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  بسم اهلل الرحمن الرحيم 

NLMA |  

National Liberation Movement of Ahwaz 
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Tel: +16134046211 

Email: info@al-ahwaz.org 
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Date: 2016 / 9 / 1 

No. : 201691 – 1 central  

 حــركة التحريـر الوطني األحوازي
 األمانة العامة

 
 

 6112 / 9/  1 :التاريخ 

 مركزي 1 – 611291: الرقم 

 

 

لحركة التحرير الوطني األحوازي  األمانة العامة –بيان صادر عن القيادة المركزية   

ورهاحول األعتداء على شرعية الحركة و دست  

 بسم هللا الرحمن الرحيم

َََوالهِذيَنَآَمنُواََوَما يَُخاِدُعونََ َأَْنفَُسهُْمََوَماَيَْشُعُرونََ يَْخَدُعونََ َّللاه  َإَِّله

 َصدقََّللاَالعليَالعظيم

"9 –البقرة "  

 

 ايها الشعب العربي األحوازي األصيل

 ايها األحوازيون الشرفاء في كل مكان

 ن لحركة التحرير الوطني األحوازيايها المناصرين و المؤيدي

 ايها األحرار

إجتمعتَالقيادةَالمركزيةَلحركةَالتحريرَالوطنيَاألحوازيَممثلةَفيَأمينهاَالعامََالسيدَخزعلَالهاشميَفيَيومَالخميسَ

ََََََََََََو2ََ/16ََ/6112َََوَقررتَأصدارَبيانَالحاقاَبالبيانينَالصادرينَعنَالحركةَبتاريخ1ََ/9ََ/6112َََالموافقَ

َ.مركزي6َََ-6112162َََوَمركزي1ََ-6112162ََ:ََينالمرقم

df2015_1.p-12-ahwaz.org/ar/front_page/nlma/statements/pdf/6-http://www.alَ:ََمركزي1ََ-6112162َََرقمََبيانَ

pdf-12-ahwaz.org/ar/front_page/nlma/statements/pdf/6-http://www.alََ.2_2015:ََمركزي6ََ-6112162َََرقمََبيانَ

وَبشكلَجليَللشعبَالعربيََتسردانَلتحريرالوطنيَاألحوازيَحركةَاودَت،1ََ/9ََ/6112ََوَفيَهذاَالبيانَالصادرَبتاريخَ

حركةَالتحريرَالوطنيَاألحوازيَليكونَللشعبَالعربيَعلىَاألحوازيَمجرياتَماَحدثَفيَاآلونةَاألخيرةَمنَتآمرَوَخيانةَ

الصحيحةَوَاألحوازيَوَلمؤيديَوَمحبيَالحركةَاإلطالعَعلىَمجرياتَاألمورَبشكلَواضحَليرواَالحقيقةَعلىَصورتهاَ

َ.ليكونَلهمَالحكمَعلىَماَجرىَ

mailto:info@al-ahwaz.org
http://www.al-ahwaz.org/
http://www.al-ahwaz.org/ar/front_page/nlma/statements/pdf/6-12-2015_1.pdf
http://www.al-ahwaz.org/ar/front_page/nlma/statements/pdf/6-12-2015_2.pdf
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و  مركزي 2 -  20155126: ينالمرقم و ، 1122/  21/  6 بتاريخ ينبيانالأن حركة التحرير الوطني األحوازي أصدرت 

           التابع لحركة التحرير الوطني األحوازي( المؤقت) شبكة األحواز موقع  و الذي نشر على  مركزي 1 -  20155126

Al-Ahwaz.co.nf  و من ثم اعلن على موقعها الرسمي و الدائمأنذاك Al-Ahwaz.org  مبينة أسباب عزل
ستيالء على إلو ا و السلطوية األعضاء الذين استخدموا حركة التحرير الوطني األحوازي كغطاء بتمير مصالحهم الشخصية

ا و تضليل محبيها و مؤيدها بأن الحركة قد أصبح امينها المواقع اإلعالمية التابعة لحركة التحرير و مفوضياتها و مؤسساته

الذي هو تحت  و (الموقع السابق للحركة) Al-Ahwaz.com العام هو سيد طاهرال سيد نعمة معلنين افترائهم على موقع

اجتمعت و قررت باألجماع أن يكون قد بإن حركة التحرير الوطني األحوازي  سيطرتهم حتى األن ، وقد أعلنوا زورا و بهتانا
  سيد طاهر آل سيد نعمة امينا عاما لحركة التحرير واعادة تشكيل القيادة من جديد :المصدر)  امينها سيد طاهر ال سيد نعمة

ahwaz.com/arabic/news/?p=1480-http://al  ) ،ا السابق على انه األب الكبير للحركة المتصاص و تكريم امينه

الشعب العربي األحوازي و حركة التحرير الوطني األحوازي من جراء عملهم الزائف و تضليل  يغضب محبي و مؤيد

 القيادة المركزية تكرم السيد :المصدر)  .الدول و الجهات و المؤسسات و األعالم العربي التي لها عالقات مع حركة التحرير

 ( ahwaz.com/arabic/news/?p=1498-http://al  خزعل الهاشمي وتمنحه لقب األب االكبر للحركة

لكم ايها الشعب استبيان األمر  اآلن و بعد صبرا طويل عن ثنيهم عن عملهم المرفوض جملة و تفصيال و حتم عليناتلذا 
و أن نضع الحقيقة بين يديكم لكي نوضح ما يجري في حركة التحرير من قرصنه خالفا لدستورها  ألحوازي األصيلالعربي ا

ال يمثلون حركة قد عزولوا من مناصبهم القيادية وهم في األسفل ؤإن األعضاء المذكورة اسما ، و وبرنامجها السياسي
 :و هم 1122- 21 – 6في ادرين الص ينتاريخ صدور البيان ذالتحرير الوطني األحوازي من

 (السابق لحركة التحرير الوطني األحوازي العام نائب األمين) سيد طاهر ال سيد نعمة   -1

 ( رئيس مفوضية األعالم و المرأة و األسرة األحوازية سابقا) حرية الباوي  -2

 :وَبعدَماَتبينَوَبشكلَيقينَللقيادةَالمركزيةَفيَحركةَالتحريرَإن

 (رئيس مفوضية الدفاع سابقا )مهدي الزبيدي   -3

بل كان في  لم يكن عضوا قياديا في حركة التحرير الوطني األحوازي في القيادة السابقة) نصار أحمد خزعل   -4

 (القيادات السابقة

ياَبالقيادةَكماَهوَلصباَعالكيَيكونَلهمَمنَتحتَاسمَحركةَالتحريرَالوطنيَاألحوازيَالنوَيعمَهماَمتواطئينَبالخيانة

 .صلَفيَتشكيلتهمَاألنقالبيةَالحا

 : هيَآنفاهمَؤإنَالمواقعَاإللكترونيةَالتيَتمَالسيطرةَعليهاَمنَقبلَاألعضاءَالمذكورةَاسما

       Al-Ahwaz.tv         Al-Ahwaz.net        Al-Ahwaz.com   

َيناألحوازيَمنذَتاريخَصدورَالبيانََّلَتمثلَحركةَالتحريرَالوطنيالثالثةََاإللكترونيةالمواقعَتلكَنَهؤَّلءَاألعضاءَوَوإ

اليومَهذاَالبيانَالصادرََوََمركزي6ََ–6112162َوََمركزي1ََ–6112162َ:ََينوَالمرقم2ََ/16ََ/6112َفيََالمؤرخين

WWW . AL-AHWAZ . ORGََََشبكةَاألحوازَمركزيَعلى1ََ-611291َوَالمرقم1ََ/9ََ/6112ََبتاريخَ

َ.غيرَمسؤولةَعنهمَاوَعنَتصرفاتهمَوتصريحاتهملذاَوجبَعليناَالتنويهَأنَالحركةَ

 

 حركة التحرير الوطني األحوازي

 األمانة العامة –القيادة المركزية 

    6112/  9/  1: صدر في 

http://al-ahwaz.com/arabic/news/?p=1480
http://al-ahwaz.com/arabic/news/?p=1498

