
 المحترم          وليـــــــــــد النصـــــــف/ سعادة األستاذ

 رئيس تحرير صحيفة القبس الكويتية                      

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته،،،

ا ،                          تي نفتخر بوجوده یطيب لنا أن نهنئكم على ما تبذلونه في سبيل رقي وتطویر مطبوعتكم الغالية على قلوبنا وال
اطع أن ليس للحق                                    دليل الق برهن بال زیفين وت ائق وتفضح الزیف والم ا أخذت تنشر الحق هذه الصحيفة التي طالم

 .وجه آخر

بيل نصرة                                   ي س ه ف ازلتم تبذلون ذلتموه وم ذي ب ار ال نحن أبناء األهواز المحتلة نشكرآم على جهدآم الواضح والجب
ة                            االت الصحفي ار والمق رهم من خالل نشر األخب ى أم وبين عل إخوانكم وأخواتكم أبناء األهواز المظلومين والمغل

دور على أرض الحدث             تي ت لبتها السلطات        " األهواز "التي تكشف للعالم األحداث الحقيقية ال تي س ذه األرض ال ه
اإلیرانية منذ ثمانين عام مضت ، ونحن نشكرآم على أمانتكم الصحفية في نقلكم للخبر الذي نعلم جيدًا آيف یكون                           
ر                     تي نفتخ ة ال ة الكویتي ال الصحاف ى حب ذر عل ه الغ ر غسيل م نش رفض أن یت ذي ی ي ال ي اإلیران ى المتلق ه عل وقع

 .بحریتها ودیمقراطيتها التي تفتقدها آافة وسائل اإلعالم العربية

لب                                    ذي ُس أخينا باهللا األستاذ وليد النصف لقد أثلجتم صدورنا في ما آتبتموه وما نشرتموه في سبيل الحق السليب ال
 .من أهله الذین یعانون الظلم في تلك المنطقة التي راح خيرها في بطون اإلیرانيين دون وجه حق

ز          ة العزی ول الحق في آتاب ذآر ق ا نت ى وینهى عن الفحشاء               (وهن اء ذي القرب دل واإلحسان وإیت أمر بالع إّن اهللا ی
ذآرون م ت م لعلك ي یعظك ر والبغ ل   ) (والمنك ورة النح دل              ) 90/س أمر بالع ه ی رآن، إذ إن اء الق ادئ ج ذه المب به

ظ                                    دل وحف ق الع ة تحقي ه وعرضه ، وجعل مهم ة اإلنسان ونفسه ومال واإلحسان ، وینهى عن العدوان على آرام
ع ،والرسول        ي المجتم ة آل إنسان ف ا هي مسؤولي ي اإلسالم ، آم ة ف ة الدول ه  (األمن مسؤولي ه وآل صلى اهللا علي

ي                                      ) وسلم ع ، وآنب فرد في مجتم الداعية إلى هذه المبادئ نراه قد عمل على الدفاع عن الحق ونصرة المظلوم ، آ
 .مبلغ للرسالة ، وآحاآم منّفذ للشریعة والقانون

ة                            م أن الحكوم حن نعل اء األهواز ون ة إخوانكم أبن وما رأیناه بصحيفتكم هو داللة واضحة على إیمانكم بعدالة قضي
ن                                   م ل ة إال أنك االت األهوازی ار والمق ة الناشرة لألخب ائل اإلعالم العربي ى وس الضغط عل دة ب اإلیرانية تحاول جاه
تروا ضمائرهم                        ة أو اش وهم بحجج واهي د أن أقنع م بع م الضغط عليه د أن ت ا استجاب البعض بع تستجيبوا لها آم

 .بالمال أو أسكتوهم بالضغط السياسي

ا حدث من ضغوط                                  ير مهم ن تتغ ا ل ؤمن بأنه تي ن ة ال واقفكم الشریف د م وتكم عن ونحن اليوم ال نرید منكم سوى ثب
تي حان الوقت                         ا ال ة قضيتن م بعدال م آمنت رجين ألنك سياسية عليكم فأنتم أآبر من أن تقفوا في هذه األیام بمحل المتف

 .آي تطفوا إلى السطح ویأخذ صاحب آل ذي حًق حقه
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 وجزاك اهللا خير الجزاء

  

 إخوانك باهللا أبناء األهواز المحتلة

نرجو منكم نشر رسالة الشكر هذه للسيد وليد النصف وسيتم تزویدآم برسالة أخره نشكر فيها األستاذ أحمد الجار 
 اهللا أیضا ورسالة لعامة الصحفيين األشراف الذین یقفون بجانب الحق ونصر المظلوم على الظالم
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