
 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 )كَْم ِمْن ِفئٍَة قَِليلٍَة غَلََبْت ِفئَةً كَِثَريةً ِبِإذِْن اللَِّه َواللَُّه َمَع الصَّاِبِريَن           ( 
   صدق اهللا العظيم                                                             

 
 اجلبهة العربية لتحرير األحواز

 بيان سياسي
 …يدة يا مجاهري أمتنا العربية اجمل

 …يا أبناء شعبنا املناضل يف األحواز 
 …أشقائنا فصائل الثورة األحوازية يف كل مكان 

 …يا أحرار العامل 
مير أشقائنا اجملاهدون الصابرون يف عرا ق الصمود والتحدي شعبا وقيادة حملاولة أمريكية بريطانية              

 ضمن خمطط بائس ترعاه قـوى       هدفها النيل من سالمة العراق العظيم     ..صهيونية يائسة بإذن اهللا     
ذلك ألن العراق هو قلعة احلرية لكل أحـرار         .. الشر واإلرهاب األمريكي الصهيوين الربيطاين      

 غربا ،   تطوانالعامل ، ولعل من زعموا أهنم معارضة عراقية هم أدرى بأن الشعب العريب من أقصى                
 أولئك اخلونة وجيتمعوا وخيططوا ضـد       يف األحواز شرقا مل ولن يرضى بأن يصافح       وحىت حدودنا   

أمريكية صهيونية  ، وضد شعب عريب وقيادة فذة التعرف الذل واهلوان أو             لة  مظعراق اجملد حتت    
 .اخلنوع ألعداء امتنا العربية اجمليدة مهما كان شكل بائعي الضمري خونة األمة 

أو دولة عربية أو إسـالمية      إن مصافحة العدو الصهيوين األمريكي هو حبد ذاته عار ، وذل لكل             
 .ياهتا ، وعلى هذا األساس مهما كانت مسم أو أشخاصمنظمات 

اجتماع طارئ لقيادة اجلبهة العربية لتحرير األحواز ونظرا للمستجدات اليت ابتدعتها ادارة            وبعد  
أن تقـف   الشر األمريكية والصهيونية وبريطانيا ضد أشقائنا يف العراق فقد قررت قيادة اجلبهـة              

املوقف املشرف الذي فرضه علينا ديننا اإلسالمي احلنيف ومبادئ أمتنا العربية اجمليـدة لنقـول               
لشعبنا العريب األحوازي وأمتنا العربية واإلسالمية إن قيادة اجلبهة وفدائييها على أهبة االستعداد              

 .عراقالخلوض معركة العز والشرف العريب ضد أعداء 
 اهللا أكرب … اهللا أكرب …  أكرب اهللا

 .نشهد أن ال اله إال اهللا ونشهد أن حممد رسول اهللا 



 …يا مجاهري أمتنا العربية اجمليدة 
 …يا مجاهري شعبنا األحوازي الباسل 

 …أشقائنا فصائل الثورة األحوازية الوطنية القومية 
ر وقرآننا اجمليد وقسما بقرة عيننـا       نقسم باهللا العلي القدي   … اعتربونا شهداء عند وقوع املنازلة      

، سواء كان ذلك من داخل أرضـنا العربيـة          شعبنا العريب األحوازي سنكون يف طليعة املقاتلني        
احملتلة يف األحواز  أو التطوع للدفاع عن عراق اجملد ، كما ان اجلبهة العربية لتحريـر األحـواز                   

علما بأن أبناء شعبكم العـريب      .. ولنكن رسل سالم    .. تفتح باب التطوع العالء راية اهللا اكرب        
عدوان اثـيم    أيعراق األشم مستعدون أن يكونوا دروعا بشرية يف حالة          األحوازي املقيمني يف ال   

 يعترب نفسه درعا بشـريا اال ان         العريب األحوازي  وكون شعبنا ..  على العراق العظيم     القدر اهللا 
لنثبت ان ادارة الشر األمريكية وأعدائنا الصـهاينة        للعامل امجع   لك هو مبثابة رسالة سالم حنملها       ذ

لى العراق امنا يعين ان اعداء اهللا والقيم السماوية         ومن لف لفهم يف حالة عدواهنم ع      والربيطانيني  
حبياة الشعوب احلرة واسوة برسل السالم العربية الشقيقة املتواجدين االن يف العراق            ون  يكترثال  

وكذلك رسل السالم من اصدقاء العراق وأمتنا العربية هم اآلن يف العراق وبأعداد هائلة سيثبتون               
ليسـت   العراق وشعبه وقيادته     انلعامل من تكون ادارة الشر األمريكية والربيطانية والصهيونية         ل

ي بأحرف من نـور      سيسجله التاريخ العريب لشعبنا األحواز     نا هذا  موقف لكن… حباجة اىل أحد    
د أو جنب   جتاهلوا عن عم  و ثوب العار من حكام لدول عربية أو إسالمية          وسنجعل من لبسوا  … 

 .عربة على مواقف بعضهم املخزية 
 …اهللا أكرب … اهللا أكرب … اهللا أكرب 

 .نشهد أن ال اله إال اهللا ونشهد أن حممد رسول اهللا 
 يا أبناء شعبنا العريب األحوازي 

 
 …أشقائنا فصائل الثورة األحوازية الوطنية القومية 

كما نقول لعراقنا العظيم شعبا وقيادة      … نقوهلا لعراقنا العظيم    … ) يا نار كوين بردا وسالما       ( 
كما قال املؤمنون لرسولنا الكرمي حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم اذهب أنت وربك فقاتال انـا                 

قَالُوا َيا ُموَسى ِإنَّا لَْن َنْدُخلََها أََبداً َما    (قالت اليهود ملوسى سالم اهللا عليه       الكما  …معكما مقاتلون   
 ) .24:املائدة) (َداُموا ِفيَها فَاذَْهْب أَْنَت َوَربَُّك فَقَاِتال ِإنَّا َهاُهَنا قَاِعُدونَ

معركة الشرف  كونوا يا شعب األحواز العريب الباسل شعلة من نار وعلى أهبة االستعداد خلوض              
كونوا يا أشقائنا من فصائل الثورة األحوازية       … العريب اإلسالمي ضد أعدائنا ومع عراقكم األيب        



الوطنية القومية يف الشتات وداخل أرضنا العربية يف األحواز وكما عهدناكم مدافعني صلب مـن               
 .أجل مبادئ الشرف العريب اإلسالمي 

 …اهللا أكرب … اهللا أكرب … اهللا أكرب 
 نشهد أن ال اله  إال اهللا ونشهد أن حممدا رسول اهللا

 …النصر لعراق اجملد 
 .اخلزي والعار لكل من يقدم أي تسهيالت ألعدائنا األمريكان والصهاينة والربيطانيني 

 …عاشت أمتنا العربية اجمليدة 
 …عاش العراق العظيم 

 …عاش شعبنا العريب األحوازي 
 خري الناصرينوما النصر إال من عند اهللا هو 

 
  م2003 كانون ثاين 16 األحواز يف                                                       

  
 
 
 
 
 
 
 


