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  .ة الموقرینورؤساء الدول العربّيوأمراء  لة والسمّو والفخامة، ملوكأصحاب الجال

  :ة العروبة وبعدتحّي
  

 وحالة توتر شدید بسبب فيه منطقتنا العربّية هّزات عنيفةتعقد قمتكم الموقرة اليوم، في وقت تشهد 
 واإلحباط اليأس حاالت إلىي الفكر، إضافة اإلرهاب الناجم عن المغاالة في المعتقد، والتطرف في الدین وف

والحرمان التي یعيشها العدید من أبناء شعوب المنطقة، والناتجة حتمًا عن االضطهاد القومي والعرقي الحاّد، 
  .ةاألساسّيوحاالت الحرمان ومنع الحریات 

  
ر مثال لمثل هذه ، والبالغ عدده خمسة مالیين نسمة، یعّدون خياألحوازإّن أبناء شعبكم العربي في 

تجاهه قد بلغ  اإلیرانيةالحاالت، إذ أّن االضطهاد القومي والعرقي والممارسات العنصرّیة التي تمارسها الدولة 
 األحواز إقليم یدها على األولى العّزل، منذ وضعت األحوازیين ة ضّدمداه، ولم تتوقف تلك الممارسات العدائّي

ة العسكریة التي نظمها رضا شاه ليسقط من خالها إمارة عربستان ، بعد الحمل24/04/1925في ) عربستان(
  .اإلقليمسات الحكم العربي في العربية، وليعتقل آخر حكامها الشيخ خزعل الكعبي، فسقطت معه آافة مؤّس

  
ستقرار، آما یعيش أبناءه تحت وطأة  حالة الهدوء واإلاإلقليمومنذ ذلك التاریخ وحتى یومنا هذا، لم یشهد 

ة والعداء، إذ یعتبرهم مواطنون من الدرجة الثانية  الكراهّياألحوازعرب  دآتاتوري متغطرس، یناصب حكم
، المدنية والسياسية على حد سواء، األساسية وحرّیاتهم اإلنسانيةوالثالثة، ویحرمهم من آافة حقوقهم 

ربي من خالل المخططات الرامية هویتهم وثقافتهم العربيتين، آما یستهدف وجودهم وآيانهم العمستهدفًا بذلك 
إلحالل الفرس محلهم، وذلك بغية تغيير العامل الدیموغرافي ) األحواز(إلى تهجير العرب من موطنهم األصلي 

وسلب المزید من األراضي العربية في اإلقليم وإعطائها للمستوطنين من الفرس، ناهيك عن سلب آافة ثروات 
 من إجمالي صادرات إیران النفطية، والكميات الهائلة من الغاز %90ل اإلقليم الغني جدًا بنفطه الذي یشك

  . والمعادن الطبيعيةاألنهرالطبيعي، ووفرة 
  

 والرخاء والنمّو االقتصادي في المنطقة، لإلنتاجإال أّن هذه الثروات الوفيرة، عوضًا عن أن تكون مصدرًا 
 الذي جعل األمر، األحواز االقتصادي في رواإلفقاحرمان  والتوتر والاألزمات آانت السبب المباشر في خلق فإنها
إقليم األحواز یعّد والن . ًا واقتصادّیًا وثقافّيًا واجتماعّيًاسياسّية على آافة المستویات  حقيقّيبأزمة یمّر اإلقليم

 العراقية -يةمنطقة متأزمة، فانه من الممكن جدًا أن یصدر األزمات إلى المناطق المجاورة، ولعل الحرب اإلیران
، تعتبر من األمثلة الجّيدة على ذلك، إذ أّن شّط العرب الحيوي ومصفاة نفط عّبادان العمالقة )1988 - 1980(

ومرفأ المحّمرة التجاري، آانت محور نقاش طرفّي النزاع طيلة سنوات تلك الحرب، وآان إقليم األحواز 
أللغام الواسعة االنتشار، مازالت تحصد أرواح العدید من إذ أّن حقول ا االستراتيجي، من أآثر المناطق تضررًا،

  . أبناء شعبنا حتى یومنا هذا
  

مناطق توتر ونزاع، وألنه یحاول دائمًا إستغالل آافة الفرص المتاحة عن  یبحث دائمًا اإلرهابوألّن 
الشعوب، وألن والظروف المالئمة لنشر أفكاره وترویج أساليبه بين البسطاء والمحرومين والمضطهدین من 

 العراق إقليم بعدوى األحواز إقليم یعيشون جميع هذه الحاالت، فأنه من الوارد جدًا أن یصاب األحوازیين
، أي تلك العدوى اآلخذة باالنتشار والتوّسع نحو المناطق المجاورة، خاصة إذا ما وجدت األرضّية هالمجاور ل

  .الخصبة والبيئة المناسبة لها في تلك المناطق
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هون بمطالبهم لنيل حقوقهم المشروعة، وبالطرق نذ زمن بعيد وأبناء شعبكم العربي في األحواز یتوّجم
 قد جابهت األنظمة حتى اآلن، إال أّن تلك 1925 إلى األنظمة المتعاقبة على دفة الحكم في إیران منذ عام ةالسلمّي

 واالعتقاالت في صفوفهم، واإلعداماتالبيوت آافة هذه المطالب بالتسویف وبالقمع الشدید من خالل مداهمات 
الدليل یكمن في لعّل  هذه المطالب أبعادًا أخرى غير السبل السلمية، وتأخذًا أن ح جّدنه من المرّجذا فأل

، والتي جاءت آردة فعل طبيعية تجاه اإلیرانّية وعدد من المدن األحواز العنيفة التي هّزت مدینة اإلنفجارات
  .اإلیراني ضّد المتظاهرین األحوازیين العّزل في شهر نيسان الفارط من العام الحاليتكبها النظام المجازر التي ار

  
من المعروف أن إیران تجاور العدید من البلدان العربّية في المنطقة، لذا فاّن الحفاظ على أمنها یعتبر 

م الحاآم في إیران بإضطهاد األحوازیين ضروریًا لضمان أمن منطقة الخليج العربي برمتها، وإذا ما استمّر النظا
العرب، فأن ذلك یعني حتمًا أن األحوازیين سيصطدمون مّرة أخرى بالواقع المریر الذي تفرضه الممارسات 
القمعّية اإلیرانّية تجاههم، وبعد ذلك فانه ال یمكن السيطرة على األوضاع التي ستنجم عن هذا االصطدام ليس في 

مما یعني أن إقليم   سواء،بل في سائر المناطق اإلیرانّية المجاورة والبعيدة على حّدإقليم األحواز فحسب، 
األحواز الذي آان بمثابة الجسر الرابط والممر التجاري الممتد بين آسيا الوسطى وشبه الجزیرة العربية منذ 

  .نطقتين المذآورتينعّدة قرون، فانه سيصبح اآلن الجسر الرابط والممر الحيوي لإلرهاب الممتد بين الم
  

جّيدة مع الدولة اإلیرانية، ولدیها إمكانية وقدرة عالقات لدیها الدول العربّية من  أّن العدیدومن المؤآد 
التدخل لدى األخيرة إلنقاذ خمسة مالیين عربي أحوازي من العزلة والحرمان، واألخذ بأیدیهم واالرتقاء بهم إلى 

یتم التدخل لم وان . واالستقرار في المنطقة وبالتالي تطهيرها من اإلرهابمستوى الشریك في عملية حفظ األمن 
العاجل والفوري في القضّية األحوازیة، فان ذلك سيفتح الباب على مصراعيه أمام التدخل األجنبي المتربص 

 يأجنب الثري واالستراتيجي بشكل خاص، وان أي تدخل األحواز وبإقليم بشكل عام األوسطبمنطقة الشرق 
  .أمنها المستهدف أصًال من قبل اإلرهابيينویخل في ن األضرار بمصالح الدول العربية سيلحق الكثير م

  
لقد الحظتم آيف أّن االضطرابات واألزمات تأخذ منحًا تصاعدیًا في اآلونة األخيرة في األحواز ومن المرجح 

ضروري إیجاد حّل یرضي األحوازیين وان یكون أن تزداد حّدتها وتتسع رقعتها في األیام المقبلة، لذا بات من ال
لذا فان حرآة التجّمع الوطني في .  لألعراف والقوانين الدوليةمالئمًا ومطالبهم بحقوقهم المشروعة وفقًا

، تهيب بأصحاب الجاللة والسمّو والفخامة، ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية الموقرین، )عربستان(األحواز 
ألحوازیين ومناصرتهم في الدفاع عن حقوقهم الوطنية والقومّية المشروعة، والتوجه بالضغط أن یهّبوا لنجدة ا

على التزاماتها القانونّية تجاه الشعوب الخاضعة لسلطانها بما في ذلك الشعب  لحثها اإلیرانّيةعلى الدولة 
امل بحقوقه اإلنسانية بما في ذلك واالعتراف الكاألحوازي، ومنحه آافة حرّیاته األساسّية المدنّية والسياسّية، 

 في  مقعدًااألحوازیيند الحرآة مطلبها بمنح وتجّد . أو تطلعاته نحو تحقيق الحكم الذاتيالحق في تقریر المصير
  .ة العربية الرسمّي في آافة المحافلوإشراآهمالموقرة ة جامعة الدول العربّي

  
  
                            وفقكم اهللا                                               

  )عربستان(ث باسم حرآة التجّمع الوطني في األحواز                                            المتحّد
  اس عساآرة ألكعبي                                                                عّب

                                                                     01/08/2005  
  

 


