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 المقدمة 
 

تحديدا من الضفة الشرقية من شط العرب حتی نهر جاقين و إبتداء من الشمالو في الساحل الشرقي من الخليج العربي
الممتده علی طول جبال زاجرس المکونه في الجنوب حيث الحدود الطبيعية مع اقليم بلوشستان. باإلضافة إلی الحدود 

عشرون ضعف مساحة من ألف کيلومتر مربع )اکثر ٢١٠علی مساحة و الخليج العربي و الفاصل الطبيعي مع الفرس 
 إماراتو  قد أقامت هذه القبائل دوال  و  بعده و  في إبانه و  اسر سكنت منذ القدم قبل الفتح اإلسالمي و  توجد قبائٌل عربية   ( لبنان

المنطقة الوسطی و اإلمارات تلك اإلمارات التي قامت في المنطقة الشمالية الغربية لألحواز و  الدولمن أشهر هذه و
دوٌل أخرى في المنطقة المسماة الجبال و کذلک تکونت إمارات و كذلك في جزيرة هرمز في الجنوب.و )أبوشهر( 
  إمارات متأخرة.و هي حكومات ( وشيبكوه)المنحدرة 

 

 
 

منذ منصف القرن التاسع عشر الى نهاية الربع االول اطاحت بدولها و الفارسية قد احتلت تلک االمارات بيد أن الدولة 
  من اإلضطهاد. العراق فرارا  و  كثير من أهلها إلى الساحل الغربي للخليج العربي مما أدی إلی رحيل من قرن العشرين 

مليار برميل من   ١١٧فيها اکثر من  و  ها النفط والغازمنو  تعتبر األحواز من اغنی بالد العالم من حيث الثروه الطبيعيةو
تريليون متر  ٢٥فيها اکثر من و ای المخزون الثالث فی العالم  (الخام العالمي  النفط احتياطيمن  %١٠النفط الخام )

الزراعة و  من احتياطی غاز العالمي( أي المخزون الثانی في العالم بعد روسيا. إضافة إلی المياه   %١٤مکعب من الغاز )
اراضيها الخصبة حيث تقدر مياهها و  مياهها العذبة و  مع إنها تقع في منطقة جافه في العالم إال انها تعرف بکثرة انهارها

کل هکتار )ة المائية بأکثر من خمسة ماليين هکتار ارضيها القابلة للزراعو مليار متر مکعب ٤٠الجارية أکثر من 
 مربع(.  مترعشرة آالف  يعادل

مع صعوبة  و السيادةو التاريخو الشعبو في هذا المقال نسعی إلی تعريف مقومات الوطن األحوازي من حيث األرض 
ت أوسع حول هذه  يوفقنا في دراساو  يسدد خطاناو تجميع مثل هذه األمور الحساسة آملين بأن يوفقنا اهللا في مسعانا 

 األمور في المستقبل. 
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 التسمية
 

منذ القرن الثالث   (قارون) دلتا نهر كارونو  العثمانيون اسم عربستان على منطقة الخليج العربي الشماليةو  اطلق الفرس
منافستها البيزنطية إمارات عربية قديمة حافظت و فقد كان في االمبراطورية الفارسية كما كان في جارتها  . الميالدي

الغساسنة في و  األنباطو كما أطلق الرومان على إمارات تدمرو إرتبطت معها بروابط السيادة اإلسمية.و على إستقاللها
اي ارض  ، العثمانيين ايضا اسم عربستانو أطلق الفرس ديار الشام اسم الواليات العربية في االمبراطورية الرومانية.

 العرب، على شمال الخليج حيث تقطن القبائل العربية. 
يصنفونها جزء من و إخوتهم في الوطن العربي يطلقون علی هذه البقعة اسم األحوازو غير أن العرب سكان المنطقة
األحواز جمع . فلسطين و مصرو إليمنو الجزائرو الشام و العراق و الكويتو البحرينو بالد العرب كما يصنفون نجد

العرب يستعملون هذا اللفظ داللة و التملك. و  بمعنی الحيازةو  حاز ،اصلها في اللغة العربية مصدر لفعلها ( وحوز)كلمة 
 بين حدودها فاستحقها دون منازع و  يشيرون بذلك إلی األرض التي اتخذها نفر او اكثرو  على تمليك االرض دون سواها

كما كانوا يعدونها ايضا داللة علی التبعية اإلدارية او السياسية او العشائرية بالنسبة للقبائل او الحواضر او اإلمارات 
 أطلق هذا اإلسم منذ زمان فتح اسکندر المقدوني لألحواز.  . احواز البصرةو  احواز تميمو  فيقال حوز فالن

إلنعدام حرف الحاء و  اصلها حوز العربيةو  جمع لكلمة هوزاما اسم األهواز، فيقول عنه ياقوت الحموي في معجمه انه  
السهولة في و  نطقها بالهاء فقد لفظ الفرس األهواز بدل األحواز ثم تلقفها منهم العرب فقلبت بحكم الكثرةو  في لغة فارس

 كلمة هوز ليس لها اي اصل في اللغة الفارسية. و اإلستعمال إلی األهواز
تحرير المناطق العربية من سلطة اإلمبراطورية الساسانية فأطلق العرب علی القطر اسمه و اما بعد الفتح االسالمي 

 . (سوق األحواز) ميزوا حاضرة األحواز عن عاصمته بان اطلقوا عليها اسم و األحواز( )العربي الصحيح  
 دواوين الشعر و التاريخ لكن اسم األهواز ظل لسهولة استعماله. اإلسم الشائع علی االلسن. فسميت المنطقة في کتب 

إلحاقه و  تحريرهو  للقطر منذ فتحه ظل اسم )احواز البصرة( اسما و  تارة أخری باألهوازو كتب األدب تارة باألحواز و
تعرض الوطن العربي للغزو األجنبي في اوائل  . حتی زوال الدولة العباسية م٦٣٩بامارة البصرة بعد تمصيرها عام 

غزا و غزاه األتراك العثمانيون من الشمالو ا الفرس العراق من الشرق القرن السادس عشر الميالدي. حيث غز
شمالي الخليج العربي و  من جهتي شرقي شط العرب  .لكنهم قوبلوا جميعا و  البرتقاليون ثم الهولنديون والبريطانيون الخليج 

 . ناطق العربية األخریفشلوا ألكثر من مرة في احتالل هذه المنطقة العربية فيما احتلوا الم و بمقاومة عربية ضارية
من جديد. اسم عربستان علی األحواز ثم قلدهم  ، األتراكو  في هذه الفترة المظلمة من تاريخ العرب اطلق الفرس

لعدو مشترك تمرد علی امبراطوريتيهما اإلستعماريتين  المستعمرون الغربيون لكن التسمية. هذه المرة. كانت تمييزا
من اكبر الدول االستعمارية  كما انها کانت اعترافا . ض الدولة العباسية العربيةعلی أنقاو التين قامتا في أرض العرب

حطمت اساطيلها. فتسمية عربستان كانت. و بقوة جديدة في منطقة الخليج العربي إستطاعت صد جيوشها عن ارضها
 العثمانيينو امبراطوريتي الفرسوقفت صامدة أمام و لسلطة عربية فعلية حافظت علی استقاللها  في النتيجة. وصفا 

ظل اسم عربستان إذن يرمز   .قوية علی شواطئ الخليج العربي و  ضد التوسع اإلستعماري الغربي كدولة عربية مستقلةو
تمنح اإلمتيازات حتی بدأ التوسع و  ظلت اإلمارات األحوازية حكومات مستقلة تعقد المعاهداتو اإلستقاللو إلی القوة 

إلی أن تم باإلحتالل العسكري  ر المطاريش في ابوشهركوم باحتالل امارة آل مذ١٨٤٢الفارسي نحو الجنوب عام 
فبعد اإلحتالل اعلنت حكومة فارس عن تغييرها   .م١٩٢٥الفارسي إلمارة المحمرة إحدی اقوی اإلمارات األحوازية عام  

 بوشهر ،مثل خوزستان ، ابدلته بأسماء أخری فارسية جديدهو  إلسم عربستان الذي اطلقته هي علی هذا القطر العربي
معنی خوزستان ارض و المواقع او اإلستحكام و والجدير بالذکر أن كلمة خوز تعني القلعة او الحصن .هرمزگانو

من حكومة فارس  صريحا   فاستبدال الفرس إلسم عربستان)ارض العرب(. الذي کان يمثل اعترافا   .الحصونو المواقع
علی ارض و ففي األحواز .حاقدا   عنصريا   الحصون )خوزستان( يعتبر تصرفا  و  بعروبة هذا اإلقليم. بارض المواقع

بين جيوش التحرير و  عربستان جرت الموقعة التاريخية الحاسمة بين جيوش فارس المنهزمة في القادسية بقيادة هرمزان
  تأسر قائدهو رسيالحصون حيث انهزم الجيش الفاو العربية اإلسالمية. الموقعة التي يسميها الفرس معركة المواقع

 . تقرر بنتيجتها مصير فارس كامبراطورية إلی األبدو
 سمي و بعربستان ، فی القرون األخيرة ، في النهاية يمکننا القول إن المنطقة الشمالية الغربية من األحواز سميت

 . تارة "عربستان"و  تارة بـ "ساحل فارس العربي" او بـ "بر فارس العربي"  ( منطقة ليان العيالمية)جنوب شرقی األحواز  



 

5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 
 

 الموقع الجغرافي 
 بالتحديد في جنوب ايران و الجانب الشرقي من الخليج العربي و  الحدود: األحواز ارض تقع في مشرق الوطن العربي

وخطي طول   شماال ٣٣و  جنوبا  ٢٦تمتد الى منطقة الجنوب الغربي. يمکن تحديد موقعها الجغرافي بين دائرتي عرض  و
)التي يبلغ طولها   جبال زاجرس  ، الشرقو تفصلها حواجز طبيعية عن سائر النقاط؛ فمن الشمال  .شرقا ٥٨و غربا ٤٧

من و الخليج العربي  ،الغربو من الجنوبو وتفرعاتها (کيلو مترا ٢٥٠الی  ١٥٠عرضها مابين و کيلومترا ٨٥٠
العراق. فيمکننا، حسب و جبل حميرن الفاصل الطبيعي بين األحوازو العراق حيث شط العرب وهور العظيم ،الغرب

الواقع الديمغرافي الموجود، تحديد حدود اقليم األحواز في جبال زاجرس كالتالی: من الشمال و  دراستنا للخرائط القديمة

کيلومتر جنوب مدينة مهران( من  ٥٠ –چنگوله  ، تشنكولة)  لغربي يفصل األحواز عن اقليم كردستان نهر شيخ احمد ا

من و  مبدئه فی جبل الکبير حتی حدود العراق وكذلك قمم جبل الكبير ونهر الکرخة حيث تقع جبال بشتكوه ضمن اإلقليم 
إلی جبل رباط حيث يقطع نهر دز هذا   صوال و تافو غزلو بالخط الجبلي ما بين قمة جبل سوار جبل الكبير مرورا

لهم لهجة و يعتبر لرلك انفسهم فرع من اکراد کرمانجی)الخط المفروض وتنتهي به حدود األحواز مع اقليم كردستان 
  بقمم جبال قيصري   مرورا  ( زرد کوه)إلی جبل األصفر  تبدأ الحدود مع البختيارية من قمة جبل الرباط وصوال و  متقاربه( 

تستمر حتی تصل إلی جبل دينار حيث تنتهي حدود األحواز مع البختيارية قبل نزوحهم نحو ( وگره)غرة و ليميو
تبدأ حدود األحواز مع عشائر بويراحمد في و   راجع كتاب خالصة األعصار في تاريخ البختيار()األحواز قبل مائة عام  

اصلها من األکراد الذين   ،البويراحمدية والممسني   ،ة تعتبر عشائر البختياري) من ثم الممسني  ( وکوه کلويه )جبال جيلوية  
دينار مرورا بجبل النيل حتی تصل جبل و  من جبل شوروم(  ديار بکرو  هاجروا في قرن السابع الهجري من جبل سماق 

ثم جبل  (الدم)الخط الواصل إلی قمة جبل خون و تبدأ حدود األحواز مع الترک القشقائيه من قمة جبل کمارجو کمارج
تقع و تبدأ حدود األحواز مع الفرسو األبيض ثم جبل کورم )گورم( حيث تنتهي به حدود األحواز مع ترک القشقائيه 

 هي فروع جبال زاجرس حيث تصل إلی البحر وال يفصلهما سهل و جبال المنحدرة )شيبكوة( ضمن إقليم األحواز
داخل الجبال و يسكن العرب في منطقة ما بين البحرو ديانها منذ العيالميين حتی يومنا هذا کذلک عاشت العرب بين وو

أما الحدود مع الفرس تبدأ من حيث الخط الفاصل بين قمم    .قدم  ٤٠٠٠ذات القمم الشاهقه التي يصل ارتفاع بعضها إلی  
جبل سرخان انتهاء بحدود إقليم و جبل درنيانو جبل سيرو و  جبل شاهينو جبل األخضرو جبل بناو جبل کورم )گورم(

بلوشستان. من الشرق تفصل األحوازعن منطقة مکران في إقليم بلوشستان سلسلة جبال بشاکرد البلوشية حيث الخط  
نهر جاقن من مبدئه في جبال بشاکرد حتی مصبه في بحر و  جبل بونيکنو  جبل األبيض و  الواصل بين قمم جبل سرخان 

 .عمان

 

 

 المساحة 

 الخطأ الناجم عنه.  و يرجع هذا التضارب .ذکرت مساحة إقليم األحواز في المصادر المختلفة بأرقام متضاربة 
   ايرانو اوال: إلی عدم معرفة الحدود الفاصلة الدقيقة بين األحواز 

   : إلی النقل الخاطئ من المصادر ثانيا 
 ة األحوازية.  : إلی إضافة أرقام تتعلق بمساحات غير احوازية الی الخارط ثالثا 
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عن الحدود التي يقطنها العرب والجبيالت األحوازيون وأن نراجع الکتب   مفصال   لهذا سعينا في البداية أن نعطي شرحا
ولکي يشاطرنا القارئ   .المعترف بها، لمحاسبة تلک المساحة المحاطة بتلک الحدودو والخرائط الجغرافية الرسمية
 ي البداية لألخطاء الموجودة في األرقام المنقولة المتعلقة بمساحة األحواز. نتعرض ف . الرأي ننقل األرقام بالتفصيل

الصادرة عن جبهة تحرير عربستان في الستينيات من القرن العشرين، تظهر أن مساحة   ؛ عربستانخارطة  .1
هي تشمل فقط أمارة المحمرة إبان سلطة آلبوکاسب. إذ  و ( مربعا کيلو مترا)الف ک م م  ١٨٥األحواز تبلغ 

جديد تبين   محاسبة مساحتها منو بعد التدقيق في هذه الخارطة  . غربي األحواز حتی ميناء ديلم شمالکانت تقع 
لربما الخطأ ناجم عن زيادة رقم  و الف ک م م  ٩١الی  ٨٥ تبلغ حوالي   لنا أن المساحة الصحيحة لهذه الخريطة

آالف ک م م من   ١٠و ن الجنوب الشرقي م لفارسألف ک م م   ١١إذا اقتطعنا و . الف ٨٥واحد إلی عدد 
د هواألشارة إلی خارطة    ٦٣و٢١١ک م م من الشمال للرستان يتبقی حوالي  ٤٤٠٠و  الشمال الشرقي إلصفهان  

حسب الخارطة الموجودة في متحف کنيسة وانک في اصفهان التی  ) المحافظة السادسة االيرانية في الستينات 
  جنوب همدان أي مدينة ماليرو عاصمتها خرم آباد و  رسمها راهب أرمني( التی تشمل کل محافظة لرستان

من   کذلک مناطق واسعة أخری من إيران فإن في تلک الخارطة مساحات لم تکن يوماو محافظة إيالمکل و
 . من األحوازالعربي األيام جزا  

الصادرة عن جبهة تحرير عربستان في السبعينيات من القرن العشرين. إذ تشمل إمارة   ،األحواز خارطة  .2
  ، (گل)حتی آخر حدود إمارة لنجة التي تنتهي عند نهر الطين   (ليان) قسم من جنوب شرقي األحواز و المحمرة

 ١٨٥إال أن بعد التدقيق فيها تبين لنا أن مساحتها تبلغ حوالي   . الف ک م م ٣٧٥تظهر أن مساحة األحواز تبلغ 
إلی خريطة عربستان بأن مساحة األحواز   األحوازية استنادا   التنظيمات لذلک تفترض معظم و . ألف ک م م

ال اعرف أی حدود افترضت لکی تصل ( وضعفي مساحة جمهورية سوريا العربية )الف ک م م  ٣٧٥حوالي 
 د. المساحة إلی هذا العد
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  محافظة لرستان و ، ک م م( ١٢١٨٢٥مرکزها مدينة شيراز)و من مساحات محافظة فارس ألنه إذا جمعنا کال 

محافظه  و  ک م م(.   ٢٠١٥٠مرکزها مدينة ايالم )و  محافظة ايالم و  ، ک م م(  ٢٨٣٩٢مرکزها مدينة خرم آباد )و
مرکزها و جيلوية وبويراحمد. ومحافظة (ک م م ١٦٢٠١مرکزها مدينة شهرکرد )و بختياريو تشهارمحال
  محافظة بوشهرو  .(ک م م  ٦٣٢١١محافظة خوزستان ومرکزها مدينة الناصرية )و  .(ک م م  ١٥٥٦٣ياسوج )

  ( سورو ـ بندرعباس)مرکزها ميناء جرون و محافظة هرمزکانو .(ک م م ٢٣١٦٧مرکزها مدينة بوشهر )و
من اصفهان او من الساحل الجنوبی    الف   ١٦الف ک م م. واذا اضفنا    ٣٥٩ک م م( نصل إلی مساحة    ٧١١٩٣)

 . الف ک م م المفترضة ٣٧٥سنصل عندئذ إلی مساحة  ٣٥٩لمحافظة بلوشستان إلی عدد 
 . لمساحة األحواز الحقيقية  باعتباره عددا    الف ک م م ال يمکن أن يکون صحيحا   ٣٧٥لهذا فمقدار و

 
 اعاله. محاسبة مساحة األحواز بشکل صحيح کالتالي: فيمکننا، حسب ما توصلنا اليه  

 
 ک م م تقع ضمن حدود اإلقليم  ٦٣٢١١کل مساحة محافظة خوزستان التي تبلغ  .1
 ک م م تقع ضمن حدود اإلقليم  ٢٣١٦٧کل مساحة محافظة ابوشهر التي تبلغ  .2
 ک م م يقع ضمن حدود اإلقليم.  ٧١١٩٣٪ من مساحة محافظة هرمزکان التی تبلغ ٩٠ک م م أی  ٦٤٠٠٠ .3
 . ک م م يقع ضمن حدود اإلقليم ٢٠١٥٠٪ من مساحة محافظة ايالم التي تبلغ ٥٠ک م م ای  ١٠٠٠٠ .4
 ک م م يقع ضمن حدود اإلقليم  ٢٨٣٩٢٪ من مساحة محافظة لرستان التي تبلغ ١٥ک م م أی  ٤٥٠٠ .5
ک م م يقع ضمن حدود    ١٦٢٠١٪ من مساحة محافظة تشهارمحال وبختياری التي تبلغ  ١٦ک م م أي    ٢٦٠٠ .6

 . اإلقليم
ک م م يقع ضمن حدود   ١٥٥٦٣٪ من مساحة محافظة جيلويه وبويراحمد التي تبلغ ٤٥ک م م أي  ٧٠٠٠ .7

 . اإلقليم
 ک م م يقع ضمن حدود اإلقليم  ١٢١٨٢٥٪ من مساحة محافظة فارس التي تبلغ ٢،٥ک م م أي  ٣٠٠٠ .8
 . ک م م تقع ضمن حدود اإلقليم  ١٨١٧١٤ک م م من مساحة محافظة کرمان التي تبلغ  ٥٤٠٠ .9

 
ذلک حسب التواجد  و .الف ک م م  ٢١٠فيکون مجمل مساحة األحواز بعد جمع األرقام المستنتجة اعاله حوالي 

کذلک حسب جميع األراضي ألتي کانت تحت حکم  و الديمغرافي لألحوازيين الذين سکنوا اإلقليم منذ اقدم العصور
 . حدث عنها في هذه الدراسة التي سنتو الدول العربية التي قامت علی ارض األحواز قبل اإلحتاللو اإلمارات
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 األحوازيون 
  شمال افريقيا و العربي هجرات كبيرة من الجزيرة العربية إلی الهالل الخصيب بما فيها األحوازو كان للعنصر السامي

کذلک و .حصل هناك  عام ق م. بعد التغير المناخي الذي  ١٢٠٠عام ق م  ٢٥٠٠عام ق م  ٣٦٠٠اهمها حدث قبل و
ظروف افضل و  بعد الفتح اإلسالمي ألسباب إجتماعيةو متقطعة أخری لكثير من القبائل العربية قبلحدثت هجرات 

األنهار.  و هكذا كانت األحواز، ارض الخيراتو مراع خضراء لمواشيهاو مياه عذبهو عن أراض خصبة بحثاو للعيش
األقوام األخری. حسب الوضعية السكانية خاصة العرب منذ القدم كما سكنها بعض و قد سكنها وهاجر إليها الساميون

 الراهنة. نذكر في ما يلي. اهم مكونات الشعب األحوازي: 
 

 

 

 العرب 

يقدر عددهم حاليا بستة مليون نسمة؛ هاجروا إلی األحواز و  يعتبر العنصرالعربي المكون األكبر واألساسي في األحواز
حکومة و حكومة ميسان العربية في غربي نهر کارونكونوا و بعد الفتح اإلسالميو  ال سيما قبلو منذ اقدم العصور

 قيادته كان بيد العرب. و يدل علی ذلک. كما يذكر التاريخ. ان أسطول األخمينينو . اليمائيس في شرقي هذا النهر
العرب في شمال غربي األحواز: من أقدم القبائل العربية التي استقرت في شمال غربي األحواز قبل اإلسالم هي بنو 

المسلمين في تركيز الدعوة و للعرب أصلهم من إليمن. كانوا عونا و استقروا بنو العم وهم من مالك وتميمحنظلة. ثم 
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قبائل عربية و بقيت فيها حتی أجالها بنو كعب. و  إستقرت في القبانو ثم نزحت قبيلة الصقور من العراق . اإلسالمية
 أخری نذکر لإلختصار منها: 

من عشائرها: العيايشة. العطب. الغزي. الخميس. الغزيوي. البو محمود.  و األحوازبنو تميم " وهي من كبری قبائل 
البو تفك. البوزنه. البوسعد. البوفهد. البراجعه. البهيدل. البوحسان. الخضيرات. السمياله. البوطعمه. الشرفات.  

 مراغهو آل عريض. السليمان العطاطفة. العوينات. العبيدات. البوفرعوس. البو فياض. الحيادر. اإلمارة. البومازن. 
 عشائر أخری. قبيلة " بني كعب " وهي من أكبر القبائل العربية في األحواز ولها فخذان كبيران األول كعب آل ناصرو
من و  الثاني فخذ كعب آل كاسب او المحيسنو  الخنافره والبوغبيش و...و  من عشائر كعب آل ناصر العساكره والمجدم و

بوفرحان. الدوالم. البغالنية. بيت غانم. كنعان. البومعرف. العيدان. الخواجة. أهل عشائرآل كاسب اإلهالالت. ال 
من أفخاذ کعب األخری نذکر: دريس. النصار. كعب الدبيس.  و  العريض. البجاجرة. الزويدات. بيت حاج فيصل. العطب 

بری القبائل العربية القاطنة هي من كو  قبيلة " بني طرف "   . كعب الحائي. كعب العمارة. كعب كرم اللة. كعب فرج اللة
مدينة األحواز واهم العشائر التي تنتسب إلی قبيلة طي هي بيت و غربي األحواز في منطقة ميسان )دشت آزادكان(

بيت شرهان وکذلک تحالفت معهم عشائر عربية من اصول و بيت زايرعلي و بيت مهاوي وبيت حاج سبحانو امنيشد 
آلبوجالل والبو و بيت جادر والزابيه والعراكاتو الشاخه والفريسات واهل النكرهمختلفه كألبوكلده والبومغينم والهل 

 بيت حردان وبيت داغر وبيت صخر و... و التويرات والبوعبيد والحيادرو العبيات و المنابيه و عفري والبو حمادي 
 
ي تنقسم إلی خمسة التو من عشائرها الزركانو .تقطن ضفتي نهر كارونو هي من كبری قبائل األحواز،و الباوية""

  ،الهليجيه  ،من عشائر الباوية هي النواصر ايضاو ، سحاق ،البوسبتي ، بيت محارب ،البولحية  ،أقسام هي البوفاضل
آل و آل عمر، آل جوين ،الجامع ، المكاطيف ،معاوية ،آل عون ، آل صياح ، الجبارات ،العمور، البوعطيوي ،البوبالد
ومنهم عشائر  " قبيلة آل خميس" .صرخة ،فرج ،عبدالخان ، لويمي ،عشائرهم آل راجيمن و قبيلة "بنو الم" .سرواح

  ، الحجيرات   ،الميسات  ،الحطان ، آل فتيله  ،البوعباد  ،الظهيري ، األحمدي  ،آل براك  ، آل محمد ، زبيد ، رويشد ، بيت سعيد
  زوقو برقه  ، عتيبة ، الهليجية ،العمور ،زبيد المقهورة ،بيت دهو ، اوهمينة ،رهوال ، شتركي ، سراكي ،آل شير علي

 . أسرة الف  ٤٥يقدر عدد افراد هذه القبيله حوالي و
 

  . شطيط و يستقر قسم من أفرادها في مناطق جرجرو عشيرة " العنافجة " فهي من العشائر المتنقلة في مقاطعة األحواز
  .الرويشد و هبية، نيس ،مهدية ،بيت طرفة ،حميد ،دلفية ،ديلم ،تقسم هذه العشيرة الی تسعة أقسام رئيسية : عبادات و

تقسم الی و   تسكن هذه العشيرة مقاطعة الحويزة.و  هي من العشائر الكبيرة في جنوب غربي األحوازو  قبيلة " بني سالة " 
يرجع و عشيرة " السالمات "  . ثمانية اقسام هي البوعذار. براهنة. البوغنيمة. مناصير. البوسويط. حالف وحمودي

عشيرة " حميد .عبدويسو  تقسم الی ثالثة أقسام رئيسية هي حمد السالم. ماصخو  لة الباوية. وتسكن األحوازنسبها الی قبي
 " هي من العشائر العربية التي تتنقل في جنوبي غربي األحواز في المنطقة الواقعة بين نهري جرجر ونهر كارون

عشيرة " الشريفات .ساعدو  ة. مياح. نسيالتتنقسم هذه العشيرة الی سبعة أقسام هي عتاب. عوامر. حواالت. خرامزو
تنقسم الی و قد هاجرت الی األحواز في بداية حكم بني كعبو يرجع نسبها الی عشيرة األشراف في مكة المكرمة.و "

تنقسم الی ثالثة أقسام رئيسية  و  اطرافها و  تسكن العكرش األحواز العاصمةو  العكرش  .بني رشيد و  هما الرجيبات و  قسمين
هم األشراف ومنهم و السادات او الشرفا ممن ينتسبوا لبني هاشم من قريش .دغاغلةو يت حسينب و هي بيت غالب

 . المشعشعيون. آل أبودنين. آل أبي ليل. الغرابات. البكديمي. التفاخ. الشرفه، البخات. آل أبي شوكه
 

ة. كنانة. خفاجة. الضبة، وکذلک قبائل وعشائر أخری مثل بني مالك. آل كثير. المطور، خزرج. بنو اسد. مذحج. عباد
في  تسكن جميعا و ربيعة الشرفة. السواري. السواعد. اهل الجرف. اهل الكوت. المزرعة. الباجي. بني نعامة القاطع 

 . معاوية ومراونة في مقاطعة األحوازو الجامعو الهاشمو الحردانو البروايةو تسكن عشائر شواكرو . مقاطعة الحويزة
  . الفالحية و بيت ابالل في مدينتي رامز و تسكن عشائر المقاطيف  . المعدان فتسكن مدينة المحمرةو أما عشائر العتوب 

 تستر.و کذلک عشائر السعدی والزبيد في ضواحی دسبولو
 

قد اطلق على بعض من و  ليان( : سكنت في تلك المنطقة قبائل وعشائر عربية ) العرب في منطقة جنوب شرقي األحواز  
هي باألصل )الحولة( اي العرب الذين تحولوا من الساحل الغربي إلى الساحل الشرقي من و األسر اسم )الهولة( هذه



 

11 
 

سبب تحريف حرف الحاء الى الهاء في كلمة هولة هو أن األعاجم ال يستطيعون نطق الحاء  . بالعکسو الخليج العربي 
من القبائل العربية في جنوب   . ن " حاء " األحواز " هاء "فيلفظوها " هاء " فأطلقوا عليهم الهولة بدل الحولة كما يلفظو

ثم أصبح الحمادي.  و مفردها الحميديو مفردها العبيدلي أو العبدولي. قبيلة آل حماد و شرقي األحواز : قبيلة العبادلة
منها حكام  و موطنهم أختر، قبيلة آل علي. و مفردها العبادي و  النصوري. قبيلة العبادي و منهم آل بوطامي و قبيلة الجبور 
مفردها و مفردها الحرمي، قبيلة ابن تميمو هم أوالد عمومة حكام أم القيوين، قبيلة آل حرمو ميناء شاركو جزيرة قيس

آل سفر.  و آل معنو الدواسرو منهم المرة و هم متفرقون. و مفردها المالكي. قبائل منطقة البدوو التميمي. قبيلة بني مالك
رسوله باألنصار.  و الخزرج التين نصرتا الرسول فلقبهما اهللا و ا الي قبيلتي األوس قبيلة األنصاري التي يرجع نسبه

 هم أبناء عم قبيلة العجمان العربية. قبيلة المناصير و  مفردها المرزوقيو  مفردها البشري. قبيلة المرازيق و  قبيلة آل بشر
مفردها  و لربيعة. قبيلة القواسمآل ويني او آل شكاو آل عبدالوهابو آل احمدو منها آل حاتمو مفردها المنصوريو

ينتسب أبناؤها  و مفردها الحوسني. قبيلة البوسالر و راس الخيمة. قبيلة الحوسنيو الشارقة و  منها حكام لنجةو القاسمي
هم اآلن يسكنون و آل عبدالقادر، قبيلة العسيريو  آل خلفانو آل طالبو منهم آل الكندري وآل رستم و إليوم إلى المهن
عسير قرية في جنوب شرقي األحواز ينتسب لها البعض،  و  هناك آل العسيري ايضا من عسير.و  الكويتجزيرة فيلكا في  

رأس الخيمة  بالقرب من (سموها الفرس سيري )قبيلة الجناعات. عشيرة آل صری التي سكنت لفترة جزيرة صرى 
هي تنتمي الى آل البيت و الرلكنها كانت تتبع مشايخ عرب الحولة في جنوب شرقي األحواز. قبيلة الهاشمي سكنت خو

يتوارثها ابناؤها من جيل و لها شجرة نسب يحفظها)منها آل مصطفوي في دولة االمارات و اي انها من أشراف مكة
الشيخ يوسف رحمهم  و عرف منهم الشيخ حسنو ينتسبون إلى آل البيتو منها سادة الور شيخو الى جيل(. قبيلة المدني 

كانت لها مع آل الحمادي أرض كبيرة على شكل سهم  و الباطنة في عمان، قبيلة الروستاقلهم أيضا أتباع في و اهللا
 قرى جنوب شرقي األحوازو  يسكن بعضهم في موانئ  .جدهم كمالو  منها كنادرةو  تسمى منطقة الروستاق. قبيلة الشيباني

 ب رضي اهللا عنه. سكنت في خنج بعضهم في شط ابن تميم. قبيلة العباسي التي يرجع نسبها الي العباس بن عبدالمطلو
 جزيرة الشيخ شعيب. قبيلة شمر و هندرابيو قد سكنت في جزيرة فارورو مفردها السويدي و بستك. قبيلة آل سودانو
 أحواشو  قد حکم فخذ منها بإسم بنو معين في أقصی جنوب شرقي األحواز حکموا جزيرتا جسم وهرمز وميناء جرونو
هي قبيلة و مفردها العازميو آالف نسمه. قبيلة العوازم ٨م حوالي  ١٦٠٠ في عام جاسک قدرهم احد األروبيين و

 في ابوشهرو  تتواجد فی ميناء ديلم و   قد سكن فخذ منها يسمى آل رشدان منطقة ميناء كنج. قبيلة العتوبو  عربية معروفة
ة ريق. قبيلة منهم عشيرة آل زعابي حکام إمارو بعضها في المناطق الغريبه من شط العرب. قبيلة بني مصعبو

ه ١٢١٨الخليفات تتواجد في ميناء ابوشهر وشيخهم فيها حجي بن سبت الخليفی الذي کان زعيم علی تلک القبيلة في عام  
ه الشيخ ١١٦٦من شيوخها المذکورين في التاريخ عام و جنابةو في اطراف ابوشهر. کما انها تواجدت في ميناء ديلم 

مناطق المجاوره. الدواسر فرع الدموخ. جموع کثيرة منهم  و الخليفي. البوسميط فی لنجة طعان الخليفي والشيخ ماجد 
يعتقد انها  و قبيلة شمر يقطنوا اطراف ابوشهر منذ القدم. قبيلة المطاريشو يعيشون اطراف ابوشهر. قبيلة آل بو مهير
حکموها حتی اإلحتالل الفارسي و وشهر منها آل مذکور الذين بنوا مدينة ابو من الجبور. قطنوا في ابوشهر واطرافها

 استطاعوا ان يحكموها لفترة. و  قد سكن منهم البعض في جزيرة هنجامو قبيلة البوفالسة  .الغاشم 
 

عوائل کبيرة أخرى مثل : الخاجه. النجدي. آل سعيد. الخاطر. الحميدي. الخان. المال )الذين و أسر و و کذلک عشائر
ومن أشهر رجاالت المال. الشيخ   .سنة  ٢٥٠العرب الفاتحين وقد حكموا المنطقة  حكموا منطقة " فرامرزان " وهم أحفاد  

. الريس. السعيدي. الحسن. أبو الحسن. الخان. كانو. السماعيل. المحمد.  ( الشيخ عبد الواحد فرامرزيو مال علي 
 الجعفر. الحمادي. العباسي. األحمد. أمين. المحمود. الشيخ  . الشريف

 
. الكوخدري. القطان. اليوسف. العوضي. الهاشمي. المصبح. العلي. المشيري. الزينل.  الخنجي. الكوهجي. البستكي

 المشيدي. آل زينل. آل محمود. المؤيد. العبد اللطيف. ابن طالب. ابن حسن. ابن محمد 
 أحمدي. الكلداري. الفارس. المهندي. العبيدلي. المحمدي. أبو أحمد. الجناحي. الصالح. العبدو. العبدان 

 
شاالت. الحولي. أبو صالح. المحمودي. اإلبراهيم. الرشيد. الرشيدي. الكاملي. أبو خشم. يادكار. الصديقي. الفهيم.  أبو 

 . الرستمانيو قطب. الخوري. زرنيكار. الشكري. العبد الكريم. الفارس. الباكر
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منها   قد ذكرنا أعاله بعضاو يةلعلم القارئ ان القبائل العربية المذكوره تتكون في اغلب األحيان من جراء تحالفات قبل 
 . وان أراد القارئ تفاصيل أدق فليراجع الكتب المختصه في هذا الصدد

 

 

 

 الجبيالت  

 
تعنـي الحزام و الكمرية ـ الكمر كلمة فارسـية )كما يسمونهم الفرس عرب كمري او كمربندي و الجبيالت او الجبالنية

األحواز علی  مكون من مكونات الشعب األحوازي يسـكنون جبـالكمر( و او النطاق او منحدر الجبل كما يقولون كوه
 الجبيالت يتكونون من قبائل عربية شتی  . هي فروع جبال زاجرسو كيلومترا ٨٥٠طول أكثر من 

 
سكنت الحزام الجبلی لألحواز قبل قرون فاختلطوا باقوامٍ غيرعربية المرابطه ما بـين هضـبة ايـران وجبـال زاجرس 

 لبسوا زي االقوام غير العربية من البختيارية. الترك القشقائينو  من مقوماتهم العربية ولذلك فقدوا بعضا
التقاليد العربية بحيث و  علی الرغم من ذلك ما زالوا يحتفظون بکثير من العاداتو الفرسو األکراد. البلوش. لر لك 

 الحـس العروبـي. يعرفـون أصولهم العربية األهم من ذالك ما زال لدی الكثير منهم  و  يمکن بسهولة تمييزهم عن األقوام
الف نسمة  ٢٠٠مائتي الف نسـمة. يسكن و يقدر عددهم اليوم بأکثر من مليون .يرتبطون بالعرب في سهول األحوازو

الف نسمة منهم   ٣٠٠يسكن و لرلـك –منهم في المناطق الجبلية المحاذية لجبال اقليم كردستان فاختلطوا بإثنية كـرد 

الف بختياري في المناطق الجبليـة المحاذيـة للبختياريـة فـاختلطوا بالبختياريين الذين نزحوا نحو األحواز   ٧٠٠من اصل  
قبل أكثر من مائة عام بايعاز من الحكومة الفارسـية للسـطة علـی إقلـيم عربستان كما يذكر كبيرهم آنذاك سردار اسعد  

ما بعدها فاختلطوا و  الـف نسمة منهم في مناطق جبل جيلوية  ٢٠٠يسكن  و   في كتابه خالصة األعصار في تاريخ البختيار.
الف نسمة منهم مع الفرس في جنوب محافظه  ٥٠٠يسـكن حوالي و  الممسنيو بوير احمد و مع قبائل ترك القشقائية

كيلومتر جنـوب مدينـة شيراز حسبما يذكر ايوانف ميخائيل سرغي يويتش في كتابه  ١٠٠فارس وعلی بعد حوالي 
 . ر الجنوبعشائ

 
هـم شمس العرب و  . األوس.( نسبة الى مدينة الكوفة العراقيـة)من قبائل الجبيالت : القنواتية وهم من قبيلة مدحج الكوفية  

 باوي )قبيلة ربيعه(. ضبه )قبيلة المنتفق(.  (عبداللهي  -كمالى  )بهبهان. فروع البو هيكل او كميل 
 

بوستانی )فی و قبيلة بنی طرف(، اچميل او اکميل )طريفی، البوهيچل ـ البوهيکلبنی سعيد )قبيلة منتفق(. طرفي او 
يستقرون حاليا في منطقـة انـديکا مـن قضاء مسجد و يرجع نسبهم الی قبيلة األزرقو  عنبر واللی(. شيرازی. بابادی

ي. کله. بدبيني.  آرپناه)من عشائر هذه القبيلة و من ابرز شخصياتهم محسن رضايي قائد الحرس السابق و سليمان
مکوندی وابوفارس. بهدارونـد. عسکری. منتالوی. عرب شيخ.  ( ومدمليل. احمد محمودي. راکي. شهني. کمار. نصير

البوکردون او )کالنتر. شمس. پورشمس. شهبازی. خنافره اوالبوخنيفر)قبيلة باهله مـن قيس عيالن(. کرد او البوکردی
بع(. قريشی او قريشوند )قبيلة قريش(، عکاشه. داوودی. عقيلی )بني شعبه مالک االشتر ـ جحرالس). لرکی  (کردونی

 ( مسجد سليمانو مجدم ـ بنوکعب. سکان مرغاب من قضاء ايذج)وهاشمی گتوند )تستر(. مددی  ( عقيل ابن ابي طالب
: عالي من عشائرهم و يرجـع نسـبهم الـی اعقاب دينار ابن نجار ابن ثعلبة من خزرج بن حارثةو کنگری. ديناروند

  . محمدی. عالي محمودي. اورک. لجم اورک. شالو. سرکول. سهيد. گوروني. شيخ عإليوند. نوروزي. بـوير. کورکـو
سائر مناطق شمال األحواز الذين يعتبرهم بعض کتاب و الصالحيةو کـذلک قبيلـة سگوند)اوالد کالب ـ سکان السوس

إللی )عنبر والله( ومسجد سـليمان و لقاطنون في عنبلالبوستانيون او .. عرب علی بيک(التاريخ من عرب الخزاعل
والديناروندية والذين هم من اعقاب دينار بن نجار بن ثعلبة ويرجعون في نسبهم الى قبيلة خسـرج بـن حارثـة. العكاشة 

هم إليـوم احـد الفروع المهمة و وهم من احفاد عكاشة احد صحابة رسول اهللا )ص( وهو عكاشة بن محصن بن حرثان
من عشائرهم )خدر. مراد، مويي. کال. آلوئی. شـهروئي. کربالئي حسن. کوشکي. و  البابادية هفت لنگ البختياريه  من
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قبيلـة البتوية ويرجع نسبهم الى أالزرق وهم  . دينارعإلی. جاوي. ميرزاوند. کاشهويي. کيد. ونکي. ميالسي. سادات 
ضر يسـكنون في مسجد سليمان. الهاشمي. االنصاري.  من العرب الذين كانوا يسكنوا بين النهرين. وفي الوقت الحا

 والسادات: الجزائرية. المرعشية. الكوشة. القرشـية.  (خزرج)
 

من جبيالت )عرب ـ کرد، لرلک( ممکن ذکر الدلفان ومن فروعهم کاکاونـد. پيروند. و .دزفولو الموسوية في تستر
طهراني. اما جبيالت )عرب و  ايضا باال قريه و  يوسفوند. قلي وند کذلک سلسله وفروعهم. حسنوند.  و  ايتاوند ومومياوند 

 الفرس فهم: و ـ فرس( الذين يقطنون ما بين عرب الساحل الشرقي األحوازي
 

جنـوب فـارس. يقيمون و  يرابطون في جنوب شرقي األحوازو   ٪ من تحالف خمسة القبلي٧٥عرب خمسة الذين شکلوا  
يتک ون ع رب خمسة من فخذين  .السـبعية و عباس(. الر. دراب. جهرم الخريف ميناء جرون)بندرو في فصلي الشتاء

عش ائر فخ ذ الش يباني ه ي : پاپتی. تکريتی. حس اتي. کت ی. شيباني. فارسي.  . رئيس يين هم ا الش يباني و الجب ارة
ي. البوحاجي.  ولي شاهي. شيباني کتي. عبداليوسفي. لوردن. مريدي. البوحسني. حي اتي، شاه سواري. ستوده. صباح

عزيزي. عمادي. کريحة. مهاري. اردن پلنگی. خوشنامي. سقلي. غلة ريشي. الوائي. بني عبداللهي. قالبه. جمإلی.  
 . غالم شاهي و ولی شاهي 

 
،   بوربور،  شيري ابوالمحمدي، سادات حسينی،  پير اسماعيل ، ابوالغني ، : آل ساعدي هيعشائر فخذ الجبارة 

 ،  ابوالحسيني ،    شيراني ،  قرهغاني ،   سقري ،  جاهکي ،   تني   ،  بزسرخي  ،   أربز،    عزيزيحنائي ، ،   جابري بهلولي ، 
اوالد   ، اوالد محمد ، لر،  شعباني ،  درازي ،  ابوالشرف ، نقدعلي ،  عيسائي ، قنبري،  شاهسون،  جلوداري،  تربر

 . اوالد زين العابدين و مقطجات  ،  رستم خان
 

يقطنون شمال الساحل الشرقي األحوازی    وهم ايضا    ييمکن ذکر قبيلة عرب باصر  فرس (   –) عرب  من جبيالت    كذلك 
  وهم الذي يقع في حد فاصل العرب والفرس والقشقائيه و ينقسمون إلی فخذين رئيسيين جنوب شرقي محافظة فارس  -
: 
 

 ميرکي ،ميراحمدي ، ابوموسی ، جوچين ،حنائي  ،بهلولي ،علي شاهي ، عليمردي ، وائسي: عبدإليوسفي .1
 

 ولي شاهي و شاهحسيني  ،سروگري ، مير سليمي ،ميري
 

 صالحيو قوغي ، ميري ، علي قنبري ،حسين احمدي ،علي ميرزائي: کرمي .2
 

 يمکن ذکر طوايف الکردی التي يرجع نسبها الی قبائل بنـومره. بنـوعمر  ايضا  (ـ فارس من جبيالت )عرب
 

 وبنوعامر
 

التي تسکن حاليا في ،  ذکر قبيلة الباويةيمكن و عاصمتها جصان )گچساران( يه يمن اکبر قبائل الجبيالت فی جيلو
کاشين  ، موسائي ، من سکان جيلويه : علي شاهی% ٦٠ن عشائرها التي تشکل م جبل مرةو منطقة باوي )باشت(

سادات و  ،  ميرساالر  ،  وايضا من جبيالت الجيلويه يمکن ذکر: سادات طيبي  (يعمله ا )  يقلعه ا  ،  بارآفتابي   ،  ( کشيي)
 .   رضا توفيقی
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 السريان 

 
دسبول. جندي سابور.  و  تستر،و  إنما يعتبرون السكان المحليين للسوس.و  يعد السريان مكون مهم من الشعب األحوازي

إثر خالف مذهبي حاد    سوريا الكبریمنطقة  من الروم الشرقية  م    ٤٥٠في عام    هاجر بعضهم    .بيروتو  رامز. بهبهان
سبعين الف كأسری من  سبي کذلک و حكومة الروم عندما حاولت توحيد المذاهب المسيحية و حصل بين النسطوريين

فيروز بن قباد خالل حروبهما مع و حلب زمن سابور بن اردشيرو آمد التابعتين لمقاطعة ديار بكرو مدينتي ميافارقين
  بنی السريان مدنا .( جنوب دسبول) م وأسكنوا في اطراف السوس وتستر وجندي سابور  ٢٦٠لروم الشرقيين سنة ا

الحكومات اإلسالمية في العصور األولي الكثير و تعلم األحوازيونو  لم يبق منها اثر حاليا() بيروت و أخری مثل رامز
ومن شخصياتهم التاريخية المعروفة الطبيب السرياني بختيشوع بن جبرئيل بن بختيشوع ابن جرجيس   . فنهمو  من علمهم

  م بغداد من جندي سابور لمعالجة الخليفة المنصور. ٨٦٠ /ه  ٢٥٦قصد في عام و الذی عاش زمن الخليفه المتوکل

عام فضربت   ١٦٠٠رت بها البالد طيلة  هكذا عاشت هذه الجماعة من الشعب األحوازي معظم األدوار التاريخية التي مو
خبراتهم الخاصة كانت لهم مناصب في كل اإلمارات التي قامت زمن   بسبب ذوقهم الرفيع وو  عملة المشعشعيين بأيديهم 

كبير األصناف من و آل کثير حيث كان كبير اإلداريين من تسترو آل بوكاسب( و البوناصر) الكعبيين و المشعشعيين
لكن جيلهم الجديد ال و الزال جيلهم الذي عاصر الدولة الكعبية يتكلم العربية بطالقه و التجار من بهبهان كبير و دسبول

علی الرغم من قدرة السريان الذاتية علی اخراج الحروف الحلقيه مثل العرب. ذلك ألن السلطات   يعرف عن العربية شيئا
ريان كما أن النخبة األحوازية لم تستطع بناء خطاب مالئم اإليرانية قد فرقت بين كل ابناء الشعب األحوازي بما فيهم الس

 واقعي إلستيعاب هذه الشريحة المهمة من سكان األحواز إلی درجة تسمية ابنائها بالمستوطنين الفرس! 
 

 

 

 الصابئه )المندائيون(
 

نبيا ارسله اهللا  يعتبرون يحيي عليه السالم  .آخر من مكونات الشعب األحوازي   مهما   الصابئة المندائيون يعتبرون مكونا
  يعتبرون اإلتجاه نحو " نجم القطب الشمالي" سلوكاو يعظمونها،و يقدس اتباع الدين الصابئي الكواكب والنجوم . لهم

يرجع إلی عهد آدم و  يؤدون طقوس التعميد في المياه الجاريه. يدعي المندائيون بأن دينهم أکثر األديان قدمةو مقدساً، 
كانوا يسكنوا القدس إال أنهم طردوا بعد الميالد من فلسطين فهاجروا    . ينتسبون إلی سام بن نوح عليه السالم  .عليه السالم 

منطقة ميسان و انتشرالصابئة علي نهر الكرخه .إلی مدينة حران. ثم إلی موطنهم الحالی في جنوبي العراق واألحواز
شاركوا في ازدهار الحضارة  و  ا حافظوا علی عاداتهم وتقاليدهم الدينية تمكنوا من العيش بحرية تامة کم( ودشت آزادكان)

 . قد سهل لهم الدين اإلسالمي آنذاك تأدية طقوسهم الدينية والدنيوية حتی القرن التاسع للهجرةو اليمائيس و الميسانية 
 

 المحمرة و شط العرب و وناطراف نهر كارو بيد أن المندائين الذين كانوا يسكنون الحويزة قد نزحوا منها،. الي تستر 
أطلق لهم العنان كي يمارسوا ديانتهم و الكرخه بسبب مضايقات المشعشعين عليهم حيث تعايشوا مع سكان المنطقة و

ال سيما رؤساء العشائر والقبائل و وقد رحب بهم أهالی الجوار وسكان المنطقة . أعمالهم الحرفية بحريةو وتقاليدهم 
ذهب بهم األمر إلی أن اصبحوا ذات خبرة في و استغالل محاصيلها. و اضي الزراعيةالعربية إذ أذنوا لهم بزرع األر

صناعة قوارب المالحة والصيد باالضافة إلی صناعة آالت الحدادة والحصاد حتی اصبحت و الفضةو صياغة الذهب
قد أنشأوا فيما بعد منازل في و تعامل الجميع معهم بود خالص ال يشوبه أي حذر. .لهم فأتقنوها هذه المهارات حكرا

صناعة المجوهرات في مدن الناصرية )أحواز و أراضيهم استخدموها للسكن والتجارة. لذلك تجد لهم أهم محالت بيع 
 دخول المدارستمكن ابناؤهم من و سائر مدن األحوازو معشور و تسترو المحمرةو عبادانو الخفاجية و العاصمة(

ينطقون اللغة و تراهم يلبسون الزي العربي و اإلجتماعية و تساووا مع أبناء العرب في الحقوق والواجبات الوطنية و
الديني الذي القوه من قبل سلطات و بسبب االضطهاد القوميو لکن في ظل مضايقات الفرس االشوفينيةو . العربية

ثر إلی درجة انهم لم يقبلوا لحد اآلن كاقلية دينية معترف بها في اإلحتالل الفارسي كسائر اخوتهم األحوازين ال بل اک 
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 يعمل حاليا الكثير منهم في الخليج في الصناعةو   .فقد هاجر كثير منهم الي دول الخليج والدول الغربية واستراليا  .ايران
 . المجوهرات علی انواعها و األحجار الكريمة و الفضةو تجارة الذهبو
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 تاريخ األحواز 

 

 

 األحواز في العصور القديمة 

من قول بعض الجغرافيين بأن األحواز جزء من  في القرن السابع عشر استهزأ العالم الدنمارکي الرائد کارستن نيبور
أن العرب و  كان يعتقد بأن ملوک الفرس ما تمکنوا قط أن يکونوا أسياد البحر و  انها خاضعة لملوک الفرسو  بالد فارس

هم الذين يمتلکون جميع السواحل البحرية لالمبراطورية الفارسية و عربي قبل فتوحات الخلفاءال القطراستقروا في هذا 

صحيح أن المستعمرات الواقعة علی السواحل «من مصب الفرات إلی مصب نهر االندوس علی وجه التقريب. فيقول:  

عاداتهم و  س وألن ألهلها لسان العربلکن بالنظر إلی أنها مستقلة عن بالد فارو   الفارسية ال تخص الجزيرة العربية ذاتها

يستحيل تحديد الوقت الذي انشأ العرب هذه المستعمرات علی «کذلک اضاف :  و  .»فقد عنيت بايراد نبذة موجزة عنهم

أن هذه المستعمرات العربية نشأت في عهد اول و قد جاء فی السير القديمة أنهم انشأوها منذ عصور سلفتو السواحل.

هم يعشقون الحرية إلی «، و»تشابه بين عادات االيشيتوفاجيني القدماء وعادات هؤالء العربفهناک  .ملوک الفرس

 إذا حدث و  .هو ال يتقاضی شيئا من رعاياه و درجة قصوی شأنهم شأن اخوانهم في البادية. ويکاد يکون لکل بلد شيخها 

 » .لم يرض القوم عن الشيخ الحاکم انتخبوا من اسرته من يحل محلهو

 
عمل علی هذا بمساعدة  و إحالل الفرس محلهمو تهجيرهم إلی قزوينو حاول نادر شاه القاء القبض علی العربقد 

إبعاد العرب عن الساحل الشرقي للخليج العربي إال  حاول جاهدا و اإلنجليز مدة ثالث سنين حسب التوافق المبرم بينهم 
ثم حاول   .هکذا استمر حکمهم و  قيت إماراتهمب و  دامت سلطة العرب علی الساحل الشرقيو  أن مصرعه حال دون ذلک

وضعهم  و  کانت طريقة حکمهمو  .القضاء عليهم بمساعدة البرتقاليين واإلنجليز غير انه لم ينجح کثيرا   کريم خان زند ايضا
 السياسي يشبه حسب رأي نيبور ما کانت عليه بالد اإلغريق القديمة. 

 
  بسالة. و  في األحواز الثبات امام النکبات التي اعترضتهم بجرأة  يذکر قدري قلعجي ان الکعبيين استطاعوا طوال حکمهم

في معرکة حامية الوطيس و  اإلسطول البريطاني في الخليج العربي.و  العثمانيينو  وقفوا کالطود الشامخ امام قوی الفرسو
 . وقف فيها عرب عمان إلی جانب اخوانهم بني کعب
سب اآلثار المتبقية کان نشوء تلک الحضارة تزامن مع الحضارة ح و  کانت األحواز تسمی في فجر التاريخ بمملکة عيالم 
ق. م فدامت حوالي اربعة آالف سنة واقامت  ٧٠٠استمر بقاؤها إلی و السومرية في اواسط األلفية الخامسة قبل الميالد 

أخيرا و  نيةالکلداو اآلکديةو البابلية و اجتماعية عميقة مع سائر حضارات بين النهرين السومريةو خاللها عالقات ثقافيه
يقول ويل ديورانت في بداية کتابه العمالق " قصة الحضارة " إحترت فی اختيار الحضارة التي أبدأ بها  .اآلشورية
کذلک يقول و . انه يتكلم عن حضارة عيالم باعتبارها حضارة سامية . کان قد وقع إختياری األول علی عيالمو الکتاب

منهم العرب أن عيالم أحد أوالد و يعتبر کثير من المؤرخين  ».القديم برمتهاجتمع في مدينة السوس تاريخ الشرق «:  

بل كانت تنشب. في بعض  الجدير بالذكر ان عالقة عيالم مع حضارات بين النهرين لم تكن ودية دائماو .سام بن نوح 
فقد فرضت   علی العكس من ذلك. و  هکذا فقد استولت سومر. في بعض االحيان، علی عيالم و  االحيان. صراعات بينهما. 

بعد اضمحالل حضارة  و عيالم. في فترات أخری. سلطتها علی سومر إلی أن خضعت عيالم في اوسط األلفية الثالثة 
غاراتهم المتقطعة علی و اإلستقرار بسبب ثورات العيالميين و لکن هذا الخضوع لم يتصف بالدوام و سومر لآلکديين. 

لذلک و  . اإلنحاللو  م کانت المملکة اآلکادية تسير نحو الضعفبعد يو  بينما کانت قوتهم تزداد يوما و  بعض المدن اآلکدية 
أور( وأنشاوا المملکة ) احتالل عاصمتها و حتی استطاع العيالميون اکتساح المملکة اآلکدية م  ق  ٢٣٢٠فلم تنقض سنة 

 العيالمية التي بسطت سلطانها علی کافة األقوام السامية التي كانت تستوطن اقليم عربستان. 
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کان هدف و بين المملکة العيالمية و بدأت المنازعات بينها  (ق م  ٢٢٢٠سنة ) وعندما قامت المملکة البابلية في العراق 
کل واحدة منهما اخضاع األخری لسلطانها ولکن هذا النزاع انتهی لصالح المملکة البابلية اذ بسطت سلطتها علی الخليج 

 ق م(.  ٢٠٩٤سنة )ية لسلطانها في عهد الملک حمورابي العربي في بادئ األمر ثم أخضعت المملکة العيالم
 

لما قامت المملکة اآلشورية السامية علی انقاض المملکة البابلية قضت علی المملکة العيالمية التي کانت قد استردت 
احتلوا و وجودها المستقل في فترة سيطرة مملکة بابل ولکن هذا االستقالل لم يدم طويال حيث هاجمها اآلشوريون

تنقرض مملکة عيالم   لکن لم و  استولوا علی ذهبها و   أسروا سکانهاو  ق م  ٦٤٦سنة    (چغارزنبيل) تها دور أونتاش  عاصم
الميديون و  استطاع الکلدانيون  كذلك فلم يدم حکم األشوريين في األحواز لفترة طويلة. فقدو  .کما يتصور بعض المؤرخين

أخذ  و ق م فأخذ الميديون القسم الشمالي من المملکة ٦٠٦تقسيم اراضيها بينهما سنة و القضاء علی المملکة اآلشورية
 الکلدانيون القسم الجنوبي الذي کان يشتمل علی اقليم األحواز.

 
استقرارها. حدث عندما استطاع کورش الکبير و يدلنا التاريخ المکتوب علی أن أول ظهور للقبائل الفارسية المترحلة 

تميز نظام الحکم في المملکة و  .باستيالئه علی العرش قامت األسرة األخمينيةو  ق م  ٥٤٦توحيدها مع القبائل الميدية سنة  
األخمينية بتقسيم األراضي الخاضعة لسلطانها إلی أقاليم او مقاطعات يتولی حکم کل منها حاکم عام يعينه الملک 

لکن الملک االخميني و عن کافة الشؤون المتعلقة بإدارة اإلقليم الذي يتولی حکمه يکون هذا الحاکم مسؤوال و األخميني
 لم يکن يتمتع بحرية كاملة فی تعيين الحاکم فقد کان من الضروري اختياره من بين أفراد العائلة الحاکمة في ذلک االقليم 

غالبا ما کان دوره يقتصر و  ات اإلجتماعية الخاصة بوراثة الحکملم يکن في استطاعة الملک األخميني التدخل في العاد و
 علی مجرد المصادقة علی تعيين الشخص الذي اختاره افراد العائلة الحاکمة من بينهم لتولي حکم االقليم. 

 
ق م لم يغير من نظام الحکم فيها إلستمرار الساميين )العرب( في  ٥٣٩ذلک ألن غزو األخمينيين القليم األحواز سنة 

إنما ترکوا  و لم يحاول األخمينيون فرض ديانتهم الزرادشتية علی هذا االقليم و  قوانينهم البابليةو لتمتع باستقاللهم الذاتيا
 لسکانه حرية الخضوع لقوانينهم الخاصة بهم. 

 
ملوک االخمينية کانت تختلف عن تلک التي جمعت بين هؤالء و لکن العالقات بين الحکام البابليين في هذا االقليم

العراق کان قد قطع شوطا  و  ذلک أن الشعب السامي )البابلي( الذي استوطن األحواز .حکام األقاليم األخریو لوک الم
لذلک نری المؤرخ " هيرودت " يقول :" کافة الشعوب التي و   کبيرا في مضمار الحضارة علی عکس الشعوب االخری

انما کانوا احالفها و  ذين لم يخضعوا لسلطة فارس أخضعها کورش قد اعترفت بسلطان داريوش ما عدا العرب البابليين ال
غيرها کانت عيالم تعتبر إحدی الدول الستة عشرة المستقلة التي تدفع و  حسب الکتابات المنقورة في بيستونو  هکذا و  ".

 . الضرائب لألخمينيين
 

 ان ابيال استمر األمر علی هذا المنوال حتی دمرت جيوش اسکندر المقدوني. الجيش األخميني في معرکة "  
 

تقسيم امبراطوريته بين قواد جيوشه خضع اقليم األحواز لحکم األسرة و بعد موت األسکندر الکبير .ق م  ٣٣١عام
 . ق م ٣١١السلوقية منذ سنة 

قد سکنوا أول أمرهم في اقليم خراسان ثم استطاعوا القضاء و کان البارثيون من القبائل التي لها صلة نسب باالتراک. 
سلطانهم علی کافة األقاليم التي   جعلوا طيسفون عاصمة لهم ثم بسطواو  اسقطوهاو  ق م  ١٢٦سنة    علی االسرة السلوقية

لکن سلطان البارثية إکتفی بالزام حکام تلک األقاليم ـ التي بسط و منها بالطبع اقليم األحوازو خضعت لحکم السلوقيين 
 الل ذاتي. سلطانه عليها ـ بدفع ضريبة سنوية للملک البارثي مقابل تمتعهم باستق

 
  ق م ١٢٩کان تاريخ نشأتها حوالي عام و ميسن( )من الحضارات التي قامت في األحواز في هذا العهد حضارة ميسان 

ملكا من ملوک تلک الحضارة الذين حکموا ثالثة قرون   ٢٣استطاع الباحثون العثور علی اسماء  .م  ٢٢٥استمرت الی  و
 ونصف القرن وکانت حدود تلک اإلمارة حسب الدراسات من الغرب. نهري دجلة والفرات. ومن الشرق نهر کارون
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کان اول ملوکها فی تلک المرحلة هو الملک العربی الذي يدعی هيسباوسينس. وکان مرکز الحکومة يسمی الکرخة  و
 . کانت ميناء هذه المدينة تعد اهم ميناء تجاري عربي يوناني في الشرق( ونة المحمرة الراهنةمدي)او خارکاس  

 
کانت عاصمتها دورق و اليمائيس الحضارة األخری التی انشئت في نفس التاريخ في شرقي نهر کارون في األحواز 

لتجارتها   ن من جزيرة خرج مرکزافيما کانت تتخد ميساو  استمرت تنافس حضارة ميسان لمئات السنين( وسلوقية. سرق)
 ملک األحوازو من ملوکها مثل ملک أد يذکر التأريخ بعضاو .البحرية إتخذت اليمائيس جزيرة قيس لنفس الغرض 

عن رواج  لدعوتهم لديانته فضال کذلک صادفتا هاتان الحضارتان ظهور السيد المسيح إذ ارسل لهم رسوال و غيرهماو
 . غتها المندائية فيما بعد کلغة رسمية إلی بدايات تأسيس األمبراطورية الساسانيةالديانة الصابئية التي اتخذت ل

 
اليمائيس إال انها لم تبسط سيطرتها علی اقليم األحواز و بالرغم من ان األسرة الساسانية قضت علی حضارتي ميسان

بسبب الثورات المستمرة   تاما  اخضاعام. المملکة الساسانية ايضا لم تستطع إخضاع اقليم األحواز لها    ٢٤١إال في سنة  
فيه. األمر الذي کان يفرض عليها توجهات عسکرية لمواجهة هذه الثورات حيث هزم الجيش الساساني علی يد العرب 

کانت آخر هذه الحمالت تلک ( وقتل ملکهم في تلک المعرکة المسمی بـ نرسي )ابو شابور ذواألکتافو في األحواز 
م حيث اقتنعت المملکة الساسانية بعدها بصعوبة الحکم علی الساميين )العرب(  ٣١٠نة التي قادها سابور الثاني س 

 فسمحت لهم بانشاء امارات تتمتع باستقالل ذاتي مقابل دفع ضريبة سنوية للملک الساساني. 
 

الذي موقعه و في زمن الفتوحات اإلسالميه. وفی عهد عمر بن خطاب )رض(، کان مرکز ميسان يقع في نهر تيری
وقد فتحتها عتبة بن  . کيلومترا غرب الناصرية ٣٥ن. بالقرب من قرية کوت الطالقانيه الراهنة. والواقعة علی بعد اآل 

أهم مدن ميسان في و ما ان اصبحت تحت تصرف المسلمين حتی ولي عليها " فاروق بن نعمان بن عدی " و غزوان.
 . البطائح والحويزةو ذلک العهد کانت الکرخة

 

 

 

 عهود اإلسالمية األولی األحواز فی 

 
الدولة االسالمية لم يبدأ برفض الملک يزدجر بن شهريار دعوة الرسول االمين و کان الصدام بين المملکة الساسانية
إنما ايضا عندما طلب من عامله في اليمن السير لقتال المسلمين إذ شرع المسلمون و  )ص( للدخول في االسالم فحسب
 الحاميات العسکرية الساسانية. األوائل في العراق في مهاجمة 

لکن هذه الحمالت لم تحقق الغرض المنشود منها بل لم تحقق اي نجاح يذکر. لهذا ارسل الخليفة ابوبکر الصديق )رض(  
الجيش االسالمي بقيادة   بعض المجاهدين إلی العراق بقيادة خالد بن وليد فلما صارت الخالفة إلی عمر الفاروق ارسل

م في  636استطاع الجيش اإلسالمي ان يلحق الهزيمة بالجيش الساساني سنة و ربة الفرسسعد بن ابي وقاص لمحا
هرب علی اثرها الملک الساساني يزدجر إلی إقليم األحواز حيث استطاع السيطرة علی اإلقليم بعد   . معرکة القادسية 

ف بعد معرکة القادسية بل التي کانت شبه مستقلة ولکن الجيش االسالمي لم يتوق ( العربية)إخضاع اإلمارات السامية 
م فقد عادت األقاليم للسيادة   ٦٣٧األحواز الواحدة تلو األخری حتی قبل انقضاء سنة و استمر في فتح مدن العراق 

حرر جنوب شرقي األحواز و  ثم إتجه جيش آخر من العرب بقيادة عثمان بن ابي العاص عن طريق البحر  العربية تماما 
 . ج عاصمة للعرب المسلمينجعل مدينة تو و من اإلحتالل الفارسي 

 
 يعزلهم   کان يتولی حکمه الوالة الذين يعينهم الخليفة و  بوالية البصرة  في عهد الدولة االسالمية ألحق اقليم األحواز اداريا 

 القضائية تمارس في اإلقليم باسمه و التنفيذية و  کانت السلطات التشريعيةو يحاسبهم في حالة تقصيرهمو
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األقاليم االسالمية و اإلمبراطورية العربية اإلسالمية لم تعد هناک حدود فاصلة بين اقليم األحوازبقيام و .نيابة عنه
م ولم   ١٢٥٨حتی سنة و م ٦٣٠األخری حيث أصبح هذا اإلقليم جزء من وحدة سياسية تحت حکم الخلفاء منذ سنة 

د الخلفاء الراشدين في ظل وحدة سياسية متماسکة في عه«يخرج وضعه القانوني طيلة هذه الفترة عن کونه جزء من  

 ».العباسيينو األمويين

 

خروج الشيخ ابوسعيد حسن الجنابي)جنابة و  ه  ١٦٤ /م  ٧٨٠من أهم محطات العهد العباسي ثورة الزنج بتاريخ 

 ٢٨٩ في تاريخ ميناء علی الساحل األحوازي غير اسمها الفرس بعد اإلحتالل إلی گناوه( علی الخليفة معتضد العباسي 
کانت البحرين عبر التاريخ )من ثم البحرينو  الساحل الشرقي األحوازيو  قد استطاع أن يستولي علی الجزرو  ه  ٢٧٩  -

اإلسالمي تعتبر منطقة ممتدة من شط العرب عبر سواحل الجزيرة العربية إلی حدود عمان وعاصمتها البرية کانت 
وسع و قتله حکم ابنه. ابوطاهر سليمان الجنابي بعد م و حکم باسم الفاطميين في الخليجو  مدينة هجر في ساحل الحسا(

نقل الحجر و ه ٣١٧کذلک استولی علی مکة المکرمة سنة و الجزرو حکم القرامطة ليشمل کل سواحل الخليج العربي 
 ٢٢لکنه اعاد الحجر األسود بعد و .طلب من الناس أن يحجوا نحوهو جعله في جامع المدينةو األسود إلی مدينة هجر

أقاما  و الحجازو بنوه طيلة قرن علی الخليجو ه إلی مکة المکرمة وهکذا استولی ابو سعيد الجنابي  ٣٣٩عام سنة 
 .الخطبة باسم الخليفه الفاطمي في مصر

 
قول بأن اهم النتائج وإذا کان الفتح معترفا به في ذلک الوقت کسبب مشروع يجيز مکتسبات علی األقاليم فاننا نستطيع ال

زوال کل أثر للسيادة السابقة عليه سواء کان الحکام العرب و  التي ترتبت علی الفتح اإلسالمي إلقليم األحواز هي انحسار 
 مندمجا في ثقافتها. و  خاضعا لسيادتهاو  مستقلين بحکمهم أو تابعين للدولة الساسانية فأصبح جزء من اقليم الدولة العربية
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 عد سقوط الدولة العباسية وغزو المغولتاريخ األحواز ب

 

 

 اإلمارات التي قامت في شمال غربي األحواز 

حکم بعض األسر المغولية کانت حال األحواز لم تختلف عن سائر األقطار العربية في مشرق الوطن و  بعد غزو المغول
القبائل العربية دول و العشائرحتی في فترة ضعف الدولة العباسية اقامت و فبعد مرور تلک الحقبة المظلمة .العربي

امتد نفوذها حتی ابعد من حدود األحواز. بيد ان الدولة و وامارات في األحواز طال حکم بعض تلک الحکومات لقرون
أهل تلك اإلمارات إلى  االيرانية قد طمست معالم تلك اإلمارات بعد إحتالل األحواز مما أدى إلى هجرة الكثير من

لم تقبل تدخل الفرس في شؤونها  و  كانت تلك اإلمارات تتمتع باستقاللها . من اإلضطهاد العراق فرارا و الساحل الغربي
لقب خان الحاكم الذي يعني الشيخ   ، حكامها بثالثة ألقاب من قبل حكام فارسو  كان يلقب شيوخها و  إال في فترات محدودة 

بناء و او مصطفی خان العباسي او الزعيم. لقب الشيخ رجل العلم. لقب آقا الذي يعني السيد مثل خزعل خان الكعبي
حدود معينة مع التبعية و يمارس نفوذه تحت شروط و على ذلك فكل حاكم من هؤالء الحكام يعيش في إمارته مع قبيلته 
القبائل العربية لتجعل لها  و على حكام اإلمارات معينا اإلسمية للحكومة اإليرانية او العثمانية التي كانت تمارس ضغطا

الرسوم الجمركية على البضائع التي تصل إلى و منها دفع الضرائب على المنتوجات الزراعيةو في المنطقة حقوقا
 الموانئ في تلك المنطقة. 

 

 

 

 إمارة بني أسد العربية 

يرجع نسب بنوأسد إلی و  ال زالت( تستوطن الحويزة)وقبيلة بني أسد العربية كانت في شمال غربي األحواز منذ القدم 
کانت تتنقل بعض بطون بني أسد بن خزيمة من و هي ذات بطون کثيرةو أياس بن مضر بن نزارربيعة بن مدرکة بن 

قد حاز الحويزة في غربي األحواز دبيس بن و .األحوازو واسط و أجيال مضر في قرن الرابع الهجري بين البصرة
الدولة العباسية عندما تشکلت قد استطاع بنوأسد أن يأسسوا إمارتهم أيام ضعف  و  عفيف األسدي أيام الطائع باهللا العباسي 

کيانات عديدة ضمن الدولة العباسية. حيث اسسوا إمارة مستقلة اتخذت مدينة األحوازعاصمة لها حيث کان لإلمارة سقي 
 نهر کارون )قارون(.

 
 کان يتنافس علی الزعامة بنو مزيد الناشريو . هم فخذ من قبيلة بني أسدو کانت زعامة اإلمارة لبني ناشرة بن نصر.

تقاليد عربية و كانت اإلمارة ذات نفوذ واسع .وقد انشقت في ما بعد قبيلة بني أسد إلی شطرين .بنو عفيف الناشريو
زيادة علی و  متينة. ولکنها بالرغم من نفوذها الواسع عن الدائرة التي رسمتها لها الدولة البويهية في عالقاتها الخارجية. 

سوء تفاهم بين الدولة البويهية التي تحکم العالم اإلسالمي بإسم الخليفة  ما لديها من نزعة نحو اإلستقالل کان قد حدث

کان أبرز  (ه ٤٠٥ /م  ١٠١٢اإلمارة األسدية. تطور إلی نزاع مسلح رهيب وقعت بسببه حرب دامية سنة )و  العباسي

المباشر لما لهذه الجزيرة  جعلها تحت تصرف نير النفوذ البويهي و أهمها هو اإلستيالء علی جزيرة الدبيسية و  أهدافها
 . اقتصاديةو  من أهمية استراتجية

 
أجبرته علی النزوح و التطاحنات إلی مضايقة األمير العربي أبي الحسن علي بن مزيد األسديو قد أدت تلک الحروب

أ  إال إن ضعف قبضة اإلمارة األسدية على المنطقة هي  .لکن إمارة بني أسد بقيت قائمةو  إلی الحلة في بابل بالعراق
بعد ذلك خضغت المنطقة  .الخفاجةو الظروف لقيام إمارات عربية أخرى في المنطقة منها إمارة بني عامر. آل كثير

قوة حتی قيام إمارة و ه حتي قيام الدولة المشعشعية وقد دامت أمارتهم بين ضعف ٨٤٤لحكم المغول لغاية عام 
 ساندوه في دعوته. و عي في حروبهالمشعشعيين العربية. حيث ساعد بنوأسد السيد محمد المشعش
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 إمارة بني تميم

 
مع ان بعض المصادر تقول انهم من ربيعة( كان يحكمون في التميمية )هم من افخاذ قبيلة تميم العربية  و  يلقبون باإلمارة

ديلم. ، التميمية و  )هنديجان( ثم امتدت سيطرتهم علی جميع المناطق المجاوره مثل الدورق. الخلفية. معشور. رامز
  .يعود تاريخ نزوح اإلمارة إلی األحواز إلی قرون خلت وتعتبر مدينتا التميمية )هنديان( والخلفية موطن بني تميم القديم 

 ٨٩٢  /ه  ٢٥٠وقد سجل لنا التاريخ ثورة لبني تميم ضد الخليفة العباسي قادها محمد بن واصل بن إبراهيم التميمي سنة  

بعد قيام الدولة المشعشعية أعطی السلطان محسن و ز حكمهم األول في التميمية )هنديجان(كان مرك . م في األحواز
بنا بعد ذلك األمير و التميمي  المشعشعي منطقة الدورق الغنية لألمير عبدالعلي التميمي بعد ما استحسن كرم األمير 

هكذا استمر و  الحكم إلی ابنه ميرزاعلیبعده وصل  و  جعلها عاصمة لهو   اعمر فيها الكثيرو   حول المدينة  عبدالعلي سورا
حكمهم إلی أن عاد حکم مدينة الدورق ألمراء المشعشعين زمن مولی سجاد. بيد أن الصفويين. ولفترة زمنية. استولوا 

بعد هجوم نادرشاه افشار استقر الحکم فيها لبني خالد.  و بني خالدو بقی التنافس عليها بين بني تميمو علی الدورق 
علی الکويت اذ کانت  کان اخوه عندئذ والياو خ عبدالصياد بن اعريعر رئيس بني خالد توسيع امارته استطاع الشي

تدفع الجباية لها سنويا. ما زالت آثار المقر الحکومي لشيخ محمد بن اعريعر و  الکويت تابعة إلمارة بني خالد في الدورق 
بن سلطان آل ناصر الکعبي اإلستيالء علی الدورق موجودة في مدينة الکاظمه الکويتية. ثم استطاع الشيخ سلمان 

م( فقد اذعن بنو تميم فيما    ١٧٤٧)  .ه  ١١٦٠ذالك سنه  و  القبان  إنتقل اليها مع أفخاذ من قبيلته تاركاو  بمساعدة بني تميم
بقيت کما  . سماها الفالحية و بعد بحكم الكعبيين. بنا شيخ سلمان الکعبي مدينة جديدة علی بعد خمسة اميال من الدورق 

المناطق المجاورة بيد أمراء بني تميم. اما في جنوب شرقي األحواز فکان بنوتميم تحت حکم أمراء و  الخلفيةو التميمية

الشيخ صقر بن مبارک التميمي.  و  حکم منهم الشيخ مبارک التميميو ه١٢٥٤ /م ١٨٣٥آل حرم ثم استقلوا منهم سنة 

المنتشر و علی الخليج تسمية بني تميم بسبب كثافة عددهم السكاني الممتديقول الرحالة نيبور: كان باألحری أن تطلق 
في جنوب شرقي و الف أسره ٧٠في ضفتي الخليج. يقدر العدد السكاني لبني تميم في شمال غربي األحواز بحوالي 

تان معروفتان اسر كثيرة إلی بني تميم حيث يوجد نهر هناك يسمی نهر تميم. لألمارة اسرو  األحواز ايضا تنتمي عشائر
ولدها الشيخ عبداهللا و تزوج الشيخ خزعل آخر حاکم امارة كعب آلبوكاسب ابنة األميرو وهما بيت راشد وبيت عبداهللا

 . بنوخالد والماليين ، الحويطات  ،الشريفات ،من عشائر اإلمارة : الحيادرو . في الكويت موجود حاليا
 
 

 

 

 (م ١٤٣٦ -م  ١٩٠٣) إمارة المشعشعيين

 
امتدت  . ينتسب إلی الشرفا الموسوية الحسينية الملقبون بالمواليو اإلمارة المشعشعية هو السيد محمد بن فالح مؤسس 

سلطة اإلمارة المشعشعيين. في الفترة األولی من حكم والة المشعشعيين. لتشمل كل األحواز بما فيها مناطق واسعة من 
  مناطق واسعة من العراق و الجزر( واو بندر عباسميناء سورو )جنوب شرقي األحواز من ابوشهر إلی ميناء جرون 

الحلة. كان مركز هذه اإلمارة مدينة الحويزة و تسترو سك الموال محسن النقود باسمه في مدن دسبول  .الجزيرة العربية 
 ٢٥الواقعة علی بعد  (يوجد رأي آخر بأن عاصمة اإلمارة. قبل هجوم نادرشاه افشار، كانت الحميدية )المحسنية )

قد  و قد عرفت هذه اإلمارة في عهد الصفويين. بإمارة عربستان.و .شرقي مدينة الناصرية عاصمة األحواز( اكيلومتر
 . على يد الشيخ خزعل الكعبي بعد أن دامت حوالي خمسة قرون م ١٩٠٣سقطت عام 
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 يلقبون بالسالطينو  مستقلينامراء المشعشعيين: ينقسم حکم المشعشعيين إلی ثالث فترات: في الفترة األولی کان حکامهم  
 محمد بن فالح وعلي بن محمد ؛  هم  و  (سهل ميسان)في الثالثة کانوا موالي الحويزة  و  کانوا امراء لعربستان  في الثانيةو
فالح بن  ،  ه(  ٩٠٥ه ـ  ٩١٤ايوب ولدا محسن بن محمد )و . علي (ه ٨٤٠ ه ـ  ٩١٤السلطان محسن بن محمد )و

زنبور بن ،  (ه ٩٤٨ه ـ  ٩٩٢سجاد بن بدران )،  (ه ٩٢٠ه ـ  ٩٤٨بدران بن فالح ) ،( ه ٩١٤ه ـ  ٩٢٠محسن )
  ،  (ه١٠٢٦ه ـ  ١٠٢٥ناصر بن مبارک ) ،   (ه٩٩٨ه ـ  ١٠٢٥)مبارک بن عبدالمطلب ،  (ه ٩٩٢ه ـ  ٩٩٨سجاد )

  ه ـ  ١٠٥٣منصور بن مطلب )  (ه ١٠٢٩ه ـ  ١٠٤٤محمد بن مبارک ) ،  ( ه ١٠٢٦ه ـ  ١٠٢٩راشد بن سالم )
حيدر بن علی خان   ،  (ه١٠٦٠ه ـ    ١٠٨٨علی خان بن خلف )  ،  ه(  ١٠٥٣ه ـ  ١٠٦٠برکة بن منصور )  ،  ه(  ١٠٤٤

خان المرة األولی  عليفرج اهللا بن  ، ه( ١٠٩٢ه ـ ١٠٩٧ خان ) عليعبداهللا خان بن  ،ه(  ١٠٨٨ ه ـ ١٠٩٢)
ه  ١١١٢) خان المرة الثانية عليفرج اهللا بن  ،ه(  ١١١١ه ـ  ١١١١هيبة اهللا بن خلف ) ، (ه ١٠٩٧ه ـ  ١١١١)
ه ـ   ١١١٤فرج اهللا بن علی خان المرة الثالثة ) ، (ه ١١١٢ه ـ  ١١١٢علي بن عبداهللا المرة األولی ) ، (ه ١١١١ـ

 ١١٢٥ه ـ    ١١٢٨)  الثانية علی بن عبداهللا المرة      (ه  ١١١٤ه ـ    ١١٢٥المولی عبداهللا خان بن فرج اهللا )،    ه(  ١١١٢
اما في الفترة األخيرة من حکم المشعشيين التي امتدت   .(ه  ١١٦٠ه ـ    ١١٧٦. المولی مطلب بن محمد بن فرج اهللا )(ه

حيث قضی شيخ خزعل نهائيا علی  (سهل ميسان)م فکان حکمهم يقتصر علی منطقة لواء الحويزة  ١٩٠٣الی عام 
الف أحوازي ينسب  ٣٠٠نهضة سيد محمد المشعشعي اکثر من حکمهم. بعد مرور اکثر من حوالي ستة قرون علی 

األسر التي تنسب نفسها  و  مع األسف إن بعض البيوتو لکنو البيوت و نفسه من ساللته منقسمين إلی عشرات العشائر
للمحتل العماله  و   األولی هي اإلنتماء  ؛   تحمل صفتين سيئتين جعلتها منبوذة في اوساط الشعب ين ،  لبعض األمراء المتأخر

 . اإلستعالء علی ابناء جلدتها من األحوازيينو الثانية هي الکبر و الفارسي 
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 ه.( ١١٠٣ /م ١٦٩٠ه. ـ١٣١٦/م ١٨٩٧) إمارة كعب آل بو ناصر

 
الجد األکبر ألمراء کعب آل ناصر هو الشيخ محمد بن علي بن يحيی السبيعي الذي کان يرأس قبيلته في مکة المکرمه. 

سادة )وهاجر مع عشيرته إلی البصرة وسکنوا منطقة تسمی سدة الهنديه. اثر خالف وقع بينه وبين اشراف مکة 
  بيلة الشيخ صقر التميمي في نهر الهميلي في األحواز.ثم هاجروا إلی مناطق ق  . (الحسنيين من نسل اإلمام حسن المجتبی 

بني تميم هاجر بنوکعب و  إثر خالف نشب بينهمو  بعد وفات الشيخ محمد بن علي ترأس القبيلة الشيخ ناصر بن محمد.و

ومن هنا تأتي تسمية مدينة الناصرية  » (الناصرية«إلی اطراف منطقة کوت عبداهللا التي سميت باسم الشيخ ناصر بـ  

.  ( عام بعد ذلک التاريخ  ١٥٠إلی الّشيخ ناصر بن محمد وليست نسبة إلی ناصر الدين شاه القاجار الذي ولد حولي    نسبة
 .استقروا هناک و ثم هاجروا إلی منطقة الميناو، ثم إلی القبان

 
بان ثم جعل مرکز حکمه في مدينة القو  شمال غربي األحواز.و  أسس ناصر بن محمد الكعبي هذه اإلمارة شمالي الخليج

  التي بناها بالقرب من الدورق »)شادكان«نقل الشيخ سلمان العاصمة إلی الفالحية )سماها الفرس بعد اإلحتالل بـ 

كان من أشهر زعمائها  و  م. كانت في تلك المرحلة تعد من أهم اإلمارات التجارية١٨٩٧/ه ١٣١٦استمرت حتى عام  و

من و  .كثيرة  خلفوا ورائهم آثاراو  البناء في نطاق جغرافيتهم و  ارقد توسعا في اإلعمو  الشيخ ثامرو   الشيخ سلمان الكعبي.
كان أو  أبرز ما يذكر عن هذه اإلماره اتحادها مع إمارة آل زعابي في كثير من الفترات ضد العدو المشترك فارسيا 

 م.١٨٩٧أسقطت هذه اإلمارة على يد أمراء كعب آل بو كاسب سنة   .أو غيرهم  أم عثمانيا  إنجليزيا
 

 

 

 امراء کعب آل ناصر 

 
ـ  ١٦٩٠(. الشيوخ علي. رحمة. سرحان. عبداهللا ابناء الشيخ ناصر بن محمد )١٦٩٠الشيخ ناصر بن محمد )وفات 

م(.  ١٧٣٥ـ١٧٣٣ناصر )م(. الشيخ طهماز بن خنفر بن  ١٧٣٣ـ  ١٧٢٢م(. الشيخ فرج اهللا بن عبداهللا بن ناصر )١٧٢٢
م( ١٧٦٦ـ١٧٣٧اخيه الشيخ عثمان ابنا سلطان بن ناصر)و  م(. الشيخ سلمان١٧٣٧ـ١٧٣٥طهماز ) الشيخ بندر بن

م(. شيخ برکات بن ١٧٧٠ـ١٧٦٩م(. شيخ داود بن سلمان بن سلطان )١٧٦٩ـ١٧٦٦الشيخ غانم بن سلمان بن سلطان )
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م(. شيخ مبارک بن غضبان بن ١٧٩٢ـ١٧٨٢مد بن برکات)م(. شيخ غضبان بن مح ١٧٨٢ـ  ١٧٧٠عثمان بن سلطان )
م(. شيخ علوان بن محمد  ١٨٠٠ـ١٧٩٤(. شيخ فارس بن داود بن سلمان بن سلطان )١٧٩٤ـ١٧٩٢محمد بن برکات )

م(. شيخ غيث ١٨١٢ـ ١٨٠١م(. شيخ محمد بن برکات بن عثمان بن سلطان )١٨٠١ـ١٨٠٠بن شناوة بن فرج اهللا )
. شيخ (م١٨١٦م(. شيخ عبداهللا بن محمد بن برکات ـ مرة األولی )١٨١٦ـ١٨١٢ات )بن غضبان بن محمد بن برک

م(. شيخ عبداهللا بن ١٨٣١ـ ١٨٢٨م(. شيخ مبادر بن غضبان )١٨٢٨ـ١٨١٦غيث بن غضبان بن محمد بن برکات )
 م(. شيخ فارس ١٨٣٧ـ ١٨٣١م(. شيخ ثامر بن غضبان بن محمد بن برکات )١٨٣١)محمد بن برکات ـ مرة الثانية 

 . م( ١٨٤١ـ ١٨٣٨بن غيث )
 

 
 

 
 

 

 

 قصة مثيرة عن بطولة المرأة األحوازيه 
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م اتفقت الدول اإلستعمارية الثالث. بريطانيا. العثمانيين والفرس علی غزو إمارة کعب في الفالحية حيث ١٧٦٥في عام  
الجيش العثماني و  رقبته طوقا(ارسلت بريطانيا اسطوال بحريا بقيادة مستر زبيدي المعروف بـ ابوطوگ )کان يلف حول  

الجيش الفارسی قوامه عشرون الف جندي يقوده زکي و  خمسمائة جندي يقودهم شخص يدعی محمود کيخهو  قوامه الف
خان شقيق کريم خان زند. عندما رأی الکعبيون. بقيادة شيخ سلمان الکعبي. عدم تمکنهم من مجابهة الجيوش الثالثة 

نتيجة لحصار دام أشهر و  . يمنع الهور والمستنقعات من حولها هجوم التحالف الثالثي فضلوا التحصن في الفالحية حيث  
في يوم من األيام  و لکن دون جدوی.و عن حلول ظل يجلس مشايخ بني کعب بحثاو  نفدت الذخيرة الغذائيه في المدينه

وهي تلبس زيا عسکري وتحمل السالح بيدها وقالت للحضور   »عليةـ  سعده    «دخلت عليهم بنت شيخ سلمان الکعبي  

عرضکم. إقعدوا إن اردتم اما أنا  و حمية. کيف تجلسون وتقبلون أن اإلنجليز يدوسون شرفکمو " أليست عندکم غيرة
فذاهبة إلی الحرب مع اإلنجليز ". لقد کان کالم بنت الشيخ سلمان فجر برکان حماس الکعبيين ونخوتهم بحيث لم 

 وفي البدايه ما قبل الشيخ سلمان .عوا السيطرة علی أحاسيسهم ولذا طلبوا اإلذن من شيخ سلمان لمجابهة األعداءيستطي
هاجم في نفس الليله بنو کعب القوات المعادية و  لکنه عندما رأی اصرار القوم قبل باألمرو  آلم بنته علی ما فعلت بالقومو

أحرقت سفن و  فر القائد الزندي وهزمت جيوش األعداءو  لعثمانيينولم يحن الصبح إال وحزت رؤس قواد البريطانيين وا
يقال قد نشب خالف بين إثنين من فرسان بني کعب علی الطوق الذي  و   .اسطول اإلنجليز وربحت بنو کعب غنائم کثيره

طلبت و کان يحمله القائد اإلنجليزي وسمعت بنت الشيخ سلمان في األمر وهي مشارکة في الهجوم فنزعت مجوهراتها
نعم. هذا نموذج من النساء العربيات األحوازييات   .من الفارسين أن يختارا بين الطوق ومجوهراتها وهکذا حلت الخالف 

 . الالتي يعملن في اصعب المحن من اجل شعبهن
 

 

 

 إمارة آل کثير

 
آل کثير وهي قبيلة عربية تسكن شمال غربي األحواز تنتسب إلي بني غزيه بن ابي غنم بن حارثه بن ثوب بن معن بن 

  .منهم من يسکن حضرموت في جنوب اليمن و منهم من يسکن نجد اطراف الرياض  (بني الم)عثود بن حارثه بن الم 
من بعد شيخ خنيفر و ه. ٩٩٦ـ  ١٠٣٨ام کان اول شيخهم الذي ظهر في تاريخ األحواز هو شيخ خنيفر خالل اعو

 من ابرز شيوخهم الّشيخ فارسو بيت کريم بن ناصر بن خنيفر و انقسمت آل کثير إلی قسمين هما بيت سعد بن خنيفر
وسع حکمه ليشمل شرق نهر کارون وما  و ه١١٦١ابنه الشيخ سعد الذي حارب األمير موال مطلب المشعشعي سنة و

 ه بعد أن ابعد شيخ سعد من الحکم ١١٦٥الجبليه مع البختياريه ثم حکم شيخ ناصر سنة بعد تستر وصوال  الی الحدود 
 من شيوخهم. شيخ حداد الذي إتخذ لنفسه لقب الملکو کل شمال غربي األحواز.و تسترو هکذا استولی علی دسبولو
شعشعي بقيادة موال لکنه انهزم امام الجيش الم و جعل مرکز حکمه في قلعة السالسل في تسترو سک العملة باسمه و

أسر فيها ثم نقل إلی الحويزه لکنه استطاع أن يهرب من سجنه و عبداهللا المشعشعي في معرکة دارت اطراف دسبول
رجع ليحکم إمارته من جديد إال أنه أسر في معرکة أخری بعد أن انهزم امام الجيش الفارسي.  و  بمساعدة بعض من رفاقه

ابنه الشيخ اسد ثم الشيخ فرحان حتی ارسل الشيخ خزعل آل  ارجي ثم حکمهکذا فقدت امارة آل کثير استقاللها الخ
قبلت آل کثير أن تخضع و  بعد عدة معارک قبلوا الصلحو  مرداو الکعبي جيشا نحو آل کثير بقيادة ابن اخيه الشيخ حنظل

 بذلک التصاهر.   تزوج الشيخ خزعل من ابنة الشيخ فرحان بن اسد ليضمن والءهم لصالحه و  لحکم شيخ خزعل آل مرداو 
 

م صودرت عشرات آالف الهکتارات من اخصب األراضي  ١٩٦٨يذکر أن بعد احتالل األحواز و بالتحديد سنة 
امريکية و الصهيونيه  -الزراعية التي تملکها عشائر آل کثير و سائر العشائر هناک لصالح بعض الشرکات اآلنجلو 

الحکومة الفارسيه الجديدة ستنصفهم و ترد اراضيهم اليهم لكونها و بعد الثورة کان املهم بأن  .فهجر اهلها منها قسريا
تدعي اإلسالم إال ان املهم خاب ألن الحكومة اإلسالمية الجديدة تعاملت معهم آسابقتها اذ صادرت هي ايضا   مئات 

و اليوم وبعد فشل تلک المشاريع تنوي الحکومة اإلحتالل الفارسية تقسيم تلک  . اآلالف من ارضي عرب األحواز
 . اضي بين المستوطنين الفرساألر
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 م( ١٨٢٩ -١٩٢٥) إمارة كعب  آل بو كاسب 

 
مؤسس إمارة البوکاسب وباذر نواتها الشيخ مرداو بن علي الکاسبي معاصر الشيخ سلمان الکعبي حيث تسلم رئاسة 

 . الحج في مکة المکرمةه أثناء مناسک    ١٢٠٠توفي سنة  و  حکم مدة ثمانية واربعين سنةو  ه  ١١٥٢القبيلة حوالي عام  

توفی سنة و م ١٨١٢ /ه ١٢٢٩ه. بنی المحمرة عام  ١٢٠٠ثم تولی الحکم من بعدها الشيخ يوسف بن مرداو سنة 

ه. لکن المؤسس الحقيقي لإلمارةهو الشيخ جابر بن مرداو الكعبي فقد شيد في الجانب الغربي من األحواز،  ١٢٤٨
من بعده حکم  و إلمارته وحکم مدة خمسة عقود مركزا " خرمشهر" ل غير الفرس اسمها بعد االحتال)ميناء المحمرة 

کانت إمارتهم    .م١٩٢٥م الی عام    ١٨٩٧وثم الشيخ خزعل من عام  (م  ١٨٩٧م ـ    ١٨٨١عاما )١٦نجاله الشيخ مزعل  
تقضي علی حکم المشعشعيين کما ضمت و تشمل کل المناطق الغربية في األحوازاستطاعت أن تضم منطقة الحويزة

قد استطاع أميرها األخير شيخ خزعل بن جابر أن يفرض سيطرته و ربي األحواز )إمارة آل کثير( لحکمهاشمال غ
علی آل خميس بعد أن رضخ لحکمه مير عبداهللا ثم فرض سيطرته علی البختياريه بعد نزوحهم نحو األحواز زمن 

 . األول من قرن العشرينأهم دولة عربية في ربع و  کما کانت هذه األمارة تعتبر أکبر .ابيه اخيه 
بمساعدة اإلنجليز بعد أن فشلوا في هزيمته و بالشيخ خزعل احتلت الفرس األحواز علی يد رضاخان البهلوي غدرا

إلی أن قتل علی  عاما ١١سجن مدة و حيث نقل إلی طهران  ١٩٢٥نيسان  ١٨خطف من فوق يخته بتاريخ و عسکريا
 يد رئيس شرطة طهران بأمر من رضاخان البهلوي. 
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 ليان()الحکومات التي قامت في جنوب شرقي األحوازو الدول

 

 

 سلطنة هرمزالعربية  
 

استمرت تجزأتها في القرون الثالثة و  العاشر الميالدي الوهن /بعد أن اصاب الخالفة العباسية في قرن الرابع الهجري 

في أثناء  م ١٢٥٨ /ه ٦٥٦قضواعليها بعد مقتل المعتصم باهللا العباسي سنة و الالحقة غزاها المغول بقيادة هوالکو

تکوين إمارة بني اسد شمال غربي األحواز تأسست مملکة عربية خليجية في جنوب شرقي األحواز؛ اعمر ارضها  
سست أ . بعدهو  في أثنائهو جميع جزرها. قبل الفتح اإلسالميو الغربيو  كانوا قد توطنوا برها الشرقيو عرب اقحاح

ثلة من حاشيته نحو ساحل جنوب و  تحرک هوو  السلطنة علی يد محمد ملک عمان حيث تخلی عن سلطانه لنجله األکبر
قبل عبوره نحو الساحل و اصبحت صحراء قاحلة و شرقي األحواز قاصدا إعمار تلک المنطقة بعد أن هجرها العرب 

حاضرة سلطنة هرمز العربية علی الساحل  حيث بقت بعدها  »قلهات  «الشرقي أسس علی الساحل الغربي ميناء 

سورو )ميل خارج المضيق ما بين جرون    ٣٠من معه فی منطقة هرمز التاريخية علی بعد  و  استقر الملک هوو  . الغربي
کذلک وسع حکمه ليشمل کل جنوب شرقي و  . شيدها من جديد( وميناب)بالقرب من األحواش  و  جاسک ( وـ بندر عباس

کان قد سيطر علی المالحة و  الساحل الغربي و  موانئ الخليج الي ساحل بلوشستان )کرمان القديم( و  کل الجزرو  األحواز

 . السابع عشر الميالدي /العاشر الميالدي إلی القرن العاشر الهجري /فی الخليج من القرن الرابع الهجري

 
  .ضمها لمملکته و  لعربيةه استطاع اخضاع بعض المناطق فی الساحل الغربي للجزيرة ا   456في عهد ملک عيسی سنة  

 کان مرکز حکمها في جزيره قيسو لقد نافستهم مملکة قيس التي أسسها عرب بني قيصر في القسم الشمالي من الخليج 
السالجقه و فارس من سالالت مغولو ما استطاعوا حکام کرمانو جزرهاو سيطرت علی السواحل الشمالية للخليجو

 . ( للهجرة 628-623ضمها الی مملکتهم سنة )و ن اخضاعهااألتراک من إخضاعها حتی تمكن ملوک هرمز م
الجنوب حتی جزيرة  و حدود مملکة هرمز حسب المصادر البرتقالية : من الشمال حتی جزيرة خرج )خارج. خارک( 

فوفق هذه   .ايضا کل الساحل في جنوب شرقي األحواز بعمق سبعين کيلومترا و جرون ليشمل کل الجزر في الخليج
تکون ضمنها کل الموانئ في هذا النطاق من ميناء ريق  و الخليجو الحدود تقع هرمز بين مملکة الر العربية في داخل

 . کذلک من الجزيرة العربية الی کل الساحل من مسقط إلی البحرينو الی ميناء جاسک
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العاشر الميالدي   /ينقسم تاريخ سلطنة هرمز إلی مرحلتين تاريخيتين. المرحلة االولی امتدت من القرن الرابع الهجري  

للهجرة(. کانت عاصمتها في هذه المرحلة ميناء ومدينة هرمز الواقعة في اقصی  ٦٩٩م ) ١٣٠٠الی حوالي سنة 
م فی زمن الملک  ١٣٠٠والمرحلة الثانية بدأت عام  ميناب(.)الساحل الشرقي األحوازي القريبة من مدينة احواش 

شهاب الدين احد ملوک السلطنة عندما نقل عاصمة المملکة من ميناء هرمز إلی جزيرة هرمز غيرالمأهولة لموقعها 
بعدها اصبحت سلطنة هرمز في تلک و  .الممتاز کي يتمکن من الدفاع عنها امام غزاة المغول الذين هاجموا مملکته

کان لها ثالث حاظرات. هي هرمز و نصفو سيطرت علی الخليج مدة ثالثة قرونو سلطنة کبيرة وعظيمةالفترة 
م ثم إحتلها البرتقاليون ١٥٠٦هاجمها البوکيرکيه سنة  .قلهات. كما ضربت النقود بأسم ملکهاو الجديدة. رأس الخيمة 

بعد   .تركوا سالطينها في مناصبهم و  وضعوها تحت حمايتهمو  ق( في زمن الملک سيف الدين .ه ٩٠٩م ) ١٥١٥سنة 
م. اتفق شاه عباس الصفوي. سنة ١٦٠١ـ١٦٠٢أن زحف الصفويون نحو مملکة الر العربية واستولوا عليها بين عامي  

للهجوم علی سلطنة   ( ئ الهندمن موان)الهلنديين الذين اشترکوا باسطول لهم قدم من سورات  و م. مع البريطانيين١٦٢٢
ه؛ فاحتل الصفويون البحرين  ١٠١٧هرمز زمن ملک محمود الذي جلس علی سدة الحکم بعد اخيه ملک فيروز سنة 

بنوا  و هدموهو ه ١٠٢٢من العرب هناک ثم احتلوا ميناء جرون عام  کبيرا قتلوا عددا و ه ١٠١٠من توابع هرمز سنة 
ازاء مساعدتهم في احتالل سلطنة هرمز ثم  ١٠٢٥باس. وأعطوها لإلنجليز سنة محله ميناء سموه العباسي او بندرع

غيرها الی هرمز. تحصن و  شرعوا فی احتالل جزيرة جسم )الطويلة( فحاصروا هذه الجزيرة لمنع اإلمدادات من المياه 
البرتقاليين  جندي من الجنود ٢٠٠بعد تسليم و الفرس دون جدویو و وقفوا ضد هجوم اإلنجليز البرتقاليونو العرب

  .أعدم الفرس کل جنود العرب فيما سلموا اسری البرتقاليين لإلنجليز حسب اإلتفاق بينهم،  جنديا من جنود العرب  ٢٥٠و
من البرتقاليين  ٣٠٠٠ حصار دام مدة سته اشهر سلمو بعد معارک ضاريةو ثم حاصروا جزيرة هرمز مرکز السلطنة

هدموا کل ما يوجد في جزيرة هرمز حتی ال و األسری العرب و لجنودفسلموا لإلنجليز فيما اعدم الفرس اآلالف من ا 
هکذا سقطت و .نقل إلی شيراز ثم أعدم هناک و ه أسر آخر ملوک سلطنة هرمز ١٠٣١تعيد مجدها من جديد. في عام 

 انطوت صفحة من تاريخ األحواز بعد ما حکم العشرات من ملوک سلطنة هرمز طيلة ما يقارب سبعة و مملکة هرمز
کان يعمل في قطاع التجارة في سلطنة هرمز مزيج من الهنود واليهود واألرمن والفرس والعرب والبنادقة من  .قرون
 اعترفوا بهم. منهم حاکم جاسک الفرس انفسهم ايضاو ظهر في المعارک مع الصفويين ابطال ذکرهم التاريخ .ايطاليا 

 علی کمال حاکم نخيلو الذي سنتحدث عنه بشکل موجز. و
 
استاذ اللغة السريانيه في المعهد الفرنسي و  م( المستشرق الفرنسي  ١٦٢٥  -١٦٩٥ميةهرمز: اشتق برتيليمي دير بولو )تس
اتخذها  و  نجل سابور األولو  م( الملک الساساني الثالث  ٢٧٢کوليج دي فرانس( اسم مدينة هرمز من اسم هرمز األول ) )

ن هذا التخريج مرفوض. ألن تاريخ نشأة مدينة هرمز يعود إال أ   . بعده المؤرخون خصوصا الفرس مصدر السم المدينة
يتحدث آريان عن توقف اسطول نيارخس. أمير بحر اإلسکندر  . عام قبل والدة الملك هورمزد الساساني ٦٠٠الي 

ويذکر بطلميوس مدينة هرمزية   .ق م فی مصب نهر آنامس )نهر ميناب( في بلده اسمها هرمزية ٢٢٥الکبير حوالي 
 ربع من مولد هورمزد الساساني. و م قبل قرن ١٥٠أيضا علی ساحل کرمانية حوالي 

 

 

 

 البطل األحوازي علي کمال 

 
هو عربي من أهالي نخيلو في جنوب شرقي األحواز. تعتبر من اروع صفحات تاريخ األحواز و بطوالت علي کمال،

 ئع بقيت في طي الکتمان وال يمکن اإلطالع عليها إال في صفحات الکتب القديمة إال انها مثل کل ما لدينا من تاريخ را
 ذکريات الرحالة األوروبيين.و
 

في کذلک استولوا علی البحرين و م١٦٠٢ضموها إلی بالد فارس سنة و بعد ما احتل الصفويون مملکة الر العربية 
جعلوا و بطش البرتقاليينو هرمز ن علی سلطانالفرصة التي سنحت لهم إثر ثورة أهالي البحري انتهازبعد  نفس السنة 
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فبعد احتالل الر لعدة سنوات حاول امامقلي ،  أصبح قلب سلطنة هرمز في متناول يد الفرس،  لهم موضع قدم هناک 
رکز في البداية علی أقصی و  البحرينو  الر،  ،  خان الحصول علی منفذ في الخليج جنوب فارس فسمی نفسه حاکم فارس

کانت هذة المنطقة لمدة طويلة تخص و جسمو الساحل الرملي ما بين جزيرتي هرمز ،شرقي األحوازساحل جنوب 
 .تحت سيطرة سلطنة هرمزو العرب

 
بعد ما رأی علي کمال بطش الفرس للعرب في تلک المناطق حاول جاهدا توحيد صفوف العرب في جنوب شرقي 

راسل ملک اسبانيا لکي يساعده  و المساعدة من البرتقاليين  طلبو  األحواز، فارتبط بالسلطان في هرمز لتوحيد الجهود
هکذا سجل اروع البطوالت للدفاع عن وطنه مقابل الزحف الصفوي نحو و علی تدريب رجاله علی األسلحة النارية.

قد قام بعدة اعمال جريئة في الحرب بامکانياته المتواضعه في کل و األحواز. إن علي کمال کان شخصا قويا وعنيفا 
ولکن بعد ما احتل الصفويون سلطنة هرمز لم يستطع  .البلدات وخصوصا في معرکة جزيرة جسمو  الموانئو زرالج

الشاه الصفوي الذي کان يخطط للقبض عليه. ذلک و عاش في تحد دائم لخان شيرازو غطرسة الفرس و تحمل کبرياء
يطيعوا  و من المحتمل أن يتبعوه بکل رضیبصفاته تلک. أن يبدأ ثورة مع أبناء بلده الذين و ألنه کان من الممکن.

کانت مشکلته و  إثر ضغط الفرس عليه. فضل أن يغير مرکزه الي جلفار في الساحل الغربي من الخليج. و  . بالتالي أوامره
استطاع و علی الرغم من ذلک کان دائم اإلستطالع و الکبيرة هي تنظيم القبائل المتنافره العربية لسد الزحف الصفوي.

الذين کان و  يراقب الجيش الفارسي عن کثب. تجاهل طلب المساعدة المباشرة من جيرانه العرب من قبيلة بني هاللأن  
لم يکن من السهل لعلي کمال الحصول علی المساعدة ألنه و  يرأسهم شخص يسمی قطن بن قطن أو ناصر بن قطن.

اجمة العدو له بعد استيالئهم علی هرمز، قام لکي يضمن عدم مهو .لم يتمکن من دفع الثمن ألولئک البدوو کان فقيرا
کما  . أسهل للغزوو خبأ بعض السفن وراء األخوار في الرمال في امکنة کان يعتقد أنها أقرب و بتحصين أقرب ميناء. 

خمسون سفينة علی متنها أکثر و معهم مائة و صباح أحد األيام وصل الفرسو . أقام إلی ذلک بعض التحصينات للدفاع 
وعلی بعد ثالثين أو اربعين خطوة من   .ل معظمهم مسلحون باألسلحه النارية. وکان معهم مئتا حصانمن خمسمائة رج

علی  شنوا هجوماو توجه الخيالة علی متن خيولهم في المراکبو حيث الشاطئ منبسط. غطسوا في المياه. و البحر.
بشجاعة فائقة. وابال من و  قد تلقوا، . ثالثون حصاناو کان عند علي کمال مئتا رجل .العرب األحوازيين في عدة أماکن

رغم أنهم تمکنوا من أن يخلصوا أنفسهم جميعا بتراجعهم عن الساحل. حيث و .الرماح التي أطلقها العدوو الرصاص 
قد أبدوا و .کانوا قد أبعدوا نساءهم وأطفالهم من هناک منذ عدة أيام فقد آثروا أن يحاربوا کما فعلوا مرة في خنادقهم 

 يوازي ما منوا به من قبل.   سببوا لهم دماراو في مقاومة الفرس.شجاعة نادرة 
 

لذا تراجعوا و   لکن لم يکونوا متکافئين مع الفرس من حيث العدد. وقد أصيب قائدهم بجروح نتيجة إصابته برصاصتين.
  .قتلوا بعضهمو فيما کانوا يتراجعون لحق بهم الفرسو ساعدتهم معرفتهم باألراضي علی ذلک.و  بسرعتهم المعتادة

 . بذلک يکون قد بقي منهم ستون شخصا. وبقي أربعون شخصا من األعداءو
 

أبدی أقصی ما يمکن ان يبديه أي جندي شجاع و  لقد أبلی ذلک البطل األحوازي من نخيلو في تلک المعرکة بالء حسنا
 . مقاتلته و مواجهة العدو دفاعا عن وطنه اذ أبدا أنه القائد الذي رفض مغادرة األکواخ الفقيرة التي بحوزته دون

التي ال يتصف و  وقد قال فيه احد البرتقاليين حينئذ : کان علی کمال لنا مثال أعلی نقتدي به فيما يتوجب عمله في هرمز
 . قائدها بصفات ذلک العربي 

 

 

 

 مملکة قيس العربية

 
مع تأسيس سلطنة هرمز العربية في جنوب   فی قرن الرابع الهجري تزامنا   ،   هي مملکة بحرية و  ،  تأسست تلک المملکة

يقال اول ما عمر جزيرة  و عندما ضعف الخلفاء العباسين. مرکزها جزيرة قيس من جزر األحواز ،  شرقي األحواز
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عربي.  الخليج ال  جزرالقسم الشمالي منو  کانت تشمل تلک المملکة الساحل األحوازيو  قيس عربي يسمی عمر بن عميرة
سواحل الخليج الشمالية وکانت تشرف علی السفن والتجارة فی کل شمال و وقد استولت تلک المملکة علی کل الجزر

بعد الزلزال الذي    .تجارتها و  سواحلها و  جزرهاو  نافست منذ تأسيسها سلطنة هرمز العربية للسلطة علی الخليجو  الخليج. 
ناء اطراف ميناء الطاهرية مقابل جزيرة قيس علی الساحل تقع انقاض ذلک المي) دمر ميناء سيراف األحوازي 

 الخليج العربيو  بنوا لهم مراکز في بحر األحمرو  إنتشروا في البالد و  هاجر من تبقی من اهالی تلک الميناء   (األحوازي
 منهم بنو قيصر حيث و  لکن اغلبهم هاجروا إلي جزيرة قيس و   حتی مناطق علی الساحل الهندي واألفريقي و  بحر عمانو

کان و  من سکان ميناء سيراف في جنوب شرقي األحواز  يقال أن قيصر کان بحاراو  تاسست المملکة علی يد بني قيصر
لم يستطع و  أسس ابناؤه مملکتهم هناک و  بعد أن ضاقت به الظروف اإلقتصادية هاجر إلی جزيرة قيسو  متهوراو  ماردا

کان اإلنتصار حليف و  الدولة خمارتکين والی فارس.و دارت حروب کثيرة في زمن رکن    السالجقة األتراک اخضاعها
ه( اإلستيالء علی الساحل  ٨۵۵ـ  ٣۴۵ملوک بني قيصر، ويذکرالتاريخ انهم استطاعوا في زمن اتابک سنقر سلغور )

الجزر في شمال و   استولوا علی کل السواحلو  األحوازي فاعترفت بهم األتابکية بعدها. وهکذا کبرت شوکتهم في البحار
 . الخليج

 
 

اإلستيالء علی جزيرة قيس بعد أن حصلوا علی دعم من اتابک و قد استطاع ملوک هرمز اإلنتصار علی ملوک قيس
ه(، فحکم احد ملوک هرمز يدعی سيف الدين ابوالنضر بن علي اذ کان ملک ٦٥٨ـ  ٦٢٣)ابو بکر بن سعد الزنکی 

الجزيرة علی الوالی الهرمزي وأخرجوا   ولکن ثار أهل .هرمز آنذاک عمه وابا زوجته الملک شهاب الدين بن علي
 . طرد وزير عمه الذي استولی علی السلطنة بعد موت عمهو سيف الدين ابوالنضر فانتقل إلی هرمز

 
ولکن غزا سيف  .قد حکم مملکه قيس بعد طرد سيف الدين ابوالنضر احد افراد عائلة بني قيصر يدعی الملک سلطان

بعد أن إطمأن من عدم انحياز و رة أخری بعد أن استقر له الحکم في هرمزالدين ابوالنضر بن علی جزيرة قيس م
نقلهم  و کبار بني قيصرو أسر الملک سلطانو أتابک ابوبکر السلغوري الترکي. إستولی مرة أخری علی جزيرة قيس 

 ٦٢٢ي سنة نفذ حکم اإلعدام فيهم في يوم الثالثاء المصادف للثاني عشر من جمادی الثانو إلی جزيرة جرون )هرمز(
بيد أن هذه الواقعة لم تکن نهاية ملوک قيس إذ يذکر التاريخ أن ملوک قيس. في بعض األحيان. کانوا يهاجموا  .ه

سواحله و من هؤالء. الملک جمال الدين نعيم الذي حکم کل شمال الخليج بجزرهو يعيدوا سلطتهم.و جزيرة هرمز
قتل و كذلك ابنه غياث الدين الذي انهزم نه تمکن من الفراره. اال ان ملک الهرمز هزمه واسره. لک ٧٠٠حوالي سنة 

يذکر المورخون أن کبری   .علی يد قطب الدين ملک هرمز وهکذا تم استيالء ملوک هرمز علی مملکة قيس بالکامل
 القبائل العربية التي کانت تصطاد السمک وتغوص للمحار فی مملکة قيس العربية کانت تسمی بنی سفاف )صفاف(. 
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 اإلمارات التي قامت في جنوب شرقي األحواز بعد اإلحتالل الصفوي

 
ملکة الر العربية بين عامي إحتالل مو بإتجاه الساحل الشرقي للخليج العربيو بعد نزوح الصفويين نحو الجنوب

 م. ١٦٢٢شاه عباس الصفوي لسلطنة هرمز العربية بمساعدة اإلنجليز، في عام اسقط  م. کذلک ١٦٠١ـ١٦٠٢
التي کانت تحکم جنوب شرقي األحواز وعلی امتداد الساحل الشرقي طيلة سبعة قرون. استعاد الوجود العربي سيطرته 

امارات مستقلة و دوال  د بضعة عقود من اإلحتالل الصفوي أن يقيم بعو أخری حيث تمکن ةلجنوب شرقي األحواز مر
 . في ما يلي نبذة عن تاريخ اإلمارات التي قامت في جنوب شرقي األحواز . او شبه مستقلة

 
 

 

 م( ١٦٧٣-١٩٦٧)امارة العباسية 

 
بن عبدالمطلب )حبر األمة( الهاشمي القرشي عباس  كان يحكمها في السابق ذرية سيدنا عبداهللا بن    ،   مقرها مدينة بستك

للميالد. وکان موسس اإلمارة   ١٩٦٧إلی  ١٦٧٣استمرت تلك اإلمارة ثالثة قرون من عام .    ابن عم رسول اهللا )ص(

األمير شيخ محمد سعيد البستكي   قد خلفه ( وه  ١٠٥٠  -   ه  ١١٣٦)  فترة الحياة   شيخ عبدالقادر بن حسن البستكي العباسي 

 (ه ١١١٣ - ١١٩٧) فترة الحكم  ه(. ثم األمير شيخ محمد البستكي العباسي  ١٠٩٦ - ١١٥٢) فترة الحياة العباسي

 العربي جزر الخليجو ميناء لنجه ( ومنطقة جبال المنحدرة )شيبكوهو الجهانجيريةالمعروف بمحمد الکبير الذي حکم 

ثم األمير  ، قد انتصر علی الفرس في عدة معارک و الرستانو جرون )سورو او بندرعباس(ومنطقة ميناء  الجنوبية

 ١٢٣٨)فترة الحياة  ثم األمير شيخ محمد رفيع العباسی  ،  (   ه  ١١٩٧  –  ١٢١٧)  الحكم   العباسي فترة شيخ هادي البستكي  

ثم األمير مصطفی البستكي ،  ه( ١٢٠٨ - ١٢٦٥) فترة الحياة ثم األمير الشيخ احمد العباسی البستکی،   ه(  ١١٦٣ -

 ١٢٧٢ - ١٣٤٦ثم األمير محمد تقي خان العباسي الملقب بصولت الملك )،  (ه ١٢٣٥ - ١٢٩٩) فترة الحياة العباسي

. ثم األمير الشيخ محمد أعظم خان بن محمد تقي خان (  ه ١٢٩٨  -١٣٤٦) ثم األمير محمد رضاخان العباسي ،  ه(

أستمر يحكم و  محمد أعظم خان،  باسم  بعد أخيه  لكن حكم  و  كان لالمير محمد رضاخان العباسي خمسة أوالد . البستكي

 تطبيق سياستها الهادفة إلی التخلص منو البالد إلی ان ضعفت سلطته بسبب تزايد قوة الحكومة المركزية اإليرانية

ه  ١٣٨٧في سنة و أيدي ضباط مراكز الشرطة.   النهي فيو األمراء المحليين حتى أصبح األمرو شيوخ القبائل العربية 

من األرض بعدما أسست علی  البقعةفي هذه  العباسيةبوفاته انطوت صفحة امارة و خان  م توفي محمد أعظم ١٩٦٧ /

 لذلك هاجر أغلب و  حوالي ثالثمائة عام.م و دامت  ١٦٧٣عام  المروف ب " الشيخ محمد الكبير"  يد شيخ محمد البستكي  

 عاشوا هناك. و دول الخليج العربية كما ذهب بعض أبنائهم إلى شيراز و العباسيين إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة
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 إمارة القواسم 

 
ه أجمع اهل لنجة علی تولية احد  ١٢٣٠أی إلی سنة  عام ،ستين و سبعفترة لنجة  ، ميناء بعد ان حکم امراء عمان

 ١٢٤٠عدل حتی سنة  و  القواسم عليهم. واختاروا الشيخ قضيب بن راشد بن مطر القاسمي الذي حکم بين الناس بانصاف
حکم بعده ابنه الشيخ محمد بن قضيب بن راشد الذي کان ذا تدبير عال حيث اشتهر بالصلح الذي و ه اذ توفی فيها، 

 شيخ رأس الخيمة القاسمي. و  م بين الشيخ سلطان بن صقر القاسمی حاکم الشارقة١٨٢٩اهللا تعالی علی يديه بسنة    اجراه
الشيخ و  آخر بين الشيخ طحنون بن شخبوط حاکم أبوظبي   م اجری الشيخ محمد بن قضيب صلحا    ١٨٣٠کذلک فی سنة  و

بعده تولی اخوه الشيخ سعيد بن قضيب الحکم  و ه ١٢٥١توفي الشيخ محمد سنة  .سلطان بن صقر شيخ الشارقة
بعد هذا و (١٢٩١ـ١٢٧٠بعد وفاته تولی الحکم ابنه الشيخ خليفة بن سعيد )و قام باألمر خير قيام. ( وه ١٢٧٠ـ١٢٥١)

  سبب صغر سنه. ب  (ه  ١٢٩٥ـ١٢٩١خليفة تحت وصاية الشيخ يوسف عليه الرحمة )  األخير تولی الحکم الشيخ علي بن
ثم حکم الشيخ قضيب الثانی بن راشد عم الشيخ خليفة  ١٣٠٣الی  ١٢٩٥بعد مقتله تولی الحکم الشيخ يوسف من و
ابن أخيه بحيث احتلت حکومة فارس لنجة بقيادة سرتيب و ألخيه ه( بعد ما قتل الشيخ يوسف ثأرا ١٣٠٤ـ ١٣٠٣)

ائم فقبض علی قضيب وارسل إلی طهران عن طريق ابوشهر )رتبة عسکرية( احمدخان کبابي مستفيده من الخالف الق
 لکن لم ينته حکم القواسم فيها. و حکمها أول فارسي يسمی هداية اهللا خانو حتی توفی هناک بظروف غامضه.
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 طرد الحامية الفارسية و ثار الشيخ محمد بن خليفه القاسمي ،ه  ١٣١٥ه الی  ١٣٠٥حکم الفرس لنجة من عام بعد ان  
باسلة اظهرها   مقاومةو بعد معارک ضاريةو اإلنجليز توحدوا ضدهو تسعة شهور إال أن الفرسو مدة سنةحکم و

من ثم اللجوء و السنة في لنجة أجبر علی ترکها واإلحتماء بالجبالو بسبب التفرقة التي حدثت بين الشيعة و األحوازيون
الفرس ردحا  و  العثمانيينو الکبری من اإلنجليزولکن بقت لنجة ساحة لتنافس القوی .الی بني عمومته في رأس الخيمة

 . اإلمارة العباسية اصبحت ضمن مناطق استطاع في ما بعد و من الزمان
 

ألمارة القواسم وقد امتد نفوذهم ليشمل ميناء کنج )گنگ( الذي کانوا يتنافسون عليه مع امراء  تعتبر ميناء لنجة مركزا  
التي تعد اكبر جزيرة و لين وخاصة جزيـرة جسم )قشم( التي سميت باسمهمبني معين وغالبية الجزر الواقعة بين الساح 

 من أشهر المراكز الدفاعية لهذه اإلمارة ضد حمالت األعداءو في الخليج العربي )ضعفي مساحة مملکة البحرين(
كانوا معروفين بقراصنة و  في طرد المستعمرين األوروبيين من الخليج   مهما   المستعمرين البرتغاليين. لعب القواسم دورا  و

إلمارة القواسم مواقف و  الشارقة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.و  البحر وهم الذين يحكمون اآلن منطقة رأس الخيمة
اإلنجليز، كما صدوا كثيرا من هجمات الفرس في محاولتهم و خالدة في الدفاع عن األراضي العربية بوجه البرتغاليين

عاون أسطول القواسم في منتصف القرن الثامن عشر الميالدي مع أسطول أمارة كعب آلبو  قد تو  للسيطرة على األحواز
 لذلك تحالف اإلنجليز مع العثمانيين في محاولة لدحر القواسم. ولكن دون جدوى. و ناصر،
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 م( ١٩٥١-١٦٤٠) إمارة آل حرم

 
سبب تسميتهم بآل الحرم ذلك ألنهم  و العربوهم يعودون إلی أحد بطون قبيلة غزية القحطانية باسم األجود في جزيرة 

بين قبيلة ثقيف و كانت هجرتهم إلى الساحل الشرقي األحوازي بسبب خالف وقع بينهمو كانوا من سكان الحرم المكي
بنو مالك   ايضا و "جاه مبارك "قد رافقهم في الهجرة بنو تميم فاستقروا في قرية و لهم، مقرا "حالة بند "فاتخذوا قرية 
حرم سنة  آل قاد قبيلة ويعتبر ارحيمة بن سيف الحرمي أول حاكم لهذه اإلمارة.  "  الحزة  " في قرية حيث استقروا 

المناطق التي و  لهم ه. إتخذت آل حرم عسلو عاصمة  ١٠٩٢توفی في عسلوه سنة  و  ه إلى جنوب شرقي األحواز. ١٠٦١
 ،  كشكنار، خيارو، خند، صبروباش ،  بزبز، دهنو، غويرزةبو عسكر، ،  ، عسلوه  دخلت تحت سيطرة الحرم هي نابند 

استطاع رضاشاه و تمبو، تمبو الغربية. يعتبر الشيخ محمد بن أحمد بن خلفان الحرمي آخر امراء آل حرم،  تنك شرزه

و في ظل  .م(١٩٢٩/ه ١٣٥٠فمات سنة ) دس له السم في سجنه و ارسل الى طهرانو البهلوي أن يحتل امارته فسجن

من ارملة األمير الشيخ محمد و لكن سلم الحكم    عبداهللا الحرمي بعد ما تزوج  ابوهنداإلحتالل تولی حكم اإلمارة  الشيخ  

بشكل رمزي.   م فحكم بعده األمير الشيخ إبراهيم بن محمد بن احمد الحرمي١٩٥١  /ه    ١٣٧٠فيما بعد إلی ابنائه في عام  

استقروا في و مع أقاربه منها إلى األمارات العربية المتحدة مع عائلته و رثم انتقل إلى قط (م١٩٦٧/ه١٣٨٧)إلی سنة 

 . انقرضت إمارتهم بعد أكثر من ثالثمائة عامو أبوظبي 
 
 

 

 

 امراء آل حرم 

 
ه ـ   ١٠٩٢األمير محمد بن أرحيمة بن سيف الحرمي ) ،  ه( ١٠٩٢ه ـ  ١٠٦١األمير أرحيمة بن سيف الحرمي )

م( الذی استولی علی  ١٧٥٥ /ه ١١٦٨م ـ ١٧١١ /ه ١١٢٣األمير سيف بن محمد الحرمي ) ، م(١٧١١ /ه ١١٢٣

صقر   ، األمير  (م١٧٧٦  /ه  ١١٩٠م ـ  ١٧٥٥  /ه  ١١٦٨األمير أرحيمة بن سيف بن محمد الحرمي )،    جزيرة البحرين

ما االمراء الحرميين الذين لقبوا بالشيخ فهم ، ا (م ١٨١٩/ه ١٢٣٤م ـ ١٧٧٦ /ه١١٩٠بن أرحمة بن سيف الحرمي )

الشيخ خلفان بن صقر بن أرحمة الحرمي  ، الشيخ محمد بن ماجد الحرمي،  الشيخ عبد الرحمن الحرمي حاكم نابند
هم يدعى مبارك التميمي، الشيخ إبراهيم بن خلفان بن صقر الذي أنفصل في أيام حكمه آل تميم وأختاروا لهم شيخا من 

الشيخ أحمد بن خلفان الحرمي الذي  ، م( ١٨٣٨/ه ١٢٥٤) الحرمي الذي کان يحکم القسم الغربي من إمارة آل حرم 

م( الذي ظهر في سنة ١٨٤٤الشيخ أحمد بن سيف الحرمي ) ،  ه( ١٢٣٤)کان يحکم القسم الشرقي من إمارة آل حرم 
م صلب علی  ١٨٤٥لکن فی سنة و عسلوه واجتمع عليه الناس  بلدة م وجمع آل حرم حوله وأعاد بناء ١٨٤٤ ه١٢٦٠

الشيخ أبو ،    الشيخ محمد بن أحمد بن خلفان الحرمي  ،  يد علم خان کلدر بعد هزيمته وانتهی دور اماره آل حرم الغربية
 . الشيخ إبراهيم بن محمد بن احمد الحرمي ،  هند عبداهللا

 إمارة النصوريين )بني خالد(

 
هم من سكان اإلحساء، وقد هاجروا منها بعد سقوط دولتهم و بنو خالد هم بطن من الجبور ذرية جبر بن مهنا الخالدي 

م من بني حميد أحد هو حيث انتقلوا بعدها من الجعيمية شمال القطيف عن طريق الزبارة. وقد رافقتهم عشيرة آل سفر 
يقال إن و کذلک رافقتهم قبيلة آل مرةو يقال إنهم ذرية عبداهللا بن قطن بن محمد بن عريعر الخالديو بطون بني خالد

  استطاعت امارة آل نصور ان تحافظ علی استقاللها  .هذه الفخوذ هاجرت بعد واقعة هدية التي حصلت بين بني خالد 
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لعثور عليها في کثير من المتاحف. الشيخ محمد النصوري يعتبر أول امرائهم، أن تضرب العملة باسمها بحيث يمكن او
ثم تولي الحكم بعده األميرالشيخ حاتم بن محمد، ثم األميرالشيخ جباره بن حاتم، ثم األمير شيخ حسن بن جبارة المقتول 

من حاکم عسلو ابراهيم    بداية حکمه في  ،    اقوی امرائهم الشيخ مذکور بن جبارة الذي انتقم لمقتل اخيه   ه. ثم   ١٢٢٧سنة  
الی القابندية، واعترفت  (کنعان)استولی علی کل المنطقه من کنکون و الحرمي ثم خاض معارک ضارية مع الفرس. 
  آسير وعالء مرودشت.  ،   قلعه دار،    القابندية   ،   ميناء طاهري  ،   کنعان()بسلطته الحکومه الفارسية علی کل من کنکون  

ه علی کالل زمن شيخها عبداهللا بن ١٢٩٥شارک وهاجم في ربيع الثاني سنة و )چيرو( تحالف مع شيوخ شيرو و
 بعد شهرين من تلک الحادثه هزم الجيش الذي ارسله قوام السلطنة، ولکن الفرس اعادوا الكرة مرة أخری. و محمد.

 

 
 

 فأسر الشيخ مذکورو وارسلوا جيشا کبيرا مجهزا بمدفعية. فبعد ان دارت معارک ضاريه احتلوا قلعة قالت الحمر
ه واعدم بشکل فجيع إذ اجبر علی ابتالع العملة التي کانت تضرب  ١٢٩٧أرسل إلی شيراز في جمادي الثاني سنة و

بعد فترة من الزمان حاول ابنه الشيخ حسن بن مذکور اإلنتقام لمقتل ابيه فثار سنة و في إمارته إلی أن مات رحمه اهللا.
ه. ولکن   ١٣٢٥وقتل عام    عدم اتحاد العربو  التراجع لعدم تکافؤ قواته امام الجيش الفارسي لکن اجبر علی  و  ه١٣٠٠

و كان من امراؤهم في ظل اإلحتالل   استمر الحکم للنصورين تحت ضل الحکومه الفارسية بعد فقدان استقاللهم الخارجي 
اليوم کبير النصوريين في و ابنه شيخ حارب النصوريو الشيخ ياسرالنصوریو هم الشيخ مذکور بن حسن النصوری

 . آخر شيوخهم هو الشيخ ناصر النصوري حيث يعيش في قلعة مخروبة للنصوريين في ميناء الطاهريةو  ميناء طاهري
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 قصة مثيرة 

 
هم عرب اقحاح من بني و القابندية هي مرکز حکم النصوريين الذين حکموا هذه المنطقة مع منطقة کنکون )کنعان(. 

آخرهم الشيخ ياسر واوالده. لکن األيام غيرت حالهم وجعلتهم أعاجم في التربية والنزعة و أولهم الشيخ محمد خالد. 
 تشيع بعضهم بعد ان کانوا اصحاب حماسة شديدة لمذهب اهل السنة والجماعة. و فأصبحوا يتکلموا بالفارسية.

 
هي ان و فها المصاهرات بين األقوام المختلفة.النفسية التي تخلو  لدی النصوريين قصة غريبة تظهر اآلثار االجتماعية

ذهب للبناء بعروسه. فأساء ت هذه المصاهرة اعيان کنکون. و خان منطقة جم. بنت الشيخ جبارة تزوج بـ " کريمة "
يکون الکالم ألحدهم فقط. فلما رجع الشيخ جبارة  و فاتفقوا بينهم علی أن ال يذهبوا اليه لتقديم التهنئه إال بعد ثالث ليال. 

معه عقيلته استغرب تأخر اصحابه في القدوم اليه فارسل إليهم. فلم يذهبوا إال بعد ثالث کما اتفقوا. فسألهم فقال و  ن جمم
من توفي عندکم ؛    فقال،    کبيرهم الذی انابوه عنهم للکالم : تأخرنا ألننا كنا في مجلس عزاء يزورنا الناس لقراءة الفاتحة 

فحاورهم   ، وعسی اهللا أن يحسن عزاء نا ، وقد انقضی اجلهم ، صوريين جميعا  وال اعلم ؟ قالوا : نحن في فاتحة الن
أن امرهم فی کنکون والقابندية سيکون إلی األفول. فلم يستلطف الشيخ و  ،  فاعلموه ان زواجه سيذهب بهيبة النصوريين

  صولهم العربية.لکن مضي الوقت اثبت صدق فراسة قومه. ذلك النهم نسوا اليوم أو نفی هواجسهم.و ، جبارة ذلک 
وتحولوا الی التشيع. بعد اذ سفكوا الدماء في زمن الشيخ مذکور بن الشيخ جبارة حين تعرض ،    غلبت عليهم األعجميةو

امر بقتل هؤالء القراء. فارادت الحکومة الفارسية معاقبته. و بعض الجهلة من قراء الشيعة للخلفاء الراشدين بالمسبة 
ولکن الحکومة الفارسية  ضرب هناك النقود باسمهو .احتمی فی )کاله سرخ( مقاوماو  فخاض معها معارک عديدة

فغدرت به وارسلته ،  سلم نفسهو فنزل،  قبلت بعض شروطه مخادعة لهو ثم ارسلت له من يستعطفه.  حاصرته طويال
 ه. وانتهت سيطرة النصوريين القوية وبدت فترة ضعفهم.  ١٢٩٥الی شيراز واعدمته سنة 

 
 
 

 آل مرزوق )المرازيق(إمارة 

 
مركز أمارتهم في" مرفـأ الحسينية " و" مسلـّم"؛  و المرازيق من القبائـل العربية الكبيرة المنتشرة على ضفتي الخليج.
هم من قبيلة يام القحطانية. مقر حكمهم کان و نجدو المرازيق هم من فخذ العجمان من فرع آل سليمان سكان اإلحساء

   الساحلية.بلدة مغوه 
 

 
 

ه ١٢١٠من امراء آل مرزوق : األمير الشيخ راشد بن سليمان بن مساوي بن نشوان بن مرزوق المرزوقي حکم من سنة
األمير الشيخ محمد    ه. ثم ١٢٣٣ه إلی سنة  ١٢١٨ه. ثم األمير الشيخ سليمان بن راشد حکم من سنة  ١٢١٨إلی سنة 

ه إلی سنة ١٢٥٠. ثم األمير الشيخ حسين بن مطر حکم من سنة ه ١٢٥٠ه إلی سنة  ١٢٣٣بن سليمان حکم من سنة 
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  ه. ثم األميرالشيخ احمد بن راشد ١٣١٣ه إلی سنة  ١٣٠٠ه. ثم األمير الشيخ راشد بن حسين حکم من سنة  ١٣٠٠
ه. ثم الشيخ سلطان بن احمد حکم من سنة  ١٣٢٨ه إلی سنة  ١٣١٣اخوه األمير الشيخ عبداهللا الذان حکما من سنة و

ه  ١٣٧٠يعتبر آخر حاکمهم الباز، ثم تولی الحکم الشيخ احمد بن علی بن احمد سنة و ه ١٣٧٠إلی سنة  ه ١٣٢٨
بقی للشيخ احمد اربعة اوالد   . بات األمر بيد رجال الحکومه الفارسيةو حتی قضت الفرس علی حکمهم بشکل تدريجي

الدفاع عـن األراضي العربية األحوازية ضد  قد ساهمت هذه األمارة في و .مسعودو وهم علي. عبدالرؤوف. فيصل
 الغزو األجنبي. بيد أنها القت ذات المصير الذي القته اإلمارات األحوازية األخرى. 

 
 
 

 إمارة بني علي )المعلی(:

 
ه يرجع نسبهم إلى قبيلة يام  ١١٥٢من سكان نجد، بطن من آل علي انتقلوا إلى األحواز عن طريق القطيف سنة 

لهم فيها آثار مهمه. منها القلعه الکبيره الحصينه و  کانت مدينة ميناء جارک )چارک( مقر حکم إمارة المعلی   . القحطانية
  التي بناها الشيخ صالح بن محمد آل علی. جدارها عريض يبلغ ثمانية اذرع من الطين المسلح بالتبن. کما تركوا مساجد

 .برکاو
 

 
 
 

الشيخ ثم  الشيخ عبداهللاو  ثم الشيخ محمد ،    ثم الشيخ صالح  ثم الشيخ محمد صالح  ،  محمد حسن  الشيخمن أمراء آل علي : ا
لعبت و صداق في بيخه جبال المنحدره )شيبکوه( ثم اتسعت.  علي بن خلفان آل علي. تأسست إمارتهم في منطقة تسمی

األساطيل البحرية األوروبية و  لسفن م شاركت في غارة على ا   ١٨٢٠في تاريخ األحواز. ففي عام    كبيرا   هذه األمارة دورا
العثمانيين لمهاجمة مقر األمارة. لكن و  الهنود و  في الخليج العربي مما أدى إلى تشكيل قوة بحرية موحدة من البريطانيين

قيس( ذات التاريخ العربي )االنتصار عليها. تعتبر جزيرة و جيش األمارة العربية تمكن من دحر القوات المتحالفة 
ديوان العرب من أهم مراكز هذه األمارة. ومن الشخصيات الهامة و أبو عسكرو الرستمي و خل األمير العريـق وتعد ن 

 . لإلمارة قويا   وزعيما   م(. كان شجاعا  ١٨٩٣/ه  ١٣١١في تاريخ هذه األمارة هو األمير محمد بن حسن المتوفى عام )

م حملة قوية من بومباي وهجمت مع حلفائها على مقر  ١٨٢١انقرضت هذه اإلمارة بعد ان جهزت بريطانيا عام 
عن إمارتهم إال انهم هزموا فنقل كثير من رجال آل علي وحلفائهم  األمارة. وقد دافع مقاتلوا اإلمارة دفاعا مستميتا  

لکن استمر الحکم العربي فيها حتی قيام الدولة و .کأسری إلى بومباي وسلمت بريطانيا اراضي هذه اإلمارة لفارس 
 .آالف نسمة من العرب اغلبهم من السنة الشافعيين ما عدا القليل منهم   ٤مازال يسکن شارک حوالي  و  الحديثة في ايران
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 إمارة بني حّماد 

 
طين و رستاق  ،  ه کريش،  کالت ، هم بطن من الحميديين ينتمون إلى جذام من عرب القحطانيه. سکنوا مناطق مربق 

هم ذرية و  ه١١١٠گل سرخ ـ منطقة لمعدن الطين األحمر الذي يستخرج منه الحديد(. انتقلوا إلى األحواز سنة  )  األحمر
أنهی و  جاه حتی فرقهم رضاشاهو استمروا اصحاب سطوةو  انقسمت إمارتهم إلى منطقتين في ما بعد .حمد بن حميد

 . حکمهم

 
 

م.  ١٨٦٣حکمها قرية )مربق(. اول شيوخهم كان األمير عبد اهللا بن محمد الحمادي الذي حکم عام  المنطقة الشرقية: مقر  
سليمان بن محمد   کذلک من امرائهم : و ثم الشيخ محمد الحمادي،  ثم الشيخ احمد الحمادی. ثم الشيخ ابراهيم الحمادي

 . الشيخ عبداهللا بن حسن بن الشيخ ابراهيم و أحمد و ابراهيم و يوسف و الحمادي
 

سميت المقام بهذا اإلسم نسبة إلى إقامة السيد محمد أبوالفضل المعروف بسيف و  المنطقة الغربية: مقر حکمها قرية المقام 
 .يعتبر شيخهم األول الشيخ حسن بن الشيخ عبداهللا الحمادي و  اهللا القتال الرفاعي الحسيني فيها أثناء هجرته إلى األحواز. 

 إمارة العبادلة: 

 
يعدون بطنا من شمر، کانوا يحکمون في فلسطين و  العبيدل يرجعون إلي عبيد بن حمود بن عبداهللا بن حمودهم من قبيلة  

کان لهذه   .ه  ١١١٧استقروا في العديد ثم نزحوا إلى مناطق مختلفة. فمنها األحواز سنة  و  ثم انتقلوا الي الجزيرة العربية
لم  و رن السادس عشر علی حکم سلطنة هرمز العربية ثارت في قو القبيلة دور فاعل في زمن سلطنة هرمز العربية 

 . تستطع األخيره السيطرة عليها إال بمساعدة أسطول البرتقاليين
 

الرميلة ".   العرمكي " و"  "  کان مرکز إمارتهم في حصن منيع بنوه بين جبلي و مقر حكم العبادلة في قرية العرمكي،
  ،  حميران ،  الجبريه  ،أبو الطيور ،  الرميلة  ، علفدان  ،  و جراشأب  ،  نخل خلفان ،  کانت إمارتهم تشمل مناطق العرمكي

کيلومترا من  ٣٦بلدة کبيرة تقع علی بعد )ميناء جيروه ـ شيرو و،  نخيلو،  جزيرة شيخ هندرابي ، كوشند  ، کلشان
فقد زار يرحمه اهللا الشيخ حمد بن عيسى   .وبرک   حصينة و جامع  لهم فيها قلعةو  وهي المرکز الثاني للعبادلة   (المکاحيل

في زيارة لهم لدولة و ه حيث أستقبله وجوه العبادلة بالحفاوة والترحاب.  ١٣٣٠آل خليفه حاكم بحرين بالدهم سنة 
  من شيوخهم شيخ عبداهللا بن محمد العبيدلي الذي كان أديبا   . التكريم و بالحفاوة  ه تم استقبالهم أيضا ١٣٤٧بحرين سنة 

الشيخ و الشيخ احمد بن محمد العبيدليو الشيخ عبدالجبار بن محمد العبيدليو لدى كل القبائل العربية فاضال  و وشاعرا  
 آل بوناصر. بيد أن بين العبادلة و تتبع إمارة العبادلة عشائر آل مال سعيد وآل رميزان .رحمه بن شاهين العبدلي
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قوام )بين حاكم شيراز الفارسي  و  ين إمارة العبادلة تطاحنات عشائرية. كما حدثت حروب بو  حروبو  بنوحماد ضغائنو
قد مارس النظام البهلوي بعد اإلحتالل شتى ضروب االضطهاد لحمل ( وم١٩١٩ه ـ ١٣٣٨ذلك في عام )و الملك( 

 أبنائها على الهجرة إلى الساحل الغربي من الخليج العربي. 
 

 إمارة آل بشر 

 
كان و كبيرهم الشيخ مفلح بن بشر، يقال إنهم من بني مرة و د ميناء طاحونه. اصلهم من نجو آل بشر حکام نخل مير

قـد  و برک و مزارع و جامع کذلک و مازالت لهم فيها قلعة قديمة و ه. مقرحكمهم قرية نخل مير ١١٥٢انتقالهم سنة 
 من اشهر رجالهم الشيخ محمد بن رحمة البشري. و تحالفت هذه العشيره مع آل على. 

 

 إمارة بني معين 

 
کما ينسبون إلی قبيلة شمر المشهورة. هاجروا من الجزيرة العربية سنة و  بنومعين عرب ينسبون انفسهم إلی قبيلة حرب

حکموا  و آالف نسمة   ٨سکنوا جنوب شرقي األحواز بقيادة الشيخ عطية بن علي. قدر عددهم آنذاک حوالي و ه ١٠٠٧
احواش   ،  ميناء نخيلو  ،  ميناء شارک   ،  ميناء جاسک  ،  ميناء جرون )بندرعباس(  ،  هنجام  ،  الرک   ،  هرمز،    جزر جسم
تمتعوا في بعض األحيان بإستقاللية  . أقصی المناطق في جنوب شرقي األحواز علی الحدود مع بلوشستانو )ميناب( 
ائمة مسقط اال انهم کانوا  و في أحيان اخری کانت لهم تبعية اسمية لحکام فارسو مطلقة في الحکم في إمارتهم و کاملة

ـ حناحنة آل ٣ـ احامدة ٢ـ الخوازم آل محمد ١ينقسم آل معين إلی ثالثة افخاذ :  . يعتبرون حلفاء لهم اکثر مما کانوا تبعا  
 . لقد حکم العشرات من امراء بني معين طيلة اکثر من ثالثة قرون حتی اإلحتالل الفارسي  .عبدالرحمن

 مختصر عن أمراء بني معين 

 
قد  و ثم انتقلوا إلی نخيلو حيث اسسوا إمارتهم هناک بعد ثالثة سنين من إستقرارهم سکنوا في البداية في ميناء عسلو
محمد الکبير بن علي ثم تنازل  الشيختولی اإلمارة بعده ابنه الشيخ علي بن عطيه ثم  و توفی شيخ عطيه بن علي هناک 

استولی علی ميناء کنج حيث و  ه صالح إمارت  الشيخ وسع    و  عن الحکم في شيخوخته ليحکم بعده ابنه الشيخ صالح الکبير
بنا الشيخ محمد الثاني و کان أعمر ميناء في الخليج بعد طرد البرتقاِليين ثم تولی الحکم بعده نجله الشيخ محمد الثاني

ثم تولی الحکم من بعده ابنه الشيخ سرحان ثم شيخ عبدالشيخ بن سرحان حيث استولی في   (گنگ)جامع الکبير في کنج  
من نوع ترانكي أرسلها األمير  بعد معارك طالت أيام بمساعدة عشرين طرادا   (قشم )م علی جزيرة جسم  ١٧٤٨عام 

في جزيرة جسم ثم تولی الحکم    استقر بعدها بنو معين في ميناء باسعيدوو  مير مهناو  ناصر الزعابي مع نجليه ميرحسين
ه في ميناء الفت  ١١٦٩توفی سنة و اطرافها و استولی علی کل جزيرة جسم و بعده عبدالشيخ الثاني بن صالح الثالث 

هکذا من عطيه بن علي إلی شيخ سالم بن عبدالشيخ الثاني تولی و تولی الحکم بعده نجله الشيخ سالمو في جزيرة جسم
له ابن يسمی راشد معروفا بشجاعته حيث و   کان لعبد الشيخ ابن آخر بإسم الشيخ خميس  .ينالحکم في بني مع  أميرا  ١١

ثم استولت  .ه ١١٩٧حکم هناک إلی أن توفی سنة و استولی علی ميناء رمس علی ساحل عمانو حارب القواسم 
 . رجعت عائلة الشيخ راشد إلی جزيرة جسمو القواسم علی ميناء رمس

 
من أکبر و الشيخ عبداهللا بن محمد بن علي بن صالح الثاني الذي يعتبر أمير بني معين الثاني عشرثم تولی الحکم 

م إال إنه فشل  ١٧٦٣کريم خان زند جنوب شرقي األحواز سنة  صادف هجومعندما بدأ حكمه على األمارة أمرائهم. 
أسر ابنه و ازيق بقيادة الشيخ راشدالمر( وقائد عربي)مال علي شاه ، أمام التحالف الذي کان يجمع کل من بني معين

 . محمد الثالث في تلک األثناء
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تزوج سيد سلطان بن حمد بأخت شيخ عبداهللا المسماة و  تصاهراو  تحالف الشيخ عبداهللا مع سيد حمد بن سعيد إمام مسقط
قبل أن  الر لکن توفی ذلک األميرو بزمزم. اراد شيخ عبداهللا أن يزوج إبنته عائشه بأحد أمراء بني العباس في بستک

 .م ۶۶٧١/ه  ٠٨١١في عام و يتم الزواج 

 
عندما سمع زکي و بقيادة أخيه زکی خان ليستولي علی جنوب شرقي األحواز أرسل کريم خان زند للمرة الثانية جيشا  

خان بجمال عائشه بنت عبداهللا أمير بني معين خطبها لکن شيخ عبداهللا ثقل عليه األمر أن يزوج ابنته من ذلک 
سجنه فيها ثم راسل کريم خان زند ليتبادلوا األسری.أي زکي خان بإبنه محمد  و المتقطرس لذا دعاه إلی جزيرة هرمز

تزوجت عائشة ابن عمها عبدالرحمن بن راشد بن خميس بن عبدالشيخ و هکذا تم األمر وفشلت حملة الفرسو الثالث
احل الخليج من ميناء جرون حتی أقصاه في جنوب م حاول کريم خان زند اإلستيالء علی الس ١٧٧٤في عام و الثاني

بني و  القواسمو  العربي الذي کان يضم إمام عمان  شرقي األحواز لکنة تکبد خسائر کبيرة دون إحراز نتائج أمام التحالف
خمير لهذا طلب کريم خان زند من محمد علي )ابو تيبوسلطان( حاکم و شيخ محمد حاکم جرون )بندر عباس(و معين

الهند لکي يعينه علی العرب حيث وعده بأن تبقی ميناء جرون تحت تصرفه لکن األخير رفض األمر بسبب   ميسور في
منذ ذلک الوقت حکم األمير المعيني کل مناطق أقصی جنوب شرقي األحواز بإسم األئمة و  .عالقاته التجارية مع العرب

حاول الفرس طيلة الفترة و ه ١٢٨٥ إلى  ه١١٩٠استمر األمر لحکام بني معين حوالي قرن أي من و في عمان
کانت و ه ١١٩٩توفی الشيخ عبداهللا عام  .المذکوره اإلستيالء علی المنطقه بالقوة لکن دحروا أمام التحالف العربي 

  . ه من خالص اموالها  ١٢٠٢کريمه حيث بنت " جامع الکبير" في جسم في عام و إرملته السيدة صوغيه إمرأة فاضلة 
لکن و صقر الکبير. تولی محمد الثالث الحکم بعد ابيه و  سرحان ، وهم محمد الثالث خلف شيخ عبداهللا ثالثة اوالد 

عندما کان کعادة أهالي جزيرة جسم يقضي فصل الصيف في منطقة األحواش )ميناب(. قتل علی يد أخيه سرحان الثاني 
(  ه ١٢٥٣ - ١٢٧٠لنجه )واحدة بإسم فاطمة تزوجها الشيخ سعيد بن قضيب القاسمي حاکم  ه خلف بنتا   ١٢٠٣سنة 

 . ولدت الشيخ خليفة بن سعيدو
لکن ما ان رجع إلی عاصمة األمارة في جسم حتی إعتقله عبداهللا و حکم الشيخ سرحان الثاني بعد قتل اخيه عدة ايام 

استولی علی ميناء جرون و ثار غالمه جوهرو جری القصاص فيهو أخيه في جسمو  سلمه ألمهو بن علي حاکم شارک 
صقر الکبير بعد مقتل اخويه وعمره   الشيخ  وام إلی أن قتل علی يد الشيخ نبهان المعاولي. ثم تولی الحکم  لمدة اربعة اع

ال يتجاوز الثاني عشر ثم استولی علی اإلمارة الشيخ حمزة بن محمد بن جابر بن صالح بن علي المعيني بعد إزاحة 
بين و أسر في المعرکة التي دارت بينه و ه ١٢٣٩ه حتی عام  ١٢٣٢حکم من عام و نفيه و صقر الکبير عن الحکم

  قطع رأسه مع بعض شيوخو ه ١٢٧١الجيش الفارسي بقيادة عبدالباقي ميرزا بن طهماسب ميرزا حاکم فارس سنة 
بنا جامع " بن جابر و من الخيرين (کان ابوه )ابو شيخ حمزة . امراء العرب وارسلوا إلی ناصر الدين شاه في طهرانو

اء جرون. ثم تولی اإلمارة الشيخ صالح الرابع بن صقر الکبير لمدة ثالثة سنين لکنه قتل علی يد خادمه " في سوق مين 
ه حتی تولی الحکم من بعده الشيخ صقر الثاني المعروف الشيخ صقر الصغير بن عبداهللا بن  ١٢٧٥قنبر سنة 

 ه لعالج عينه في بمبئي  ١٢٩٨ ذهب سنةو عاما ٣٢حکم مدة و  عبدالرحمن بن راشد بن خميس بن عبدالشيخ الثاني
ثم حکم الشيخ حسن بن محمد بن عبداهللا بن عبدالرحمن بن راشد بن خميس بن عبدالشيخ الثاني ابن اخ    .توفي هناک و

 ١٣٣٥شيخ صقر الصغير لمدة سنتين. ثم تولی ابراهيم بن محمد بن عبداهللا بن محمد بن علي المعيني الحکم حتی عام  
الثاني بن محمد بن احمد بن عبداهللا بن صقر الکبير ثم حکم الشيخ صالح الخامس بن  ه ومن بعده حکم الشيخ عبداهللا

ه ثم حکم الشيخ صالح السادس بن  ١٣٣٩ه حتی عام  ١٣٣٥عبداهللا بن محمد بن عبداهللا بن محمد بن علي من عام 
في اقصی انقراض أمارة بني معين و  احمد بن صالح بن عبداهللا بن صقر الکبيرالذي حکم حتی األحتالل الفارسي

 . جنوب شرقي األحواز
 

 المطاريش إمارة آل مذخور)مذكور( 

 
من أعظم أمرائها األمير شيخ ناصر آل و كان لها أعظم اسطول بحري في الخليج آنذاك. و عاصمتها ميناء ابو شهر،

حيث  م ١٧٣٦کان قبله الشيخ مذکور بن حميد الذي کان يحکم حتی عام و مذکور الذي ينتسب الي قبيلة المطاريش.
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وجعلها   ه علی انقاض مدينة ابوشهر العيالمية األثرية ١١٥٠شيد الشيخ ناصر آل مذکور مدينة أبوشهر الحديثة سنة 
خان زند  الساحلية لصد زحف کريم و  تحالف الشيخ ناصر بن مذکور مع بعض القبائل األحوازية الداخليةو عاصمة له

 أسر علی يد الجيش الفارسي حيث بقی في سجن اصفهان سنين طويله. و  نحو األحواز إال انه فشل
 

 
 

الجدير بالذکر أن  . حکم في غيابه أخوه األمير الشيخ سعدون بن مذکور. حتی رجع شيخ ناصر إلی الحکم مرة أخری
 تحالفا معهم لإلستيالء علی البحرينو مير مهنا أمراء آل زعابيو مير حسينو األميرين األخيرين عاصرا مير ناصر

 لکن ما طال األمر وتخاصموا. و
 

  لها عالقات تجارية مع مسقط و  كان لها موقع تجاري هام في الخليجو  تنكستان و  إمارة آل مذخور تشمل مناطق دشتستان

 . م اإلستيالء علي البحرين بمساعدة آل زعابي  ١٧٥٣/ه    ١١٦٦استطاع آل مذخور في عام    .البصرةو  الحجازو  الهندو

من امرائهم اآلخرين الشيخ و .البريطانية و كانت آلمراء آل مذخور عالقات وطيده مع شركة الهند الشرقية الهولندية
حاول الشيخ نصر الثاني بن شيخ عبدالرسول آل مذکوراإلنتقام  و  الشيخ عبدالرسول آل مذکور الذي قتل بيد الفرسو  نصر

من القبائل التابعة لهذه اإلمارة کانت قبيلتي شمر و  .ه ١٢٥٨منهم. اال ان الفرس قضوا علی إمارة آل مذکور عام 
 . النيبور اذ قال انهما من السکان القدماء و األصلينذكرهما البومهير اللتين 

 
 

  (مصعببنی )إمارة آل زعابي

 
ميال بحرا عن ابوشهر. يرجع نسب آل زعابي إلی   ٣٠و  برا  كيلومترا  ٦٠تأسست هذه اإلمارة في ميناء ريق حيث تبعد  

 قبيلة بني مصعب. يقول لوريمر ان لهم صله مع عشيرة مهره الساكنة في مدينة جلفار لرأس الخيمة. 
 

خويرج )خارجو، و  خارج. خارک()جزر خرج و ميناء ريق و كانت أراضي هذه اإلمارة تشمل منطقة حيات داوود
له عشرات القطع البحرية منهن مراکب ذي المجاديف من و كان لهم اسطول بحري كبير . منطقة نهر الحلهو خارکو(

 (galivatسفن حربية ذات مدافع من نوع غالفت  و  المختصة في اإلبحار في مياه الضحلة(    (tranky  ترانكي  نوع  

 تدين هذه اإلماره بأهميتها إلى التجارة .المجاديف و المختصه لإلبحار في المياه العميقة تتحرك بواسطة الشراع (
 العنب. من حكامها المعروفين األمير الشيخ حمد آل زعابيو  التمرو الشعيرو المالحة. كما أن منتجاتها تتمثل بالقمحو
هذا األخير يعتبر ( وم ١٧٣٥ -١٧٦٩مير مهنا )و بعد وفاته حكم نجاله مير حسينو ناصر بن حمد آل زعابي الشيخو

 الفرنسيينو عبر حرب العصابات ضد المستعمرين األجانب من الهولنديين و "مير مهنا " قد استطاع و اشهر امرائها
 . ميناء ريق و  اإلنجليز من جزيرة خرج )خارج. خارک(من ثم  و  العثمانيين أن يخرج الهولنديينو  الفرسو  البريطانيين و
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هذه أکبر معركة و األمير نصر آل مذخور حاكم أبوشهر في اإلستيالء علی البحرينمع شارك األمير ناصر الزعابي 
أمير ) عاما وکذلک شارک في صد هجوم مال علي شاه  ١٨كان عمره ال يتجاوز و شارك فيها مير مهنا ألول مرة

 م علی حدود إماراتهم ١٧٥١/ه  ١١٦٥ير بمساعدة بعض من قبائل عرب الحولة في عام عندما هاجم األخ (عربي

كما ان مير مهنا اتحد مع شيخ سلمان  .قد استطاع أسطوال هاتين اإلماراتين العربيتين األحوازيتين دحر المهاجمينو

أول  /رجب  ٢٨هنا بتاريخ کذلک هزم مير مو . الفرسو العثمانيينو الكعبي لصد الهجوم المشترك الذي شنه اإلنجليز 

 . الخليج إذ كان عمره ال يتجاوز الثالثينو خارج. خارک()طردهم من جزيرة خرج  م الهولنديين١٧٦٦کانون الثاني 
م طلب کريم خان المساعدة من اإلنکليز بعد أن عانی من خسار فادحة نتيجة حروب العصابات التي  ١٧٦٣في سنة 

م قام شيخ حسن بن سلطان آل زعابي بالثورة ١٧٦٩کانون الثاني    ٢٦/ه  ١١٨٢رمضان    ١٧بتاريخ  و   خاضها مير مهنا

لكن نتيجة و العسكرية ضد مير مهنا بتحريض من الفرس حيث نزح مير مهنا بعدها إلی البصرة طالبا اللجوء السياسي 
أعدم مير مهنا في التعاون العثماني في البصرة استشهد بطريقة بشعة حيث و لتواطؤ كريم خان زند مع البريطانيين

للكالب.   قذف جسمهو  ارسل رأسه إلی بغداد و  م١٧٦٩مارس ـ آذار    ٢٤/ه  ١١٨٢ذالقعدة    ١٥البصرة مع رفاقه بتاريخ  

قد حكم األمير شيخ حسن بن سلطان اإلمارة بعد مير مهنا إلی حين من الدهر. ثم  و . رحم اهللا ذاك الشجاع األحوازي 
 . ک اإلمارة بعد تأسيس دولتهم الحديثةمير علي آل زعابي إلی أن قضی الفرس علی تل

 إمارة المدنيين

 
استقروا هناك في سنة و  هي إمارة الشرفاء المدنيين الحسينيين الذين قدموا من المدينة المنورة بطلب من أمراء العباسين

شناوي من أبرز شخصياتهم الشيخ حسن بن سيد محمد بن سيد عبدالحميد ال و كان مقر حكمهم قرية المربق.و ه.١٠٨٧
هو من کبار الطريقة النقشبندية في بغداد فانتقل و الذي يرجع نسبه إلی اإلمام الحسين )ع( بن علی بن ابي طالب )ع(

استقر و   إلی المدينة المنوره مع ابيه وجده ثم جاء إلی جنوب شرقي األحواز بطلب من الشيخ عبدالقادر العباسي البستکي
 من شخصياتهم األخری الشيخ مصطفی بن الشيخ حسن المدنيو  ه رحمه اهللا.  ١١٠٥مدة في بلدة نخيلو حتی توفي سنة  

کذلک استطاع أن يستولي و شيد لنفسه قلعة فيها. هذا األخير استقر في مربقو الشيخ احمد بن الشيخ حسن المدنيو
ف مع تحالو وقف أمام زحف نادرشاه افشارو م١٧٣٠علی کل منطقة الر سنة و المناطق المجاورهو علی ميناء جرون

أسر ثم قتل بأمر من نادرشاه افشار صليا في الماء و ه لکنه انهزم أمام الجيش الفارسي١١٤٧محمد خان البلوشي سنه 
الشيخ راشد بن الشيخ مصطفی بن الشيخ حسن المدني أعاد بناء القلعة في مربق  من امراء المدنيين ايضاو .الساخن

الشيخ محمد بن الشيخ راشد بن الشيخ مصطفی بنی و ه. ١١٧٨شناص سنة توفي في بلدة و )ما زالت اثرها موجودة(
الشيخ راشد الثاني بن الشيخ محمد بن الشيخ راشد األول توفی في قرية و  قرية الور شيخ واعمرها حتی توفي هناک.

للشيخ   کان  .ه  ١٢٩٣الشيخ حسن الثاني بن الشيخ محمد بن الشيخ راشد األول توفی في سنة    ه.  ١٢٧٤الور شيخ عام  
حسن المدني اخ يسمی الشيخ شعيب المدني بن السيد محمد بن سيد عبدالحميد الشناوي استقر في نخيلو بعد أن أتی من 

أطلقوا و  قد احبه الناسو  العبادة في جزيرة سماها البرتقاليون لوند إلی ان توفي هناک و  المدينة مع اخيه ثم انعزل للزهد
 . لکن الفرس غيروا اسمها الی الوان بعد االحتاللو اسمه علی تلک الجزيره. جزيرة شعيب 

 نبذة من وقائع بطش الفرس بالعرب فی کالت  

 
التجارة.  و سفينة للغوص  ٣٠کان سكانه يمتلكون أکثر من و نسمة  ١٥٠٠ميناء کالت ميناء صغير وعامر کان يسکنه 

حسن اإلدارة. حتی احتلها الفرس  آخرهم كان الشيخ سليمان بن الشيخ محمد الحمادي الذي أدارهاو حکمها بنو حماد
لکن أمر   . زمن رضاخان البهلوي فهجرها الشيخ وناله الکرم من شيخ زايد بن سلطان آل نهيان واخوانه الشيوخ الکرام

هذه البلدة آل للخراب بسبب ظلم موظفی حکومة اإلحتالل الفارسی وقوانينهم المخالفة للشرع اإلسالمي الحنيف والتی 
هجرية ايام حکم رضا شاه بهلوي. اذ اخذ رجال األمن يعبثون  ١٣٥٥ساء فی ايران سنة أمرت باعالن سفور الن

رعونتهم أن أوجبوا علی جمرک کالت أن ال يسلم أوراق  و ويتدخلون في امور العوائل المصونة. ومن جملة طيشهم
تأخذ أوراق رخصة السفينة.  و اهل السفن الذين يريدون السفر إال لزوجات النواخذة )الربابنة(. بأن تأتي المرأة سافرة 
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ارسلوا بعض العقالء الی مأمور الجمرک ليعدل عن سفاهته ويتجاهل األمر الصادر و  فأبت نفوس النواخذة األبية ذلک. 
الجندارميه( ان يلغي القرار. فرفض ورد عليهم بشدة وقسوة. فاجتمع النواخذة  )فأبی. ثم کلموا مأمور رجال األمن 

اقفلوا عليهم  و أوثقوهمو يستدرجوا الموظفين السفهاء الی وليمة. فإذا حضروا ألقوا القبض عليهم وتشاوروا وقرروا أن 
يمموا وجههم شطر و الباب ثم نقلوا اهلهم وحوائجهم الی السفن بقصد الهجرة الی مکان آمن. وتم لهم ذلک فعال. 

  . ذلک إليوم وکلهم من العرب الشافعة   نزلوا معززين مکرمين وما زالوا هناک منذو  خورفکان علی ساحل بحر العرب.
 هللا العزة ولرسوله وللمؤمنين. و
 
 

 المستوطنين  =المهجرين  

 
يکاد أن تکون اعداد المهجرين األحوازيين يعادل المستوطنين العجم و   عجب ان جعلنا عنوان الموضوع بعالمة التساوي

الوضع الديمغرافي في األحواز، مع أنه ال و نية الذين اجلبتهم الحکومات الفارسية المتعاقبه بهدف تغيير النسبة السکا
توجد إحصاءات دقيقه إال أن تقديراتنا تشير إلی أن عدد المهجرين في العراق الذين نزحوا من غربي األحواز يفوق 

محافظة )جنوبي العراق ما يعادل عدد المستوطنين في شمال غربي األحوازو  نصف المليون نسمة يسکنون وسطو  مليونا
ليان( )کذلک عدد المهجرين من جنوب شرقي األحواز  و  المذکور عددهم في الکتب المدرسية. و  معلن عنهم ال  (خوزستان

يقدر بنصف مليون نسمة  ( قدمت دراسات قيمه في هذا المجال)إلی دول الخليج حسب الدراسات الموجودة في الخليج 
هي ضعفا مساحة و  مثال تعتبر جزيرة جسم أکبر جزيرة في الخليج العربي  .ما يعادل عدد المستوطنين في تلک المناطق

 الف نسمة  ١٥م حوالي  ١٩٣١يسکنها عدد من القبائل العربية. کان عدد نفوسهم عام و  ک م م ١٥٠٠دولة بحرين أي 
حسب إحصاء و نسمة ٢٩٣٩٨م بلغ عدد نفوسم ١٩٦٦حسب احصاء عام و مةالف نس ٢٠م قدر بـ ١٩٤٩في عام و

م بسبب  ١٩٧٦بعد عام  فشيئا نسمة إال أن عدد نفوسهم ظل ينخفض شيئا ٣٤٠٤٥م ازداد عدد النفوس حولي  ١٩٧٦
ي المذهبو اإلضطهاد القوميو المضايقاتو قلة اإلمکانيات و  اخذ الضرائب الجمرکيةو منع التجارة الحرة مع الخليج

 هجرة الکثير من أهالي الجزيره إلی دول الخليج. ثم جاء دور رفسنجانيو  باإلضافة إلی سهولة التجنيس في دول الخليج
هذا کان حال و خالصتا للعرب من العجم فيما کانت سابقا  آلالفاعلن الجزيرة منطقه حرة فتوافدت عليها عشرات او

 . المناطق في جنوب شرقي األحوازو سائر الجزر
 

نه ال توجد دراسات علميه في مجال اإلستيطان إال إن يمکننا تقسيم نوعيه اإلستيطان في األحواز إلی نوعين بهدف مع أ
من ثم أسرهم عبر أعطائهم فرص و في المناطق ؛ األول: أستيطان األفراد تركيبة السكانية لصالح غير العرب تغيير

 . لة للعيش برفاهيةالبتروکيمياويات وخدمات متکامو العمل الجيدة في مجال النفط
 

 سهول األحواز و الثاني: اإلستيطان عبر ترغيب األقوام غير العربية المرابطة في جبال زاجرس للنزوح نحو جبال 
 
 ابان لذکر أفضل مثال لإلستيطان من نوع األول يمکننا اإلشارة إلی مدينة عبادان التي وصل نسبة غير العرب فيها و .

لکن رأينا کيف هربوا منها خالل الحرب بحيث يمکن تقدير نسبة العرب فيها و ٪٧٠اإليرانية الی  - الحرب العراقية 
ي يمکننا اإلشارة إلی نزوح قوميه اللر نحو مدينة الصالحية فيما يتعلق باإلستطان من النوع الثان و .٪٨٥بحوالي  حاليا 

 . )انديمشک(. األمر الذي يصعب علينا معالجته
 

 . اهم اسباب هجرة األحوازيين كالتالي
 

محاوالت  و مكانتهمو العمل على الحط من شأنهم و شيوخ القبائل و ضغط الحكومة اإليرانية على حكام العرب .1
 الل فرض الثقافة الفارسية اإليرانية على العرب. ضمهم للفرس اإليرانيين بالقوة من خ 

 .ه١٣٤٨نزع السالح من جميع مناطق األحواز في عام  .2
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 الشيوخ. و خدمة العلم بعد أن كان الجميع تحت طاعة األمراءو إعالن قانون التجنيد .3
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 الملحق 

 بعض أسماء العربية التي غيرها الفرس 
 

 خور موسی ـ بندر شابور. بندرامام خميني  ميناء جرون ـ بندر عباس 

 الخفاجية ـ سوسنگرد  ميناء جنابه ـ گناوه 

 الخلفية ـ رامشير  ميناء لنجة ـ لنگه 

 السوس ـ شوش  ميناء کنج ـ گنگ 

 تستر ـ شوشتر ميناء معشور ـ ماهشهر 

 عبادان ـ آبادان ميناء ابوشهر ـ بوشهر 

 الفالحية ـ شادگان  جزيرة خرج ـ خارک 

 تالل السبع )أسد( ـ هفت تپه  جزيره خويرج ـ خارکو

 التميمية ـ هنديجان  کيش جزيرة قيس ـ 

 جحر السبع )أسد( ـ هفتگل جزيرة جسم. الطويله ـ قشم 

 مربق ـ مرباخ  جزيره شيخ شعيب ـ الوان

 نهر سليج. اقفاص ـ بهمنشير جزيرة فارور ـ فرور بزرگ 

 نهر الدبيس ـ باال رود جزيرة بني فارور ـ فرور کوچک 

 القصبة ـ اروندکنار  جزيرة صری ـ سيري 

 باوي ـ باشت  جزيرة مرجان ـ فارسي 

 القابنديه ـ گاوبندي  جزيرة صلبوخ ـ مينو 

 احواش ـ ميناب  نهر الحلة ـ هلة 

 الصالحية ـ انديمشک  نهر المالح ـ شور

 عروة  ـ باغملک  نهر تميم ـ مند 

 محمرة ـ خرمشهر نهر الطين ـ گل

 اإلعميدية ـ اميديه  شط العرب ـ اروندرود 
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