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  بيان ردا على 
  األحوازلتحرير لجبهة العربية تصرحيات االمني العام ل

   فيصل الطريف لسيدا
  

  
ا السيد فيصل عبد الكرمي الطريف االمني العام للجبهة العربية لتحرير األحواز   معردا على التصرحيات اليت ادىل 

كشفا للحقيقة نورد حقائق املتعلقة جبيش حترير  و 4/3/2016بتاريخ  15603السعودية يف العدد يوم جريدة ال
حيث انه على مغالطات جمافية للحقيقة د العام لنساء االحواز األحواز واالحتاد العام لطلبة وشباب االحواز واالحتا

ا  2/2016/ 29واملؤرخ  مركزي/ 2016229/1املرقم  سبق وقد بينت حركة التحرير الوطين االحوازي يف بيا

مستلقة تكون حتت مظلة الثورة ن مؤسسة اجليش واالحتادات النقابية اجليش واالحتادات االحوازية املذكورة  حول
  .معني تنظيم سياسي األحوازية وليس حكرا على 

  

ن اجليش احد مؤسسات اجلبهة العربية لتحرير األحو  از وكذلك فيما يتعلق وعليه فأن ادعاء االخ فيصل الطريف 
ان هذه ؛  اللة وتفصيمجه اساس منهذا االمر تعتربه حركة التحرير الوطين األحوازي مرفوضا الحتادات 

بعة للثورة األحوازية وليس  لجبهة ل حكرااملؤسسات وطنية احتادية متثل اجلمع االحوازي وعليه تكون مؤسسات 
  .او تنظيم آخر العربية لتحرير األحواز 

  

العربية لصاحل اجلبهة وتسخريها وجتيريها الوطنية اما الدوافع من وراء هذا االدعاء هو اهليمنة على هذه املؤسسات 
 ستهالكمها للرتويج االعالمي واالاستخديف هذه املؤسسات  حواز وسلب حق الفصائل األحوازيةلتحرير األ

ا  لى؛ وعاليومي  التنظيمات األحوازية املوقرة ان تنتبه هلذه الظاهرة اليت يروجها االمني العام للجبهة العربية وخطور
 .على مستقبل فصائلكم 

  

ن عناصر االمني العام لنوا ان كما  لجبهة العربية ترمي اىل سلب الشرعية عن فصائل الثورة االحوازية علما 
  .اجليش من ضباط ومراتب ينتمون اىل فصائل أحوازية اخرى وكذلك االمر فيما خيص االحتادات 
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وصفها على حد تعبريه شأن عمل املقاومة الوطنية األحوازية داخل االرض احملتلة و من تقليله باما فيما يتعلق 
ااعمال عشوائية وبتغطية خمابراتية  امها  على اساس ا اليت ... " نصا بعدم الوطنية حني يقول لالستهالك احمللي وا

 " . يقوم البعض املدعي واحملسوب على القضية األحوازية 
  

على هذا االساس تود حركة التحرير الوطين األحوازي ان توضح ظروف تشكيل اجلبهة العربية لتحرير األحواز 
من اجل وحدة الصف  1981من عام الفرتة يف ابريل فصائل الثورة األحوازية يف تلك  اجتمعتحيث وقتها 

تشكيل  22/9/1981ررت القيادات يف االحوازي يف مواجهة العدو االيراين اثناء احلرب العراقية االيرانية وق
 اليت اتبعها بعض عناصرات اخلاطئة سممار ونتيجة لل ؛ عربية لتحرير األحوازاجلبهة القيادة موحدة حتت مسمى 

من اجلبهة تلك الفصائل  مما اضطر انسحابالقرار الوطين األحوازي املستقل  شأنباملخابرات العراقية يف تدخلها 
حركة اجملاهدين و حركة التحرير الوطين األحوازي يف طليعتها وكانت مساء جديدة  فصائلهاتشكيل  اعادةو العربية 
اجمللس الوطين األحوازي القوات الشعبية وحركة التجمع الوطين األحوازي وغريها وشكلوا بعد ذلك  –العرب 

سس يف  1983عام  شخصيات احوازية مستقلة ذات ثقلضم و   1/7/1981؛ علما ان جيش حترير األحواز 
ليت كونت اجلبهة العربية اي قبل انطالقة اجلبهة العربية لتحرير األحواز بعدة اشهر وان اجليش تكون من الفصائل ا

  . نيةاحملررة من قبل اجليش العراقي اثناء احلرب العراقية االيرااألحوازية االراضي بعض اهايل تحاق لالضافة اىل ا
  

  هللا نسأل اهلداية للجميع
  

  نصر من هللا وفتح قريب
 

  قيادة حركة التحرير الوطين األحـوازي
 5/3/2016يف  صدر


