
 

Main e-Mail NLMA ahwaz1925@al-ahwaz.com البريد المرآزي لحرآة التحرير الوطني األحوازي 

Al-Ahwaz.com                                                                                                                           1 

 

 حرآة التحرير الوطني األحوازي
The National Liberation Movement of Ahwaz  (NLMA) 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

Fax: 1-240-358-2369 فاآس   
Fax: 1-530-678-5231 فاآس  

 البريد المرآزي للحرآة
ahwaz1925@al-ahwaz.com 

http://www.al-ahwaz.com 
al-ahwaz@al-ahwaz.com 

 

٭٭٭ 

   2004 / 4 / 17 :  التاريخ 

 ب ق – 1- 2004417:  الرقم    

 فصائل وقيادة .. الشعب الفلسطيني الشقيقايها 
 يا ابناء االمة العربية المجيدة .. احرار العرب يا 

 
الشهيد الدآتور عبد  المناضلالقائد سى والحزن نبأ اغتيال آلببالغ اقيادة حرآة التحرير الوطني األحوازي تلقت 

  .فقيها مع ابنه واحد مر 2004 / 4 / 17 في  العزيز الرنتيسي
 

نا ني تمر على اشقائنا الفلسطينين نعرب بأسم شعبنا العربي في األحواز المحتلة عن حزظل هذه المحن التفي 
المناصرة العربية وفقدان المصداقية  نع بمعزل من مجازر آبيرة وآثيرةالفلسطيني شعبنا العميق لما الم ب

ارهاب ( على التوقف من حملته االرهابية  كيان االسرائيلي وزعيمه شارونحمل ال وتصدي الالدولية في 
 يسعى الى انتزاع حقه الوطني المغتصب ، فليس من العدل انضال شعبقضية في معالجة ) المنظم  الدولة

وبيدها االخرى تمنح لواء الحرية للشعوب بيدها والتي ترفع  ان تقف الواليات المتحدة االمريكية واالنصاف
م افواه الشعب الفلسطيني المطالب بحقوقه تض النظر عن ممارسات اسرائيل في آموقف الضوء االخضر وغ

وانهاء حممات الدم والتصفيات والمجازر التي تحتم ق االعراف وقرارات الشرعية الدولية المقرة للوضع وف
اتخاذ قرارات شجاعة وجادة في تسوية قضية النزاع ووالسريع التدخل الفوري على المجتمع الدولي 

يحفظ لشعبنا الفلطسيني حقه الوطني ويأمن مستقبل اجياله القادمة وحق العودة ئيلي بما الفلسطيني االسرا
منح اليهود حق زيارة المدينة بدون اي بالمقابل و، ينيين تها الى الفلسطراوتسوية قضية مدينة القدس ومنح اد

طالما يحترمون حق الجار المزعوم واحترام امنهم قيد او شرط ضمانة لحرية ممارسة عباداتهم المشروعة 
 .في الحياة والمصلحة والمصير والوجود والسيادة على ارضه الفلسطيني 

 
بالتحلي  نطالب زعماء العرب ينظل هذه الظروف الحرجة التي يمر بها اهلنا في فلسطوفي 

موحد عربي سياسي صدار قرار أوبما يملي عليها ضميرها ووجدانها ارستها وممبالمسؤولية القومية 
هيئة عزم الدول العربية على الخروج من واالمم المتحدة ينقل الى االدارة االمريكية والدول الغربية 

لشعب ابدون رجعة حتى تسوية القضية تسوية عادلة ومشرفة ينصف ومنظماتها االمم المتحدة 
 المنطقة التي تمر بهالمتدهور والمتسارع ويحمل اسرائيل مسؤولية الوضع   فيهاالفلسطيني

 ذات شيئاآل شىء بدون ان تمنح ، فليس من المعقول ان تأخذ اسرائيل وعواقبها الوخيمة والخطيرة 
 الممنوحةالحقوق الفلسطينية ، ومنح  االصليين صاحب هذه االرض وسكانهافلسطين  معنى لشعب

 .الهلها وفق القرارات الدولية واتفاقيات اوسلوا 
 

الختام تعلن حرآة التحرير الوطني األحوازي تضامنها مع الشعب الفلسطيني واسر الشهداء والمتضررين ، في 
 تراب بيت المقدس الطاهر وآل دم نزف على ثراها المقدس ، الذي ونعزي الفلسطينيين بكل شهيد سقط على

 .وهم ال يحرآوا ساآنا داساتهم وعن ومقنيابة عنهم أعزل هو عار العرب والمسلمين ان يضحي شعب 
 

 عبد العزيز الرنتيسي ومن آان معه ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان الشهيدالقائد اهللا رحم 
 .وحسبنا اهللا ونعم الوآيل ، وما النصر اال من عند اهللا آتب اهللا لنا ، ونعم باهللا ، ا ، وقل لن يصيبنا اال م

 
  للعروبة واألسالمأآبر والمجد لالمة والعزةواهللا 

 
 حرآة التحرير الوطني األحوازيقيادة  

     2004 / 4 / 17المحتلة    األحواز 


