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The National Liberation 
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NLMA 

حرآة التحرير 
 الوطني األحوازي

٭٭٭

  م2004 / 3 / 7: التاريخ 
 ق/ خ  / 1 :الرقم 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 واعتصموا بحبل اهللا جميعا وال تفرقوا

 صدق اهللا العلي العظيم
 
 

 1بيان رقم 
 
 

 قرة عيننا أبناء شعبنا العربي األحوازي الصابر المناضل

 أشقائنا فصائل الثورة العربية األحوازية األصالء

 ية األحوازية تحية الثورة العرب

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته

 
الجبهة قيادة لقد اطلع أبناء شعبنا العربي األحوازي على القرار الحكيم والشجاع الذي اتخذته 

باالندماج مع حرآة التحرير الوطني األحوازي وتشكيل قيادة مرآزية العربية لتحرير األحواز 

اندماجها بحرآة التحرير الوطني األحوازي  و نهائيابعد أن حلت الجبهة نفسهاجديدة للحرآة 

واعتبرت آافة تشكيالتها وتنظيماتها الجماهيرية وموروثها التاريخي والسياسي وعالقاتها 

في جامعة الدول ) عربستان (  وروابطها مع آافة األشقاء في الدول العربية وملف األحواز 

، آذلك وثائق امارة عربستان في آافة مراحل تابع لحرآة التحرير الوطني األحوازي العربية 

 من 2003 / 4  / 9الحكم العربي حتى االحتالل الفارسي وما تالها من وثائق صورت قبل 

 ولغاية هذه 1925ملفات البالط الملكي العراقي وآافة الصحف العراقية والعربية منذ العام 

مراسالت امارة ( حرير األحواز  اللحظة باالضافة الى األرشيف الكامل للجبهة العربية لت
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عربستان بتوقيع وختم آخر األمراء العرب المغفور له الشيخ خزعل مع ملوك وأمراء الدول 

العربية والرسائل الخاصة المتبادلة بين الشيخ خزعل مع ملوك بريطانيا وفرنسا وروسيا وهولندا 

 الى مخاطبات الحكومات ورسائل عالقات االمارة مع الواليات المتحدة األمريكية اضافة

الفارسية منذ عهد القاجاريين وحتى حكم رضا بهلوي ، وتعهدات رؤساء عشائر األحواز مع 

وحكومات بريطانيا وبلجيكا الشيخ خزعل وآافة االتفاقات المعقودة بين امارة عربستان المستقلة 

وسمة والنياشين اضافة الى الشهادات باأل.. وامارات الخليج العربي ، وجلها نسخ أصلية 

الممنوحة ألمير عربستان من ملوك ورؤساء دول العالم واعترافات ايران وبريطانيا رسميا 

والتي جعلها رئيس مفوضية الخارجية تحت تصرف حرآة التحرير الوطني ) بامارة عربستان 

اضافة الى عشرات الكتب وأطاريح رسائل الماجستير والدآتوراه والبحوث التي  ، األحوازي

المطبوع منها أو غير المنشورة منها والتي يحتفظ بها رئيس مفوضية الخارجية ( تخص األحواز 

 ..آلها باتت ارثا لشعبنا العربي األحوازي تحت تصرف حرآة التحرير الوطني األحوازي ) 

 

ضل وبهذه المناسبة البد لمفوضية الخارجية أن تشير ولألمانة التاريخية الدورالذي لعبه األخ المنا

أمين عام الجبهة العربية لتحرير األحواز في المساهمة والتدخل لدى ) محمود حسين بشاري 

فنكن له بهذه المناسبة آل تقدير .. الجهات المعنية في العراق وقتها لتصوير عدد آبير من الوثائق 

. 

 

لى وعلى هذا األساس فان الجبهة العربية لتحرير األحواز وبكل فخر حافظت بكل أمانة ع

آما نود االشارة الى انه حتى .. الذي يؤآد استقالل وعروبة األحواز موروث األحواز التاريخي 
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مخاطبات األمير مزعل والذي آانت الحكومات تخاطبه بلقب أمير المحمرة وشط العرب هي في 

 .حوزة حرآة التحرير الوطني األحوازي 

 
 قرة عيننا شعبنا العربي األحوازي 

 لثورة العربية الوطنية األحوازية أشقائنا فصائل ا

عندما أعلنت حرآة التحرير الوطني األحوازي مبادرتها الوحدوية من أجل خدمة القضية 

األحوازية وشعبنا العربي األحوازي ، آانت الجبهة العربية لتحرير األحواز سباقة في هذا 

ا الدولي وتشكيالتها العسكرية المجال ، ورغم علمنا بأن الجبهة العربية لتحرير األحواز لها ثقله

لكن قيادتها ... وقواعدها في الداخل وحضورها الفاعل في آل المؤتمرات والمحافل الدولية 

الواعية أثبتت نكران الذات وفضلت الوحدة واالندماج الكامل وأيدت حرآة التحرير الوطني 

رائع أرادت ان تثبت للعالم وان حل نفسها بهذا الشكل الوطني العربي ال.. األحوازي ومبادرتها 

أجمع رغم آونها أقوى فصائل الثورة األحوازية والتي قدمت مئات من الشهداء على مذبح 

  .الحرية من أجل تحرير شعب األحواز العربي

 
بعد توحد الكلمة والتحام الجسدين بروح واحدة من أجل خدمة شعبنا العربي األحوازي ، فما زال 

ة حرآة التحرير الوطني األحوازي وان قيادة حرآة التحرير الوطني الباب مفتوحا حول مبادر

األحوازي قادرة على استيعاب األمر ولكافة الفصائل وعندما تم عرض األمر على اشقائكم من 

اعضاء القيادة المرآزية لحرآة التحرير ( أعضاء قيادة الجبهة العربية لتحرير األحواز سابقا 

بعد تدارسهم األمر أبلغونا بأنهم على استعداد تام بالتنازل عن اي و) الوطني األحوازي حاليا 

 . منصب رسمي لمن يجد في نفسه الكفاءة لقيادة العمل في الداخل والخارج
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على ، وباسم قيادة الحرآة وعلى هذا األساس فان مفوضية الخارجية لحرآة التحرير الوطني 

من اجل انجاح الوحدة التنسيقية  الوسائل المتعارف عليهالبدأ الحوار المباشر عبر استعداد 

والتزامنا بأحترام تشكيالتكم النضالية ودفع الجمع األحوازي في خلق قيادة جماعية مشترآة تقود 

العمل السياسي الوحدوي ضمن سياسة احوازية واحدة آما هو الحال لدي اشقائنا في منظمة 

 .التحرير الفلسطينية 

 
ايضا الستضافة مؤتمر وطني أحوازي في أقرب وقت آما أن مفوضية الخارجية على استعداد 

بعد وتحديد الزمان والمكان لعقد هذا العرس العربي األحوازي لنزفه بشرى لشعبنا في الداخل 

في التنظيمات األحوازية والمستقلين ،  من المسؤولين االيجابية المشفوعة بالموافقةالردود تلقيها 

 ــ : وتقترح مفوضية الخارجية للحرآة مايلي 

ا       .1 افة مؤتمرن ل استض ي يقب ي أو اجنب ر عرب ي اي قط اع ف اد االجتم ان انعق ون مك أن يك

ة         ائلنا المناضلة    بكافة فص  الوطني   ة    ، وبالتشاور مع الفصائل األحوازي ة حرآ ذه مهم وه

ون       ى ان يك ا عل ائل به ؤولي الفص الم مس ا واع ي ترتيبه وازي ف وطني األح ر ال التحري

 .للغاية امرها سري 

يمكن ان تساهم الفصائل األحوازية االخرى بالتحرك السياسي على بعض الدول من اجل               .2

د      ادة                   توفير استضافة شريطة التق ى قي رح عل ذا الفصيل يقت م بطلب خطي ورسمي من ه

ا  حرآة التحرير الوطني األحوازي هذا االمر لتدرسه قيادة الحرآة لتقره او ترفضه       حفاظ

دافها        على سرية وسالمة فصائل الثورة األحوازية        ة في تحقيق اه ونجاح مبادرتها الوطني

 .المنشودة 
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وطني   وفده  نفقات  أحوازي   آل فصيل تحمل  ي .3 ، واعالم مفوضية خارجية حرآة التحرير ال

 .التخاذ االجراءات الالزمة بأسماء اعضاء آل وفد ازي األحو

ادرة   ةاألحوازي صاحب  مسؤولية حرآة التحرير الوطني     من  المؤتمر  وادارة  ترتيبات   .4  المب

 .والدعوة 

 .مدة المؤتمر ثالثة أيام قابلة للتمديد لمدة يومين  .5

وع     .6 ة موض وازي مناقش وطني األح ر ال ة التحري عى حرآ ة  تس ن والحماي وفير األم ت

 . مع الدولة المستضيفة لمؤتمرنا للمشارآين في المؤتمر

ه     ا في زم   ثناء انعقاده االمؤتمريكون   .7 ه ومكان اء      سري واعضاءه   ن ى االنته ؤتمر ا حت من   الم

ه  راتهم     ، مهام ى مق ة ال ود االحوازي اء الوف ى وصول اعض ه حت ن عن يضع ، ووال يعل

 . المؤتمرون ترتيبات االعالن حسب ما يتفق عليه 

 

ف من الوعي واالدراك في هذه انحن على ثقة تامة بأن فصائل الثورة األحوازية على قدر آ

قوم ببث البيان عبر شبكة األحواز لألنترنيت والى آافة وسائل المرحلة الحساسة والخطيرة ، وسن

 .االعالم العربية والدولية 

 
ان شعبنا العربي األحوازي سيطلع على فحوى ما تضمنه بياننا هذا ، وهو ينتظر بفارغ الصبر 

وشعبنا العربي .. انها أمانة تاريخية ... جوابكم الوطني فال تخيبوا أمل شعبنا في توحدنا 

فال .. ألحوازي يستحق منا التضحية فقد عانى األمرين من جراء االحتالل الفارسي ألرضنا ا

 ..وان التاريخ اليكتب مرتين .. عودة للوراء 
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لقد أدينا األمانة وأعلمنا شعبنا بقرارنا هذا فباسم دماء شهدائنا األبرار من .. اهللا نسأل التوفيق 

نقول لشعبنا العربي األحوازي في داخل .. وتحريره نا الذين ضحوا بدمائهم رخيصة من أجل شعب

أرضنا المحتلة اتضح األمر أمامكم وبانت الصورة جلية ووفينا العهد الذي قطعناه على انفسنا 

 .واهللا من وراء القصد  عند اهللا  اهللا وأمامكم ، وما النصر اال منأمام

 
 ...واالستقالل وانه لكفاح وجهاد حتى النصر والتحرير 

 
 

 نصار أحمد الشيخ خزعل                                                                    
 رئيس مفوضية الخارجية                                                                    

 الوطني األحوازي                                                               حرآة التحرير 
7 / 3 / 2004  
 
 
 
 
 


