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 مبسم اهللا الرمحن الرحي

 والتلبسوا احلق بالباطل وتكتموا احلق وانتم تعلمون
 صدق اهللا العظيم

 
 
 

 بيان سياسي تارخيي
 حركة التحرير الوطين األحوازي صادر عن

 

 
 

 ايها الشعب العريب من احمليط اىل اخلليج العريب الثائر
 يا شعب األحواز العريب

 يا احرار العراق
  اجمليدة  العربيةيا احرار امتنا

 
حتمت علينا املسؤولية التارخيية وواجبنا الوطين والقومي ان نعلن موقفنا الثابت من قضية االدعاءات العراقيـة                

االدعاءات الباطلة واملغالطة لفهم حقيقة تارخيية متعلقة بتـاريخ         ان  من  ،  يف األحواز   وااليرانية على حد سواء     
للعرب  مسؤولة قوميا  الالاملشينة و واقف  املوالذي تعيشه القضية األحوازية     األحواز نتيجة الوضع االستعماري     

 .من حتمل الدول العربية دورها التارخيي الصحيح باملطالبة بعودة األحواز اىل الوطن العريب االشقاء 
 

 ( –ألحوازية  املوقع الرمسي لألحواز والثورة العربية ا      -شبكة األحواز لالنترنت     منبعد اطالعنا على األخبار     
Al-Ahwaz.com (              والذي جاء على صدر صفحاهتا خرب مفاده ان العشائر العراقية تطالب بعودة األحواز

 2003 / 9 / 16يف يـوم  استنادا على مصدر اخلرب موقـع ايـالف   ، من ايران وضمها اىل السيادة العراقية    
 .  2003 / 9 / 17يف وجريدة الرأي العام الكويتية 
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كانت وستبقى ارض احوازية عربية مسـتقلة ال        د المتنا العربية واخلريين من العامل احلر ان األحواز          من هنا نؤك  
تعود يف تبعيتها اىل اي دولة عربية او اجنبية ، بل تعود يف تبعيتها اىل الشعب العريب األحوازي وهي جـزء ال                      

 . يتجزء من تراب الوطن العريب 
 

ادعاءات ال تستند اىل اي حقيقة تارخيية او وثائقية ، فقد كانت األحواز منذ              ية  وان االدعاءات العراقية وااليران   
فجر التاريخ ارض عربية مستقلة منذ عيالم حضارة بسطت قوهتا وسيادهتا علـى ارض األحـواز وعاصـمتها      

فكانت هناك يف تلـك     السوس ، وكانت على عالقة مصريية مع حضارة ارض الرافدين بابل وسومر واشور ،               
 حضارة عيالم وحضارة سومر وبابل ، وكانت عيالم علـى صـراع             لفترة يف العراق واألحواز حضارتني مها     ا

سـلطان  يف عهد كورش االمخيين الذي كانت معاركه يسعى منها اخضاع األحواز ل           البارسية  تارخيي مع فارس    
ازيـون   الغامشة وابـدى األحو    فارس ، اال ان العيالميون األحوازيون تصدوا لتلك القوى الفارسية االستعمارية          

يف القرن اخلامس   نضمام ارض األحواز اىل فارس ، حىت دخلها الفرس مستعمرين           رفضهم لألخضاع الفارسي وا   
قيـود  وهو دخول الغزات واحتالل األحواز من قبل الفرس استعمارا سافرا ، وحتررت األحواز من               قبل امليالد   

الدموي اآلري  لعدم تكافؤ القوة العسكرية ومهجية الغزو الفارسي        تارة اخرى    ا ارادهت  تارة وخضعت بغري   فارس
وحـرق  اربـا   العريب  الوحشي يف تلك الفترة اليت اتسم بالبطش وسفك الدماء وقتل االبرياء وتقطيع االنسان              

اطماعهم االستعمارية املريضة يف ضـم      حتقيق  من اجل رغبة فارسية يف      األحوازيني  البيوت على رؤوس العرب     
شة طاز الغنية بالزراعة يف تلك الفترة وضمها لفارس اليت تفتقر اىل اراضي زراعية خصبة لسد جياعها املتع                األحو

 .وسهوهلا املنبسطة تعوضهم قسوة جباهلم خلصيب االحواز اخلضراء ومياهها العذبة 
 

اشدي عمـر بـن     يف عهد اخلليفة الر   من فارس الكسروية    والعراق  وحررت الدولة االسالمية العربية األحواز      
يف نيسان   القادسية االوىل    مبعركيتبقيادة سعد بن ايب وقاص وبقيادة ابو موسى االشعري          اخلطاب رضي اهللا عنه     

 قتل العرب القائد    ارك املع وبتلك ) ميالدية   638(  للهجرة   17  يف عام    ومبعركة ذات السالسل   ميالديا   537
وبقت األحواز مستقلة يف ادارهتا     ،  ن الفرس مخسة سنوات     الفارسي الشهري رستم واستمر حترير مدن األحواز م       

يف عهد اخلالفة الراشدة حىت الدولة االموية والعباسية ، وكانت الدولة العباسية تويل اهتماما خاصا لألحـواز                 
 كجبايا اليت فقط تـدفعها    نتيجة ما تقدمه من اموال طائلة للخزينة العباسية         وتعمل على احملافظة على استقالهلا      
فـاء   على التمتـع باالسـتقالل واالكت      ، وهذا يدل على ان األحواز قادرة      االمصار العربية املستقلة يف الدولة      

  . قة شعب األحواز وتسديد ما عليها لالمة العربية واالسالمية االقتصادي الذايت يف حتمل نف
 

 ان دخل الشيب اىل الدولة العباسية يف        وبعد حىت اثناء الدولة العربية األسالمية       تارخيياومرت األحواز مستقلة    
بغداد ومزقها التدخل الفارسي الشعويب ، اهنارت الدولة العباسية وتقسمت وخرج األحوازيون بأمارة أحوازية              

امارة عرفت بأمارة األسديني ، تلتها أمارة املشعشعني امارة هامشية          ،  عربية بسطت نفوذها على عموم األحواز       
لدولة الفارسية الصفوية وابدت املقاومة الوطنية الي تدخل فارسي يسـعى اىل احـتالل              احوازية قوية حتدت ا   

حتقيق اي مكسب يذكر لصاحلهم واندحرت نواياهم اخلائبة        ن  عاألحواز ، وعجز الفرس طيلة حكم املشعشعني        
 األحوازيـة   ، وهكذا حافظ املشعشعون اهلامشيون االحوازيون على السيادة       احتالل اي شرب من ارض األحواز       ب
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، وهكذا ايضا جند ان املشعشعون صانوا سيادة األحواز وغدت          وحدود األحواز وتراهبا من اي اعتداء فارسي        
ل من  ، ليس لك  مارة املشعشعية األحوازية    ال، ا وضربوا عملة هلم بأمسهم     مستقلة عن الدولة الفارسية والعثمانية      

لطان على ارض الواقع يف األحواز ، بل كانت معـارك غـزو             اي س مانية والفارسية   العثالدولتني االستعمارتني   
 تلك النوايا مبقاتلة    ، وان األحوازيون رفضوا   استعمار األحواز   اىل  يهدف  متفرق ومشترك تارة    فارسي وعثماين   

 . وخنجرا يف خاصرة الوطن العريب االعداء ومل يرضوا ان تكون األحواز مداسا لالجنيب 
 

 ، حىت بعدما عجزت الدولـة العثمانيـة مـن            استقالال كامال  االتراكواستمرت األحواز مستقلة عن فارس و     
 م 1823االوىل عـام  حماوالهتا يف اخضاع األحواز وعشائرها العربية عقد العثمانيون والفرس معاهدة ارضروم   

 باألحواز ومبلكيتها فيهـا اىل الدولـة         م تنازلت فيها الدولة العثمانية عن مطالبها       1847الثانية عام   وارضروم  
 .الفارسية 

وهو تنازل من ال ميلك الشىء ومنحه اىل من ال يستحق الشىء ، وعلى هذا فهو تعاهد استعماري على تقاسم                    
، وهو مرفوض من الشعب العريب األحوازي ، وترفضـه االجيـال            واقتطاعا  ارض العرب استعمارا واحتالال     

سيبقى األحوازيون يناضلون من اجل حترير كل شـرب         وحقوقها التارخيية باألحواز ،     األحوازية وتتمسك بكامل    
 .من تراب األحواز املقدس وسنطرد كل غازي اثيم 

 
معظم األحواز وثغرها والذت بالدفاع عن السيادة       علي  وقد ابدت األمارة الكعبية األحوازية اليت كانت تسيطر         

تعماري شرس على منطقة األحواز واملشرق العـريب مـن اجـل            األحوازية يف خضم صراع دويل وتكالب اس      
 م  1908السيطرة على منابع النفط الذي كانت تزخر هبا املنطقة والذي ظهر يف بداياته االوىل يف األحواز عام                  

، وهكذا كانت االمور معقدة يف هذا اخلضم االستعماري حبيث حتالفت قوى االستعمار يف بريطانيـا وفـارس                  
وضمها اىل اعداء االمـة     الغربيون على استهداف احتالل الوطن العريب وجتزئته واقتطاع اجزء منه           واالتراك و 

واجزاء من ارضي العراق    وشط العرب   العربية ، فمنح املستعمر االجنيب ارض األحواز وجزر االمارات العربية           
رة العـني   قتركيا والعزيزة و  يف سيف سعد وزين القوس وزرباطية وغريها لفارس ، واالسكندرون وكليكيا اىل             

 ، اىل االسـبان وجزيرة ليلى وغريهـا  فلسطني واجلوالن وغريها من ارضي عربية اىل اسرائيل ، وسبتة ومليلية           
   . ىل اعداء امتنا العربية التارخيينياملستعمر االجنيب قطع وجزء ومنح تراب الوطن العريب اجند وهكذا 

 
مبلكية تطالب  ر الوطين األحوازي ترفض اي ادعاءات ايرانية او عراقية          فعلى هذا االساس ، فأن حركة التحري      

وان شعب األحواز   ،  األحواز ، ونؤكد ان األحواز ارض احوازية عربية جزء ال يتجزء من تراب الوطن العريب                
ـ       ألحواز الشعب والثورة والقيادة تؤ    ، وان ا  جزء من االمة العربية      رره من بالوحدة العربية وبشكلها الـذي يق

ما على كل قطر عريب ، وان األحواز ستكون جزء من السياسـة العربيـة وال                وعلى األحواز   ،  االمجاع العريب   
خترج عن القرار العريب وال تغرد بعيدا عن السرب العريب ، وستكون األحواز مقاتلة شرسة وتناضل من اجـل                   

ا يف اخلطـوط    جنودابناءها  ون   وسيك لكبري الوطن ا  والذود عن حدود  وحقوقها  مة العربية   االكرامة  الدفاع عن   
  .شرف هذه االمة اليت يستهدفها االعداء من كل صوب اجل  من وناهدجياالوىل 
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 يا ابناء امتنا العربية
 يا مناضلي واحرار العرب 

 : على هذا االساس نؤكد على احلقائق التارخيية التالية
 

 .يب جلناحه الشرقي األحواز درع وحصن املشرق العريب وقلعة الوطن العر .1
نازع فارس العـرب    ، الذي ت  األحواز شهادة التاريخ املفقودة على عروبة اخلليج العريب وشط العرب            .2

 .حقيقة ووجود هوية وعلى عروبتهما يف حماولة تفريسهما ك
لب خطرا على االمة العربية وتصبح مصدر هتديد لسالمة واستقرار وامـن          استعمر األحواز انق  ما  مىت   .3

 .كما هو احلال اآلن  عموما الوطن العريبوبالتايل  ودول اخلليج العريب العراق
تأكيـد علـى عروبـة    اليتطلب من العرب تناول القضية األحوازية يف قممهم واجتماعاهتم القومية و          .4

األحواز وضرورة استعادهتا اىل احضان الوطن العريب صونا للكرامة العربية وصيانة حلـدود الـوطن               
 .على السيادة العربية على تراب الوطن الكبري وحفاظا 

هناء االحتالل  سب الدعم السياسي هلا يف حماولة       دعم ومناصر القضية األحوازية يف احملافل الدولية وك        .5
 .الفارسي واستعمارها هلذا اجلزء العريب السليب 

لبة بعودة احلق   على اشقائنا العرب وابناء عمومتنا يف العراق تصحيح منجهم السياسي والتارخيي باملطا            .6
ضمها اىل العراق ، والتأكيد على استقاللية األحواز كقطر         املطالبة ب األحوازي للوطن العريب بدال من      

 .عريب شقيق و ليس كأقليم من اقاليم العراق 
 وعلـى   1925لتها ايران عـام     ان احلقيقة التارخيية لألحواز هي ان األحواز ارض عربية مغتصبة احت           .7

جتـاه   للوحدة االسالمية وتأكيد نواياها االسـالمية        الهلا هلذا اجلزء العريب احتراما    ن تنهي احت  ايران ا 
، فأن استجابت ايران لنداء اهناء استعمارها لالحواز كان          العرب واخواهنم بالعقيدة االسالمية      جرياهنا

سـتمرت يف   مؤازرهتا يف حمنتها صونا للحقوق االسالمية ، فـأن ا         وعلى األحواز نصرة اجلار االيراين      
ستنجاد باالشقاء ودول العامل احلر     االاحتالهلا لألحواز سيكون من حق قيادة األحواز وثورهتا العربية ب         

يف طلب العون منها يف حترير األحواز من رجس الغزو الفارسي الغاصب سيادة األحواز ، فسـتكون                 
ينتج ، فنحن من حقنا ان نرفع       املسؤولية التارخيية واالسالمية حنمل عواقبها حلكام فارس على كل ما           

ومصـرينا   الذي هدد مستقبل وطننا وشعبنا واجيالنا واطفالنـا          1925الظلم الواقع علينا منذ عام      
والتنكيـل  والتشريد والتـهجري والـتفقري      لطمس واحملو واالضطهاد    كشعب عريب احوازي يتهدده ا    

  .واالرهاب والتعذيب والقهر والفناء الوجودي 
 

 التحريرالنصر  وانه جلهاد حىت
 قيادة                                                                                     

 حركة التحرير الوطين األحوازي
  2003 / 9 / 20حرر يف 


