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املقدمة
مؤكد إن الذي ميشي على یدیه یرى الصور مقلوبة،والذي ال یسمع الناس صوته عايل،
والذي ال یقرأ عناده مفرط ،والذي ال یعلم حيسب الناس جهالء ،والذي ال حيب ال یفهم
من احلياة سوى الكراهية.
لدینا حمرمات منها ،النقد والتقييم ،ولدینا حمبذ ومنها أذكروا حماسن مواتكم ،ولدینا ما هو
وفرق تسد ،ولدینا صراحة
حالل ،أمدح أخيك مبا ليس فيه ،وذم أخيك مبا ليس فيهّ ،
مطلقة كأن نقول رأیك صحيح ولكن!!!!.
إن من أهم عناصر التقدم على خمتلف أصعد التقدم ،هو املراجعة والنقد الذايت
والتصحيح .فالنتائج يف املخترب هي الفيصل بني جناح التجربة وصحة النظریة وبني فشل
النظریة ،وليس ابلضرورة أن یكون املخترب هو ذلك احليز املكاين الذي تتم فيه التجربة،
بل يف كثريا من ال تجارب یكون احليز الزماين هو ذلك املخترب الذي حيدد الفيصل بني
اخلطأ والصواب ،ولذلك تلجأ الدول واملؤسسات والشركات ألسلوب املراجعة والتقييم
فكل یرسم له سرتاتيجية جناح مشروع ویٌقسم هذه
بني فرتة وأخرى وعلى ضوء هذا ٌ

السرتتيجية إىل مراحل زمنية ،یقوم بتقييم ما مت رمسه على الورق ونُفذ على أرض الواقع،
وبعد ذلك یتخذ القرار الصائب ابلتغيري أو االستمرار وفقا للنتائج املتحققة.
وهناك من یراقب بدقة ملا جيري حوله ،وتدفعه الطبيعة البشریة اليت خلقها هللا ابجتاه
اإلبداع  ،واإلبداع هو ليست تلك الكمالية لدى ذات هللا سبحانه وتعاىل ،ولكنه التميّز
البشري الذي هو من طبيعة البشر.
التجرد ،ومن مل یستطع أن یقيم ذاته،ال ميكن له تقييم اآلخرین ،فالفارق
التقييم حباجة إىل ّ
بني املدح والذم هو التقييم ،فالذي ميدح نفسه یذم اآلخرین ،والذي ميدح اآلخرین مبا
ليس فيهم یذم نفسه ،والذي یرى عيوب اآلخرین وال یرى عيوب نفسه كالنافخ ابلكري
كما أمساه هللا سبحانه وتعاىل.
والظامل لنفسه أشد استبداداً من ظامل الناس ،فظلم الناس ميكن أن یزول ابملراجعة
والتقييم ،ولكن ظلم النفس للنفس یقطّع وشائج احملبة والتواصل بني بين البشر ،فإن أراد
هللا بقوم شراً سلط عليهم أكثر الناس بعداً عن هللا وأشدهم كرهاً وظلماً لنفسه ،وإن أراد
هبم خرياً ولـّى عليهم أكثرهم خشية من هللا.
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فإن تعلّم اإلنسان كيف یقيّم نفسه وكيف حياسب نفسه على أخطائها ،وأرتئ أن تصحيح
اخلطأ خريٌ من االستمرار به ،أصبح مؤهال أن ینتقد جتارب اآلخرین .فنقد التجریة من
دا خلها أو خارجها سلبا أو إجيااب هو أحد وسائل أبداع اجملتمعات ،وطریقة تقييم الذات
سهلة وممكنة لكل بين البشر ،فإن قلت إن هذا الطریق یوصلين إىل هديف وقررت املشي
فيه ،فإن مشيت عمري كله أو نصفه ومل أصل حىت إىل دالة تدلين إين على صواب،
مشيت فيه ويف كل مرحلة منه رأیت ما
فاستمرار املشي فيه هو عينه جنون االنتحار ،وإن
ُ
یدلين على صواب الطریق أكملت طریقي .

املدخل
والسؤال هو :ملاذا ینتحر اإلنسان ،وكثريا من الناس ینتحرون وهم أحياء ؟
أعتقد أن اإلنسان ینتحر عندما یصل إىل مرحلة اليأس والقنوط ،فإن كان شجاعا قتل
نفسه وإن كا ن غري ذلك أغرق من حوله ابليأس والقنوط .فاإلنسان اليائس هو حالة تشد
اجملتمع للخلف وكلما كثر اليائسون كلما ابت اجملتمع یعيش يف غابة مظلمة وموحشة،

واحلدیث هنا ليس عن اخليال إمنا هو حقيقة قائمة يف كثريا من اجملتمعات ،ومن هذه
النقطة أبدأ حني أعترب أن حركة النضال نقطة ضوء تتسع يف ليل داج.
لعل من أفضل طرق الت ّقييم ،هي املقارنة بني عدة جتارب للمقاومة الوطنية األحوازیة ضد
احملتل الفارسي ،وأجد أمامي أربعة جتارب للكفاح املسلح األحوازي ضد الغازي الفارسي،
وهي :

0ـ جبهة حتریر عربستان .
2ـ اجلبهة الشعبية لتحریر األحواز (عربستان) .
3ـ اجلبهة العربية لتحریر األحواز .
4ـ حركة النضال العريب لتحریر األحواز .
تتميز التجارب الثالث األوىل بوجود عمق جغرايف حمتضن للثوار .ودعم عريب مباشر،
بينما اِفتقدت األخرية  ،أي حركة النضال العريب لتحریر األحواز هلذا الدعم .

جبهة حتریر عربستان .
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انطلقت جبهة حتریر عربستان يف عام 0591م  ،وتعترب تلك اجلبهة طليعة رائدة يف العمل
الوطين املنظم ،حيث ساعدت أجواء حركة التحرر العاملية وعنفوان املد القومي العريب يف
تلك املرحلة ،وبروز جنم الزعيم الراحل مجال عبد الناصر كزعيم للتيار القومي العريب
املتصاعد ،خصوصا بعد العدوان الثالثي على مصر عام 0591م ،أوالً ،ووجود املدرسة
احملمرة اليت كان جل أساتذهتا من القوميني العرب وأذكر منهم األستاذ
العراقية يف مدینة ّ
عواد (أبو منعم) واألستاذ مهدي عاصف والذي عمل بعد ذلك يف شركة التمور العراقية
يف مدینة البصرة ،اثنياً ،ساعدت كل تلك الظروف يف نشأة جبهة حتریر
عربستان،وساعدت يف سرعة تلقي واستجابة أبناء الشعب األحوازي لنداء
التحریر،لسبب جوهري أن هذه اجلبهة كانت قد حرصت وارتكزت بصريهتا يف العمل
الثوري والسياسي املنظم ،على أن یكون ميدانيا ومباشرا على أرض الواقع األحوازي،
بغية أن یكون انجحاً بنسبة أكرب من التجارب السابقات ،األمر الذي سيعين بقاء أتثريها
عام،وتتمعق معانيها الكفاحية والسياسية يف ذاكرة
لعقود طویلة يف ذاكرة الناس،بشكل
ّ
الطليعة الثوریة ،بشكل أخص ،وهذا ما حدث فيما بعد.
مث سرعان ما حصلت جبهة حتریر عربستان على دعم وأتیيد عريب على خمتلف الصعد
وخصوصا من الزعيم الراحل مجال عبد الناصر ومبوافقة العراق يف زمن الرئيس الراحل

عبد السالم عارف ،وكان لدولة الكویت يف ذلك الوقت دور ابرز يف دعم القضية
االحوازیة خصوصا على الصعيد املادي ،سراً .
ومن أهم أسباب فشل الثورة يف حينها وإعدام القيادات الثالث رمياً ابلرصاص،وهم كل
من الشهداء :حمي الدین آل انصر وعيسى املذخور ودهراب مشيل يف 0511/1/01م
 . . .كان أهم أسباب ذلك الفشل النسيب الذي نورده هنا كنتيجة هو  :انتصار اإلرث
العشائري والفكر القبلي على الفكر والرؤیة الوطنية ،من جانب ،حيث أن املرحلة تلك
كانت مثقلة مبعطياهتا وشروطها املوضوعية :اجلماعية والذاتية من حيث جتذر املنظومة
العشائریة يف كل مناحي احلياة األحوازیة ،ومن جانب آخر ،مل تكن الدولة الفارسية آنذاك
قادرة على كبح مجاح الثورة اليت تصاعدت بشكل ملفت للنظر ،كما مل تكن قادرة على
التصدي هلا ،ولكنها استطاعت من خالل أجهزهتا األمنية ومبساعدة املوساد اإلسرائيلي
واملخابرات األمریكية آنذاك وابلتواطؤ والتنسيق مع جهاز املخابرات الشاهنشاهي اجملرم
(الساواك) من اللعب على وتر العشائریة والقبلية ،اليت كانت ـ ویبدو أهنا ما تزال كذلك ـ
هلا أتثريها امللموس لدى الفرد واجلماعة األحوازیة ،ومن مث متكن العقل املخابرايت من
استمالة عدد من العمالء واملرتزقة الذین كانوا مؤهلني خليانة الوطن مقابل احلصول على
مكاسب شخصية وقبلية وعشائریة يف األحواز ،فحدث ما حدث ،والزال الشعب
األحوازي وقضيته یدفعون مثن تلك اخليانة ،واملالحظ أبن من قام بتلك الفعلة الشنيعة

7

حرکة النضال العريب لتحریر األحواز

كانت أغلبيتهم الساحقة ینتمون إىل طبقة (شيوخ العشائر) يف منطقتنا األحوازیة ،وال
ننسى أیضا يف مقابل هؤالء كان أیضا أبناء لشيوخ عشائر (استثنائيني) من یقود الفكر
السياسي القومي والوطين املنظم !! .
بعد فشل الثورة ،استمرت جبهة حتریر عربستان يف املقاومة املسلحة بعد أن أنتقل ما
تبقى من قيادهتا إىل العراق ،وقامت بعدة عمليات عسكریة ضد املنشآت الفارسية
ومقرات عسكریة يف األرض األحوازیة رغم اإلمكانيات البسيطة اليت كانت متوفرة هلم يف
تلك الفرتة خصوصا بعد رحيل مجال عبد الناصر عام 0512م  .وحىت هذا العام كان
العراق مسرحا للمخابرات الفارسية واإلسرائيلية،ومل یكن حينها قادرا على محایة
االحوازیني ،حيث مت اغتيال عدد من قادة اجلبهة داخل العراق ويف مناطق احلدود بني
األحواز والعراق ،فأستشهد علي آل انصر،أخو الشهيد حمي الدین آل انصر ،يف ملحمة
بطولية يف مدینة عبادان ،مث حلق به الشهيد سيد صادق سيد طالب مث الشهيد عزیز
شخيب وكاظم ومسي أثر خيانة أسباهبا عشائریة أیضا ،ومتت حماولتني فاشلتني الغتيال
نصار املذخور أصيب يف أحدمها إصابة طفيفة ،وحماولة فاشلة أیضا الغتيال أمحد
اجلزائري أمني عام اجلبهة .

وقبل ذلك يف عام 0511م زار الرئيس العراقي عبد الرمحن عارف طهران ،وأتفق (سراً)
مع شاه إیران على تسليم أربعة من األحوازیني للسلطات الفارسية مقابل وقف الدعم
الفارسي ألكراد العراق ،وكان األربعة هم كل من  :أمحد اجلزائري ،نصار املذخور ،سيد
صادق ،وعباس الطريف .
إال أن قادة من اجليش العراقي الوطنيني رفضوا ذلك االتفاق وقالوا لعبد الرمحن عارف ما
مضمونه ( :إن تسليم األحوازیني للفرس لن یكون إال على جثثنا) .
ولقد قدمت اجلبهة خدمة اترخيية للعراق حيث أكتشف الشهيد سيد صادق والشهيد
عزیز (أبو حمي) شبكة جاسوسية فارسية  /إسرائيلية مشرتكة يف العراق ،ومت ألقاء القب
على أكثر من ثالثني شخصية مرموقة ومن بينهم جتار كبار يف العراق بتلك الشبكة،
وكانت متوّزعة على عدة حمافظات عراقية ،ومت فعال إعدام تسعة من اجلواسيس يف حمافظة
البصرة عام 0512م ،ویبدو أن أجهزة الساواك الفارسية كانت ترید االنتقام من سيد
صادق وأبو حم ي يف نفس توقيت إعدام اجلواسيس ،فقد اغتيل الشهيد سيد صادق بعد
عدة أايم من إعدام اجلواسيس يف حمافظة البصرة.
وحسب الوقائع التارخيية فإن جبهة حتریر عربستان ،تعرضت لالنشقاقات والتشظي لنفس
األسباب العشائریة ،وأتسست اجلبهة الشعبية لتحریر األحواز نتيجة تلك االنشقاقات
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من جانب ،ومن جانب آخر رغبة من حزب البعث العريب االشرتاكي يف إهناء اجلبهة
ابعتبار أهنا متثل التيار الناصري يف األحواز ،حيث من املعروف االختالفات اليت برزت
بني قطيب الفكر القومي العريب ،بني الناصریني والبعثيني ،ورغبة من حزب البعث يف حتویل
القضية االحوازیة إىل ورقة عراقية ،ابعتبار أن تسمية ((عربستان)) يف تلك املرحلة كانت
ال تسمح للعراق اِعتبار القضية األحوازیة ورقة عراقية بسبب ارتباطها مبؤسسات ودول
عربية خصوصا بعد التوصية اليت رفعها مؤمتر احملامني العرب املنعقد يف اإلسكندریة عام
0511م إىل جامعة الدول العربية ،واليت كانت توصي مبنح القضية كرسيا يف جامعة
الدولة العربية وبدعم وأتیيد من عدة دول عربية وهي مصر والعراق والكویت واليمن
واجلزائر .ومبوافقة عدة دول عربية على إدراج قضية عربستان يف منهاج التعليم بكتاب
یدرس يف املدارس الثانویة  .هذه جتربة نضالية أحوازیة تستحق الوقوف
التأریخ الذي ّ
عندها مليا لتحدید مقوماهتا يف تلك املرحلة واليت من أهم مساهتا :
 0ـ التأیيد الشعيب الواسع  ،بسبب العمل امليداين واملباشر مع اجلماهري .
 0ـ بروز قيادات شابة ومقتدرة ومؤهلة سياسيا وعلى رأسهم الزعيم الشهيد الراحل حمي
الدین آل انصر وأخوته الشهداء عيسى املذخور ودهراب مشيل  .وأمحد اجلزائري الذي
ترأس أمانة اجلبهة بعد الشهداء وبتوصية من الزعيم حمي الدین آل انصر بعد صدور قرار
اإلعدام عليه رميا ابلرصاص من احملكمة العسكریة الفارسية وعلى رفاقه .حيث أمتنع

الشهداء من التوقيع على ورقة طلب منهم أن یعلنوا فيها التوبة وعدم ممارسة السياسة،
ولكن الشهداء فضلوا املوت إبميان وقناعة على احلياة بذلة وهوان ،فرسخوا مفاهيم
وثوابت وطنية من خالل قولتهم للمبعوث الشخصي لشاه إیران ( :إننا مارسنا الثورة ومل
منارس السياسة كي نعلن التوبة) .
 3ـ استكمال عناصر الثورة بعد احلصول على الدعم العريب السياسي واملادي واللوجسيت
.
 1ـ العنصر األهم يف هذا اخلصوص هو أن الدعم العريب مل ميس إطالقا القرار السيادي
الوطين األحوازي واستقالليته ،فلقد كان القرار أحوازايً حبتاً ومل یتدخل العرب إال إبسداء
بع

النصائح واملالحظات اليت كانت تتعلق بشؤون الثورة املسلحة لدى ثوار األحواز .

أسباب فشل اجلبهة يف حتقيق أهدافها :
 .1االنشقاقات االحوازیة العشائریة بني صفوف املنتسبني هلا .
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مسمى
 0ـ ضغط احلكومة العراقية الذي وصل إىل حد التجميد ،وحظر العمل حتت ّ
جبهة حتریر عربستان ،واستقطاب غالبية أعضاء اجلبهة وضمهم إىل اجلبهة اجلدیدة اليت
مسيت ابجلبهة الشعبية لتحریر األحواز .
 1ـ اتفاقية شط العرب يف اجلزائر عام  0519م اليت مسيت بـ "اتفاقية اجلزائر" املربمة بني
مجهوریة العراق وما یسمى بدولة إیران .

لقد أدت هذه االتفاقية إىل مغادرة أعضاء قيادة اجلبهة من العراق إىل مصر
أدى إىل
ومن مث إىل ليبيا .ومن مث انقطاع االتصال مع تنظيم الداخل ،ما ّ
تالشي وانتهاء أداء اجلبهة ميدانيا وعملياً .
 1ـ متابعة احلكومة العراقية للجبهة إىل ليبيا ،عن طریق إرسال املدعو عبد هللا السلمي إىل
ليبيا وهو مزكى من اجلبهة الشعبية لتحریر فلسطني واجلبهة العربية لتحریر فلسطني وجبهة
حتریر أرترياي ،وذلك بطلب من احلكومة العراقية ،رغم عدم وجود أي ذكر او صلة
للمدعو عبد هللا السلمي يف جبهة حتریر عربستان ،وال يف اجلبهة الشعبية لتحریر األحواز،
ولكن كانت غایة العراق من كل ذلك هو إقناع احلكومة الليبية على عدم دعم جبهة
حتریر عربستان ،خصوصا بعد إصدار أمني عام اجلبهة كتااب على اثر اتفاقية الشؤم (اتفاقية

اجلزائر) وكان الكتاب معنوانً بـ (:اتفاقية شط العرب  . . .خنجراً يف خاصرة األمة
العربية) .إذ أعترب أن االتفاقية كانت خيانة لألمة العربية .وابلفعل فإن احلكومة الليبية
مجّدت بشكل شبه كامل عمل جبهة حتریر عربستان يف مقابل فتح مكتب للمدعو عبد
هللا السلمي وهو حسب علم قيادة اجلبهة كان ضابطا یعمل حلساب املخابرات العراقية.
 9ـ بعث الرئيس العراقي الراحل صدام حسني مبعوث شخصي من قبله إىل ليبيا للقاء
قيادة جبهة حتریر عربستان وإقناعهم ابلعودة إىل العراق وذلك قبل نشوب احلرب العراقية
ـ اإلیرانية بثالث أشهر ،فاشرتطت اجلبهة أن عودهتا للعراق مرهونة ابعرتاف العراق رمسيا
ابلقضية األحوازیة وتدویل القضية عن طریق منح كرسي للجبهة يف جامعة الدول العربية،
ولكن العراق وقتها عرض على اجلبهة احلكم الذايت لألحواز ضمن الدولة العراقية ،وكان
رد اجلبهة قاسياً على املبعوث حني طلبوا منه إیصال الرسالة إىل الرئيس صدام حسني
وهي(سبق وإن لدغنا ،ولن نلدغ مرتني) .
من جممل ما خلصت من أسباب أدت إىل هنایة جبهة حتریر عربستان ،نستخلص إن اجلبهة
واجهت ظروفاً قاسية وتضارابً للمصاحل يف املنطقة ،وصراعاً سياسياً حمتدماً كان حجمه
أكرب بكثري من حجم جبهة حتریر عربستان ،ولكنها تركت أراث ثورايً ومعنوايً مازال الشعب
العريب األحوازي یستمد منه القوة واإلميان والتجربة الغنية  ،يف املفاهيم واملواقف والرؤى
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ليواصل ذلك املشوار الذي رسخه الزعيم الراحل حمي الدین آل انصر ،وال عجب أن
جند يف العام  0512م جمموعة نوعية تعمل يف األداء املسلح الثوري لتربز (حمي) كفكر
وهنج وقناعة ورؤیة يف احلل االسرتاتيجي ابلصراع مع األخر احملتل مسيت بـ (جمموعة
الشهيد حمي الدین آل انصر) اليت قادت عملية اقتحام سفارة الدجل الفارسية يف لندن،
مث أیضا یربز املفهوم والفكر الثوري املسلح املنظم الذي رسخه القائد (حمي الدین) يف
العام  0229عرب الثوار يف (كتائب الشهيد حمي الدین) تنطلق ابسم الزعيم بعد مضي
أكثر من  12عاما على استشهاده  ...فماذا یعين هذا ؟

ما تناسيت من أتریخ جبهة حتریر عربستان .
بقي أمراً هاما متعلقا جببهة حتریر عربستان مل أكن قد نسيته ولكين حاولت تناسيه
ألسباب قد تتعلق مبا معناه ليس كل ما یُعرف یُقال  ،مث وجدت نفسي أمام مسؤولية
أترخيية كوين رضيت لنفسي أن أسرد وقائع قد حدثت فعال  ،وعدم ذكري ملوقف أترخيي
هام جدا یتعلق جببهة حتریر عربستان یضعين يف موقف من یرید أن یطمس احلقائق
خصوصا أن هذا األمر ال یعرفه أحدا غريي  ،فأان مسعت كثريا من تفاصيله  ،وإن اجلهة
االخرى املعينة هبذه احلادثة التأرخيية قد ترى من مصلحتها عدم كشف تلك احلادثة كي ال
یكون لألحوازیني فضال وموقفا أترخييا مع دولة عربية مل تفي وتعرتف ابخلدمة اليت قدمتها

جبهة حتریر عربستان حلمایة تلك الدولة العربية من إحتالل كان سيكلفها الكثري أو كان
ابإلمكان القضاء عليها هنائيا كدولة يف املنطقة .
وال خيفى على ٍ
أحد من األحوازیني موقف الشيخ خزعل أمري األحواز عندما أم ّد دولة
الكویت ابملال والسالح لكي حتافظ على وجودها .
احلكایة بدأت عندما كان نصار املذخور وخضري ( أبو ألياس رمحه هللا ) عام 0511م
یستقلون سيارة متجهني هبا إىل منطقة املعامر احملاذیة لشط العرب يف جنوب حمافظة
البصرة ،وكانت حينها العالقات متوترة جدا بني إیران والعراق حبيث تشري نشرات
األخبار إىل حشود عسكریة يف املنطقة اجلنوبية من كال الطرفني  ،ولكن احلقائق كانت
تنفي هذه األخبار فلقد أتكد جلبهة حتریر عربستان إن الدولة الفارسية كانت قد وضعت
جذوع أشجار النخيل على سواتر ترابية بني منطقة القصبة األحوازیة وبني منطقة هنر
ال قفاص لكي تبدو من بعيد وكأهنا مدافع  ،ويف املقابل فإن معلومات اجلبهة تؤكد أن عدة
فرق عسكریة عراقية قد متركزت يف اجلهة الشرقية املواجهة ملنطقة عبادان وجنوهبا يف
منطقة خور عبد هللا .
إثناء عودة الشخصني املذكورین أعاله بعد إمتام واجبهم  ..وحينما وصلوا مقابل
املدفعية العراقية قرب منطقة السيبة  ،قرروا الذهاب إبجتاه املدافع بدافع املعرفة
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خصوصا وإهنم لن یواجهوا أي مشاكل أمنية وألسباب معروفة  ،ولكنهم فوجئوا إبن
العراق قد نصب أیضا أانبيب فارغة على سواتر تراتبية لتبدو وكأهنا مدافع ومل یكن هناك
أي عسكري يف املنطقة  ،إذن أین هو اجليش العراقي ؟ .
كان املرحوم الشهيد عدانن خري هللا طلفاح والذي أصبح وزیرا للدفاع فيما بعد  ،یرتبط
بعالقة وثيقة مع بع

األحوازیني وكان وقتها هو ضابط اإلتصال بني األحوازیني وبني

القيادة العراقية  ،واثناء احلدیث مع الشهيد عدانن خري هللا أجاب على سؤال أحد
اعضاء قيادة جبهة حتریر عربستان عن مكان تواجد اجليش العراقي  ،وقال أن اجليش
العراقي متحشد ابلقرب من ميناء أم قصر وإن اهلدف هو احتالل الكویت  .ویبدو أنه
قاهلا إبمتعاض دليال على عدم رضاه على ذلك وكان وقتها برتبة مالزم وليس بصاحب
قرار .
بعد ذلك أج تمع عدد قليل جدا من قادة اجلبهة وقرروا اإلتصال بعضو القيادة القومية
جلبهة حتریر عربستان يف الكویت وهو املرحوم ( خالد أسعود الزید ...وهو أدیب وشاعر
كویيت كان قبل وفاته وكيل وزراة اإلعالم الكویتية )  .وابلفعل قدم خالد سعود الزید إىل
حمافظة البصرة ومت إطالعه على املعلومات اخلطرية واليت سوف تؤدي إىل شرخ عميق يف
األ مة العربية وتؤدي إىل دمار العراق والكویت معا  ،والبد من أختاذ تدابري للحيلولة دون

حدوث هذه الكارثة  .وسافر ابلفعل إىل دولة الكویت كال من أمحد اجلزائري ونصار
املذخور بصحبة خالد أسعود الزید وشرحوا للمسؤولني الكویتني إن متركز القوات العراقية
يف املنطقة ليس حلمایة أم قصر إمنا إلحتالل الكویت  ،وخرج يف اليوم الثاين أمري الكویت
املرحوم صباح السامل الصباح يف تلفزیون الكویت وهو على ظهر داببة يف احلدود بني
العراق والكویت وتصرفت حكومة الكویت وقتها بشكل دبلوماسي حكيم وجتاوزت
االزمة وكان هذا بفضل حكمة قيادة جبهة حتریر عربستان وملصلحة العراق والكویت معا
 ،ولكن هل أن األخوة يف دولة الكویت كانوا أوفياء ملوقف اجلبهة هذا أم تناسوه كما
تناسوا مواقف األمري خزعل معهم ؟ .
ولكي الختتلط األمور على القارئ األحوازي فإن اجلبهة الشعبية لتحریر األحواز كانت قد
شكلت عام  0510م  ،وإن أعضاء قيادة جبهة حتریر عربستان أجربوا على العمل ضمن
اجلبهة الشعبية ولكنهم حافظوا على تنظيمهم ضمن جبهة حتریر عربستان سرا  .وأكيد مل
یكن السبب هو عدم إمياهنم بوحدة العمل ولكن كان السبب هو حرصهم على
إستقاللية القرار السياسي الوطين األحوازي .
وكمدخل للحدیث عن اجلبهة الشعبية لتحریر األحواز  ،البد أن أشري إىل الفرق بني
القضية وبني الورقة السياسية  ،فأعتقد أن تشكيل اجلبهة الشعبية قد أدخلنا يف مأزق
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أترخيي حينما رضي األحوازیون فيه حتویل قضيتهم إىل ورقة ضغط سياسي  ،وقد یسأل
سائل وهل كان لدیهم خيار آخر لإلستمرار يف نضاهلم ضد احملتل الفارسي غري ذلك ؟.
ٌ
أقول نعم وقتها كانت هناك خيارات اخرى مل تتوفر لألحوازیني أثناء تشكيل اجلبهة
العربية لتحریر االحواز  .وإن التشظي األحوازي هو الذي أضاع ومازال یضيّع على
األحوازیني الفرص التأرخيية لتحریر وطنهم واان على یقني أنه سوف أييت یوما قریبا إنشاء
هللا جيال جدیدا یبدء بلعنتنا أوال مث حيقق أهدافه .

اجلبهة الشعبية لتحریر األحواز (عربستان).
لست متأكدا بشكل دقيق من أتریخ تشكيل اجلبهة الشعبية ولكين متأكد من أهنا عام
ُ
0510م كانت متارس نشاطها.
بدأت اجلبهة الشعبية إبنطالقة قویة يف الكفاح املسلح بعد أن توفرت هلا إمكانيات مل
یتوفر جلبهة حتریر عربستان ولو جزء یسري منها يف العراق ،فألول مرة یصبح لألحوازیني
مكاتب رمسية وتغطية مالية شهریة تصرف إبنتظام لتغطية كل تكاليف ومتطلبات العمل،
وسيارات عدیدة كان وقودها یقدم للجبهة جماان ،وحسب علمي كان هناك ثالث مكاتب
للجبهة:

ـ املكتب الرئيسي يف حمافظة البصرة
ـ ومكتب فرعي يف العمارة وكال املكتبني یتصالن ابلعمل امليداين املسلح
ـ بينما هناك مكتب اثلث يف حمافظة بغداد للعمل اإلعالمي حيث كانت صحيفة األحواز
األسبوعية تصدر من هناك.
وكان للدعم العراقي أثرا كبريا يف توطيد عالقة اجلبهة الشعبية لتحریر األحواز مع جبهات
التحریر الفلسطينية وخصوصا اجلبهة الشعبية لتحریر فلسطني ،حيث استضافت هذه
اجلبهة عددا ليس بقليل من الفدائيني األحوازیني ومت تدریبهم يف دورات سریعة على
تقن يات عالية يف الكفاح املسلح وفق نظریة حرب العصاابت وطریقة أضرب وأهرب على
أیدي مقاتلني فلسطينيني يف معسكرات الثورة الفلسطينية يف اليمن ولبنان.
وحني عودة الفدائيني للعراق بدء نوع جدید من الكفاح املسلح ،حيث كانت العمليات
العسكریة مكثفة جدا وعلى صعيد جغرايف واسع من األرض األحوازیة احملتلة ،حيث
أربكت احملتل الفارسي ،فما كاد یستفيق من ضربة موجعة حىت یفاجأ بضربة أخرى،
وكانت خسائر احملتل جسيمة يف املعدات واألرواح ،ويف املقابل قدم األحوازیون عددا من
زلت أذكر منهم الشهيد البطل فهد ،وأذكر حدیثه معي ذات ليلة
الشهداء األبطال ال ُ
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عندما كان عددا من القادة ابستقبال الفدائيني وكنت وقتها يف املكتب حينما وصل
األبطال إىل مكتب البصرة يف وقت متأخر جدا یناهز الساعة الثانية بعد منتصف الليل،
وبعد قيامهم بتوجيه ضربة من ضرابهتم املوجعة للمحتل الفارسي ،وأذكر أن املناضل
حسن الطريف رمحة هللا عليه كان قد قدم معهم من حمافظة العمارة.
كتفي وهزين بلطف وقال:
أذكر يف صباح اليوم التايل أن الشهيد فهد قد وضع یدیه على ّ
حنن نقاتل هبذه وأشار إىل بندقيته ،وعليكم أن تقاتلوا ابلقلم ،فالثورة ال تنتصر ابلبندقية
فقط بل ابلبندقية والقلم ،فحافظ على دراستك ،وكانت هذه أخر مرة أرى فيها الشهيد
فهد ،فلقد أستشهد يف املعركة الالحقة.
كما مت أتسيس أول إحتاد طلبة االحوازیني ،حيث انتخبنا املناضل (محزة عباس) رئيسا
لإلحتاد الوطين لطلبة األحواز رغم أنه كان یدرس يف الثانویة العامة وكان أغلب تشكيلة
اإلحتاد یكربونه سنا وممن یدرسون يف جامعة البصرة يف مدینة التنومة ،ولكن محزة كان
یتحلى بصفات قيادیة وكان مثقفا أكثر من اجلميع كما أنه كان حمل ثقة اجلميع.
كما شهدت تلك املرحلة ظهور الشخصية اجلدلية ( فاخر زركاين ،أبو فارس وقتها )،
وأذكر یوما أنه أحضر ملكتب اجلبهة يف البصرة أربعة من الفرس أدعى أهنم ضباط فرس
أستطاع أسرهم ،وكنت وقتها أحد احلراس املنوط هبم سجن األربعة ،وكنت واحلارس

اآلخر الذي ال أستطيع ذكر أمسه ،حنضر احملتجزین إىل غرفة التحقيق واحدا واحدا،
واتضح أخريا أن األربعة عبارة عن انس بسطاء من القومية اللُوریة كان املدعو فاخر زركاين
ب طریقة ال أعرف تفاصيلها قد أخذ منهم ماال عن طریق وسيط لتهریبهم إىل دولة
الكویت ،وكان وقتها هناك طریقتني للتهریب ،احدمها عن طریق شط العرب مث اخلليج
العريب واألخرى عن طریق البصرة مث الزبري مث مشيا على األقدام حىت دخول الكویت.
والنتيجة قامت بعد ذلك قيادة اجلبهة بتسليم األربعة إىل الدولة العراقية.
وظهر بعد ذلك دور ابرز للمدعو فاخر زركاين بعد اتفاقية شط العرب عام 0519م،
فلقد عمل مع قوات األمن العراقية ضد األحوازیني ألسباب سوف أوردها.
بعد العمل اجلبار الذي أجنزته اجلبهة الشعبية ،حيث بدى واضحا أن شعلة الثورة اليت
أوقدها الشهيد حمي الدین آل انصر ورفاقه بدأت تلتهب من جدید وكأن الشعب
األحوازي اثئرا بطبعه ضد الطغيان وكل ما حيتاجه هو قليل من الدعم ،فكان عدد
الفدائيني یزداد یوما بعد یوم واملقاومة تشتد ضراوة ضد احملتل ،بعد هذا كله یفاجأ
االحوازیون ابتفاقية شط العرب عام 0519م ،وأجزم أنه لو ال األحوازیني ومقاومتهم
الباسلة للمحتل الفارسي ملا وافق شاه إیران على توقيع االتفاقية اليت تتطلب وقف دعم
األكراد يف مشال العراق ،فأكتشف األحوازیون حينها أن موقف قيادة جبهة حتریر
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عربستان كان هو املوقف الصحيح ومسعت حدیثا من األحوازیني خالل مناقشاهتم بعد
االتفاقية یوضح اعرتافهم خبطئهم اإلسرتاتيجي هذا.
مع هذا مل یستسلم األحوازیون لألمر بسهولة حني طلب منهم النظام العراقي وقف العمل
وتسليم األسلحة بعد أن أغلقت املكاتب الثالث ،فلجأ األحوازیون إىل ختزین السالح يف
منطقة األهوار ومل یسلموها للحكومة العراقية ،حيث كان تصميم الفدائيني على مواصلة
النضال ضد احملتل الفارسي انطالقا من اهلور دون احلاجة إىل دعم العراق املادي
والعسكري مادام السالح موجودا وأهنم من خالل هذه األسلحة سوف یسعون للسيطرة
على أسلحة العدو احملتل وأعدته الستخدامها مستقبال ألهنم سوف یواجهون مشكلة يف
احلصول على العتاد فقط.
وكان هذا القرار یعترب حتداي للعراق ،الن االتفاقية ضمن إطارها السري تنص على أن
العراق جيب ان یوقف نشاط األحوازیني مبقابل وقف نشاط األكراد من قبل حكومة
الشاه.
فألقي القب

على عدد من قادة اجلبهة الشعبية ومت ابلفعل إهانتهم واالعتداء عليهم

ابلضرب مث اضطروا لتسليم األسلحة لألمن العراقي ،وكان املدعو ( فاخر زركاين ) أحد
الذین كانوا یبحثون عن املناضلني األحوازیني ویسلمهم لألمن العراقي بل اعتدى بنفسه

على املناضل املرحوم (أبو ألياس) ،ولقد طلب مين قبل ذلك أن أرافقه للمنطقة اليت
یسكن فيها أبو الياس ولكين رفضت ذلك وادعيت أين ال أعرف أین یسكن أبو الياس.
بعد ذلك غادر غالبية أعضاء اجلبهة الشعبية العراق إىل سوراي عندما كانت سوریة دولة
عربية يف ذلك الوقت.
كما زار وفد من اجلبهة الشعبية ليبيا والتقوا بقيادة جبهة حتریر عربستان ،وعقد بينهما
اجت ماع يف بيت امحد اجلزائري لالتفاق على مشروع وحدة وطنية ومواصلة املسرية ،ولكن
االجتماع مل یثمر عن نتيجة ،وال علم يل ابألسباب وتلك النتيجة ألين مل أحضر االجتماع
وقتها وكان األخ أبو رمحة (سيد علي) أحد الذین حضروا االجتماع ویستطيع أن یوضح
األسباب .ولكين كما مسعت بعد ذلك أن أمحد اجلزائري محّلهم مسؤولية ما جرى للقضية
وإهنم لو مل ینشقوا من جبهة حتریر عربستان ،ولدوافع البع

الشخصية والعشائریة ،ملا

حيول القضية إىل "ورقة
أستطاع العراق سلب اجلبهة قرارها الوطين وملا أستطاع أن ّ
مساومة" سياسية ،وملا أستطاع أن یضرب القضية بعرض احلائط ابتفاقية شط العرب
وابلتايل أن یعرتف للدولة الفارسية بشرعية وجود سياسي وفعلي على أرض عربية حمتلة.
وأعتقد أنه ال داعي لذكر أسباب هنایة وفشل اجلبهة الشعبية لتحریر األحواز يف حتقيق
أهدافها ،فال ميكن أن تتحقق أهداف سامية ونبيلة من خالل األوراق السياسية ،وكوهنا
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قبلت أن تكون ورقة مساومة وقرارها مرهون بقرار احلكومة العراقية فقد حكمت على
نفسها من البدایة على هنایتها وفشل مشروعها.
ورغم ذلك فإن اجلبهة الشعبية لتحریر األحواز ق ّدمت عمال أمتاز بتجربة جدیدة طورت
فيها من أداء الكفاح املسلح ضد احملتل الفارسي ،كما من الواجب علينا أن نعتز بعدد
من قادة اجلبهة املخلصني لوطنهم وكانوا حبق رجال ثورة رغم بساطة الفكر السياسي
لدیهم يف ذلك الوقت املرهونة بشروط املرحلة ومعطياهتا
عندما حتدثت عن جتربتني أحوازیتني كفاحيتني كنت قد عایشت جوانت عدیدة منهن،
وهذا قد خولين للحدیث عن تلك التجربتني ،وأعتقد ان احلوادث اليت ذكرهتا كانت
كافية لتقيم التجربتني من كال اجلانبني السليب واإلجيايب .وأجد نفسي أمام جتربة اثلثة
وهي اجلبهة العربية لتحریر األحواز ،ويف نفس الوقت أجد أن الكثريین غريي ممن عاصروا
تلك الفرتة اليت تشكلت فيها اجلبهة إىل یومنا هذا مازالوا بيننا ،ومن املؤكد اهنم أقدر
مين يف احلدیث عن اجلبهة العربية لكي یتسىن لبقية األحوازیني تقيمها واإلستفادة من
إجيابيات املرحلة وسلبياهتا.
وأعتقد من ابب آخر أن جبهة حتریر عربستان واجلبهة الشعبية لتحریر األحواز كافيتان
لكي أبدأ يف تقييم حركة النضال العريب لتحریر األحواز ،فالتجربتني خمتلفتني أحدمها

أنطلقت من داخل األرض احملتلة والثانية من خارجها ،وأحدامها أمتلكت قرارها السياسي
وامليداين والثانية أرهتن قرارها السياسي وامليداين ،ویتفق معي القارئ أن جبهة حتریر
عربستان يف داخل األحواز بقيادهتا املركزیة قبل النكبة ليست هي نفسها بعد ممارسة
نشاطها إنطالقا من العراق .ومع األخذ بعني اإلعتبار أن اجلبهتني قد أنتهيا دون ان
یتحقق اهلدف الذي من أجله تشكلتا ،من هذا الباب أتيت أمهية حركة النضال العريب
لتحریر األحواز ،ومن هذا الباب جيب على الفكر السياسي االحوازي واملسؤولية الوطنية
أن ال ینظرا للحركة من خالل مناضليها فقط ،ألنه واحلالة هذه فإن القضااي تتشخصن،
والتشخصن هو حالة ضبابية حتول دون معرفة احلقيقة ،بل علينا ان نبحث عن القيمة
احلقيقة اليت جتعل من تقيمنا هلذه التجربة النضالية الوطنية دافعا ملعرفة مستوى الوعي
الوطين للمواطن األحوازي الذي حيتك مع احملتل صباح مساء ،ودافعا ملعرفة سر الرغبة
التأرخيية املُلحة ،ودافعا ملعرفة أفضل السبل لتحقيق األهداف وعدم تكرار الفشل وكأنه
أصبح جزء مالزم لتجاربنا النضالية.
فأان مل أتط رق عن جبهة حتریر عربستان جزافا ،وكذلك اجلبهة الشعبية ،ولكن كان هديف
هو توضيح تلك العالقة الكفاحية وهل أن حركة النضال قد أستفادت من عرب التأریخ أم
ال ،وملاذا یكون حمي الدین آل انصر حاضرا يف كل مقارعة مسلحة ضد اإلحتالل؟.
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هل أصبح حمي الدین آل انصر مدرسة نضالية كما قال يل أحد االخوة؟.
إن تقيم حركة النضال ال ميكن أن یكتمل من خالل زاویة واحدة فقط ،وإن التقييم من
زاویة واحدة وترك بقية الزوااي مبهمة أو مظلمة ال ميكن أن جيعل من األحوازي مدركا
للقيمة احلقيقية واحلجم احلقيقي حلركة النضال العريب لتحریر األحواز .فالتجارب النضالية
عندما تنطلق من خالل فكر وطين ووعي وطين ال تستطيع حتقيق أهدافها إال إذا
أستوعبت وأدركت النخبة مث اجلماهري ذلك الفكر وذلك الوعي ،والتقييم قد یسهل هذه
املهمة فهو عملية تشریح مث تبسيط لتبدو األفكار املغلفة ابملوقف السياسي أكثر وضوحا
لآلخرین وليتضح العمق السرتاتيجي لعمليات املقاومة يف ذهنية املواطن األحوازي.

فاألسباب والدوافع كثرية واليت جتعلين أتناول حركة النضال من أربع زوااي
للتقيم:


القيمة املعنویة



القيمة التنظيمية



القيمة السياسية



القيمة السرتاتيجية

وأرى من الضروري تناول هذه القيم األربعة ابلشرح والتفصيل ،كي نتخلص من عقدة
اإلنتحار السياسي واليت هي مسة من مسات فكران السياسي ،ونتخلص من النظر إىل ما
هو حتت أقدمنا فقط.

القيمة املعنویة :
قد تبدو للبع

ظاهرة غریبة أن یقيّم شخص أحوازي ینتمي لتنظيم سياسي ،تنظيما آخر

غري تنظيمه وبشكل إجيايب ،فامل تعارف عليه حنن منتدح أنفسنا فقط ومنتدح الشهداء وكما
قلت من منطلق أذكروا حماسن مواتكم ،أو من منطلق أهنم مل یعودوا خصوم ،ولكين أجد
أمامي جتربة نضالية فریدة ومبدعة ،ورغم ان البع

ال یتفق معي هبذا التحليل وليس من

التجرد،
منطلق الفهم ینطلقون إمنا من منطلق ضيق الصدور وبساطة العقول ،فبقليل من ّ
وبنظرة شاملة فاحصة ،وبقلوب مل متسها الغلظة ،ومن موقف نرى فيه إن كل أبناء
األحواز أبناء وطن واحد ،فإن أجاد منهم أح ٌد ،فإن اجلودة للجميع ،وإن أساء منهم
احلي ومدح امليت ،فهذه
أح ٌد ،فإن السوء ینعكس على اجلميع ،وإن خنرج من دائرة ذم ّ
من یطالب حبریة ٍ
شعب ابكمله.
الصفة صفة ال تنسجم وأخالق ْ
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وحني أقيم حركة النضال فهذا ال یعين أبدا إين أستهني آبابئي وأخويت املناضلني الذین
سبقوا إىل امليدان ،فحركة النضال مل أتيت من عدم ،إمنا جاءت من خالل تراكم نضايل منذ
0509م ،ولكين أتناول حركة أجد أهنا دالة طریق وبوصلة دقيقة جاءت يف زمن صعب
وجتاوزت كثريا من أخطاء املاضي ،وحينما أنتهي من تقيمي متناوال كل جوانبها ،أعتقد ان
كثريا من األحوازیني سوف یدركون القيمة احلقيقية حلركة النضال العريب لتحریر األحواز.
يف ظل األزمة الفكریة اليت تواجهنا وابلتزامن معها جند ان هناك حس وطين متنامي ،ولكن
الثورة بغ

النظر عن طبيعتها فهي فكر قبل أن تكون حس وطين ،وكون إننا ال نتعمق

ابملسائل الفكریة وال حناول حتليل الظواهر لذلك قد متر علينا األشياء القيمة مرور
السحاب ،بل رمبا منطرها ٍ
بوابل من احلجارة ،دون ان نشعر إننا ال نرجم أبناء وطننا
فحسب إمنا نرجم أنفسنا.
إن حقنا التأرخيي يف األحواز ،أرتبط بواقعني ،واقع اإلحتالل وواقع املقاومة ،والعالقة بني
األثنني مرتابطة ،فكلما وهنت املقاومة كلما أنتعش اإلحتالل ،والعكس صحيح.
فوهن املقاومة یعين من مجلة ما یعين أن الشعب قد وهن وإن الشعب قد أستسلم ،وإن
اإلرادة أصبحت عدم ،وهذه نقطة ینطلق منها احملتل ليفرض إرادته السياسية ویطرح
حلول من جانب واحد إبعتبار أن الطرف اآلخر مل یعُد فاعال يف الصراع.

فبعد إنتهاء احلرب بني العراق و إیران عام 0511م ،توقفت مقاومتنا للمحتل الفارسي،
وكل ما طُرح من مشاریع سياسية حىت عام 0229م كانت إما فضفاضة ،مبعىن أن
اخلطاب السياسي أكرب بكثري من احلجم احلقيقي للتنظيم ،أو كانت متسرتة بشعارات
براقة لإلستقطاب ،أو منطقية ولكنها ختفي هزمية فرضها الواقع ،أو متأیرنة حسب املوظة
واألتكيت ومبقياس احلساابت الفارسية.
وحني أنطلقت اإلنتفاضة السلمية عام 0229م ،وبدء احملتل الفارسي حيصد أرواح أبنائنا
وأخوتنا ،وحنن نشجب ونستنكر صاغرین ،والحول لنا وال قوة ،وال قيمة لدمائنا سوى
لغسل أرضية املعتقالت ،وال جندة لنا من أحد ،فتحول شعبنا إىل ضحية بيد جالد ،ومن
مدواي و إان كاتب
املؤكد أن احليف واألمل كان یشملنا مجيعا ،حىت جاء الرد األحوازي ّ
هذه السطور مل أصدق للوهلة األوىل أن املقاومة الباسلة كانت أبیدي أخويت ،رداً على
فخر هذا وأي أعتزا ٌز هذا بصنادید األحواز.
فأي ٌ
جرائم احملتلُ ،
إن املقاومة جاءت يف حلظة أيس لفتنا مجيعا وأهنكتنا مجيعا ،وإذا هبا تُعيد لنا األمس
القریب وتعيد لنا ثقتنا أبنفسنا وبشعبنا وحبقنا ،وهذا الشعور مل ینتابين لوحدي ولكين
أجزم أن كل أخويت وكل التنظيمات األحوازیة يف املنفى كانوا كذلك وكانوا مجيعا فخورین
أبخوة هلم تصدوا للمجرمني وإعادوا اهليبة للوطن.
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مدین حلركة النضال حني إعادت يل ثقيت بنفسي بعد أن شعرت دون أن
فأان كأحوازي ٌ
كنت مهزوما من الداخل رغم صويت املرتفع .وأظن أن كثريا من
أبوح لآلخرین إين ُ
األحوازیني كذلك إن مل یكابروا وأتخذهم العزة ابإلمث.
فالدور الذي قامت به حركة النضال يف رفع مستوى الروح املعنویة ،وإسرتداد اإلرادة اليت
وهنت ك ان دورا وطنيا و أترخييا ،وإن من ینكر هذه احلقيقة هلو إنسان جاحد حبق نفسه
وحبق وطنه وحبق الشهداء.

القيمة التنظيمية:
إن النقد هو طریق لتصحيح االخطاء ،أو على األقل ملعرفة املساوئ واليت من املفروض
أن ال تالزم قضية وطنية فرتة من الزمن تعترب طویلة ،خصوصا إذا ما وجدان أن التالزم بني
العمل وبني املساوئ یقف حائال دون تطور الفكر السياسي األحوازي يف جمال عملية
التنظيم.

فمن وجهة نظري إن اهليكلية التنظيمية األحوازیة تعترب فاشلة إبستثناء حركة النضال
العريب لتحریر األحواز ،لسبب بسيط وهو عدم وجود مقياس أو معيار وطين واضح على
ضوئه یتم اإلنتماء هلذا التنظيم أو ذاك.
ولذلك نرى اهلشاشة التنظيمية واضحة جدا بدءا من جبهة حتریر عربستان ،وعندما یكون
التنظيم هشا ،فال یعتقد أحد أنه قادر على حتقيق أهدافه أو حىت جزء یسري من أهدافه
املعلنة.
وعندما نتحدث عن هذه النقطة اهلامة جدا ،واليت حولت التنظيم السياسي مما كان
مفرتضا به أن یكون إىل دكان أو مقهى لسرد البطوالت الوطنية أو التمين على شاكلة
االحالم الوردیة ،أو كسر اللسان وكسر القلب وكسر اإلرادة ،وزد على هذا وذاك
فالباب مفتوحا لإلستخبارت الفارسية كي تقتحم عذریة التنظيمات السياسية.
هذه النقط ة حتدیدا حتتاج إىل مراجعة ،ومن املؤكد أن املراجعة ال تتم عن طریق القيادات
العليا فهم ليسوا حباجة إىل مراجعة إبعتبار أن خدمة القضية الوطنية جتعل منهم
معصومني ،واملعصوم ال خيطأ فلما یراجع .ولكن اهلدف هو هذا اجليل اجلدید الذي جيهل
حلد االن معىن كلمة (تنظيم) بعد مضي أكثر من مخسة ومثانون عاما على اإلحتالل
الفارسي لألحواز.
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وحني أحتدث عن حركة النضال العريب  ،فإين أطرح مثاال ماداي ملموسا لكي أوضح
معىن كلمة (تنظيم) ومعىن كلمة (مقياس)  ،مبعىن أنه ال ميكن فصل الكلمتني عن
بعضهما ،فال وجود لكلمة تنظيم بدون وجود مقياس هلذا التنظيم ،والتنظيم الذي ال
یعتمد على أي مقياس يف عمله فيمكن ان نطلق عليه أي تسمية أخرى ولكن ليس كلمة
تنظيم.
فلكي یقيّم االحوازي اليوم أي تنظيم فليسأل هذا السؤال .
ماهو مقياس تنظيمكم ؟.
فإن مل حيصل على إجابة  ،فليعلم أن ما یسمى تنظيما ظلما وهبتاان هو يف احلقيقة ليس
كذلك  .وإن حصل على إجابة حتدد املقياس فعليه التأكد من خالل حمتوى التنظيم .
وهذه قاعدة عامة ال تشمل االحوازیني فقط بل هي قاعدة لكل تنظيم حزيب كان أو
ثوري .
ويف هذا اجلانب هناك قضية كربى ولكنها تدخل يف إطار القيمة السرتاتيجية ولذلك
سوف أتناوهلا حينما أحتدث عن هذه القيمة .

فالذي مييّز حركة النضال العريب لتحریر األحواز عن جبهة حتریر عربستان إبعتبار أن
كالمها أنطالقا من داخل األرض احملتلة  ،فإن الثانية كان مقياسها هشا وعاما مسح
وبسهولة لتغلغل العمالء داخل التنظيم  ،وعانت جبهة حتریر عربستان يف العراق من هذا
التغلغل وخسرت عددا من قادهتا بعد ان خسرت زعيمها حمي الدین آل انصر  ،كما ان
اهلشاشة التنظيمية فيها كانت تسمح وبسهولة لإلنشقاق والتشظي وهذا ماحدث فعال .
فالتنظيم إذا أفتقد للمقياس یبحث عن البدیل وهو العددیة  ،وهذه املعادلة حتتاج
لفكفكة رموزها لتصبح أكثر وضوحا للعقل األحوازي  ،فأغلب ما حدث و حيدث لدینا
أن أي أحوازي یستطيع أن ینتمي إىل أي تنظيم سياسي دون أن مير أبي جتربة أختبار ،
فالتنظيم حباجة له أكثر من حاجته هو للتنظيم وهذه قاعدة معكوسة ال تصلح ال لقضااي
االحتالل وال حىت للحزبية يف الدول املتقدمة يف هذا اجملال .
فالقاعدة الصحيحة هو أن یكون املواطن االحوازي احملتلة أرضه حباجة ماسة لتنظيم
سياسي كي ميارس من خالله دوره ویؤدي واجبه الوطين ،ولذلك البد ان مير إبمتحان
صعب كي حيقق هدف اإلنضمام ،ال أن تتسابق التنظيمات على كسب أي مواطن
وبطرق معيبة ال ميكن ذكرها هنا ،هذه الظاهرة الشائعة واليت یعرفها اجلميع تعترب ظاهرة
ختلف تنظيمي وال ميكن ان ترتقي ملستوى قضية كقضيتنا واليت فيها من التعقيدات
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السياسية ما حيتاج إىل عقول متميزة كي تستطيع إدراة الصراع فيها ضد حمتل قوي
ومتمكن .
أول تنظيم أحوازي ليومنا هذا یطبّق القاعدة التنظيمية الصحيحة هو حركة النضال العريب
ینظم إىل
لتحریر األحواز ،فلم یستطع سابقا ولن یستطيع اليوم أي مواطن أحوازي أن ّ
حركة النضال دون أن یكون قد أثبت ابلفعل ال ابلقول مواقفه ،والباب الوحيد املفتوح
للجميع اليوم هو ان یكون املواطن نصريا للحركة فقط حىت یثبت أستحقاقه الوطين
وینال شرف العضویة داخل صفوف احلركة .
وهذا التميز جاء نتيجة وعي سياسي غري عادي أستفاد من التجربة النضالية الطویلة
واضعا نصب عينيه أن األهداف السامية ال تتحقق من خالل إرادات مهزومة وإن كانت
األصوات صاخبة.
النقطة األخرى هي أن عملية تنظيمية تعتمد مقياس اثبت ودقيق وصعب ،من الصعوبة
مبكان إخرتاقها أمنيا ،ومن الصعوبة إن مل أقل من املستحيل تشظيها وإنقسامها ،فمن
املفروض بنا وطنيا أن نعتز بشباب أستطاعوا أن یثروا الساحة األحوازیة ویصححوا أخطاء
بشكل عملي كان من املفروض أن تصحح منذ أم ٌد بعيد ،وليس عيبا أن تعيد التنظيمات

حساابهتا لتصبح أكثر قدرة ومتاسكا ملواجهة صعاب اآليت ،وعلى الشباب االحوازي أن
یرتقي فكراي لكي مييّز بني اهلشاشة والتماسك .

القيمة السياسية:
هناك حالة شاذة وشاذة جدا موجودة يف واقعنا السياسي املعاش یوميا ،إال وهي أن أي
خترج من أكرب جامعات
أحوازي ممكن ان یتحول يف ليلة وضحاها إىل سياسي خمضرم ّ
العامل يف العلوم السياسية وكتب عدة رسائل علمية يف جماله  ،فقرائته كتاب أو عدة كتب،
أو احلدیث حول الوطن یؤهل األحوازي على جتاوز كل حدود املعرفة والعلم ليبدو أبو
قراط زمانه  ،وأظن أن الرتبية العشائریة هي اليت تقف وراء هذه الظاهرة الشاذة واليت
جتعل اإلنسان معتدا بنفسه وبرأیه وإن كان يف حقيقة أمره إنسان غایة يف البساطة وإن
التصنع ابملعرفة وإن وجد عند البع

من نفس الصنف إذن صاغية فهذا ال یعين أبدا

أنه ذات قيمة حقيقية .
وابلتايل فإن ظهور حركة متطورة سياسيا كحركة النضال العريب لتحریر األحواز يف واقع
أغلبه مری

ابهلوس الشخصي وإزدواجية املعایري والرتف الفكري وبكمية هائلة من

اإلحباط النفسي و اليت جعلت من البع
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یفقد توازنه متاما  .فظهور هذه احلركة اليت

تبدو وكأهنا سبقت عصرها وختطت حدود الفكر األحوازي احلايل جيعل منها أمرا غري
مألوفا وأمرا غري مفهوما كلما كانت املسافة اليت یقف فيها األحوازي بعيدة عن احلركة ،
وأعتقد أن األحوازي حباجة إىل أمرین مهمني لكي یسمي األشياء مبسمياهتا احلقيقية ،
أوهلا أن یتعلم كيف یتجرد مث یقرتب اثنيا كمحاولة للفهم  ،وابلتايل سوف تتضح له
كثريا من احلقائق املشوشة لدیه االن ،هذا إذا كان اإلنسان صحيحا معافيا ومل ميس
شغاف قلبه البغ

واحلقد والكراهية واحلسد  ،ويف هذا اجملال أعتقد أیضا أن على بع

الكتاب األحوازیني أن یتناولوا مفهوم الوطنية وإجياد تعریف واضح هلا ومماراسات تتفق
والتعریف  ،ومن نفس املنطلق أعلم ان هناك من یقرأ مقايل هذا وقلبه قد ملئ غيضا
وغضبا وكأين وضعت امللح على اجلرح  ،ولكن فليعلم الذي الیعلم أن امللح بقدر ما هو
مؤذي ومؤمل فهو عالج للجروح املتقيحة .
إن الفكر السياسي حلركة النضال هو فكر أخذ بعني اإلعتبار أمرین هامني ال ميكن
فصلهما عن بع

يف السياسة ومها القوة يف مواجهة واقع اإلحتالل  ،والتوثيق ملمارسة

السياسة بشكل مهين  ،فمبدأ السياسة مبين على القوة اليت متثلها املقاومة الوطنية يف
حالة كحالتنا  ،فال ميكن ألي طرف صراع أن یكسب مصاحل سياسية إن مل یكن وراء
املوقف أو الكلمة ما یعززها  ،فكلنا نعلم أن الدول ليست مؤسسات خريیة للتسول عند

أبوهبا  ،وحىت يف حاالت التفاوض يف النزاعات الدولية فإن الطرف األقوى سياسيا هو
الطرف األكثر فاعلية .
ولنعرتف إننا مارسنا السياسة ولفرتة طویلة من الزمن كأشخاص أو تنظيمات دون أن
منتلك أي مقوم من مقومات القوة سوى اخلطاابت الراننة واليت ال سوق هلا وال قيمة ،
وكنا دائما صغار عند املراقب وعند العدو .
ولو یالحظ املنصفون لوجدوا أن عمليات املقاومة البطولية أضفت طابعا جدیدا على
قضيتنا  ،وبدء البع

ینظر بشكل جدي هلذه القضية  ،فقضااي الشعوب ال تتبلور وال

ميكن ان یدركها املراقب من خالل اخلطاب السياسي  ،إمنا من خالل موقف الشعوب ،
فال ميكن املطالبة حبق تقریر املصري لشعب من خالل خطاب سياسي  ،والميكن فرض
أي مشروع وإن كان ال یليب طموحات الشعب من خالل خطاب سياسي .
فاملراقب الدويل قد یعترب الشعب األحوازي شعبا إیرانيا ولكن من قومية خمتلفة  ،وابلتايل
فإن أقصى ما ميكن ان یطالب به هذا الشعب هو العدالة اإلجتماعية أو الدميقراطية
أبفضل االحوال  ،واملراقب الدويل یبين تصوراته على أساس مادي ملموس من خالل
تبعية الشعب للنظام ومن خالل ما یسمى ابملقاومة السلمية  .فمنذ عام 0511م كان
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خطابنا السياسي حترري ولكن أفعالنا وأقوالنا عكس ذلك  ،فإیهما أدق لدى املراقب
السياسي  ،الفعل امللموس أو القول الفارغ من املصداقية ؟ .
عدم إدراك غالبيتنا ملبادئ السياسة حىت العامة منها أدخلنا لفرتة طویلة من الزمن يف حالة
من التناق

بني اخلطاب وبني املمارسة على األرض  ،وحىت الذین كانوا یفهمون بع

تلك املبادئ مل یكن إبستطاعتهم خلق أليات عمل تدعم موقفهم السياسي ليكون أكثر
إقناعا لآلخرین .
فالشعب الفارسي خيرج للشارع یطالب ابحلریة وكذلك بقية الشعوب ومنها الشعب
األحوازي  ،فما الفرق بني مطالبة وآخرى ؟ فالفرس ال یریدون التحریر ولكن یریدون
احلریة والدميقراطية  ،إذن الشعب األحوازي ینطبق عليه نفس املنطق يف السياسة .
فأول مبدأ يف السياسة أن تكون التضحية واملوقف القوي متناسبا مع املطلب حىت وإن مل
یكن السالح جزء من تلك املواقف ولكن بشرط ان تكون الصورة معربة ومقنعة لآلخرین
.

فلقد ِ
أمهلت قضيتنا طویال بسبب تناقضاهتا  ،وإين أجزم أن حركة النضال العريب لتحریر
األحواز قد ركزت على هذا اجلانب املهم من السياسة بل أعتربته من أولوايهتا يف العمل
الوطين .
اجملردة  ،أي من خالل
إن الوعي السياسي الوطين ال یكتمل من خالل احلالة الفكریة ّ
النظ ریة  ،بل من خالل املمارسة العملية واملواجهة الفعلية للمحتل أو لإلستبداد يف
حاالت الشعوب املضطهدة  ،وإال یعترب متاما مثل طبيب درس علم الطب ولكنه مل یعاجل
مری

يف حياته قط  ،وابلتايل فهو ميتلك جمموعة معلومات جامدة الحياة فيها .

وابلتايل فإن ما مييز حركة النضال أهنا واجهت الواقع بصرامة وحزم ورغم تقدميها
تضحيات جسيمة ولكنها صمدت وأستمرت ومل تتخلخل أو یصيبها نوع من اهلشاشة بل
العكس هو الذي حدث فهي كربت ومنت وأصبحت أقوى مما كانت عليه  ،وأصبح هلا
رصيد شعيب واسع جدا يف داخل األحواز احملتلة  ،فلو كانت احلركة مبنية على أساس
هش من الوعي السياسي لدى منتسيبها لكانت اليوم يف خرب كان  ،فلم یكن إبمكان أي
تنظيم سياسي ثوري أن یصمد ویواصل عندما یواجه ما واجهت حركة النضال إال وكان
هذا التنظيم یستحق منا كل التقدیر واملوقف الوطين املطلوب ....
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القيمة السرتاتيجية:
السرتاتيجية هي كلمة یواننية األصل أستخدمت للتعبري عن التكتيك العسكري يف
احلروب ولكنها تطورت لتصبح مفهوم سياسي یربط بني القوة والعقل أو بني احلرب
والسياسية  ،إبعتبار أن القوة العسكریة هدفها األساس هو حتقيق مصاحل سياسية  ،وهي
تستخدم بعد نفاذ كل أساليب الدبلوماسية لتحقيق املصاحل العليا .
وابلتايل فإن ليس كل فكر بعيد املدى هو فكر سرتاتيجي إن مل ميتلك الفكر أليات
ووسائل عملية ليصبح أكثر واقعية واقرب للمصداقية  ،وإال یعترب فكرا سفسطيا ی ّدل
على السفاهة أكثر مما یدل على العقل  .ویستحضرين هنا بيت شعر لألمام علي سالم
هللا عليه یقول فيه
الیُصلح الناس فوضى السراة هلم ......وال سراة هلم إذا جهاهلم سادوا .
فأهم نقطة ميكن اإلستناد إليها يف الفكر السرتاتيجي هي معرفة احلقيقة اليت ترتبط وإرادة
الشعب وإن كانت تلك اإلرادة تبدو وكأهنا مغطاة بطبقة من األتربة بسبب تفاعل عوامل
العنف السياسي املم نهج واملطبق على االرض  .أن الكثري من العلماء جيمعون على ان
اإلرادة عند اإلنسان ال ميكن أن متوت إال إذا مات اإلنسان  ،ولكنها تتفاعل إىل درجة

كبرية مع الواقع  ،فتارة ختفوا واترة تصعد إىل السطح  ،وهناك عوامل كثرية أخرى تتأثر
هبا إرادة الفرد اإلنسان  ،وميكن تقسيم اإلرادة يف هذه احلالة إىل نوعني ومها :
إرادة واعية وإرادة مهزومة ( غري واعية)  ،وميكن التفریق بينهما بسهولة لكي یتسىن للفرد
ان یعرف نفسه جيدا وإىل أي الفریقني ینتمي .
اإلرادة املهزومة أو غري الواعية  :وهي احلالة اليت یتحول فيها اإلنسان إىل أسري للمحيط
وللظروف املفروضة عليه ویتصرف وفق ما ُميلى عليه وما متلئ عليه الظروف وليس وفق
متطلباته أو أمنياته  ،ومبا ان الذات البشریة ال تقبل هذه احلالة فلذا یلجأ اإلنسان إىل
التربیر لكي خيفي احلالة اإلهنزامية اليت یعيشها  ،فاإلنسان ُجبِل على احلریة ومل ُجيبل على
العبودیة إال هلل سبحانه وتعاىل وابلتايل فاخلضوع واخلنوع ملبدأ القوة یُرجع اإلنسان إىل
احلالة البهيمية من خالل خضوعه لعملية الرتوی

 ،وتتصف هذه احلالة بوجود نوع من

الصراع مع الذات اليت حتاول العودة إىل كينونتها الطبيعة وبني املقومات البشریة األخرى
اليت تواجه ص عوبه يف مواجهة الواقع  ،وبتعبري أدق تصف هذه احلالة شخصية غري سویة
بسبب التناق

بني ماخلق هللا وبني ما فرض الواقع  ،ومن املواصفات األخرى هلذه

الشخصية هي احملاولة املستدمية للدفاع بشىت السبل والوسائل ومن الصعوبة أقناع هذه
الشخصية أبي فكر آخر ألن املسألة ال تتعلق بعدم قدرة العقل على اإلستيعاب ولكن
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بسبب الشلل الذي أصاب اإلرادة  ،ومن الطبيعي أن یرف

اإلنسان ما ال طاقة له به ،

فاملسالة ليست فكریة إمنا هي نفسية  ،وابلنسبة إىل رف

اإلنسان ما ال طاقة له به ،

یرجع هذا ليس إىل عدم وجود طاقة حقيقية قادرة على النهوض إبرادة الفرد ولكن
بسبب حالة اإلستسالم اليت یعيشها ذلك الفرد  ،واعتقد ان معاجلة هذه احلالة الیتأتى
من خالل حدیث فكري لإلقناع إمنا من خالل توعية مبدى قدرات اإلنسان على املواجهة
 .ومن هذا املنطلق فإن أي فكر سرتاتيجي ال ميكن أن یتبلور يف ذهنية غري واعية
ومشلولة اإلرادة  ،أو ابألحرى فإن اإلرادة املهزومة ال تطرح فكر سرتاتيجي الهنا
وببساطة ال تسعى لتغيري الواقع إمنا هي أسرية للواقع املفروض  ،فأي حدیث عن فكر
سياسي سرتاتيجي كان أو مرحلي هو جمرد أفرتاض حلالة غري موجودة أساسا .
اإلرادة الواعية والفاعلة :
تُعترب حركة النضال العريب لتحریر األحواز اليوم جتسيد هلذه اإلرادة الواعية ،دون أن
نفرتض بعدم وجود إرادات فاعلة فيما سبق  ،ولكن ما یهمين واغلب األحوازیني هو حالة
احلاضر للوصول إىل تصور مجاعي وطين وواعي ملتطلبات املرحلة .
فلو ندقق يف مدى حجم قوة اإلرادة عند أفراد حركة النضال  ،فسوف نراها غري عادیة
إطالقا  ،فالتصميم على مواجهة احملتل جعلهم ال یعريون أمهية للحياة مبقابل الذل

واخلضوع للمحتل  ،وابلتايل فهم فكروا وخططوا ونفذوا  ،وللكثريین الذین الیعلمون فإن
حركة النضال قامت ابلكثري من العمليات البطولية قبل أن تعلن عن نفسها  ،وما أعلن
عنه فهو جمرد جزء یسري مما قامت به املقاومة الوطنية األحوازیة .
فاملبدأ األساس ألي عمل سرتاتيجي ینطلق من خالل إميان مطلق ابلنصر  ،وهذا یُفسر
حالة تكون فيها إرادة الفرد قویة إىل درجة أهنا متسامية كثريا على األمور املادیة امللموسة
واليت ختضع هلا اإلرادات املهزومة وتربرمواقفها على أ ساس أن منطلقها فكري ومنطقي ،
یعرب عن نفوس مریضة وعقول مشلولة .
بينما هو يف احلقيقة ّ
فال ميكن لفكر مهزوم أن یطرح تصور فيه نصر !!.
إن الفكر السرتاتيجي الذي أثرت فيه حركة النضال الساحة الوطنية األحوازیة رسخ
مفاهيم مل یُعد إب ستطاعت أحد مهما تكالبت الظروف للعودة ابلقضية إىل اخللف  ،إال
الذین تعودوا أساسا ان یكونوا يف الصفوف اخللفية أو الذین حياولون عرقلة املسرية .
بكل املقایس السرتاتيجية فإن إنتهاء احلرب بعد عام 0511م ومن مث تعرض العراق إىل
ما تعرض إليه حىت أصبح یُدار أمنيا وسياسيا من قبل الفرس  ،وضع قضيتنا يف موقف
صعب وحمرج للغایة حىت كثرت احللول اإلهنزامية  ،وظهرت للسطح السياسي األصوات
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اليت تعرب عن إرادات مهزومة حىت ابتت القضية تواجه معضلة حقيقية وتشویه وتشویش مل
حيدث من قبل  ،مث بدء التشرذم والتناحر یصبح سيد الساحة  .ومن املتفق عليه عند
أي عاقل إن الوحدة الوطنية هي الطریق الوحيد لتحقيق األهداف  ،وليس من سبيل
لتحقيق األهداف غري ذلك  ،ولذا فإين أختصر الدور السرتاتيجي حلركة النضال ابلتايل .
 0ـ إعادت القضية الوطنية األحوازیة إىل نصاهبا الصحيح بعد فرتة تضعضع من خالل
مفهومي اإلحتالل واملقاومة  ،فاإلحتالل بدون مقاومة ال یعترب من وجهة النظر
ترابط
ّ
القانونية إحتالال .
 0ـ جعلت كثريا من اجلهات املراقبة تعيد النظر يف موقفها من القضية األحوازیة ،حىت
أصبحت القضية اليوم حموریة يف أي تصور خيص ما یسمى ابلدولة اإلیرانية .
1ـ رفعت من الروح امل عنویة ألبناء الشعب وسامهت يف رفع سقف الوعي الوطين،
وحظيت بقبول شعيب مما یعترب أهم عامل سرتاتيجي سوف حيدد مصري القضية األحوازیة
والشعب األحوازي.
 1ـ طرحت منوذجا تنظيميا متطورا كانت القضية تفتقد إليه  ،ومن املؤكد سوف تصبح
مقياسا ألي (تنظيم) جدید ینطلق من االرض احملتلة وإال یعترب منذ إنطالقته فاشال.

 9ـ رفدت القضية الوطنية االحوازیة بشخصيات قيادیة شجاعة و شابة وهي أحوج ما
تكون له القضية اليوم وخصوصا يف السنوات القليلة القادمة .
 1ـ سامهت مع تنظيمات أخرى يف ترسيخ مفهوم الثوابت الوطنية وحتقيق مشروع الوحدة
الوطنية والذي كان متعثرا بل مصااب ابلشلل .
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اخلامتة :
لقد تناولت عدة جتارب نضالية أحوازیة لكي أقيّم حركة النضال العريب لتحریر األحواز
على أساس صحيح من وجهة نظري  ،ولقد كانت الدوافع تتمحور يف سببني أساسيني
ومها :
األول :إن قضيتنا الوطنية تفتقد ملسألة هامة جدا وهي توثيق حقيقة ما كان جيري و ما
جرى من إخفاقات حاول الكل أن خيفيها وأكتفى اجلميع ببع

اإلجنازات والبوطوالت

األحوازیة اتركني خلفنا كم هائل من األخطاء اليت أدت ابلنتيجة إىل تفاقم معضالت
القضية الوطنية ،إن القدسية اليت أضفيناها على حركاتنا الوطنية جعلتنا نعيش يف كهف
مظلم منارس به طقوسنا الوطنية دون أن یكون هناك أي تقدم ملموس على مستوى
القضية الوطنية داخليا وخارجيا عدى تلك املواقف اليت نعتاش عليها  ،ویرى البع

أن

تناول السلبيات هو نوع من أنواع جلد الذات وإن تعاطي املهدءات كفيل على أن
یُسكن اآلالم ولو لفرتة قصرية .

إن تراكم الكم اهلائل من األخطاء جعل كل املقایيس هيالمية غري واضحة وترك الباب
مفتوحا على مصراعية للمرتزقة وللذین ال یعلمون من احلياة شيئا سوى ألوهية أنفسهم،
حىت ابتت القضية مسرحا لكل من هب ودب وكثرت األعشاب الربیة اليت بدأت تنبت
هنا وهناك مدعية أهنا وصية على دم الشهداء ،و وجدت بنفس الوقت إىل من یصغي
إليها ویربت على یدها طلبا للرزق أو الشهرة على حساب آالم البشر ،وأختلط احلابل
ابلنابل فظهرت فلسفات جدیدة ليست يف حقيقتها سوى هرطقة من هرطقات رجال
امللك یوضحون فيها مدى رفاهية علمهم وخربهتم يف فنون اإلستسالم وحالوة املذلة
امللك من أكثر املفسدین يف األرض وأحبهم لسفك دماء
واخلنوع للملك وإن كان
ُ
املساكني .حىت حتول الثائر واملناضل والسياسي الوطين لدینا هو ذلك الذي یتغىن أبجماد
اآلخرین ویرعبد ویزبد وجين جنونه إذا ما صفعته ابحلقيقة اليت یواریها واليت تقول أن الثائر
واملناضل والسياسي الوطين هو ذلك اإلنسان املؤمن البسيط املتواضع والذي واجه العدو
مواجهة مباشرة ال لكي یثبت لآلخرین شيئا أمنا ليثبت لنفسه أوال أنه مؤمن مبا یقول
ویدعي .
فكتبت لكي أوضح ألجيال الحقة كيف كنا نعيش وكيف كنا نفكر وكيف كنا نقيم ،
فنحن جئنا بعد أجيال انضلت يف سبيل حتریر األرض واإلنسان ولكننا وجدان أترخيا خاليا
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من كل ما ميكن أن نعتمد عليه  ،فلم جند خطء واحد قد حدث كي ال نقع فيه حنن ومل
جند سلبية واحدة ذكرت كي النكررها  ،فكل شيء كان مقدس وحنن على ما حنن عليه .
فألجيال القادمة كتبت وليس ملن غطاه تراب الزمن ومل یعد یرى إال ما حتت قدميه فقط
 ،هذا إذا أستطاع أن یرأى .
ولألجيال القادمة أقول إننا وضعنا لبنة يف بناء صرح املستقبل وعليكم ترسيخ الوحدة
الوطنية لكي تكملوا مسرية البناء  .فليس ما یرعب العدو بقدر تكاتفكم ووحدتكم ،
وليس من سبيل للتقدم سوى بسيادة القانون والدستور .
اثنيا :
یعتقد البع

من فرط األمل إين مدحت حركة النضال أو أين ألبستها ثواب ليس بثوهبا ،

ویعتقد البع

املرتف والذي الیعرف من النضال سوى ما قرأ يف طيات الكتب إين

جتاوزت احلقيقة  ،ولكين أعتقد أن القلة هي اليت فهمت رساليت وإن من أستوعبها أكثر
هم أبطال حركة النضال  ،فإن كان تقيمي يف حمله فهذا لن یكون سببا يف تعاليهم على
أبناء موطنهم والذین ضحوا وسوف یستمرون يف التضحية يف سبيلهم ولكن بقدر ما
حيملهم مسؤولية أكرب وجيعلهم يف تطور مستمر،
یكون التحليل صائبا فهذا سوف ّ

وأستعداد ملراجعة أنفسهم على الدوام دون ان أتخذهم العزة ابألمث  ،فلم تكن حركة
النضال حباجة إىل مدحي كما یظن البع

 ،ولكين هنا أیضا أترك رسالة ألجيال املستقبل

وأقول :
إن كثريا من آابئكم قد خذلوا املقاومة الوطنية  ،بل هامجوها وعادوها وفعلوا كما یفعل
تنصل
احملتل الفارسي  ،ففي الوقت الذي الحت فيه بوادر النصر على احملتل الفارسي ّ
أكثرهم وتركوا حركة النضال تواجه لوحدها فمنهم من هانت عليه نفسه ونعتها ابإلرهاب
وهي تضحي ألجله وألجل أبنائه من بعده  ،ومنهم ممن سفه وعيهم الوطين ونضاهلم
والتحزب والتخندق واإلصطفاف وإدعاء
ومنهم من حسدهم وأكتفى ابلتزمري والتطبيل
ّ
احلكمة  ،فال تعطوا إال لكل حق حقه  ،وأعلموا أنه كان فينا املتاجر بدم الشهداء ومنا
من كان صادقا مؤمنا حىت حقق النصر الذي تتمتعون به اليوم .
وللحاضر أقول أنكم إن خذلتم اليوم احلق فلن خيذله هللا ولن خيذله املخلصون وإن
النصر آلت إبذن هللا وعلى أیدي مناضلي حركة النضال واملخلصني من أبناء الوطن  ،أان
ال أعلم الغيب فال یعلم الغيب إال هللا  ،ولكين أؤمن أن من آمن ابحلق ونصره فهو
منصور إبذن الذي وعد هبذا ( اي أیها الذین أمنوا إن تنصروا هللا ینصركم ویثبت أقدامكم
ٌ
) صدق هللا العظيم .
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