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إلى أبناء الشعب العربي الحوازي المحتل
إلى أبناء المتين العربية والسلمية
إلى كل أحرار العالم
لقد مرت الربعة أعوام منذ  2006-05-16حتى ألن علEى اعتقEال و تسEليم قيEادة المنظمEة العربيEة
لتحريEر الحEواز وهEم القEائد السEير فالEح العبEد ا ) ابEا عEدنان ( حامEل الجنسEية الهولنديEة النEائب
الول للمنظمة السيد اللجئ رسول على ) ابا توفيق ( والسيد سعيد عودة ) ابا فاروق ( و مسئول
قسم الثقافة و العلم المقبولين من قبEل المملكEة النرويجيEة ,و السEير الرابEع اللجEئ السEيد طEاهر
على المقبول من قبل المملكة السويدية و العضو البارز في الجبهة الشعبية الديمقراطية الحوازيEEة
من قبل النظام السوري اليراني إلEى نظEام مللEي طهEران و بEذلك ارتكEب جريمEة يEدنى لهEا جEبين
النسانية .حقا إن النظام العلوي السوري نظEام عميEل وغيEر عربEي و لEم يمتلEك مEن القيEم و السEنن
العربية بشئ ،تلك التي يتحلى بها كذبا بأن نظامهم نظاما عروبي و قومي و قلعة الصمود العربEEي
و لم يتخلى عEن أبنEاء المEة العربيEة مهمEا كلEف المEر.قEد تEبين لنEا نحEن الحEوازيين أن الشEعارات
الرنانة التي يرفعونها ما هي إلى كذب و افتراء و تسEتخدم هEذه الشEعارات لتخEدير الشEعب العربEي
السوري الشقيق و أل كيف يتجاسر عربي بتسليم أخاه العربEي أيEا  cكEان أحEEوازي أو غيEر أحEEوازي
إلى العدو.

نحEEن العEEرب والمسEEلمون كلنEEا نعEEرف أن حمايEEة الEEدخيل و اللجEEئ هEEي مEEن أهEEم القيEEم الساسEEية
للنسان العربي وعلى مثل هذه القيم تكونت كثير مEن النظمEة السEلمية و القوميEة وعلEى رأسEهم
النظام السوري في الEوطن العربEي الEذي اتخEذ مEن العروبEة عنوانEا لEه و رفEع شEعارا ) امEة عربيEة
واحدة – ذات رسالة خالدة ( و أيضا وضEع النظEام القضEية الحوازيEة فEي المنهEاج الدراسEي فEي
سEEورية .لكEEن عنEEد مEEا لجEEأ و كمEEا يEEدعون إخEEوانهم الحوازيEEون ،إخEEوانهم فEEي الEEدم و الEEدين ،داس
النظام العلEوي السEوري علEى كEل شEعاراته و قEام بتسEليم بعEض قEادة الثEورة الحوازيEة إلEى النظEام
اليراني الذي احتEل الرض و سEفك الEدم و شEرد الشEعب و نهEب الخيEرات فEي الحEواز العربيEة
أمام أنظار ومسامع كل العرب و المسلمين و العالم دون أن يحرك أحدا منهم ساكنا.
نعم ,قرائنا كثير من القصص و الحداث في التاريخ العربي و السلمي و لم نجEد حEتى ألن مثEل
هذا الحدث الليم و الفعل الجبان و القبيح الذي ارتكبه النظام السوري .لذا لم نجد تعبيرا حتى ألن
غير وصفهم بالنظام العميل و المرتزق و الخيانة بالعروبة و المبادئ السامية النسانية.
أن منظمة تحرير الحواز  -ميعـــــEاد  -و بكافEة فصEائلها تحمEل كEل المسEئولية علEى عEاتق النظEام
السوري تجاه قادتهEا ومEا يجEري عليهEم مEن قبEل المخEابرات اليرانيEة مEن تعEذيب نفسEي و جسEدي
وغيره و لم ينسى الشعب العربي الحوازي و كل عضو و مناصر للمنظمة ذلك الفعل الجبان مEن
قبل عبيد إيران و أيضا تناشد منظمة ميعـــــاد كافة قادة المة العربية و السلمية و أحرار العEEالم
بتدخل السريع لفك كافة إخوانهم السرى الحوازيين من إيران قبل أن يحصل لهم مكروه.
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