
وان                      ال بعن ة مق ام الكويتي رأي الع حيفة ال ي ص ب ف ة الكات امي ناصر خليف دآتور س س ال وم أم ب ي م  (آت ي لسانه وف
جل توضيح الصورة                             ...!) عجمة ون من أ ذين يعمل وازي ال ى الشباب األه ه عل خص به األحداث في األهواز وتهجم ب

وقد قمت بالرد عليه برسالة مطولة بعثت بها إلى بريده           ... لحقيقية لوسائل اإلعالم ومطالبتهم بنصرة الحقيقة األهوازية        
 .ومن بعدها ردي عليه.. إليكم مقاله..إللكتروني ألوضح له الحقيقة التي ال يريد أن يعترف بها

 ...!وفي لسانهم عجمة

ا الصحف         » المشبوهة«صل على البريد اإللكتروني بشكل دوري عدد من الرسائل والمكتوبة بعناية فائقة تحرض فيه
ديكتاتور صدام                             ات ال بيهة بخطاب ة ش ة بلغ لكويتية وأصحاب الزوايا على الوقوف مع عرب إقليم األهواز ضد الحكوم
ي                            ا من المصطلحات الت م المجوسي أو غيره ية أو الحك حسين الذي آان يسمي الجمهورية اإلسالمية بالحكومة الفارس
ى                       ة وحت ة والقومي ة العرقي موم الفرق ث س ران وب ارة إي معة الج ه س اس وتشوي ل الن ات لتضلي ترة الثمانين تخدمت ف س
الم بأسره خبث سريرة                                دها الع لطائفية من أجل آسب الدعم والمؤازرة في حربه التي امتدت ثماني سنوات اآتشف بع

 !هذا الرئيس وآذبه وسوء نواياه
ة                        ا منظم تي تحدثت به ة ال ق    «لك الرسائل التي جاءت موقعة باسم عدد من عرب األهواز بنفس اللغ دين خل » مجاه

ية                                     دة، وبرعا ة ع ر غربي ة مخططات دوائ ران لترجم راق وإي راد في الع إلرهابية التي جندت الكثير من العرب واألآ
ناء الشعب                                          اء من أب آاملة من قبل النظام العراقي السابق وزجت بهم في عمليات إرهابية أسالت دماء الكثير من األبري

 !إليراني ال تقل بشاعة عما يرتكبه الزرقاوي وجالوزته في العراق اليوم
ه                 ا قضيت ا، ويعتبره ة محتواه ن بصح ة دون التيق ائل البريدي ك الرس دتنا تل ني جل ن ب نى بعض م ب أن يتب ليس الغري
اب                   ائل آت ك الرس خ تل ي ف ع ف ة أن يق ة آل الغراب ه، ولكن الغراب ي ذات ة ف ة العرقي ة والنزع ة العربي مستنهضا العصبي
ع                      راد المجتم ن أف أصحاب زوايا محسوبون على التيارات اإلسالمية في الكويت، ومن الذين يتصدون لنشر الفضيلة بي
ارا                                          قوى معي د وضع الت لم ق ه وس ه وآل ه صلى اهللا علي رم متناسين أن ة األآ يسعون إلقناع الناس بمنهج رسول البشري
ن                   ة بي اة التفرق ى دع ه إل ا خطاب ه موجه لتمييز بين العرب والعجم ال العرق واللغة واالنتماء، بل وانتهج القرآن سبيال ل

ائال ة ق رق أو اللغ س الع ى أس ر عل دعوها  «: ني البش ة ف ك النتن اب     ! ,,»تل دى آّت ة أن يتص ل الغراب ة آ فالغراب
السوء                             » إسالميون« ارة ب دون تيقن من مقاصد الجهات التي تبث تلك الفتن ليمارسوا الدعم والتأييد والمؤازرة بنفس أم

ع                                      ازال المجتم تي م اريخ اإلسالمي ال فوح منها رائحة العصبية الجاهلية وتذآرنا ببعض من المحطات السوداء من الت
 !إلسالمي يدفع ثمنها فرقة وتشتتا

 مؤشر وإشارة
ا                                  تنكار عالمي لقتل اإلرهابي البشع شبه اليومي الذي يستهدف المدنيين في العراق على خلفيات طائفية يواجه بأشد االس
ارات                             ات والتي ل والفعالي ل الكت ة من قب لك الممارسات البشع اه ت دقع تج ذا الصمت الم ا يؤسف هو ه إقليميا، ولكن م

ت ي الكوي المية ف ات اإلس م؟         ! الشخصي ت له ة تبق اعر إنساني ن مش اءل أال م اء        ! نتس ؤالء األبري ان ه ي لس أم أن ف
 !ايضًا؟» عجمة«
 جريدة الرأي العام الكويتية -سامي ناصر خليفة .

 !ضع اهللا نصب عينيك وأنت تكتب
 عبداهللا الخليفة: قلم

From: "ARAB ALAHWAZ" <>  View Contact Details 

To:
al-ahwaz@al-ahwaz.com, alahwaz@hotmail.com, al-mohamra@al-mohamra.nu, arabistan@arabistan.org, 
Aljebha@alkarkha.com, khalil_1967@hotmail.com

Subject: هجوم العجمة ونصرة الحقيقة

Date: Thu, 28 Apr 2005 10:15:19 +0300
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 ناصر سامي خليفة/ السيد
ذا                                              ل ه رأ من آاتب صحفي مث ا أن نق م آلمن ة وآ لقد قرئنا مقالك الذي ُنشر صباح اليوم في جريدة الرأي العام الكويتي

 .الكالم المليء باالفتراء والظلم على الشعب األهوازي الذي يعاني من النسيان ومن التجاهل العالمي لقضيته العادلة
لذين يعلمون                                    فاء ا ن الشر ة آل العرب والمسلمي ا وقضي ما أريد أن أقوله في هذه الرسالة هو شرح مدى عدالة قضيتن
ة واضحة وصريحة                  ك أمثل حق وسأضرب ل بأن الشعب األهوازي شعب مظلوم ظلمته السلطات الفارسية دون وجه 
ة الحق                        ة مهن دًا أن الصحاف م جي أتمنى أن تستطيع الرد عليها بعقالنية وبشكل متحضر خاصة أنك رجل صحفي وتعل

 .وآشف الحقائق وهي سلطة رابعة تنصر المظلوم على الظلم
آلنا نعلم جيدًا أن التاريخ األهوازي ال يمكن ألحد طمسه أو نسيانه مهما حاول بنو البشر نسيانه أو تناسيه وهي قضية                        
عالمية وليست عربية فقط ، ويرجع امتداد هذه القضية إلى ثمانين عام مضت عاش فيها الشعب األهوازي حياة بائسة                    
وات                                   تعيسة مليئة بالظلم والحزن والقهر والجوع والفقر والمرض وهذه الثمانين عام التي مضت آانت من أتعس السن

م                            . مرت على الشعب األهوازي       التي   ان ويطأطئ رأسه للظال وال أعتقد أن بالعالم إنسان يقبل على نفسه أن يعيش مه
ة                                     ان االحتالل الصدامي لألراضي الكويتي ة الكويت أب مهما حدث ، خاصة أنك رجل آويتي وأعتقد أنك عايشت أزم
ع                    الم أجم وى الع ى مست التحرك عل دئوا ب الل وب ترة االحت وا خارج أرضهم خالل ف وا أن يعيش م يستطيع الكويتيين ل ف
ن                              وطالبوا من آافة المجتمعات الدولية واإلنسانية الوقوف معهم في صالح قضيتهم العادلة واسترجاع أرضهم من براث
الغزاة الذين اغتصبوا أرض الكويت من دون وجه حق ، وبالفعل لبى العالم أجمع نداء الشعب الكويتي وحرر الكويت                    
رغم من أن                     ى ال ا عل من الغزاة وعادة الحكومة الكويتية وآل الكويتيين قالوا أن فترة الغزو آانت أصعب فترات حياتن

م                            7الفترة لم تزد عن الـ        ة الظل ازال يعيش تحت مظل ى شعب عاش وم م عل أشهر، فكيف باهللا عليك تستطيع أن تحك
عام مضت سلبت آافة حقوقهم اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية ، أتعلم أن آم عدد الشعب                         80والطغيان ألآثر من     

واز؟                               غ مساحة األه األهوازي؟ إن عددهم يزيد على الخمسة مليون وهو رقم خيالي بالنسبة لك وللجميع، وأتعلم آم تبل
ة لألهواز          فط                               185000تبلغ المساحة الكلي ة الن غ نسب م تبل م آ ية، أتعل ة السور ا يساوي حجم الجمهوري م أي حجمه آ

ط         % 12األهوازي من إجمالي النفط العالمي          ذا النف ران النفطي ، ويتمرآز          % 85وتدري آم يساوي ه اج إي من إنت
ة                     ة الزراعي ادن وصالحية األرض الخصب ى المع واز عل واء أرض األه ى احت افة إل رب باإلض ي أرض الع ط ف النف

 .وتنتشر بها األنهار
 ماذا فعلت إيران باألهواز؟

م                                      م أن آنت تعل يه، وال أعل ة الصحيحة عل ك آاتب صحفي أن تعرف اإلجاب هذا السؤال جدًا مهم ويتوجب عليك آون
 .اإلجابة أم ال لكنني سأتبرع بشرح اإلجابة الصحيحة آي ال تقع بالمحظور وتكون من الظالمين

ام        ذ الع ة                   1925إيران اغتصبت أرض األهواز من ع عن الشعب األهوازي آاف ا وتمن م بمصادر ثرواته وباتت تتحك
م                             دنهم وقراه حقوقه لدرجة أن الطغيان وصل بهم إلى أن يحرموا عليهم التسمية العربية ألبنائهم ويغيروا من أسماء م

ويفرضوا عليهم أحكام ال يرتضيها دين وال مله وليت أن األمر وصل إلى هذا                   )  لغة اإلسالم    (  ويمنعوا التعليم العربي     
وا                   ول وليوقع ي مصيرهم المجه روا ف اب حتى ال يفك ن الشب ا بي درات م ة قامت بنشر المخ ل إن الحكوم ط ب د فق الح
ة                          تي يعجز قلمي عن وصفها حيث أن غالبي ة ال ة البطال ني التطرق لقضي م ، وال يفوت البغضاء والضغينة في ما بينه
نزح                  م من  ة فمنه األهوازيين ال يجدون عمل في بلدهم فتجدهم يبحثون عن مصدر رزق لهم في غير وطنهم المغتصب
ال                               اتوا ب وا وب إلى بلدك الكويت ومنهم من سكن اإلمارات وُعمان وقطر والبحرين واليمن وأوربا وأمريكا وآندا وتفرق

 .وطن وال أعتقد أن في العالم أجمع إنسان يقبل على نفسه أن يعيش بال وطن
م تكن                     تفزازية ول الة اس نحن عندما بعثنا إليك بتلك الرسالة التي بها ناشدنا ضمائر اإلعالميين والصحفيين لم تكن رس
رسالة مليئة بالبعثنة إنما آانت رسالة أخوية يطلقها شعب بأآمله يناشد فيها ضمائر العالم أجمع وليس الكويتيين فقط ،                       
اموا                         ل ق يساعدوننا وبالفع ت س ل الكوي ن إن أه ا واثقي ا آن ت ألنن ل الكوي الة أله ه أول رس ا بتوجي دما فكرن ن عن لك
اب                                        ة آت ا آاف ع قضيتن ة الخمسة وتفاعل م ة اليومي ة الصحف الكويتي ة في آاف مشكورين بالنشر عن القضية األهوازي
ار                    اب آث ت تنشر وُآت رة ومازال يرة نش االت آث ة ومق ة األهوازي د عن القضي بر جدي وم خ ل ي د آ ذا تج الصحف وله
ا أدعيت في                                      ط آم لدعم اإلعالمي ليسوا من اإلسالميين فق دونا با م يم دهم بالمعلومات وه ا أن نم راسلونا وطلبوا من
مقالك بل من آافة الفئات سواء آانوا قوميين أو ليبراليين أو علمانيين أو إسالميين أو ينتمون ألي فكر آخر أتعلم لماذا                 

 .ناصرونا ؟ ألن ضمائرهم تتدفق بها الطيبة والكرم وألنهم تربوا على أساس الجود
االت                        ليس اإلعالم الكويتي وحده تحرك بل اإلعالم العربي أجمع فكل صحف الخليج نشرة القضية األهوازية وآل وآ
ة                          ائل اإلعالمي ا وس ا فيه ة بم ة األهوازي األنباء تناقلت األخبار وآافة المحطات العربية بثت مقتطفات عن عدالة القضي
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 !السودانية
يا مسلم تذآر أن اهللا حق وأن اهللا لبل مرصاد وأنه يمهل وال يهمل وال تكون من الظالمين وآن عاقال وعادل وال تكن                               

 .من القوم الظالمين ، وضع اهللا نصب عينيك
ا هو خاف                                   وتأآد أن هذه الرسالة التي أبعثها لك لم أبعثها خوفًا منك أو من قلمك ال واهللا بل هي محبة مني لتوضيح م
عن مقلتيك وأطالبك أن تراجع الكتب التاريخية السياسية وإن سنحت لك الفرصة بزيارة المملكة المتحدة فعليك بزيارة                           
ا                         تي أرخه المكتبة البريطانية التي تحتوي على آافة الوثائق التاريخية وراجع تاريخ األهواز الموجود في تلك الكتب ال

 .آبار المؤرخين العالميين لتكون القضية أآثر وضوحًا بالنسبة لك ولمن هم يعارضون حقنا في أرضنا المغتصبة
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