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  2003 / 12 / 18: التاريخ 
  

 ربي ثابت الشروقي من مملكة البحرين الشقيقة الموقرـحضرة األخ الع

  ،،تحية عربية طيبة وبعد
 

  الكويتية– حول العالقات األحـوازية ..جوابا على رسالتكم التي وردت الى شبكة األحـواز لالنترنت 
 

الشيخ مبارك الصباح ومن بعده اوالده و  الكعبي خزعل الكويتية في عهد الشيخ -ان العالقات األحوازية 
ح العربية االصيلة حتى نهاية الحكم العربي في وروية متميزة اتسمت بصفاء ونقاء الآانت عالقات عربية اخ

األحواز حين اقدمت قوات الغزو الفارسي في عهد رضا خان بالتحالف مع االستعمار البريطاني واحتالل األحواز 
ضمها الى المملكة الفارسية بقوة السالح واالحتالل وهو ضم قسري ضد تطلعات الشعب العربي  و1925عام 

 . وبماضية وحاضره ومستقبله وفي نضاله الوطني هعربيا بأصوله وبأرضه وتاريخوسيبقى  آان األحوازي الذي
 

 م تعرضت الى 1782 في عام ية الكويت-ولكن العالقات األحوازية 
 ، وذلك عندما احتدم القتال بين األحواز هزة مؤقتة وانتهت

والكويت في تلك الفترة عندما ساعد الكويتيين آل خليفة في 
احتالل البحرين واخراج آل مذآور منها الذين آانوا حلفاء األحواز 

. 
 

 م تجدد القتال بين األحواز والكويت ودارت 1783وفي عام 
 ، والتي استخدم معرآة بين الطرفين عرفت فيما بعد بمعرآة الرقة

األحوازيين في هذه المعرآة اسطولهم الكبير واتجهوا لمحاربة 
عندما وصل االسطول  رحمة الرحمنأهل الكويت ولكن شاءت 

احدى جزر ( من سواحل جزيرة فيلكا بالقرب الحربي األحوازي 
)  الضحولة –انحسار المياه ( آانت المياه في حالة جزر ) الكويت 

 االسطول األحوازي وبالتالي انسحابه الى حةمالمما اعاق حرآة 
، ولكن التاريخ الكويتي يقول ان الجانب الكويتي دخل المعرآة مع االسطول األحوازي واستفاد دون قتال األحواز 
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ن آانوا يستخدمون قوارب صغيرة سهلت لهم حرية الحرآة والمراوغة وتحقيق يتي الجزر حيث ان الكويمن حالة
 .جانب األحوازي االنتصار على ال

 

ولكن نحن نقول وهذا اجتهاد عسكري الن األحواز في وضع تحت االحتالل ووثائق األحواز التاريخية والسياسية 
منتشرة بين دول المنطقة وبريطانيا ، ولكن رؤيتنا لالمر ان التاريخ الكويتي يروي هذه الحادثة ويقول ان 

األحوازيين لكويت في معرآة الرقة ، فمن هنا نحن نستنتج ان  بأسطولهم الضخم لمحاربة ااوهاألحوازيين اتج
ن من يي في حالة جزر فكيف استطاع الكويتالمياهان ن بأسطول آبير وضخم وبالرغم من يتييآانوا يواجهون الكو

جانب من  ، اما وهم في قوارب صغيرة ، هذا من جانب اليهوا ق وآيف تسلالتغلب على االسطول االحوازي الضخم
فنعتقد ان األحوازيين ،  ان األحوازيين بالرغم من انهم في اسطول ضخم لم يتحرك الن المياه في حالة جزر خرآ

آانوا في اسطولهم آمن آان يقاتل وهو على قمة جبل ويواجه من هو في الوادي ، فالمسيطر عسكريا الموجود 
، من ذا دليل على عدم وقوع المعرآة اساسا  وهآة ومتحكم بها من جميع الجوانبفي قمة الجبل النه يكشف المعر

كويتيون بهذا  ، وفرح المن المنطقةانسحبوا  جزرالهنا نحن نرجح ان األحوازيين عندما حسوا بأنحسار المياه و
م الكويتيون ، ومع مرور السنيين قي يسبقه تخوفا آويتيا من المواجهة غير المتكافئة الذي آان، االنسحاب 

 ، الخيالوا سناريو المعرآة من ـ لهم بعد ان نسجا انتصارعدوهااجهة التي لم تحصل اساسا وومالتاريخ ونسبوا ال
وازي غير موجود حاليا اي انه رهن االحتالل الفارسي فليس هناك من يفند االمر ـالن الجانب االخر وهو األح

  .تاريخيا وعسكريا وآشف باطلها 
 

 أخوآم 
  آل سيد نعـمةسيد طاهر
 واز لالنترنتـلسياسي لشبكة األحالمستشار ا

 
18 / 12 / 2003  
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------------------------- 

 
 :ثابت الشروقي نص رسالة األخ 

 
 
From: "thabit mohd" <thabit98m@hotmail.com>  Add to Address Book 
To: al-ahwaz@al-ahwaz.com 

Subject: الشيخ خزعل 
Date: Wed, 17 Dec 2003 13:52:14 +0000  

 
السالم عليكم اخواني من بالد عربستان

لدي سؤال امتين اجابته من قبلكم
هل وقعت معرآة بني الشيخ خزعل وشيخ الكويت الشيخ مبارك الصباح او سامل

املبارك
عالقات بني الشيخ خزعل وشيوخ الكويت من اقوي العالقات االخويةعلمًا بأن ال

على
مر تاريخ ؟

ثابت الشروقي
مملكة البحرين

 الربيد االلكرتوني
thabit98m@hotmail.com 
alshrooqit@gdnpr.gov.bh 

 


