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 .املقدمة
إن االحتالل العسكري الذي فرض على األحواز منذ عام  ٢٩١۵خلف
ظروفاً استثنائیة من املآسي متمثلة أبنواع املعاانة والظلم والقهر واالستعباد
والتخلف والفقر واحلرمان على كل أصعدة احلیاة .لقد أصبح األحوازي
مستلب الكرامة اإلنسانیة وصار حيس ابلغربة والوحشة وانعدام الشعور
ابألمن واإلحباط والعجز عن السیطرة على مصريه واحلیاة املأزقیة على أرضه
فاالحتالل هتدمي مستمر ویومي لشخصیة الفرد األحوازي .قام االحتالل
بغرس عقد النقص والدونیة وعمقها ابإلهاب وابمتصاص دماء الكرامة من
شرایني األحوازیني وإحالل اخلوف واملذلة واملهانة مكاهنا .فمن منطلق
الشعور ابلواجب جتاه شعبنا املضطهد ،نقدم للمواطن األحوازي بعض السبل
للمقاومة الثقافیة اليت هلا آاثرا عظیمة يف املستقبل وهي مبثابة حجر األساس
حنو مشروع وطين على املدى البعید.
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املقاومة الثقافیة
أصبح جلیاً أن احملتل عمد على الغزو الثقايف وحاول فرض ثقافته
واستخدمها كسالح واسرتاتیجیة حملو وجودان .والغزو الثقايف هو یعين
استهداف ثقافة الشعب بكل مقوماهتا -اللغةً ،الفكر ،التاریخ ،الرتاث،
السلوك ،القیم ،األخالق ،العادات ،التقالید ،األدب ،املوسیقى والفلكلور
الشعيب -وحىت منط املأكل وامللبس و ....مما ال شك فیه جتاوز هذه
العقبات لیس ابألمر السهل و لیس من املمكن أن نطرح طرقاً و أسالیباً
متقدمة يف النضال دون حل هذه العراقیل و االشكالیات الثقافیة العمیقة
املتجذرة واملتأصلة يف نفس الفرد األحوازي.
فنحن يف هذا الظرف الراهن واحلرج أبمس احلاجة لعدة تغیريات ثقافیة
جوهریة تسهل املسار اإلصالحي النهضوي للوصول إىل الغایة املنشودة.
فاإلميان والقیام واالهتمام هبذه اإلصالحات واختاذ إجراءات صارمة من
أجلها هو واجب كل أطیاف الشعب جبمیع مكوانته .كما ورد عن نبینا حممد
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علیه الصالة والسالم :كلكم ر ٍاع وكلكم مسؤول عن رعیته .وكما قال
الشاعر أيب القاسم الشايب :إذا الشعب یوماً أراد احلیاة فال بد أن یستجیب
القدر.
جيب أن نصل إىل قناعة حتمیة أبن مفتاح حلحلة بعض املشاكل هو أبیدینا.
فینبغي أن نعرف واجبنا جتاه قضیتنا حسب النص القرآين :إن هللا ال یغري ما
بقوم حىت یغريوا ما أبنفسهم (الرعد ) ٢٢ /فإذا نبقى مكتويف األیدي و
نرتك إزالة مصائبنا على عاتق الدهر إذاً ال خري فینا ،فمن أجل احلفاظ على
هویتنا واالعتزاز بكرامتنا وقیمتنا اإلنسانیة جيب علینا االلتزام و التشجیع
ابملقاومة الثقافیة .لذلك فإن مل نع ِ
نت ابألمر ونكون غري مبالني وغري مهتمني
جتاه ما حيدث من ممارسات عنصریة وسیاسات التطهري العرقي الفاشیة
واالستیطان وتغیري الرتكیبة السكانیة والتهجري والتفریس وكافة األسالیب
الشوفینیة والتعسفیة الرامیة لبخس قیمة اإلنسان األحوازي وحموه من
الوجود ،فال نلوم إال أنفسنا" .وما أصابكم من مصیبة فبما كسبت أیدیكم"
(الشوری .) ٠٣ /اعلموا أن التكاسل واإلمهال والتقاعس وعدم قبول
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املسؤولیة لتصدي الغزو الثقايف للمحتل یؤدي إلی التطبیع والرضوخ،
ولألسف أحیاانً یصل األمر إلی التخاذل واملسامهة مع احملتل عند البعض،
حیث یتسابقون علی االنصهار يف بوتقة احملتل ونشر ثقافته ویقومون بتربیر
ذهلم أبعذار ومهیة جبانة" .وال تلقوا أبیدیكم إلی التهلكة"(البقرة.) ٢٩۵ /
أهم خطوات وأسالیب املقاومة الثقافیة الوطنیة:
-٢التكلم ابللغة العربیة ،دون خلط مصطلحات فارسیة ،يف األسرة ومع
األصدقاء واجملتمع .وذلك بال خجل وبكل جرأة ،حىت مع املستوطنني ،كي
یكون طابع اجملتمع عربیاً .وحماولة عدم التحدث بلغة احملتل إال إذا اقتضت
الضرورة امللحة .فأعلموا "وأ ْن لیس لإلنسان إال ما سعی" (النجم.)٠٩ /
-2تعلم وتعلیم اللغة العربیة (خاصة اإلمالء واإلنشاء) واالهتمام هبا ألهنا
اللغة املقدسة ،لغة القرآن الكرمي و احلدیث الشریف اليت أختارها هللا لنشر
أكمل دایانته وآخر رساالته .فنحن أصحاهبا أوىل من غريان هبذا االهتمام
والعنایة ،ألهنا لغة حضارتنا ومنبع ثقافتنا ومرتكز وجودان .روي عن
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النيب(ص) :أحب العربیة لثالثة أشیاء ،ألهنا لغة القرآن وألين عريب وألهنا لغة
أهل اجلنة.
-٠التمسك ابلقرآن الكرمي ألنه ملجأان الروحي والقومي ویبقى هو القوة
اهلائلة اليت تدفعنا إلی األمام يف سبیل حتقیق غایتنا .لغة القرآن هي لغة
ثقافتنا وهویتنا.
-۴توعیة العوائل األحوازیة (السیما النساء) أن تعلم أبناءها العربیة دون
غريها من اللغات حىت سن اخلامسة وال تنجرف يف التربیرات التخاذلیة حتت
عناوین واهیة مثل التأخر يف التعلیم املدرسي و ...
-۵اإلصرار علی تسمیة املوالید أبمساء عربیة.
 -۶حترمي الزواج من غري العرب و اعتبار هذا األمر خط أمحر و ذنب ال
یغفر بني أوساط الشعب ،حیث ال جمال فیه للنقاش أو االستثناء.
-٧التشجیع على ازداید نسبة اإلجناب " وال تقتلوا أوالدكم خشیة إمالق
حنن نرزقهم وإایكم" (اإلسراء)٠٢ /
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-٨اإلحلاح على تسمیة املدن و األقضیة و القری و األهنر و اخللیج العريب
و ...ابألمساء العربیة احلقیقیة.
-٩التمسك ابرتداء الزي العريب.
 - ٢٣االبتعاد و التصدي وحماربة كل مظاهر ثقافة احملتل وما ميت له بصلة
و مواجهة أي مفاهیم حتاول تغیري الثقافة األحوازیة و استبداهلا بثقافة دخیلة
ال تالئم بئتنا و اترخينا "أخرجوا احملتل من عقولكم یغادر بالدكم".
- ٢٢االحتفال ابألعیاد واملناسبات الدینیة تزامناً مع الدول العربیة وحتدي
االحتالل إبقامة صالة عید ذات طابع وطين .كذلك األعیاد األخری كعید
األب و األم و األایم العاملیة للمعلم والطفل و...
 - ٢١إحیاء عید األضحى املبارك وزایرة البعض لآلخر و تبادل التهاين و
إزالة الغبار الواقع علیه.
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- ٢٠احلفاظ علی الرتاث األحوازي بكل أنواعه و تعریفه للمواطنني مثل
القهوة ،القرقیعان و احملیبس وأنواعه األخری ،الرتاث املبين واألثري واملنقول
واملكتوب واملسموع واحلِرف والفنون الشعبیة و العادات والتقالید.
- ٢۴قراءة التاریخ ونشر الوعي التارخيي بني أوساط اجملتمع .فاالحتالل
دائماً حياول تشویه التاریخ احلقیقي للشعب احملتل وإبعاده عن ماضیه .یعلم
احملتل جیدا أبن اللغة والتاریخ معاً یعتربان العمود الفقري هلویة الشعب .
 - ٢۵إخراج أفالم واثئقیة من أجل تعریف املعامل التارخيیة األحوازیة وشرح
كیف مت تدمريها وسرقتها ومصادرة تراثها علی ید االحتالل.
- ٢۶تعریف األعالم واألبطال والشخصیات الوطنیة للشعب األحوازي ألن
هذا األمر یلعب دورا ًًهاما يف التعبئة النفسیة وترسیخ العزمية والثقة ابلنفس
لدی الشعب.
- ٢٧توزیع هداای تذكاریة علی الزائرین والسائحني والدبلوماسیني هلا عالقة
بتاریخ وتراث األحواز.
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– ٢٨إقامة معارض فن یة تربط املواطن بتارخيه من خالل الصور والرسوم
والشعر واألدب وغري ذلك.
– ٢٩إقامة رحالت مجاعیة لكافة مناطق األحواز لیتم تعرف املواطنني علی
تراثهم وبیئتهم.
 - ١٣التشجیع علی كتابة لوحات احملالت التجاریة و الالفتات وبطاقات
الدعوات ابللغة العربیة.
 - ١٢إزالة اللوحات الفارسیة الواقعة يف الطرق العامة بني املدن و املتعلقة
أبمساء األحیاء والشوارع وكتابة أمساء عربیة بدهلا.
- ١١التشجیع علی الشراء من احملالت التجاریة العربیة ورفض الشراء من
املستوطنني.
- ١٠اإلضراب عن بیع أو استئجار السكن واألرض للمستوطنني.
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- ١۴التشجیع على التقشف وعدم اإلسراف والدعم املايل للمشاریع
الثقافیة والتوعویة.
 – ١۵ختصیص كل زكاتنا وتربعاتنا اخلريیة ألبناء شعبنا ولیس للمستوطنني
واحلذر ،احلذر من دفعها ملؤسسات دولة االحتالل.
 – ١۶متابعة األخبار والفنون واألفالم واملسلسالت واملوسیقی العربیة
ومقاطعة الفارسیة ،حتی تعیش األسرة األحوازیة يف جو عريب حبت.
- ١٧تشجیع ِ
األندیة العربیة يف املباراة الرایضیة.
- ١٨قطع الصداقات الشخصیة والعائلیة مع املستوطنني وجعلهم
یتحسسون أهنم غاصبون فعلینا أال حنسن التعامل معهم وال جنعل العیش هلم
سهال علی أرضنا.
- ١٩عدم إدخال أواين ولوحات وصور ودیكورات يف بیوتنا هلا عالقة بثقافة
االحتالل.
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 -٠٣إبداع رموز أو شعارات أو رسوم وختوم ترمز للهویة العربیة أو لنقل
فكرة ما علی سبیل املثال صنع ختم و طبعه على العملة النقدیة.
– ٠٢كتابة الشعارات على اجلدران والسیارات واألماكن العامة.
- ٠١رسم العلم األحوازي لیتم انتشاره يف كل مكان.
- ٠٠حماولة استخدام التقومي املیالدي بدالً من الفارسي يف احلیاة الیومیة.
كل من موقعه من أجل نشر الوعي القومي بني
 - ٠۴استثمار كل الفرص ،و ٌ
عامة الشعب يف كل زمان و مكان و عدم الرتدد يف ذلك و إعطاء القضیة
الوطنیة استحقاقاً أكرب وطرحها يف املناقشات الیومیة العائلیة وغريها.
- ٠۵تصویر وتوثیق املظامل واالنتهاكات ونشرها يف وسائل اإلعالم.
 - ٠۶تفعیل املسارح من أجل نقد و معاجلة بعض الظواهر السلبیة أو
لطرح املعاانة أو إلبداع حلول ذكیة للمقاومة و إن مل یتسن ذلك ،ابإلمكان
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أن تستخدم مسرحیة الظل بدال منها حیث یقوم املمثلون ابألدوار من خالل
الظل و دمج أصوات علیها لتفادي املالحقات األمنیة.
- ٠٧يف ظل التعتیم اإلعالمي املفروض البد من التفكري إببداع طرق
إلعداد ونشر األعمال الثقافیة علی سبیل املثال إصدار قصائد مدموجة
بصور من الوطن وبشكل دوري ومنظم وهادف أو تسجیل القصص الرتاثیة
علی منط ملفات صوتیة و نشرها و...
- ٠٨مطالبة أهل املصانع واملنتجات واملعارض بتوفري حاجیات منزلیة ذات
طابع عريب ،علی سبیل املثال أنواع الزینة مثل املدالیات ،القالئد ،اللوحات
اجلداریة ،الصور وامللصقات ،الرسوم والنقوش على السريامیك ،التماثیل
وكتب قصص لألطفال.
- ٠٩إبداع العاب ومواد ترفیهیة ومسلیة لألطفال تتضمن رموز وقضاای
اترخيیة وتراثیة.
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- ۴٣الوعي أبمهیة رفع املستوى الثقايف والعلمي وحماربة اخلرافة واجلمود
الفكري وأثر ذلك علی منو الشعب و حتضره يف كافة میادین احلیاة.
- ۴٢مقاطعة كافة االنتخاابت دون استثناء.
– ۴١مقاطعة مجیع املسريات اليت ینظمها االحتالل حتت أي مسمى.
- ۴٠احلداد علی أرواح الشهداء.
- ۴۴العمل علی إصدار تقومي وطين تذكر فیه األحداث الوطنیة ،علی
سبیل املثال یوم الشهید األحوازي (یوم  31من شهر حزیران من كل عام).
 - ۴۵تكرمي وتفقد عوائل الشهداء واألسری.
- ۴۶قراءة الدستور اإلیراين و توعیة الناس إبزدواجیة و نفاق االحتالل
بذكر احلقوق القومیة جمرد حرب علی ورق.
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 – ۴٧االمتناع عن التعاون مع كافة دوائر ومؤسسات االحتالل يف جمال
املشاریع السلطویة واالستیالئیة علی أرض و ثروات األحواز ،علی سبیل
املثال عدم إعطاء اإلحصائیات و املعلومات و...
 - ۴٨العمل اجلاد علی تعزیز و ترسیخ و تطویر أدب املقاومة و ثقافة
الصمود و التحدي بدل ثقافة التطبیع واخلضوع و اجلمود .كذلك دعم
االعتزاز ابلفكر الوطين واالبتعاد عن االنغماس يف األحقاد القبلیة واحملاولة
حلسم اخلالفات ونبذ الكراهیات والتقلیص من النزعات الفردیة واألاننیات
والتأكید علی التماسك والتكاتف واللحمة ودعمنا اخلالص بعضنا لبعض.
"حممد رسول هلل و الذین معه إشداء علی الكفار رمحاء بینهم "(الفتح١٩ /
) والتصدي النتشار العقائد الطائفیة املفرقة واملشتتة املعقدة املثرية للجدل
اليت ال تصب يف مصلحتنا القومیة وفارغة من أي جدوی .لتكن هذه اخلطط
عملیة ال تعتمد علی اخلیال فحسب وحیث ال یكون احلدیث جملرد التسلیة
ولیكن تعبرياً فعلیاً عن عقیدتنا و إرادتنا و سیاج حلمایة مصاحلنا .فاملفروض
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أن كل فرد أحوازي بدوره یقوم بواجبه وال یتكاسل عندما یرى إمهاالً من قبل
اآلخرین.
وما نیل املطالب ابلتمين

ولكن تؤخذ الدنیا غالاب

« أمحدشوقي »
مع شدید األسف هناك طیف واسع يف شعبنا یفتقرون لألیدیولوجیة
السیاسیة فهم غري مبالني ویسريون بال اجتاه وكل مههم أن یبقوا أحیاء
فحسب ،فال یعنیهم ما یدور حوهلم وما ینفذ علیهم من جرائم وانتهاكات
صارخة ألبسط حقوق اإلنسان ،متجاهلني حقهم و واجبهم اإلمياين جتاه
وطنهم .قال رسول هلل(ص)" :حب الوطن من اإلميان" .وكذلك حقهم يف
الدفاع عن أرضهم ِ
وعرضهم كما جاء يف النص القرآين تعطی املشروعیة
الكاملة ملقاومة الظلم « ا ِذن للذین یقاتلون أبهنم ظلِموا وإن هللا علی نص ِر
دیر » (احلج ) ٠٩ /فباعتقادان أن الوعي القومي السیاسي واملقاومة
هم لق ٌ
الثقافیة مها النواة للتحرر من االحتالل ومن مل یلتزم ویدیر الظهر للمقاومة
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الثقافیة قد تواطأ وساهم مع الغاصبني يف االعتداء علی استقالل الوطن
وحریته و وقع علی وثیقة عبودیته.
شعاران :غِري نفسك تغري اترخيك -ارفع راسك أنت أحوازي.
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