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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

     السيد األمين العام للقوى الشعبية المحترم
 تحية عربية طيبة

  
تمر القوى الشعبية العربية الجبهة العربية لتحریر األحواز وهو انه لمن دواعي الفخر واالعتزاز أن یدعو مؤ

أمر یدلل على إن األحواز وشعبها العربي األبي یعيش في ضمائر الشرفاء العرب سيما عراق المجد وأمل 
 .األمة العربية المجيدة في استعادة حقوقها المغتصبة وجمع آلمة العرب بقيادة المجاهد صدام حسين 

 
 تمرون الكرامالسادة المؤ

 
ة       يات البرلماني ة والشخص ات الجماهيری ات والهيئ زاب والنقاب ادات األح ة وق ا العربي اهير امتن ك إن جم ال ش

ة فارسية       1925والفكریة واإلعالمية المدعوة لهذا المؤتمر تعلم إن األحواز اغتصب  عام                ؤامرة بریطاني  بم
الد الفرس الضعاف           حيث اقتضت المصالح البریطانية سلخ األحواز       ..مشترآة   من الوطن العربي وضمه إلى ب

نفط     قوة العرب بصورة عامة والعراق بصورة خاصة ، لما یملكه هذا الجزء السليب من خيرات آبيرة أهمها ال
 .وآثرة األرض الزراعية الخصبة ووفرة المياه إضافة إلى أطالله على الخليج العربي

ى إرهاب          رغم معاناة شعبنا العربي في األحواز وممار   سات الفرس الالإنسانية الوحشية من حمالت إعدام إل
ه                       ازل عن حق ن یتن زل ول م ی ة إال إن شعبه العربي ل ه العربي افي في محاوالت یائسة لطمس هویت فكري وثق

 .المشروع في عودته وأرضه عربيا آما آان 
 

ل الشعب دا وهي تمث ذا الوقت تحدی ي ه ر األحواز ، وف ة لتحری ة العربي ه إن الجبه ي األحوازي بمالیين  العرب
ا              ات للعمل العربي بم السبعة والتي سارعت للمشارآة في مؤتمرآم هذا ترى لزاما عليها إن تكون هناك أولوی

ردي العربي                   ة من الت ا نجد حال ة سببها      .. ینسجم وواقع المرحلة الحالية حيث أنن ة ضياع وانقسام وفرق حال
ان الصهيوني والوالی   ر الكي ا التي آانت تسمي نفسها   األول واألخي ى بریطاني ة إضافة إل دة األمریكي ات المتح

د الحرب                   ) اإلمبراطوریة التي ال تغيب عنها الشمس     ( ك بع ددة وذل ة  دوال متع ى تقسيم األمة العربي وتسببت إل
ا                    ى م ه و أوصلته إل  العالمية األولى مما أدى بالتالي خلق آيانات مصطنعة لعبت بالشعب العربي ونهبت خيرات

حصار جائر مفروض  .. نكبة فلسطين األبية .. رسم حدود وهمية مصطنعة .. ضياع األحواز   .. نحن فيه اآلن    
 .     على العراق وشعبه العظيم

                                  
ذي                              ان هو ال ا آ اح الشعب العربي أینم ذل والهوان ، ودعم آف  إن إرادة شعب وقيادة العراق التي ال تعرف ال

ه اآلن             ا هو علي دوان األمریكي                 .. جعل حال العراق على م ة في التصدي للع ه الحكيم لكن إرادة شعبه وقيادت
ؤمنين    وم م دو ، وشرح صدور ق ل الع اني الصهيوني أذه الم  ..البریط ي الع رار ف ذا .. عرب ، وأح ى ه وعل

دود ال  ه الالمح هيوني ودعم دو الص ه الع يم بوج راق العظ وف الع بب وق اس وبس ة األس تمرار االنتفاض س
ة    دة األمریكي ات المتح اول الوالی ذي تح د ال المي الجدی ام الع ة والنظ ا یسمى بالعولم الفلسطينية والتصدي بم
ا ومن لف                   السيطرة على العالم والتفرد بشعوبه آلها أمور تحاول بسببها الوالیات المتحدة األمریكية وبریطاني

ة        لفهم االستمرار بفرض حصار جائر عليه وخلق         ا من       .. خطوط عرض وهمية شمالية وجنوبي ا ورائه ا م له
مؤامرة خبيثة للنيل من وحدة شعب العراق وأرضه لكن العدو األمریكي والبریطاني فشلوا في مؤامراتهم تجاه             

 .العراق وقد خاب فألهم 
 

ال    أما ما یجري فوق ربى فلسطين األبية والممارسات الصهيونية تجاه شعبه العربي الباسل من عمل                 ات اغتي ي
ة                         ادة الجماعي القوة العسكریة وحمالت اإلب ى أراضى الشعب العربي الفلسطيني ب وهدم منازل واالستيالء عل

آل هذا ال تسميه أمریكا وبریطانيا إرهاب ، ألن اإلرهابي بوجهة النظر األمریكية هو من یحاول                  … والتشرید  
 . وفق أهوائهم وأحالمهم المریضة التصدي للعدوان الصهيوني واألمریكي وضد آل من ال یسير

 
 السيد رئيس وأعضاء المؤتمر األفاضل

 
ن      دد م ا ع املين معن وتكم ، وح ين دع اآم ملب واز جئن ي األح ي ف عبنا العرب اة ش م معان ذا األساس رغ ى ه عل

 :المقترحات والتوصيات نرجو دراستها واألخذ بنظر االعتبار لما جاء في مذآرتنا هذه التي تتلخص في 
  على صعيد العمل الفلسطيني واستمرار االنتفاضة–أوال 
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ة دعم االنتفاضة الفلسطينية الباسلة                        – 1 ة والوطني ا القومي ا و أحزابه ة و برلماناته  دعوة الحكومات العربي
 .مهما آانت التضحيات 

ه – 2 ل من موقع ي آ ر العرب ال الفك اب .. صحافة ..  دعوة رج اء .. آت ي .. أدب ين االستمرار ف م إعالمي دع
 .الكفاح المسلح المشروع للشعب العربي الفلسطيني الباسل 

دعم االنتفاضة الفلسطينية                 – 3 وقر ل ؤتمرآم الم ة تشكل من م اه لجن ومي عربي تتبن  تشكيل صندوق نقدي ق
الباسلة من اجل استمرار االنتفاضة حتى تحریر آامل التراب الفلسطيني من النهر إلى البحر دون تفریط بشبر            

 . أرضنا الطاهرة فلسطين الحبيبة واحد من
ا تكن       - 4  دعوة السادة المؤتمرون بالضغط على حكوماتها بمجابهة عسكریة فوریة مع العدو الصهيوني مهم

ل الجيوش                            ه آ ر أرضه الطاهرة من دنس الصهاینة تشارك ب النتائج إلنقاذ شعبنا العربي الفلسطيني وتحری
ي  راق وج ال لجيش الع ة او فسح المج دس  العربي ر الق وا لتحری ذین تطوع ن الل بعة م ه الس دس بمالیين ش الق

ر األحواز جاهزون      وفلسطين بعد دعوة السيد الرئيس المجاهد صدام حسين وان فدائيي الجبهة العربية لتحری
 .لخوض معرآة العز ضد الكيان الصهيوني

و     – 5 اب التط تح ب رض ف م لغ ي دوله ؤتمر ف ي الم ارآين ف ل المش ن قب ة م كيل لجن ة  تش اهير العربي ع للجم
نا    ب ألرض هيوني المغتص دو الص د الع طينيين ض قائنا الفلس ع أش رف م ز والش ة الع ي معرآ ارآة ف للمش

 .الفلسطينية الطاهرة 
ه المتواصل الستمرار االنتفاضة الفلسطينية                      – 6 د صدام حسين بدعم د المجاه  تثمين المواقف القومية للقائ

اد        الباسلة وندائه العظيم بتشكيل جيش ا      لقدس لتحریر أولى القبلتين وثالث الحرمين من دنس الصهاینة األوغ
. 

  على صعيد الحصار الجائر المفروض على العراق–ثانيا 
ة        -1 ة والعالمي دول العربي راء ال اء و أم وك ورؤس ى مل ائل إل ه رس ة  بتوجي ؤتمرون آاف ادة الم وة الس دع

ى       وبرلماناتها وأحزابها على ضرورة البدء فورا بالضغط ع     ائر المفروض عل ع الحصار الج دول برف لى ال
د أن طبق                             ة بع دا عن الشرعية الدولي ا بعي ة وبریطاني ات المتحدة األمریكي ه الوالی رد ب العراق والذي تتف

 .العراق آافة التزاماته لمجلس األمن التي فرضها على العراق ظلما وعدوانا 
ؤتمرات   -2 ل الم ي آ زم ف وف بح ؤتمرین الوق ادة الم وة الس ون صوت  دع راق وأن یك ارج الع د خ ي تعق الت

 .السادة الحضور هو صوت العراق لرفع المعانات عن شعب العراق الباسل 
ا           -3 ة وبریطاني ات المتحدة األمریكي ندعو المؤتمر إلى ضرورة الضغط على الدول التي تمنح تسهيالت للوالی

ة وا         دول أو القواعد األمریكي ك ال ة لتل ك      بمنع استعمال القواعد الجوی ة المتواجدة في أراضى تل لبریطاني
زل مستمرا مسببا                            م ی ذي ل راق العظيم األمر ال ا بقصف مدن الع الدول حيث تقوم أمریكا وبریطانيا یومي
اتهم        ى ممتلك يهم وعل راق وأذى عل ي الع ي ف عبنا العرب اء ش ن أبن دد م هاد ع دنيين واستش رارا بالم أض

ذا القصف ال               م تسلم من ه دارس ل م المتحدة              ودورهم وحتى الم ين عام األم ة ام ابي ومطالب همجي اإلره
 .برفع الحظر الجوي عن العراق

ه اإلدارة                -4 دعوة السادة المؤتمرون بالضغط على حكوماتهم بحزم بالتصدي لإلرهاب األمریكي الذي تلوح ب
 .األمریكية لتوجيه ضربة جویة عسكریة جائرة على العراق العظيم بعيدا عن الشرعية الدولية 

 عيد العمل القومي العربيعلى ص
واز     – 1 اح شعب األح دعم آف ؤتمر ب ة الم ؤتمرین ورئاس ادة الم واز الس ر األح ة لتحری ة العربي دعو الجبه  ت

امي و                     ان الخت ل استقاللها في البي ران وإدراج حق األحواز بني ل إی ة المغتصبة من قب الستعادة حقوقه العربي
 .اعالن المبادئ 

ه                       ندعو السادة المؤتمرین     -2 راق في جنوب ذي ی دم ال اني ووقف نزیف ال إلى ضرورة دعم آفاح الشعب اللبن
 .بسبب العدوان الصهيوني الغاشم على أراضيه 

 . مساندة األشقاء في سوریا باسترجاع حقنا المغتصب في الجوالن ولواء االسكندرونة – 3
اطيل األ   – 4 اد األس ي بإبع يج العرب ى دول الخل غط عل ة بالض عي وبجدی ا   الس ن خليجن ة م ة والبریطاني مریكي

ن      ة م كریة األجنبي د العس اد القواع دة وابع ة المجي ا العربي دد سالمة امتن را یه را آبي ي تسبب خط ي الت العرب
 .أراضيها

ة بالعمل                 – 5  ضرورة البدء بعمل قومي مشترك لوحدة اقتصادیة عربية یخاطب بها المؤتمر الحكومات العربي
 .ن طموحنا هو وحدة عربية آاملة دون حدود رسمتها قوى االستعمار العالمي عليها وهذا اضعف اإلیمان أل

ى جانب                          – 6 ة ضد أشقائنا في السودان والصومال ونقف إل  وقف التهدیدات التي تلوح بها إدارة الشر األمریكي
 .وحدة أراضيهم

 . رفع الحصار المفروض على الشقيقة ليبيا – 7
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طنب الكبرى والصغرى وجزیرة أبو موسى      ( حتالل الجزر العربية الثالث      ندعو المؤتمر إلى تبني قضية ا      – 8
دین بشدة                            )  دو الفارسي ون ل الع ة من قب ا العربي والمحتل ة المتحدة في خليجن ارات العربي التابعة لدولة اإلم

 .في الخليج العربي ) المناورات العسكریة المستمرة بين فترة وأخرى ( تصرفات النظام اإلیراني 
 )سبته ومليله  ( الوقوف إلى جانب أشقائنا في المغرب وضرورة دعمها الستعادة  - 9

 نرجو اعتبار مذآرتنا هذه وثيقة من وثائق مؤتمرآم الموقر
                                                    

                                                            
                                                                    

                                                    
                                                           األمين العام للجبهة العربية لتحریر األحواز

 


