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املقدمة :
 تفسير علم األحواز املزعوم ابو دائرةالعلم األحوازي شأنه 

شأن اي علم الي دولة عربية او اسالمية او اجنبية ؛ تعرض 
الى تغييرات سواء بتأثير خارجي او ملصالح وطنية ؛ وهذا االمر 

طبيعي اذا ما اخذنا بعني االعتبار الظروف التي متر بها البالد .
ولكن حني تتوفر كل مقومات القرار الوطني احلر واملستقل البد 

ان يكون احلسم النهائي لصالح سيادة الوطن واستقالله .
وان يكون العلم مصاغا بأرادة وطنية أحوازية كاملة حرة 

ومستقلة وليس بأرادة خارجية مثل ماهو في الوقت احلالي فيما 
يخص علم ابو دائرة فهو علم عراقي الصياغة والتصميم وفيه 

وصاية عراقية على االحواز .
الدائرة في العلم تعني العراق والنجمة تعني االحواز اي ان 

االحواز جزء من العراق وهذا االدعاء العراقي يرمي الى ان االحواز 
ارض عراقية .

تتحمل التنظيمات األحوازية تبعات هذا االمر اخلطير وستجد 
نفسها متورطة باحملاسبة من قبل الشعب األحوازي بعد التحرير 

واالستقالل على عنادها غير الواعي واملدمر واملضر بسيادة 
األحواز ومستقبلها .

ان حركة التحرير الوطني األحوازي ستسعى بعد االستقالل الى 
رفع قضية العـلم األحوازي الى احملكمة الدستورية األحوازية 

العـليا بعد التحرير وذلك للفصل فيها بصورة نهائية .
ان متسك قيادة حركة التحرير الوطني األحوازي على رفض 

اي علم مفروض علينا خارجيا وذلك للمحافظة على سالمة 
السيادة األحوازية من اي انتقاص مهما كان حجمه او شكله او 

مصدره قد يلحق الضرر باألحواز .
اننا نطالب اخواننا في الثورة األحوازية بالترفع عن العـناد غير 
املبرر وغير املسؤول امام التاريخ وغير عابىء بسيادة الشعـب 
على وطنه فهو غير عقالني وغير منطقي ويتعارض مع مبدأ 

السيادة وذلك من اجل ابعاد هذه السيادة عن اي وصاية او 
تبعـية او احلاقها بسيادة دولة اخرى مهما كانت هويتها .

علم األحواز في عام ١٩٥٦ 

الهالل حول النجمة وليس الدائرةاسسته جبهة حترير عربستان 
بعد جناح الثورة املصرية في عهد الرئيس املصري الراحل جمال 

عبد الناصر في ثورة ٢٣ مايو ١٩٥٢ م ، اسس هذا العلم تأثرا 
بالثورة املصرية وبالشخصية القومية الفذة املتمثلة بالزعيم 
القومي جمال عبد الناصر ، وهذا التأثر شمل كل ارجاء الوطن 

العربي .
رفعت التنظيمات االحوازية هذا العلم في تلك الفترة باالضافة 

الى جبهة حترير عربستان عام ١٩٥٦ واحلركة الثورية الدميقراطية 
لتحرير عربستان عام ١٩٦٧ ؛ واجلبهة الشعبية لتحرير األحواز 
عام ١٩٦٨ استمرت تلك التنظيمات االحوازية حتمله حتى عام 

. ١٩٧٣
وهنا يبدو لنا ان التنظيمات األحوازية في تلك الفترة كانت 

ترفع الهالل والنجمة وليس الدائرة والنجمة ومن امللفت ايضا 
ان اجلبهة العربية لتحرير األحواز عند انطالقتها في ٢٢-٩-

١٩٨١ اتخذت شعار اجلبهة الشعبية لتحرير األحواز شعارا لها 
فأستبدل اسم اجلبهة الشعبية الى اجلبهة العربية وبقوا على 
الهالل مقلوبا ورفعت منه النجمة ووضعت بدال عنها الشعلة 
، للعلم والتوثيق ان هذه التعديالت على الشعار اجريت من قبل 

اابرات العراقية شعبة األحواز .

في عام ١٩٧٣ حيث اجبر العراق األحوازيني في عهد الرئيس 
العراقي الراحل أحمد حسن البكر على ازالة الهالل من العلم 

االحوازي واستبداله بالدائرة ذات املغزى ان األحواز جزء من العراق .
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ااململققددممةة  ::
ششأنأنهه ااألحألحواوازيزي دادائرئرةاةالعلعلملم ابابوو ااملزملزعوعومم األاألحوحوازاز علعلمم   تفتفسيسيرر
؛ تعرعرضض اجاجنبنبيةية ا اوو اساسالمالميةية ااوو دودولةلة ع عربربيةية ععلملم ال اليي اياي شأشأنن

اذا االالمرر وهوه ؛؛ ينيةة وطوط ملصملصالالحح ااوو خ خارارجيجي بتبتأثأثيرير سسواواءء تتغيغييريراتات االىلى
مترمتر بهاها البالالد . االتيي فوف لالظر االاالعتبابارر اخاخذذنا بعبعنيني مماا ططبيبيعيعي ا اذذا

واملسملستقل الالبدد ولوطني احلاحلر رار ا الققر م مقوقوماماتت تتتتوفوفر كلكل ح حنيني ولولكنكن
سيادة الوطن واستقالله . لالحح لص لالنهنهاائيي يكيكونون احلسحلسمم اانن

اصاغغا بأأرادة وطوطنية أحوازية كاملة حرة  ا العلملم م ييكيكيكونون واوانن
م ماهاهو في الوقت احلالي فيما  وليسيس بأأرادة خاررجية مثلثل مومممستستستستقلقلةة
عراقي الصياغة والتصميم وفيه  فهو ععلم دادائرئرة وو ابا علعلمم يخيخصصصص

ععلعلى االالاالحوحوازاز  . اراقيقيةة عع وصاصايةيةية
وواوالنلنجمجمة تعني االحواز اي ان  علعرارااققق تعتعنيني ا العلمم ف ففييي الدائائرةرةرة

الى ان االحواز  ا العلعرارااقيقي يرمرميي االدعاءاء ووهذهذاا قاق العر م من االحوحوازازز جزززء
ععرعراقيةية . ارضض

اخلاخلاخلطيطير وسوستججدد ا االمالمرررر األاألحوحوازازيةية تبعبعات هذاذا اماتتت لاللتنتننظظي تتحملل
بعد االالتتحريريرر لالشعشعب األاألاألاألاألحوحوازازازازازييييي قبقبلل بباحملاحملاساسبةبة م منن متمتمتمتورورورطةططة نفسههاا

ببببسيسيسيسييادادادادادةةةة واواواواواملدملدملدملدملدمرمرمرمرمر و واملاملاملاملضرضرضرضرضر ولولواعاعييييي غغغيريريرير ا ا عنعنعنعنادادادادهاهاهاها علعلعلعلىى القالقالقالللللل واالستت
وومممستقبلها . األحواز

الى  القالقالقالقالللللل االاالاالاالاالستستستست بععبعبعبعدددد تستستستسعسعسعسعىىىى ان حركةكة اا االتحرير الوطني األحوازيي
تستستستستورورورورييةيةيةية ا ا ااألحألحألحألحألحواواواوازيزيزيزيزيةةةةة اااالدلدلدلد احملحملكمةمةمةمة العـلم األحوازي الى رفع قضيضيةةةة

... ئائائائيةيةيةيةية نهنهنهنه ببصبصوورةةةة ففيهيهاا لصلصل التحرير وذلك للف ععبععدد العـليا 
رففرفرفضضضضض للعلعلىىى ألاألاألاألاألحححوحوازازيي اااالولولولولوطنطنطنطنطنييييي ررررير ققيقيقيااادة حركة التحر ان متسكك

سسسالمالمةة ىىلىلى لللللللللمحمحمحمحمحاافافافافظظظةظةظة عع وووذلذلذلذلذلككككك ايايايا اي ععلم مفمفررورووض علينا خارج
ا ا ا اوووو شكشكشكشكشكللهلهلهله ااوووو حجحجحجحجحجمممهمه كاكاكاكاكاننننن انانتتقاصص م مهمممهمااااا اااألحألحألححوازية من ايي ةدة السسيا

وحوحواز . ببباألاأل االضلضضرر يليليلحقحقحق دصدصدرهره قدد م
غيغيغيغيغيررررر الالالالععـنانانانادد رترترفعفعفعفعفع ع ع ع عننننن ةية ب بالال األاألحواز فيفييي الثورورورة نننننا خخاخواوا طنطنطططالالاللبببب اننناا
شششلشلشععـعـبب بسبسيايايايايادةدةدة ا ىبىءء عا ووووغيغيغيررر راراريخيخيخيخ امامامام ا اااللت سملسملسؤوؤوؤوللل املاملبرر وغير ا
م م م مبدبدبدبدبدأأ معمعمعمعمع ععتعتعارارارارضضضض وي منمنطقيي ووووغغيغغيغيرر ريريرير ععقالقالقالنينيني غغ ووهوهو هنهنه ف ف وطوط علعلىى

ا ا ا ا اووووو ةةيةية اياياي و وصاصا ععنننن ةدةدة هههذهذهذهذهه ا اااللسلسيييايايا اببعبعاد ا اجلجلجل ممنمن السيادة وذلككك
.. هويتيتيتهاهاها ك ك ك ك كاانانانتتت ههمهمهماماماماما دودولةلة ا اخرخرىى اهااا بسيسسسيسياادادةة احلاحلاحلاحلاحلاقاقاقاقاق تبتبعـعـيةيةية اااووووو

عللمم ااألألححوواازز ففيي ععاامم ١١٩٩٥٥٦٦

االهلهالل حول النجمة وليس الدائرةاسسته جبهة حترير عربستان 
الالثوثورة املصرية في عهد الرئيس املصري الراحل جمال  جنجناحح بعبعدد

مايو ١٩٥٢ م ، اسس هذا العلم تأثرا  ٢٣ يفي ثثوررةة ععبدبد الناصاصرر
القومية الفذة املتمثلة بالزعيم  وبوباالشخصيصيةة ااملصملصريريةة بالثورة
الالتتأثر شمل كل ارجاء الوطن  االناصر ، وهذاا عبعبدد جج جممالل الالقوقوميميمي

العربي .
رفعت التنظيميمات االحواواززية هذا العلم فيفي تتللك الفترة باالضافة 

روروريية الدميقراطية  ثلث ةكة ا ععام ١٩٥٦ واحلرحلر عربستاانن الى جبهة حتحتريريرر
رحرحرييرير األحواز و واجلبهة الشعشعببية لت ؛ ١٩٩٦٦٧ لتحرير عربستتان عاعامم
االححوازيةية حتحتملله حتى عام االتنظيظيمااتت تلتلك تستمرت عام ١٩٦٨ ا

. ١٩٧٣
تفترةرة كانانتت تلك ال التنظيمات ااألاألحواازية ففيي يبيبيبيبدو لنا انن ووهنهنهنهناااا

اايضيضيضا  اوااالنلنلنلنجمجمجمجمة وووليس الدائرة والنجمة ومن امللفت ترفع الهاللل
-٢٢٢٢٢٢٢٢-٩ ف فففي هاهاهاها طالطالطالطالقتقتقق نعند اانا العربية لتحرير األحواز  جلاجلبهبهة اانن

هلهاااا رارا  شع لتلتحرحريرير األحألحوواز الشعشعبيبيةة اجلاجلبهبهةة ششعاعارر ١٩١٩٨١٨ ا اتختخذتذت
الالعرعربيبية وبقوا علىى اجلاجلبهبهةة الالىى الالشعشعبيبيةة اجلاجلبهبهةة اساسمم فأفأستبددلل
عنعنهاها الشعلة  بدبدالال ووووضعضعتت النلنجمجمةة تعت منهنه الهالل مقمقلولوببا ورفرف
بقبلل ااجرجريتيت م من الالشعشعارار علعلىى ملم و والالتوتوثيثيق ان هذهذه التعدعدياليالتت ، للع

.. ألاألحوحوازاز الالععراقاقيةية شعبةة ااابابراراتت

يئيئيئيئيسسسسس اا ا اللرلرلرلر يفيفيفي عع عهدهدهدهد اا األحألحألحألحواواواوازيزيزيزينينينيني قاق حيث اجبر العر ١٩٧٣ عاعاعاعاممممم فففيييي
االالالالعلعلعلمممم ممممنننن لاللاللالل ا االهلهلهله ااااازازازازالةلةلةلة ىلىلىلى يقيقيقي  ا الراحل أحمد حسن البلبكركر ع االعلعررارا

.. الالالعرعرعرراقاقاقاق ممممننننن األاألاألاألحوحوحوحواززازاز ج ج ج جزءزءزءزء اا املغملغملغملغزىزىزىزى ا ااانننن ذاتاتات واستبداله بالدائرة االاالاالاالحواززيييي
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علم األحواز عام ١٩٨٣ 
 

علم األحواز الرسمي بأرادة احوازيةهذا العلم اسسه الس 
الوطني االحوازي عام ١٩٨٣ من اغلب التنظيمات االحوازية التي 

كانت منظوية حتت مظلته في تلك الفترة ومنها حركة التحرير 
الوطني االحوازي بأستثناء اجلبهة العربية لتحرير األحواز وذلك 

لوجودها في العراق التي تقع حتت هيمنته .
جاء تأسيس هذا العلم ردا على التدخالت العراقية املستمرة 

في الشؤون االحوازية الداخلية والتحكم من قبل العراق بالقرار 
الوطني األحوازي املفترض اصوال وعرفا ان يكون مستقال والتي 

كانت تصب في دائرة التعبية والوصاية واالحتواء ، فأعتبر الس 
الوطني األحوازي حتركه في تلك الفترة تعبيرا عن رفض االحواز 

لكل اشكال ومظاهر التعبية والوصاية وان القرار االحوازي 
مستقل وان األحواز ليست جزء من العراق .

منذ تلك الفترة والعراق يطلق بصورة استفزازية مقصودة 
وبأسلوب ممنهج على األحواز كلمة اقليم األحواز وليس قطر 

األحواز معتبرا ان األحواز اقليما من اقاليم الدولة العراقية 
ويعنون فرض التبعية بذلك . وهذا يعني في العرف الدولي 

التبعية والوصاية ، اي تبعية األحواز للعراق والوصاية على الثورة 
االحوازية ، اي ان األحواز جزء من العراق !

ادعاء التبعية وليدة ثورة ١٧ متوز / يوليو ١٩٦٨
بدليل ان الدولة العراقية منذ ثورة ١٧ متوز / يوليو ١٩٦٨ بداءت 

بتثيقف العراقيني على مدار عقود وحتى اآلن على ان األحواز 
تابعة للعراق في حني انه في عهد امارة بني أسد وامارة 

املشعشعني ومن بعدهم امارة الكعبيني وهي امارات احوازية لم 
يكن موجودا هذا االدعاء ابدا .

علم األحواز عام ١٩٧٣ 
 

أحمد البكر وراء الغاء الهالل من علم األحواز ومحال بدال عنها 
الدائرة وذلك لترمز ان االحواز جزء من العراقعلم االحواز في عام 

١٩٧٣ اسسه العراق في عهد الرئيس العراقي الراحل أحمد 
حسن البكر عام ١٩٧٣ نتيجة للتوتر في العالقات العراقية – 

االيرانية في تلك الفترة في عهد محمد رضا بهلوي شاه ايران ، 
وذلك ردا على دعم ايران الكراد العراق في الشمال ( كردستان ) 
، بعد اثارة أحمد حسن البكر في عام ١٩٧٣ للقضية االحوازية 

بغرض تشكيل ضغط على حكومة الشاه حلملها على التوقف 
عن دعمها الكراد العراق .

في هذا العلم الغي الهالل واستبدل بدال عنه بالدائرة بحجة 
ان األحواز في قلب الوطن العربي ولكن احلقيقة ان الدائرة تعني 

تبعية االحواز للعراق ، وهذا امللصق او االعالن في عهد الرئيس 
البكر يبني الغاء الهالل واحالل الدائرة بدال عنه ، اي ضم وتبعية 

االحواز للعراق.
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ععللمم ااألألححوواازز ععاامم ١١٩٩٨٨٣٣

اسسسه االلسس االعلعلمم ةيةهذاا ااحوحوااز بأرادة زاز اللرسميي األاألحو علعلم
ا التي ةية االحوحواز لالتنظظيماماتت لغلبب ١٩٨٣٣ من ا عام االحوازي االولوطني

يرير  التح كانت منظوية حتت مظلته في تلك الفترة ومنهها حركة
وذلك  الوططني االحوازي بأستثناء اجلبهة العربية لتحرير األحواز

لوجودها في العراق التي تقع حتت هيمنته .
جاء تأسيس هذا العلم ردا على التدخالت العراقية املستمرة 

في الشؤون االحوازية الداخلية والتحكم من قبل العراق بالقرار 
الوطني األحوازي املفترض اصوال وعرفا ان يكون مستقال والتي 

كانت تصب في دائرة التعبية والوصاية واالحتواء ، فأعتبر الس 
الوطني األحوازي حتركه في تلك الفترة تعبيرا عن رفض االحواز 

لكل اشكال ومظاهر التعبية والوصاية وان القرار االحوازي
مستقل وان األحواز ليست جزء من العراق .

ممقصقصوودةة ااستستفزفزازازيةية يطيطلقلق ب بصوصورةرة واوالعلعراراقق ممنذنذ ت تلكلك ا الفلفترترةة
قطقطر  و وليليسس األاألحوحوازاز اقاقليليمم األاألحوحوازاز ك كلملمةة علعلىى ووبأبأسلسلوبوب مم ممنهنهجج

علعراراقيقيةة الدودولةلة ا ا ااقاقاليليمم منمن ااقلقليميماا األاألحوحوازاز اانن معمعتبتبرارا ااألحألحواوازز
االلدولوليي االعلعررف فيفي ي يعنعنيي . وهوهذاذا ب بذلذلكك ا التلتبعبعيةية ويويعنعنونون ف فرضرض

ثلثوورة  واللوصاصايةية علىلى ا ل للعلعراراقق األاألحوحوااز تبتبعيعيةة ا ايي ولوصاصايةية ، واوا اللتبتبعيعيةة
رعراق ! الال م منن ججزءزء زاز اان األاألحو اياي ،، ااالحالحواواززيةة

يولليو ١٩٦٨ ومتوز /  ١٧ و وليليدة ث ثورةة ا التلتبعبعية عدعاءاء اا
/ يوليو ١٩٦٨ بداءت  ومتوزز قاقية منذ ثورة ١٧  لالععر لولةة انان الدلد ددبدبدليليليليلللل

عقعقود وححتى اآلن على ان األحواز  م مدادارر ع عللى الالعرعراقاقييني ببتثتثيقيققفففف
ببني أسد وامارة  في عههد امارة انانهه يفيفي ح حنينيني ةعةعة ل لللعلعراراقق تاباب

الالكعبيني وهي امارات احوازية لم  ةة رارا امام بعبعددهمم املاملشعععشعششششعني ومومنن
ابابدا . مموموجوجوجودا هذا االدالدعاعاءء يكنن

ععللمم األحواازز ععامم ١١٩٧٧٣٣

ومومحال بدالال ععنهنها ململم األحألحوازز من عع الهالهالللل الال ركر و وراء الالغغاءء االبلب أحمدمد
االالاالحوحوحواز في عام م من العراقعلمم زاز جزءزء االحوحو كلك ل لتترمزمز ا انن وذوذ الدائرئرةة

أأ أحمحمحمد  الراحل العرعراقاقيي ع عهدهد الرئيسس يفي ساسسسهسه العراراق   ١١٩٧٣
 – العلعراقيةة ففي العالقالقالقاتات تلتوتوترر ننتيتيجة ل ١٩٧٣٣ ععامم االلبكبكرر حسنن

،، ششاه ايرانن ع عههد ممحمحمد رضا بهلويي في االلفترةة تتلكلك فيفي االيرانينيةةة
كركردسدستان )  )) االشممالل فيفي علعراراقق ع علىلى دععم ا ايران ال الكركراد ا ر ردداا وذلكك
١١٩٧٣ للللقضقضيةية ااالحالحواواززية  عاعامم أحأحمدمد حسنسن البكركر فيي ، بعد اثاثااارة

ض ضغط ع علىلى ح حكوكومة ا الشلشاه حلململهاها ع علىلى التوقف  ت تششكشكيليل بغرضض
عن دععمهمهمها الالكالكرراد العراق .

ب بححجة  بابالدلدائائرةرة االععللملم الغي الهالل واستبدل بدال عنعنعنهه في هذاذا
تتعنعنيي االدلدائائرةرة انان ققلب الوطن العربي ولكنكنكن ا احلقحلقيقيقةة يفيفي حألحواوازز ان ا
االرلرئيئيسس فيفي ع عهدهد الاالعالعالنن وحووازاز للعراق ، وهذا امللصقصقصق او  الاالاال تبعية 

ضمضم و وتبتبعيعيةة ، ، ا ايي الدال ع عنهنه حاحاللاللالل اللدائرة ب غلغلغاء الهالل و اا نيبنيبني البكر يي
االحوازز ل للللعرراراققق.
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موقفنا : 
موقف حركة التحرير الوطني األحوازي

 
شعار حركة التحرير الوطني األحوازيان حركة التحرير الوطني 
األحوازي لم تنطلق من فراغ او من خلفية غير واعية ملتطلبات 

املستقبل االحوازي ؛ وامنا تعمل على كل ما فيه خيرا لسيادة 
االحواز وشعبها ؛ وابعاد القضية االحوازية عن اي تبعية للغير ؛ 
رافضة كل الرفض لكل سياسات الوصاية ومقاومة الي احتواء 

خارجي للقضية األحوازية .
ان حركة التحرير الوطني األحوازي برؤيتها هذه امنا تناضل على 

عدة جبهات منها جبهة مقاومة االحتالل االيراني وجبهة رسم 
مستقبل االحواز احلر املشرق التي ال يكون للغير على االحواز 

اي وصاية وان ال يكون االحواز ملحقا بأي تبعية مهما صغـرت 
؛ النها قد تسبب او توقع االذى مبستقبل االحواز واستقاللها او 
تكبل قرارها بقيود ال تدركها االنفس اال حينها او حني ال ينفع 

الندم .

بناءا علي ما تقدم فأن حركة التحرير الوطني األحوازي لها 
قراءتها وفهمها للقضايا واثبتت التجربة ان قيادة حركة التحرير 

الوطني األحوازي على وعي كافي في ادارة القضية األحوازية مبا 
هو مشرف ومخلص وتسير بخطوات ثابتة وواثقة وواعية مبا 

يجري حولها ومدركة الي خطر محدقا بها وجتيد قواعد العمل 
السياسي مبوضوعية وبوصلتها مصلحة االحواز العليا ، وحني 

تتوفر لها الفرصة ستنجز الواجب الوطني على اصوله .

نسأل اهللا ان يتقبل عملنا خالصا لوجه ونصرة حلقه وعدله في 
االحواز ؛ وما النصر اال من عند اهللا ؛ نصر من اهللا وفتح قريب 

وبشر املؤمنني .

واهللا أكبر .. واألحواز النا وما نطيها

قيادة حركة التحرير الوطني األحوازي
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موقفنا : 
مووققققفففف  ححرركة التحرريييررر اااللووططننيي  ااألألححووااززيي

االولوطنطنيي ولوطنطنطني األحوازيان حرحركةكة التلتحرحريرير حرحرحركةكة التحرير ا شعار
ملتملتطلطلباباتت اواعيعيةة غيغيرر يفيةة خل او من ف فراراغغ ممنمن تتنططلقق األحوازيزي لممم
ل لسيسيادادةة خيخيخيخيخيرارارارارا فيفيفيفيفيههههه م م م م مااااا لكلكل علعلىى تتعمعملل واوامنامنا ؛؛ وحوحواازازيي االاال املستقبقبلللل

تبتبتبتبتبعيعيعيعيعية لللللللللغغير ؛  اااااييييي عنعنعنعنعن حححالحالحوازيزيزيزيزيةة اا الالقضقضيةية ووابابعاعادد شوشوشوششعبعبهاها ؛ ؛ اواززز االح
ا ا اا احتححتحتوواءء الياليالياليالي ومومومومومققاقاقاقاوومومومومةةةةة يايايايايةةةة الاللللوصوصوصوصوص كككلكل الرفض لكل سيااااسااااتتتت رافضةة

للللللقضية األحوازية . خارجيي
علعلعلعلى  ضاضاضاضاضللللل نتنتنتن امنامنامنمناااا هذهذهذهذهههه ببربربربرؤيؤيؤيؤيتهتهتهتهاااا زازيي ااالتحرير الوطني األحو ان حركةكة
سرسرسرسرسمم وجوجوجوجبهبهبهبهبهةةةة االاالاالااليريريريرانانانانيييي عدة جببهاهاهاهات منها جبهة مقاومةمة ا االحالحتالللل

اا االحالحالحالحواوووازز عع ععلىلىلىلىلى ل للللغلغيير ييكيكيكونونون الالال االحواز احلر املشرق التلتلتلتييييي مستقببللل
صصصصغصغـرـرتت ةيةية م مهمهمهمهمهمااااا تتتت تبعبعبعبعبع ب بب ب بأيأيأيأيأي مممم ملحلحلحلحلحقاقاقاقاقا زاز ننانن ال يكون االحو و وصاية و اي
اااا اوووو وواساستقتقتقتقاللاللهاهاهاها االاالاالاالاالححوحوحوحوازاز تتستستقبقبقبقبقبللللل االذىذى مب مب تت تسسسسبب او توقعع ؛ النهنها ققد
ييييينفنفنفنفنفعععع ال ال ال ححنيحنيحني ح ح ح ح حينينينينينههاهاهاها ا ا ا اوووو الالالاالاال االنففسس ردركهكها ققرقرارهاهاهاها بقيودودود ال ت تتككبلل

نلندمدمدم . ا

لهاا األاألححوازازيي االوطنطنيي حرحركةكةكة التلتححرير فأفأنن تتقدمم بناءا علي ما
اللتتحرير  جتجربة ان قيادةدة ح حرككةة وووفوفهمها للقضايا واثبتت ال ققرااءتهتهتهتهاااا

يييفي ادارة القضية األحوازازازيةية مبا ووووعيعيعيعي ك كافيييي يني األحواازيزيزز عععلىلىلىل الوط
مبمبمب مبا  وواعاعاعاعيةيةيةية ثثابابتتة وواثقةة وطواتات وتسير بخ ممشرشرف ومخلصص هوهو

لالعملل قواعد  اليالي خطرطر م محدحدقاقا ب بهاها و وجتيجتيدد يجيجريري ح حولولهاها و ومدمدركركةة
وحنيني االاالحوحوازاز العليا ،، مصمصلحلحةة السياسيسي مب مبوضوضوعوعيةية وبووصلصلتهتهاا

ااصوصوله . الالوطوطنيني ع علىلى نتنججز االولواجاجبب الالفرفرصةصة س تتوفر لهلهاا

ف فيي هله حل حلقهقه و وعدعد و وننصرة لولوجهجه خاخالصلصاا نلناا عمعم يتيتقبقبلل اهللاهللا انن ننننسسسأسألل
وفوفتحتح ق قريريبب منمن ا اهللاهللا نصنصرر ؛؛ ع عندند ا اهللاهللا من االحواز ؛؛ و وو وماما ا النلنصرصر االال

وبشر املؤمنني .

واهللا أكبر .. واألحواز النا وما نطيها

يييزي قيادة حركة التحرير الوطني األحوا
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امللخص

 .. الرسمي  األحواز  علم 
بأرادة وطنية أحوازية

صاغه الس الوطني األحوازي 

عام ١٩٨٣

صصااااااااااااااااااااغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغهههه  االلسس اللووططني األحوااززيييييي 

ععععععام ١١١١١٩٩٩٩٩٨٣
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 .. املزعـوم  األحواز  علم 
بأرادة خارجية ( عراقية )

صاغته اابرات العراقية 
عام ١٩٧٣

في عهد الرئيس العراقي الراحل 

أحمد حسن البكر 
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صصااغغتتههه ااااببررااتت العراقية 
ععاامم ١١٩٩٩٧٣

ففي عععهههد الرئيس اللعرااققيي االلررااححللل 

أحممد حسن البكر 
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اهللا أكبر ، نصر من اهللا وفتح قريب
من شعارات حركة التحرير الوطني األحوازي

األحواز النا وما نطيها 
من شعارات حركة التحرير الوطني األحوازي

األحواز دولة خليجية عربية محتلة من قبل 
سيادة  ذات  مستقلة  تعود  ان  ويجب  ايران 

كاملة 
من شعارات حركة التحرير الوطني األحوازي

ادلة تاريخية على ان الهالل جزء من تراث األحواز منذ عهد احلضارة العيالمية
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اااااثثثثثررييةةة ععييالالالممييةةة اااححوواااززييةةة حتحتحتحتحتحتتتووييةةة ععلللىى ااالللههالالالللل 
ووااللننججممةة ااخلخلممااسسييةة..

ووككلل ااالالثثاارر اللععييالالممييةة ااحلحلضضااريةة الال حتحتتتوويي 
ععللىى اايي ششككلل دائئرريي .

ااالالالالالالالشششششششششششككاالل اللددائرية او الدائررةة نفسها غير 
ممووووووووووجججججججججججججوووددةة ففففيييي ااالالثار الععيالمية بل موجود في 
ااحلحلحلضضضضضضضضضضضضضضااااارررةةة ااالللفففااررسسيةة .. وووومممننن هنا نستدل على 

ان اااااااالللللللدددددداائئئئئئئرررةةةة ففيي عععللللللممممممممم ااببووداائئررةةة دددخخييلللههه على 
العععععععللللللللممممممم اااااألألألألألألألألحححووازززيي .

واللتتتتتتتتصصصصصصصصصصحححححييييييييححححححححح هههوو االلببدددايةة لللللووووضضضضضووح ففيي شكلل 
املسسسسسسسسسستتتتتتتققققببببللللل وووااالالننننننتتتتتمممممااااااءءءءءءء ملململململململاااااااضضضضضضضييينننننننننناااااا وحضضضضضضضضاااااارررررتنا 

العععيييييييالالالالالالالالممممييييةةة بببللللل ووععععععللييننا اانن نننننرررررررررففضضضضضضض اييييييييي دخخخخخخييييييللللللل 
علىىىىىىى تااااارريييييخخخخخننننااااا وححححححضضضضضضضااااررررررتتتتتنننننااااا ييييييييفففففففققدددددننناا ححححححقققققققققيييييييقققتتنناااااا  

وجذذذذذذذذوووووورنننننااا ووييسسسستتتتتتمددددد ررررووححهه مممممممننننننن ااااااحلحلضضضضضضاااااررررررة 
الفااارررررسسسسسسسسيييييةةةةة االلتتىىىىى ييييحححححاولللللل ااااللللللععععععدددددددوووو ااااااالالالالييررااننييييييي ااااانننن 
يلصصصصصصصقققققققققق ااااثثثثثثثااااااااررره ووععععععالالالمماااتتتهههه ووااااششششششككككااللللللهههههههه  ووووررمممممممووووووووززززززهههههه 

ررييييييييييي بببببببببببببببببببببببببببببببتتتتتتتتتتتتتتتااااااااااااررررررررررررررررررررريييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخنننننننننننننننننننننننننناااااااااااااااااااااا ....بب

من يييققققققققققققففففففففففففففف ووررااءء ههذذاا االلتتززييييفف ففففففففيي تتتتتتتااااااارررييييييييخخخخخخخخ 
األحوووووااااااازززززززز؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وملاذا ااااااململململململململطبلون يبذولونننن جججججججههههههههووووووودددددددااااااا فففففففييييييييي تتتتتتتتتضضضضضضضضلللللللليييييييللللللللل 
االجيييياااااااللللللل األحوازية؟

ولصااااالللححححححححح من يا ترى؟
ناهههيكك عععععععن ان الدائررررةةةةةةة وووورررراااااءءءءءءءءهههههههههاااااااا ااااااامممممممممررررررررااااااا خخخخططططططططييييييييرررررااااا 

للللللغغااايييييةةةةة ووووههههوووو اااالللللتتععبببببييييةةةةة للغغغغييييررررر  وووووووواااااااانننننننتتتتتتتتتقققققققااااااصصصصصصصصصااااا ففففففيييييييي   
االللسسسسسيييييااااددددةةة اااللووطططننننيييييييةة ،،،، 

ككللممةة االلفففصصصلللل فففييي  هههههههههذذذذذذذذذااااااا ااااااألألألألألألممرررررر يعععععوووووووددددددد  لللللققققققققررررررررااااااااررررر   
الشعببب  ااااألألألألألألححححوووووواازززييي بببعععدد ااااااألألألألألألألسسسسسسستتتتتتتققققققالالالالالالالالللللللل ..

ااهللاهللاهللاهللا أأأأككككببببرررر ،،  نننصصصصرررر ممممنننن ااهللاهللاهللاهللا ووففففتتتتحححح ققرريببب
طوطوطوطنننيني ا األحألحواوازيززي االال الاالالتتحتحتحريريرررر حح حركركركةةةة شعشعشعارااراتات ممنن

ااألألألألححوواازززز ااالللنناا وومماا ننططيييهههاااا  
اوازي الالوطوطنننيني ا األحألح كركة اللتحتحريريرر من ششششعشعشعاراراتات ح

األحواز دولة خليجية عربية محتلة من قققققبلللللل 
سسسسسسييييادة  ذذذذذذذذااااااااتتتتتتتت  مسسسسستتتتتتتتتققققققلللةةةةةةةةة   تعود  ان  ويجب  ايران 

كاملةةةةة
اااا ا األحألححألحألحألححألحألحوااواواواواوازيزيزيزيزيزيزي يننينيينينيني ططوطوطوطوطوطوط االالالالال من شعارات حركة التححرريريريريريريريررررر

ادلة تاريخية على ان الهالل جزء من تراث األحواز منذ عهد احلضارة العيالمية
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ةةة اااالللللععييالالالالالالممييةة ههذذذهه اااملململسسللةةة
 النجممة تتتظظظظظظظظظظظظظظظظههههههههههررر ففيههاا
للللههههالالالللل .اللثثثثثثثثمممممممممممااااااانننيييةة ووواااالللل
 ااااآلآلثثاارر تتؤؤؤيييددد وعععللللللللييييييييهههههههه هذذهه

عععللممم ااااااااألألألألألححوواازز ما ييييييححححححححتتتتتووووووويييهه عع
 ااكككببررر اللذذيي ذو ررررررااييييييةةةة ااهللاهللاهللاهللاهللاهللاهللاهللا
ىى االلننجججججممممةةة  يحححتتتتتوووووووويييي ععللللللللىىىىىىىى
للهههههالالالالالالالاللللللل ،، الثمممممممااااااننننننييييةةةة وواااالل
نننننن ههذذذذذذاا  وبذذذللللللكككككككك ييييييككككووونن
تتتتوووووحححححاااااهه مممننننن العلللللللممممممممم ممممممسسسستت
ححووووواااااززيةةةة  فففيييي احلضضضضضضضضضضااارررةةة ااالالحح
يالالالالمممممييي  ..العهههههههدددددد االللللللعععيي

جججججججمممممةةة في  ححححححححنينينيني اااالللنننج
رةة  ههههههههيييييييي جججججججززززززءءءءءءء وحوووللللههههههاااا دددددددااائئئئرر
ة ااالالالالخخخخخخخممممممممييييييييننننننننننييييييةةةة من اااحلحلحلحلحلحلحلحلحلضضضضضضضضضضضاااارررررة
الفاررررسسسسسسسسيييييةةةةةةةةةةة .
دداائئررةة  ييأأخخذذ والعللللللممممممممممم ااااببببببوووو دد
ننننن هههههذذذذذهههههه محتتتتوووووووااااااههههههه مممممننننن
فارسية ! احلضضضااااررررررة الف
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شعار الدائرة في علم األحواز ابو دائرة هي نفسها الدائرة التي موجودة في 
خوذة صورة كورش األخميني .

الدائرة في علم األحواز ذاتها الدائرة في صورة كورش !
اليس هذا يدعونا الى رفض العلم املنصوب علينا زورا ؟ واال سنقر بصحة 

االمر !!

شعار الدائرة في علم األحواز ابو دائرة هي نفسها الدائرة التي موجودة في خوذة صورة كورش األخميني ابو الفرس .
بعد هذا الدليل الدامغ فهل مازال دعاة ومناصري علم ابوائرة مصرين علمهم .. واذا هم على ذلك .. ماذا يعني هذا ؟!

ادلة على ان رمز الدائرة والنجمة ترمز الى حضارة وتاريخ الفرس منذ عهد كورش االخميني
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موموججودةدة ف فيي ا التلتيي هيهي نفسفسهاها الدائائرةرة شعار اللددائئرئرة فيفي ع علم األحألحواز ابو دائرةة
كورش األخألخمميني . خوخوذذة صورةة

الدائرة في علم األحواز ذاتها الدائرة في صورة كورش !
الاليسيس هذا يدعونا الى رفض العلم املنصوب علينا زورا ؟ واال سنقر بصحة

االمر !!

فلفلفلفلفرسرسرسرس .. ا ا ا موموموجودة في خوذة صورة كورش األخميمينينينيني ا اابوبوبو ااااللتلتييي اااالدلدلدلدلدائائائائرةرةرةرة ننفسفسفسفسفسهاهاهاهاها ييهيهي ددادادادائرئرئرئرةةةةة ابابابابابووووو ااألحألحواواززززز يفيفي علم ررئرةةة االالدا شششعاعاعارر
؟!؟!؟؟! ذذهذهذهذااا مصمصمصمصررين علمهم .. واذا هم على ذلك .. ماماماذاذاذاذا ي ي يعنعنعنعنيييي رئرئرةةة ابابابابابواوا علعلعلعلممممم رصرصرصرصرييييي ومومنانانانا زازازازازالالالالال د د د دععاعاعاعاةةةة الالددامغ فهلهل م م ييليللل ه ههذاذاذا ا ا الد ببععدعد

ادلة على ان رمز الدائرة والنجمة ترمز الى حضارة وتاريخ الفرس منذ عهد كورش االخميني
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كورش وأحمدي جناد الرئيس االيراني السابق وتظهر على خوذتهما الدائرة 
والنجمة اخلماسية ، وهو تأكيد رسمي ايراني في اعالمهم ان الدائرة 

والنجمة اخلماسية جزء من احلضارة الفارسية االخمينية ، فما هو السر 
بعض االحوازيني يتمسكون بعلم فيه رموز ترمز للفرس ..؟! على  األحوازي  العلم  قصة  فيديو  ملشاهدة 

Youtube اضغط على الرابط التالي :
https://youtu.be/6udy5ifYLXM
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تذتهمهما الدائرة خخوخو علعلعلعلىىىى ههظهظهرررر وتوت ككورش وأحمدي جناد الرئيس االيراني السابقققق
لالالددادائئرة  ا انن اعاعاعاعالمالمالمالمهمهمهمهم فففييي جنجنجمة اخلماسية ، وهو تأكيد رسمي ايراراراراننينينيني والال

سلسرر وهوهوهو  ا فمفمفمماااا ،، ااااالالخالخالخالخميميميمينينينينيةةةة سسرسرسيةيةيةية افافا واواوالنلنلننججمجممة اخلماسية جزء من احلضارة ال
!؟!؟!؟! ... للللللللفرفرفرفرسسسس مرمرمرمززز ااالاالاالحوازيني يتمسكون بعلم فيه ررمرمرموزوزوز ت تت ت بععضضضضض ععللللىىى  ااألألألألألحححححوواازززززييييي  االللععلمم   ققققصصصصةةةةة   فففييددديييوو  ململشششاااهدة 

YYYoooouutttubbee  ااااضضضغغغططططط ععععللى ااالللرررااببططططط  ااااللللتتتاااااللللييييي  :::::
hhhttttttppss:://///yyyyyoooouuuuuttttuu.bbee//66uuddyyyy55555iifffffYYYYLLLLLXXXXXMMMMM

ااالللع ةة ققق
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للعاقل واحلكيم .. بعد هذه االدلة املوجزة ..
فهل يجوز ان نتمسك بعلم اوال ليس من صناعة ارادتنا األحوازية وانه علم خارجي باالضافة 

انه يحتوي على رموز ترمز الى حضارة الفرس الذين يحتلون بلدنا ؛ وهل يعقل ان نترك رموز 
حضارتنا العيالمية ونستبدلها برموز حضارة من يحتل ارضنا ويستعمرها ويعذب شعبنا 

ويعدم شبابنا ، هل يعقل هذا ؟! 
اين دورك ايها األحوازي الغيور على وطنك وحضارتك بل وهويتك ؟

قف وقفة شجاعة وانصف هويتك وحقك وال تنصت للمهرجني واملطبلني لعـلم ابو دائرة ، 
فهو علم مزعوم زورا لألحواز ؛ فهؤالء معاندون على جهل باحلقائق ؛ واخذتهم العزة باالثم 

حني ادركوا احلقيقة !

تذكر ايها األحوازي .. انك أحوازي وليس عراقي او ايراني !
واعلم انك انت الذي تصنع علمك وليس غيرك ..

وتذكر ان لم حتافظ على سيادتك اليوم فلن تستطيع غدا ان تنتزعها من غيرك .. النك اقررت 
بها للغير! .. فكن وطنيا بحق !

كلمة أخيرة ..
ئُولُونَ صدق اهللا العلي العظيم م مَّسْ َّهُ مْ إِن وهُ وَقِفُ

فأننا مسؤولون امام اهللا والشعب والضمير ان نناشدكم في بيان احلقيقة بدون رياء و بعيدا 
عن اي غرض سياسي .. وامنا فقط لبيان احلقيقة مبا يخدم مستقبل األحواز وسيادتها وحق 

. يلٌ ولُ وَكِ ا نَقُ لَىٰ مَ ُ عَ االجيال األحوازية القادمة علينا ، و اهللا يعلم ما في الصدور ، وَاهللاَّ

www.ahwazflag.org  : للمزيد من املعلومات ومتابعة أخر التحديثات حول قضية العلم األحوازي زوروا موقعنا
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لللعااققلل وااحلحلكككيم .. ببععدد ههذذه االدلة املوجزة ..
فههللل يججووز اانن ننتتمسسكك ببعععللمم اوالالال  لليييس منن صصننااععةة اااررادتتنناا األألححوووااززيية وانه علم خارجي باالضافة 

انهه يييحححتتوويي ععللىى ررممووزز ترممزز الىى حضااررةةة الفرس الذين يحتتللوونن ببللددنا ؛ وههلل يعقل ان نترك رموز 
حضضضاااررتتنناا اللععيالالمميية ووننسستتبدلها ببرررممووز ححضضارة من يحتتللل ااارضضضنننااا ووويييسسستتعممرررهاا ووييعذب شعبنا 

ويععدددمم ششببابننا ، ههلل يعققلل هذا ؟! 
اين ددووورركك ااييها ااألألحوااززيي االلغغييورر عللىى ووططننكك وحضارتك بل وهوييتك ؟؟؟

قفف وووققفففةة ششجااعةة وانصف ههوييتتكك ووووحقك وال تنصت للمهررججنيني وواململططببللنيني لععــلمم ااببوو ددداائئئرة ،
فهوو عععللممم مزعوم زورا لألحوووااززز ؛؛ ففههؤؤالالءء مععااندون ععععللللىىىى جهل باحلحلقاائئقق ؛؛ ووااخخخذذتتتهمم الععززةة ببااالالثثمم 

حنيني اددددرركككووا احلقيقة !

تذذكككررر اااايها األألححووااززيييي ........  ااااانننننككككك أأحححححووووااااازززززييييي وووووللللليييييسس عراقي او ايراني !
واعععللللمممم  اااننننكككك ااننتتتت الللذذييي تصصننعع ععععلللللمممممكككك وووللللييييسسسسس غغغغغيييييرررررككككك ...

ووتتتذذذذككككر اانن لللممم حتحتااااففففظظظ ععععللللىىى سسييااددتتككككك االليييوووووممم ففللللننننن تتسسستطططططيييعععع غدا ان تنتزعها من  غغغغيييرررركككك ..... الالالالننننكككك ااااقققرررررررتتتت 
بهاا للللغغغغيييرررر!!!! .... ففففكككننن وووطططططننياا  بببحححقق !!!!

كلمممةةة أأخخيييرررةةة ...
صصدق اهللاهللا االلععلليي اللععظظييمم ئئُُووللُُووننََ ممممم ممََّّسسْْ َّهههههُُ مممممْْْْْ إإإإإِِِِننننن ووووهههههُُُُُ ووَققِفففففُُ

فأنناا مممسؤؤؤؤوللللوننن اااامممماااامممم ااااهللاهللاهللاهللاهللا وووووااااالللللشششششععععببببب وووووااااالللللضضضضضمييرر اان نننناشددككمم ففيي بيانن ااحلققييققةة  ببددوونن ررييااءء وو ببععييداا 
ِِِِ

عن ايي غرض سياسي .... وووواااامنمنمنمنمناااا فففففقققققططططط لللللببببييييااااننننن احلقيقة مبا يخخخخددددممم ممسستتققببلل ااألألححوواازز ووسسييااددتههاا ووححقق 
. ووللُُ ووََككِِيللٌٌ اا ننََققُُ لَىىٰٰ ممََ االجيياالللل األحوازية القااددممةةةة ععلللليييينننناااا ، وووو اااااهللاهللاهللاهللاهللا  يييييعععلم ما في الصدور ، ووووََااااهللاهللاهللاهللاُ عَ
وو ه يي وو وواازز ا ببلل مم مممم ي مب ي ا ننننن ببببيييي ووووامنمنمن ي ي رض ايي بن ي مب ي ا
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