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 الجبهة العربية لتحریر األحواز
 

داد                    د في بغ ذي عق ؤتمر السابع للقوى الشعبية ال ر األحواز في الم ة لتحری ر مشارآة الجبهة العربي نص خب
رئيس صدام حسين وتحت          2002)  مارس  ( آذار  – 11 – 9للفترة من   دن  السيد ال ة من ل ة آریم  برعای

 :شعار 
 )ومة والنضال الشعبي الموحد نحرر فلسطين وندحر مؤامرة الحصار والعدوان على العراق بالصمود والمقا (

ة                       ة وثقافي ة  وشخصيات سياسية وإعالمي ة بحضور أحزاب عربي انعقد المؤتمر السابع للقوى الشعبية العربي
ر من ألف شخصية                    ة من     إضافة إلى نقابات مهنية عربية من الوطن العربي ، وشارآت في المؤتمر اآث  عربي

 .ضمنها وفود من األشقاء العرب في المهجر 
 

لقد أعطت الجبهة أهمية خاصة لحضورها في هذا المؤتمر المؤتمر حيث ترأس وفد الجبهة السيد األمين العام                
م                      ؤتمر وت ى هامش الم علي هادي الموسوي وأعضاء قيادة الجبهة والتقى وفد الجبهة  بالوفود المشارآة عل

 .ز العادلة وضرورة دعم آفاح شعب األحواز من اجل نيل استقالله وعودته عربيا آما آان شرح قضية األحوا
د                    ام وف ا ق ة ، آم ة قضيتنا العربي دئيا لعدال ا مب ا قومي لقد آان وقوف الوفود المشارآة مع قضية األحواز موقف

ى المشا                    ع بوسترات عل ى توزی دة إضافة إل ا الجدی ؤتمر عن       الجبهة بتوزیع مجلة األحواز بحلته رآين في الم
ر                         ع وتكثي ى توزی اعي إضافة إل حمالت القمع الفارسي ألبناء شعبنا العربي في األحواز وحمالت اإلعدام الجم
ادة            ع الس ى جمي ت عل ات وزع ليب وبيان ي س ر عرب واز قط اب األح طور وآت ي س واز ف اب األح د آت وتجدی

رى األ دن والق ي الم ة ف ؤتمرین حول مصادرة األراضي العربي دمت الم ا ق اه الشرب ، آم ة وتلویث مي حوازی
ى         مذآرة إلى المؤتمر باسم الجبهة العربية لتحریر األحواز شارحين فيها أبعاد الخطر األمریكي الصهيوني عل
ة       ة أمریكي ة إمبریالي ؤامرة یائس ن م ه م رض ل ا یتع يم لم راق العظ عب الع اة ش دة ومعان ة المجي ة العربي األم

ؤتمر بضرورة           بریطانية لضرب قوة العرب ا     ذآرة المشارآين في الم ا طالبت الم راق األبي ، آم ألولى في الع
ه                 ائر المفروض علي ع الحصار الج راق ورف الضغط على حكوماتهم باتخاذ موقفا قوميا موحدا لدعم  شعب الع

دق ا                      ة ، والوقوف في خن ات المتحدة األمریكي ز  من طرف واحد هي اإلمبریالية العالمية وعلى رأسها الوالی لع
ة                           دو الصهيوني مجابهة عسكریة عربي دعم االنتفاضة الفلسطينية الباسلة ومجابهة الع ادة  ل ة ج وقفة عربي

 .مشترآة إلنقاذ أشقائنا في فلسطين ودحر العدو الصهيوني لتحریر فلسطين األبية من النهر إلى البحر 
 

اطهم ا   ؤتمر بنش ي الم ارآين ف ع المش هادة جمي ال ش ة ن د الجبه ين أعضاء إن حضور وف رآهم ب ز وتح لمتمي
 .الوفود المشارآة 

 
ا                      ر من خالله آما ألقى السيد األمين العام للجبهة آلمة األحواز ووفد الجبهة العربية لتحریر األحواز والتي عب
ب   واز وطال ي األح اهرة ف ة الط تالل الفارسي ألرضنا العربي راء االح ي األحوازي ج اة الشعب العرب عن معان

 .ر الجائر المفروض على العراق ودعم االنتفاضة الفلسطينية بضرورة رفع الحصا
 

 ).لجنة القضایا القومية العربية ( هذا وقد شارك وفد الجبهة في اللجنة المنبثقة عن المؤتمر 
ة لألجزاء المغتصبة من                             ى ضرورة دعم الحقوق العربي ان إل ؤتمر حيث أشار البي امي للم وصدر البيان الخت

 .وطننا العربي 
 )اح حتى التحریروآف(
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