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عمل الفرس على طمس الهوية العربية لألحواز

خضعت عربستان
إلى عملية تفريس ممنهجة 

بغرض تشويه بنيتها العرقية

ومـــن يتابع تطور األحداث السياســـية في 
المنطقـــة يقطع بـــأن إخضاع األحـــواز من جهة، 
والجـــزر اإلماراتية الثالث من جهـــة أخرى لالحتالل 
اإليراني، قد غير معادلة موازين القوة في المنطقة. 
وإذا كنا قد فصلنا في األهمية االستراتيجية للجزر 
اإلماراتيـــة، فإن عربســـتان ال تقل أهميـــة عنها إذ 
نظرنا إلى أهميتهـــا الديمغرافية (بما يزيد على 12 
مليون نســـمة) وكذا أهميتهـــا الطاقية (85% من 
االحتياجـــات الطاقيـــة إليـــران مصدرهـــا األحواز 
العربية)، هذا باإلضافة إلى أن عربستان تزود إيران 
بأكثر مـــن 75% من احتياجاتها مـــن الكهرباء، هذا 

دون الحديث عن مواد أخرى مثل القمح والتمور.

األهمية االستراتيجية 
لألحواز ال تقل عن الجزر 
اإلماراتية الثالث المحتلة

لقد أصبح في حكم الُمَسلَّمات أن استراتيجية ماللي إيران تهدف إلى تحقيق هدفين أساسيين، 
في ظاهرهما متناقضـــان، لكنهما قابالن للتعايش والتمازج حســـب تصور صانع القرار السياســـي 
اإليرانـــي. ويرتكز الهدف األول على االنتصار للعرق الفارســـي وتثمينه وتحصينه (نقاء العرق اآلري)، أما 
الهدف الثاني فهو التوسع على حساب باقي العرقيات، ومن ثم العمل على محو العرق األصلي لفائدة 

"العرق الجديد".

رصد النشاط اإليراني في المناطق (أو الدول) التي أخضعها الفرس لنفوذهم، يقطع بأن ساسة 
طهـــران ماضون في التنزيل المادي لهذه االســـتراتيجية مع تفاوت في مســـتويات التنزيل حســـب 

تعقيدات كل بيئة سياسية واجتماعية على حدة.

إن تحـــول دول مثل ســـوريا والعراق ولبنان واليمن إلى ســـاحة نفوذ إيرانيـــة ال ينفي وجود 
مقاومات مختلفة للتواجد الفارســـي هناك، رغم أن المحاوالت األولى لتغيير البيئة العرقية والبنية 
الديمغرافيـــة قد بدأت حقيقًة فـــي هذه الدول. وبالمقابل فإن منطقة األحـــواز العربية خضعت إلى 
عملية تفريس ممنهجة، حاولت تشويه البنية العرقية هناك والقضاء على المكون العربي من خالل 
محاولة مســـخ الهوية العربية من خالل سياســـة عنصرية خبيثة اجتهدت إيـــران في تنزيلها منذ ما 

يقارب قرنًا من الزمان.

في هذا السياق، ظلت األحواز العربية هدًفا ثابتًا في استراتيجية الماللي، الذين كانوا ينتظرون 
أن تنضج بعض الشـــروط الذاتية والموضوعية إلخضاع األحواز لالحتـــالل اإليراني. وإذا كانت الظروف 
دت الطريق إلى سقوط األحواز في القبضة اإليرانية فإن ظروًفا خارجيًة أسهمت في هذا  الداخلية قد َمهَّ
المآل خاصة مع "ظهور رضا خان على المســـرح، ذلك القائد ذو النزعـــة القومية المتطرفة، الذي كان 

ينوي ضم كل جزء وطأته الجيوش الفارسية إلى بالده، فراحت عربستان لقمة سائغة ألفكاره هذه". 

ويمكن القول بأن هاجس اســـتقالل األحواز عن إيران يعدٌّ كابوًسا مرعًبا للماللي، بالنظر إلى ما 
تقدم التفصيل فيه. ولعله من الَبَدِهِي اســـتقراء التغيرات االقتصادية الكارثية على إيران دون منطقة 
األحواز، حيث ســـتتحول إلى دولة عادية جًدا بعدما صنفها بعض المؤثرين في صناعة القرار األمريكي 

ا يجب تقويته ودعمه لمواجهة التمدد الصيني. ا" مهمًّ باعتبارها "محوًرا جيوسياسيًّ

وها مكونًا دخيالً على إيران، وحتى الخميني الذي درس  لقد احتقر الفـــرس اللغة العربية وَعدٌّ
خمســـة عشر سنة في العراق ويعلم علوم اللغة، كان يقدم الفارسية على العربية. ويردد األحوازيون 
قصة زيـــارة وفد منهم إلى إيران لتهنئـــة الخميني بنجاح الثورة، لكنهم عندمـــا تكلموا معه باللغة 
العربيـــة اغتاظ وأجابهم بالفارســـية: إنكم إيرانيون وال يحق لكم التكلـــم بلغة أخرى، وطلب مترجًما 

بالعربية. رغم معرفته 

في هذا الصدد، وضعت طهران استراتيجية محكمة لتفريس المنطقة، فبادرت أوالً إلى تغيير 
اســـم اإلقليم من عربســـتان إلى خوزســـتان ومن ثم نفي الصفة العربية عنه. كما قام الفرس بتغيير 
أســـماء المدن والقرى واألحياء والشوارع واألنهار والجبال والمواقع بتسميتها بأسماء فارسية جديدة، 
هذا بالرغم من غياب أي مصدر فارسي كان يسّمي جميع هذه المناطق باألسماء الفارسّية التي نسبتها 

إليها الدولة اإليرانية بعد االحتالل الواقع على األحواز منذ سنة (1925م).

ولإلمعان في طمـــس هوية األحواز العربية قّرر مجلس الـــوزراء اإليراني إلغاء التعليم باللغة 
العربية، وإغالق المدارس العربية األهلية، ومنع التحّدث باللغة العربية أو إلقاء الخطب بها في جميع 
المناســـبات. وهو اإلجراء الذي شـــمل كافة أراضي األحواز، كما منعت الحكومة اإليرانية في المحاكم 
الترجمـــة من اللغة العربية وإليها، فوضعت بذلك أكبر عائق أمام المواطن العربي في األحواز لضمان 

حقوقه في مراجعته المحاكم.

مـــن خالل ما تقدم، أجدني أتقاطع مع ما قالـــه الدكتور طالل الطريفي من أن "األحواز بالنسبة 
للعالـــم العربي، بكونها قضية، ال تَِقـــلٌّ أهميًة عن أي قضية عربية أخرى... وهـــي ُمحتلة. غير أن هذه 
القضية -ووا أســـفا- تاهت في فترات من التاريخ الحديث والمعاصر بيـــن قضايا عربية أخرى، كما أن 

اإلعالم لم يعطها حقها كقضية عربية أساسية".

إن القضية األحوازية ينبغي أن تكون قضيـــة جميع العرب على اعتبار أنها مركز الحل والعقد، 
وســـيؤدي إرجاع الحقـــوق إلى أصحابهـــا إلى انعكاســـات إيجابية وســـيقلب المعادلة السياســـية 

واالستراتيجية في المنطقة.
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