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 بيان المثقفين العرب المؤيدين لالنتفاضة اإليرانية 

أعلن الموقعون  ودولة عربية دعمهم النتفاضة الشعب اإليراني.  12من الصحفيين والكتاب والمحللين من  127أعلن  

  ،ةيوالسعود  ،واليمن ،واألردن ،ولبنان  ،وسوريا ،والعراق ،والسودان ،ومصر ،وهم من دول فلسطين ،على هذا البيان

اللي ستنقذ في نفس الوقت شعب إيران وشعوب الشرق األوسط  أن اإلطاحة بنظام الم ،بحرينال و ،والجزائر ،والكويت

 . لديني تطرف اال ب مخالمن 

 

 د.محمد الموسوي 

 قسم الصحافة 

مع المقاومة اإليرانية لجنة التضامن العربي اإلسالمي   
 2022تشرين الثاني   /نوفمبر  28

 

 

 ن عليه: ان وقائمة الموقعيوفيما يلي نص البي

 

الجديدة  ة اإليرانيةثورلل دعماتّاب لين والكُن والمحلالصحافييبيان   

األوسط، ومؤثرة ومتأثرة به   الشرق منطقةفي كانت وال زالت إيران كدولة محورا رئيسيا وهاما في محيطها وخاصة 

واالقتصادي والثقافية  والسياسية  الجغرافية  العوامل  للكثير من  ونظرا  لحجمها  إالة وكذلك  البشري،  أن    تنوع مكونها 

؛ والماللي اآليل للسقوط( كانا سببا في بؤس الشعب اإليراني ودول  البائد  نظاميها السياسيين القمعيين نظامي )الشاه  

قة  ة عظيمة ال تزال ممتدة حتى اليوم، والحقبة الالحأسقطها الشعب بثوروشعوب المنطقة طيلة الحقبتين السابقة التي  

 اليوم إلستعادة بلده وثورته وقيمها. حتی   في الميادين الباقي، ة الشعب الثائرالتي سلبت ثور

وإننا إذ ندين النهج اإلجرامي الدموي للنظام اإليراني بحق الشعب اإليراني ودول وشعوب المنطقة التي يحتل أربعة  

ته الشعب  فيها؛ نحيي في الوقت ذا  األمن واإلستقراريُعد سببا رئيسيا لزعزعة  محطما إياها ومشردا ألهلها، كما  منها  

لكا مزيال  لثورته  وتجديده  وتضحياته  واحد  اإليراني  قلب  على  موحدا  والعقائدية  العرقية  واإلختالفات  الفوارق  فة 

 إسقاط النظام. نحو تحقيق هدف   وبکافة أعراقه ودياناته بكافة مكوناته نساء ورجاال وأطفاال   وصوت واحد متجها

ن إنن ثورة  ا  بأن  اللذخالصا وانعتاقا للشعب اإليراني ولدول وشعوب المتعتبر  رية  الشعب اإليراني الجاؤمن  ن  ينطقة 

نظام قيام  إيران  جديد    جمهوري  ينتظران  في  والمساواة  والعدل  والكرامة  والديمقراطية  الحرية  أساس  على  مبني 

والسالمو واألخوة  ح  الصداقة  على  الستار  وإسدال  الجوار،  ومجازر  مع  الدم  والظلمقبة  الجماعية  واإلستبداد    اإلبادة 
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الل  هذه  حتى  قائما  يزال  ال  الذي  الدموي  والقمع  والنهب  والحروب  والسلب  والفتن  الشوارع،  في  الثوار  مع  حظات 

عليه المجني  الدين  باسم  والعالم  بالمنطقة  اإلرهاب  ونشر  من   .الطائفية  فإننا    وانطالقا  هذا  دعمن  لننعإيماننا  ا  عن 

أي شعار يخرج عن  أن ، ونعتبر من الوجودنظام الماللي   سقاط وإزالة إ ب ُمطالبنا مع ثورة الشعب اإليراني الوتضامن 

  هالقلم ودور  بأهمية عليه فلننهض إنطالقا من إيماننا؛ ووبقائهالماللي  مع مصالح نظام    هو إنسجام وتماشيهذا الواقع  

 ة. اريجاللشعب االيراني اثورة ل دعمنا  نعلنل  باطلالحق والفي الصراع التاريخي بين 

نعلن   فإننا  أعاله  سبق  لما  البيان  واستنادا  هذا  خالل  ألهداف    عن من  اإلسالميدعمنا  العربي  التضامن  مع    لجنة 

منظيراناإلمقاومة  ال األساسي  محورها  التي  المقاومة  تلك  اإليراني  الشعب  وثورة  خلق  ية  مجاهدي  نعلن  و ،  مة 

اإليوشرح    حتوضي لاستعدادنا   الشعب  وتطلعات  وشعارات  والترويجأهداف  ف  راني  الوقت  هيلها،  أهداف  ذاته    في 

 وتطلعات جميع شعوب الشرق األوسط المحرومة. 

التاريخي منذ    نحن نعرف جيدا حرکة  بلدهم    57مجاهدي خلق ودورها  عاماً ونضاالتها من أجل إقرار الحرية في 

وانهم العرب في المنطقة، ونقدّر  األخّوة والصداقة مع الجيران خاصة مع إخ أواصر  ترسيخ  ودأبهم في العمل من أجل  

 إسقاط نظام واليةنحو    باالنتفاضة الجارية لها وشبکاتها داخل إيران في التقدّم   التابعة  دور المنظمة ووحدات المقاومة

 تنا.  ي منطقجديدة ستکون دعامة استقرار وأمن ف ديمقراطية  الفقيه وإقرار جمهورية 

 :الموقعون
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  العراقمن  محلل سياسي  األبيض  احمد  .2
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  العراقمن   صحفيشاعر و  حامد المحمدي الدليمي  .25

 دية سعو المن  باحث استراتيجي   حسن الشهري   .26
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

BP 142, Conflans Ste. Honorine 78700 -France 

Email: presscaisir@gmail.com 

Fax: 0033176240824 

 

  كاتب من السعودية  د ي الوحم خالد .32

  رياسو من  صحفي   عبد الحميد سميسم  خالد .33

    من العراق وصحفية واعالمية  اديبة محمد نادر  ذكرى .34

   من األردن   صحفيو  كاتب رجاء طلب  .35

  العراقمن  يه  لعراقو رئيس حزمه الوطنيه االكاتب  رضا علي حسين الرضا  .36

  اسوريي من اقتصادي واستاد جامع احث ب عامر  رفعت .37

  سوريامن  صحفي مدير وكالة داماس بوست  الخطيب رياض .38

  لبنان ة من كاتب ياسين   ريم .39

  العراقة من  شؤون الدوليالفي  بيروخ كاتب سالم الدليمي  .40

  مصرمن   إعالمية وكاتبة جعّارة  سحر .41

  فلسطين ن مالصباح  صحيفة  رئيس تحرير       القدوه  سر .42

  العراقمن   ةكاتب الجاف   سركول .43

 الجزائر  ة منكاتب سعاد عزيز   .44

 مصرمن األمه موقع مدير تحرير   حسين زعقوق سمير .45

  لبنان ة من  كاتب     سوسن مهنا  .46

   من األردن  كاتب و صحفي    الجوهري  شاكر .47

   السودان من مذيع قناة البلد    محمد   شعراوي  .48

    العراق ة من  كاتب شيماء رافع العيثاوي .49

     اليمن من  ير سابق آكادمي وز صالح حسن سميع  .50

  اليمن من   صحفي الجريبي  صدام  .51

  اليمن  منمدير قناة سهيل الفضائية  ة الدين حمز صالح  .52

   من سوريا يراني كاتب وباحث مختص في الشأن اإل عبدالرحمن قدور  ضياء .53

  لبنان من   يةلدولخبير في الشؤون ا  طارق زياد وهبي    .54

  العراقمن   ي للحقوق والحرياتلعراقمدير المرصد اال الخزاعي  عادل  .55

 من سوريا   صحفي وناشط في قضايا حقوق االنسان الزرزور عبدالرزاق  .56

 مصرمن  ی الجمهور المصرصحيفة  ريتحر سيرئ مطاوع  عبدالرشيد  .57

 فلسطين  من كاتبو  صحفي عبدالسالم عقل  .58

  اليمن  من االصالح نت  موقع مدير تحرير  المنيفي    عبدهللا .59

  اليمنمن   محلل سياسي عبدالملك اليوسفي  .60

  بنانمن ل الحقيقه  مدير موقع و  صحفي بدارين  عدنان  .61

  سورياست من  كاتب ومؤلف وسناري رجب   عصام .62

  العراقمن  كاتب الكاش   علي .63

   ي من سوريا وحقوق  صحفي  تباب  علي .64

  العراق من  رئيس تحرير صحيفة يورو تايمزوالسويد  في رئيس اتحاد الصحفيين العرب  جابريالعلي   .65

  لعراق من  كاتب وصحفي  صراف ال  علي .66

  العراقمن   صحفي كليدار العلي   .67

  لبنانمن   صحفي ن ينصر الد یعل .68

  سوريامن صحفي وناشط حقوقي وكاتب    جلو  عمار .69

    الرئيسة السابقة لجمعية الصحفيين البحرينية إعالمية وكاتبة و احمد   عهديه  .70

  العراقمن   خبير في الشأن السياسي القلمجي   عوني .71

  لبنانمن ة كاتب غيداء العالم   .72

 مصر من   كاتبه ومحلله سياسية بدوي  فابيوال .73

  سوريامن  كاتب   ةسارفائز .74

  سورياناشطة سياسية من و ة شاعر عبدالفتاح   فطوم .75

  اليمنمن     صحفي سيف التميمي   ادؤف .76

        من اليمن  محلل سياسي المجيدي   فيصل .77

 من الكويت  دسمان نيوزموقع  لتنفيذي رئيس وإعالمي   فيصل خليفه الصواغ .78

  العراقمن  محلل سياسي  قحطان الخفاجي  .79

  العراقمن نيوز  العدل   موقع مدير تحرير  الحساني كامل .80

   صحفية من سوريا   المار اركندي   .81

  اليمن من   صحفي محروس   مجدي  .82

  مصر من صحفي وكاتب  ابو سبحة  محمد  .83



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

BP 142, Conflans Ste. Honorine 78700 -France 

Email: presscaisir@gmail.com 

Fax: 0033176240824 

 

 فلسطين  من   محلل سياسي كاتب و التميمي محمد اسعد بيوض   .84

  العراق  من   سياسيباحث   البياتياألفندي  محمد  .85

  العراق  من محلل سياسي   الخطاب محمد  .86

  اليمن  مننائب مدير قناة رشد الفضائية  السمان  محمد  .87

  لبنان منمحلل سياسي  الالذقي  محمد  .88

 مصر من  ة يالجمهور دة يجر ريتحر ريمد المطيري  محمد  .89

  العراقومحلل سياسي من  كاتب محمد الموسوي  .90

   در يونسكو   اليمنوسفير  كاتب محمد جميح  .91

  اليمنمن   وكيل وزارة االعالم و اكاديمي  حسن قيزان   محمد  .92

  العراق من  كاتب مياحي المحمد حسين  .93

 مصر  من صحفي ورئيس تحرير أصوات عربية  وكاتب  رشاد  محمد  .94

  اليمنمن   كاتبمحمد عبدهللا القادري  .95

   ن من اليم اعالمي  عبدهللا الكميم   محمد  .96

   الشروق المصري  رئيس تحرير موقع     نصار محمد  .97

  اليمنمن   رئيس تحرير اليقين األخباري يحيي الفقية  محمد  .98

  العراق  من األخبارية مدير عام وكالة حمواربي  محمود الجاف   .99

   وريامن س رساله بوست موقع مدير  محمود سليمان   .100

 مصر   مناراده الجيل و الوادي موقع  مدير  محمود نفادي  .101

   من األردن  كاتب وباحث ومحلل سياسي   مروان شحاذة  .102

      ن نالب من مديرة تحرير موقع التحريمريم مجدولين اللحام   .103

   من سوريارئيس تحرير مجلة بركان الثورة  مصطفى الفرحات   .104

   من سورياباحث في الشأن اإليراني   النعيمي  مصطفي  .105

 مصر  من   قاهره فيالدولية الزمان   مكتب صحيفة مدير  عماره   مصطفي  .106

   السابق السوري مسؤول الثقافة واالعالم   مططفي عبدالقادر .107

        من سورياكاتب  معين هزاع   .108

 مصر  من  كاتب ممدوح ناصر   .109

  مصر منكاتبة وشاعرة  منى حلمي   .110

  العراقة من  كاتب منى سالم الجبوري   .111

   الصحفي المختص في الشان االيراني  شريفي  موسى  .112

  العراق من  كاتب مؤيد النجار .113

  سوريا  من كاتبة قباني   ميساء .114

  سوريا  من الكاتب والمترجم واألكاديمي سطوف  شيلمي .115

  العراق من  محلل سياسي   ناجح الميزان   .116

  اردن من  صحفي   نادر الكساسبة  .117

       من اليمن اعالمي و محلل سياسي   الشليلي  ناصر .118

   من األردن محلل سياسي  نبيل العتوم .119

  العراقمن   صحفيو  كاتب  نزار جاف  .120

  األردن  من كاتب  العمري   نصير .121

  مصرمن  كاتب و مؤلف  هاني نسيره  .122

 ة الصحفيين المصري ةصحفية بنقاب منصور   هبة .123

  العراق  منكاتبة سياسية  والء السامرايي  .124

  العراقمن   األخبارية رئيس تحرير وكالة حمواربي  العاني  والء  .125

  العراقخبير الشؤون األمنية والعسكرية من   وليد الراوي  .126

    ي يمنمستشار وزير الدفاع الو  ناطق اعالمي  يحيي ابوحاتم .127

 


