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بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 
حضرة صاحب الجاللة الملك عبداهللا بن الحسين بن طالل 

حفظه اهللا  
ملك المملكة االردنية الهاشمية ورئيس القمة العربية في عمان 

حضرة اصحاب الجاللة والسمو والفخامة رؤساء الدول العربية الموقرين 
سعادة السيد االمين العام لجامعة الدول العربية الموقر 

سعادة الوزراء العرب الموقرين 
 

رسالة األحواز للقمة العربية التي تستضيفها عمان / المملكة االردنية الهاشمية  
 في ٢٧ / ٣ / ٢٠٠١ 

 
اسمى تحية عربية وبعد 

 
نحن قيادة حرآة التحرير الوطني األحوازي فصيــال مـن فصـائل الثـورة االحوازيـة وبأسـم 
الشعب العربي األحوازي وبأسم جميع فصــائل الثـورة األحوازيـة نرفـع الـى سـيادتكم هـذه 
الرسالة رسالة الشعب العربي األحوازي في األحواز المحتلة ( عربستان ) نرفعها من باب 
مطـالبتكم باعتبارنـا جـزء مـن هـذه االمـة التـي شـرفها اهللا واختارهـــا أمــة وســطا تــأمر 
ــل ان تعملـوا علـى نصـرة القضايـا  بالمعروف وتنهى عن المنكر ، ونحن آلنا ثقة بكم و ام
القومية المصيرية والعودة الى العمل العربي القومي المشترك بين االقطار العربية وتوحيد 
ــب الصـدع ، والعمـل علـى اصـالح البيـن بيـن اشـقائنا وابنـاء عمومتنـا فـي  الصفوف ورئ
القطرييـن العربييـن الشـقيقين العـراق والكويـت صيانـة لكرامـة االمـــة وعزتــها وانــهاءا 
للخالفات التي ال تعود بالفائدة على البلدين اال بما هو شر ودمارا وثأر والمستفيد من هــذه 
الحالة الشاذة اعداء امتنا العربية المتربصين بها شرا و ينهشونها من آل جانب وصوب ، 
الفرس في األحواز والجزر الثالث االماراتية ( طنب الكبرى وطنب الصغرى وابوموســى ) 

والصهاينة في فلسطين الجريحة والعراق وليبيا المحاصرتين من الغرب وغيرها . 
 

اصحاب الجاللة والسمو والفخامة 
 

ــة ، ونحـن  ان وضع األمة العربية في الوقت الراهن يحتم عليكم مسؤولية تاريخية مصيري
نطالبكم بأسم شهداء االمة العربية بأعتبارآم المسؤولين عن هذه االمة امام اهللا والتـاريخ 
ــير  والشـعب العربـي ، وبأسـم اآـثر مـن خمسـة مالييـن عربـي احـوازي يرزحـون تحـت ن

االحتالل الفارسي العنصري ان تخرجوا بقرارات تعمل على : 
ــن حـال   ١. انهاء الخالفات بين دولة الكويت وجمهورية العراق بما يعود لصالح البلدي

جذريا وشامال لكل االمور العالقة بينهم وبما يعود بالخير عليهم . 
 ٢. انهاء الحصــار العربـي عـن العـراق ورفعـه ، والعمـل علـى مسـاعدة العـراق فـي 

انتشال الشعب العراقي من شبح الجوع والمرض . 
 ٣. العمل عربيا على آسر الحصار الدولي عن قطــر العـراق لنصـرة الشـعب العراقـي 

وصيانة للسيادة العراقية على آامل وحدة التراب العراقي . 
 ٤. دعــم انتفاضــة الشــعب الفلســطيني لمواجهــة العــدوان واالحتــالل الصـــهيوني 
المتغطرس ، وتحديد سياسة واضحة تجاه القضية الفلسطينية حازمة لنصــرة الشـعب 
الفلسـطيني وتطلعاتـه نحـو التحريـر واقامـة الدولـة الفلسـطينية علـــى آــامل الــتراب 

الفلسطيني المقدس وعاصمتها القدس الشريف . 
 ٥. توحيد الصفوف العربية وتحقيق العمل العربي المشترك . 

 ٦. مساندة دولة االمارات العربية الشقيقة في مطالبتها بعودة جزرها الثالث المحتلــة 
من قبل ايران ، وتحقيق سيادتها عليها وانهاء احتالل الفرس لها . 

ــة وانقسـاماتها بدعـم   ٧. اننا ال نطالبكم في هذا الوقت الراهن من معانات امتنا العربي
قضيـة شـعب األحـواز العربـي ونصرتـها بـــالرغم مــن معانــات االحتــالل واالعتقــال 
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ــات واالرهـاب والتحقـير  والسجون واجراءات التعسف والتعذيب واالضطهاد واالعدام
واالسـتيطان والتفريـس للغـة العربيـة التـي تمارسـها ايـران ضـد شـعبنا العربـي فـــي 
األحواز ، بل نطالبكم بالنظر لهذه القضية العربية المنسية والمرآونة منذ عام ١٩٢٥ 
ليومنـا هـذا أي مـا يقـارب ٧٦ عامـا مـن االحتـالل الفارسـي لالحـواز ، نطـالبكم فـــي 
مؤتمرات قمة تكون االمة العربية والوطن العربي فـي احسـن الظـروف ومعـافى مـن 
جراحه البليغة التي اصابها االعداء في جسمه ، وان االمة العربية هــي امـة مسـالمة 
وهي اآبر من االعداء المتربصين بها من فرس وصهاينة … بأعتقادنا اذا آانت امتنا 
العربية بخير فأن الشعب العربي االحوازي في عربستان بخمسة ماليينـه بخـير بقـوة 

العرب انشاء اهللا . 
 

ــا العربيـة توحيـد الجـهود والطاقـات العربيـة  ان في ذلك حسب اعتقادنا وحرصا على امتن
لتعزيز موقف فلسطين القضية المرآزيـة لالمـة العربيـة والشـرعية الوطنيـة الفلسـطينية 
ومؤازرة موقف اهلنا االماجد وشعبنا العربي الثـائر فـي فلسـطين الصمـود والتحـدي فـي 

مقاومتهم للعدوان واالحتالل االسرائيلي . 
 

هذا وتقبلوا منـا ومـن اخوانكـم فـي حرآـة التحريـر الوطنـي االحـوازي والثـورة العربيـة 
االحوازية ومن شعبكم العربي في االحواز ( عربستان ) تحية االشقاء والوفاء واالخالص 

، تحية العروبة . 
 

ودمتم لالمة وعزتها 
 

وانه لجهاد حتى النصر والتحرير  
واهللا أآبر والمجد لالمة والعزة للعروبة واالسالم 

 
اخوآم األحوازي 
خزعل الهاشمي 

االمين العام لحرآة التحرير الوطني األحوازي 
 

التاريخ ٢٢/ ٣ / ٢٠٠١ 
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