
 
 

 ـضمن ألمي للشباب في برشلونة األسبانية حوازية المشارآة في المهرجان العالتقرير الشبيبة األ
 مشاركاالف 10

 
 

 حضر اتحاد الشبيبة األحوازية في مهرجان العالمي لشباب العالم بدعوة رسمية من قبل اتحاد الشباب 
"  من يوم السابع حتى يوم الخامس عشرو ذلك" الصلح و العدالة و الديمقراطية " األسباني و تحت شعار

.  بلد من جميع أنحاء العالم120من شهر أغسطس الحالي بمشارآة أآثر من عشرة أالف مشارك من   
و آان هذا الحضور المميز التحاد الشبيبة األحوازية هو ضمن النشاط و التحرك الواسع و المبرمج التي 

.و صانعي المستقبلقام و يقوم به االتحاد في صفوف جيل الشباب   
و جاء بعد الحضور و المشارآة الناجحة التي قام بها اتحاد الشبيبة األحوازية في مهرجان التي أقيم في 

مارس من العام الحالي من اجل طرح القضية األحوازية إلى مسامع العالم /السودان في بداية شهر آذار 
. ماعيةاجمع و على آل األصعدة السياسية و الثقافية و االجت  

) أبو فيروز( و آان الوفد األحوازي المشارك في المهرجان العالمي وعلى رأسه الرفيق حميد األحوازي 
قام بأنشطة مكثفة من اجل تعريف القضية األحوازية على الحضور و آان للوفد آلمة في المهرجان و 

.  و شبابه في األحواز خاصةإقامة معرض لعرض الحالة المأساوية التي يعيشها الشعب العربي األحوازي
   سياسية و ثقافية تليفزيونية و صحفية متعددة و المشارآة في المظاهرات السلمية الداعية تو أيضا لقاء آ

و آشف ممارسات النظام اإليراني بحق أبناء . إلى إنهاء الحروب و المساندة لمقاومة االحتالل و جرائمه
.شعبنا و خاصة بحق الشباب في األحواز  

 
:و هذا ملخص األعمال و األنشطة التي قام بها الوفد المشارك في مهرجان برشلونة األسبانية  

  
 اإلخوة حار من قبل الترحيب لقاء مع اإلخوة اليمنيين و آان الآان و في بدء الوصول اليوم األولفي 

يجري في األحواز و اليمنيين آان واضحا و ملموسا و بعد شرح القضية األحوازية لهم و تعرفهم على ما 
حقيقة القضية بدءوا تعاطف و مساندة قوية و أعلنوا استنكارهم ورفضهم لممارسات النظام اإليراني و 

و آان هناك لقاءات . قضية عربية و عادلة, أعلنوا أتم االستعداد للتعاون و التواصل باعتبار القضية
ي ريانمعمر األ السيدالعام لشباب اليمن و ألراشدي نائب رئيس االتحاد راشد عبد هللاخاصة مع السيد 
.رئيس االتحاد  

 
08/08/2004, يوم األول للمهرجان  

 
لقاء مع السيد عبد الهادي احويج أمين عام اتحاد شباب العربي وعبد المجيد ممثل حرآة فتح في برشلونة 

 عن تعاطفهم لقضية وقد   دار الحديث عن معاناة الشعب األحوازي والشعب الفلسطيني والعراقي و عبروا
. األحواز و إدانة االحتالل اإليراني  

 
09/08/2004, يوم الثاني للمهرجان  

 
لقاء مع منظمة الشبيبة االستقاللية المغربية وشرح الوفد األحوازي القضية األحوازية و معاناة شعبنا 

. العربي هناك  
ل الجزائر ألقى الرفيق أبو فيروز آلمة لقاء مع الوفد الجزائري و بتنسيق مع مسئولة جمعية األفق الجمي

على الحضور و استطاع من خالل هذه الكلمة القصيرة إن يعطي معلومات رئيسية عن األحواز و عن 
و بهذه الكلمات استطاع الوفد المشارك أن ينال .  الشعب األحوازي و موقعه الجغرافي و السياسي



 إطالعهم عن األحواز و حقيقة القضية استعجاب الحاضرين من عرب و أجانب وذلك بسبب عدم
.األحوازية  

 
 و مع زميله السيد 2004لقاء مع السيد على عثمان رئيس قسم المغرب العربي بـ المنتدى الدولي للثقافات 

و بعد الحديث معهم حول األحواز أعلنوا احمد الهاشمي المنسق في المهرجان بالغتين العربية و األسبانية 
لوقوف إلى جانب قضيتنا العادلة و أآدوا على ضرورة التواصل في ما بيننا في عن استعدادهم و ا

.المستقبل و التنسيق في المهرجانات المقبلة  
 

لقاء مع السيد عبد السالم ضويحي رئيس المكتب وأعضاء االتحاد الوطني لطلبة سورية و شرحنا لهم 
.     القضية األحوازية  

 
القدامى بـ السيد زياد أبو عين الوآيل المساعد والمنسق العام لرابطة المقاتلين لقاء الوفد الشبيبة األحوازية 

عضو اللجنة الحرآية العليا التابعة لتنظيم فتح وقد شرح الوفد األحوازي قضية احتالل األحواز و معاناة 
ضرورة شعبنا في ظل السياسات العنصرية و الفاشية من قبل السلطات اإليرانية وأآدا الطرفان على 

.االستمرار بالنضال لوصولنا لكافة حقوقنا المشروعة  
 

10/08/2004: يوم الثالث للمهرجان  
 

لقاء جمع بين آل من الوفد األحوازي و الفلسطيني و المغربي والسعودي والسوري وناقش الحضور آل 
طراف على تقوية القضايا العربية و منها القضية األحوازية و آان االجتماع مفيدا و مثمرا و اتفق األ

.جسور الصداقة بين الشباب العربي و االستمرار بــ اللقاءات  
 

لقاء مع السيد هاني عبد الوهاب محمد الناشط في ألمنظمه العالمية للحرآة الكشفية ولم يكن يعرف عن 
 األحواز وبعد الحديث معه و تعريف قضيتنا أعلن استعداده للعمل المشترك و وقف في المهرجان وقفة

صادقة مع الوفد األحوازي و ناصر القضية األحوازية هناك و واعد بالتواصل مع اتحاد الشبيبة 
.األحوازية  

 
لقاء مع طالب التونسيين الحاضرين في المهرجان و شرح القضية و تعريفها لهم بكل تفاصيلها السياسية 

.و الثقافية و االجتماعية  
 

الذي ضم رابطة طالب آسيا و بعض الوفود العربية و السيد مشارآة الوفد األحوازي في مؤتمر الصحفي 
 الحويج اآلمين العام التحاد الشباب العرب   ومن خالل ذلك المؤتمر أعطى الوفد األحوازي يعبدا لهاد

.المعلومات الكافية للحضور عن األحواز  
 

  11/08/2004: يوم الرابع للمهرجان
 

ي تبث برامجها في قارة أفريقا قامت بمقابلة مع الرفيق أبو فيروز األحوازي وشرح قناة جمهورية بنين الت
أبو فيروز من خالل المقابلة القضية األحوازية و دوافع الحضور للوفد األحوازي في مثل هذه 

. المهرجانات و أيضا شرح احتالل األحواز وأتباعه على حياة الشعب العربي األحوازي  
 

ي المهرجان التي ضم رؤساء الوفود الشبيبة العربية ومن ضمنها اتحاد الشبيبة تم اجتماع موسع ف
األحوازية حول برنامج معين للفعاليات العربية وفي هذا االجتماع طرح الوفد األحوازي قضية األحواز 
والن وطالب بــ إدراج القضية األحوازية آـ احد القضايا المهمة العربية مثل قضية فلسطين والعراق والج



وأراضي لبنان وفي نفس الوقت تكلم عن ما يقوم به النظام اإليراني بـ توزيع المخدرات مثل  الهرويين 
 و ناشد رؤساء الوفود أن يقفوا إلى جانب الشعب األحوازي بـ    الوقفة نلقتل أفكار الشباب األحواز يي
.   على رؤساء الوفود و الحاضرين هناكو تم توزيع آلمة الشبيبة األحوازية. العربية الشجاعة واإلنسانية  

 
وتم ) دايلي أستار( لقاء صحفي جمع أمين عام اتحاد الشبيبة األحوازية الرفيق أبو فيروز بـ محرر جريدة 

.  توضيح وإعطاء معلومة عن األحواز  
 

 وفود انطلقت مسيرة في برشلونة األسبانية بمشارآه آافة وفود العربية ومن ضمنها الوفد األحوازي و
نموت وتحية :   أجنبية أيضا وآان ذلك تنديدا لإلرهاب اإلسرائيلي و األمريكي وآانت الشعارات هناك هي

. فلسطين ونموت وتحيه العراق ونموت وتحية األحواز والجوالن وأراضي لبنان  
 

12/8/2004:   يوم الخامس للمهرجان  
 

دوي اليمني التابعة للحزب الناصري اليمني بـ قام األخ الصحفي السيد انس علي سنان محرر جريدة الوح
لقاء صحفي مع الرفيق أبو فيروز تم من خاللها شرح القضية األحوازية وتم االتفاق على التواصل 

.وتطوير العالقة بين الطرفين  
 

قامت الشبيبة األحوازية بعرض صور األحواز ومدنه وتم توزيع المنشورات ,  تم افتتاح معرض أحوازي
 العربية و اإلنجليزية وتعريف المدن األحوازية وأسمائها الحقيقية التي غيرتها األنظمة الشاهنشاهية باللغة

وصور من المياه في األحواز وهي المشكلة التي يعاني الشعب ,  والجمهورية اإلسالمية إلى الفارسية
 التي يعم مدن و قرى و أيضا صورا عن ظواهر الفقر و الخراب. األحوازي و خاصة في الفترة األخيرة

األحواز بسبب نهب ثرواتنا العربية و تدمير معالم الحضارة العيالمية في األحواز و أثاره التاريخية و 
عرض صور عن الحياة اليومية األحوازية و خصوصيات ارض األحواز من نخيله العربي ودالت القهوة 

. صر الشيخ خزعل  آخر أمير األحواز وصور أيضا من ق. وعن أرضه ألمسطحه وأبار البترول والغاز  
  13/8/2004: يوم السادس للمهرجان

   
لقاء جمع  بين الرفيق حميد أبو فيروز  أمين عام اتحاد الشبيبة األحوازية  و السيد عبد النور فوري منسق 

وروابطنا الكنفدرالية الجزائرية  لتنسيق الحرآة الجمعوية  و رفاقه  وتم االتفاق على توسيع عالقاتنا 
. وعبروا  عن رفضهم وإدانة االحتالل اإليراني ومساندة الشعب األحوازي  

  
14/8/2004:يوم السابع للمهرجان  

    المرآزي التحاد الشباب االشتراآي اليمن ورئيس اللجنةسعضو المجللقاء مع السيد علي ألصبري 
حواز ألثنا عن ا تحدوفي هذا االجتماع التحضيرية لالنتخابات االتحاد العام لطالب اليمن جامعة صنعاء

. واتفقنا على التواصل وتوسيع العالقات الثنائيةاألحوازي الشعب ة عن معاناة معلومات عامعطائهإ  
 لقاء تليفزيوني قامت به الفضائية اليمنية مع الرفيق أبو فيروز حول المهرجان و أهداف المشارآة 

 لقاء مع راديو صنعاء و من خالل تلك اللقاءات تم شرح وحضور الوفد األحوازي في المهرجان آما تم
.القضية األحوازية و أهداف مشارآتنا في المهرجان  

 
اتحاد الشبيبة األحوازية استطاع من خالل مشارآته في هذا المهرجان العالمي للشباب إن يطرح القضية 

 إلى الوفود العربية و األجنبية األحوازية بقوة واستطاع الوفد إن يوصل صوت الشعب األحوازي ومعاناته
وبعض المشارآين هناك، و المشارآة آانت ناجحة و مثمرة و بهذا استطاع اتحاد الشبيبة األحوازية إن 

يسجل إنجازًا أحوازيا جديداً  بهذا الحضور و المشارآة الفعالة و اللقاءات المتعددة مع الشخصيات و 
... رها والمؤسسات و المحطات و الصحف العربية و غي  



 
 اتحاد الشبيبة األحوازية

)أبو فيروز( حميد األحوازي   
uya@alahwaz.org 

0035863168367 
 
 

  
   

 
 

 
 
 

 



 
 

 

 

 
 



                                                            

 
  


