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From: afks50@wanadoo.nl

To: al-ahwaz@al-ahwaz.com

CC: ahwaz@ahwazstudies.org

Subject:  رسالة تضامن

Date: Wed, 25 Jun 2003 20:10:20 +0000

 
  بسم اهللا الرحيم
 
  ان اهللا ال یغير ما بقوم حتى یغيروا ما بانفسهم
 
  احيي جهود االخوة االعزاء في شبكة www. ahwazstudies. org الذین قاموا بخطوة آبيرة عندما آسروا حاجزا آبيرا
  في نشرهم للنداء و مطالبة الهيئات و اصحاب القرار العالمي للتحرك نحو انقاc0 االنسان االحوازي الذي یتعرض النتهاآات خطيرة
  في العراق و ربما یكون نشر هذا النداء في شبكة ایران امروز لصاحبها االیراني المخضرم سعيد حجاریان هو المناسبة االستثنائية
  التي تستحق التقدیر مع تحفظي الكبير تجاه الرئيس االمریكي و رئيس الوزراء البریطاني بلير و ما تقترفه سياساتهم العدوانيه
 من انتهاآات صارخه بحق الشعب العراقي باالضافة الى الجراة في صياغة ذلك النداء المصحوب بحقائق تاریخية بحق قضيتنا في
  .عربستان
 من الالفت للنظر ان االخوة في الشبكة المذآورة اشعلوا شمعه آبيرة في طریق الوعي االعالمي الذي یعتبر مطلبا ضروریا بالخصوص
  في هذه
 المرحلة الخطيرة التي تمر به منطقتنا العربية بشكل عام و قضيتنا العاذله في عربستان بشكل خاص وباتالي فان خطوتهم هذه تنم عن
  ادراك مسؤول
  في النهوض بهذه المهمه و رسالتها الواضحة في اعطاء صورة عقالنية عن قضيتنا العربية االسالمية في عربستان
 من الجدیر ذآره ان الموقع یكتب فيه اخوة احوازیون لهم باع آبير في الحقول المختلفة في الكتابة و هم آوآبة لهم التقذیر الخاص من ابناء
  و بنات
 شعبنا و هذا ما یزیدنا احتراما للموقع و الذي ساهم في ربط الرؤیة االعالمية و الكتابية من الداخل االحوازي بخارجه و الكتابة فيه بثالث
  لغات عالميه مهمه و هي اللغه
 العربية و االنجليزیة و الفارسية ما یجعل الموقع یستقطب اليه ثالث انواع من القراء و یكون بالتالي قادر للوصول الى اآبر قدر من
  جمهور المتابعين
 و انا اقدر فيهم استقبالهم وفتح المجال لكل االحوازیون الذین یساهمون في اغناء هذه المسيرة العادله و ال اخفيكم باني سررت جدا حينما
  زرت الموقع الفتي و وجدت فيه صفحة مرآز
 دراسات االهواز الذي اتمنى لهم التوفيق في تقدیمهم لنا دراسات اآادیميه علمية في المستقبل تضئ لنا التحاليل و الرؤى التي نستطيع من
  خاللها في نقل وعينا
  . من مرحلة الضبابية الى مرحلة النضج الموضوعي
 في الختام اجدد شكري للموقع و اصحابه آما ارجو ان تتكاثر مثل هذه المواقع و تتشعب لتشمل اصحاب االختصاص و في المجاالت
  المتعددة الثراء مسيرتنا
 االعالمية و للمشارآة بصياغة مستقبل الوطن ، و ارجو ان تساهم معنا في هذا المجال االقالم النسائية ایضا فهي ضرورة ملحة في هذه
  . اللحظة التاریخية
 و بهذه المناسبة اود ان ادعو الجميع الى التضامن مع هذا الموقع الفتي و في نفس الوقت ادعو مواقعنا المحترمة ان تبتعد بقدر ما تستطيع
  عن فكرة االرهاب الفكري
  . و النقد الشتائمي بكل ما اوتيت من قوة
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