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ملاذا هذا االستهداف للغة العربية يف األحواز؟
اللغة تعترب أداة أو ابألحرى إحدى أدوات الفكر الرئيسية و إذا مهشت اللغة هتمش
الفكر معها و إذا مهش الفكر حينها تتزلزل معه هویة األفراد واجلماعات و ابلنهایة
ستضيع الشعوب ،انهيك عن دور اللغة يف األبعاد األخرى للهویة .و من هذا املنطلق
استهداف لغة أي شعب هي يف احلقيقة استهداف فكره و ثقافته و هویته و وجوده.
یوجد تصور خاطئ بني الناس و هو أن كل اللغات إبمكاهنا نقل الواقع كما هو و بشكل
ال خيتلف كثريا من حيث املضمون عن اللغة املعنية املرتبطة ببيئة ذلك الواقع ،لذا ميكننا
أن نرتجم أو ننقل أي موضوع من لغة إىل لغة أخرى كما هو دون نقصان .بينما هذا األمر
مناف للحقيقة ،فال ميكن تطبيق هذا التصور و كل الدراسات تؤكد أن اللغات املختلفة
لدیها تعابري خمتلفة ملوضوع واحد .و من هنا طرح ادوارد سایرب()Edward Sapir
و تلميذه بنجامني ورف ( )Benjamin worfفرضية نسبية اللغة( Linguistic
 )relativity, hypothesisو اليت تقول إن اإلنسان ینظر إىل العامل و یفسره من
خالل مصطلحات و قواعد لغته .و توجد أسباب خمتلفة هلذه احلالة و أمهها إن كل لغة
تنشأ و تتطور يف بيئتها اخلاصة يف مراحل و ظروف اترخيية خاصة هبا و تنتهي إبنتاج
مفاهيم و مصطلحات ختتلف عن اللغات األخرى من حيث املضمون و دائرة املعىن .مثال
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"اخليل" كانت تلعب دورا رئيسيا يف حياة العرب و تربيتها و امتالكها كان یعترب من
أسباب الفخر و ال شرف لذا جند أمساء و مصطلحات أكثر للخيل يف اللغة العربية مقارنة
ابللغات األخرى .
لذا جيب أن ال ینظر للغة جمرد وسيلة لنقل الوقائع و احلقائق و جيب الوقوف عند الفوارق
بني اللغات يف العامل .ألن اللغات ليست رموزا و كلمات جمردة بل أهنا موجودات حية و
متفاعلة مع حميطها .لذا بعيدا عن لغته یفقد الشعب حيویته و تفاعله مع العامل ،لذا يف
حبوث اهلویة يف علم االجتماع ،للغة مكانة رئيسية يف هویة الشعوب و هذا واضح يف
تعاریف اهلویة املختلفة ،حيث أن يف كل هذه التعاریف دور اللغة اثبتا و مهما.
و تكسب اللغة أمهيتها حبضورها يف كل مفاصل حياة الشعوب ،يف الثقافة و العلم و...
يف الثقافة أیضا اللغة هي األرضية اليت تتأسس عليها الثقافة .و كما هو معروف أن
الثقافة تشمل مجيع املنتجات املادیة ( ) material cultureكاآلالت املوسيقية و
املالبس التقليدیة و ...و اإلنتاج املعنوي ( ) nonmaterial cultureكأالفكار
و العقائد و اآلداب و التقاليد ...و بدون لغة خاصة ألي شعب كيف ميكن الكالم عن
اهلویة و األفكار واآلداب و عن الثقافة اخلاصة به،و يف احلقيقة أن زوال ثقافته ستكون
مع زوال لغته.
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و أما العلم فأنه أیضا متأثر ابللغة ،و إننا نعرف أن الفكر هو األساس الذي ینبين عليه
العلم و من خالله یتم معرفة العلم و التواصل معه ،فإذا قبلنا أن اللغة هي أداة الفكر،
فتلقائيا سيستشري اجلهل و االحنطاط بني أفراد أي شعب یتكلم بلغة منهارة أو اتبعة .
و بعد هذه املقدمة القصرية حناول أن نكشف أتثريات سياسة التفریس املنتهجة من قبل
االحتالل الفارسي على اللغة العربية يف األحواز و اليت بدأت مع بدایة االحتالل عام
 0241و مستمرة حىت الساعة .فبدایتها كانت مع اختاذ اللغة الفارسية ،لغة رمسية يف
جغرافية ما تسمى إبیران (اليت شكلها رضا خان ابلقوة و مبساعدة القوى الكربى آنذاك)
رغم أهنا لغة ضع يفة ال تصلح لإلنتاج العلمي و الفكري ،و إنتاجها الوحيد هو بعض
األشعار و اللطميات يف شهر عاشوراء ،و أهنا كلغة ،خالية من الفكر و املنطق .و حىت
هذا الكم القليل من اإلنتاج كان مستحيال دون الدعم الذي قدمته اللغة العربية هلا.
إعالن اللغة الفارسية كلغة رمسية من قبل االحتالل الفارسي كان یعين أن اللغات األخرى
املوجودة يف ما یعرف جبغرافية إیران هي لغات غري قانونية و هذا األمر كان یصرح به
عالنية يف العهد البهلوي حبجج خمتلفة و يف فرتة املاليل توبع بشكل خمتلف و يف
احلالتني اهلدف واحد و هو ربط كل مرافق حياة الشعوب احملتلة ابللغة الفارسية ،و هبذه
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الطریقة متحى هویتها يف بوتقة التفریس و سيتم تشكيل دولة ذات هویة واحدة متاشيا مع
ما تطرحه إیدیولوجيتهم القومية املبنية على نفي األخر.
استخدم الفرس آليات خمتلفة لتطبيق هذا املشروع أي التفریس على أرض الواقع(جانب
اللغة) و أمهها:
أوال  :استخدام اللغة الفارسية كلغة وحيدة يف الدراسة دون منازع .أصبح الطریق الوحيد
للحصول على التعليم هو الدراسة ابللغة الفارسية و الذي كان یرتتب عليه الكثري من
املشاكل ألبناء الشعوب غري الفارسية بشكل عام و أبناء األحواز بشكل خاص .ففي
السنني األوىل لالحتالل كا نت الكثري من العوائل متنع أبناءها من الذهاب إىل املدارس
معتربین أنه رضوخ لسياسة التفریس و االحتالل ،و من جهة أخرى كان صعبا جدا على
األطفال التكيف مع هذه اللغة الغریبة عنهم ،لذا تتفشى يف األحواز ظاهرة التسرب
املدرسي و نسبة عالية جدا من الطالب كانت ترتك الدراسة و من یبقى یصبح ضحية
التفریس و حيكم عليه أن یعيش يف عاملني متناقضني بسبب وجود لغتني متناقضتني يف
حياته ،فكل لغة تعطيه تصور خاص هبا عن العامل واألشياء و األخالق و ......و طبعا
املعركة هنا غري متكافئة .فهي لصاحل لغة احملتل(الفارسية) فهي الطاغية خاصة يف اجلوانب
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العلمية يف حياة الفرد األحوازي .و هذه احلالة هي السبب الرئيس وراء مشكلة األمية
املوجودة وبنسبة عالية بني األحوازیني.
اثنيا :حماوالت فرض اللغة الفارسية كلغة ثقافية يف األحواز أو هتميش الثقافة األحوازیة
من خالل فرض البدیل الفارسي.
يف السنني األوىل لالحتالل كانت هذه السياسة ضعيفة مقارنة ابلوضع الراهن بسبب عدم
توفر آلياهتا ،لكن فيما بعد و مع توفر آلياهتا كاإلذاعة و وسائل اإلعالم األخرى أخذت
طابعا أكثر دقة و برجمة .و مع منع استخدام اللغة العربية و جعل العلوم والثقافة حكرا
فقط على اللغة الفارسية و جعلها السبيل الوحيد للتواصل الثقايف مع العامل و حىت بني
األحوازیني أنفسهم فقط .ومن خالل الرتویج و العمل على اللغة الفارسية تسببت هذه
اللغة يف احلقيقة يف وقوع أكثر وأشد الضرابت لألحوازیني  .حيث نرى اليوم أن الفجوة
تزداد بني اجليل اجلدید مع اجليل القدمی و مع ثقافته و إرثه احلضاري .و ما یزید الطني
بلة هي سياسة التفریس املتبعة يف التعليم و اجملاالت األخرى هي السبب يف عدم وجود
ثقافة مكتوبة لدینا و إن وجدت فهي ضعيفة جدا.
و لتوضيح الفكرة أكثر ،فلنتصور شااب أحوازاي یولد و ینضج يف املدینة و عنده أقارب يف
القریة ،فعندما یزورهم يف القریة یرى نفسه يف عامل غریب عنه(جزء من التناقض الذي
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أسلفنا ذكره) ال یفهم األمثال و ال أمساء األشياء و إن عرفها تكون ابللغة الفارسية( مثال:
املسحاة= بيل) ،و حىت یواجه استهزاء من أقاربه القرویني وهذا التصور حيدث دائما يف
األحواز على أرض الواقع و السبب یعود إىل سياسة التفریس اليت تكون أقل حدة يف
املناطق الریفية وألسباب أغلبها لوجستية حيث مل تتمكن الدولة الفارسية من الوصول إىل
القرى بشكل یسري .
اثلثا :فرض اللغة الفارسية بشكل كامل على كل املرافق احلكومية:
منذ اليوم األول لالحتالل أصبحت اللغة الفارسية اللغة الوحيدة املستعملة يف كل الدوائر
احلكومية(االحتالل) و أصبح هذا اجلانب أیضا من حياة األحوازیني بعد الدراسة و
الثقافة مرتبطا ابللغة الفارسية .و يف ظل الظروف اجلدیدة و خاصة مع تطور احلياة و مع
كثرة املعامالت الورقية يف احلياة اليومية لألحوازیني أصبح أمر تعلم اللغة الفارسية ال مفر
منه إضافة إىل ذلك أصبح كل ما له صلة و ارتباط يف هذه اللغة(كلمات و مصطلحات)
یستعمله األحوازي ابللغة الفارسية مضطرا .و إضافة لتفاقم أزمة التفریس ،حالة التمييز
احلاكمة يف الدوائر احلكومية أیضا فرضت شروطا جدیدة على األحوازي حيث أصبح من
الصعب عليه احلصول على قوته اليومي .و یعد استخدام اللغة الفارسية يف الدوائر
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احلكومية اليوم أحد أكرب أسباب الفقر املستشري يف األحواز حيث ال ميكن للعريب حىت
متابعة حقوقه القليلة املعرتف هبا يف ظل االحتالل ألنه یعجز عن التعبري هبا عما یعوزه.
رابعا :هتجري أعداد كبرية من املستوطنني إىل املدن و القرى األحوازیة:
هجرة املستوطنني الفرس إىل األحواز إضافة إىل أتثرياهتا السلبية على االقتصاد واملرافق
احليویة األخرى،هلا أتثريها اخلطري على اللغة العربية ،حيث أن الرتكيبة اجلدیدة
للسكان(الدميوغرافية) تفرض عالقات اجتماعية و اقتصادیة قاسية .و بطبيعة احلال
تفرض هذه اهلجرة اللغة الفارسية معها فتزداد دائرة استخدامها بني األحوازیني.
أخريا إذا أردان أن نقيم نتائج سياسة التفریس يف ما خيص اللغة فأهنا رغم بعض التأثريات
لكنها فشلت فش ال ذریعا .و الدليل أنه و بعد أكثر من مثانني سنة ال تزال اللغة العربية
حية يف األحواز و هي اللغة الوحيدة املستعملة يف كل مكان و زمان و ال ميكن لألحوازي
أن یتخلى عنها وصار یتعلق هبا یوما بعد یوم .و تزید نسبة استعماهلا مع زايدة نسبة
التحدي الذي یبدیه الشعب العريب األحوازي النابع عن وعيه القومي و الوطين املتزاید
خصوصا يف السنوات األخرية بسبب تطور تكنولوجيا املعلومات اليت جلبت معها
اإلنرتنت و الفضائيات و أصبحت انفذة لألحوازي من زنزانته الكبرية اليت صنعها له
احملتل ،لتكون هذه التكنولوجيا وسيلة سهلة له للتواصل الثقايف و اخل ..مع حميطه العريب
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و العاملي  .و الشعب العريب األحوازي هبذه الطریقة أثبت للمحتل أن اللغة الرمسية
الوحيدة له ،لغته ،لغة الضاد.
التاریخ:
التاریخ یعترب أحد املكوانت الرئيسية هلویة أي شعب أو أمة ،و یلعب دورا أساسيا يف
تبلورها ألنه حيمل كل جذور اهلویة .و إذا یوما ما فقد شعب ما هذا املكون من مكوانت
هویته ،أو ابألحرى مت هتميشه و ذلك ألسباب و اعتبارات خمتلفة ،ستكون بدایة النهایة
لذلك الشعب خاصة إذا كانت العملية أیضا تستهدف مكوانته األخرى كاللغة و األرض.
تكمن أمهية التاریخ يف الوعي الذي یقدمه نتيجة الرتاكمات اليت خلقتها أجيال تلك األمة
أو الشعب خالل فرتاته التارخيية املختلفة .والستخالص تلك التجارب علينا معرفة
التاریخ .و حني ما نقول معرفة التاریخ ال نقصد هبا تلك املعلومات اجملردة احلاصلة من
الواثئق و احلفرايت و املخطوطات ،بل تلك املعرفة التحليلية(فلسفة التاریخ) الناجتة من
تلك املعلومات .و يف ظل هذا التحليل املوضوعي للتاریخ سنتمكن أن تعلم الكثري منه
و االنطالق منه إىل األمام و سيحصل من تلك العملية وعى مجاعي یصب يف ترقية
الوعي الفردي و مبساعدة العوامل األخرى سيكون داعما لإلبداع و ختصيب الرؤى و
األفكار يف مشروعنا التحرري.
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و بناء على ما تقدم و أیضا بسبب الدور الرئيسي الذي یلعبه التاریخ يف حفظ التجارب
و اإلرث احلضاري للشعوب و وصوال إىل تكوین هویتها ابإلضافة إىل العناصر األخرى
كاللغة و اجلغرافيا  ...حاولت األنظمة االستعماریة املختلفة على مر التاریخ يف العامل
است هداف هذا العنصر اهلام عند الشعوب املستعمرة و حرماهنا منه .و مل یكن االحتالل
الفارسي استثناء يف هذا اجملال حيث هو اآلخر اتبع هذه القاعدة و قام بشن محلة تفریس
شرسة استهدفت كل شرایني اهلویة العربية لألحوازیني ،مبا يف ذلك التاریخ  .و يف إطار
تلك العملية قام االحتالل ابلكثري من أجل تشویه و حتریف اتریخ األحواز .بدأت هذه
احلملة مباشرة بعد االحتالل عام 0241م و طالت كل الشعوب اليت مت احتالهلا يف تلك
الفرتة أي الكرد و االذریني و البلوش  ...كان كل ذلك یصب يف مصلحة ما قام به اجملرم
رضا خان لتشكيل الكيان الذي مسي فيما بعد "إیران" و ذلك من أجل تشكيل هویة
موحدة هلذا الكيان و أیضا إضفاء الشرعية على احتالله لتلك الشعوب اليت كانت تتمتع
ابالستقالل الكامل .قام بتنفيذ خطة رضا خان االستعماریة عدد كبري من الشوفينيني
الفرس الذین كانوا حوله و الذین كانوا یتمتعون بروح عنصریة فارسية و حاقدة خاصة
على كل ما هو عريب ،و من أهم و أبرز هؤالء األشخاص" ،افشار" و "اجلنرال زاهدي".
يف البدایة حاولوا تزویر اتریخ هلم و لكياهنم اجلدید ،خصوصا مبساعدة ما توصل إليه
بعض املستشرقني و إضفاء روح العنصریة الفارسية املتعالية عليه .يف التاریخ اجلدید مت
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جت اهل و هتميش مجيع احلقب التارخيية اليت كانت موجودة قبل و بعد ما تسمى حبضارة
فارس للمناطق اليت مت احتالهلا و مت التأكيد فقط على تلك احلقب اليت كان للفرس دورا
فيها .يف ما خيص اتریخ األحواز مل نسمع كثريا عن فرتة العيالميني الذین كانوا حيكمون
املنطقة قبل الفرس أبكثر من ثالثة آالف سنة و اليت كانت تعترب مرحلة اترخيية مهمة من
اتریخ شعبنا و املنطقة و العامل .و غالبا ما یتم ذكر تلك احلقب فقط إبشارات خجولة ال
ترقى إىل العلمية و املوضوعية كما هي موجودة يف املناهج العاملية لدراسة التاریخ .لكن
احلقبة اليت مت جتاهلها و هت ميشها أكثر هي حقبة ما بعد العباسيني حيث يف تلك الفرتة
كانت حتكم األحواز دول مستقلة جغرافيا و اقتصاداي و حتمل هذه الدول خصائص
عربية أحوازیة كاملة .و من أهم هذه الدول ،دولة املشعشعيني العربية و اإلمارات اليت
تلتها و اليت كانت معرتفا هبا بناء على االتفاقيات اليت كانت تربم بينها و الدول األخرى ،
مثل .أوال :اتفاقية املالحة يف هنر كارون سنة  0111م بني أمري األحواز من طرف
والدولة القاجاریة والربیطانية من طرف آخر.اثنيا:اتفاقية مایو أاير  0212م اليت مت
عقدها بني الدولة الربیطانية واألمري خزعل واليت تقرر مبوجبها إنشاء معمل تكریر النفط
يف مدینة عبادان.اثلثا:اتفاقية شط العرب بني بریطانيا وأمري األحواز من جهة والدولة
العثمانية من جهة أخرى وذلك يف متوز سنة  0201م  .وغريها الكثري من االتفاقيات
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اليت تثبت استقاللية القرار األحوازي آنذاك ) .و ذلك التجاهل والتهميش كله یهدف
إىل عزل األحواز هنائيا عن جذورها و حميطها العربية.
و بعد هذا التهميش و التحریف و حماوالهتم لرتسيخه يف عقول الفرس من جهة و
األحوازیني من جهة أخرى و آبليات خمتلفة كتدریسه يف املناهج الدراسية و اخل  ..قاموا
بتغيري كل املعامل العربية كاألمساء التارخيية للمدن و حىت منع استخدام األمساء التارخيية
العربية يف األحواز ألن اخلطة تبقى غري مكتملة مع وجود هذه املعامل العربية يف األحواز.
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