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وكالة الطاقة الدولية ..تتمة
ــب فــي  ــّل مــن مســتوى الطل ــزال أق ــل، وهــو مســتوى ال ي ــًا العــام المقب ــى 97,1  مالييــن برميــل يومي ــب عل ــرًا الطل ويُفتــرض أن يســتقرّ أخي

ــام 2017. الع
وكالــة الطاقــة الدوليــة رأت أنــه »مــع حلــول فصــل الشــتاء فــي نصــف الكــرة األرضيــة الشــمالي، ســندخل فــي مرحلــة مجهولــة فــي مــا يخــصّ 

ضــراوة كوفيــد-19«.

المقاومة الفلسطينية ترد ..تتمة
مــن جهتهــا، قالــت ألويــة الناصــر صــالح الديــن إن المقاومــة أثبتــت اليــوم أن »زمــن الصمــت ولــى والنــار ســنقابلها بنــار أشــد وأكبــر«، مضيفــًة 

»نحــن مــن ينهــي أي جولــة مقبلــة وليعلــم العــدو أن حديثنــا لــن يكــون إال بالبنــادق والراجمــات«.
 مــن جهتهــا أكــدت حركــة الجهــاد اإلســالمي فــي فلســطين  امــس األربعــاء، أن مــن حــق المقاومــة الفلســطينية التصــدي للعــدوان »اإلســرائيلي«، 

عندمــا تتكالــب القــوى الظالمــة إلضاعــة الحقــوق و تتآمــر علــى ظلــم شــعبنا.
وباركــت حركــة الجهــاد اإلســالمي فــي تصريــح صحفــي، رد المقاومــة الــذي أثلــج صــدور شــعوب األمــة وأعــاد لهــا الشــعور بالعــزة والفخــر رغــم 

الســقوط الخطيــر لحــكام االمــارات والبحريــن.
ــد األحــرار  ــى ي ــح الشــعب الفلســطيني عل ــن يحســم إال لصال ــن ينتهــي ول ــأن هــذا الصــراع ل ــة، أن رســالة المقاومــة واضحــة ب وأكــدت الحرك

ــد وليــس العبي
مــن جانــب اخــر وافقــت امــس  الذكــرى الـــ 38 لواحــدة مــن أقســى وأفظــع المجــازر التــي ارتكبــت بحــق الفلســطينيين، والتــي مــا زالــت مســتمرة 
بإجــرام االحتــالل وعنجهيتــه ومخططاتــه علــى الصُعــد كافــة، وســط دعــوات للمشــاركة فــي فعاليــات احتجاجيــة غاضبــة ورافضــة لالحتــالل ومنــددة 

بالتطبيــع فــي ذكــرى المجــزرة.
ــن الفلســطيني  ــم الالجئي ــة »لحــد«، مخي ــب اللبناني ــالل اإلســرائيلي وميليشــيا الكتائ ــوات االحت ــوم مــن عــام 1982، اقتحمــت ق ففــي هــذا الي
صبــرا وشــاتيال غــرب بيــروت وارتكبــت المجــازر المروعــة فــي المخيــم، لــم يمثــل العمــر أو النــوع أي فــارق، فالعجائــز والنســاء واألطفــال وحتــى الرضــع 

كانــوا ضحايــا اإلجــرام.

»النجباء«: الدول المطبعة ..تتمة
كالقاعــدة وداعــش لتضمــن االنشــغال عــن الكيــان الصهيونــي وممارســاته العدوانيــة وتعزيــز تفوقــه االســتراتيجي وتدميــر قــوى المقاومــة 
ــان  ــراق وســوريا ولبن ــي الع ــا حــدث بابشــع صــوره ف ــة وهــو م ــات العربي ــق المجتمع ــي، وتمزي ــان الصهيون االســالمية المجاهــدة ضــد مشــاريع الكي

ــا«. ــن وليبي واليم
وبينــت، أنــه »مــع كل المــرارة وااللــم الــذي يعتصــر نفــوس المجاهديــن األحــرار، لــم يزدهــم ذلــك المســعى الخبيــث اال اصــرارا علــى المقاومــة، 
فهــذه الشــراذم الحاكمــة لــن تهــزم او تقتــل روح المقاومــة وقواهــا المجاهــدة الخيــرة فتبقــى جــذوة الجهــاد والنضــال متقــدة ومتاججــة وتبقــى فلســطين 
جوهــر الجهــاد وســنامه والمســتقبل الــذي تتطلــع اليــه ارواح المجاهديــن وقلوبهــم، مصداقــا لقولــه ســبحانه وتعالــى الذيــن قــال لهــم النــاس ان النــاس 
قــد جمعــوا لكــم فاخشــوهم فزادهــم إيمانــا وقالــوا حســبنا اهلل ونعــم الوكيــل . فانقلبــوا بنعمــة مــن اهلل وفضــل لــم يمسســهم ســوء واتبعــوا رضــوان 

اهلل . واهلل ذو فضــل عظيــم( )آل عمــران(«.
بــدوره اتهــم رئيــس كتلــة بــدر النيابيــة حســن شــاكر الكعبي،امــس االربعــاء، رئيــس الــوزراء مصطفــى الكاظمــي باعــادة نظــام المحاصصــة الــى 

الواجهــة بعــد التعيينــات االخيــرة، مبينــا ان هنــاك بعــض األســماء مــن المعييــن الجــدد عليهــم ملفــات فســاد.
وقــال الكعبــي فــي تصريــح متلفــز تابعتــه /المعلومــة/ ان ” رئيــس الــوزراء مصطفــى الكاظمــي أعــاد نظــام المحاصصــة مــرة أخــرى والفتــح اكــد 

رفضــه “.
واضاف ان “هناك بعض األسماء من المعيين الجدد عليهم ملفات فساد وان الكاظمي خرق الدستور بتعيينه بعض الدرجات العليا”.

ــى  ــدأ المحاصصــة وعل ــل السياســية رفضــت مب ــب الكت ــات وان اغل ــك التعيين ــه موقــف حــازم مــن تل ــي ان “البرلمــان ســيكون ل واوضــح الكعب
ــك”. ــوزراء ذل ــس ال ــان وال يحــق لرئي ــة البرلم ــات الدرجــات الخاصــة مــن صالحي ــا ان “تعيين ــة”. مبين ــة الدول ــادة هيب الكاظمــي إع

واشار الكعبي الى ان ” الوضع الخدمي في محافظات الجنوب والوسط متردي جدا وعلى الكاظمي مساعدة تلك المحافظات “.
مــن جهتــه بيــن النائــب جــواد الموســوي، ان رئيــس الــوزراء مصطفــى الكاظمــي ســيواجه مصيــر رئيــس الــوزراء المســتقيل عــادل عبــد المهــدي 

بعودتــه للمحاصــة فــي توزيــع المناصــب.
وقــال الموســوي فــي تصريــح لـــ/ المعلومــة/، ان “التعيينــات االخيــرة الــذي اجراهــا الكاظمــي ضمــت شــخصيات حكوميــة ســابقة وهــذا االمــر يــدل 
علــى عــودة المحاصصــة”، الفتــا الــى ان “وجــود هــذه الشــخصيات يثيــر الشــكوك بعــدم نيــة الحكومــة باجــراء االنتخابــات المبكــرة، اضافــة الــى ان هــوالء 

الشــخوص تــم تعيينهــم الغــراض حزبيــة”.
واضــاف ان “الكاظمــي ســيواجه مصيــر عبــد المهــدي بعودتــه للمحاصصــة وقــد تكــون االطاحــة بــه اســرع”، مبينــا ان “تحالــف ســائرون لــن يقــف 

مكتــوف االيــدي وســيكون لــه موقــف يصــل لالطاحــة بالحكومــة وليــس االســتجواب”.
واعتبر النائب كاطع الركابي  بان تعيينات الكاظمي مخيبة المال الشعب العراقي.

ــوى  ــا بق ــي االوســاط السياســية بســبب ارتباطه ــارت جــدال واســعا ف ــى الكاظمــي اث ــوزراء مصطف ــس ال ــا رئي ــي اصدره ــات الت ــت التعيين وكان
ــى 2٥ ت ــية. انته ــزاب سياس واح

مــن جهتهــا كشــف تقريــر لصحيفــة واشــنطن بوســت ، امــس االربعــاء، أن اكثــر مــن 14 الــف عســكري مــن قدامــى المحاربيــن فــي الجيــش 
االمريكــي تقدمــوا بطلبــات التعويــض والرعايــة الصحيــة نتيجــة لتســممهم واصابتهــم باالمــراض مــن حفــر حــرق النفايــات فــي العــراق وافغانســتان 

عــدا الولئــك الذيــن تــم رفــض طلباتهــم .
وذكــر التقريــر الــذي ترجمتــه وكالــة /المعلومــة/ أن ” عــددا مــن المشــرعين فــي مجلــس النــواب والمحاربيــن القدمــاء باالضافــة الــى الممثــل 
االمريكــي الكوميــدي جــون ســتيورات اعلنــوا عــن تشــريع جديــد يقــدم الرعايــة للمحاربيــن القدامــى الذيــن أصيبــوا بمشــاكل صحيــة بعــد تعرضهــم 

لحفــر فــي الهــواء الطلــق تُســتخدم لحــرق القمامــة والنفايــات أثنــاء حــروب الواليــات المتحــدة فــي العــراق وافغانســتان “.
ــار الســيارات  ــك قطــع غي ــي ذل ــات ، بمــا ف ــة مــن النفاي ــات هائل ــراق وافغانســتان انتجــت كمي ــي الع ــات المتحــدة ف واضــاف أن ” حــروب الوالي
وبطاريــات الليثيــوم أيــون والمذيبــات واألطــراف المبتــورة، حيــث قــام المقاولــون األمريكيــون بــرش العناصــر بوقــود الطائــرات وأشــعلوا النــار فيهــا فــي 
مئــات مــن حفــر الحــرق فــي الهــواء الطلــق ، بعضهــا أكبــر مــن ملعــب لكــرة القــدم، فيمــا يقــول المدافعــون عــن المحاربيــن القدامــى إن “أفــراد الخدمــة 

الذيــن تعرضــوا للحفــر أصيبــوا بالســرطان وأمــراض الجهــاز التنفســي”.

نواب الشعب: مناورات ..تتمة
 فيهــا الجيــش مختلــف انــواع االســلحة والمعــدات االســتراتيجية المصنعــة محليــا كالغواصــات والطائــرات المســيرة والصواريــخ حيــث اختبــرت 

بنجــاح فــي ظــروف قتاليــة حقيقيــة.
ــاورات نفــذت وفــق االســتراتيجية العســكرية حيــث تــم خاللهــا تقويــم أحــدث المنجــزات علــى صعيــد القطــاع  واضــاف النــواب: إن هــذه المن

ــارى فــي القــوات المســلحة. ــى يــد الشــبان االيرانييــن الغي الصناعــي الدفاعــي التــي تحققــت وصنعــت عل
ــم  ــوات ت ــل الق ــة وســرعة التحــرك ونق ــة والقتالي ــة والعمالني ــدرات الهجومي ــال والق ــط بالقت ــى المرتبطــة ســواًء مايرتب ــع البن ــوا: إن جمي وتابع

ــاورات. ــي المن ــا مســبقًا ف اختبارهــا بنجــاح وبلغــت االهــداف المرســومة له
وأكد النواب ان االقتدار الدفاعي يصب لصالح السالم واالستقرار في غرب آسيا ورسالة المناورات تتمثل بالسالم واالستقرار الى الجوار.

وأعرب النواب عن تقديرهم ودعمهم للجيش بجميع قادته من ضباط وكوادر السيما القائد العام.

تسجيل 2981 اصابة ..تتمة
واضافــت، ان عــدد المتعافيــن مــن المــرض بلــغ لغايــة االن 3٥2019 فيمــا تــم خــالل الســاعات الـــ 24 الماضيــة تســجيل 179 حالــة وفــاة جديــدة ليرتفــع 

اجمالــي عــدد المتوفيــن الــى 23632 شــخصا.
واوضحــت بــان محافظــات طهــران ومازنــدران وكيــالن وقــم واصفهــان وخراســان رضــوي واذربيجــان شــرقي وكرمــان وخراســان شــمالي وســمنان 
ــل وبوشــهر  ــزكان واردبي ــارس ولرســتان وهرم ــرز وف ــي والب ــا محافظــات اذربيجــان غرب ــراء فيم ــة الحم ــي الحال ــي االن ف ــن ه ــزد وزنجــان وقزوي وي
وكرمانشــاه وكهكيلويــة وبويــر احمــد وخراســان جنوبــي وايــالم ومركــزي وجهارمحــال وبختيــاري وكلســتان وخوزســتان هــي االن فــي حالــة االنــذار.

طهران: اميركا ليست عضوا ..تتمة
 اجــراءات الحظــر القصــوى علــى بلدنــا. نحــن ملتزمــون بتعهداتنــا لكننــا فــي الوقــت ذاتــه اصبــح مــن غيــر الممكــن تقريبــا ان نســتفيد مــن حقوقنا 
الــواردة فــي االتفــاق النــووي، لــذا فقــد لجــات ايــران التخــاذ اجــراءات تعويضيــة )خفــض االلتزامــات وفقــا لمــا ورد فــي االتفــاق( لكنهــا فــي الوقــت ذاتــه 

مســتعدة للعــودة عنهــا فــي حــال تمكنــت مــن االســتفادة مــن حقوقهــا.
واكد بهاروند في جانب اخر من كلمته بانه على اوروبا االلتزام بتعهداتها بصورة كاملة ومؤثرة وفقا لما ورد في االتفاق النووي.

استمرار االحتجاجات ..تتمة
هــذا ومــازال الشــيخ زكزاكــي وزوجتــه رهــن الحبــس منــذ عــام 201٥ اثــر مهاجمــة الجيــش لحســينية زاريــا فــي كانــودا، واستشــهد حينهــا اكثــر مــن 
الفــي مواطــن شــيعي وجــرح المئــات. وبعــد ان كشــفت مجاميــع ومراصــد لحقــوق االنســان هــذه المجــازر، بــادر الجيــش لدفــن الضحايــا فــي مقابــر 

جماعيــة، فيمــا لــم تــدن اميــركا وال االتحــاد االوروبــي التــي تدعــي الدفــاع عــن حقــوق االنســان هــذه االعمــال الوحشــية الــى االن!

الرئيس روحاني: المطبعون
 اطلقت مزاعمها بتفعيل آلية الزناد وانتظرت شهرا لكنها لم تستطع حتى البدء باطالق هذه اآللية.

ونفــى رئيــس الجمهوريــة مــا ذكــره »ترامــب« قبــل يوميــن مــن أن النمــو االقتصــادي فــي ايــران خــالل االشــهر االخيــرة وصــل الــى ناقــص 2٥ 
، وقــال : ان نمــو االقتصــادات الغربيــة حاليــا بلــغ ناقــص 11 و12 و22 بالمئــة وربمــا اكثــر مــن ذلــك ، أمــا إيــران وفــي ظــل عــام قفــزة االنتــاج فانهــا تشــهد 
ــاح  حركــة ناشــطة فــي البنــى التحتيــة خاصــة فــي قطاعــات النفــط والغــاز والبتروكيماويــات والحديــد والطاقــة الكهربائيــة حيــث يتــم اســبوعيا افتت

مشــاريع كبيــرة فــي هــذا المجــال.
ــاع  ــة الدف ــن ملحم ــنوات م ــالل 8 س ــرب خ ــرق والغ ــي الش ــلحة ف ــواع األس ــدث أن ــدى ألح ــي تص ــعب االيران ــي ان الش ــس روحان ــد الرئي واك

.)1988-1980( المقــدس 
وحيــا ذكــرى 8 ســنوات مــن الدفــاع المقــدس، وقــال: تمكــن شــعبنا مــن الوقــوف فــي وجــه أحــدث أســلحة الشــرق والغــرب فــي 8 ســنوات مــن 

الدفــاع المقــدس.
ــوم أيضــا، يجــب أن  ــم، والي ــة الســالح فــي زمــن الحــرب، بــل ســاندوا المعتــدي والظال ــا أي دول ــم تعطن ــة بالقــول: ل واضــاف رئيــس الجمهوري

ــر والصمــود. ــق الصب ــن وطري ــل اهلل المتي نتشــبث بحب
وتعليقــا علــى اتفاقيــات التطبيــع االخيــرة مــع الكيــان الصهيونــي قــال الرئيــس روحانــي: أن حــكام بعــض دول المنطقــة ذات الصبغــة االســالمية، 
الديــن لهــم وال وفــاء، اليفهمــون احــكام الديــن وال كيفيــة تطبيقهــا، كمــا أنهــم تخلــو عــن عروبتهــم وخانــوا الشــعب العربــي الفلســطيني، فأيــن العروبــة.

واضــاف أن جرائــم الصهاينــة تتزايــد يوميــا فــي فلســطين، فكيــف يمــد هــؤالء الحــكام ايديهــم نحــو الكيــان الصهيونــي ويلوحــون باعطائــه موطــئ 
قــدم فــي المنطقــة، وبالتالــي فــأن هــذه الــدول تتحمــل العواقــب الوخيمــة لتصرفاتهــا التــي تتعــارض مــع أمــن المنطقــة.

يذكــر ان اإلمــارات والبحريــن وقعــوا فــي البيــت األبيــض مســاء الثالثــاء، علــى اتفــاق »التطبيــع األســرلة« مــع تــل أبيــب فــي واشــنطن، بحضــور 
الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب.

روسيا: ال احد يواكب..تتمة
 الترويكا االوروبية كررت موقفها السلبي تجاه »سناب باك« )آلية الزناد(. المفاوضات مازالت مستمرة.

وحــول النقــاط الرئيســية االربــع لنقاشــات مجلــس الحــكام حــول التحقــق مــن الصدقيــة فــي ايــران، كتــب يقــول: دعــم الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
الذريــة؛ دعــم االتفــاق النــووي الــذي يجــب الحفــاظ عليــه؛ ضــرورة عــودة ايــران للتنفيــذ الكامــل )لاللتزامــات(؛ االســف تجــاه موقــف اميــركا.

ووصــف الدبلوماســي الروســي اجــواء مجلــس الحــكام حــول محــاوالت اميــركا العــادة الحظــر االممــي ضــد ايــران كالتالــي: ان النقاشــات فــي 
مجلــس االمــن تؤكــد بانــه ال احــد ياخــذ علــى محمــل الجــد محــاوالت اميــركا المثيــرة للســخرية لاليحــاء بكونهــا مازالــت مشــاركة فــي االتفــاق النــووي. 

واشــنطن حرمــت نفســها مــن هــذه المكانــة حينمــا خرجــت مــن االتفــاق النــووي عــام 2018 . 

روسيا تدعم عضوية..تتمة
واكــد الجانبــان فــي اللقــاء وجــود ارضيــات مختلفــة لمشــاركة ايــران االكثــر فاعليــة فــي منظمــة شــنغهاي للتعــاون، واشــار الجانــب الروســي الــى 

موقــف موســكو الداعــم لعضويــة ايــران الدائمــة فــي المنظمــة.
وتباحث جاللي وحكيم اوف كذلك حول آفاق التعاون بين البلدين في ضوء رئاسة روسيا الحالية للمنظمة.

وتضــم منظمــة شــنغهاي للتعــاون فــي الوقــت الحاضــر روســيا والصيــن وكازاخســتان وقرغيزيــا وطاجيكســتان واوزبكســتان والهنــد وباكســتان 
بصفــة اعضــاء دائميــن فيمــا تشــارك دول ايــران وافغانســتان ومنغوليــا وبيالروســيا بصفــة اعضــاء مراقبيــن.

واليتي: فلسطين قضية..تتمة
وقــال الدكتــور واليتــي إن »فلســطين هــي القبلــة األولــى للمســلمين خــالل الســبعين ســنة الماضيــة، وهــي القضيــة الرئيســية والمحوريــة فــي 

العالــم اإلســالمي«.
وأشــار الــى أن أعــداء المقاومــة اإلســالمية فــي المنطقــة والعالــم، قامــوا علــى مــدى عقــود برســم وتنفيــذ ســيناريوهات مختلفــة مــن أجــل حمايــة 

مصالحهــم االســتكبارية واالســتعمارية.
واضــاف، إن تنفيــذ خطــة الشــرق األوســط الكبيــر والغــزو المباشــر للعــراق وأفغانســتان والحــرب والجريمــة ضــد لبنــان وغــزة وحــرف تيــار الصحــوة 
اإلســالمية  وتشــكيل واطــالق الجماعــات التكفيريــة وقتــل مئــات اآلالف مــن األبريــاء فــي المنطقــة مــن قبــل قتلــة بالوكالــة واالغتيــال الجبــان للقائــد 
الشــجاع لجبهــة المقاومــة الحــاج قاســم ســليماني وغيرهــا ، كانــت جــزءا مــن االســتراتيجيات والخطــط الخبيثــة لنظــام الهيمنــة فــي منطقــة غــرب 

آســيا مــن أجــل مواجهــة قيــم ومثــل اإلســالم.
ــل  ــة وجع ــًا مــن خريطــة المنطق ــة فلســطين تدريجي ــة إلزال ــا الماضي ــى مــدى الســبعين عامً ــدو عل ــل الع ــاك محــاوالت مــن قب ــع، كان هن وتاب
الكيــان المحتــل للقــدس محلهــا، كمــا أن االســتكبار بمؤامراتــه وخططــه المختلفــة يحــاول دائمــا اخــراج هــذه القضيــة الجوهريــة مــن األولويــة األولــى 

للعالــم اإلســالمي.
ــة الشــجاعة للشــعب الفلســطيني،  ــاد والمقاوم ــال، ان الجه ــة، قائ ــى مســتوى المنطق ــة عل ــرة خطــاب المقاوم ــى ثم ــي ال ــور واليت واشــار الدكت
أظهــرت بشــكل خــاص وبــارز آثــار هــذا الخطــاب علــى القضيــة الفلســطينية والمســار اإلعجــازي لالنتفاضــة بــدءاً مــن الحجــارة حتــى الصواريــخ، كمــا 
قــد قضــت مقاومــة غــزة علــى هيمنــة الكيــان الصهيونــي المزيفــة فــي حــروب االيــام الثمانيــة والـــ 22 والـــ٥1 واليوميــن غيــر المتكافئــة، لكــن الصهيونيــة 
العالميــة تســعى الــى االزالــة التامــة لفلســطين مــن العالــم اإلســالمي. كمــا ان صفقــة القــرن التــي هــي أســوء خطــة ألعــداء اإلســالم وتكملــة لخطــوات 
ــاع النفــاق عــن وجــه المطبعيــن والمســاومين االســتكباري، وكشــفت طبيعتهــم االســتعمارية الجديــدة امــام شــعوب المنطقــة  التســوية ، نزعــت قن

والعالــم.
وفــي جانــب آخــر مــن كلمتــه، خاطــب النخــب والعلمــاء، واعتبــر األوضــاع الهشــة جــداً والمتزعزعــة للكيــان الصهيونــي وحليفتــه المجرمــة أمريــكا، 
ــى الثقــة بالنفــس فــي مواجهــة  ــي، واســتمرار مقاومــة الشــباب الفلســطيني القائمــة عل ــة للرئيــس األمريكــي الحال وعــدم تحقــق الوعــود االنتخابي

االحتــالل، وعزلــة الكيــان الصهيونــي، وتغييــر موازيــن القــوى لصالــح الفلســطينيين، هــي »مــن بيــن آثــار وثمــار تيــار المقاومــة«.
هــذا وشــجب االجتمــاع الثالــث عشــر للمجلــس األعلــى للمجمــع العالمــي للصحــوة اإلســالمية فــي بيانــه الصــادر أمــس االربعــاء بشــدة التطبيــع 

االماراتــي البحرينــي مــع الكيــان الصهيونــي داعيــا المســلمين واالحــرار فــي العالــم الــى مقاطعــة الســلع والمؤسســات االمريكيــة والصهيونيــة.
ــوق الشــعب  ــة حق ــق كاف ــز لتحقي ــم االســالمي ونحــن نفتخــر ونعت ــي العال ــى ف ــة االول ــت القضي ــة الفلســطينية مازال ــان: ان القضي ــد البي واك

ــره. ــر مصي ــطيني  وتقري الفلس
ونــدد البيــان بشــدة بعمليــة التطبيــع الخيانيــة والمفاوضــات التســاومية  مــع الكيــان الصهيونــي  مشــددا علــى ان طريــق المقاومــة هــو الطريــق 

الوحيــد امــام الشــعب الفلســطيني.
       فيما يلي نص البيان:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

البيان النهائي الصادر عن اللقاء التشاوري الثالث عشر للمجلس األعلى لمؤتمر الصحوة اإلسالمية
ــة الصحــوة االســالمية  ــى لجمعي ــس األعل ــث عشــر للمجل ــاء الثال ــد اللق ــى ســيد الشــهداء انعق ــام الحــداد عل ــع أي ــًا م ــى وتزامن ــون اهلل تعال بع
بتشــكيل نــدوة عبــر الويــب، يــوم األربعــاء الماضــي بحضــور أكثــر مــن خمســين شــخصًا مــن العلمــاء، الفقهــاء، المفكريــن، النخــب ومثقفــي العالــم 

ــس الصحــوة اإلســالمية العالمــي. اإلســالمي بدعــوةٍ مــن مجل
ضمــن إبــداء الرضــا عــن اإلنجــازات التــي قامــت بهــا جبهــة المقاومــة اإلقليميــة وبااللتفــات الــى األوضــاع الراهنــة واألمــور الخطيــرة والمصيريــة 

التــي تواجــه العالــم االســالمي أكــد العلمــاء والمثقفــون الحاضــرون فــي هــذه النــدوة علــى األمــور التاليــة:
ــد  ــم اإلســالمي، لقــد قامــت الحــركات الفلســطينية بتبنــي نهــج التفــاوض أو المقاومــة لتحدي ــة األولــى فــي العال 1-  إّن فلســطين هــي القضي
مســتقبلها والحصــول علــى اســتقاللها ونيــل حقوقهــا وبذلــت الكثيــر مــن الجهــود خــالل 22 عامــًا. لــم يحصــل شــعب فلســطين علــى أيّ إنجــاٍز ملمــوس 
خــالل المفاوضــات الطويلــة ســوى نقــض العهــود، كســب النقــاط، إضاعــة الفرصــة وتوســعة بنــاء المســتوطنات وحمايــة االســتكبار العالمــي المطلــق 

للكيــان المحتــل فــي القــدس.
لكــن فــي العقــود األخيــرة ومــع تبنــي نهــج المقاومــة وعمــاًل بأحــكام القــرآن النورانيــة والتمســك بآيــة »فاســتقم كمــا أمــرت ومــن تــاب معــك« 
شــهدنا تغييــراتٍ عميقــة فــي المشــهد السياســي، األمنــي والنظامــي, ولــم يكــن هنــاك مــن خيــاٍر أمــام شــعب فلســطين المظلــوم لمقابــل الظلــم 
والعــدوان، التشــريد، الهجــرة القســرية، هــدم المنــازل، الدمــار، القتــل و...  ســوى الصــراع المعقــول والمنطقــي باعتبــاره الســبيل الوحيــد الباقــي وأفضــل 

أنــواع المقاومــة.
2- لألســف فإننــا خــالل األســابيع األخيــرة نشــهد تطبيــع العالقــات المهينــة واإلعــالن عنهــا بيــن دولتــي البحريــن واإلمــارات المتحــدة الرجعيتيــن 
والكيــان الصهيونــى الوهمــى. إّن اميــركا وبالتنســيق والضغــط مــن قبــل الصهيونيــة العالميــة تســعى لتحقيــق صفقــة القــرن. وتعــاون بعــض مشــيخات 
العــرب، االعتــراف الرســمي بانتقــال العاصمــة مــن تــل أبيــب إلــى أورشــيليم، ضــم هضبــة الجــوالن كجــزٍء مــن أراضــي الكيــان الصهيونــي بواســطة 

أمريــكا، إقامــة المؤتمــرات الدوليــة فــي البحريــن وأوروبــا وفــي النهايــة تطبيــع العالقــات بيــن الحــكام الرجعييــن جــزٌء مــن تحقيــق صفقــة القــرن.
إّن المجلــس األعلــى لمؤتمــر الصحــوة اإلســالمية الثالــث عشــر ضمــن إدانــة صفقــة القــرن والتطبيــع بيــن الــدول المعنيــة والكيــان الصهيونــي 
الغاصــب، يطلــب مــن جميــع الشــعوب  والفصائــل واألحــزاب والحــركات والــدول اإلســالمية ودعــاة الحريــة والعدالــة أن يســرعوا فــي مســاعدة الشــعب 
ــال  ــل األطف ــم، وقات ــب والظال ــان الغاص ــو الكي ــام بمح ــر الت ــق النص ــى يتحق ــطينية حت ــة الفلس ــم للقضي ــل الدع ــم كام ــوم بتقدي ــطيني المظل الفلس

الصهيونــي.
3- االنفعــال ونفــاق بعــض الحــكام المرتزقــة فــي تطبيــع العالقــات مــع الغــدة الســرطانية »إســرائيل« الغاصبــة، ال نتيجــة لهــا ســوى الحقــارة والــذل 
أمــام دعــاة الحريــة والشــعوب اليقظــة فــي العالــم، واالنهيــار والــزوال للحــكام الذيــن ربطــوا مســتقبلهم بخيــوط عنكبــوت الكيــان الصهيونــي كمــا فعــل 
أســالفهم الظالمــون. فــي المقابــل فــإّن ســبيل النجــاة والحريــة الوحيــد هــو المقاومــة والوقــوف بوجــه حــركات الكيــان الصهيونــي اإلســتبدادية، لكــن 
باالســتقامة واألمــل بتحقــق الوعــد اإللهــي واإلمــدادات الغيبيــة ،واآليــة الشــريفة  »ولينصــرّن اهلل مــن نصــره«، سنشــهد عمــا قريــب تحريــر القــدس 

الشــريف واســترجاع األرض مــن قبــل  أصحابهــا األصلييــن وزوال الكيــان المرفوض،الظالــم والمحتــل.
مــن المتيقــن أّن ثقــة الــدول االســالمية بخطــاب المقاومــة والقــدرات المعنويــة المقتبســة مــن الوعــود والســنن اإللهيــة الثابتــة حــوّل التهديــدات 
الــى فــرٍص اســتراتيجية للعالــم اإلســالمي، وبارتقــاء نهضــة الصحــوة اإلســالمية بــروح اإلعتمــاد علــى النفــس عــزة وشــرف المســلمين أوجــدت نموذجــًا 

جديــدًا مــن المقاومــة لباقــي األمــم.
ــٌة مــن  ــه وســلم جــزٌء مــن رُهــاب اإلســالم وزاوي ــى آل ــه وعل ــى اهلل علي ــرم صل ــاء العظــام الرســول األك ــاء واألولي ــى أشــرف األنبي     الجــرأة عل
اإلرهــاب الثقافــي، الدينــي والمذهبــي الصهيونــي العالمــي الــذي يعمــل عليــه أعــداء اإلســالم فــي األســابيع األخيــرة لــذا يجــب علــى جميــع المســلمين 
ودعــاة الحريــة فــي العالــم - خصوصــًا العلمــاء والمفكريــن فــي العالــم اإلســالمي - إدانــة هــذه الحــركات الســامة والمشــؤومة باالتحــاد والوفــاق والعلــم 
والبصيــرة والرؤيــة الدينيــة، والتحــرك الذكــي والمنســق بيــن مجموعــةٍ مــن أعلــى المســتويات الرســمية وكافــة فئــات المجتمعــات اإلســالمية واتخــاذ 

موقــفٍ علنــيٍّ وجــريٍء كــي ال يشــعر هــذا العــدو الذليــل بالمزيــد مــن القــوة ويســمح لنفســه بالتطــاول أكثــر، ويكــون بلســمًا لقلــوب مليــارات النــاس 
المنكســرة ودعــاة الحريــة حــول العالــم.

6- إّن توفــر شــعوب المنطقــة علــى قابليــات مكنونــة وفريــدة كالموقــع الجيواســتراتيجي للبــالد ااإلســالمية والمصــادر الدفينــة، والطاقــات الشــابة 
المتحمســة، الشــجاعة والمبدعــة وصانعــة المســتقبل، ومراكــز التطويــر العلمــي والفكــري، البنــى التحتيــة والموقــع الثقافــي المميــز، وإمكانيــة إقامــة 
عالقــاتٍ اســتراتيجية بيــن أجــزاء العالــم اإلســالمي فســح المجــال لمقاومــة أصحــاب الهيمنــة و التســلط، وســتكون ثمــرة االســتفادة مــن هــذا األمــر 

حاكميــة الشــعوب المســتضعفة وقدرتهــا علــى تقريــر مصيرهــا.
7- اآلن وبينمــا يبــذل أعــداء اإلســالم اللدوديــن كّل قدرتهــم وقوتهــم لحــرف واســتثمار شــعوب المنطقــة وقــد أجمعــوا أمرهــم علــى الباطــل فــي 
الظاهــر. بــات واضحــًا ومؤكــداً  لجميــع المســلمين ودعــاة الحريــة فــي العالــم وجــوب اســتغالل كل الطاقــات المذكــورة واتخــاذ المواقــف بشــكٍل صريــح، 
وتنفيــذ الخطــط واالقــدام علــى إهانــة األعــداء وعمالئهــم والحيلولــة دون زوال قبــح تطبيــع العالقــات مــع الكيــان الصهيونــي الغاصــب، وتطبيــق جميــع 
ــة.  ــع، منتوجــات ومصنوعــات الشــركات الصهيوأميريكي ــم بضائ ــي، تحري ــدو الصهيون ــع الع ــة والســرية م ــات العلني ــة العالق ــل قطــع كاف المســاعي مث
قطــع العالقــات الثقافيــة، االجتماعيــة والسياســية وتقييدهــا مــع الــدول الرجعيــة والخائنــة، خفــض مســتوى المناســبات الرســمية وغيــر الرســمية ،منــع 

التواصــل مــع الكيــان الصهيونــي، القيــام بالتظاهــرات والمســيرات ضــد التطبيــع والخيانــة.
ــكار الســامية  ــم االفتراضــي، واإلشــادة باألف ــي العال ــاءات ف ــل هــذه اللق ــد مث ــذ خطــة عق ــن لتنفي ــدوة ضمــن شــكر الحاضري ــة هــذه الن ــي نهاي ف
والعميقــة ودعــم آيــة اهلل خامنئــي (دام ظلــه الــوارف)، المرشــد األعلــى للثــورة اإلســالمية لوحــدة المســلمين واســتمرار خــط مقارعــة االســتكبار ودعــم 

المظلوميــن فــي العالــم، يتوجهــون بالشــكر والتقديــر لمســاعي مديــر عــام جمعيــة الصحــوة العالميــة، المراجــع، النخــب، العلمــاء والمفكريــن .

البحرين تشهد تظاهرات..تتمة
حيــث شــهدت مناطــق ســترة والديــه والســنابس وباربــار ونويــدرات والمعاميــر والمقشــع تظاهــرات ســلمية غاضبــة الــى جانــب قيــام المجاهديــن 

األحــرارا باحــراق العلميــن الصهيونــي واالميركــي، وغلــق الطرقــات باالطــارات المحترقــة.
كمــا تعالــت نــداءات وصيحــات التكبيــر مــن فــوق اســطح المنــازل والشــوارع والمســيرات تنطلــق فــي مختلــف مناطــق البحريــن، ورفعــت شــعارات: 
»اهلل اكبــر اهلل اكبــر اهلل اكبــر«، و«المــوت الســرائيل« و«المــوت للخونــة«، و«يســقط كل المطبعيــن«، و«التطبيــع خيانــة«، وشــعب البحريــن ســيقاوم 

الخونــة«، و«تعســًا للمتردديــن والمرجفيــن«.
وشــهدت مناطــق راس رمــان الفجــر، الســنابس وســماهيج وكربابــاد وأبــو صيبــع والشــاخورة، فعاليــات مشــابه علــى طــول الليلــة قبــل الماضيــة 

تنديــدًا بالخــذالن الخليفــي لقضيــة األمــة فلســطين وشــعبها.
ــا ان هنــاك قــوى صاعــدة تهــدد الوجــود  فــي هــذا االطــار قالــت المعارضــة البحرينيــة أن فشــل المخطــط الخليجــي فــي العــراق وســوريا، مبين

االميركــي فــي المنطقــة بشــكل حقيقــي.
وشــددت،  ان التطبيــع اصبــح ضــرورة اميركيــة لمواجهــة محــور المقاومــة وان بعــض الــدول العربيــة طبعــت عالقاتهــا مــع الكيــان الصهيونــي منــذ 

عشــرات الســنين.
ــراق  ــي الع ــة فشــلت ف ــدول الخليجي ــي الســابق وان مخططــات ال ــة كمــا ف ــى المنطق ــا عل ــى احــكام قبضته ــادرة عل ــر ق ــركا غي واضافــت: ان امي

وســوريا.
وفــي بيــان وقعــه 143 عالمــًا دينيــًا فــي البحريــن، اعلنــوا فيــه رفضهــم القاطــع لتطبيــع بالدهــم مــع كيــان العــدو الصهيونــي ومــا اقــدم عليــه آل خليفــة 

مــن خيانــة عظمــى للقضيــة الفلســطينية، مشــددين انهــم يقفــون مــع الشــعب الفلســطيني. هــذا نصه:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

والصالة والسالم على خير خلقه وخاتم رُسلِه محمَّدٍ وآله الطيبين الطاهرين
أما بعدُ: 

ــة، أن ال تطبيــع - بمختلــف أشــكالِه  ــدُ علــى أّن مــن متبنياتنــا الدينيــة، ومــن ثوابــت أمّتنــا اإلســالميّة والعربيّ فنحــن الموقعيــن أدنــاه نُؤّك
ومســتوياته- مــع الكيــان الصهيونــيّ الغاصــب، كمــا ونُؤّكــدُ علــى موقفِنــا الشــرعيِّ مــن القضيَّــة الفلســطينيَّة وحــقِّ الشــعب الفلســطينيِّ المظلــوم 
فــي اســترداد كامــل حقوقِــه وأراضيــه دون اســتثناء ، كمــا ونُؤّكــدُ علــى أنَّ القــدس أرضٌ إســالميٌَّة ال يجــوز تهويــدُ أيِّ شــبٍر منهــا، وأنَّ علــى األمَّــة 

اإلســالميّة بمختلــف أطيافهــا أن ال تُفــرَِّط فــي شــيٍء مــن هــذه الثوابــت.    
وال حول وال قوّة اال باهلل العليِّ العظيم وهو حسبُنا وِنعْمَ الوكيل

والحمد هلل ربِّ العالمين.
الثالثاء 26 محرم 1442هـ

الموافق 1٥ / 9/ 2020م
الموقعون:

1- السيد عبداهلل الغريفي 
2- الشيخ محمد صالح الربيعي 

3- الشيخ محمد صنقور 
4- الشيخ محمود العالي 
٥- السيد مجيد المشعل 

6- الشيخ علي فاضل الصددي
7- السيد سعيد الوداعي 

8- السيد محسن الغريفي
9- الشيخ فاضل الزاكي 

10- الشيخ جاسم الخياط 
11- السيد مجيد العلوي 

12- السيد محمد هادي الغريفي
13- الشيخ هاني البناء 

14- الشيخ محمد جواد الشهابي
1٥- الشيخ رائد الستري

16- الشيخ محمد الخرسي
17- السيد صادق المالكي

18- الشيخ علي أحمد رحمة 
19- الشيخ غازي السماك
20- الشيخ حمزة الديري
21- الشيخ منير معتوق

22- الشيخ عيسى المؤمن
23- الشيخ جعفر العالي

24- الشيخ سعيد العصفور
2٥- الشيخ محمد محسن العصفور

26- السيد محمود الوداعي
27- الشيخ علي حسن الشغل 

28- السيد أحمد البوري 
29- الشيخ حسن علي رضي 
30- السيد ياسين الموسوي 

31- الشيخ جعفر فرحان 
32- الشيخ جعفر علي الستري

33- الشيخ صادق القطان 
34- الشيخ حسين مال عطية

3٥- الشيخ صادق الدرازي

36- الشيخ محمد حسن الكراني
37- الشيخ محمد الصياد 

38- الشيخ عبدالنبي العصفور 
39- السيد هاني المعلم 

40- الشيخ محمود فتر 
41- الشيخ مسلم العرادي 

42- الشيخ سلمان علي العبيدان 
43- الشيخ جعفر الشهابي 
44- الشيخ علي عبدالنبي 

4٥- الشيخ باسم النكال 
46- الشيخ أيوب علي 

47- الشيخ عبداهلل عبدالنبي 
48- الشيخ باقر الحواج

49- السيد مرتضى الموسوي 
٥0- الشيخ مصطفى السرو

٥1- الشيخ عمار طريف 
٥2- الشيخ هاني البزاز 

٥3- الشيخ محمد عباس البوري
٥4- الشيخ عبدالحكيم العرادي
٥٥- السيد علي علوي الكراني 

٥6- الشيخ حسن البناء
٥7- الشيخ محمد جمعة آل خلف 

٥8- الشيخ حمزة الحواج 
٥9- الشيخ محمد باقر الشيخ 

60- الشيخ عبداهلل البناء 
61- الشيخ علي حبيب 

62- السيد حسن الغريفي 
63- الشيخ جاسم محمد حسن

64- الشيخ حسين الجزيري
6٥- الشيخ أحمد السهالوي

66- الشيخ ناظم التيتون 
67- الشيخ إبراهيم السندي

68- السيد عدنان الغريفي
69- الشيخ عبدالكريم الصددي

70- الشيخ حسين عالوي
71- الشيخ علي عبدالكريم البصري

72- الشيخ علي المتغوي 
73- الشيخ رضي القفاص
74- الشيخ علي حميدان

7٥- الشيخ محمد علي العصفور 
76- الشيخ ياسر الحمد 

77- السيد نسيم المحافظة
78- الشيخ علي الحجري

79- الشيخ يوسف الجمري
80- الشيخ مصطفى العلي 

81- الشيخ محمود مراد 
82- الشيخ محمد حسن الحلي 

83 - الشيخ جعفر مرهون. 
84 - الشيخ حسن هالل الزاكي. 

8٥ - الشيخ محمد رضا العالي. 
86 - الشيخ مجيد السهالوي. 

87 - الشيخ علي الجفيري. 
88 - الشيخ مفضل مال عيسى. 

89 - الشيخ ابراهيم المبارك.
90- الشيخ عقيل كاظم

91- الشيخ علي ناجي الهملي
92- الشيخ رضي مال خليل
93- السيد ابراهيم العلوي.

94-السيد مكي السيد جعفر الساري
9٥- السيد حسن البوري

96- السيد أحمد السيد علي الغريفي
97- السيد عبّاس القدمي

 98- الشيخ علي الشيخ 
99- الشيخ حسن العالي
100- الشيخ جميل العالي

101- الشيخ عبد العزيز جمعة
102- الشيخ صالح عبد العزيز العكري

103- الشيخ حسن القصاب
104- الشيخ حسين أديب. 

10٥- السيد أحمد السيد علي الدرازي. 
106-الشيخ عباس المبارك.

 107- الشيخ عبد علي العالي

108- الشيخ أحمد الزاكي
109- الشيخ عبد الزهراء الكربابادي

110- الشيخ محمود الصددي
111- الشيخ عبداهلل األسود

112- السيد صادق السيد علي الغريفي
113- الشيخ علي القرقور 

114- الشيخ رجائي البارباري
11٥- الشيخ علي سليم

116- السيد ميثم المحافظة
117- الشيخ عبدالحسين العكري

118- السيد محيي الدين المشعل
119- السيد عدنان علي البالدي
120- الشيخ علي حسن الصددي

121- الشيخ صادق العافية
122- الشيخ عبد الحسين العكري
123- الشيخ علي عبد اهلل البوري

124- الشيخ عبدالحسين ميرزا
12٥- الشيخ نذير الملك

126- الشيخ حسين مال اهلل
127- الشيخ سعيد السالطنة

128- الشيخ ابراهيم الصفا
129- الشيخ عقيل البناء

130-الشيخ محمد جعفر المعاميري
131- الشيخ يوسف الجردابي
132- الشيخ حسين أبو ديب

 -133الشيخ عباس عيد
134- الشيخ محمود العجيمي
13٥- الشيخ علي حسن سند

136- الشيخ إبراهيم حمزة
137- الشيخ عبدالحسين المبارك

138- الشيخ محمود النجار 
139- الشيخ عبدالزهراء المبشر 

140- الشيخ عباس الداري
141- الشيخ مالك درويش 

142- الشيخ علي مكي حبيب
143- الشيخ علي الجمري

وفــي العاصمــة البريطانيــة لنــدن فقــد شــهدت تظاهــرة حاشــدة ألنصــار القضيــة الفلســطينية، أمــام الســفارة البحرينيــة، للتعبيــر عــن 
رفضهــم التفــاق التطبيــع الــذي وقعتــه المنامــة وأبوظبــي مــع االحتــالل الصهيونــي، فــي واشــنطن مســاء الثالثــاء.

ورفــع المحتجــون الفتــات ترفــض التطبيــع مــع االحتــالل، والتنــازل عــن القــدس المحتلــة، مندديــن بولــي عهــد أبوظبــي، محمــد 
بــن زايــد، والعاهــل البحرينــي، حمــد بــن عيســى آل خليفــة.

وداس المحتجون صورا البن زايد، وآل خليفة، وشبهوهما بالحيوانات التي يقتادها الرئيس األميركي دونالد ترامب.
وكان من بين المحتجين بحرينيون قالوا إن النظام هناك ال يمثل الشعب البحريني الرافض للتطبيع.

وعبــر المحتجــون عــن رفضهــم للتطبيــع بحملهــم الفتــات كتــب عليهــا »التطبيــع خيانــة«، و«نرفــض الخنــوع والــذل واالستســالم 
إلمــالءات أمريــكا وبريطانيــا«.

ــة  ــا الذل ــات من ــب المتظاهــرون: »إســرائيل« غــدة ســرطانية يجــب أن تســتأصل، وسنســتأصلها، وهيه ــات أخــرى كت ــى الفت وعل
ــة. ــع عــار عليكــم وخيان التطبي

وتبــرأ المحتجــون مــن قــرار التطبيــع مــع االحتــالل، وعبــروا عــن ذلــك بالقــول: نحــن شــعب البحريــن بــكل أطيافــه، القــرار الرســمي 
بالتطبيــع ال يمثلنــا.


