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 الحلقة الثانية
 

نصار أحمد الشيخ خزعل: بقلم   
  حرآة التحریر الوطني األحوازيقيادةعضو 

 
 انتقال الموروث التاریخي لوثائق األحواز إلى نصار أحمد الشيخ خزعل

 
أشرنا في الحلقة األولى عن آيفية إخفاء الوثائق من قبل المرحومين الشيخ أحمد والشيخ 

سمت الوثائق بين الشيخ  تق1970حسين وعندما انتقل الشيخ حسين إلى جوار ربه في العام 
أحمد وقسم منها تم إهدائها إلى جامعة البصرة من قبل المرحوم الشيخ حسين لغرض استفادة 

.الباحثين منها  
 

آنت أقرب األقرباء عما آان ینشره العم المرحوم الشيخ حسين ، وتواجدت معه طيلة مسيرة 
ان یخطه بقلمه األحوازي الشریف حياته رحمه اهللا وآنت أطلع على تلك الوثائق وواآبته فيما آ

.حرصا منه على عدم إغفال الحقائق للموروث األحوازي   
 

 انتقل إلى رحمته تعالى الشيخ أحمد الخزعلي ، وباتت الوثائق في حوزتي ، 1980وفي العام 
وفي بدایة الحرب العراقية اإلیرانية زارنا الدآتور سالم اآللوسي من دار الوثائق الوطنية في 

 وطلب منا تسليم جزءا من الوثائق لعرضها في معرض سيقام خصيصا لألحواز آأمانة ، بغداد
وحرصا منا على ضرورة اطالع الجماهير على هذه الوثائق فقد تم جردها وتسليمها للجنة 

.نسخة من جرد الوثائق محفوظة لدي .. خاصة باألمر   
 

المجوهرات وبعض مخلفات الشيخ عالوة على ذلك فقد طلب منا إعطائهم األوسمة والنياشين و
لقد آان الشيخ أحمد الخزعلي والعائلة تحتفظ .. خزعل مع ختم اإلمارة لعرضها في المعرض 

بتلك األوسمة في البنك العثماني وآان المرحوم الشيخ أحمد یدفع ثمن احتفاظ البنك بهذه 
زعل بوصوالت رسمية  ، المخلفات نيابة عن العائلة باعتباره الوآيل العام عن عائلة الشيخ خ

 واستمر 1964ثم انتقلت بعد ذلك إلى البنك المرآزي العراق وذلك بعد تأميم البنوك في العام 
.الحال وآنا بين الحين واآلخر نتفقد تلك المجوهرات واألوسمة   

 
 اتصلت بالبنك المرآزي العراقي لالطالع على األوسمة 1996عند عودتي للعراق في العام 

والسيف المرصع بالماس والذي آان قد أهداه قيصر روسيا للشيخ خزعل وبطلب والنياشين 
إذ أن جميع مقتنيات الشيخ خزعل سلبت .. رسمي آوني وریث للشيخ خزعل ، آانت المفاجأة 

من البنك المرآزي بصورة غامضة ، فراجعت رئاسة الجمهوریة في وفتها وتم استدعائي من 
!!ين أن خير اهللا طلفاح قد استولى عليها فتب.. قبل رئيس دیوان الرئاسة   

 
حتى أن محافظ البنك المرآزي ، آان خائفا من اإلجابة على طلباتي .. حقيقة أغرب من الخيال 

لكن صدیق عزیز علي تخرجنا سویة في الجامعة آان نائبا لمحافظ البنك المرآزي أطلعني .. 



ت بدهاء إهدائها للمتحف العراقي فسكت على مضض حتى أني حاول.. في حينها على الحقيقة 
..لكن الحياة لمن تنادي .. لغرض تحریك المسألة   

 
 سيطلع على آل األدلة الثبوتية من تإن آل ما ذآرته لكل من یقرأ شبكة األحواز لإلنتراني

مخاطبات بيني وبين دیوان الرئاسة والبنك المرآزي ودار األزیاء العراقي والمكتبة الوطنية 
.ثائق الخاصة بالو  

 
.. واستطاع .. آان األخ محمود مشاري أمينا عاما للجبهة العربية لتحریر األحواز في حينها 

وهذا أمر یجب أن نذآره للحقيقة واألمانة التاریخية تواقا لمعرفة مصير الوثائق والمخلفات 
تمكن األخ محمود مشاري من الحصول على آتاب من مكتب .. آون المسألة ليست شخصية 

بالسماح ) نسخة من الكتاب محفوظة لدي ( ت التحرر العربية التابع لرئاسة الجمهوریة حرآا
..هنا بدأت الكارثة .. لنا االطالع على الوثائق والمخلفات   

 
زرنا المكتبة الوطنية ومعنا آتاب مكتب الحرآات وآنت في وقتها رئس تحریر مجلة األحواز 

لسرداب الخاص بحفظ الوثائق العراقية ووثائق مع األخ محمود مشاري حيث تم أخذنا إلى ا
األحواز الخاصة بوالدي فصدمنا بالحالة التي یرثى لها في حفظهم بالوثائق وآانت وثائق 

على .. األحواز مبعثرة على األرض وقسم منها محفوظة في دواليب حدیدیة وغير مجرودة 
فقال بالحرف الواحد وآان اللقاء في الفور اتصلنا بالسيد سالم اآللوسي الذي تسلم الوثائق منا 

إنني أتأسف على استالم الوثائق ألنني لم أآن أعلم بأن الجهلة سيتعاملون معها بهذه .. مسكنه 
آما أخبرنا السيد اآللوسي بأنه حين استلم الوثائق من شقيقي وأخذها إلى المكتبة .. الصورة 

هل نحن بحاجة إلى .. ما هذه الزبالة .. حد الوطنية قال له مدیر المكتبة الوطنية وبالحرف الوا
والمصيبة األدهى أنه ليست فقط وثائق األحواز آانت تعامل بنفس !! أوراق أآثر مما لدینا 

تاریخ العراق منذ التأسيس وحتى آخر لحظة عند احتالل !! الطریقة بل حتى الوثائق العراقية 
..ثلة من الجهلة .. ق هؤالء هم القائمون واألمناء على الوثائ!! العراق   

 وأخبرته األمر فشكل قعلى الفور اتصلت بوزیر اإلعالم العراقي وقتها الدآتور همام عبد الخال
. لجنة لبحث األمر  

 
آما تم السماح لي بتصویر جميع الوثائق الخاصة بالملف .. وبدأت باستعادة وثائق العائلة 

لعراقية إلى آخر لحظة عالوة على تصویري األحوازي منذ فترة العهد الملكي وتأسيس الدولة ا
وغيرها ممن آانت تكتب عن .. المنار .. العراق .. األوقات .. لكافة الصحف العراقية القدیمة 

األحواز وخالفات رضا بهلوي مع الشيخ خزعل ودعم الصحف العراقية لموقف الشعب العربي 
.ع األحوازي تجاه أطماع إیران وما إلى ذلك من صلة بالموضو  

 
إن ما سننشره من حقائق المؤامرة على الشعب العربي األحوازي ، وسلخ األحواز عن الجسم 

!!هذا إن آان لدى البعض قليل من الحياء .. العربي سيضع آثيرین في دوامة الشعور بالذنب   
شعبنا الذي جرد من آل .. لدى الكثيرین دین في رقبتهم یجب تسدیده للشعب العربي األحوازي 

قه اإلنسانية آما جرد من حقه من استخدام ثرواته الطبيعية وحقه في العيش الكریم على حقو
جرد من آل شيء إال آرامته العربية التي مهما حاولت الحكومات .. أرضه الطاهرة حرا عربيا

 وحتى یومنا 1925الفارسية المتعاقبة طمس هویته لكنه بقي یناضل ویكافح ویجاهد منذ العام 
أو المصالح الدولية من حق شعبنا في استعادة ..  یسكت شعبنا اإلرهاب الفارسي ولن..هذا 

..حریته   
 



نحن من خالل نشرنا هذه الحقائق والوثائق والصور نسأل ملوك ورؤساء الدول 
ألم یحن الوقت لرد المعروف لشعبنا العربي األحوازي ؟ .. العربية   

وك ورؤساء وأمراء الدول العربية آما نطالب أصحاب الجاللة والسمو والفخامة مل
ولعلنا ونحن ننشر هذه الوثائق .. إدراج موضوع األحواز على الجامعة العربية 

یتذآرون موقف إمارتنا مع آافة الحكومات العربية وملوآها وأمرائها وآيف آانت 
.األحواز دوما تسعى لتنقية األجواء العربية وتساعدهم مادیا ومعنویا   

.أرضا وشعبا وحضارة األحواز عربية   
 

سيكون موضوع الحلقة الثالثة النزاع بين رضا بهلوي والشيخ خزعل وتخلي بریطانيا عن 
اتفاقاتها مع الشيخ خزعل وباقي األمراء العرب من خالل الوثائق والصحف العراقية والعربية 

ه وزیر التي نحتفظ بأرشيفها آامال ونذآر الشعب العربي من المحيط إلى الخليج بما قال
ليس لدینا أصدقاء دائمين وال أعداء دائمين صداقتنا وأعدائنا ( المستعمرات البریطاني تشرشل 

)حيث تقتضي مصالحنا   
   ..فذآر إن نفعت الذآرى 

 
 
 


