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 الزبيدي حسين محمد لدكتور: ابحث

 على الفيسبوك نصار الشيخ خزعل صفحة االستاذ:البحث مصدر
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  البحث عن وتعليق تمهيد

 االحوازي محمد قلم:ب

 أفاق مجلة في نشر وقد المشعشعين امارة عن الزبيدي حسين محمد للدكتور قيم بحث انشر ان لي يطيب

 العزيز االخ من للبحث المرفقة والصور. االحواز عن خاص عدد في 1981 سبتمبر/أيلول عدد في عربية

 عن النادرة النفائس من الرحمن تبارك تنتهي ال التي بذاخائرة اكرمنا الذي خزعل الشيخ نصار/  علي ابو

  .العريق وتأريخها االحوازية القضية

 المشعشعي فالح بن محمد المشعشعية الدولة مؤسس شخصية عن بالحديث الزبيدي الدكتور الباحث يبدأ

 .القريشي المكي العربي االصل ذو العراق جنوب من القادم

 مدرسة لدى الدينية العلوم ويتلقى جداً، فقيرة عائلة من كان انه حيث للحلة بالترحال حياته مسيرة يبدأ و

 للحويزة ذهب ان إلى العلم، صنوف شتى من ونهل ونبغ جداً  مميز بشكل علم كطالب واجتهد فيها، صوفية

 .العربية القبائل بعض مع بالتعاون هناك عربية دولة لتأسيس الكبيرة طموحاته لتحقيق

 الحربية الهزائم رغم طريقه ويواصل جداً  قوي تصميمة ان اال الكبيرة، احالمه وحجم مساره صعوبة ورغم

 لتشمل وتمددها الدولة تعزيز في واحفاده ابنائه ويتبعه ميالدية 1436 سنة عظيمة دولة ويبني البداية في

 من اجزاء وغرباً  جنوباً  والقطيف االحساء إلى شماالً " القلعة قنطرة" دزفول من االحواز واراض مدن جميع

 .شرقاً  عباس بندر فيها بما االحوازية الموانىء لكامل العراق

 حكامها مسيرة خالل من المشعشعيين المارة االساسية الدولة مالمح نشر في الزبيدي الدكتور الباحث يبدأ ثم

 اسباب أهم لنا يتكشف وهنا. منهم لكل المميزة والصفات منهم كالً  عهد في المميزة واالحداث وتعاقبهم

 على بعضهم وتقوي انفسه الحاكمة االسرة ابناء بين السيما الداخلية النزاعات خالل من الدولة اضمحالل

 في الصفوي شاه اسماعيل عهد في استطاعت التي الصفوية الدولة خصوصاً  احياناً  الفارسية بالدولة بعض

 الدولة فكانت واالختالفات المشاكل تعددت ثم العربي الحكم اعاد العربية القبائل تعاضد لكن الحويزة اسقاط

 .انتصارات وحتى ومؤامرات وقاع قمة بين

 وفي الماضية الستة القرون في االحواز في نشأت التي الدول اعظم من واحدة المشعشعية الدولة تبقى لكن

 وقلت واضحة غير كانت للدولة قرنين اخر في حكامها حكم تواريخ حتى ان فرغم ككل، العربية المنطقة

 االطماع من الدولة فيها حافظت مشرفة تأريخية ومعارك زاخر تراث لنا تركت لكن. عنها المعلومات

 لمنطقة االوروبي الغزو بداية مع العربي الخليج منطقة في الغزاة مع المعاهدات وعقدت والعثمانية الفارسية

 تأريخ عن واالستقصاء البحوث من لمزيد نحتاج وهنا. واستقاللها العربي نقاءها على لتحافظ العربي الخليج

 انهيار قبيل ظهرت العربي الخليج منطقة في شامخة دولة اول يكشفون وعرب احوازيين لباحثين الدولة هذه

 من اقل بعد و قرون، اربعة لقرابة فيه العثماني الحكم قيام نتيجة شقيق عربي كبلد العراق الجارة الدولة
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 الخالفة انهى الذي المتوحش التتري الغزو أمام 1258 سنة في المريع بغداد سقوط على الزمان من قرنين

 .العباسية

 والخالفات النزاعات عن باالبتعاد الماض دروس من االستفادة الحاضر في كاحوازيين فعلينا هنا ومن

 قادرة حديثة جديدة احوازية دولة امجاد العادة واضحة وطنية ثوابت على تقوم وطنية وحدة وتشكيل البينية

 اكثر منذ المستمر البغيض الفارسي االحتالل من وانقاذهم لهم الكريمة الحياة وتوفير المواطنين شمل لم على

 .سنة 90 من

 االحوازي محمد

20/6/2015 

 

 



4 
 

 



5 
 

 



6 
 

 



7 
 

 



8 
 

 



9 
 

 



10 
 

 



11 
 

 

 موقع كارون الثقافي)االحواز(اعداد:

.ahwaziculture.netwww  

http://www.ahwaziculture.net/
http://www.ahwaziculture.net/

