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 تصریح مصدر مسؤول في قيادة الجبهة العربية لتحریر األحواز
 

ودة                   ة حول الع ة والعالمي ه وسائل االعالم العربي ا تناقلت ى بعض م اطلعت قيادة الجبهة العربية لتحریر األحواز عل
ادة     ض أبناء شعبنا العربي األحوازي الباسل المتواجدین في القطر العراقي                عالطوعية لب  د آانت قي الشقيق ، ولق

ودة         .. الجبهة العربية لتحریر األحواز تراقب عن آثب آل ما تنالته وسائل االعالم              وایضاحا لما جاء في مسألة الع
ائق ق الطوعية ألبناء شعبنا العربي األحوازي ضيوف العراق والقائد المجاهد صدام حسين حماه اهللا فنحن نورد الح     

 ـ: التالية 
 
ة المفاوضات التي دارت بين الجانبين قطر العراق الشقيق والجانب االیراني ، وباشراف األمم المتحدة  ـ منذ بدای 1

ذه المسألة الحساسة في ظل                   اوض حول ه ا للتف دوبين عنه ر األحواز أرسلت من ة لتحری فان قيادة الجبهة العربي
ات الدولية ، وخاصة في منطقة الشرق  الظروف الراهنة التي یمر بها شعبنا العربي األحوازي على ضوء المستجد      

 .األوسط 
 
ة                2 ادة العراقي ى توجيهات القي اءا عل ودة بالنسبة لشعبنا العربي األحوازي وبن ا جاء في مسألة الع  ـ ایضاحا لم

ودة               ى أن تكون الع ة ، اذ اصر الجانب العراقي عل المجاهدة فان موقف األهل العراقيين آان صارما وصریحا للغای
بعض من                         طوعية لمن    ا في األمر ان ال یرغب من أبناء شعبنا األحوازي ، وليس هناك ایة حالة اجبار ، وان آل م

م                         د دفعه ابناء شعبنا العربي األحوازي ، وباصرار مباشر من  منهم وحنينهم الى تربة وطننا الغالي في األحواز  ق
ة          حنينهم الى ترابنا العربي الغالي في األحواز ولم الشمل لعدد من ال            د منحت جمهوری عوائل الراغبين في العودة فق

 .العراق الشقيق الفرصة لمن یرغب العودة معززا مكرما 
 
ن     3 ادرت  م وفي   138 ـ غ عبه ال د صدام حسين وش د المجاه ي ضيافة القائ انوا ف ذین آ ن ال ة م ة أحوازی  عائل

وم           دة ی ة المجي ا العربي ة من ارض      2002 تموز    13لمبادىء امتن د جرى      من قواطع مختلف راق الحبيب ، وق الع
ة واضحة وصریحة                     ادة العراقي د آانت تعليمات القي تودیع حافل من قبل قيادة العراق الباسلة للعوائل العائدة ، ولق
ر من واضحة حيث                حيث تم السماح لشعبنا العائد بأخذ جميع ممتلكاتهم معهم آما آانت التعليمات لألحوازیين اآث

ه     أصر الجانب العراقي الشقيق     راق یرحب ب ان الع بأن أي احوازي یرغب بالرجوع قبل دخوله األراضي االیراني ف
 .ویبقى ضيف القائد المؤمن صدام حسين وشعبه الوفي 

ل       4 ة سيارات لنق ى تهيئ  ـ لقد تم تجهيز العوائل العائدة بحافالت مكيفة لنقلهم حتى األراضي األحوازیة ، اضافة ال
 .راق العروبة ممتلكاتهم الشخصية وعلى نفقة ع

 
دور     5 ثمن ال ا ن  ـ ان الجبهة العربية لتحریر األحواز وهي تضع هذه الحقائق أمام الرأي العام العربي والعالمي فانن

ذه                                ة ه رة اقام ة فت ة طيل ل سبل العيش الكریم وفير آ القومي البطولي الجهادي الذي لعبه عراق المجد من أجل ت
ة  ،            راق الحبيب ة الع ة                  العوائل في جمهوری اديء العربي د بسالمة شعبنا العربي األحوازي في عراق المب ا نؤآ آم

ا            ا وأحزابه ة وبرلماناته األصيلة ، ونود اعالم الرأي العام العربي والعالمي واعالم آافة الحكومات العربية والعالمي
ائهم وأشقائهم شعب     ونقاباتها المهنية وشخصياتها السياسية بأن األحوازي في العراق ممن رغبوا البقاء بين أحب             

 .العراق العظيم یبقون الى األبد ضيوف القائد الرمز صدام حسين حماه اهللا 
 

دین      آما تحمل الجبهة العربية لتحریر األحواز الجانب االیراني ألي مكروه یقع على أي من األحباب من شعبنا العائ
ا       وندعو األمم المتحدة ومنظماتها وقادة    .. الى وطنهم العربي األحواز       الدول العربية والعالمية وبرلماناتها وأحزابه

ات ح ة ومنظم راد     قالوطني ل واألف ماء العوائ أن اس ا ب ب علم ن آث ر ع ة األم ة مراقب ة والدولي ان العربي وق االنس
روه ال  دة وان أي مك م المتح وزة األم ا وح ي حوزتن نهم هي ف ى وط دین ال وازیين العائ ى أي  األح ع عل در اهللا یق ق

رد الصاع صاعين             أحوازي فان الجب   ام ل ى استعداد ت دي ونحن عل ة األی هة العربية لتحریر األحواز لن تقف مكتوف
ى                           د ال ا شعبنا العائ رة عينن لكل من تسول له نفسه من جانب النظام االیراني في حالة تعدیهم على حریة وسالمة ق

 .وطنه األحواز العربي 
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