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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 بيان صادر عن
 حرآة التحریر الوطني األحوازي 

 لمحتلةحول االوضاع الخطيرة التي یتعرض لها شعبنا العربي في فلسطين ا
  2002 / 4 / 6األحواز المحتلة 

 
 

  )ایها الذین امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اهللا لعلكم تفلحون یا( 
 صدق اهللا العظيم

 
 

یواصل شعبنا واهلنا االبطال الصامدین في فلسطين المحتلة رفضه الثابت لسياسة العنجهية االسرائيلية الشارونية 
التي ال تعرف اال لغة ومنطق القوة واالرهاب واالجرام ، ویقف شعبنا الفلسطيني اليوم وحيدا في ساحة الوغى 

 ) .الكيان الصهيوني ( قوة ارهابية استعماریة في العالم نيابة عن شرف االمتين العربية واالسالمية یواجه اعتى 
 

والمؤسف ان الحكومات العربية منقسمة على نفسها بقلوب مع فلسطين وبأرادة ضعيفة خائفة من البطش 
 االدارة االمریكية وحكومة اسرائيل بالتمادي واالمعان في ممارسة  العربياالمریكي ، مما شجع هذا االنقسام

ابو ( اسية المذلة على الرئيس الفلسطيني األخ المناضل المجاهد الصامد الشجاع یاسر عرفات الضغوط السي
 االخضر لحكومة شارون بممارسة ضغوط عسكریة وء ادارة بوش الضتمنحو ، حفظه اهللا من آل مكروه) عمار 

 الرافض لسياسة هوقف الذراع الفلسطيني وزعزعة مويعلى ارض الواقع عبر ابشع االساليب وحشية وارهابية لل
التنازل عن مدینة القدس الشریف للكيان الصهيوني ، اال ان الرئيس الفلسطيني االخ ابو عمار ابى اال ان یكون 

 .شهيدا وان تكون القدس للعرب والمسلمين وعاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة 
 

حيي تيابة عن جميع فصائل الثورة االحوازیة ومن هنا فالقيادة السياسية لحرآة التحریر الوطني األحوازي وبالن
وتأآيد ) ابو عمار ( موقف األخ  ابو عمار على صموده الشجاع ووقوف الشعب الفلسطيني وراء رمزه الوطني 

 ياره الثابت والمضحي بالغالآما نحيي هذا الشعب الشقيق على اصر، شرعيته ممثال  له ورئيسا لفلسطين 
 المغتصب واجالء االحتالل االسرائيلي من اراضه يين واستعادة الحق الفلسطينس من اجل تحریر فلسطيوالنف

 .لوطنهم  نينيوقيام دولته وعاصمتها القدس الشریف وعودة الالجئيين الفلسطي
 

وفي ظل هذا الوضع المتفجر في منطقتنا العربية وموقف الشعب العربي المشرف تجاه القضية الفلسطينية 
 على ضرورة هعبر بصدق عن اصراراميرآا واسرائيل وعلى متظاهرین رفضا وغضبا الخروج الى الشوارع و

استعادة فلسطين والقدس الى العالمين العربي واالسالمي  ، ونحن بأسم الشعب العربي األحوازي الرازح تحت نير 
يدا ومناصرة لفلسطين االحتالل الفارسي وجماهيرنا االحوازیة في الخارج ننضم الى امتنا العربية واالسالمية تأی

قائدا وشعبا وثورة وقضية على طول الخط حتى تحقيق اهداف الشعب الفلسطيني وما یرضي اهللا والتاریخ 
 .واالمة 

 
آما اننا نحن القيادة المرآزیة لحرآة التحریر الوطني األحوازي نطالب ملوك وسالطين وامراء ورؤساء الدول 

المتاحة ومنها اعالن انسحاب الدول العربية من االمم المتحدة ومنظماتها ارسة آل الضغوط السياسية مالعربية بم
االدارة االمریكية الى االمم ید وضرورة نقل القضية الفلسطينية من ، استنكارا على االنحياز االمریكي الى اسرائيل 

المتحدة لتشكيل ضغط سياسي على االدارة االمریكية بالكف عن ممارسة الخداع السياسي المكشوف والكف من 
وصف الشعب الفلسطيني باالرهابي وعدم الصاق آلمة االرهاب بنضال شعب یقاوم االستعمار واالحتالل 

 طيلة الفترة الماضية ومنذ مؤتمر اوسلو الى یومنا هذا ليس الطرف اصبحتاالمریكية االسرائيلي ، آما ان االدارة 
المناسب ليقوم بمهمة دور الوسيط النحيازه للحكومة االسرائيلية وممارسة دور الضغوط المجحفة على السلطة 

 .بدال من تطبيق الشرعية الدولية وقراراتها الفلسطينية والتلویح بسياسة التهدید بحق الفلسطينيين 
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في حال رفضه زیارة الرئيس ) باول ( لى العرب ان یمتنعوا عن استقبال وزیر خارجية الوالیات االمریكية وع
الفلسطيني او تجاهله ، وتأآيد رفض الدول العربية لسياسة ادارة بوش بمحاولة ایجاد عناصر فلسطينية بدیلة عن 

على عدم االعتراف بأي شرعية رئاسية غير الرئيس الفلسطيني یاسر عرفات والسلطة الفلسطينية مع التأآيد 
یاسر عرفات رئيسا رسميا شرعيا لفلسطين ، ومطالبة اسرائيل باالنسحاب الفوري غير المشروط الرئيس شرعية 

من اراضي السلطة الفلسطينية التي احتلتها قبل الشروع في دخول في اي ترتيبات سياسية مع تعهد دولي تلتزم 
ل الحكومة االسرائيلية بدفع يوتحم، جریمة اجتياح واحتالل اراضي السلطة الفلسطينية به اسرائيل بعدم تكرار 

   . اسفر عن تدمير البنية التحتية له التعویضات لما لحق بالشعب الفلسطيني ومؤسساته من دمار جسيم 
 
 

 ایها الشعب األحوازي 
 یا جماهيرنا األحوازیة المناضلة

  
م وتضامنكم مع شعبكم واهلكم في فلسطين الشقيقة وناصروا قضيته العادلة عبروا بما استطعتم عن تأیيدآ

 لسياسة اسرائيل االرهابية وأیدوا بقوة األخ المناضل  والدوليوانضموا الى جحافل الرفض العربي واالسالمي
رفة مع ، وسجلوا مواقفكم المشرئيسا شرعيا لفلسطين المجاهد یاسر عرفات الرمز الوطني الفلسطيني الشرعي 

قضية مقدسة تحتم علينا عقيدتنا االسالمية الذود والدفاع المستميت عنها لنكون خالصي الذمة من واجب شرعي 
 .والمؤمنيين ) ص (  امام اهللا ورسوله محمد علينامستحق 

 
ان ینصرآم اهللا فال غالب لكم وان یخذلكم فمن ذا الذي ینصرآم من بعده وعلى اهللا فليتوآل ( 

 صدق اهللا العظيم  )المؤمنون
 

 المجد والخلود لشهداء فلسطين 
 عاشت فلسطين وعاصمتها القدس الشریف

 عاش القائد یاسر عرفات قائدا شرعيا لفلسطين رمزا وطنيا للشعب الفلسطيني الشقيق
 عاشت االمة العربية واالسالمية

 والخزي والعار العداء االمة العربية
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