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 رئيس المكتب السياسي لحزب النهضة 
 األهوازية يؤكد استمرار المقاومة حتى االستقالل

 االنتفاضة األهوازية في بداياتها: صباح الموسوي

 وإيران تسعى لتفريقنا عن أشقائنا العرب
 

أكد رئيس المكتب السياسي في حزب اهللا النهضة األهوازيـة صــباح                   
الموسوي ان انتفاضة األهواز العربية مستمرة حتى تحقيق مطالـب                   
الشعب العربي في اإلقليم وأوضح أن الغالبية الشيعية في اإلقليم تعاني            
شأنها شأن األقلية السنية من االضطهاد العرقي اإليراني ومحـاوالت                  

 .طهران تخويف الدول العربية السنية من شيعة األهواز
وقال موسوي إن طريق األهوازيين بدأ يرسم من جديـد مـع تغيــر                   
الواقع الدولي حيث لم تعد إيران تستطيع طمر الملف األهوازي مـن                  

 .أجل الحفاظ على ثرواته النفطية الهائلة
 :وفيما يلي نص الحوار

هل تتوقعون أن تفضي هذه االنتفاضة القائمة إلى حالة مماثلــة مـن                  
 ?حاالت المقاومة القائمة في فلسطين والعراق

إن الظروف النفسية والوعي القومي لدى الشعب األهوازي أصـبحت                  
وقد لعبت االنتفاضة فــي فلسطيـن          , مهيأة تماما لمثل هذه االنتفاضة    

والمقاومة في العراق دورا كبيرا في كسر الحواجز النفسية التي كانت                   
سابقا تحد من اندالع انتفاضة أهوازية عارمــة ولكــن اآلن اصــبح              
الوضع مختلفاً وما ينقصنا هو الموقف العربـي والـدولي المسانـد                   

 .لقضيتنا
وهل هــذا الثمـن     ? ما عدد الضحايا الفعلي لهذه االنتفاضة حتى اآلن          
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 ?الباهظ له ما يكافئه من المكتسبات
إن العدد الحقيقي للضحايا من شهداء وجرحى يعد بالمئات وأما عــدد                 
المعتقلين فقد تجاوز األلف معتقل بينهم الكثير من األطفال والشبـان                   

 .دون السادسة عشرة
أما حول الثمن فال شك أن لكل شيء ثمنه خصوصا إذا كـان األمــر                     
يتعلق بالحرية والكرامة والتي هي أغلى شيء لدى اإلنسان األهوازي                     
وما قدمناه لحد اآلن يعد شيئاً قليالً بالنسبة لما قدمته الشعوب األخرى           

ها شــعبنا الفلسطيــني البطـل                  وأمــا  . التي تسعى لنيل حريتها ومن
بخصوص المكتسبات فقد كانت كبــيرة جــدا وأهمهــا أن القضيـة                   
األهوازية للمرة األولى تأخذ هذا البعد اإلعالمي والسياسـي الواســع                  

 .على المستويين العربي والدولي
, في المئة من خام النفط اإليرانــي          90واقعياً إذا كانت األهواز تحوي         

هل تديرون أنتم معركة خاسرة تعلمون بداية أنها غير واقعية لجهـة                   
استحالة تفريط اإليرانيين في مــوردهم االقتصــادي األول باسـتقالل             

 ?األهواز
نحن أمام تجربة واقعية تجعلنا نصر على تحقيق إرادتنـا وهــي أن                       
الصهاينة المدعومين عالميا بكل وسائل القوة كانوا يسعــون إلقامـة                    
دولة تبلغ مساحتها من النيل إلى الفــرات ولــم يكـن وارد لديهـم                      
االعتراف بشيء اسمه الدولة الفلسطينيــة ولكـن نضــال الشعـب             
الفلسطيني وإصراره على تحقيق إرادته جعل الصهاينة يتراجعون عن                 
أحالمهم الوردية وجعلهم غير قادرين حتى على حماية أنفسهــم فــي             

 .م وأقاموا فيها كيانهم المزعوم48األراضي التي احتلوها في عام 
وفي أفغانستان حين احتل االتحاد السوفياتي البالد وأراد أن يضمهـا                        
إلى محمياته الشيوعية األخرى انتفض في وجهه المسلمــون حتــى              

وأمامنــا األمثلــة  , تمكنوا من هزيمته وهو اكبر قوة في العالم آنذاك            
إذن ليس المسألة ماذا تريد إيران أو أنها توافـق أو ال                  . عديدة أخرى  

توافق المسألة تتعلق بمدى إرادة وعزيمة الشعب األهـوازي علــى                  
 .تحقيق حريته واسترجاع حقوقه الشرعية المغتصبة

وهل شيعة األهواز   ? ما الفارق العقائدي بين شيعة األهواز وشيعة قم            
ولماذا كان يدفع الشيخ خزعل الخمس للحـوزة             ? ليسوا إثني عشرية    

 ?إن لم يكن من اإلثني عشرية
إن اغلب شيعة األهواز هم من الشيعة االثني عشرية وال خالف على                    
ذلك ولكن مفهوم التشيع لدى األهوازي يختلف تماما عما هو عليـه                 
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فالتشيع لدى األهوازيين هو مدرسـة فقهيــة كسائـر              . لدى شيعة قم  
, المدارس الفقهية األخرى مثل الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية         

واألهوازيون ال يعدون التشيع بديال عن اإلسالم كما يفعــل غيرهـم                 
 .الذين اصبح لهم دين باسم التشيع

فإن الشيخ رحمه    , وأما لماذا كان يدفع الشيخ خزعل الخمس للحوزة           
للمؤسسات الدينيــة    اهللا كان أميرا وما كان يفرق في دعمه ومساندته               

بين مؤسسته وأخرى فهو يدعم المراجع الشيعية العرب في الحـوزة                  
كمـا   , النجفية وعلى األخص منهم آل كاشف الغطاء وبيت الجزائري                

انه دعم المسيحيين السريان وبنى لهم كنيسة فـي األهــواز وســاند                 
األزهر الشريف ودعم المؤسسة المشرفة على األقصى المبارك وقصة                
دعمه وتقديمه األموال للوفد الفلسطيني برئاسة الشيخ الحسيني الذي               

 .زاره في قصره بالمحمرة معروفة
 ?هل تؤمنون في حزب النهضة بالتقية

نحن نؤمن بالتقوى والخشية من اهللا وال يوجد شيء فـي قاموسـنا                  
 . اسمه التقية

وإلى أي مـدى     ? ما مدى التنسيق بين الحركات االستقاللية األهوازية             
وكم تبلغ نسبة كل من الطائفتين         ? يتم التنسيق مع السنة في األهواز         

 ?الدينيتين األبرز
هناك اتصاالت مستمرة بين مختلف األطراف األهوازية وهذه األطراف                  
تسعى إلى المزيد من التشاور والتنسيق وتتباحث في مسألــة عقــد                   

 .مؤتمر قريبا إن شاء اهللا يحدد األطر والمواقف المستقبلية
هذا من جانب ومن جانب اآلخر فان السنة في األهـواز هـم عــرب                     
وأبناء هذا الشعب ولهم تضحياتهم وعطاءاتهم الــتي ال تقــل عــن                

وأمــا فيمـا    . عطاءات غيرهم وهم جزء من جسد الحركة األهوازية            
يتعلق بنسبتهم فال شك أنها األقل عددا كما انه ال يوجد ما يمكـن أن                          

 .يميز به بين السنة والشيعية في األهواز
ية                         ? في رأيك لماذا تحجم الدول العربية عن دعــم القضيـة األهواز

ولماذا لم تتخذ الدول العربية موقفاً مسانداً لمطالب العرب األهوازيين                
اإليرانية والتي كانت وقتهــا تحمـل الـدول             -إبان الحرب العراقية      

 ?إلخ.. العربية إيران كل مشكالتها من تصدير الثورة إلى اإلرهاب
نحن ال نريد أن نتكلم عن المرحلة الماضية وما حملته مــن خـذالن                      
وتنصل عن الواجب تجاه الشعب العربي األهوازي مـن قبـل اغلـب                    

نحن اآلن امام واقع جديد حيث يشهد العالم            , الدول والمنظمات العربية   
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والمنطقة تغيرات كبيرة ومهمة جدا وكل طرف فيها اصبح يبحث عن                  
مصالحه بشكل واضح وعلني بما فيها إيران صاحبة التقية المعهودة                

بالشيطــان »صارت تتعاون بشكل علني مع من كانت تصفه باألمس              
لذا نقول على العرب جميعا أن يراجعوا حسابـاتهم ويكفـروا                 « األكبر

عن الماضي ويمدوا أيديهم لشعبنا األهوازي لكي يتمكن من استرجاع                  
والشك إذا ما تم ذلك فان فيها خير كبــير للبلـدان              , حقوقه المغتصبة 

 .العربية قبل أن يكون للشعب األهوازي
هناك من يجد حساسية معينة من العرب السنة في التعامل مع الشيعة                   

ربما بسبـب ممارســات بعــض الحكـام       , ربما بسبب إرث تاريخي     
إلى أي مدى أسهم النظام اإليراني في       , اإليرانيين وحلفائهم في العراق    

, خلق هذا االنطباع وإلى أي مدى تسعون لتغييره في الـذهن السـني            
 ?سواء بالنسبة لحزبكم أو بقية األحزاب في األهواز

ال أحد ينكر هذا الواقع الذي تسببت فيه األنظمة اإليرانية على مــدى                     
قرون مضت ومازالت تتسبب بالمزيد من التشنج الفكـري والنفسـي                    
بين المسلمين السنة والشيعة من خالل زرعها لبذور التفرقة والفتــن                   
الطائفية كما هو حاصل في لبنان والعــراق وأفغانستــان وباكستــان            

 .وغيرها من البلدان العربية واإلسالمية األخرى
ونحن بقدر ما ندين ونشجب هذه الفعل اإليراني البعيد كل البعد عـن                
العقيدة اإلسالمية ومصالح المسلمين فإننا أيضا نلوم بعض المسلمين                 

, السنة الذين انجروا إلى هذه الفتنة التي أرادتها األنظمـة اإليرانيــة                     
حيث اختلط األمر عند البعض من أهل السنة وجعلهم يحجمون عــن                  
دعم أشقائهم األهوازيين بسبب تخوفهم من وهم زرعته إيـران فــي               
آذانهم وصاروا ينظرون إلى الشيعة على انهم ملة واحدة وهذا خطـأ                      

 .فاضح نتمنى أن يصحح
يدتها علـى تـالزم                         ونحن في حزب النهضة كوننا جماعة بنيت عق
العروبة واإلسالم وتسعى لتكون القيم اإلسالمية هي التي تحكم سلوك                
وأعمال المجتمع األهوازي فأننا قد أولينا جانبا كبيرا لمسألة إزاحـة                  
هذه االلتباس الحاصل لدى إخواننا من أهل السنة وسـوف نستمــر                 
لتوضيح الفارق بين ثقافة ومعتقدات الشيعــي األهــوازي والشيعـة            

 .الصفوية
 ?متى تتواجدون على نطاق أوسع على الصعيد اإلعالمي

نحن دائما نسعى لتطوير وسائلنا اإلعالمية وال ندخر جهدا أو فرصة                    
إلسماع صوتنا للعالم ولكن أوضاعنا وإمكانياتنا محـدودة ونأمـل أن                   
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نحصل على المساعدات التي تجعلنا نطور من هذه اإلمكانات ونوســع           
 .من مساحة الصوت

وكيــف  , من أين تمولون عمليات االنتفاضة والمقاومة فـي الـداخل                 
تقدمون المساندة لهم في الخارج وأنتم ال تملكـون مصـادر تمويــل                 

 ?ظاهرة
االنتفاضة في بدايتها وقد اعتمدت على دعمها الذاتي كما هـو حــال                

ونحن نأمــل مـن    . الحركات األهوازية التي تعمل جميعها بدعم ذاتي          
امتنا أن تساندنا لكي تستمر انتفاضتنا حتى نحصـل علــى حقوقنـا               

 .المغتصبة
هل تعتبرون أنكم حققتم نجاحات نوعية في السنوات القليلة الماضية                     
أكبر من ذي قبل تحفزكم لعمل يضع القضية األهوازيــة فـي صــدر                

 ?نشرات األخبار العالمية
بة                     بالتأكيد إننا حققنا هذه النجاحات على الرغم من الظـروف العصي

فالحركات األهوازية قد خلقت المستحيل في السنـوات               . التي نعيشها  
الماضية قياسا بما تملكه من إمكانات ذاتية محدودة وقد تمكنت بفضل               
ية األهوازيـة                        االنتفاضة األخيرة التي قام بها شعبنا من جعـل القض
تتصدر النشرات األخبارية وهي حالة جديدة نتمنى أن تستمـر حتـى                      

 .تأتي ثمارها
هل قمتم بتقديم نصائح أو شيئا من التبادلية النفعية مـع بعـض دول                   
العالم العربي تجعلكم تبغون تحقيق هدف مشترك من عملكم النضالي                
يخدم قضيتكم في ذات الوقت الذي يدفع عن دول عربية معينة مخاطر                      

 ?التمدد الثوري اإليراني
خالل لقاءاتنا بالمسؤولين العرب كنا نضعهم بما نراه من الدســائس                 
ية                       والمؤامرات التي تحيكها السلطات اإليرانية ضــد البلـدان العرب
وحاولنا أن نبين لهم أهمية األهواز ودورها في صد هذه المخططــات                   

. إال أن هذه البلدان لم تع أهمية الخطر اإليراني إال بعد أن تقــع فيــه               
من جانب آخر نحن أصحاب قضية عادلة ونرى أن دعمنا هو واجـب           
إنساني وقومي على العرب وال حاجة أن تكون هناك تبـادل مصالــح                    

 . معينة حتى يقوم العرب بأداء واجبهم تجاه شعبنا
هل أنتم راضون عن مرور الذكرى الثمانين الحتالل األهواز على هذا                  

 ?النحو
بالتأكيد فهذه المناسبة بقدر ما كانت محزنة لنا بقدر ما كانت مفرحة                  

 .ألنها فجرة انتفاضة طال انتظارها
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اعتبرت منظمـة التحريــر الفلسطينيــة حاضـنة لمعظــم الفصائـل              
ما أهلها ألن تقتنص حقها من المجتمع الدولي بأن تكون               , الفلسطينية

ما أسهم بدوره في انزواء        " الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني       "
مساحات واسعة من ميادين النضال للوصول إلى قدر من االعــتراف                

 ?متى تحذون حذوها, الدولي بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني
لو تهيأت لنا الظروف التي تهيأت للفلسطينيين آنـذاك لتمكنـا مـن                       
تأسيس منظمة أو طار معين يمثل قضيتنا أمام العالم مثل ما حصـل                    

ومنظمة التحرير الفلسطينية جاْءت بعد مخاض            . ألشقائنا الفلسطينيين  
طويل وعسير جدا ونحن لحد اآلن نسير في أول المشوار التي قطعته                     

 .المنظمات الفلسطينية قبل أن تجتمع تحت خيمة منظمة التحرير
وكيــف  ? كيف تقرؤون تهنئة الرئيس اإليراني خاتمي للبابا الجديــد                

 ?تشاهدون يوم القدس في العاصمة طهران
إن رسالة الرئيس اإليراني إلى بابا الفاتيكان الجديد لها اكثر من معنى                

اإلرث , خصوصا بعد أن سمعنا ما صرح به هذا البابا حول ما اسماه                
فرسالة خاتمي تأتي لتكشف عــن        , المشترك بين المسيحيين واليهود       

عمق الرضا الذي أبدته إيران حيال توجهات زعيم الفاتيكــان والتــي                     
يفترض أن تكون هذه التوجهات متعارضـة مــع النظـرة اإليرانيــة                 
وتوجهاتها اإلسالمية الثورية وسياسـتها المعلنــة حيــال القضيــة               

 .الفلسطينية
يران            وأما مسألة يوم القدس فهو ليس اكثر من دعاية مسيسة تريد إ
من ورائه التغطية على احتالل األهواز والجـزر االماراتيــة الثـالث                    

وهذا الشعار ال يختلف عن الشعـار الــذي           . وأهداف سياسية أخرى   
تحرير القدس يمر عبر تحريــر       »رفعته إبان حربها ضد العراق وهو          

 .«كربالء
وهل أنتم أقرب للزعيمين الشيعييـن           ? ما عالقتكم بحزب اهللا اللبناني     
 ?ومقتدى الصدر في العراق, محمد حسين فضل اهللا في لبنان

نان                     على الرغم من تقديرنا لما قدمه رجال المقاومة اإلسالمية في لب
من تضحيات ضد االحتالل الصهيوني لألراضي اللبنانيــة إال انــه ال                     
تربطنا أية عالقة مع حزب اهللا في لبنان لكونه مع األسف ال يعـترف                     
إال بما تعترف به إيران فهو ذائب في الوالء للنظام اإليراني وواليــة                      
الفقيه وبالتالي فان هذا الحزب ال يعترف بشيء اسمه شعب أو قضية                     

أما ما يخص قربنا من الزعيمين الشيعيين السيد فضـل اهللا                  . أهوازية
ين                         والسيد مقتدى الصدر نقول إننا نكن كامل االحترام والتقـدير لهذ

Page 6 of 7 أحمد الجار اهللا/ رئيس التحرير  -مستقلة  -سياسية  -السياسة يومية

5/3/2005http://www.alseyassah.com/alseyassah/Interv_1.asp



 .الزعيمين على آرائهم الجريئة ومواقفهم الشجاعة
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