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٭٭٭ 

 2004 / 6 / 15:  التاريخ 

 ب ق 1 – 2004 6 15: الرقم    

 
 الشعب العربي األحوازي المجاهدايها 

األحوازي االبطاليا  التحرير الوطني   ابناء تنظيم حرآة 

 وخارج األحواز المحتلةداخل 

 وقوى وطنية وقومية وشخصيات منظمات واحزابدوال وابناء امتنا العربية يا 

 احرار العربيا 

 

االمين العام لحرآتنا المناضلة طليعة النضال العربي السيد خزعل الهاشمي اليوم اصدر لقد 

المنصوص عليها في النظام الداخلي قرارا تنفيذيا وفق صالحياته الوطني القومي في األحواز 

المرآزية وتوزيع ا لمناصب على المفوضين الذين ينوبون عنه للحرآة باعادة تشكيل القيادة 

القيادة   .في مفوضيات 

 

األحوازي و  اعادة التشكيل حسب مقتضيات مصلحة حرآة التحرير الوطني  قرار  وتطويرا جاء 

 .لعملها في اداء واجباتها الوطنية والحرآية 

التنفيذياليكم   :نص القرار 

  :اوًال

االندماج بين مفوضية الثقافة واالعالم ، الى مفوضيتين مستقلتين ، تكون فصل .1  

، واالخرى مفوضية األعالم   .احداها مسماه مفوضية الثقافة 

أحمد الخزعلي من منصبه آمفوض  .2 تعينه الخارجية ، ولمفوضية اعفاء السيد نصار 

 . الثقافةمفوضية منصب مفوض ب

 . منصب مفوض مفوضية األعالمب السيد صوت األحرار الفيصلي تعيين .3

 . ل الكعبي مفوضا لمفوضية الخارجيةفيصتعيين السيد  .4

  األحوازيةةأبنت األحواز مستشارة لشؤون المرتعيين  .5

 

 :ثانيا 

على النحو لحرآة التحرير الوطني األحوازي هذا فقد اصبح تشكيل القيادة المرآزية على 

 :التالي 
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٭٭٭ 

العام لجيش  القائد – أمين عام حرآة التحرير الوطني األحوازي: الهاشمي خزعل  •

األحواز  تحرير 

  نائب االمين العام :طاهر آل سيد نعمة سيد  •

 أمين السر: األحوازي عقيل  •

 مفوض الدفاع: أبو يعرب الطرفي الطائي اللواء  •

 مفوض الخارجية: الكعبي فيصل  •

 مفوض األمن: ابن الزبيدي اللواء  •

 مفوض األعالم: األحرار الفيصلي صوت  •

لتنظيم: لطائي حافظ اابو  •  مفوض التعبئة وا

 مفوض الثقافة: أحمد الخزعلي نصار  •

 مفوض المالية: األحواز الكوتي ابن  •

 التنظيمات الجماهيريةمفوض : األسدي النقي  •

 المستشار السياسي األول: الهاشمي صقر  •

 مستشار ثاني: حوازي الساعدي األالحر  •

 مستشار ثالث: األحواز البرواية ابن  •

لشؤون المرأةمستشار : األحوازبنت  •   األحوازيةة 

 :ثالثا 

األحوازي مهماتها الوطنية  تباشر القيادة المرآزية الجديدة لحرآة التحرير الوطني 

التاريخ يوم ال  ربيع الثاني 27 ثالثاءومسؤولياتها المناطة بأعضاءها رسميا اعتبارا من 

 . قرار ميالدية من تاريخ صدور هذا ال2004 / 6 / 15الموافق ،  هجرية 1425

 :رابعا

،  القرارهذا  تعميمائب األمين العام القيام باألخ سيد طاهر آل سيد نعمة نعلى  على االعضاء 

المرآزية يعلن تشكيل القيادة والتعديالت قرار عن  فيه واصدار بيان رسمي بأسم القيادة 

لالنترنتنشره في شبكة األو  .حواز 
 نص القرارانتهى 
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٭٭٭ 

 ابناء األحواز االحرار يا 

 وعلى رأسها السيد خزعل  المرآزيةتهاقيادفأن عهدتم حرآة التحرير الوطني األحوازي آما 

قيادته االصيل بعروبته  لشعب العربي األحوازيالقرة العين الهاشمي تجدد العهد   هان، وتؤآد 

اتاريخي حق ال تتنازل عن اي  وانها تتمسك  ، ألحواز الوطنية والقومية الثابتةمن حقوق 

الوطني األحوازي وبمصالح األحواز العليا وازية بقرارات الشرعية األح التي اقرها المجلس 

 . نية شرعية لألحواز شعبا وثورة وقيادةاعلى سلطة وط

 

المرآزية وان    العدو الفارسيلمؤامرات واليقظة  شعبنا األحوازي بأخذ الحيطةناشدتالقيادة 

وازي  الوطني األححرآة التحريرالمناضلة رآتكم حتستهدف النيل من والتي ة سخسيال

، وتدعو الشعب الى االنتباه بأن العدو الفارسي بدء يدس عمالءه والثورة العربية األحوازية 

 رها االدعاء باألحوازن األحرار وتشكيل جبهات وفصائل ظاهفي صفوف الوطنيوجواسيسه 

عبر شتى االساليب منها ترويج المشاريع وباطنها تدمير القضية األحوازية من الداخل 

التصفوية ومشاريع التشكيك بالهوية العربية لألحواز وترويج مشاريع تعجيم التسمية العربية 

اغتنام اي فرص دولية تعمل لألحوا لعدم   االستقالل لألحواز ، واخذنيل ل تمهيدز ، والترويج 

يذروا الرماد بعيون احرار األحواز ، ويدعون األحوازيين ازالم وعمالء العدو الفارسي 

ي يستهدف نصرة الشعب األحوازي بالقبول باالحتالل الفارسي وتفضيله على اي دعم دول

  .وانقاذه من االحتالل الفارسي 

 

وإذ يمكر بك الذين آفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر اهللا واهللا خير ( 

 ) الماآرين

 اهللا العلي العظيمصدق 

 30 أية –االنفال سورة 

 

 قيادة                                                                                      

 حرآة التحرير الوطني األحوازي
  المحتلةاألحواز  

15 / 6 / 2004  
 


