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٭٭٭ 

 2004 / 3 / 17: التاريخ 
  2004  / 3    :الرقم 

 
 مفوضية الخارجية

    
  ادانة الجریمة االرهابية التي استهدفت فندق جبل لبنان والمناطق السكانية في بغداد:الموضوع 

 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 3بيان رقم 
 

وازي نب    وطني األح ر ال ة التحری ادة حرآ ت قي م تلق ن األسى واألل د م ة بقصف  بمزی ات االرهابي ام الجماع أ قي
 .المناطق السكنية في بغداد الحبيبة 

 
ي                    ان القيادة المرآزیة لحرآة التحریر الوطني األحوازي ، ومن موقع األخوة والرابطة التي تجمع الشعب العرب

 األشقاء  ممن  األحوازي بأشقائهم في العراق تؤآد بأن هذه األعمال االجرامية االرهابية التي تستهدف المدنيين           
تربطهم مع شعبنا العربي األحوازي رابطة المصاهرة واالمتداد الحضاري والسكاني والجغرافي نعلن فيه ادانتنا              
اال وشيوخ   اءا واطف اء نس تهداف األبری دفها اس ة ه ات ارهابي اه جماع ذي تتبن اني وال ر االنس لوك غي ذا الس له

 .وشباب 
 

د                لقد أوضحنا سابقا وفي بيانات عدیدة أن       ل البع دة آ ة بعي ة مستقلة وطني ة دول  من حق أشقائنا في العراق اقام
ان                      ي بي ا ف ا لمحن راق آم ي الع ي ف عن آبت حریاته ، وأوضحنا بأننا لسنا مع استمرار التواجد العسكري األجنب

 .سابق بأن أیادي ملطخة ایدیهم بدماء أشقائنا شعب العراق األبي 
 

ذه                   ان هدف هذه األیادي اآلثمة باتت و       ذا التخطيط الیمكن أن تنف ان ، وبه اضحة وجلية اذ أن هذا األسلوب الجب
 .اال دوال تحمل للعراق األشم ضغينة أو عدم استقرار لتدرب عناصر تصدرها للعراق 

 
وه    م نفس الوج ا ه ذها وه ن نف ل م ين آ ي جب ار ف ة وصمة ع ة بمثاب ربالء المقدس ة آ اة جریم ت مأس د آان لق

 .نت سافرة تنفذ بكل وحشية وهمجية جریمة أخرى تضاف الى سلسلة جرائمهم النكراء الشيطانية وحقيقتهم با
ران              ذآر ای ة ، ونخص بال د أن     .. ان دول الجوار للعراق الحبيب تتحمل المسؤولية آامل ا نری ال من منطلق آونن

ة ا                     ة العربي ى أحضان األم ه ال ه وعودت د      ینال شعبنا العربي في األحواز حقه في استعادة حریت ا نؤآ دة لكنن لمجي
ران وشعوبها                         ي تشهدها ای ة الت ا من األزم ين مفتوحة وانطالق بأنه طالما بقت حدود العراق مع هذا الجار اللع

اد           التي ترید الحریة من العبودیة الفارسية        دافع ابع راق ب ى الع ة تصدیر االرهاب ال ة الخبيث ذه الحكوم اول ه تح
 .النظر عن ممارساتها القمعية بحق شعوبها التي ترید االستقالل 

 
راق                          ة بحق أشقائنا شعب الع ذه الممارسات الالأخالقي دین بشدة ه ي ت وطني األحوازي الت ان حرآة التحریر ال

حوازیين العرب النجباء داخل أرضنا المحتلة ابالغ قيادتهم عبر البرید      الحبيب تحذر في الوقت نفسه بأن على األ       
االبالغ عن اي شرذمة           ومي ب ا الق دورنا بواجبن وم ب األلكتروني عن أي متسلل یأتي للعراق من جهة الشرق لنق

 . تحاول المساس بشعب العراق األشم
 :ونوجه توجيهات المناضل خزعل الهاشمي الى آل من 

 .أبو حافظ الطائي  ـ المناضل 1
  ـ المناضل ابن األحواز البروایة 2
  ـ ابن الزبيدي3
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٭٭٭ 

  ـ النقي األسدي 4
 

ذلك             ة ب ادة المرآزی الغ القي العراق شرا واب د ب ات من یری . ومن داخل أرضنا المحتلة التحرك فورا لرصد تحرآ
ة     علما بأن آافة المعلومات ستعامل بسریة تامة وسنقوم بدورنا وبطرقنا الخاصة             الغ الجهات الرسمية األمني اب

 .العراقية باألمر 
 

ل نعزي أنفسنا أوال                     ذا المصاب الجل راق الحبيب وأسر الشهداء به في الوقت الذي نعزي فيه أشقائنا شعب الع
 .ألن المصاب مصاب شعب األحواز العربي 

 
م اسرهم الصبر والسلوان                 ه واله دیر         تغمد اهللا شهداء هذا الحادث االرهابي واسع رحمت ي الق  ، ونسأل اهللا العل

 .الشفاء العاجل للمصابين 
 .حسبنا اهللا ونعم الوآيل 

 
 
 

                                                                نصار الشيخ خزعل
                                                              رئيس مفوضية الخارجية

   
 
 
 
 
 
 


