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٭٭٭ 

   2005 / 3 / 8: التاريخ 

    200538: الرقم    

  
  نداء عاجل
  يمين في العراق الشقيققالى قرة عيننا شعبنا العربي األحوازي الم

 
 

ابناء األحواز في العراق یا   
 

ة    واختلطت فيها مقاومة االحتالل      التي یشهدها العراق الشقيق      الراهنة ظل الظروف    في ة  عمليات ارهابي مجهول
ي                    ة والت ة المتحالف وات االجنبي ال نستبعدها ان تكون المخابرات االیرانية وراءها بهدف بقاء العراق مستنقع للق

ي                للنظام االیراني    تشكل تهدیدا مباشرا   ات الت ك العملي واطن      ، فأیران ال تخلو اصابعها من تل اة الم ستهدف حي ت
  .بل تستهدف شعب العراق الشقيق ... أو تلميذ مدرسة  آهل أو شاب والعراقي ، وال تفرق بين امرأة أ

 
   .متههيب بكافة ابناء شعبنا المتواجد في العراق التوجه الى مقر االقامة لتحدید مكان اقامن
 

تعدادها      وازي اس وطني األح ر ال ة التحری ن حرآ ا تعل ضانآم ن    بأحت وازي م ي األح شعب العرب ا ال رة عينن  ق
  .والقوانين العراقية السائدة اآلن المقيمين في العراق وحسب الشروط 

 
ان حرآة التحریر الوطني األحوازي وهي تتخذ هذه الخطوة تهدف من ورائها حمایة المواطن األحوازي من 

  - :مغبة تعرضهم ألي اشكال قانوني تحت هذه الظروف
  

و                    .1 اد خالل الع ذي ع اء شعبنا ال ة   تستثني حرآة التحریر الوطني األحوازي قرة عيننا من ابن دة الطوعي
  .آون أن اسماؤهم مسجلة في دائرة الهجرة 

د      .2 ة بع واز العربي ى األح ادوا ال ذن ع وازیين ال وازي بعض األح وطني األح ر ال ة التحری ستثني حرآ ت
  .بعد أن توجهوا الى الحدود خشية الحرب  م 2003) ابریل (  نيسان 9االحتالل في 

حمایة مواطنينا المقيمين في العراق وتقدیم التسهيالت   تسعى الى    الوطني األحوازي    ران حرآة التحری   .3
 .لهم  الممكنة

   
 :وان حرآة التحریر الوطني األحوازي ، وهي ترفع هذا النداء تنبه الى ما یلي 

  
  اق حيث سيتعرض الى طائلة القانونعلى آافة ابناء شعبنا العربي األحوازي عدم الدخول متسلال الى العر

  ) .ء قانون الطواري( 
  

يل   ي أص عبنا شعب عرب م ان ش ن نعل ات ،نح ارة العتب صد زی نهم یق بعض م رف أن ال ي النجف  نع ة ف  المقدس
ة               وآربالء ، لكن   ة رغب ي حال واطن أحوازي     حرصا عليهم وعلى سالمتهم نرجو ف ى األراضي    اي م دخول ال  ال

  .دولة في العالم فق قوانين العراق الشقيق  شأنه شأن دخوله الى اي والعراقية الدخول بالطرق الشرعية ، و
  

دیم  على استعداد  في العراق الحرآة ممثلية  فان  حصوله على التأشيرة    حوازي  األمواطن  ال تمكنعدم  في حال    تق
راق      دعلى تأشيرة   في الحصول   المتاحة  المساعدة   ي            خول اصولية للع ا ف ة المعمول به ووفق االجراءات االمني

  . هذا القطر العربي
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٭٭٭ 

  
ات االرهاب          في الوقت    .4 شدة عملي ستنكر ب وطني األحوازي ت ر ال الذي نبث هذا النداء فان حرآة التحری

ا  وم به ي تق اتالت ة جه ى مجهول راق ال ال ي الع ي ، وزعزعة األمن ف واطن العراق ل الم ستهدف قت  ت
  .مقاومة االحتالل 

  
سلة     ان الحادث االرهابي الذي حدث صباح اليوم أمام مبنى وزارة الزراعة وأحد الفنا       ا هي اال سل ة م دق العراقي

اضافة الى حادث تفخيخ سيارة اخرى امام مستشفى الفرات    ، وهذا الحادث    جرائم ترتكب بحق المواطن العراقي      
راق                          ل شعب الع ات قت ة من حلق ، والتي راح ضحيتها عدد آبير من المواطنين العراقيين األبریاء ما هي اال حلق

  . ت جهادیةالشقيق ، وهي ليست عمليا
  

شقيق ممن   وبدورنا تتقدم حرآة التحریر الوطني األحوازي بأحر التعازي الى اسر الشهداء من شعب الع             راق ال
  .مجهولة على ایدي عصابات ارهابية سقطوا غدرا 

  
   : حرآة التحریر الوطني األحوازيان آما 

  
احوازي غير مسجل في دائرة االقامة في القطر         مسؤوليتها عن اي     تخليفي العراق   ان ممثليتها   تعلن   .5

سجيل                     م بت م یق العراقي الشقيق آما تعلن الحرآة عدم استعدادها باستغالل الهویات القدیمة ، أو ممن ل
  .اسمه في دائرة الهجرة 

هم ليسوا ممن ال تتحمل حرآة التحریر الوطني األحوازي مسؤولية حتى المسجلين في دائرة الهجرة  .6
 .مسجلين لدي ممثلية حرآة التحریر الوطني األحوازي في العراق 

على األحوازیين الراغبين باالستفسار مراجعة األخ نصار الشيخ خزعل ممثل حرآة التحریر الوطني  .7
   العراق- بغداد 7713326االتصال  هاتف – األحوازي في العراق وعضو قيادتها المرآزیة

  
   ابية عربيةاألحواز حرةعاشت 
  العراق الشقيقعاش 

  فلسطين قلب العرب النابضعاشت 
  
  م2005) مارس (  آذار 8
  

 
 


