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  رسالة مفتوحة
  

  حركة التحرير الوطين األحوازي رد 
  هة العربية لتحرير األحواز حول سحب الدعوةعلى اجلب

  

  
  قيادة اجلبهة العربية لتحرير األحواز :اىل 

   2016- 4- 1املؤرخة يف )  سحب الدعوةرسالة (رسالتكم ردا على : املوضوع 
  

  السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته وبعد ،،
  

يوم  املزمع عقدها يفيف احتفاليتكم حركة التحرير الوطين األحوازي شاركة سحب دعوتكم املتعلقة مبب كمان قرار 
حسني حممود  السيدمداخلة من  قرأنهلنا بل على العكس  ءامل يكن مفاجا 2016- 4- 16 السبت املوافق

معنا يف عندما طلب يف اخر اجتماعاته ) 2016- 3- 4يوم اجلمعة املوافق (يف اجتماع ممثل اجلبهة العربية شاري ب
كلمة واحدة   هلان يكون االحوازية  والقوى فصائلمن االخوة الكرام االمناء العامون ل جلنة التنسيق والتشاور

بكل صراحة ابلغو اذا مل يكن حلركة التحرير الوطين و  اعرتضنا على هذا الطلب وقلنا لهمشرتكة ، عندئذ 
من طريقة طرحه للموضوع ادركنا  قد وجدوعليه فحىت ال حنضر اىل احتفاليتكم ، مستقلة كلمة   األحوازي

كم كقيادة لفصيل احوازي انكم تبيتون نوا غري حسنة لرفاقكم يف الفصائل    .االخرى االحوازية الثورة نوا
  

 تطلعون من خالهلا فرضتغري مشروعة حىت يتسىن لكم مترير خمططات هو سحب الدعوة الغاية من قرار  ان
ان كم بدون تواقرارها من طرفكم يف احتفاليوحصرها يف تنظيمكم سات الوطنية للثورة االحوازية اهليمنة على املؤس

؛ من احلضور اثناء االحتفال ؛ فعمدمت اىل سحب دعوة حركة التحرير الوطين االحوازي يكون لكم معارضا 
  .عالميني لرتويج خمططاتكم غري املشروعة مستغلني وجود بعض اال
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اي فصيل بعينه ا حتت مظلة صاية على املؤسسات الوطنية ووضعهنوين ال يقر بفرض التبعية او الو ان العرف القا
ثناء االحتالل وحتت مظلة الدولة االحوازية بعد عاتق الثورة االحوازية اتقع على بل هي مسؤولية مشرتكة 

؛ ولنا ولكم ولكل منصف شواهد عديدة منها على سبيل املثال ال احلصر خضوع جيش التحرير االستقالل 
عتبارها املمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيين ، يف حني  الوطين الفلسطيين اىل منظمة التحرير الفلسطينية 

ا مل تطالب يوما  ذا احلق وذلك الحرتامها لعرف القانون ان حركة فتح هى العمود الفقري للثورة الفلسطينية اال ا
بعة للثورة او الدولة وليس اىل اي تشكيل سياسي  ن تكون اجليوش واملؤسسات الوطنية االخرى  ، القاضي 

  .ايضا ينعكس على االحتادات بطبيعة احلال  وهذا االمر
  

دات الطالبية والشبابية ش حترير األحواز واالحتاهذه واليت ترمي اىل االستيالء على جيشروعة املغري ان نيتكم  
عتبارها مؤسسات عائدة هلا يف حني  والنسوية الواقع عكس ذلك هي ان وغريها وضمها اىل اجلبهة العربية 

  .مؤسسات وطنية عائدة اىل االحواز ثورة ودولة 
  

املسؤولية التارخيية للمحافظة على نا ما تفرضه عليمن موقع تتصدى هلذا النهج حركة التحرير الوطين األحوازي ان 
  . ال يروق لكمما ي وهذا مؤسسات العمل الوطين االحوازي اجلماع

  

تفريق مشلنا  اىل على العكس يؤديبل لعمل املشرتك ينهض  والرتقي اىل احلس الوطين ي الاننا نرى هذا النهج 
؛ وعليه ا ما يتطلع له عدو االيراين العنصري وهذالوطنية  مسؤولياتناعن  ويشتت جهود ويذهب برحينا ويبعد

  .شعبنا بو  ندعوكم اىل العقل واملنطق والعرف القانوين رمحة بقضيتنا
  

ريخ ، فالشعب ال  اك يف هذا الوقت او غريه ، اكتافه او يتاجر جبراحه هنا وهنعلى  يرحم من يتسلقسجل  
ن اجلماهري   الورصيد اي تنظيم حيدده ويقيمه الشعب االحوازي قرة عيوننا  كما تزعم اجلبهة العربية برسالتها لنا 

ا ، ال ترحب حبركة التحرير الوطين األحوازي فهذا حمض افرتاء نرفضه مجلة وتفصيال  فهل ، فأي مجاهري تقصدو
مجعه  وناصبحتم تقود مبشاعر فاظ و اللفى لعبا وك! ؟ومن اعطاكم هذه الصفة ! ؟الشعب العريب االحوازي 

  . اجلماهري 
  

وعليه فأن حركة التحرير الوطين االحوازي تؤكد استمرارها على موقفها املبدئي الرافض حملاولة استيالء اجلبهة 
؛ وفصائل الثورة االحوازية لشعب االحوازي منوط ليس حقها بل حق  امراعلى لتحرير األحواز العربية 
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، ونوصي رفاقنا يف فصائل الثورة  وحزم هلذا التوجهبكل قوة وعزم حركة التحرير الوطين األحوازي ستتصدى و 
  . لوقوف حبزم ازاء هذا املنهج اخلطرياألحوازية 

  

اخلاطىء ضد هذا النهج  كتنظيم بل هوضد اجلبهة العربية  هذا مل يكن ان موقف حركة التحرير الوطين االحوازي 
ل االستقامة والعماخلري و وعلى اي فصيل احوازي آخر ، حنن نريد قبل غري الذي حنرمه على انفسنا ال قدر هللا 

  .تدي على الصراط املستقيم وحىت  بنا االمرقيم تسالوطين الصحيح حىت يعلى النهج 
  

  ،، والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
  

  هللا أكرب
  اجملد واخللود لشهداء االحواز واالمة العربية

  عاشت امتنا العربية بعزة هللا تعاىل
  حفظ هللا األحواز واهلها
  األحواز النا وما نطيها

  
  قريب نصر من هللا وفتح

  ثورة حىت التحرير واالستقالل
  

  خادم الشعب األحوازي: اخوكم 
  سيد طاهر آل سيد نعمة

  األمني العام حلركة التحرير الوطين األحوازي
 

  8/4/2016يف  صدر


