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  عبداهللا خلف  

» عربستان«إمارة آعب العربية 

نة نذ ازم اد م ا الرم تي عاله امر ال یل الماضي هو نبش المج شهر ابر التحرك االهوازي في منتصف 
ي دین ف ت ضمن نطاق وادي الراف ة، آان ة مساح ة العربي ارات الخليجي بر االم واز هي اآ ة، االه طویل
ى ارضها سية وقامت عل یة والعبا دولتين االمو عهود العيالميين واالشوریين والفتح االسالمي وایام ال
ي ة الت ل العربي م القبائ ه عرب من معظ م الواسع یسكن ذا االقلي ة وه ة مستقل ارات ومشيخات عربي ام

 ... هاجرت من شبه جزیرة العرب قبل االسالم وبعده
ة طالب ة العثماني طاق الدول ة االولى وخرجت من ن حرب العالمي د ال ة بع وعندما استقلت الدول العربي
م الشعب االهوازي بالحصول على استقالله، وآانت ایران تحت السيطرة االنجليزیة والعراق تحت الحك
درج راق لين ا االهواز من الع دولتين فانتزعت العثماني فاتفق الطرفان المستعمران على تغيير خریطة ال

ة                   ة العراقي ى الخریط ة ال ل والسليماني ل ضمت أربي ة، وبالمقاب ة االیراني ي الخریط ات... ف ت امني وآان
ولقد واجه هذا الشعب اضطهادا من. الشعب االهوازي ان تكون له امارة مستقلة آباقي امارات الخليج               

وى ى مست راق عل رب والع رهم آع ران تستصغ راق، ای ن الع ة م ه التفرق ا واج ة آم ات االیراني الحكوم
م راق له د الع العامة ینظرون اليهم آعجم والخصم االخر الذي واجه الشعب هو الجهل مع الفقر، فلم تم

 ... ید العنایة الصحية وال العلمية ولم تقم مدرسة واحدة النقاذهم من االمية
ية                    ئل العرب يرة من القبا م... الشعب في عربستان یتكون من مجموعة آب ن، ه ستة مالیي وعددهم االن 

ح ل الفت من حنظله من قبائل تميم العریقة التي سكنت االهواز او االحواز آما آانت التسمية العربية، قب
 ... االسالمي لبالد فارس

ا البوناصر روع ابرزه عدة ف يرة ذات  ة آب م قبيل وهم من اسد وآانت لهم امارة الحویزة وبنو آعب وه
و و سعيد وبن و طرف وهم من طي وبن والبوآاسب والدریس والفصار وحزبه ومجدم والمحيسن وبن

 . خالد وهم افخاذ وعشائر تفرعت من القبائل العربية آربيعة وآنانة واالوس والخزرج
ان على سوریا والسيما راك اسم عربست م، واطلق االت هذا االقلي ى  ان اطلق الفرس عل ولفظ العربست

ير» االحواز «القسم الشمالي منها، واطلق العرب اسم            حوز والتصغ م واالحواز جمع  ذا االقلي ى ه عل
 . حویزة وهذا اللفظ دال على التمليك

نة                 رب س ة شط الع ذي زار منطق كيرا ال درو تاس الي بي ؤرخ البرتغ ر الم ي 1604ذآ ن ف ع م ان جمي ب
ت دالمطلب وآان ن عب ارك ب ا مب ة یحكمه ارة عربي المنطقة الواقعة الى شرق شط العرب آانت تؤلف ام

 .. هذه االمارة مستقلة عن الفرس واالتراك الذین یحكمون العراق
عدت لصد هجمات ة ُأ وة عسكری ني آعب من ق دى ب ان ل ا آ اما الرحالة االنجليزي استوآلر فقد ذآر م
ي ة وعدد الجيش العربي الكعب دان الفّالحي الدول الطامعة في امارتهم وشاهد المدافع المنصوبة في مي

 ... آان قد بلغ تعداده خمسة عشر ألفًا من المشاة وسبعة آالف فارس
ان لك االستعداد العسكري آ ه إن ذ وأید المؤرخ الفارسي آسروي ما ذهب اليه الرحالة االنجليزي بقول

 ... معدا لتدمير القوة القاجاریة عند ظهور ایة بوادر ایرانية للسيطرة على االهواز
دة                       بل معاه ا ق ى م يا» ارض روم «وآانت االهواز مستقلة عن الدولة الفارسية ال ين ترآ دت ب تي عق ال

ية في                                ة العثمان ران والدول ن ای هدة الحدود بي دت معا دما عق ر1821وانجلترا في العشرینات وعن م اث
رك ى السلطات الفارسية مع ت يم ال دة االقل ذه المعاه الحرب بين مراد الرابع والشاه الصفوي اعطت ه

 . منطقة شط العرب ضمن العراق
ة روض االقتصادی ول الع ده قب ن بع ل م خ خزع ابر والشي خ ج رة رفض الشي ارة المحم ام ام ي ای وف

هر         ارون«البریطانية المتعلقة بفتح ن من»آ راء العرب یرمون  ان االم ة وآ ارون للمالحة البریطاني ق
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 . وراء ذلك االحتفاظ باستقاللهم الذاتي عن الحكومة الفارسية
ة ا حاولت الحكوم ه اذا م ستعداد لمساعدت واحاطت الحكومة البریطانية الشيخ خزعل علما بانها على ا

الده         ى ب رة عل يطرتها المباش ط س ية بس ي  . الفارس ة1902وف ر الخارجي ك وزی ورد هاردني ث الل م بع
 ... البریطانية برسالة مطولة للشيخ خزعل تعهد له بالحمایة واعترف به حاآمًا على امارته العربية

ة الجل ورفض الشيخ خزعل الطلبات العدیدة التي تقدمت بها الشرآات االمریكية واالنجليزیة والفرنسي
اق الروسي... مد خط سكك حدیدیة عبر االهواز بين طهران وهمدان وتبریز الى شط العرب     د االتف وبع

رب د الح ا بع تى م ية ح ن االدارة الفارس ال ع ل مستق خ خزع ل الشي ارس ظ م ف ى تقسي يزي عل االنجل
 . العالمية االولى

هي ة  ة ترآي قد في مدین اءات تع ذه اللق دة وآانت ه وات عدی واستمرت اللقاءات بين ایران وترآيا لسن
سنة                           » أرض روم  « د المؤتمر االول في  نة، وعق هذه المدی م واستمر1844وعرفت المعاهدات باسم 

  1847..في مارس » ارض روم«في السنوات التالية الى مؤتمر 
 : ومن بنود هذه المعاهدات

 ... تتنازل الحكومة االیرانية عن آل ما لها من ادعاءات في مدینتي السليمانية واربيل -
رة - ة المحم ى مدین ة عل ة التام ة االیراني ادة الحكوم مية بسي ورة رس ة بص ة العثماني ترف الحكوم تع

هي تي  ية من شط العرب ال ة الشرق ى الضف ة عل ومينائها وجزیرة خضر والمرسى واالراضي الواقع
 . تحت تصرف عشائر عربية

ام          ة ع دة ارض روم الثاني ع معاه د توقي ارت 1847وبع م، وث ي شؤون االقلي ي ف دخل االیران ازداد الت
اعلن الشيخ          ة، ف ارس    «القبائل العربي ن ف خ» عداد ب ل الشي ذلك فع ير استقالله، وآ ة آل آث رئيس قبيل

یة ى رئاسة الباو يادة شيخهم طالل وتول یة بق ة الباو ارت قبيل طرف، وث ة  مهاوي الطرفي رئيس قبيل
ام قوى حك خ خزعل ا ها الشي سابق طالل فانجب من ة ال ة شيخ الباوی الشيخ جابر الذي تزوج نوره ابن

. امارة آعب العربية

ع  -   زیادة الرواتب 
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