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 األحواز ـ األهواز ـ عربستان ـ خوزستان

فهذه قضية شعب مرت في ظروف سياسية معقدة تحتاج لمزيدا من التحليل....األخ عادل السويدي آان محقا في طرح هذا التساؤل  
الجريئة تقول أن الحرآة السياسية والثورية الحديثة منذ منتصف  فالحقيقة..قلما مرت قضايا اخرى بظروف مشابه لها  و  

فمن..الخمسينات من القرن الماضي لم تتصف بإستقاللية القرار وبالتالي أنعكس هذا الواقع على تعدد التسميات وتعدد اإلتجاهات  
ومن جهة أخرى آان للعرب من غير..جهة آانت إيران لها مصالح في األحواز تبرر سياستها من وجهة النظر اإليرانية   

فكان االحوازيون مسيرون المخيرون وفي السياسة حسن, االحوازيين مصالح تبرر سياستهم والترتبط مباشرة بمصالح شعبنا   
ورغم أن التسمية التغّير من المضمون شيأ ولكنها آانت ومازالت..النّية اليبرر الخطء ألنه ينعكس على مستقبل شعب بأآمله   

والبد ان نكون واعيين وحذرين في هذه المرحلة, مصدر اختالف في الوسط السياسي وأصبحت مصدر اختالف في الرأي العام   
فأيهما افضل لنا, مظهر أجوف أم عن جوهر سمين  وهل نبحث نحن عن, من مغبة التمادي في هذه اإلشكالية التي الذنب لنا فيها   

وهل األفضل..ولو الشيء اليسير من زمام أمره  أن تبقى االحواز أحواز والشعب ُمغرب في بلدة أم تكون األهوازو يمتلك الشعب  
بالدنا آانت مرآز صراع على المصالح من العدو والصديق وإذا آان...ان تبقى االحواز أم تكون عربستان في ظل حكم ذاتي  

طبيعي فلماذا أجحف الصديق بها واصدر الكتب والمؤلفات ال لتنوير الشعب بل ألستقالل العدو لم يحترم مصالحنا وهذا  
لم تمارس السياسة على أساس مؤسسات ثابتة بل آانت تتعامل  والمشكلة التي سوف نتحدث عنها الحقا وهي النخبة التي..حاجته   

رغم الجهد الجبار الذي بذلته أن قضية أي شعب هي قضية معقدة وحساسة ويجب  مع الواقع على حساب المستقبل ولم تعي  
وهذا الموضوع لم يطرح جزافا بل  , التعامل مع مفرداتها بحرص شديد وها نحن نجني اليوم مازرع غيرنا من غثه وسمينه  

قضيتنا تمر اليوم بمنعطف تأريخي هام ويجب تصحيح المسار من منطلق أن المبدأ وسيلة لتحقيق..حرصا على الوحدة الوطنية   
وليس المبدأ وسيلة لتحقيق المصالح الفئوية ولو آانت نبيلة المصلحة الجماعية ..

ولكن  والندعي قراءة آل آتب التأريخ وال أجنبي أن آلمة االحواز لم نعثر عليها في أي مصدر تاريخي عربي فللحقيقة نقول  
عام في زمن الدولة االموية والعباسية بعدها ولم يكن1200ماالحظناه هو ذآر بالد األهواز في الكتب التاريخية التي دونت قبل   
وقد يكون التحليل المنطقي لعلي الحلو في آتابه بالد األحواز...آتبة التأريخ في ذلك الوقت باحثون تحليليون بقدر ماآانوا وصفييون

 صحيح بإعتبار أن الفرس آانوا مسيطرين على المنطقة لعدة قرون قبل اإلسالم وبهذا آانت المحاولة أستعادة أسم بعد آالف السنين
ونحن من الذين نتمسك بأسم االحواز تسمية لبالدنا ولكننا غير..والتحليل اليعتبر وثيقة تاريخية , هذا إذا جزمنا أن التحليل صحيح 

مستعدون للتمسك بأسم بمقابل مستقبل أجيالنا القادمة ويجب أن النتمسك بأسم يقودنا إلى جدل جاف مع أخوة المصير

رغم أن الفرس يطلقون هذه التسمية على آل  أما بالنسبة لعربستان فنعتقد أن التسمية آانت مؤامرة سياسية على الشيخ خزعل  
فرغم المعاهدات بين الشيخ خزعل والحكومة البريطانية إال أن حاجتها آانت إليران أمس وربما آان الهدف..أرض يسكنها العرب 

وخوستان مسألة.... منها تقديم تأآيدات من الحكومة البريطانية للحكومة اإليرانية على قرار آردستان وبلوشستان ولرستان  
وهويتنا في حريتنا وحريتنا هي التي, وبهذا اصبحنا شعب يمتلك عدة مسميات وال يمتلك الحرية ....واضحة التحتاج إليضاح  

فكما سيبقى ماء الخليج مالحا سوى أن آان فارسيا أو عربيا ستبقى بالدنا عربية مهما تعددت األسماء وهذا الواقع, ستحدد هويتنا   
رغم عقمة إال أنه لن يؤثر على هويتنا وأنتمائنا

أبو فراس
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