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***  
  

   نحن نرفق رد األخ المناضل طالب المذخور ضمن رسالتنا هذه :مالحظة 
  :وعنوانها على موقع عربستان  ، 2005 / 11 / 14والتي نشرت في موقع عربستان في بتاريخ 

htm.boferas_alestemaar_wesayah/5_52/org.arabistan.www://http  
  
  

ى ، ثم اود ان اثمن اجتهاد األخ طالب المذخور عل          األخ طالب المذخور على الرد       في البداية اشكر  
ه      و من واز ، ونرج ضية األح يا لق ا سياس شكل مخرج ل ي ن ح شف ع ه الك صد من ذي ق اده ال اجته
ا                      ك القواعد المعمول به سيراتها تل ة وتف ررات الدولي ق والمق ى منطق المواثي بالمقابل ان يحتكم ال

اءة    الذين لديهم بعض الوقت    ، آما ادعو االخوة األحوازيين ايضا       آبرتوآوالت   شارآة البن ى الم ال
ع             في هذا الحوار الديمقراطي ، فالقضية المطروحة على النقاش تحتاج الى مشارآة اوسع من جمي
ون         شارآة تك ون بالم ذين يرغب ع ال ن الجمي و م شأن ، ونرج ذا ال ي ه داء االراء ف راف الب االط

سيراته          مشارآاتهم مبنية على استندات علمية ووثائقية        م المتحدة وتف اق االم ، حيث   مرتبطة بالميث
  .ننا بحاجة الى انصاف بناء وصادق بدون اي انحياز او معارضة لمجرد معارضة ا

  .المر مفتوح للجميع على العموم بتقديري ا
  

  :فالندخل بالموضوع 
  

  :تعليقنا 
  

  :حول العنوان  •
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ى           االولى  األخ طالب المذخور استخدم عنوان رسالتنا        ه ال ( بطريقة خاطئة ، فحور الشق االول من
ة           )  من انواع االستعمار     الوصاية نوع  ارة التالي نظام الوصاية   ( ، في حين ان نحن استخدمنا العب

ة            ) الدولية شكل من اشكال االستعمار          ة شكل بكلم تبدل آلم وع   ( ، فقط اس ة   ) ن ) اشكال   ( وآلم
ذخور      ) شكل   ( ة  رال تعني بالضرو   ) نوع  ( ، فكلمة   ) انواع  ( بكلمة   ، فنرجو من االخ طالب الم

  .الدقة مراعاة 
  

ين                          دولي والمعني انون ال اء الق د اجمع فقه ثم اننا نؤآد ان الوصاية شكل من اشكال االستعمار ، فق
  .على ان الوصاية هي استعمار بحقوق الشعوب في تقرير مصيرها 

  
ا ان  عوب آم ة    ش اءت نتيج ن ج ذه الوصاية ولك ب ه م تطل ة ل شمولة بالوصاية الدولي اليم الم االق

  .المنتصرين العالمية االولي بين دول الحلفاء توزيع ترآة الحرب 
  

ا        ذا استمرت بمطالبته ثم ان شعوب المستعمرات عبرت عن امتعاضها ورفضها لهذه الوصاية ، ل
ا    دول الوصية عليه تجابت ال ى ان اس ة حت ائلها المتح ر وس ذه الوصاية عب اء ه ي انه ستمرة ف الم

ع           لمطالبها ومنها من استقل ومنها من انظم الى دول           اخرى ومنها اصبح جزء من دول ولكن يتمت
  .بنوع من انواع الحكم الذاتي 

  
شأن        ) الوصاية شكل من اشكال االستعمار      ( فعلى هذا فنحن متمسكون بعبارة       ذا ال ا في ه وبرهانن

دون                     ا ب داب ووجوده ل سلطة انت والذي نستند عليه ان الدول الوصية على المستعمرات آانت تمث
  .مستعمرات رغبة وارادة شعوب ال
دون      : على انه   ،  وفق القاعدة المتعارف عليها     ستعمار  االواذا ما عرفنا مفهوم      هو احتالل ارض ب

  .ا يانظماما قسر،   االحتاللالى سيادة الدولة المرتكبة جريمةضمها  وورغبة شعبها  ارادة
  

وم االستعمار واالحتالل         ( بر  على هذا االساس تعت    صاية شكل من     الوتكون   ) وفقا لتعريف مفهم
   .عند االخ طالب المذخور تفسيرا آخر لالستعمار اذا اشكال االستعمار ، هذا اال 

  
  :التشويش  •

  
ذخور   ب الم تطرق االخ طال شكل   اس ذا ال ا به ه    (  ، ان طرحن غنى عنوان ي ص صياغة الت اي بال

  .، على حد زعم األخ ابو فراس شكل تشويش لعقل القارىء ، ) ومحتواه 
   

ذه الوصاية                  ونحن نقول ،     ا ان ه ذلك فحضرتكم طرحتم موضوع الوصاية ، وبم ال ليس االمر آ
ا                       ا او آم ا يلحوا لن يس بم ة ول ياقاتها الدولي ا ضمن س م المتحدة نحن تناولناه اق االم جزء من ميث

م المتحدة                            نشتهي   اق االم واد ميث رة م ا ضمن دائ ه  تناوله ذه القضية علي اول ه ، فعلي آل من يتن
سيراتها    ) مجلس الوصاية    : 13الفصل  نظام الوصاية الدولي ،      : 12ل  الفص( وتحديدا   وضمن تف
  .القانونية 

  
   :تعليق مهام مجلس الوصاية •

  
ي  لتعليق مجلس الوصاية ( : من رسالته ) 1( االخ طالب المذخور في البند رقم     قال مهامه ، ال يعن

اك اي      ان قانون الوصاية قد حذف من القانون الدولي ، ولكن لماذا يج            تمع المجلس ما دام ليست هن
  .هذا ما جاء برد األخ طالب المذخور  ) . !اقاليم تحت الوصاية 
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ى ان  ، ان مجلس الوصاية حذف من االمم المتحدة     الى  لم نشير   ، نحن لم نقل و    فجوابنا   بل اشرنا ال
ى هدف    دما اسس مجلس الوصاية اسس عل سه ، الن عن ق نف ة مجلس الوصاية عل ين ولغاي مع

  .تبني شأن المستعمرات المشمولة بالوصاية الدولية جاء قانونيا ليهو محددة ، و
  

ه           ، ان   فبتقديري   ين ب ى المعني دولي ، و       امر مجلس الوصاية يعود ال ا من    ولمجلس االمن ال انطالق
ة  ته الفعلي دما انهى أخر الوصاية مجلس ، نجد ان ممارس ضية الخر عن ستعمرة ق االو م وهي ب

ا ب   ا  ،  1994 / 10 / 1في  االستقالل  وانتهى امره سه      حينه ق نف رارا بتعلي /  1في  اخذ المجلس ق
د  1994 / 11 ا 31اي بع ام (  يوم وبر لع هر اآت م ان ش ان 1994للعل ا 31 آ تقالل )  يوم ن اس م

  .باالو 
  

ادر ان يوسع   قانونيا فأذا آان مجلسهم ، فأعتقد ان اعضاء المجلس هم ادرى واخبر بصالحياتهم   ق
ر التي آان              صالحيات دة غي ضايا وصاية جدي شمل ق يس              ته لي و ل ه ، فه ه الستمر في مهام  بحوزت

ة خارج ى اي جه ة ال ه بحاج ي علي ة ان تمل اوز صالحياته  ي ه تج ه ال يمكن ت ان ي نفس الوق ، وف
وات المتع            ي صادر من القن رار دول ا   االمحددة له في ميثاق االمم المتحدة بدون ق ا قانوني رف عليه

  .ه القنوات متمثلة بالدرجة االولى في مجلس االمن الدولي والتي نعتقد هذ
  

  ) :2(تعليقنا على البند  •
  

سها في              ( : ، التالي   ذآر االخ طالب المذخور في مقاله        م نف اليم لحك ان مجلس الوصاية يؤهل االق
  .)  عاما 15 الى 10مدة تتراوح بين 

  
د      حقيقة انا شخصيا مستغرب آث     ذخور عن ـف  ـس حدد ما يرا من اخي طالب الم ة   ق دة الزمني ـ  الم ( ب

ى 10 ا 15 ال ا ا، فر)  عام صلين جعن ضايا      13 و 12الف ين بق دة المتعلق م المتح اق االم ن ميث  م
  . عاما 15 الى 10الوصايا لم نعثر على هذه المدة التي حصرها الكاتب بـ 

  
ام لحزب سياسي             وانني التعجب آيف ان اخي طالب            ين ع ذخور وهو ام سه     الم سمح لنف بقلب  ي

  .الحقائق الوثائقية بدون ان يراعي الدقة في تناولها ، على االقل حفاظا على مصداقيته 
  

ى          مستفسرا منا   المذخور  عرج االخ طالب    ) 2(ثم في البند     ، هل من بديل غير الوصاية يوصلنا ال
  سيادة آاملة خالل المدة التي ذآرها او نصف المدة ؟

  
  :جوابنا 

  
ذخور ،   ها لنا    المدة التي ذآر   الىالستناد  ننا ا ال يمك ،  نحن اوال    دة  فهي  األخ طالب الم ا   م ليست له

ر منصوص   ، فمناقشتها امر مفروق منها    في ميثاق االمم المتحدة     اصال  وجود   ، بحكم انها مدة غي
ين بنظام الوصاية            ا والمتعلق ذآورين آنف ذين الفصلين الم عليها في مواد ميثاق االمم المتحدة في ه

  .صاية وبمجلس الو
  

ل ،      ) نظام الوصاية   ( االخ طالب المذخور حول     ه  ثانيا ، الذي طرح    ره هو الحل االمث والذي اعتب
دا    عنال ي باالضافة ان نظام الوصاية      ليس لها وجود في ميثاق االمم المتحدة ،          وبني عليه اماال   ا اب ين

  :هما ) وليست الوحيدة (  لثالثة اسباب رئيسية، 
  

 . ان مجلس الوصاية معلق  - أ
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ام      - ب ذا النظ ى ه شرفه عل ه الم اية وآليت ام الوص شاء نظ ن ان ة م س وان الغاي ة بمجل المتمثل
ـ       مشمولاللمستعمرات  معني با  هو   الغاية منه ،  الوصاية   دا ب ستعمرة  74ة بالوصاية تحدي   م

  .بين المنتصرين من الحلفاء ) غنائم حرب ( آانت تشكل ترآة الحرب ، 
سائد ، آا       - ت دول الوصية ه     نت   بحكم الواقع الفعلي وال ى    ى التي تتوصى    ال ستعمرات  ال عل م

ة    الكبرى ، فتوصلوا  دول  المتنازع عليها بين    ال ات فردي ى اتفاقي سوية   ال ع  تقضي  آت بتوزي
  .المستعمرات هذه الوصايات على 

  
ك              ن تل زء م ن ج م نك ساطة ل دليل وبب ة ، ب ذه الترآ ن ه زء م ام ج ن االي ا م ن يوم م نك ن ل نح

ة                  المستعمرات ، بل األحوا    ؤامرة دولي ا وقعت ضحية م ي ، وانه ز وقعت تحت االستعمار االيران
صرية   يا القي ا وروس ا وبريطاني ران وترآي ي اي تعمارية وه ين دول اس ات ب ب اتفاقي ، وبموج

يادتها االسمية           )  م   1847( والثانية  )  م   1823( ارضروم االولى    ة عن س ة العثماني تنازلت الدول
م تنجز ا ية ، ول ة الفارس ام  للدول ي ع واز اال ف ى االح يطرتها عل ران س د 1925ي  78 ، اي اال بع

عاما من توقيع اتفاقية ارضروم الثانية ، ولم يكن احتالل االحواز االعبر غزو واحتالل عسكري       
  .مباشر وتم ضمها ضما قسريا 

  
  )3(البند تعليقنا على  •

  
ه ش                    ا ب ذي يحي سمي الوضع ال اذا ن ا بم ذخور من سمي    ثم تسأل االخ طالب الم عبنا وارضا ، آي ن

  .قانون الوصاية باالستعمار 
  

ا              ا من خالل شبكة األحواز اعالمي دا انن اعتقد ان الجميع بما فيهم االخ طالب المذخور يعرف جي
ومن خالل حرآة التحرير الوطني األحوازي سياسيا نعتبر الوجود االيراني في األحواز استعمار              

دو الفارسي                واحتالل واننا ندعو اعالميا وسياسيا     ذا الوجود االستعماري للع اء ه تالع وانه  الى اق
اش                      ذا النق ا في ه ة ، ولكن االمر هن   ، في األحواز وندعو الى التحرير واالستقالل والسيادة الكامل

ا   نناقش امرا وقضية متعلقة آقانون   دولي به ا  وهي متمثلة بالوصاية ورأي فقهاء القانون ال ، وعلين
ضيتنا      ان نفهم هذا القانون ،     ه بق ا         ،    ومدى عالقت شكل حال لن د األخ          ؟وهل ي ا اجته  وهل فعال آم

ي من الوجه                  ؟طالب المذخور انه يشكل حال لقضيتنا        شكل آنظام دول  وهل نظام الوصاية فعال ي
ه ضمن االعراف       ال بعبارة اوضح هل هذا      ؟احتضان قضيتنا   احقية قانونية في    القانونية   نظام يمكن

ة   ق الدولي ه  تطيع ستوالمواثي ن خالل ية    م ون وص ن ان تك س االم ي مجل دور  دول ف ب ال او تلع
ي  ة الوص ضية األحوازي ى الق ام ؟عل ذا النظ ل ه ا او وه ق علين ا ينطب شملنا او يعنين ام  ي آنظ

ه الح صالحياته وقوانين ةب شقيها   الي رة ب ابقة خطي دة س ة الجدي وة الدولي ذه الخط تكون ه ل س  ؟ وه
ا  ى العالق سلبي عل ابي او ال دول ؟ االيج ين ال ة ب   ت الدولي

  
ة                 وانيين الدولي اء في الق نحن نطالب االخ طالب المذخور بتقديم توضيحات قانونية وتفسيرات لفقه

للوقوف على هذا االمر وقفة عملية ومنطقية ، وحتى ال يتحول هذا االمر آم يحرث  تدعم مقترحه  
  د زراعته ؟ بقصد الزراعة ، فهل يعقل اننا نحرث بحرا ونقول اننا نريبحرال
  
م   دآيف ث تناد اعتق ي اي اس ذخور  وعل ب الم ي  هاقتراحان االخ طال ة ف شروط الالزم ا لل متوافق

ل             ، وهل س   مجلس الوصاية    طلب الى التقديم   ديري قب نحن بتق دولي ؟ ف يكون مقبوال لدي الطرف ال
يا   ب فرض ذا الطل ه به ا ان نتوج ري بحوث ل ان نج ق والعق ن المنط صاالت فم ات وات  ودراس

 االختصاص لمعرفة حقيقة نجاح طلبنا قبل التوجه به وحتى ال نكون             ستشارات قانونية مع ذوي   او
ل في مجال االستخفاف والسخرية من     ل شعب          قب ا مسؤولين نمث م انن ة بحك ك المؤسسات الدولي  تل
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ة         ونضطلع بقضيته ونعمل على خالصه من االحتالل االيراني          ة آافي ى دراي ا عل من المفترض انن
  .ن االمم المتحدة بقوانيي

  
انون الوصاية في الفصلين             للتذآير فقط ، اننا لم       ا    13 و   12نجد في المواد المعنية بق ى  شير  ي  م ال

  !يمكنها ان تطلب الوصاية على نفسها الواقعة تحت االستعمار شعوب الان 
دي ق                   ا عن م المتحدة ، لربم صور في  آما لم نجد ولم نقرأ ولم نسمع مثل هذه الحالة حدثت في االم

  .ببرهان مشفوعة يأتي لي بحادثة ان معلوماتي ، فأرجو ممن يجدني في هذه النقطة مخطئا 
  

ى                   حالة  اخي الوصاية هي     دول ال ك ال ستعمرات وتوصلت تل ى م رى تنازعت عل دول آب خاصة ب
ات  صد اتفاقي ة بق كلت    فردي ات ش ك االتفاقي روب ، وتل ب الح الميين لتجن سلم الع ن وال وفر االم ت
  .لهذا الغرض  بينها وشكل مجلس الوصاية تفاهمات

  
  )4(البند تعليقنا على 

  
ع       استطرق االخ طالب المذخور    د الراب ى ان     في البن اك اي شىء اسمه          :  ال يس هن ر    ( ل حق تقري

  )السيادة الكاملة ( او ) المصير 
  

واد                       ستجدون م م المتحدة ف اق االم ة ميث نكم مراجع ا ويمك رة  طبعا هذا االمر غير صحيح مطلق آثي
ذه                  يس الحصر ، ومن ه ذآر ول تشير الى حق تقرير المصير والسيادة ، ونورد منها على سبيل ال

  : المواد 
  

  : والتي تنص ) 2(الفقرة ) 1(المادة ما يخص تقرير المصير فقد جاء في في 
ين           انماء العالقات الودية بين االمم على اساس احترام         (  وق ب سوية في الحق المبدأ الذي يقضي بالت

ا         ر مصيرها   الشعوب وبأن يكون لكل منه ز              تقري ة لتعزي دابير االخرى المالئم اذ الت ذلك اتخ  ، وآ
  ) .السلم العام 

  
ة       ا م المتحدة اشار         ما فيما يخص السيادة الكامل اق االم ة        فنجد الميث المواد التالي ا ب ادة   :  اليه ) 2(الم

ع أعضائها        السيادةفي  قوم الهيئة على مبدأ المساواة        (:ونصها  ) 1(الفقرة   ين جمي سيادة  ،  )  ب وال
ا    ى اراضيها او اقاليمه يادتها عل ي تفرض س دول الت ا ال ع به ي تتمت ة الت سيادة الكامل ي ال ا تعن هن

  .وتبسط سيطرتها عليها وتحكمها من خالل نظامها السياسي 
  

رة   ) 4(باالضافة الى ذلك تشير المادة       رة       ) 2(و   ) 1(الفق صها   ) 1(، ففي الفق العضوية في    : ( ن
ع       االمم   دول المتحدة مباحة لجمي سها بااللتزامات التي         ال سالم ، والتي تأخذ نف ة لل  االخرى المحب

  ) .يتضمنها هذا الميثاق ، والتي ترى الهيئة انها قادرة على تنفيذ هذه االلتزامات وراغبة فيه 
   ) .الدول( لة بكلمة وهنا اشارة ضمنية للسيادة متمث

  
 من هذه الدول في عضوية االمم المتحدة يتم بقرار من       دولةقبول أية   : ( فقد نصت   ) 2(اما الفقرة   

  ) .الجمعية العامة بناء على توصية مجلس االمن 
  

ارتي        استبعدعلى العموم عندما     ذخور اي وجود لعب ر المصير    (  االخ طالب الم ( ، و ) حق تقري
ذه القضية خارج    غير عادية  سابقة تفي ميثاق االمم المتحدة آان) ة السيادة الكامل  لطبيعة تناوله ه

  .نطاق سياقاتها 
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دول               ى سيادة ال ين دول ذات سيادة          ،  وللعلم ان ميثاق االمم المتحدة مبني عل اق ب د اتف وهو عق
د  سالم ال ن وال ظ االم ى حف دة عل ستقلة متعاق صدر تم ة م ون اي دول ذا ديهدوليين وان ال تك  له

  . ، الذي يشكل العمود الفقري المن وسالمة العالمالمطلب الدولي 
  

  الصحراء الغربية
  

ذه القضية ،   في  فمكننا ان نوضح بعض االمور ) البليساريو ( اما فيما يخض الصحراء الغربية      ه
دما             بانيا من الصحراء عن سحبت اس داء             وجه فقد ان ه ن ة اهللا علي اني رحم ك الحسن الث شعب    مل ا لل

باني ،                لمغربي ب ا ما فيه شعب الصحراء بالخروج الى الشارع معبرين عن رفضهم لالحتالل االس
ا     اريخي ويومه داء الت ذا الن صحراوي له ي وال شعب المغرب تجاب ال ة فأس ف المغارب زح

ة ، ف صحراء الغربي اه ال دام اتج ى االق صحراويين عل سحابها وال بانيا عن ان ميا اعلنت اس ن رس م
ى     الص شبت ا     حراء وضمت ال د      المغرب ، فن ا بع ة الصحراء فيم ر    زم دعم من الجزائ ر  ب ، وتعتيب

شكلة الصحراء في        قضية الصحراء من اهم القضايا الخالفية بين المغرب والجزائر           ، ومازالت م
م المتحدة                    شعبي بأشراف االم تفتاء ال رة االس م     اروقة االمم المتحدة تراوح في نطاق دائ ، ومن اه

ر  فتاء بين المغرب والبليساريو   نقاط الخالف على االست    ة  ، ان المغرب يعتب ون   المغارب ذين يقطن ال
صحراء  ساريو  ال صحراء ، اال ان البلي ي ال ودهم ف م وج تفتاء بحك ي االس شارآوا ف ب ان ي يج

ا      يرفضون هذا الطرح     ازحيين اليه ستوطنون ن معللين ان وجود المغاربة في الصحراء يعتبرون م
الخ          رد ل ة ال ذخور    ، وما جاء بمقال ذا االمر                  طالب الم م ذاتي فه ى خمسة سنوات حك  باالشارة ال

  .مازال غير واضح رسميا 
  

  السودان
  

ا        كون  اما فيما يخص السودان فيجب ان ي       ذخور دقيق ل    هبتناول األخ طالب الم ذه المواضيع ،    لمث ه
ا   فاالطراف السودانية توصلوا الى اتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية يتقاسمون              سلطات ال فيه

رو مون الث رويتقاس ة ة بط ع ق عادل ية للجمي وب   ومرض ل الجن ن اله نوات يمك شرة س د ع ، وبع
ه  شرف علي ي ت تفتاء دول ي اس دخلوا ف سوداني ان ي ذي الدول الال ر وال اق االخي ى االتف شرفة عل م

  . دول مجاورة واالمم المتحدة والجامعة العربية شهدت عليهشارآت 
  

  اذآروا لنا مثال واحدا
  

فنحن نود منكم أن تذآروا لنا  : (حرف الواحد ، ما نصه بالطلب االخ طالب المذخور منا فقد 
قرير المصير مثال واحدًا في عالمنا هذا لدولة مستقلة ذات سيادة ِاآتسبت سيادتها من خالل حق ت

  . ) الكاملة بدون المرور بمرحلة الحكم الذاتي ؟؟أو حازت على السيادة 
  

  :فجوابنا هو 
  

  : دول آثيرة اآتسبت سيادتها من خالل حق تقرير المصير ، ومنها هناك
 االحتالل واعلنت سيادتها بقيادة ت التي ناضلت ضد االحتالل االثيوبي ، وطرد:ارتيريا  .1

تيريا  رئيس دولة ار– أسياسي أفورقىزعيمها بقيادة ( الجبهة الشعبية لتحرير ارتيريا 
حينها اجراء استفتاء شعبي على حق رتيري وطلب من الشعب اال، )   االستقاللبعد

، واعلنت ارتيريا دولة مستقلة ، وعندها قرر الشعب االرتيري استقالله تقرير المصير 
  .سيادة ذات 
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لب باالنفصال عن باآستان ، ا عندما خرج الشعب البنغالي الى الشوراع وط:بنغالدش  .2
ل تقرير مصيره وانتهى ودعمت الهند تطلعات الشعب البنغالديشي في نضاله من اج

  .االمر باالستقالل الكامل 
التي خاضت نضال مرير مع الهند من اجل تقرير مصيرها واستقاللها ، : باآستان  .3

  .وتكلل باالستقالل 
  . نضال قارته من اجل االستقالل عن بريطانيا غاندي قادالقارة الهندية بقيادة  .4
 عقد هذه رطاتشوف ويالتسن انفبعد انهياره في عهد غورب: دول اتحاد السوفيتي  .5

  .اعضاء في االمم المتحدة االمبراطوية واستقلت جمهورياته واصبحت دوال مستقلة 
عندما خرج شعبها مناديا بحق تقرير مصيره عن اندونيسيا ، ونال : تيمور الشرقية  .6

  .استقالله حديثا 
غيرها من هرسك ، و واستقالل البوسنه وال:عندما انهار االتحاد اليوغسالفي باالضافة  .7

 . الصرب اال جمهورية الجبل االسود  معجمهوريات البلقان ولم يبقى
  

  الدول العربية والحكم الذاتي
  

 انكم ترونها جميعا قد مرت سريعة لواقع الدول العربية التي ذآرتم علىاما فيما جاء بنظرتكم ال
  .بمرحلة الحكم الذاتي 

  
ا اخي ابو فراس عندما تكون هذه نظرتكم الى الدول فبتقديري يبدو ان االمر اختلط عليك ي

تكون  العربية لم الدولفالعربية بأنها مرت بالحكم الذاتي ، فهذا االمر غير صحيح وغير دقيق ، 
االحتالل العثماني  والفارسي وطئة تحت منقسم متمتعة بالحكم الذاتي بل آان الوطن العربي 

وغيرها من استعمارات مرت بهذه الي واالسباني ي والفرنسي وااليطواالستعمار البريطان
   . ة ، فنرجو مراجعة التاريخ جيدا قبل تناول قضايا بطريقة خاطئاالرض العربية الطاهرة 

  
  

  :خالصة القول 
  

شير او          .1 ادة ت ى اي م وي عل ان مواد ميثاق االمم المتحدة والمتعلقة بمجلس الوصاية لم يحت
ه ان يكون تحت          تفيد بأن باالمكان اي شعب ان يتقد       م بطلب الى مجلس الوصاية يطلب في

 .وصاية دولية 
اء          مجلس الوصاية ، علق نفسه بأنتهاء مهامة         .2 آخر قضية    والغاية من وجوده انتهت بأنته

 .متعلقة بآخر مستعمرة وهي باالو 
م المتحدة          آقانون لم يلغى   الوصاية  مجلس  مازلنا نؤآد ان     .3 اق االم  ولكن المجلس      من ميث

 .اتخذت  يا ضمن قرارات دوليةمعلق رسم
دم بطلب الوصاية       .4 سه   لم نرى في تاريخ العصبة او االمم المتحدة ان شعبا تق ى نف اال ! عل

ق             األخ طالب المذخور ، ونحن ال نعرف الى من يتقدم بطلبه اذا آان مجلس الوصاية معل
! 

ه   .5 ول مقترح اد ح ة وبحث ج ة آافي ذخور بدراس ب الم وم االخ طال ديرنا ان يق ل ان بتق  قب
ة ، يطرحه سياسية األحوازي ساحة ال ى ال ون  عل ى يك رح حت ه المقت ن الوج ا م ر عملي اآث

 .االجرائية من قبل االمم المتحدة 
ة     .6 الحل الداخلي يجب ان يأتي قبل الحل الخارجي ، فالحل الداخلي يكمن في الوحدة الوطني

كاسب الي تحرك سياسي       التنسيقية التوافقية ، الن الوحدة تشكل قاعدة اساسية لحصد الم          
اهم           ي للتف دأ وطن ا آمب واز العلي صلحة األح سك بم ع التم ضية ، م صالح الق وازي ل اح
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ادة                     شكيل قي ع الفصائل وت ة لجمي ة واحدة ملزم د سياسة احوازي والتنسيق والتوافق وتحدي
ه مع      احوازية مشترآة تضم الجميع ايضا      الم ودول ، وحتى تنجح تلك الوحدة سيعرف الع

 .ه من يمد يد
  

   ، وانصر شعبنا على المستعمر الفارسياللهم اهدينا الى الصراط المستقيم
  

  واالستقالل لألحـوازودمتم للنضال ، 
  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته

15-11-2005  
  
  

***  
  
  
  
  
  
  

  
 االمين العام لحزب الوطني –نص رد األخ طالب المذخور 

  :العربستاني 
  
 ... ال للوصاية .... ستعمارالوصاية نوع من أنواع اإل

 نعم للسيادة الوطنية الكاملة
   

  طالب المذخورموقع عربستان ـ 

 http://www.arabistan.org/52_5/wesayah_alestemaar_boferas.htm  
  

هكذا آان العنوان الذي أختاره األخ سيد طاهر آل سيد نعمة ليرد به على األقتراح 
  )) .ى الوطنالطريق ال((الذي آان يحمل عنوان 

   
ونحن إذ نشكراالخ سيد طاهر على أهتمامه بالموضوع وهذا من خالل بحثه في 

  .بعض النقاط القانونية لتفسير قانون الوصاية
ولكننا نعتقد أن طرح الموضوع بهذا الشكل يشّوش على عقل القارئ من حيث عدم 

  .لقانونيةتتبع مسار قضايا شعوب العالم وربطها بمسار قضيتنا من الناحية ا
   
م بعد 1994 تشرين الثاني ـ نوفمبر 1 فمن ناحية تعليق مجلس الوصاية في ـ1

فهذا أمر طبيعي واليعني أن قانون . إستقالل باالو وهي آخر ِاقليم آان تحت الوصاية
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 ولكن لماذا يجتمع المجلس مادام ليست هناك  الوصاية قد حذف من القانون الدولي
  !!!.!أي أقاليم تحت الوصاية 

   
  . عاما 15 إلى 10 مجلس الوصاية يؤهل األقاليم لحكم نفسها في مدة تتراوح بين  ـ2

فهل لدينا بديل اآلن يضمن لنا أن األحواز ستكون ذات سيادة آاملة خالل هذه المدة 
  !! .أو حتى ضعفها لكي نتمسك بهذا البديل؟؟

   
 به اآلن شعبًا وأرضًا آي ماذا يسمى الوضع الذي نحيا:  وسؤالي لألخ سيد طاهر  ـ3

  .نسمي قانون الوصاية باإلستعمار ؟؟؟؟؟؟
   
 ثم يجب علينا أن نعلم ونعرف قبل غيرنا أنه اليوجد وبكل صراحة شيء ِاسمه  ـ4

 لألقاليم  حق تقرير المصير وال شيء ِاسمه السيادة الكاملة وحسب القانون الدولي
  .غير المتمتعة بالحكم الذاتي 

متمتع بالحكم الذاتي اليعتبر قانونيًا ِاقليم مؤهل للسيادة،وال لحق تقرير فأي أقليم غير
التشريعية ـ التنفيذية ـ :((المصير، فشروط التأهيل تتطلب وجود ثالث سلطات

 10 ـ 5عملية لهذه السلطات لفترة تتراوح بين /،مع ممارسة فعلية))والقضائية
،حقوق اإلنسان، الوضع الديمقراطية : سنوات ، ومع توفر شروط أخرى مثل

  .اإلقتصادي، النمواإلجتماعي والثقافي ، وغيرها الكثير 
   

حرروا بالدهم من اإلستعمار )) البوليزاريو((فرغم أن الساقية الحمراء ووداي الذهب
اإلسباني ثم آانت هناك حرب طاحنة في الصحراء مع المغرب فلم تصبح الصحراء 

في هيئة األمم المتحدة،وآخر قرار صدر من الغربية دولة معترف بها ولها آرسي 
هو منحها الحكم الذاتي لمدة خمس سنوات ثم بعدها يكون هيئة األمم المتحدة 

  .لها حق تقرير المصير 
وجنوب السودان أيضا، فرغم سنوات طوال عجاف من اإلقتتال وهناك إحصائيات 

على الحكم الذاتي هاية تقول بمقتل ثالثة ماليين من الطرفين إال أنهم أتفقوا في الن
  .لمدة عشر سنوات

   
فنحن نود منكم أن تذآروا لنا مثال واحدًا في عالمنا هذا لدولة مستقلة ذات سيادة 
ِاآتسبت سيادتها من خالل حق تقرير المصير أو حازت على السيادة الكاملة بدون 

  . المرور بمرحلة الحكم الذاتي ؟؟
   

 ، مرت بمرحلة الحكم الذاتي نراها جميعها قد وبنظرة سريعة لواقع الدول العربية
فهذه ظروف تفرض نفسها علينا واليمكننا أن نفرض على العالم أن يصيغ قوانين 

 تناسب تطلعاتنا ، فللمنظمومة الدولية أسس ثابتة لقبول أي دولة جديدة  جديدة
ينا دول لإلنضمام إليها ، والمجال أمامنا سوى تتبع هذه الخطوات التي فـَرضتها عل
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 60خرجت منتصرة من حرب عالمية دامت عشر سنوات وذهب ضحيتها أآثر من 
  .مليون إنسان 

   
فنرجو مراجعة مشاريعنا السياسية وليس هناك عيبًا في هذا ما دام القصد هو البحث 

  .عن سبل لخالص شعبنا من األوضاع المأساوية التي يعيش تحت ظلها 
   

 تفرض علينا لغة غير اللغة العربية ولن تكون ومن المؤآد فإن دول الوصاية لن
حائًال بيننا وبين حق تقرير المصير بل ستساعدنا لبناء أسس تجعلنا قادرون على أن 
نكون جزءًا فاعًال في المنظومة الدولية نشترك في ترسيخ أسس السالم والرخاء 

  . العالمي والمساهمة في البناء الحضاري العالمي
   
   

14 – 11 – 2005   
 


