
  آعرفها من أخزمإنها شنشنُة                                  
                                 ___________________ 

 
ر بموضوع                دما ُاخب ا عن ه سالم قاله ن ابي طالب علي ي ب ام عل ى هي لألم هذه الجملة ذات المعن

ه         ،معين صدر عن أحد الصحابة ضده           ول للناس ان ام ان یق أراد اإلم ذا     ف   یعرف من هو وراء ه
ى األرجح                   ولكنه لم    ضوعوالم اره عل ه ارد احتق ال  یرید ان یكشف عن اسمه صراحة او للعل  فق

 . قولتة الشهيرة هذه التي اصبحت مثل یحتذى به فيه 
 

دون             وقد استعرنا هذه الجملة لنقول اننا نعرف من هو وراء             ذي آتب بأسم مستعار  وب ال ال المق
ه الخائف    عنوان وقد نشره مؤخرا   ه آتاب ة   على موقع شبكة األحواز لألنتر نيت وقد تناول في جمل

 شعبنا  النفسية والعقائدیة لطبيعةالمن المواضيع التي تبتعد آليا عن روح الموضوعية والمعرفة ب
ين بعض       من  حاول هذا الكاتب الذي انطلق      فقد    عوامل نفسية  نتيجة لخصومات  شخصي بينه وب

ة        لسياسية   التيارات والحرآات ا   ذي    في الساحة األحوازی ا نتيجة          وال دا عليه رة وحق ؤوا غي یمتل
ة           ،لرفضها ایاهو  ة قومي  واخرى یساریة تظهر في بعض           ، وبما أن هذه الحرآات احداها عروبي

ا           ا التتبن ا              ادبياتها مصطلحات شيوعية رغم انه ه قادته ا صرح ب د اراد     ، الشيوعية حسب م  فق
ومي      في المجتمع األحواز    تناوله لحالتين   خالل  من  ان  آاتب المقال المتأزم      وهي حالة الشعور الق

ل شعور          ی  ان   ،والحالة الدینية    ا شعبنا الیمتك ة   نفى االولى وادعى ان ة  القومي ه   بالهوی ا لدی  وانم
ة   ليثبت فشل   وهو  بهذا اراد ،قبلي  حسب زعمه الالء  شعور بالو  ة القومي ا المسئلة   ،الحرآ  وأم

ي أن ش  ة وه ألوالء الثاني عر  ب ه عبنا یش دیني و لهویت و ة مذهبيالال اارادبهذا فه ى  ایض الراد عل
 .الحرآة اليساریة العلمانية 

 
ا                      ان المتتبع للجمل والكلمات    ه آاتبه ع في ذي وق اقض ال رى بوضوح عمق التن ة ی ذه المقال  في ه

م با           ا تتس ا انه ال عنه ذي ق ب األراء ال دح الكات ث امت طور حي ن اول الس داء م ك ب ة وذل لحكم
ة       والموضوعية   الهجوم             التي ظهرت في الساحة األجوازی ود ب اقض نفسه ویع ا ین ه سرعا م ولكن

ا ذع  اللا ه عليه ة حسب زعم ار واألراء الطوباوی ا  باألفك ر موضوعية  وینعتاته ا اراء غي وانه
 .والى ماذلك من النعوت العدوانية 

 
ات    ة هوی وازي یعش ثالث ان  األح رر ان األنس ل ليق م ینتق ي الهوی ث ة    وه ة او المذهبي ة الدیني

دم               ،القبليةوالهویة    ومن ثم الهویة القومية العربية اوالعروبة وهو یقرر هذا الهویات دون ان یق
  .  یثبت فيها حقيقة من یدعيه قاعدة قياس لكي  تكون ،لمعنى الهویة علمي واضح تعریف 

 
 . واحد  ریة یعيشها األحوازي في آنثم یعبر عن الدین والقبيلة والعروبة بأنها مؤسسات فك

ة  والمؤسسة         الكاتب  وقد خلط    ة األجتماعي ى       ،بين الحال اعي یحتكم ال ة شأن اجتم اة القبلي  فالحي
ان           اة المجتمع وهي                ،نظام خاص به یتطور مع تطور الزمان والمك ة في حي ر ثاب ة غي   وهي حال

ا حصلت           ى م ر مت اد       الظروف الموضوعية للقضا   ایضا  قابلة للتغي ك من خالل ایج ا وذل ء عليه
ة     اضافة الى آونه     وأما الدین فهو    ، األفضلاألجتماعي  البدیل   دة روحي اة        عقي ام حي فهو ایضا نظ

ك          لزام   تصاحب االنسان باألختيار وليس بأأل     ى ذل ریم ال دین    ( وقد اشار القران  الك راه في ال ال اآ
  ) . قد تبين الرشد من الغي 

 
ه     ،جبري یولد األنسان عليه  دون اختيار منه        فهي أمر      وأما القومية    ى ان االنسان الیمكن  بمعن

ه        ،ته  اختيار قومي  والدة                فالذي یحدد قوميته والدی وین وحين ال ذ التك ه من ة تالزم ه القومي فهویت
 . وحتى الممات  

 
يس العكس              ة           ،وأما المؤسسة فهي التي تأخذ من األخرى  ول ثال هو مؤسسة وبطبيع الحزب م  ف

ل یجب ان یكون حامل لفكر فأن آان هذا الفكر قبلي فنقول مؤسسة ذات عقلية القبلية  بمعنى               الحا
ذا االمر بنسبة      رلمؤسسة فك اان القبيلة هي التي اعطت    يس العكس وهك ا ول دین ایضا فهو    ته  ل

ة     ة الدیني اریقال المؤسس ى ص ا حت دیو لوجي ة ای ـذي المؤسس ذي یغ ن ان  . ال اس یمك ذا القي وه
 .  القومية ایضاء ذات الطابع  المؤسسةینطبق على

 



ى حساب       ة عل ة او المذهبي ة الدیني ا المسئلة األخرى وهي ان شعبنا یعيش األحساس بالهوی أم
ذي ساقها                   الهویة القبلية والقومية  فهذا آالم غير منطقي وليس له اساس من الصحة والدالئل ال

 . ،آاتب المقال ال تتكأ على منطق علمي نهائيا 
 

 :سوف نسوق عـدة امثله لدحظ  األ فتراءات وهنا 
ل ان        لهویة القومية و  ان الهویة الدینة والمذهبية جأء ت بعد ا       : أوًال   اعني ان شعبنا آان عربي قب

ا       ،یكون مسلم    دین او المذهب  ولكنه  وآان مسلما قبل ان یصبح شيعي وهذا ليس انتقاص من ال
ة       حقيقة اجتماعية عاشها شعبنا منذ ان انوجد عل         ذه االرض العربي دین     ) األحواز   (ى ه ل ال اي قب

 . االسالمي بعدة قرون 
 

م  وا  تفرس  ومدن ایرانية واغلبهم سنة فقد     ان العدید من العرب الذین یعيش في مناطق         : ثانيا  وه
ا و        ذهبهم السني              لسنة وذابوا في الدولة الشيعية قومي ى  م افظين عل وا مح نهم بق ا یمكن     ،ك  وهن

العرب السن    ه            األخذ ب در لكن در عباس  وآنكون وبن ل بن ذین یعيشون في المدن الساحلية مث ة ال
نية    ذاهب الس اع الم ن اتب بهم م ة واغل ن اصول عربي اطق م ذه المن كان ه ب س  ،وبوشهر  فأغل

ذهبي       ارق الم ریس رغم الف ى     ،ولكنهم فقدوا لغتهم العربية ولم یقاوموا التف ا نجد شعبنا عل  بينم
ه بقى                   العكس من ذلك تماما فهو     ة إالان ة المذهبي ة الفارسية من الناحي  ورغم ما یجمعه مع الدول

م      متمسكا بقوميته بل ذهب الى ابعد من ذلك فهو یزداد في المطالبة بحق             وقه القومية المغتصبة ول
  . ن اختلفت طرق ووسائل المطالبة أو عن المطالبة بهذا الحقوق یهد یوما

 
ة   ة القبلي أن التمسك بالهوی ا ف ن هن و وم ه ه د ذات ى الخصوصية  بح اظ عل واع الحف ن ان وع م ن

ة           ال     . (القومية وليس رفضا لهذه الهویة آما تخيل خزیم ة لصاحب المق ك      ) . آنای العكس من ذل ب
ا ا    ) ان صح التعبير(فأن التمسك بالهویة القبلية      ا جميع د حفظ لن  لمقومات التي یمكن ان تساند     ق

 . في اثبات عروبة شعبنا 
 

دة     خ شعبنا مدون في       ان تاری : ثالثا اریخ من اجل ان            مصادر عدی ذ الت زور ه والیمكن ألحد ان ی
ى حساب شعبنا             ـیثّب ذا التزیف عل ذا   ،ت وجهة نظره في مقابل وجهة نظر األخرین ولوآان ه  وه

اغراضه الشخصية   مع   ال ئم   تتیلوي عنق الحقيقة ل   الذي راح   )  خزیمة( ماحصل بالفعل في مقال     
انوا              ، ون في السابق آ ام األحوازی ا اسماه    وا الضرائب او الخراج         ـیدفع   حيث ادعى ان الحك آم

ين             ، وهذا مخالف للحقيقة تمام      ،للحكام الفرس بدافع مذهبي      ذآر الحروب التي دارت ب م ی  فهو ل
يعية       ية الش ات الفارس ين الحكوم واز  وب عب األح ت  ،الش ي آان بب  والت ام  وراء الس ع الحك دف

ا الجيش الفارسي  ة انتصار فيه دة حال د ان شهدت ع ة الفارسية بع األحوازیين الضرائب للدول
 .  الشيعي على العربي األحوازي الشيعي 

   
ك بسبب          ارت عدة معارك بين الجيش الصفوي        لقدت د  الشيعي و الدولة المشعشعية الشيعية وذل

ية  ة الفارس عيين  االنصياع للدول ا ان،رفض المشعش ى   آم رات عل اروا عدت م عيين ث المشعش
م ان     راج رغ ا الخ وا له نية ودفع ة الس ة العثماني م للدول يعية واصبح والئه ة الصفویة الش الدول

فون بالغ    انوا یتص عيين آ وميتهم        ـلوالمشعش زاز بق ن  أألعت نعهم م م یم ك ل ذهبي  االن  ذل  الم
 .  محاوالت سياسة التفرس الصفوي والدفاع عنها ضد

 
د آما ه ق ة ان ارة الكعبي ين األم ة  دارت حرب قاسية ب ة الزندی يعية  والدول يعية الش ن الش ي زم ف

ع    الف م ذي تح د ال ان زن ریم خ ة آ ام  حكوم ين ع د الكعبي انيين ض ك  ،م1765األنكليزوالعثم وذل
 . ایضاءبسسب رفض الكعبين األنصياع للدولة الزندیة وهي شيعية 

 
ة ان       اقها الكاتب   وأما قصة معرآة الجهاد الذي س      ذهبي لشعبنا ففي الحقيق والء الم للداللة على ال

ذا                   ،هذا االستدالل مردود عليه      اة شعبنا وه ذهبي في حي دیني والم د ال ا نفي البع  وهذا الیعني انن
ة                ،امرو غير صحيح بتًاتاً    ز في معرآ دما حارب اال نكلي ا هو ان شعبنا عن ه هن د قول  وانما ما اری

ك    ليل  د   وال ،.ومي بدرجة االولى    بدافع ق آان  الجهاد   ين          على ذل وا محتل ز سبق وأن دخل ان االنكلي
اوي                  للمناطق الساحلية  ومناطق اخرى عد      د اصدر جمع من مراجع الشيعة فت یدة من ایران وق

االنكليز  آون االمر بين االنكليز االن شعبنا لم یتحرك النه ببساطة آان یرى ان االمر الیعـنية          ضد  
ل اال       والفرس واال  ة     ،نين اجانب بنسبة لشعبنا       ـث  ثنيين اعداء او على اال ق ا یتعلق بمعرآ ا فيم  ام



راق  وا          ا هوالمقصود       لالجهاد فاألمر فيه طابع قومي حيث الع ذك     ،شعب العراقي هن د     ول ان الب آ
 . للحس القومي ان یتحرك 

 
ـولي ل      ف البط و الموق اس وه ين الن داول ب داه یت زال ص ة الی ة قریب اك حادث وطني وهن زعيم ال ل

ا شيعيا وآانت                 ا دیني ان مرجع د آ والدیني سماحة الشيخ محمد طاهر شبير الخاقاني رحمه اهللا لق
ة          لفالدولة دولة رجال دین ومراجع شيعة        ماذا لم یسكت الشيخ الخاقاني عن حقوق الهویة القومي
 . البناء شعبه لصالحه الهویة المذهبية 

 
ال         یال: رابعا رأة المق االت اوآتب                    حض من خالل ق ة نقال من مق د نقل ا ق ه توجد سطور بأآمله ان

ذي ن        ،وقد الصقت في هذا المقال  بحيث قد اصبح الكاتب یتخبط             اخرى   ا    ففي الوقت ال راة  مادح
 . یتغير ویتحول فجأة الى مهاجم او ناقد لنفس الموضوع الذي سبق وان امتدحه قبل قليل  بلحظة

 ویقول انه   ،المعرفة بالهویة القومية    لمجتمع تعيش غياب    یدعي خزیمة ان اغلب افراد ا     : خامسا  
ه یعيش  في قلب              ،اذا سئلت الفرد األحوازي عن هویته الیدري مایقول           لقد ادعى في المقدمه ان

ا            ة فيه الحدث وهذا یعني انه في وسط الساحة األحوازیة او على االرجح انه احد االطراف الفاعل
ل ال                  ر في االمر آيف یك     ولكن المحيّ  ، ى االق م یسمع او یشاهد عل ات   مون في قلب الحدث ل هرجان

ا                          الشعریة واال  ة وآله د من المدن األحوازی ذ عدت سنوا ت في العدی د ومن دبية العلنية التي تعق
رب ة والع ـنى بالعروب رز تـتغ ي من اب زي العرب د اصبح ال اهر الشارع األحوازي وق اذا  ،مظ  فم

 .القومي تعبير عن األحساس بالشعور الوع من  یعني ذلك ن  اال ، آله یعني ذلك
  

ة المتع    اال  وعليه   ة خزیم راه  ،ة بمسئلة وجوده في قلب الحدث     لقـیحق لنا ان نشكك بروای    أم ت
 .مثال .....  یعيش في مكان اخر من الحدث في 

   
ة   دو واضحة في نفس خزیم ومي تب ـور الق ة والشع ة العربي دة القومي ر ان عق ذي وصف تعبي ال

ى                        شع دوان الثالثي عل ة ضد الع ده لشعب الفلسطيني وخروجه في مظاهرات تاریخي بنا عن تأیي
 . بصخب األ عالم العربي على حسب زعمه شعبنا م بأنه ناتج عن تأثره 1956مصر عام 

ة ونتجة     آبيرة اهانة  خزیمة  قد وجه   وهنا   ر مبدائي ا غي لشعبنا حين وصف مواقفه االنسانية  بأنه
ه انسان ینتسب لشعبنا العربي األحوازي        ، األعالمي    عن تأثره بالصخب    ذا الیقول  واالآيف   وه

 فلوا سلمنا جدال ان شعبنا لم ینطلق من منطلق          ، ویسفه مواقفه    هیمكن ان ینعت شعبه بهذه الصف     
ه       فمن  ،قومي في تأیيده لفلسطين ومصر         د ان ع عن هذین الشعب من منطلق انساني               المأآ داف

دوان مرفوض      ا تعرضا الى    حيث انهم  ان                عدوان  والع ًا آ ل ای ان ومن قب ًا آ ان     ، ضد ای   اال اذا آ
ر من الصهاینة  ة صهيوني اآث دوان الصخزیم ة الع ي ادان رى ف و ی ن هوه ر م ة اآب يوني جریم

 .  ذاتها مة األعتداءجری
 

ك        ،لقد اقر خزیمة ان شعبنا یتأثر بالصخب األعالم العربي      م یكن شعبنا یمتل و ل ا نسأله؟  ل  وهن
رك الصخب األعالمي          ى الصخب األعالمي العربي  وت ى االستماع ال اذا ذهب ال ا فلم حس قومي
ان              الشاهنشاهي الشيعي الذي آان مؤیدا للعدوان الثالثي  ضد مصر العروبة ومتحاال ف  مع الكي

 .الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني 
    

ة تصدیع لل               اخيرا   ال خزیم ه    ایرید ان اذآر ان اغلب ما جاء في مق راء  لكون رأس والیستحق الق
ة            ، فاقد للموضوعية العلمية   و ان خزیم ى ل ا نتمن ة شعبه وقضيته           وآم آن ه لخدم د وضفه قلم  ق

د عن     العادلة و  د           أبتع أثر قي ارء  وال ت ع للق ة    القضایا الشخصية التي ال تجلب النف ة في مكان  انمل
  . ي وسط الجمایر الحرآة السياسية الثوریة األصيلة التي  اخذت مكانتها تتسع ف

 
لقد بات یعرف     ، شعبنا قد آسر احد اهم الحواجز التي آانت في مامضى تعترض طریقه              اقول أن   

 الى عبور المرحلة الثانية  وهو مرحلة الوعي الموضوعي التي تعني              ةذاته جيدا  وهو في طریق     
ا انشاهللا                       ك سوف یتحقق قریب ایرد وذل ى تحقي م د       معرفة ما یرید  وآيف سيعمل عل م یع  فهو ل

 . یتأثر بهذه النقيق  الذي ما فتأه  یصدر من هنا وهناك  
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 2003اذار 17                                               
 


