
 
 

 

األحواز لتحرير العربي النضال حركة  
The Arab Struggle Movement for the Liberation of Al-Ahwaz 

(ASMLA) 

 

 حركة النضال العربي لتحرير األحواز
66637139  العنوان: Glenn Millerstraat 1, 2625 WN Delft, Netherlands  رقم التسجيل:

00 31 6 33 42 54 76  البريد اإللكتورني: ahwazona1999@gmail.com  رقم النقال: 

 الموقع: www.ahwazona.net 2 من 1 الصفحة

Version: 150218/022 

 
 

 ِ ن بَْعِدِه ۗ َوَعلَى اَّلله ُ فَََل َغاِلَب لَُكْم ۖ َوإِن يَْخذُْلُكْم فََمن ذَا الهِذي يَنُصُرُكم م ِ    فَْليَتََوكهِل اْلُمْؤِمنُونَ إِن يَنُصْرُكُم اَّلله
 )160سورة آل عمران (

 صدق هللا العظيم
 

  األحوازيأيها الشعب العربي 
  أيتها القوى الوطنية األحوازية
 يا أبناء أمتنا العربية المجيدة

إن نضال ومقاومة حركتكم المكافحة، حركة النضال العربي لتحرير األحواز التي ُشي دت بدماء الشهداء وجهد وإخَلص 
ال يخوض معركة الشرف أعضائها األبطال، هو جزء ال يتجزأ من نضال ومقاومة شعبنا العربي األحوازي الذي ماز

 . والكرامة من أجل تحرير أرضه من دنس اإلحتَلل األجنبي الفارسي البغيض
 

وعلى الرغم من عدم التكافؤ بالعد ة والعتاد، إال  أن  شعبنا العربي األحوازي قد تمك ن من الصمود والثبات أمام المحتل 
على قضيتنا العادلة بشت ى الطرق بغية اقتطاع أرضنا األحوازية  الفارسي الذي سعى طوال أكثر من تسعة عقود جاهداً للتعتيم

 .من الوطن العربي الواحد
 

ً على ضرب المقاومة الوطنية األحوازية عبر إستهداف المناضلين األحوازيين في محاولة  هذا المحتل الذي عمل دائما
وقد طالت أيادي الغدر والخس ة التابعة لإلحتَلل  لتفكيك الصف  األحوازي وضرب الوحدة الوطنية لفصائل الثورة األحوازية.

الفارسي، القائد الشهيد أحمد مولى )أبو ناهض( مؤس س ورئيس حركة النضال العربي لتحرير األحواز بإغتياله في الثامن 
 .أمام منزله في مدينة الهاي الهولندية 2017من نوفمبر عام 

 
بدماء الشهداء وتضحيات األسرى، أنهم تمكنوا من القضاء على هذه  وقد ظن  المحتل الفارسي وعمَلئه من المتاجرين

ت أركان اإلحتَلل عبر سلسلة من العمليات النوعية التي إستهدفت مراكز سياسية وإقتصادية  الحركة المقاومة التي هز 
ادت من جديد لتفرض وعسكرية حس اسة لدولة اإلحتَلل الفارسي في األحواز المحتل ة، إال  أن هذه الحركة المكافحة ع

وجودها في الساحة الوطنية األحوازية، على الرغم من المصاب الجلل الذي ألم  بها إثر إستشهاد رئيسها ومؤس سها القائد 
ت بها الحركة في العقدين الماضيين ساهمت في تقوية بنائها وهيكلتها أمام شتى  الشهيد أحمد مولى، إذ أن الصعاب التي مر 

 . لحس اسةأنواع األزمات ا

 
  يا أبناء شعبنا األحوازي األبي

ة لإلحتَلل الفارسي وأعداء القضي ة األحوازي ة لزعزعة ثبات حركة النضال العربي  على الرغم من المحاوالت المستمر 
لتحرير األحواز الرصين عبر إستهداف رئيسها ومؤسسها الشهيد القائد أحمد مولى، تمك نت حركتكم المقاومة من تجاوز 

ذه المرحلة العصيبة والمؤقتة بفضٍل من هللا سبحانه وتعالى وجهد أعضائها األبطال وقيادتها الحكيمة برئاسة السيد حسن ه
الهَللي )أبو وليد(، لذا عقدت قيادة حركة النضال العربي لتحرير األحواز المتمثلة بلجنتها التنفيذية، اجتماعات ونقاشات 

رت إنهاء  مستفيضة في هولندا وبحضور رئيسها المحترم السيد حسن الهَللي، ووفقاً لما ينص  عليه نظامها الداخلي، فقر 
المرحلة المؤقتة واإلنتقالي ة لرئاستها، وبسبب عدم ترشيح السيد حسن ابو وليد الهَللي لرئاسة الحركة، بسبب ظروفه 

رت اللجنة التنفيذية إنتخاب السيد حاتم صدام رئيساً لحركة النض ال العربي لتحرير األحواز للفترة المقبلة حتى الصحية قر 
 . انعقاد المؤتمر العام إن شاء هللا

 

 :البيان رقم
09081117/PB/72270618EX  

 : العنوان

 : القسم
 القيادة

تعلن خالله تكليفها السيد حاتم حركة النضال العربي لتحرير األحواز  صادر عن قيادة بيان

 صدام برئاسة الحركة 
 الهاتف: رقم

 بسم هللا الرحمن الرحيم 76 54 42 33 6 31 00 
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وبهذا، تعلن قيادة حركة النضال العربي لتحرير األحواز تول ي السيد حاتم صدام أبو عاصم، مسؤولي ة رئاسة الحركة، 
نزاهة الوطنية لقيادة الحركة لتجديد نهضتها لتضاف بذلك روحاً مفعمة بالحيوي ة والتضحية والعطاء واإلخَلص الثوري وال

  .والسير بها نحو تحقيق آمال شعبنا في تحرير أرضه من براثن اإلحتَلل الفارسي الغاشم
 

وتسترعي قيادة حركة النضال العربي لتحرير األحواز إنتباه شعبنا األحوازي في داخل وخارج الوطن الحبيب وجميع 
  .أمتنا العربية لهذا التغيير الدستوري الهام فصائل الثورة األحوازية وأبناء

 
وختاماً، تؤكد حركة النضال العربي لتحرير األحواز التي قد مت خيرة قادتها وأعضائها قرباناً لألحواز، أن تسير جنباً إلى 

كما تعاهد شعبنا  جنب مع كل القوى الوطني ة التحرري ة األحوازي ة في كفاحها من أجل تحرير األرض واإلنسان األحوازيين.
 .الصامد أن تبقى وفية لعهد النضال حتى دحر اإلحتَلل الفارسي الغاشم وتحرير أخر شبر من تراب أرضنا الحبيبة
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