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  قدمةامل                                      

لعل البعض  يتساءل ملاذا جيب علينا دراسة التاريخ وما هي أمهيته و   

  .دوره يف حياة األمم

احلقيقة هي أن دراسة التاريخ تعطينا  تصورًا دقيقًا و واضحًا  عن 

التجارب اليت مرت �ا األمم و الشعوب و تساهم أيضا بتحديد 

جرى و وقع علی  الصواب من اخلطأ و جتنبنا الويالت و الدمار الذي

  . األمم و الشعوب اليت سبقتنا بسبب أخطائهم وجتار�م الفاشلة

دراسة التاريخ بالدرجة األولی هي مطلب رباين و يف نفس الوقت مطلب 

و من ال . عقلي أيضاً، و التاريخ کما قالوا قبلنا هو بيت اخلربة اإلنسانية

  .يعرف التاريخ يتعثر يف مطبات کبرية

يصفه سامل أمحد حمل هو ذاکرة األمة و خمزون تراثها الثقايف فالتاريخ کما 

ومناخ عمليات التفکري و حتديد الوجهة، وهو من أهم عوامل اإلرتکاز 

  .الثقايف ومفتاح لکل �وض أو اصالح أو تغيري
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دراسة التاريخ حترضنا علی التفکري يف أسباب السقوط  و النهوض، و 

خ مصدرًا للمعرفة، و دعا إلی السري يف لذلك اعترب القرآن الکرمي التاري

  . األرض إلستيعابه، واستنکر الرکود و عدم االکتشاف احلضاري

دراسة التاريخ تساعد يف التوعية القومية و بث روح االعتزاز واالنتماء 

و هلذا تری القوی . لدی املواطن و جتعله يفخر بتارخيه و أمته و هويته

يلعبه التاريخ يف البناء واحملافظة علی هوية  املعادية تعي أمهية الدور الذي

و قوة األمم و الشعوب، و لذلك سعت علی طول التاريخ إلی تزوير 

و�ميش و حتريف تاريخ األمم اليت ختضع لسلطتها و أقامت تارخياً يوافق 

و تراها تبذل جهوداً . أغراضها، و خيدم مآر�ا، و حيقق ما تصبوا إليه

و تفقد بذلك األمم و الشعوب املغلوبة اليت ال . جبارة يف هذا الصدد

تعرف تارخيها احلقيقي قدر�ا علی الشموخ و جما�ة األعداء و ختسر يف 

  .النهاية حاضرها و مستقبلها

و نظراً ألمهية التاريخ و عدم وجود الوقت الکايف لدی معظم أبناء شعبنا 

قيق قمنا لدراسة وقراءة تارخينا األهوازي العظيم بشکل کامل و د

بتلخيص تارخينا  و ذکرنا أهم احملطات و األحداث و الوقائع اليت 

حدثت علی أرضنا األهوازية بدء من احلضارة العيالمية و مروراً باحلضارة 
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امليسانية واحلضارة اإلسالمية و وصوًال إلی احلقبة املشعشعية مث احلقبة 

تلتها و املقاومة الکعبية حتی �اية حکم األمري خزعل و األحداث اليت 

وقد انتهجنا طريقة سؤال وجواب . اليت تصدت لقوات رضاخان الغازية

إلجناز هذا العمل، و هو حماولة متواضعة منا حتی نساهم من جانبنا 

و �ضته، ويف نفس الوقت نثبت للجميع بأن شعبنا حاله  بتوعية شعبنا

خ يف بناء حال کثري من الشعوب واألمم ساهم  و شارك علی طول التاري

احلضارة اإلنسانية، ومازال باستطاعته القيام �ذا الدور إن عرف تارخيه و 

و املعرفة و حارب اجلهل و حافظ علی لغته العربية و تسلح بالعلم 

  .التخلف
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  العهد العتيق
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  ما هي حدود مملکة عيالم؟ –1

و تشمل کذلك حمافظة  تقريباً ألهواز اتتمثل بالد عيالم القدمية باقليم 

و حمافظة عيالم و متتد غرباً ) زاجرس(لرستان احلالية و جبال األهواز 

حتی حتاذي �ر دجلة و يف ذروة قو�ا الی بابل يف العراق احلايل و من 

املشرق الی حمافظيت فارس و اصفهان احلاليتني و من اجلنوب الی اخلليج 

  . احلايل) بوشهر(حتی ابوشهر

  کيف کانت عالقات مملکة عيالم  جبريا�ا السومريني و األکديني؟  – 2

کانت للعيالميني عالقات متقّلبة مع جريا�م األکديني و السومريني و  

  .کانت هذه العالقات ودية و سلميةأحياناً وعدائية احياناً أخرى

                                                                                       هزم البابليني و استولی علی بابل؟  ي من هو امللك العيالمي الذ – 3

يف أواخر القرن الرابع عشر قبل امليالد استطاع أونتاش جال أحد أبرز 

ملوك العصر الذهيب ململکة عيالم يف حرب طاحنة هزمية البابليني و فتح 

  .بالد بابل

  ميني وصلت فتوحات عيالم الی ذرو�ا؟يف عهد أي امللوك العيال – 4
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يف زمان حکم امللك شيلهك اينشوشيناك بلغت فتوحات عيالم إلی 

ذرو�ا و التوراة يتحدث عن فتوحات عيالم  و يذکر زحف ملك 

عيالمي باسم کدر العومر مع ملوك متحالفني معه إلی فلسطني و هزمية 

  . قوات امللوك الکنعانية املتحالفة ضدهم

  أسباب تطور حضارة السوس؟ أهممن  – 5

واستخدامه هو أحد دالئل تطور ) التصويري(اخرتاع اخلط العيالمي 

  حضارة السوس

ماذا اثبتت املکتشفات احلفرية األثرية يف السنوات املاضية يف منطقة  – 6

  احلالية؟) هفت تبه(قوماط 

يف السنوات املاضية مت اکتشاف مقربة بالقرب من معبد کبريتضم فی 

و اهلندسة املعمارية . طنها احدی سالالت امللوك العيالميني و أسرهمب

املستخدمة فيها تدل علی عبقرية العيالميني وتقدمهم و تطورهم يف هذا 

  .ا�ال، أي يف الفن املعماري

من هم أوائل املعماريني يف تاريخ احلضارة البشرية الذين مت علی  – 7

  يدهم بناء القبو اهلاليل؟
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) املقّوس(اهلاليل) طاق(ت األخرية يف قوماط تظهر أن بناء القبو املکتشفا

ألول مرة يف تاريخ احلضارة البشرية مت علی يد املعماريني العيالميني و 

  .  عام 1500ذلك حدث قبل أن يتم بناءه علی يد الرومان ب 

  من هم املزارعني األوائل علی وجه األرض؟ - 8

ني علی وجه األرض عندما سکنوا يف کان العيالميون من أوائل املزارع

بدايات األلفية الرابعة قبل امليالد علی الضفة الشرقية لنهر شاوور اليت 

  .اصبحت هذه املنطقة بعد ذلك مرکزاً زراعياً کبري

  ما هي أهم الصناعات العيالمية؟ - 9

أهم الصناعات العيالمية کانت صناعة املخبز و صناعة األواين و صناعة 

  .و الصناعات املعدنيةاملنسوجات 

ما هو اخلط الذي کان العيالميون يستعملونه يف الکتابة و هل   -10

  کان له ارتباط باخلط السومري؟

اخلط العيالمي کان يعرض بطريقة بدائية و عن طريق رسم األشکال و 

الصور و املعروف حاليًا باخلط التصويري و کان منفصًال متامًا عن اخلط 

  .السومري
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  ي اللغة اليت کان يتکلم �ا العيالميون؟ما ه -11

کان العيالميون يتکلمون باللغة السامية و لغتهم هلا مشرتکات کثرية مع 

  .باقي اللغات السامية کالعربية و العربية و األکدية

و ) األموريون(ألي األقوام ينتمي العرب و العيالميون و العموريون -12

  األکديون؟

  .احلضارة الساميةمجيعهم ينتمون لألقوام و 

  هل أنشأ العيالميون القوانني التشريعية و القضائية؟ -13

دون العيالميون حاهلم حال البابليني القوانني القضائية و التشريعية بأمر 

من امللك العيالمي شوشي آداباکشو و ذلك قبل التشريعات و القوانني 

ت هذه القوانني من دون. اليت سنها و دو�ا امللك البابلي املعروف محورايب

خالل حنتها علی لوحة حجرية مت ترکيبها و نصبها يف ساحة سوق 

  .العاصمة العيالمية آنذاك

قبل 1600أي الثقافات کانت تدرس يف مدارس العيالميني عام   -14

  امليالد؟
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) السوس) (Susa(کانت تدرس يف املدارس العاصمة العيالمية سوسة   

هذه املدارس بعد ما إجتاحوا بني ) اآلريون(يوندّمر اهليت. الثقافة البابلية

  .النهرين و قضوا على حضارة عيالم يف ما بعد

  نتاش؟و أين تقع مدينة دور ا -15

دور انتاش مدينة تقع علی تالل زقورات يف منطقة قوماط و مت انشأوها 

قبل امليالد و کانت املدينة 1265يف زمان امللك اونتاش جال يف عام 

  .للواليات املتحدة العيالمية املرکز الديين

  علی أي شيء تدل طريقة بناء معبد دور اونتاش؟ -16

طريقة بناء معبد دور اونتاش تشري الی التقدم التقين يف جمال 

اإلستحکامات و ترکيب مواد البناء و تشري اىل األسلوب املتقدم الراقي 

ل املياه املتخذ يف نقل املياه من حيث اإلنشعابات و التقسيمات إليصا

لبناء دور انتاش و يف الواقع أن طريقة إنشاء جداول املياه و الرتعات و 

خزانات تصفية املياه و الصرف الصحي تثبت هذا التقدم الذي حصل 

  .يف هذه الفرتة من احلضارة العيالمية

  الی أي درجة وصل الفن العيالمي يف عهد امللك اونتاش جال؟ -17
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ة تطريزهن بالذهب مدی التقدم و تکشف زخارف األلبسة و طريق

  .الذوق الفين الذي وصل اليه العيالميون يف عهد امللك اونتاش جال

ماذا يوجد مبا خيص احلضارة العيالمية يف متحف اللوفر الفرنسي  -18  

  يف باريس؟

توجد لوحة فخارية عليها نقوش و صور کانت تستعمل کخط الکتابة 

مليالد و کذلك يوجد متثال إهلة قبل ا 3000زمان العيالميني لسنة 

عيالمية مصنوعة من طني تضع علی رأسها قطعة قماش تشبه العصابة 

العربية اليت تلبسها يف الوقت احلاضر النساء العربيات يف اقليم األهواز و 

  .أيضا هناك متاثيل لرجال بالشماغ و العقال العربيتني

  هل کان العيالميون يستعملون املوسيقی؟ -19

العيالميون يستعملون اآلالت املوسيقية و يوجد علی النقوش کان 

الواقعة يف وادي جبلي باسم کول فرح ) الکتابة علی احلجر(املنحوتة 

و يقع يف ) أنشان قدميا(کيلومرتات من مدينة إيذج7الذي يبعد مسافة 

جهتها الشمالية الشرقية ، امساء املوسيقيني  علی التوايل عازف القيثار 

  .نکري وعازف الناي باسم سونکريشوباسم سو 
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عهد أي ملك من ملوك عيالم کان عهد ازدهار احلضارة  -20

  العيالمية؟ 

يف . فی زمن حکومة اونتاش جال کان عهد ازدهار احلضارة العيالمية

هذا العهد نری زيادة ملحوظة يف عدد اآلهلة و تأثري الدين بني الناس و  

  .بناءها بأمر من اونتاش جالکثرة الزقورات و املعابد التی مت 

  ـ کم مرة ذکر اسم عيالم يف التوراة؟21

العهد  مرة يف العهد القدمي و مرة واحدة يف12ذکرت مفردة عيالم 

  .اجلديد 

  باب سفر التکوين يف التوراة ينسب عيالم ملن أو ألي شخص؟ -22

  .يذکر أن عيالم أحد أبناء سام ابن النيب نوح عليه السالم

  ؟1962الشيء الذي أثبتته احلفريات اليت متت يف عام ما هو  -23

احلفريات اليت قام �ا فريق البحث بقيادة بينهاس دلوکاز و هلن جيي  

کنتور يف دورانتاش شرق السوس و غرب موسيان أثبتت أن هذه املنطقة  
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کانت من األلف الثامن قبل امليالد حمل استقرار و سکن �تمعات 

  .بشرية

  ؟)األهواز احلالی(مهية الزراعية لسهل عيالم ما مدی األ -24

سهل عيالم أو األهواز احلايل منذ القدم و الی اآلن و علی امتداد 

احلکومات املختلفة کان املخزن الرئيسي و احلقيقي  للفواکه و القمح و 

  .باقي احملاصيل الزراعية

ماذا أثبتت حبوث جرمشان مبا خيص ترعة داريوس يف منطقة  -25

  ؟)هفت تبة احلالية(اطالقوم

أثبت جرمشان أن هذه الرتعة يعود تارخيها الی زمان امللك العيالمي 

قبل امليالد، و يف نفس الوقت أثبت  1259اونتاش نبرييش حوايل عام 

  .خطأ انتسا�ا لزمان امللك داريوس

  ماذا کان يطلق اآلسوريون و اليونانيون علی �ر الکرخة؟ -26

و  . اوقنو و کان اليونانيون يسمونه خواسبس کان اآلسوريون يسمونه

  . کان �ر الکرخة معروف لديهم بسبب نقائه و عذوبة مياهه
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  ماذا کان يطلق اليونانيون علی �ر کارون؟ -27

  ) باسيتيگريس(کان اليونانيون يسمون �ر کارون باسيتيکريس

ما هو لون بشرة الشعب العيالمي الذي کان يسکن يف اجلهة  -28

  بية ململکة عيالم؟اجلنو 

وحىت اآلن يوجد يف اقليم األهواز ناس ) حنطي(کان لون  بشر�م أمسر

  .�ذه املواصفات

کيف تظهر املرأة العيالمية يف األختام اليت وجدت عن احلضارة   -29

  العيالمية ؟

تظهر املرأة برداء طويل جنبًا إلی جنب الرجل العيالمي، تساعده يف 

  .اصيل الزراعيةبساتني النخيل و مجع احمل

کيف کانت �اية اخلط العيالمي التصويري و ما هو اخلط الذي   -30

  حل مکانه؟
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انتهی اخلط العيالمي التصويري مع موت امللك کوتيك اينشوشيناك و 

قبل امليالد وحل مکانه تدرجييًا اخلط  2220حدث ذلك  حوايل سنة 

  .اخلط املسماريالذي اشتهر يف النهاية ب) األکدي(البابلي - السومري

  بأي طريقة کان العيالميون حيرسون معابدهم ؟ -31

علی ) منحوتات(کان العيالميون يضعون علی مداخل معابدهم متاثيل 

شکل احليوانات کاألسود و الثريان و الکالب، أل�م کانوا يعتقدون بأن 

القوة السحرية هلذه املنحوتات کفيلة و کافية حلماية و حراسة تلك 

  . املعابد

  مباذا کانت تعرف آهلة الشمس عند العيالميني؟  -  32

  .آهلة الشمس کان امسها مشش عند العيالميني

طبقًا للنصوص املستخرجة من اللوحات العيالمية کيف کانت  -  33

  العالقات األسرية و الوالءات زمان العيالميني؟

الء النصوص املرتمجة و املستخرجة من اللوحات تفيد بأن الوفاء و الو 

األسري كان وثيقَا و  ليس فقط بني العائلة املالکة فحسب بل يتعدی 



 سني و جمي حملات من �رخينا                                              م�مث فر�ان                             - سعیدبوسامر

 

 

19 

ذلك حتی يصل بني الناس العاديني و نری تضامنًا و تکاتفًا بني 

  .العيالميني يف أوقات الشدة و ا�اعة و اجلفاف

  متی کان العصر الذهيب للحضارة العيالمية؟ -34

روفاً بالعصر الذهيب للحضارة کان زمان امللك العيالمي اونتاش نبرييش مع

العيالمية نظرًا لتخلص و حترر العيالميني من سلطة البابليني فضًال عن 

أن الفن العيالمي يف املعماري و النحت وصل إلی ذروته يف زمان امللك 

  .اونتاش نبرييش 

ما هو أحد األعمال العظيمة اليت قام �ا امللك العيالمي اونتاش  -35

  ملياه ملدينة دور انتاش؟نبرييش إليصال ا

حفر العيالميون يف زمان امللك اونتاش نبرييش ترعة بطول مخسني کيلو 

مرتًا من �ر الکرخة إليصال املياه ملدينتهم اجلديدة دورانتاش يف منطقة 

  ).هفت تبه(قوماط احلالية 

  إلی أي عصر تعود احلضارة العيالمية؟ -36

  األلفية التاسعة قبل امليالد
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  هم أقدم سکان األهواز؟من  -37

  العيالميون 

  ماذا کان يطلق السومريون علی العيالميني؟  -38

  حالتام او حاتام 

  من هو احلاکم اآلسوري الذی أطاح حبکومة عيالم و يف أي زمان؟-39

  قبل امليالد641آسور بانيبال و يف سنه  

  اي مدينه کانت عاصمة العيالميون؟ -40

  ، السوس)Susa(السوسة

ذا ّمسي املورخون اليونانيون او الروميون مدينه السوس يف  ما-41

  کتابا�م؟

  سوزيان، سوزيانا،سوزيس، اليمائيس،اليمائني 

  ماذا كان يطلق اإلمخينيون على إقليم األهواز؟_42

  أرابيا أو عربيا
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  ماذا كان يطلق الساسانيون على إقليم األهواز؟_ 43

  عربستان

يالميه قبل االسالم يف عهد أي إسم أطلق علی األراضي الع-44

  الفرثيني؟

  األهواز 

  ماهي اآلثار البنائية املتبقية من احلضارة العيالمية؟ -45

 1250معبد دورانتاش الذي شيده احلاکم العيالمي اونتاش جال سنة 

  قبل امليالد و معبد عيالمي يف برسبوليس مت هدمه يف القرن احلاضر

االمخينی لألراضی الواقعة اي قوم انتفض ضد إحتالل داريوس -46

  حتت حكم البابليني؟ 

  قبل امليالد لکن قمعت انتفاضتهم 538العيالمني سنة 

ماذا حل بعيالم بعد ا�يار احلكومة االمخينية علی يد اسکندر -47

  املقدوين؟



 سني و جمي حملات من �رخينا                                              م�مث فر�ان                             - سعیدبوسامر

 

 

22 

  اصبحت عيالم ضمن األراضي اخلاضعة إلسکندر 

  ماذا حل باراضي عيالم بعد موت اسکندر؟ -48

  قلةأصبحت مست

هل کانت األراضي العيالمية مستقلة يف عهد الفرثيني؟ نعم کانت -49

  تتمتع باالستقالل الداخلي بعد احتالل أراضيهم من قبل اإلمخينيني

  التارخيية ؟" السوس"ما أمهية مدينة  -50

كانت مدينة السوس عاصمة الدولة العيالمية اليت كانت تشكل مع 

 حضارة متكاملة حتكم األهواز و السومريني و اآلسوريني و اآلكديني

العراق منذ األزمنة الغابرة قبل جميء املسيح عيسى بن مرمي عليهما 

وفيها من املعامل القلعة التارخيية اليت كانت مركز احلكم العيالمي . السالم 

على مسّلة . م 1901 – 1902و عثرت التنقيبات الفرنسية فيها عام 

.                                                                            يقع قرب النيب دانيال عليه السالم محورايب التارخيية و هناك أيضاً 

  .أول سور وضع بعد الطوفان سور السوس : وقال ابن املقنع فيها
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  �ذا اإلسم؟ " السوس"ملاذا مسّيت  -51

ح عليه السوس بن سام بن نو بـالسوس نسبة إىل " السوس"مسّيت 

  .السالم
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 الدولة امليسانية
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  الذين حکموا حضارة ميسان؟ عدد امللوك کم-1

  ملكاً   23

  كم استمر وجود حضارة ميسان؟- 2

    ميالدي 225قبل امليالد و  129مابني عام 

ميسان دولة عربية االصل ، ما هواإلسم القدميی مليسان؟   - 3 

      )  کرخينيا(او ) خاراکس(

  يف أي تاريخ عرفت هذه احلضارة حبضارة ميسان؟ -  4 

  يف القرن األول امليالدي           

  مامعنی کلمة ميسان يف اللغة اآلرامية؟  -  5 

  املدينة املسورة اليت بنيت من حوهلا السدود العظيمة   

  ما معنی کلمة ميسان يف اللغتني البابلية واملندائية ؟  - 6 
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ء الذي تتأثر  به اوضاع القمر و أحداثه املد و اجلزر و يف ماء القمر، املا

  اللغة املندائية املاء الساكن   

  من هو أول ملك ميساين ؟ – 7  

  يعترب هيسباوسينس أول ملك ميساين      

  ما هو أهم إجناز قام به هيسباوسينس؟ -  8 

  بناء مدينة الکرخة بعد ما تعرضت خلطر الفيضان   

  ء مدينة الکرخه ؟ماهي أمسا - 9  

  کرکادي ميسان او حصن ميسان     - کراسبا سينا  

  ماهی األعمال اليت اجنزها امللك الثاين ابوداکس؟     -10

  جعل ميسان مرکزاً للتجارة مع اهلند و الشرق األقصی- 

  أنشأ اسطوالً حبرياً قوياً حلماية التجارة- 

  ماهي الشرائح املکونة �تمع مملکة ميسان؟ -11
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مع ميسان كان جمتمعًا زراعيًا و جتاريًا و يتکون من شرائح اجتماعية جمت 

  .خمتلفه کالعبيد و العمال و املزارعني و الشرحية الربجوازية

من هو امللك امليساين الذي اختذ األمساء اآلرامية و غري النقود  -12

  االغريقية؟ 

  هو امللك اتامبيلوس األول     

قبل  129س مؤسس دولة ميسان سنة ماذا فعل امللك هيسباوني-13

  امليالد؟ 

  قبل ميالد   129قد احتل عيالم و دحر ملكها يف سنه 

  ماذا عبد الشعب امليساين؟-14

  عبدوا إهلة الشمس و إهلة القمر     

  من هو اإلله املؤثر و الرئيسي عند امليسانيني ؟ -15

عربيه يف اذ کانت له مکانة كبرية عند مؤسس الدولة ال) اإلهلة بعل(

  ميسان  
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  أي ديانة إنتشرت قبل اإلسالم يف ميسان؟-16

  الديانة املسيحية فضال عن املندائية

  ماهي لغة مملکة ميسان؟ -17

ان لغة عرب دولة ميسان البد و أن تكون هلجة من اللهجات اليت كان 

يتكلم �ا عرب شبه اجلزيرة العربية، إضافة اىل ذلك فقد استعملوا اللغة 

حيث  .ة و اليت كانت سائدة يف كل الدول و اإلمارات العربيةاآلرامي

کانت لغة العلم و الثقافة آنذاك فهم مزدوجو اللغة كأهل تدمر، أما 

اخلط الذي كتبوا به فهو اخلط االرامي و هذا واضح من املسكوكات 

مث ظهر . م  و ما بعدها8- 9امليسانية خصوصا تلك املؤرخة يف سنة

  .  ه املنطقةاخلط املندائي يف هذ

لدولة ميسان مع  كيف كانت العالقات السياسية و اإلقتصادية-18

  باقي  الدول؟

كانت سياسة دولة ميسان هي املوازنة بني القوى الكربى، و لذا فقد  

كانت هلا صالت دبلوماسية متكافئة معها،و هذا أيضا نابع من املكانة 

لدولة العربية فهناك السياسية و اإلقتصادية اليت كانت تتمتع �ا هذه ا
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اشارات كثرية توضح هذه الصالت السياسية املتكافئة بينها و بني تلك 

يبدو أن سياسة ملوك هذه الدولة كانت قريبة مما نصطلح على .الدول

  .تسميته يف الوقت احلاضر باسم احلياد اإلجيايب

  مع أي بالد كانت لدولة ميسان عالقات جتارية؟-19

رية متطورة مع الدول العربية حيث كانت هلم كانت مليسان صالت جتا

صالت جتارية قوية مع دولة األنباط العربية و عرب اجلزيرة و هذا أمر ال 

فضال عن صلتهم التجارية بالرومان و . غرابة فيه أل�م اوالد عمومة

  .الصني و اهلند

  ماهو أشهر شخصية جغرافية  عاش يف الکرخة؟ -20

والذي كتب كتاب يف قياسات األرض يف ) الكرخي(هو اجلغرايف إسدور 

زمن أغسطس قيصر،و أحد كتبه هو املنازل الفرثية و قد وصف فيه 

  .الطرق للقوافل التجارية

من هم السکان االصليني يف منطقة ميسان منذ أيام اإلمرباطورية  -21

  اآلسورية ؟ 

  اآلراميني   
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  ني؟يمن هم اآلرام-22

لعربية الذين نزحوا الی بالد الشام و االراميون هم من عرب اجلزيرة ا 

  استوطن قسم منهم ضفاف اخلابور و الفرات و دير الزور و طرابلس   

  مىت كانت اول العالقات السياسية مليسان مع األجانب؟ -23

أول اتصال مباشر و اقامة صالت دبلوماسية بني مملکة  ميسان و 

ر جريمانيکوس و کذلك اإلمرباطوريه الرومانية قد متت يف عهد اإلمرباطو 

عهد اإلمرباطور هو )م.ق97(قامت هلا عالقات جيدة مع الصني يف سنة

 )HO  (  

  أين تقع عاصمة ميسان؟ -24

  کانت عاصمتها خاراکس يف منطقة احملمرة    

  أين تقع حدود ميسان اجلغرافية؟-25

  امتدت مشاًال حتی جنوب بابل يف وسط العراق و عيالم جنوباً  

  مبملکة ميسان؟ من أطاح -26
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ملكاً، وكانت �ايتها على يد أردشري األول أول  23حكم هذه اململكة 

  . م 225ملك للفرس الساسانيني و كان ذلك قرابة عام 

  ماهي أصول ميسان دولة و شعباً؟ -27

ميسان دولة عربية األصل وأشارت املصادر أن سكان ميسان األصليني 

ة نزحوا أصًال من اجلزيرة العربية إلی عرب منذ ايام اإلمرباطورية اآلسوري

البالد السامية يف الشام واستوطن بعضهم ضفاف اخلابور والفرات بني 

دير الزور وطرابلس وغريها من املدن، وبعض آخر استقر مشالی سوريا 

واسسوا دويالت يف محاه ودمشق وحران وحلب كما توغل قسم منهم 

اعوا أن يكونوا دولة مستقلة اىل بالد سومر و أكد جنوب العراق واستط

يف فرتة اإلحتالل اإلمخينی حتكم نفسها بنفسها، وهذا يدل على أن 

و قد .حكم اإلمخينيني على املنطقة كان إمسيًا تذكره أخبارهم فقط 

أشارت بعض املصادر أن اإلسكندر املقدوين عندما وصل إلی هذه 

عربی م وجدها تابعة إلی حكم أمري .ق 324املنطقة يف حدود 

  .أي يف القرن الرابع قبل امليالد.مستقل

يف أي تاريخ کانت �اية دولة ميسان العربية و من هو أخر ملک -28

  فيها؟ 
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م وأن آخر ملك فيها يذكره .225النهاية كما تشري املصادر کانت سنة  

  .الطربي هو بن دو او بن داو

  هل بقی العرب امليسانيون بعد �اية احلکم فيها؟ -29

مع ذلك ظل للعرب احلضور الفاعل يف هذه األرض حيث ذكر . نعم 

أهل األخبار أن عددا من القبائل العربية يف األهواز وكرمان من بنی 

  ....حنظلة وبكر بن وائل و

إىل الفتك بالعرب؟ " سابور الفارسي"ما هو السبب الذی دعا بـ-30

يف اقليم  تظهر روايات أهل األخبار أن القبائل العربية كانت موجودة

األهواز وكان هلا سلطان كبري يف أرضها، عددها كثري، مث صارت تتدخل 

فلما أخذ األمور بيديه، بدأ يضرب . يف األمور الداخلية للدولة الساسانية

  .هذه القبائل؛ للقضاء على سلطا�ا

  ماهي أهم اآلثار اليت وجدت يف سهل ميسان؟-31

  :اآلثار اجلنوبية

فرسخاً  11قصور و حوانيت تقع على بعد  و هي آثار: أم الدجيج

  .جنوب احلويزة و هي مخس خرائب يف الصحراء املسماة شلوى
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، و قد )األحجار(و هو آثار قلعة من اآلجر و اجلندل : قصر احلويزة

  . ي يف القرون اإلسالمية الوسطىعتكون من آثار احلكم املشعش

ني احلويزة و آثار أبنية و مسقفات تقع ب: يشن احلمارة و الشرتاق

األهواز، مل يبق منها إال أحجار مكعبة منحوتة تدل على أ�ا من آثار 

احلضارة امليسانية قبل ميالد املسيح استخدمت يف بناء هذه األبنية جمدداً 

  . كيلو غرام تقريباً 100عام تزن كل واحدة من هذه األحجار  300قبل 

احلويزة و البصرة مل و هو مكون من آثار قلعتني تقعان بني : قصر بصرى

  .يبق منهما إال تل من الرتاب و القرميد

 .تل رمادي يف جنوب قصر بصرى يدل على آثار قرية كبرية: احلداديات

  ماهو وجه تسمية �ر تريي؟ -32

 .قبل امليالد 89-90يرجع للملك تريي الذی حکم ميسان سنة  
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صدر اإلسالم (العهد اإلسالمی 

  )العباسي –األموي  –
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  األثرية و ملاذا مسّيت �ذا اإلسم؟" عسكر مكرم"أين تقع مدينة  - 1

تقع مدينة عسكر مكرم يف قرية بندعقيل احلالية و مسّيت �ذا اإلسم 

نسبة إىل مشّيدها القائد العريب مكرم الباهلي أم مكرم بن معاوية بن 

  . احلارث بن متيم

م األهواز اليت ليس هلا وجود يف ماهي املدن التارخية املندثرة إلقلي - 2

  الوقت احلاضر؟

هناك مدن تارخيية يف إقليم األهوازليس هلا وجود يف الوقت احلاضرو قد 

وردت على لسان بعض البلدانيني املسلمني يف التاريخ و من أهم تلك 

  :املدن 

مدينة اندثرت و قامت يف مكا�ا مدينة الدورق أو الفالحية ، : سرق

  . يف معجمه و االصطخري يف املسالك و املمالك  ذكرها الياقوت

اشتهرت مبدارسها الطبية الصيدالنية العظيمة حّىت أيام : جندي سابور

العباسيني ، وكان مؤسس هذه املدرسة الطبيب العريب النصراين خبتيشوع 

و توارثها من بعده كل افراد عائلته و كانوا من ذوي احلظوة لدى  خلفاء 
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ذكرها املقدسي يف أحسن التقاسيم و ابن حوقل ) رشيدكال(بين العباس 

  .  يف صورة األرض 

مسيت الحقا بـمال األمري  ، زارها ابن بطوطة يف مطلع القرن : ايذج 

الرابع عشر ، وقد اشتهرت بقنطر�ا العظيمة على �ر كارون، و قد 

وصفها ياقوت احلموي ، واعتربها من عجائب الدنيا و ذكر أ�ا كثرية 

زالل ، كما ذكرها املقدسي و اعتربها أمجل مدينة يف كورة األهواز وذكر ال

  .هلا تارخياً طويالً 

  .ذكرها ابن حوقل يف صورة األرض ،مدينة جتارية : سنيبل

  . مدينة صغرية مسّيت يف فرتة من الزمن بـ أم عروج : سوسان 

ارياً تقع على رافد صغري من روافد �ر الكرخة و كانت مركزًا جت: بصنا

عظيمًا ذكرها ابن حوقل و نسب إليها عمل الستور املشهورة كما ذكرها 

  .املقدسي وحتدث عنها 

تقع هذه املدينة على مرحلة من مدينة السوس ، مسيت أيضا : بريوذ

زارها ياقوت احلموي يف القرن الثالث عشر و وصفها املقدسي " بريود"

  .بأحسن األوصاف
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يف األهواز يف العهد اإلسالمي؟  شهد کيف کان التطور احلضاري   - 3

إقليم األهواز أوسع نشاط للحياة اإلقتصادية و أوج التقدم الفکري و  

کان الفضل األکرب يف ذلک يرجع إلی إرتباطه الوثيق بالعراق الذي کان 

مرکزًا  ألزهی حضارة و أنشط حرکة فکرية کما کان فيه مقام اخلالفة 

  .فة األقاليم اإلسالميةالعباسية اليت يستظل جناحها کا

  واز؟)ح(ما معنی احلوز و األ - 4

احلوز يعين األرض .مها صيغتان عربيتان مل تذکران إال يف هذا اإلقليم 

عام جند 90اململوكة لشخص ما مثًال يف كتاب بلدان اخلليج للورمير قبل 

قرى كثرية يف عبادان و احملمرة كانت تسمى باحلوز مثل حوز احمليسن، 

  ...ان وحوز عيد

ماهو احلدث اهليدروغرايف الذي حدث قبيل الفتح االسالمي؟    - 5

کانت األهواز قد تعرضت إلی تبدالت هيدروغرافية واسعة قبيل الفتوح 

اإلسالمية إذ کانت فيها قبل اإلسالم منظومة ري يتوزع فيها املاء ليسقي 

  .األراضي اليت حوهلا

  از آنذاك؟ ماهی أمهية السك و هل کان سك يف األهو  - 6
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إن السك مظهر ألمهية املکان و دليل علی أنه مرکز إداري و �ذا ميکن 

اجلزم بأنه کانت يف القرن األول اهلجري يف األهواز کور يف �ر تريي، و 

و لعل أماکن أخری مثل . مناذر، و السوس، و سوق األهواز و سرق

  .تسرت کانت کوراً و لکن مل يسك فيها دراهم

 باية األهواز يف العهود اإلسالمية ؟ما هو قدر ج- 7

  .مليوناً  25کانت حسب تقدير عمر بن مطرف يف زمن الرشيد   

عليه (من کان وايل األهواز يف عهد خالفة اإلمام علی بن أبی طالب - 8

 ؟ )السالم

  .عبداهللا إبن العباس

 کيف حرر املسلمون جندي سابور؟   - 9

دون أن تبدی مقاومة حرر املسلمون جندي سابور بعد حترير السوس 

  شديدة و ظلت مرکزا لسك النقود

ما هو أول سور وضع يف األرض بعد طوفان نوح؟  سور السوس  -10

  .مث سور تسرت
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  أی مدينة کانت من أوائل املدن التی حررها املسلمون يف األهواز؟  -11

  .سوق األهواز و قد مسوها سوق األهواز و جعلوها مقر والة اإلقليم

اقرتح حفر �ر الدبيس؟ ومن الذي تولی  مهمة احلفر؟  من الذي-12

  ُدبَيس األسدي - عبداهللا بن عامر وايل البصرة

  کيف توصف الصلة األهوازية العراقية فی العهود االسالمية؟   -13

إن الصلة األهوازية العراقية کانت وطيدة و تنعکس علی الرتکيبة البشرية، 

الد األهواز ظهرت دولة ميسان و فمنذ أواخر سنني احلکم السلوقي يف ب

هيمنت علی جنوب العراق و األهواز، وهي دولة تظهر املعلومات القليلة 

املتوفرة عنها و املستمدة من األمساء العربية مللوکها، و آهلتها البابلية و 

موقفها املعادي  للساسانيني، بأ�ا دولة عربية الختتلف يف أحواهلا و 

  .تذمر و بطرا مسا�ا العامة عن دوليت

ما هي القبائل العربية اليت سكنت األهواز منذ األزمنة السابقة  -14

  لإلسالم؟

ذکرت املصادر العربية بين حنظلة التميميني يف �ر تريي، و أهل آمد و  

نصيبني الذين سكنوا تسرت و السوس و ما حوهلما فأقاموا فيهما صناعة 
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و هم ذوي الوشائج الوثيقة و أهل جنديسابور هم من السريان . النسيج

  .بالعرب

من مها العاملان الکبريان اللذان برزا يف األهواز يف أوائل القرن الرابع  -15

  وکثريا ما إختلطا إمسيهما علی الکتاب و املؤرخني؟

و أبوهالل العسکري و کالمها ) 382- 293(مها أبوأمحد العسکری 

  .من عسکرمکرم

يف دراسة الطب و العقاقري؟ نعم  هل کانت ألهل األهواز مسامهة -16

کانت هلم مسامهة کبرية يف دراسة الطب و العقاقري وهي علوم قدمية  

  .کانت مزدهرة منذ العهود السابقة لإلسالم

  أين ترکزت الدراسات الطبية يف األهواز؟-17

ترکزت الدراسات الطبية  قبل اإلسالم و بعده يف جنديسابور اليت تقع  

  . بني السوس و تسرت

  من هو النموذج البارز  ألطباء جنديسابور؟  -18
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سهل بن سابور األهوازي و ابنه سابور بن سهل الذي ألف کتابًا يف  

األقراباذين و منه نسخة خمطوطة يف ميونخ و کان هذا الکتاب هو 

  .املعمول به يف املستشفيات و دکاکني الصيادلة

  ما كان موقف الرازي من اطباء جنديسابور؟  -19

. انت مؤلفات أطباء جنديسابور من أکثر مصادر کتاب احلاوي للرازیک

علما بأن هذا الکتاب ضم أمساء عدد کبري من األطباء و کان املصدر 

األکرب للباحثني يف تأريخ الطب العاملي و العريب و أن کثرة نقل احلاوي 

ألطباء جنديسابور يظهر مکانتهم البارزة يف تأريخ الطب العريب و 

  .عن تقدير الرازي هلم يکشف

  مباذا کان  أطباء جنديسابور رائدين؟ -20

تأليف کتب الطب و األدوية بالعربية، فإستعملوا املفردات و التعابري   

العربية للمفردات الطبية و بذلك يسروها ملن جاء بعدهم، فخدمتهم  

  .کبرية و رائدة يف هذا امليدان

  أين عاش احلارث بن كلدة ؟-21
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املصادر بأن الطبيب العريب احلارث بن کلدة درس يف بيت  تشري بعض 

  ) جندي سابور(الباط 

  فی أي سنة کان الفتح االسالمي إلقليم األهواز؟ -22

لقد أمجع املؤرخون تقريبًا علی أن الفتح العريب اإلسالمي لإلقليم مت يف 

  .هجرياً  17سنة 

  من هو القائد الذي افتتح سوق األهواز؟ -23

 17زهري هو القائد العريب الذي إفتتح سوق األهواز سنة حرقوص بن 

  .من اهلجرة، و کان أبوموسی األشعري وايل البصرة آنذاك

  من هو اول وال لألهواز بعد الفتح اإلسالمي؟  -24

  .کان مسرة بن جندب الفزاري أول وال لألهواز بعد الفتح اإلسالمي

  من هو آخر حاکم فارسي حکم األهواز؟ -25

رمزان آخر حاکم فارسي لألهواز و انتصر عليه املسلمون يوم کان ه  

  .القادسية
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هل کانت مدن األهواز مسرحًا حلروب اخلوارج مع الدولة األموية؟ -26

  نعم 

  ألي والية کانت االهواز تابعة فی العهد األموي؟-27

  .کانت األهواز يف العهد األموي تابعة لوالية البصرة  

  للهجرة؟  66من هزم اخلوارج سنة -28

مث واله عبدامللك  66هزم املهلب بن أبی صفرة اخلوارج يف األهواز سنة 

  بن مروان علی األهواز 

  ماهو سر أمهية األهواز؟ -29

لقد أبرزت کتب التأريخ بوضوح أمهية األهواز بالنسبة للدولة العباسية و 

 فقد وصلت جباية األهواز. ذلك من خالل ما کانت تدفعه خلزينة بغداد

  . مليون درهم 25يف عهد املأمون إلی 

  من هم الوالة الذين عينوا علی االهواز يف عهد عثمان بن عفان؟-30
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هجريًا نفرًا من  29قد عني عثمان على األهواز عدة والة فبعث سنة  

الوالة فعني عبداهللا بن عمري مث عبداهللا بن عامر و بقی سنة مث عزله و 

  .نصب عاصم بن عمرو

  نت صلة القبائل االهوازية باملسلمني؟کيف کا. 31

کانت القبائل العربية يف األهواز عونا للمسلمني عند الفتح اإلسالمی و   

هنا تتضح نقطة مهمة و هي مصداق قولنا يف وجود العرب يف اإلقليم 

  .قبل اإلسالم منذ زمن قدمي

يف اي عام دخلت جيوش املسلمني يف األهواز و من کان قائدهم  -32

  ؟ 

، و قائدهم كان املغرية بن ) م640عام (اهلجريني 17و  16 عامي بني

  . شعبة

  يف زمن أي خليفه مت حترير األهواز؟-33

  عمر بن اخلطاب 

  أين ولد اخلليفة العباسي املهدي ؟ -34
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  ولد يف مدينة إيذج 

  ما هو أقدم مسجد يف إقليم األهواز و مىت مت تشييده؟-35

 254العباسي املعتز باهللا  عام خلليفةجامع تسرت الذي شيد على عهد ا

  يف القرن الثالثللهجرة أي 

  هل األهوازيون دعموا اجليش اإلسالمي ؟-36

إن األهوازيني دعموا اجليش اإلسالمي على حترير األهواز فجاء يف 

إنضمت  . . . الكامل يف التاريخ أن قبائل كثرية  كبين متيم و بين العم و 

اذر ثاروا بقيادة غالب الوائلي و أهل تريي للمجاهدين ، و أن أهل من

  . بقيادة كليب بن وائل الكلييب

  ؟" اجلزء"ماهو  -37

هو �ر أمر حبفره اخلليفة الثاين عمر بن اخلطاب ليتصل �ر " اجلزء "

النهر يف منطقة بندعقيل (بنهر مسرقان يف األهواز) كارون( وادي األعظم

اية منه إتصال سوق األهواز و كانت الغ) حاليًا بني كارون و شطيط

  .بتسرت مث برامز حيث كان مسرقان آنذاك مير مبدينة رامز 
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  من هو عكاشة العمي؟ -38

  . أهوازي من بين العم و كان شاعراً جميداً من شعراء العصر العباسي

  من هو ناصح الدين األرجاين ؟  -39

مواليد هو الشاعر اجلليل و األديب الشهري ناصح الدين األرجاين من 

و كان قاضي قضاة كوريت أرجان و ) �بهان احلالية"(أرجان"مدينة 

عسكر مكرم و له دواوين عديدة و تأليفات علمية قانونية، تدرس يف 

  . جامعات العامل ، العربية ، اإلسالمية واألروبية

  ماهو أول إرهاص للشعر احلر يف العامل العريب ؟ -40

أشارت .أول إرهاص بالشعر احلرالبند األهوازي شكل شعري قد مثل 

  : إىل هذا األمر بقوهلا"قضايا الشعر املعاصر"نازك املالئكة يف كتا�ا 

ولكن أعظم إرهاص بالشعر احلر هو ما يعرف بالبند، ال بل إن هذا البند 

  :هو نفسه شعر حر لألسباب التالية

  .ألنه شعر تفعيلة ال شعر شطر - 1

  .لطولألن األشطر فيه غري متساوية ا - 2
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ألن القافية فيه غري موحدة وإمنا يتنقل الشاعر من قافية إىل قافية ذو  - 3

  .نظام أو منوذج حمدد

  األهواز سلة اخلبز ؟: ملن هذا القول الشهري  -41

  املأمون العباسي  

  ماذا قال الرحالة و البلداين الشهري املقدسي عن عسكر مكرم ؟-42

وال : ل يف مدينة عسكرمكرم التارخيية أن الرحالة و البلداين املقدسي قا  

  مث الکوفة - األهوازية - يری فی اإلسالم أصح من موازين عسکر مکرم 

  لباس األهوازيني مياثل لباس أي بلد يف العامل ؟-43

أن البلدانيني الذين زاروا األهواز يف القرون األوىل لإلسالم يذكرون بأن  

  .لباس األهوازيني كلباس أهل العراق

  ملن ينسب أدب البند ؟ -44

وسيد " اإليقاع يف الشعر العريب"نسب السيد مجال الدين يف كتابه   

وعبدالكرمي " معادن اجلواهر ونزهة اخلاطر"حمسن األمني يف كتابه 

إبداع هذا اجلنس األديب " البند يف األدب العريب "الدجيلي يف كتابه 
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بن امحد بن  اخلاص لألديب الشهري السيد شهاب الدين أيب معتوق

هـ وعاش اثنني  1087/م1676(ناصر بن حوزي املوسوي احلويزي 

ومل يؤرخ مؤرخو األدب العريب لشاعر غريه قام مبهمة اإلبداع ) وستني سنة

 . هذه

  سم ؟ ملاذا  مسيت مدينة تسرت �ذا اإل -45

  الن رجالً من بين عجل يقال له تسرت بن نون افتتحها فسميت بذلك 

 األهواز و البصرة يف عهد خالفة عمر بن اخلطاب؟ من کان وايل-46

  الصحايب عتبة بن غزوان

من کان قائد األهوازيني يف معرکة �اوند التی ادت الی هزمية جيش  -47

  هجرية؟  21كسرى سنة

  النعمان بن مقرن املزين

  من کان حاکم األهواز فرتة خالفة عثمان بن عفان؟-48

  عبيداهللا بن معمر 

  م األهواز فرتة خالفه االمام علي؟من کان حاک-49
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  زياد بن ابيه 

  للهجرة ؟ 3اي انتفاضه وقعت يف األهواز يف القرن -50

صاحب الزنج حيث قام جبمع العبيد و ذوي البشره السمراء و  -الزنوج 

  قامو بثوره ضد العباسيني

  من الذی قضی علی حکم الزنوج يف األهواز؟ -51

  العباسيون 

  بعد العباسيني؟ من حکم األهواز -52

  وقعت بيد املغول بعد سقوط بغداد 

  ما هی الدولة التی استولت علی األهواز بعد سقوط الدولة العباسية ؟ -53

  الدولة اجلالئرية  

  التارخيية؟" بريوذ"أين تقع مدينة  -  54

  .تقع مدينة بريوذ التارخيية يف األهواز بني مدينيت تسرت و الشعيبية 
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  املشعشعيالعهد 
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  من الذي أ�ى احلكم التيموري يف احلويزة و تسرت؟- 1

  السيد حممد بن فالح املشعشعي 

أي كتاب ميثل أقدم مصدر ملعرفة أفكار املشعشعيني و األحداث  - 2

السياسية و اإلجتماعية إبان تكوين الدولة املشعشعية و من هو مؤلف 

  الكتاب؟

  ن فالح املشعشعيكتاب كالم املهدي ملؤلفه السيد حممد ب

  ما اسم كتاب السيد علي بن عبداهللا املشعشعي و ما هو حمتواه؟ - 3

الذي كتب ) التاريخ السياسي و اإلجتماعي للمشعشعيني(الرحلة املكية 

  بنزعة قومية و يؤكد على احلمية العربية للحكام املشعشعيني

ما هي أهم الكتب اليت ألفها جاسم حسن شرب حول تأريخ و  - 4

  ل املشعشعيني؟أحوا

  م  1965تاريخ املشعشعيني و تراجم أعالمهم)الف
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  م1972مؤسس الدولة املشعشعية و أعقابه يف عربستان و خارجها)ب 

  ما هو اللقب الشهري الذي اختذه السيد حممد بن فالح املشعشعي؟ - 5

  املهدي

  ماذا كان يطلق على حكام الدولة املشعشعية؟ - 6

  أمري أو حاكم عربستان

اسم القالع اليت بناها امللك حمسن بن حممد املشعشعي يف  ما - 7

  عربستان ألول مرة من الطابوق؟

  املزينة و املدينة و املشكوك و السوس و داير املعروفة بقلعة أبو عمرو

  ما هي أهم اإلجنازات العمرانية للسيد حمسن بن فالح؟  - 8

جدد احلويزة و بىن السيد حمسن بن فالح مدينة جديدة مساها احملسنية و 

و جعل ) باملزينة(عّمر مدينة الدورق و بىن كذلك قلعة احلويزة املعروفة 

ألف 40و أسكن يف جوانبها ) املشكوك(فيها ثكنة عسكرية و بىن قلعة 

و . وجدد قلعة الداير املعروفة بأيب عمر. نسمة و عمَّر قلعة السوس 

  .سكَّ النقود يف  عهده
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سن الذين كانوا موجودين حوايل قلعة كم هو عدد جنود امللك حم  - 9

  املشكوك؟

  الف جندي 40

كم كان عدد قوات جيش امللك حمسن و ما هو مكان وجودهم؟ -10

 جندي و كانوا مستقرين يف مدينة احملسنية 12000

  كيف استوىل املشعشعيون على احلويزة؟  -11

كانت احلويزة كباقي مدن اإلقليم خاضعة حلكم املغول و كان احلاكم 

فيها حني ظهور املشعشعيني الشيخ جالل الدين بن الشيخ أيب اخلري بن 

حممد اجلزري، كان حيكمها بالنيابة عن أبيه احلاكم العام يف اإلقليم 

املنصوب من قبل سطان عبداهللا بن إبراهيم بن أمري شاهرخ بن تيمور 

لنك املغويل ، فنازله املشعشع و جرت بينهم معارك كانت نتيجتها 

 845ء املشعشع على احلويزة و خروجها من سلطة املغول سنة إستيال

  . هـ

  من الذي قام بإعمار احلويزة وإحداث أبنية و القالع فيها؟ -12



 سني و جمي حملات من �رخينا                                              م�مث فر�ان                             - سعیدبوسامر

 

 

54 

إن أول من أحدث األبنية و القالع و الضياع يف احلويزة هو السيد 

حمسن املشعشعي املعروف بامللك احملسن ومن أشهر البنايات يف زمنه هي 

  .ة املعروفة باملدينة إىل اآلن قلعة احلويز 

ما اسم القلعة اليت بناها السلطان حمسن ألول مرة من الطابوق يف -13

  احلويزة ؟

  قلعة املدينة 

  من هم السكان القداماء ملدينة احلويزة؟ -14

كان سكان احلويزة عند ظهور املشعشعيني قبائل متبقية هناك ترعى اإلبل 

احلويزة و أهوارها و أيضًا كانت و اجلاموس بالقرب من مستنقعات 

مجاعات من اليهود والصابئة املتبقية من قدمي يسكنون احلويزة و ملا ظهر 

السيد حممد املشعشع أجلى اليهود عنها و استفحل أمر املشعشعيني و 

اختذوها قاعدة هلم و أيضا توجهت حنوهم قبائل عربية كثرية فأصبحت 

  . احلويزة غاصة بالسكان من قبائل شّىت 

  �ذا اإلسم؟ " احلويزة"ما السبب خلف تسمية مدينة  -15
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وهو موضع حازه ) موقع حيتازه الشخص لنفسه"  (احلوزة"هي تصغري 

دبيس  بن عفيف األسدي يف أيام الطائع هللا و قد اختذت منها دولة 

  . بعد دحر املغول . م1441املشعشعيني عاصمة هلا عام 

  لبصرة  من يد األتراك؟ كيف حرر املشعشعيون مدينة ا  -16

إن السيد مبارك بن السيد عبد املطلب املشعشعي خاض معارك عديدة 

مع حاكم البصرة العثماين آغا حسني باشا و متكن السيد مبارك أخرياً 

من دخوهلا و السيطرة عليها و �ذا صارت مدينة البصرة تابعة لإلمارة 

  . املشعشعية يف احلويزة 

  ك يشيدون القالع يف زمن املشعشعيني؟ملاذا كان األترا -17

بيدرو "يف فرتة حكم األمري مبارك املشعشعي عندما مّر الرحالة الربتغايل 

بشّط العرب ، شاهد األتراك يشيدون قالعًا عديدة على شط " تكسرييا

العرب حلماية أنفسهم من هجمات اإلمارة املشعشعية اليت اكنت تطالب 

  .مبلكية البصرة وقتها 

ىل أين وصلت حدود إمارة املشعشعيني يف فرتة حكم األمري إ -18

  حمسن بن فالح ؟
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توسعت رقعة إمارة املشعشعيني يف زمن األمري حمسن بن فالح املشعشعي 

فـشملت نواحي بغداد و جهات البختيارية و الفيلية و مناطق واسعة 

أخرى و البصرة وعّبادان و اإلحساء و القطيف و الدورق و السواحل و 

كذلك انضّمت إىل اإلمارة عددًا من مدن ). بندر عباس(مجربون 

كيوة قيلوية و دهدشت و بشتكوه و مسريان  و  : عربستان الشمالية مثل

  كرمانشاه 

  ماهو العصر الذهيب إلمارة املشعشعيني؟ -19

تعترب فرتة حكم األمري مبارك العصر الذهيب لإلمارة املشعشعية إذ استطاع 

  . األهواز امل إقليمفرض سيطرته على ك

  من هو احلاكم املشعشعي الذي ضربت املسكوكات يف زمنه؟  -20

السلطان حمسن بن حممد املشعشعي هو أول احلّكام املشعشعيني الذي 

  .ضربت املسكوكات بامسه

  �ذا االسم؟" اخللفية"ملاذا مسّيت مدينة  -21

بن سيد مطلب  مسيَّت اخللفية �ذا اإلسم نسبة إىل مشّيدها األمري خلف

  .املشعشعي
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  كم دامت فرتة احلكومة املشعشعية ؟  -22

إن املشعشعيني حكموا األهواز قرابة الـخمسة  قرون، وكانت فرتة حكم 

  .السلطان حمسن مبثابة العصر الذهيب حلكمهم 

  أين يقع قرب السلطان حمسن املشعشعي؟ -23

 للسلطان حمسن مرقد متواضع ومهجور يف مدينة احلميدية 

يف أيدي من كانت تقع سلطة شطِّ العرب و كيف كانت تعامل  -24

  السفن هناك؟

إنَّ الشيخ منصور بن مطلب املشعشعي أخا مبارك كان يسيطر على 

شطِّ العرب إىل درجة أنه مل يسمح ألي سفينة بأن متر اّال بعد أن تدفع 

 )الرحالّة اإليطايل برتو ديالفاي. (الضريبة لوكيله

يطلق علی األهواز خالل حکم املشعشعني حتی عام ماذا کان  -25

  ؟ 1925

  عربستان

 ابان احلکم املشعشعی؟ احلويزة) األهواز(ماهی عاصمه عربستان -26
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بأي فرتة و علی يد من تأسس أول حکم شيعي يف العامل؟ القرن  -27

  هجرية علی يد حممد بن فالح 845للهجرة سنة  9

عاصمة للدولة املشعشعيه؟ يف أي عام صارت مدينة احلويزة  -28

  م1441

  يف أي عام خضعت البصرة لنفوذ الدولة املشعشعيه؟-29

  م1697- 1700

ماکانت الدرجة العلمية للسيد حممد بن فالح املشعشی؟  -30

  االجتهاد

  من هو أول أمراء املشعشعيني الذی لقب باملوال؟ -31

  علي بن حممد بن فالح املشعشعي 

  طان حمسن بن حممد املشعشعي ؟کم عاماً دام حکم السل-32

  سنة 39 
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من هو أول حاکم مشعشعي ضرب املسکوکات بإمسه؟ السلطان -33

  حمسن بن حممد املشعشعي

يف اي حقبات من تاريخ األهواز کان حيکم البلد شخصان يف آن  -34

  واحد؟  

سيد علي وسيد ايوب ابناء السلطان ( احلقبة املشعشعية يف احلويزة

األمري عثمان و األمري (الدولة الكعبية فی الفالحية  و يف عهد)  حمسن

  ). سلمان ابناء سلطان الکعيب

ماهي أعذار الشاه الصفوي ملهامجة حکام األهواز  واجتياحها يف -35

  العهد املشعشعي؟ 

  ا�امهم بالغلو و البدع بالدين 

اطول فرته حکم عند املشعشعيني کانت من نصيب أي حاکم؟  -36

  سنة 45بدران وهي  سيد سجاد ابن

من هو أقوی حاکم مشعشعي بعد السلطان حمسن و کم عاماً دام -37

  حکمه ؟
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  سنة 28سيد مبارك بن مطلب و حکم 

أي حاکم مشعشعي حرر الدورق من احتالل  األفشار و من  -38

  الذي اختاره والياً للدورق ؟

  سيد مبارك و اختاره والده السيد مطلب والياً يف الفالحية 

ي حاکم مشعشعی کانت إتفاقية دفاع مشرتكة مع دولة ال-39

  الربتغال؟ 

  السيد مبارك بن مطلب

  من هم اشهر شعراء املشعشعيني؟ -40

شهاب الدين املوسوي ابن معتوق،عبد علي بن رمحة احلويزي، سيد  

  علي باليل املوسوي

  باهتمام أي أمري  مشعشعي تأسست املدينة الدينية يف احلويزة ؟  -41

  مطلب بن بدران سيد

  احتل احلويزة و ارتکب فيها جمازر ؟ افشاريأي حاکم  -42
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  نادر شاه  

  من هو  آخر االمراء االقوياء لدی املشعشعيني؟-43

  املوال مطلب 

  ما هي اسباب ضعف الدولة املشعشعية ؟ -44

  ظهور الکعبيني يف الفالحية و آل کثرييف غرب األهواز 

  األهواز بعد إحتالل ايران ؟ هل استطاع األفغان اجتياح-45

  کال  

اجلالئري يف األهواز ؟  –من الذي أسقط اإلحتالل املغويل  -46

  املشعشعيني

يف عهد اي حاکم من حکام املشعشعني حتولت األهواز الی مرکز  -47

من مراکز العلم و الثقافة و انشئت فيها املدارس و املکتبات ؟ يف عهد 

  السيد مبارك بن عبد املطلب  
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من هو احلاکم املشعشعي الذي طلب الشاه عباس الصفوي منه  –48

  النجدة لغزو بغداد و ماکان جوابه  ؟

اذا کان الشاه ملکًا إليران : السيد منصور بن عبداملطلب وكان جوابه 

  فأنا ملك احلويزة و ال قيمه للشاه عندي  

 أي حاکم من احلکام املشعشعيني حتالف مع الربتغاليني و ما -  49

  غاية هذا التحالف ؟

السيد منصور عبد املطلب و كان اهلدف هو نيل التحرر من الصفويني  

  و معارضته للشاه عباس الصفوي 

أي حاکم من احلکام املشعشعيني کان عاملًا فاضًال شاعرًا وله  – 50

مؤلفات يف التفسري و احلديث و اللغة و الشعر و األدب ؟        السيد 

  بد املطلب  علي بن خلف  بن ع

عصر أي حاكم من احلکام املشعشعيني يعد عصر ازدهار    -51

  األدب و الثقافة يف الدولة  املشعشعية ؟

  السيد خلف بن عبد املطلب  
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  الي حاکم هذان البيتان  ؟    – 52

انا االسد الوثاب ان صالت العدى              ولکنين هللا ارض و 

  اغضب

ميد هم اخلال  املبجل و                 بفتيان حرٍب من ذوابه هاشمٍ 

  االب

  السيد علي بن خلف  بن عبد املطلب املشعشعي

يف اي عام زار الرحاله بيدر تاسخريا األهواز و ذکر بان األهواز   -53

کانت مستقلة عن سيطرة الفرس واالتراك وقد دخلت يف حتالف مع دولة 

  الربتغال؟

  رك بن مطلبيف فرتة حکم األمري مبا - م1604عام  

أي شاعر أهوازي  کان له باع يف املوسيقی وکانت له اغاين  -54

  :  کثرية تداوهلا الناس و له هذان البيتان ) اغنيات(

  و راقصه کقصيب البان قامته              تکاد تذهب روحي يف تنقله

  ال تستقر له رقصة قدم                      کأمنا نار قليب حتت أرجله
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  )ميالدی 1075(  ي بن رمحة احلويزي عبد عل

أي شاعر أهوازي  يُعد يف مقدمة شعراء قرن احلادي عشر للهجرة  -55

  السابع عشر للميالد  ؟  - 

  )للميالد 1676  - للهجرة   1087(شهاب الدين املوسوي

  حول أي شخصية  أهوازية يتکلم النص التايل؟  -56

کانت الشعراء و األدباء من أعيان کعب الذين رفعوا شأن األدب و  (( 

تقصد جملسه ، و ينعم علی من قصده لسخائه و مروءته، وله دار ضيافة 

  ))فيها مکتبة  واسعة العدد فيها من نفائس الکتب املخطوطة

 1868/هجري  1285( الشيخ سعد بن عبداهللا الکعيب احلويزي

  )ميالدي
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  األهواز في العهود الکعبية و المعاصرة
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  مارتان اللتان ظهرتا بعد املشعشعني يف اقليم األهواز؟   ما مها اال- 1

  امارة کعب البوناصر يف القبان و الفالحية 

  امارة کعب البو کاسب يف احملمرة 

ما هو االسم القدمي ملدينة الفالحية ؟ و مىت اطلق عليها هذا اإلسم  - 2

  االخري ؟

السابع الدورق ، بعدما تاسست فيها امارة کعب يف منتصف القرن  

  .  عشر امليالدي

يف بداية إمارة ) الفالحية(ما هی املناطق التی کانت ضمن الدورق - 3

  الکعبيني ؟ 

املناطق الواقعة جنوب األهواز و هي الفالحية واجلراحي و معشور و 

  . التميمية

  علی يد من تغري اسم الدورق الی الفالحية؟ - 4

  م        1747األمري سلمان بن سلطان عام  
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اين کان موطن قبيلة بنی کعب قبل رحلتهم إلی الدورق؟ السوس و  - 5

  من مث القبان

يف أي عام  انتقلت قبيلة بين کعب من القبان إلی الدورق و ماذا - 6

  مسيت املدينة يف مابعد؟

  .م   و مسيت الفالحية بدل الدورق1747عام

؟ و يف من هو القائد األهوازي الذي غيّـَر إسم الدورق الی الفالحية - 7

  أي عام؟ 

  .م1747غري امسها يف عام  - األمري سلمان بن سلطان الکعيب

من هو القائد األهوازي الذي فرض  الضرائب علی السفن املارة يف  - 8

  ؟18مشال اخلليج  دون استثناء يف القرن 

  األمري سلمان بن سلطان

اي حاکم فارسي شن غارة عسکرية موسعة علی األمري سلمان بن - 9

  الجتياح األهواز؟ ويف أي عام ؟ سلطان 

  .م1757کرمي خان زند يف عام
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ما کانت نتيجة الغارة العسکرية اليت شنها کرمي خان زند علی -10

  األهواز فرتة حکم األمري سلمان بن سلطان؟

  .قوبل باملقاومة الشرسة و رجع خائباً فاشالً  

 ماهي الدول التی حتالفت ضد األمري سلمان بن سلطان عام -11

  ؟1765

  )فرتة احلكومة الزندية(االجنليز و العثمانيني و الفرس 

ما کانت نتيجة احلرب  التی شنتها القوات الربيطانية ضد األهواز   -12

  ؟1765عام 

متکن األهوازيون من إحلاق هزمية نکراء بالقوات الربيطانية و استولوا علی  

  بعض سفنهم

ود و مشاريع الري اليت يف أي عام  و علی يد من مت تدمري السد-13

  شيدت علی �ر کارون فرتة حکم األمري سلمان بن سلطان؟

  على يد کرمي خان زند - 1765عام 

  إن عربستان ختتلف عن فارس کاختالف  آملانيا ( ملن هذه املقولة -14
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  ؟ )عن إسبانيا

  السر آرنولد ولسن

  

ان بن کم دام حرب بريطانيا و العثمانيني و الفرس ضد األمري سلم-15

  ؟ 1765سلطان عام 

  أشهر 6أکثر من 

 -الفرس- اال جنليز( ماهي اخلسائر التی تکبد�ا قوات التحالف -16

  ؟ 1765يف حر�ا ضد األمري سلطان عام ) العثمانيني

  حرق سفينتني اجنليزيتني و تسعة سفن عثمانية

  أين كان أول تکوين سياسي للکعبيني ؟  -17

  يف القبان

ر اليت أمر الشيخ عبداهللا بن ناصر حبفرها ؟ الرميلة ماهي أهم األ� -18

  .... و موسی و السماوة و اهلامشي و الشبارة و القجر و
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کم عامًا دام حکم األمري سلمان بن سلطان الکعيب و کم عاماً  -19

  کان  يدير احلکم باالشرتاك مع اخيه عثمان ؟

  عاماً  28نت عاماً و الفرتة اليت اشرتك مع أخيه يف احلكم كا 32حكم

  من هو مشيد الفالحية ؟ -20

  األمري سلمان بن سلطان الکعيب 

   30ماهو سبب تسمية قرية السلمانة اليت تبتعد عن عبادان -21

  م؟.ک

  نسبة الی األمري سلمان بن سلطان الکعيب 

  ماهو سبب تسمية الفالحية؟  -22

ا هذا هو عندما هاجر بنو کعب من القبان وصلو هلذه املنطقة قالوا عنه

  الفالح

ماهي القوى اليت تآمرت ضد األمري سلمان بن سلطان الکعيب و  -23

  مل تتمکن من زعزعة حکومته ؟
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  العثمانيون و الربيطانيون و الفرس فرتة حکم كرمي خان الزند 

  من هي بطلة معرکة أبو طوق؟ -24

  األمرية علياء بنت سلمان الکعيب 

حکم األمري سلمان بن ماهی القالع التی شيدت يف عهد  -25

  سلطان الکعيب ؟ 

  قلعة الفالحية وکوت الطرش

  أي شاعر أهوازي أشار بقصيدته حلرب أبو طوق ؟ -26

يا ) أحبج(م يف قصيدته أحبك 2014ملة فاضل السکراين املتويف عام 

  .فالحييت

 10ماهي العدة يف األسطول البحري لألمري سلمان الکعيب؟      -27

  سفينة صغريةسفن کبار و سبعني 

ما هي املشاريع العمرانية اليت شيدها األمري سلمان الکعيب ؟  -28

  تدشني سد السابلة و بناء مدينة الفالحية و قرية السلمانة
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أي دولتني يف اخلليج کانتا تدفعان الضرائب لألهواز فرتة حکم  – 29

  الشيخ برکات بن عثمان ؟ 

  عمان و الکويت

ة کعب آل ناصر يف الفالحية و کم  کم عامًا دام حکم سالل  – 30

  هوعدد حکامهم ؟ 

  حاکماً  26دام قرنني و عدد حكامها كان

  من هم أشهر علماء دولة بين کعب ؟ -31

  الشيخ علوان البشارة و ابنه الشيخ فتح اهللا بن علوان 

  يف عهد أي أمري تأسس األسطول  البحري لألهواز ؟  -32

  يف عهد الشيخ سلمان بن سلطان    

  من و إىل أين امتدت سيطرة األسطول األهوازي ؟  -33

  من جزيرة عبادان إلی قرب مدينة أبوشهر    
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عهد  أي من االمراء الکعبيني متيز بالرخاء و اإلزدهار  – 34

  اإلقتصادي و اعلنت يف عهده احملمرة ميناًء حراً ؟

  ميالدي 1837/ هجرية  1253ثامر بن غضبان  

امراء کعب البوناصر ، وقف بوجه الدولة  من هو  آخر امري من -35

  الفارسية ؟

  ميالدي    1837/ هجرية  1253ثامر بن غضبان  

ما السبب وراء حصار الربيطانيني حلكومة بين كعب وماذا كانت  -36

  نتيجته؟ 

بعد اهلزائم املتكررة اليت أحلقها بنو كعب بالربيطانيني، قام الربيطانيون 

 و لكن إستطاع الكعبيون  أن خيرجوا من حبصار بين كعب ملدة عامني

احلصار و أن تعود إمار�م كالسابق تقارع أعداءها و بقيت صامدة 

  .لسنني يف وجه العثمانيني و الربيطانيني و الدولة الزندية

  من هو األمري سلمان بن سلطان الكعيب؟  -37
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الداهية  األمري.هو من أشجع األمراء األهوازيني الذين مل ينصفهم التاريخ 

سلمان بن سلطان الكعيب احلاكم القوي و املهيب الذي حكم األهواز 

  .كانت له هيبة وشوكة يضرب �ا املثل يف اخلليج.  عاماً  32ملدة 

  أهم ما قام به األمري سلمان بن سلطان و ماهي إجنازاته العمرانية؟ -38

 قد فرض الضرائب على مجيع السفن التجارية العابرة من اخلليج و

املتجهة حنو اهلند و ديب و مسقط  و الشارقة و عّمان و البحرين و 

  .القطيف و الكويت 

زارع
َ
.                     ومن أهم مشاريعه املعرانية بناء السدود و حفر القنوات لري امل

نسبة إلمسه و هي قرية (كما قام بتشييد مدينة الفالحية و قرية السلمانة 

  ).ور خوينواقعة بني عّبادان و د

  ماهي مواصفات جيش األمري سلمان بن سلطان؟ -39

كان لألمري سلمان جيش قوي ذو هيبة وقدرة  فقد كان ميلك أسطوًال 

طرادة و مدافع و جيش مهيب  70سفن كربى و  10حبريًا مكون من 

  جندي 3000يشكل قوامه أكثر من 

  حكمه؟ماهي أهم التحديات اليت واجهها األمري سلمان يف فرتة  -40



 سني و جمي حملات من �رخينا                                              م�مث فر�ان                             - سعیدبوسامر

 

 

75 

لكنه حبنكته و . حتالفت ضده قوى العثمانيني و الربيطانيني و نادرشاه 

عبقريته إستطاع أن يهزمهم كلهم و متكنت قواته من حرق و تدمري 

  .السفن الربيطانية و االستيالء على مدافعها و ذخائرها العسكرية

  من هي علياء بنت سلمان؟ -41

طان ، ماجدة باسلة من علياء بنت األمري األهوازي سلمان بن سل

ماجدات األهواز و بطلة إحدى معارك األهوازيني مع بريطانيا اليت عرفت 

  " أبوطوق"بإسم معركة 

وماذا كان دور علياء بنت األمري "  أبوطوق"كيف اندلعت معركة   -42

  سلمان يف تلك املعركة؟

وإثر خالف نشب بني احلكومة الكعبية و الربيطانية . م 1766يف عام 

مت  القوات الربيطانية مبحاصرة مدينة الفالحية بشكل كامل و قد قا

جتمعت قّوات األمري سلمان يف قلعة كوت الطرش يف الفالحية و استمر 

إجتمع األمري سلمان باملشايخ . الربيطانيون بقصف الفالحية باملدفعية 

  . لبحث سبل التصدي للعدوان الربيطاين 
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سيف بيدها و تنخت و حرضت دخلت السيدة علياء سلمان حاملة 

إعرتضها البعض على دخوهلا دون برقع �لس .بنو وطنها على اجلهاد

فردت إن دخلت اليوم عليكم دون برقع أفضل من أن أصبح . الرجال

فنبض عرق الرجولة و الشهامة لدى . أسرية بيد األجانب الحقاً 

ء اختهم األهوازيني النشامى و وضعوا عمائمهم على األرض و لّبوا ندا

  علياء و استعدوا للهجوم و قاتلوا قتال األبطال دفاعاً عن  

  .رأساً التحقت البطلة علياء باملقاتلني .أرضهم و عرضهم

أحلق جنودنا بالعدو خسائر فادحة و متكنوا من اإلستيالء على غنائم 

كذلك . حربية حتتوي على ُسُفن و مدفعيات و قذائف و عتاد و أموال

أجربوه على اإلنسحاب إىل البحر مث تبعوهم حّىت دمروا دحروا العدو و 

  .   سفنهم و حرقوها و متكنوا من قتل قاد�م 

  �ذا اإلسم؟" أبوطوق "ما السبب وراء تسمية معركة  -43

يف تلك املعركة كان زعيم اجليش الربيطاين املسرت زبيد يضع يف رقبته طوقاً 

ى الربيطانيني و قتل قاد�م و و بعد انتصار بين كعب عل) قّالدة(ذهبيًا 

على رأسهم املسرت زبيد صاحب الطوق الذهيب ، قاموا بقطع رأسه و 
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أخذوا الطوق و قّدموه كغنيمة حربية لألمري سلمان و على هذا مسّيت 

  .هذه املعركة مبعركة أبو طوق 

كيف انتهى وجود اهلولنديني يف الساحل الشرقي للخليج، ومن   -44

  ؟الذي قام بطردهم 

دخل األمري مهّنا بن ناصر آل مذخور زعيم قبيلة آل . م1765يف عام 

مطاريش يف حرب مع اهلولنديني و مبساعدة  ودعم حليفه األمري سلمان 

بن سلطان األهوازي متكن من االنتصار عليهم و طردهم من جزيرة 

يف متوز ذلك العام حيث إقتحم األمري ومهّنا و رفاقه قلعة ) خارك(خرج

وكانت هذه احلرب هي �اية وجود اهلولنديني يف الساحل . اين موسلست

  .  الشرقي للخليج 

يف أيِّ عام وقعت احلرب بني القاجاريني  و بين كعب و ماذا   -45

  كانت نتائجها؟

وقعت حرب طاحنة بني القاجاريني  بزعامة حسن . هـ  1227يف عام 

يث بن غضبان علي مريزا بن فتحعلي شاه و بين كعب بقيادة الشيخ غ

الكعيب و كان اهلدف من اندالعها هو إخضاع حكومة الكعبيني للدولة 
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و انتهت احلرب ) هنديان(تواجه اجليشان يف مدينة التميمية .القاجارية 

لذلك طلبوا اهلدنة و عقد . �زمية القاجار و حرق خيمهم و إنسحا�م 

  .على ذلكوافق الشيخ غيث بن غضبان  .معاهدة للسالم بني البلدين 

تكرر احلرب . هـ 1233و بعد هذه اإلتفاقية بست سنوات أي يف عام 

و مجع القاجار جيشًا جرارًا بدعم أجنيب و اجتهوا  حنو الفالحية و بعد 

هزميتهم و إحباطهم يف خضوع األهواز لسلطتهم، طلبوا أيضًا عقد 

  .  نيإتفاقية سالم و هكذا متت احلرب بإبرام إتفاقية السالم بني الطرف

  من الذي قام ببناء سد السابلة وماذا كان اهلدف من إنشائه ؟ - 46 

ُبين سد السابلة على يد األمري سلمان الكعيب و قد أنشئ بني مدينة 

السلمانة واملارد على �ر كارون و كان اهلدف من ورائه هو إيصال املاء 

لزندية و إثر حرب مع الدولة ا. م 1765و يف سنة . إىل مدينة القّبان 

  .ُدّمر هذا السد التارخيي على يد احلاكم الزندي صادق خان 

  العرب يف السواحل البحرية؟ " نيبور"كيف يصف الرحالة -47

الذي زار األهواز "  كارسنت نيبور" يذكر الرحالة الدمناركي  

أن العرب هم الذين ميتلكون مجيع السواحل البحرية للقسم .م1772عام
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وأنه يستحيل حتديدالوقت الذي أنشأ فيه العرب الشرقي من اخلليج ، 

و أيضا نيبور يضيف أن عربستان مستقلة عن . موطنهم على الساحل

بالد فارس ، و أن ألهلها لسان العرب و عاد�م و أ�م يعشقون احلرية 

  إىل درجة قصوى شأن اخوا�م العرب 

  مىت بدأ العصر الذهيب إلمارة البوناصر؟ -48

دما توىل األمري سلمان بن سلطان احلكم مع أخيه م عن1737يف عام 

  عثمان

  ما هو املبعث احلقيقي النشاء مدينة احملمرة ؟ -49

، لتکون مرکزاً حربياً ) شيخ قبيله بنی کعب( هو امر الشيخ بن غضبان  

 لصد  االتراك العثمانيني

  من هو مشيد احملمرة؟-50

    األمري يوسف بن مرداو من قبيلة کعب آلبوکاسب  

  بأي عام مت تشييد احملمرة؟-51
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علی بقايا مدينة کانت قا ئمة هناك قبل ستة قرون تسمی  1812عام  

  خاراکس

ماهو سبب تسمية عبادان �ذا اإلسم وما إمسها سابقاً؟ سيمت -52

نسبة الی عباد بن احلصني قائد جيش لواء اإلسالم، تسمی جزيرة 

  اخلضراء ايضاً  

اله الربتغالی بيدور تاسيخريا الذي زارها کيف يصف األهواز الرح-53

  ؟  1604عام 

يصفها بأ�ا منطقة عربية ذات كيان مستقل عن الفرس و االتراك    و   

  کان حيکمها مبارك بن مطلب املشعشعي 

  ؟ 1772کيف وصف األهواز الرحاله الدمنارکي نيبور  عام   -54

رية للقسم يؤکد أن العرب هم الذين ميلکون مجيع السواحل البح  

  الشرقي من اخلليج  

  کيف مت انشاء معمل تکرير النفط يف عبادان ؟   -55
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انشأته بريطانيا و املفاوض کان السري  - يف زمن حکم األمري خزعل ئانش

  برسي کوکس  

من کان مفيت فلسطني الذي زار األمري خزعل يف احملمرة؟ احلاج  -56

  لرتميم املسجد األقصی   روبية 9000امني احلسيين الذي أهداه األمري 

  ماذا يسمی �ر کارون عند العرب سابقاً ؟ -57

  الدجيل و �ر األهواز و �ر تسرت  و الوادي األعظم 

  اين يصب �ر کارون ؟ -58

  يف شط العرب 

  کم يبلغ طول �ر کارون ؟  -59

  ك م 1300 

  ماهی أهم روافد �ر کارون؟ -60

  �ر الدز أو کارون األسفل   

  االسم الثاين لنهر الدبيس ؟  ما -61
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أي حاکم فارسي يذکر يف مذکراته بأن األمري خزعل کان مستقًال  -73

  و ليس حلکومة طهران اي سلطان عليه ؟داخل حدوده 

  رضا شاه 
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  خزعل؟ من هو حاکم مدينة األهواز يف زمن األمري -76
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فابتعد عن : من هو صاحب املقولة خماطبًا الشيخ سامل الصباح -78
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  يف أي عام وأين انعقد مؤمتر احلدود العراقية النجدية؟ -83

  م انعقد املؤمتر يف قصر األمري خزعل بالفيلية1922عام 

يف أي عام أرسل جيمس اوترام قائد احلملة الربيطانية طالئعه الی  -84
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مري مؤلفه اًالديب الشاعر عبد املسيح االنطاکي و موضوعه اهتمامات األ

خزعل األدبية و موقفه من الشعر و الشعراء و بعض منظوماته و بعض 

  القصائد اليت قيلت يف مدحه    

متی غدت احملمرة مرکزًا جتاريا ذات أمهية کبرية  هدد جتارة  - 119

 البصرة؟  
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  ؟خزعل
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  قال عنه انه أعظم امراء العرب يف الکرم          

  ماذا قال املورخ جعفر حممد األعرجي عن األمري خزعل؟  - 123

حسن األخالق وطيب األعراق واجلود والکرم وحيد هو يف (( يقول  

عصره و فريد دهره ال نظري له اليوم يف مجيع األمراء و احلکام و هو مع 

  .   ذلك عامل أديب و شاعر ثائر

  ما هی أول األعمال اليت قام �ا األمري خزعل بعد تسلم احلکم؟  - 124
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دينة تسرت و حتسني السياسة الداخلية و طرد القوات اإليرانية من م

  ميالدي   1898عام ) دسبول(القنيطرة

مراسل صحفية ) H.J.Whigham(مباذا وصف هوجيهم  - 125

)Morning Post( ؟  1902األمري خزعل عندما زار احملمرة عام  

  رمبا بعد االن سيكون األمري خزعل أقوی أمري عرف يف اجلزيرة العربية   

 خزعل خالل فرتة ماهی األلقاب اليت حصل عليها األمري - 126

  حکمه ؟

    1910وسام حکومة اهلند األعظم الذي منحه له جورج اخلامس عام 

وسام الشرف الوطين الفرنسي الذي منحه له رئيس اجلمهورية الفرنسية 

  1913عام 

وسام غريغوريس مع رتبة فارس منحه البابا بناديکتوس اخلامس عشر 

  1920للکلدان عام 

  و وسام قيصر املانيا غليوم الثاين –وسام الدولة العثمانية 
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و أهم االلقاب اليت منحت له فهی لقب سردار ارفع امري نويان و معز  

من احلکومة ) K.C.I.E( و )  K.C.S.I(السلطنة سردار اقدس

  . الربيطانية

  ماذا انشأ األمري خزعل يف احملمرة ؟ - 127

فة املدينة و قام  أقام األمري خزعل يف احملمرة جملسًا بلديًا يهتم بنظا 

بإنار�ا ليًال و بىن فيها أسواق جديدة عريضة و شق الشوارع فيها و کان 

  .     من أشهرها الشارع اخلزعلي

  ؟) احملمرة( کيف کانت تدفع حقوق البلدية يف األهواز  – 128

کان ا�لس البلدي يستويف الضرائب من کل حانوت و کل بيت أربع    

قوق البلدية و وصلت امور هذا ا�لس الی قرانات و کل ذلك باسم ح

  .    اکثر من الفي تومان شهرياً 

ما هو القول الذي ينسب إىل األمري خزعل حول الوحدة بني  -   129

  املذاهب ؟

إن االختالف مابني املسلمني قد انقضی عهده و املطلوب هو (   

  )   االحتاد و ليس التفرقة 
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  خزعل  الفکرية و الثقافية ؟ کيف کانت اهتمامات األمري   – 130

کان حيب الثقافة بصورة عامة و الشعر بصورة خاصة وكان يستقبل   

و قد اعتربه البعض )) سوق عکاظ(( الشعراء و مسي لذلك قصره ب 

  .  شاعراً و قد نسب له  عدد من الکتب و املؤلفات

  کيف کان اهتمام األمري خزعل بالتعليم ؟– 131

من بناته إلی مدرسة البصرة و فتح الکتاتيب حتی أرسل أوالده و بعضاً  

عشرة کتاتيب و تأسست املدرسة  1908بلغ عددها يف احملمرة عام 

مبعونة من الشيخ کاسب و املدرسة اخلزعلية و  1911الکاسبية عام 

  .اجلعفرية

  کيف کانت الدراسة �ذه املدارس ؟  - 132

قران و احلساب و الدراسة باللغة العربية کما کان يدرس الطالب ال 

العلوم العصرية کاجلغرافيا و التاريخ اإلسالمي و اآلداب العربيه کالنحو و 

  الصرف و بعض اللغات األجنبية   

  کيف کان إهتمام األمري خزعل بالصحة؟  - 133
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عني جملسًا بلديًا يشرف علی نظافة املدن الرئيسية و إهتم باحلجز  

ض و األوبئة و کان مستشفى واحد للوقاية من األمرا)الکرنتينة (الصحي 

  .  يف اإلمارة

  ؟ 1908کم کان عدد قوات جيش األمري خزعل يف عام   - 134

من الفرسان و املشاة و  ) 20000(قد بلغ  1908عدد قواته عام   

جندي مسلح تسليحًا جيداً ) 40000(کان باستطاعته ان يهيئ 

 املنطقة من حيث للمعارك و کانت قواته تفوق أقرانه احلکام االخرين يف

  .العدد و التسليح

  ملن قام األمري خزعل بعرض جليشه ؟ - 135

قام بعرض جليشه عند جميء الشيخ مبارك الصباح شيخ الکويت الی  

  احملمرة  

  من کانوا  احلرس اخلاص لألمري خزعل ؟ - 136

شخص و هم مسلحون تسليحًا جيدًا و مهمتهم 400يبلغ عددهم 

اجلمارك أما  غلمان األمري  فهم مكونون اىل حد  حراسة احملمرة و مناطق

ما من مماليكه او املولدين أو بعضهم من العرب  االرقاء من البصرة فهم 
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يکونون احلرس اخلاص به و کانوا مزودين جبوق موسيقي يعزف السالم  

  األمريی يف کل املناسبات و اإلحتفاالت الرمسية  

  من کان قائد اجليش لألمريخزعل؟ - 137

کان الشيخ حنظل ابن أخ األمري خزعل قائد اجليش يساعده قادة 

  .آخرون موزعون يف أطراف اإلمارة

ملاذا بريطانيا أخذت �تم بإمارة األهواز و األمري جابر بن مرداو  - 138

  ؟  1831عام 

کان شط العرب و �ر کارون من ضمن األ�ار املدرجة يف قائمة 

الشرق األوسط و لذلك بريطانيا اخذت املشاريع التجارية البحرية عرب 

�تم بإمارة األهواز و شيخها جابر بن مرداو منذ تلك الفرتة  مشجعاً 

فتح ميناء احملمرة جلميع  1837اياها علی ذلك،إعالن األمري جابر  عام 

  .   السفن

  ؟  1847ماکانت نتيجة معاهدة ارضروم الثانية عام  - 139

  لی إيرانيف هذه املعاهدة ضمت احملمرة إ



 سني و جمي حملات من �رخينا                                              م�مث فر�ان                             - سعیدبوسامر

 

 

99 

ماذا فعل األمري مزعل ملا مسع بالتوافق الربيطاين مع ناصر الدين  – 140

  شاه ملالحة �ر کارون ؟ 

�ديداً أکد فيه  1888ايار   11ملا مسع األمري مزعل بذلك أصدر يف  

أن دولته ستعلن احلرب علی إيران اذا حأولت االخرية التدخل يف شؤونه 

  و أنه الخيشی نتايج ذلك 

  ألی عشرية تنتمي قبيلة البوكاسب؟-141 

تنتمي قبيلة البوكاسب إىل عشرية احمليسن إحدى عشائر كعب العربية و  

حاکم احملمرة و ) هـ١٢٢٧(ميالدي  ١٨١٢كان شيخهم مرداو يف عام 

من بعده كان إبنه احلاج يوسف حاكمًا على احملمرة و بعد وفاته تقلد 

او و أصبح شيخ البوكاسب و حكم احملمرة أخوه احلاج جابر بن مرد

  .حاكم احملمرة يف نفس الوقت

  كم عاماً حكم احلاج جابر بن مرداو احملمرة؟  - 142

حكم شيخ جابر احملمرة أكثر من أربعني عامًا و تويف حوايل عام  

  ).هـ١٢٩٨(م ١٨٨١
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من الذي تقلد احلكم بعد وفاة احلاج جابر بن مرداو و كم عام  - 143

  طالت سلطته؟

م إىل عام ١٨٨١حلكم ابنه األمري مزعل و حكم من عام تقلد ا 

  .م على مساحة اكرب من حكم أبيه قبل أن يتم اغتياله١٨٩٧

من تسلم زمام احلكم يف األهواز بعد اغتيال األمري مزعل و كم  - 144

  عاماً كان حكمه؟

تقلد احلكم أخوه األمري خزعل و حكم حكمًا مقتدرًا من حزيران عام  

قرابة مثانية و ) هـ١٣٤٢(م ١٩٢٥حيت نيسان عام ) ـه١٣١٥(م ١٨٩٧

  عشرين عاماً 

ما هي أهم التعاليم و التدريبات اليت تدرب عليها و تعلمها - 145

  األمري  خزعل منذ طفولته و ريعان شبابه؟

تعلم األمري  خزعل عندما كان عمره مخس سنوات على يد الشيخ عبد  

ة و حفظ القرآن الکرمي و كذلك الكرمي اجلزائري النحو و الصرف، التالو 

أيضًا يف ).علم األنساب(األحاديث النبوية و أنساب القبائل العربية 

  .ريعان شبابه تدرب على الفروسية و الصيد
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  من توىل قيادة اجليش يف زمان حكم احلاج جابر املرداو؟- 146

  .يف زمان حكم احلاج جابر كان قائد اجليش األمري  خزعل

حداث املصريية يف تاريخ البشرية اليت حدثت يف ما هي أهم األ- 147

  زمان حكم األمري خزعل ؟

  اكتشاف اول بئر نفطي يف الشرق األوسط)الف

  اندالع احلرب العاملية األوىل ) ب

  اندالع احلرب بني العثمانيني و الربيطانيني ) ج

متدد رقعة احلرب علی األراضي األهوازية اليت كانت حتت نفوذ األمري  ) د

  .زعلخ

  أين كان يودع األمري خزعل أمواله؟ - 148

  لكثرة أمواله كان األمري خزعل يودعها يف املصارف االوروبية 

  من الذي اهدى إىل األمري  خزعل سفينة املشرف؟- 149
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سفينة  1920الشيخ سامل الصباح، شيخ الكويت أهدى يف سنة 

  .املشرف لألمري خزعل

ومية و استقرار األمري  يف أي قصر كان مقر الشؤون احلك - 150

  خزعل؟ 

كان مقر الشؤون احلكومية و حمل استقرار األمري  خزعل قصر الفيلية 

علی جانب الساحل الشمايل لشط العرب الذي يفصله عن مركز مدينة 

  .كيلومرتات  5احملمرة 

  أين كانت تقع قصور األمري  خزعل؟  - 151

ت و مدينة األهواز و كانت قصور األمري  خزعل تقع يف احملمرة و الكوي

  .احلميدية و تسرت و البصرة

كيف كان يستخدم األمري  خزعل قصوره الثالثة يف مدينة   - 152

  ؟)األهواز( الناصرية

القصر األول و الذي كان يف الواجهة كان خمصص للشؤون احلكومية و   

  كان يضم يف داخله مكتبة غنية وفق ما ذكره عبداملسيح األنطاكي 
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آلخرين اللذين كانا خلف األول كان احدمها لسكن اسرة و القصرين  ا

  .األمري و القصر الثاين هو إلستقبال و اسرتاحة الضيوف

  أين كان يقع قصر الكمالية لألمري  خزعل و كيف وصف؟  - 153

كان يقع قصر الكمالية علی ساحل شط العرب و علی طريق قصر 

و ايضًا كان يف القصر  الفيلية و كان يؤمن ضوء القصر مبولدات كهربائية

مروحات تعمل على الكهرباء و کان الطابق الثاين يف القصر حيتوي على 

  .مكتبة كبريه تضم كثرياً من الكتب

من كان يشرف علی الفرقة املوسيقية اليت كانت تعزف يف  - 154

  الصباح و املساء لألمري خزعل؟

رية و مدينة كان يشرف علی ا�موعة املوسيقية أحد أشهر موسيقيي سو   

  .حلب بإسم شيخ على الدرويش

األمري  خزعل أصدر أوامر  ) للهجرة1326(م  1909يف عام  - 155

  بناء أي مدينة؟
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قد ذكر مؤلف كتاب توطئة الرياض اخلزعلية عبداملسيح اإلنطاكي ، أن  

األمري  خزعل أمر بناء مدينة  بإسم اخلزعلية إلی جانب احملمرة و يبدو 

  .بعد جزءاً من مدينة احملمرة أ�ا اصبحت فيما

  أي سياسة كان يتخذها  األمري  خزعل للوصول إلی غاياته؟- 156

  كان األمري  خزعل يتخذ سياسة ناعمة و مساملة للوصول إلی غاياته  

ما اسم املدارس اليت أسسها األمري  خزعل و بأي لغة كان يتم  - 157

  التدريس فيها ؟ 

ة و اخلزعلية و اجلعفرية و التدريس أسس األمري  خزعل مدارس الكاسبي

  .و التعلم يف مجيعها كان باللغة العربية

  ؟ ة على بزة األمري  خزعل  الرمسيةماهي األومسة  اليت  كانت معلق- 158

كانت بزته مزينة بكل األومسة و شارات امللوك كوسام غريغوريس من 

و البابا بناديكوس اخلامس عشر و لكن من بني كل هذه األومسة 

الشارات وسامان ليس بإستطاعة كل شخص مشاهد�ما اال من كانت 

كان من جانب اإلنساين . له نظرة فلسفية و كذلك فطرة شاعرية 
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وسامني علی صدره احدامها من الفيلسوف اإلغريقي ابيكور و اآلخر من 

  احلكيم اإلهلي املتصوف حمي الدين ابن عريب

األمري  خزعل التعامل معها ما هي األطراف اليت كان جيب على  - 159

  سياسياً حىت يتمكن من تثبيت دعائم سلطته ؟

األمري  خزعل من اجل تثبيت دعائم سلطته كان يكافح يف نفس الوقت  

علی ثالثة جبهات ؛ اوًال اجلبهة الداخلية اليت تتلخص يف السيطرة علی 

احلكومة  القبائل العربية و جعلهم مطيعني حلكومته و اوامره و ثانيًا جبهة

القاجارية يف طهران و ثالثًا الشخصيات و اصحاب املناصب احلكومية 

  .يف بريطانيا

  أي سياسة اختذ األمري  خزعل جللب رضى و تأييد الربيطانيني ؟ - 160

مسح األمري  خزعل للربيطانيني أن يستخدموا �ر كارون حبرية تامة لنقل  

  .و تأييدهمبضاعتهم و تطوير جتار�م و بذلك نال رضاهم 

ألي حد كان نفوذ و قوة األمري  خزعل بني الناس يف ساير - 161

  املناطق؟
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كان نفوذ و قوة األمري  خزعل وصال الی حد حيث كان سكان   

برازجان و ابوشهر يتصرفون حسب نظر األمري خزعل ملواجهة احلكومة 

  .القاجارية

و ما هي كانت نتيجة اإلجتماع السري بني األمري  خزعل - 162

  الربيطاين مكدوال؟

علی أثر هذا اإلجتماع و من خالل تقرير إلی املقيم السياسي الربيطاين 

أكد مكدوال إعرتاف احلكومة اإليرانية بسيادة األمري خزعل و عدم 

  .تدخلها  يف شؤون بالده

ملاذا وقفت احلكومة القاجارية الی جانب األمري  خزعل يف  - 163

  خزعل و سردار اكرم؟الصراع الذي حدث بني األمري 

بسبب احلنكة السياسية لألمري خزعل و استخدام سالح الضغط علی 

  .نظام السلطنة و مشري الدولة

  ما هي اخلطوة اليت قام �ا األمري  خزعل للضغط على- 164

  بعد عام من وصوله إىل السلطة؟ 1898الربيطانيني سنة 
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ي  مبورتيمر لكي يضغط علی الربيطانيني رفض األمري خزعل أن يلتق

  .دوران الذي کان حينها يف األهواز

ماذا قال األمري خزعل يف االجتماع الذي مجعه بالقنصل - 165

  ؟1898الربيطاين سرفيليب كيوري يف بغداد عام

قال األمري خزعل يبدو أن احلکومة القاجارية ستنهار ألن الفوضی 

 هذا استولت علی طهران و احلکومة افلست هلذا حيب أن يستقل و يف

  الصدد حيتاج احلصول علی  موافقة الربيطانيني

  ملاذا رفض األمري  خزعل االستقراض من الربيطانيني؟- 166

کان األمري خزعل أذکی بکثري من أن يقدم إىل أخذ قروض تقلل من 

و قبول هذا القرض کان يف �اية .نفوذه و سلطته علی مجرك احملمرة 

  ).املصرف امللکي(بنك الشاهنشاهياملطاف يسلم ادارة مجرك احملمرة لل

هل استجاب األمري  خزعل إلی ضغوطات الربيطانيني و - 167

البلجيكيني مبا خيص تسليم إدارة اجلمارك يف احملمرة إلی احلكومة 

  القاجارية؟
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كال، األمري  خزعل مل يتنازل و مل يستجب الی ضغوطات الربيطانيني و   

  .البلجيكيني

عل مليد يف �اية املفاوضات عندما رأی  أن ماذا قال األمري خز  - 168

الربيطانيني ال يستطيعون أو باألحری ال يريدون معارضة احلكومة اإليرانية 

  يف قضية اجلمارك؟ 

عندما رأی األمري  خزعل أن الربيطانيني ال يريدون معارضة احلكومة 

تتنازل  القاجارية مبا خيص قضية اجلمارك قال مليد إذا احلكومة اإليرانية مل

عن هذا القرار و تصر عليه ليس أمامه إال أن يعلن للقبائل العربية عدم 

استطاعته فعل أي شئ مبا خيص هذا األمر و يغادر األراضي األهوازية 

الی أمالكه و أراضيه يف العراق اليت كانت حتت حكم العثماين و يرتك 

  .احلرية للقبائل تتصرف مبا تقتضي حيال هذا األمر

كان رد األمري  خزعل عندما توجه حمتشم الوزراء إلی   كيف- 169

  احملمرة بسفينة حربية؟ 

ردًا علی سفر حمتشم الوزراء بسفينة حربية، قام األمري  خزعل بتسليح 

القبائل العربية لكي تتصدى له و مينع نزوله إلی الساحل يف احملمرة و 
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تدخل هلذاسارعت احلكومة يف طهران خوفًا من املواجهة و بسبب 

الربيطانيني يف هذه القضية ، إلی منع حمتشم الوزراء من التوجه إلی 

  .احملمرة

  الربيطانيون من أي جانب كانوا بَأمس احلاجه لألمري خزعل؟- 170

الربيطانيون كانوا لسببني حمتاجني لدعم األمري  خزعل، اوًال من جانب 

سياسة العامة يف املنافع التجارية يف إقليم األهواز و ثانيًا من جانب ال

  .املمالك احملروسة

ماهي كانت مطالبات األمري  خزعل من احلكومة الربيطانية ؟  - 171

إعطاء ضمانات  - 1: كانت لألمري ثالثة مطالبات و هي كما يلي

ضمان الدفاع عن األمري خزعل  - 2.مماثلة كاليت أعطيت لشيخ الكويت

خيص مواجهة  ضمان - 3.و أرضه عندما يتعرض للهجوم من قبل الروس

أي خطوة من قبل احلكومة القاجارية تؤدي إلی إضعاف نفوذ األمري  

  .خزعل و سلطته

هل تفاوض األمري  خزعل بالربيطانيني لتأمني منافعه مع دول  - 172

  اخری رغم ثقته التامة بنفسه؟
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من أجل احلصول على امتيازات من الربيطانيني تفاوض مع الروس و   

مع آملانيا و يف بعض األحيان يقوم بإجراءات  كذلك كانت له اتصاالت

  .سرية لتأمني مصاحله اليت تعارض السياسة الربيطانية

من أي شخص طلب البختياريون العون و املساعدة للهجوم  - 173

  على طهران و القاجاريني ؟ 

من أجل اهلجوم على طهران ) هجري1327(ميالدي  1909يف عام 

بختياريون بأمس احلاجة الی املال و سقوط حكم القاجاريني كان ال

لتأمني اهلجوم اقتصاديًا لذلك طلبوا املساعدة من األمري  خزعل الذي 

  .دعمهم و أقرضهم األموال الالزمة

ما هي اخلطوات اليت اختذها األمري  خزعل ملواجهة البختياريني  - 174

  ميالدي؟ 1912يف عام 

ة هذا اجليش البن أخيه شكل األمري  خزعل جيشًا كبريًا  و أوكل قياد 

ساعات انتصر جيش األمري  خزعل  6الشيخ حنظل و يف معركة دامت 

على البختياريني و بعد هذه اهلزمية اليت تلقاها البختياريون، توسط 
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هاورث القنصل الربيطاين يف احملمرة و علی أثر هذه الوساطة ساد بينهم 

  .السالم

ام كانوا يفضلون أي حاكم عندما الربيطانيني يتعاملون مع احلك- 175

  على سائر احلكام؟

  .األمري  خزعل 

ضغوطات أي شخص على الربيطانيني أدت اىل عزل سردار - 176

  أسعد من الوزارة الداخلية القاجارية؟

  .األمري  خزعل 

على أي شئ يدل التفاوض مع األمري  خزعل من أجل استئجار - 177

  االراضي ملخازن النفط؟

خزعل يف هذا الشأن يدل يف احلقيقة على اعرتاف   التفاوض مع األمري 

  .الربيطانيني حبكومته و سلطته

ما هي كانت شروط األمري  خزعل مع ممثلي شركة النفط - 178

  هلم؟ ) عبادان( الربيطانية و ايران لقبوله اجيار األراضى يف جزيرة اخلضر
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و مجيع املباين و املخازن  - 1: شروط األمري  خزعل كانت كما يلي

املعدات اليت يتم تركيبها يف األراضى املستأجرة يف �اية عقد النفط تصبح 

موظفي شركة النفط ال حيق هلم  - 2. ضمن ممتلكات األمري  خزعل

التدخل يف شؤون القبائل و ال حيق هلم توظيف رجال القبائل دون علم 

الكنوز و كل شيء يتم اكتشافه ُيسلَّم للشيخ بشكل   -3. األمري  خزعل

بعد انتهاء فرتة اإلمتياز يف حال مت جتديد امتياز املذكور جيب  -4.كامل

  .على الشركة إستئجار األراضى و املباين من الشيخ أو ورثته

ملاذا وضع األمري  خزعل شرط عودة ملكية املباين و املعدات و - 179

  املخازن يف اإلتفاقية؟ 

ملكية املباين و كي من خالل هذا الشرط مينع احلكومة القاجارية من 

  .املعدات و خمازن النفط يف األراضي اليت حتت سيادته و سلطته

ما هو املبلغ املايل الذي استلمه األمري  خزعل بعد توقيع العقد  - 180

من أرنولد ويلسون للحصول على حق مرور األنابيب من أراضيه؟ ملدة 

   جنيه للحاج رئيس التجار6500عشر سنوات دفع مبلغ مايل قدره 
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مندوب و وكيل األمري  خزعل و أقرض الربيطانيون األمري قرضًا بقيمة 

  %6جنيه بفائدة  6000

بناًء على حمتوى العقد اليت مت بني األمري  خزعل و الربيطانيني من - 181

  هم فقط حيق توظيفهم يف مصفاة النفط؟ 

حبسب حمتوی العقد املذكور كان األمري خمالفًا لتوظيف غري العرب يف 

فاة نفط عبادان، و لتحقيق هذة األمر وصی الربيطانيني ان جيلبوا مص

  .القوه العاملة من البصرة  إذا لزم األمر  

من أجل التقدير من األمري خزعل ماذا اهدى الربيطانيون له ؟  - 182

  K.C.I.Eاجالًال و تقديرًا لألمري قرر الربيطانيون أن يهدوا اليه وسام 

عام ) اكترب(عل يف  اخلامس من تشرين األول و لذلك استلم األمري خز 

  .و اثناء حفل رائع و مهيب يف قصر الفيلية يف احملمرة  1910

  كم كان انتاج النفط شهرياً يف زمان حكم األمري خزعل ؟- 183

  .الف برميل شهرياً يف مصفاة عبادان 250كان ينتج  
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كيف كانت وضعية األهواز بعد إصدار فتوى علماء النجف   - 184

ضد الربيطانيني و حضور سيد عيسي كمال الدين بني القبائل العربية يف 

  األهواز ؟

كان هلذه الفتوی األثر البالغ يف نفوس القبائل العربية و هيجت    

  .أحاسيس الناس الدينية ضد الربيطانيني 

ما هي الضمانات اليت أعطاها املقدم ناكس يف تشرين األول لعام - 185

األمري  خزعل ملساعدة الربيطانيني باحتالل مدينة من أجل إقناع  1914

  البصرة؟ 

يف حال حدوث أي أزمة بني األمري  خزعل و احلكومة القاجارية، ان 

تقدم احلكومة الربيطانية كل املساعدات الالزمة ملواجهة أي تعٍد من 

احلكومة القاجارية على حكومة األمري  خزعل أو التعرض حلقوقه 

و هذة اإللتزامات تكون ثابتة . ي على أمواله و أراضيه املمنوحة أو التعد

  . و ملزمة مبعزل عن أي تغيري حيدث يف شكل احلكومة اإليرانية
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عندما رأی األمري خزعل أن االجنليز بصدد تنصيب فيصل بن - 186

احلسني ملکاً على العراق فكر يف احلصول علی أي مکاسب و امتيازات 

  من االجنليز؟ 

 200و 303بندقية  2000الجنليز أن يسلموا إليه إنه أراد من ا

رصاصة لكل بندقية و اربع مدفعيات حديثة جبلية مع كل املعدات و 

  .الذخاير و سفينة خبارية كبرية و أربع مدفعيات احتفالية

و يوليو  1920ما هي األشياء اليت قدمتها بريطانيا يف يناير - 187

  لألمري خزعل؟ 1921

جلنرال مك مون سفينة سياحية لألمري خزعل و يف قدم ا1920يف يناير  

  .قذيفة لكل مدفعية 200قدم اربع مدفعيات مع 1921يوليو 

ما هو سبب طرح مشروع  التفاوض و کسب اإلمتيازات من - 188

  الروس من قبل األمري  خزعل ؟ 

من اجل اثارة حفيظة االجنليز و كسب اإلمتيازات منهم، رفع قضية 

  .ض من الروسالتفاوض و أخذ القر 
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ما هي الشخصيات اليت شاركت يف مؤمتر الفيلية و ملاذا مت - 189

  تشكيل هذا املؤمتر؟

الشخصيات املشاركة كانت األمري  خزعل و شيخ مبارك الصباح و  

شخصيات عراقية من مجلة سعدون باشا و عدد من رؤسا القبائل و 

من أجل التنسيق انعقد املؤمتر . عشاير العمارة و القرنة و طالب النقيب

  .بينهم أمام السياسات التوسعية العثمانية

من أهدى وسام سنت استانسيال من نوعية الدرجة االولی لألمري - 190

  خزعل؟ 

أهدت القنصلية الروسية يف أبوشهر الوسام اىل األمري  1904يف مارس 

  يف احملمرة

ما كانت طلبات األمري  خزعل  خالل حمادثاته مع لورين يف - 191

  بوشهر؟ أ

عنوان حاكم موانئ  -2عشرة آالف من البنادق كهدية لألمري   - 1

  .نسبة من عائدات مجرك احملمرة -3اخلليج 
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ما هو کان طلب األمري  خزعل من ويلسون املدير التنفيذي - 192

  لشركة النفط االيرانية و االجنليزية؟ 

شراء كلف ويلسون مهمه التفاوض مع الوزارة اخلارجية الربيطانية و 

عشرة آالف بندقية منهم و ختزينها يف البصرة و الكويت و مسقط و 

  .استخدامها اذا لزم االمر

ما كان أحد دالئل خوف اإلجنليز من خرق الوعد مع األمري - 193

خزعل؟ ألن كانت لألمري خزعل كعريب عالقات و روابط عميقة مع 

و االجنليز   حكام الكويت و ايضًا عبدالعزيز بن سعود حاكم السعودية،

كانوا خيشون من  عدم الوفاء بالعهود جتاه حليفهم األمري خزعل بأن 

  ينعكس سلباً علی باقي حلفائهم من امللوك و احلكام العرب 

  من كان حصرياً ميتلك اإلسترياد اىل األهواز؟- 194

  .كان اإلسترياد حصريا بيد األمري خزعل فقط  

  .مرة؟ األمري خزعلمن كان مؤسس املالحة الدولية يف احمل- 195

علی أي شيء تدل االتفاقية املربمة بني األمري  خزعل و مالكي  - 196

  األراضي؟
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تظهر هذه االتفاقية النظام  و الرتتيب يف جهاز حکومة األمري و  

االبتعاد عن االبتزاز و عدم إساءة استعمال القوة يف ما خيص امللكية 

  .اخلاصة

  ينة عبادان ؟إلی أي زمان يرجع تاريخ مد - 197

عبادان بلدة قدمية  تصل قدمتها الی قبل االسالم و رمبا تقارن تقارن  

  .سنة1800قدمتها ظهور دين املسيح أي قبل 

ناکس الضابط السابق املقيم يف .ب.ملاذا  تقدم العقيد اس- 198

للمشارکة يف مؤمتر  1923ابوشهر بدعوة لألمري خزعل يف أکتوبرلعام

  الکويت؟

دة من نفوذه للوساطة بني الکويت و العراق و اململکة �دف اإلستفا

ألن األمري خزعل کان يتمتع بقوة تأثري و مقبولية بني الدول (السعودية 

  )الثالث و باقي دول اخلليج

  كيف كانت العالقات بني إمارة احملمرة و والية البصرة؟   - 199

العموم وديّة  إنَّ العالقات بني والية البصرة و إمارة احملمرة كانت على

لوحدة الشعبني يف الدين و العرق و اللغة، كال الشعبني من العرب، و 
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لذلك كان ميلك أمراء احملمرة قسمًا من خنيل البصرة وهلم يف نفس املدينة 

األمري خزعل بن جابر ( قصور و مباٍن ازدادت على عهد مسو األمريها 

  .مليون لرية و كانت تقدر أمالك مسوه يف البصرة بنحو ) الكعيب

يف أيِّ سنة هجمت قبائل اللر على مدينة تسرت و ماذا حدث  - 200

  وقتها؟

م غزت قبائل اللر مدينة تسرت، إحدى مدن  1910يف أواخر سنة 

عربستان الشمالية و لكن األمري خزعل استطاع أن يصدهم عنها و 

  .اضطرهم إىل االنسحاب

سطني لألمري خزعل بن ماذا كان الدافع من وراء زيارة مفيت فل - 201

  جابر ؟

زار مفيت فلسطني احلاج أمني احلسيين األمري خزعل بن جابر رمحه اهللا يف 

احملمرة  �دف احلصول على مساعدة مالية لرتميم املسجد األقصى و قد 

  . وهب له األمري مبلغاً مقداره تسعة آالف روبية 

  ماذا كانت تفعل السفن عند مرورها من شّط العرب؟ - 202
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إّن السفن املارة من شط العرب و على رأسها السفن الربيطانية كانت 

تطلق مدافع التحية عند اقرتا�ا من قصر األمري خزعل بن جابر ، اعرتافاً 

  . �يبته و احرتاماً لسلطته 

ماذا كانت وصية األمري خزعل للشيخ سامل الصباح عند حربه  - 203

  مع فيصل الدويش؟

  :ه اهللا للشيخ سامل الصباح وصّية األمري خزعل رمح

إبتعد عن القتال مع فيصل الدويش قبل مراجعة إبن سعود و السعي « 

ملرضاته فإنه خري لك من سواه ألنه عريب مثلك ، دمه دمك و حلمه 

  . »حلمك 

يف أّي عام أبرمت احلكومة الربيطانية اتفاقية النفط مع بين   - 204

  كعب؟ 

يطاين برئاسة السري برسي كوكس إىل توصل الوفد الرب .  م1909يف عام 

اتّفاق مع األمري خزعل من أجل إنشاء معمل تكرير نفط يف عّبادان  

حيث كان يعترب أول معمل لتكرير النفط يف الشرق األوسط، وقد استمر 

  . م 1925التعامل بني بريطانيا و األمري خزعل حّىت عام 
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  يف األهواز؟ يف أّي عام فتحت احلكومة الروسية قنصليتها - 205

م فتحت احلكومة 1921بعد إذٍن و موافقة من األمري خزعل و يف سنة 

  الروسية قنصليتها يف األهواز 

  ماهي أهم إجنازات األمري خزعل يف جمال نشر العلم و املعرفة؟  - 206

كتاتيب للتعليم   10على الصعيد التعليمي أسس األمري خزعل يف احملمرة 

يف عام . إىل تأسيس املدارس العامة  ومن مث بادر 1908حىت عام 

مث . أسس املدرسة الكاسبية و بعدها أسس املدرسة اخلزعلية . م1911

املواد اليت تدرس كانت حتتوي على القرآن . بعدها َشّيد املدرسة اجلعفرية 

و الرياضيات و اجلغرافيا و تاريخ اإلسالم و الصرف و النحو و بعض 

  الذكر إن كل املواد و اجلدير ب.اللغات األجنبية 

و كان األمري خزعل يطمح إىل تأسيس . كانت تدرس باللغة العربية 

يذكر ان بعد أسر األمري . مدارس عليا فبادر بإنشاء دائرة للرتبية و التعليم

  " .سباه"خزعل تغري اسم املدرسة اخلزعلية إىل مدرسة 

يف سنة ثمانيني على احملمرة ماذا كان الدافع وراء هجوم الع - 207

  ؟م1837
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و يف فرتة حكم الشيخ جابر بن مرداو الكعيب . م 1837يف سنة 

تعرضت احملمرة إىل هجوم مدمر قام به اجليش العثماين بقيادة علي رضا 

وايل بغداد و كان الدافع هلذه العملية هو الغرية من ازدهار احملمرة الذي  

البصرة مما كان بسبب عدم فرضها ضرائب مجركية أدت إىل كساد جتارة 

  .أضر بالدخل الرتكي العام 

  من الذي َشـّيد مدينة احملّمرة ؟ - 208

و هو من شيوخ . م1812شّيدها الشيخ يوسف بن مرداو الكعيب عام 

  قبيلة البوكاسب

  

  �ذا اإلسم؟ " احملمرة"ملاذا مسّيت مدينة  - 209

تقع مدينة احملمرة عند مصب �ر كارون يف شط العرب  و يقال أن 

يتها جاءت من تكّون أرضها نتيجة ترسبات الغرين األمحر عند تسم

  .  مصب �ر كارون فأصبح ترا�ا أمحراً و مسّيت باحملمرة

  �ذا اإلسم؟ " عّبادان"ملاذا مسّيت مدينة  - 210
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يف جزيرة . كم 18تقع عّبادان على شط العرب جنويب احملمرة حبوايل 

ت عّبادان نسبة إىل العّباد بن ُمسّـي. حتيط �ا املياه من مجيع جها�ا

أّما نسبتها إىل العّباد بإضافة . احلصني الذي كان أّول من رابط فيها

  األلف و النون و ليس ياء النسبة فسببها هلجة عربية جنوبية 

كانت تضيف هذين احلرفني بدال من الياء إىل املواضع و األشياء عند 

  .نسبتها إىل األشخاص أو الصفات

  احلكومات اليت كوَّ�ا األهوازيون بعد الفتح اإلسالمي ؟ما هي - 211

بعد احتالل بغداد و سقوط الدولة العّباسية على يد املغول و ايضًا بعد  

دحر املغول على يد العرب و املسلمني أنشأت يف األهواز عدة إمارات و 

دويالت ففي احلويزة تأسست إمارة املشعشعيني و تشّكلت يف مشال 

  .ارة بين أسد و إختذت مدينة األهواز احلالية عاصمة هلا األهواز إم

إمارا�م يف املناطق " بنوكعب"و " آل كثري"و " بنو الم"كما أّسس 

  كما أسس آل مخيس إمار�م . الشمالية من إقليم األهواز 

هنديان (و بنومتيم يف التميمية) باغملك احلالية(يف رامز و قلعة مخيس

نويب من إقليم األهواز سادت بعد سقوط الدولة و يف القسم اجل) احلالية
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و يف فرتة . اليت أسسها القواسم و متيم و بنو خالد" لنجة"العّباسية إمارة 

و " آل علي"الحقة مع بداية القرن التاسع عشر سادت إمارات 

  . باإلضافة" املرازيق"و " املناصري"

نة األهواز مدي" كابنت هنت"زاَر الضابط الربيطاين . م1852يف سنة 

  : وكتب عنها

مدينة األهواز عند " كابنت هنت"كيف وَصف الضابط الربيطاين   - 212

  مروره  �ا ؟ 

إن األهواز و كأغلب البالد الشرقية متتلك بيوتًا متواضعة أنِشئت بالطني 

وقد بُـنـيَـت دون نظام و دون مراعاة لألصول الصحية  يرتواح عدد 

نفر و هم من  2000إىل الـ 1500السكان يف مدينة األهواز من 

و يتميز األهوازيون جبمال وجوههم و ببشر�م السمراء اليت .العرب فقط 

  .تكاد أن تكون أكثر من اإلسبانيني مساراً 

  ؟"الفالحية"ماهي األمساء األخرى ملدينة  - 213

  . بين كعب قبل بناء مدينة احملّمرةو هي مركز أمراء " الدورق"ُسـّميت بـ

  التارخيية و مباذا مسّيت قدمياً ؟  " احملّمرة"مهية مدينة ما أ- 214
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احملمرة مدينة هلا تاريخ قدمي وحضارة عريقة من أيام حضارة سومر و 

  . عيالم حىت حضارة ميسان و العصور اإلسالمية

جاء ذكر هذه املدينة يف املصادر اليونانية يف عهد إسكندر املقدوين بإسم 

و تذكر املصادر اليونانية أ�ا  " خاراكس "و " خاروكسا"و " كاروكسا"

  كانت ميناء عظيمة و سفنها ترحل حىت اهلند 

والصني و إىل مصر وافريقيا ، و كان منيخ احملمرة يعترب من أهم املراكز 

التجارية يف عهد ميسان حىت اإلسالم حني كانت تنوخ يف هذا املكان 

  إىل  األباعر و اجلمال و تنزل البضائع منها مث ُحتمل

  .املراكب حىت تصل الشرق و الغرب

استمرت خاروكسا بعظمتها وتارخيها حىت أصبحت عاصمة احلضارة  

ومن مث " بيان"امليسانية يف القرن الثالث قبل امليالد واستمرت بإسم 

يف العهد امليساين حّىت ) مدينة مندائية بني السوس و احلويزة"(طيب"

يف عهد الشيخ يوسف بن مرداو  العهد اإلسالمي و من مث تغري إمسها

  ". احملّمرة"شيخ قبيلة بين كعب إىل 
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كانت املرافئ التجارية هي أول ما أسس يف املدينة ومن مث توسعت 

بإطراد و خالل فرتة قصرية حتولت إىل أحد أكرب املوانئ التجارية حبيث 

يف . م1837أثارت حسد احلكام العثمانيني يف العراق حىت فغزوها عام 

  .األمري جابر بن مرداو الكعيب عهد 

و ارتكب اجليش العثماين فظاعات كثرية يف املدينة لكنه مل يستطع أن 

يوقف مسرية تقدمها و ازدهارها و قد عادت كأحسن ماتكون املدن و 

  .بلغت اوج ازدهارها و عز�ا 

كانت السفن التجارية تأيت من احملّمرة حّىت مدينة تسرت و حتمل األقمشة 

ة اجلودة من القطن والديباج وترحل مرة ثانية إىل احملّمرة حىت العامل العالي

العريب و اهلند و أوروبا و كان قد أعلن األمري خزعل الكعيب وقتها أن 

احملّمرة مدينة حرة للتجارة فأتاها التجار من كل املدن العربية و األوروبية 

  . و حىت اهلند و الصني وسنغافورة و ماليزيا

  و مباذا يتميز ؟" الفيلية"يقع قصر  أين - 215

القصر . يقع قصر الفيلية على ضفاف شط العرب يف مدينة احملّمرة 

الذي كان يُعد من أهم املراكز احلكومية يف زمانه وهو كان مبثابة القصر 
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احلكومي لألمري خزعل الكعيب إنه يعترب من أمجل قصور اخلليج و العامل 

على الطراز العريب اإلسالمي  و يتشابه  العريب و شرق األوسط قد ُبين

هذا القصر مع باقي القصور العربية يف األهواز كقصر احلميدية و تسرت 

  ... .و

  أّي الطوائف الدينية سكنت احملّمرة و كيف عاشت فيها؟- 216

إن أرض احملمرة على مّر التاريخ كانت مسرحًا ملختلف الطوائف و 

لطوائف و املذاهب فيها من التعايش املذاهب الدينية  فقد متكنت كل ا

  مع بعضها حبب و سالم و إستقرار فقد سكنت احملمرة منذ 

اليهودية ،املسيحية، الصابئية :قدمي الزمن حىت القرن املاضي الديانات 

  .   واإلسالم 

  كيف كانت األهواز يف عهد الشيخ ثامر الكعيب؟   - 217

من الشخصيات ) وهو من أحفاد األمري سلمان(يعد الشيخ ثامر 

املشهورة احملببة لدى الكعبيني فـقد بذل الشيخ ثامر جهوداً حثيثة لتوحيد 

صفوف القبائل ونزع اخلالفات من بينها كما قام بتوسيع األنشطة 

التجارية و تطوير مشاريع الزراعة فـقد ُرممت األ�ر الزراعية و ا�اري 
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دين من الزوار و التجار كما قام بتأمني طريق الواف.  املائية يف زمانه

بعدما متكن من قطع أيدي اللصوص و السارقني يف مدينته فساد األمان 

واالستقرار يف عهده وبذلك حتولت األهواز إىل مركز رئيسي للتجارة و 

  حمل لتصدير البضاعات و احملموالت التجارية 

  مع َمن كانت تعقد الشركات االنكليزية عقودها يف األهواز؟  - 218

مًا ما كانت تعقد الشركات اإلنكليزية عقودها و اتفاقيا�ا مع األمري دائ

اإلنكليزية اليت "  BPبريتش برتوليوم "خزعل الكعيب ومن مجلتها شركة  

  . كانت لديها عدة عقود و اتفاقيات مع األمري خزعل 

  أين مت إكتشاف أول حقل للنفط يف الشرق األوسط ؟ - 219

شف يف  أراضيها النفط بكّمية كبرية ، حيث األهواز هي أول منطقة أكت

  ).مسجد سليمان(حقل بركة سليمان .  م1908اكتشف فيها عام 

ما هو سبب تسمية احلميدية �ذا اإلسم و ما امسها السابق؟ - 220

سبب التسمية يعود لبناء قصر للشيخ عبداحلميد ابن األمري خزعل كانت 

ه إىل فرج آباد لكن فشل تغري امسها زمن رضا شا.تسمى سابقا العّلة

  .اإلسم 
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  ماذا بىن األمري خزعل من بنايات يف مدينة عبادان؟ - 221

شيد العديد من البنايات اليت مسَُِّيت بأمساء أوالد األمري خزعل 

إضافة إىل إنارة " الكرميية"و " ا�يدية"و " احلميدية"و " اجلاللية"مثل

  املدينة بانشاء معمل لتوليد الكهرباء

ا هي القبائل اليت ساندت األمري خزعل ضد العشائر البختيارية م- 222

  م؟1911- 1912خالل أزمة مدينيت تسرت و القنيطرة عام 

قبائل كثرية طالبت اإلنضمام اليه من ضمنها احمليسن و الشريفات و  

الباوية و كعب الفالحية كما تعهد بنوطرف على لسان الشيخني عويف 

  .مقاتال 150مبساعدة األمري ب بن مهاوي و عاصي بن شرهان 

ما هي القبائل اليت قام األمري خزعل برحالت اليها للتشاور مع - 223

  زعمائها بعد �ديد رضا شاه؟ 

بنوطرف و بنوكعب يف الفالحية و احمليسن و الباوية و بنومتيم و الشرفة و 

الشريفات و بنوسالة و العساكرة ، و تقرر عقد اجتماع يف الفالحية و 

ه أكثر من الفي رجل من القبائل و يف ذلك اإلجتماع أعلن اجلميع حضر 

  .الوقوف بوجه أي إعتداء عليهم
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م الطلب الربيطاين لفتح �ر  1881ملاذا رفض األمري مزعل عام - 224

  كارون للمالحة؟

ألنه كان يرى يف تطوير املنطقة من الناحية اإلقتصادية و ربط احملمرة  

  .و طرق ُمعبَّدة �ديدا لسيادتهبتسرت و طهران بسكك حديد 

  ماهي اسباب توتر العالقات بني األمري مزعل و الربيطانيني؟- 225

تطوير العالقة )رفض طلب الربيطانيني للمالحة يف �ر كارون  ب)الف

  التقرب الروسي من األمري مزعل) بني األمري مزعل و الفرنسيني  ج

كربالء مبضختني من الذي أهدى الكهرباء ملدينيت النجف و  - 226

  آملانيتني؟

  األمري خزعل و على يد مستشاره حممد علي رئيس جتار عربستان

  ما هو سبب تسمية سوق األمري يف عبادان �ذا اإلسم؟- 227

  نسبة لألمري خزعل و له أيضاً قصر هناك يسمى القصر األمريي

  ما هو سبب تسمية مدينة األهواز سابقاً؟- 228
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حممد الكعيب كما أن هذا اإلسم العريب موجود نسبة اىل الشيخ ناصر بن 

للعلم توجد قرى تسمى البصرة و الربيقة و بريوت .يف العراق و فلسطني

  .و احلميدية مشرتكة يف األهواز و العامل العريب

ما هو مطلع القصيدة الشهرية للشاعرالعراقي معروف الرصايف اليت - 229

  نظمها حبق األمري خزعل؟

  بسرت احلقائق أرى الدهر ال يألو

من الذي بىن مسجدًا للجالية الرانغونية املهاجرة من بورما يف  - 230

  عبادان؟

  األمري خزعل، و لقد وظفهم كعمال يف مصفى عبادان

  

  بأي مدينة و بأي عهد أنشئت اول إطفائية يف شرق األوسط؟- 231

  يف مدينة عبادان و يف عهد األمري خزعل 

ة يف تاريخ الشرق األوسط عام ما الذي سجل بداية جديد – 232

  ؟  1908
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سجل بداية عصر ) مسجد سيلمان(اکتشاف النفط يف بركة سليمان  

  جديد يف تاريخ شرق  األوسط و هو عصر النفط  

  لشرکة اإلمتيازات  ؟) کوکس( ما هو التحذير الذي أرسله- 233

إن خزعل ُمتيقِّظ و ذکي مبا فيه ليميز حجم النعامة مهما دفنت (  

  )سها عميقاً رأ

مباذا ألزم األمري خزعل شرکة النفط يف عبادان لتوظيف العمال   - 234

  ؟ 

الزم الشرکة بإستخدام العمال العرب فقط ، ذلك أن األمري خزعل رفض 

بصورة قطعية توظيف اإليرانيني ، حتی أنه أوصی يف حالة احتياج الشرکة 

  إلی عمال فعليها أن تستخدم عرباً من البصرة  

تشرين األول  15ما هو الوسام الذي قدمته بريطانيا يف   - 235

  لألمري خزعل ؟ 1910

للقائد العام إلمرباطورية اهلند و ذلك جلهوده و ) K.C.I.E(وسام  

  خدماته يف احلفاظ علی التجارة الربيطانية   
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ملاذا اصيبت العالقات بني بريطانيا و الشيوخ العرب ببعض  - 236

  ؟  1914احلرب العاملية األولی عام اجلفاء قبيل اندالع 

کان سبب ذلك  هو دخول احلکومة الربيطانية مبفاوضات مع الدولة 

العثمانية حول تقسيم مناطق النفوذ يف اخلليج و قد أدی ذلك إىل ردود 

فعل سيئة لدی األمري خزعل و زميله الشيخ مبارك الصباح شيخ 

  .الکويت

بعد ما رفض ) W-NUN(مباذا علق األدمريال ونفردنن  - 237

" اسبيكل"األمري خزعل اقرتاح العثمانيني ملهامجة البارجة احلربية الربيطانية 

  اليت أرست يف شط العرب ؟ 

  )           إن رفض األمري خزعل قد انقذنا من جمزرة دامية( علق بقوله  

ماذا حصل األمري خزعل بعد رفضه لطلب العثمانيني لشن  - 238

  اسبيكل الربيطانية ؟هجوم على بارجة 

هنري  و  - بندقية من نوع مارتيين 3000قد حصل  من بريطانيا على  

  .  مليون طلقة ذخرية حربية
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کيف کانت سياسة بريطانية جتاه األمري خزعل بعد احلرب    - 239

  العاملية األولی ؟  

بعد انتهاء احلرب العاملية األولی تکشفت سياسة املناورة و اخلداع 

ة و مل تعد تتعامل مع شيوخ العرب بالصيغه اليت اتبعتها اثناء الربيطاني

احلرب و هذا ما أدرکه األمري خزعل و ابدی رغبته يف ترشيح نفسه لعرش 

و کان طموحه هذا يشکل خطرًا لربيطانيا خاصة و  1921العراق عام 

  .  انه کان يعمل علی إقامة تعاون و حتالف بني إمارته و العراق

ل األمري خزعل ملواجهة األتراك بسبب سياستهم العدائية ماذا فع - 240

 ضده؟

عقد األمري خزعل مع الشيخ مبارك الصباح و السيد طالب النقيب مؤمتراً 

م  تقرر فيه الوقوف بوجه 1909يف قصره بالفيلية و ذلك يف أوائل اذار 

  .األتراك

 م؟1913أذار  11ملاذا عقد مؤمتر احملمرة يف  - 241

الرتكيةبصورة عامة  و أنذرت بانفجار - لعالقات العربيةعندما تردت ا

شديد لذلك قرر الرؤساء العرب يف اخلليج تنسيق سياسا�م و توحيدها 



 سني و جمي حملات من �رخينا                                              م�مث فر�ان                             - سعیدبوسامر

 

 

135 

و تبنت هذا املوقف اجلمعية االصالحية يف البصرة اليت دعت إلی عقد 

  .    اجتماع يف احملمرة

  من هم الذين حضروا مؤمتر احملمرة  ؟  - 242

ري خزعل و الشيخ مبارك و السيد طالب النقيب حضره کل من األم

باإلضافه الی مندوب بعثة السلطات العثمانية و قرروا التحالف بينهم و 

  .  تنسيق سياسا�م 

  م ؟  1913متوز   29ماذا تضمنت اتفاقية شط العرب  يف   - 243

قد تضمنت اعرتاف الدولة العثمانيه بتنظيم الوراثة يف إمارة احملمرة مع 

  .رتاف باستقالهلا الذايت و ذلك مبمارسة األمري خزعل لکافة حقوقهاالع

  ماکان اثر اتفاقية شط العرب يف نفس األمري خزعل؟ - 244

کان للموافقة العثمانية أثرها الکبري يف نفس األمري خزعل الذي قام   

بالتربع للدولة العثمانية بإعانة نقدية تبلغ قيمتها  1914خالل عام 

  .نية لألسطول العثماين الذي أصابه احلريقلرية عثما 300

  ماکان موقف األمري خزعل من ثورة العشرين ؟  - 245
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وقف األمري خزعل  1920حزيران  30عندما حدثت ثورة العشرين يف 

إلی جانب زعمائها فقد لقي الشيخ عبدالواحد احلاج سکر الرعاية منه  

 احملمرة و طلب من و زاره  يف البصرة مرات عديدة و دعاه لزيارته  يف

املندوب السامي برسي کوکس بإطالق سراحه مقابل بعض األموال لکن 

  .املندوب السامي رفض الطلب

كيف كان صدى موقف األمري خزعل من ثورة العشرين يف   - 246

  العراق؟

كان له صدى عميق يف العراق فبعد أقل من عام و عندما بدأ الرتشح 

بدالكرمي اجلزائري و علي كاشف لعرش العراق طلب منه الشيخان ع

  .الغطاء ترشيح نفسه

کيف خاطب الشيخ علي کاشف الغطاء األمري خزعل حني   - 247

  طلب منه الرتشح لعرش العراق ؟ 

  ))بك يتم استقالل العراق((فقد خاطبه بقوله 

کانت تسعی من کانوا أشد املنافسني لعرش العراق و بريطانيا   - 248

  ؟  ملن
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و األمري فيصل والسيد طالب النقيب من أشد کان األمري خزعل 

املنافسني و کانت بريطانيا تعمل يف السر لعرقلة نشاط منافسي األمري 

  .   فيصل

ماهي أسباب اختيار احملمرة مقراً ملؤمتر املباحث العراقية السعودية  - 249

  ؟  1922حول مشاکل احلدود عام 

ها حمايد فضًال عن أن األمري أسباب اختيار احملمرة فهي أل�احمايدة و أمري 

  . خزعل کان صديق لعبدالعزيز ابن سعود أمري جند

  ملاذا ختلت بريطانيا عن األمري خزعل ؟  - 250

مل تعد بريطانيا حباجة لوجود األمري خزعل بقدر ماهي حباجة للتقرب إلی 

  .  رضا خان الذي زاد تقربه من الروس

ل علی �جه يف االستقالل ملاذا بريطانيا مل تشجع األمري خزع - 251

  التام من ايران ؟ 

بريطانيا مل تشجعه علی �جه يف االستقالل التام خوفاً من ارمتاء ايران يف 

  .  احضان روسية
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کيف کان موقف احلکومة االيرانية و األمري خزعل يف احلرب   - 252

  ؟ )  م 1914 - 1918(العاملية األولی 

ما وقف األمري خزعل مسانداً لربيطانيا علنت وقوفها علی احلياد بينأايران 

  .  ضد الدولة العثمانية

  من هم الذين انضموا إلی حلف السعادة؟  - 253

الشيوخ العرب و اخلانات البختيارية و بعض روساء القشقائية و وايل 

  پشتکوه

  ماکان اهلدف من تأسيس حلف السعادة بيد األمري خزعل؟ - 254

  ظيم الشعب ضد رضا خان  کان اهلدف من هذا احللف هو تن  

  ما کانت مبادئ حلف السعادة؟ - 255

  .   العدالة و احلرية و السعادة 

  ما هي أولی خطوات رضاخان للقضاء علی األمري خزعل ؟ - 256
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کانت أولی خطوات رضاخان هي إثارة الفرقة و البغضاء و التناحر بني    

عليهم  وذلك لكي يفوت)) حلف السعادة((انصار األمري خزعل يف 

  .  الفرصة يف مساعدة األمري عندما يهامجه

ما کان رد األمري خزعل عندما طلب منه بعض روساء العشائر  - 257

  العربيةاستغالل فرصة وجود رضاخان يف األهواز و قتله؟ 

رفض األمري خزعل ذلك و أعلمهم أن رضاخان ضيفه و الجيوز أن يغدر 

  .  به

  خزعل ؟يف أي ليلة قبض علی األمري  - 258

  .          م1925نيسان  19 - 20يف ليلة  

ماذا کان رد فعل الشعب األهوازي بعد �ب ممتکالت بلدهم  - 259

  على يد البهلويني؟

ثورة قادها  1925متوز   22تصدی الشعب  ببسالة و اندلعت يف   

بعض من غلمان األمري خزعل الذين استطاعوا حترير احملمرة و لکن يف 

عت احلکومة البهلوية أن جتهض الثورة و تلقي القبض علی النهاية استطا

  .  القائمني �ا
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 22ماذا فعلت احلکومة البهلوية بعد ان قضت علی ثورة - 260

  م ؟ 1925متوز

صادرت  احلکومة البهلوية مجيع امالك األمري خزعل و استحوذت علی  

بدله داره الشخصية و اخرج ولده  الشيخ  عبداهللا من  اإلمارة و عني 

  .حاکماً ايرانياً 

ماكان موقف ا�تهدين اإليرانيني يف كربالء و النجف حول _261

  إجتياح رضاشاه حلكومة األمري خزعل؟

بداية أرسل النائيين برقية �نئة لتويل رضاشاه منصب الرئاسة و أصدر 

آخرون بيانا ناشدوا فيه املسلمني الوقوف ضد األمري خزعل و وصفوه 

  .ا�نون و صرحوا بأن إطاعة رضاشاه واجب شرعي باملختل عقليا و

كيف دعم علماء النجف اإليرانيون  حكومة رضاشاه البهلوي – 262

و ماكان ردهم على رؤساء القبائل الذين طلبوا منهم استنكار أسر األمري 

  خزعل؟

عاملا من علماء النجف و على رأسهم النائيين و اإلصفهاين  18أصدر

بية و الفارسية و أكدوا فيه دعمهم و تأييدهم الكامل بيانا باللغتني العر 
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ال خيفى على كافة املسلمني أنه كل من :لرضا شاه و جاء يف نص البيان

يف يوم ) ص(يعارض حكم  رضاشاه مثله كمثل الذي خالف رسول اهللا

و هؤالء كالذين ذكرهم رب العاملني يف القرآن .بدر و حنني

بأفواههم و اهللا متم نوره و لو كره  يريدون ليطفئوا نور اهللا:الكرمي

فجزاء املشركني القتل يف هذه الدنيا و العذاب األليم يف .الكافرون

فمن خيالف  رضاشاه هو من الكفار الذين حياربون دين اهللا .اآلخرة

  .فيجب تكفريهم وفق األحكام الفقهية و األدلة القرآنية

  کم  ؟ ما کانت  أول أعمال رضا شاه بعد تسلمه للح - 263

هو ترحيل العشائر العربية يف األهواز إلی مدن بعيدة يف حماولة منه  

 .   لطمس اهلوية العربية هلذا اإلقليم

ماهي األسباب التی أدت لوصول رضا شاه الی سدة احلکم؟  - 264

  التدخل و الدعم املباشر من بريطانيا

  متی مت تغيري اسم دولة فارس الی ايران و من الذي غريه؟- 265

  و بأمر من رضا شاه البهلوي 1936عام 

  متی استوطن البختياريون يف األهواز ؟ - 266
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  هجري                              �14اية القرن 

من هم أول املنظرين الفرس الذين نادوا بوحدة اللغة و حمو  - 267

لغات بقية الشعوب الغري فارسيه بدعوة الوحدة الوطنية بعد ظهور 

  رضاشاه؟

  حممود افشار- د کسرويامح

  متی استشهد األمري خزعل؟ - 268

يف معتقله يف طهران بعد إحدی عشرة سنة بصحبة  1936ايار  26يف 

  . ابنه  الشيخ عبد احلميد حتت احلراسة

  کيف إغتيل األمري خزعل؟  - 269

فقال البعض إن األمري . جتمع اآلراء علی أن األمري خزعل قد قتل  

و قال غريهم إن األمري خزعل مرض فجلب له خزعل قد مات خمنوقًا 

  .  طبيب حقنه بإبرة سامة أدت إلی استشهاده

  کيف ذکر سلمان عبدالکرمي حادثة قتل جده األمري خزعل ؟   - 270



 سني و جمي حملات من �رخينا                                              م�مث فر�ان                             - سعیدبوسامر

 

 

143 

مها   1936إن الشخصني اللذين قتال األمري خزعل يف معتقله عام (

  )) . خمتاري((و مدير الشرطة )) مقدادي((مدير املخابرات 

  أين دفن جثمان األمري خزعل؟ - 271

دفن يف طهران مدة ستة عشر عامًا حتی مسحت احلکومة االيرانية بنقل 

إلی العراق حيث دفن مع ولده الشيخ عبد احلميد  1955جثمانه عام 

  .يف مقربة األسرة يف النجف

  کم سنة حکم األمري خزعل يف األهواز ؟  - 272

  .م1925 عامإىل1897سنة   من عام 28حکم بنشاط قرابة  

؟  1925ماذا اطلق علی مدينة اخللفية بعد اجتياح األهواز عام  - 273

  رامشري

ملاذا رضا خان دبر طرقًا سياسية خمتلفة كثرية للتعامل مع األمري  - 274

  خزعل ؟ 
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بسبب قوة األمري و مكانته و ايضًا بسبب املوقع اجلغرايف للمنطقة اليت 

القبائل اليت تسكن وراء اجلبال و يسيطر عليها األمري، و حتالفه مع 

  .عشاير البختيارية و القشقائية

إىل ماذا أشارت وكالة األنباء الروسية يف تقريرها حول مواجهة - 275

  األمري  خزعل ضد رضا خان؟

املراسالت مع قادة ا�لس و إرسال مبالغ كبرية ملعارضني رضا خان يف  

و حتريض القبائل ضد الدولة  ا�لس و جعل السالح و النقود يف يد الُلر

املركزية و بعث وفد ايل اوروبا لزيارة الشاه، مث الرحيل إىل لندن لتأسيس 

  ).األهواز(مملكة عربية مستقلة يف عربستان

ما هي  التدابري اليت اختذها رضاخان ملهامجة األمري  خزعل؟ - 276

تشكيل جيش مدرب و الفصل بني األمري  خزعل و حلفائه باستخدام 

 .اسلوب التهديد و التطميع

  اذكر منوذجاً من عدم التزام رضاخان بالعهود املوقعة؟ - 277
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كان املتوقع أن رضاخان يسلم عقدًا كتبيًا لعدم   1923يف يونيو 

لکن هذا . مداخلته يف شؤون األمري  خزعل ِلسر لورين وزير بريطانيا

  .العقد مل يكتب ابداً 

  ة يف فارس ؟من جاء برضاخان إلی رأس السلط- 278

الربيطانيون و خري دليل علی ذلك أ�م عزلوه يف �اية املسار ألنه مل 

ميتثل ألومراهم  و مل يلب کل خططهم املرسومة و تعقيبًا علی أحداث 

أعلن الربيطانيون علی أ�م ) م1940سبتمرب(1320شهر شهريور لعام 

و هذا . ممن جاء برضاخان و أبعدوه عن السلطة ألنه مل ميتثل ألوامره

الکالم هو حسب قول احسان طربي و يدل و بشکل قاطع  علی دور 

بريطانيا و أجهز�ا االستخبارية و اجلاسوسية يف صعود رضاخان و تقلد 

  .السلطة يف فارس

کيف کان رد األمري خزعل علی حترکات رضاخان اهلادفة   - 279

  إلضعاف و تقويض حکومته؟
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لربيطاين ذکر أنه مهما کلف األمر و يف برقية حتذيرية إلی بيل القنصل ا

بأي مثن البد له الدفاع عن حقوقه و أنه ليس باستطاعته منع افراد 

  . جمتمعه الذين تعرضوا للخيانة يف حقوقهم

ماذا قال األمري خزعل جلکس مساعد املدير التنفيذي لشرکة  - 280

  النفط مبا خيص صراعه مع رضاخان؟

تطلب األمر سيتخذ کافة اإلجراءات يف لقائه مع جکس قال له يف حال 

مبا فيها املقاومة املسلحة لردع التدخالت و تقويض سلطته من قبل 

  .رضاخان

اذکر باجياز ما هي اإلجراءات اليت قام �ا األمري خزعل ملواجهة  - 281

  رضاخان؟

لكي يهزم رضاخان أو علی األقل جيعل رضاخان يرتاجع عن : اوالً 

قام بتشکيل جبهة قوية و واسعة من املعارضني سياساته العدائية جتاهه 

  .لسياسة رضاخان
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تقوية جبهة املقاومة من جانب جبال زاجرس لصد و ردع قوات : ثانياً 

رضاخان و منعهم من اجتياح أراضيه جبعل جبال زاجرس سدًا منيعًا و 

  .غري قابل لإلجتياح

  .ساند و دعم معارضی رضاخان يف الربملان اإليراين: ثالثاً 

ذکر األمري خزعل الربيطانيني بالتزاما�م و ضمانا�م و تعهدا�م  : ابعاً ر 

  .جتاه حکومته و طالبهم الوفاء �ذه اإللتزامات

بأي وصف عرف نفسه األمري خزعل يف الرسالة اإلحتجاجيه اليت - 282

  أرسلها الی عصبة األمم ؟

وصف نفسه شخصًا مستقًال و غري ايراين و قد تعرضت حکومته 

يقصد حکومة ( عتداء و الغزو من قبل حکومة أجنبية و غازية لإل

  ).رضاخان

هل أرسل شيخ الکويت أمحد اجلابر السالح الذي طلبه األمري  - 283

  خزعل منه؟

کال، بإيعاز من الربيطانيني و التنسيق معهم مل يرسل األسلحة اليت طلبها 

  .األمري خزعل منه



 سني و جمي حملات من �رخينا                                              م�مث فر�ان                             - سعیدبوسامر

 

 

148 

عندما  16/9/1924خ کيف کان رد األمري  خزعل يف تاري  - 284

  توترت وساءت عالقته مع رضاخان ؟

من خالل برقية لرضاخان قال له أنه ال يعرتف به رئيسًا للوزراء و ذکره 

بأنه رجل غصب السلطة و استحوذ عليها و طرد امللك الشرعي للبالد 

  .واحتل العاصمة طهران بشکل غري دستوري و غري شرعي

يت قدمها األمري  خزعل للربملان ما هی املطالبات و الشروط ال- 285

  اإليراين من أجل إ�اء املواجهة العسکرية مع حکومة رضاخان؟

احلصول علی ضمانات کتبية حول عدم مالحقته و التعرض له و . الف

  .ألنصاره و السيما أمري جماهد البختياري

انسحاب کافة القوات اإليرانية من إقليم األهواز مبا يف ذلك مدينة . ب

  )�بهان(نأرجا

  .عودة القوانني مبا خيص اإليرادات لفرتة ما قبل احلرب مع رضاخان. ت

احلصول علی ضمانات أکثر حول القرارات الصادرة من قبل . ث

  رضاخان
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احلصول علی ضمانات من قبل الربيطانيني ملواجهة اإلجراءات غري . ج

  . الودية و العدائية املنامجة عن سياسات رضاخان

فت قوات رضاخان من أجل احلفاظ علی نفسها کيف تصر   - 286

  مقابل قوات األمري خزعل؟

جلأت قوات رضاخان لقلعة السالسل اليت کانت حمصنة حتصيناً قوياً أمام 

  .اإلجتياح و بقيت �ا حماصرة ملدة ثالثة أشهر 

  ملاذا خالف الربيطانيون  خروج األمري خزعل من البالد؟ - 287

جيدًا يف حال خروج األمري خزعل من البالد الربيطانيون کانوا يعلمون 

ستتعرض مصاحلهم السياسية و اإلقتصادية و خصوصًا شرکة النفط 

الربيطانية من قبل اجلمهور العريب خلطر حقيقي هذا من جانب و من 

جانب آخر بأن خروج األمري  يشوه مسعة و مصداقية الربيطانيني يف 

العامل العريب و  خصوصًا لدی عيون اجلمهور العريب و الرأي العام يف 

األمراء و حکام العرب الذين ستقوى  لديهم فکرة عدم التزام الربيطانيني 

  .بتعهدا�م و ضمانا�م حللفائهم إذا ما خرج األمري
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ما هي الربقية اليت أرسلها لورين لوزارة اخلارجية الربيطانية عندما  - 288

اح حکومة األمري شعر حبقيقة دعمها و إسنادها  لرضاخان إلجتي

  خزعل؟

يف رسالة موجهة لوزارة خارجية بالده أعلن عن قلقه من العواقب غري 

احملمودة هلذا القرار املؤسف الذي يعرض مسعة و مصداقية بريطانيا الی 

  .اخلطر، ذلك أن األمري قدم خدمات كبرية هلم و قد التزم بتعهداته هلم

 خزعل يف حمل أسره يف من هم الذين شارکوا يف اغتيال األمري - 289

  طهران؟

هجری مشسي و 04/03/1315املصادف  25/05/1936يف ليلة 

بأمر من رضاخان الذي أصبح يف ذلك احلني ملکًا علی ايران قامت 

جمموعة بقيادة رکن الدين خمتاري قائد الشرطة السابق، و عباس خبتياري 

ربيزي و الذي کان معروفًا بذي األصابع الستة و حسني قلي فرشجی ت

عبداهللا مقدادي و مبساعدة عباس ياوري و علي اصغر عقيلي بور و 

عباس مجشيدي خبنق وقتل األمري خزعل يف حمل إقامته اجلربية الىت قضى 

  .عاماً 75عاماً يف طهران و کان عمره يف حينها  11فيها 
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  بأي حرف إجنليزي يكتب  واو األهواز يف اللغة اإلجنليزية ؟ - 290

او يف اسم األهواز يكتب يف املكاتبات الدولية و يافطة أن حرف الو  

 Ahwazاإلجنليزي ،  Vاإلجنليزي ال حبرف  Wاملطارات  حبرف 

Airport و هذا يدل على عربية اإلسم يف املكاتبات الدولية ،. 

  �ذا اإلسم ؟ " مّلة ثاين"ملاذا ُمسّيت مدينة  - 291

العربية وهو الشيخ ثاين  تعود تسمّيتها إىل أحد زعماء قبيلة آل محيد

احلميدي و آل محيد بزعامة شيخهم  كانوا من األوائل الذين قطنوا تلك 

  . املدينة

  األهوازية؟ " البصرة"أين تقع قرية  - 292

تقع قرية البصرة يف مشال ضاحية األهواز و تطلق عليها حاليًا تسمية 

  . زرقان البصرة

  يها األمري خزعل بن جابر ؟ماهي الثياب الرمسّية اليت كان يرتد - 293

إن األمري خزعل كان يضمر يف قلبه حّبًا واسعًا للعادات و اآلداب  

العربية  و لذلك كان دائمًا حيرص على الظهور  بالزي العريب و يف 
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لقاءاته و جلساته الرمسية، و حّىت يف أيّام أسره يف مدينة طهران  كان 

  .صوراً خالف ذلك يرتدي الزي العريب و نادراً  ما جند له 

ما هي أوىل املمارسات التعسفية الثقافية و اإلجتماعية و  - 294

  السياسية و البيئية اليت قام �ا النظام البهلوي ضد األهوازيني ؟

قام نظام الشاه املقبور بعدة حماوالت لطمس هوية الشعب األهوازي و 

  :أمهها كالتايل

رس على سبيل املثال صدر مرسوم منع اللغة العربية يف الدوائر و املدا) 1

حكومي منع الطالب األهوازيني من التكلم بالعربية و على كل طالب 

شاهيًا إزاء كل مفردة  50أهوازي يتكلم العربية دفع غرامة مقدارها 

إغالق املدارس العربية وإرغام الطالب على )2.يستخدمها يف املدرسة 

ي العريب و حماولة حموه و منع ارتداء الز )3.إرتداد املدارس الفارسية

البدء بتغيري امساء اإلقليم و األقضية و املدن و )4.استبداله بزي آخر

تغيري مجيع لوحات و )5.القرى و األ�ر و الشوارع و األماكن و البقاع

منع تسمية املواليد بامساء )6.يافطات احملاكم و الدوائر اىل الفارسية

و اختيار القاب فارسية غريبة هلم  فرض اجلنسيات على املواطنني)7.عربية

منع املوسيقى العربية يف ) 8.مل تكن مألوفة و مل تتناسق مع ثقافتهم
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تزوير التاريخ و البدء بكتابة تاريخ مزيف )10.منع احلجاب)9.املقاهي

. حماولة تشويه مسعة األمري خزعل و باقي الرموز و الثوار)11.لإلقليم

أهوازي حنو طهران مشياً  1500نفي و �جري مروع ألكثر من )12

كيلومرت و قد مات أكثرهم يف ذلك الطريق   1000على األقدام  ملسافة 

و جلب املستوطنني ... بناء املستوطنات للجيش و )13.الوعر الطويل

من عدة حمافظات و تغيري الرتكيبة السكانية كاليزدية يف احلويزة و األكراد 

ية و اللور يف عدة يف احملمرة و اإلصفهانيني يف احلميد

اإلستيالء على األراضي الزراعية و نزع ملكيتها من األهوازيني )14.مدن

و إعطائها لشركات النفط و قصب السكر و اجليش و العشائر 

إقتطاع أراضي شاسعة من مدن اإلقليم احلدودية و ضمها )15.الرحل

وطني و ت... للمحافظات احملاذية لإلقليم كالدچة و الدهلة و ِجّصان و

البدء مبشاريع سكك )16.العشائر اللورية الرحل يف هذه األراضي 

بناء الشركات و ) 17. احلديد و الطرق املعبدة لربط األهواز بسائر املدن

البدء مبشاريع بناء )18.املصانع لنقل العمال و استيطا�م يف األهواز

 فرض  اخلدمة العسكرية اليت عرفت آنذاك)19...السدود كسد الدز و

تشجيع النظام اإلقطاعي و زرع بعض )20.عند األهوازيني باإلجبارية
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نقل النفط بال )21.املندسني و العمالء للسيطرة و قمع احملتجني و الثوار

  .  أي عائد لألهوازيني

  على يد من تأسست أول حمطة وقود غري حكومية يف األهواز؟- 295

عامري بتدشني أول يف اخلمسينيات من القرن املنصرم قام عبداحلسني ال

غري حكومية يف حي آسية باألهواز وكانت احملطة ) بنزين(حمطة وقود 

  . تعمل بشكل يدوي قبل أن تصبح كهربائية

  ؟ "أندميشك"ماهو االسم السابق ملدينة  - 296

إن اندميشك سابقًا كانت تسمى صاحل آباد و األصح هي الصاحلية و 

حلية كانت تسكنها العشائر الصا.ذلك نسبة إىل الشيخ صاحل الزهريي 

  .الزهريية

  من هو الشيخ شخبوط  و إىل أين ذهب عند نفيه ؟ - 297

الشيخ شخبوط هو من أسرة آل �يان و أخ للشيخ زايد رمحه اهللا و بعد 

املشاكل العائلية اليت حدثت يف بيت آل �يان ، نفي أو أبعد الشيخ 

أذهب إىل أبناء : شخبوط عن احلكم فخريوه إىل أين تود الذهاب فقال
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عموميت يف احملمرة و بالفعل سكن احملمرة سنوات ومن بعدها ذهب إىل 

  . لبنان ومن مث عاد مريضاً كبرياً يف السن إىل أيب ظيب ومات فيها 

  ماهو اإلسم التارخيي ملدينة �بهان؟ - 298

  .هو اإلسم التارخيي ملدينة �بهان احلالية" أرجان "

  االهواز تسمية عربستان؟ من الذي أطلق على  - 299

إّن الفرس هم الذين اطلقوا على األهواز تسمية عربستان و ذلك منذ 

و يعين إسم .و على  عهد الشاه إمساعيل الصفوي . م 16قرن ال

  ".بالد العرب"عربستان بالفارسية 

  ؟ "سوق األهواز"أين يقع  - 300

و يف " األهوازسوق "إن مدينة األهواز احلالية كانت تعرف قدميًا بـاسم 

هذه السوق كان جيتمع التجار و الناس ممن يبحث عن شيء يبتاعه و  

كان يلتقي قادة العشائر و يعقدوا الصفقات السياسية و األحالف 

  .   العشائرية

  و ما السبب من شهرته؟ " حّتة"من هو  - 301
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من أشهر الثائرين ضد " حّتة"هو البطل الثائر حامت الكعيب املعروف بـ 

و كانت حلّتة يف إقليم األهواز مسعة . ظام البهلوي و املعارضني لهالن

واسعة وشعبية كبرية و ذلك إثر تصديه لرجال األمن و العسكريني 

البهلويني و إغتيال العديد منهم، و يقال أن العديد من األسر أطلقوا 

  .إسم حّتة على أطفاهلم يف مدن اإلقليم حباً للبطل حامت الكعيب 

  يف األهواز �ذا اإلسم؟ " سوق عبداحلميد"ا ّمسي ملاذ- 302

يعود سبب تسمية السوق �ذا االسم إىل الشيخ عبداحلميد بن األمري 

  .خزعل الكعيب الذي كان يقع قصره احلكومي يف منطقة الناصرية

  ؟ " مسجد سليمان"ماهو اإلسم التارخيي ملدينة  - 303

و يقول .جد سليمان هو اإلسم التارخيي ملدينة مس" بركة سليمان"

عبداملسيح األنطاكي الكاتب املصري الذي زار احملّمرة يف زمن األمري 

  :خزعل

عندما توّىل اإلمارة عظمة موالنا السردار أقدس توجه بنظره العايل إىل 

شأنه مع مجيع ممالكه السعيدة فأخذت ] ناصرية األهواز[هذه املدينة 
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از الربيطانية أن جيعلوا هذا البلد باملعران والتقدم  و وجد عمال شركة الغ

  ... .  و عّبادان" بركة سليمان"مقراً هلم لتوسطه بني منبع الغاز يف 

  مىت هاجر البختياريون حنو األهواز؟- 304

  للهجرة 14بداية القرن 

  من هي بطلة معركة الِوِنج؟- 305

  الكعبية أم شنيشل)ِنِشد(إْنشيدة

  أطراف النزاع يف هذه املعركة؟مىت وقعت معركة الونج ومن كانوا - 306

  ، وقعت بني األهوازيني و اجليش البهلوي1936يف عام 

  ما هو السبب الرئيسي لنشوب معركة الونج؟- 307

فرض التهجري القسري للقبائل األهوازية إىل احملافظات اإليرانية مثل مسنان 

و كركان و خرم آباد و بسبب مشروع الري الذي كان يقصد منه سلب 

  .ضياألرا
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ما هي األهزوجة الشهرية للشهيد حيدر الطليل أحد أبطال معركة - 308

  الونج عندما وقف على منصة املشنقة؟

مبعىن أن عدوي كاحلمار مل يفهم بأن حيدر "خر ما يفهم حيدر دولة"

  .لوحده يعادل دولة بأكملها

اليت تغريت خالل احلكم ...أذكر عددا من امساء املدن و األ�ر و- 309

  وي؟البهل

  عربستان إىل خوزستان                             احملمرة إىل خرمشهر

عبادان  إىل  آبادان                                   شط العرب إىل 

  اروندرود

إىل اروندكنار             )قصبةالنصار(�ر السليج إىل �منشري               القصبة

احلويزة إىل هويزه                          رامز إىل رامهرمز            

الفالحية   إىل شادگان                         معشور  إىل ماهشهر               

  الصاحلية إىل اندميشك                       اخللفية إىل رامشري

  ميشداغ اخلفاجية إىل سوسنگرد                    جبل مشداخ إىل
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  هفت تپه            خورموسى إىل بندرشاپور مث سربندر القوماط إىل

  جزيرة احلاج صلبوخ إىل جزيره مينو         علوان إىل الوان

  دور خوين إىل اروندان                  الكورة إىل شهرك طالقاين

  العميدية إىل اميدية                          السوس إىل شوش

  إىل ايذه)مال األمري(ايذج             تسرت إىل شوشرت             

  التميمية إىل هندجيان                     البسيتني إىل بستان

  الدچةإىل دشت عباس
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  المصادر                         

، حممد رحيم  صراف انتشارات مست سال انتشار  مذهب قوم عيالم

  چاپ دوم 1387

دکرت شريين بيانی نشر دانشگاه �ران :پري آميه، ترمجه م،تاريخ عيال

  چاپ پنجم 1381سال 

فريوز فريوزنيا انتشارات :، والرت هينتس ترمجه دنياي گمشده ی عيالم

  چاپ چهارم 1388علمی و فرهنگی 

تاريخ ميسان و عشائر العمارة،دراسة اجتماعية اقتصادية 

هجرية،الناشر 1426ةاألوىل،جبار  عبداهللا اجلويرباوي،الطبع  سياسية

  مؤسسة حمبني يف قم

   2،جواد علی ج المفصل في تاريخ العرب قبل االسالم

،عباس عباسي الطائي ،الدار العربية  قافلة الحب و الموت

  2011للموسوعات،بريوت
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  ، صاحل أمحد العلي واز في العهود اإلسالمية األولیهاأل

حللو،مطبعة دار البصري ،علی نعمة ا واز في أدوارها التأريخيةهاأل

  1969بغداد

مشعشعيان ماهيت فكرى اجتماعى و فرآيند تحوالت 

  1387اه ويراست دوم گحممد على رجنرب،انتشارات آ تاريخي

،مصطفى عبدالقادر  التاريخ السياسي إلمارة عربستان العربية

  1970النجار، دار املعارف القاهرة

چاپ ,نشر اخرتان ، عبدالنبی قيم، پانصد سال  تاريخ خوزستان

  1388اول

نشر کتاب آمه چاپ اول ,،عبدالنبی قيم فراز و فرود شيخ خزعل

1392  
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خالل حکم إمارتی (وازهموسوعة االدب العربی في األ

،عبدالرمحن کرمي الالمی،الدار العربية ) املشعشعيني و الکعبيني

   2011للموسوعات،بريوت الطبعة األوىل

عام مهدي علي ، إنوازهخزعل في األ حكم الشيخ

ظم، نشر پورکاسلمان،منشورات و توزيع دار الكندي بغداد،ترمجه كاظم 

  شادكان

، جمموعة من املؤلفني،الدار العربية الشيخ خزعل أمير المحمرة

  1989للموسوعات،بريوت الطبعة الثانية

  عبداملسيح األنطاكي مجلة العمران

سى مو  تاريخ خوزستان از سلسله افشاريه تا دوران معاصر

 چاپو نشر عصر جديد قم  چاپدفرت خدمات  2و1سيادت جلد

  1379اول 


