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  مصراعيهحرآة التحرير الوطني األحوازي تفتح ملف األحواز على
 

 الحلقة الثالثة
 

 بقلم نصار الشيخ خزعل
 
 

ة هي شرآة                     ع شرآة بریطاني ة تتب قبل الحرب العالمية األولى آانت آافة المستعمرات البریطاني
 .ي جوهرة التاج البریطانبما فيها الهند والتي آانت تسمى الهند الشرقية 

 
ذا                    ة في المستعمرات وله وات البریطاني عجزت الشرآة عن تمویل أعباء االنفاق على تواجد الق

 .قررت الشرآة اهداء المستعمرات الى الحكومة البریطانية 
 

م الشيخ مزعل بن            ما یهمنا باألمر هو الدخول مباشرة في صلب موضوع األحواز          ة حك  في حقب
ان شدید       جابر بن مرداو آان هناك عداء مكشوف      ا آ د الشرقية آم  بين الشيخ مزعل شرآة الهن

أن الشيخ مزعل  دینا ب وفرة ل ائق المت ى حد سواء ، وتشير الوث انيين عل داء للفرس والعثم الع
ي   د الشرقية خاصة ف د شرآة الهن ة وبالتحدی ة البریطاني از للحكوم نح أي امتي عارض بشدة م

 .آارون طلب الشرآة بمنحها امتياز النقل النهري في نهر 
 

ية أو          ادر فارس ن مص ال أو م ن الخي ا م جون قصص دید األسف ینس ع ش اب وم ن الكت ر م آثي
ل الشيخ مزعل  ة مقت ة حول حادث اریخ  .. بریطاني وا عن ت ر ممن آتب ذا شأن آثي ي ه أنهم ف ش

 .األحواز 
 

م              الوثائق فقط هي التي تكشف الحقيقة        احثين ل ال من آتب ، حيث أن الب  ، تلك التي غابت عن ب
ة الشيخ خزعل والتي حفظت           دى عائل ة المراسالت المحفوظة ل اء مراجع یجشموا أنفسهم عن
ائق             فيما بعد بمرآز دراسات الخليج العربي التابع لجامعة البصرة ، أو المرآز الوطني لحفظ الوث

ا السابقة من سلسة             ؤامرة   ( آما قلنا في حلقاتن ن نحاول الغوص        ) الم ذا األسلس ل ى ه ، وعل
ل شرآة          اآلن ف  ؤامرة من قب ل بم ي وثائق الشيخ مزعل فقط نود االشارة الى أن الشيخ مزعل قت

ل الشيخ   ام قت ي اي ع ال ف روي قصصا من نسج الخي ذي ی د الشرقية ، وليسأل الباحث ال الهن
ان عمر الشيخ خزعل             م آ ا بصدد                 .. مزعل وآ ة ألنن ات قادم ا اآلن لحلق ذا األمر جانب سنترك ه

ة وخدعوا شعب األحواز العربي ، ومع األسف                    تعریة ، وآشف زیف م      تهم العربي ن خدعوا أم
ر األحواز هو                            ل أمي ا ال ب ا ومعنوی ا وأدبي م مادی ا من وقفت األحواز معه الشدید مؤامرة أقطابه

 .سنثبتها بالوثائق ، وليرد علينا من یشاء .. الذي ثبت دعائم وتالحم الوحدة العربية 
 

ين الشيخ                 بعث لي أحد قراء شبكة األحواز      اك حروب ب  لألنترنيت رسالة یقول فيها هل آانت هن
ذا         .. تعجبت من هذا السؤال    !! خزعل والكویت    ل ه رة ودهشة أن من یسأل مث ا زادني حي ومم

اآم    ارك ح ين الشيخ مب ت ب ي آان ة الت ة الوثيق ى الرابط ع عل ه أن یطل ان الواجب علي السؤال آ
 !!الكویت وبين الشيخ خزعل أمير المحمرة

ان موقف            ث اذا آ رى م م العربي في األحواز لي ة الحك م ان عليه أن یتسلسل بالموضوع الى نهای
 .الشيخ خزعل من الكویت 



 ..تعمدنا أن تكون البدایة من هنا 
   )رسالة خطية من المرحوم الشيخ مبارك الصباح الى الشيخ خزعل( 

ع  م األفخم عالي الهمم معز السلطنه حضرة حميد الشي   ان األخ الشيخ خزعل      سردار ارف ر نوی مي
 خان المحترم دام عزه

م                  بعد الدعاء لدوام وجودك وعزك وعن أخيك من فضل اهللا ودوام وجودك في خير وسرور جعلك
ع بأنظارآم                   دیكم وتشرفون الجمي ذا ل ك سعيد األمل مع ه اب في مرآب اهللا آذلك نقدم لدولتكم آت

ز والسرور ربن  ال الصحة والع تكم بكم امية ودول ذ  الس ذا وألخ ده ه نين عدی ك س ا بحيات ا یمتعن
دنا              بشا ة مع ابالغ سالمنا ول أمول دوام المحب ه الم ة االخوی ذه النميق ئر صحتكم بادرنا بترقيم ه

ز                        د العزی ل ایادیك وعب د یقب والد جابر وسالم یسلمون وخادمك حم ا ل ه ومن عبد الحميد واخوان
 وعبداهللا الصميط وآافة رفاقتك یهدون السالم ومزید االحترام 

 . خویة وطال اهللا بقائك بالعز والشرف ه ید األضيومهما یبدو من أمر تق
 مبارك الصباح
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 مكتوب تحت الرسالة 
أمر بارساله                  بطيه خط خادمك عبد العزیز السالم مفتوح من بعد ما تشرفوه بأنظارآم السامية وت

 اليه 
د        سنشير هنا الى أمرین بسيطين موثقين برسائل من أمير البحرین رحمه ا            هللا ومن یوسف أحم

ارك       يخ مب ل والش يخ خزع ين الش ة ب ائل المتبادل ى الرس ير ال ا سنش ري ، آم انو والدوس ن آ ب
 !!والشيخ سالم والشيخ عبد اهللا السالم ليطلع العالم بأسره من وقف مع من 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ر األحواز     تجمع الشيخ خزعل    الصورة   • ز       أمي د العزی ك عب ك الشعودیة     والمل ابر الصباح     مل  والشيخ ج
  في مؤتمر الكویت مع السير برسي آوآس وثلة من الضباط االنكليزامير الكویت



 
 
 
 

ان موقف    ... لكن  !! التاریخ یقول المرحوم عبد العزیز بن سعود آان یرید ظم الكویت له       اذا آ م
ز بن سعود سيطلع                     األ د العزی حواز من لم الشمل العربي وحل النزاع بين الكویت والمرحوم عب

ائق      ة بالوث ن الحقيق احثون ع ل الب اة       آ ة بوف ائل التعزی ت رس ف آان احثون آي يطلع الب ، وس
م الشيخ سالم                .. المرحوم الشيخ سالم ترسل الى الشيخ خزعل         ذي ثبت حك الم من ال سيطلع الع

ت  ي الكوی عودیة    س.. ف ين الس زاع ب ل الن رین لح ؤتمر البح ائق عن م ره بالوث الم بأس يطلع الع
 .والكویت ، وآيف أنهى هذا الخالف الشيخ خزعل 

 
ؤتمر                سيطلع العالم العربي بالوحدة التي ارادها الشيخ خزعل بين األحواز والكویت والبصرة وم

ب   ب النقي يد طال ارك والس ت بحضور الشيخ خزعل والشيخ مب دآتور (الكوی ال صدقا ال د ق  لق
تان       ارة عربس ي ألم اریخ السياس وم بالت ه الموس ي آتاب ار ف دالقادر النج طفى عب الة ) مص رس

ة في                 :  یقول النجار     ..ماجستير من جامعة القاهرة    ذا االتحاد ان أنشيء لتكونت دول در له و ق ل
 .من أغنى دول العالم ولما خسر بعدها العرب عربستان رأس الخليج 

 
 !!العالم بأسره عن مؤتمر المحمرة وترسيم الحدود بين العراق والسعودیة سيطلع 

 !! من ل الشيخ خزعل عن عرش العراق وبضغوطسيطلع العالم لماذا تناز
سيطلع العالم العربي ومن خالل الصحف الرسمية قبل وبعد نهایة الحكم العربي في األحواز عام                

1925  
 . لكي العراقي ما یخص األحواز منه سيطلع الجميع على أرشيف البالط الم

 سيطلع العالم لماذا دعمت المملكة العراقية رضا بهلوي وتخلت عن الشيخ خزعل 
 . هدفنا اثبات الحقيقة المرة وآشف المتآمر

 
آمر                    سيرى عالمنا العربي ومثقفنا العربي والباحث العربي عن حقيقة من الذي ظلم من ؟ ومن ت

  !!األبي على األحواز وشعبها الحر 
 ونتمثل بقول الشاعر العربي 

  القربى أشد مضاضة على       النفس من وقع الحسام المهندووظلم ذو
 

 فان حرآة التحریر الوطني األحوازي تحتفظ بكافة أعداد مجلة العمران المصریة .. للعلم فقط 
 . والتواقيع راجعوا شبكة األحواز لألنترنيت فستبدأ الشبكة بنشر أصل الوثائق باألختام

راجعوا الصور التاریخية التي تثبت بأن حرآة التحریر الوطني األحوازي تملك أرشيف األحواز               
 .وآنا وما زلنا وسنيقى أمناء وأوفياء ألبناء شعبنا العربي األحوازي آامال 

 
ر البحرین              ارك وأمي ين الشيخ خزعل والشيخ مب ة ب ة نص الرسائل المتبادل ، في الحلقة القادم

بدأ من هذه الواقعة ألهميتها ، والدور الذي لعبته امارة األحواز من أجل وحدة الصف العربي                سن
 .لنكمل سلسلة المؤامرة 

 
 
 


