تعرف على قطر االحواز

 4000ق م شهد أقلیم األحواز میالد إحدى أقدم الحضارات البشریة،
وهي الحضارة العیالمیة السامیة.
 2320ق م استولى العیالمیون على مدینة أور عاصمة المملكة
األكادیة.
 2095ق م غزا الملك البابلي حمورابي أرض عیالم وضمها إلى
مملكته.

 1160ق م فتح الملك العیالمي (شوتروك ناخونته) أرض بابل ،حیث
استولى على تمثال مردوك أكبر آلهة بابل ،ومسلة حمورابي التي عثر
علیها الفرنسیون مع آثار قیمة أخرى في مدینة السوس عام  1901م.
 640ق م الملك اآلشوري ( آشور بانیبعل) أطاح بالدولة العیالمیة.
 550ق م غزو األحواز على ید األخمینیین (هخامنشی).
 331ق م خضوع األحواز لحكم االسكندر األكبر المقدوني ،بعد
هزیمة األخمینیین(هخامنشي).
 311ق م قیام السلوقیین ببسط سیطرتهم على األحواز.
 221م غزو األهواز على ید الملك الساساني (سابور األول).
 637م فتح أراضي األحوازیة على ید المسلمین العرب ،بقیادة أبي
موسى األشعري.
 1258م إحتل الغزاة المغول أقلیم األحواز ،بعد أن تمكنوا من اإلطاحة
بالخالفة العباسیة في بغداد ،ومن ثم خضع األقلیم لدولة الخروف
األسود.
 1436م قیام الدولة المشعشعیة العربیة بزعامة محمد بن فالح ،والتي
حافظت على وجودها نحو ثالثة قرون ،بین الدولتین اإلیرانیة
والعثمانیة ،وتمكنت في بعض الفترات من بسط سیطرتها على أجزاء
كبیرة من إیران بما فیها بندرعباس وكرمنشاه ،وأقالیم في العراق بما
فیها البصرة وواسط ،باإلضافة إلى االحساء والقطیف.
 1509م احتالل الحویزة عاصمة المشعشعیین على ید الشاه إسماعیل
الصفوي ،إال أن اندالع الثورات العربیة األحوازیة ضد الحكم

الصفوي أرغم الشاه إسماعیل على االعتراف بالحكم المشعشعي على
األقلیم.
 1541م هزم الجیش المشعشعي القوات العثمانیة التي حاولت احتالل
األقلیم ،بعد تمكنه من احتالل بغداد والبصرة.
 1589م تولى حكم اإلمارة مبارك بن مطلب  ،والذي یعتبر فترة
حكمه العصر الذهبي للدولة المشعشعیة حیث تمكن من بسط سیطرته
على كافة أنحاء األحواز ،بعد طرد القوات المعادیة من هناك.
 1609م تحالفت اإلمارة المشعشعیة مع البرتغالیین دون أن تخضع
إلرادتهم.
 1625م هزمت القوات المشعشعیة بمساعدة الدولة العثمانیة ،جیش
شاه عباس الصفوي.
 1639م اعترفت الدولتان الصفویة والعثمانیة بموجب معاهدة مراد
الرابع باستقالل اإلمارة المشعشعیة.
 1694م استولى فرج هللا بن علي المشعشعي على البصرة وضمها
إلى إمارته.
 1732م احتل نادر شاه االفشاري األقلیم وقتل أمیرها محمد بن عبد
هللا المشعشعي .وتزامنا مع ذلك أخذت إمارة بني كعب تبرز على
الساحة ،بعد أن تمكن أمراؤها من مد نفوذهم في بعض مناطق
األحواز.
 1747م إستولى مطلب بن عبد هللا المشعشعي على الحویزة ومن ث ّم
فرض سیطرته على مدن أخرى في اإلقلیم ،مما أجبر الدولة االفشاریة
على االعتراف رسمیا بسلطة المشعشعیین في الحویزة.

 1757م الشاه كریم خان الزندي غزا األحواز ،واستولى على بعض
مدنها ،ولكنه فشل في نهایة المطاف في إخضاع اإلمارة الكعبیة.
 1765م هزیمة التحالف اإلیراني العثماني البریطاني (شركة الهند
الشرقیة) أمام قوات األمیر سلمان بن سلطان الكعبي الذي یعد قائدا ً
عربیا ً فذّا ً في عصره حیث تمكن من إلحاق الهزیمة بالدولتین اإلیرانیة
والعثمانیة في آن واحد  ،ومن ثم أرغم القوات البریطانیة على
االنسحاب من ساحة المعركة.
 1821م وقعت الدولتان اإلیرانیة والعثمانیة على معاهدة أرضروم
األولي و تقسیم األقلیم.
 1837م غزت القوات العثمانیة مدینة المحمرة واحتلتها  ،ومن ث ّم
استولت على كافة انحاء األحواز.
 1847م تخلت الدولة العثمانیة عن المناطق التابعة لها في األقلیم ،
عرفت باسم معاهدة أرضروم الثانیة.
بموجب اتفاقیة أخرى ُ
 1857م إعترف ناصر الدین شاه القاجاري رسمیا ً بإستقالل المحمرة
على أنها إمارة وراثیة لها سیادتها وقوانینها الخاصة.
 1888م فتح نهر كارون في األحواز للمرة األولى أمام المالحة
الدولیة.
 1897م إغتیال األمیر مزعل بن جابر الكعبي ،واستالم شقیقه األمیر
خزعل الحكم في األحواز  ،والذي تحالف مع بریطانیا حفاظا ً على
استقالل إماراته من الدولتین اإلیرانیة والعثمانیة.
وقد لعب دورا ً بارزا ً في أحداث الربع األول من القرن الماضي .قال
عنه أمین الریحاني في كتابه (ملوك العرب)( :إنه أكبرهم سنا بعد

الملك حسین (شریف مكة) ،وأسبقهم إلى الشهرة ،وکذلک أعظمهم إلى
الكرم).
 1902م وعدت بریطانیا األمیر خزعل رسمیا ً بأنها ستقف في وجه
أي هجوم أجنبي یستهدف إمارته.
 1907م وقعت بریطانیا وروسیا القیصریة على معاهدة قسمت إیران
إلى ثالث مناطق نفوذ ،بریطانیة وروسیة ومحایدة  ،إال أن األحواز
لم تذكر في إطار تلك التقسیمات  ،حیث أنها أعتبرت إمارة عربیة
مستقلة.
 1908م اكتشاف البترول في األحواز-مسجد سلیمان .
 1910م منحت بریطانیا األمیر خزعل لقب (سیر)
ووسام  ))K.C.I.Eومن ثم أوسمة وألقاب أخرى.
 1914م ساهم اندالع الحرب العالمیة األولى في تعزیز النفوذ
البریطاني في األحواز  ،وبالتالي فقد ساعد على تدعیم مكانة األمیر
خزعل واستقالل إمارته .ودخلت القوات البریطانیة میناء عبادان
للحفاظ على المنشآت النفطیة.
 1915م حرضت الدولة العثمانیة العشائر العربیة المناوئة لخزعل،
وأهمها بني طرف  ،وربیعة ،وبني الم ،على الخروج علي حكمه،
وإعالن الجهاد ضد القوات البریطانیة المتحالفة معه مستغلین العاطفة
الدینیة لتلك العشائر بإعتبار العثمانیین مسلمین واإلنجلیز ال یدینون
باإلسالم.
 1917م انتصار الثورة البلشفیة في روسیا دفع بالقوى الغربیة
وخاصة بریطانیا إلى تغییر استراتیجیتها تجاه المنطقة  ،حیث أخذت
تتخلى شیئا ً فشیئا ً عن دعمها الستقالل إمارة األحواز لصالح كیان

إیراني قوي وموحد یشكل حاجزا استراتیجیا أمام الشیوعیین الروس
ومحاوالتهم الوصول للمیاه الدافئة.
 1921م إعالن فشل جهود الشیخ خزعل للفوز بعرش العراق.
 1922م في إطار مساعیه للتصدي لمحاوالت رضا خان البهلوي
(والد الشاه السابق) ،السیطرة على األحواز  ،تحالف الشیخ خزعل مع
العشائر البختیاریة المناوئة لرضا خان.
 1924م أعلن الشیخ خزعل مقاومته لسیاسات رضا خان التوسعیة،
فقام بعرض قضیته على (عصبة األمم)  ،وطلب من علماء الدین في
النجف إصدار فتوى بتكفیر رضا خان الذي كان یشتهر بعدائه لإلسالم
والعرب.
 1925م إحتل رضا خان األحواز عسكریا ً ونقل الشیخ خزعل لألسر
في قلعة طهران  ،حیث وضع تحت اإلقامة الجبریة  ،ومن ثم فرض
سیطرته على األحواز .
 1928م إندلعت إنتفاضة شعبیة في منطقة الحویزة  ،بقیادة الشیخ
محي الدین الزئبق الذي تمكن من السیطرة على المنطقة ألكثر من
ستة أشهر.
 1936م قُتل الشیخ خزعل مسموما ً بأمر من رضا خان في األسر
على ید الطبیب المشرف علیه في سجنه بقلعة طهران.
 1940م اشتعلت انتفاضة كبیرة شاركت فیها قبائل عربیة ،وعلى
رأسها قبیلة بني كعب بزعامة الشیخ حیدر بن طالل.
 1941م إحتلت القوات البریطانیة األحواز إبان الحرب العالمیة الثانیة

أهم الثورات واالنتفاضات في األحواز

-

1925م ثورة الغلمان بعد اقل من ستة اشهر على دخول قوات
االحتالل اإلیرانى لألحواز انتفض جنود والعسكریین التابعیین لحرس
شیخ خزعل بعد اعتقاله واقتیاده أسیرا ً إلى طهران .وتم االستیالء على
مدینة المحمرة لفترة وجیزة وهرب عدد من الجیش اإلیرانى وهذا ما
جعل الحكومة اإلیرانیة تلجأ إلى قصف المدینة بالمدفعیة ،مما مكنها
من إخماد الثورة .ومن ابرز قادة تلك الثورة الشهید شلش سلطان.
وشاركت القوات البریطانیة فى ضرب المنتفضین فى المحمرة
"جزیرة شلحة" إلخماد الثورة.
1928م ثورة الحویزة انتفض أبناء األحواز ضد الممارسات
الشوفینیة الفارسیة الهادفة إلى محو الثقافة والهویة العربیة وكانت
شرارة تلك االنتفاضة هى حین باشرت السلطات اإلیرانیة بنزع
السالح من أبناء شعبنا وفرض الزى "اللباس" الفارسى بالغصب على
الرجال والنساء والبدء بمصادرة األراضى العربیة .قاد تلك االنتفاضة
الشهید محیى الدین الزیبق واستطاع بثورته تحریر المنطقة الشرقیة
من األحواز "فى مناطق البسیتین والحویزة "....وشاركت النساء فى
تلك الثورة وشكلت حكومة استمرت ستة اشهر.
1936م ثورة بنى طرف ثار أبناء األحواز ضد سیاسات االحتالل
فى منطقة الخفاجیة وما حولها وشاركت كثیر من القبائل العربیة فى
الثورة على النظام البهلوى وممارساته العنصریة ضد العرب آنذاك..
وقامت السلطات اإلیرانیة آنذاك باعتقال رؤساء القبائل ودفنت 16
شیخا وهم أحیاء لكى تزرع الخوف والرعب فى قلوب األحوازیین.
فى نفس العام قد قتل الشیخ خزعل الكعبى فى أسره فى طهران على
ید جالوزة النظام البهلوي.

1940م ثورة بنى كعب " الدبیس" " ثورة الشیخ حیدر بن طالل-
"الطلیل"" ثار أبناء األحواز دفاعا عن كرامتهم ودفاعا عن عروبتهم
و شاركت فیها قبائل أحوازیة عدیدة وعلى رأسها قبیلة كعب فى منطقة
المیناو بقیادة الشهید الشیخ حیدر الكعبى رفاقه ومن هنا سمیت بثورة
الشیخ حیدر .واستشهد فى تلك الثورة العدید من أبناء شعبنا فى میدان
المعركة أو شنقا بعد إلغاء القبض علیهم ومن قادة تلك الثورة الشهداء:
مهدى بن على ،داوود الحمود ،بریج شیخ خزرج وكوكز بن حمود.
1943م ثورة الغجریة ثار أبناء األحواز حین اشتد الظلم والقهر
ضدهم المتمثل بالقتل واالعتقاالت بهدف قتل روح الثائرة والقضاء
على التمرد المستمر ضد الوجود الفارسى المحتل فى األحواز من قبل
أبناء األحواز األشاوس .قاد تلك الثورة الشهید جاسب بن الشیخ خزعل
الكعبى وتحالفت معه كثیر من القبائل العربیة ولم تهدأ الثورة حتى
استخدمت القوات اإلیرانیة الطائرات إلخماد االنتفاضة .واستطاعوا
األحوازیین بإلحاق األضرار الجسمیة فى الجیش اإلیرانى فى األرواح
والممتلكات ومنها إسقاط طائرة "سمتیة" إیرانیة التى استخدمت
للقضاء على الثوار األحوازیین.
1944م الحركة الشیخ عبدهللا الشیخ خزعل انتفض أبناء األحواز
بقیادة الشیخ عبدهللا بن الشیخ جاسب الشیخ خزعل ضد التواجد
اإلیرانى من اجل استرجاع الحقوق المفقودة وردا على السیاسات
المتبعة ضد أهالى األحواز .واستطاعت القوات اإلیرانیة إخماد الثورة
والقضاء على المنتفضین.
1945م ثورة بنى طرف انتفض أبناء شعبنا وامتدت هذه االنتفاضة
وشملت كثیر من القبائل العربیة واستطاعت القبائل السیطرة على كثیر
من القرى والمخافر ودامت الثورة بضعة اشهر .سیرت لها الحكومة

جیشا كبیرا حشدته فى مختلف الثكنات العسكریة واستخدمت طائرات
للقضاء على المنتفضین بقصف القرى والتجمعات السكنیة و حرق
البیوت وابادة المزارع .وبعد إخماد الثورة على ید الجیش اإلیرانى
قامت السلطات اإلیرانیة بإبعاد أكثر من  1500عربى من أبناء
المنطقة إلى الشمال مشیا ً على األقدام فى الجبال والودیان الوعرة و
مات معظمهم جوعا ً وعطشا ً وتعباً.
1946م ثورة الشیخ مذخور الكعبى انتفض أبناء األحواز ضد القوات
الفارسیة وانطلقت هذه المرة من مدینة عبادان وقاد تلك الثورة الشهید
الشیخ مذخور الكعبى وتمكن الثوار من السیطرة على تلك المناطق
لفترة وجیزة .وارتكبت القوات اإلیرانیة مجازر بحق األحوازیین فى
المنطقة وسیطرت على الوضع.
1946م ثورة عشیرة النصار ثار ابنا شعبنا العربى األحوازى فى
عام  1946ضمن سلسلة من الثورات واالنتفاضات بهدف إزالة الظلم
واألذى الذى لحق بأبناء شعبنا جراء االحتالل اإلیرانى لألحواز
وسیاساتهم العنصریة التى تستهدف الكیان العربى فى المنطقة ولكن
السلطات القمعیة قمت تلك االنتفاضة و أعدمت الكثیر من أبناء شعبنا
العربى األحوازي.
1949م ثورة الشیخ یونس العاصى انتفض أبناء شعبنا العربى
األحوازى فى منطقة البسیتین والخفاجیة والحویزة بقیادة الشیخ یونس
العاصى و استطاعوا الثوار بهزیمة القوات العسكریة اإلیرانیة فى تلك
المنطقة و شكل شیخ یونس العاصى دولة باسم "مملكة عرب الشرق"
ودامت ستة اشهر .ولكن الحكومة اإلیرانیة سیطرت على المنطقة بعد
ستة اشهر وقضت على االنتفاضة وإنجازاتها أنذلك.

1979م مجزرة المحمرة :كان الشعب العربى األحوازى دور مهم
فى اندالع وانتصار ثورة الشعوب لعام 1979فى إیران حیث مشاركة
الشعب العربى األحوازى وقواه المناضلة شلت عملیة اقتصاد إیران
بعد ما توقف استخراج النفط من األحواز بسبب االضطرابات
واالحتجاجات ضد النظام البهلوي ،وكان الشیخ الخاقانى القائد الروحى
لألحوازیین فى تلك الفترة عالقات واتصاالت مع الخمینى قبل مجیئه
إلى إیران بهدف تنسیق العمل لإلطاحة بالنظام البهلوي .وبعد انتصار
ثورة الشعوب ,استبشر األحوازیون والشعوب األخرى فى إیران خیرا
بقدوم النظام الجدید نظرا للوعد التى قطعها الخمینى لشیخ الخاقانى
بإعطاء الشعب األحوازى حقوقهم الكاملة بما فیها الحكم الذاتي .فشكل
الشیخ الخاقانى وفدا و معه أربعین شخصیة أحوازیة لزیارة الخمینى
بعد مجیئه و استقراره فى قم بهدف تقدیم التبریكات بمناسبة انتصار
الثورة وتذكیر الخمینى بالوعود التى قطعه على نفسه لشعب
األحوازي .تفاجأ الوفد األحوازى عند وصوله إلى قم حیث نكث
الخمینى كل وعوده ورفض التحدث مع الخاقانى باللغة العربیة لغة
القران .وبعد أیام من زیارة الوفد األحوازى قام النظام اإلیرانى
بمجازر فى مدینة الخفاجیة واألحواز والمحمرة راح ضحیتها المئات
من الشهداء والمئات من الجرحى وآالف من المعتقلین والهاربین.
1985م اندلعت انتفاضة عارمة فى أنحاء األحواز احتجاجا على
تصریح على اكبر هاشمى رفسنجانى فى صحیفة "اطالعات" اإلیرانیة
أهان العرب األحوازیین بتلك المقالة بوصفه عرب األحواز بأنهم
"كواولة" "غجر" .وقمعت القوات القمعیة اإلیرانیة تلك المظاهرات
السلمیة احتجاجا على المقال بقسوة وذهب ضحیتها العشرات من
الشهداء والجرحى والمئات من المعتقلین والمشردین.

2002م انتفاضة دیسمبر اندلعت انتفاضة شعبیة فى أنحاء األحواز
احتجاجا على البطش واإلرهاب وفجر تلك االنتفاضة قیام السلطات
اإلیرانیة بمداهمة البیوت والمحالت العربیة بهدف مصادرة األطباق
الالقطة للفضائیات وأشرطة الفیدیو واألقراص المضغوطة "الـ سى
دي" .واستمرت تلك االنتفاضة أكثر من أسبوعین وسقط العشرات
الشهداء والجرحى والمئات من المعتقلین.
2005م  15نیسان جاءت هذه االنتفاضة استمرارا لالنتفاضات
والثورات األحوازیة السابقة لطرد االحتالل اإلیرانى وكانت شرارة
االنتفاضة هذه المرة هى سند صادر من مكتب رئاسة الجمهوریة
اإلیرانیة فى فترة حكم محمد خاتمى وتحمل توقیع مستشار خاتمي،
محمد على ابطحى وموجهة إلى منظمة التنمیة والتخطیط "دكتور
نجفي" ووزارتى االستخبارات والزراعة ،مفادها تهجیر ثلثى العرب
من المنطقة واستبدالهم بغیر العرب من الفرس وأتراك األذربیجانیین
بفترة عشرة سنوات وتغیر ما تبقى من أسماء المدن واألحیاء والقرى
من العربیة إلى الفارسیة ..وفى یوم الخامس عشر من ابریل-نیسان
لعام  2005خرجت مظاهرات عارمة احتجاجیة وتصدت لها
السلطات االیرانیة واستخدمت االسلحة الناریة والغازات المسیلة
للدموع رغم سلمیة المظاهرة .وتطورت المظاهرات الى اعمال مختلفة
بعد قمعها من قبل النظام االیرانى واخذت طابعا عسكریا احیانا
استهدفت المؤسسات العسكریة واالمنیة االیرانیة واعتقلت السلطات
االیرانیة فى خالل العام االول اكثر من  22الف احوازیا واعدمت
عدد منهم على المأل.

تنوية  :بما اننا نؤمن بان التسمیة للقطر هي االحواز قمنا بغییر تسمیة
االهواز التي جاءت فى تحقیق (مجموعة کنز المعلومات
الثقافیة) وجب التنویة
المصدر:
(مجموعة کنز المعلومات الثقافیة)
االعالمي االحوازي حسن راضي

