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من هو المهم العنب أم قتل الناطور ؟
 

 ردا على ما سمي بنقد كلمة وفد الشعب العربي االهوازي في البرلمان السويدي

 عبد اإلمام االحوازي أم عبد اإلمام الخامنئي

  
مقالة ركيكة المعنى  االحواز في الثالث عشر من كانون األول من هذا الشهر،  نشر موقعكم موقع

حاول كاتبها وكما جاء  والعبارة، فاقدة للشكل والمحتوي، بعيدة كل البعد عن اللياقة األدبية والسياسية،   
في عنوانها إن ينتقد كلمة وفد الشعب العربي االهوازي التي ألقاها السيد كريم بني سعيد من تحت قبة 

البرلمان السويدي، ولكن يبد لي إن جهل كاتبها و كراهيته للشعب العربي في عر بستان ونرجسيته ، دفعته 
بدال من توجيه هذا النقد للكلمة وما جاء فيها ليهاجم رئيس وفد الشعب العربي مدفوعا للهجوم من قبل 

متهما إياه  إطراف ال يمكن وصفها إال بالعميلة وال يمكن وضعها إال في خانة أعداء شعبنا العربستاني ، 
بشتى أنواع التهم، التي ال يمكن إن تصدر عن أي مواطن غيور أو لديه الشيء البسيط  والسادة أعضاء 

 .من النخوة والحمية الوطنية على شعبه
إن موقعكم الذي اعتبرناه وحتى وقت قريب رافدا يصب في خدمة القضية االهوازية أصبح بعلم القائمين 

عليه أو دون علمهم في خدمة إطراف ال تخدم توجهاتهم بأي شكل من اإلشكال قضية شعبنا العربي في عر 
بستان وال وحدته الوطنية وأال كيف يسمح لمن هب ودب إن يستغل اسم عر بستان وموقع عر بستان 

ألغراضه الخاصة، فهذا النكرة الذي سمي نفسه باسم عبد اإلمام االحوازي كيف سولت له نفسه التطاول 
على أبناء شعبه ليربطهم في منظمات إيرانية و بكوندليزارايس أو استروه، وكيف يكيل التهم جزافا إلى 

وما هي مساهماته في رفد  أبناء شعبه، من هو ؟ وما هو الشيء الذي قدمه لشعبه وألي جهة ينتمي ؟ 
فإذا كان هو صفر على الشمال فليس من حقه  ؟ وكيف ظهر لنا فجأة من ثقب الباب،  القضية العربستانية 

إن يعترض على أي تحرك يخدم في مجموعه قضية شعب صدت بوجهه العواصم العربية كل أبوابها، فإذا 
كان هدفه عدم حقانية الوفد لتمثيل الشعب العربي فهذا حق مشروع حبذا لو اقترح صيغة تستطيع القوى 
الوطنية والديمقراطية العربستانية تمثيل شعبها في المؤتمرات الدولية واإلقليمية المقبلة بدال من الحديث 

 .بلسان أعداء الشعب العربي العربستاني
و إذا افترضتا جدال انطالقا مما تقول فمن الذي فوضك لكي تعترض على األخ بني سعيد وهو يلقي كلمة  

 .باسم شعبه تحت قبة البرلمان السويدي
إن الكلمة الذي ألقاها السيد بني سعيد باسم وفد الشعب العربي االهوازي احتوت على أكثر من عشر 

صفحات تناولت مواضيع على غاية من األهمية والخطورة منها اإلسهاب في تاريخ شعبنا وتواجده على 
، بناء   أرضه منذ اآلالف السنين، قضايا التفريس، نهب الثروات النفطية، سرقة مياه كارون والكرخة

إقامة المشاريع ذات الطابع السياسي بغية تغيير النسيج السكاني العربي   البيوت للوافدين الفرس 
عرض الكثير من الوقائع باألدلة والبراهين حول  كما  ،  وتوزيع األراضي العربية على إتباع النظام

والذي  سياسة النظام اإليراني الرامية إلى طمس هوية شعبنا العربي وصهرها في البوتقة الفارسية 
حيث جاء هذيانه خالي من أي موضوع يتناول  من النظر إليها  عميت عين السيد عبد اإلمام االحوازي 

جرائم النظام اإليراني ضد شعبنا مكتفيا بتنفيذ المهمة المكلف بها من قبل جماعة معروفين الحال 
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          .   بمواالتهم للنظام اإليراني ولكن بفشل متناهي

إن السيد بني سعيد ومن خالل متابعاتنا لنشاطه سوءا على المستوى الفردي أو الجماعي قد اثبت بالفعل انه 
قدم خدمات جليلة ألبناء شعبه العربي العربستاني، كما إننا أبناء الداخل تتابع هذا النشاط منذ وقت طويل 

في حين إننا لم نعرف من هو عبد اإلمام الخامنئي هذا الذي ظهر لنا من  وهو محط تقديرنا واحترامنا، 
 . ثقوب الجرذان

ولم انهي ردي هذا حتى خرج علينا علج اخر من علوج ماللي طهران منتحال اسم أمير من الخفاجية ليأتي 
خطابه منسجما مع أهداف عبد األمام الخامنه ي وكأن االثنين على موعد مسبق في مهاجمة السيد بني سعيد 

واإلخوة المشاركين في مؤتمر استوكهلم مما يبين إن الخائب والمرتجي كالهما يأكلون من صحن واحد 
       وهو صحن النظام اإليراني الملطخ بدماء جماهير شعب عر بستان

وإذا كنتم ملتزمين حقا بالديمقراطية وبالرأي والرأي األخر أرجو نشر هذا الرد على موقعكم موقع عر 
بستان لكي ال نتهمكم زورا وبهتانا بعدم اإلنصاف أو مواالة طرف على حساب طرف أخر وارجوا ان 

البد له من أن يتلقى بعض اللكمات ولكم جزيل " حاجوز ”تسامحونا على ما بدر منا تجاهكم بالذات الن أي 
 .الشكر

  
 :المرسل

 األهواز  –عفري الطرفي من رفيش الصمود البو 
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