
 

  ـ الكويت 11503ـ العدد  34ـ السنة  2005يونيو  17هـ ـ  1426جمادى األولى  10الجمعة 

 
 !»الوطن الثاني«من غسال إلى مدير ويفضلون 

 :األهوازيون في الكويت
  »القرقيعان«.. نشبه الكويتـيين من الديوانية إلى

 عبداهللا العتيبي: استطالع 
عندما یهم الكویتي برآوب سيارته في الصباح الباآر متوجها الى عمله، غالبا ما سيلتقى الرجل الذي یراه یوميا تقریبا، 

 وال یشعر فيه بحكم العادة، یحييه بابتسامته المعهودة، وهو یجر دراجته التي ترافقه آظله طوال اليوم؟
 

التي ال یعرف الكویتيون سواها عن عرب » النمطية«هذه صورة األهوازي عند معظم الكویتيين، وهي الصورة 
إیران، جرى تصدیرها للخارج، لكنها ليست الصورة الحقيقية للشعب األهوازي، بل هي أیقونة تعكس األوضاع التي 

یعيشونها في ظل الظروف الصعبة في بالدهم، وضمن سياسة التجهيل ضد حوالي سبعة مالیين عربي یعيشون في إقليم 
 ؟)..عربستان قبل سياسة التفریس(خوزستان 

 
في أماآن مختلفة من الكویت، ویعملون منذ نحو » القبس«بدت متطابقة أجابات األهوازیين البسطاء الذین التقتهم 

عشرین عاما أو ثالثين في غسل السيارات، وقالوا إن شهرة األهوازیين بالعمل في هذا المجال تعود الى أنها المهنة 
ویضيف أبو .. »شنسوى، ماآو شغل، مارحنا مدارس، ما حد یقبل یشغلك من غير شهادة«..األسهل لغير المتعلمين

أوالد ما القين شغل، منو  6یا أخي اآلن عندي «ناصر بأسى وهو لم یتخل عن فوطته وابتسامته التي لم تغادره 
یبا «؟ ویزید أبو جابر الذي یغسل السيارات في أحد األحياء ووافق على تصویره شرط إخفاء وجهه »یصرف عليهم

 .»حالتنا آسيفة، أوالدنا قاعدین في البيت ال شغل وال عمل
 

من «ألفا تقریبا، یعملون في مهن عدة، وهي أعمال حرفية في الغالب  30یبلغ عدد الجالية األهوازیة في الكویت 
آما یقول أحد الناشطين في أوساط الجالية، ویمكن التعرف عليهم بسهولة من سحنتهم » غسال سيارات الى مدیر

أنا «ومالبسهم العربيتين، ولغتهم العربية الصحيحة، ویبدو الفتا دائما عند سؤال أحدهم عن جنسيته إجابته 
یفضل األهوازیون ! »أهوازیون وليسوا أیرانيين«وال یقول أیرانيا؟ وحتى اإلیرانيون یصفونهم بأنهم ..»أهوازي

العمل في دول عربية، ویرغبون بشدة في الدول الخليجية القریبة منهم، التي تعيش فيها قبائل تشكل امتدادا للقبائل 
وآما . وغيرها..العبيات من مطير، عتيبه، بني تميم، بني آعب، بني الم، شمر، طي "العربية في األهواز، من بينها 

 .»الشوارع، اللهجات، العادات والتقاليد..نرتاح لوجودنا في دول عربية، آل شي عربي«: یقول األهوازیون
 

أميرعربستان «العالقات بين الكویتيين واألهوازیين تمتد الى عشرینات القرن الماضي، منذ عهد الشيخ خزعل 
، ویرتبط األهوازیون بالكویتيين بصالت قرابة 1925الذي فقد إمارته بعد احتاللها من اإلیرانيين عام » والمحمرة

ونسب، وهنالك الكثير من العائالت الكویتية من األصل األهوازي، عالوة على أن أبناء وأحفاد الشيخ خزعل یعيشون 
نحب الكویت آثيرا، فعاداتنا وتقاليدنا متشابهة الى حد آبير، الدیوانية في «في الكویت، ویؤآد األهوازیون باعتزاز 

األهواز لها القوة ذاتها والحضور لدیكم، آذلك األعراس والعزاء، حتى القرقيعان في رمضان یشبه تماما ما یحدث في 
 . »آما یتابع الشعب األهوازي بشغف التلفزیون واإلذاعة الكویتيين..الكویت

 
إبان حكم رضا خان والد  1943استطاع األهوازیون التمسك بعربيتهم رغم آل محاوالت التفریس التي بدأت منذ عام 

 الشاه األخير، ومستمرة مع الجمهوریة
 

اإلسالمية، بدأت بإقامة المستوطنات ومحاوالت تغيير الترآيبة السكانية واالستيالء على األراضي وإبعادهم الى 
 محافظات فارسية، ومنع تدریس اللغة العربية في المراحل االبتدائية آي یتخلوا عن لغتهم األصلية؟

 
المجالس «ویؤآد جميع األهوازیين الذین تحدثوا الى القبس أنهم استطاعوا الحفاظ على لغتهم العربية بفضل 

تحولت الى مؤسسة، آانت بمثابة المدرسة والمحكمة والنادي «ویقول ابراهيم األهوازي أن الدیوانية، .. »والدواویين
الثقافي، وبحكم العادات والتقاليد العشائریة حافظنا على آيـنونتنا وتمــاسكنا، آان معيبا أن نتحدث بالفارسية، ویــتعرض 

 .».الى انتقاد شدید من یتحدث بعربية مكسرة
 

وفقا لألهوازیين، فهم ممنوعون حتى من اختيار أسماء عربية ألطفالهم، ویفرض عليهم انتقاء أسماء من بين قائمة 
ویبدو مثيرا .. حكومية، معظمها أسماء فارسية، عدا بعض األسماء العربية ذات البعد الدیني للطائفة الشيعية الفارسية

أن األهوازیين ینادون بعضهم بأسماء عربية غير تلك المسجلة في شهادات الميالد الرسمية، ویعيشون طوال حياتهم 
 باسمين، فارسي رسمي، وعربي محلي؟

 

 
 

 آافة حقوق    
 النشر محفوظه
 لشرآة دار القبس
للصحافة والطباعة

 والنشر
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یقول الشاب أبو محمد الذي رفض تصویره إنه ذهب الى السفارة اإلیرانية في الكویت لتسمية ابنـته واختار لها اسما 
رفض األسم وأعطاني قائمة آي أختار منها، حاولت آثيرا التمسك باالسم الذي «عربيا، لكن المسؤول في السفارة 

اخترته وزوجتي دون جدوى، وأخيرا خضعت له واخترت أسما أخر، لكننا في البيت سنظل ننادیها باالسم الذي 
 !»اخترناه

 
ویضيف ابراهيم األهوازي الناشط في أوساط الجالية األهوازیة في الكویت ویحظى باحترام آبير، إن اإلیرانيين 

ینظرون إلينا باحتقار، ویعتبروننا مجرد عرب حفاة في الصحراء یأآلون الجربوع، یستهزئون بنا في وسائل اإلعالم «
عبر الكاریكاتير، في الصحف الرسمية وفي السينما اإلیرانية والتلفزیون، على اعتبار أننا متخلــفون بال ثقافة وغير 

 ؟»متحضرین
 

بين أوساط الشبــاب، وأآدوا أنها ) التریاق(واشتكى األهوازیون أن البطالة تدمر مجتمعهم، واعترفوا بتفشي المخدرات 
وتبــاع بأسعار زهيدة، من دون أن تحــاول الدولة محاربتها، خصوصا في منـاطق العرب، .. متوفرة بصورة مریبة

ودفعت البطالة الشباب الى السرقة وتعاطي المخدرات، وما تقوده الى مشكالت أخرى، ناهيك عن األمية التي دمرت 
المجتمع األهوازي، خصوصا في ظل غياب المدارس والصحف أو المراآز الثقافية العربية، ما دفع الكثيرین الى 

 ؟..الهجرة والتسلل الى البلدان المجاورة، حتى خسر الكثيرون حياتهم في البحر
 

أبو ابراهيم المولود في الكویت ویعمل حدادا في منطقة الشرق، آان یتحدث بود وحميمية عن الكویت وقال إنه یعتبرها 
قلت له، لكنك ..»األهواز طبعا«سألته، ماهو وطنك األول إذا؟ أجاب وابتسامة إصرار على محياه » وطني الثاني«

مضطر لحمل الجواز اإلیراني، لو آنت إیرانيا لكانت عربيتي مكسرة، «قال، ثم أضاف بتحد » نعم«إیراني الجنسية، 
 ؟»..آما الكثير من الكویتيين

 
، )أذربيجان(یفضلون علينا األیرانيين واألذریين«وقال أبو ابراهيم إنه یقيم في الكویت ألنه ال یستطيع العمل في أیران 

نشعر بالتفرقة والعنصــریة، محظــوظ مــن یتمكن من الحصول على عمــل فــي دول الخليج، حالتنا مزریة هناك، 
والشــغل صعب في إیران، رغم وجود مصانــع آثيــرة في األهواز، قليال ما یقبلون أن نعمل فيها، یریدون إرسالنا الى 

 .»محافظات بعيدة آي نستقر بها، ضمن سياسة ترمي الى تغيير الطابع العرقي العربي في األهواز
 

نشعر بهذة العنصریة حتى في الكویت، فالكویتيون من ذوي األصول «وقال محمد الذي یعمل في صائغا للمجوهرات 
التسفــير «الفارسية ال یشغلون األهــوازیين العرب ویفضلون عليهم اإلیرانيـــين الفرس، واشتكى خصوصا من 

بعض الضـباط الكـــویتيين من األصول الفارسية عندما یعلمون أنــنا من عرب األهواز، «وروى آيف أن » اإلداري
 .»ولمجرد مخالفة بسيـــطة یستخدمون سلطاتهم لتسفير بعض األهوازیين إداریا

 
واستنكر األهوازیون في الكویت بشدة التفجيرات التي حصلت أخيرا في بالدهم، آما رفضوا االعتقاالت التي یتعرض 
لها أشقاؤهم من السلطات اإلیرانية، وفي الوقت نفسه طالبوا بتسليط الضوء على أوضاعهم السيئة، وتحسين معيشتهم، 

والقضاء على البطالة، وتدریس العربية ألطفالهم، ألنهم یائسون ومحبطون، وأآدوا أنهم لن یشارآوا في االنتخابات 
 ؟..»ال تعنينا«الرئاسية ألنها 

 
 من یغسل معاناة األهوازیين؟..
 
 

 أسماء المدن والشوارع في األهواز
 

 بعد تغييرها من العربية إلى الفارسية
 
 
 .دشت ميشان= الحویزة  -1

 
 . خلف أباد= الخلفية  -2

 
 . سوسنكرد= الخفاجية  -3

 
 .هفت آل= االحجار السبعة  -4

 
 .اندميشك= الصالحية  -5

 
 . شوشتر= تستر  -6
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