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 صدق اهللا العظيم  – واهللا اعلم باعدائكم وآفى باهللا وليا وآفى باهللا نصيرا
 

 حرآة التحریر الوطني األحوازيعن بيان سياسي صادر
  البریطانية على العراق–حول الحرب االمریكية 

 
   المجاهدایها الشعب العربي األحوازي

 یا أمة العرب المجيدة
 

ي من        ان ما یتع   رض له االشقاء في القطر العراقي من حرب ال تستند الى شرعية دولية وتفتقر الى تفویض دول
ر شرعية من حيث              ررة       ياالمم المتحدة ، تعد هذه الحرب غي ر مب ة وغي ا القانوني رار    ، اته اقض وق ا تتن  حيث انه

هذا القرار  ولم یتضمن   ،  راق   الذي یستوجب انهاء اسلحة الدمار الشامل في الع        1441 مجلس االمن الدولي رقم   
 .، في حين قيادة العراق تعاملت ایجابيا في تطبيقه اي موافقة بأعالن الحرب على العراق الدولي 

 
بمنح الرئيس العراقي صدام حسين مهلة بمغادرة العراق هي سابقة       جورج بوش   آما ان قرار الرئيس االمریكي      

ات السياسية                    خطيرة في العالقات الدولية وبروتوآوالتها لم      ى العالق الءا عل ل ، ستكون ب الم من قب  یشهدها الع
 .التي تحكم عالقات دول العالم في المستقبل 
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ا حزین        –بتوقيت العاصمة العراقية     د آانت وستبقى یوم ا مخجال بحق       بغداد ، فق ى العرب ، ویوم ا عل ا ومؤلم
ه وتفتيت  يض اسالمة ارتهدید تحطيم سيادته و  واالنسانية عندما تكون الحرب غایتها وهدفها وهمها احتالل بلدا          

دمير ا ة وت ه الوطني تيالءقتصاده ووحدت هاالس ى ثروات ل اعضاء   عل ه وقت ر اهل ن غي ه م ا علي  وتنصيب حكام
، ، تحقيقا لهدف امریكي اسرائيلي مكشوف للشعب العربي اء استقالله الوطني وانهحكومته الشرعية ورئيسها    

، وتنصيب نظاما ضعيفا  وهو السيطرة على نفط العراق ونهبه وتدمير القوة العسكریة العراقية وقيادته الوطنية             
 .وال یقوى على القيام حتى بمسؤولياته تجاه شعبه شكل تهدیدا للكيان االسرائيلي ال ی
 

ة                  فالحرب التي تقودها امریكا وبریطانيا بالتحالف مع بعض دول عربية واجنبية ستقود المنطقة الى نتائج مظلم
دتنا االسالمية   افى وعقي رب وتتن ات الع ق وتطلع ة ال تتف ة س، ووظالم ى تجر المنطق ذه ال وي ، فه تنقع دم مس

 .الحرب ال تستند الى المسؤولية الدولية واعرافها 
 

ا مارست            من هنا نطالب   راق ، آم اه الع م ومسؤولياتهم تج  االمم المتحدة ومجلس االمن الدولي بممارسة دوره
ر        1990 من آب     2 في    العراقي للكویت  جتياحتجاه اال  هاتلك المؤسسات دورها ومسؤوليات     ، انتهى االمر بتحری

ا   ة له يادة الوطني ادة الس ت واع دولتين  الكوی ين ال دود ب م الح ع رس توج.م ا یس ن هن دة  م م المتح ى االم ب عل
رارات تصف     ،   وسيادتهفي حمایة العراق    ذاتها  ومجلس االمن اتخاذ القرارات الالزمة       ى   ثم اصدار ق  الحرب عل

دمرة  و  ،شؤون بلدا عضوا في االمم المتحدةالعراق بالعدوان وتدخل سافر في    العمل على ایقاف هذه الحرب الم
ودا     لمستقبل العراق وشعبه    دو منقوص   والتي ستكبله بقي ة    یغ ومصالحه  ووجوده  في مصيره    السيادة الوطني

 . واقتصاده وآيانه السياسي
 

زم   قرارات  أتخاذبعقد قمة عربية عاجلة هدفها      جامعة الدول العربية    نطالب  اننا  آما   دفاع تطبيق  اعضاءها ب تل  ال
ة  الى جانبوالوقوف  الذي ینص عليها ميثاق الجامعة       المشترك   العربي  العراق في التصدي الى الحرب االمریكي

 . البریطانية –
 

 ..) الفارسي (  االحتالل االجنبي ع من خبرتنا مقولهاآلمة للتاریخ وللعراقيين ن
كل بجنبي ، والوطنيون یدافعون عن سيادته ومستقبله       والتبعية لأل فالعراق اليوم یترنح بين االستقالل واالحتالل       

د  دي وجل ي  ی ومعارضون، صبر وتح ة لالجنب ا عبودی ة ثمنه ى حری ون ال و، تطلع راق تحت عووق دهم الع  بل
دهم     ،  ال یعلمها اال اهللا ، سيدرآون عاقبتها عند فوات اآلوان           السيطرة االجنبية لمدى     وسيدفعون ثمن استقالل بل

 .عبيد  حتى یعودوا احرارا ال تجري آأنهار الدجلة والفراتمجددا دماءا 
 

  لك السالم من اهللا .. یا عراق
  یا عراق .. واهللا یحفظك

 واهللا أآبر والمجد لالمة والعزة للعروبة واالسالم
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