـــن األمـــة العربيـــة قريبـــا
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أقالم أحوازية وأنشطة نضالية

الحقائق  التي أغضبت السيد نوري زادة

ترجمة ما أدلى به السيد نوري زادة

، والحديـــث املتـــداول عـــن حـــزب هللا، يقولـــون إن حـــزب هللا جنـــدي واليـــة 
ً
األجـــواء الســـائدة حاليـــا

الفقيـــه ضـــد العـــرب. هـــل هنـــاك عـــرب وفـــرس؟

وهنـــاك بعـــض اإلشـــارات تقـــول إن نصـــرهللا يريـــد بيـــع لبنـــان للفـــرس. متأســـف, متأســـف هـــذا 

النـــوع مـــن الثقافـــة ليســـت ثقافـــة العـــرب، إنمـــا ثقافـــة أربعـــة أشـــخاص ونصـــف، يّدعـــون أنهـــم 

قياديـــو خلـــق عـــرب )الشـــعب العربـــي( الذيـــن يريـــدون انفصـــال خوزســـتان )األحـــواز( عـــن إيـــران.

ظهـــر أحدهـــم فـــي برنامـــج العربيـــة، و«الحـــدث« مـــع طاهـــر بركـــة، وهـــو أحـــد أصدقائـــي )يقصـــد 

الســـيد طاهـــر بركـــة(، وأنـــا اعترضـــت علـــى ذلـــك يدعـــي, يدعـــي الشـــهيد خزعـــل, الشـــهيد خزعـــل؟ 

ليطلعـــوا علـــى وثائـــق وزارة الخارجيـــة البريطانيـــة، مـــا ذا تقـــول عـــن خزعـــل؟ ال تقـــول هـــذا.

 ونشـــطاء وشـــخصيات، بـــارزة أال يغشـــهم التطبيـــل 
ً
أنـــا أطلـــب مـــن املثقفيـــن العـــرب الفـــرس، كتابـــا

والتهويـــل لغـــرض بـــث التنافـــر.

ليتذكـــر عـــرب إيـــران أنهـــم كانـــوا أكثـــر املدافعيـــن عـــن خوزســـتان )األحـــواز( أثنـــاء هجـــوم صـــدام 

حســـين الـــذي رفـــع شـــعار القوميـــة العربيـــة، ال تغركـــم هـــذه اللعبـــة. يقولـــون إن الفـــرس يســـتثمروننا 

)االضطهـــاد والتهميـــش(، أي فـــرس، أيـــن فـــارس بـــأي بلـــد يعيشـــون؟ نحـــن إيرانيـــون. فـــارس  كانـــت 

 واتخـــذ اســـم إيـــران.
ً
قبـــل اإلســـالم تســـمى ) برشـــينpersian(. رضـــا خـــان  كان ذكيـــا

أنـــا أدافـــع عـــن حقـــوق األقـــوام اإليرانيـــة، ادافـــع عـــن العـــرب. كل االقـــوام اإليرانيـــة لهـــا حـــق فـــي 

( للنمـــوذج 
ً
ممارســـة حقوقهـــا مـــن قـــراءة وكتابـــة وإدارات محليـــة هـــم وينتخبونهـــا. لينظـــروا )حاليـــا

العراقـــي.

ال تعزفوا على وتر انفصال خوزستان )األحواز(.

يظهـــر أربـــع أشـــخاص يطلقـــون عيـــارات ناريـــة ويدعـــون أنهـــا عمليـــات أبـــو فـــالن البطوليـــة. ال 

العنـــف. أنتـــم الخاســـرون، تشـــجعون  ياســـيد.  هـــذا  تعمـــل 

وهـــذا الشـــخص الجالـــس يدعـــي أنـــه رئيـــس الجبهـــة العربيـــة لتحريـــر األحـــواز. هـــذه الورقـــة مـــزورة. 

أصدقاؤنـــا العـــرب )عـــرب مـــا(، ) يعنـــي بهـــا عـــرب إيـــران( يعترفـــون بـــأن هـــذه الوثيقـــة مـــزورة باســـم 
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الســـيد أبطحـــي معـــروف مـــن زورهـــأ، وأخرجهـــا. االطالعـــات ســـباه باســـداران )مخابـــرات الحـــرس 

الثـــوري اإليرانـــي( وذلـــك لضـــرب خاتمـــي األصالحـــي. نعـــم هـــذه الوثيقـــة.

ماهـــي صفـــة أبطحـــي حتـــى يصـــدر مثـــل هـــذه التعليمـــات حتـــى إن كان نائـــب رئيـــس الجمهوريـــة، 

أو مديـــر مكتبـــه، مـــا صالحيتـــه ليصـــدر هـــذه األوامـــر لالســـتيالء علـــى أرا�ســـي العـــرب، وإعطائهـــا 

للفـــرس. ال ترّوجـــون هـــذه االدعـــاءات املـــزورة، أنـــا قلـــت للســـيد ترـكــي الدخيـــل، وبعـــض األصدقـــاء 

هـــذه االدعـــاءات خاطئـــة. أنتـــم خالفكـــم مـــع الجمهوريـــة اإلســـالمية، وليـــس مـــع الشـــعب اإليرانـــي.  

انتهت الترجمة

إليكم تعليقي على ما ورد في حديث السيد نوري زاده.

مـــن أي  أعـــرف مصـــدره  مـــن خـــالل »اليوتيـــوب«، وال   
ً
نـــوري زادة غاضبـــا الســـيد  أطـــل علينـــا 

املنطقيـــة. غيـــر  وشـــواهده  انتقاداتـــه  فـــي  ويتخّبـــط  فضائيـــة. 

فـــي الفقـــرة األولـــى ينفـــي أن حســـن نصـــر هللا تابـــع، وذراع مـــن أذرع واليـــة الفقيـــه، بالرغـــم ممـــا 

 فـــي لبنـــان، ومطالبـــة اللبنانييـــن بالحفـــاظ علـــى هويـــة لبنـــان العربيـــة، ويدينـــون حســـن 
ً
يجـــري حاليـــا

نصـــرهللا، وحلفـــاءه الذيـــن يأتمـــرون بأوامـــر واليـــة الفقيـــه، ويغـــّردون خـــارج الســـرب العربـــي. اتخـــذت 

 تجـــاه لبنـــان بســـبب نصـــرهللا. وتبعتهـــا دول 
ً
، وحازمـــا

ً
 مشـــرفا

ً
اململكـــة العربيـــة الســـعودية موقفـــا

أخـــرى مشـــكورة. وهـــذا مـــا نتوقعـــه مـــن دول عربيـــة أخـــرى أن تحـــدد موقفهـــا مـــن حســـن نصـــرهللا 

 مـــع بـــالد فـــارس. وربـــط  املوقـــف املتخـــذ مـــن قبـــل الـــدول العربيـــة بالقضيـــة 
ً
 مصيريـــا

ً
املرتبـــط ارتباطـــا

أجـــل  مـــن  ، وهـــم يدافعـــون ويناضلـــون 
ً
مـــن تســـعين عامـــا اكثـــر  النضالـــي  التـــي عمرهـــا  األحوازيـــة 

حقوقهـــم املشـــروعة والعادلـــة.

هـــذا املوقـــف املشـــرف مـــن العـــرب حســـب قولـــه إنـــه ليـــس ثقافـــة العـــرب إنمـــا هـــو خطـــاب أربعـــة 

اشـــخاص ونصـــف الذيـــن يريـــدون انفصـــال خوزســـتان )األحـــواز( عـــن إيـــران.

سؤالنا ما هو الربط بين االحداث السائدة في لبنان والقضية األحوازية؟

 
ً
ذكـــر أن أحدهـــم ظهـــر فـــي برنامـــج العربيـــة و«الحـــدث« مـــع طاهـــر بركـــة )الســـيد طاهـــر بركة(علمـــا

. وشـــّوه 
ً
 جـــدا

ً
بأنـــه لـــم يكـــن هـــو هـــذا البرنامـــج إنمـــا كان برنامـــج »الذاكـــرة السياســـة« وكان  غاضبـــا

البرنامـــج. واســـتهزأ بكلمـــة الشـــهيد خزعـــل.  فـــي هـــذا  التـــي طرحـــت ونوقشـــت  التاريخيـــة  الحقائـــق 
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ولجهلـــه لـــم يطلـــع علـــى أن اململكـــة البريطانيـــة وقعـــت عقـــود النفـــط ملـــدة مئـــة عـــام مـــع األميـــر حاكـــم 

دولـــة األحوازالعربيـــة الشـــهيد خزعـــل الكعبـــي.

الخارجيـــة  فـــي  املوجـــودة  الوثائـــق  علـــى  االطـــالع  والنشـــطاء  والكتـــاب  املثقفيـــن  مـــن  ويطلـــب 

 
ً
 بـــأن اململكـــة البريطانيـــة لـــم تغيـــر العقـــود منـــذ زمـــن خزعـــل وشـــاه إيـــران، وحاليـــا

ً
البريطانيـــة. علمـــا

جمهوريـــة واليـــة الفقيـــه. وهـــذا دليـــل علـــى عـــدم اطالعـــه علـــى الوثائـــق بخصـــوص األحـــواز. وإن 

وجـــدت وثائـــق أخـــرى نحـــن ال نثـــق بهـــا، إذ إن الحكومـــة البريطانيـــة هـــي التـــي ســـلمت األحـــواز إلـــى 

رضـــا خـــان، كمـــا ســـلمت الجـــزر العربيـــة اإلماراتيـــة الثـــالث إلـــى بـــالد فـــارس، وفـــي الحاضـــر اململكـــة 

البريطانيـــة أحـــد املتحالفيـــن مـــع األمريـــكان وغيرهـــم الذيـــن احتلـــوا العـــراق وســـلموه لواليـــة الفقيـــه 

بـــالد  فـــي الوطـــن العربـــي مـــن أحـــداث وتخريـــب وتدميـــر وحـــروب ســـببها  يـــدور  الظالميـــة، وكل مـــا 

 دعـــم 
ً
فـــارس وعمالؤهـــم وميليشـــياتهم املنتشـــرة فـــي الوطـــن العربـــي، وبمباركـــة وســـكوت، وأحيانـــا

مـــن الغـــرب واألمريـــكان )الشـــيطان االكبـــر( حســـب زعمهـــم والـــذي اصبـــح اليـــوم الحليـــف االكبـــر.

يذكـــر أنـــه خـــالل الحـــرب العراقيـــة اإليرانيـــة أن عـــرب خوزســـتان )األحوازييـــن( هـــم أكثـــر مـــن 

دافعـــوا عـــن خوزســـتان. األحوازيـــون املتواجـــدون علـــى أرضهـــم  مغضـــوب علـــى أمرهـــم، ومجنـــدون 

وُيحكمـــون بالحديـــد والنـــار، وعـــدد كبيـــر منهـــم حينمـــا اتيحـــت لهـــم الفرصـــة هربـــوا مـــن جبهـــة القتـــال 

الفارســـية، بأســـلحتهم والتحقـــوا بالجيـــش العربـــي العراقـــي، ثـــم وصلـــوا إلـــى الجبهـــة العربيـــة وجيشـــها 

بأبنـــاء  يـــزج  أنـــه  الـــذي كان يقاتـــل جيـــش واليـــة الفقيـــه الفا�ســـي املعتـــدي. ومـــن فلســـفة املحتـــل 

املنطقـــة فـــي حـــرب  ليتخلـــص منهـــم. والبعـــض اآلخـــر مـــن وقـــف مـــع النظـــام الفار�ســـي، وهـــم الناطقـــون 

باللغـــة العربيـــة واملعاديـــن مـــن )الفـــرس الفـــرس الذيـــن كانـــوا فـــي العـــراق(. ويعـــرف الســـيد نـــوري زادة 

شـــرفاء األحـــواز العـــرب هـــم مـــن وقفـــوا مـــع الحـــرب املفروضـــة علـــى الوطـــن واألمـــة العربيـــة. نحـــن 

عـــرب أقحـــاح، أبنـــاء قحطـــان وعدنـــان، وجـــزء ال يتجـــزأ مـــن األمـــة العربيـــة، ولســـنا عـــرب إيـــران. 

وحينمـــا أراد تصديـــر ثورتـــه املشـــؤومة بـــدأ بالعـــراق.

ينصـــح بعـــض أصدقائـــه مـــن عـــرب إيـــران املثقفيـــن منهـــم، أال تغّرهـــم كلمـــة القوميـــة العربيـــة، 

الســـوفييتي  االتحـــاد  كان  كمـــا  دولـــة محتلـــة؟  أم  قوميـــة،  إيـــران  كلمـــة  هـــل  ســـؤال:  يطـــرح  وهنـــا 

الســـابق، وغيـــره مـــن املحتليـــن الذيـــن انهـــارت إمبراطورياتهـــم وتحـــررت هـــذه الشـــعوب مـــن الســـيطرة 

وهيمنـــة املحتـــل.



محمود بشاري الكعبي األحواز في ضميراألمة

72

وهـــذه الـــدول أصبـــح لهـــا كيـــان تمـــارس فيـــه كل حقوقهـــا القوميـــة والوطنيـــة. وســـيأتي اليـــوم الـــذي 

تنهـــار حكومـــة املاللـــي، وتتفـــكك مـــا تســـمى الخريطـــة اإليرانيـــة مثـــل مـــن ســـبقها، وليـــس هـــذا اليـــوم 

ببعيـــد.

 أن هنـــاك قوميـــة فارســـية، بـــل كانـــت قبـــل اإلســـالم وبعـــد ظهـــور رضـــا خـــان, واملتابـــع 
ً
وينفـــي أيضـــا

يعلـــم، عـــدا الســـيد نـــوري زادة، هـــذه التســـمية )اإيـــران( طرحـــت فـــي عـــام 1936 الســـنة التـــي اغتيـــل 

بعـــد احتـــالل دولـــة األحـــواز، ووضـــع تحـــت  فـــي طهـــران  مـــن قبـــل رضاخـــان  فيهـــا الشـــهيد خزعـــل 

.
ً
اإلقامـــة الجبريـــة ملـــدة أحـــد عشـــر عامـــا

اإلســـالم  دخولهـــم  بعـــد   Persia برشـــيا  أو  فـــارس،  بـــالد  انتهـــت  يقـــول  انـــه  الثانيـــة  واملغالطـــة 

البلـــد؟ هـــذا  يســـمى  كان  مـــإذا   1936 عـــام  إلـــى  االســـالم  دخولهـــم  منـــذ  )مرغميـــن(. 

ونحـــن نعـــرف، ومتابعـــون لـــكل األحـــداث التـــي مـــرت، وجميـــع الخرائـــط كانـــت تســـمى بـــالد فـــارس، 

وكذلـــك فـــي األطالـــس االجنبيـــة تســـمى بـــالد فـــارس، أو برشـــيا Persia. وإلـــى يومنـــا هـــذا، مـــازال جميـــع 

الفـــرس يعترفـــون ويعتـــزون بفارســـيتهم، كمـــا أنهـــم متمســـكون بعيدهـــم املجو�ســـي )عيـــد نـــوروز( وهـــو 

مقـــدس عندهـــم.

التـــي تخضـــع  الفارســـية  غيـــر  والشـــعوب  التاريـــخ  إلـــى  وتعّرفـــه  زادة جيـــدة،  نـــوري  مـــن  صحـــوة 

لالحتـــالل الفار�ســـي، وتســـلب أبســـط حقوقهـــم القوميـــة والوطنيـــة. ورغـــم كل هـــذه املجـــازر التـــي 

تمـــر علـــى الشـــعوب مـــن تهجيـــر وإعدامـــات، ومصـــادرة األرا�ســـي، وتحويـــل مجـــاري األنهـــار إلـــى داخـــل 

 علـــى 
ً
ــا ، أو حتـــى اعتراضـ

ً
ــا  دفاعيـ

ً
ــا ــا لـــم نســـمع إدانـــة، أو موقفـ املـــدن الفارســـية، كأصفهـــان، وغيرهـ

 مقابـــالت مـــع 
ً
مـــا يجـــري. لكنـــه اعتـــرض علـــى قنـــاة العربيـــة أثنـــاء إجـــراء مقابلـــة، كمـــا تجـــري يوميـــا

شـــخصيات عامليـــة وعربيـــة. هـــل نصـــدق أن الســـيد نـــوري رجـــل ديمقراطـــي ويدافـــع عـــن حقـــوق 

القوميـــات كمـــا يدعـــي؟

ثـــم مقارنـــة مـــع مـــا يجـــري فـــي العـــراق، هـــل هـــذا النمـــوذج العراقـــي الـــذي دمـــر كل �ســـيء لـــه صلـــة 

للخلـــف  العـــراق  تدميـــر اإلنســـان، ورجـــع  عـــن   
ً
الحجـــر والشـــجر، فضـــال دمـــر  وقـــد  باإلنســـانية، 

 بـــأن ميليشـــيات 
ً
عشـــرات الســـنين، وهـــل جميـــع العراقييـــن راضـــون عّمـــا يحـــدث فـــي بلدهـــم ؟ علمـــا

واليـــة الفقيـــه هـــي التـــي تحكـــم العـــراق والعراقييـــن.

لسنا انفصاليين، بل نطالب باستعادة دولتنا العربية املحتلة، وإعادة ما سرقه الفرس.
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وأمـــا املجاميـــع التـــي تفّجـــر فليســـت جديـــدة منـــذ بدايـــة االحتـــالل، وإلـــى يومنـــا هـــذا لـــم يتوقـــف 

وســـائل.  مـــن  يمتلـــك  مـــا  وبـــكل  وشـــعبه،  أرضـــه  عـــن  الدفـــاع  عـــن  األحـــوازي  العربـــي  الشـــعب 

التحريـــر. حتـــى  مســـتمرة  األحـــوازي  الشـــعب  وانتفاضـــات  

إننـــا ال نشـــجع العنـــف، بـــل املحتـــل هـــو الـــذي يمـــارس العنـــف الهمجـــي، ويعلـــق شـــبابنا بالرافعـــات 

أمـــام اعينكـــم. هـــل أصيـــب بصركـــم وبصيرتكـــم بالعمـــاء؟ املحتـــل يجبـــر الشـــعب علـــى اتبـــاع املقاومـــة 

العنصـــري  الفار�ســـي  يمتلكهـــا  كمـــا  األدوات قمعيـــة  مـــن  نملـــك  ونحـــن ال  النفـــس،  عـــن  والدفـــاع 

ــا نقـــوم بـــه حـــق شـــرعي ومعتـــرف بـــه بـــكل األعـــراف والقوانيـــن الدوليـــة للدفـــاع عـــن  املحتـــل، وكل مـ

النفـــس.

أمـــا الورقـــة املـــزورة، فهـــو يعتـــرف بأنهـــا أجهزتهـــم االســـتخبارية هـــي التـــي زورتهـــا، وذلـــك إلطاحـــة 

الســـيد خاتمـــي، وهـــو أحـــد أقطـــاب واليـــة الفقيـــه وهـــذا صـــراع بينهـــم ال يعنينـــا.

 
ً
أمـــا فقـــرات هـــذه الوثيقـــة فـــال نحتاجهـــا، بـــل هـــي مطبقـــة علـــى أرض الواقـــع، وتمـــارس علينـــا يوميـــا

مـــن خـــالل مصـــادرة األر�ســـي الزراعيـــة والتهجيـــر، وبنـــاء املســـتوطنات، واملصانـــع واملعامـــل، واملناطـــق 

الحـــرة التـــي مســـاحتها مالييـــن الهكتـــارات، وســـرقة امليـــاه والثـــروات الطبيعيـــة، مثـــل النفـــط والغـــاز، 

وتجفيـــف األهـــوار، وتهديـــم األماكـــن األثريـــة املصنفـــة فـــي اليونســـكو، مـــن قصـــور، ومواقـــع مهمـــة، 

يعـــود تأريخهـــا إلـــى آالف الســـنين، وعـــّدد وال حـــرج. واملواطـــن األحـــوازي ال يتمتـــع ب�ســـيء عـــدا اإلدمـــان 

املنظـــم، والـــذي يشـــرف عليـــه حـــكام االحتـــالل، واصبـــح املواطـــن يعيـــش تحـــت خـــط الفقـــر، وال 

تتوفـــر لـــه ابســـط الحقـــوق. هـــل نحتـــاج أن نـــزور وثيقـــة حتـــى نديـــن بهـــا املحتـــل؟

 لسمعة أحد.
ً
وهذه حقائق وليست تشويها

أحاديثـــه، أو كمـــا يّدعـــي اعتراضـــه علـــى اإلخـــوة املســـؤولين فـــي القنـــاة العربيـــة، هـــذا شـــأنه، ونحـــن 

 عـــن األمـــر الواقـــع. وليســـت ادعـــاءات خاطئـــة. ومـــا ورد فـــي حوارنـــا مـــع قنـــاة 
ً
 خارجـــا

ً
ال نطـــرح شـــيئا

العربيـــة مطـــروح فـــي كل املنابـــر اإلعالميـــة، والقانونيـــة، واإلنســـانية، وال يحـــق ألحـــد أن يحجـــب 

الحقيقـــة. شـــعبنا يعيـــش علـــى أرض الواقـــع وتجـــري عليـــه كل املمارســـات القمعيـــة، وليـــس لـــه مـــن 

ينصـــره، ويدافـــع عنـــه. إال الكلمـــة الصـــادرة مـــن افـــواه الشـــرفاء، والقلـــم الـــذي يكتـــب معانـــاة هـــذا 

الشـــعب بدموعـــه ودمائـــه.

وما طرح في البرنامج كله موثق ومعترف به من قبل كل املنظمات.
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الســـيد نـــوري زادة يريـــد تبييـــض مواقـــف املحتـــل، ويدافـــع عـــن بـــالده، ويدعـــي انـــه يدافـــع عـــن 

 بـــأن شـــعبنا يمتلـــك ثـــروات هائلـــة لوالهـــا مـــا وصلـــت بـــالد فـــارس 
ً
القوميـــات غيـــر الفارســـية، علمـــا

إلـــى هـــذه الحالـــة، تهـــدد العالـــم، وتدعـــم، وتمـــول اإلرهـــاب الدولـــي. الفـــرس يتنعمـــون ويعيشـــون 

برفاهيـــة، وأصحـــاب الثـــروات ال يجـــدون رغيـــف الخبـــز، وحبـــة الـــدواء.

ولكن )إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة هللا عليك(.  

مع التقدير

محمود بشاري الكعبي

2016/2/26

»نوري زاده« ملإذا االحتجاج على الشيخ خزعل؟!

5 مارس 2016 في األهواز، تقارير الحزب

ــّج الســـيد علـــي رضـــا نـــوري زداة علـــى وصـــف الشـــيخ خزعـــل بالشـــهيد  ــابيع احتـ  قبـــل بضعـــة أسـ

فـــي  العـــام الســـابق للجبهـــة العربيـــة لتحريـــر األحـــواز  علـــى لســـان الســـيد محمـــود بشـــاري األميـــن 

برنامـــج »الذاكـــرة السياســـية«، كمـــا احتـــج علـــى اســـتضافة القنـــاة ألبـــو هبـــة فـــي هـــذا البرنامـــج.

نحن نريد تذكير نوري زادة بالتالي:

الوثائـــق  مراجعـــة  البرنامـــج  فـــي  طلبـــت  إنـــك   -1  

آخـــر  الكعبـــي،  خزعـــل  الشـــيخ  بخصـــوص  البريطانيـــة 

ملراجعـــة  ندعـــوك  باملقابـــل  ونحـــن  لعربســـتان،  أميـــر 

الوثائـــق البريطانيـــة نفســـها، بخصـــوص انقـــالب رضـــا 

خطـــة  حســـب  طباطبائـــي،  الديـــن  ضيـــاء  وســـيد  شـــاه 

قامـــت  كيـــف  لتـــرى  آيرونســـايد،  البريطانـــي  الضابـــط 

اململكـــة املتحـــدة بتمهيـــد الطريـــق لهمـــا الســـتالم الحكـــم 

الحديـــد  اســـتخدم  مركـــزي  حكـــم  وتكويـــن  إيـــران،  فـــي 

معارضيـــه. ضـــد  والنـــار 
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 2ـ أما بالنسبة إلى الشيخ خزعل فكان من حقه أن يتحالف مع أي جهة للحفاظ على حكمه، 

والقشـــقائيين،  والبختيارييـــن،  اللـــر،  خوانيـــن  مـــع  تحالفاتـــه  يفســـر  مـــا  وهـــذا  العربييـــن،  وكيانـــه 

 مـــع آيـــة هللا مـــدرس فـــي طهـــران، ورغـــم تواصلـــه مـــع بريطانيـــا ولكنهـــا لـــم تـــِف بعهودهـــا للشـــيخ 
ً
وأيضـــا

خزعـــل، وفضلـــت التعامـــل مـــع رضـــا شـــاه، فمثـــل هـــذه اإلجـــراءات مـــن قبـــل الشـــيخ الخزعـــل كانـــت 

، إال أنـــه رغـــم جهـــوده كانـــت الظـــروف االســـتعمارية معاكســـة ملصالحـــه، فقـــد رفـــدت 
ً
مفهومـــة تمامـــا

رضـــا شـــاه للوصـــول إلـــى الســـلطة وضـــم األهـــواز إلـــى حكـــم شـــديد املركزيـــة بمعـــزل عـــن إرادة شـــعبه 
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العربـــي. وهكـــذا ابتلـــي الوطـــن بحكـــم عنصـــري مســـتبد التقـــت نزعاتـــه الشـــوفينية، وطموحاتـــه 

االســـتعالئية الجامحـــة مـــع مـــآرب الـــدول االســـتعمارية الغربيـــة ومصالحهـــا فـــي املنطقـــة، بعـــد قيـــام 

ثـــورة أكتوبـــر االشـــتراكية عـــام 1917، فـــي نقطـــة اســـتراتيجية بالغـــة األهميـــة والخصوصيـــة، وهـــي 

 أمـــام التغلغـــل الشـــيوعي إلـــى امليـــاه الدافئـــة فـــي الخليـــج 
ً
 منيعـــا

ً
إقامـــة دولـــة إيرانيـــة قويـــة تشـــكل ســـدا

ومنطقـــة الشـــرق األوســـط، وهـــذا مـــا نؤكـــده دائمـــا حســـب بيـــان حزبنـــا السيا�ســـي.

طهـــران،  إلـــى   
ً
قســـرا خزعـــل  الشـــيخ  نقـــل  القهريـــة،  بالقـــوة  العربـــي  حكمـــه  إســـقاط  وبعـــد   -3

 بواســـطة 
ً
 نكـــث رضـــا شـــاه بوعـــده فأمـــر بقتلـــه غـــدرا

ً
وأعطـــاه رضـــا شـــاه األمـــان، إال إنـــه بعـــد 11 عامـــا

شـــرطته، وبالتحديـــد بأوامـــر ســـرية إلـــى ضابـــط يدعـــى مختـــاري وبتنفيـــذ مســـاعده عبـــاس بختيـــاري 

املعـــروف بـ«مأمـــور شـــش  انگشـــتى« وعـــدد مـــن ضبـــاط املباحـــث.

 اســـم 
ً
  4- كمـــا ســـبق وأن انتقـــد نـــوري زادة قبـــل بضعـــة أشـــهر اســـتخدام اســـم الخفاجيـــة مكـــررا

»سوســـنكرد« املـــزور فـــي حيـــن بـــدأ تغييـــر االســـماء فـــي إقليمنـــا فـــي عـــام 1925 فـــي إطـــار محـــو معالـــم 

وجودنـــا بعـــد ســـقوط الحكـــم العربـــي للشـــيخ خزعـــل الكعبـــي، وكمـــا ذكرنـــا فـــي بياننـــا السيا�ســـي »فقـــد 

رضـــت عليـــه 
ُ
تبخـــرت آنـــذاك آمـــال وطموحـــات شـــعبنا املشـــروعة فـــي تقريـــر مصيـــره بنفســـه، بـــل ف

مواجهـــة غيـــر متكافئـــة، وصـــراع مريـــر مـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى الوجـــود. وكان مـــن أبـــرز ســـمات هـــذا 

الصـــراع تعمـــد الحكـــم البهلـــوي طمـــس معالـــم العروبـــة فـــي األهـــواز، مـــن اســـتبدال األســـماء العربيـــة 

باللغـــة  التحـــدث  منـــع  إلـــى  مختلقـــة،  فارســـية  بأســـماء  والشـــوارع،  والقـــرى،  للمـــدن،  التاريخيـــة 

العربيـــة فـــي املـــدارس والدوائـــر الحكوميـــة، بـــل تجـــاوز ذلـــك كلـــه إلـــى التهجيـــر الجماعـــي واغتصـــاب 

األرا�ســـي العربيـــة وزرعهـــا بمســـتوطنات فارســـية، علـــى غـــرار املســـتوطنات املعروفـــة عبـــر التاريـــخ.

 5- يقـــول الســـيد نـــوري زادة إنـــه مـــع قضايـــا الشـــعوب، وهـــذا مـــا يكـــرره فـــي برامجـــه املتلفـــزة، 

ولكـــن أال يـــرى أنـــه يناقـــض نفســـه عندمـــا يحتـــج علـــى اســـتخدامنا األســـماء التاريخيـــة، واحتجاجـــه 

علـــى رموزنـــا التـــي لـــن نتنـــازل عنهـــا؟ فكيـــف تريـــدون كمعارضـــة إيرانيـــة تقبلـــون بالفيدراليـــة التـــي 

تطرحهـــا تنظيمـــات عريقـــة للشـــعوب املتحالفـــة فـــي مؤتمـــر شـــعوب إيـــران الفيدراليـــة، فـــي حيـــن أنكـــم 

تصـــرون علـــى إبقـــاء كل اإلجـــراءات املعاديـــة لهويـــات هـــذه الشـــعوب والراميـــة إلـــى طمـــس معالـــم 

وجودهـــا، علـــى مـــا هـــي عليـــه؟

 6- أمـــا بخصـــوص وثيقـــة أبطحـــي التـــي عرضهـــا حـــزب التضامـــن ألول مـــرة مـــن خـــالل برنامـــج 
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األهـــواز فـــي عـــام 2005، فنؤكـــد أن التشـــكيك فـــي هـــذه الوثيقـــة ال يمكـــن أن ينفـــي مـــا قامـــت، وتقـــوم 

بـــه الحكومـــات اإليرانيـــة املتعاقبـــة مـــن سياســـات ترمـــي إلـــى تغييـــر التركيبـــة الســـكانية ملصلحـــة غيـــر 

العـــرب، والقضـــاء علـــى املعالـــم التـــي تثبـــت عروبتنـــا مـــن خـــالل انتشـــار البطالـــة، والفقـــر، واإلدمـــان 

املتعمـــد فـــي اإلقليـــم، بغيـــة إرغـــام أبنـــاء شـــعبنا علـــى الهجـــرة الطوعيـــة وباملقابـــل تحريـــك موجـــات 

الهجـــرة غيـــر العربيـــة بشـــكل ممنهـــج لـــذا فالوثيقـــة طبقـــت وتطبـــق مـــن دون انقطـــاع، فمـــا الفائـــدة 

مـــن النقـــاش البيزانطـــي حـــول صحتهـــا مـــن عدمهـــا؟

 7- نحـــن فـــي حـــزب التضامـــن الديمقراطـــي األهـــوازي، فـــي الوقـــت الـــذي نؤكـــد علـــى تواصلنـــا فـــي 

، ومـــن دون 
ً
الحـــوار مـــع كل أطـــراف وشـــخصيات وتنظيمـــات املعارضـــة اإليرانيـــة التـــي تعتـــرف حقـــا

إلـــى  التوصـــل  بغيـــة  األهـــوازي،  العربـــي  الشـــعب  الشـــعوب، ومنهـــا حـــق  شـــروط مســـبقة بحقـــوق 

صيغـــة الحـــد األدنـــى مـــن التعـــأون، إال أننـــا نؤكـــد وقوفنـــا مـــع التيـــارات األهوازيـــة الوطنيـــة كافـــة، 

بغـــض النظـــر عـــن خطابهـــا ونهجهـــا، فـــي حقهـــا للحضـــور اإلعالمـــي، وذلـــك للتعبيـــر عـــن رأيهـــا خدمـــة 

لقضايـــا شـــعبنا املضطهـــد الـــذي ال ســـبيل لتحقيـــق طموحاتـــه إال إذا قـــرر مصيـــره بنفســـه.

حزب التضامن الديمقراطي األهوازي

2016/2/26

ولعـــل مـــا ســـقناه يعـــد القليـــل مـــن الحقائـــق التـــي البـــّد مـــن ذكرهـــا لتبيـــان الحقائـــق البـــارزة فـــي 

قضيتنـــا العادلـــة، والـــرد علـــى املتخّرصيـــن بحقهـــا.

 





الفصل التاسع  
لقاءات صحفية ومقاالت  
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دبي - د. علي القحيص

    التقت »الرياض« أبرز املعارضين الناشـــطين للنظام الفار�ســـي اإليراني، الذي قارع النظامين 

االســـتبداديين، وهمـــا نظـــام البهلـــوي العنصـــري، ونظـــام واليـــة الفقيـــه الظالمـــي اإلرهابـــي، وقـــال 

الســـيد محمـــود بشـــاري الكعبـــي، املعـــارض البـــارز، واألميـــن العـــام الســـابق لجبهـــة تحريـــر األحـــواز 

العربيـــة وأحـــد مؤسســـيها، لـ«الريـــاض«: اعتقلـــت مـــرات عـــدة، فـــي زمـــان الشـــاه والخمينـــي، وقامـــوا 

بتصفيـــة عائلتـــي وأهلـــي، ولـــم أعلـــم عنهـــم شـــيئا منـــذ ســـنوات، ملطالبتنـــا أنـــا وزمالئـــي بالحقـــوق 

العربيـــة املصيريـــة املشـــروعة للشـــعب العربـــي األحـــوازي، املحتلـــة أرضهـــم مـــن قبـــل إيـــران، حيـــث 

بشـــكل  وغيرهـــم،  العـــرب  املعارضيـــن  وتصفيـــة  قتـــل  فـــي  أمعـــن  املاللـــي  نظـــام  أن  الكعبـــي  أوضـــح 

مســـتمر وقـــاس، منـــذ اســـتولى علـــى الحكـــم حتـــى اآلن، وقـــد قـــام نظـــام املاللـــي بتصفيـــة معارضيـــه 

 بشـــكل مأســـأوي، وشـــرد أهاليهـــم، وفـــرق أقاربهـــم بشـــكل أقصائـــي، وقســـري، وهـــدم بيوتهـــم، 
ً
ــا علنـ

ومزارعهـــم، وبســـاتينهم وســـّواها بـــاألرض لطمـــس معاملهـــم التاريخيـــة والتراثيـــة، وقـــال الكعبـــي أنـــا 

، بقولـــه أنـــا مواطـــن عربـــي، وأرفـــض االعتـــراف باالحتـــالل اإليرانـــي 
ً
 إيرانيـــا

ً
أرفـــض تســـميتي معارضـــا

البغيـــض الـــذي ابتلـــع دولتنـــا العربيـــة عـــام 1925، وال اتشـــرف بحمـــل هويـــة، أو جـــواز هـــذا النظـــام 

مـــن  تحـــرر  العربيـــة حتـــى  األحـــواز  علـــم  رافـــع  ولكنـــي  أوروبيـــة،  وثيقـــة  أحمـــل  اآلن  وأنـــا  الفا�ســـي، 

املغتصبيـــن، وتعـــود ألهلهـــا الشـــرعيين. 

 نظـــام املاللـــي بأنـــه نظـــام عصابـــة إرهابيـــة بامتيـــاز، ال تحتـــرم وال تؤمـــن بحقـــوق اإلنســـان، 
ً
واصفـــا

وال باملواثيـــق واألعـــراف الدوليـــة، منـــذ ســـرقتهم لثـــورة الشـــعوب غيـــر الفارســـية فـــي عـــام 1979، 

وهـــم يتفننـــون فـــي القمـــع والقتـــل واالضطهـــاد ضـــد الشـــعوب واملكّونـــات األخـــرى غيـــر الفارســـية، 

بشـــكل منهجـــي ومنظـــم مـــن قبـــل عصابـــات الحكـــم فـــي قـــم وطهـــران، وقتلهـــم، وتهميشـــهم، وطردهـــم، 

ومصـــادرة أرا�ســـي املعارضيـــن وممتلكاتهـــم، وخيـــر دليـــل هـــو تجفيـــف األنهـــار فـــي األحـــواز العربيـــة، 

أهـــل األرض  إلـــى محافظـــات فارســـية لحرمـــان  الـــكارون  نهـــر  نفطهـــا، وتحريـــل مجـــرى  ومصـــادرة 

األصلييـــن مـــن ثروتهـــم الطبيعيـــة، وتجفيـــف منابـــع الثـــروة املائيـــة والنباتيـــة والحيوانيـــة، وأصبـــح 

املواطـــن األحـــوازي يعانـــي ســـرقة مصـــادر ثروتـــه املحليـــة التـــي صـــودرت منـــه بالقـــوة، وأصبـــح يعيـــش 

 عـــن حرمانـــه 
ً
تحـــت خـــط الفقـــر، إضافـــة إلـــى االضطهـــاد، والرعـــب، والتخويـــف، واإلرهـــاب، فضـــال

حتـــى مـــن لباســـه، ولغتـــه العربيـــة، وقـــد عانـــى عـــرب األحـــواز األمريـــن مـــن االســـتفزازات واالنتهـــاكات، 
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وتعليـــق شـــبابهم علـــى املشـــانق بالرافعـــات فـــي األماكـــن العامـــة لبـــث الرعـــب وزرع الخـــوف واإلرهـــاب 

فـــي أذهانهـــم، وأجيالهـــم. 

يدفعـــون،  األحـــواز  شـــباب  يـــزال  ال  املخيفـــة،  املرعبـــة  القمعيـــة  املمارســـات  هـــذه  كل  ورغـــم 

ويضّحـــون بأرواحهـــم مـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى هويتهـــم العربيـــة، ويؤكـــد الكعبـــي أن خطـــر املشـــروع 

ليـــس  الفار�ســـي  الصفـــوي 

علـــى األحـــواز وحدهـــا التـــي 

ابتلعهـــا املحتـــل، بـــل علـــى 

ألن  العربيـــة،  الـــدول  كل 

اإلرهابـــي،  النظـــام  هـــذا 

التوســـعي  الطائفـــي، 

كبيـــر،  مشـــروع  لديـــه 

اســـتيطاني عنصـــري يريـــد 

فـــي كل  أن يوســـع مخالبـــه 

العربـــي.  الوطـــن  أنحـــاء 

ويضيـــف محمـــود بشـــاري 

مجـــيء  منـــذ  الكعبـــي: 

املاللـــي للســـلطة وتاريخهـــم 

الدمـــوي اإلرهابـــي األســـود 

متواصـــل،  البغيـــض 

العـــرب  بـــالد  وأدخلـــوا 

أزمـــات  فـــي  واملســـلمين 

يدعـــون  وكانـــوا  متكـــررة، 

أنهـــم مناصـــرون للقضايـــا 

ومناهضـــون  املشـــروعة، 

للمضطهديـــن، بينمـــا هـــم 
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يمارســـون أعتـــى فنـــون االضطهـــاد، والظلـــم، والجـــور، والحيـــف ضـــد أصحـــاب الحـــق الشـــرعيين، 

ســـواء داخـــل إيـــران، أو خارجهـــا. ويصيـــف الكعبـــي أنـــه منـــذ احتـــالل بلدنـــا ونحـــن نناشـــد أهلنـــا، 

ونطالـــب الـــدول العربيـــة، واملنظمـــات الدوليـــة، واإلنســـانية، للوقـــوف معنـــا مـــن خـــالل املؤتمـــرات 

والنـــدوات ومذكـــرات االحتجـــاج واالســـتنكار، ضـــد هـــذه العصابـــة الباغيـــة املعتديـــة والغاصبـــة 

لحقوقنـــا. والهاضمـــة 
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اللواء الركن م. د. بندر بن عبدهللا بن تركي آل سعود:

األحواز تستصرخنا ملء الفاه: وا... عرباه!

أكاد أجـــزم أنـــه قبـــل انطـــالق شـــرارة )عاصفـــة الحـــزم( الحاســـمة املباركـــة، كان كثيـــر مـــن العـــرب، 

 عـــن الســـواد األعظـــم مـــن بقيـــة شـــعوب العالـــم األخـــرى، يجهلـــون وجـــود دولـــة عربيـــة اســـمها 
ً
فضـــال

)األحـــواز( علـــى الخريطـــة، تـــرزح تحـــت أغـــالل االســـتعمار اإليرانـــي منـــذ تســـعة عقـــود؛ بـــل أحســـب 

أنـــه حتـــى املثقفيـــن واملشـــتغلين بالسياســـة، الذيـــن كانـــوا يدركـــون وجودهـــا، يجهلـــون حقيقـــة مـــا 

تـــرزح تحتـــه مـــن نيـــر اســـتعمار صفـــوي بشـــع؛ تفنـــن فـــي ممارســـة ظلـــم أهلهـــا، وإذاقهـــم األمريـــن، 

وأبـــدع فـــي طمـــس هويتهـــا. 

لقـــد تابعـــت حديـــث األخ الفاضـــل املناضـــل املجاهـــد، األســـتاذ محمـــود حســـين بشـــاري الكعبـــي، 

أحـــد أبـــرز مؤس�ســـي الجبهـــة العربيـــة لتحريـــر األحـــواز التـــي تأسســـت 

عـــام 1401هــــ، املوافـــق للــــ20 مـــن إبريـــل عـــام 1980م، ورئيســـها 

)الذاكـــرة  برنامـــج  فـــي  العربيـــة  قنـــاة  اســـتضافته  الـــذي  األســـبق 

حديـــث  تابعـــت  أقـــول..  ؛ 
ً
تقريبـــا شـــهر  مـــدى  علـــى  السياســـية( 

 
ً
أحيانـــا ومتناقضـــة   ،

ً
حينـــا متفقـــة  مختلطـــة،  بمشـــاعر  الرجـــل 

أخـــرى، فيهـــا كثيـــر مـــن الحـــزن، واأللـــم، والحســـرة، والدمـــوع، لكـــن 

فـــي الوقـــت نفســـه، مترعـــة باألمـــل، والتفـــاؤل، واليقيـــن. 

أورده  مـــا  فبســـبب  والدمـــوع،  والحســـرة،  واأللـــم،  الحـــزن  أمـــا 

الرجـــل مـــن ظلـــم شـــنيع، يعيـــش أهلنـــا هنـــاك تحـــت ربقتـــه ملـــدة 

تناهـــز القـــرن؛ أي منـــذ احتـــالل شـــاه إيـــران، رضـــا خـــان بهلـــوي دولـــة بنـــي كعـــب العربيـــة فـــي األحـــواز 

عـــام 1344 هــــ، املوافـــق للعشـــرين مـــن إبريـــل عـــام 1925م، واقتيـــاد آخـــر حكامهـــا العـــرب )الشـــيخ 

خزعـــل بـــن جابـــر بـــن مـــرداو بـــن علـــي الكعبـــي( إلـــى طهـــران، ليق�ســـي نحبـــه فـــي ســـجونها فـــي ظـــروف 

غامضـــة، قيـــل إن الفـــرس دســـوا لـــه الســـم فـــي طعامـــه عـــام 1355هــــ، املوافـــق 1936م؛ أي بعـــد 

 مـــن ســـقوط دولتـــه، وضيـــاع ملكـــه، فقـــد كان الرجـــل أول مـــن انتبـــه لخطـــر املـــد 
ً
أحـــد عشـــر عامـــا

الصفـــوي، إذ دعـــا عـــام 1333هــــ املوافـــق 1914 لوحـــدة عربيـــة جامعـــة تقـــف فـــي وجـــه الفـــرس. 

هويتهـــم  وطمـــس  بهـــم،  والتنكيـــل  هنـــاك،  العـــرب  إخوتنـــا  بتعذيـــب  الصفويـــون  بـــدأ  ثـــم  ومـــن 
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فـــي أســـماء مواليدهـــم، بـــل حتـــى أســـماء القـــرى واألنهـــار واألماكـــن،  بتجريدهـــم حتـــى مـــن حقهـــم 

وحرمانهـــم مـــن ارتـــداء زّيهـــم العربـــي؛ بعـــد أن ســـيطروا علـــى كل ثرواتهـــم؛ فـــي عمـــل ممنهـــج لتحقيـــق 

عـــام 907هــــ، املوافـــق  بـــدأه عبـــاس الصفـــوي  الـــذي  التوســـعي االســـتيطاني؛  املشـــروع الصفـــوي 

1501م. 

 
ً
فاألحـــواز اليومــــ بعـــد تســـليط الضـــوء عليهـــا إثـــر انـــدالع )عاصفـــة الحـــزم(، دولـــة عربيـــة قلبـــا

قبـــل   3500 عـــام  إلـــى  تاريخهـــا  ويعـــود  مســـتعربين،  وليســـوا  أقحـــاح  عـــرب  أهلهـــا  إن  بـــل  ؛ 
ً
وقالبـــا

ميـــالد الســـيد املســـيح عليـــه الســـالم، ومســـاحتها 370 ألـــف كيلومتـــر مربـــع، أي تســـاوي مســـاحة 

، أي أن الفـــرس اغتصبـــوا مـــن أرض العـــرب أربـــع 
ً
فلســـطين التاريخيـــة أربعـــة عشـــر مـــرة تقريبـــا

، واحـــدة كمـــا فعـــل اليهـــود. وأرجـــو أال يفهـــم أحـــد أننـــي أقلـــل 
ً
، وليـــس فلســـطينا

ً
عشـــرة فلســـطينا

مـــن خطـــر اليهـــود، وجرمهـــم الشـــنيع، فكالهمـــا )الفـــرس واليهـــود( وجهـــان لعملـــة واحـــدة، اغتصبـــوا 

بوهـــم، وحرموهـــم مـــن أبســـط حقوقهـــم. 
ّ

أرض العـــرب، وشـــّردوا أهاليهـــا، وعذ

 للعـــراق الـــذي قّدمـــه األمريكيـــون إليـــران علـــى طبـــق 
ً
 طبيعيـــا

ً
وتعـــد األحـــواز بجانـــب هـــذا، امتـــدادا

ـــن إيـــران مـــن  ِ
ّ

مـــن ذهـــب؛ وهـــي بالتالـــي تمثـــل البوابـــة الشـــرقية للعـــرب، واملنفـــذ األسا�ســـي الـــذي يمك

 عّمـــا تتمتـــع بـــه مـــن أهميـــة جيوسياســـية، إذ تمثـــل 
ً
الســـيطرة علـــى املنطقـــة، هـــذا بالطبـــع فضـــال

اليـــوم )80%( مـــن إنتـــاج إيـــران مـــن النفـــط والغـــاز والكهربـــاء وامليـــاه، فهـــي منجـــم ثرواتهـــا األسا�ســـي. 

والعجيـــب الغريـــب الـــذي ربمـــا يجهلـــه كثيـــر مـــن النـــاس، أن النفـــط اكتشـــف فـــي الشـــرق األوســـط 

ألول مـــرة فـــي األحـــواز عـــام 1321هــــ، املوافـــق 1903م؛ كمـــا شـــهدت األحـــواز ظهـــور أول بئـــر للنفـــط 

فـــي الشـــرق األوســـط عـــام 1326هــــ، املوافـــق 1908م. وهـــي بهـــذا تشـــكل نصـــف الدخـــل القومـــي 

اإليرانـــي، وأكثـــر مـــن )80%( مـــن صـــادرات إيـــران. 

أمـــا الســـبب الثانـــي للشـــعور اإليجابـــي باألمـــل والتفـــاؤل واليقيـــن، فـــألن إخوتنـــا فـــي األحـــواز مازالـــوا 

عازميـــن علـــى طـــرد االســـتعمار الصفـــوي مـــن وطنهـــم، وتصفيتـــه بـــكل الوســـائل املمكنـــة، مهمـــا كانـــت 

التضحيـــات، رغـــم أنـــف جبـــروت املســـتعمر ومـــا نصبـــه لهـــم مـــن مشـــانق يوميـــة، لـــم ترحـــم حتـــى 

ـــم األحوازيـــون حتـــى اليـــوم خمـــس عشـــرة انتفاضـــة خـــالل 
َّ
بـــراءة الطفولـــة وضعـــف النســـاء؛ فقـــد نظ

 التـــي تـــرزح فيهـــا بالدهـــم تحـــت بطـــش االســـتعمار، أي بمعـــدل انتفاضـــة واحـــدة 
ً
هـــذه التســـعين عامـــا

كل ســـت ســـنوات، وأحســـب أن هـــذا جهـــد صـــادق مقـــدر، مقارنـــة بتواضـــع إمكاناتهـــم، وقـــدرات 
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ـــة  عدوهـــم الهائلـــة التـــي أزعجـــت الغـــرب بتطلعهـــا المتـــالك الســـالح النـــووي.. ومـــع هـــذا، ال تـــزال همَّ

إخوتنـــا األحوازييـــن عاليـــة، وعزيمتهـــم ماضيـــة لتقريـــر مصيرهـــم. 

وعلـــى كل حـــال، اكتفـــي هنـــا بهـــذه النبـــذة املوجـــزة عـــن األحـــواز، الســـيما بعدمـــا ظهـــرت قضيتهـــا 

للـــرأي العـــام العالمـــي خـــالل العـــام املنصـــرم، منـــذ انـــدالع عاصفـــة حـــزم ســـلمان اإلســـالم والعروبـــة 

واإلنســـانية واملـــروءة، كمـــا أســـلفت، ألدلـــف للســـبب الجوهـــري املهـــم الـــذي دعانـــي لكتابـــة هـــذا 

 مـــع األخ محمـــود الكعبـــي، علـــى أن مـــا بيننـــا وبيـــن الفـــرس هـــو صـــراع هويـــة، وصـــراع 
ً
املقـــال، متفقـــا

وجـــود، ال يقـــل شراســـة وخطـــورة عـــن صراعنـــا مـــع العـــدو »اإلســـرائيلي«، إن لـــم يكـــن أشـــد خطـــورة 

تهـــا، وليـــس هـــذا فحســـب، إذ تشـــرئب أعنـــاق الفـــرس آلســـيا  منـــه؛ يهـــدف إلـــى ابتـــالع املنطقـــة برمَّ

وإفريقيـــا، كمـــا يؤكـــد تغلغلهـــم ومحاولـــة تأثيـــر نفوذهـــم فـــي أكثـــر مـــن دولـــة هنـــاك. 

وصحيـــح، ربمـــا اندهـــش البعـــض مـــن تأكيـــدي علـــى أن صراعنـــا مـــع الفـــرس أشـــد ضـــراوة مـــن 

صراعنـــا مـــع »إســـرائيل«؛ والســـبب أن قضيتنـــا مـــع »إســـرائيل« واضحـــة ومحـــددة؛ أمـــا صراعنـــا 

يـــن وإشـــعال جـــذوة الطائفيـــة، إذ نصـــب الصفويـــون  مـــع الفـــرس، فتكمـــن خطورتـــه فـــي لبـــوس الّدِ

أنفســـهم بـــذكاء شـــديد، أو قـــل بخبـــث أكيـــد، حمـــاة للشـــعوب فـــي املنطقـــة، ليؤلفـــوا القلـــوب إليهـــم 

يـــن، فيكســـبوا تعاطفهـــم وتعاونهـــم، بـــل حتـــى تبنـــي أجندتهـــم، كمـــا يفعـــل حـــزب هللا  مـــن بوابـــة الّدِ

اليـــوم فـــي لبنـــان، بعـــد أن اســـتقوى بالفـــرس وخطـــف الدولـــة وصـــادر قرارهـــا الرســـمي، كمـــا رأينـــا 

، فـــي ســـابقة لـــم 
ً
 عـــن تعطيلـــه انتخـــاب رئيـــس للجمهوريـــة لعاميـــن تقريبـــا

ً
فـــي الفتـــرة األخيـــرة؛ فضـــال

 فـــي تاريـــخ البشـــرية.. وإال ملـــإذا فعلـــت إيـــران كل هـــذا العـــذاب، والتنكيـــل بإخوتنـــا 
ً
أعـــرف لهـــا مثيـــال

عـــرب األحـــواز، مـــع أن معظمهـــم ينتمـــي للمذهـــب الشـــيعي الـــذي هـــو مذهـــب الفـــرس نفســـه؟ 

يـــن التـــي تســـتغلها   ال أتحـــدث هنـــا عـــن طائفيـــة مقيتـــة، بـــل أردت أن أؤكـــد أن ذريعـــة الّدِ
ً
وقطعـــا

إيـــران لتقطيـــع أوصـــال املنطقـــة و إضعافهـــا، ومـــن ثـــّم الســـيطرة عليهـــا، ليســـت صحيحـــة؛ وإال ملـــإذا 

 مـــن العراقييـــن الشـــيعة أثنـــاء حربهـــا ضـــد العـــراق فـــي ثمانينيـــات القـــرن 
ً
 أعدمـــت إيـــران كثيـــرا

ً
أيضـــا

املا�ســـي؟ أتـــرك اإلجابـــة للحشـــد الشـــعبي فـــي العـــراق اليـــوم. بـــل أكثـــر مـــن ذلـــك: ملـــإذا دعمـــت إيـــران 

أرمينيـــا املســـيحية ضـــد أذربيجـــان املســـلمة التـــي تعتنـــق املذهـــب الشـــيعي، فـــي النـــزاع املســـلح الـــذي 

ج. 
ّ

اندلـــع بينهمـــا؟ وملـــإذا... وملـــإذا.. وقائمـــة طويلـــة مـــن األســـئلة التـــي لـــم تعـــد تنطلـــي إال علـــى الّســـذ

إذا، األمـــر جلـــّي ال لبـــس فيـــه: صـــراع إيـــران معنـــا هـــو صـــراع هويـــة ووجـــود، وعلينـــا أن نتعامـــل 
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معهـــا بهـــذا املنطـــق الـــذي ال تفهـــم غيـــره، حتـــى تثبـــت لنـــا العكـــس، فلطاملـــا اســـتعملنا معهـــا الـــود 

واللطـــف والليـــن، مراعـــاة لحـــق الجـــوار وأخـــوة اإلســـالم؛ لكـــن الفـــرس صّمـــوا إذانهـــم، وتمـــادوا فـــي 

غّيهـــم، غيـــر آبهيـــن بمـــا نبديـــه لهـــم مـــن تعامـــل كريـــم. ولهـــذا ينبغـــي علينـــا نصـــرة إخوتنـــا العـــرب فـــي 

، حتـــى تحريـــر دولتهـــم مـــن قبضـــة االســـتعمار 
ً
 واحـــدا

ً
األحـــواز الســـليبة، والوقـــوف إلـــى جانبهـــم صفـــا

الداخليـــة  الشـــؤون  فـــي  التدخـــل  بـــاب  مـــن  ليـــس  يـــن.  الّدِ بعبـــاءة  اليـــوم  يتشـــح  الـــذي  الصفـــوي، 

والســـعي لزعزعـــة االســـتقرار، أو بدافـــع التوســـع، كمـــا تفعـــل إيـــران اليـــوم فـــي بالدنـــا، مـــن العـــراق 

إلـــى ســـوريا، ولبنـــان، واليمـــن الـــذي جـــّرده التدخـــل اإليرانـــي مـــن أي معنـــًى للســـعادة؛ بـــل مـــن منطلـــق 

مناصـــرة الحـــق، واالنتصـــار للمظلـــوم، وفـــق مبـــادئ القانـــون الدولـــي الـــذي يقـــر حـــق تقريـــر املصيـــر 

ودعـــم الشـــعوب املحتلـــة للتحـــرر مـــن ربقـــة االســـتعمار. 

وعليـــه، أدعـــو جامعـــة الـــدول العربيـــة، التـــي اعتـــذرت اململكـــة املغربيـــة عـــن اســـتضافة دورتهـــا 

القادمـــة، بحجـــة عـــدم وجـــود مشـــروع جوهـــري يســـتحق، لدعـــم اإلخـــوة األحوازييـــن فـــي الشـــتات 

إلعـــالن اســـتقالل دولتهـــم، ومـــن ثـــّم منـــح دولـــة األحـــواز املســـتقلة مقعدهـــا املســـتحق فـــي جامعـــة 

الـــدول العربيـــة، وفتـــح ســـفارات لهـــا فـــي جميـــع الـــدول العربيـــة، ودعـــم اإلخـــوة األحوازييـــن فـــي الداخـــل 

ــي.  للصمـــود فـــي وجـــه الظلـــم والبطـــش الفار�سـ

فـــي املقابـــل، مطالبـــة أصدقائنـــا فـــي جميـــع دول العالـــم، الســـيما فـــي أمريـــكا الالتينيـــة، ملناصـــرة 

 ،
ً
 أو كرهـــا

ً
أشـــقائنا وفعـــل ال�ســـيء نفســـه. فهكـــذا نجبـــر العالـــم علـــى االعتـــراف بدولـــة األحـــواز، طوعـــا

 فـــي هـــذا 
ً
ل علـــى الغـــرب كثيـــرا  فـــي األمـــم املتحـــدة. ويجـــب أال نعـــّوِ

ً
ومنحهـــا مقعدهـــا املســـتحق أيضـــا

 لتســـوية حســـاباته 
ًّ
األمـــر، ألنـــه هـــو الســـبب األسا�ســـي فـــي ضياعهـــا، كمـــا ضّيـــع فلســـطين، ســـعيا

السياســـية التـــي أدت لتفريـــس حتـــى هـــواء األحـــواز.. أليـــس بريطانيـــا هـــي التـــي تآمـــرت علـــى تســـليم 

الشـــيخ خزعـــل الكعبـــي للجنـــرال الفار�ســـي زاهـــدي حاكـــم املحمـــرة، ووعـــد بلفـــور وزيـــر خارجيتهـــا، 

اليهـــود مـــن قبـــل بوطـــن لهـــم فـــي فلســـطين، فـــي مـــا عـــرف بـ)وعـــد بلفـــور املشـــؤوم( عـــام 1336هــــ، 

املوافـــق 1917م، ليتحـــول الوعـــد إلـــى حقيقـــة مـــرة فـــي دولـــة الكيـــان الصهيونـــي اليـــوم علـــى أرض 

الحبيبـــة؟  فلســـطين 

ـــر  ، وآن األوان اليـــوم أن نكّفِ
ً
 إلخوتنـــا األحوازييـــن، فقـــد خذلناهـــم لقـــرن كامـــل تقريبـــا

ً
فكفـــى ظلمـــا

عـــن خطئنـــا، وتقصيرنـــا تجاههـــم، ونتحّمـــل مســـؤوليتنا فـــي نصرتهـــم الواجبـــة علينـــا، فنحـــن أّمـــة 
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عربيـــة واحـــدة، تجمعنـــا عقيدتنـــا اإلســـالمية ولحمتنـــا العربيـــة، إخـــوة متحابـــون متعاونـــون علـــى 

البـــر والتقـــوى، وال مـــكان عندنـــا لطائفـــة مقيتـــة، فـــال أحـــد بيننـــا يصـــادر حـــق اآلخريـــن فـــي اعتنـــاق 

 لقـــول الحـــق ســـبحانه وتعإلـــى، الـــذي كفـــل لعبـــاده حريـــة املعتقـــد، إذ 
ً
مـــا يـــراه مـــن مذهـــب، امتثـــاال

يقـــول :)وقـــل الحـــق مـــن ربكـــم فمـــن شـــاء فليؤمـــن ومـــن شـــاء فليكفـــر...( الكهـــف: اآليـــة 29. وقولـــه 

 
ً
 رســـوله صلـــى هللا عليـــه وســـلم: )ولـــو شـــاء ربـــك آلمـــن مـــن فـــي األرض كلهـــم جميعـــا

ً
عـــزَّ وجـــل، مخاطبـــا

أفأنـــت تكـــره النـــاس حتـــى يكونـــوا مؤمنيـــن( يونـــس: اآليـــة 99. 

فنحـــن العـــرب اليـــوم اثنتـــان وعشـــرون دولـــة، تعدادنـــا )370( مليـــون نســـمة ونمتلـــك ثـــروات 

 هـــو كل تعـــداد الفـــرس فـــي إيـــران، بجانـــب 
ً
هائلـــة متنوعـــة، وهلل الحمـــد، مقابـــل عشـــرين مليونـــا

القوميـــات األخـــرى مـــن األكـــراد والبلـــوش، واإلذارييـــن، والتركمـــان، إضافـــة إلخوتنـــا األحوازييـــن. وآن 

األوان للحـــزم والحســـم والعمـــل الجـــاد، وعـــدم املجاملـــة والنفـــاق، كمـــا يؤكـــد ســـيدي الوالـــد، خـــادم 

الحرميـــن الشـــريفين، امللـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود، حفظـــه هللا ورعـــاه. 

 مـــن كل قلبـــي، أن يكـــون طرحـــي هـــذا أهـــم املوضوعـــات علـــى أجنـــدة القمـــة العربيـــة 
ً
فأرجـــو صادقـــا

القادمـــة؛ بصـــرف النظـــر عـــن مـــكان انعقادهـــا: فـــي املغـــرب، موريتانيـــا، أو مصـــر. 

فكلمـــا أبدينـــا حســـن النيـــة )لإلخـــوة( فـــي إيـــران، تمـــادوا فـــي كل مـــا مـــن شـــأنه تأكيـــد نيتهـــم املبيتـــة 

للســـيطرة علـــى املنطقـــة؛ والدليـــل مـــا تناقلتـــه وســـائل اإلعـــالم، وأنـــا أختـــم مقالـــي هـــذا، مـــن تصريـــح 

علـــي أكبـــر واليتـــي مستشـــار املرشـــد علـــي خامنئـــي، مـــن تنســـيق إيرانـــي _ رو�ســـي، للتدخـــل فـــي اليمـــن؛ 

علـــى غـــرار مـــا يجـــري فـــي ســـوريا اليـــوم، كأن مـــا ســـال مـــن دمـــاء هنـــاك بصواريـــخ الـــروس، وبراميـــل 

األســـد املتفجـــرة، إضافـــة ملـــن لقـــي حتفـــه فـــي عـــرض البحـــار، وشـــرد فـــي قـــارات العالـــم، أو أصبـــح 

 عّمـــا لحـــق بالبنيـــة التحتيـــة مـــن خـــراب 
ً
 علـــى وجهـــه فـــي بـــالده، ال يـــدري مـــا يفعـــل، فضـــال

ً
هائمـــا

ودمـــار، ومـــا احتقـــن فـــي النفـــوس مـــن حقـــد دفيـــن؛ بالطبـــع بجانـــب مـــا ألحقـــه تحريضهـــم و دعمهـــم 

لـــم يشـــبع تعطـــش الفـــرس لخـــراب  فـــي اليمـــن.. كأن هـــذا كلـــه،  املكشـــوف لالنقالبييـــن الحوثييـــن 

املنطقـــة والتنكيـــل بأهلهـــا. 

مـــن جهـــة أخـــرى، أقـــدم للقّمـــة العربيـــة القادمـــة، التـــي ســـتعقد فـــي الســـادس والســـابع مـــن إبريـــل 

؛ أتمنى أن يحظى بما يستحق من اهتمام ضمن أجندتها: مطالبة 
ً
 مهما

ً
 بندا

ً
املقبل/2017، أيضا

 إلـــى جانـــب الخمســـة الكبـــار الدائميـــن، الذيـــن يتمتعـــون 
ً
مجلـــس األمـــن بمنـــح الـــدول العربيـــة مقعـــدا
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بحـــق النقـــض )أمريـــكا، بريطانيـــا، فرنســـا، روســـيا والصيـــن(، فمـــن وجهـــة نظـــري املتواضعـــة، انتهـــى 

عهـــد الســـيطرة والهيمنـــة علـــى الشـــعوب التـــي لـــم تعـــد ضعيفـــة كمـــا كان الحـــال فـــي الســـابق، وآن 

 إلـــى جنـــب مـــع غيرهـــم. 
ً
األوان أن يأخـــذ العـــرب حقهـــم فـــي تقريـــر مصيـــر العالـــم، جنبـــا

نصيـــب  لنـــا  يكـــون  أن  اإليمـــان  فأضعـــف  الحـــق،  بهـــذا  واحـــدة  عربيـــة  دولـــة   
َ
تْحـــظ لـــم  وإن 

مجتمعيـــن، بحيـــث تشـــغل إحـــدى الـــدول املقعـــد ملـــدة عـــام، وهكـــذا يتـــم تدويـــر املســـؤولية وفـــق 

األبجديـــة(.  الحـــروف  ترتيـــب  )حســـب  العربيـــة  القمـــة  انعقـــاد  مقـــر  آليـــة 

 مـــع الخمســـة الكبـــار، فنطالـــب بمقعـــد دائـــم مـــع 
ً
، وأقـــل طموحـــا

ً
أو قـــل لنكـــن أكثـــر تســـامحا

بقيـــة الـــدول اإلســـالمية فـــي العالـــم، بحيـــث يكـــون للـــدول العربيـــة واإلســـالمية مجتمعـــة )57 دولـــة( 

مقعـــد واحـــد فقـــط، دائـــم فـــي مجلـــس األمـــن إلـــى جانـــب الخمســـة الكبـــار، ويتـــم تدويـــره بيـــن جميـــع 

الـــدول باآلليـــة نفســـها، أي أن كل دولـــة تشـــغل املقعـــد الدائـــم فـــي مجلـــس األمـــن مـــرة واحـــدة كل 

 .
ً
ســـتة وخمســـين عامـــا

وأحســـب أنـــه ال يوجـــد فـــي الدنيـــا تســـامح، وتواضـــع فـــي الطمـــوح أكثـــر مـــن هـــذا. أمـــا إن رفـــض 

)الكبـــار( االســـتجابة لطلبنـــا املحـــق، الـــذي أرى أنـــه حـــق أصيـــل لنـــا نطلبـــه بمـــلء الفـــم، بـــل تأخرنـــا 

 فـــي املطالبـــة بـــه، فعلينـــا تشـــكيل مجلـــس أمـــن عربـــي _ إســـالمي مـــواٍز ملجلـــس الالعبيـــن الكبـــار، 
ً
كثيـــرا

نفـــد  لقـــد  مصالحهـــم..  وتعطيـــل  واملســـلمين  العـــرب،  الســـتغالل  يهـــدف  )فيتـــو(  ألي  يكتـــرث  ال 

 مـــن األرواح، والدمـــاء، 
ً
 لنظريـــة املؤامـــرة التـــي كلفتنـــا كثيـــرا

ً
صبرنـــا، وحـــان الوقـــت لكـــي نضـــع حـــدا

 العيـــش فـــي 
ً
والثـــروات؛ ولنتفـــرغ مثلهـــم للبحـــث، والتفكيـــر، واإلبـــداع، فمـــن حـــق شـــعوبنا أيضـــا

رفـــاه، واالســـتمتاع بالحيـــاة، كمـــا يفعلـــون.
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طالبت العرب باالعتراف باألحواز كدولة خليجية محتلة

املعارضة العربية في األحواز تؤيد طرد البحرين للسفير اإليراني

دبي - الرياض

لألمانة 

جلـــب انتباهـــي ســـؤال ورد فـــي تقريـــر أعـــده الدكتـــور علـــي القحيـــص، مديـــر جريـــدة الريـــاض مكتـــب 

دبـــي )مـــإذا تريـــد إيـــران منـــا؟(.

 يجـــب الوقـــوف عنـــده، وعلـــى كل عربـــي مخلـــص ألمتـــه أن يســـأل نفســـه هـــذا 
ً
هـــذا ســـؤال فعـــال

الســـؤال؟ إيـــران اســـمها الحقيقـــي )بـــالد فـــارس(، مـــإذا تريـــد مـــن العـــرب؟

لـــه  اإلســـالم  ذلـــك،  مـــن  العكـــس  بـــل  اإلســـالم،  أو  العربيـــة،  باألمـــة   
ً
حبـــا ال  �ســـيء،  كل  تريـــد 

الفضـــل الكبيـــر علـــى كل الشـــعوب، إذ نظـــم الحيـــاة االجتماعيـــة، 

واالقتصاديـــة، وغيرهـــا مـــن األمـــور. ولكـــن مـــا هـــو موقـــف إيـــران 

األمـــة  علـــى  حاقـــد  عدائـــي،  موقفهـــم  إن  والعـــرب؟  اإلســـالم  مـــن 

املجوســـية  إمبراطوريتهـــم   اســـتعادة  الفـــرس  يريـــد  إذ  العربيـــة، 

بـــن  الخليفـــة عمـــر  يـــد  الراشـــدي علـــى  العهـــد  فـــي  التـــي تحطمـــت 

الخطـــاب)رض( وصبـــوا جـــام حقدهـــم وغضبهـــم عليـــه، ونعتـــوه 

إلحاقـــه  حاولـــوا  اال   
ً
مذمومـــا  

ً
شـــيئا يتركـــوا  ولـــم  النعـــوت  بأبشـــع 

بـــه، وحتـــى أمهـــات املؤمنيـــن لـــم يســـلموا مـــن حقدهـــم، وألســـنتهم 

القـــذرة. لـــذا حقدهـــم ازداد علـــى العـــرب. حتـــى إن املجـــرم قاتـــل الخليفـــة عمـــر )رض( لـــه مـــزار فـــي 

املشـــين. لعملـــه   
ً
تكريمـــا بالدهـــم 

وهنـــاك كثيـــر مـــن الشـــواهد فـــي التاريـــخ تـــدل علـــى مـــدى حقدهـــم علـــى العـــرب، منهـــا أنـــه ســـنة 17 

هجريـــة، عنـــد مـــا تحـــرك الجيـــش العربـــي مـــن العـــراق إلـــى األحـــواز ليطهرهـــا مـــن الفـــرس، ســـرعان مـــا 

م قادتهـــا للجيـــش العربـــي، وملـــا رأوا أن 
ٌ
انهـــارت الدولـــة الفارســـية، فتداعـــت وانكســـرت جيوشـــها وســـل

علنـــوا اســـالمكم، فـــإن أســـلمتم فخربـــوا 
ُ
اإلمبراطوريـــة الفارســـية قـــد انتهـــت أوعـــزوا إلـــى الفـــرس ان ا
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الديـــن مـــن الداخـــل، وأوعـــزوا إلـــى القـــادة أنكـــم ال تســـلموا علـــى يـــد الجنـــود والقـــادة العـــرب، بـــل 

 الهرمـــزان عندمـــا استســـلم فـــي معركـــة الـــدورق وانهـــارت القـــوات 
ً
علـــى يـــدي خليفـــة  املســـلمين. مثـــال

الفارســـية، وألقـــي القبـــض عليـــه  وألقـــي عليـــه اإلســـالم جـــيء  بـــه إلـــى الخليفـــة عمـــر بـــن الخطـــاب 

)رض( فأســـلم هكـــذا.

وعندمـــا انخرطـــوا فـــي الديـــن وهـــم يحملـــون األفـــكار الوثنيـــة املجوســـية عبـــدة النـــار، وبعـــد عشـــرين 

 ألنـــه أطفـــأ نـــار املجـــوس وأطفـــأ 
ً
ســـنة مـــن إســـالمهم، قتلـــوا خليقـــة املســـلمين عمـــر بـــن الخطـــاب ثـــأرا

النيـــران وهـــدم املعابـــد التـــي فيهـــا مواقـــد النـــار. ومنـــذ أكثـــر مـــن ألـــف وأربعمئـــة ســـنة إلـــى األن، فـــإن 

الفـــرس يحقـــدون علـــى عمـــر وال توجـــد ســـيئة اال ونســـبوها اليـــه وال يوجـــد �ســـيء مكـــروه اال وتقولـــوا 

عنـــه ولـــو كان أي واحـــد آخـــر فتـــح بـــالد فـــارس، حتـــى لـــو كان األمـــام )ع( الـــذي يرونـــه ويضعونـــه فـــي 

ــا اندســـوا فـــي الدولـــة اإلســـالمية بـــدأوا  املقدمـــة، لـــكان مصيـــره مثـــل مصيـــر عمـــر، بالعـــداء. وعندمـ

يخربـــون الدولـــة اإلســـالمية مـــن الداخـــل.

قال أحد الشعراء قبل ألف وثالثمئة عام:

 ما سمعت به       عن الرسول وال جاءت به الكتُب
ً
قوٌم يدينون دينا

 عن أصل دينهمو    فإن دينهمو أن ُيقتل العرُب
ً
ومن يكن سائال

هـــؤالء عبـــدة الشـــيطان أســـاءوا لـــكل �ســـيء، وأول عمـــل قامـــوا بـــه اســـتولوا علـــى كتـــب الحديـــث، 

، وعندمـــا 
ً
 مـــن األحاديـــث، ونســـبوا كثيـــرا

ً
وادعـــوا أنهـــم هـــم الذيـــن يضعـــون الحديـــث، وحرفـــوا كثيـــرا

، نعـــوذ بـــاهلل.
ً
نقـــرأ بعـــض األحاديـــث نـــرى فيهـــا شـــكا

.. وقبـــل أيـــام فـــي العميديـــة ثالثـــة مـــن أبنائهـــا برأتهـــم 
ً
مـــا ذنـــب األحوازييـــن؟ يقتلـــون لكونهـــم عربـــا

املحكمـــة، ولكـــن نظـــام الشـــعوذة والدجـــل أعدمهـــم ألنهـــم عـــرب.

لـــذا نـــرى بـــالد فـــارس ليـــس لهـــا خـــالف مـــع جيرانهـــا املحيطيـــن بهـــا، ماعـــدا العـــرب، فقـــد ســـعت، 

وتســـعى لتدميـــر، وتخريـــب كل مـــا موجـــود فـــي البـــالد العربيـــة، مـــن البشـــر وحتـــى الحجـــر، احتلـــت 

مـــن  أكثـــر  عملـــت  فقـــد  وبشـــرها،  وحضاراتهـــا،  تراثهـــا،  ودّمـــرت  ودّمرتهـــا،  عربيـــة  وأرا�ســـي   
ً
بلدانـــا

هوالكـــو عنـــد احتاللـــه بـــالد الرافديـــن. كمـــا أعلنـــت، وتفتخـــر بمـــا قامـــت بـــه مـــن مســـاعدة البلـــدان 

األجنبيـــة علـــى احتـــالل العـــراق.

علـــى  الســـيطرة  يريـــدون  زعمهـــم(،  حســـب  )وهـــذا  اســـتحقاقهم  مـــن  أكثـــر  يريـــدون  ال  الفـــرس 



محمود بشاري الكعبي األحواز في ضميراألمة

91

. واإلســـالمي  العربـــي  العالـــم  ســـيدة  إيـــران  لتصبـــح  الحـــرام  وبيـــت هللا  العربيـــة،  واألمـــة  الوطـــن، 

 ،
ً
، ولوجســـتيا

ً
ولكـــن، مـــإذا فعلنـــا نحـــن العـــرب تجـــاه األطمـــاع الفارســـية؟ ألـــم ندعمهـــا ماديـــا

لبنـــاء إمبراطوريتهـــا الخمينيـــة فـــي بيوتنـــا، قبـــل بلداننـــا مـــن خـــالل حلفائهـــم، مثـــل حـــزب نصـــرهللا، 

والدعـــوة، والحوثييـــن، ومنظمـــات مدنيـــة ودينيـــة وتجاريـــه وشـــخصيات كثيـــره فـــي بلداننـــا العربيـــة 

ولهـــذه اللحظـــة هنـــاك دول تؤيـــد وتدعـــم األطمـــاع الفارســـية بشـــكل مباشـــر، وغيـــر مباشـــر، إضافـــة 

إلـــى تأســـيس لوبّيـــات فـــي جميـــع انحـــاء العالـــم مؤيـــدة لهـــا، وتنفـــذ أوامرهـــا مهمـــا كانـــت.

املخلصيـــن.  حلفاءهـــم  وأصبحـــوا  وروســـيا  الصيـــن  ود  كســـب  الفـــرس  حـــكام  اســـتطاع  وقـــد 

إضافـــة إلـــى دعمهـــم لـــكل املنظمـــات املتطرفـــة واإلرهابيـــة، بغـــض النظـــر عـــن ماهيـــة هـــذه املنظمـــة، 

»كداعـــش«  وأخواتـــه، التـــي تضـــرب كل البلـــدان العربيـــة، ولـــم تصـــل إلـــى إيـــران، ومـــن الناحيـــة 

الشـــكلية تختلـــف معهـــا فـــي العقيـــدة، ولكـــن لـــم تقتـــل منهـــم ذبابـــة.

لكـــن نحـــن العـــرب، مـــا هـــو مشـــروعنا االســـتراتيجي تجـــاه الفـــرس؟ هنـــاك تفـــكك عربـــي، وال تجـــد 

الســـكوت،  أو  والتنديـــد،  الشـــجب،  ســـوى  الفارســـية،  العنجهيـــة  تدخـــل  لـــردع  واضحـــة  خطـــة 

ومجاملـــة واليـــة الفقيـــه، وغـــض النظـــر عـــن تدخالتهـــم فـــي الشـــؤون الداخليـــة، ومطالبتهـــم بضـــم 

فـــي املؤسســـات العربيـــة والدوليـــة إلـــى دولتهـــم، ولألســـف  بعـــض الـــدول ذات الســـيادة، وأعضـــاء 

 فـــي جامعـــة  الـــدول 
ً
البعـــض مـــن الـــدول العربيـــة  كانـــت لهـــا رغبـــة فـــي أن تصبـــح بـــالد فـــارس عضـــوا

العربيـــة، ودعوتهـــا إلـــى حضـــور املؤتمـــرات التـــي تخـــص العـــرب فقـــط. مـــا جـــدوى حضورهـــا؟

هنـــا نـــرى أن الـــدول العربيـــة فقـــدت أصدقاءهـــا وحلفاءهـــا مـــن األمريـــكان، والغـــرب، وســـاندوا 

بـــالد فـــارس، وغضـــوا  النظـــر عـــن جميـــع جرائمهـــا ومراوغتهـــا، حتـــى أصبحـــت مـــن الـــدول النوويـــة 

تريـــد  نهـــار  ليـــل  مازالـــت  التـــي  »إســـرائيل«  اللـــدود  والعـــدو  األكبر)أمريـــكا(،  الشـــيطان  بمســـاعدة 

مســـحها مـــن خريطـــة  العالـــم، وعـــن قريـــب ســـيرفع علـــم »إســـرائيل« فـــي طهـــران. والقـــدس تتعـــرض 

لإلبـــادة الجماعيـــة والتهويـــد. وكانـــت ايـــران ترفـــع شـــعار تحريـــر القـــدس يمـــر عـــن طريـــق كربـــالء، 

واآلن العـــراق وســـوريا ولبنـــان تحـــت ســـيطرتها، والكيـــان الصهيونـــي جارهـــم. هـــل زحفـــت جيوشـــهم 

لتحريـــر القـــدس، أم جيوشـــهم ســـحقت الشـــعب العربـــي فـــي العـــراق، وســـوريا، والبحريـــن، واليمـــن، 

ولـــوال »عاصفـــة الحـــزم« التـــي صـــدت تمـــرد الحوثييـــن املدعـــوم مـــن واليـــة الفقيـــه واملخلـــوع صالـــح، 

 مـــن املشـــروع الفار�ســـي الصفـــوي. ومـــا زالـــت واليـــة الفقيـــه مســـتمرة فـــي غّيهـــا، 
ً
ألصبحـــت اليمـــن جـــزءا
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وطغيانهـــا، تعـــدم، وتســـجن األبريـــاء مـــن الشـــعب العربـــي األحـــوازي الـــذي يـــرزح تحـــت احتاللهـــم منـــذ 

، والحبـــل علـــى الجـــرار.
ً
أكثـــر مـــن تســـعين عامـــا

أمـــا الحصـــار املزعـــوم علـــى بـــالد فـــارس، فمـــا هـــو إال لعبـــة دوليـــة، إذ لـــم يؤثـــر فـــي مشـــروعهم 

العربـــي،  الوطـــن   
ً
خصوصـــا العالـــم،  انحـــاء  جميـــع  فـــي  لحلفائهـــم  ودعمهـــم  املســـتمر،  التوســـعي 

ولألســـف فـــإن الـــدول العربيـــة لـــم تتخـــذ أي إجـــراء لتجفيـــف منابـــع التمويـــل املوجـــودة فـــي بالدهـــم، 

ودعـــم الشـــعوب غيـــر الفارســـية  فـــي بـــالد املعّمميـــن، وهـــذه أهـــم األوراق التـــي يمكـــن اســـتعمالها 

لتمزيـــق وكبـــح جماحهـــم والخـــالص منهـــم لالبـــد والقضـــاء علـــى أفكارهـــم الظالميـــة املســـمومة التـــي  

بثوهـــا بيـــن أبنـــاء الشـــعب العربـــي املســـلم.

ولـــو نظرنـــا إلـــى خريطـــة مـــا تســـمى إيـــران التـــي تتجـــاوز املليـــون ونصـــف املليـــون كيلومتـــر مربـــع، 

أو دينيـــة )غيـــر  أو إعالميـــة،  أو اقتصاديـــة،  ال نجـــد أي مؤسســـة عربيـــة هنـــاك، ســـواًء ثقافيـــة 

البلـــدان  فـــي  لكـــن  هنـــاك.  واســـتثمارات  ويفتـــح شـــركات  يعمـــل،  أن  للعربـــي  يمكـــن  صفويـــة(، وال 

العربيـــة مـــا أكثـــر املؤسســـات الفارســـية وعلـــى مختلـــف األشـــكال واأللـــوان ولديهـــم الحريـــة املطلقـــة، 

هـــذه  كل  بـــأن   
ً
علمـــا واألفـــراد،  الشـــخصيات  وكذلـــك  العربيـــة،  الـــدول  مـــن  وتســـهيالت  وبدعـــم 

املؤسســـات بمختلـــف تســـمياتها تعمـــل ملصلحـــة نظـــام املاللـــي بشـــكل مباشـــر، وواضـــح، وملمـــوس.

هـــذا  عـــن  ويدافعـــون  يدعمـــون،  العـــرب،  واملثقفيـــن  العربـــي،  اإلعـــالم  بعـــض  فـــإن  ولألســـف، 

النظـــام املتمـــرد علـــى األعـــراف والقوانيـــن الدوليـــة، وعـــن سياســـته أكثـــر ممـــا يدافعـــون  عـــن بلدانهـــم 

وشـــعبهم.

أمـــا الفضائيـــات الفارســـية املوجهـــة إلـــى الوطـــن واألمـــة فتفـــوق مجمـــوع الفضائيـــات التـــي تبـــث فـــي 

مجمـــوع الـــدول العربيـــة، ولألســـف ال توجـــد لدينـــا فضائيـــة واحـــدة موجهـــة إلـــى الفـــرس، وفـــي األونـــة 

األخيـــرة  ظهـــرت بعـــض الفضائيـــات )الدينيـــة(، امـــا البعـــض مـــن الفضائيـــات فتبـــث اخبـــار إيـــران 

.
ً
علـــى اســـتحياء، إذ لـــم يكـــن مدحـــا

والدمـــار،  الحـــروب  ســـوى  واملســـلمين،  للعـــرب  قدمـــوا  ذا  مـــا  لإلســـالم،  الفـــرس  دخـــول  ومنـــذ 

والقتـــل، وتشـــويه ســـمعة اإلســـالم، وتغييـــر الحقائـــق اإلســـالمية، والتاريخيـــة،  ودخـــول كثيـــر مـــن 

البـــدع والشـــعوذة للفكـــر اإلســـالمي الحنيـــف. ولـــم تســـلم منهـــم املناســـك الدينيـــة فـــي مواســـم الحـــج 

والعمـــرة فـــي بيـــت هللا الحـــرام.
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بعـــد كل هـــذا الـــذي قدمـــه العـــرب للفـــرس نتســـاءل مـــإذا  نريـــد نحـــن العـــرب، هـــل نريـــد أرضنـــا، 

 يـــدار مـــن قبـــل أعـــداء العروبـــة واإلســـالم، 
ً
وشـــعبنا، وعّزتنـــا وكرامتنـــا؟ أم نريـــد أن نصبـــح شـــعبا

 اخرجـــت للنـــاس(؟
ً
وينتهـــي كل تراثنـــا ونصبـــح )كنـــا خيـــر أمـــة

مع التقدير

محمود بشاري الكعبي

2015/10/19
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يتقاتل الصيادون على السمكة وهي في البحر

 محمود بشاري الكعبي

 
ً
، وال أحـــد يفـــّرط فيـــه، وال فـــي شـــبر مـــن حـــدوده، هـــذا إذا كان الوطـــن محـــررا

ً
ــاٍل جـــدا الوطـــن غـ

، لـــه ســـيادته، وكيانـــه، 
ً
 مســـتقال

ً
 حـــرا

ً
، ويكـــون بلـــدا

ً
 بـــه دوليـــا

ً
 ويحكمـــه أبنـــاؤه، ومعترفـــا

ً
ومســـتقال

وشـــعبه، وحـــدوده.

 فالوطـــن محتـــل، ونصـــف الشـــعب مهّجـــر ومهّمـــش، ومضطهـــد، وال توجـــد قوميـــة مـــن 
ً
أمـــا حاليـــا

القوميـــات غيـــر الفارســـية تتحكـــم فـــي أرضهـــا، وثرواتهـــا، وثقافتهـــا، وال تســـتطيع رفـــع علمهـــا علـــى 

ــا فـــي هـــذه  ــا أن تمـــارس حقوقهـــا القوميـــة املشـــروعة، واملعتـــرف بهـ أّي مـــن املؤسســـات، وال يحـــق لهـ

البقعـــة التـــي تعيـــش عليهـــا تلـــك القوميـــة  التـــي هـــي الوطـــن واألم بالنســـبة إلـــى كل قوميـــة، بـــل تتحكـــم 

فـــي هـــذه القومّيـــات زمـــرة معينـــة تفـــرض حكمهـــا، وســـيطرتها، ونفوذهـــا، بحيـــث اختنقـــت القوميـــات 

مـــن كل هـــذه املمارســـات الظاملـــة التـــي بعثـــرت الشـــعوب، وهّمشـــتها بمـــرور الزمـــن.

لتغييـــر  خططهـــا  بتطبيـــق  وبـــدأت 

بهـــا  يتعلـــق  مـــا  وكل  املنطقـــة  ديموغرافيـــة 

تتـــرك  ولـــم  وثقافـــة،  وجغرافيـــا،  تاريـــخ،  مـــن 

أّي رمـــز لهـــذه  القوميـــة لتحتفـــظ بـــه ليكـــون 

عـــدا  قوميـــة.  لـــكل   
ً
وحضاريـــا  

ً
تاريخيـــا  

ً
رمـــزا

وثـــروة  محتلـــة،  أرض  ســـوى  نملـــك  ال  أننـــا 

منهوبـــة، وَعلـــم يعيـــش فـــي قلوبنـــا ووجداننـــا، 

علـــى  يرفـــرف  أن  األيـــام  مـــن  يـــوم  فـــي  نأمـــل 

ارضنـــا املشـــروعة ضمـــن خريطـــة معتـــرف بهـــا 

، ومتفـــق عليهـــا مـــن قبـــل جيراننـــا, لـــذا 
ً
دوليـــا

 أن نتحـــد لنكـــون قـــوة 
ً
يتحتـــم علينـــا جميعـــا

بالقـــوة،  الحاكمـــة  الطغمـــة  بوجـــه  ضاربـــة 

وجهودنـــا  صفوفنـــا  ونوّحـــد  واالســـتبداد، 
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، أي كّل القوميـــات املهّمشـــة، ونعمـــل بالنقـــاط املشـــتركة التـــي تّوحدنـــا ضـــد العـــدو املحتـــل، 
ً
جميعـــا

ونتـــرك مـــا يفّرقنـــا، ويقـــّوي عدّونـــا، مثـــل الخالفـــات الجغرافيـــة، ومـــا يتعلـــق بهـــا. كمـــا يجـــب عـــدم 

اســـتخدام األلفـــاظ والكلمـــات التـــي تثيـــر حفيظـــة القوميـــة األخـــرى، والتمّســـك بالثوابـــت الوطنيـــة 

العـــدو  رســـمها  التـــي  والخرائـــط  األســـماء  وتـــرك  القوميـــات.  جميـــع  واحتـــرام  للجميـــع،  والقوميـــة 

وغيـــره، التـــي مـــن شـــأنها إثـــارة النعـــرات القوميـــة، وهـــذه النقطـــة بالـــذات ملصلحـــة العـــدو املحتـــل 

فرقتنـــا(. فـــي  وضعفنـــا  وحدتنـــا  فـــي  )قّوتنـــا 

وبهّمـــة األبطـــال األحـــرار مـــن الشـــعوب، إن شـــاء هللا، يتـــم تحريـــر البـــالد، وكل قوميـــة تؤّســـس 

هـــا بطـــرق عـــدة, قانونيـــة, جغرافيـــة, تاريخيـــة، 
ّ
كيانهـــا، وإن وجـــدت خالفـــات، أو إشـــكاالت يمكـــن حل

أو حتـــى تفاهميـــة. وهـــذه متداولـــة، وموجـــودة فـــي كل العالـــم الـــذي لـــه حـــدود مشـــتركة.

ألنهـــا  لنـــا،  املحتـــل  وضعهـــا  التـــي  التســـميات  عـــن  االبتعـــاد  الجميـــع  مـــن  نتمنـــى  الختـــام  وفـــي 

)بالفار�ســـي(،  العربـــي  الخليـــج  تســـمية  مـــن   
ً
حاليـــا نـــراه  مـــا  وهـــذا   ،

ً
واقعـــا تصبـــح  الزمـــن  بمـــرور 

واألحواز)باألهـــواز, خوزســـتان، أو عربســـتان(، وكثيـــر مـــن املـــدن تغيـــرت أســـماؤها، نرجـــو مـــن أبنـــاء 

يخصهـــم. ومـــا  لبلدانهـــم،  التاريخيـــة  بأســـمائهم  يتمســـكوا  ان  الشـــعوب 

والســـعي بـــكل حـــزم وجديـــة، لتفكيـــك الخريطـــة ملـــا تســـمى إيـــران, لتحصـــل الشـــعوب علـــى حقوقهـــا 

  الوقـــوف بجانـــب بعضنـــا 
ً
القوميـــة، والعيـــش بكرامـــة فـــي بلدانهـــم األصليـــة. وهـــذا يتطلـــب منـــا جميعـــا

، ومـــؤازرة االنتفاضـــات، واملقاومـــات فـــي كل بقعـــة مـــن بلداننـــا املســـروقة، وهـــذا أقـــوى ســـالح 
ً
بعضـــا

لتفكيـــك القـــدرة البوليســـية القمعيـــة، وال نتـــرك املحتـــل ينفـــرد بشـــعب تلـــو اآلخـــر، والبقيـــه تتفـــرج .

وال نن�ســـى أن املحتـــل لديـــه آليـــات عســـكرية أكثـــر وأقـــوى منـــا، وكذلـــك عمـــالؤه مـــن هـــذه الشـــعوب 

ال تقـــل أهميتهـــم عـــن آلتـــه العســـكرية، ولكـــن بعـــون هللا، قوتنـــا بإيمننـــا، وعدالـــة قضايانـــا، وإن شـــاء 

هللا يكـــون النصـــر حليفنـــا. 

)الحق يعلو وال يعلى عليه(

محمود بشاري الكعبي 

2016/2/25
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خبراء ووعاظ ومشايخ لـ »الرياض«: أجندة اإلعالم املعادي لها »حاجة في نفس يعقوب«

اململكـــة تســـتضيف ثالثـــة مالييـــن حـــاج ومعتمـــر وتســـّهل خدماتهـــم بينمـــا دول الغـــرب عجـــزت 

عـــن اســـتيعاب 120 ألـــف مهاجـــر

د. علي القحيص

    كلمـــا مـــّر عـــارض كبيـــر، أو صغيـــر، فـــي اململكـــة العربيـــة الســـعودية، أو دول الخليـــج، ســـواء كان 

ـــل لهـــا، كأنـــه يترّصـــد األخطـــاء، ســـواء كانـــت 
ّ
حادثـــة طبيعيـــة، أو غيرهـــا فـــرح بهـــا اإلعـــالم املعـــادي، وهل

 هـــذه الحادثـــة، أو تلـــك، ليوظفهـــا فـــي أجنداتـــه الخبيثـــة املســـعورة، 
ً
بقصـــد، أو بغيـــر قصـــد، مســـتغال

ـــق عليهـــا أخطـــاءه، ويرميهـــا علـــى اآلخريـــن، وهـــذا ديـــدن الحاقديـــن، والفاشـــلين، واملفلســـين 
ّ
وليعل

فـــي  الكبيـــرة ويعملـــون علـــى إحباطهـــا وتشـــويه معانيهـــا ويعملـــون  املبـــادرات  عـــن  الذيـــن يعجـــزون 

الخفـــاء والظـــالم. 

الفريـــق ضاحـــي خلفـــان: الذيـــن يريـــدون تدويـــل الحـــج، ملـــإذا ال ينظمـــون حمالتهـــم مـــن دون أن 

تقـــع لديهـــم أخطـــاء؟

علماء ومشـــايخ: ال يجوز التشـــفي من األموات واســـتخدام املأســـاة اإلنســـانية ألغراض سياســـية 

مشبوهة

ومـــا حصـــل فـــي تدافـــع الحجـــاج فـــي مشـــعر منـــى، وراح ضحيتـــه أكثـــر مـــن 700 حـــاج، أمـــر ليـــس 

 ومســـلمين، بغـــض النظـــر عـــن جنســـياتهم، ومذاهبهـــم، 
ً
، أو يســـتهان بـــه كـــون الضحايـــا بشـــرا

ً
ــا هّينـ

وأعمارهـــم، وال أحـــد ينكـــر مشـــاعر أهلهـــم، وذويهـــم، وربمـــا البعـــض يهنئهـــم، ويغبطهـــم ألنهـــم القـــوا 

ربهـــم وهـــم باإلحـــرام، مكّبريـــن، وملّبيـــن، وهـــذه أمنيـــة كل مســـلم فـــي العالـــم، ولكـــن الخطـــأ مرفـــوض، 

 لضيـــوف الرحمـــن 
ً
مهمـــا كان حجمـــه، وأهميتـــه، وقـــد حبـــا هللا اململكـــة وقادتهـــا بـــأن يكونـــوا خدامـــا

الذيـــن يأتـــون مـــن كل فـــج عميـــق، وهـــو كـــرم مـــن هللا لتكريـــم هـــذه البـــالد فـــي خدمـــة العبـــاد املســـلمين 

فـــي هـــذه البقعـــة الطاهـــرة. 

نســـتغرب مـــن اإلعـــالم املضـــاد واملغـــرض الـــذي يشـــّوه الحقائـــق ويصطـــاد فـــي املـــاء العكـــر، ويتشـــفى 

 
ً
 لطـــرق تفـــادي مثـــل هـــذه الحـــاالت، خيـــرا

ً
 مـــن أن يترّحـــم علـــى املوتـــى، ويضـــع حلـــوال

ً
فـــي املآ�ســـي بـــدال

مـــن أن يـــذر امللـــح علـــى الجـــرح، ويصـــّب الزيـــت علـــى النـــار، ويؤجـــج الصـــراع املذهبـــي والطائفـــي، 
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ويـــزرع الفرقـــة بيـــن املســـلمين، ويشـــمت باملوتـــى ويجـــرح، مشـــاعر أهلهـــم وذويهـــم بـــكالم مســـموم، 

 عـــن الحقيقـــة والواقـــع، مســـتغال هـــذه املأســـاة اإلنســـانية وهـــي »لحاجـــة فـــي نفـــس يعقـــوب«. 
ً
بعيـــدا

 علـــى مـــا حصـــل: »يعجبـــك الحوثيـــون عندمـــا 
ً
وقـــال الخبيـــر اإلعالمـــي اليمنـــي محمـــد الربـــع معلقـــا

يتحدثـــون عـــن الفشـــل فـــي تأميـــن وإدارة الحـــج، وهـــم نفســـهم الذيـــن لـــم يســـتطيعوا تأميـــن الصـــالة 

 فـــي جامـــع البليلـــي، حيـــث قتـــل نصفهـــم، فكيـــف لـــو كانـــوا هـــم مـــن 
ً
فـــي اليـــوم نفســـه لخمســـين نفـــرا

يديـــرون شـــؤون أكثـــر مـــن مليونـــي مصـــّلٍ وحـــاج، وفـــي مـــكان واحـــد؟ مليونـــان تتـــم إدارتهـــم، وتســـيرهم 

بالحســـنى، وحســـن املعاملـــة وال تســـتخدم معهـــم أّي وســـيلة عنـــف، فيمـــا الحوثيـــون قتلـــوا اثنيـــن، 

وهـــم فقـــط يصلحـــون الطابـــور فـــي مصلحـــة الجـــوازات. للتذكيـــر فقـــط، أول جريمـــة قتـــل داخـــل 

مســـجد فـــي التاريـــخ اإلســـالمي قـــام بهـــا أبـــو لؤلـــؤة املجو�ســـي، حيـــن قتـــل الفـــاروق عمـــر بـــن الخطـــاب، 

وأّول اســـتهداف ملكـــة باملتفجـــرات كان فـــي عـــام 1986 ميـــالدي، حيـــن قبـــض علـــى حجـــاج إيرانييـــن 

وبحوزتهـــم 200 كيلوغـــرام مـــن مـــادة »تـــي إن تـــي« شـــديدة االنفجـــار، كانـــت كافيـــة لتدميـــر مالمـــح 

الحـــرم املكـــي بالكامـــل ثـــم تفجيـــر جســـرين للمشـــاة اســـتهدف الحجـــاج عـــام 1989 ميـــالدي، واتضـــح 

وقـــوف ســـفارة إيـــران بالكويـــت وراء العمليـــة، وللعلـــم، مـــا زال علمـــاء إيـــران يفتـــون بأنـــه: ال حـــّج إال 

فـــي كربـــالء، ومـــات الخمينـــي وهـــو رافـــض أن يحـــّج بمكـــة، الالفـــت فـــي حـــج هـــذا العـــام )2016( ظهـــور 

حفنـــة تهتـــف »لبيـــك يـــا حســـين«، وأّمـــة تقـــول: »لبيـــك اللهـــم لبيـــك«. 

 علـــى 
ً
الفريـــق ضاحـــي خلفـــان تميـــم نائـــب رئيـــس األمـــن العـــام فـــي دبـــي، قـــال لـ«الريـــاض«، معلقـــا

الحمـــالت املســـعورة ضـــد اململكـــة: »هنـــاك حمـــالت مســـعورة، ومغرضـــة ضـــد الســـعودية، ودول 

الخليـــج، مـــن دول حاقـــدة، وحاســـدة ال تريـــد للملكـــة واملنطقـــة الخيـــر وهـــي متوتـــرة ومتشـــنجة وترمـــي 

 تذليـــل الصعـــاب وتبســـيطها والجهـــود الجبـــارة التـــي تقـــوم بهـــا 
ً
أخطاءهـــا علـــى اآلخريـــن. الننكـــر أبـــدا

، فأذهلنـــي مـــا وجـــدت مـــن 
ً
 ومعتمـــرا

ً
اململكـــة لخدمـــات الحجيـــج، وأنـــا ذهبـــت أكثـــر مـــن مـــرة حاجـــا

حســـن نظافـــة وتنظيـــم، أمـــا الـــذي يريـــد أن يـــدّول إدارة الحـــج فهـــذا املـــكان الطاهـــر ال يجـــوز تدويلـــه 

العتبـــارات إســـالمية ودوليـــة معروفـــة، لهـــا ضوابـــط قانونيـــة وشـــرعية ال يقبـــل املســـاس بهـــا، ومـــن 

 فعليـــه أن يضبـــط إدارة حملتـــه هـــو، فعندمـــا تمنـــح اململكـــة لـــه 
ً
يريـــد أن يـــدّول مـــكان الحـــج مثـــال

كيفيـــة إدارة حملتـــه، والتصـــرف فـــي حجاجـــه، فلمـــإذا تقـــع عنـــده أخطـــاء وهـــو مســـؤول عـــن كـــم فـــرد 

فـــي حملتـــه، فمـــا بالـــك إذا أدار أكثـــر مـــن مليونـــي حـــاج فـــي وقـــت واحـــد، ومـــكان واحـــد؟ وقـــد الحظنـــا 
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ً
أنـــه عندمـــا تجتمـــع كتـــل بشـــرية تحـــدث الحـــوادث بســـبب خطـــأ بشـــري بســـيط فـــي أي مـــكان، فمثـــال

شـــاهدنا أن الشـــيعة ذهبـــوا إلـــى زيـــارة املراقـــد الشـــيعية فـــي العـــراق حســـب معتقداتهـــم، وتزاحمـــوا فـــي 

الطريـــق علـــى جســـر، ومـــات 100 ألـــف منهـــم وقـــس علـــى ذلـــك، أكـــرر أنـــه مـــن يريـــد التدويـــل فعليـــه 

أن ينظـــم نفســـه أوال«. 

وتحـــدث الشـــيخ د. عزيـــز بـــن فرحـــان العنـــزي، مديـــر مكتـــب التوعيـــة واإلرشـــاد فـــي دبـــي، قائـــال: 

»ال شـــك فـــي أن مـــا جـــرى إنمـــا هـــو بتقديـــر، ومـــن تأمـــل فـــي هـــذه الحادثـــة يجـــد أنهـــا اشـــتملت علـــى 

حكـــم كثيـــرة، منهـــا كشـــف حـــال الشـــانئين املبغضيـــن مـــن الذيـــن يترّبصـــون باألمـــة الدوائـــر، وفضـــح 

مكنونـــات صدورهـــم، وخفايـــا ضمائرهـــم، حينمـــا يســـتثمرون مثـــل هـــذه الحـــوادث املؤملـــة إلشـــباع 

نفوســـهم املريضـــة. 

مـــن جانبـــه، قـــال جميـــل املرشـــد، املحامـــي اليمنـــي املقيـــم فـــي اإلمـــارات: »إن مـــا تقـــوم بـــه اململكـــة 

، كمـــا شـــاهدنا علـــى مـــرور الســـنوات املاضيـــة، وكان عـــدد 
ً
مـــن خدمـــات ســـخية ال أحـــد ينكـــره أبـــدا

منطقـــة محصـــورة. وال  فـــي  حـــاج  ثالثـــة مالييـــن  تتصـــور  فكيـــف  العـــام،  هـــذا  مـــن  أكثـــر  الحجـــاج 

 ،
ً
نســـتغرب الحملـــة املغرضـــة مـــن قبـــل اإلعـــالم املعـــادي الحاســـد الـــذي ال يريـــد لهـــذه املنطقـــة خيـــرا

فهـــو معـــروف بحقـــده وحســـده ونكرانـــه للجميـــل. 

وقـــال الشـــيخ تركـــي الشـــمري مـــن اإلمـــارات: »عندمـــا تخلـــت بعـــض الـــدول عـــن أبنائهـــا، واجتمعـــت 

أوروبـــا لتناقـــش شـــأن 120 ألـــف مهاجـــر، وجدنـــا أن اململكـــة اســـتقبلت مليونيـــن ونصـــف املليـــون 

الجـــئ ســـوري، وعّدلـــت أوضـــاع نصـــف مليـــون يمنـــي. 

فـــي الشـــأن السيا�ســـي لـ«الريـــاض«: »إن االســـتغالل  وقـــال اإلعالمـــي أحمـــد العســـكري، باحـــث 

حجـــم  بقـــّوة،  يعكـــس  املقّدســـة  املشـــاعر  فـــي   
ً
مؤخـــرا حدثـــت  التـــي  األخيـــرة  للحـــوادث  اإلعالمـــي 

اإلعالميـــة. حتـــى  وماكيناتهـــا  الطائفيـــة،  واألنظمـــة  القـــوى  لـــه  الـــذي وصلـــت  اإلفـــالس  ومســـتوى 

وصـــل الحـــال ببعـــض وســـائل اإلعـــالم الناطقـــة بالفارســـية، وتلـــك التـــي تـــدور فـــي فلـــك السياســـات 

مـــن  التـــي راح ضحيتهـــا العشـــرات  بـــث مشـــاعر التشـــفي حتـــى بالحـــوادث األليمـــة  إلـــى  اإليرانيـــة، 

حجـــاج بيـــت هللا الحـــرام. ولـــو اســـتعرضنا علـــى عجالـــة بعـــض حـــوادث التدافـــع التـــي حصلـــت فـــي 

مناســـبات دينيـــة مختلفـــة خـــالل 15 ســـنة األخيـــرة، الكتشـــفنا أن اآلالف مـــن الضحايـــا ذهبـــوا فـــي 

حـــوادث مماثلـــة، ومـــن جميـــع الديانـــات واملذاهـــب، مـــن حادثـــة كيـــرا الهنديـــة التـــي راح ضحيتهـــا 
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أكثـــر مـــن 110 مـــن الهنـــدوس لـــدى تأديتهـــم طقوســـهم فـــي معبـــد هندو�ســـي عـــام 2011، ومـــا يحـــدث 

 خـــالل الزيـــارات ملرقـــد اإلمـــام الرضـــا فـــي إيـــران، ومراقـــد أهـــل البيـــت فـــي العـــراق، حيـــث عـــادة 
ً
ســـنويا

مـــا تفقـــد قـــوى األمـــن والجهـــات املنظمـــة للزيـــارات الســـيطرة علـــى الحشـــود مـــا يخلـــف العشـــرات، 

 املئـــات مـــن الضحايـــا. وبالعـــودة إلـــى طريقـــة تعاطـــي وســـائل اإلعـــالم املرتبطـــة واملمولـــة مـــن 
ً
وأحيانـــا

نظـــام واليـــة الفقيـــه اإليرانـــي الـــذي يفتـــرض أنـــه نظـــام إســـالمي، نجـــد أن اســـتغالل الحـــوادث األخيـــرة 

التـــي تســـببت بســـقوط عشـــرات الحجـــاج ذهـــب إلـــى أبعـــد ممـــا ينبغـــي، وتحـــول إلـــى محـــاوالت فاشـــلة 

 مـــن الترحـــم علـــى أرواح الشـــهداء، والشـــد 
ً
لبـــث ســـموم الفرقـــة واالختـــالف كعـــادة نظـــام إيـــران، بـــدال

مـــن أزر األمـــة اإلســـالمية فـــي مصابهـــا. كمـــا أن اإللقـــاء بالالئمـــة علـــى الســـعودية فـــي وســـائل اإلعـــالم 

اإليرانيـــة، يعكـــس املرامـــي الســـتغالل حادثـــة مفجعـــة ألغـــراض سياســـية ال تخفـــى علـــى الشـــارع 

اإلســـالمي«. 

مـــن جانبـــه، تحـــدث إلينـــا علـــي الزكـــري، خبيـــر وإعالمـــي يمنـــي مقيـــم فـــي اإلمـــارات: بدايـــة ال يســـعنا 

إال أن نتقـــدم بأحـــر التعـــازي إلـــى أَســـر شـــهداء حادثـــة التدافـــع، ونترحـــم علـــى الشـــهداء، وندعـــو هللا 

بالشـــفاء العاجـــل للجرحـــى .. كمـــا أعـــزي خـــادم الحرميـــن، وقيـــادة اململكـــة فـــي هـــذا املصـــاب الجلـــل.. 

أمـــا مـــا حـــدث مـــن تدافـــع فإنـــه إمـــا أن يكـــون نتيجـــة ألحـــد األســـباب التاليـــة أو كلهـــا مجتمعـــة: 

الســـبب األول وهـــو أمـــر مرجـــح، أن تكـــون الحادثـــة املؤســـفة تمـــت بفعـــل فاعـــل لحاجـــة فـــي نفـــوس 

 وإذا مـــا أمعّنـــا النظـــر بـــردود 
ً
بعـــض الجهـــات املريضـــة التـــي تترّبـــص باململكـــة وباملســـلمين عمومـــا

الفعـــل الســـريعة التـــي ظهـــرت بعـــد اإلعـــالن عـــن الحادثـــة مباشـــرة مـــن قبـــل إيـــران واملناصريـــن لهـــا فـــي 

 أن هنـــاك أيـــادَي 
ً
عاملنـــا العربـــي، وذلـــك التشـــفي الدنـــيء، واالســـتثمار الحقيـــر للحادثـــة، نـــدرك فعـــال

خفيـــة تحللـــت مـــن كل القيـــم واألخـــالق، ومـــن األعـــراف واملواثيـــق الدينيـــة واإلنســـانية، لتتســـبب 

بمـــا حـــدث، ال ل�ســـيء إال لتجـــد ثغـــرة تنفـــث مـــن خاللهـــا ســـمومها علـــى اململكـــة وقيادتهـــا. 

الســـبب الثانـــي، هـــو الجهـــل، فنحـــن نعلـــم أن مئـــات اآلالف مـــن حجـــاج بيـــت هللا الحـــرام يأتـــون 

 منهـــم أن ال رمـــي 
ً
مـــن مجتمعـــات يغلـــب عليهـــا الجهـــل، مـــا يجعلهـــم يتدافعـــون فـــي لحظـــة معينـــة ظنـــا

بعدهـــا. 

، عـــدم تقيـــد بعـــض الحجـــاج وحمـــالت الحـــج بالتعليمـــات التـــي 
ً
الســـبب الثالـــث، وهـــو مهـــم جـــدا

 فـــي مـــا يتعلـــق بالرمـــي. 
ً
تصـــدر إليهـــم مـــن إدارة الحـــج، خصوصـــا
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 جبـــارة فـــي ســـبيل تأميـــن حجـــاج البيـــت، وتســـهيل أمـــور 
ً
لقـــد بذلـــت اململكـــة، وال تـــزال، جهـــودا

 مـــا يتعلـــق بالبنـــي 
ً
 لتلـــك الجهـــود، خصوصـــا

ً
الحـــج، واإلنســـان املنصـــف البـــد أن ينحنـــي احترامـــا

 فـــي 
ً
التحتيـــة، والخدمـــات، ومـــع ذلـــك فـــإن إدارة، والســـيطرة علـــى أكثـــر مـــن مليونـــي حـــاج يظـــل أمـــرا

 عندمـــا تتـــم تلـــك العمليـــة بشـــكل إنســـاني ليـــس فيـــه أّي نـــوع مـــن أنـــواع 
ً
غايـــة الصعوبـــة، خصوصـــا

الجبـــر، أو القهـــر، أو اســـتخدام القـــوة إلجبـــار أولئـــك الذيـــن يرفضـــون االلتـــزام باللوائـــح والنظـــم 

املعـــدة لتنظيـــم الحـــج فـــي مختلـــف مراحلـــه. 

لـــه  تتعـــرض  مـــا  »إن  البحريـــن:  مملكـــة  مـــن  االســـتراتيجي  الخبيـــر  الدوســـري  أحمـــد  د.  وقـــال 

غيـــر  واملســـلمين،  العـــرب  علـــى  حاقـــدة  دول  مـــن  ومشـــبوهة  مســـعورة  حملـــة  مـــن  الســـعودية 

ــاء وقـــدر، أو خطـــأ  مســـتغرب، لكـــن القافلـــة ستســـير، ومـــا حصـــل فـــي حادثـــة تدافـــع الحجـــاج قضـ

بشـــري قـــد يحصـــل فـــي أي تجمـــع كثيـــف، فمـــا بالـــك بمالييـــن الحجـــاج يجتمعـــون فـــي مســـاحة أرض 

توقيـــت واحـــد«.  فـــي  واحـــدة ويتحركـــون 

»ال  اإلمـــارات:  فـــي  يعمـــل  الـــذي  الشـــمري  فيصـــل  األردنـــي  اإلعالمـــي  الخبيـــر  قـــال  جانبـــه،  مـــن 

نســـتغرب الحملـــة املســـعورة ضـــد اململكـــة ودول الخليـــج، فهـــي باتـــت واضحـــة للعيـــان، والعاقـــل 

املحـــوري  دورهـــا  عـــن  اململكـــة  لثنـــي  والحاســـدة  املغرضـــة  وأجنداتهـــا  ورســـالتها،  فحواهـــا،  يـــدرك 

واملؤثـــر، فهـــي تحـــاول الصيـــد فـــي املـــاء العكـــر فـــي أي قطـــع بســـيط، أو غفـــوة، وهـــذا عجـــز، ويـــدّل 

الخليـــج«.  اململكـــة ودول  املبّيتـــة ضـــد  الحقـــد والكراهيـــة والضغائـــن  علـــى 

وتحـــدث إلينـــا الخبيـــر فـــي الشـــؤون اإليرانيـــة األســـتاذ محمـــود الكعبـــي، األميـــن العـــام الســـابق 

 علـــى مـــا حـــدث: »إن هـــذا االتهـــام ضـــد اململكـــة ليـــس بجديـــد 
ً
للجبهـــة العربيـــة لتحريـــر األحـــواز معلقـــا

الوســـائل  كل  اســـتخدموا  حيـــث  الفارســـية،  غيـــر  الشـــعوب  علـــى  لســـيطرتهم  األولـــى  األيـــام  منـــذ 

املتاحـــة لهـــم، مـــن إعـــالم، ومؤسســـات، وعمـــالء فـــي الـــدول العربيـــة، بحجـــة أن اململكـــة غيـــر قـــادرة 

علـــى إدارة، وتنظيـــم مناســـك الحـــج، ويجـــب أن تخضـــع إدارة الحـــج للجنـــة إســـالمية برئاســـتهم، 

وهـــذا هـــو املشـــروع القديـــم الجديـــد للســـيطرة الكاملـــة علـــى املنطقـــة. والـــكل يعـــرف فـــي كل عـــام أن 

الحجـــاج الفـــرس، وأغلبيتهـــم مـــن الحـــرس والبســـيج التابـــع لواليـــة الفقيـــه وحلفاءهـــم مـــن بعـــض 

الـــدول العربيـــة، يرفعـــون شـــعارات منافيـــة لهـــذا اليـــوم املقـــدس، وهنـــاك كثيـــر مـــن األعمـــال قامـــوا 

بهـــا. ومـــن هنـــا يجـــب علـــى كل املســـلمين فـــي العالـــم الوقـــوف بوجـــه هـــذه العصابـــة اإلرهابيـــة التـــي 
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تحـــاول املســـاس بهـــذه األماكـــن املقدســـة، حيـــث إنـــه واجـــب علـــى كل مســـلم أن يدافـــع وبشـــدة، عـــن 

ضيـــوف الرحمـــن، والحفـــاظ علـــى ســـالمتهم. وهللا يخيـــب آمـــال األشـــرار، ويـــرد كيدهـــم فـــي نحورهـــم. 

نحـــن نســـتغرب مـــأن الـــدول األوروبيـــة تفشـــل فـــي اســـتقبال 120 ألـــف مهاجـــر عربـــي، وال تســـتطيع 

إيواءهـــم واســـتيعابهم، بينمـــا اململكـــة العربيـــة الســـعودية تســـتقبل كل عـــام أكثـــر مـــن مليونـــي حـــاج 

فـــي تاريـــخ ويـــوم ومـــكان محـــدد«.
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 شخصيات في التاريخ 

بـــو علـــوان، وهـــو رجـــل عربـــي، قومـــي التوجـــه،  الشـــهيد البطـــل حســـين ما�ضـــي حســـن آل 

منـــذ نعومـــة أظفـــاره النضـــال األحـــوازي  فـــي  انخـــرط 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
الشهداء األكرم منا جميعا

نبذه عن حياة الشهيد البطل حسين ما�سي حسن آل بو علوان الطرفي رحمه هللا.

ولـــد الشـــهيد عـــام 1950 فـــي مدينـــة البســـيتين العربيـــة، إحـــدى مـــدن األحـــواز، مـــن عائلـــة عربيـــة 

عريقـــة، متمســـكة بعروبتهـــا ونضالهـــا. متـــزوج ولـــه ثالثـــة أطفـــال، ولـــدان وبنـــت.

الشـــهيد البطـــل منـــذ نعومـــة أظفـــاره يعمـــل للقضيـــة األحوازيـــة بـــكل اإلمكانـــات والظـــروف املتاحـــة 

لـــه .

غـــادر مدينـــة األحـــواز إلـــى الكويـــت، وعمـــل فـــي حقـــل اإلعـــالم كـــي يتمكـــن أن يثقـــف نفســـه بالثقافـــة 

العربيـــة التـــي حـــرم منهـــا أبنـــاء وطنـــه.

، تشهد له ساحات القتال مع الفرس.. أعداء أمته.
ً
، شجاعا

ً
، متواضعا

ً
كان الشهيد كريما

بيتُه مفتوح لكل ابناء األحواز، ال يبخل عليهم ب�سيء، و معروف بالتزامه، ووفائه، وإخالصه .

 فـــي صفـــوف الجبهـــة، 
ً
 فعـــاال

ً
منـــذ انبثـــاق الجبهـــة العربيـــة لتحريـــر األحـــواز كان الشـــهيد عنصـــرا

بالحنكـــة  ويتميـــز  اإلقنـــاع،   علـــى  القـــدرة  لـــه   .
ً
سياســـيا  

ً
ومربيـــا  ،

ً
ومعلمـــا  ،

ً
ومثقفـــا  ،

ً
فـــذا  

ً
ومقاتـــال

السياســـية.

تبـــوأ مناصـــب عـــدة حتـــى وصـــل إلـــى منصـــب أميـــن عـــام الجبهـــة العربيـــة لتحريـــر األحـــواز. وهـــذا 

مـــا غـــاظ األعـــداء، وأفـــرح االصدقـــاء. ولكـــن الزمـــرة الضالـــة مـــن اعـــداء اإلنســـانية  كانـــت تخطـــط 

شـــخص  باملناضـــل  الدنـــيء  العمـــل  هـــذا  ونفـــذ  األبطـــال،  األحـــواز  أبنـــاء  مـــن  املناضليـــن  الغتيـــال 

مأجـــور مـــن قبـــل النظـــام الخمينـــي، ومـــع األســـف، كان الشـــهيد وعائلتـــه يعطفـــون عليـــه ويرعونـــه، 

يدخـــل بيتهـــم، ويـــأكل معهـــم، فوصلـــت الخّســـة والخيانـــة والغـــدر بهـــذا الفـــرد الجبـــان )العميـــل 

اســـكندر يعقـــوب( أن يطلـــق النـــار علـــى شـــهيد األحـــواز أمـــام بيتـــه أثنـــاء عودتـــه مـــن عملـــه عـــام 

.
ً
1991 فخســـرته الجبهـــة، وخســـره األحوازيـــون جميعـــا
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لقـــد قابـــل هـــذا القاتـــل اللئيـــم اليـــد التـــي امتـــدت لـــه، وانتشـــلته مـــن الفقـــر والضيـــاع، واحترمتـــه، 

باللئـــم والخســـة، وصـــدق الشـــاعر إذ قـــال:

 إذا أنت أكرمت الكريم ملكتُه        وإن أنت أكرمت اللئيم تمّردا

ولكـــن فعلتـــه الدنيئـــة لـــم تمـــر عليـــه بخيـــر وســـالم، كمـــا كان يعتقـــد، هـــو وعصابتـــه, فقـــد نـــال 

جـــزاء فعلتـــه القـــذرة مـــن قبـــل أبنـــاء األحـــواز الذيـــن ال يضّيعـــون حقهـــم مهمـــا طـــال الزمـــن.

خطـــاه،  علـــى  الســـير  علـــى  األحوازييـــن  الشـــباب  وإلصـــرار  عـــزم  زاد  حســـين  البطـــل  واستشـــهاد 

ألـــف  فأنبتـــت  الطيبـــة،  األرض  بدمائـــه  روى   
ً
غاليـــا  

ً
عزيـــزا فقدنـــا  لقـــد  املصاعـــب،  كل  وتخطـــي 

العربـــي. لألحـــواز  فـــداء  دربـــه،  علـــى  يســـيرون  بطـــل  والـــف  مناضـــل، 

محمود بشاري الكعبي 
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ومن االسماء الوطنية البارزة الشهيد املناضل السيد طعمة حبيب بركة الهاشمي 

                            بسم هللا الرحمن الرحيم

الجود بالنفس أسمى غاية الجود

الشهيد املناضل السيد طعمة حبيب بركة الهاشمي.

 في عهد الشاه املقبور.
ً
أحد الشباب املناضلين األحوازيين، كان مسجونا

بصفـــوف  التحـــق  ثـــم  ســـراحه،  أطلـــق  الشاهنشـــاهية  اإلمبراطوريـــة  الحكومـــة  ســـقوط  وأثنـــاء 

رفاقـــه  مـــع  بطوليـــة  عمليـــات  عـــدة  فـــي  شـــارك  األســـود،  األربعـــاء  يـــوم  وبعـــد  األحوازييـــن.  الثـــوار 

. املناضليـــن  األحوازييـــن 

وأثنـــاء الحـــرب العراقيـــة اإليرانيـــة كان ضمـــن الشـــباب األحوازييـــن الذيـــن خاضـــوا املعـــارك مـــع 

الجيـــش العراقـــي البطـــل، وحيـــن تـــم تحريـــر أجـــزاء مـــن دولـــة األحـــواز املحتلـــة مـــن قبـــل الفـــرس، بمـــا 

 إلـــى ســـطح 
ً
 منـــه، ومـــن رفاقـــه صعـــدوا جميعـــا

ً
 وفرحـــا

ً
فـــي ذلـــك مدينـــة املحّمـــرة الباســـلة, وابتهاجـــا

فـــي أول مدينـــة  قائمقاميـــة املحّمـــرة، وانـــزل الشـــهيد املناضـــل علـــم الفـــرس، ورفـــع علـــم األحـــواز 

املناضلـــون  ينســـاه  ولـــن  الجميـــع،  لـــه  يشـــهد  العظيـــم  التاريخـــي  الحـــدث  أحوازيـــة محـــررة، وهـــذا 

الشـــرفاء األحوازيـــون والعـــرب الذيـــن شـــاركوا فـــي تحريـــر املحمـــرة التـــي توحـــدت األمـــة العربيـــة بدمـــاء 

أبنائهـــا علـــى أرض عربيـــة مغتصبـــة مـــن قبـــل الـــّد أعـــداء العروبـــة واإلســـالم. وكان أول علـــم احـــوازي 

يرفـــرف فـــي ســـماء املحّمـــرة املحـــررة، وهتـــف مـــن كان حولـــه مـــن الشـــباب املناضليـــن، واســـتمروا 

بهـــذا الفـــرح الغامـــر، وهـــذه اللحظـــة التـــي ال تعـــوض، حيـــث إنهـــم يـــرون وألول مـــرة، كيـــف أن العلـــم 

األحـــوازي يرفـــرف علـــى ربـــوع وطنهـــم املحتـــل بعـــد تحريـــر هـــذا الجـــزء املقـــدس منـــه.

أخذتهـــم العاطفـــة والفرحـــة تغمرهـــم, واســـتمروا باألهازيـــج والهوســـات وهـــذا لـــم يـــرق للعـــدو، 

فقـــد كمـــن لهـــذا البطـــل قنـــاص فار�ســـي مـــن الضفـــة املقابلـــة للمحمـــرة )كـــوت الشـــيخ( التـــي كان 

بعـــض مـــن فلـــول الفـــرس متواجديـــن فيهـــا، ولألســـف الشـــديد أصابـــه فـــي عمـــوده الفقـــري وســـقط 

هـــذا البطـــل الشـــاب، ونقلـــه رفاقـــه إلـــى مركـــز الطبابـــة امليدانيـــة، وتـــم نقـــل إلـــى املستشـــفى لعالجـــه، 

 طريـــح 
ً
وتنقـــل بعدهـــا فـــي عـــدة مستشـــفيات، ولألســـف لـــم يشـــف مـــن إصابتـــه، وأصبـــح مشـــلوال

 حولـــه، وإلـــى جانبـــه 
ً
الفـــراش. ولـــم تتخـــّل عنـــه الجبهـــة ورفـــاق دربـــه مـــن الشـــرفاء، إذ كانـــوا دائمـــا

لتلبيـــة طلباتـــه, وقـــد كتـــب قصائـــد عـــدة وهـــو علـــى الفـــراش، وكان ذكـــر األحـــواز ال يفـــارق لســـانه.
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فـــي مدينـــة املحمـــرة، ولكـــن  إلـــى جـــوار ربـــه عـــام 1989. وكانـــت وصيتـــه أن يدفـــن  انتقـــل  وقـــد 

شـــهداء  مقبـــرة  فـــي  دفـــن  وقـــد  هنـــاك،  بدفنـــه  تســـمح  لـــم  لألســـف،  والســـيئة  القاســـية  للظـــروف 

األشـــرف.  النجـــف  مدينـــة  فـــي  األحـــواز 

وأبنـــاء شـــعبه.  لبلـــده  الوفـــاء واإلخـــالص  فـــي  ذاتهـــا  بحـــد  الشـــهيد مدرســـة  املناضـــل  هـــذا  وكان 

جناتـــه. فســـيح  وأســـكنه  رحمتـــه،  بواســـع  هللا  تغمـــده 

 
ً
 وأطفـــاال

ً
 وشـــيوخا

ً
ياشـــهيدنا البطـــل اســـمك مكتـــوب فـــي التاريـــخ، وفـــي قلـــب كل األحوازييـــن، شـــبابا

 مـــن االحتـــالل، 
ً
ونســـاء، ألنـــك أول مـــن رفـــع علمنـــا، علـــم األحـــواز، فـــي أول مدينـــة بعـــد 55 عامـــا

 لـــك يـــا بطـــل، بشـــاهدتك، وبحـــق تســـتحق لقـــب حامـــل لـــواء 
ً
والظلـــم، واالضطهـــاد والحرمـــان. هنيئـــا

العـــز والكرامـــة، لـــواء الشـــرف األحـــوازي.

ونحـــن  األحـــد،  الواحـــد  بـــإذن  آت  والنصـــر  العربيـــة،  واألمـــة  األحـــواز،  يـــا شـــهداء  رحمكـــم هللا 

تـــراب الوطـــن.  لـــن نتخلـــى عـــن شـــبر واحـــد مـــن  نعاهدكـــم 

                                                            مع التقدير

محمود بشاري الكعبي
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إلى كل اإلخوة أعضاء، وكوادر، ومؤيدين، للجبهة العربية لتحرير األحواز األعزاء.

أرجـــو مـــن الجميـــع الترفـــع عـــن خـــوض الســـجاالت عبـــر التواصـــل االجتماعـــي بأســـماء وهميـــة. 

حينمـــا تحـــس الجبهـــة العربيـــة بخطـــر علـــى الشـــعب والوطـــن األحـــوازي مـــن أي جهـــة كانـــت تأخـــذ 

 
ً
علـــى عاتقهـــا  بشـــكل مباشـــر التوجيـــه  مـــن أجـــل مصلحـــة الوطـــن، وإذا اقتضـــت األمـــور تصـــدر بيانـــا

وتنشـــره علـــى كل وســـائل اإلعـــالم التـــي للجبهـــة عالقـــة بهـــا.

كنـــا نتمنـــى أن تكـــون هـــذه الوســـائل اإلعالميـــة التـــي  تتيـــح ألهلنـــا فـــي الداخـــل متابعتهـــا لخدمـــة 

قضيتهـــم وشـــّد، أزرهـــم ولرفـــع معنواياتهـــم، لتعريـــف العالـــم بعدالـــة نضالهـــم، وصمودهـــم داخـــل 

الوطـــن.

امـــا اليـــوم، ولألســـف، أصبحـــت هـــذه التقنيـــة يســـتخدمها ضعـــاف النفـــوس، وكّل مـــن هـــّب ودّب، 

بحّجـــة الحريـــة والديمقراطيـــة للتشـــهير باآلخريـــن وتشـــتيت الـــرأي العـــام عـــن قضيتنـــا األساســـية، 

وإحبـــاط عزائـــم أهلنـــا فـــي الداخـــل.

وهذه األعمال بالتأكيد تصّب في مصلحة املشروع الفار�سي العنصري.

نؤكـــد، ونحـــذر إخواننـــا فـــي الجبهـــة، عـــدم الـــرد علـــى أي جهـــة كانـــت حتـــى لـــو كان علـــى حســـابكم 

الخـــاص.

ونتمنـــى مـــن اإلخـــوة اإلعالمييـــن االلتـــزام بالحيـــاد كـــي يفّوتـــوا الفرصـــة علـــى محدثيهـــم باســـتهداف، 

جهـــة، أو شـــخص، أوديـــن، أو مذهـــب. كمـــا ال يفوتنـــا أن نثمـــن ونقـــدر املؤسســـات اإلعالميـــة، 

واإلخـــوة اإلعالمييـــن الشـــرفاء علـــى مـــا يبذلونـــه مـــن جهـــد إليصـــال صـــوت شـــعبنا املجاهـــد للدفـــاع 

عـــن قضيتـــه العادلـــة, ونتمنـــى مـــن رواد التواصـــل االجتماعـــي تعريـــة املحتـــل، وتوعيـــة الشـــعب الـــذي 

يـــرزح تحـــت االحتـــالل الغاشـــم.

لنرفع شعار:)الدين هلل و الوطن للجميع(.

مع فائق دعائي لكم بالتوفيق 

                                                       أخوكم 

                                                   محمود بشاري الكعبي

2016/4/30                                                    
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بسم هللا الرحمن الرحيم

االإخوة، واالخوات الحضور سالم هللا عليكم ورحمتُه وبركاتُه.

اســـمحوا لـــي أن أنقـــل إليكـــم تحيـــات إخواتكـــم، وإخوانكـــم أبنـــاء األحـــواز العربـــي املحتـــل الذيـــن 

 لحقوقهـــم املشـــروعة والعادلـــة، وهـــم صامـــدون 
ً
 ملموســـا

ً
، ودعمـــا

ً
 واضحـــا

ً
ينتظـــرون منكـــم موقفـــا

العنصريـــة  قبـــل  مـــن  املســـتهدفة  العربيواإلســـالمية  هويتهـــم  عـــن  وبإصـــرار  مدافعـــون  صابـــرون، 

الفارســـية.

أّيهـــا الســـادة الحضـــور، منـــذ األيـــام األولـــى لالحتـــالل ســـنة 1925 ونحـــن نناشـــد، ونســـتصرخ ضميـــر 

، ومـــن دون اســـتثناء، بغـــّض النظـــر عـــن إنتماءاتهـــم الحزبيـــة، أو الدينيـــة، لشـــد 
ً
أهلنـــا العـــرب جميعـــا

 تداعـــى ســـائر 
ً
أزرنـــا، والوقـــوف معنـــا فـــي محنتنـــا، إذ نحـــن كالجســـد الواحـــد إذا اشـــتكى منـــه عضـــوا

الجســـد بالســـهر والحمـــى.

بيـــن الطربـــوش  إن االحتـــالل الفار�ســـي لألحـــواز مشـــروع قديـــم جديـــد، قومـــي عنصـــري، ال فـــرق 

 قوميـــة، عنصريـــة حاقـــدة علـــى اإلنســـان 
ً
البهلـــوي، والعمامـــة الخمينيـــة جميعهـــم، يحملـــون أطماعـــا

العربـــي، وال يتوقـــف احتاللهـــم لالحـــواز، فحســـب، بـــل هدفهـــم الســـيطرة الكاملـــة علـــى الوطـــن العربـــي، 

مـــن مشـــرقه إلـــى مغربـــه، إلعـــادة إمبراطوريتهـــم التـــي يحلمـــون بهـــا، وجميعهـــم متفقـــون عليهـــا، حتـــى إن 

وجـــدت خالفـــات بينهـــم علـــى أموٍرأخـــرى، وهـــا نحـــن نشـــاهد تدخالتهـــم فـــي كثيـــر مـــن الـــدول العربيـــة، 

بصـــورة مباشـــرة، وغيـــر مباشـــرة، عـــن طريـــق عمـــالء لهـــم فـــي أحـــزاب ومنظمـــات وشـــخصيات سياســـية 

وإعالميـــة، ذات أفـــكار مذهبيـــة متطرفـــة، وإذ لـــم يتمكنـــوا مـــن الســـيطرة الكاملـــة، يزرعـــون البلبلـــة، 

ويبثـــون الفتنـــة والنفـــاق والتحريـــض بيـــن أبنـــاء الشـــعب العربـــي الواحـــد.

ر إخوتنـــا العـــرب مـــن الخطـــر الفار�ســـي، ومشـــروعه التوســـعي، 
ّ

ومنـــذ االحتـــالل ونحـــن ننبهـــه، ونحـــذ

ـــرات، أو لقـــاءات مـــع بعـــض الدبلوماســـيين والسياســـيين الذيـــن نلتقيهـــم، ولكـــن 
ّ

مـــن خـــالل رفـــع مذك

مـــع األســـف، الشـــديد لـــم تؤخـــذ علـــى محمـــل الجـــد، ولـــم يســـتوعبوا خطـــر الفـــرس علـــى الوطـــن العربـــي، 

عـــن  للدفـــاع  نـــة 
ّ
الكاذبـــة، واملبط الفـــرس  الجميـــع صـــّدق شـــعارات  فـــإن  واألمـــة اإلســـالمية. ولألســـف، 

 بأكملـــه، ويضطهـــده، ويدعـــي الدفـــاع عـــن شـــعب آخـــر كمـــا يصـــر 
ً
فلســـطين. كيـــف نثـــق ببلـــد يحتـــل شـــعبا

علـــى احتـــالل الجـــزر العربيـــة الثـــالث فـــي الخليـــج العربـــي؟ ويغضبـــون، ويهـــّددون العـــرب لنطقهـــم صفـــة 

)العربـــي( علـــى خليجهـــم العربـــي الـــذي هـــو عربـــي بضفتيـــه. أليســـت هـــذه ازدواجيـــة األنظمـــة الفارســـية؟
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 للجميـــع، ملـــا يقومـــون بـــه فـــي بلداننـــا العربيـــة. لـــم يحترمـــوا جيـــرة 
ً
واليـــوم، أصبـــح موقفهـــم مكشـــوفا

علنـــي،  وبشـــكل  الدوليـــة،  واملواثيـــق  األعـــراف  يلتزمـــوب  ولـــم  العربيـــة،  الـــدول  مـــن  جيرانهـــم  بعـــض 

 يصـــرح الساســـة وأصحـــاب القـــرار بأنـــه لـــوال نحـــن ملـــا تمكـــن األمريـــكان مـــن احتـــالل العـــراق، 
ً
يوميـــا

وأفغانســـتان، وارتفـــع صوتهـــم بالدفـــاع عـــن املظلوميـــن مـــن املذهـــب الشـــيعي العربـــي فـــي كل مـــكان، وهـــم 

 يذبحـــون األبريـــاء مـــن نســـاء وشـــيوخ وأطفـــال مـــن الشـــيعة غيرهـــم فـــي األحـــواز، ويســـلبون حريـــة 
ً
يوميـــا

 عـــن حقوقهـــم القوميـــة ،ويعيـــش 
ً
املواطـــن األحـــوازي، ويحرمونـــه مـــن أبســـط حقـــوق املواطنـــة، فضـــال

األحوازيـــون علـــى أرض مملـــوءة بالخيـــرات والثـــروات الطبيعيـــة، مـــن البتـــرول والغـــاز والثـــروات األخـــرى 

التـــي يتمتـــع بهـــا النظـــام الحاكـــم والشـــعب العربـــي األحـــوازي يعيـــش تحـــت خـــط الفقـــر، ويعانـــي اإلدمـــان 

 أرخـــص مـــن رغيـــف الخبـــز.
ً
املنظـــم  الـــذي توفـــره لـــه الســـلطة الحاكمـــة وبثمـــن بخـــس جـــدا

 غيـــر فارســـية، مثـــل 
ً
بـــالد فـــارس تحتـــل شـــعوبا فـــي  الســـاده الحضـــور، كمـــا تعلمـــون أن األنظمـــة 

العـــرب، واألكـــراد، والبلـــوش اآلذرييـــن  والتركمـــن صحـــرا، وغيرهـــم مـــن األقـــوام األخـــرى. والشـــعب 

الفار�ســـي يشـــكل خمســـا وعشـــرين فـــي املائـــة مـــن مجمـــوع ســـكان مـــا تســـمى الخريطـــة اإليرانيـــة، وهـــم 

األقليـــة املســـيطرة علـــى األكثريـــة.

أّيهـــا الســـادة الحضـــور، إن الصمـــت العربـــي جعـــل األنظمـــة الحاكمـــة فـــي قـــم وطهـــران تصـــل إلـــى هـــذه 

العنجهيـــة، وعـــدم احترامهـــا للـــدول العربيـــة، وعنـــد اســـتالم الخمينـــي الســـلطة بـــدأ بتشـــكيل قيـــادات 

ظـــل لـــكل الـــدول العربيـــة، مـــن خـــالل تشـــكيل أحـــزاب ومنظمـــات، ودعـــم لوبيـــات، وشـــراء ضعـــاف 

النفـــوس، وفتـــح مؤسســـات تجاريـــة، ومراكـــز ثقافيـــة مذهبيـــة فـــي بعـــض الـــدول العربيـــة.

وفـــي الختـــام أتمنـــى مـــن اإلخـــوة العـــرب أصحـــاب القـــرار السيا�ســـي تشـــكيل مشـــروع دفاعـــي عـــن األمـــة 

العربيـــة اإلســـالمية، وتحريـــر األرا�ســـي العربيـــة املغتصبـــة مـــن خـــالل دعمهـــم ومطالبتهـــم بالحقـــوق 

املشـــروعة وإعـــادة األحـــواز إلـــى عروبتهـــا.

. ومـــن دون تحريـــر األحـــواز ال 
ً
مـــن دون ذلـــك يبقـــى خطـــر بـــالد فـــارس علـــى الـــدول العربيـــة قائمـــا

يتحقـــق اســـتقرار وأمـــن قومـــي عربـــي.

 لكل من ساهم ودعم مؤتمرنا هذا.
ً
شكرا

محمود حسين بشاري الكعبي

2013/1/10
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                 بسم هللا الرحمن الرحيم 

فخامة العالمة السيد حسين فضل هللا املحترم.

سالم هللا عليكم ورحمة هللا وبركاته.

تحيـــة العروبـــة واإلســـالم مـــن شـــعب عربـــي مســـلم ومتمســـك بدينـــه الحنيـــف، رافـــض للتســـلط 

.
ً
والعبوديـــة، محـــب للعيـــش بشـــرف، وحريـــة، مؤمـــن بـــأن هللا ســـبحانه وتعإلـــى خلـــق النـــاس أحـــرارا

منـــذ املؤامـــرة الخبيثـــة بيـــن القـــوى املســـتعمرة وعمالئهـــا األنظمـــة الفارســـية، احتـــل قطـــر عربـــي 

مســـلم، عـــرف عـــن أهلـــه األحوازييـــن

 مســـاهمتهم كبيـــرة فـــي الوقـــوف مـــع إخوانهـــم العـــرب واملســـلمين فـــي املنطقـــة. وقـــام نظـــام البهلـــوي 

باحتـــالل هـــذا البلـــد العربـــي، وارتكـــب جرائـــم ينـــدى لهـــا ضميـــر اإلنســـانية، مـــن تهميـــش، وتهجيـــر، 

العربيـــة،  القوميـــة، واإلنســـانية، واإلســـالمية وهويتهـــم  مـــن كل حقوقهـــم  أبنـــاء شـــعبه  وحرمـــان 

وكذلـــك التعليـــم بلغتهـــم العربيـــة التـــي هـــي لغـــة القـــرآن الكريـــم، وحرمهـــم مـــن ثرواتهـــم الطبيعيـــة، 

املتدنيـــة،  الدرجـــات  مـــن  الفقـــر، وجعلهـــم مواطنيـــن  خـــط  تحـــت  يعيشـــون  وأصبـــح األحوازيـــون 

 عليهـــم.
ً
وأصبـــح املحتـــل مـــن القوميـــة الفارســـية ســـيدا

وكنـــا نأمـــل بثـــورة الشـــعوب ضـــد الطاغيـــة الشـــاه، ومجـــيء نظـــام يلتـــزم مبـــادئ اإلســـالم الحنيـــف، 

مـــن 
ً
ويدافـــع عـــن املضطهديـــن. ولكـــن األعمـــال التـــي قـــام بهـــا هـــذا النظـــام لـــم تشـــهد لـــه البشـــرية مثيال

قبـــل، إذ لـــم يســـلم الطفـــل الرضيـــع، واملـــرأة الحامـــل إذ قتلـــت مـــع جنينهـــا، وقتـــل أطفالهـــا أمامهـــا، 

 مـــن الشـــباب مـــن دون محاكمـــة )وســـميت 
ً
 كبيـــرا

ً
ولـــم يســـلم منـــه حتـــى الحيوانـــات، وأعـــدم عـــددا

هـــذه املجـــزرة باألربعـــاء االســـود ســـنة 1979 /29/5(. وحتـــى الشـــيخ الجليـــل العالمـــة محمـــد طاهـــر 

الخاقانـــي مـــع أســـرته، اقتـــاده الحـــرس الخمينـــي إلـــى قـــم، ووضعـــه تحـــت اإلقامـــة الجبريـــة حتـــى وفاتـــه.

نحـــن نناشـــدكم بالعروبـــة واإلســـالم أن تقولـــوا كلمتكـــم التـــي نحـــن بحاجـــة اليهـــا، إذ إن املتســـترين 

ضـــد  إنســـانية  والـــال  الالأخالقيـــة  الجرائـــم  أبشـــع   
ً
يوميـــا يرتكبـــون  الحنيـــف  اإلســـالمي  بالديـــن 

،  وال ناصـــر لـــه إال هللا ســـبحانه وتعالـــى، 
ًً
شـــعبنا العربـــي األحـــوازي االعـــزل الـــذي ال يملـــك ســـالحا

وإيمانـــه بعدالـــة قضيتـــه. كمـــا نأمـــل مـــن الرجـــال املؤمنيـــن أمثالكـــم أن يقولـــوا كلمـــة الحـــق، حيـــث 

إن االســـتعمار واحـــد، وال يوجـــد حميـــد وخبيـــث، )متـــى اســـتعبدتم النـــاس وقـــد ولدتهـــم أمّهاتهـــم 

، كمـــا يقـــول خليفـــة املســـلمين الثانـــي، رض(. إن نظـــام الخمينـــي ال يعـــرف القيـــم اإلنســـانية، 
ً
أحـــرارا
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بـــل ال يعـــرف غيـــر القـــوة والســـلطة واإلرهـــاب.

مـــن واجبنـــا اإلنســـاني والقومـــي والدينـــي أن نطـــرح مأســـاتنا عليكـــم، لكـــي نكـــون أّدينـــا واجبنـــا، 

وأبلغنـــا رســـالتنا. ال نريـــد أن يحاســـبنا التاريـــخ فـــي ســـكوتنا علـــى اغتصـــاب حقوقنـــا املشـــروعة.

مع احترامنا وتقديرنا

محمود بشاري لبكعبي                  

األمين العام للجبهة العربية لتحرير األحواز 2004                       
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    بسم هللا الرحمن الرحيم.                  

للقضيـــة   
ً
متميـــزا  

ً
وطنيـــا  

ً
عمـــال ويقدمـــون  قدمـــوا،  الذيـــن،  باألحوازييـــن  االعتـــراف  مـــن  بـــد  ال 

واألمـــوات. منهـــم،  األحيـــاء  األحوازيـــة، 

املرحـــوم ناجـــي مزعـــل شـــرهاني الطرفـــي، مـــن عائلـــة عربيـــة عريقـــة لهـــا تاريـــخ ونضـــال مشـــهود لهمـــا 

مـــن عشـــيرتها عشـــيرة بنـــي طـــرف التـــي قامـــت بعـــدة ثـــورات وانتفاضـــات منـــذ احتـــالل دولـــة األحـــواز، 

إلـــى يومنـــا هـــذا.

الشـــباب  توعيـــة  فـــي  بـــارز  دور  ولـــه  عربيـــة،  ثقافـــة  مثقـــف  رجـــل  فريـــد(  )أبـــو  ناجـــي  املرحـــوم 

 فـــي منطقـــة عربيـــة فـــي الفالحيـــة، وبعدهـــا مدينـــة املحمـــرة زمـــان الشـــاه 
ً
األحـــوازي، حيـــث كان معلمـــا

فـــي صفـــوف  املقبـــور، ومـــن خـــالل عملـــه وانتمائـــه القومـــي كان يبـــث الشـــعور الوطنـــي األحـــوازي 

الشـــباب بصـــورة غيـــر مباشـــرة. وبعـــد ســـقوط الشـــاه والتغييـــر فـــي املنطقـــة أصبـــح للمرحـــوم أبـــو 

فريـــد الـــدور القيـــادي والبـــارز مـــن خـــالل مســـاهمته مـــع رفاقـــه فـــي تأســـيس املنظمـــة السياســـية 

للشـــعب العربـــي فـــي األحـــواز، كمـــا ســـاهم فـــي برنامـــج سيا�ســـي وثقافـــي لتوعيـــة الشـــعب فـــي كال القطـــر، 

وأثنـــاء الحـــرب العراقيـــة اإليرانيـــة ذهـــب املرحـــوم ناجـــي مـــع الكثيـــر مـــن أبنـــاء العشـــائر العربيـــة إلـــى 

العـــراق، وبعـــد توحيـــد الفصائـــل املناضلـــة تحـــت اســـم الجبهـــة العربيـــة لتحريـــر األحـــواز، أصبـــح 

 فـــي قيـــادة الجبهـــة، وبـــدأ بعمـــل متميـــز فـــي أوســـاط األحوازييـــن مـــن خـــالل املحاضـــرات، وشـــرح 
ً
عضـــوا

تاريـــخ عروبـــة األحـــواز، وتعريـــة أطمـــاع األنظمـــة الفارســـية باألحـــواز والـــدول العربيـــة، إضافـــة إلـــى 

برنامـــج توثيقـــي مـــن خـــالل اللقـــاءات مـــع كبـــار الّســـن الذيـــن عايشـــوا حكـــم الشـــيخ خزعـــل الكعبـــي، 

حاكـــم األحـــواز قبـــل االحتـــالل، إضافـــة إلـــى عملـــه السيا�ســـي فـــي الجبهـــة، واملؤتمـــرات الصحفيـــة 

التـــي تعقدهـــا الجبهـــة، ومشـــاركة وفودهـــا فـــي املؤتمـــرات العربيـــة واألجنبيـــة، إذ إنـــه يتقـــن اللغتيـــن 

 بتحريـــر األحـــواز، طـــال الزمـــان، 
ً
 بعملـــه، ومتفائـــال

ً
العربيـــة والفارســـية. ولـــم ييـــأس، بـــل ظـــل مؤمنـــا

أم قصـــر، وكان يـــرّدد نحـــن أصحـــاب حـــق وال بـــد مـــن اســـترجاع وطننـــا ـكــي نعيـــش بحريـــة، وكرامـــة، 

مـــن دون وصايـــة أجنبيـــة.

توفـــى املرحـــوم ناجـــي إثـــر ســـكتة قلبيـــة فـــي مدينـــة الكـــوت العراقيـــة، منطقـــة ســـكن األحوازييـــن، 

وتـــم تشـــييعه إلـــى مثـــواه األخيـــر مـــن قبـــل العشـــائر مـــن كل الطرفيـــن العراقـــي واألحـــوازي. إن التاريـــخ 

لـــن ين�ســـى الرجـــال املخلصيـــن ملبادئهـــم وقيمهـــم، هـــم الســـابقون ونحـــن الالحقـــون.



محمود بشاري الكعبي األحواز في ضميراألمة

113

ولكـــن ال أحـــد يوقـــف إرادة هللا ســـبحانه وتعالـــى، واألعمـــار بيـــد هللا، وكان يحدونـــا األمـــل بـــأن 

يـــرى »أبـــو فريـــد« ثمـــرة عملـــه وجهـــده، ولكـــن إرادة الخالـــق فـــوق الـــكل، فقـــد اختـــاره الرفيـــق األعلـــى 

ليلتحـــق مـــع رفاقـــه مـــن املناضليـــن أبنـــاء األحـــواز.

نسأل هللا أن يتغمده بواسع رحمته، ويغفر له، ويسكنه فسيح جناته.

وهللا ولي التوفيق

                                         محمود بشاري الكعبي 2004

نمـــاذج مـــن قيـــادات الجبهـــة العربيـــة لتحريـــر األحـــواز، لـــن ينســـاهم شـــعبهم، حيـــث ضحـــوا بالغالـــي 

والنفيـــس مـــن أجـــل الحريـــة، والكرامـــة، والحفـــاظ علـــى الهويـــة العربيـــة األحوازيـــة
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                   بسم هللا الرحمن الرحيم

تحية عربية صادقة لإلخوة الكرام في جريدة »الرياض« السعودية املحترمين

1: هـــذه ردة فعـــل طبيعيـــة للشـــباب الذيـــن تغـــذوا علـــى األفـــكار املســـمومة والدخيلـــة عليهـــم مـــن 

الجهـــات امللعونـــة التـــي تريـــد اســـتغالل هـــؤالء الشـــباب، وقيامهـــم باألعمـــال التخريبيـــة والشـــغب 

التـــي يمّدهـــم بهـــا العمـــالء. وهـــا نحـــن نـــرى الذيـــن قامـــوا بهـــذه األعمـــال هـــم مـــن فئـــة الشـــباب الذيـــن 

ليـــس لهـــم خبـــرة، وال تجربـــة كافيـــة ملعرفـــة مـــا يـــدور حولهـــم فـــي العالـــم  العربـــي واإلســـالمي، ومـــا مـــدى 

الفتنـــة الكبيـــرة التـــي يتعـــرض لهـــا عاملنـــا العربـــي واإلســـالمي.

2:علـــى اإلخـــوة الشـــيعة العـــرب فـــي اململكـــة، أو فـــي أي بلـــد عربـــي آخـــر، أن يعـــوا مـــا يحـــدث حولهـــم 

مـــن أمـــور سياســـية ودينيـــة. إنـــه خطـــر قـــادم مـــن الشـــرق بقيـــادة واليـــة الفقيـــه، يهـــّدد أمـــن العـــرب 

، إنهـــا خيانـــة للوطـــن، وللديـــن، والقيـــم االجتماعيـــة 
ً
واملســـلمين، ويلقـــي بهـــم إلـــى طريـــق مظلـــم. فعـــال

لتخريـــب أخالقنـــا  املريـــب  الزحـــف  هـــذا  بعـــض إليقـــاف  بأيـــدي  أيدينـــا  أن نضـــع  يجـــب  العربيـــة. 

العربيـــة وتضليـــل الشـــباب باألفـــكار املســـمومة.

، وتـــم تدريـــب هـــؤالء الشـــباب 
ً
ـــم، ومعـــد لـــه مســـبقا

ّ
3: كل مـــا حـــدث، ويحـــدث، هـــو تدبيـــر منظ

علـــى األعمـــال التـــي يقومـــون بهـــا، ومـــا هـــو واجـــب كل مجموعـــة، حتـــى طريقـــة مالبســـهم تختلـــف عـــن 

املالبـــس املعروفـــة فـــي اململكـــة، إذ ليـــس هنـــاك عمـــل عشـــوائي، أو انفـــرادي، فنحـــن، والجميـــع يعلـــم 

مـــا هـــي الجهـــات املمولـــة واملدّربـــة ملثـــل هـــذه األعمـــال املشـــينة. إنهـــا الدولـــة الصفويـــة العنصريـــة التـــي 

تكـــن كل الحقـــد والكراهيـــة للعروبـــة.

4: الغوغائيـــة فـــي كل وقـــت، وفـــي كل زمـــن، ليســـت مـــن مصلحـــة الشـــعوب، أو الوطـــن، ونحـــن 

العـــرب نعيـــش اآلن محنـــة كبـــرى فـــي كل بلـــد، وال أحـــد يعـــرف نتائـــج مـــا يحـــدث إال هللا ســـبحانه 

وتعالـــى، وال نعـــرف إلـــى أيـــن ســـوف تأخذنـــا هـــذه املوجـــات املتالطمـــة التـــي تعصـــف بنـــا مـــن كل حـــدب 

إلـــى انحرافـــات وتشـــويهات،  الـــذي يتعـــرض  وصـــوب. وبالطبـــع هـــذه ليســـت مـــن مصلحـــة الديـــن 

وكذلـــك الوطـــن الـــذي ابتلـــي باألفـــكار الدخيلـــة عليـــه.

أقّيـــم سياســـة  أن  العلويـــة، ال أســـتطيع  الشـــيعية  الطائفـــة  مـــن  امـــرأة عربيـــة مســـلمة  أنـــا   :5

ـــون 
ّ
دولـــة كبيـــرة لهـــا وزنهـــا وثقلهـــا العالمـــي، والعربـــي، ولكـــن مـــا ملســـته مـــن حكامهـــا الكـــرام أنهـــم يتحل

بالنســـبة  أمـــا  السياســـية.  الخالفـــات  أو  املشـــكالت،  حـــل  فـــي  والعقالنيـــة  والحكمـــة،  بالصبـــر، 
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لخدمتهـــم للديـــن والحرميـــن الشـــريفين، فـــال أجـــد  مـــن هـــو أفضـــل منهـــم فـــي هـــذا املجـــال، ألنهـــم عـــرب 

مســـلمون، ومـــن ســـاللة عربيـــة مشـــرفة.

6: سياســـة خـــادم الحرميـــن الشـــريفين امللـــك عبـــد هللا بـــن عبـــد العزيـــز آل ســـعود، حفظـــه هللا 

ورعـــاه، تتميـــز بالحكمـــة والتأنـــي، ومـــا حـــوار األديـــان اال خطـــوة جريئـــة، ومتميـــزة، فـــي تقريـــب وجهـــات 

النظـــر بيـــن األديـــان واملذاهـــب، وحـــل الخالفـــات واملشـــكالت العالقـــة، والتوصـــل إلـــى نتائـــج تر�ســـي، 

وتحتـــرم جميـــع األطـــراف.

وهذا ما يدحض اتهام اآلخرين، من عنصريين ومتطرفين، للمملكة في هذا الجانب.

مالحظة:

كنـــت أتمنـــى أن تضـــاف نقطـــة حـــول سياســـة اململكـــة تجـــاه الجمهوريـــة اإليرانيـــة الالإســـالمية، 

فقـــد كنـــت أتمنـــى، ويشـــاركني الكثيـــر، أن تقـــدم اململكـــة مـــع جميـــع األقطـــار العربيـــة علـــى قطـــع 

كل العالقـــات مـــع هـــذه الجمهوريـــة التـــي التحتـــرم اإلنســـان والديـــن والقوميـــة، وحتـــى الجيـــرة. وبـــذا 

تصبـــح هـــذه الدولـــة الصفويـــة التـــي تمألهـــا األحقـــاد والكراهيـــة ضـــد العـــرب واملســـلمين معزولـــة، 

وأعتقـــد أنهـــا ضربـــة لنظـــام واليـــة الفقيـــه العنصـــري الصفـــوي. وعلـــى هـــذه الجمهوريـــة التـــي تدعـــي 

أنهـــا تدافـــع عـــن الشـــيعة فـــي العالـــم العربـــي، أن تمنـــح شـــعوبها حقوقهـــم، وتهتـــم بالشـــيعة العـــرب فـــي 

األحـــواز، قبـــل أن تتدخـــل فـــي شـــؤون دولنـــا العربيـــة. وليـــت يكـــون بيننـــا وبيـــن الفـــرس جبـــل مـــن نـــار، 

لنأمـــن شـــر هـــذا النظـــام وبـــالءه وفســـاده.

حفظ هللا اململكة وحكامها الكرام، وحفظ أمتنا العربية اإلسالمية

أختكم بنت الرافدين
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املرحوم شجاع علي الكناني

املرحوم صدام حامد السهر زويدات   

املرحوم ناجي مزعل الطرفي

الشهيد حسين ما�سي حسن
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مواضيع  حول اإلرهاب اإليراني

كلمة محمود بشاري

 نظام املاللي واإلرهاب

 العالـــم كلـــه يشـــكو مـــن مشـــكلة واحـــدة، وكذلـــك املجتمعـــات املتقدمـــة والعالـــم الثالـــث، يشـــكو 

مـــن مشـــكلة  اإلرهـــاب التـــي أصبحـــت املشـــكلة الحقيقيـــة التـــي تواجـــه الشـــعوب كافـــة، والجميـــع 

يســـعى ملكافحـــة هـــذا النـــوع مـــن املشـــكالت التـــي يظـــن البعـــض أنهـــا مشـــكالت ليـــس لهـــا حـــل، وأن 

ــا آتيـــة مـــن الشـــرق املظلـــوم. جذورهـ

املشـــكلة أّسســـتها ووضعتهـــا األنظمـــة املســـتعبدة لشـــعوبها، والـــدول اإلمبرياليـــة الحاقـــدة علـــى 

الشـــعوب والتـــي لديهـــا حـــب التســـلط  والهيمنـــة  علـــى العالـــم كلـــه.

واليـــوم، تعقـــد مؤتمـــرات عـــدة، وتصـــرف مالييـــن الـــدوالرات ملكافحـــة اإلرهـــاب، ولـــم يتوصلـــوا إلـــى 

نتيجـــة ألن اإلرهـــاب، حســـب مفهـــوم القـــادة والحـــكام، يختلـــف عّمـــا فـــي نفـــوس الشـــعوب املظلومـــة، 

واملضطهدة.

الحـــكام، ولألســـف، يعتبـــرون كبـــت الحريـــات، والســـيطرة، والهيمنـــة علـــى الشـــعوب هـــي الحـــل 

األمثـــل لهـــذه املشـــكلة، لكـــن الطبقـــة املظلومـــة  والطبقـــة العامـــة املعدومـــة، تضـــع نصـــب أعينهـــا 

أن الحـــل هـــو الحريـــة الحقيقيـــة، والديمقراطيـــة، والتخلـــص مـــن الســـيطرة األجنبيـــة علـــى الفـــرد 

ــا بشـــكل واضـــح، وهـــو اســـتعمار القـــرن  والبلـــد والخيـــرات. فقـــد أصبـــح التدخـــل األجنبـــي فـــي بلداننـ

الحـــادي والعشـــرين، وهـــذه املعادلـــة بســـيط حلهـــا، وال أعتقـــد أن حلهـــا شـــائك، وال يســـتطيع أحـــد 

التوصـــل اليـــه.

املالييـــن التـــي تصـــرف وتهـــدر علـــى هـــذه املؤتمـــرات يمكـــن أن  تصـــرف لتحســـين وضـــع البلـــد مـــن 

النواحـــي الصحيـــة والتعليـــم إلـــخ، وكذلـــك مســـاعدة الـــدول الفقيـــرة.

، مؤتمـــر ملكافحـــة اإلرهـــاب، حضـــره عـــدد كبيـــر 
ً
وقـــد عقـــد فـــي اململكـــة العربيـــة الســـعودية أخيـــرا

مـــن دول العالـــم، مـــن بينهـــا إيـــران.

تبادر إلى ذهني عدة أسئلة، مإذا يعني اإلرهاب للنظام اإليراني؟

اإلبـــادة الجماعيـــة ضـــد الشـــعوب غيـــر الفارســـية، مثـــل العـــرب والقوميـــات األخـــرى، ألـــم يكـــن 
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؟ ســـرقة امليـــاه وتجفيـــف مالييـــن 
ً
ألـــم يكـــن إرهابـــا ؟ اغتصـــاب أرا�ســـي الســـكان األصلييـــن 

ً
إرهابـــا

؟ ترويـــج الســـموم )املخـــدرات( بيـــن الشـــباب 
ً
الهكتـــارات مـــن األرا�ســـي العربيـــة األحوازيـــة أليـــس إرهابـــا

؟ إعـــدام األبريـــاء مـــن الشـــيوخ والنســـاء الحوامـــل، واألطفـــال، واعتقـــال 
ً
والشـــابات أليـــس إرهابـــا

؟ احتـــكار الســـلطة للماللـــي ومؤيـــدي الفكـــرة الخمينيـــة 
ً
النـــاس، وحلـــق رؤوس النســـاء، أليـــس إرهابـــا

؟
ً
أليـــس ارهابـــا

عـــن أي �ســـيء تحـــدث ممثـــل النظـــام اإليرانـــي فـــي هـــذا املؤتمـــر املنعقـــد فـــي اململكـــة، وهـــل النظـــام 

 ملكافحـــة اإلرهـــاب؟
ً
اإليرانـــي حضـــر فعـــال

 فـــي مكافحـــة اإلرهـــاب فعليـــه أن يبـــدأ  مـــن داخـــل نظامـــه، 
ً
 فعـــال

ً
إذا كان النظـــام اإليرانـــي جـــادا

وأن يفســـح املجـــال للمثقفيـــن، وإعطـــاء حريـــة الـــرأي للصحافـــة الحـــرة، واحتـــرام حقـــوق القوميـــات 

 يشـــمل  حقـــوق القوميـــات 
ً
غيـــر الفارســـية، وإعـــادة النظـــر فـــي الدســـتور اإليرانـــي وجعلـــه دســـتورا

كافـــة، وجعـــل لغـــات القوميـــات رســـمية إلـــى جانـــب اللغـــة الفارســـية، وعـــدم االنفـــراد بالحكـــم مـــن 

قبـــل األقليـــة الفارســـية، والحـــزب الواحـــد، تحـــت ســـلطة واليـــة الفقيـــه، لكبـــت وســـلب الحقـــوق 

املنصـــوص عليهـــا فـــي كل القوانيـــن اإلنســـانية والدوليـــة.

وقـــد ثبـــت لـــي أن اإلرهابـــي الحقيقـــي هـــو صاحـــب الســـلطة املتنفـــذ واملهيمـــن، وســـالب الحقـــوق، 

الـــذي يفـــرض فكـــره، وعقيدتـــه بالقـــوة، وليـــس اإلرهابـــي اإلنســـان املظلـــوم املهّمـــش الـــذي يدافـــع 

عـــن وجـــوده وانتمائـــه، وفكـــره املتعطـــش للحريـــة والديمقراطيـــة.

إذا طبقت العدالة واملســـاواة، وتم تحرير األرض والشـــعب من الســـيطرة األجنبية وســـاد العالم 

املحبـــة والتعـــاون واألمـــان فـــال نحتـــاج إلـــى  املالييـــن مـــن رجـــال األمـــن، واملخابـــرات، والتجســـس، 

، وال حاجـــة لعقـــد مؤتمـــرات دوليـــة، وصـــرف املالييـــن 
ً
وصنـــع األســـلحة الفتاكـــة، واملحّرمـــة دوليـــا

ملحاربـــة اإلرهـــاب، حيـــث إن األجـــدر أن تصـــرف هـــذه املبالـــغ لتحســـين أوضـــاع الـــدول الفقيـــرة، 

ومكافحـــة، األمـــراض الفتاكـــة، وإنقـــاذ الشـــعوب مـــن املـــرض، والفقـــر، والجـــوع  الـــذي يعانونـــه 

   )
ً
فـــي إفريقيـــا،  وفـــي دول أخـــرى مـــن العالـــم )كيـــف اســـتعبدتم النـــاس وقـــد ولدتهـــم أمهاتهـــم أحـــرارا

محمـــود بشـــاري 2005-2-9





الفصل العاشر
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أقالم أحوازية

 
ً
إيـــران الكبيـــرة الواســـعة التـــي تدعـــي الحريـــة والديمقراطيـــة املتطـــورة، هـــل تصـــدق أن فيهـــا شـــعبا

 ويعيـــش تحـــت خـــط الفقـــر؟
ً
، ومحرومـــا

ً
مظلومـــا

هـــل تصـــدق أن إيـــران تســـرق ثـــروات بلـــد األحـــواز، لتنميـــة وإقامـــة مشـــاريع فـــي محافظـــات أخـــرى 

غيـــر األحـــواز؟

أوّد هنـــا أن أتطـــرق إلـــى بعـــض مـــا عانيتـــه فـــي طفولتـــي مـــن نظـــام الشاهنشـــاه، وفـــي شـــبابي مـــن 

 منهـــا:
ً
نظـــام الشـــاه املعمـــم، وإليكـــم بعضـــا

1 الجانب التعليمي – ال توجد مدارس في القرى إال ما ندر،

ويجـــب علـــى الطالـــب أن يقطـــع مســـافة عشـــرة كيلـــو متـــرات، وأحيانـــا أكثـــر ويعبـــر األنهـــار املتعـــددة 

التـــي يصعـــب عبورهـــا حتـــى علـــى القطـــط، حيـــث توضـــع األخشـــاب الرفيعـــة فـــوق األنهـــار لعبـــور 

، حتـــى إذا وصلـــوا إلـــى مدارســـهم ال يجـــدون فيهـــا إال 
ً
األطفـــال الذيـــن يســـقطون  فـــي امليـــاه أحيانـــا

 ألربعـــة صفـــوف لـــكل مدرســـة، وهـــذا املعلـــم فار�ســـي.
ً
 واحـــدا

ً
معلمـــا

 فـــي مكتـــب اإلدارة يكتـــب 
ً
يـــدق الجـــرس فيدخـــل التالميـــذ إلـــى الصفـــوف، أمـــا املعلـــم فيبقـــى أحيانـــا

أدعيـــة للنســـاء اللواتـــي يأتيـــن لعـــالج أوالدهـــن املر�ســـى، أو يصلـــح لهـــن مكائـــن الخياطـــة، فيمـــا يبقـــى 

التالميـــذ فـــي املدرســـة إلـــى نهايـــة الـــدوام.

( ليديـــر أمـــور التالميـــذ، كالقـــراءة، 
ً
وفـــي أحســـن األحـــوال، يعيـــن املعلـــم أحـــد التالميـــذ )مراقبـــا

 مـــا يصـــل التلميـــذ إلـــى الرابـــع اإلبتدائـــي وهـــو ال 
ً
والكتابـــة، واملحافظـــة علـــى الهـــدوء، ولذلـــك غالبـــا

يعـــرف حتـــى كتابـــة اســـمه.

أمـــا بالنســـبة إلـــى الدرجـــات فأعلـــى الدرجـــات تأتـــي مـــن األعمـــال اليدويـــة، )كاردســـتي(، إذ يطلـــب 

املعلـــم مـــن التالميـــذ أن يجلبـــوا لـــه البيـــض، والدجـــاج، واللبـــن، والحليـــب، وتكـــون الدرجـــة بمقـــدار 

مـــا يقدمـــه التلميـــذ للمعلـــم، وفـــي نهايـــة األســـبوع يجمـــع املعلـــم املحصـــول مـــن التالميـــذ ويذهـــب 

لبيعـــه فـــي املدينـــة.

هذا هو شأن الطالب العربي، واملعلم الفار�سي في قرانا!!

2- الجانـــب الصحـــي، بالنســـبة للجانـــب الصحـــي حـــدث  وال حـــرج، حيـــث ال توجـــد مستشـــفيات، 

، وإن وجـــد فلـــكل قريـــة مســـتوصف يخـــدم أكثـــر مـــن عشـــرة آالف 
ً
وعـــدد املســـتوصفات قليـــل، جـــدا
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نســـمة، ويعالـــج كل الحـــاالت التـــي يعرفهـــا، والتـــي ال يعرفهـــا.

وإذا اضطـــر الفـــرد للذهـــاب إلـــى املستشـــفى فعليـــه أن يســـافر نحـــو خمســـين كيلومتـــرا ًفـــي ظـــروف 

صعبـــة، حيـــث ال تتوفـــر املواصـــالت، وال حتـــى الطـــرق املعّبـــدة، وإذا توفـــرت واســـطة نقـــل فإنهـــا 

.
ً
تنقـــل اإلنســـان والحيـــوان  والبضائـــع معـــا

فهـــل يوجـــد شـــعب يعيـــش هـــذه املأســـاة أكثـــر مـــن الشـــعب األحـــوازي، الصابـــر املتحمـــل لـــكل �ســـيء 

مـــن أجـــل بلـــده، وأرضـــه؟

 وكـــم مـــن النســـاء الحوامـــل ولـــدن فـــي الطرقـــات، أثنـــاء نقلهـــن إلـــى املستشـــفيات، أو فارقـــن الحيـــاة 

مـــع أطفالهـــن، حتـــى إذا وصلـــت بعـــض الحوامـــل إلـــى املستشـــفيات فـــإن املستشـــفى ال يحتـــوي إال 

 
ً
 نصـــف مليـــون نســـمة، فضـــال

ً
 فقـــط، وهـــو غيـــر كاف ملـــدن عـــدد ســـكانها أحيانـــا

ً
علـــى خمســـين ســـريرا

عـــن قـــذارة املستشـــفى، ورائحتـــه الكريهـــة لعـــدم االهتمـــام، زد علـــى ذلـــك تحّمـــل الفـــرد ملبالـــغ طائلـــة 

للعـــالج.

 مشـــافيهم الخاصـــة وأطباؤهـــم الخاصـــون، كأنهـــم 
ً
أمـــا أصحـــاب املقامـــات فـــي الدولـــة، فلهـــم دائمـــا

شـــعب هللا املختـــار، حيـــث ال يتحملـــون العيـــش مثـــل عامـــة الشـــعب.

3- الجانـــب االقتصـــادي: الصيـــادون – يعمـــل أغلـــب ســـكان املناطـــق الســـاحلية فـــي الصيـــد مـــن 

الخليـــج العربـــي، وشـــط العـــرب، والدولـــة ال تســـمح لهـــم ببيـــع صيدهـــم لألفـــراد، أو فـــي املـــدن، وإنمـــا 

يجبـــرون علـــى بيـــع مـــا يصيـــدون مـــن البحـــر إلـــى املؤسســـة الحكوميـــة )شـــيالت( وباألســـعار التـــي 

يحددهـــا صاحـــب الشـــركة، وهـــو أحـــد الجنـــراالت الفـــرس.

وهـــم  الزراعـــة،  فـــي  يعملـــون  واألريـــاف  القـــرى  فـــي  الســـكان  أكثـــر  واملزارعـــون:  الفالحـــون   –  4

كالصياديـــن، ال يســـتطيعون بيـــع محصولهـــم مـــن الخضـــار والفواكـــه، والتمـــور، والحنطـــة، واألرز 

وغيرهـــا، إلـــى مـــن يرغـــب، وإنمـــا يجبـــرون علـــى بيعـــه إلـــى الدولـــة باألســـعار التـــي تحددهـــا لهـــم، وال 

، وإنمـــا علـــى شـــكل بضائـــع،  أي بصـــورة مقايضـــة، وكل ذلـــك 
ً
يعطـــى هـــؤالء ثمـــن املحاصيـــل نقـــدا

يصـــب فـــي مصلحـــة الفـــرس، إذ يبيـــع العربـــي ويشـــتري بالســـعر الـــذي يحـــدده الفـــرس وبهـــذا يعمـــل 

 مـــن  هـــذا التعامـــل، 
ً
الفـــرد العربـــي طيلـــة عمـــره باملجـــان، ولســـد رمقـــه فقـــط، كمـــا أن للفـــرس غرضـــا

 إلـــى املـــال، ويضطـــر إلـــى أن يقتـــرض مـــن األفـــراد، 
ً
ــا إذ يضيقـــون علـــى الفـــالح بحيـــث يصبـــح محتاجـ

أو املؤسســـة التـــي تشـــتري منتوجاتـــه، وعندمـــا تتراكـــم عليـــه الديـــون يضطـــر للتنـــازل عـــن أرضـــه 
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ملصلحـــة الفـــرس مقابـــل املبلـــغ الزهيـــد الـــذي اقترضـــه منهـــم.

ويعتبر هذا أحد الجوانب االستيطانية املنظمة في األرا�سي العربية األحوازية.

5- الجانـــب الخدمـــي: لـــو أردنـــا البحـــث فـــي الجانـــب الخدمـــي ســـوف نحتـــاج إلـــى عـــدة كراســـات 

لكتابتهـــا، لـــذا اكتفـــي بذكـــر جـــزء  قليـــل منهـــا، إذ ال توجـــد أبســـط الخدمـــات والضروريـــات فـــي بعـــض 

القـــرى، وأهمهـــا املـــاء،  حيـــث ال توجـــد ميـــاه صالحـــة للشـــرب، وكل عائلـــة عـــادة تعيـــش فـــي غرفـــة 

واحـــدة، أمـــا أمـــوال األحـــواز مـــن النفـــط، والصيـــد، والزراعـــة فتذهـــب كلهـــا إلـــى الفـــرس، لبنـــاء فلـــل 

تتجـــاوز مســـاحتها آالف األمتـــار، كمـــا أن املســـؤولين فـــي كلتـــا الحكومتيـــن، ســـواء الشاهنشـــاهية أو 

الخمينيـــة،  يملـــؤون املصـــارف بأمـــوال الشـــعوب املغلـــوب علـــى أمرهـــا وهـــم أثـــرى االثريـــاء.

 5- اللغـــة العربيـــة – بالنســـبة إلـــى اللغـــة العربيـــة فإنـــه محظـــور علـــى املواطـــن األحـــوازي التكلـــم 

بهـــا، فـــي املـــدارس واملؤسســـات الرســـمية، وإذا مـــا تحـــدث بهـــا فـــي الشـــارع يســـمع الســـّب والشـــتائم 

مـــن قبـــل الفـــرس، كمـــا أن العـــرب ُيمنعـــون مـــن تســـمية أوالدهـــم بأســـماء عربيـــة، وعليهـــم فقـــط أن 

يســـموا بأســـماء آل البيـــت، وجميـــل أن نســـمي أوالدنـــا بأســـماء آل البيـــت ولكـــن يجـــب أال نن�ســـى أن 

هنـــاك مـــا يحملـــه التاريـــخ العربـــي مـــن أســـماء لشـــعراء وأبطـــال وملـــوك عـــرب.

6- الجانـــب الدينـــي: يحاســـب األحـــوازي إذا أدى فريضـــة الصيـــام مـــع األقطـــار العربيـــة، ويفطـــر 

، وفيـــه 
ً
 مســـلما

ً
ــا بلـــدا  مـــع اململكـــة العربيـــة الســـعودية، باعتبارهـ

ً
معهـــا، كأن يصـــوم أو يفطـــر مثـــال

الكعبـــة املشـــرفة، وفيـــه يـــؤدي املســـلمون فريضـــة الحـــج، وكذلـــك الحـــال بالنســـبة  لعيـــدي الفطـــر 

واألضحـــى، حيـــث ال يعيـــر الفـــرس هذيـــن العيديـــن أي اعتبـــار، ويعتبروهمـــا مـــن األعيـــاد العربيـــة، 

 فقـــط، بعكـــس االحتفـــال بعيـــد النيـــروز الـــذي تســـتمر عطلتـــه 
ً
 واحـــدا

ً
ــا وتكـــون فيهمـــا العطلـــة يومـ

 أســـبوعين.
ً
ــا أحيانـ

وفي الختام أتمنى من القارئ  الكريم أال يستغرب مما قرأ، فهذه الدولة موجودة على كوكبنا، 

وليســـت علـــى كوكـــب آخـــر، ولهـــا تمثيـــل  دائـــم فـــي املنظمـــات الدوليـــة واإلنســـانية واإلســـالمية، وتدعـــي 

أنهـــا دولـــة ديمقراطيـــة، وترعـــى حقـــوق اإلنســـان علـــى طريقتهـــا الخاصة.

مع تحيات  ابن القصبة

2012-5-5
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مثل شعبي )يقتل القتيل ويم�سي وراء الجنازة( 

فـــي عـــام 1978 فـــي بـــالد فـــارس )إيـــران(، وأثنـــاء انتفاضـــة الشـــعوب ضـــد النظـــام البهلـــوي اســـتغل 

املعّممـــون هـــذه الظـــروف لتنفيـــذ مشـــروعهم اإلجرامـــي فـــي مدينـــة عبـــادان العربيـــة بارتـــكاب جريمـــة  

ينـــدى لهـــا ضميـــر اإلنســـانية. كانـــت مـــن تدبيـــر العمائـــم فـــي ســـينما ركـــس.

كان يعـــرض فلـــم فريـــد مـــن نوعـــه يختلـــف عـــن األفـــالم التـــي كانـــت تعـــرض فـــي حينـــه. اســـم الفلـــم 

كوزنهـــا )الغـــزالن(، ويذهـــب إليـــه الكثيـــر مـــن العوائـــل والشـــباب. ولإلســـاءة لنظـــام البهلـــوي خططـــوا 

لهـــذه العمليـــة، حتـــى ولـــو تزهـــق فيهـــا أرواح األبريـــاء مـــن البشـــر، إذ ال تهمهـــم ارواح النـــاس، املهـــم 

لديهـــم التدميـــر والتخريـــب واإلســـاءة إلـــى الطـــرف اآلخـــر وتشـــويه ســـمعته.

اختـــاروا هـــذه الســـينما ألن روادهـــا مـــن كل الطبقـــات ملشـــاهدة هـــذا الفلـــم املثيـــر، ويعـــرض ثـــالث 

فـــي اليـــوم. اتفـــق املعّممـــون مـــع »مكافحـــة الحشـــرات« لتعقيـــم الســـينما بحّجـــة الحفـــاظ  مـــرات 

علـــى ســـالمة املشـــاهدين، واســـتخدموا مـــواد شـــديدة االشـــتعال لهـــذا الغـــرض، واتفقـــوا مـــع بعـــض 

، وكل منهـــم يقـــوم 
ً
املرتزقـــة، والتقـــوا مـــع كل واحـــد بمفـــرده حتـــى ال يتعرفـــون إلـــى بعضهـــم بعضـــا

بـــدوره فـــي الســـاعة املحـــددة. وحينمـــا يبـــدأ الفلـــم وتطفـــأ مصابيـــح اإلنـــارة تنفـــذ الخطـــة، وكل منهـــم 

 بـــأن األبـــواب 
ً
يقـــوم بإشـــعال النـــار فـــي املـــكان الجالـــس فيـــه، وبعدهـــا يخـــرج املنفـــذ مـــن الســـينما. علمـــا

حديديـــة، وتغلـــق أثنـــاء العـــرض، وال يمكـــن فتحهـــا اال مـــن قبـــل الشـــخص املختـــص. وتمـــت العمليـــة 

حســـب الخطـــة املرســـومة لهـــم، واحترقـــت الســـينما بمـــا فيهـــا، حتـــى املنفذيـــن ـكــي ال يعـــرف، الّســـر 

وراح ضحيـــة هـــذه الجريمـــة الكبـــرى مـــا يقـــرب األلـــف شـــخص، مـــن العوائـــل بأكملهـــا، وفـــي يـــوم 

الثانـــي قامـــوا بتظاهـــرات، ودعايـــات، وهتفـــوا ضـــد »الســـواك« واتهموهـــم بارتـــكاب هـــذه الجريمـــة 

البشـــعة، واســـتغلوا غضـــب الشـــعب لتهييجـــه ضـــد النظـــام البهلـــوي.

لـــم أقـــل أن نظـــام البهلـــوي مـــالك، ولكنـــه لـــم يرتكـــب مثـــل هـــذه الجريمـــة القـــذرة، وفيمـــا بعـــد 

يتباهـــون  بـــدأوا  إذ  العمائـــم،  مـــن جماعـــة  التســـريبات  مـــن خـــالل  بـــكل وضـــوح  اتضحـــت األمـــور 

 
ً
بـــه حقـــا مـــا قامـــوا  البهلـــوي عـــن الحكـــم، واعتبـــروا  الـــذي أزاح الشـــاه املقبـــور  بعملهـــم البطولـــي 

 إلطاحـــة خصومهـــم، متناســـين تعاليـــم الديـــن اإلســـالمي الحنيـــف واإلنســـانية والرحمـــة.
ً
شـــرعيا

وال بـــد أن أربـــط الجريمـــة النكـــراء التـــي أدت إلراقـــة دمـــاء ضيـــوف الرحمـــن فـــي مناســـك الحـــج، لـــن 

أبـــّرئ نظـــام واليـــة الفقيـــه، فلـــه خبـــرة فـــي ارتـــكاب مثـــل هـــذه الجرائـــم، ومـــن دون االنتظـــار للجهـــات 
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املختصـــة شـــنوا حملتهـــم، وصّبـــوا جـــام غضبهـــم علـــى اململكـــة، هـــذا دليـــل علـــى أن لهـــم  خلفيـــة 

فـــي املوضـــوع، ومهيأيـــن لهـــذه الضجـــة اإلعالميـــة، وحلفاؤهـــم معهـــم، وكانـــوا يتوقعـــون مـــن الـــرأي 

العـــام اإلســـالمي والعالمـــي أن يحّمـــل اململكـــة املســـؤولية، ويدينهـــا، وكذلـــك يغطـــوا علـــى جرائمهـــم، 

ودعمهـــم لـــكل املنظمـــات اإلرهابيـــة، وزعزعـــة األمـــن واالســـتقرار فـــي العالـــم، وبالـــذات فـــي الوطـــن 

العربـــي, وليـــس لديهـــم محرمـــات الرتـــكاب أي جريمـــة، وفـــي أي مـــكان حتـــى لـــو كان بيـــت هللا الحـــرام، 

مـــن اجـــل مشـــروعهم القومـــي الفار�ســـي الصفـــوي. وفـــي القانـــون مـــادة تنـــص علـــى أن املتهـــم بـــريء 

حتـــى تثبـــت إدانتـــه، ولكـــن فـــي قانـــون واليـــة  الفقيـــه البـــريء متهـــم، ويعاقـــب بأق�ســـى العقوبـــات، 

وهـــذا مـــا ملســـناه فـــي حـــادث منـــى فـــي الســـاعات األولـــى، إذ حّملـــوا اململكـــة املســـؤولية قبـــل أن تظهـــر 

نتيجـــة التحقيقـــات. ولديهـــم خبـــرة وتجربـــة مطّبقـــة بإعـــدام األبريـــاء مـــن الشـــعوب غيـــر الفارســـية، 

وباألخـــص الشـــعب العربـــي األحـــوزي بالجملـــة مـــن دون تحقيـــق معهـــم.

الكـــرام، البـــّد أن تشـــكل محكمـــة إســـالمية بحضـــور كل  مـــرور  هـــذه الجريمـــة  تمـــّر  يجـــب أال 

وبـــث  كافـــة،  العالـــم  دول  عـــن  ممثليـــن  وكذلـــك  اإلنســـان،  بحقـــوق  املهتمـــة  الدوليـــة  املنظمـــات 

 علـــى كل وســـائل اإلعـــالم، واســـتدعاء الناجيـــن مـــن هـــذه الجريمـــة ـكــي يقولـــوا 
ً
املحاكمـــة مباشـــرة

الحقيقـــة، وفـــي أثنـــاء التحقيـــق ســـيتضح مـــن وراء هـــذه الكارثـــة الالأخالقيـــة والالإنســـانية, وعندئـــذ 

ســـيتبين الخيـــط األبيـــض مـــن الخيـــط األســـود.

وكشـــاهد عندمـــا نقـــول السياســـة الخارجيـــة لألنظمـــة الفارســـية ال تتغيـــر نظرتهـــا للعـــرب علـــى 

أنهـــم أعدائهـــم الحقيقييـــن, منـــذ األزل إلـــى هـــذا اليـــوم،

العربيـــة، وتاريـــخ، وثقافـــة،  اللغـــة  تـــدّرس  الترـكــي،  أذربيجـــان  إقليـــم  تبريـــز،  فـــي  هنـــاك مدرســـة 

فيهـــا  بمـــا  اللهجـــات،  وكذلـــك  العربيـــة،  الـــدول  مـــن  منطقـــة  كل  فـــي  العـــرب  وتقاليـــد  وعـــادات، 

األحوازيـــة. هـــؤالء الطلبـــة هـــم مـــن اللقطـــاء، أو النـــاس املنبوذيـــن، ُيجمعـــون وُيدّرســـون فـــي هـــذه 

املدرســـة ليكـــون والؤهـــم املطلـــق للنظـــام. هـــذه املدرســـة كانـــت فـــي زمـــان الشـــاه البهلـــوي مرتبطـــة 

 تابعـــة لنظـــام العمائـــم، ومرتبطـــة بالحـــرس الثـــوري. ليـــس لهـــؤالء الطلبـــة والء 
ً
بالســـواك وحاليـــا

 والؤهـــم للبهلـــوي. ومهمتهـــم بعـــد التخـــرج االنتشـــار فـــي 
ً
ألحـــد ســـوى واليـــة الفقيـــه، كمـــا كان ســـابقا

الوطـــن العربـــي، ويعملـــون فـــي أي مجـــال بدعـــم مـــن الدولـــة الفارســـية. لتنشـــأ لهـــم قاعـــدة متينـــة 

 بـــأن جميـــع
ً
ورصينـــة فـــي تلـــك الـــدول. علمـــا
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املؤسســـات الفارســـية الثقافيـــة واالجتماعيـــة واالقتصاديـــة فـــي هـــذه البلـــدان العربيـــة كلهـــا أوكار 

تجســـس ملصلحـــة أنظمتهـــم الفارســـية.

وفـــي الختـــام أتمنـــى مـــن جميـــع الـــدول العربيـــة أن يكـــون لهـــا مشـــروع موحـــد ســـتراتيجي دفاعـــي، 

تجـــاه املشـــروع التوســـعي القومـــي الفار�ســـي ضـــد األمـــة والوطـــن العربـــي، لحمايـــة  ســـيادتها وكرامتهـــا 

وعزتهـــا وحمايـــة بيـــت هللا، وكل األماكـــن املقدســـة لنثبـــت للعالـــم أجمـــع أننـــا )خيـــر أمـــٍة أخرجـــت 

للنـــاس(.

                                         مع الدعاء بالنصر املؤزر  

                                          محمود بشاري الكعبي

2/10/2015                                           
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 فإن كنت ال تدري فتلك مصيبة ... وإن كنت تدري فاملصيبة أعظم

كل مـــا طرحـــُه العربـــي األصيـــل، واملخلـــص، واملهتـــم بمصيـــر الوطـــن واألمـــة العربيـــة، األســـتاذ 

مشـــعل النامـــي املحتـــرم.

هـــذا حلـــم كل مناضـــل أحـــوازي شـــريف، لديـــه شـــعب وأرض تـــرزح تحـــت احتـــالل أنظمـــة فارســـية 

 مختلفـــون علـــى 
ً
فاشـــية, أن يتحـــرر ويعيـــش حســـب إرادتـــه، ولكـــن مـــع األســـف نحـــن العـــرب دائمـــا

الجوهـــر، وإال كيـــف تمكـــن املحتـــل أن يقـــاوم طيلـــة هـــذه الســـنين، ونعـــرف أن اختالفنـــا، وعـــدم 

توحيـــد قدرتنـــا هـــذا يصـــب فـــي مصلحـــة املحتـــل, وكذلـــك كيـــف نفســـر ســـكوت اإلخـــوة العـــرب علـــى 

مـــا يحـــدث فـــي األحـــواز، وفـــي أغلـــب بلداننـــا العربيـــة مـــن تدخـــل الجـــار الفار�ســـي، ويحظـــى بدعـــم 

لوجســـتي ومـــادي وإعالمـــي وسيا�ســـي مـــن قبـــل بعـــض الـــدول العربيـــة، وبعـــض األحـــزاب، وال أريـــد 

 املـــدح والثنـــاء ملـــا يقـــوم 
ً
أن أدخـــل فـــي أعمـــاق التاريـــخ القديـــم، بـــل نســـمع ونشـــاهد، ونقـــرأ يوميـــا

بـــه الجـــار املتمـــرد علـــى كل القيـــم واألعـــراف اإلنســـانية. ولـــه مشـــروعه الواضـــح، والتوســـعي علـــى 

فـــي  ســـيطرة  ذات  قـــوة  يصبحـــوا  ـكــي  واألمريـــكان  الغـــرب  مـــع  ويتحالـــف  العربـــي.  الوطـــن  حســـاب 

املنطقـــة العربيـــة، ليكـــون ذا رأي وشـــورى، ويتحكـــم فـــي مصيرنـــا، ويحتلنـــا، ونكـــون تابعيـــن لواليـــة 

الفقيـــه. 

الجميـــع يتمنـــون توحيـــد النضـــال األحـــوازي تحـــت إدارة واحـــدة، هـــذا عمـــل جيـــد، ونحـــن نعـــرف 

أن عدّونـــا ال يفـــرق بيـــن مـــن يناضـــل مـــن أجـــل إعـــادة كرامـــة وحـــق تقريـــر مصيـــره. والنظـــام الفار�ســـي 

لـــه،  حتـــى لـــو   
ً
يعتبـــر كل عربـــي، مهمـــا كان انتمـــاؤه الدينـــي أو)املذهبـــي(، أو حتـــى الحزبـــي، عـــدوا

 لـــه، ويعمـــل ضـــد أبنـــاء جلدتـــه. ويطـــرح بعـــض اإلخـــوة األحوازييـــن أن يكـــون نضالنـــا 
ً
كان مواليـــا

، وضمـــن الدســـتور اإليرانـــي. ولنـــا مثـــال علـــى ذلـــك، إذ عملـــت مجموعـــة  مـــن النشـــطاء فـــي 
ً
مدنيـــا

هـــذا املجـــال، وكان مصيرهـــم الّســـجون، واإلعدامـــات، والتشـــريد، إذ إن هـــذا النظـــام ليـــس لديـــه 

أخـــالق واحتـــرام للشـــعوب التـــي احتلهـــا وحكمهـــا بالنـــار والحديـــد.

، أن اإلخـــوة العـــرب  يتوجســـون خيفـــة مـــن دعـــم 
ً
 ومنطقيـــا

ً
 عقالنيـــا

ً
وهنـــا ال بـــد لـــي أن اطـــرح ســـؤاال

 علـــى تحّمـــل 
ً
األحوازييـــن، ألنهـــم غيـــر موحديـــن. ولكـــن باإلمـــكان دعـــم الفصيـــل الـــذي يرونـــه قـــادرا

املســـؤولية، ومـــن ثـــم يمكـــن أن تلتـــف حولـــه الفصائـــل األخـــرى التـــي لهـــا نفســـه الهـــدف واملبـــدأ. 
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وهـــذه خطـــوة إيجابيـــة أفضـــل مـــن تـــرك الســـاحة للطـــرف اآلخـــر، إذ إنـــه يســـتغل ضعـــف املواطـــن 

 لـــه، كمـــا موجـــود فـــي بعـــض الـــدول العربيـــة، ونحـــن 
ً

  وعميـــال
ً
األحـــوازي، ويدعمـــه لكـــي يكـــون حليفـــا

، مـــن تاريـــخ ولغـــة, وثقافـــة, 
ً
 شاســـعا

ً
بـــالد فـــارس تختلـــف عـــن األمـــة العربيـــة اختالفـــا نعـــرف أن 

وعـــادات وتقاليـــد.

وإذا وجـــدت إرادة الدعـــم عنـــد اإلخـــوة العـــرب مـــن دون اســـتثناء، وباألخـــص أشـــقاءنا فـــي دول 

مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربـــي ال يحتـــاج إلـــى مبـــرر أواســـتئذان، أوانتظـــار أن يتوحـــد كل 

األحوازييـــن حتـــى يفكـــروا فـــي مـــد يـــد العـــون لهـــم، بـــل هنـــاك مبـــرر تاريخـــي، أرض وشـــعب عربـــي مرتبـــط 

 بالوطـــن واألمـــة العربيـــة، ومحتـــل مـــن قبـــل جهـــة أجنبيـــة، وهـــذا حـــق مشـــروع عـــادل ومعتـــرف 
ً
مصيريـــا

بـــه، وواجـــب مقـــدس للدفـــاع عـــن األرض والعـــرض، كمـــا ندافـــع عـــن فســـلطين، وعـــن الجـــزر العربيـــة 

الثـــالث املحتلـــة، وال يوجـــد احتـــالل جيـــد واحتـــالل ســـيئ، أو احتـــالل شـــرعي، واحتـــالل غيـــر شـــرعي، 

بـــل أكثـــر مـــن ذلـــك تحريـــر األحـــواز بمثابـــة مشـــروع حمايـــة للوطـــن العربـــي، وال ننتظـــر أن يفوتنـــا 

القطـــار ويصبـــح املـــرض الخبيـــث )االحتـــالل( ينتشـــر فـــي جســـم األمـــة العربيـــة ويتعذرالعـــالج، بـــل 

يصبـــح مـــن املســـتحيل، وفـــي حينهـــا ال يفيـــد النـــدم وُيقبـــل باألمـــر الواقـــع، واإلخـــوة العـــرب ينتظـــرون 

أن تحـــدث معجـــزة لتوحيـــد الحركـــة األحوازيـــة, وال نيـــأس، ولكـــن ال بـــد أن نعمـــل بالجـــزء حتـــى 

نصـــل للـــكل، ومـــع ذلـــك ارجـــو مـــن اإلخـــوة األحوازيـــون أن ينصتـــوا لصـــوت العقـــل، وصـــوت شـــرفاء 

األحوازييـــن، واالشـــقاء العـــرب، وأهـــم صـــوت هـــو روح الشـــهيد التـــي ال تقبـــل تشـــرذمنا، وتمســـكنا 

بأســـماء ضعيفـــة وغيـــر قـــادرة علـــى القيـــام بعمـــل يخـــدم الوطـــن والشـــعب، وهـــم يعرفـــون قســـاوة 

املحتليـــن، إذ إنهـــم يختلفـــون  فـــي مـــا بينهـــم علـــى كل �ســـيء ولكـــن يتوحـــدون علـــى قمـــع املواطـــن العربـــي 

 لهـــم يســـتخدمونه مـــن اجـــل مصلحتهـــم، ثـــم ينتقمـــون منـــه بعـــد 
ً
األحـــوازي، حتـــى إذا اصبـــح عميـــال

انتهـــاء مهمتـــه لخيانـــة شـــعبه، وهـــذه قاعـــدة معروفه:)الذليـــل ال يحتـــرم عنـــد العـــدو(.

مع تقديري واحترامي والدعاء لكم بالتوفيق

  محمود حسين بشاري الكعبي

2014/1/13                                                             
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لسنا أصحاب قرار، ولكننا اصحاب تجربة، ورأي

 أتمنـــى ان تســـتفيد »عاصفـــة الحـــزم« مـــن أخطـــاء القادســـية الثانيـــة، وتفـــكك الخريطـــة اإليرانيـــة 

التـــي هـــي مصـــدر ضعـــف بـــالد فـــارس، إذ إن بـــالد فـــارس  تتكـــون مـــن شـــعوب عـــدة، وتحكمهـــا األقليـــة 

الفارســـية.

ولـــو اســـتغلت حـــرب القادســـية بصورتهـــا الصحيحـــة، وتفككـــت خريطـــة مـــا تســـمى اإليرانيـــة، وحصلـــت 

الشـــعوب غيـــر الفارســـية علـــى اســـتقاللها، ملـــا تمـــادى الفـــرس فـــي حقدهـــم وطغيانهـــم، واعتزازهـــم بثورتهـــم 

وتصديرهـــا إلـــى خـــارج حدودهـــم.

وهـــإذا مـــا جـــاء علـــى لســـان الخمينـــي، ومـــا نـــراه اليـــوم مـــن اضطرابـــات فـــي الوطـــن العربـــي بـــأي شـــكل مـــن 

األشـــكال، هـــو ثمـــرة مـــا زرعـــه الخمينـــي. والسياســـة الفارســـية تجـــاه العـــرب ثابتـــة، حتـــى إن تغيـــرت الوجـــوه.

والدليـــل علـــى ذلـــك تمســـكهم باألرا�ســـي التـــي احتلـــت فـــي عهـــد الشـــاه البهلـــوي، ونظـــام املاللـــي الـــذي 

، بـــل أضـــاف عليـــه احتـــالل بلـــدان عربيـــة، وســـيطرته 
ً
 للنظـــام الـــذي ســـبقه، لـــم يغيـــر شـــيئا

ً
جـــاء مكمـــال

 فـــي تنفيـــذ مشـــروعه القومـــي العنصـــري الفار�ســـي الصفـــوي، بإعـــادة اإلمبراطوريـــة 
ً
عليهـــا. ومـــا زال ماضيـــا

الكســـروية التـــي تحكـــم البـــالد مـــن شـــرقها إلـــى غربهـــا، ومـــن شـــمالها وحتـــى جنوبهـــا، ويســـعى للســـيطرة علـــى 

بيـــت هللا الحـــرام، ومســـجد نبيـــه الـــذي يعتبـــر نفســـه أحـــق مـــن غيـــره فـــي إدارتـــه، واإلشـــراف عليـــه بصـــورة 

مباشـــره.

لـــذا اســـتغل الجانـــب الطائفـــي فـــي بعـــض البلـــدان العربيـــة لتنفيـــذ مشـــروعه املدمـــر، وبـــث روح الشـــقاق 

والقتـــال بيـــن أبنـــاء البلـــد الواحـــد, أو مـــد بعـــض املنظمـــات باملـــال والســـالح، واســـتغل هـــذا ملصلحتـــه، 

وليـــس لتحريـــر اراضيهـــم، بـــل لقتـــل إخوتهـــم وأشـــقائهم، كمـــا يحـــدث فـــي الحاضـــر فـــي أقطارنـــا العربيـــة، 

ومـــا يحصـــل مـــن قتـــل وتدميـــر وتهميـــش باســـم مكافحـــة اإلرهـــاب.

نتمنـــى دعـــم الشـــعب العربـــي األحـــوازي، وكذلـــك الشـــعوب القوميـــة املهمشـــة فـــي بـــالد فـــارس لتحريـــر 

أراضيهـــا وحصولهـــا علـــى االســـتقالل التـــام.

، أو تهميش وإقصاء اآلخرين.
ً
، أو مذهبيا

ً
على أال يكون الدعم طائفيا

وفي الختام ال يسعني اال الدعاء بالنصر املؤزر، وإعادة كرامة وهيبة وعزة العرب.  

                                                     مع التقدير

                                               محمود بشاري الكعبي
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 ال أمان للفرس

حينمـــا احتـــل رضـــا بهلـــوي دولـــة األحـــواز عـــام 1925 وأَســـر األميـــر خزعـــل، وأخـــذه إلـــى طهـــران، 

، أي إلـــى 1936، لعـــدة أســـباب 
ً
لـــم يعدمـــه، بـــل وضعـــه تحـــت اإلقامـــة الجبريـــة ملـــدة أحـــد عشـــر عامـــا

منهـــا:

1/امتصاص غضب الشعب العربي األحوازي وردة فعله.

2/  كانـــت لدولـــة األحـــواز عالقـــات حســـنة مـــع الـــدول العربيـــة، والـــدول األوروبيـــة، وبالـــذات  

تحالـــف األميـــر مـــع اململكـــة املتحـــدة )بريطانيـــا العظمـــى(.

3/اتفاقية النفط التي أبرمت مع الشيخ خزعل والبريطانيين ملدة مئة عام.

الخليجيـــة،  اإلمـــارات  ضـــم  الـــذي   1914 ســـنة  )الفيليـــة(  اإلمـــارة  قصـــر  فـــي  مؤتمـــر  4/عقـــد 

واألحـــواز، آنـــذاك طلـــب األميـــر خزعـــل أن يشـــكل اتحـــاد عربـــي مـــن هـــذه املجموعـــة ليكـــون قـــوة ردع 

الطامعيـــن. أمـــام 

فـــارس.  ببـــالد  الدولـــة األحوازيـــة واالعتـــراف  أمـــوال  عـــن  التنـــازل  األميـــر خزعـــل علـــى  5/إجبـــار 

عـــن أموالـــه الخاصـــة لرضـــا خـــان. التنـــازل  وكذلـــك 

وبعـــد أن حقـــق  رضـــا كل مـــا يصبـــو اليـــه مـــن دون ان يحـــدث أي ردود فعـــل عربيـــة، أو دوليـــة، 

أقـــدم رضـــا بهلـــوي علـــى تنفيـــذ جريمتـــه البشـــعة بحـــق األميـــر خزعـــل. فأوعـــز إلـــى طبيبـــه الخـــاص 

أن يحقنـــه بإبـــرة ســـامة للقضـــاء عليـــه، والتخلـــص منـــه مـــن دون أن يتحمـــل أحـــد مســـؤولية موتـــه.

وعلـــى إثـــره تـــرك األحوازيـــون وحدهـــم مـــن اللحظـــة األولـــى بعـــد أســـر الشـــيخ خزعـــل. فقامـــوا بعـــدة 

 
ً
ــا انتفاضـــات وتظاهـــرات ولكـــن مـــن دون جـــدوى، إذ لـــم يكـــن لهـــم ســـند، أو مـــن يؤازرهـــم، ال عربيـ

. وبـــذل األحوازيـــون الغالـــي والنفيـــس فـــي ســـبيل الحفـــاظ علـــى هويتهـــم العربيـــة، وتحريـــر 
ً
وال دوليـــا

بلدهـــم املغتصـــب، ومـــا زالـــوا يقارعـــون املحتـــل بـــكل مـــا اتيـــح لهـــم مـــن وســـائل دفاعيـــة، ولـــم يبخـــل 

هـــذا الشـــعب الصامـــد املجاهـــد بكافـــة أطيافـــه وأموالـــه وقدمهـــا فـــداًء لألحـــواز.

كمـــا يجـــب أخـــذ الحيطـــة والحـــذر مـــن خبـــث ومكـــر الفـــرس، إذ إن حقدهـــم علـــى العـــرب واإلســـالم 

أعمـــى عيونهـــم وقلوبهـــم، وهـــذا الحقـــد لـــه أســـبابه العديـــدة.

منهـــا معركـــة ذي قـــار التـــي انتصـــر فيهـــا العـــرب علـــى الفـــرس قبـــل اإلســـالم. ثـــم معركـــة القادســـية 
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بقيـــادة الخليفـــة عمـــر بـــن الخطـــاب )رض( التـــي انتصـــر العـــرب واإلســـالم، وأجبـــروا الفـــرس علـــى 

دخـــول اإلســـالم، مرغميـــن، وليســـوا مؤمنيـــن.

كذلـــك تزويـــج بنـــات كســـرى للعـــرب، إذ يعتبـــرون الفـــرس هـــم أســـياد العالـــم، والعـــرب واملســـلمون 

لـــم تتغيـــر تجـــاه  دون مســـتواهم، وابنـــاء صحـــراء وبـــداوة ورعـــاة اإلبـــل، ومـــا زالـــت هـــذه نظرتهـــم 

العـــرب. ثـــم القادســـية الثانيـــة التـــي كســـرت شـــوكتهم وقّديســـهم األعلـــى الـــذي شـــرب كأس الّســـم، 

مـــا زاد غيظهـــم وحقدهـــم علـــى العـــرب، وباألخـــص العـــراق، واألحوازييـــن الذيـــن شـــاركوا الجيـــش 

العربـــي اإلســـالمي القـــادم مـــن الجزيـــرة العربيـــة لفتـــح بـــالد فـــارس. )الفـــرس كاألفعـــى تبـــث ســـمومها  

ــا �ســـيء(. وال يبـــدو عليهـ

لـــذا يجـــب عـــدم الثقـــة بالفـــرس وأســـاليبهم الخداعـــة واملراوغـــة، ومكرهـــم كالـــذي )يقـــدم الشـــهد 

ويـــدّس فيـــه الســـم(.

فـــي الوطـــن،  نأمـــل مـــن التحالـــف العربـــي )عاصفـــة الحـــزم( أن يكبـــح جمـــاح النفـــوذ الفار�ســـي 

غيـــر  الشـــعوب  لدعـــم  وذلـــك  إيـــران،  تســـمى  ملـــا  الخريطـــة  تفكيـــك  خـــالل  مـــن  العربيـــة.  واألمـــة 

الفارســـية، وأخـــص بالذكـــر إخوتهـــم ابنـــاء األحـــواز الذيـــن هـــم جـــزء ال يتجـــزأ مـــن الوطـــن واألمـــة 

الدولـــي. لإلرهـــاب  الداعمـــة  الظالميـــة  الفقيـــه  واليـــة  هيمنـــة  مـــن  للتحريـــر  الطامحـــون  العربيـــة، 

  مع التقدير

  محمود بشاري الكعبي

18/11/2015                                                           
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)مثل شعبي: إذا كان الشاهد من بيتك حّل قتلك(

قـــرأت  فـــي جريـــدة الخليـــج اإلماراتيـــة العـــدد 12613 الصـــادر فـــي 30 /2013/11 لألســـتاذ عبـــد 

الغفـــار حســـين )تحـــت عنـــوان: حـــول العالقـــات اإليرانيـــة اإلماراتيـــة).

بعـــد قراءتـــي املقـــال أعتـــرف بأننـــي أجهـــل كاتـــب املقـــال، وال أعـــرف تاريخـــُه، وهويتـــه، وال يحـــق لـــي أن 

أرد، أو أناقـــش مـــا وردفـــي مقالـــه .

وبعـــد االستفســـار مـــن بعـــض اإلخـــوة الذيـــن يعرفـــون كاتـــب املقـــال، اتضـــح لـــي أنـــه يحمـــل جنســـية 

دولـــة عربيـــة محافظـــة علـــى قيمهـــا العربيـــة اإلســـالمية مدافعـــة عـــن تاريخهـــا وســـيادتها، وتحتـــرم 

الجيـــران وتعتـــرف بالقوانيـــن واالعـــراف الدوليـــة، حاضنـــة أكثـــر مـــن مئتـــي جنســـية عامليـــة ويعيـــش 

الجميـــع بأمـــن وســـالم، يتمتعـــون بحقوقهـــم املدنيـــة وانتمائهـــم القومـــي، وحقهـــم فـــي ممارســـة دياناتهـــم 

ومذاهبهـــم املختلفـــة.

وقيـــادات دولـــة اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة معروفـــون بتواضعهـــم، وأخالقهـــم، وحبهـــم، ووالئهـــم 

لوطنهـــم. وعندمـــا يقتبـــس كاتـــب املقـــال أحاديـــث القـــادة ذوي الحكمـــة والحنكـــة السياســـية التـــي 

تحمـــل معانـــي الرجولـــة والحريـــة والعدالـــة والديمقراطيـــة، فهـــذا ليـــس دليـــل االنبطـــاح والخضـــوع 

والخنـــوع والتفريـــط فـــي تاريخهـــم، وشـــعبهم واضعيـــن أمـــام أعينهـــم كرامـــة شـــعبهم يدافعـــون عـــن كل 

شـــبر مـــن أراضيهـــم املقدســـة.

جلـــب انتباهـــي فـــي املقـــال مـــدح الكاتـــب للقـــادة اإلماراتييـــن عنـــد مـــا كانـــوا يحاربـــون مـــع الساســـانيين 

والصفويين,)كمـــا يذكـــر أن االســـالم دخـــل الـــى بـــالد فـــارس مـــن الضفـــة الشـــرقية للخليـــج الفار�ســـي(, 

والتاريـــخ يحدثنـــا أن اإلســـالم دخـــل إلـــى بـــالد فـــارس بقيـــادة الصحابـــي الجليـــل أبـــو مو�ســـى األشـــعري 

 
ً
 قاصـــدا

ً
 عربيـــا

ً
عـــن طريـــق بـــالد االحـــواز، وعندمـــا علمـــت العشـــائر العربيـــة األحوازيـــة أن هنـــاك جيشـــا

بـــالد فـــارس، هبـــت لنصرتـــه مـــن  دون علمهـــا بـــأن هـــذا الجيـــش يحمـــل رســـالة أوعقيـــدة إســـالمية، بـــل 

لكونهـــم أبنـــاء عمومـــة، وأمـــة عربيـــة واحـــدة، والتحـــق أبناؤهـــا بالجيـــش العربـــي القـــادم مـــن الجزيـــرة 

العربيـــة، وانضمـــوا الـــى صفوفـــه ليقاتلـــوا معـــه، وليـــس ضـــده. وبعـــد املعـــارك التـــي دارت بيـــن الجيـــش 

العربـــي والجيـــش الفار�ســـي انتصـــر العـــرب علـــى الفـــرس. ووصـــل الجيـــش اإلســـالمي العربـــي إلـــى بـــالد 

فـــارس التـــي تبعـــد عـــن الســـاحل الشـــرقي مئـــات األميـــال، إذ تعلوهـــا جبـــال معقـــدة، وطـــرق وعـــرة. 

وبعـــد انكســـار وهزيمـــة جيشـــهم دخلـــوا ديـــن اإلســـالم الحنيـــف مرغميـــن. وهـــذا دليـــل قاطـــع علـــى 
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عروبـــة الضفـــة الشـــرقية  للخليـــج العربـــي. والدليـــل اآلخـــر: 

اإلمارات العربية في مناطق األحواز الجنوبية

والتشـــابه  بالتـــوازي،  العربـــي  للخليـــج  الشـــرقي  الســـاحل  طـــول  العربيـــة علـــى  اإلمـــارات  تشـــكلت 

 علـــى طـــول الطـــرف الغربـــي للخليـــج. بـــل انســـاب مواطنـــو تلـــك 
ً
مـــع اإلمـــارات العربيـــة القائمـــة حاليـــا

اإلمـــارات وحكامهـــا مـــن نفـــس بطـــون وأفخـــاذ القبائـــل العربيـــة فـــي الجزيـــرة العربيـــة. وفـــي كثيـــٍر مـــن 

علـــى  املقيـــم  السياســـية  الكيانـــات  إحـــدى  وحاكـــم  اإلمـــارات،  إحـــدى  أميـــر  كان  الزمنيـــة  الفتـــرات 

الجانـــب الشـــرقي للخليـــج العربـــي تمتـــد ممتلـــكات دولتـــه وإمارتـــه إلـــى بعـــض الجـــزر واملناطـــق علـــى 

الســـاحل الغربـــي للخليـــج. تلـــك كانـــت حالـــة الحـــكام واألمـــراء مـــن قبائـــل القواســـم, والعتـــوب, وآل 

علـــي, وتحمـــل أغلـــب قبائـــل الســـاحل الشـــرقي للخليـــج نفـــس األســـماء واأللقـــاب العربيـــة املقيمـــة علـــى 

الســـاحل الغربـــي للخليـــج.

واســـتقرت مئـــات الســـنين قبائـــل عربيـــة علـــى الســـاحل الشـــرقي، وال تـــزال هـــذه القبائـــل مقيمـــة 

هنـــاك، وهـــم الســـكان األصليـــون، واآلخـــرون الوافـــدون ضمـــن سياســـة التفريـــس للمحتـــل الفار�ســـي. 

ومـــن هـــذه القبائـــل بنـــي العبـــاس, واملدنييـــن, املرازيـــق, بنـــي حمـــاد, العبادلـــة, آل بشـــر, األنصـــاري, 

آل  ســـفر,  آل  ســـميط,  آل  زاهـــد,  آل  رميـــزان,  آل  تميـــم،  بنـــي  شـــمر,  اعنـــزة,  الدواســـر,  املنصـــوري, 

العر�ســـي, آل فخـــرو, بنـــي كعـــب, آل شـــطي, آل الشـــيخ خزعـــل, بنـــي شـــيخان, وبنـــي شـــيبان, ومـــن قريـــش 

بنـــي طـــي, ربيعـــة, الجوابـــر. وغيرهـــم.

1ـ إمـــارة القواســـم تعيـــش وتســـكن دولـــة االمـــارات العربيـــة املتحـــدة، وال يـــزال جـــزء منهـــا يعيـــش 

علـــى الســـاحل الشـــرقي.

للخليـــج  الشـــرقي  الســـاحل  تســـكن  التـــي  القبائـــل  مـــن  مجموعـــة  تحالفـــت  املنصـــورة,  إمـــارة   -2

العربـــي فيمـــا بينهـــا وشـــكلت إمـــارة عربيـــة قويـــة تقـــوم بصـــد الهجمـــات واألخطـــار التـــي تكـــررت علـــى 

العربيـــة. والخواصـــر  املـــدن 

 
ً
3- إمـــارة آل علـــي، اســـتمرت هـــذه اإلمـــارة العربيـــة مـــا يقـــارب مئتـــي عـــام ولعبـــت هـــذه اإلمـــارة دورا

 فـــي تاريـــخ منطقـــة الخليـــج العربـــي.
ً
كبيـــرا

4- إمـــارة املرازيـــق، ســـيطراملرازيق علـــى مســـاحة واســـعة مـــن الســـاحل الشـــرقي للخليـــج العربـــي، 

وأسســـوا إمـــارة لهـــم علـــى الســـاحل بالتحالـــف ومســـاعدة قبيلـــة القواســـم، وتأسســـت هـــذه االمـــارة 
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العربيـــة علـــى الســـاحل الشـــرقي للخليـــج علـــى يـــد األميـــر عبـــدهللا بـــن محمـــد الحمـــادي عـــام 1863

5- إمـــارة العبادلـــة, قدمـــت عشـــائر العبادلـــة إلـــى مناطـــق األحـــواز مـــن شـــبه جزيـــرة قطـــر عـــام 

1117م، وال تـــزال فـــروع مـــن عشـــائر العبادلـــة منتشـــرة فـــي مناطـــق األحـــواز الجنوبيـــة والشـــمالية، 

وأرض العـــراق واملنطقـــة الشـــرقية مـــن اململكـــة العربيـــة الســـعودية.

بمثابـــة  وكانـــت  العربـــي،  للخليـــج  الشـــرقي  الســـاحل  علـــى  عربيـــة  إمـــارة  آخـــر  فهـــي  املحّمـــرة  أمـــا 

األخ االكبـــر لـــكل اإلمـــارات العربيـــة، ويحظـــى الشـــيخ خزعـــل باحتـــرام إخوانـــه حـــكام وقـــادة الـــدول 

اتحـــاد  لتشـــكيل  الفيليـــة،  فـــي  اإلمـــارة  قصـــر  فـــي   1914 ســـنة  مؤتمـــر  عقـــد  إلـــى  ودعـــى  الخليجيـــة. 

للدفـــاع عـــن دولهـــم مـــن أي تدخـــل أجنبـــي وكان يشـــعر آنـــذاك باالطمـــاع الفارســـية. ولكـــن بتواطـــؤ 

البريطانييـــن مـــع إيـــران )بـــالد فـــارس( ســـنة  1925 احتلـــوا دولـــة األحـــواز، وتـــم أســـر الشـــيخ خزعـــل، 

ســـيطر  وحينهـــا  1936م،  ســـنة  واستشـــهد  الفارســـية،  الســـجون  فـــي  وســـجن  طهـــران،  إلـــى  ونقـــل 

بـ)إيـــران(.  فـــارس  بـــالد  تســـمية   
ً
رســـميا وأعلنـــت  العربـــي،  للخليـــج  الشـــرقية  الضفـــة  علـــى  الفـــرس 

ولقبـــوا أنفســـهم بشـــرطي الخليـــج. والسياســـة اإليرانيـــة لـــم تتغيـــر حيـــن تغيـــر الطربـــوش بالعمائـــم 

الســـوداء والبيضـــاء، بـــل بشـــكل علنـــي يشـــكلون خاليـــا فـــي الـــدول العربيـــة لزعزعـــة اســـتقرار الـــدول. 

وأمـــا ابتســـامة الســـيد روحانـــي ووزيـــر خارجيتـــه فمـــا هـــي إلـــى ذر الرمـــاد فـــي العيـــون. واملحّمـــرة لـــم تكـــن 

اإلمـــارة العربيـــة الوحيـــدة التـــي كانـــت قائمـــة علـــى هـــذا الطـــرف مـــن الخليـــج، بـــل كانـــت هنـــاك إمـــارات 

، والتـــي تســـمى بـ)األحـــواز الجنوبـــي(. ثـــم قامـــت إيـــران 
ً
عربيـــة علـــى الســـاحل الشـــرقي، كمـــا ذكـــرت آنفـــا

بالتواطـــؤ مـــع بريطانيـــا باحتـــالل الجـــزر اإلماراتيـــة الثـــالث، وال نعـــرف مـــا يبيـــت لنـــا املســـتقبل إذا 

بقينـــا مكتوفـــي األيـــدي، بـــل أكثـــر مـــن ذلـــك أصبحنـــا نؤيـــد محتلينـــا ونعطـــي احتاللهـــم الشـــرعية.

وليـــس كمـــا ورد فـــي املقـــال دخـــل اإلســـالم بـــالد فـــارس للضفـــة الشـــرقية مـــن الخليـــج الفار�ســـي, 

لكـــن عنـــد مـــا يصـــل للضفـــة الغربيـــة للخليـــج يكتفـــي بكلمـــة الخليـــج فقـــط، لـــم يذكـــر ملكيتهـــا؟ إذ 

إن الضفتيـــن يقطنهمـــا عـــرب، وكانـــت إمـــارات عربيـــة مســـتقلة. ولـــوال احتـــالل بـــالد فـــارس لألحـــواز 

العربيـــة وبعدهـــا احتاللهـــم للجـــزر الثـــالث اإلماراتيـــة العربيـــة لـــم يصلـــوا إلـــى مانحـــن عليـــه، نســـمع 

بالبحريـــن،  املســـتمرة  ومطالباتهـــم  هرمـــز(،  )مضيـــق  الســـالم  بـــاب  بإغـــالق  التهديـــدات  ونشـــاهد 

وتدخلهـــم فـــي الشـــؤون الداخليـــة للـــدول العربيـــة لزعزعـــة أمـــن املنطقـــة العربيـــة، وبالـــذات »دول 

التعـــاون«. مجلـــس 
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)وثيقـــة مـــن الشـــيخ عبـــد هللا الشـــيخ خزعـــل، ســـنة 1946 يرفـــع دعـــوى للقنصـــل البريطانـــي فـــي 

دولـــة الكويـــت الشـــقيقة عـــن مأســـاة الشـــعب العربـــي األحـــوازي املحتـــل مـــن قبـــل الكيـــان الفار�ســـي(

والدليـــل الثانـــي علـــى عروبـــة الخليـــج العربـــي، ماجـــاء فـــي مذكـــرات رضـــا بهلـــوي عندمـــا يو�ســـي ولـــده 

محمـــد رضـــا )حـــررت لـــك الضفـــة الشـــرقية مـــن الخليـــج فعليـــك أن تحـــرر الضفـــة الغربيـــة للخليـــج 

الفار�ســـي(. وكل األنظمـــة الحاكمـــة فـــي إيـــران لـــم تلـــّب طلـــب دولـــة اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة بالحـــوار 

الشـــفاف حـــول تاريـــخ وملكيـــة الجـــزر العربيـــة الثـــالث، أو حتـــى نقلهـــا إلـــى املحاكـــم الدوليـــة لحـــل 

هـــذه املشـــكلة بالطـــرق القانونيـــة.

وكاتـــب املقـــال يشـــكك، وال يعتـــرف بعروبـــة الخليـــج العربـــي. والجديـــر بالذكـــر أن الكاتـــب يعمـــل 

ضمـــن منظمـــات إنســـانية. واليحـــق للكاتـــب أن يهـــدي الخليـــج العربـــي، ويعتـــرف بفارســـيته. وكل 

املصـــادر تذكـــر أن ضفتـــي الخليـــج تقطنهـــا عشـــائر وإمـــارات عربيـــة منـــذ آالف الســـنين. وكنـــت أتمنـــى 

مـــن األســـتاذ الكاتـــب أن يدافـــع عـــن الشـــعوب التـــي تـــرزح تحـــت احتـــالل أجنبـــي محرومـــة مـــن أبســـط 

حقوقهـــا اإلنســـانية، وهـــذا ضمـــن اختصاصـــه. أرجـــو أال يســـاء فهـــم رّدي، بـــل هـــذه هـــي الحقيقـــة.

 مع تقديري واحترامي

محمود حسين بشاري الكعبي
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مناضل أحوازي

مختص بالشؤون اإليرانية

2013/12/30

منـــذ أول يـــوم مـــن االحتـــالل والشـــعب العربـــي األحـــوازي يناشـــد ويســـتصرخ ضميـــر اإلخـــوة العـــرب، 

، لغايـــة تأســـيس الجامعـــة العربيـــة، وعصبـــة األمـــم املتحـــدة، وهـــم 
ً
 وجماهيـــر وأحزابـــا

ً
 وحكامـــا

ً
ملـــوكا

يرفعـــون مذكـــرات، ولدينـــا وثائـــق موقعـــة بأســـماء رؤســـاء العشـــائر التـــي أرســـلوها إلـــى ملـــوك وحـــكام 

الـــدول العربيـــة، وبعدهـــا للجامعـــة العربيـــة.

واســـتمر  الســـابقة،  الخطـــى  نفـــس  علـــى  ســـارت  وجبهـــات  ومنظمـــات  أحـــزاب  تأسســـت  ثـــم 

بعـــد   1979 عـــام  لغايـــة  الدوليـــة  وكذلـــك  العربيـــة  الجامعـــة  إلـــى  املذكـــرات  بأرســـال  األحوازيـــون 

املجـــزرة الهمجيـــة التـــي قـــام بهـــا النظـــام الخمينـــي فـــي مدينـــة املحمـــرة، وضواحيهـــا، ومـــدن أخـــرى، 

وقدمـــوا شـــكوى للجامعـــة العربيـــة وهيئـــة االمـــم املتحـــدة، واملؤسســـات التابعـــة لهـــا، إضافـــة إلـــى 

الـــدول العربيـــة والعامليـــة، ومطالبتهـــا بالوقـــوف مـــع شـــعب تحتـــل أرضـــه وتنتهـــك حرمتـــه وتســـلب 

حقوقـــه.

لـــكل  األحـــواز مذكـــرات  لتحريـــر  العربيـــة  الجبهـــة  اإليرانيـــة رفعـــت  العراقيـــة  الحـــرب  أثنـــاء  ثـــم 

الـــدول العربيـــة والعامليـــة. وأثنـــاء مشـــاركة الجبهـــة فـــي املؤتمـــرات الدوليـــة والعربيـــة تطـــرح القضيـــة 

األحوازيـــة ومعانـــاة الشـــعب األحـــوازي.

ولألســـف الشـــديد كل هـــذه الجهـــود لـــم تحـــظ بموقـــف شـــجاع وداعـــم للشـــعب األحـــوازي األعـــزل، 

صاحـــب الحـــق الشـــرعي مـــن قبـــل الـــدول العربيـــة.

أمـــا الـــدول األجنبيـــة فـــكان ردهـــا: عندمـــا  تعتـــرف بكـــم كل الـــدول العربيـــة كدولـــة أحوازيـــة محتلـــة، 

وشـــعب جـــزء مـــن الشـــعب العربـــي حينـــذاك نعتـــرف بكـــم .

لـــم يقـــف مـــع األحـــواز أحـــد غيـــر العـــراق الجـــار العربـــي القومـــي الـــذي أحـــّس بهمـــوم وآالم أبنـــاء 

األحـــواز. كمـــا أن الحـــرب العراقيـــة اإليرانيـــة كانـــت فـــي أشـــدها وضعـــت الـــدول العربيـــة علـــى املحـــك، 

التـــي   املـــرارة  إن  مـــن يدعـــم األحـــواز كشـــعب مضطهـــد، ودولـــة محتلـــة.  نميـــز  أن  وهنـــا نســـتطيع 

ــا األحوازيـــون مـــن الفـــرس إن لـــم تكـــن أق�ســـى، فلـــم تكـــن أقـــل مـــرارة مـــن اضطهـــاد الصهاينـــة  ذاقهـ



محمود بشاري الكعبي األحواز في ضميراألمة

140

للفلســـطينيين.

لـــذا وضـــع الرئيـــس صـــدام حســـين عـــام 2002  خطـــة إلنقـــاذ الشـــعب  العربـــي األحـــوازي، وتحريـــر 

األرض املغتصبـــة والوقـــوف بوجـــه التيـــار الظالمـــي للمشـــروع الفار�ســـي العنصـــري، تكملـــة ملـــا بـــدأه 

 وكانـــت الخطـــة كمـــا يلـــي )وهـــذه املعلومـــات مـــن مصـــدر موثـــوق ومقـــرب مـــن الرئيـــس(:
ً
ســـابقا

1ـ إنشـــاء معســـكرات إلعـــادة تدريـــب جيـــش تحريـــر األحـــواز الـــذي ينخـــرط فيـــه أبنـــاء األحـــواز 

 الحـــرس الجمهـــوري معســـكر فـــي ميســـان، 
ً
واملتطوعـــون مـــن القـــوات املســـلحة العراقيـــة، خاصـــة

واآلخـــر فـــي واســـط.

2ـ بعـــد أن يتـــم اكتمـــال التدريـــب لجيـــش تحريـــر األحـــواز تبـــدأ القـــوات بالزحـــف لتحريـــر مناطـــق 

مـــن األحـــواز.

 بدولـــة األحـــواز، ويقـــوم العـــراق باالتصـــال 
ً
3ـ يصاحـــب هـــذا التحـــرك اعتـــراف العـــراق رســـميا

بالـــدول العربيـــة لحملهـــا علـــى االعتـــراف بدولـــة األحـــواز، وتتقـــدم هـــذه الـــدول العربيـــة بطلـــب إلـــى 

 فـــي الجامعـــة العربيـــة .
ً
الجامعـــة العربيـــة لالعتـــراف بدولـــة األحـــواز وقبولهـــا عضـــوا

3ـ تشكيل حكومة من أبناء األحواز يعترف بها العراق والدول األخرى والجامعة العربية. 

4ـ يســـعى العـــراق والـــدول العربيـــة األخـــرى لحمـــل دول العالـــم الصديقـــة التـــي يؤثـــر فيهـــا العـــرب، 

 لذلـــك.
ً
 مؤقتـــا

ً
علـــى االعتـــراف بحكومـــة األحـــواز وإقامـــة التمثيـــل الدبلوما�ســـي، وتكـــون بغـــداد مقـــرا

5ـ يســـتمر جيـــش تحريـــر األحـــواز فـــي تحريـــر املناطـــق، وبســـط ســـيطرته عليهـــا، وتكـــون تحـــت حكـــم 

الحكومـــة املؤقتهـــة، ونـــواة لدولـــة األحـــواز العربيـــة.

املختلفـــة  واملســـاعدات  العـــون  تقديـــم  فـــي  ويســـتمر  ذلـــك  نفقـــات  جميـــع  العـــراق  يتحمـــل  6ـ 

األحـــواز. ولثـــورة  املؤقتـــه  للحكومـــة 

صاحـــب الحـــق لـــم ييـــأس، ســـنبقى نناضـــل وندافـــع عـــن حقوقنـــا املشـــروعة واملنصـــوص عليهـــا فـــي 

كل االعـــراف واملواثيـــق الدوليـــة.   

  مع التقدير  

محمود بشاري الكعبي

2015/12/31                                                              
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الوقاية خير من ألف عالج

اإلخوة العرب اكتووا بنار أخطائهم التاريخية

صمتـــوا علـــى احتـــالل بـــالد فـــارس لألحـــواز، وأصبـــح الفـــرس جيرانهـــم ينافســـونهم علـــى مياههـــم 

وحدودهـــم, ســـكتوا علـــى احتـــالل الجـــزر اإلماراتيـــة الثـــالث، ونظـــام إيـــران يطالـــب بالخليـــج العربـــي، 

وحتـــى ال يســـمح بتســـميته العربيـــة. تواطـــأوا علـــى احتـــالل العـــراق، وســـلموه للجـــار العـــدو التاريخـــي 

الشـــقيق  اعتبـــروه  والـــذي  العربيـــة،  واألمـــة  الوطـــن  حســـاب  علـــى  التوســـعي  املشـــروع  صاحـــب 

الحميـــم، وفتحـــوا كل األبـــواب لـــه, واليـــوم العـــدو الفار�ســـي وصـــل إلـــى مـــا خططـــه وبـــدأ بتنفيـــذه، 

وأصبـــح يحكـــم أربـــع عواصـــم عربيـــة، ويعلـــن بغـــداد عاصمـــة اإلمبراطوريـــة الفارســـية، ومســـتمر 

الحتـــالل دول أخـــرى مـــن خـــالل مـــا بنـــاه أثنـــاء الصمـــت العربـــي فـــي هـــذه الـــدول، وأصبحـــت لـــه قـــوة 

وأنصـــار ينفـــذون مشـــروعه، وهـــو فقـــط يأمـــر وحلفـــاؤه ينفـــذون بالســـمع والطاعـــة.

 علـــى العـــرب قبـــول الحالـــة التـــي نعيشـــها. وأثنـــاء حـــل 
ً
 واقعـــا

ً
وفـــي املحصلـــة النهائيـــة ســـيكون أمـــرا

مشـــكالته مـــع الغـــرب واألمريـــكان ســـتطرحه هـــذه الـــدول علـــى املنطقـــة لحمايـــة مصالحهـــا، لكونهـــم 

يخشـــون مـــن التطـــرف العربـــي. ويـــرون املؤهـــل والقـــادر علـــى حمايـــة مصالحهـــم بـــالد فـــارس، حيـــث 

أصبحـــت قـــوة إقليميـــة مهمـــة وصاحبـــة مرجعيـــة مذهبيـــة، ولهـــا أتبـــاع فـــي كل الـــدول العربيـــة، وحتـــى 

إن حملـــوا جنســـية تلـــك الـــدول لكـــن األب الروحـــي لهـــم واليـــة الفقيـــه، وهـــذا معـــروف للجميـــع، وخيـــر 

دليـــل الذيـــن يحكمـــون العـــراق. ويكتمـــل مشـــروعهم الصفـــوي املرســـوم واملخطـــط منـــذ زمـــن بعيـــد، 

حيـــث نظـــام املاللـــي يقـــود املنطقـــة كشـــرطي للخليـــج العربـــي، كمـــا كان قبلـــه نظـــام البهلـــوي والخاســـر 

الوحيـــد نحـــن العـــرب.

مع كل التقدير محمود بشاري الكعبي

2015/7/8                                                                
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نظام املاللي واالنتخابات 

باالنتخابـــات الحـــّرة والعادلـــة، يصـــل املنتخـــب مـــن الشـــعب إلـــى املكانـــة التـــي يســـتحقها، ويقـــدم 

مـــا بوســـعه ألجـــل خدمـــة الشـــعب، أمـــا إذا كان عضـــو البرملـــان وصـــل عـــن طريـــق الصناديـــق، ولـــه 

 لرغبـــات واليـــة الفقيـــه، فيصبـــح 
ً
 مخالفـــا

ً
الـــوالء املطلـــق للفكـــر الخمينـــي، وال يمكـــن أن يبـــدي رأيـــا

عبـــارة عـــن دميـــة بيـــد مكتـــب مصلحـــة النظـــام.

االنتخابـــات هنـــا، وعدمهـــا نفـــس املعنـــى، مـــا هـــي إال لعبـــة مكشـــوفة، ومفضوحـــة لـــدى الجميـــع، 

ــا  حيـــث ال يمكـــن أن توجـــد ديمقراطيـــة بإشـــراف ووصايـــة فكريـــة متطرفـــة، ال تؤمـــن بمـــن يخالفهـ

الـــرأي.

لـــه أطمـــاع  توســـعية  بنـــاء فكـــري عنصـــري متطـــرف،  ونالحـــظ هنـــا أن الجمهوريـــة الخمينيـــة 

ال  الفـــرس،  أذهـــان  فـــي  متأصلـــة  فكـــرة  وهـــي  البائـــدة،  اإلمبراطوريـــات  بإعـــادة  تحلـــم  شـــوفينية، 

اآلخريـــن. علـــى  وحقدهـــم  تربيتهـــم،  فـــي  املـــرض  هـــذا  ومـــن  منهـــا،  التخلـــص  يســـتطيعون 

ومنـــذ وصـــول حفنـــة مـــن العنصرييـــن املتطرفيـــن الفـــرس إلـــى الســـلطة فـــي إيـــران، فإنهـــم يتعاملـــون 

، وأن لهـــم الحـــق فـــي الحيـــاة بالطريقـــة التـــي يريدونهـــا، مـــن دون 
ً
مـــع اآلخريـــن كأنهـــم  ليســـوا بشـــرا

وصايـــة مـــن قبـــل الخمينـــي، وإذا كان املواطـــن اإليرانـــي لـــه جـــزء مـــن الحريـــة فـــي عهـــد الشـــاه املقبـــور، 

 فـــي 
ً
فقـــد ســـرقت منـــه هـــذه الحريـــة فـــي عهـــد املاللـــي، حيـــث إن مـــن خالفهـــم الـــرأي يصبـــح مفســـدا

األرض، وال يعرف مصيره ومصير عائلته، وقد طبقوا بذلك مقولة جورج بوش: إذا لم تكن معنا 

فأنـــت ضدنـــا!!! فـــال يوجـــد وســـط فـــي قامـــوس الزمـــرة املدعيـــة للديمقراطيـــة، هـــذه هـــي ديمقراطيـــة 

املاللـــي املتخلفيـــن والحاقديـــن علـــى اإلنســـانية جمعـــاء، بـــل وقدمـــوا خدمـــة كبيـــرة لـــكل اإلرهابييـــن 

واملتصهينيـــن  فـــي العالـــم، وغـــذوا اإلرهـــاب العالمـــي املنظـــم منـــذ وصولهـــم إلـــى الســـلطة فـــي إيـــران، 

 
ً
حيـــث أشـــعلوا املنطقـــة بنيـــران العنصريـــة، وادعائهـــم الـــكاذب باســـم اإلســـالم الـــذي اتخـــذوه هدفـــا

لتبريـــر أفكارهـــم الرجعيـــة، وخيـــر دليـــل علـــى ذلـــك احتفاظهـــم باألرا�ســـي العربيـــة التـــي احتلوهـــا، 

ســـواء جـــزر الخليـــج العربـــي، أو إقليـــم األحـــواز، وقمعهـــم الشـــعوب غيـــر الفارســـية، وســـلبها حرياتهـــا 

الفكريـــة والقوميـــة، وتدخلهـــم فـــي شـــؤون اآلخريـــن، وازدرائهـــم األديـــان واملذاهـــب، واحتـــكار املـــوارد 

االقتصاديـــة ملصلحتهـــم، بحيـــث أصبـــح غيـــر الفـــرس يعيشـــون تحـــت خـــط الفقـــر، وتزايـــدت فـــي 
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صفوفهـــم البطالـــة، وتف�ســـى اإلدمـــان فـــي أوســـاط الشـــعوب غيـــر الفارســـية، أمـــا الســـلطة فتعيـــث 

 وتبـــّدد الثـــروات فـــي  بنـــاء ترســـانة األســـلحة الفتاكـــة التـــي ليـــس لهـــا أي هـــدف دفاعـــي، بـــل 
ً
فســـادا

 ترهيـــب، وتخويـــف دول الجـــوار، وإســـكات صـــوت العالـــم 
ً
الهـــدف مـــن هـــذه االســـلحة املحرمـــة دوليـــا

الحـــر، الـــذي يدافـــع عـــن حريـــة الشـــعوب املضطهـــدة، التـــي تســـعى لنيـــل حريتهـــا  مـــن املســـتعمرين 

مثـــل الفـــرس و)إســـرائيل(.

لقـــد آن األوان أن تتـــرك هـــذه األنظمـــة الشـــعوب لتقـــرر مصيرهـــا، وتختـــار حكامهـــا بنفســـها، وال 

بـــد لنـــا أن نذكـــر هنـــا أن مـــا وصلـــت اليـــه إيـــران فـــي مختلـــف املجـــاالت، إنمـــا هـــو مـــن خيـــر األحـــواز، 

وبقـــي الفـــرد األحـــوازي يعيـــش بمســـتوى أقـــل مـــن أي قريـــة فـــي إفريقيـــا، وأصبـــح الدخـــالء يعيشـــون 

فـــي العـــز، فيمـــا أهـــل البلـــد وأصحـــاب الثـــروات يعيشـــون فـــي أحـــوال مزريـــة.. وظلـــم لـــم تفعلـــه حتـــى 

النازيـــة الهتلريـــة. 

                                       محمود حسين بشاري

2005-4- 4                                             
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كلمة محمود بشاري  األمين العام للجبهة العربية لتحرير األحواز

في املؤتمر العام الثامن للجبهة في السويد

إخوتي املناضلون في الجبهة العربية لتحرير األحواز

إخواننا العرب األوفياء

أصدقاءنا اإلنسانيين في العالم

ضيوفنا الكرام 

نرحب بكم، وأبدي سرورنا بحضوركم مؤتمرنا

ــا فـــي خيمتنـــا العربيـــة املتواضعـــة، وهـــي تنتصـــب فـــي ســـاحة الحريـــة واإلنســـان فـــي  تقبلـــوا ترحيبنـ

مملكـــة الســـويد، وكلنـــا أمـــل بمشـــاركتكم، لنحظـــى بـــكل مـــا هـــو جديـــد، ومفيـــد لدعـــم مســـيرة شـــعبنا 

املظلـــوم إلـــى أفـــق الحريـــة والعـــدل.

 بهـــذه املشـــاركة 
ً
أنـــا واثـــق مـــن أن إطاللتكـــم ســـتجعل شـــعبنا األحـــوازي يبتســـم ويتوهـــج فرحـــا

الوجدانيـــة مـــن قبلكـــم.

حّياكـــم هللا، وبـــارك عـــز وجـــل لكـــم فـــي مســـعاكم ونّيتكـــم فـــي دعمنـــا للتخلـــص مـــن نيـــر االســـتبداد 

 بكـــم 
ً
 وســـهال

ً
اإليرانـــي والعنصريـــة الفارســـية، وأهـــال

السادة الحضور الكرام

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

تحية اإلنسانية والسالم والحرية والعدل

اسمحو لي عن أتحدث عن الجبهة العربية لتحرير األحواز:

الجبهـــة العربيـــة لتحريـــر األحـــواز لـــم تتأســـس ملرحلـــة آنيـــة، أو مـــن خـــالل ردة فعـــل مجـــرد ضـــد 

االحتـــالل الفار�ســـي اإليرانـــي، أو مـــن خـــالل فكـــرة عابـــرة، مـــن مجموعـــة محـــدودة مـــن أبنـــاء األحـــواز.

نضـــال  علـــى  تشـــهد  والبحـــوث،  الدراســـات  ومراكـــز  والعامليـــة،  العربيـــة  والوثائـــق  التاريـــخ  إن 

الشـــرعية  دولتـــه  وإســـقاط  األحـــوازي،  الوطـــن  الحتـــالل  األول  اليـــوم  منـــذ  األحـــوازي،  الشـــعب 

آنـــذاك، التـــي كانـــت تحـــت إمـــارة الشـــيخ األميـــر الشـــهيد خزعـــل الكعبـــي، وهـــو وريـــث الدولـــة الكعبيـــة 

فـــي الخليـــج العربـــي ملـــدة أربعمئـــة ســـنة خلـــت، وقـــد ورثـــت هـــذه الدولـــة دولـــة املشعشـــعين الذيـــن 
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التاريخـــي  العمـــق  وأســـتذكر  التاريـــخ،  فـــي  وأدخـــل  أســـتطرد  وال  ســـنة،  خمســـمئة  ملـــدة  حكمـــوا 

ــا منـــذ الدولـــة العيالميـــة منـــذ آالف الســـنين، ألن ذلـــك معـــروف، لـــدى املفكريـــن، وأصحـــاب  لبلدنـ

.
ً
الدراســـات  واملنصفيـــن مـــن الكتـــاب واملثقفيـــن حقـــا

فمنـــذ اليـــوم األول لالحتـــالل الفار�ســـي لدولـــة األحـــواز بقيـــادة الديكتاتـــور رضـــا شـــاه  فـــي نيســـان 

عـــام 1925 م، رفـــض الشـــعب األحـــوازي االحتـــالل بـــكل أشـــكاله، وقـــاوم املحتـــل بـــكل الوســـائل 

املتاحـــة، لتكـــون  انطالقـــة العشـــائر العربيـــة ضـــد االحتـــالل وتحـــرك الشـــباب بثورتهـــم للتأســـيس 

النتفاضـــات وثـــورات لـــم تهـــدأ إلـــى يومنـــا هـــذا، وعلـــى إثـــر ذلـــك تشـــكلت أحـــزاب وجبهـــات وحـــركات 

فـــي مناطـــق مختلفـــة مـــن األحـــواز، ومنهـــا حـــزب الســـعادة الـــذي دعـــم انتفاضـــة مصـــدق مـــن أجـــل 

الحقـــوق العربيـــة األحوازيـــة برئاســـة الفاطمـــي، الـــذي تـــم إعدامـــه مـــن قبـــل الشـــاه البهلـــوي محمـــد 

رضـــا بعـــد انتكاســـة مصـــدق وحركتـــه.

وتنكيـــل  اســـتبداد وبطـــش  مـــن  الخمينـــي،  ثـــم  ومـــن  البهلـــوي،  الفار�ســـي  النظـــام  وكان لطبيعـــة 

وسياسات اإلرهاب واإلرعاب ضد  شعبنا األحوازي الجريح، دور في عدم  نجاح تلك االنتفاضات 

 عـــن واقـــع السياســـة الدوليـــة الداعمـــة للشـــاه، ومـــن ثـــم نظـــام الخمينـــي، وغيـــاب 
ً
والثـــورات، فضـــال

فـــي  املوقـــف العربـــي، بســـبب ضعـــف املوقـــف العربـــي السيا�ســـي بالدعـــم، مـــن األســـباب املؤثـــرة  

الواقـــع التحـــرري األحـــوازي.

مـــن  وغيرهـــا  االســـتعماريتين،  والفرنســـة  التتريـــك  سياســـة  فاقـــت  التفريـــس،  سياســـة  إن   

السياســـات الجائـــرة ضـــد الشـــعوب ومســـح ثقافتهـــا، وقـــد تأسســـت علـــى تهميـــش شـــعبنا العربـــي 

عربيـــة  أمـــة  وإلـــى  العربـــي،  والخليـــج  العـــراق  إلـــى  املمتـــدة  أمتـــه  جـــذور  عـــن  وفصلـــه  األحـــوازي، 

عظيمـــة فـــي التاريـــخ، مـــن انتمـــاء أصيـــل وتاريـــخ مجيـــد، إلـــى جانـــب تعزيـــز اإلبـــادة الجســـدية بالهجـــرة 

والتهجيـــر، واتبـــاع سياســـة فـــّرق تُســـد بيـــن أبنـــاء عشـــائرنا األصـــالء لتحقيـــق ثقافـــة النفـــاق والتفرقـــة 

دائـــم  إغـــراق  ومنهـــا  بالترهيـــب،  االســـتبدادية  العســـكرية  السياســـات  مظلـــة  تحـــت  والصراعـــات 

عـــن تجفيـــف األهـــوار، ونهـــر كارون الـــذي 
ً
لألر�ســـي الزراعيـــة بامليـــاه وتدميـــر معيشـــة العـــرب، فضال

يســـاعد النـــاس علـــى لقمـــة العيـــش، كل ذلـــك إلفقـــار األحوازييـــن وإبادتهـــم وطمـــس الهويـــة العربيـــة 

واســـتكمال  والعـــدل  بالحريـــة  األحوازيـــة  العربيـــة  األجيـــال  طمـــوح  وإنهـــاء  واإلنســـانية،  والدينيـــة 

مســـيرتهم  العلميـــة فـــي املـــدارس والجامعـــات، عبـــر تطبيـــق سياســـة فارســـية إيرانيـــة مـــن التجهيـــل 
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 عـــن توطيـــن مهاجريـــن غيـــر عـــرب فـــي األرا�ســـي 
ً
والتســـطيح، والصـــراع الطائفـــي والعنصـــري، فضـــال

األحوازيـــة، وفـــي املســـاكن العربيـــة، وبنـــاء املســـتوطنات وتوفيـــر املســـاكن لهـــم  ضـــد األحوازييـــن.

كل هـــذه االمـــور تمـــت قراءتهـــا مـــن قبـــل قـــادة األحوازييـــن مـــن رجـــال ديـــن مؤمنيـــن برســـالة الســـماء 

 منتميـــن إلـــى  تاريـــخ شـــعبهم 
ً
 ضـــد مـــن ديدنـــه التحريـــف، ومـــن رؤســـاء عشـــائر أصـــالء حقـــا

ً
حقـــا

وأمتهـــم، وشـــباب طموحيـــن أوفيـــاء ومفكريـــن مؤمنيـــن بعدالـــة قضيتهـــم.

الشـــعوب اإليرانيـــة، وقـــد  ثـــورات   إنجـــاح  فـــي  بـــارز  للشـــعب األحـــوازي وقيادتـــه دور  فقـــد كان 

ســـاهمت الجماهيـــر العربيـــة، بـــكل تاريخهـــا النضالـــي واالستشـــهادي، وواقعهـــا االجتماعـــي املؤمـــن 

هـــذا  مـــن   
ً
أمـــال والطاغيـــة،  املتجبـــر  البهلـــوي،  نظـــام  ضـــد  الثـــورة  إلنجـــاح  واإلنســـانية  بالحريـــة 

 مـــن حســـن النيـــة الـــذي كانـــت تســـتهدفه الشـــعارات مـــن حريـــة، وباألخـــص مـــا 
ً
الشـــعب، وانطالقـــا

فـــي  أثـــارت طـــوح جماهيرنـــا للتحـــرر، والتحريـــر، ومـــا وعـــده  أطلقـــه الخمينـــي الدجـــال مـــن أحـــالم 

مؤتمـــر النجـــف املعـــروف لقادتنـــا وإلحقـــاق حقوقـــه املشـــروعة، وإذا بتلـــك اآلمـــال تنهـــار تحـــت ســـياط 

الجالديـــن، وتدلـــت تحـــت أعمـــدة املشـــانق رؤوس الشـــباب الخّيـــر البـــريء، وإذا بالخمينـــي عبـــر واليـــة 

الفقيـــه وأزالمـــه قـــد ورثـــوا ســـجون البهلويـــة والعنصريـــة الكســـروية، ليودعـــوا الشـــعب مـــن جديـــد 

 
ً
فيهـــا، ويتـــم اغتيـــال تلـــك الثـــورة، وطمـــوح الجماهيـــر املشـــاركة فيهـــا، لتبلـــغ الدمـــاء واإلبـــادة مبلغـــا

أزكمـــت األنـــوف فـــي العالـــم، ومـــا زالـــت.

علـــى  عربيـــة  وثقافيـــة  أحوازيـــة  نضـــال  وحـــركات   وجبهـــات  منظمـــات  مـــن  كان  مـــا  جانـــب  وإلـــى 

الســـاحة، تكونـــت  فكـــرة تأســـيس  تنظيـــم موحـــد يضـــم كل الشـــرائح فـــي املجتمـــع، ويلبـــي طموحـــات 

الشـــعب العربـــي  األحـــوازي، ولكـــن مـــا حـــدث فـــي األحـــواز لـــم يـــرق لهـــذا النظـــام  العنصـــري الفار�ســـي 

والسياســـية  الثقافيـــة  املؤسســـات  وضـــرب  واملفزعـــة،  املريعـــة  بأعمالـــه  تســـارع  الـــذي  الخمينـــي 

والدينيـــة األحوازيـــة فـــي مجـــزرة لـــن تن�ســـى مـــدى التاريـــخ، وهـــي األربعـــاء األســـود فـــي 29 -5-1979 ففـــي 

هـــذه املجـــزرة استشـــهد عـــدد كبيـــر منـــن الشـــباب والشـــيوخ والنســـاء وســـجن وأعـــدم آخـــرون. 

العـــراق  ففتـــح  منهـــم،  قريـــب  ملجـــأ  العـــراق  أن  األحـــرار  األحوازيـــون  املظلومـــون  أبناؤنـــا  ليجـــد 

، ليكـــون األحوازيـــون فـــي  أحضـــان أبنـــاء عمومتهـــم عشـــائر وقـــادة سياســـيين 
ً
أبوابـــه كمـــا كان دائمـــا

ومنظمـــات عراقيـــة، لنكـــون أبـــد الدهـــر شـــاكرين إلخوتنـــا العراقييـــن، أهـــل النخـــوة والكـــرم هـــذه 

الوقفـــة العظيمـــة فـــي التاريـــخ لحمايـــة شـــعبنا العربـــي األحـــوازي، بتنـــوع شـــرائحه املهجـــر مـــن بلـــده 
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األحـــواز، والهـــارب مـــرة أخـــرى  مـــن بطـــش الفـــرس الخمينييـــن، فـــي نظامهـــم الجديـــد الغـــادر.

أيها املؤتمرون أيها الضيوف الكرام

 وتداولـــوا مـــن أجـــل اتفـــاق لتكويـــن خيمـــة  تضـــم كل التنظيمـــات 
ً
اجتمـــع  قـــادة  األحـــواز جميعـــا

األحوازيـــة املتواجـــدة علـــى الســـاحة حينـــذاك، وهـــي:

جبهـــة تحريـــر عربســـتان، والقيـــادة العليـــا لتحريـــر األحـــواز، والجبهـــة الشـــعبية لتحريـــر األحـــواز، 

األحوازيـــة  الثقافيـــة  واملراكـــز  األحـــوازي،  للشـــعب  السياســـية  واملنظمـــة  الجماهيريـــة،  والحركـــة 

بأنواعهـــا، وتنظيـــم الطليعـــة العربـــي، ومســـتقلون أحوازيـــون، ورؤســـاء عشـــائر، ورجـــال ديـــن، وعبـــر 

 إخـــوة ذوي خبـــرة 
ً
سلســـلة مـــن اللقـــاءات والحـــوارات، وتـــم تشـــكيل لجـــان مختلفـــة ضمـــت أيضـــا

مـــن مـــن العـــرب والعراقييـــن، إلـــى جانـــب األحوازييـــن ذوي االختصـــاص، ومـــن ضمنهـــم قانونيـــون 

وباحثـــون فـــي التاريـــخ والسياســـة، إلـــى جانـــب بعـــض املؤسســـات الفكريـــة واالجتماعيـــة والجامعيـــة 

العربيـــة والعراقيـــة، إلعـــداد برنامـــج سيا�ســـي ودســـتور داخلـــي، ونظـــام داخلـــي يلبـــي طمـــوح الشـــعب 

العربـــي ملرحلـــة التحريـــر، ويحمـــي التنظيـــم مـــن مـــن أي منزلـــق، أو خطـــأ، وحصانـــة لألحوازييـــن، 

التـــي تمـــت لنتائـــج املوقـــف الداعـــم لشـــعب األحـــواز، وقادتـــه  وباألخـــص بعـــد الدراســـة الوافيـــة 

غـــدر  مـــن  تـــم  ومـــا  العنصـــري،  البهلـــوي  النظـــام  وإســـقاط  اإليرانيـــة،  الشـــعوب  لثـــورة  وتنظيمـــه 

وتنكيـــل مـــن قبـــل النظـــام االســـتعماري الجديـــد املتمثـــل بالعنصريـــة الخمينيـــة، ومـــا تـــم مـــن خيانـــة 

 ملســـيرة الثـــورة 
ً
 بليغـــا

ً
خمينيـــة فارســـية للوعـــود التـــي اعطيـــت للشـــعب العربـــي األحـــوازي، فـــكان درســـا

األحوازيـــة فـــي املســـتقبل.

وبـــدأ بهـــذا العمـــل السيا�ســـي الحـــواري العلمـــي بتاريـــخ 20-4-1980 واســـتمر ملـــدة عـــام كامـــل، 

ولـــم يعلـــن االســـم الـــذي اتفـــق عليـــه وهـــو الجبهـــة العربيـــة لتحريـــر األحـــواز، إال بعـــد تكامـــل نظامهـــا 

الداخلـــي ودســـتورها وبرنامجهـــا السيا�ســـي، رغـــم الحـــرب العدوانيـــة اإليرانيـــة علـــى العـــراق وشـــعبه 

 بالعـــراق، ومشـــروع 
ً
ضمـــن السياســـات العدائيـــة التـــي انتهجهـــا النظـــام الخمينـــي ضـــد العـــرب بـــدءا

تدميـــر الثـــورة الفلســـطينية وتشـــتيت  املوقـــف العربـــي، وتدميـــر بلدانـــه، فجـــاءت الفرصـــة الســـانحة 

لتحريـــر  بعـــض األرا�ســـي العربيـــة ألول مـــرة  فـــي التاريـــخ العربـــي املعاصـــر، وتحريـــر أراض أحوازيـــة 

قـــادة  املحـــررة، فاغتنـــم  هـــذه األرا�ســـي  فـــي  أحـــوازي  املليـــون  ذلـــك قرابـــة  إثـــر  شاســـعة، فتواجـــد 

األحـــواز الفرصـــة مـــن أجـــل إجـــراء اســـتفتاء لألحوازييـــن علـــى الدســـتور، خـــالل نـــدوات وحـــوارات 
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جماهيريـــة، وتـــداول باألفـــكار إلغنـــاء هـــذا املشـــروع  النضالـــي الوحـــدوي التاريخـــي، وتوضيـــح فقراتـــه  

األحوازيـــة  األرا�ســـي  فـــي  ألبنـــاء شـــعبنا   األحوازيـــة  الثـــورة  وإذاعـــة  اإلعـــالم  عبـــر وســـائل  للمواطـــن 

املحتلـــة، واختيـــرت قيـــادة سياســـية موحـــدة جمعـــت القـــوى الوطنيـــة التحرريـــة األحوازيـــة تحـــت 

اســـم الجبهـــة العربيـــة لتحريـــر األحـــواز.

 وعقـــد املؤتمـــر الصحفـــي مـــن قبـــل  قيـــادة الجبهـــة فـــي بغـــداد العـــرب والتاريـــخ واإلنســـان والحريـــة، 

وهـــم األخ األســـتاذ فاخـــر مجيـــد الزركانـــي نائـــب األميـــن العـــام للجبهـــة الـــذي أبلـــغ الحاضريـــن تحيـــات 

األخ املناضـــل  الشـــهيد املرحـــوم الســـيد هـــادي املوســـوي، األميـــن العـــام للجبهـــة العربيـــة لتحريـــر 

آنـــذاك، كمـــا حضـــر املؤتمـــر الصحفـــي املرحـــوم االخ األســـتاذ ناجـــي مزعـــل الشـــرهاني،  األحـــواز 

عضـــو الجبهـــة، ومحمـــود بشـــاري أميـــن الســـر، والناطـــق الرســـمي باســـم الجبهـــة العربيـــة لتحريـــر 

األحـــواز.

ومـــن خـــالل هـــذا املؤتمـــر حظيـــت الجبهـــة العربيـــة لتحريـــر األحـــواز بتأييـــد عربـــي، وكذلـــك مـــن 

أحـــزاب وشـــخصيات ومنظمـــات عامليـــة، واســـتلمت الجبهـــة برقيـــات تهنئـــة مـــن مختلـــف أطيـــاف 

 عـــن قطـــاع واســـع مـــن شـــعبنا وعشـــائره فـــي األرا�ســـي األحوازيـــة     
ً
املجتمـــع العربـــي والدولـــي، فضـــال

ااملحتلـــة، وبهـــذا التأييـــد حظيـــت الجبهـــة بالشـــرعية الدوليـــة والعربيـــة والوطنيـــة.

ـــرض العـــدوان اإليرانـــي علـــى العـــراق واألمـــة العربيـــة، مـــن قبـــل الحـــكام فـــي إيـــران لتنفيـــذ 
ُ
لقـــد ف

العربيـــة  األمتيـــن  علـــى  معلـــن  وبتحريـــف  الصفـــوي،  والجديـــد  الكســـروي،  القديـــم  مشـــروعهم 

 عـــن بدعـــة فـــي الفكـــر اإلســـالمي، اتخـــذت صفـــة الدجـــل الفكـــري، والعنصريـــة 
ً
واألســـالمية، فضـــال

القوميـــة الفارســـية، والتحريـــف الدينـــي، والتوحـــد مـــع اإلرهـــاب العالمـــي، مـــن خـــالل ميليشـــيات 

 عـــن التجســـس 
ً
عســـكرية، مثـــل الباســـيج، وفيلـــق القـــدس، والحـــرس الخمينـــي، وغيـــر ذلـــك، فضـــال

واإلرعـــاب الـــذي تمارســـه مؤسســـة »الســـافاما« األمنيـــة اإلرهابيـــة الوريـــث »للســـافاك« وإرهابـــه، 

واغتياالتـــه املعروفـــة فـــي الوســـط اإليرانـــي واألحـــوازي، وعلـــى الصعيـــد العالمـــي للســـيطرة والتوســـع 

بالثـــورة  األذى  وإلحـــاق  العربـــي،  الخليـــج  العـــراق، ودول  مـــن   
ً
بـــدءا العربـــي  الوطـــن  علـــى حســـاب 

الفلســـطينية، وتشـــتيت قراراتهـــا، كمـــا حـــدث بالفعـــل. إنـــه مشـــروع اســـتعماري لالنطـــالق إلـــى ابعـــد 

 للتيـــار الخمينـــي اإلرهابـــي.
ً
مـــن ذلـــك تحـــت شـــعار تصديـــر الثـــورة  ســـيئ الصيـــت عامليـــا

إلـــى  إلـــى هجـــرة العديـــد منهـــم  مـــا أدى  فـــي األرا�ســـي األحوازيـــة،  بـــأن الحـــرب دارت رحاهـــا   
ً
علمـــا



محمود بشاري الكعبي األحواز في ضميراألمة

149

 مـــن النظـــام الحاكـــم، والبعـــض صمـــد فـــي أرضـــه، 
ً
داخـــل بـــالد فـــارس، ســـواًء بإرادتهـــم، أو قســـرا

رغـــم ظـــروف الحـــرب  القاســـية، وكان عددهـــم يقـــارب املليـــون نســـمة، وأثنـــاء الحـــرب تحـــررت أراض 

أحوازيـــة كبيـــرة، وألول مـــرة  تتحـــرر أراض عربيـــة أحوازيـــة، بأيـــدي أبطـــال األمـــة العربيـــة، عراقييـــن 

وأحوازييـــن، وعـــرب آخريـــن، وألول مـــرة بعـــد فتـــرة االحتـــالل املريـــرة رفـــع العلـــم األحـــوازي الحـــر علـــى 

مبنـــى قائممقاميـــة املحّمـــرة، حيـــث رفعـــه األخ املناضـــل الســـيد طعمـــة حبيـــب بركـــة الهاشـــمي، ونحـــن 

 باملؤبـــد فـــي زمـــن البهلـــوي الشـــاه املقبـــور، وبعـــد أن انحـــرف 
ً
نذكـــر اســـمه للتاريـــخ، وقـــد كان محكومـــا

الخمينـــي باتجاهـــه املعـــروف، وخـــان العهـــود املوثقـــة مـــع الشـــعب األحـــوازي، التحـــق الســـيد طعمـــة 

 عـــن أرضـــه وشـــعبه، وبعـــد رفعـــه العلـــم 
ً
وأمثالـــه الكثيـــرون، بصفـــوف الثائريـــن  األحوازييـــن، مدافعـــا

األحـــوازي اســـتهدفه قنـــاص مـــن العـــدو الفار�ســـي، فـــي مدينـــة املحمـــرة البطلـــة فـــي النخـــاع الشـــوكي، 

 عـــن كرامـــة اإلنســـان واألرض.
ً
 حتـــى عـــام 1999 حيـــث التحـــق بقافلـــة الشـــهداء دفاعـــا

ً
وبقـــي مشـــلوال

 السيدات والسادة الحضور الكرام

بعـــد هـــذا الحـــدث الكبيـــر فـــي حيـــاة األحوازييـــن، كانـــت الجبهـــة العربيـــة لتحريـــر األحـــواز آمنـــت بأنهـــا 

ورثـــت النضـــال األحـــوازي، وعليهـــا أن تترجـــم املســـؤولية كمـــن ســـبقها مـــن الشـــهداء واملناضليـــن، إلـــى 

مهـــام مقدســـة، وإلـــى مناهـــج عمليـــة، وإلـــى برامـــج فعليـــة فاعلـــة مـــن خـــالل الحقائـــق التاليـــة:

واالســـتقرار،  األمـــن  منهـــا  الخدمـــات،  كل  إلـــى  تحتـــاج  محـــررة،  وأرض  شـــعب،  لديهـــا  أصبـــح  1ـ 

 تـــم التنســـيق مـــع الحكومـــة العراقيـــة الوطنيـــة 
ً
والصحـــة، والتعليـــم، والخدمـــات األخـــرى، وفعـــال

آنـــذاك، ووفـــرت لألحوازييـــن مـــن دون تـــردد تلـــك االحتياجـــات، وافتتحـــت املـــدارس للطلبـــة بجميـــع 

مراحلهـــا إلـــى االســـتكمال الجامعـــي، معالجـــة لألميـــة  املفروضـــة علـــى أبنـــاء األحـــواز ضمـــن سياســـات 

التفريـــس واألنظمـــة العنصريـــة للحكومـــة االســـتعمارية الفارســـية، بحيـــث تخـــرج عـــدد كبيـــر مـــن 

األحوازييـــن فـــي مختلـــف االختصاصـــات، كمـــا فتحـــت دورات ملحـــو األميـــة بمختلـــف األعمـــار، ولـــكال 

 عـــن توزيـــع أراض زراعيـــة، الســـتصالحها، 
ً
، ودورات تدريبيـــة مهنيـــة، فضـــال

ً
 وذكـــورا

ً
الجنســـين، إناثـــا

الفار�ســـي،  العـــدوان  بنفســـه ضـــد  يجـــود  وهـــو  العراقـــي،  الشـــعب  مـــن األحوازييـــن ملواقـــف   
ً
دعمـــا

لثمانـــي ســـنوات، إلـــى جانـــب املنهـــاج الثقافـــي، والنـــدوات لتعزيـــز املعلومـــة والوعـــي بيـــن صفـــوف أبنـــاء 

الشـــعب األحـــوازي، حـــول قضيتهـــم املقدســـة، وتاريخهـــم العظيـــم، ومـــا تعرضـــوا لـــه مـــن سياســـة 

التفريـــس العنصريـــة، وخطرهـــا علـــى الشـــعب العربـــي كهويـــة، كمـــا امتـــدت األنشـــطة إلـــى عمـــوم 
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العـــراق، والعالـــم العربـــي، والعالـــم أجمـــع، وشـــملت دول العالـــم فـــي أوروبـــا الشـــرقية والغربيـــة، 

واآلســـيوية، وكذلـــك القـــارات األخـــرى، ســـواء مـــن قيـــادة الجبهـــة، أو مـــن املنظمـــات الجماهيريـــة 

األحوازيـــة العاملـــة واملختلفـــة، ورفعـــت مذكـــرات بـــكل املناســـبات العامليـــة لشـــرح عدالـــة القضيـــة 

األحوازيـــة، ومـــا تعـــرض لـــه أبنـــاء هـــذا الشـــعب مـــن الظلـــم واالضطهـــاد والتهميـــش، وسياســـة التطهيـــر 

العرقـــي، لتفريســـهم  وفقـــدان هويتهـــم العربيـــة، وتاريخهـــم العربـــي، إلـــى املنظمـــات الدوليـــة، ومنهـــا 

األمـــم املتحـــدة، وجامعـــة الـــدول العربيـــة، والبرملـــان األوروبـــي، وغيـــر ذلـــك مـــن مؤسســـات حقـــوق 

اإلنســـان، والعفـــو الدولـــي، وجمعيـــات الصداقـــة العامليـــة العربيـــة.

 وعشـــرين ســـاعة، 
ً
2ـ وعلـــى الصعيـــد اإلعالمـــي، تأسســـت إذاعـــة صـــوت األحـــواز وتعمـــل أربعـــا

وصـــدرت مجلـــة شـــهرية بعنـــوان »األحـــواز«، وكانـــت تـــوزع إلـــى كل الســـفارات العربيـــة، واملؤسســـات 

  عـــن عقـــد مؤتمـــرات 
ً
العربيـــة والدوليـــة، إضافـــة إلـــى وصولهـــا إلـــى داخـــل الوطـــن املحتـــل، فضـــال

صحفيـــة مـــع الصحـــف العربيـــة والعامليـــة كافـــة، واســـتطاعت الجبهـــة العربيـــة لتحريـــر األحـــواز، 

مـــن خـــالل عملهـــا املتواصـــل والجـــاد، أن تحصـــل علـــى عضويـــات متنوعـــة فـــي املنظمـــات العربيـــة 

والدوليـــة، مثـــل االتحـــاد العـــام لنســـاء األحـــواز، واالتحـــاد العـــام للطلبـــة والشـــباب األحـــوازي، ونقابـــة 

ــا تـــم التنســـيق بيـــن الجبهـــة العربيـــة  املحاميـــن، والعمـــال والفالحيـــن، ومنظمـــات مهنيـــة أخـــرى، كمـ

مـــن األســـاتذة والباحثيـــن واملهتميـــن بعدالـــة القضيـــة األحوازيـــة،  لتحريـــر األحـــواز، وعـــدد كبيـــر 

نـــدوة موســـعة تحـــت )اســـم عروبـــة األحـــواز  وقضايـــا األمـــة العربيـــة بشـــكل عـــام، حيـــث عقـــدت 

فـــي هـــذا الشـــأن واســـتمر الحـــوار، ومناقشـــة  فـــي بغـــداد، تناولـــت البحـــث  واالضطهـــاد الفار�ســـي( 

فـــي  املتواجـــدة  اإلعـــالم  وســـائل  تناولتـــه  كامـــل،  أســـبوع  ملـــدة  الباحثـــون،  قدمهـــا  التـــي  الدراســـات 

بغـــداد، فـــي عـــام 1982م، واســـتمرت مثيالتهـــا عبـــر ســـنوات مختلفـــة، كمـــا دعمـــت الجبهـــة العربيـــة 

قضيـــة  فـــي  والدكتـــوراه،  املاجســـتير  شـــهادة  لنيـــل  والعربـــي  األحـــوازي  الطالـــب  األحـــواز  لتحريـــر 

األحـــواز وصـــدرت كتـــب عـــدة بهـــذا الشـــأن.

3ـ ومـــن الجانـــب العســـكري تشـــكلت أول نـــواة مـــن جيـــش تحريـــر األحـــواز، وخـــاض معـــارك شرســـة 

مـــع العـــدو الفار�ســـي، واعتـــرف بقوتـــه وقدرتـــه العـــدو قبـــل الصديـــق.
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اإلخوة الحضور

، وأثنـــاء حـــرب الخليـــج 
ً
 أو إيجابـــا

ً
أّي حـــدث فـــي العالـــم، أو الوطـــن العربـــي، يؤثـــر فـــي الجبهـــة، ســـلبا

الثانيـــة فـــي التســـعينيات، تضـــرر األحوازيـــون أكثـــر مـــن غيرهـــم، واســـتهدف عـــدد كبيـــر مـــن القـــادة 

البارزيـــن وامليدانييـــن، حينـــذاك، مـــن قبـــل النظـــام الفار�ســـي العنصـــري عنـــد توغلـــه اإلرهابـــي فـــي 

العـــراق، بعـــد عـــام 1991، ومنهـــم األميـــن العـــام الشـــهيد حســـين ما�ســـي، وكذلـــك مـــن قبـــل الخاليـــا 

النائمـــة اإلرهابيـــة الفارســـية الخمينيـــة فـــي  بعـــض الـــدول الخليجيـــة والعربيـــة،  كمـــا تعرضـــت بعـــض 

مكاتـــب الجبهـــة العربيـــة لتحريـــر األحـــواز للتخريـــب والتدميـــر، عـــن طريـــق  عناصـــر فيلـــق القـــدس، 

والحـــرس الخمينـــي فـــي املحافظـــات العراقيـــة، ولكـــن لـــم، ولـــن يتمكنـــوا مـــن تخريـــب عقيـــدة الجبهـــة 

العربيـــة لتحريـــر األحـــواز، مهمـــا فعلـــوا، ويفعلـــون، حتـــى لـــو بقـــي فـــرد واحـــد مـــن كوادرهـــا، ســـوف 

يعيـــد للجبهـــة كمـــا تـــرون، شـــبابها الواعـــي واملـــدرك، ملـــا يـــدور فـــي الســـاحة األحوازيـــة والعامليـــة.

اإلخوة الكرام

 ضـــد قطـــر عربـــي، حتـــى إن 
ً
 عربيـــا

ً
مـــن مبـــادئ الجبهـــة العربيـــة لتحريـــر األحـــواز أنهـــا ال تؤيـــد عدوانـــا

 فـــي قضيتنـــا لتبريراتـــه الخاصـــة، التـــي نحترمهـــا كشـــأن 
ً
 أو محايـــدا

ً
كان هـــذا القطـــر، أو ذاك، صديقـــا

داخلـــي، وتؤمـــن الجبهـــة العربيـــة لتحريـــر األحـــواز بحـــق تقريـــر املصيـــر لـــكل الشـــعوب فـــي العالـــم، 

ونحتـــرم اإلنســـان ونقيـــم عملـــه حســـب مـــا نشـــاهده، ونلمســـه، ونؤيـــد النضـــال الســـلمي مادمنـــا 

نجـــده مصلحـــة دوليـــة لشـــعبنا فـــي األحـــواز املحتلـــة.

 أن يتعـــرض القطـــر العراقـــي، وشـــعبه األبـــي األصيـــل الكريـــم، صاحـــب املواقـــف 
ً
يؤســـفنا جـــدا

 نتيجـــة الحتـــالل غاشـــم غيـــر حكيـــم أمريكـــي، وغيـــر مـــدروس، 
ً
 وعامليـــا

ً
املشـــرفة واملشـــهود لهـــا عربيـــا

فاســـتغلت إيـــران هـــذا الظـــرف الطـــارئ االســـتثنائي، محاولـــة حاقـــدة لإلجهـــاز علـــى مـــا تبقـــى مـــن 

 فـــي التحكـــم فـــي العـــراق 
ً
إمكانـــات العـــراق، وتدميـــر بنـــاه التحتيـــة وقـــواه االجتماعيـــة والنضاليـــة، أمـــال

العـــدوان   وقـــوى وطنيـــة ســـتغلق املنافـــذ علـــى هـــذا 
ً
العـــراق شـــعبا فـــي  بـــأن  ، ونحـــن واثقـــون 

ً
كليـــا

اإليرانـــي الجديـــد.

ولنـــا أمـــل فـــي األمـــة العربيـــة أن تعـــي مـــا تقـــوم بـــه بـــالد فـــارس، وحلفاؤهـــا فـــي املنطقـــة مســـتهدفة 

الهويـــة العربيـــة، وتصفيـــة العلمـــاء  واملفكريـــن.
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ونحـــن نؤمـــن بأنـــه مـــن دون تحريـــر األحـــواز، ال يســـتتب األمـــن واالســـتقرار فـــي الوطـــن العربـــي، 

وباألخـــص الخليـــج العربـــي  والعـــراق، وأن القـــوى الدوليـــة ملســـت هـــذه الحقيقـــة مـــن خـــالل عدائيـــة 

تصفيتهـــا  عـــن   
ً
فضـــال املنطقـــة،  فـــي  والتحـــرر  الديمقراطيـــة،  والتجـــارب  العربـــي،  للســـلم  إيـــران 

الشـــعوب  ولقـــوى  اإليرانيـــة،  الســـاحة  فـــي  الوطنيـــة  للقـــوى  توقـــف   منـــدون  واإلبـــادة  املســـتمرة، 

، مـــن قبـــل حكومـــة الخمينـــي، وواليـــة الفقيـــة الخامنئيـــة ومـــن ضمنهـــم 
ً
 وشـــعبا

ً
املضطهـــدة، أرضـــا

الشـــعب األحـــوازي، وأرضـــه املحتلـــة.

، أحّيـــي  الشـــرفاء فـــي كل أنحـــاء العالـــم علـــى مواقفهـــم النبيلـــة تجـــاه قضايـــا البشـــرية مـــن 
ً
وأخيـــرا

أجـــل العـــدل والســـالم.

تحيـــة إجـــالل وإكـــرام لشـــهداء اإلنســـانية، واألمـــة العربيـــة، ولشـــهداء األحـــواز.. والســـالم عليكـــم 

ورحمـــة هللا وبركاتـــه

محمود بشاري

األمين العام للجبهة العربية لتحرير األحواز

مملكة السويد  - التاريخ.........
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مقال ملحمود بشاري الكعبي

قرأت مقال الدكتور فيصل القاسم )مبروك عليك العراق  يا إيران(

جريدة الشرق القطرية في 26 – 3ـ 2006

 إلـــى الـــوراء، ومـــاذا حـــدث فـــي التاريـــخ القريـــب، عندمـــا اإلخـــوة العـــرب أهـــدوا 
ً
وأود أن أرجـــع قليـــال

األحـــواز للفـــرس، قبـــل العـــراق، نعـــم نحـــن العـــرب ال نســـتحق العـــراق، وال غيـــره، نخضـــع للعـــدو 

 علـــى أبنـــاء جلدتنـــا، يـــا أخـــي الدكتـــور فيصـــل: هـــل العـــراق أول بلـــد عربـــي أهـــدي إلـــى 
ً
ونصبـــح أبطـــاال

بـــالد فـــارس؟ لقـــد كان قبلـــه األحـــواز، لؤلـــؤة الخليـــج العربـــي، الـــذي أهـــدي إلـــى الفـــرس قبـــل واحـــد 

، واإلخـــوة العـــرب يتفرجـــون، بـــل ويســـاومون الفـــرس، ويســـاندونهم علـــى اضطهـــاد 
ً
وثمانيـــن عامـــا

املـــر والهـــوان  إلـــى اآلن، ونحـــن نتجـــرع  كأس  بـــالد األحـــواز، ومنـــذ االحتـــالل  فـــي  العـــرب  إخوانهـــم 

مـــن املســـتعمرين، واإلخـــوة العـــرب ال يعيـــرون أهميـــة لهـــذا الشـــعب العربـــي األصيـــل، واملتمســـك 

بعروبتـــه، وانتمائـــه القومـــي والعربـــي.

واليـــوم، يذبـــح اإلنســـان العربـــي األحـــوازي ملمارســـة طقوســـه الدينيـــة اإلســـالمية، ويذبـــح الرتدائـــه 

الكوفيـــة، والعقـــال العربـــي، وتســـلب هويتـــه وكل حقوقـــه، علـــى تســـميته العربيـــة، ومـــا شـــابه ذلـــك، 

 علـــى اإلخـــوة العـــرب، بـــل اعتـــادوا عليـــه، وال ينطقـــون بكلمـــة 
ً
وهـــذا الصمـــت العربـــي ليـــس جديـــدا

حـــق حينمـــا يـــرون أبنـــاء األحـــواز، أبنـــاء عمومتهـــم، وهـــم يذبحـــون كل يـــوم، فمـــاذا فعلـــوا لفلســـطين 

غيـــر التنديـــد واإلســـتنكار؟ ومـــاذا فعلـــوا للعـــراق، وكل يـــوم يذبـــح العشـــرات مـــن العراقييـــن، واليـــوم 

نحـــن نصـــرخ ونســـتنجد ضميـــر أخوتنـــا العـــرب، وال مـــن مجيـــب، بـــل نـــرى اإلهمـــال، والســـكوت، 

والتعتيـــم اإلعالمـــي، ولألســـف يـــرددون كل مـــا يقولـــه العـــدو، ويدافعـــون عـــن تدميـــر شـــعب عربـــي 

يتجـــاوز عـــدد نفوســـه االثنـــي عشـــر مليـــون عربـــي أصيـــل، مـــن القبائـــل التـــي ينتمـــي إليهـــا كل عربـــي 

شـــريف.

ــاتنا كبيـــرة، ومعاناتنـــا ال، أحـــد يتحملهـــا، ولكـــن مـــاذا نقـــول ألهلنـــا؟ إلـــى  نعـــم أخـــي فيصـــل، مأسـ

رنـــا باملثـــل القائـــل )بـــدأ الذئـــب يـــأكل األملـــح ثـــم 
ّ

متـــى تتركـــون العـــدو يأكلنـــا الواحـــد بعـــد اآلخـــر، ويذك

األبيـــض وانتهـــى باألســـود(، وحذرنـــا إخوتنـــا فـــي املنطقـــة العربيـــة مـــن األطمـــاع الفارســـية التوســـعية 

فـــي الوطـــن العربـــي، ولكـــن مـــاذا نقـــول تجـــاه هـــذا الصمـــت، وتجاهـــل أصواتنـــا؟
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، وكل يـــوم تظهـــر 
ً
ومـــإذا نقـــول لهـــؤالء الذيـــن يتباكـــون علـــى الفـــرس، ويعتبرونهـــم أصدقـــاء وجيرانـــا

نواياهـــم للجميـــع، وحلمهـــم بإعـــادة إمبراطوريتهـــم البائـــدة، وأخـــذ الثـــأر مـــن العـــرب النتصارهـــم فـــي 

املعركتيـــن الخالدتيـــن ذي قـــار والقادســـية، ثـــم نشـــر اإلســـالم فـــي بالدهـــم عـــن طريـــق العـــرب، والـــذي 

.
ً
كان لهـــم بمثابـــة انهيـــار لإلمبراطوريـــة الفارســـية، ولـــن ينســـوا هـــذا أبـــدا

والتاريـــخ يثبـــت ذلـــك، وكل النكبـــات التـــي حصلـــت ألمـــة العـــرب كان للفـــرس اليـــد الطولـــى فيهـــا، 

وكل الدســـائس وتشـــويه حقيقـــة الديـــن، هـــي مـــن الفـــرس.

واليـــوم، أصبحـــوا أســـياد املنطقـــة ويقمعـــون الثـــروة األحوازيـــة الهائلـــة، وهـــم اآلن يتفاوضـــون 

مـــع األجنبـــي علـــى حســـاب الشـــعب العربـــي، ولـــو كانـــت األحـــواز فـــي حضـــن األمـــة العربيـــة، ملـــا تمكـــن 

الفـــرس مـــن اللعـــب بمصيـــر الشـــعب العربـــي.

القلـــم  يحملـــون  شـــرفاء،  رجـــال  فيهـــا  زال  فمـــا  األمـــة،  هـــذه  مـــن  نيـــأس  ال  نحـــن  العزيـــز،  أخـــي 

والبندقيـــة بوجـــه العـــدو، منـــدون خـــوف، أو كلـــل، وال ترهبهـــم قـــوة العـــدو، وحبـــال املشـــانق التـــي 

علقـــوا بهـــا أبطـــال األحـــواز وهـــم يهتفـــون )عـــرب احنـــا عـــرب(.

محمود حسين بشاري
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مقال محمود بشاري الكعبي

 إلى الشعب العربي املحترم

مـــن  وغيـــره  العربـــي،  الشـــعب  كل  واحتـــرم  ،أحـــب 
ً
عربيا بصفتـــي  الكلمـــات  بهـــذه  اليكـــم  أتقـــدم 

الشـــعوب التـــي تحـــب وتحتـــرم اإلنســـانية، والعدالـــة بغـــّض النظـــر عـــن االنتمـــاء القومـــي والفكـــري 

 وأعـــرف كل 
ً
 أعتـــز بعروبتـــي، ودينـــي وقومّيتـــي، عايشـــت الفـــرس عمـــرا

ً
والسيا�ســـي، وبصفتـــي عربيـــا

�ســـيء عنهـــم، وعـــن صفاتهـــم، وأخالقهـــم، ومـــدى كرههـــم واحتقارهـــم لنـــا، نحـــن العـــرب.

، واعرفـــوا مـــن هـــو الصديـــق، ومـــن عدوكـــم، 
ً
أقـــول لكـــم أيهـــا العـــرب الشـــرفاء: اقـــرأوا التاريـــخ جيـــدا

وال تراهنـــوا علـــى الحصـــان الخاســـر، صحيـــح أن العربـــي لـــه صفـــات حميـــدة تمّيـــزه عـــن غيـــره مـــن 

البشـــر، ولكـــن يجـــب أال نركـــض وراء الذيـــن يضحكـــون فـــي وجوهنـــا ونصـــّدق كل مـــن يغازلنـــا بكلمـــات 

تدغـــدغ العواطـــف واألحاســـيس، وكلهـــا علـــى حســـابنا، وحســـاب قضايانـــا .

ركم ب�سيء حصل، وهو حقيقي وليس من الخيال:
ّ

سأذك

 بالنظـــام الجديـــد )نظـــام 
ً
بعـــد ســـقوط اإلمبراطوريـــة الشاهنشـــاهية فـــي إيـــران، كلنـــا تفاءلنـــا خيـــرا

الخمينـــي(، ولكـــن حـــدث بعـــد ذلـــك مـــا حـــدث، والجميـــع يعـــرف ذلـــك.

ــي النمســـا بيـــن وفـــد إيرانـــي، مـــع وفـــد »اســـرائيلي« صهيونـــي،  فـــي عـــام 1981 حـــدث لقـــاء ســـري فـ

ودارالحـــوار بيـــن الطرفيـــن، واشـــتكى الصهاينـــة مـــن رجـــال الجمهوريـــة اإلســـالمية، بســـبب الشـــتائم 

التـــي تلحـــق »بإســـرائيل«، وتشـــويه صورتهـــا أمـــام الـــرأي العـــام العالمـــي، فـــكان جـــواب الوفـــد اإليرانـــي:

 نحـــن نخدمكـــم بهـــذه الطريقـــة، وهـــذا األســـلوب ال يمكـــن ألي نظـــام أن يقـــوم بـــه، فـــإذا أعلنـــا 

موقفنـــا بشـــكل رســـمي منكـــم ال نســـتطيع الســـيطرة علـــى الشـــارع اإليرانـــي، وتهتـــز صورتنـــا أمـــام الـــرأي 

العـــام العربـــي، واإلســـالمي، وفـــي املحصلـــة النهائيـــة تكونـــون انتـــم الخاســـرين، ولكننـــا لـــن نتخلـــى 

عنكـــم إذ انتـــم ونحـــن نكـــره العـــرب، ولنـــا اســـتراتيجية واحـــدة، واليـــوم التاريـــخ يعيـــد نفســـه.

 مفـــاده أن صحفيـــة »إســـرائيلية« 
ً
وبتاريـــخ 20-6-2005 نشـــرت صحيفـــة الشـــرق األوســـط خبـــرا

قابلـــت  هـــذه  الصحفيـــة  ولكـــن   ،
ً
طبيعيـــا هـــذا  يكـــون  قـــد  أمريكـــي،  ســـفر  بجـــواز  إيـــران  دخلـــت 

املســـؤولين الفـــرس ، ونقلـــت عـــن أحدهـــم قولـــه: علـــى العالـــم أن يفهـــم أن الشـــعب اإليرانـــي يكـــره 

العـــرب، ونتعامـــل معهـــم فـــي إطـــار املصلحـــة فقـــط، إذ لـــو فـــاز رفســـنجاني ســـوف يبـــدأ صفحـــة 

جديـــدة فـــي العالقـــات مـــع األمريـــكان، وكذلـــك إقامـــة عالقـــة مـــع »إســـرائيل«.
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فـــي  هـــذه هـــي الجمهوريـــة اإلســـالمية التـــي تعتبـــر أمريـــكا الشـــيطان األكبـــر، وتعتبـــر »إســـرائيل« 

اإلســـالم! وعـــدوة  الظاهـــر، عدوتهـــا 

 بـــأن عالقـــة إيـــرن »بإســـرائيل« لـــم تنقطـــع منـــذ عهـــد الشـــاه، حتـــى هـــذه اللحظـــة خلـــف 
ً
علمـــا

الكواليـــس

بهـــذا  ثقتكـــم  الجمهوريـــة اإلســـالمية، ومـــدى  تعليقكـــم علـــى تصرفـــات  هـــو  ومـــا  تـــرون،  فمـــإذا 

النظـــام الـــذي احتـــل أكثـــر بلداننـــا العربيـــة بصـــورة غيـــر مباشـــرة، والكثيـــر مـــن الفـــرس حصـــل علـــى 

جنســـية عربيـــة، ومـــا زال يحتفـــظ بلقبـــه الفار�ســـي، ووالئـــه لفـــارس، وليـــس للبلـــد العربـــي، الـــذي 

احتضنـــه ورعـــاه، ومنحـــه جنســـيته.

ثـــم ال نن�ســـى اغتصـــاب إيـــران للجـــزر العربيـــة الثـــالث، أبـــو مو�ســـى، وطنـــب الصغـــرى، وطنـــب 

آنـــذاك،  البريطانيـــة  الحكومـــة  موقـــف  ولـــوال  البحريـــن،  فـــي  مطامـــع  إليـــران  كانـــت  كمـــا  الكبـــرى، 

ودفاعهـــا عـــن مســـتعمرتها لبلعـــت إيـــران الـــدول العربيـــة الواحـــدة تلـــوى األخـــرى، وهـــذه خطـــة إيـــران 

املســـتقبلية إلعـــادة بنـــاء اإلمبراطويـــة اإليرانيـــة.

محمود حسين بشاري الكعبي

 2005-6-20
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مقال 

 أمريكا والفرس واملصالح املشتركة

، البـــد أن نقـــف علـــى بعـــض املفـــردات التـــي غّيبهـــا 
ً
 للظـــروف التـــي يمـــر بهـــا العالـــم حاليـــا

ً
نظـــرا

الزمـــن، واألحـــداث املتواليـــة التـــي تحـــدث بحـــق العـــرب، وال ســـيما فـــي األحـــواز، والتجاهـــل املقصـــود 

مـــن قبـــل الـــدول العربيـــة والعامليـــة، لقضيـــة جديـــرة بالدعـــم واالهتمـــام، وال تقـــّل أهميـــة عـــن قضيـــة 

فلســـطين، والقضايـــا العربيـــة األخـــرى، إذا لـــم تكـــن أهـــم مـــن الناحيـــة االســـتراتيجية، واالقتصاديـــة 

ملـــا  العربـــي،  الوطـــن  فـــي  الفارســـية  األنظمـــة  أطمـــاع  أدركـــت  العربيـــة  األمـــة  أن  ولـــو  والتاريخيـــة، 

تجاهلـــت قضيـــة األحـــواز العادلـــة.

كمـــا أن أمريـــكا، ودول الغـــرب لـــن تتخلـــى عـــن األنظمـــة الفارســـية، ألن لديهـــا مصالـــح مشـــتركة 

مـــع هـــذه األنظمـــة.

حقوقهـــا،  القوميـــات  وإعطـــاء  إيـــران،  تقســـيم  فـــي  يرغبـــان  ال  والغـــرب  املتحـــدة،  والواليـــات 

واســـتقاللها، إذ إن هـــذا ليـــس فـــي مصلحتهـــم، بـــل إن مصالحهـــم تقت�ســـي وجـــود دولـــة غيـــر عربيـــة 

فـــي الشـــرق األوســـط كحـــارس أميـــن، يصـــون ويحفـــظ أطماعهـــم فـــي هـــذه املنطقـــة الحيويـــة مـــن 

فـــي املـــدى البعيـــد ال يثقـــون بأزالمهـــم مـــن  العالـــم، ويقـــف أمـــام املـــّد القومـــي العربـــي، كمـــا أنهـــم 

الحـــكام العـــرب، إذ يخشـــون مـــن الشـــارع العربـــي، إذ ال بـــد أن تنشـــأ فـــي الشـــارع العربـــي قيـــادات 

 علـــى السياســـة الغربيـــة واألمريكيـــة، لـــذا فإنهـــم يحتاجـــون لوجـــود الفـــرس 
ً
جماهيريـــة تشـــكل خطـــرا

فـــي املنطقـــة، لغـــرض الوقـــوف فـــي وجـــه العـــرب.

والـــكل يعلـــم كيـــف أن حـــكام إيـــران ال يخطـــون خطـــوة إال  بعلـــم األوروبييـــن، واألمريـــكان، وهـــذا 

معـــروف للقا�ســـي والدانـــي.

ومـــا نظـــام املاللـــي إال امتـــداد لنظـــام الشـــاه، فاســـتالمهم الســـلطة كان بدعـــم، وتوجيهـــات  الغـــرب، 

وهـــذا يتضـــح مـــن خـــالل املقابلـــة التـــي أجرتهـــا قنـــاة »htv 1« البريطانيـــة مـــع الشـــاه حيـــن خروجـــه مـــن 

 عـــن القـــوى التـــي ســـاعدت املاللـــي علـــى الوصـــول إلـــى 
ً
إيـــران عـــام 1979م، حيـــث وجهـــت لـــه ســـؤاال

 منـــي(.
ً
: )الذيـــن أخرجونـــي مـــن إيـــران، أدخلـــوا الخمينـــي بـــدال

ً
الســـلطة فـــي إيـــران، وكيـــف، أجـــاب قائـــال

ونالحـــظ أنـــه مهمـــا تبدلـــت تشـــكيلة الحكـــم فـــي إيـــران، يبقـــى الغـــرب هـــو الـــذي يتحكـــم فـــي سياســـة 
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البـــالد فـــي الخـــارج، كمـــا كان فـــي عهـــد الشـــاه.

النظـــام  هـــذا  الشـــعارات املزيفـــة، ويعلـــم  أن  عـــام 1979 وحتـــى اآلن، والجميـــع يســـمع  ومنـــذ 

لـــم، ولـــن يتخلـــى عـــن املفاعـــل النـــووي الـــذي انشـــأه الشـــاه بعلـــم الغـــرب واألمريـــكان، وطيلـــة هـــذه 

، ولـــم 
ً
الســـنوات لـــم يتوقـــف العمـــل فـــي املنشـــآت النوويـــة، والجميـــع يعلـــم ذلـــك، وهـــذا ليـــس ســـرا

 علـــى أحـــد.
َ

يخـــف

 عليهـــم، ويريـــدون التخلـــص منـــه، ملـــاذا نقلـــوا نظـــام الحكـــم 
ً
وإذا كان هـــذا النظـــام يشـــكل خطـــرا

نفســـه إلـــى العـــراق؟ وهـــم الذيـــن ســـاعدوا علـــى نقـــل التجربـــة الخمينيـــة إلـــى أقطـــار العالـــم العربـــي، 

علـــى  إيـــران  ســـاعدوا  وهكـــذا،  ثانيـــة؟  إيـــران  العـــراق،  وجعلـــوا  الالمحـــدود،  بالدعـــم  وأمّدوهـــم 

تصديـــر ثورتهـــا إلـــى األقطـــار العربيـــة املجـــاورة، وأقطـــار العالـــم، وغّضـــوا النظـــر عمـــا تقـــوم بـــه إيـــران 

مـــن احتـــالل أراض، أو تدخـــل  فـــي الشـــؤون الداخليـــة  لبلـــدان عربيـــة عـــدة.

أمـــا إذا تطرقنـــا ملوضـــوع القوميـــات غيـــر الفارســـية فـــي إيـــران، التـــي تكـــون األغلبيـــة فـــي النجتمـــع 

اإليرانـــي، فـــإن الغـــرب وأمريـــكا يعلمـــان مـــدى االضطهـــاد القومـــي والطبقـــي، وتذويـــب الهويـــة، لهـــذه 

القوميـــات، واملعاملـــة الالإنســـانية، وســـلب كل الحقـــوق منهـــا، وجعلـــه أبنائهـــا مواطنيـــن مـــن الدرجـــة 

الثانيـــة، وحتـــى العاشـــرة.

لقـــد كان بإمـــكان الذيـــن يتباكـــون علـــى اإلنســـانية والديمقراطيـــة، أن يـــروا بـــأم أعينهـــم، ويســـمعوا 

مـــاذا فعـــل حـــكام إيـــران باألبريـــاء العـــزل.

 فـــي الداخـــل والخـــارج 
ً
لـــذا يجـــب االعتمـــاد علـــى أنفســـنا، وتوحيـــد القوميـــات. وإن وقوفهـــا معـــا

الحكـــم،  أيديولوجيـــات  كانـــت  مهمـــا   ،
ً
وخارجيـــا  

ً
داخليـــا  

ً
ضغطـــا يواجـــه  النظـــام  يجعـــل  ســـوف 

وأفـــكاره، ســـواًء كانـــوا معمميـــن، أو مطربشـــين، وبذلـــك نكـــون فرضنـــا أنفســـنا علـــى الداخـــل، وثبتنـــا 

وجودنـــا فـــي الخـــارج، ويصبـــح العالـــم أمـــام األمـــر الواقـــع.

 واعتقـــد أن سياســـة الغـــرب وأمريـــكا واضحـــة تجـــاه  الوطـــن العربـــي، إذ تســـعى لتفكيـــك األمـــة 

العربيـــة، وهـــا هـــم يتباكـــون علـــى دارفـــور والصحـــراء الغربيـــة، ويســـعون إلـــى اســـتقاللها، أمـــا نحـــن، 

واســـتراتيجي،  تاريخـــي،  امتـــداد  ولهـــا  وعريقـــة،  كبيـــرة  ألمـــة  وننتمـــي   ،
ً
 محتـــال

ً
 عربيـــا

ً
قطـــرا فلكوننـــا 

واقتصـــادي وموقـــع متميـــز، فـــال يتدخلـــون إلنهـــاء االحتـــالل، رغـــم أن الغـــرب كان الســـبب األول فـــي 

إســـقاط إمارتنـــا، واحتاللهـــا مـــن قبـــل الفـــرس.
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فـــي العـــراق وأفغانســـتان،  ولـــو ألقينـــا نظـــرة علـــى الوضـــع العالمـــي الراهـــن، ووضـــع األمريـــكان 

نســـتطيع القـــول إنـــه فـــي املرحلـــة الحاليـــة ال يقـــوم األمريـــكان بشـــن هجـــوم بـــري علـــى إيـــران، وإال 

 منهـــم،  ولكـــن مـــن املمكـــن قصـــف بعـــض املواقـــع العســـكرية فـــي الجبـــال، أو بعـــض 
ً
أصبـــح هـــذا جنونـــا

املنشـــآت مـــن أجـــل إبـــراز عضالتهـــم، وإثبـــات قوتهـــم علـــى صعيـــد العالـــم، وتكـــون هـــذه خدمـــة مـــن 

الفـــرس لألمريـــكان، ال ســـيما وأن هنـــاك مصالـــح مشـــتركة بيـــن الطرفيـــن، وقصـــف بعـــض املنشـــآت 

غيـــر املهمـــة للنظـــام الفار�ســـي يكـــون خدمـــة للنظـــام الفار�ســـي، ولألمريـــكان، كمـــا قـــدم لهـــم الفـــرس 

خدمـــة ســـابقة فـــي احتـــالل أفغانســـتان، والعـــراق. وإذا كان األمـــر غيـــر ذلـــك، فبمـــاذا نفســـر وجـــود 

تنظيـــم فار�ســـي الفكـــر، واملبـــدأ، ويهـــدد أمـــن  الدولـــة املدللـــة )الكيـــان الصهيونـــي(، واألمريـــكان ال 

؟
ً
يحركـــون ســـاكنا

أمـــا احتـــالل العـــراق، فقـــد خطـــط لـــه منـــذ مـــدة طويلـــة، وقبـــل اجتيـــاح العـــراق للكويـــت، ولذلـــك 

ال يوجـــد وجـــه مقارنـــة بيـــن احتـــالل العـــراق وإيـــران، إذ كان العـــراق بمثابـــة التهديـــد لهـــم، وتحريـــض 

الشـــارع العربـــي ضدهـــم، ولـــو تركـــوا العـــراق لفقـــدوا الســـيطرة علـــى منطقـــة الخليـــج العربـــي، كمـــا 

أن احتـــالل العـــراق تـــم بمســـاعدة ومباركـــة عربيـــة ودوليـــة، وبالـــذات دول الجـــوار، بمـــا فـــي ذلـــك 

العـــدو اللـــدود والتاريخـــي باعترافـــه، وقـــد غـــرق األمريـــكان فـــي الوحـــل العراقـــي، ويبحثـــون عـــن كيفيـــة 

الخـــروج مـــن هـــذا املـــأزق الصعـــب بأقـــل الخســـائر، وحفـــظ مـــاء الوجـــه.

وفـــي الختـــام، فـــإن كل مـــن يعتقـــد أن الديمقراطيـــة، والدفـــاع عـــن حقـــوق اإلنســـان فـــي الشـــرق 

األوســـط )الوطن العربي( يأتي بها األمريكان، لينظر فقط  إلى مســـرحية »أبوغريب« وغوانتانامو.

لذلك، يجب أال نعول على الغرب واألمريكان بأن يقدموا لنا األحواز على طبق من ذهب.

محمود حسين بشاري الكعبي

2006-2-17





الفصل الحادي عشر
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الحركة الثقافية في األحواز 

 منـــذ بدايـــة االحتـــالل الفار�ســـي لألحـــواز فـــي عـــام 1925 أصبـــح الشـــعب العربـــي األحـــوازي يعانـــي 

 بســـبب سياســـة التفريـــس التـــي اعتمدهـــا املحتلـــون، وممارســـات االضطهـــاد القومـــي التـــي 
ً
كثيـــرا

تعـــرض لهـــا هـــذا الشـــعب، حيـــث عمـــد شـــاه إيـــران إلـــى تغييـــر اســـم البـــالد إلـــى خوزســـتان، بهـــدف 

والقـــرى،  املـــدن  أســـماء  الفار�ســـي  اإليرانـــي  املحتـــل  غّيـــر  كمـــا  لإلقليـــم،  العربيـــة  الهويـــة  طمـــس 

أســـماء  بعضهـــا  علـــى  وأطلـــق  واألنهـــر،  كاألهـــوار  الطبيعيـــة،  واألماكـــن  والشـــوارع،  واألحيـــاء، 

والجمهـــوري  امللكـــي،  النظامـــان  بـــذل  وقـــد  للعـــرب.  وعدائهـــا  بعنصريتهـــا،  معروفـــة  شـــخصيات 

فـــي اإلقليـــم. العـــرب  الســـكاني ملصلحـــة غيـــر  النســـيج  لتغييـــر   كبيـــرة 
ً
اإلســـالمي جهـــودا

واالضطهـــاد القومـــي الـــذي مارســـه املحتلـــون اإليرانيـــون، ســـواء فـــي عهـــد الشـــاه، أو فـــي عهـــد نظـــام 

أنـــواع التمييـــز العنصـــري، واالقتصـــادي، والسيا�ســـي، والثقافـــي، إال  مـــن  املاللـــي، هـــو مجموعـــة 

أن كل ذلـــك لـــم يدفـــع الشـــعب األحـــوازي إلـــى االستســـالم، وإنمـــا قابـــل األحوازيـــون هـــذه السياســـة 

الشـــيخ خزعـــل  بعـــد ســـقوط  انتفاضـــات  بالتمســـك بوطنيتهـــم، وقوميتهـــم، وحدثـــت  العنصريـــة 

ضـــد الســـلطة اإليرانيـــة، تتســـم فـــي معظمهـــا بطابـــع عشـــائري، حتـــى قامـــت نخبـــة مـــن أبنـــاء املـــدن فـــي 

الخمســـينات مـــن القـــرن املا�ســـي بتشـــكيل »جبهـــة تحريـــر عربســـتان«، غيـــر أنهـــا انكشـــفت فـــي مهدهـــا 

بســـبب تغلغـــل عناصـــر »الســـافاك« )جهـــاز أمـــن الشـــاه( فيهـــا، وتـــم إعـــدام 3 مـــن زعمائهـــا فـــي عـــام 

1963 فـــي مدينـــة األحـــواز.

  كمـــا شـــارك األحوازيـــون، بجديـــة، فـــي الثـــورة ضـــد الشـــاه عـــام 1979 وقدمـــوا العشـــرات مـــن 

الـــدور البـــارز للمرجـــع العربـــي، والزعيـــم الروحـــي للشـــعب العربـــي، الراحـــل  الشـــهداء. وال نن�ســـى 

الشـــيخ محمـــد طاهـــر الخاقانـــي فـــي تلـــك الثـــورة. إال أن نظـــام الخمينـــي ســـرعان مـــا تنكـــر لألحوازييـــن، 

املحّمـــرة،  فـــي  العربـــي  للشـــعب  والسياســـية  واملدنيـــة،  الثقافيـــة،  املؤسســـات  بإغـــالق  قـــام   بـــل 

 
ً
واالهـــواز، وســـائر املـــدن األخـــرى، وذلـــك بمهاجمـــة جمـــوع املتظاهريـــن، بالنـــار والســـالح، اعتبـــارا

مـــن يـــوم 30 يونيـــو 1979. وأدى ذلـــك إلـــى قتـــل، وجـــرح، وســـجن، وإعـــدام املئـــات مـــن العـــرب، 

ونفـــي الزعيـــم الروحـــي الشـــيخ الخاقانـــي إلـــى قـــم، ليمـــوت هنـــاك مـــن الغّصـــة والحـــزن. وكانـــت تلـــك 

مـــدن  شـــهدت   2005 نيســـان   15 وفـــي  إيـــران.  فـــي  القوميـــة  الحـــركات  ســـائر  لســـحق  االنطالقـــة 
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تظاهـــرات  املحافظـــة،  مـــن  أخـــرى  ومناطـــق  معشـــور،  ومينـــاء  والحويـــزة،  والحميديـــة،  األهـــواز، 

واحتجاجـــات لـــم تشـــهدها عربســـتان مـــن قبـــل، ُوصفـــت باالنتفاضـــة. والســـبب هـــو تســـّرب رســـالة 

منســـوبة ملحمـــد علـــي أبطحـــي مديـــر مكتـــب الرئيـــس الســـابق محمـــد خاتمـــي، تنـــص علـــى ضـــرورة 

تغييـــر النســـيج الســـكاني خـــالل عشـــر ســـنوات ليصبـــح العـــرب أقلّيـــة فـــي اإلقليـــم. وقـــد قتلـــت قـــوات 

، واعتقلـــت املئـــات منهـــم، وصـــار 
ً
األمـــن والبســـيج خـــالل تلـــك التظاهـــرات الســـلمية نحـــو 50 شـــخصا

يـــوم 15 نيســـان ذكـــرى ُيحييهـــا العـــرب فـــي اإلقليـــم كل عـــام.

ورغـــم تمســـك العـــرب األحوازييـــن بثقافتهـــم العربيـــة ولغتهـــم، إال أن سياســـة التفريـــس املتبعـــة 

ضدهـــم، ســـاهمت فـــي إدخـــال مفـــردات فارســـية عـــدة إلـــى اللغـــة العربيـــة الدارجـــة فـــي األحـــواز خـــالل 

 باكملـــه محـــروم مـــن الدراســـة بلغتـــه 
ً
العقـــود التســـعة املاضيـــة، خاصـــة عندمـــا نعلـــم بـــأن شـــعبا

األم، أي اللغـــة العربيـــة فـــي املـــدارس االبتدائيـــة، وال يوجـــد لديـــه مجمـــع لغـــة، بـــل ولـــم يســـمح لـــه 

بإصـــدار صحـــف باللغـــة العربيـــة فـــي اإلقليـــم.

  وســـنتوقف هنـــا بإيجـــاز عنـــد الثقافـــة، حيـــث تظهـــر كل األبحـــاث املتعلقـــة بهـــذا الشـــأن أن 

، ال يمكـــن تلخيصـــه بســـطور، ويـــورد الراحـــل 
ً
 كبيـــرا

ً
 أدبيـــا

ً
الشـــعب العربـــي األحـــوازي يملـــك تراثـــا

الســـيد هـــادي آل باليـــل املوســـوي – الـــذي كان يـــدرس فـــي حـــوزة قـــم الدينيـــة، قائمـــة تضـــم أكثـــر مـــن 

200 شـــاعر وأديـــب وفقيـــه عربـــي، فـــي مدينتـــي الحويـــزة والـــدورق فقـــط. أبرزهـــم الشـــاعران خلـــف 

بـــن عبداملطلـــب املشعشـــعي الحويـــزي، وشـــهاب الديـــن أحمـــد بـــن معتـــوق الحويـــزي )القـــرن 11 

هجـــري(، والنحـــوي املعـــروف ابـــن الســـكيت الدورقـــي، وغيرهـــم الكثيـــر.

 عـــن التـــراث املشـــترك مـــع ســـائر الشـــعوب العربيـــة، خاصـــة مـــع العـــراق. وقـــد صـــدرت 
ً
 فضـــال

بعـــض الكتـــب التـــي تجمـــع الحكايـــات الشـــعبية األحوازيـــة، بعضهـــا بالفار�ســـي، واآلخـــر بالعربـــي. كمـــا 

نشـــر الباحـــث األحـــوازي فيصـــل بنـــي طـــي فـــي العـــام 2012، كتـــاب »القصـــص والحكايـــات الشـــعبية 

لعـــرب خوزســـتان«. 

 فـــي حيـــاة الشـــعب العربـــي 
ً
 هامـــا

ً
وإذا قّســـمنا األدب إلـــى شـــعر ونثـــر، ســـنرى أن الشـــعر يحتـــل حيـــزا

األحـــوازي. والشـــعراء ينشـــدون أشـــعارهم، إمـــا بالعربيـــة الفصحـــى، وإمـــا باللهجـــة العربيـــة الدارجـــة 

التـــي توصـــف بالشـــعر الشـــعبي، أو الشـــعر العامـــي.
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 فـــي النشـــاط الثقافـــي، إذ قـــام النظـــام 
ً
ومـــع أن البـــالد شـــهدت بعـــد االحتـــالل اإليرانـــي انحســـارا

 مـــن عـــام 2005 بمنـــع معظـــم األنشـــطة الثقافيـــة فـــي األحـــواز، بمـــا 
ً
االســـتبدادي فـــي طهـــران، واعتبـــارا

فيـــه إغـــالق الصحـــف العربيـــة، وكذلـــك إغـــالق مكتبـــة اإلشـــراق الكبيـــرة فـــي العـــام 2007 ألنهـــا كانـــت 

 عربيـــة، إلـــى جانـــب الكتـــب الفارســـية، إال أننـــا لـــو تتبعنـــا الحيـــاة الثقافيـــة رغـــم كل ظـــروف 
ً
تبيـــع كتبـــا

االحتـــالل القاســـية، لوجدنـــا أن هنـــاك الكثيـــر مـــن الوجـــوه الثقافيـــة، والشـــعراء، والكّتـــاب الذيـــن 

، بســـبب إصرارهـــم علـــى التمســـك بلغتهـــم، وثقافتهـــم العربيـــة.
ً
يعتبـــرون مقاوميـــن لالحتـــالل أيضـــا

  وفي هذا الشأن نستعرض بعض ما أبدعه الشعراء األحوازيون 
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نماذج من الشعر الشعبي في األحواز

قصيـــدة للشـــاعر عـــادل كاظـــم الحيـــدري، وهـــو شـــاعر شـــعبي مـــن الخفاجيـــة، ومعلـــم وطالـــب 

جامعـــي:

احبابـــه  ايلومنونـــه  العاشـــك  وادري  موعيـــب  والعشـــك  عاشـــك 

لهابـــه النـــار  بينـــه  تلـــوم   مهمـــا  النـــاس  حجـــي  يهمنـــي  ال 

أطيابـــه اخضيـــره  تفـــوح  واحدهـــم  بالعشـــاك  وأدري  عاشـــك 

كتابـــه انـــا  وســـويت  انكضـــه  عمـــري  نـــص  وضيـــم  بمـــرار  عاشـــك 

أحبابـــه ينســـه  اللـــي  هـــذاك  آنـــه  مـــو  انهـــار  ليـــل  وابجـــي  عاشـــك 

وغيابـــه بيـــن  مـــا  عـــام  جـــم  اشـــو  يانـــاس  والكلـــب  عاشـــك 

واســـبابه الصبـــر  وزرعـــت  فـــالح  النســـيان   وارتجـــي  عاشـــك 

خطابـــه شـــيوخ  وأودي  يـــوم   كل  باالشـــراف  وانخـــه  عاشـــك 

جذابـــه النـــاس  أثـــاري  مجنـــون  الصـــدك  مـــوذاك  املجنـــون  انـــا   

وترابـــه ومايـــه  آنـــه  الوطـــن  احـــب  ليلـــه  احـــب  انـــه  مـــوش  لجـــن 

نهابـــه النـــاس  وتجيـــه  يـــوم  كل  يانـــاس  هالوطـــن  احبـــن 

انكابـــه يتنكـــب  لـــو  والفـــالح  الكيعـــان  ســـنبل  أحبـــن 

إجالبـــه تتنابـــح  وغـــدت  طريتـــه   بالليـــل  لـــو  الســـلف  أحـــب 

أحـــب ســـوك الخفاجيـــة وأحـــب البيـــه يتمشـــه واحـــب شـــارع الدبابـــه        

أحـــب حـــي البوجـــالل وجميـــع أهلـــه واحـــب الشـــط كـــون الـــزود خنيابـــه 

أحب كارون واملعرض زاحب السابلة من تفيض أحب شطج يجذابه

يحبابـــة كاعـــج  مـــن  شـــبر  كل  واحـــب  يالحويـــزة  هـــورج  احـــب 

الوجابـــه وأزالمـــه  والبيـــكار  ايفيـــض   امـــن  الهوفـــل  احـــب 

 أحـــب أســـمير والدفـــار والســـيدية أحـــب امضيـــق اهلنـــه املنفـــكك بابـــه

بثيابـــه وكشـــخ  شـــباب  جيتـــه  لـــو  البســـيتين   ديرتنـــه  أحـــب 

شـــيابه ايكعـــدون  املكعـــد  كـــون  والرفيـــع   البرديـــة  قريـــة  أحـــب 

ارطابـــه تتالمـــع  لـــو  تمـــوز  أبشـــهر  الحميديـــة  نخـــل  أحـــب 
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اركابـــه الشـــامخة  نخلتـــه  ديرتنـــه  نخـــل  كل  أحـــب 

ســـحابه الخطـــار  الضيـــف  يمـــل  املـــا  اهلنـــه  أمضيـــق  أحـــب 

أحـــب دلـــة هلـــي الصفـــرة كـــون تركـــص وســـط جانـــون وابنيـــران لهابـــه

بحبابـــه ايـــدور  الكهوجـــي   بيـــد  يـــرن  كهوتنـــه  فنجـــان  أحـــب 

كرابـــه أمـــن  يطلـــع  لـــو  الكـــون  يـــوم  البتـــار  اهلـــي  ســـيف  أحـــب 

بالـــه مـــن  الجلمـــات  وايروحـــن  عجـــز  يوصفهـــم  كلمـــن  هلـــي 

هلـــي املاكـــدر يوصفهـــم الشـــاعر عجـــز منـــه الكصيـــد وعجـــز موالـــه

بدالـــه وســـهروا  نـــام  الكمـــر  حتـــى  الضيـــم  اعلـــه  املانانـــوا  هلـــي 

هاللـــه هالضيـــع  خيلهـــم   عـــج  مـــن  الليـــل   يخـــاف  منهـــم  هلـــي 

وآلـــه والنبـــي  حيـــدر  الحســـنين  ابـــو  احفـــاد  امـــن  هلـــي 

 هلـــي أهـــل الكـــرم والضيـــف  أهـــل امضيـــف عيـــب  اتجنـــزر اداللـــه

حتالـــه يغـــزون  لـــو  الظهـــر  وكـــت  والحيـــل   العـــزم   أهـــل  هلـــي 

واعدالـــه  ونامـــوس  وغيـــرة  حميـــة  ســـجاياهم  الطيبـــة  هلـــي 

افصالـــه حلـــو  عليهـــم  اليـــج  الكـــرم  ثـــوب  هلـــي 

ميالـــه الـــراس  فـــوك  املـــكل  محلـــه  الســـود  الخواجـــي  أهـــل  هلـــي 

ســـياله الســـيل  شـــبه  هوســـوا  إذا  عراضتهـــم  محلـــه  هلـــي 

خيالـــه بالحـــرب  الشـــكر  اظهـــور  علـــى  همـــا  الحـــرب  ســـباع  هلـــي 

انوالـــه الكســـروا  يـــوم  جرجيـــل  شـــهد  بيهـــم  شـــهد  املا�ســـي  هلـــي 

واجمالـــه وفرجـــه  عليـــه  الطيبـــات  النســـه  اربـــات  هلـــي 

ســـحاله يـــاكل  ظـــل  لـــو  الضيـــج   يـــوم  ايـــده  اكمـــد  هلـــي 

فصالـــه لالجنبـــي  املاشـــو  هلـــي  لنـــدن  علـــم  الحركـــوا  هلـــي 

بافعالـــه جرجيـــل  اشـــهد  آنـــه  هـــذاك  يشـــهدلي  امليجـــور  انـــا 

يبرالـــه مكـــداره  بـــس  عالطـــوب  الزحـــف   ابـــن  أنـــا 
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قصيدة عبادان   

للشاعر وجدان الحويزي،  شاعر شعبي، وناقد فني، وباحث من العميدية

عبادان

أراك في سمائي امللبدة بالغيوم

في عباءة لها عيون

تضحكين 

كالبرق اآلتي في النجوم

وتبكين 

كالنهر الهادر من الشجون

 وأنا أشتاق إلى تلك العيون

عبادان

 يا سماء وغيوم ونجوم

كيف أراك؟

تشتعلين في الدموع 

تحترقين كالفينيق

في العباءة والعيون

 وتفتلين كاملجنون 

عبادان

يا ليلتي وليالي

كيف أراك بليلي 

وسمائي امللبدة بالدموع

لم تمطر منذ سنين
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 عند الشاعر
ً
ومن شعراء األحواز الكثر نتوقف أيضا

عزيز الفيصلي أبوباقر، ومما قاله: 

جنت البحرالكلف ما هم برأيه * أو هسة شو خمج عقلي براية

يصاحب بيش اينلك براية *     مدامن شاهدي يشهد عليه

الشاعر أبو وداعة البيهي:

 يا دهري لو ردت تولي ولك حيل* 

                                  ابزودك والذي اتملكه ولك حيل

الكديش ابساعته  ايبين ولكحيل

                                 يطلع ضراعه يوم  املوزمية

الشاعر اغليم ازغيل املرحوم األميري:

روحي من مرار الدهر عالت * ابنصه وبملم املاي عالت

شفت كرت غنم بالذيب عالت * نست يوم انشرت من غير لية

 :
ً
ومن الشعراء األحوازيين أيضا

– املرحـــوم الشـــاعرالحاج مهـــدي ابـــن كاظـــم الزنبـــوري، مواليـــد 1952م فـــي مدينـــة الفالحيـــه 

قريـــة العبـــودي، كتـــب الشـــعرفي ســـن التاســـعة مـــن عمـــره، وبعـــد وفـــاة والدتـــه التـــي كان ينعيهـــا 

فـــي كلمـــات قصيـــرة، حيـــث انتبـــه بعـــد فتـــرة أن هـــذه الكلمـــات هـــي شـــعر، واســـتمر فـــي كتابتهـــا حتـــى 

 فـــي الســـاحة الشـــعرية، وتفـــوق علـــى أقرانـــه مـــن الشـــعراء فـــي كتابـــة األهزوجـــة )الهوســـة(، 
ً
أخـــذ دورا

وعـــرف بشـــاعر الهوســـة االرتجالـــي فـــي األحـــواز.

الشـــاعر مهـــدي الزنبـــوري لـــه مـــن األوالد 4 جميعهـــم ذواقـــون للشـــعر الشـــعبي، منهـــم صالـــح 

الـــذي انتقـــل إلـــى رحمـــة هللا فـــي ريعـــان شـــبابه، وتأثـــر شـــاعرنا الحـــاج مهـــدي بفقـــدان ولـــده صالـــح 

.
ً
ورثـــاه كثيـــرا

 
ً
 مبدعـــا

ً
أمـــا ولـــده األســـتاذ الشـــاعر كامـــل الزنبـــوري فقـــد ورث الشـــعر مـــن والـــده وأصبـــح شـــاعرا

 فـــي ســـماء الشـــعر الشـــعبي فـــي األحـــواز.
ً
 المعـــا

ً
ونجمـــا

كـــوت  منطقـــة  فـــي  واســـتقر  األحـــواز  ملدينـــة  1968م  ســـنة  الزنبـــوري  مهـــدي  شـــاعرنا  انتقـــل 
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عبـــدهللا، وكانـــت لـــه منزلـــة خاصـــة بيـــن أهـــل األحـــواز حتـــى انتقـــل إلـــى رحمـــة هللا فـــي ســـنة 2006م فـــي 

منطقـــة كـــوت عبـــدهللا فـــي األحـــواز . 

بيـــت أبوذيـــة للقائـــد الشـــهيد عي�ســـى املذخـــور قبـــل إعدامـــه أثنـــاء آخـــر زيـــارة لوالدتـــه حيـــث وّدعهـــا 

 للمناضـــل األحـــوازي:
ً
بهـــذا البيـــت الـــذي أصبـــح شـــعارا

جنت أومي وعلي املجد يوماي

وجنت راغب تشوف الخلك يوماي

رفعي الراس ال تبجين يوماي

أخافن تشمتين الفرس بّيه

ليالي الفرح داللي مراهن/

الوي والجرح گلبي مراهن/

أراهن عالذي يسوه مراهن/

عله املابي تجد غيره وحمّيه

أصبر ما أذل روحي والصك/

أسف لو چان غيم الهم والصك/

ابگحط ماهم والكشخل والصك/

بابي ابوجه ضيف الطر علّيه/

اشما يثگل سهل حملي وشيله/

و�سي حزنت عله امصابي وشيله/

أخوي الگبل يوصلني وشيله/

نكر طيبي والمر بعد بّيه

آنه اشكيلك امن الحزن والهم/

الصبر مافادني اشما ادگ والهم/
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العندي اعزاز مني جفو والهم/

اعيوني والگلب درسن سوّيه

چم خل الزمط بل خل وخله/

جعله امشكله ابيته وخله/

الخوه بس ابوفاضل وخله/

وفوها ابيوم حرب الغاضرّيه/

وحگ عم النبي الضحه بالحد/

أحبك حب صدگ يدعج بالحد/

اذبحني قابل ابسيفك بالحد/

إذا هذا قدر مكتوب اليه

فـــي األحـــواز الحتجنـــا لكتـــاب مخصـــص لذلـــك،  ولـــو أردنـــا اســـتعراض أســـماء الشـــعراء كلهـــم 

ولهـــذا ســـنكتفي بإيـــراد أســـماء أشـــهر الشـــعراء األحوازييـــن، مثـــل الشـــاعر يونـــس خلـــف الخســـرجي، 

واملرحـــوم الشـــاعر شـــايع الحســـن الهاللـــي، واملرحـــوم الحـــاج زاهـــد الغبيشـــاوي، وجليـــل ســـيالوي، 

والشـــاعر مـــال فاضـــل الســـكراني، ومـــال اســـماعيل الفيصلـــي، وبيـــت القيـــم، وابـــو صـــادق أوداعـــة 

اباليهـــي، والشـــاعر امليبـــس بـــن اغريـــب الصويطـــي الياســـري، وعايـــد البـــدوي، وجـــواد مقـــدم، ونعيم 

الكروا�ســـي، وعبـــد الحســـن بـــن غنبرهـــالالت، وحســـن بغالنـــي، ومـــال عي�ســـى مو�ســـى الصخـــراوي، 

وغيرهـــم الكثيـــر.
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صور ومشاركات ثقافية 

محمود حسين بشاري  الكعبي  األحوازي العربي في مؤتمر االسكندرية 2014

شعب تغيرت حياته إلى مستعبد بقوة السالح والظلم والطغيان واإلرهاب املنظم

صمود أسطوري لألحوازيين العرب.. من إيران الشاه إلى نظام املاللي

صور من نضال الشعب العربي األحوازي

بتحويـــل  املنـــددة  التظاهـــرات  مـــن  جانـــب 

النهـــر مجـــرى 
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مـــن  هـــل  األحوازييـــن..  واحتجاجـــات  تظاهـــرات 

؟ مجيـــب

بقايا النهر مستنقعات تجلب األمراض للسكان 
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منطقة الحميدية.. األنهار جافة واألرض أصابها التصحر 
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u.n.p.o السيد رئيس وأعضاء منظمة

التابعة لألمم املتحدة واملعنية بالدفاع عن حقوق  السكان األصليين 

لجهودكـــم  االمتنـــان  وجزيـــل  بالشـــكر  نتقـــدم  العـــرب،  األحوازييـــن  األصلييـــن  الســـكان  باســـم 

املتميـــزة لخدمـــة الســـكان األصلييـــن الذيـــن يعانـــون االضطهـــاد، والتمييـــز العرقـــي، وتذويـــب هويـــة 

قبـــل  مـــن  والقهـــر  االحتـــالل  عانـــى  الـــذي  األحـــوازي،  العربـــي  بالذكـــر شـــعبنا  وأخـــّص  الشـــعوب، 

 مـــن أنظمـــة املاللـــي الذيـــن ال يعيـــرون أي أهميـــة  
ً
النظـــام الديكتاتـــوري الشاهنشـــاهي، واســـتمرارا

لحقـــوق اإلنســـان املنصـــوص عليهـــا فـــي املؤتمـــرات الدوليـــة التـــي انعقـــدت مـــن أجـــل هـــذا الشـــأن.

سيدي الرئيس

خطـــر ببالـــي الحـــدث العلمـــي الـــذي شـــغل العالـــم فـــي فتـــرة استنســـاخ  النعجـــة دولـــي، ومـــن ثـــم 

تفكيـــر العلمـــاء فـــي استنســـاخ البشـــر.

عـــام  األحوازيـــة  أرضنـــا  احتـــالل  منـــذ  الفارســـية،  األنظمـــة  أن  تعرفـــون  هـــل  الرئيـــس،  ســـيدي 

1925 بـــدأت بهـــذه الخطـــوة لجعـــل اإلنســـان األحـــوازي نســـخة مـــن الفـــرد الفار�ســـي العنصـــري، مـــن 

خـــالل اســـتخدام كل األســـاليب الالإنســـانية، مثـــل حرمانـــه مـــن التعليـــم، والتحـــدث بلغتـــه األم، 

وهـــي اللغـــة العربيـــة، ومنعـــه مـــن ارتـــداء زيـــه العربـــي، وســـلبه ثقافتـــه، وتقاليـــده املوروثـــة، إضافـــة 

املجتمـــع  فـــي  بغـــرض صهرهـــم  الفارســـية،  املناطـــق  إلـــى  إلـــى مصـــادرة األرض، وتهجيـــر األحوازييـــن 

الفار�ســـي، وبنـــاء مســـتوطنات إلســـكان الفـــرس فـــي أرا�ســـي العـــرب أصحـــاب الحـــق الشـــرعيين.

؟
ً
أال يعد هذا استنساخا

 أيـــن الحريـــة؟ أيـــن اإلنســـانية؟ وبـــأي عـــرف أو قانـــون دولـــي، أو إنســـاني يعاقـــب شـــعب بأكملـــه، 

بحرمانـــه مـــن كل حقوقـــه تحـــت مـــرأى، ومســـمع الجميـــع؟

وهـــل يســـتحق هـــذا النظـــام أن يكـــون لـــه تمثيـــل فـــي منظماتكـــم  املوقـــرة؟ ويشـــارك فـــي بعـــض 

اإلنســـان؟ وحقـــوق  والديمقراطيـــة،  الحريـــة،  باســـم  ويتحـــدث  املنظمـــات، 

ملـــاذا هـــذه االزدواجيـــة فـــي املعاييـــر؟ تدعـــون الدفـــاع عـــن حقـــوق اإلنســـان، ولكنكـــم تتجـــاوزون 

هـــذا مـــن بلـــد إلـــى آخـــر، ومـــن شـــعب إلـــى آخـــر، مـــا هـــو الفـــرق بيـــن اإلبـــادة الجماعيـــة للمســـلمين فـــي 

البوســـنة والهرســـك، واإلبـــادة الجماعيـــة اليوميـــة للشـــعب العربـــي األحـــوازي، هـــل لديكـــم تفســـير 
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عـــن جـــواب لذلـــك؟

ثـــم هنـــاك نقطـــة أخـــرى ال بـــد مـــن اإلشـــارة اليهـــا، وهـــي أنـــه حينمـــا تحـــدث حالـــة معينـــة فـــي بلـــد 

، أو 
ً
مـــا، ضـــد شـــعب مـــا، تســـارع كل املنظمـــات الدوليـــة باالهتمـــام بهـــذا الحـــدث، مهمـــا كان صغيـــرا

، ولكـــن ملـــاذا ال تهتـــم هـــذه املنظمـــات باألحـــداث الداميـــة فـــي أقليـــم األحـــواز 
ً
كبيـــًرا، وهـــذا جميـــل جـــدا

التـــي جـــرت خـــالل املســـيرة الســـلمية فـــي شـــهر إبريـــل، واملجـــزرة التـــي ارتكبـــت ضـــد شـــعب األحـــواز، 

 عـــن املعتقليـــن فـــي الســـجون ومداهمـــات البيـــوت، وفـــي أحـــداث عـــام 2005 بتاريـــخ 6-11-
ً
فضـــال

2005  بالرغـــم مـــن أن الجهـــات الرســـمية اإليرانيـــة لـــم تشـــر إلـــى أن العـــرب وراء االنفجـــارات، لكنهـــا 

اعتقلـــت أكثـــر مـــن ثالثمئـــة شـــخص، وال نســـتغرب أن يكـــون النظـــام اإليرانـــي هـــو مـــن يفتعـــل ذلـــك 

، إلـــى حيـــازة األســـلحة 
ً
لتبريـــر أعمالـــه ضـــد الشـــعب العربـــي األحـــوازي، ويطمـــح هـــذا النظـــام أيضـــا

 مـــن أمـــوال شـــعبنا العربـــي األحـــوازي، ونحـــن كأحوازييـــن ال نؤمـــن ببنـــاء 
ً
الفتاكـــة واملحرمـــة دوليـــا

ترســـانات مـــن األســـلحة املدمـــرة لإلنســـان فـــي كل مـــكان، بـــل نؤمـــن بصـــرف هـــذه املبالـــغ لتوفيـــر حيـــاة 

أفضـــل للقوميـــات املضطهـــدة فـــي إيـــران، ومنهـــا القوميـــة العربيـــة، ومـــد يـــد العـــون للشـــعوب الفقيـــرة 

فـــي العالـــم لتوفيـــر الغـــذاء والـــدواء والتعليـــم.

وفـــي الختـــام اتمنـــى ملنظمتكـــم الفريـــدة فـــي نشـــأتها، والوحيـــدة فـــي دفاعهـــا عـــن الشـــعوب األصلييـــن، 

أن تقـــف وقفـــة جـــادة، وتبـــدي رأيهـــا مـــن دون تحفـــظ، إذ ليـــس لهـــا مصالـــح مشـــتركة مثـــل الـــدول 

، حســـب املصالـــح املتبادلـــة.
ً
الديكتاتوريـــة والرجعيـــة التـــي تؤيـــد بعضهـــا بعضـــا

ونأمـــل  النجـــاح والتوفيـــق لـــكل جهـــد تتقـــدم بـــه منظمـــة الــــu.n.p.o، وتحيـــة خاصـــة مـــن أبنـــاء 

انتفاضـــة نيســـان عـــام 2005 للشـــعب العربـــي األحـــوازي.

محمود بشاري  عن السكان األصليين في األحواز العربي

الخاتمة 
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ممـــا تقـــدم، نســـتنتج أن نضـــال الشـــعب األحـــوازي فـــي ســـبيل تحـــرره مـــن نيـــر االحتـــالل اإليرانـــي، 

هـــو نضـــال متواصـــل، إال أنـــه مـــن األهميـــة بمـــكان إعطـــاء هـــذا النضـــال حقـــه مـــن الدعـــم العربـــي، 

القـــوى املؤمنـــة بحـــق الشـــعوب  مـــن قبـــل   ،
ً
، أو عســـكريا

ً
، أو سياســـيا

ً
والعالمـــي، ســـواء إعالميـــا

فـــي تقريـــر مصيرهـــا، مـــع مالحظـــة أن العـــبء األكبـــر كان، وســـيبقى علـــى عاتـــق الشـــعب األحـــوازي 

نفســـه، ومنظماتـــه الوطنيـــة الفاعلـــة.

املؤتمـــر الســـنوي الخامـــس عشـــر )فكـــر 15( املنعقـــد فـــي أبوظبـــي 12 ديســـمبر 2016 ملؤسســـة 

الفكـــر العربـــي
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-18 ديســـمبر  أبوظبـــي  فـــي  املنعقـــد  املســـلمة  املجتمعـــات  فـــي  الســـلم  لتعزيـــز  الثالـــث  املؤتمـــر 

2016 /19

لقاء مع الدكتور زياد الدريس مندوب اململكة العربية السعودية في »اليونسكو« والدكتور 

عوض صالح مندوب دولة اإلمارات العربية املتحدة في »اليونسكو« في لقاء بأبوظبي
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معالي الدكتور محمد العي�سى األمين العام لرابطة العالم اإلسالمي يستقبل محمود الكعبي 
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العالمة رجل الدين السيد علي األمين يلتقي مع محمود الكعبي
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مؤتمر نصرة الشعب العربي األحوازي – القاهرة –

2013/1/11:10

مؤتمر نصرة الشعب العربي األحوازي – القاهرة –

2013/1/11:10
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ؤتمر نصرة الشعب العربي األحوازي – القاهرة –

2013/1/11:10
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صور تدل على شجاعة ومواقف الشعب العربي األحوازي واستمرار نضالهم لتحرير األرض 

العربية األحوازية، فالحق يعلو وال يعلى عليه
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صور عن املعاناة املرة للشعب العربي األحوازي من قبل االحتالل الفار�سي
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الخاتمة 

بسم هللا الرحمن الرحيم

َ ِبَمـــا  ّ
ِ ِإنَّ للا

ّ
ِجـــُدوُه ِعنـــَد للا

َ
ْيـــٍر ت

َ
ـــْن خ م ّمِ

ُ
نُفِســـك

َ
 أل

ْ
ُمـــوا ّدِ

َ
ق

ُ
 َوَمـــا ت

َ
اة

َ
ك  الـــزَّ

ْ
ـــوا

ُ
 َوآت

َ
ة

َ
ـــال  الصَّ

ْ
ِقيُمـــوا

َ
 )َوأ

َبِصيـــٌر( ـــوَن 
ُ
ْعَمل

َ
ت

 البـــد مـــن القـــول إن هـــذا الكتـــاب) األحـــواز فـــي ضميـــر األمـــة( الـــذي اســـتطعنا إعـــداده بعـــون 
ً
أخيـــرا

هللا تعإلـــى، ليـــس ســـوى ســـطر نـــروم لـــه أن يضـــاف إلـــى ســـجل النضـــال الوطنـــي الطويـــل للشـــعب 

العربـــي األحـــوازي، آمليـــن أن نكـــون قـــد وفقنـــا فـــي أظهـــار بعـــض الحقائـــق لألمانـــة والتاريـــخ. 

كمـــا البـــد مـــن التذكيـــر بـــأن هـــذا الكتـــاب يعـــّد وثيقـــة لبعـــض األحـــداث التـــي عشـــناها، وتابعناهـــا 

عـــن قـــرب فـــي مياديـــن النظـــال العربـــي الـــذي لـــن نحيـــد عنـــه حتـــى نهايـــة املطـــاف. فكنـــا شـــهود عيـــان 

ــا مســـؤوليته أمـــام  ــا آمنـــا بـــه، وتحّملنـ ــاء علـــى مـ ــا علـــى قـــول الّصـــدق واألمانـــة، لكـــي نكـــون أمنـ أعاننـ

هللا، والتاريـــخ، والوطـــن، وأنفســـنا، فـــإن كان هنـــاك قصـــور فهـــو مّنـــا، ويعذرنـــا الـــذي يعتـــب علينـــا، 

وأعتقـــد أن هنـــاك مـــن ينصفنـــا، ملـــا قمنـــا بـــه مـــن أعمـــال خالـــدة تســـتحق التضحيـــة، وهـــو الوطـــن 

العزيـــز.

وهللا ولي التوفيق....
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مراجع البحث 

1- من موسوعة األستاذ الكاتب واملؤرخ واملختص بالشأن األحوازي علي نعمة الحلو

2- كتاب األحواز، تاليف ماهر إسماعيل الجعفري

3- الشيخ خزعل أمير املحّمرة، تاليف مجموعة من الباحثين

4- العشائر العربية والسياسية اإليرانية د.عالء مو�سى كاظم

5- بعض خطابات قادة العمل النضالي األحوازي

6- بعض املخاطبات من منظمات أحوازية، إلى دول، ومؤسسات عربية، واجنبية، مختلفة

7 - عدد من مواقع التواصل االجتماعي

8- الشبكة العنكبوتية 

9- صحيفة »الرياض« السعودية 

10- صحف عربية وخليجية متنوعة

11- لقاءات ميدانية سابقة مع قيادات العمل الوطني األحوازي

تّم بعون هللا.......
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السيرة الذاتية:

األسم: محمود حسين بشاري الكعبي

مواليد:  آذار 1949 األحواز محافظة عبادان)قصبة النصار(.

عـــاش املؤلـــف  فـــي بيئـــة عربيـــة مضطهـــدة فأحسســـت باضطهـــاد القوميـــات األخـــرى ممـــا دفعنـــي 

للنضـــال ضـــد أي احتـــالل يفـــرض علـــى أي شـــعب او قوميـــة. 

آمن بحق تقرير املصير لكل الشعوب التي ترزح تحت األحتالل . 

كبـــرت معـــه النضـــال فـــي كل مراحـــل الدراســـة والعمـــل وكان لـــه دور متميـــز فـــي تنظيـــم التظاهـــرات 

واملشـــاركة بهـــا فـــي عهـــد الشـــاه البهلـــوي, إذ كان  مـــن الناشـــطين السياســـيين . 

1- احـــد املؤسســـين فـــي املنظمـــات االحوازيـــة السياســـية  واملدنيـــة فـــي بدايـــة ثـــورة الشـــعوب ضـــد 

االحتـــالل والهيمنـــة الفارســـية مثـــل املنظمـــة السياســـية فـــي االحـــوازوكان لهـــا دور متميـــز. وكذلـــك 

املراكـــز الثقافيـــة . 

2-  أعتقل في عهد الشاه وثم في عهد خميني. 

ومســـؤول  العـــام  الســـر  اميـــن  واصبحـــت  األحـــواز  لتحريـــر  العربيـــة  الجبهـــة  مؤس�ســـي  مـــن   -3

للجبهـــة.  الرســـمي  والناطـــق  الخارجيـــة  العالقـــات 

وكذلـــك  واقليميـــة  دوليـــة  مؤتمـــرات  عـــدة  فـــي  ســـاهم  اللحظـــة  هـــذه  والـــي   1979 عـــام  مـــن   -4

مؤتمـــرات املنظمـــات التابعـــة لالمـــم املتحـــدة فـــي جنيـــف ودول اوروبيـــة اخـــرى ولقـــاءات مـــع اغلـــب 

البرملانـــات االوروبيـــة وكنـــت احـــد املســـاهمين فـــي منظمـــة ال يـــوأن بـــي او,)u n p o=( املعنيـــة بمتابعـــة 

الشـــعوب غيـــر الحكوميـــة. 

 للجبهة العربية لحترير االحواز لعدة دورات انتخابية.
ً
 عاما

ً
5- امينا

6-  له حضور اعالمي على كافة الوسائل املرئية ,واملسموعة, واملقروؤه. 

تســـمى  مـــا  فـــي  املضطهـــدة  والشـــعوب  االحـــواز  عـــن  ومحاضـــرات  مقـــاالت  عـــدة  لـــه  نشـــرت   -7

عامـــة.  االوســـط  الشـــرق  ومنطقـــة  خاصـــة  )االيرانيـــة(  الخارطـــة 

8- له بحث  اقتصاد االحواز اهميته وتأثيره على ايران. 

9- صدر له كتاب االحواز العربية )سيرة شعب وحلم الحرية والهوية( .
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10- احد األعضاء املؤسسين في اتحاد الشعوب الغير فارسية. 

11- احد قياديي مؤتمر نصرة الشعب العربي االحوازي الدولي مقره في القاهرة. 

12- محلل سيا�سي ومختص بالشؤون اإليرانية.

13- مشـــرف علـــى اعمـــال الجبهـــة العربيـــة لتحريـــر االحـــواز ومنســـق لتوحيـــد العمـــل االحـــوازي 

املبعثـــر. 

14- يجيد اللغة العربية واإلنجليزية  والنرويجية  والفارسية. 

15- حضـــر املؤتمـــر الدولـــي لنشـــر ثقافـــة  االنتمـــاء الوطنـــي واملنعقـــد برعايـــة محافـــظ اإلســـكندرية 

يوم 27فبراير2014 وتم تكريمي درع مؤسســـة التســـامح والســـالم. 

16- سجل عدة حلقات في برنامج الذاكرة السياسية على شاشة قناة العربية.

االتصال 

هاتف 004797583754 

البريد االكتروني 

Mahmood_bashari@hotmail .com
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