
 ؟ فقط  لماذا العرب

 عداد : أحمد رحمة العباسي :ترجمة و إ

استاذ علم االجتماع في جامعة كارولينا الشمالية علي الطائي كتب الفقيد الدكتور

" العلم و ) دانش و جامعه (  في مجلة  5991عام  هذا المقال فيفي امريكا 

بحران "قد جاء في كتابه  وباللغة الفارسية المجتمع" التي تصدر في امريكا 

طار رده إفي ذلك و ،ن ( ) ازمة الهوية القومية في ايرا " هويت قومى در ايران

 لهجمات هاتاريخعلى مدى  على كاتب ايراني كان قد تطرق الى تعرض ايران

متعددة من قبل العرب و جنكيزخان و تيمور لنك و المستعمرين مدمرة وعسكرية 

عن خشيته من ان الدول  الكاتب عربو أ ، ةخيرن االواالوروبيين في القر

تجزئة ايران ! لكن من بين كافة الكبرى و العرب و االتراك يرون مصالحهم في 

 " ! يثا وصف الكاتب  العرب " بالوحوشالتي هاجمت ايران قديما و حد االقوام

 و كان رد الفقيد عليه على النحو التالي : 

الشعوب دليل على القوام وكان بوسعنا وصف الحروب التاريخية بين ا اذا -5

فمن حقنا ايضا و صف مهاجمة كوروش " بابل " االقوام تلك الشعوب و وحشية

و شابور ذواالكتاف " شبه  يارشاه "اليونان" و كمبوجية " مصر " و خشا

 الجزيرة العربية " بالوحشية !

سد  واسطة انوشيروان العادل ! و تخريباحتالل اليمن بننسى ال يجب ان  كما

ألم  على يد كريم خان زند " وكيل الرعايا " ! الري على نهر كارون في االهواز

 .؟عمال وحشيا  هذايعتبر

ية و غير رساعلى ذكره في الكتب الد الذي أتوا /كريم خان /و هذا المدعو

 زعيم "سلمان الكعبي"قمع الشيخ اع السابق بانه استط الدراسية في عهد الشاه

 اصبح و و بعد عدة اشهرتبدد ذلك العداء ما سرعان  لكن  ,عرب اقليم االهواز 

حيث ذهب الشيخ سلمان  الصديق و الرفيق المقرب من كريم خان الشيخ سلمان

" و الليرات العثمانية"الكعبي الى شيراز و في " قلعة وكيل " قدم له حفنة من 

يلة و عدد من السيوف المرصعة بالذهب و تمت خيل العربية االصعدد من ال

ال الدوافع لم تكن المشاعر القومية و يبدوعلى ما  !  المصالحة و كأن شيئا لم يكن

 ! زند من قبل كريم خان االهوازأقليم مهاجمة  وراء الوطنية



التي جاءت من روسيا الى  ةالمؤرخين قد وصفوا القبائل االريان و للتذكيرفقط 

 القبائل بالسكان ميالد المسيح وصفوها بالوحشية  إذ فعلت تلكقبل ايران 

االصليين نفس الشيء الذي فعله االوروبيون المستعمرون و المهاجرون " بالهنود 

الصهاينة االوروبين بالفلسطينيين حيث وصف الحمر " في القارة االمريكية و 

 المورخون هؤالء ايضا بالشبه الوحوش . 

وحدهم ذا الم ألحقوا ضربات مهلكة بها ،ايران قد  ميمهاجحتى اذا كل  -2

و  هقاحرار المقدوني الى جانب دسكنفي حين ان ا !؟ " ا"وحوش أصبحوا  العرب

الى جانبه يقف  حيث كان تحت جمشيد و االطاحة بساللة االخمينين مدينة  هتدمير

عقد يتم ليلة واحدة ان سكندرفي امر اال معلمه و مستشاره الفيلسوف " ارسطو" 

 قران االف من الجنود و المرتزقة من جيشه في مدينتي السوس و تخت جمشيد

عر الملحمي شار الشا! حيث أالفتيات و النساء االيرانيات البريئات  من فعلى اال

 فردوسي في بيتين من الشعر الى هذه الواقعة :الااليراني ابوالقاسم 

 ا نزل البالء من السماء االب اصبح بدون ولد و الولد بدون أب *** هكذ

  اين  االم و اين البنت و اين االخت ***     كلهن اصبحن بيد االسكندر !

االسكندر فردوسي مدح و اثنى على فتوحات  الو العجيب باالمر ان ابوالقاسم 

و " الشاهنامه " بيت في ملحمة 2122ما يقارب ال المقدوني في الهند و الصين ب

 لم يفعل ما فعل بها ! لم يهاجم ايران و السكندرن اكأ

 كما ان المغول بنوا منارات من جماجم االيرانيين "و قتلوا و دمروا و ذهبوا "

يطانيا و امريكا بعنوان        من روسيا و بر! و اخيرا جاء االشقاء " االريين " 

الدكتور " و لعبوا ما لعبوا بايران و حتى اطاحوا بحكومة " العبوا العصرالذهبي 

 تزعم باالنتساب الى مكتب مصدق انت  محمد مصدق الوطنية بصورة مذلة حيث

 به !و تعتز

من هما   االقوام االجانب الذين هاجموا ايران اثنانفي واقع االمر من بين  -3

باالسالم الى ايران كدين العرب توا فعندما أالعرب  : االول، و هما  ايران  خدما

ذلك الوقت  اسلوب للحياة ، كانت في و طريقة للعبادة و و ثقافة و فلسفة و لغة

التدهور في غارقة بفساد البالط و انحطاط االخالق و  االمبراطورية الساسانية



هذا االمر فخسائر مادية و بشرية الحرب تلك االقتصاد ..، و اذا حصلت في اتون 

 !"  في الحروب اليوزعون الحلوىعلى قول المثل الفارسي " طبيعي الن 

قرنا لكن الناس في ايران  52لقد انتهت سلطة العرب على ايران منذ اكثر من 

ية و برهم على ذلك ، و هذه حقيقة تاريخمازالوا مسلمون دون ان احدا يج

اجتماعية و ثقافية بحتة ، سواء حصلت "الثورة االسالمية" في ايران ام لم 

 تجربتها ام رسبت ! في  نجحت " الجمهورية االسالمية" تحصل و حتى اذا

ن هم االتراك السالجقة و الصفوييون و المجموعة الثانية التي خدمت ايرا

و حتى القاجاريين حيث استطاعوا ان يزيدوا على اراضي ايران و  االفشاريون

اللغة و االدب الفارسي في افية السياسية ، بل استطاعوا نشريثبتوا حدودها الجغر

 ايران و خارجها . 

ايران االسالمي يشهد بان غالبية الشعراء و االدباء و المؤلفين باللغة  ان تاريخ

الفارسية هم من االتراك و الطورانيين و كان الشاعر رودكي اول شاعر معروف 

للغة الفارسية كان تركي من سمرقند ،كما ان الشاعر و العارف المعروف في 

ن شهريار " تركي من العصر الحديث للغة الفارسية المتوفي  " سيد محمد حسي

 . مدينة تبريز

)و في معرض رده على هذه الجزئية من كالم الكاتب االيراني حيث اشار  -4

 الى ان العرب و االتراك يرون مصالحهم في تجزئة ايران .. (  ذكر الفقيد : 

ال اتصور ان الحكومات العربية التي اضاعت فلسطين و ساهمت و شاركت في 

ا التي عجزت عن مساعدة طرا على ايران ، كما ان تركيتدمير العراق تشكل خ

و م (  -ذربيجان في حربها مع ارمينيا ) في حرب الدولتين االولى جمهورية ا

و هم من اصول تركية لها ضد الصرب ك عن مساعدة مسلمي البوسنة و الهرس

 .ايران  تجزئة اطماع في

مشاعر الكراهية   على ذلكهو في "الداخل " و ابرز دليل  ايران االصليان عدو

 و العنصرية و النفاق الذي يتمتع به الكاتب ! 

الينبغي لبعض الفرس المتعصبين توجيه االهانات غير الواقعية الى ابناء 

 .القوميات العربية و التركية الذين يعيشون معهم على جغرافية واحدة 



لبلوش ورد و اان القوميات الفارسية و التركية و العربية و الطاجيك و الك

اثارة مثل هذه  تلديهم اواصر و تحديات مشتركة ، واذا تم التركمان و القشقائين

  النعرات و الخالفات ستصبح ايران افغانستان اخرى .

    

 


