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 الزمني حسب التسلسلواز ـاألحتاريخ علم 
History of Ahwaz in chronological order  

  

  
   1956علم األحواز في عام  ■

د الناصر اسسته جبھة تحرير عربستان ال عب رئيس المصري الراحل جم د ال ور في بعد نجاح الثورة المصرية في عھ  ةث
أثر ة وبالشخصية القومية الفذة المتمثلة بجمال عبد النام ، اسس العلم تأثرا بالثورة المصري 1952مايو  23 صر ، وھذا الت

  . الوطن العربي  ءشمل ارجا
ر عربستان عام  في تلك الفترة ھذا العلمظيمات االحوازية نالتوحملت  ة تحري ى جبھ ة  1956باالضافة ال ة الثوري والحرك

ام  تان ع ر عربس ة لتحري عبية لتح 1967الديمقراطي ة الش ام ؛ والجبھ واز ع ر األح ات  1968ري تمرت التنظيم ، واس
ة األحوازيين اجبر العراق  حيث1973االحوازية تحمله حتى عام  د حسن البكر ازال في عھد الرئيس العراقي الراحل أحم

ق العراق عل ذالھالل من العلم االحوازي واستبداله بالدائرة ذات المغزى ان األحواز جزء من العراق ومن ى تلك الفترة اطل
 . يةالعراقالدولة األحواز اقليما من اقاليم ان  األحواز وليس قطر األحواز معتبرااألحواز كلمة اقليم 

 
■ Ahwaz Flag in 1956:
Arabistan Liberation Front, founded after the success of the Egyptian revolution in the era of 
the late Egyptian President Jamal Abdel Nasser in the revolution of May 23, 1952, The 
foundations of the flag affected the Egyptian revolution and the personality Abdel Nasser, and 
this was vulnerable across the Arab world. 
And carried the regulations of the Ahwazi flag in that period as well as Arabistan Liberation 
Front in 1956 and the Democratic Revolutionary Movement for the Liberation of Arabistan 
1967; and the Popular Front for the Liberation of Ahwaz in 1968, Continued regulation in 
Ahwaz carrying until 1973, where Iraq forced Ahwaz in the era of former Iraqi President 
Ahmed Hassan Al-Bakr to remove the Crescent of flag,  Ahwaz replace crescent symbolizing  
Ahwaz being  a part of Iraq and since that time, Iraq named Ahwaz a region , not established 
as  independent  and  considered that  Ahwaz region is a part of Iraqi state.

  
   1973علم األحواز عام  ■

ة  1973اسسه العراق في عھد الرئيس العراقي الراحل أحمد حسن البكر عام  ة  –نتيجة لتوتر في العالقات العراقي االيراني
، ) كردستان ( عھد محمد رضا بھلوي شاه ايران ، وذلك ردا على دعم ايران الكراد العراق في الشمال  في تلك الفترة في

ى التوقف  1973عام في د حسن البكر أحم ةاثار بعد القضية االحوازية بغرض تشكيل ضغط على حكومة الشاه لحملھا عل
وطن العربي  الھالل واستبدلت بدال عنه الدائرةفي ھذا العلم الغي  .عن دعمھا الكراد العراق  بحجة ان األحواز في قلب ال
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 . ولكن الحقيقة ان الدائرة تعني تبعية االحواز للعراق 
 

■ Ahwaz Flag in 1973: 
Founded by Iraq during the reign of former Iraqi President Ahmed Hassan Al-Bakr in 1973 as 
a result of tension in relations, Iraq - Iran in that period during the reign of Mohammad Reza 
Pahlavi, the Shah of Iran, In response to Iran's support for Iraqi Kurds in the north (Kurdistan), 
After stirring Ahmed Hassan Al-Bakr in 1973 the Ahwazi case for the formation of pressure on 
the Shah's government to get it to stop its support for Iraqi Kurds. As a result the crescent flag 
was canceled and replaced with circle around star; the circle symbolizes Iraq and the star 
being Ahwaz meaning Ahwaz a part of Iraq. Iraq denies this meaning and argues that Ahwaz 
is a part of the Arab world. 

  
  
   1983علم األحواز عام  ■

هاغلب التنظيمات االمن اسسه المجلس الوطني االحوازي  ة تحت مظلت ة التي كانت منظوي ا  حوازي رة ومنھ ك الفت في تل
راق  ابأستثناء الجبھة العربية لتحرير األحواز وذلك لوجودھحركة التحرير الوطني االحوازي  ذا في الع ؛ وجاء تأسيس ھ

ة والوصاية العلم ردا على التدخال رة التعبي ت العراقية المستمرة في الشؤون االحوازية الداخلية والتي كانت تصب في دائ
را عن رفض االحواز  ة والوصاية وان لواالحتواء ، فأعتبر المجلس تحركه في تلك الفترة تعبي كل اشكال ومظاھر التعبي

 . زي مستقل وان األحواز ليست  من العراقالقرار االحوا
 

■ Ahwaz Flag in 1983: 
Founded the National Council of Ahwaz (parliament) most organizations approved of new 
Ahwazi flag in 1983, that were under the umbrella of the parliament, including the National 
Liberation Movement of Ahwaz (NLMA) except Arab Front Liberation of Ahwaz (AFLA), and 
that its presence in Iraq; The establishment of this flag  in response to Iraq continued 
interventions in the internal Ahwazi affairs , which was aimed to control by means of 
dependency, guardianship and containment, He considered that the Council move in that 
period, an expression of rejection of Ahwaz for all forms and manifestations of dependency, 
guardianship, and containment. Ahwazi council and NLMA refuse any Iraqi orders. Ahwaz full 
independent decision making. 

  

  
 .1983المقترح قبل االقرار النھائي من قبل المجلس الوطني االحوازي عام  زعلم األحوا ■
 

■ Ahwaz Flag: Proposed before the final approval by the National Council of Ahwaz in 1983. 
 
  

 
بل االقرار علم األحواز المقترح ق

النھائي من قبل المجلس الوطني 
 1983االحوازي عام 


