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ستاري: تغيير هيكلية االقتصاد النفطي 
بحاجة الى جهود جماعية

طهران-فــارس:- اكــد مســاعد رئيــس الجمهوريــة للشــؤون البحثيــة والعلميــة ســورنا ســتاري بــأن تغييــر 
هيكليــة االقتصــاد النفطــي نحــو االقتصــاد المعرفــي بحاجــة الــى جهــود جماعيــة والدخــول الجــاد لجميــع 
القطاعــات فــي البــاد الــى هــذا المعتــرك.

الخميــس  بــه  ادلــى  تصريــح  وفــي 
اعتبــر ســتاري ان ايــران اليــوم تخــوض 
كفاحــا جــادا لتغييــر هيكليــات االقتصــاد 
لدخــول  ماســة  الحاجــة  وان  النفطــي 
المعتــرك. هــذا  الــى  القطاعــات  جميــع 

النفطــي  االقتصــاد  هيكليــة  ان  الــى  ولفــت 
معقــدة جــدا، مضيفــا: هنالــك في مثل هــذا االقتصاد 
حكومــات ودول مترهلــة ومنظومــات وقوانيــن كثيرة 

متناقضــة واجــواء العمــل ملبــدة فيهــا.
واوضــح ســتاري بانــه خــال االعــوام االخيــرة تحققــت نجاحــات ممتــازة فــي مختلــف المجــاالت فــي البــاد ومنهــا 

النانــو والبيوتكنولوجيــا والجوفضــاء والخايــا الجذعيــة، وقــال: نمتلــك اليــوم الكثيــر مــن التقنيــات الحديثــة.

معلنا نمو انتاج وصادرات البالد رغم الحظر..

وزير الصناعة: نهدف لخفض وارداتنا من السلع بمقدار 10 مليارات دوالر

بمناسبة ذكرى انتصار الثورة االسالمية..

سفراء مختلف الدول في االمم المتحدة يؤكدون 
على ترسيخ العالقات مع ايران

43 جامعة إيرانية في قائمة أفضل 
جامعات العالم اإلسالمي

تصنيــف  نتائــج  صــدرت  طهران-تســنيم:- 
 ISC Islamic World( جامعــات العالــم اإلســامي
ــد تربعــت 43  University Rankings( عــام 2019 وق

ــف. ــذا التصني ــة ه ــي قائم ــة ف ــة إيراني جامع
العالــم  دراســات  مركــز  رئيــس  وأعلــن 
اإلســامي الدكتــور محمــد جــواد دهقانــي عــن 
العالــم  جامعــات  أفضــل  تصنيــف  نتائــج  صــدور 
ــة  ــد حــازت كل مــن جامع ــام 2019، وق اإلســامي لع
علــى  شــريف  وجامعــة  الطبيــة  للعلــوم  طهــران 

التوالــي. علــى  والعاشــرة  التاســعة  المرتبــة 
هــذا وقــد تربعــت 43 جامعــة إيرانيــة قائمــة 
أفضــل جامعــات العالــم اإلســامي، وقــد اســتند 
ــة  ــة ونوعي ــا كمي ــر منه ــدة معايي ــى ع ــف ال التصني
ــة  ــة باإلضاف ــاطات الدولي ــم والنش ــوث والتعلي البح

الــى الجانــب اإلبداعــي واالبتــكاري.

رغم الحظر..

شركة سايبا تسلم السوق 400 الف سيارة

رئيس مجلس الشيوخ االيرلندي يؤكد 
ضرورة تطوير العالقات مع ايران

لندن-ارنــا:- اعتبــر رئيــس مجلــس الشــيوخ االيرلنــدي 
دنيــس اودونوفــان، بــاده بلــدا صديقــا اليــران، مؤكــدا ضــرورة 

تطويــر العاقــات الثنائيــة بينهمــا.
الـــ  الذكــرى  مراســم  فــي  مشــاركته  وخــال 
ايــران والتــي  الثــورة االســامية فــي  41 النتصــار 
ــان  ــن صــرح اودونوف ــي دبل ــي ســفارتنا ف ــت ف اقيم
بــان ايــران تمتلــك تراثــا ثقافيــا وحضاريــا عريقــا، 
وقــد تــم تســجيل الكثيــر مــن معالمهــا االثريــة 

لليونســكو. العالمــي  التــراث  ضمــن 
واعتبــر السياســة الخارجيــة لبــاده بانهــا تعتمــد 
منهــج التعدديــة وقــال، نحــن بلــد صديــق اليــران وان 

عاقــات عريقــة وجيــدة جــدا قائمــة بيــن البلديــن.
االســامية  للجمهوريــة  والتقديــر  الشــكر  ووجــه 
مجلــس  فــي  الدائمــة  غيــر  بــاده  لعضويــة  لدعمهــا 
االمــن الدولــي، معربــا عــن املــه بتطويــر التعــاون الثنائــي 
ــة  ــة البرلماني ــد الصداق ــا وف ــي ســيقوم به ــارة الت ــع الزي م

االيرلنديــة الــى طهــران خــال العــام الجــاري.

خالل 40 عامًا..

ايران وباكستان تبحثان سبل تنمية طبع 167 مليون مصحف في البالد
العالقات بينهما

اســام آباد-ارنــا:- التقــى ســفيرنا فــي اســام آبــاد محمــد علــي حســيني الخميــس المســاعد الخــاص 
لرئيــس وزراء باكســتان ورئيــس منظمــة التنميــة الســياحية ذوالفقــار عبــاس بخــاري.

وفي اللقاء استعرض المسؤول الباكستاني مختلف مزايا باكستان الجتذاب السياح وتطوير العاقات السياحية.
ــن الســفير حســيني اســتعداد البــاد للتعــاون المشــترك للرقــي بمســتوى العاقــات  ــه اعل مــن جانب

ــة. ــة والســياحة الترفيهي ــا الســياحة الديني ــف المجــاالت ومنه الســياحية مــع باكســتان فــي مختل
واكــد حســيني كذلــك اهميــة العاقــات الشــعبية بيــن البلديــن، الفتــا الــى ضــرورة زيــادة خطــوط الطيــران 

بيــن البلديــن فــي ضــوء رغبــة الشــعب الباكســتاني بزيــارة االماكــن الدينيــة فــي ايــران وكذلــك العــراق.
كما اكد الجانبان ضرورة تقوية التعاون والعاقات الثنائية في مختلف المجاالت خاصة صناعة السياحة.

تعزيز التعاون السياحي بين ايران وروسيا

ترشيح سبعة من االثار التاريخية االيرانية 
للتسجيل عالميا

مشــهد- ارنــا:  اعلنــت مســاعدة مديــر منظمــة التــراث الثقافــي والســياحة واالشــغال اليدويــة فــي 
ــة  ــي المحافظ ــة ف ــار التاريخي ــن االث ــبعة م ــيح س ــن ترش ــري ع ــان اكب ــة مرج ــان الرضوي ــة خراس محافظ

للتســجيل فــي قائمــة التــراث العالمــي )اليونيســكو(.
وقالــت اكبــري امــس االربعــاء ان هــذه االثــار التاريخيــة هــي "الرؤيــة الثقافيــة لطــوس" و"مســجد ملــك زوزن" 
و"المطاحــن الهوائيــة فــي خــواف" و"العتبــة الرضويــة المقدســة" و"البيــوت االيرانيــة التاريخيــة" التــي تــم احصــاء 25 منهــا.
ــى "متحــف  ــن االشــارة ال ــراث العالمــي يمك ــة الت ــي قائم ــي ســيتم تســجيلها ف ــار االخــرى الت ــن االث ــت: م واضاف

ــي المحافظــة. ــن المســاجد ف ــدد م ــوري وع ــد التيم ــود للعه ــدارس تع ــي" وم ــد جام ــرة الشــيخ احم ــان"  و"مقب بندي
ــراث الوطنــي  ــر تاريخــي فــي محافظــة خراســان الرضويــة ضمــن قائمــة الت ــه تــم تســجيل مليــون و 650 الــف اث وبينــت ان
ومنهــا اثنــان هــي "ممــر قصبــة المائــي"  و"العــزف علــى آلــة دوتــار" تــم تســجيلها فــي قائمــة التــراث العالمــي التابعــة لليونيســكو.

خالل10 شهور ..

إصدار 5200 رخصة صناعية في  البالد

تراجع ديون ايران الخارجية لنحو 
9 مليارات دوالر

طهران-ارنــا:- ســجلت مؤشــرات الديــون الخارجيــة االيرانيــة منحــى تراجعيــا خــال االشــهر العشــرة الماضيــة 
مــن العــام الحالــي )االيرانــي – بــدا فــي 21 اذار / مــارس 2019(، وذلــك مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن العــام المنصــرم.

ــة  ــون االيراني ــغ اجمالــي حجــم الدي ــة الصــادرة عــن البنــك المركــزي ، فقــد بل ــر االحصائي وبحســب احــدث التقاري
ــون دوالر. ــارات و53 ملي ــي 9 ملي ــام الحال ــة خــال الع الخارجي

مشــهد- ارنــا:- اعلــن وزيــر الصناعــة 
والمناجــم والتجــارة رضــا رحمانــي بــان 
واردات  لخفــض  يجــري  التخطيــط 
البــاد بمقــدار 10 مليــارات دوالر خــال 

االعــوام الثاثــة القادمــة.
وقــال رحمانــي فــي تصريــح لــه خــال 
اجتمــاع »لجنــة تســهيل االنتــاج وازالــة 
مشــهد  مدينــة  فــي  المنعقــد  عقباتــه« 
ان  الرضويــة،  خراســان  محافظــة  مركــز 
االنتــاج الداخلــي بــدا باالزدهــار وان جميــع 

الطريــق  الن  بجديــة  االمــر  اخــذوا  المنتجيــن 
ــم  ــي الظال ــن الحظــر االميرك ــص م ــد للتخل الوحي

هــو االعتمــاد علــى االنتــاج الداخلــي.
ــة  ــام الماضي ــال االي ــا خ ــد ابرمن ــاف، لق واض
النفــط  شــركة  مــع  دوالر  مليــار  بقيمــة  عقــدا 
الكــوك  فحــم  انتــاج  مجــال  فــي  الوطنيــة 
االســفنجي الــذي يلعــب دورا اساســيا فــي انتــاج 
الصلــب وااللمنيــوم فــي حيــن ان هــذه المــادة 
المهمــة كانــت تســتورد مــن الخــارج لغايــة االن.

الجــاري  العــام  خــال  تــم  انــه  الــى  واشــار 
الداخلــي  االنتــاج  معــرض حــول محــور  تنظيــم 

وتغطيــة الحاجــات الداخليــة واضــاف، انــه وبغيــة 
ــك فرصــة 3 اعــوام  ــق اهــداف المعــرض هنال تحقي
10 مليــارات دوالر  البــاد بمقــدار  واردات  لخفــض 
وتثبيــت  جديــدة  عمــل  فرصــة  مليــون  وتوفيــر 

الكثيــر مــن الفــرص القائمــة.
كمــا اكــد وزيــر الصناعــة والمناجــم والتجــارة 
مختلــف  فــي  البــاد  وصــادرات  انتــاج  زيــادة 
المفــروض. االميركــي  الحظــر  رغــم  المجــاالت 

البــاد  وصــادرات  انتــاج  ان  رحمانــي،  وقــال 
شــهدا زيــادة خــال االشــهر العشــرة االخيــرة )منــذ 
ــارس  ــي 21 اذار/م ــاري ف ــي الج ــام االيران ــة الع بداي
لغايــة االن( فــي غالبيــة المجــاالت رغــم الحظــر 

المفــروض علــى البــاد.
واضــاف، انــه وفقــا لتقريــر البنــك المركــزي فقــد 
ــة  ــاد ســلبيا بنســبة 12 بالمائ ــي الب ــاج ف كان االنت
ــوا بنســبة  ــه شــهد نم ــام الماضــي اال ان خــال الع

ــة االن. ــة فــي العــام الجــاري لغاي 2.3 بالمائ
الــوزارة  منهــج  الــى  الصناعــة  وزيــر  واشــار 
ــال، كان  ــاج وق ــي االنت ــي ف ــاء الذات ــق االكتف لتحقي
هنالــك ومــازال بعــض التبعيــة للخــارج فــي القطــاع 
الصناعــي، قســم منــه خطيــر، وقــد تحــول الــى 
ــرود  ــو االلكت ــاالت ه ــذه الح ــن ه ــن ضم ــة، وم عقب
علــى  الحظــر  االعــداء  فــرض  الــذي  الغرافيتــي 

تصديــره الــى ايــران.
الــى  ايــران  انضمــام  الصناعــة  وزيــر  واعتبــر 
االتحــاد االقتصــادي االوراســي فرصــة منقطعــة النظيــر 
وقــال، ان ايــران انضمــت الــى االتحــاد بصــورة موقتــة 

ــدة اشــهر. ــل ع ــدات قب ــوام ب ــرة 3 اع لفت
واعتبــر رحمانــي الصيــن فرصــة للمصدريــن 
االيرانييــن حيــث تســتورد مــا قيمتــه 2 تريليــون 
ــار دوالر  ــال، ان 700 ملي ــن الســلع ســنويا وق دوالر م
انتــاج  يتــم  بســلع  متعلقــة  الــواردات  هــذه  مــن 

مثيلهــا فــي ايــران.

ســايبا  مجموعــة  ســلمت  طهران-فــارس:- 
ــال رســمي الســيارة  ــي احتف ــة الســيارات ف لصناع

 12 يــوم  الــف   400 رقــم 
فبرايــر/ شــباط 2020 منــذ 21 

.2019 مــارس/آذار 
واوضــح »جــواد ســليماني« 
أن  المناســبة  هــذه  فــي 
عامليهــا  وبجهــود  المجموعــة 
ــف  ــن تســليم 400 أل ــت م تمكن
الطــرازات  انــواع  مــن  ســيارة 

المذكــورة. الفتــرة  فــي 
ــه بالرغــم مــن  وأكــد أن
ان قطــاع صناعــة الســيارات 
الظــروف  باصعــب  يمــر 
بســبب القيــود الدوليــة، اال أنــه مــن الممكــن تحويــل 
التهديــدات لفــرص ومأسســة اصاحــات فــي هــذا 

القطــاع لتحييــد اي تهديــد اوضائقــة أخــرى.

الفجــر  لجنــة عشــرة  رئيــس  طهران-فارس:-قــال 
القرآنيــة إن الجمهوريــة اإلســامية طبعــت 167 مليــون 
مصحــف خــال الـــ 40 عامــًا التــي مــرت علــى إنتصارهــا.

اعلــن ذلــك رئيــس اللجنــة القرآنيــة إلحيــاء 
عشــرة فجــر الثــورة اإلســامية فــي ايــران )ذكــرى 
إنتصــار الثــورة( الشــيخ »مهــدي أخــوان«، وقــال : ان 
منظمــة دار القــرآن الكريــم قامــت باإلشــراف علــى 

كل مصحــف طبــع فــي ايــران.
وفــي معــرض حديثــه عــن إنجــازات الجمهورية 
ــل  ــال: قب ــم ق ــرآن الكري ــي مجــال الق اإلســامية ف

قارئــان  هنــاك  كان  اإلســامية  الثــورة  إنتصــار 
أصبــح  العــدد  هــذا  ولكــن  دولــي  مركــز  لديهمــا 

يتجــاوز الـــ 105 قــراء دولييــن للقــرآن الكريــم.
وأضــاف أن هنــاك 7 آالف مؤسســة قرآنيــة باإلضافــة 
ــك  ــاد وكل ذل ــتوي الب ــى مس ــة عل ــف دارقرآني ــى 11 أل ال

حصــل بعــد إنتصــار الثــورة اإلســامية فــي ايــران.
ــة  ــماحة آي ــامية س ــورة اإلس ــد الث ــال: ان قائ وق
 10 بتحفيــظ  طالــب  الخامنئــي  علــي  الســيد  اهلل 
ماييــن حافــظ للقــرآن الكريــم وهــذا قيــد التخطيــط 

والتفعيــل وهنــاك برامــج وخطــط لتحقيقــه.

نيويورك-ارنــا:- اكــد ســفراء مختلــف الــدول في 
منظمــة االمــم المتحــدة علــى ترســيخ العاقــات 
مــع الحكومــة والشــعب االيرانــي، متمنيــن المزيــد 

مــن التقــدم واالزدهــار للجمهوريــة االســامية.
ــي منظمــة  ــم ف ــن الدائ ــدوب الصي ــال من وق
الصيــن  ان  جــون«،  »جانــغ  المتحــدة  االمــم 
بلــد صديــق اليــران ولنــا عاقــات ثنائيــة قويــة 
بــان تواصــل  نامــل  اننــا  جــدا معهــا واضــاف، 
ايــران طريــق التنميــة ونعلــم بانكــم تواجهــون 
مصاعــب لكننــا علــى ثقــة بــان الشــعب االيراني 

ــع المشــاكل وان  ــى جمي ــب عل ــى التغل ــادر عل ق
ــل. ــن ذي قب ــوى م ــح اق يصب

الدائــم محمــد  العــراق  منــدوب  هنــأ  بــدوره 
حســين بحــر العلــوم بانتصــار الثــورة االســامية 
ــر والنجــاح  ــى بالخي ــاري تعال ــا الب ــران، داعي ــي اي ف

وشــعبها. االســامية  للجمهوريــة  والتقــدم 
كمــا هنــأ الســفير الفنزويلــي ســاموئيل مونــكادا 
بانتصــار الثــورة االســامية، واكــد تضامــن بــاده 
الكامــل مــع الجمهوريــة االســامية فــي مواجهــة 
»القــوة الكبــرى الخارجــة عــن الســيطرة« )اميــركا(.
مــن جانبــه قــال الســفير الكــوري الشــمالي 
»كيــم ســونغ«، اننــا ندعــم تمامــا مســاعي الشــعب 

ــاع عــن ســيادته. ــي للدف االيران
ــم  ــي االم ــت ســفيرة افغانســتان ف ــا قال بدوره
ــتبقى  ــت وس ــا كان ــان باده ــة راز ب ــدة عادل المتح
جــارة وصديقــة طيبــة للشــعب االيرانــي، موجهــة 
ــة  ــة االســامية االيراني ــر للجمهوري الشــكر والتقدي

الســتضافتها للمهاجريــن االفغــان.

تقرير أميركي: السعودية تحاول ببطء تغيير 
مفاهيم اإلسالم تجاه اليهود

تقريــرًا  األمريكــي،  هيــل«  »ذا  موقــع  نشــر 
كشــف فيــه عــن ســعي الســعودية إلــى تغييــر 
مفاهيــم اإلســام الحقيقــي، لتحقيــق مــا قالــت 
االســتقرار تدريجيــًا فــي منطقــة الشــرق األوســط.
جيمــس  الصحفــي  التقريــر  كاتــب  وقــال 
مفهــوم  هــو  البطــيء«  »البخــار  إن  زوموالــت، 
تعمــل بــه ســفن الحاويــات بســرعات منخفضــة 
لتقليــل الجهــد علــى المحــركات، وتوفيــر الطاقــة، 
هــذا  الكفــاءة،  وتحســين  االنبعاثــات  وتقليــل 
بعــض  فــي  البــطء  أن  علــى  برهــن  المفهــوم 

الســرعة«. مــن  أفضــل  االحيــان، 
وأضــاف الكاتــب بعــد إضافتــه حــول »البخــار 
البطــيء« يمكــن اكتشــاف أن الســعودية تســتخدم 
مفهــوم التبخيــر البطــيء فــي ســعيها إلدارة تغييــر 
اإلســام لتحقيــق االســتقرار تدريجيــا فــي منطقــة 

الشــرق األوســط.
مــن  قليــل  عــدد  لتفحــص  الكاتــب  ودعــا 
إلــى  تســعى  الــذي  ومــا  الســعودية،  المبــادرات 
القيــام بــه مشــيرًا إلــى أنــه بالنســبة ألولئــك الذيــن 
يراقبــون األحــداث فــي العالــم اإلســامي، كان مــن 

الماحــظ مــا تقــوم بــه الســعودية.
وتحــدث التقريــر عــن أن الوثيقــة الســعودية 
تحــاول فــي الواقــع تغييــر عقليــة المســلمين تجــاه 
ــى أن  ــر المؤمنيــن” وخاصــة اليهــود، مؤكــدًا عل “غي
الوثيقــة هــي محاولــة للتبخيــر البطــيء لتغييــر 
فــي  اليهــود، مشــيرًا  لقبــول  اإلســامية  العقليــة 
نفــس الوقــت إلــى مشــاركة الســعودية فــي ذكــرى 

معســكرات النازيــة.

ترامب يفكر في وضع حد الستماع المسؤولين لمكالماته مع القادة األجانب
ــن  ــع المســؤولين م ــد يمن ــه ق ــب، إن ــد ترام ــي دونال ــس األمريك ــال الرئي ق
االســتماع إلــى مكالماتــه مــع الزعمــاء األجانــب، بعــد أن تســبب تســريب 

مكالمتــه مــع نظيــره األوكرانــي فــي طــرح قضيــة عزلــه بالكونغــرس.
وفــي حديثــه مــع قنــاة »فوكــس نيــوز«، أمــس الخميــس، قــال ترامــب 
ــذه  ــدا له ــد أضــع ح ــاس. ق ــؤالء الن ــي يســتمع ه ــم أجنب ــا تتصــل بزعي »عندم

الممارســة تمامــا، وقــد أنهيهــا بشــكل كامــل«.
  ويمكــن لعشــرات المســؤولين الحكومييــن االنضمــام إلــى مكالمــة بيــن رئيــس 
أمريكــي وزعيــم أجنبــي، حيــث يكــون بعضهــم مــع الرئيــس وقــت االتصــال، مثــل مستشــار 

ــدة. ــع بعي ــا مــن مواق ــن يســتمع آخــرون له ــي حي ــة، ف ــر الخارجي األمــن القومــي أو وزي
  وتشــير وســائل إعــام أمريكيــة، إلــى أن نائــب الرئيــس األمريكــي، مايــك 
بينــس، أو مستشــاره لألمــن القومــي غالبــا مــا ينضمــان إلــى مكالمــات ترامــب، 
كمــا يســتمع مســاعدان للمكالمــات مــن أجــل تطويــر وإنتــاج مذكــرة أو نســخة 

مــن المكالمــة بعــد انتهائهــا.
العامــة  الملخصــات  نشــر  األبيــض  البيــت  أوقــف   ،2018 يوليــو  وفــي    
ــدا  ــرها تقلي ــد أن كان نش ــم، بع ــادة العال ــب وق ــن ترام ــة بي ــات الهاتفي للمكالم

الســابقة. اإلدارات  فــي  شــائعا 

البقية على الصفحة7

أظهــرت  طهران-فــارس:- 
بيانــات لــوزارة التجــارة والصناعــة 
والمعــادن فــي البــاد، إصــدار 5212 
رخصــة صناعيــة منــذ 21 مــارس 
يناير/كانــون   20 حتــى   2019 /آذار 

.2020 الثانــي 
أن  الــى  البيانــات  وأشــارت 
بالرخــص  االســتثمارات  حجــم 
الصناعيــة المذكــورة يبلــغ 445.43 
تريليــون دوالر ومــن المســتهدف 

توفيرهــا 81244 فرصــة عمــل. 
قــد  الصناعــة  وزارة  وكانــت 

ــارس/ ــة 20 م ــة المنتهي ــي الســنة المالي اصــدرت ف
 622.18 باســتثمارات  رخصــة   6262 واقــع   ،2019 آذار 

107600 فرصــة عمــل. ريــال بتوفيــر  تريليــون 

فــي موســكو  اكــد ســفيرنا  طهران-فــارس:- 
لتبــادل  طهــران  اســتعداد  علــى  جالــي  كاظــم 
ــارات بيــن مســؤولي الصناعــة الســياحية فــي  الزي
ايــران ونظرائهــم الــروس، مــن اجــل التعــرف علــى 

فــرص تعزيــز التعــاون الســياحي المشــترك.
جــاء ذلــك خــال اللقــاء الــذي جــرى يــوم الخميــس بيــن 
الســفير جالــي فــي موســكو مــع رئيســة رابطــة مســؤولي 

الشــؤون الســياحية الروســية »فالنتينــا الميــدزة«.
ونــوّه جالــي خــال هــذا اللقــاء، بالطاقــات 
الهائلــة لــدى كل مــن البلديــن الجاريــن روســيا 
الثنائيــة.   الســياحية  العاقــات  لتنميــة  وايــران، 

كمــا اكــد الجانبــان فــي هــذا اللقــاء علــى ضــرورة عقــد 

ــف وســائل االعــام  ــات ســياحية مشــتركة، وتوظي ملتقي
ومواقــع التواصــل االجتماعــي فــي هــذا الســياق.

الحراك الشعبي البحريني 
الزال حيا

مهدي منصوري
احيــا الشــعب البحرينــي باالمــس 
لثــورة شــباط/فبراير  التاســعة  الذكــرى 
الســلمي  بالحــراك  تمثلــت  والــذي 
خــال  مــن   بالحقــوق  المطالــب 
مختلــف  شــملت  بتظاهــرات  الخــروج 
مناطــق البحريــن مؤكديــن اســتمرارهم 
بالمطالبــة بحقوقهــم المشــروعة والتــي 
ورغــم  وانهــم  الدســتور  لهــم  كفلهــا 
كل انــواع القمــع والتنكيــل مــن خــال 
الــدور  وهــدم  العشــوائية  االعتقــاالت 
الممارســات  مــن  وغيرهــا  والمســاجد 
الدوليــة  المنظمــات  ادانتهــا  التــي 
الحقوقيــة واالنســانية فانهــم اليمكــن ان 
يتغاضــوا او يغفلــوا او يركنــوا للســكوت 
المطالبــة بحقوقهــم ان ســنحت  عــن 
ــار الحــراك  ــان ن ــك ف ــم الفرصــة، ولذل له
الشــعبي الــذي غطاهــا رمــاد الســكوت 
فــي  والتواجــد  للتواصــل  حاضــر  فانــه 
الشــارع مــن جديــد وبقــوة اكبــر مــن ذي 
قبــل حتــى يحقــق اهدافــه المرســومة، 
وذوي  االحــرار  البحريــن  ابنــاء  وان 
الشــهداء والجرحــى وغيرهــم اليمكــن 
او تمــوت ثورتهــم  ان يخمــد صوتهــم 
فــي يــوم مــا، وان دمــاء الشــهداء  الزالــت 
تغلــي فــي نفوســهم بحيــث تدفعهــم 
تجــاه  وقــوة  صابــة  بــكل  للوقــوف 
الذيــن  خليفــة  بنــي  حــكام  منجهيــة 

بحقهــم. الجرائــم  ابشــع  ارتكبــوا 
التــي خرجــت  الكبيــرة  التظاهــرات  وان 
باالمــس الحيــاء ذكــرى الحــراك  لهــي دليــل 
الذيــن  لــكل  قويــة  ورســالة  وواضــح  قاطــع 
ســواء  الحــراك  هــذا  قمــع  فــي  ســاهموا 
حــكام بنــي خليفــة او مــن ســاندهم حــكام 
يأتــي  ان  البــد  انــه  وغيرهــم  الســعودية 
ــه الشــعب البحرينــي  ــذي يحقــق في ــوم ال الي
السياســية   الحيــاة  فــي تحقيــق  طموحاتــه 
الديمقراطيــة التــي يأخــذ فيهــا كل ذي حــق 
حقــه وان تخــرج عــن االطــار التــي هــي فيــه. 
»حركــة أنصــار شــباب ثــورة 14 فبرايــر« 
اســتذكرت  بالمناســبة،  بيانًــا  أصــدرت 
هــذه  أن  مؤكــدة  اللؤلــؤة،  دوار  أحــداث  فيــه 
أوســاط  فــي  االحتجاجــات أحدثــت صدمــة 
ــة يعيشــون  ــت: »ال زال آل خليف ــم، وقال الحك
علــى  الشــعبي  لإلجمــاع  الصدمــة  آثــار 
وأكــد  حكمهــم«،  نظــام  بإســقاط  المطالبــة 
ــان لهــم  مــن  ــادة الحــراك الشــعبي فــي بي ق
ــي  ــاء ف ــرعية البق ــدوا ش ــة »فق ــي خليف أن بن
الســلطة  علــى  الهيمنــة  وشــرعية  الحكــم، 
ــن،  ــي البحري ــاء والوجــود ف ــل وشــرعية البق ب
بعــد أن خــرج الشــعب إلــى الشــوارع مطالبــا 
بإســقاط النظــام وبرحيــل القبيلــة الخليفيــة 
الغازيــة والمحتلــة مــن البحريــن إلــى الزبــارة 

وإلــى نجــد مــن حيــث أتــوا«.
وبــذاك يؤكــد الشــعب البحرينــي انــه لــن  
ــا  ــان حفاظ ــض  االحي ــي بع ــدوء ف ــى اله ــن ال يرك
علــى دمــاء ابنائــه  مــن عنــف الســلطة الحاكمــةاال 
انــه وضــع فــي حســبانه ســيأتي اليــوم الــذي يغيــر 
فــي ارادتــه لحقــة الن اليــوم هــو عصــر تحقيــق 
وهــي  الطغــاة  مــن  اقــوى  وهــي  الشــعوب  ارادة 
القــدرة الوحيــدة علــى رســم مســتقبلها واالطاحــة 
بــكل الطغــاة والبحرينــي وان اســاليبهم االجراميــة 

ــار. ــقوط واالنهي ــن الس ــم م ــن ان تحميه اليمك
 ومــن الواضــح ان االعتمــاد علــى الشــعوب 
فــي نهضــة البــاد ثمــن ال يمكــن أن تتحملــه 
ــن أو الســعودية.  ــات كالبحري ــه حكوم أو تؤدي
فاالعتمــاد علــى الشــعوب يعنــي تمكينهــا فــي 
كل مجــاالت الحيــاة االجتماعيــة و السياســية، 
االقتصاديــة، الخدميــة وهــذا مــا ال ترضــاه هــذه 
الحكومــات التــي تــرى فــي ذلــك تهديــد لــدوام 
حكمهــا و ســيطرتها علــى الجماهيــر، ولذلــك 
علــى  الــدول  هــذه  سياســات  تقتصــر  لــم 
ســلب المســؤولية مــن الشــعوب أو حتــى 
ســلب االختيــار مــن الجماهيــر بــل عمــدت 
لمحاربــة الوعــي الشــعبي ظنــا منها تســتطيع 
ان تميــت ارادتهــا او تجعلهــا تركــن للخضــوع 
البحرينــي  الشــعب  وماصرخــة  واالذالل 
باالمــس مــن خــال التظاهــرات وماقامــت بــه 
مــن اعــام مضــاد لبنــي خليفــة علــى وســائل 
ــه الزال  ــل قاطــع ان التواصــل االجتماعــي لدلي
طريــق  فــي  ماضــون  انهــم  للعالــم  يقــول 

ــورة مهمــا كلفهــم الثمــن. انتصــار الث


