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رسالة إلى األمين العام في ذآرى الثمانين عاما

 تمر علينا هذه االیام ذآرى ثمانين عاما على اقتطاع جزء غال من الوطن العربي
وذلك من خالل معاهدة ارض روم, وضمه عسكریا الى فارس آنذاك وایران اليوم  

الى السيادة االیرانية من دون اخذ رأي) عربستان(الثانية بحيث تم ضم امارة االهواز 
 الشعب العربي االهوازي ومن تلك الحقبة بدات معاناة ذلك الشعب العربي ومحاوالت
 تذویبه ومحو هویته العربية ومصادرة جميع حقوقه التاریخية والسياسية واالجتماعية
 واالقتصادیة واالنسانية في ظل صمت عربي مقيت لعل ذلك ناتج عن انشغال العرب

 آل على حدة بامور امارته أو دولته وتالقي المصالح بين الدول الكبرى في ذلك
.الوقت

 وال نلوم تلك الفترة بحيث آانت جميع الدول العربية اما تحت السيطرة العثمانية أو
لكننا نعتب على اخواننا العرب حيث, البریطانية ولها ما یشغلها عن امارة عر بستان  

سباقة في القضایا العربية ومؤتمرات المحمرة انذاك خير دليل« عربستان»آانت   
.على ذلك وتبرعات الشيخ خزعل لالزهر الشریف ولمفتي القدس

 آما یذآر الریحاني في آتابه ملوك العرب عند زیارتهم له في المحمرة معروفة
وتأسيس حزب السعادة والترقي على ید الشيخ خزعل واخوانه العرب من, للجميع  

.العراق والكویت لنيل الحقوق العربية وبدایة القومية العربية معروفة للكل
 اننا ایها االخوة في هذه العجالة ال نستطيع سرد الوقائع واالحداث التاریخية بالتفصيل

ابریل 15ان انتفاضة شعبنا العربي في , لكن على سبيل االشارة والحر تكفيه االشارة  
 ماهي اال صرخة مظلوم قد خذله االشقاء ولم یلتفتوا الى معاناته على مر 2005

لكن صدم الشعب, العقود الثمانية الماضية لعل وعسى یتحرك الضمير العربي  
 االهوازي واصابته خيبة امل من المستوى الرسمي العربي حيال احداث االهواز
 الحالية وهذا الصمت المریب خاصة من مؤسسات الجامعة العربية وعلى راسها

 امينها العام السيد عمرو موسى حيث بخل علينا حتى باستنكار أو شجب یكون مواساة
 المهات الشهداء الذین سقطوا دفاعا عن شرف العروبة واالسالم وعندما اقول دفاعا
 عن العروبة واالسالم انا محق آل الحق في ذلك النني من ارض الحدث وممن عانوا
 من العنصریة واالضطهاد الذي ال یكترث بانك مسلم بل یحاربك النك عربي ونحن
 راس الحربة التي تذود وتدفع الثمن غاليا وانتم تبخلون علينا بتصریح رسمي یدین

 انتهاآات وممارسات االنظمة االیرانية المتتالية في حين الدول الغربية التي ال تربطنا
.بها سوى االنسانية ادانت ونددت بالممارسات االیرانية تجاه شعبنا المظلوم

 وآما تعوده اخواننا العرب یاتون متاخرین في آل القضایا العربية وال یبادرون
یا لهذا الهوان وال نستغرب تكالب, لنصرة اخوة لهم في العروبة والدین ولو معنویا  

آل ذلك عندما ذهبت االخالق,االمم علينا من آل حدُب وصوب ونحن اذلة خانعون  
.والقيم والنخوة من نفوس الذین من بيدهم القرار فتذل الشعوب وتهلك االمصار

 سيدي االمين العام نحن ال نستجدي نصرتك لكن نطالب بحقنا القومي العربي الذي
 هو ليس ملك المين عام بعينه بل ملك لالمة العربية قاطبة من اخر قریة في المغرب

.العربي الى اخر قریة في المشرق العربي من قرى االهواز الشامخة
 اما على مستوى الشعب العربي نحن في االهواز نحيي اخواننا الكتاب واصحاب

ونحيي الجرائد العربية االصيلة التي, االقالم الذین وقفوا وقفة مشرفة معنا ومازالوا  
 غطت انتفاضة شعبنا المبارآة وخاصة صحف دولة الكویت الحرة االبية مشعل

.الحریة ونقاء العروبة الخالص من آل الشوائب ومنبر الحق
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