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 حول رسالة حزب النهضة األحوازي المنشورة
 اضلةنالم)) الكادر((على صفحة 

 
 باقر الصراف

 
  . ..وبعد ،لها تحيات آفاحية ال حدود :المناضل)) الكادر((السادة في موقع      

 
د 1     ـ لق رتـ وطني   نش الف ال ى التح ة إل الة الموجه ي،م الرس زب النهضة  العراق ل ح ن قب ة م  الموجه

اجم عن        شخصي، وعما إذا آان تصرفه      أعضائه، حول إجتهاد أحد     ،األحوازي ة  أو موقف ن  سياسية   رؤی

ا                 التوضيح،  بالنسبة للتحالف یستطيع      .للتحالف ر عنه ة بالصيغ الرسمية التي یعب ه معلن  بإسمه،  إن مواقف

ة   اضلين   نجب األمر سؤال التحالف عن آل تصرفات الم            وولكن هل ی   تهم ؟ مجرد        حول آيفي  طرح رؤی

 ! .ي في العمل التحالفي المشترك بؤال نابع عن طبيعة العمل الحزس

 
اد سياسي     2     ة      ـ إنَّ اإلعتراض الذي سجله الحزب هو اآلخر إجته نرجو أْن تصوبه التطورات العملي

دة               القادمة، وى ع اب إحت ة لكت ك المقدم ا في تل د قلن ه الشعب العربي األحوازي      فصول،  فلق ا یواجه  أّن م

ي،  ینبغي مراعاة الهدف      دقيقة،ية  لحظة تاریخ  ذي یعمل في سبيل                 المرحل ة المجتمع العربي ال  وهو إقام

 .الخاصة  اإلستقاللية على طریق حق تقریر المصير واإلستقالل وإقامة حياته السياسيةالوطنية،ذاته 

 
اب هو إج       (( ـ وإعتبرنا آراءنا السياسية التي     3    ذا الكت اد فكري   وردت في الدراسات التي ضمها ه ته

اء،  جدیر بالمالحظة والتصویب والتعميق        أخرى،وسياسي ضمن إجتهادات     أ یتضمن     ی  فرأ واإلغن ي خط

 مدجلين،صادقين غير    إمتثاليين، فلنكن مبادرین غير     الخطأ، ورأي غيري صحيح ینطوي على       الصحيح،

د  ن وراء القص ب،اتني أْن فو)) واهللا م م   أآت بي اهللا ونع ل،حس ر  الوآي نًا نش ة   وحس ع الدراس ي الموق الت

ع،  التي ترصد مقدمة للكتاب :آـسطرتها  بعض    الواق ه   حيث ینشط ال ة  وفق رؤیت د  ـ  الذاتي ا أعتق   ـ آم

 یمكن    التي المنطقة، النظر السياسيتين الباحثتين عن مستقبل        وهي ترصد وجهتي   السياسية،لترویج رؤیته   

 .من دون حساسيات ومسبقات وقراءة ذاتية مراجعتهما
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ة وطابع        ،))األحوازیةلكتاب حول القضية     ((:مقدمةـ أنطلق في دراستي التي تعد        4    وم العولم  من مفه

ْن إتعض   السياسية، وتشكل حتى أفعالهم اآلخرین،التي تحدد فيها أمریكا آل تصرفات     العصر،  والعاقل َم

د      حزب   ولكن السيد الناطق باسم    واضحة،حيث التجربة الوطنية العراقية     بدروس غيره    ه  النهضة ق  تملكت

ال      ذاتي للدرجة التي       آتلة من اإلنفع ه المناقش    ال ـ غيبت عن بعض الظواهر        ـ ة ل ـية، ة الهادئ  ویمكن   السـياس

راء وعية  ةق ك بموض ة تل أّني، المقدم ف  وت واطن ليكتش ي،الم ه   العرب ى وج ریم عل وازي الك واألح

ار        وفي أیة حال الأعتقد، ا آماإلستباقية،آفاق الدراسة   الخصوص، ة هي المعي ار مجرد مقدم یجوز إعتب

ع           م  يالكلي في المناقشة والتقي      ام الجمي رأي سياسي مطروح أم ألخ            ! ل ان ل ذي آ اب ال ي للكت ویم الكل والتق

  .أعتقد آما الصادقة، الحسية والمعلومات الوقائع السویدي اإلسهام الجلي في رفده بلعاد

 
وطن   فيما الشعب بالحزب،القضية األحوازیة  ه،بإسم ـ لقد إختزل حزب النهضة وَمْن ینطق  5     هو  وال

الوطن األحوازي والشعب العربي في األحواز هو القضية             الجزئية، والحزب هو القضية     الكلية،القضية  

ار        ومستقبلهما، الكلية، ا معي ـبة، ولكل منهم المفكرین، ال یليق    و للمحاس ایيس      ب ط مق ا،  خل ى   محاآمتهم  عل

ة أو   متسرعة،أرضية   ى آل                 سياسية،   فكری ویم الموضوعي تتطلب اإلطالع عل ة والتق ة النقدی  والمراجع

واهر  ة،الظ ير     المجتمعي زء یس اب بج ي الكت همت ف د أس ا، وق وغر  منه يف بيل ق بتوص ع اف تتعل ي للواق

 .األحوازياإلجتماعي 

 
ذلك،  والكتاب آله المقدمة، ـ حول المفاهيم السياسية المستخدمة في  6    د أّن   آ إني أعتق ة    ف ة اإلیراني الدول

يم، الراهنة تتكون من     ات         أرض، إقل ذي یتكون من قومي ایزة،  ومجتمع ال ة أو سلطة تستحوذ    متم  وحكوم

ع، ا  یناضل هذالقانوني،الحكم دالة والمساواة ونظام ع ومن أجل الالفارسية،عليه القومية   ل   المجتم ه مث  مثل

م           ا الحك ة    تخليف ال    وإنَّ الفارسي، القوميات األخرى التي یتسلط عليه ة، قومي  في    والشعب العربي    العربي

واز، ترآ األح ذي إش لطة فتال ا س لطة يه اه والس ية  الش ة،الفارس ى الحالي ع المفتت إل ل المجتم ب نق  تتطل

ل، إلى العمل في سبيل المجتمع العربي  اآلخرین،بيل ـ من العمل في س متفرقة، ومجموعات   قبائل،  المتكام

  .القوميةوالموحد لخدمة ذاته 
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ًال          ة    أرجو أْن یكون هذا التوضيح آافيًا حول الموضوع الذي أثاره الساد            األخوان في حزب النهضة آم

ذه            الواحدة،  ومضاد للقطبية    وأمتهم،أْن یكون عملهم موجهًا لصالح شعبهم        ل ه ى إتاحة مث م عل  وشكرًا له

  .وتوضيحهالبد من إبدائه  رأي،الفرصة لي لتوضيح 
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 تب عراقي مقيم في هولنداآا


