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 من عمق العراق نتحدى
 على مسؤوليتي

 الحلقة الثانية
 

 نصار أحمد آل الشيخ خزعل اليوسف المرداو : بقلم 
 

ر األحواز                  ة لتحري ادة الجبهة العربي عمالقة حرآة التحرير الوطني األحوازي ، وقي
 .الشرعية اتخذت قرارا باجماع جماهير شعب األحواز في الوحدة االندماجية 

  .ال يفقهون..  عمٌيٌ .. بكم.. يراني صُممرتزقة النظام اال
 تاريخ األحواز العربي    يحاولون تشويه  فرسان حرآة التحرير الوطني األحوازي سيخرسون من      

  .بالوثائقونضاله 
ر صفحات االنترنيت                  الذي يعرف حقائق عن خونة من بائعي الضمير ال ينشرها عب

أن امرهم انكشف           ل يتحقق من األمر ويتعامل مع           ب .. لتنبيه المخابرات االيرانية ب
ة         ورة األحوازي ن الث ة ام ائل حماي اذ وس ة التخ رية تام ألة بس راق ، المس  ، والع

ر                     دول أآث ك ال ا تل ة تعرفه دابير امني اذ ت والكويت ، والمملكة العربية السعودية التخ
  .، وبطرق معروفةمن ابو الخصائل الحميدة 

ران ان              ار اي دة اخب و الخصائل الحمي ك العناصر آشفت ويرجوهم        هٌم اب تل
وازيين   رفاء األح ض الش ورة بع ويه ص و تش اني ه دف ث دالهم ، وه اب

 .وعشائرنا العربية األصيلة 
ماء امهم    أس تم اته ة ي نا المحتل ل ارض ة داخ ل عربي ائر وحمائ اء عش  البن

ة   ابرات ايراني أنهم عناصر مخ واز   ب ي األح ة ف ا العربي ل ترضى قبائلن فه
و           ؟ئر  تشويه صورة هذه العشا     والغريب ان الذي ينشر هذه األسماء هو اب

 ) !!! آما آانت تلقبه االطالعات االيرانية ( الخصائل الحميدة 
 .اسرار بالوثائق تكشفها حرآة التحرير الوطني األحوازي ألول مرة 

ة   اثناءمن الذي اوقع المناضل فوزي الفيصلي بقفص األسر           محاول
ة خال اسماع صوت شعب األحواز العربي      ة   ل عملي  السفارة االيراني

  وفي اي شقة آان يتم االجتماع للتخطيط للعملية بلندن ؟
 وآيف تم اخراج من اوشى بالمناضلين من لندن ؟

 من هو ضابط المخابرات العراقي فوزي ومن آشف اسمه للمخابرات البريطانية ؟
 غداد ؟من الذي أوهم المخابرات العراقية باحضار ابو الخصائل الحميدة الى ب

كن  ف س دة  آي ائل الحمي و الخص راء   اب دق الحم ي فن داد ف ابرات   ببغ يافة المخ  بض
 العراقية وأين سكن بعدها ؟

م                     راق مع األردن ، وآ ل نقطة حدود الع آيف اوقف ابو الخصائل الحميدة في طريبي
ة       اخراج              قبض من المخابرات العراقي ه ب م السماح ل ابرات وت م اتصل بمكتب المخ ث

 ات ؟الوف الدوالر
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ر األحواز من                    ة لتحري ادة الجبهة العربي وريط قي آيف حاول ابو الخصائل الحميدة ت
 أجل القضاء على العمل األحوازي واألحوازيون المقيمون في العراق ؟

م    ابو الخصائل الحميدة ب   آيف اتصل    ة       3مكتب رق ابرات العراقي ابع للمخ  الت
ه      وآ ) فالح فاضل    (  ابو سيف  وآيف تحدث مع  في طريبل    يف تم السماح ل

 باخراج تلك األموال ؟
 صور ووثائق تنطق ؟

ن       ه م دفاع عن امي لل ين مح وزي الفيصلي لتعي اء المناضل ف لم بعض اقرب م تس آ
ر          ة لتحري ة العربي ن الجبه ررا م ان مق م آ واز ، وآ ر األح ة لتحري ة العربي الجبه

 .األحواز شهريا للمناضل األسير فوزي ومن آان يضع األموال بجيوبه 
ـ نصار                    دة ل و الخصائل الحمي ائق اب دي وث آيف سلم الشهيد قاسم نعمة الب

ان   الشيخ خزعل التي      ة            آ ابرات العراقي دة للمخ و الخصائل الحمي ا اب يكتبه
و                 ين اب ويبعثها لمكتب حرآات التحرر العربية ومن هي صباح الوسيطة ب

 الخصائل الحميدة والمخابرات العراقية ؟
ا            ابو الخصائل الحميدة آان      ه في اوروب يكتب عن آل أحوازي ال يتعامل مع

 .بأنه عميل 
 .قلنا الوثائق معنا

اف ، وجاهدت                 ة الكف دنا نعيش حال األخ صباح الموسوي زار العراق ووج
م              ديان ، وعرف وضعنا ، وآ قيادة الجبهة لدفع تكاليف فندق فلسطين مري

ذآر نهر دج              ...  علينا   تألم ه يت د ان ة ال ب رآم الحقيق ا      سلوه يخب ة وآيف آن ل
 .نجلس في المقاهي المطلة على نهر دجلة وال بد انه حن لها 

واز  ر األح ة لتحري ة العربي ال الجبه دل ح اذا تب ى لم من الوضع السيء ال
ادة   اب القي د انتخ واز بع ة األح ة مجل ادة طباع ؤتمرات واع ور الم حض
ا وطلبن               ا الشرعية األخيرة التي نشرت عبر شبكة األحواز لألنترنيت وقته

 .اعادة بثها 
ة مسيرة                 ة ويحاولون عرقل لم يعترض البعض اآلن عن الوحدة االندماجي

 الثورة العربية األحوازية ؟
وث     ان لي ف آ رف آي رة ويع رف تفاصيل آثي اج يع ؤاد الح دآتور ف األخ ال

 .الجبهة يتحدثون في المؤتمرات 
ى عل                   م   م ؟ هل مصلحة الشعب العربي األحوازي أهم أم االختالف والصراع عل  وآ

ا من             ... تبدلت اعالم لدول عربية وغير عربية        ة دفع زرع الفتن أم هي مجرد حجج ل
 !!!المخابرات االيرانية 

واز الشرعية    ر األح ة لتحري ة العربي م الجبه دعون انه ن ي ات م سننشر بعض بيان
ق           بعض ش اول ال ف يح ي آي عبنا العرب وازي وش ي األح واطن العرب ع الم وليراج

  :!!!خطاء االمالئية وطريقة الطباعة وراجعوا اال.. .ازية صفوف الثورة األحو
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رجال  الجبهه العربيه لتحرير االحواز بين صفوف الشعب لتنظيم برامج الجزيزة 
 عن معاناة ابنا شعبهم

 
تصور من , و تداعياتها وانعكاسها على االحواز وعلى االحوازيين  بعد سقوط بغداد

حواز وقيادتها الحقيقيه المناضله الوطنيه قد اثر تصور بان الجهة العربيه لتحرير اال
هذه الحدث على هيكليتها او على قواعدها  او على تنظيمها آما تصور من تصور 

العكر  من الذين تسللوا الى مواقع في قيادتها بسبب من صيادي السمك في الماء 
فترة التي ظروف وضغوط يعرفها آل الشرفاء من مناضليها ضنا منهم انهم في هذه ال

اعتبرتها القياده المناضله للجبهه بانها فتره اعادة تنظيم وترتيب ستراتيجيه عمل 
جديده وتغيير رواسب االخطاء التي ملئت على برامج عملها خارج ارادة قيادتها بان 

الساحة قد خلت لهم بحثا عن معالجة عقدة النقص والمذله التي آانوا يعانون منها 
طفيليين عاى الجبهة فسرحوا ومرحوا وشوهوا ولكن آانت قيادة النهم اساسا آانوا 

الجبهه ترى وتراقب ضمن ما آانت قيادتها الشريفه المناضله تدرس وتخطط وآانت 
في مرحله نقل ساحة عملها الى الداخل لترتيب ما طراء من ارتباك على عملها 

الخرق من ولغرض الخروج بخطط مدروسه ال تسمح االخطاء وآذلك الوقايه من 
قبل االعداء آما وانها اتخذت هذه الفتره فرصة مناسبه لتكتشف عن العناصر التي 

دستها اجهزة العدو في صفوفها وهللا الحمد توصلنا الى النتائج المطلوبه وها هم اليوم 
 قيادي الجبهه العربيه في الداخل وفي المهجر ينجز ون المهام النضاليه آما وان

ره العمل االعالمي لقناه الجزيزه البطله  في داخل االحواز دورهم المثمر في ادا
ومحاوله آادر الجزبزه البطل بكسر الطوق التي آان للنظام االيراني يتصوره بانه 
طوق حديدي ها قد انكسر ومن هنا نزف اليكم بشرى من داخل ارضنا الطيبه من 

مسجل والآننا داخل صفوف اهلنا بان ماعرض من تفاصيل هو جزء بسيط مما سمع 
حريصون على اخوتنا في الجزيزه وال تريد الضغط عليهم ببث آل ما حدث النه 

يمكن ان يؤثر على نجاح عملهم االعالمي الشريف االنساني القومي آما وان الخطوة 
  هذه التي اقدمت عليها قناة الجزيزه بحق تستحق التقدير

عاهدآم بان اخوانكم في ومن هنا ومن داخل ارضكم وبين صفوف شعبكم البطل ن
الجبهه العربيه وقيادتها المناضله آانوا على راس العمل يشرفون وينسقون اال خراج 

والترتيب للبرامج وآانوا يثيرون الحماس باسلوب هاديء دون الكشف وبحق انهم 
اثبتوا بانهم قياده تاريخيه استفادة من الماضي وسوف تالحظون االنجازات والعمل 

حواز دون االمالئات من الغير وآما وان الصفوف قد طهرت من النضالي اال
العناصر الدخيله المتاجره  آما وتعلن قيادة الجبهه لشكرها وتقديرها لكل المسميات 
السياسيه االحوازيه في المهجر التي حافظت على بقاء العلم االحوازي التي رفعتة 

لوان االحمر واالبيض واالسود وفي وسطه النجمه قياده الجبهه اي العلم ذات اال
 النه بحقق تعبير نضالي مخلص على وحدة النضال وصدق النضال محاطه بدائر

بعض النظر عن اسلوب العمل لتحقيق االهداف آما وان الجبهه تعلن استعدادها 
بالتعاون مع آافة فصائل الثوره االحوازيه غلى اساس المصلحه الوطنيه وتحقيق 

هداف آما وانه جاده في تحقيق حوار جاد منطقيا بعيدا عن الشعارات الرنانه اال
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والخاويه بل تبحث عن حوار يعطي الحلول الفعليه منسجم مع معطيات المرحله بعيدا 
عن التزمت وعن االنفراد بالقرارات وسبل العمل الكفيله بتحقبق الحد االدنى من 

ح المسلح الذي حمل على برنامجنا السياسي باالعتبار ان الكفا ماخذيناهداف شعبنا 
والذي عملنا به لم يصلنا الى النتائج المطلوبه بل آلفنا الثمن في اعطى خسائر ال 

مببر لها واننا منذا اليوم نعتبر الكفاح المسلح هو وسيله للدفاع عن النفس عند الحاجه 
تعديل آل ما يجب وليس مبدا ثابت في عملنا من اجل تحرير ارضنا وشعبنا  آما تم 

تعديله في النطام الداخلي والبرنامج السياسي آما تم طرد العناصر الدخيله من 
 الذي ال يتعدى آم مقال آاذب نشر صفوف قيادتها من الذين آانوا يتفاخرون بناضلهم

في صحيفه او صحيفتين ظانين ان  هذه التفاهات ستعتبر على مناضلي الجبهه آما 
 امين عامها السابق ابا هبهللجبهه قررت ان يكون االخ المناضل ان القيادة الجديده 

 مسؤل لجنة المناضل ابو محمد الفيصليان يكون امين عامها الحالي وان يكون االخ 
العالقات الخارجيه وممثلها في امريكا واوروبا آما ونعلن ان آافة الخطوات  

ي سارية المفعول وآما  هابو هبهوالقرارا ت التي اتخذت من قبل االخ المناضل 
نعاهد جماهير شعبنا وآافة اخوتنا في االحزاب والحرآات والتجمعات االحوازيه 

االخرىباننا على االستعداد التام للحوار من اجل تحقيق وحدة احوازيه من قبل 
 الجميع

 
عاشت العروية وعاشت االحواز حره عربيه عاشت اخوتنا مع آل المناضلين        

           وآفاح حتى التحرير االحوازيين في المهجرالشرفاء من 
 
 ...هذا أحد البيانات  

 .تعمدنا وضع األلوان .. لنا تعليق 
ه               • هل من الشرف العربي أن يقول سقوط بغداد ؟؟ اليس الواجب علي

ا                  ة قالت عنه ات المتحدة األمريكي ى الوالي ان يقول احتالل ؟؟؟؟  حت
 !!!احتالل يالفرحة الفرس الخائبين 

من هو صاحب مآت الدونمات في قاطع الدجيلي في الكوت ، وآيف      •
اجين           آان   ائق   ( يتعامل مع األحوازيين من الفالحين المحت ا الوث قلن
ة               ) معنا   ازدا مع الشهيد قاسم نعم ماذا عمل غير اللف بالسيارة الم
ا  ال ر الم ان يتحس م آ هيد قاس دري والش ام  ب ا الع ف امينه ى موق  عل

لمنا ال  اذا س ي       ولم ائق األراض راق وث تالل الع ل اح م قب هيد قاس ش
ه                 د هللا ان ام السابق والحم ين الع الزراعية وخرائط مواقع السيد األم

ن حصص شهدائنا             اذا   .!!!اعترف بأنه األمين العام السابق وأي  ولم
اب   م خني كين هاش الح المس ت الف وازي ( بع م ) األح ن الهواش م

 .اء الخاقاني موجود ثم ان األخ ضي. وتسلمت األموال وسافرت 
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و غبيش                   • ه من الب ون أن ول لألحوازي ان يق ذي آ و آعب     ( من ال ) بن
اري ؟؟؟  ت بج و من بي ارة مشاري وأخرى بشاري وه من !!! ( ت

 ) .آان بيته من زجاج ال يرمي الناس بالحجارة 
داخلي           • ام ال ام السابق المنهاج السياسي والنظ ين الع ر األم لم لم يغي

ة            للجبهة اثناء وجوده     ا مع القضية األحوازي ا نحن وتعاملن آما فعلن
ة      ابرات العراقي ى المخ ا حت ة ومنعن ة بحت ية احوازي ا قض باعتباره

ؤوننا    ي ش دخل ف ى     .. الت دينا وحت ؤتمرات وتح رك الم ا معت ودخلن
انسحبنا من مؤتمر ناسيو بحضور األخ سعد قاسم حمودي والسيد              

ي   واز ف ة األح ع آلم اولوا من دما ح ز عن ارق عزي ة ط ؤتمر بحج الم
ة                 ر خارجي ز وزي ال السيد طارق عزي وجود وفد ايراني بالمؤتمر فق

د  الحرف الواح ا وب راق وقته داد ( الع ي ببغ د ايران ة !! وف ى آلم تلق
ه   ت ب ي ات ة الت ى المنذري ي ال د االيران ود الوف واز ويع ى ) األح والق
ام الجبهة                 ين ع ة األحواز أم اد  .. الشهيد على هادي عدنان آلم وع

ا الو ى ادراجه خائب ي ال د االيران رأس الجلسة ..ف ان يت  بالمناسبة آ
ادي   ى ه دل اسم الشهيد عل ر اسمي ب د السوداني الشقيق وذآ الوف
م ان   ر رغ دلت األم ة وع ى المنص ت ال وي ورآض دنان الموس ع

قلت له بل القها    .. الشهيد علي هادي عدنان قال لي القي انت الكلمة          
 .انت أخي 

   . التفقه باللغة العربية الحظوا... ماخدين  •
ان         لـ سؤال هنا    ليالحمد هللا    •  ابو محمد الفيصلي ماذا عملتم معي بعم

اب            ) .. األردن  (  اء والكت اد األدب هل تتذآر ندوة األحواز في مقر اتح
ادر      !!! األردنيين ، ولم تحضرها      ذآر به هل الخوف منعك      ... هل تت

اد...  ى شقة به رك آيف سافرت وحظرت ال د هل اذآ ر بصحبة اح
األخوة الفلسطينيين ومعك دوالرات اسيرنا فوزي المخصصة للدفاع        

ا            ة       !!عنه واخراجه من السجن وسافرت به  حضرت الساعة الثالث
رك   را اذآ ذآرى   ( فج ت ال ذآر ان نفع وراتكم  )ف تروا ع .  اس

  ستتفاجئون بوثائق 
ان  • ان اال االحس زاء اآلحس ل ج ون ( ه راق واآلن تقول احتضنكم الع

         نه ما تشاؤون هل هذا هو الوفاء ؟؟؟ ع
ا ال نكشف                  • راق ودعون ربتم من الع نعم لنا الحق أن نتفاخر فعندما ه

ة األوراق  ؤوليتي( آاف ى مس ة ان  )وعل ائق الدامغ  وبالوث
 تذآرون من اعانكم بسوء هل        ...هروبكم في زمن آنتم فيه مترفون     

 .ابو ياسر وابو العال هذا هو الوفاء ألبو سيف والشهيد ابو محمد و
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ة    • ى روح زوج يم عل ذي اق زاء ال ى مجلس الع ا ال دما ذهبن ذآر عن ت
 !!! .برزان التكريتي في قاعة الخلد هل آان هذا تملقا 

وافهموا قصدنا    بالمناسبة ابو سيف وابو ياسر وابو العال بألف خير         •
 .)شلونكم هسه زينين ( آذلك األخ طالل وأآرم 

ا  • كم أم ى انفس رفكم اضحكوا عل واهللا يع عبنا ف ى ش رتم   عل م ذآ م ل  ث
 . قة اموالهم ايضا ؟؟رشعبنا في المهجر فقط هل تريدون س

ة          ا       سابقة  اما من بث عنا بيانات تقول اننا مخابرات عراقي  أو من اتهمن
 ....بأننا حزب دعوة واال آيف نعمل هنا نقول لهم 

ريحات    معوا تص ولكم واس وا عق رراجع ازم وزي ي ح دفاع العراق   ال
راق  ي الع ي ف دخل االيران اء ... الشعالن حول الت ات الق وا عملي وراجع

ون الشعب العراقي بحجة               ذين يقتل رانيين ال القبض على المجرمين االي
اهدوا تصريحات  تمعوا وش ة واس ة ويشوهون صورة المقاوم المقاوم

ابيين  ات االره ة  واعتراف ر الداخلي ب وزي الح النقي رس ف دها الف عن
وعلى اتصال   ) قلنا لكم في الحلقة األولى نحن هنا         ( .. تعرفون الحقيقة 

ا           مباشر مع شعبنا     ات آم ا ونتصل بالغاني وال نتسكع في شوارع اوروب
 !!!!تفعلون هل عرفتم قصدنا 
تم سياسيون        ال الخسيسة            .. هل فعال ان ذه األعم م به دون انك وهل تعتق

 .تستطيعون قتلنا على يد األمريكان أو الفرس 
دة               سنكلف أخين  ة ببث صور جدي ا سيد طاهر آل سيد نعم ا ورفيق دربن

ى        رى   يأقراص ل  مع اشرطة فيديو مسجلة عل ة لي ع  زري ه      الجمي أم عين  ب
داد  ان ع وارع بغ ي ش ير اآلن ف ن نس ا ونح اتين اهللا ترعان   والمحافظ

ة اهللا ا  أوالبحماي ائرنا تحمين ا عش د تجوالن لحون   وعن بة مس  وبالمناس
دا             وسنرسلها حال تحويله    ..... ة ج ا حديث ى سكنر ألنه اء     ...ا ال ى لق ال

  .مع الحلقة الثالثة
دء    ت الب واز لألنترني بكة األح رارا بالسماح لش د اتخذت ق ذا فق د ه وبع

تقبل  واز الماضي الحاضر المس اب األح ر آت ر بنش وق النش ى حق  وتبق
واز    بكة األح ط لش ماح فق ف والس ة للمؤل ع محفوظ ع والطب والتوزي

ت ودار المح ة لألنترني تراتيجية األحوازي رة للدراسات والبحوث االس م
ة دعوى                 ا المناضل سيد طاهر باقام حق بثها باألنترنيت وسنكلف أخين

تاب  الك ون أو ينشر  ون يقتبس  او شبكة او هيئات    قضائية ضد اي شخص   
ا شبكة األحواز               باستثناء شبكة األحواز ودار المحمرة التي نوهت عنه

 .وموقعها 
  


