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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  األئتالف الوطني األحوازي
National Coalition of Ahwaz (NCA) 

http://nca-ahwaz.org  facebook: nca.ahwaz  twitter: ncahwaz 

 

  األحوازيألئتالف الوطني ل التشكيل القياديبيان 

  ايها الشعب األحوازي الثائر

  يا جماهيرنا األحوازية المناضلة 

  رفاقنا في التنظيمات األحوازيةيا 

  ايها األشقاء واألصدقاء

  يا احرار العالم؛  ايها االعالميون

تواصل اللجنة التنسيقية اعلى سلطة في االئتالف الوطني األحوازي عملها الدؤوب في ترتيب البنى االساسية 
؛ وعليه فأن االئتالف  2015- 4- 5لالئتالف ، وهي كذلك منذ االنطالقة المباركة بأذن اهللا تعالي في 

  :التالية  سلسلة من االجراءاتالوطني األحوازي يعلن رسميا 

  .رئيسا لالئتالف  ؛) ابو بشير ( األخ محمود احمد األحوازي تم تعيين  .1
 .متحدثا رسميا بأسم االئتالف نائب الرئيس و ؛ ) ابو عبد السالم ( تم تعيين األخ عارف الكعبي  .2
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 .؛ نائب الرئيس ) ابوفهد ( تم تعيين األخ سيد طاهر آل سيد نعمة  .3
 .ادارة موقع االئتالف الوطني األحوازي تم تكليف اللجنة األعالمية بالبدء بمهام عملها في  .4
في الموقع الرسمي ات سارية المفعول حين نشره رسميا البيان وما تضمنه من اجراءيعتبر هذا  .5

 .لالئتالف الوطني األحوازي 

اليومي العمل المتعلقة بسير  استكمال بعض االمور فأن اللجنة التنسيقية في صدد علي هذا الصعيد الداخلي
   . وستعلن عنها الحقا حين االنتهاء من مناقشاتها والبت فيها العتمادها لالئتالف 

اننا في االئتالف نضع نصب عيوننا مصالح شعبنا األحوازي والقضية األحوازية في الدرجة االولى ، وعليه 
مهجر اننا على فأننا نطمئن قرة عيوننا شعبنا األحوازي ورفاقنا في الثورة األحوازية وجماهيرنا األحوازية في ال

ونحرص على استقاللية القرار الوطني األحوازي ونسعى الى فتح آفاق وقنوات العهد في صيانة امانة القضية 
وذلك لرص الصفوف وبناء جبهة داخلية احوازية والقومي للتعاون والتنسيق مع شركائنا في النضال الوطني 

العنصري وتحقيق التفوق االستراتيجي على  مستوى في مواجهة مخططات االحتالل االيرانيالترفع من 
  .االرض في كفاحنا الوطني 

ان االئتالف الوطني األحوازي يدعو رفاقنا في التنظيمات األحوازية الى فتح صفحة جديدة في بناء عالقات 
تدعييم اواصر المواجهات المختلفة مع العدو االيراني ؛ كما ان االئتالف يدعو الجماهير على احوازية مبنية 

مع الواقع االحوازي وبث روح التعاون والعمل المشترك في ترسيخ مفاهيم جديدة االيجابي األحوازية بالتفاعل 
   .قضيتنا العادلة على هذا التوجه الذي اذا ما تحقق فأنه سيكون قفزة نوعية لصالح المناضلين تحث 

ئتالف الكما تناشد اللجنة التنسيقية لالئتالف الوطني األحوازي الدول العربية بفتح القنوات الحوار مع ا
من جانب ومن جانب آخر دعم  في المنطقة ردع الخطر االيراني ونفوذه الوطني األحوازي وذلك من اجل

  .راني العنصري الجائرحتالل االيتطلعات الشعب األحوازي في االستقالل والتحرير عن اال

  نصر من اهللا وفتح قريب

  األئتالف الوطني األحوازي

  2015- 8- 8 السبت حرر في

  


