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٭٭٭ 

 2005 / 1 / 16:  التاريخ 

 اعالم 1 – 2005116: الرقم    

 
 األعالمي حولالتقرير 

جولة وفد األحواز بقيادة المجلس الوطني األحوازي وحرآة 
 التحرير الوطني األحوازي لجامعة الدول العربية

 
 

 بصمته وضع تاريخ،  2004 أآتوبر 13
اريخ  في   األحواز  لقضية  السياسي  الت
اء  موعد  وهو ة  لق ة  الجامع د  العربي  لوف

واز ذي الرسمي األح كل ال ن تش  م
س وطني المجل وازي ال ان -األح  برلم

ى  ي المنف واز ف ر  -األح  فصيل وأآب
ورة  في  احوازي  ة  الث ة  األحوازي  حرآ
ر وطني التحري وازي ال ة األح  طليع
 تحرك ، وقد  المحتلة األحواز في النضال
د بقالوف د مس امج اع ق برن د ا وف  ، وق

ن الجا   مية م وة رس د دع ى الوف ة تلق مع
ة   ا لمناقش ة لزيارته ية الالعربي قض

ه األخ          األحوازية   دم ب ى طلب تق بناءا عل
ة نائب      اهر آل سيد نعم المناضل سيد ط

وطني األحوازي                    وطني األحوازي وعضو المجلس ال ر ال ة التحري د من         و .االمين العام لحرآ طار اعضاء الوف
وا                     ة لينقل ة الفاطمي ثالث دول مختلفة ليجتمعوا على ارض الكنانة ارض مصر العربية في القاهرة عاصمة الدول

الدول العربية وطرح القضية      ز وبصفة رسمية وبأسم وقوة المجلس الوطني األحوازي الى جامعة           قضية األحوا 
ة      من   ديني        قضية عربي  آخاللها على زعماء االمة العربي ائفي وال ى االضطهاد العرقي والط ة يتعرض شعبها ال

واز اغ     ي األح ة ف ال العروب الم وتغت تر باالس ية عنصرية تتس ة فارس ل دول ن قب ومي م االوالق ل ارض تي  وتحت
 :آانت نتائج الزيارة على النحو التالي  و .1925األحواز منذ عام 

 
 :سياسيا 

 
 ..سياسي اما نتائج الزيارة فهي انشاء اهللا نتائج خير على القضية األحوازية على الصعيد ال

د األخ خزعل الهاشمي رسالة        وقد ناقش الوفد األحوازي قضايا آثيرة ذات االهتمام األحوازي وقدم رئيس الوف
ار قضية األحواز احدى                    المجلس الوطني األحوازي الذي تتضمن طلب مناصرة العرب للقضية األحوازية واعتب

ا سلم األخ               ومي ، آم م األحواز الرسمي           قضايا الجامعة العربية على الصعيد الق ده   ( خزعل الهاشمي عل ) آعه
ة                 ائق سياسية هام الذي اقره المجلس الوطني األحوازي مشفوعا بالميثاق القومي للمجلس مع ملف شامل بوث
ا استعرض                    متعلقة بقضية األحواز ، آما قدمت المانة الجامعة العربية مذآرة تاريخية سياسية عن األحواز ، آم

ن   امال ع رحا آ د ش د ان    الوف ذين الب رب ال ا السياسي ودور الع ن جانبه ية م عب والقض اريخ والش واز الت األح
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٭٭٭ 

ة في احدى               عم يتحملونه تجاه شعب األحواز ، وتم التقاط بعض الصور             ة العربي  بعض المسؤولين في الجامع
 .االجتماعات 

 

 
ة       علي الجاروش     لسيداالمجلس الوطني األحوازي يسلم علم األحواز الى        رئيس   • دائرة العربي رئيس ال

 ة العربيةفي الجامع
 

 
م الرسمي لألحواز                 المجلس الوطني األ   رئيس • ذا العل ة ان ه ة العربي حوازي يقول للمسؤول في الجامع

 للتاريخ ة الجامعة العربيةالوطني األحوازي ليكون في عهدمجلس  الهو أمانة وعهده وطنيه يتقدم بها       
  . المحفوظة اآلن لدي الجامعةة، ورحب رئيس الدائرة العربية بهذه العهدواالجيال األحوازية القادمة 
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  العلم الوطني األحوازي امام الجامعة العربيةالمجلس الوطني األحوازي يتسعرضرئيس  •

 
 
 

 
ورة  • ع  ص ة تجم ع األخ      تذآاري ة م ة العربي ي الجامع ة ف دائرة العربي يس ال اروش رئ ى الج يد عل الس

وعضو المجلس  ة التحرير الوطني األحوازي آراألمين العام لح  ناضل سيد طاهر آل سيد نعمة نائب        الم
 الوطني األحوازي اثناء احدى االجتماعات مع الجامعة العربية
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٭٭٭ 

 
ا         صورة   • تذآارية مع المسؤولين في الجامعة العربية اثناء استقبالها لوفد األحواز الرسمي ويظهر فيه

 يح صورته السباب امنية  الذي طلب عدم توضاحد اعضاء الوفد األحوازي
 
 
 

 :اعالميا 
 

ة               اهرة مقابل ة  عضو         اما على الصعيد االعالمي فقد اجرت قناة الجزيرة في الق مع األخ سيد طاهر آل سيد نعم
وم    فيالوفد األحوازي    اءا    2004 / 10 / 14 ي ار التي          ،   لق رة وصل     تبثواذيعت في نشرات االخب اة الجزي ا قن ه

ي        زن ف ت الح ي فبعث ق االيران ت العم ا واخترق ون فرح تهج األحوازي واز واب ى األح داها ال اء  ص وس اعض نف
الحكومة االيرانية وامتعاضها الشديد على الجامعة العربية وقناة الجزيرة على استقبالهما لوفد األحواز الرسمي     

ا    مع األخ سيد طاهر آل سيد نعمة في برنامج لقاء اليوم  آما اجرت قناة الجزيرة لقاءا ثانية   ،   سوف ينشر الحق
وطني            ، س ال يس المجل مي رئ ل الهاش ع األخ خزع ة م اراتيتين مقابل روق االم يج والش دة الخل رت جري واج

ة  بس الكويتي لة الق رة  األحوازي ، واجرت مراس اة الجزي وم المصريتين وقن رام والي ة وااله اد االماراتي واالتح
اءا صحفيا        ود لق ة سنية محم د األحواز   مع  وآيهان االيراني ا اجرى   وف مراسلين آخرين لصحافة واعالم    ، آم

عربية مقابالت صحفية مباشرة واخرى عبر الهاتف ، وقد آان مقر وفد األحواز في القاهرة شهد حالة سياسية             
ام بالقضية    االعالم العربي    ما يشهده   ، وان نتائج     خاصة حول القضية األحوازية      واعالمية ذات اهمية   من اهتم

ة                            يةاألحواز ام الوسائل العربي ى ضرورة اهتم اهرة وحثهم عل د األحواز في الق ا وف وم به  جاء نتيجة طلبات تق
 . هذا الشعب العربي المنسي في األحواز المحتلة االعالمية بقضية
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 ، حيث بثت    في القاهرةكتبلوفد األحواز اثناء اجراء المقابلة االخبارية مع قناة الجزيرة في م  ورة  ص •

د استقبل شعبنا                 ،   2004 / 10 / 14 االخبارية ليوم    تافي النشر  ه ، وق وم ذات على طوال نشراتها للي
اال  رة ب ا الجزي ي بثته ار الت ل االخب عبية وتناق ازيج الش ال فراح وااله واز بب يوخ األح ن االهمي ش  ةغ م

 الهمية الشخصيات المشارآة في الوفد األحوازي 
 
 

  :مستوى األحزاب المصريةعلى 
 

د األحوازي اجتماعات               د الوف د عق دة  اما على مستوى االحزاب المصرية فق مع الحزب الناصري بحضور     عدي
ب        ا الكات ي طليعته رى وف ية اخ يات سياس زاب وشخص ع واح زب التجم ن وح د حس يد أحم زب الس يس الح رئ

 .والصحفي طلعت رميح رئيس تحرير سلسلة استراتيجيات 
 

د ز ي   وق واز ف د األح ه         2004 / 1 / 11ار وف ر وحرم د الناص ال عب ه جم ور ل ي المغف زعيم العرب ريح ال  ض
ه     سي ام الحسين عليه السالم وضريح ال      والتقطعت الصور وافالم الفيديو ، آما قام الوفد بزيارة االم          دة زينب علي

ورة األحو     الالسالم   دو      داء الصالة والدعاء ، سائلين المولى عزوجل ان ينصر الث ى الع ة وشعب األحواز عل ازي
 .وينصر االمة العربية وقضاياها الفارسي وانهاء االحتالل عن األحواز 
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دو في الصورة السيد          اثناء اجتماعاته مع الحزب الناصري المصري        األحوازيالوفد   • د حسن    ويب أحم

 اعضاء الوفد األحوازي يتوسط   الناصريرئيس الحزب
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د ا • دوي المصري ، والصورة    لوف دمي الوح وطني التق ع ال زب التجم ع ح ه م اء اجتماع وازي اثن األح

س الوطني األحوازي واألخ المناضل سيد      التذآارية تجمع األخ المناضل خزعل الهاشمي رئيس المجل       
، ومن الجانب المصري السيد       التحرير الوطني األحوازي     ةآرطاهر آل سيد نعمة نائب االمين العام لح       

 حسين عبد الرزاق االمين العام للحزب وبحضور رئيس الدائرة السياسية للحزب 
 

 
ر             من وفد األحواز ا   ضوي  ع • ه لمق ثناء اجتماعهم مع الكاتب والباحث المصري طلعت رميح اثناء زيارت

م تتوضح صورته               ، ويبدو في الصورة     وفد األحواز في القاهرة      د ل ى احد عضاء الوف من الجهة اليمن
 لألسباب امنية وبحضور األخ المناضل خزعل الهاشمي 
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 الصورة التذآارية آان األخ سيد طاهر آل سيد نعمة حاضرا ويبدو في الصورة علم األحوازهذه و •

 
اهرة  شيرتون  فندق آما اجتمع الوفد األحوازي بالكاتبة والناشطة السياسية مجدة حسين في     لمناقشة قضية   الق

 .األحواز والقضايا القومية ، وآان االجتماع مهم 
 

  Al-Ahwaz.comفي تقارير اخرى تبثها أذاعة األحواز المحتلة من شبكة األحواز لالنترنت نوافيكم ف وسو
ة  ة تغطي ن بعض آامل ا ع وطني     م ر ال ة التحري وازي وحرآ وطني األح س ال ة للمجل ة العام ا االمان محت لن س

 .األحوازي 
 

 وازـلنصر حتى استقالل األحوانه 
 أآبر والمجد لالمة والعزة للعروبة واالسالم واهللا 

 
 
 
 

 حرآة التحرير الوطني األحوازي
 مفوضية األعالم

16 / 1 / 2005  
 

 


