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نجيل صناعي.. إال.. إذا!!؟
مشايخ ال فقهاء

 هل تتنافس الهند مع الصين على
النفط الخليجي؟

 مسيحيو الهند قلقون من نشاط
حاخامات يبشرون باليهودية
!حفل تأبين الصحافة الخليجية

 »عربستان«ربية

زي في منتصف شهر ابريل الماضي هو نبش المجامر التي عالها الرماد منذ ازمنة طويلة،
بر االمارات الخليجية العربية مساحة، آانت ضمن نطاق وادي الرافدين في عهود العيالميين
لفتح االسالمي وايام الدولتين االموية والعباسية وقامت على ارضها امارات ومشيخات عربية
القليم الواسع يسكنه عرب من معظم القبائل العربية التي هاجرت من شبه جزيرة العرب قبل

ه
ت الدول العربية بعد الحرب العالمية االولى وخرجت من نطاق الدولة العثمانية طالب الشعب
صول على استقالله، وآانت ايران تحت السيطرة االنجليزية والعراق تحت الحكم العثماني
 المستعمران على تغيير خريطة الدولتين فانتزعتا االهواز من العراق ليندرج في الخريطة

وآانت امنيات الشعب االهوازي ان... مقابل ضمت أربيل والسليمانية الى الخريطة العراقية
ولقد واجه هذا الشعب اضطهادا من الحكومات االيرانية آما.  مستقلة آباقي امارات الخليج

من العراق، ايران تستصغرهم آعرب والعراق على مستوى العامة ينظرون اليهم آعجم
ر الذي واجه الشعب هو الجهل مع الفقر، فلم تمد العراق لهم يد العناية الصحية وال العلمية ولم

احدة النقاذهم من االمية
وعددهم االن ستة ماليين، هم من... بستان يتكون من مجموعة آبيرة من القبائل العربية

ل تميم العريقة التي سكنت االهواز او االحواز آما آانت التسمية العربية، قبل الفتح االسالمي

 
طبـاعة

 
حفـظ
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آانت لهم امارة الحويزة وبنو آعب وهم قبيلة آبيرة ذات عدة فروع ابرزها البوناصر
لدريس والفصار وحزبه ومجدم والمحيسن وبنو طرف وهم من طي وبنو سعيد وبنو خالد وهم

 تفرعت من القبائل العربية آربيعة وآنانة واالوس والخزرج
ن اطلق الفرس على هذا االقليم، واطلق االتراك اسم عربستان على سوريا والسيما القسم

على هذا االقليم واالحواز جمع حوز والتصغير حويزة وهذا» االحواز«واطلق العرب اسم 
 التمليك

بان جميع من في المنطقة 1604برتغالي بيدرو تاسكيرا الذي زار منطقة شط العرب سنة
رق شط العرب آانت تؤلف امارة عربية يحكمها مبارك بن عبدالمطلب وآانت هذه االمارة

فرس واالتراك الذين يحكمون العراق
نجليزي استوآلر فقد ذآر ما آان لدى بني آعب من قوة عسكرية ُأعدت لصد هجمات الدول
ارتهم وشاهد المدافع المنصوبة في ميدان الفّالحية وعدد الجيش العربي الكعبي آان قد بلغ

 عشر ألفًا من المشاة وسبعة آالف فارس
فارسي آسروي ما ذهب اليه الرحالة االنجليزي بقوله إن ذلك االستعداد العسكري آان معدا

لقاجارية عند ظهور اية بوادر ايرانية للسيطرة على االهواز
التي عقدت بين ترآيا وانجلترا» ارض روم«ز مستقلة عن الدولة الفارسية الى ما قبل معاهدة

م اثر الحرب بين مراد1821 وعندما عقدت معاهدة الحدود بين ايران والدولة العثمانية في
لصفوي اعطت هذه المعاهدة االقليم الى السلطات الفارسية مع ترك منطقة شط العرب ضمن

 المحمرة رفض الشيخ جابر والشيخ خزعل من بعده قبول العروض االقتصادية البريطانية
قارون للمالحة البريطانية وآان االمراء العرب يرمون من وراء ذلك االحتفاظ» آارون«هر

تي عن الحكومة الفارسية
ومة البريطانية الشيخ خزعل علما بانها على استعداد لمساعدته اذا ما حاولت الحكومة

م بعث اللورد هاردنيك وزير الخارجية البريطانية1902وفي . سيطرتها المباشرة على بالده
ة للشيخ خزعل تعهد له بالحماية واعترف به حاآمًا على امارته العربية

خزعل الطلبات العديدة التي تقدمت بها الشرآات االمريكية واالنجليزية والفرنسية الجل مد
وبعد االتفاق الروسي... وتبريز الى شط العربدية عبر االهواز بين طهران وهمدان

ى تقسيم فارس ظل الشيخ خزعل مستقال عن االدارة الفارسية حتى ما بعد الحرب العالمية

أرض«ءات بين ايران وترآيا لسنوات عديدة وآانت هذه اللقاءات تعقد في مدينة ترآية هي
م واستمر في السنوات التالية1844 المعاهدات باسم هذه المدينة، وعقد المؤتمر االول في سنة

1847..في مارس » ض روم
المعاهدات

مة االيرانية عن آل ما لها من ادعاءات في مدينتي السليمانية واربيل -
مة العثمانية بصورة رسمية بسيادة الحكومة االيرانية التامة على مدينة المحمرة ومينائها -
ر والمرسى واالراضي الواقعة على الضفة الشرقية من شط العرب التي هي تحت تصرف

ازداد التدخل االيراني في شؤون االقليم، وثارت القبائل 1847اهدة ارض روم الثانية عام 
رئيس قبيلة آل آثير استقالله، وآذلك فعل الشيخ مهاوي الطرفي» عداد بن فارس« الشيخ

رف، وثارت قبيلة الباوية بقيادة شيخهم طالل وتولى رئاسة الباوية الشيخ جابر الذي تزوج
 الباوية السابق طالل فانجب منها الشيخ خزعل اقوى حكام امارة آعب العربية

"الوطن" الكويتية*

وضوع

 اين الجامعه العربي
) جرينيتش (19:32، )السعودية (22:32م،  06/05/2005|حمد  

نريد االهواز مستقلة عربية لالبد....نريد امينا بمعنا الكلمة.....ام انة غارق في النوم العميق.........اين صوت االمين العام للجامعة العربية
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 تحرير
) جرينيتش (21:9، )السعودية (0:9م،  07/05/2005|الجالد  

الكويت يا رب قولو امين) حررت ( اق وفلسطين وابو موسى وطمنب الكبرى والصغرى والجوالن ومزارع شبعا والشعوب العربيه آما 
 وآل ديموقراطيه وانتم بخير

 األهواز في سطور
) جرينيتش (21:53، )السعودية (0:53م،  07/05/2005|المنذر االهوازي  

في سطور إن إمارة عر بستان هي من األقاليم العربية التي ضاعت من أيدي العرب نتيجة للمساومات الدولية و األطماع األجنبية و) ستان
رض روم الثانية والتي أوصت بضمها إلي إيران دون مبرر رغم أنها عربية خالصة منذ أقدم العصور آما إن إيران لم تكن تستطيع فرض
 ضمها بالقوة في تلك الفترة تقع إمارة عر بستان في الجزء الشمالي الشرقي من الخليج العربي و هي امتداد طبيعي لسهول بالد الرافدين و

33،30اإليرانية و تقع عر بستان بين خطي عرض  - الجزء األوسط من الحدود الشرقية للوطن العربي و خطًا فاصًال بين الحدود العربية
شرقا وبهذا يكون امتدادها من الشرق الي الغرب يساوي امتدادها من الشمال إلي الجنوب تقريبا و هذا 51،48سبة لخطوط الطول فتقع بين

 تقع في القسم الجنوبي من المنطقةالمعتدلة الشمالية ويحدها شماال جبال آردستان و من الشرق جبال البختيارية و امتدادًا او جزء من جبال
و تكون هذه الجبال الحد الفاصل الطبيعي بين ايران و عر بستان و من الغرب فيحدها العراق وشط العرب ومن الجنوب و الجنوب الغربي

ألف آيلومتر مربع 159,600و تبلغ مساحة عر بستان .  الخليج العربي و التكوين فان سهل عر بستان هو امتداد للسهل العراقي الرسوبي
م فقط تم جلب1925و بني آعب و اما بعدها أي بعد عام ) طي(ماليين نسمة و ينتمي معظمهم إلى قبائل بني تميم و بني طرف 6نها فيبلغ

 إليرانيين يقدر بحوالي أآثر من نصف مليون إيراني وآانت هذه الهجرة الكبيرة من اإليرانيين غير العرب إلى عر بستان قد حدثت ضمن
روبة عر بستان آما تم توزيع بعض العرب في أنحاء متفرقة من الوضع السياسي في إيران نظرا الرتباطهم بإخوانهم العرب في العراق و
الخرى في الخليج العربي و تتمتع عر بستان لدى العالم و خاصتًا الوطن العربي بمكانة مهمة ليس لثروتها الطبيعية او لموقها االستراتيجي
منطقة االنتقال بين العرب و العجم و لقد اتجه العالم الغربي نظرا الحتياجه للقوى المحرآة بقوة الى هذه المنطقة ليسد حاجتة من معدن خام

موقها االستراتيجي العام على رأس الخليج العربي و على الطريق االقصر -ألف: ح لعر بستان المكانة االقتصادية يمكن أن تلخص بمايلي
اتصالها بميادين النفط و الحقول ألمجاوره بأسهل الطرق و أيسرها فجعلتها ميدانًا للتنافس الدولي -ب. حر االبيض المتوسط بالمحيط الهندي

مجاورتها للجزء الجنوبي من إيران و العراق و الكويت و اشرافها المباشر على -ج. صول على النفط العصب الرئيسي للصناعة والحرب
آما إن األراضي الخصبة و نهر آارون تجعلها مرآزًا مهمًا إلنتاج الزراعي -د. ل الخليج العربي و جزره و آذلك على مصب شط العرب

من أهم. ا ما استقلت مواردها الطبيعية استقالًال جيدا فتحول حتمًا إلى مصدر من مصادر اإلنتاج الزراعي والصناعي الرئيسية في الشرق
ينبع من جبال البختيارية و يصب في شط العرب بالقرب من مدينة المحمرة وتقع عليه بالوسط مدينة األهواز –آارون  -1: بستان آما يلي

آيلو متر و هذا يعني إن طوال أطول من شط العرب و يساوي بالعمق 1300ارون من اآبر انهار عر بستان و اشهرها و إن طوال حوالي
والفرات وصالح للمالحة النهرية و من اهم روافد نهر الدز و الذي ينبع من جبال آوة آاره وتقع مدينة دزفول على ضفة اليسرى آما يوجد

ان ال يقل اهمية عن نهر آارون و ينبع من –نهر الكرخة  -2. نهر دبيس والفروع المهمة لنهر قارون في الجهة الشرقية من مدينة األهواز
وهذا -نهر الجراحي -3. ل بشتكوه الغربية و لهو ثالث منابع رئيسية و يقطع المنطقة الجبلية ثم يدخل عربستان و يصب في هور االحويزه

و يتكون سكان عر. آيلومتر عن مدينة االهواز  38 مقاطعة بهبهان و يصب في هور ألفالحيه وهذا النهر شبيه بنهر آارون ويبعد حوالي 
ئل التي سكنت فيها من قبل الفتح االسالمي ومن بعد الفتح الى الهجرات األخيرة في القرون الماضية والتي هاجرت من الجزيرة العربية و

و لوجود الكثرة العربية في هذه.  سكنت على طول الساحل الشرقي للخليج العربي و من اهم هذه القبائل بنو آعب و بني تميم وبني طرف 
الحًكام الصفو يين حكام فارس أطلقوا اسم عربستان على هذه المنطقة و هذا يعني بالد العرب في اللغة الفارسية آما أطلقة العثمانيون على
ي من سورية اسم عر بستان و أيضا فأن اإليرانيين اليوم يطلقون عر بستان سعودي على ألمملكه العربية السعودية وهذا يعني اعترافًا و لو
ة هذه اإلقليم و لكن العرب آانوا يطلقون على عر بستان اسم األهواز اما حكام الفرس القدما آانوا يطلقون على هذه المنطقة اسم خوزستان
و الحصون و هذا االسم القديم استرجعه رضا خان بعد احتالله لعر بستان وقد غًيرت السلطات اإليرانية اسم مدينة المحمرة الى خر مشهر
صب آارون في شط العرب وهي من الموانئ المهمة على شط العرب و اما عبدان ويسمونها آبادا ن وهي من المدن القديمة في عر بستان

ومن اهم المدن في عر بستان. آيلومتر الى الجنوب وهي اليوم من اهم المدن البترولية في عر بستان آما تشتهر بمصافيها 18مره بحوالى
دزفول و تسمى ايضا دس بول و تقع على نهر الدز جنوب جندي سأبور و -2تستر و يطلق عليه االيرانيون شوشتر و هي مدينة خصبه  -

-5ألفالحيه و يطلق عليها شاد آان وأيضا تسمى الدورق و تقع على نهر الجراحي  -4السوس من المدن االثرية  -3 في العصر اإلسالمي 
و من المدن األخرى و التي -6 وتقع في أقصى الشرق و هي من أهم مراآز الحقول البترولية ويمتد منها خط األنابيب إلى مصافي عبدان 

الخفاجية و يسميه الفرس سوسنكرد الحميدًيه، الخز عليه، ألفيليه، الدبيس، قرية المال، معشور ويسميه الفرس ماهشهر،: مدن السابقه و هي
ميه الفرس بستان ، قلعة الشيخ ، الخليفيه ويسميه الفرس رامشير، المنصور ه، الحويزه ، ألعميديه، رامز، األحجار ألسبعه و يسميه الفرس
ظهور رضا خان على الساحة السياسية و توجهه الى طهران على راس فرقة القوازق بدأت العالقات العربية اإليرانية في عر بستان تأخذ
عد ما اظهر رضا خان نواياه ألتوسعيه نحو عر بستان في الوقت الذي تراجعت الحكومة البريطانية عن التزاماتها نحو الشيخ خز عل خوفا
ها البترولية في إيران ومنعا لوصول الروس الى مياه الخليج الدافئة مما ادى ذلك الى نشوب القتال بين الجيش العربي و الجيش اإليراني و
ك بدخول الجيش اإليراني الى عر بستان و احتالله مما آانت له آثار سلبية على العالقات العربية االيرانيه و قد تضافرت أسباب في سقوط
عداء رضا خان الشديد للعرب و الموقف البريطاني المترددو المتخاذل امام األطماع االيرانيه و عدم التزامها بالمعاهدات و االتفاقيات التي
شيخ خزعل في الحماية والدفاع عن عر بستان و اضافة الى عامل آخر وهو انشغال العرب بالحروب الجانبيه في ما بينهم و السكوت على
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–المنذر األهوازي : إعداد. راني حتى بعد االحتالل آان الموقف العربي مخجال للغاية ولم تكن هناك اية ردود فعل ضد االحتالل اإليراني
  آاتب وباحث أهوازي

 نحتاج لكثير من التحرير
) جرينيتش (22:1، )السعودية (1:1م،  07/05/2005|شامي   

حين احتلها الفرس وأبناءها منذ ذلك الحين يرفضون االستكانة وقد قاموا بثماني انتفاضات حتى 19/4/1925ألحواز قد بقيت مستقلة حتى 
نحن واألحواز شعب يعربي: ابناءها يعتزون بعروبتهم ونشيدهم الوطني يحوي جملة تقول. بالنفط" وهي غنيه جدا 2ألف آم 370مساحتها

وبعد االحتالل غير الفرس االسم الى خوزستان فيما حول اسم مدينة الحواز الى االهواز لذا اتوجه اليكم يا ابناء العروبه الستعمال االسم!
لمزيد من المعلومات. األحواز: العربي فقط : www.al-ahwaz.com. العراق وفلسطين واالحواز وطنب الكبرى والصغرى: لى تحرير

مغربيتين تطالن على مضيق جبل طارق(ومزارع شبعا ومدينتي سبتة وطنجة ) سوري تحت السيطرة الترآية(جوالن ولواء االسكندرون 
وتنازل عنها السادات في آامب 1948أم الرشراش المصرية التي احتلتها اسرائيل عام : آه تذآرت" واعذروني ان نسيت شيئا) ل االسباني

اللهم اغفر لنا فاننا شعب آثير الدعاء قليل.... ن شعوبنا على التحرر من القمع وأعنا على اقامة وحدتنا العربية فهي طريق التحرير والعزة
  !!!الفعل

 تحية من االحواز
) جرينيتش (0:11، )السعودية (3:11م،  07/05/2005|المياحي بن ربيعة  

طن من االحواز اشكر القائمين على موقع العربية لبثهم مواضيع ومقاالت عن االحواز واتمنى من الشاشة العربية ايضا تجري لقاءات مع
0المسئولين االحوازيين و اقول للجميع ان حقوقنا من آل النواحي مسلوبة 

 االحواز عربيه
) جرينيتش (3:43، )السعودية (6:43م،  07/05/2005|ايمن  

"ساعدونا يا اشقائنا العرب االحواز تنظر اليكم علي االقل اعالميا

 اسمعونا صوتكم
) جرينيتش (4:50، )السعودية (7:50م،  07/05/2005|حسن  

اينهم هؤالء العرب ليسمعوا صوتهم للعالم ليرفعوا احتجاتهم ومطالبهم لسمعها العالم
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