ماذا لو تكررت تجربة الشيخ النمر؟!
رئيس التحرير

مــاذا فعــل ســاحة آيــة اهلل الشــيخ نمــر النمــر ،حتــى
يكســب كل هــذا التضامــن مــع قضيتــه يف شــتى أنحــاء العــامل،
فض ـ ً
ا عــن بالدنــا االســامية؟ انــه طالــب بالتغيــر ،ولكــن
أي تغيــر...؟ هــل هــو إصالحــات سياســية ،أو دســتورية،
ّ
او االطاحــة بالنظــام الســعودي فقــط؟ انــه كان ينشــد التغيــر
احلقيقــي الــذي يــأيت عــى أســس الفســاد واالنحــراف يف
املجتمــع والدولــة ،ففــي غيــاب الكرامــة واحلريــة والعــدل
والقيــم ،ال فائــدة مــن أي تغيــر أو إصــاح مهــا اتفقــت
عليــه االطــراف املعنيــة و أويت مــن القــوة وفــرص النجــاح.
إن كلــات الشــهيد النمــر يف طريــق هــذا النــوع مــن
التغيــر ،هــي التــي فضحــت نظــام آل ســعود أمــام العــامل،
كــا تفضــح ســائر االنظمــة املشــاهبة يف عاملنــا االســامي،
ألن احلاكــم الــذي يصنــع لنفســه الرشعيــة والــوالء
باملــال والتضليــل واخلديعــة ،فانــه بحاجــة اىل
يقــوض بنيانــه مــن الداخــل ،وهــو غــر
ســاح ّ
الســاح الــذي يعرفــه ويدمــن اســتخدامه للقمــع
وتصفيــة اخلصــوم ،إنــا بســاح مــن نــوع آخــر؛
وهــو «ســاح الكلمــة» التــي قــال عنهــا الشــهيد
الســعيد بأهنــا «أقــوى مــن أزيــز الرصــاص» ،لــذا
وجدنــا كلــات الشــهيد النمــر عــن الكرامــة واحلريــة
والقيــم االنســانية ،تلقــى تأييــد ًا مــن السياســيني يف
العــامل ومــن وســائل االعــام ومــن املنظــات الدوليــة
والشــخصيات العامليــة .وألن هــذا هــو ســاحه الوحيــد،
فقــد قــرأت بعــض االطــراف الدوليــة ابعــاده ونتائجــه
املســتقبلية ،وان مــن شــأنه أن يســتحيل قنبلــة موقوتــة حتــت
عــرش آل ســعود يف حــال تنفيذهــم حكــم اإلعــدام ،أو «اهنــا
تســبب يف زعزعــة االســتقرار يف البــاد واملنطقــة ،»...أو مــا
شــابه ذلــك ،فهــل وعينــا نحــن ايضــ ًا...؟!
إن الشــهيد النمــر يمثــل امتــداد ًا لتجــارب «ســاح
الكلمــة» التــي أطاحــت بحــكام طغــاة مل يكــن أحــد ليتصــور
أهنــم يتحولــون يومــ ًا اىل جــرذان هاربــة ،مثــل شــاه ايــران
وصــدام العــراق ،فالتغيــر الــذي حصــل يف ايــران ،مل يكــن
لينجــح ويصــل اىل هــذه املرحلــة التــي نراهــا ،لــوال بطــوالت
وتضحيــات علــاء ديــن ومفكريــن ومصلحــن ،بــدء ًا بالســيد
حســن املــدرس وخطاباتــه الالهبــة يف أول برملــان ايــراين
مطلــع القــرن املــايض ،ثــم الشــيخ فضــل اهلل النــوري الــذي
أعــدم ظلـ ًا يف الفــرة ذاهتــا التــي عرفــت بـ «ثــورة الدســتور»،
بتهمــة العــداء لـــ «الديمقراطيــة»! ثــم ظهــر الشــيخ نــواب

صفــوي ،ومــن بعــده الشــيخ مرتــى مطهــري وآخريــن،
كلهــم قتلــوا صــر ًا أو غيلــة دون كلمــة احلــق ،فتحولــوا اىل
فنــارات مضيئــة لألجيــال ومــا يزالــون .ويف العــراق شــهدنا
كيــف بــرز أمثــال املرجــع الدينــي الســيد حممــد باقــر الصــدر
ومــن بعــده آيــة اهلل الســيد حســن الشــرازي ،ثــم ظهــر آيــة
اهلل الســيد حممــد صــادق الصــدر ،ليحملــوا هــذا الســاح
«الكلمــة» بوجــه الســلطان اجلائــر ،فجــاءت النتيجــة بعــد
حــن ،وكــا قيــل« :بقــدر أهــل العــزم تــأيت العزائــم» .فكلــا
كان محلــة هــذا الســاح أكثــر يف الســاحة ،وكثــر الصادحــون
بالكلمــة الصاعقــة ،كلــا كانــت النتائــج أرسع وأكــر،
والتأثــر اكثــر عمقــ ًا يف النفــوس والواقــع.
كان فيــا مــى ،عــى الشــعوب ان تبقــى عقــود ًا مــن
الزمــن تتجــرع احلرمــان والقمــع والتنكيــل وخمتلــف اشــكال
اإلذالل ،حتــى يق ّيــض اهلل – تعــاىل -االســباب لتغيــر
الواقــع الفاســد .فهــل جيــب أن نعــود اىل الــوراء يف
جتــارب تلــك احلقــب املاضيــة؟ أم نســتفيد مــن
الفــرص املتاحــة والتطــورات التــي شــهدها العــامل
يف الفكــر والثقافــة والسياســة واالقتصــاد؟
إن تكــرار جتربــة الشــهيد النمــر ،يفيدنــا يف
أمريــن مهمــن ،ربــا مــن مجلــة أمــور:
االمــر األول :عــى صعيــد القاعــدة
اجلامهرييــة .فــان الشــجاعة بســاح الكلمــة ،مــن
شــأنه توفــر القــدر األكــر مــن الدمــاء واملعانــاة املـ ّـرة
التــي تعيشــها الشــعوب ،وهــذا بــدوره خيلــق الديناميكيــة
يف حركــة التغيــر ،وحيقــق التكامليــة بــن املجتمــع وقيادتــه،
وبــن اجلامهــر والطليعــة املؤمنــة واملتصديــة .ومعــروف
أن النــاس بحاجــة اىل مــن يتكلــم و ُيفتــي ويطــرح االفــكار
األصيلــة لتســر خلفــه.
االمــر الثــاين :وهــو عــى صعيــد الســاحة السياســية.
فــاذا كان هــذا الســاح يســتهدف رأس احلاكــم والبنيــة
الديكتاتوريــة لــه ،فــان مــن املســتحيل أن يقــدر أحــد عــى
مواجهــة هــذا الســاح والتغلــب عليــه او انتزاعــه .هــذه
احلقيقــة أكدهــا الشــهيد النمــر ،قبــل استشــهاده بســنوات،
يقــر هبــذه احلقيقــة،
واليــوم نــرى كيــف أن العــامل بــأرسه ّ
ويعطــي احلــق للشــيخ النمــر ،و يديــن النظــام الســعودي.
وأخــر ًا؛ فــان هــذه التجربــة احلضاريــة العظيمــة ،مــن
شــأهنا اليــوم ان تشــق طريقـ ًا جديــد ًا يف عــامل الفكــر والثقافــة
وتقلــب املوازيــن أمــام منطــق القــوة والعنــف واالرهــاب.
إهنــا رســالة مــن الشــهيد النمــر؛ رســالة الكرامــة االنســانية،
ـب أو ألقــى الســمع وهــو شــهيد}.
{ملــن كان لــه قلـ ٌ

بصائــر

بصائــر

ما هي مسؤوليتنا في
مدرسة شهيد الكرامة؟

ّ
إن شيخنا
الفقيه المجاهد
آية الله النمر،
من سادة
شهداء وطنه،
فهو يقول وبكل
وضوح رؤية« :أنا
الشهيد التالي»
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قــال النبــي األكــرم ،صلــى اللــه عليــه
وآله":أفضــل اجلهــاد كلمــة حــق بــن يــدي
ســلطان جائــر" .وروي عنــه ،صلــى اللــه
عليــه وآلــه« :ســيد الشــهداء حمــزة ورجــل
قــام إلــى إمــام جائــر فأمــره ونهــاه....
فقتلــه» .ملــاذا هــذا اإلنســان يصبــح ســيد
الشــهداء ،فللشــهداء فضــل عنــد اللــه
عظيــم ،بأنّهــم ال ميوتــون ،نعــم كل نفــس
ذائقــة املــوت ،فإ ّنــه يقتــل وينتقــل مــن حيــاة
ألخــرى ،ويبقــى فــي حيــاة دائمــة إلــى أنْ
يبعــث اللــه النــاس جميعــ ًا ليــوم اجلمــع
املشــهود .لكــن بــن الشــهداء أيضــ ًا
تفاضــل ،العالِــم الشــهيد يختلــف عــن
الشــهيد غيــر العالــم ،ألنّ النبــي ،صلــى اللــه
عليــه وآلــه ،يقــول« :مــداد العلمــاء أفضــل
مــن دمــاء الشــهداء» ،فلــو كان كذلــك فمــا
بالــك نــدم العالِــم الشــهيد ،فحتمــا أن لــه
منزلــة خاصــة عنــد اللــه تعالــى ،فهــو شــهيد
فــي ســبيل اللــه ،بــل يجمــع خصلتــن،
قلمــه وعلمــه يدافــع عــن الديــن واحلقــوق
والعــدل ،وبدمــه يرقــى إلــى أعلــى عليــن
فــي ســبيل اللــه أيضــ ًا فــي الدفــاع عــن
|ﻋﺪد ﺧﺎص| رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎ  ١٤٣٧ﻫـ

الديــن .ولكــن الشــهيد عــادة ّإنــا يستشــهد
بعدمــا يتحــدى ويواجــه األعــداء فــي ســاحة
النــزال فيحمــل الســاح ويحــارب ف ُيقتــل،
بينمــا عالــم يقــوم بوجــه حاكــم جائــر ،يأمــره
وينهــاه ،فيقتلــه ذلــك الظالــم ،مــن دون أنْ
يحمــل هــذا العالــم الســاح أو يدعــو إلــى
حمــل الســاح ،فهــذا أشــد ظالمــه مــن ذلــك
الشــهيد بالرغــم مــن أنّهمــا كالهمــا عنــد الله
مستبشــران فرحــان ولكــنّ أحدهمــا أفضــل
مــن اآلخــر ،ولذلــك يقــول نبينــا األكــرم،
صلــى اللــه عليــه وآلــه ،إنّ ســيد الشــهداء
عمــه ،الــذي استشــهد فــي ُأ ُحــد ،ورجــل
قــام إلــى حاكــم جائــر بيــده الســلطة ،فأمــره
باملعــروف و نهــاه عــن املنكــر ،فقتلــه ذلــك
احلاكــم اجلائــر ،فــإنّ هــذا املقتــول يصبــح
أيضـ ًا ســيد الشــهداء ،ولــذا فــإنّ شــيخنا
وفقيدنــا الفقيــه العالــم واملجاهــد العامــل آية
اللــه النمــر هــو بــإذن اللــه من ســادة شــهداء
وطنــه ،أل ّنــه دفــع دمــه ثمنـ ًا لكلمتــه الصادقــة
بوجــه الســلطان اجلائــر ،فأمــره باملعــروف
ونهــاه عــن املنكــر ولــم تأخــذه فــي اللــه لومــه
الئــم ،وقــد كان يقــول وبــكل وضــوح رؤيــة:
«أنــا الشــهيد التالــي» ،وإنّهــم حينمــا طلبــوا
منــه أنْ يقــول أو يعلــن ويبــدي ويكتــب
كلمــة اعتــذار أو طلــب لعفــو واســترحام مــن
الســلطة اجلائــرة قــال لهــم« :ذاك الســيف
وهــذه رقبتــي» ،هــذه خصلــة تعلمهــا مــن
أبــي الفضــل العبــاس ،ســام اللــه عليــه،
حينمــا رفــض أمــان الشــمر لــه ،فكانــت لــه
فرصــة للنجــاة بحياتــه لكنــه كأخيــه الســبط
الشــهيد لــم يؤ ِثــر احليــاة الذليلــة علــى املــوت
بكرامــة.
حتــى استشــهد فــي ســبيل اللــه فأعطاه
اللــه تلــك املنزلــة املعروفــة التــي تعرفونهــا،
وأنــا شــخصي ًا أقــول بالنســبة إلــى الشــهيد
الشــيخ النمــر رضــوان اللــه عليــه الــذي
أعرفــه معرفــة مباشــرة منــذ أكثــر مــن
 35ســنة ،هــذا القائــد والرمــز واإلنســان
الرســالي ،لــم يفكــر يومـ ًا مــا أنْ يعيــش مــن
أجــل الدنيــا ،كان زاهــد ًا عابــد ًا تقي ـ ًا ورع ـ ًا

ال تأخــذه فــي اللــه لومــه الئــم ،ولذلــك حينمــا
استشــهد هــز نبــأ جرميــة قتلــه األحــرار
واملنصفــن فــي جميــع أنحــاء العالــم،
وألنّــه «مــا كان للــه ينمــو» ،فــإنّ مواقفــه
وكلماتــه الصادعــة باحلــق فــي وجــه الظلــم
والباطــل شــاعت وانتشــرت وســمع بهــا كل
العالــم ،ومثلمــا جنــده فــي بالدنــا مــن عظيــم
توجــه النــاس إليــه بــكل الوســائل والطــرق
إعالميــ ًا وشــعبي ًا وسياســي ًا ،وكذلــك فــي
العالــم اإلســامي الواســع وفــي العالــم
الغربــي .كل العالــم بأجمعــه يشــير إليــه
بأنّــه ُظلِــم ،وأنّــه شــهيد الكرامــة والكلمــة
الصادقــة وأنــه كان شــجاع ًا أبيــ ًا .إنّ أيــة
اللــه الشــهيد النمــر رضــوان اللــه عليــه قــد
أدى رســالته ومســؤوليته ونــال فــي ســبيل
ذلــك وســام الشــهادة ،وذهــب الــى ربــه
راضيــ ًا مرضيــ ًا.
دعونــا نتدبــر فــي كتــاب اللــه املجيــد
ونســتنطق بعــض آياتــه الكرميــة فــي
ســورة آل عمــران حيــث يقــول ربنــا تعالــى:

إل ْخ َو ِ ِ
{ا َّل ِذيـ َن َقا ُلــوا ِ
ـو َأ َطاعُو َنــا َمــا
ـم َو َق َعــدُ وا َلـ ْ
انـ ْ
ُقتِ ُلــوا} ،ســورة آل عمــران ،168 :تــرى هــل

أنّ الذيــن تشــبثوا باحليــاة عاشــوا طويـ ًا؟
أم هــل بقــوا خالديــن؟ ألــم يدركهــم املــوت
ولــو كانــوا فــي بــروج مشــيدة؟ أنــت تفــر
مــن املــوت وهــو معــك كظلــك ال تعلــم فــي أي
حلظــة وأي مــكان وأي عمــر يأخــذك .أمــا
هــذا الــذي اختــار الشــهادة واملــوت بعــز
وكرامــة فــإنّ اللــه ربنــا تعالــى يقــول عنــه:

{والَ َت َْســ َب َّن ا َّل ِذيــ َن ُقتِ ُلــو ْا ِف َســبِ ِ
يل اللَِّ َأ ْم َواتًــا
َ
ــل َأحيــاء ِ
ِ
ْ
ــم ُي ْرزَ ُق َ
ــون} ،ســورة آل
ب
ر
ع
َب
نــدَ
َْ
َ ِّ ْ

عمــران ،169 :نحــن نــرى الشــهيد وامليــت
حالــة جســدية ماديــة واحــدة فــي الظاهــر،
وكالهمــا فــي القبــر ،ولكــن الشــهداء
«أحيــاء» ،ومــا معنــى ذلــك؟ هــل هــذه احليــاة
فقــط أنْ اســمهم وذكرهــم حــي ،فاللــه
تعالــى يقــول{ :عنــد رهبــم يرزقون}،معنــى
هــذا أنّهــا حيــاة حقيقــة ،ولــو كشــف لنــا
الغطــاء ورأينــا احليــاة األخــرى ملــا متنــى
أحــد مــن العالــم إ ّال أنّ يستشــهد ،فيعيــش

مرافق ـ ًا مــع األنبيــاء والصديقــن والشــهداء
والصاحلــن.
وعــاش ومضــى الشــهيد النمــر علــى
خــط هــذه املدرســة ونحــن نفتخــر بــه ،وقــد
قلنــا مــن قبــل للطغــاة الذيــن حكمــوا بقتــل
شــهيدنا الكبيــر ونفــذوا جرميتهــم النكــراء،
لــم ولــن تخيفونــا باملــوت وبســيفكم ســيف
اجلاهليــة ،فالقتــل لنــا عــاده وكرامتنــا مــن
اللــه الشــهادة ،ال نخشــاها بــل نســتعد
لهــا و نفــرح بهــا ألنّنــا نؤمــن بهــا وبوعــد
ِ
ــم اللَُّ ِمــن
ــا آت ُ
َاه ُ
اللــه للشــهداءَ { ،ف ِرحــنَ بِ َ
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 ،170-171نحــن ديننــا ومذهبنــا وتاريخنــا
ملــيء بالدمــاء الزكيــة ،هكــذا قــال أميــر
املؤمنــن ،عليــه الســام ،بكلمتــه اخلالــدة
حــن وقــع شــهيد ًا فــي محــراب الكوفــة:
«فــزت ورب الكعبــة» .هــذه كلمتنــا ،هــذا
تأريخنــا ،نحــن منــذ الطفولــة املبكــرة نقــول
يــا حســن يــا شــهيد ،كلمــة الشــهادة هــذه
قرعــت أســماعنا ودخلــت شــغاف قلوبنــا منذ
اليــوم األول وبقينــا ونبقــى علــى هــذا احلــال،
هنــاك مــن كبــار الســن مــن قــد جتــاوزوا
الثمانــن ونالــوا مرتبــة الشــهداء كعفيــف
األســدي وحبيــب بــن مظاهــر ،وســ ُليمان
بــن ُصــرد اخلزاعــي ،وعمــار بــن ياســر ،فهــم
منــذ ســن مبكــرة كانــوا يفكــرون بالشــهادة
وظلــت أمنيتهــم التــي يطلبونهــا حتــى بلــغ
بهــم العمــر مبلغـ َا ،ومثــل شــيبتنا وصغارنــا
وشــبابنا أيضــ َا ،بلغــوا مرتبــة الشــهادة
وتســابقوا إليهــا وتاريخنــا حافــل باألمثلــة
والقــدوات ،ونحــن مــن هــذه املدرســة وهــذا
اخلــط فبــأي مــوت تخوفونــا أيهــا الطغــاة
الظلمــة؟! أنتــم اجلبنــاء الذيــن متوتــون
كالبعــران وتعتقــدون أنّ اآلخريــن مثلكــم؟!
كال ،نحــن منــوت شــجعان ًا ،واقفــن
كاجلبــال.
ثــم يقــول ربنــا{ :ا َّل ِ
اســت ََجا ُبو ْا لَِّ
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القــرح ،أصابتهــم أزمــة أو مشــكلة أو
هزميــة ونكســة خطيــرة ،كالــذي نحــن فيــه
مــن اعتــداءات ،لكــن هنــاك أبطــا ًال أصابهــم
القــرح ،فاســتمعوا إلــى نــداء املرجعيــة،
وقالــوا نحــن مســتعدون لتحريــر مدننــا

مــن الدواعــش وغيرهــم مــن األوغــاد .هــذه
هــي الــروح العظيمــة مــن بعــد مــا أصابهــم
القــرح ،وعــن هــؤالء يقــول ربنــا {لِ َّل ِذيــ َن
ِ
ِ
يــم} ،ســورة
ــم َوا َّت َق ْ
ــر عَظ ٌ
ــوا َأ ْج ٌ
َأ ْح َســنُو ْا من ُْه ْ
آل عمــران 172 :والعظيــم هنــا ال ميكــن
أنْ تقــدره وتتصــوره مبقاييــس الدنيــا ،بــل
هــو علــى قــدر وعظمــة وهيمنــة الــذي وعــد
بــه وهــو العلــي العظيــم ســبحانه ،وال ميكــن
لنــا أنْ نفهــم ونــدرك ذلــك األجــر العظيــم
ونحــن فــي الدنيــا ومبقاييســها ،فقــط،
أولئــك الشــهداء عنــد ربهــم أدركــوا تلــك
العظمــة ،كمــا هــو شــهيدنا أيــة اللــه الشــيخ
النمــر ،مــع الصديقــن والصاحلــن واألبــرار
والعلمــاء الربانيــن مــن الشــهداء ممــن
ســبقوه ،ممــن ســاروا وانتهجــوا هــذا اخلــط
الرســالي ألهــل البيــت ،عليهــم الســام،
فرحــن مبــا أتاهــم اللــه مــن فضلــه .
لــذى نســتلهم مــن ذلــك تســاؤالت،
مــاذا ح َّملنــا كل أولئــك الشــهداء؟! والســيما
الشــهيد النمــر مــن بعــده؟! ومــا هــي
مســؤوليتنا نحــن؟! ،املســؤولية أو ًال :علينــا
أنْ نبــن فضائلهــم ومناقبهــم ألنّ العــدو
يحــاول أنْ يلصــق بهــم كل التهــم الباطلــة.
كمــا أتهمــوا وســ ّبوا أميــر املؤمنــن ،عليــه
الســام ،وذهــب عملهــم هبــا ًء منثــور ًا ،فــكل
شــهيد منــا يرتقــي إلــى عليــن ،فعلينــا أنْ
نبــن فضائلــه وأخالقــه وأهدافــه ورســالته
وقضيتــه ،ننشــر كتبــه وكلماتــه ورســائله
وخطبــه ومواقفــه ،ندافــع عنــه ألنّــه ّإنــا
ســقط شــهيد ًا فــي ســبيل اللــه وقيــم احلــق
والعــدل ورفــض الظلــم ،مــن أجــل حريتنــا
وحقوقنــا وكرامتنــا .املســؤولية الثانيــة:
أنْ نربــي أجيالنــا علــى أفــكاره ،وكلماتــه
ونذكرهــا ونبينهــا وننشــرها بــكل الطــرق
املمكنــة ،لــذى فــإنّ العالــم أجمــع اســتمعوا
إلــى خطــب وكلمــات ومواقــف شــهيد
الكرامــة رضــوان اللــه تعالــى عليــه ،وتفاعلــوا
معهــا وحملوهــا ونشــروها ألنّهــم يعلمــون
أنّ هــذا الرجــل عندمــا تكلــم قــرن الفعــل
بالقــول ،قــدم نفســه شــهيد ًا فــي ســبيل اللــه،
مــا كان كالمــه فارغــ ًا ،بــل جديــ ًا ،ولذلــك
أعطــى دمــه ،ولذلــك اســتمع النــاس إلــى
خطبــه وتفاعلــوا معــه ،و نحــن اآلن نــرى
شــبابنا اليــوم يتهافتــون علــى اجلبهــات،
وتروهــم اليــوم توجهــوا إلــى الديــن أكثــر
مــن إي يــوم مضــىّ ،
فإنــا ببركــة دمــاء
الشــهداء ،هــذه الدمــاء وخطبهــم .املســؤولية

الثالثــة :علينــا أنْ نبحــث عــن مدرســة هــذا
الشــهيد ومــن أي خــط ،وكيــف تربــى ومــا
هــي األفــكار التــي حملهــا حتــى أصبــح
هكــذا رمــز ًا كبيــر ًا وشــهيد ًا عظيم ـ ًا ،لنؤيــد
ذلــك اخلــط الرســالي الــذي تخــرج منــه هــذا
الشــهيد البطــل ،وهــذه مســؤوليتنا نحــن،
مســؤولية النــاس ،واملدرســة التــي تخــرج
مثــل الشــهيد الشــيخ النمــر جديــر بنــا أنْ
نؤيدهــا ونبــن دورهــا ونكثــر مــن أمثالهــا
حتــى يتخــرج مثلــه فــي بالدنــا ،رابعــ ًا:
صحيــح أنّ الشــهداء أحيــاء عنــد ربهــم،
ولكــن علينــا أنْ ال نــدع ذكرهــم ميــوت أو
ينــزوي ويطــوى فــي املجتمــع ،و أنْ نحيــي
ذكرهــم بــكل الطــرق والوســائل املمكنــة.
فالشــهيد أيهــا األخــوة واألخــوات مــا
وخــط
مدرســة
دام حيــ ًا فهــو ينتمــي إلــى
ٍ
ٍ
جتمــع مــا،
مــا ،وإلــى أســرةٍ مــا ،وإلــى
ٍ
لكنــه إذا ارتفــع شــهيد ًا صــار ملــك اجلميــع
وليــس شــهيد هــذا اخلــط والتجمــع أو
ذاك ،ألنّــه ارتفــع عــن مســتوى احلزبيــات
والفئويــات الضيقــة وعلــى اجلميــع أنْ
يحيــوا و يخلــدوا ذكــره .فدمــاء شــهدائنا
الكــرام ،وكل الشــهداء فــي هــذا اخلــط،
هــي مــن تنبــت منهــا وتنمــو شــجرة الكرامــة
واحلريــة فــي بالدنــا ،وهنــا علينــا أنْ نعــرف
جيــد ًا أنّ بلدنــا العــراق محــور ،وال أظــن أنّ
هنــاك دولــة فــي املنطقــة بأهميــة العــراق
بســبب تاريخــه وعمقــه احلضــاري و كأرض
ومنطلــق لألنبيــاء والرســاالت عبــر التأريــخ،
ولوجــود مراقــد األئمــة األطهــار فيــه،
ســام اللــه عليهــم ،فــإنّ هــذا البلــد بحــول
اللــه وقوتــه ســيكون عاصمــة اإلمــام احلجــة
املهــدي ،عجــل اللــه فرجــه ،ومــن جديــد
تنطلــق منــه إلــى العالــم .
و هكــذا فــإنّ الشــهيد آيــة اللــه الشــيخ
النمــر ،كمــا ســائر الشــهداء ،حــي ،ولذلــك
ال يفكــرن األعــداء أنّــه بشــهادته ســيتغير
الوضــع أو أنّهــم انتصــروا عليــه وطمســوا
قضيتــه وأهدافــه ،بــل بالعكــس متامــ ًا،
إنّهــم يحفــرون قبورهــم بأيديهــم ،وكمــا
ِ
{ي ِْر ُب َ
ــم
يقــول رب العــزةُ :
ــم بِ َأ ْيدهيِ ْ
وت ْ
ــون ُب ُي َ ُ
و َأي ِ
ول األَ ْب َص ِ
ــدي ا ُْلؤْ ِمنِــنَ َفا ْعت ُِ
َــروا َيــا ُأ ِ
ــار}،
َ ْ
ســورة احلشــر ،2 :فدمــاء هــذا الشــهيد
البطــل ترســم خارطــة طريــق للتحــرك
والنصــر ،وهكــذا دمــاء ســائر شــهدائنا فــي
األمــة ،فــي العــراق وفــي احلجــاز واليمــن
والبحريــن وســوريا ولبنــان وغيرهــا.
ﺷﺒﺎط |2016

حينما طلبوا
منه أن يعتذر أو
يطلب استرحام
من السلطة
الجائرة ،قال
لهم « :ذلك
السيف وهذه
رقبتي»
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المرجع و األمة

المرجع و األمة

المرجع المدرسي :ال راحة وال استقرار وال تقدم
بتحمل جميع الناس مسؤولياتهم
وال بناء إال
ّ

كشــف ســماحة املرجــع الدينــي آيــة اللــه
العظمــى الســيد محمــد تقــي املدرســي  -دام
ظلــه -أنّ الشــهيد آيــة اللــه الشــيخ منــر النمــر
كان يفتقــد للمناصريــن فــي قضيتــه العادلــة
ووقوفــه بوجــه الطغــاة فــي مملكــة آل ســعود،
لــذا فقــد دفــع لوحــده ضريبــة كلمــة احلــق
بدمــه الطاهــر .ودعــا ســماحته «إلــى ثــورة
عقائديــة ،وإلــى نهضــة قيميــة ،وإلــى عــودة
حقيقــة إلــى اللــه و رســاالته ،وال بديــل هنــا
عــن قيــام العلمــاء بتحمــل مســؤولياتهم و أداء
دورهــم» ،مؤكــد ًا علــى أنّ املســؤولية ال تقــع
علــى عاتــق العلمــاء واملثقفــن وحســبّ ،
وإنــا
تقــع علــى جميــع أبنــاء املجتمــع.
وفــي كلمتــه ا ُألســبوعية ،بتاريــخ -1-21
 ،2016أمــام حشــد غفيــر مــن العلمــاء وطلبــة
احلــوزة العلميــة والشــباب اجلامعــي وأفــراد
مــن قــوات احلشــد الشــعبي ،قــال ســماحة
املرجــع املدرســي« :إنّ ثمــة أســباب عديــدة
وراء إحاطــة املخاطــر والتهديــدات الكبيــرة
بالعالــم ،فــي مقدمتهــا ،أنّ الكتــب والرســاالت
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اإللهيــة التــي جــاءت مــن أجــل إنقــاذ اإلنســان،
أصبحــت أمــر ًا ثانويـ ًا ،بــل ومهجــور ًا فــي هــذا
العالــم ،وبــات النــاس يفكــرون بــكل شــيء مــا
عــدى التفكيــر فــي احلفــاظ علــى الــروح والقيــم
والعيــش وفقهــا ،ومــن هنــا نحــن والعالــم
أجمــع نحتــاج إلــى وقفــة شــجاعة لالهتــداء
إلــى طــرق احلــل التــي نســتوحيها مــن الكتــاب
الكــرمي والســنة الشــريفة والعقــل الن ّيــر .ولــذا
يأتــي دور ومســؤولية العلمــاء فــي املقدمــة،
كمــا البــد للعالــم واألمــة مــن أنْ يســمعوا
لهــؤالء العلمــاء الربانيــن احلقيقيــن ،وليــس
لوعــاظ الســاطني ،وعلــى النــاس أنْ يلتفــوا
حولهــم ويدافعــوا عنهــم ال أنْ يدعــوا الطواغيــت
يحاصرونهــم ويســجنونهم ويقتلونهــم».
واســتوحى ســماحة املرجــع املدرســي مــن
قصــة نبــي اللــه موســى مــع مؤمــن آل فرعــون
الــذي دافــع عنــه وكان الســبب فــي إلغــاء قــرار
اإلعــدام الصــادر مــن فرعــون .وقــال« :لــو
عاينــا مثـ ًا حيـ ًا وقريبـ ًا جــد ًا م ّنــا اليــوم ،نــرى
أنّ الشــهيد آيــة اللــه الشــيخ منــر باقــر النمــر
ُق ِتــل ،وذلــك إل ّنــه لــم يكــن هنــاك رجــال ،ولــو
واحــد كمؤمــن آل فرعــون ،يقفــون معــه أمــام
هــذا الطاغــوت ،كمــا وقــف مؤمــن آل فرعــون.
منهــم مــن أعمــت بصــره وبصيرتــه الرشــا،
ومنهــم أعمــت بصــره وبصيرتــه احلميــات
اجلاهليــة ،ومنهــم مــن اســتبد بــه اخلــوف،
ومنهــم مــن اســتبد بــه التحــزّب ،ومنهــم
ومنهــم.»....
وعــن صفــات الشــهيد النمر قال ســماحته:
«إنّ املرحــوم آيــة اللــه الفقيــه الشــهيد النمــر
كانــت مــن صفاتــه املشــهودة عنــد اجلميــع
أ ّنــه ال تأخــذه فــي اللــه لومــة الئــم ،كان يتكلــم
احلــق ولــو علــى نفســه ،فض ـ ًا عــن الظاملــن،
وقتــل أل ّنــه جاهــد باملوقــف والكلمــة احل ّقــة فــي
وجــه اجلــور و كان وحيــد ًا ولــم يكــن معــه مــن
ينصــره ،فــي الوقــت الــذي قــام فيــه مــن أجــل
املظلومــن فــي بــاده واألمــة ،ولــو أنّ العلمــاء
كلهــم أو أكثرهــم كانــوا كالشــيخ النمــر ،ملــا
جتــرأ الطواغيــت علــى دعــم ونشــر اإلرهــاب و
شــن احلــروب العبثيــة والتدميريــة والظاملــة فــي
اليمــن و العــراق وســوريا وباقــي دول املنطقــة».

|ﻋﺪد ﺧﺎص| رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎ  ١٤٣٧ﻫـ

مــن جهــة أخــرى دعــا ســماحة املرجــع
املدرســي« :إلــى ثــورة عقائديــة ،وإلــى نهضــة
قيميــة ،إلــى عــودة حقيقــة إلــى اللــه و رســاالته،
والبديــل هنــا عــن قيــام العلمــاء بتحمــل
مســؤلياتهم واداء دورهــم» ،وأضــاف موضحـ ًا:
«وكلمــة العلمــاء هنــا ال تعنــي أنّهــم الوحيــدون
الذيــن مــن يجــب عليهــم أنْ يتحملوا املســؤولية،
كال؛ فهــذه فكــرة خاطئــة متامــ ًا ،ففــي ديننــا
راع وكلكــم مســؤول عــن
قاعــدة «كلكــم ٍ
رعيتــه» ،و»تواصــوا باحلــق وتواصــوا بالصبــر.
صحيــح أنّ البعــض كالعلمــاء واخلطبــاء
والكتــاب واملثقفــن يتحملــون مســؤولية أكثــر
مــن غيرهــم ،ولكــن ال يعنــي ذلــك أنّ اآلخريــن
ال يتحملــون مســؤولية جتــاه شــعبهم وبالدهــم
و مــا يجــري حولهــم ،فالــكل مســؤول ،وال راحــة
واســتقرار وتقــدم وبنــاء إال بالوصــول إلــى
مرحلــة حتمــل جميــع النــاس مســؤولياتهم،
بالعمــل واجلديــة ونشــر الوعــي وبــث واعتنــاق
الفكــر الصحيــح واملوقــف احلــق».
وفيمــا يتعلــق باملواقــف غيــر العادلــة
ملشــايخ األزهــر فــي مصــر حــول قضايــا األمة،
انتقــد ســماحته ســكوتهم إزاء قــرار إعــدام
الشــيخ النمــر علــى يــد ســلطات آل ســعود،
فــي وقــت يصــدرون بيانــات االســتنكار لهــدم
مســاجد فــي العــراق ،وقــال« :نحــن نضــم
صوتنــا إلــى صوتهــم  ،فاليجــوز أنْ يهــدم ال
مســجد وال مرقــد وال حســينية وال ديــر وال أي
مركــز أو دار عبــادة ،وال أي مــكان ينتســب
إلــى اللــه تعالــى ،فالــذي يهدمهــا مشــرك
ومجــرم ،وكل شــيء منســوب إلــى اللــه يحــب
أنْ يحتــرم ،لكننــا نســأل األزهــر الشــريف،
هــل أنّ احلجــارة أهــم و أقــدس وأكبــر قيمــة،
أم دم إنســان عالــم مــن علمــاء املســلمني ُقتــل
وإعــدم؟ ملــاذا لــم يصــدر منكــم ولــو بيــان
اســتنكار بــد ًال مــن الصمــت بــل و تأييــد بعــض
مشــايخكم فــي األزهــر جلرميــة قتــل الشــهيد
النمــر النكــراء ،ونســأل أكثــر :ملــاذا قبــل ذلــك
لــم تتكلمــوا وحتاولــوا منــع جرميــة قتلــه...؟!
أنتــم لألســف الشــديد أصبحتــم تثيــرون
العصبيــة ببياناتكــم ،وتصدرونهــا حســب
األهــواء واملصالــح والغضــوط».

مواكبة الجماهير للعلماء المجاهدين
تنقذهم من الكوارث واألزمات
لــو أنّ النــاس ،عبــر التأريــخ وفــي هــذا
الزمــن ،حتملــوا مســؤولياتهم ونبــذوا تبريــرات
التنصــل منهــا وقامــوا إلــى جانــب قائدهــم أو
مرجعهــم الدينــي ،أو رمزهــم املصلــح املطالــب
باحلــق والعــدل الرافــض للظلــم والطغيــان،
ودعمــوه والتفــوا حولــه ،ولــم يخضعــوا
للطاغــوت وترهيبــه أو ترغيبــه لنجــوا ودرؤوا
عنهــم الشــر والظلــم قبــل أنْ يســتفحل وتعــم
الكارثــة.
جــاء ذلــك فــي الكلمــة األســبوعية التــي
ألقاهــا ســماحة املرجــع الدينــي آيــة اللــه
العظمــى الســيد محمــد تقــي املدرســي  -دام
ظلــه -فــي مكتبــه بكربــاء املقدســة بتاريــخ
 ،2016-1-14بحضــور حشــد مــن علمــاء
الديــن وطلبــة احلــوزة والوفــود الزائــرة وطلبــة
املــدارس واجلامعــات .وأضــاف ســماحته فــي
ضــوء بحثــه للــدروس والعبــر مــن استشــهاد
آيــة اللــه الشــيخ منــر النمــر علــى يــد ســلطة
آل ســعود« :إنّ مواجهــة اجلباريــن و الطغــاة
مســؤولية شــرعية بحاجــة إلــى اإلســتقامة
وإلــى الصبــر والصــدق حتــى تؤتــي نتائجهــا
اإليجابيــة وتدفــع الســوء والويــات ،ولــو أنّ
النــاس وعــوا هــذه البصيــرة والتزموهــا ملــا
وقعــت الكثيــر مــن املآســي فــي األمــة ماضي ـ ًا
وحاضــر ًا».

وشــدد ســماحته بالقــول« :مــن هــذا املنبــر
أقــول :فــي كل حادثــة وجرميــة ومأســاة تقــع
هنــا أو هنــاك يجــب علــى النــاس أنْ يتحملــوا
مســؤولياتهم اجتاههــا وإ ّال ففــي اآلخــرة
يعتبــرون شــركاء فــي اجلرميــة ،فالســاكت عــن
احلــق شــيطان أخــرس .أمــا التعـ ّذر باالحتيــاط
بالتقيــة ،فلــه موقعــه ،لكــن حــن يصــل األمــر
حـ ّده ،فــا يجــوز ،و ال نكــون بســطاء ســذج ًا،
بــل ينبغــي أنْ نعــرف مســؤوليتنا الشــرعية
اجتــاه األمــور و مــا يجــري فــي هــذا البلــد
أو ذاك».
وقــال ســماحته« :إنّ آيــة اللــه الشــهيد
الشــيخ النمــر ،حتمــل املســؤولية وقــال كلمــة
احلــق فــي وجــه الطاغــوت والســلطان اجلائــر،
وقــد رزقــه اللــه  -تعالــى -الشــهادة التــي كان
يتمناهــا ويســعى إليهــا ،وألنّ «بقيــة الســيف
أمنــى عــدد ًا» ،و»مــا كان للــه ينمــو» ،فهــا هــو
خــال أيــام معــدودة بعــد شــهادته ،يعلــو ذكــره،
وجهــاده ،وصرختــه ،وكلماتــه ،فــي كل أنحــاء
العالــم .ولســوف تطــارد مظلوميتــه ويالحــق
دمــه الزكــي هــؤالء الظاملــن الذيــن اقترفــوا
جرميــة قتلــه ،إيذانــا مــن اللــه تعالــى ببــدء
العــد التنازلــي لهــؤالء الطغــاة».
وأضــاف ســماحته مؤكــد ًا «أنّ مســؤولية
اإلنســان تكبــر أمــام اجلرميــة لتكــون بكبرهــا

وحجمهــا ،وعندمــا يقتــل عالــم ديــن فقيــه ظلمـ ًا
و زور ًا وصبــر ًا ،كالشــهيد النمــر فهــذه جرميــة
كبــرى علــى املســلمني كلهــم فــي وكل مــكان
أن يتبــرؤوا مــن املجــرم ويفضحــوه ويقاومــوه،
وكل يقــوم بواجبــه فــي ذلــك ،حســب مــا يــراه
وموقعــه وإمكانياتــه ،ال أنْ يجلســوا ويبــرروا
للطاغــوت فمــن صمــت أو مــن بــرر للســلطان
والطاغــوت وأعطــاه احلــق فــي ظلمــه وجرمــه
فــإنّ اللــه يحشــره معــه إلــى نــار جهنــم.
ومــن بصائــر القــرآن الكــرمي يســتوحي
ســماحته بــأنّ «اللــه تعالــى يضــرب لنــا فــي
القــرآن الكــرمي مثــ ًا لــكل اجلباريــن فــي
التاريــخ وكيــف تأتيهــم ضربــات قاصمــة تــدق
أعناقهــم وتقســم ظهورهــم وحتطــم مــا بنــوه
وجمعــوه مــن مظاهــر القــوة والتســلط ،وعلــى
جبابــرة اليــوم ومــن يؤيدهــم ويصمــت عنهــم
أنْ يحــذروا ويعلمــوا أنْ اللــه تعالــى ســيأخذهم
أخــذ عزيــز مقتــدر ومــن حيــث لــم يحتســبوا.
فالقــرآن يبــن للنــاس مــرة بعــد أخــرى قصــة
ومصيــر عــاد و ثمــود و والفراعنــة وغيرهــم مــن
الذيــن يبطشــون جباريــن ويطغــون ويبغــون
فــي األرض ويعيثــون فيهــا فســاد ًا وظلم ـ ًا ،ال
لكــي نتســلى بقراءتهــا كتأريــخ بــل لنتخــذ منهــا
دروسـ ًا وعبــر ًا ولنعــرف ســنة اللــه فــي األرض
والكــون.
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األخبار

األخبار

مشاعر
الغضب
واالستنكار
تفجر قضية
ّ
الشهيد النمر
في جميع
أنحاء العالم
هيأة التحرير
ملجــرد انتشــار خبــر إعــدام آية الله الشــيخ
منــر باقــر النمــر ،يــوم الســبت الثانــي مــن
الشــهر املاضــي ،حتــى ثــارت ثائــرة املؤمنــن
فــي جميــع أنحــاء العالــم ،وقــد انتابهــا شــعو ٌر
عميــق باألســى لفقــدان بطــل هصــور ،وقائــد
مقــدام فــي مســيرة املطالبــة بالكرامــة واحلقــوق
اإلنســانية الســليبة ،مصحوبــ ًا مبشــاعر

اعدادية الرافدين للبنني -كربالء املقدسة

املدارس واجلامعات

التشييع الرمزي يف كربالء املقدسة

الغضــب واالســتنكار لســلطات آل ســعود التــي
انزلقــت هــذه املــرة فــي مســتنقع الطائفيــة
املقيتــة التــي ســتجرها إلــى حتفهــا يوم ـ ًا مــا.
هب
ولإلعــراب عــن كل هــذه املشــاعر اجل ّياشــةّ ،
املؤمنــون لتأبــن شــهيد الكرامــة ،فــي فعاليــات
مختلفــة ،بــدأت مــن كربــاء املقدســة وانتشــرت
فــي مــدن أخــرى فــي العــراق ،وليــس انتهــا ًء
مبــدن فــي العالــم اإلســامي والعالــم بأســره.
فقــد نظمــت الوقفــات واملســيرات االحتجاجيــة

واملهرجانــات اخلطابيــة والشــعرية ومعــارض
الصــور وغيرهــا كثيــر.
ونظــر ًا لكثــرة هــذه الفعاليــات والنشــاطات
الســيما مجالــس التأبــن التــي شــهدتها مــدن
عديــدة فــي العالــم ،فإنّنــا نأتــي علــى بعــض
هــذه الفعاليــات كشــهادات مــن اجلماهيــر
ونخبهــا العلميــة والثقافيــة للتضامــن مــع
ضحــى مــن أجلهــا
القضيــة الرســالية التــي ّ
شــهيد الكرامــة .

الرمــزي الــذي نظمــه مكتــب املرجعيــة الدينيــة
الــذي شــهد حضــور ًا أكثــر كثافــة وفاعليــة،
وكان فــي مقدمــة املشــاركني ســماحة املرجــع
املدرســي إلــى جانــب علمــاء ديــن ومثقفــن
وعــدد غفيــر مــن الزائريــن املتضامنــن مــع
قضيــة شــهيد الكرامــة.
وقــد طــاف املتظاهــرون بالنعــش الرمــزي
لشــهيد الكرامــة ،مبرقــد اإلمــام احلســن ،عليــه
الســام ،ثــم جتمعــوا فــي منطقــة مــا بــن
احلرمــن الشــريفني ،واســتعموا إلــى كلمــات
باملناســبة فــي حــق الشــهيد ،منهــا كلمــة
آيــة اللــه الســيد مرتضــى القزوينــي والســيد
مرتضــى املدرســي والشــيخ حبيــب اجلمــري.
وفــي العتبــة احلســينية املقدســة ،أقيمــت
أمســية قرآنيــة وختمــة خاصــة مهــداة إلــى
روح الشــهيد النمــر ،وقــد حضــر األمســية
قــراء العتبتــن العلويــة واحلســينية املقدســتني،

وجمــع مــن قــراء املــدن العراقيــة وتخللهــا
موشــحات دينيــة باملناســبة لفرقــة العتبــة
احلســينية املقدســة ،وقــراءة الشــعر الرثائــي
ألحــد الشــعراء تخليــد ًا لروح الشــهيد الســعيد.
العشائر العراقية

ٌ
تفاعــل كبيــ ٌر مــع
كان للعشــائر العراقيــة
قضيــة الشــهيد النمــر ،حيــث ســجلوا حضــوراً
كبيــر ًا فــي مجلــس الفاحتــة التــي أقامهــا
ســماحة املرجــع املدرســي فــي كربالء املقدســة،
كمــا أقامــوا مجالــس تأبــن فــي مناطقهــم،
ومنهــا مجلــس الفاحتــة التــي أقامهــا الســادة
آل ســيد جــودة ،وعشــائر بنــي أســد فــي
قضــاء الهنديــة (طويريــج).
وفــي ناحيــة اخليــرات التابعــة حملافظــة
كربــاء املقدســة ،أقامــت عشــيرة الكرافــة،
حف ـ ًا تأبيني ـ ًا باملناســبة ،تضامن ـ ًا مــع شــهيد

يف كربالء املقدسة
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الكرامــة وقضيتــه العادلــة .وفــي هــذا احلفــل
ألقــى ســماحة الشــيخ إبراهيــم األشــتري ،مــن
مكتــب املرجعيــة الدينيــة ،كلمــة بـ ّـن فيهــا أنّ
الشــهيد آيــة اللــه النمــر ،إمنــا ضحــى بنفســه
مــن أجــل حتقيــق احلريــة والكرامــة اإلنســانية،
وبـ ّـن صفــات ومواقــف مــن الشــهيد الســعيد
فــي حياتــه الرســالية.
وكان ملكتــب املرجعيــة الدينيــة مشــاركات
فــي هــذه املجالــس تثمين ـ ًا ملبــادرات العشــائر
األصيلــة ،واملعروفــة بوقوفهــا دائمــ ًا مــع
القضايــا اإلنســانية ونصــرة املظلــوم
ومخاصمــة الظالــم والدفــاع عــن القيــم الدينيــة
واألخالقيــة.

|ﻋﺪد ﺧﺎص| رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎ  ١٤٣٧ﻫـ

أقــام مكتــب ســماحة املرجــع الدينــي آيــة
اللــه العظمــى الســيد محمــد تقــي املدرســي -
دام ظلــه  -أول مجلــس للفاحتــة فــي جامــع
اإلمــام موســى الكاظــم ،عليه الســام ،بالتزامن
مــع أول مســيرة احتجاجيــة فــي داخــل
املدينــة ،بــدأت بوقفــة جماهيريــة فــي ســاحة
االنتفاضــة ،ثــم توجــه احلضــور للمســيرة
صــوب مرقــد اإلمــام احلســن ،عليــه الســام.
وقــد شــارك فــي هــذه الفعاليــة جمــع غفيــر
مــن املؤمنــن مــن أبنــاء املدينــة وشــخصيات
علمائيــة وأكادمييــة وسياســية وعشــائرية.
وفــي اليــوم الثانــي مــن مجلــس الفاحتــة،
كانــت اجلماهيــر علــى موعــد مــع التشــييع

جامعة أهل البيت -كربالء املقدسة

مــن جهتهــا شــهدت جامعــات ومــدارس
عديــدة فــي العــراق فعاليــات مختلفــة تضامن ـ ًا
مــع قضيــة شــهيد الكرامــة ،واســتنكار ًا لقــرار
اإلعــدام اجلائــر الــذي أقدمــت عليــه ســلطات
آل ســعود.
ففــي جامعــة أهــل البيــت ،عليهــم الســام،
فــي كربــاء املقدســة ،نظمــت رئاســة اجلامعــة
وقفــة تضامنيــة ،شــارك فيهــا حشــ ٌد مــن
الطلبــة والطالبــات وأســاتذة اجلامعــة ،وألقيــت
فيهــا كلمــات أشــادت بشــخصية الشــهيد
النمــر وتضحياتــه مــن أجــل الكرامــة واحلريــة،
منهــا كلمــة التدريســي فــي كليــة اآلداب
 قســم الصحافــة ،الدكتــور محمــد عبــدفيحــان ،وكلمــة الســيد صــادق املوســوي مديــر
إعــام اجلامعــة ،كمــا شــهدت الوقفــة قصائــد
قدمهــا عــدد مــن الطلبــة عبــروا مــن خاللهــا
عــن تضامنهــم مــع قضيــة شــهيد الكرامــة،
ومســتنكرين اجلرميــة النكــراء.
كمــا أقــام طــاب وأســاتذة جامعــة كربــاء
املقدســة ،وقفــة تضامنيــة أيض ـ ًا ،رفعــوا فيهــا
الفتــات وصــور ًا لشــهيد الكرامــة ،معربــن
عــن اســتنكارهم وشــجبهم جلرميــة اإلعــدام
والتجــاوز علــى احلقــوق والكرامــة اإلنســانية.
وفــي إعداديــة الرافديــن للبنــنّ ،
نظــم
جتمــع الرحمــة الرســالي ،بالتعــاون مــع إدارة
املدرســة ،حفــ ًا خطابيــ ًا باملناســبة ،وألقــى
ســماحة الســيد مهــدي األعرجــي ،كلمــة فــي
احلضــور أشــار فيهــا إلــى شــخصية شــهيد
الكرامــة وتصديــه لقضايــا األمــة العادلــة
ودفاعــه عــن املظلومــن وعــن حقوقهــم
املشــروعة ،ودعــا احلاضريــن مبخاطبتــه إلــى
«األخــوة األعــزاء» بــأن يقفــوا مــع علمائنــا ،إذ
ﺷﺒﺎط |2016
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األخبار

األخبار

العتبة العلوية  -النجف االرشف

لــوال علمائنــا لــم يحفــظ الديــن» .وقــال أيضـ ًا:
«أنــت عندمــا تقــف مــع املظلــوم فإ ّنــك تقــف مــع
احلســن ،عليــه الســام ،ومــع اإلمــام املنتظــر،
عجــل اللــه فرجــه الشــريف» ،وشــكر ســماحة
الســيد األعرجــي إدارة املدرســة علــى موقفهــا
التضامنــي».
وضمــن فعالياتهــا املتعــددة ،أقــام جتمــع
الرحمــة الرســالي ،نــدوة ثقافيــة بعنــوان:
«النمــر ينتصــر» ،للتعريــف بشــخصية آيــة اللــه
الشــهيد الشــيخ منــر النمــر  -قــدس ســره-
حضرهــا جمــع غفيــر مــن أعضــاء التجمــع
مــن الشــباب والفتيــان ،وكان ضيــف النــدوة،
ســماحة العالمــة الســيد جعفــر العلــوي ،أحــد
أبــرز علمــاء الديــن فــي البحريــن ،وفــي كلمتــه
بــن ســماحته اخلــط الرســالي الــذي مضــى
عليــه الشــهيد النمــر واملمتــد إلــى األنبيــاء
واألوصيــاء .كمــا حتــدث عــن معادلــة االنتصار
فــي احليــاة ،ودعــا إلــى نصــرة القيــم الســماوية
لتحقيــق االنتصــار علــى األرض؛ {إن تنصــروا
اللــه ينصركــم} .وبـ ّـن ســبب اإلجمــاع العاملــي
وبــن الطوائــف االســامية علــى التضامــن
مــع قضيــة الشــهيد النمــر ،بــأنّ مــر ّده إلــى
«إخالصــه وإميانــه ،إذ كان شــجاع ًا ومقدام ـ ًا
ال يبالــي باملــوت ،فقــد انتصــر هــذا الولــي
الناصــح بكلماتــه ،فيمــا سيســقط آل ســعود
و آل خليفــة فــي قــادم األيــام».
كمــا جــرت وقفــة تضامنيــة فــي إعداديــة
رابعــة العدويــة للبنــات مبشــاركة الطالبــات
والــكادر التدريســي ،وفــي هــذه الوقفــة قدمــت
ثــاث طالبــات كلمــات رائعــة فــي حــق شــهيد
الكرامــة ،أعربــن فيهــا عــن مشــاعر التضامــن
واملواســاة مــع قضيــة الشــهيد النمــر.
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ثــم دعــت مدرســة التربيــة الرياضيــة فــي
هــذه املدرســة ،الطالبــات بقــراءة أجــزاء مــن
القــرآن الكــرمي وإهدائهــا إلــى روح الشــهيد
النمــر.
النجف األرشف

وفــي مدينــة النجــف األشــرف ،وحتديــد ًا
فــي دار القــرآن الكــرمي التابــع لقســم الشــؤون
الدينيــة فــي العتبــة العلويــة املقدســة ،أقامــت
فعاليــات «الزائــر الصغيــر» األســبوعية،
برنامجــ ًا خاصــ ًا الســتذكار شــهيد الكرامــة؛
آيــة اللــه الشــيخ منــر باقــر النمــر ،وذلــك مــن
خــال تنظيــم فعاليــات خاصــة باملناســبة.
وقــال مســؤول البرنامــج مؤمــل جــواد« :إنّ
الفعاليــات األســبوعية لبرنامــج الزائــر الصغيــر
اســتذكرت استشــهاد العالمــة املجاهــد
الشــهيد الشــيخ منــر باقــر النمــر مــن خــال

|ﻋﺪد ﺧﺎص| رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎ  ١٤٣٧ﻫـ

تنظيــم عــدة فقــرات خاصــة باملناســبة إحيــا ًء
لــدوره املميــز فــي الدفــاع عــن مذهــب أهــل
البيــت ،عليهــم الســام ،وإعــاء كلمــة احلــق
وهــذا مــا نصبــو فــي توجيهــه ألبنائنــا وبناتنــا
مــن الفتيــة والبراعــم مــن أبنــاء الزائريــن
املشــاركني فــي البرنامــج».
وعــن فقــرات البرنامــج  ،أضــاف جــواد:
«تضمــن البرنامــج كلمــة خاصــة بالشــهيد
النمــر ألقاهــا األســتاذ باســم رزوقــي من قســم
الشــؤون الفكريــة والثقافيــة حتــدث فيهــا عــن
أبــرز مالمــح شــخصية الفقيــد بعدهــا كانــت
فقــرة خاصــة بالرســم تألــق فيهــا الرســام
أحمــد العلــوي مــن خــال رســم صــورة
الشــهيد وإعطــاء بعــض النصائــح الفنيــة
حملــاوالت األطفــال املشــاركني فــي مرســم
الزائــر الصغيــر.
بابل

وفــي قضــاء ْج َبلــة مبحافظــة بابــل ،أقامــت
مؤسســة أصحــاب الكســاء حفـ ًا تأبينيـ ًا علــى
روح الشــهيد الســعيد ،حتــدث فيــه ســماحة
الشــيخ محمــد احلميــري عــن دور الشــيخ
الشــهيد فــي مقارعــة الظلــم و الدفــاع عــن
املظلومــن فــي العالــم.
كمــا حتــدث الســيد محســن املدرســي -
جنــل الســيد املرجــع املدرســي -عــن شــذرات
مــن حيــاة الشــيخ الشــهيد و مواقفــه البطوليــة،
و دعــا إلــى دراســة ســيرة الشــيخ الشــهيد و
مواقفــه ،و املشــروع الــذي قــام مــن أجلــه و
ضحــى بنفســه الطاهــرة مــن أجلهــا.
جمــع غفيــر مــن
و قــد حضــر احلفــل
ٌ
املؤمنــن وممثلــي مكاتــب املرجعيــة و مســؤولني

اليونان

طهران

محليــن و شــيوخ العشــائر.
البرصة

شــارك وفــد مكتــب ســماحة املرجــع
املدرســي  -دام ظلــه -فــي النــدوة التعريفيــة
بحيــاة آيــة اللــه الشــهيد النمــر ،وذلــك فــي
مقــام خطــوة اإلمــام علــي ،عليــه الســام،
فــي قضــاء مدينــة الزبيــر مبحافظــة البصــرة،
وفــي هــذه النــدوة حتــدث ســماحة الســيد
مرتضــى املدرســي  -جنــل الســيد املرجــع
املدرســي -مبينــ ًا جوانــب مــن شــخصية
وحيــاة الشــهيد الســعيد ،وقــال« :هــا هــو
الشــهيد النمــر ،يذكرنــا بتاريــخ طويــل مــن
أوليــاء اللــه الصاحلــن الذيــن قدمــوا أنفســهم
قرابــن فــي ســبيل إعــاء الديــن والدفــاع عــن

شــيعة أميــر املؤمنــن ،عليــه الســام ،وجرميــة
قتلــه  -رضــوان اللــه عليــه -تذكرنــا بتاريــخ
حافــل باجلرائــم ضــد كل دعــاة العــدل واحلريــة
والكرامــة» .وتســاءل ســماحته عمــن يكــون
الشــهيد النمــر ،وأجــاب «باختصــار؛ إ ّنــه كان
أبــا ذر زمانــه ،اقتــدى بــه فــي كل صفاتــه،
حتــى فــي موتــه إذ إ ّنــه مــات غريب ـ ًا وحيــد ًا».
الشهيد النمر يطوف حول العامل

شــهدت مــدن إســامية وغربيــة فعاليــات
مختلفــة للتضامــن مــع قضيــة الشــهيد النمــر،
ف ُأقيمــت مجالــس الفاحتــة و خرجــت املســيرات
و ُأقيمــت الوقفــات االحتجاجيــة أمام الســفارات
الســعودية فــي غيــر مدينــة فــي العالــم،
وخــرج الصغيــر والكبيــر والرجــل واملــرأة فــي

تظاهــرات حاشــدة اســتنكار ًا للعمــل اإلجرامــي
الــذي ارتكبــه آل ســعود.
ففــي مــدن إيرانيــة عديــدة أقيمــت مجالــس
الفاحتــة علــى روحــه الطاهــرة ،كمــا جــرت
التظاهــرات اجلماهيريــة احلاشــدة فــي غيــر
مدينــة ،شــارك فيهــا اآلالف مــن الرجــال
والنســاء ،حاملــن الفتــات تنــدد بالسياســات
اإلجراميــة آلل ســعود.
وقــد أقامــت مكاتــب املرجعيــة الدينيــة فــي
مــدن قــم املقدســة ومشــهد املقدســة وطهــران
ومــدن ُأخــرى ،مجالــس تأبــن علــى روح
الشــهيد الســعيد ،حضرهــا جمــع غفيــر مــن
املؤمنــن وعلمــاء الديــن وطلبــة احلــوزة العلميــة.
وقــد ألقيــت كلمــات ع ـ ّدة لشــخصيات علميــة،
حتدثــت عــن شــخصية الشــهيد وأهدافــه
الســامية التــي ضحــى مــن أجلهــا.
وفــي الهنــد وباكســتان وكشــمير ،فقــد
خــرج املئــات مــن الســكان فــي تظاهــرات
اســتنكار واحتجــاج علــى اجلرميــة النكــراء.
أمــا فــي البــاد الغربيــة ،فقــد كان
التفاعــل والتضامــن منقطــع النظيــر ،فقــد
شــهدت البــاد البعيــدة مثــل كنــدا والواليــات
املتحــدة واســتراليا ونيوزالنــدا ،فضــ ًا عــن
القــارة ا ٌألوربيــة ،فعاليــات عديــدة ،للجاليــات
اإلســامية ،مثــل وقفــات االحتجــاج أمــام
الســفارات الســعودية ،وإقامــة مجالــس
التأبــن ،وتنظيــم املســيرات االحتجاجيــة.
وقــد رفــع املتظاهــرون فــي كل مــكان
صــور شــهيد الكرامــة ،آيــة اللــه الشــيخ النمــر،
وهــم يع ّدونــه الرمــز فــي الدفــاع عــن احلــق
والعــدل والكرامــة اإلنســانية.

كندا
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األخبار
نقطة ضوء

في حديثه لإلعالم الغربي..

محمد النمر ينتقد الغرب
لتحالفه مع (آلـ سعود)
وسماحه بقتل والده
شــهدت وســائل اإلعــام الغربيــة والعامليــة
فــي األيــام األولــى مــن استشــهاد آيــة اللــه
الشــيخ النمــر ،موجــة تغطيــات إعالميــة
مختلفــة لــم تؤيــد فيهــا  -هــذه املــرة -إقــدام
الســلطات الســعودية علــى إعــدام الشــهيد
النمــرّ ،
وإنــا عمــدت إلــى إظهــار بعــض
احلقائــق التــي تكشــف هشاشــة النظــام
الســعودي وسياســاته اخلاطئــة .ومــن جملــة
هــذه التغطيــات؛ مقابــات أجريــت مــع جنــل
الشــهيد ،محمــد النمــر ،الــذي يواصــل دراســته
اجلامعيــة فــي الواليــات املتحــدة.
مع إذاعة «إن يب آر» األمريكية:
أشعر بالفخر باستشهاد والدي

وفــي مقابلــة أجرتهــا اإلذاعــة األمريكيــة
«إن بــي آر» ،ع ّبــر محمــد النمــر ،عــن فخــره
واعتــزازه بوالــده الشــهيد ،وأكــد بأنّــه «كان
داعيــة بالســلم» حتــت شــعاره املعــروف بــأنّ
«هديــر الصــوت أقــوى مــن أزيــز الرصــاص».
وأوضــح محمــد بــأنّ انتقــادات والــده
الشــهيد لســلطة آل ســعود كانــت محاولــة
إلســماع العالــم «الصــوت ،ونقــل مــا يجــري
فــي البــاد منــذ أكثــر مــن  100عــام ،و أوضــح
بــأنّ جرميــة قتــل والــده كشــفت عــن طبيعــة
حكومــة آل ســعود التــي ال تســتطيع «مواجهــة
الكلمــة ،ولذلــك فإنّهــا تقتــل النــاس».
وفيمــا يتعلــق بأســلوب تعامــل ســلطات
األمــن (القمــع) مــع والــده ،كشــف محمــد
لإلذاعــة األميركيــة ،أنّ والــده ظ ـ ّل فــي زنزانــة
انفراديــة منــذ العــام 2012م ،ولــم يكــن
مســموح ًا لــه باخلــروج منهــا حتــى لرؤيــة
الشــمس.
مع «يب يب يس» :ال مصلحة
للشعوب الغربية يف عالقاته مع السعودية

وفــي مقابلــة مــع «بــي بــي ســي» ،انتقــد
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جنــل الشــهيد النمــر ،الغــرب لعــدم فرضــه
مزيــد ًا مــن الضغــوط علــى حليفــه فــي
الســعودية ملنــع ارتــكاب جرميــة قتــل والــده.
وشــدد محمــد فــي هــذه املقابلــة علــى أنّ
املذهــب الوهابــي الــذي تتبنــاه الســعودية هــو
ذات املمارســة واأليديولوجيــا التــي يســتخدمها
داعــش لتبريــر جرائمــه .وقــال بهــذا الشــأن:
«ميكنــك أنْ تــرى ــــ علــى ســبيل املثــال ـ
األيديولوجيــا التــي تدعمها احلكومة الســعودية،
مثــل الوهابيــة ،هــي ذات األيديولوجيــة التــي
يســتخدمها تنظيــم داعــش ،أو تلــك التــي
يســتخدمها التنظيــم لتبريــر أفعالــه .أقــول
فقــط إنّ عليكــم أنْ تفكــروا بحقــوق اإلنســان،
وباملصالــح األمريكيــة والبريطانيــة علــى املــدى
الطويــل بــد ًال مــن املــدى القريــب».
مع قناة «آر يت» الروسية :والدي
دافع عن مجيع املعتقلني السنّة والشيعة

وفــي ســياق متصــل أجــرت قنــاة «آر
تــي» الروســية لقــا ًء مــع محمــد النمــر ،أكــد
فــي جانــب منــه أنّ والــده الشــهيد كان يدعــو
الســلطات لإلفــراج عــن جميــع املعتقلــن
السياســيني ،وكان يعلــم أنّــه ســيقتل؛ آجــ ًا
أم عاج ـ ًا .وحتــدث عــن اعتقــال والــده قائ ـ ًا:
إنّ دوريــة عســكرية صدمــت ســيارة أبيــه مــن
اخللــف ،وقــام جــاوزة الشــرطة الســعودية
بإخراجــه مــن ســيارته ،ثــم أطلقــوا النــار علــى
ســاقيه أربــع مــرات.
وتابــع القــول :إنّ والــده لــم يتلــق العــاج
فــي املستشــفى ومت ربطــه بالسالســل فــي
الســرير رغــم أ ّنــه لــم يكــن قــادر ًا علــى املشــي
بســبب إصابتــه.
وقــال محمــد :إنّ ســلطات آل ســعود ال
تطيــق الذيــن يتبنــون مواقــف مســتقلة ،مشــير ًا
إلــى أنّ والــده كان يدعــو لإلفــراج عــن جميــع
املعتقلــن السياســيني ولــم يتحــدث بهــذا
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استهداف الشيعة وبدايات االنهيار السعودي
هيأة التحرير
الصــدد عــن الشــيعة أو الســنة ،بــل كان يدافــع
عــن جميــع املظلومــن فــي البــاد .وأضــاف أنّ
والــده الشــهيد رأى «أنّ دمــه ثمــن ال بــأس بــه
لتلــك القيــم التــي كان يدافــع عنهــا».
مع «يس أن أن» :والدي كان
شوكة يف حلق السعودية

أكــد محمــد النمــر ،أنّ والــده أصبــح
«شــهيد هــذا العصــر» ،وأنّ الشــرق
األوســط يشــهد أخطــر مرحلــة مــن العنــف
واالنقســامات الطائفيــة .جــاء هــذا فــي مقابلــة
أجرتهــا محطــة «ســي أن أن» األميركيــة مــع
جنــل الشــهيد النمــر ،وأضــاف :أنّ والــده
«كان شــوكة فــي حلــق حــكام الســعودية،
وكان يبحــث عــن العدالــة والكرامــة ،ويفضــح
انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي اململكــة .لقــد
عــال ،ولذلــك أعدمــوه».
حتــدث بصــوت ٍ
ً
وأضــاف« :نحــن فخــورون جــدا بــه،
ولــن نشــعر باخلــوف أو نتوقــف عــن املطالبــة
باحلريــة ،لقــد دافــع أبــي بســلمية عــن أرواح
كل النــاس».
ً
و أوضــح محمــد النمــر ،الــذي نــادرا مــا
يتحــدث عالنيــة  -حســب ســي أن أن -أنّــه
كســر صمتــه لنشــر رســالة والــده ،وقــال» إنّ
الشــرق األوســط ميــر بأخطــر مرحلــة وميزقــه
العنــف واالنقســام الطائفــي العميــق ،وأضــاف
أنّــه يرغــب فــي أنْ يســمع املســلمون كلمــات
والــده وهــي« :ال ميكنــك أنْ تكســب العالــم
بالعنــف» ،وتابــع« :والــدي كان يقــول لنــا إنّ
دوي الكلمــات أقــوى مــن صــوت الرصــاص».
وأعــرب محمــد عــن حزنــه لفقــدان والــده،
وقــال إ ّنــه يفتقــد ابتســامة والــده أكثــر مــن أي
شــيء آخــر ،وأضــاف أ ّنــه مــع جتــاوز الصدمــة
األولــى لرحيــل والــده فإنّــه يجــد العــزاء فــي
معرفــة أنّــه فــي مــكان أفضــل اآلن ،وتابــع:
«لقــد أصبــح شــهيد هــذا العصــر».

اعتــداء إرهــايب جديــد ،وليــس بأخــر ،يســتهدف
الشــيعة يف املنطقــة الرشقيــة ،وحتديــد ًا يف حالــة الصــاة ،يف
حــي املحاســن
مســجد اإلمــام الرضــا ،عليــه الســام ،يف
ّ
بمدينــة املــرز بمحافظــة األحســاء .ســقط عــدد مــن
الشــهداء واجلرحــى ،ليلتحقــوا بمــن ســبقهم مــن ضحايــا
اإلرهــاب الطائفــي واملنظــم عــى الســواء يف مملكــة «آل
ســعود».
اجلديــد يف الظــروف املحيطــة باحلــدث ،تزامنــه مــع
األصــداء املســتمرة الستشــهاد آيــة اهلل الشــيخ نمــر النمــر
 قــدس رسه -عــى يــد الســلطات الســعودية .بينــا يفاالعتــداءات اإلرهابيــة التــي طالــت مســاجد يف القطيــف
والدمــام يف وقــت ســابق مــن العــام املــايض ،خرجــت هــذه
الســلطات بعيــدة  -حســب تصورهــا -عــن أيــة مســؤولية
عــن احلــادث ،بعــد تـ ّ
ـول «داعــش» هــذه املســؤولية ،وحينهــا
كان الشــيخ النمــر معتقــ ً
ا ومقيــد ًا يف أقبيــة الســجون.
هــذه املــرة تــأيت اجلريمــة اجلديــدة ،يف أعقــاب محلــة
اعتقــاالت واســعة يف املــدن واملناطــق الشــيعية التــي شــهدت
فعاليــات عديــدة لإلعــراب عــن الغضــب واالســتنكار
لتنفيــذ حكــم اإلعــدام بالشــيخ النمــر ،حيــث تذهــب معظــم
القــراءات إىل حــرص الســلطات األمنيــة (القمعيــة) ومــن
خلفهــا البــاط احلاكــم ،للتع ّكــز عــى اإلجــراءات اإلرهابيــة
والقمعيــة إلهيــام الــرأي العــام الداخــي واخلارجــي بعــدم
وجــود أي خماطــر هتــدد النظــام الســيايس القائــم ،وأ ّنــه مــا
يــزال يســيطر عــى املوقــف.
وكانــت مصــادر مطلعــة مــن داخــل البــاد توقعــت
حصــول محلــة اعتقــاالت واســعة يف صفــوف الناشــطني
وعلــاء الديــن يف القطيــف واألحســاء ،وإلصــاق هتمــة
أعــال إرهابيــة بالشــيعة يف املنطقــة الرشقيــة.

وقــد أعلنــت وزارة داخليــة آل ســعود مؤخــر ًا أ ّنــه تــم
«إلقــاء القبــض عــى أحــد املتهمــن يف حماولــة إشــعال النــار
يف أحــد املبــاين احلكوميــة بالقطيــف وحــرق بــاص خمصــص
لنقــل موظفــي رشكــة أرامكــو».
ّ
إن املشــكلة الكبــرة التــي تواجــه الشــيعة يف املنطقــة

الرشقيــة ،وقوفهــم مكشــوفني يف حــرب وجــود غــر
متكافئــة ،وال يمتلكــون القــدرة عــى محايــة أنفســهم ،وهــذه
النقطــة املفصليــة حتديــد ًا دارت يف حــوار مقتضــب ورسيــع
حصــل بشــكل اســتثنائي بــن «ويل العهــد» حممــد بــن
نايــف ،وحممــد العبيــد ،شــقيق أحــد شــهداء مســجد القديــح
بالقطيــف ،حيــث تعــرض بــن نايــف لصفعــة موجعــة باهتــام
مملكتــه بـ ّ
ـأن «الدولــة التــي ال تقــوم بواجبهــا بالدفــاع عــن
فإنــا رشيكــة يف اجلــرم .»...فــا كان مــن األخــر
املواطنــن ّ
إال أن انتفــض بالقــول :بأ ّنــه «كل مــن يقــوم بــدور الدولــة
ُياســب»! علـ ًا ّ
أن املصلــن يف مســجد اإلمــام الرضــا ،عليــه
الســام ،املســتهدف أخــر ًا هــم الذيــن ألقــوا القبــض عــى
االنتحــاري الــذي كان يــروم تفجــر نفســه بــن املصلــن.
جديـ ٌـر ذكــره يف هــذا الســياق فـ ّ
ـإن األخ حممــد العبيــد،
وهــو يعمــل مدرسـ ًا يف مدينــة ســيهات بمحافظــة القطيــف،
تــم اعتقالــه بشــكل مفاجــئ مؤخــر ًا ألســباب جمهولــة ،وبعد
مــرور 19يومـ ًا عــى استشــهاد الشــيخ النمــر  -قــدس رسه-
 ،وقــد بــرز اســمه يف رشيــط الفيديــو الــذي انتــر بشــكل
واســع عــى مواقــع التواصــل االجتامعــي وهــو يواجــه
بشــجاعة ،ابــن نايــف بعــد أيــام مــن استشــهاد كوكبــة مــن
املؤمنــن املصلــن يف مســجد القديــح.
هــذا االعتقــال ،وغــره مــن االعتقــاالت مــن صفــوف
الشــباب وفئــات أخــرى مــن املجتمــع الشــيعي ،يدفــع
احلــكام الســعوديني يومــ ًا بعــد آخــر نحــو حتفهــم بمزيــد
مــن اإليغــال يف الدمــاء وأعــال القمــع والتآمــر عــى الشــيعة
يف املنطقــة الرشقيــة .بــا يشــابه متام ـ ًا الطريــق الــذي مــى
عليــه صــدام يف العــراق.
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إن الحماس الملتهب الذي أصبغتموه
بضبط النفس ،والصمود الذي توجتموه
بالرشد يدالن على رجاحة العقل ،وإرادة
العزم ،وسالمة الطريق

رسالة إلى شعبي الشجاع الحكيم

رسالة الشهيد النمر إلى أبناء شعبه
َّ ْ َ َّ
يم
بسم الله الرحم ِن الر ِ
ح ِ
{ال ْمــدُ للِّ َر ِّب ا ْل َعا َلِــنَ } ،ســورة
َْ
الفاحتــة{ ،2 :ا َّل ِ
ــذي َل إِ َلــه إِلَّ ُهــو عَــالِ
َ
َ
ُ
ِ
ِ
ا ْل َغ ْي ِ
ــب َو َّ
يــم
ــها َدة ُه َ
الش َ
الرح ُ
ــو الر َّْحَــ ُن َّ
ِ
ِ
ــو ا َْلل ُ
ــك
ــو اهلل ا َّلــذي َل إِ َلــ َه إِلَّ ُه َ
* ُه َ
ِ
ِ
الس َ
ــا ُم ا ُْلؤْ مــ ُن ا ُْل َه ْيمــ ُن ا ْل َع ِزيــزُ
ا ْل ُقــدُّ ُ
وس َّ
ِ
ان اهلل َعـ َّـا ُي ْش ُكـ َ
ـر ُسـ ْب َح َ
ـون}،
ـار ا ُْل َت َكـ ِّ ُ
ال َّبـ ُ
َْ
ســورة احلشــر.23-22 :
إلــى أهلــي وأحبتــي وإخوانــي املؤمنــن
وأخواتــي املؤمنــات وأبنائــي الصابريــن وبناتــي
الصابــرات وجميــع أهــل الكرامــة واألبــاة
األحــرار األعــزاء حفظكــم اللــه تعالــى جميع ـ ًا
وســدد خطاكــم وآمــن روعاتكــم ،الســام
عليكــم ورحمــة اللــه وبركاتــه وبعــد:
وإكبــار
إجــال
فــي البــدء أقــدم حتيــة
ٍ
ٍ
ـرام ،وقبلـ ًة علــى اجلبــن لــكل َمــنْ شــارك
واحتـ ٍ
عمــل مســؤول ،أو برؤيــة
أو
صادقــة،
بكلمــة
ٍ
ٍ
رســالية ،أو موقــف مبدئــي ،ولــكل َمــنْ أصابــه
شــوك العــدوان مــن شــتيمة أو ضــرب أو ترويــع
أو اعتقــال أو مطــاردة أو حرمــان أو مضايقــة
أو تعذيــب أو أي أذيــة جســدية أو نفســية،
وصبــر علــى اجلــراح ،واســتقام علــى الطريــق؛

14

مــن أجــل الكرامــة والعدالــة واحلريــة واألمــن؛
مــن جميــع فئــات املجتمــع وأطيافــه؛ مــن
اآلبــاء واألمهــات ،واألبنــاء والبنــات ،واألخــوة
واألخــوات ،والكبــار والصغــار ،والشــباب
والشــبائب ،وباخلصــوص األمهــات الصابــرات
احملتســبات أجرهــم عنــد اللــه ســبحانه
وتعالــى؛ وأخــص بالذكــر األمهــات الالتــي
يغذيــن أوالدهــن برحيــق الكرامــة والعدالــة،
وعبــق احلريــة واألمــن .إن احلمــاس امللتهــب
الــذي أصبغتمــوه بضبــط النفــس ،والصمــود
الــذي توجتمــوه بالرشــد يــدالن علــى رجاحــة
العقــل ،وإرادة العــزم ،وســامة الطريــق .وإن
احلكمــة التــي توجتــم بهــا شــجاعتكم لهــي
ُ
ُ
فخــر
محــل
واعتــزاز،
عقــل ،وبرهــانُ
ودليــل ٍ
ٍ
ٍ
اقتــدار؛ وإن جلَــد الشــباب الــذي مزجتمــوه
ٍ
مــع رأي الشــيخ كمــا يقــول اإلمــام علــي:
«يعجبنــي جلــد الشــباب ورأي الشــيخ» ،لهــو
الركــن الوثيــق فــي مســيرة التكامــل اإلنســاني،
وحتقيــق األهــداف؛ وألن اجلمــع بــن احلمــاس
وضبــط النفــس ،وبــن الصمــود والرشــد ،وبــن
احلكمــة والشــجاعة ،وبــن جلــد الشــباب ورأي
الشــيخ يختصــر الطريــق ،ويقلــل األضــرار،
ويضاعــف النتائــج ،و ُي َح ِ ّســن الثمــار ،ويحافــظ
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علــى مواصلــة املســير ،ويوصــل إلــى األهداف.
فبوركتــم وهنيئـ ًا لكــم هــذه الــروح وهــذا املقــام
الــذي بلغتمــوه.
ومــن أجــل ســامة العمــل الرســالي ،وألن
الزبــد يذهــب جفــاء ،وميكــث مــا ينفــع النــاس
فــي األرض؛ ال بــد مــن توجيــه العمــل الرســالي
وتطعيمــه بالــرؤى الرســالية واملواقــف املبدئيــة
املســتوحاة مــن البصائــر القرآنيــة؛ وال بــد مــن
تصفيتــه وتقليمــه ممــا يعتريــه مــن شــوائب
األخطــاء ،ومضــار التجــاوزات ،واســتخالص
النقــي الناصــع والعمــل النافــع .ومــن أجــل
ذلــك دونــت عــدة مقــاالت متفرقــة حتتــوي
علــى مجموعــة مــن الــرؤى للعمــل الرســالي
لكــي يكــون العاملــون علــى بصيــرة مــن
أمرهــم .يقــول اللــه ســبحانه وتعالــىُ { :ق ْ
ــل
ِ
ـذ ِه ســبِ ِيل َأد ُعــو إِ َل اهلل َعـ َ ِ
ـر ٍة َأ َن ـ ْا
ْ
َهــ َ
ـى َبصـ َ
ِ
ِ
َو َم ِ
ــن ا َّت َب َعنــي َو ُســ ْب َح َ
ان اهلل َو َمــا َأنَــ ْا مــ َن
ِ
ا ُْل ْ ِ
شكــنَ } ،ســورة يوســف ،108 :وســيكون
الوحــي هــو النــور الــذي يكشــف لنــا الــرؤى
الرســالية ،واملواقــف املبدئيــة؛ وســيكون العقــل
هــو العــن التــي نبصــر بهــا تلــك الــرؤى
واملواقــف؛ فالوحــي مبنزلــة ضيــاء الشــمس
الــذي يزيــل الظــام ليكشــف لنــا عــن حقائــق

احليــاة واألمــور ،والعقــل مبنزلــة البصــر الــذي
يــرى األشــياء حينمــا يشــرق عليهــا النــور؛
ولذلــك سأســتوحي الــرؤى الرســالية ،واملواقــف
املبدئيــة مــن كتــاب اللــه احلكيــم مصــدر النــور
ونــور كل نــور .وآمــل أن تُقــرأ بعــن البصيــرة،
وتؤخــذ بعزميــة اإلميــان ،ومتســك بيــد العــزة
والكرامــة.
وليعلــم اجلميــع بــأن ســاحنا هــو نــور
الكلمــة والســام؛ وســاحهم أزيــز املدافــع
والترهيــب؛ ولكــن الكلمــة هــي التــي انتصــرت
علــى املدفــع فــي عصــر املدفــع؛ فانتصارهــا
فــي عصرنــا واقــع ال محالــة ألنــه عصــر
الكلمــة التــي ال ميكــن ألعتــى قــوة فــي الوجــود
إخراســها .فكلمــة نــور الكرامــة والعــدل
واحلريــة واألمــن حتمـ ًا ســتنتصر علــى إرهــاب
املدفــع .والتاريــخ شــاهد واملســتقبل بانتصــار
الكلمــة واعــد .إذا فلنكــن مــع الصادقــن
ونواصــل معهــم طريــق ذات الشــوكة طريــق
الكلمــة الرســالية املســؤولة ونــزاوج ونضاعــف
الشــجاعة باحلكمــة ،ونشــكر اللــه علــى هــذه
النعمــة ،يقــول اللــه ســبحانه وتعالــىَ { :يــا
ِ
ــع
َأ ُّ َيــا ا َّلذيــ َن آ َمنُــو ْا ا َّت ُقــو ْا اهلل َوكُونُــو ْا َم َ
الص ِ
ــل ا َْل ِدين ِ
َان ِلَ ْه ِ
اد ِقــنَ * َمــا ك َ
َــة َو َمــ ْن
َّ
َ
ْــر ِ
َ
اب َأن َيت َ
ل
و
َخ َّل ُفــو ْا عَــن
ع
األ
ن
ــ
م
ــم
َ
َ
َح ْ ُ ِّ
ـهم َعــن َّن ْف ِســهِ
رسـ ِ
ـول اهلل َوالَ َي ْر َغ ُبــو ْا بِ َأن ُف ِسـ ِْ
َّ ُ
ِ
ِ
ٌ
َ
َ
َ
َ
َذلِ َ
ــب
ــم ظ َمــأ َوال ن ََص ٌ
ــم ال ُيصي ُب ُه ْ
ــك بأنَّ ُ ْ
َوالَ َم َْم َصــ ٌة ِف َســبِ ِ
يل اهلل َوالَ َي َطــؤُ َ
ون
ِ
ـار َوالَ َينَا ُلـ َ
َم ْوطِ ًئــا َي ِغيـ ُ
ـون مـ ْن َعــدُ ٍّو
ـظ ا ْل ُك َّفـ َ
ِ
ِ
ِ
َّن ْي ـ ً
ـح إِ َّن اهلل
ا إِالَّ كُتـ َ
ـب َلُــم بِــه ع ََمـ ٌـل َصالـ ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ــر ا ُْل ْحســننيَ * َوالَ ُينف ُقــونَ
الَ ُيض ُ
يــع أ ْج َ
ِ
ــر ًة َوالَ َي ْق َط ُع َ
ــون
ــر ًة َوالَ كَبِ َ
َن َف َقــ ًة َصغ َ

ِ
اديــا إِالَّ كُتِــب َل ِ
ــم اهلل َأ ْح َســ َن
َو ً
ــم ل َي ْج ِز َ ُي ُ
َ ُ ْ
َمــا كَانُــو ْا َي ْع َم ُل َ
ــون *} ،ســورة التوبــة:
.119،120،121
قالــوا« :الســيف أصـــــدق أنبــاء مــن
الكتــب **** فــي حــده احلــد بــن اجلــد
واللعــب» ،وهــذا منطــق اجلهلــة مــن الســاطني
والطغــاة واملتملقــن لهــم مــن الســفلة والهــواة.
أمــا منطقنــا فهــو:
«الفكــر أبلــغ فـــــي السجــــــال مــــــــن
املدفــع *** ويجــف منبــع العنــف ويبقــى مــداد
األملــع»
ومســك اخلتــام :إن أغلــى مــا ميلكــه
اإلنســان حياتــه؛ وال يضحــي بهــا إال لشــيء
أغلــى منهــا؛ ومــا مــن شــيء أغلــى مــن احليــاة
إال القيــم الرســالية واملبــادئ الســماوية التــي
ال ميلكهــا أي مخلــوق؛ والكرامــة هــي الصبغــة
لــكل القيــم واملبــادئ؛ ولذلــك كانــت الكرامــة
ومــا زالــت ولــن تــزال وســتبقى أغلــى مــن
حياتنــا وأهلنــا وأوطاننــا ومــن كل شــيء وال
ومــوت بالكرامــة
قيمــة للشــيء إال بالكرامــة.
ٌ
خيــ ٌر مــن احليــاة بالــذل ألن املــوت بالكرامــة
مــوت للكــرمي.
حيــا ٌة للكــرمي واحليــاة بالــذل
ٌ
والكرامــة تؤخــذ وال تســتجدى وكل مــا
يســتجدى فليــس بكرامــة.
ِ
ِ
{ســ ْب َح َ
ان َر ِّب َ
َــا
ــك َر ِّب ا ْلعــزَّ ة ع َّ
ُ
ِ
ــون * َو َس َ
َي ِص ُف َ
ــا ٌم ع َ
َــى ا ُْل ْر َســلنيَ *
ال ْمــدُ لَِّ َر ِّب ا ْل َعا َلِــنَ *} ،ســورة
َو ْ َ
الصافــات .180،181،182 :وصلــى اللــه
علــى محمــد وآلــه الطيبــن الطاهريــن.
---------نمر بن باقر بن أمني آل نمر.
ﺷﺒﺎط |2016
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الملف

الملف
أمريــكا ترهبــه وال اجليــش الســعودي وال
«جيــش اجلريــرة» يرهبــه.
أمريكا تبدو صغرية وضعيفة
أمام شعب البحرين
اجليــش الســعودي تصــور أنــه ســيدخل
البحريــن أليــام معــدودة ثــم يرجــع ،ولكنــه
دخــل فــي املســتنقع فــا ميكنــه اليــوم اخلــروج
وال البقــاء.
«ســترة» التــي أجنبــت الشــهداء ،ســتهزم
اجليــش الســعودي واألمريكــي.
قتلــوا الشــهيد «أحمــد الفرحــان» ببشــاعة
لدرجــة أنهــم قالــوا :إنّ هــذه الصــورة مــن فعــل
إســرائيل ،وجــاءت مــن فلســطني! وهــذا داللــة
علــى أن العنــف والترهيــب يتهــاوى أمــام إرادة
شــعب ملــيء بالتقــوى.
لو كانوا رجاالً لذهبوا لفلسطني لتحريرها

إعداد /هيأة التحرير

كلمات مضيئة على الدرب

مت ّيــز ســماحة آيــة اللــه الشــهيد الشــيخ
منــر النمــر ،بجرأتــه فــي قــول احلــق ،وبإبائــه
وعـزّة نفســه وكرامتــه ،وغيرهــا مــن الصفــات
واخلصــال التــي ُيعــرف بهــا املؤمنــون
احلقيقيــون.
بيــد أنــه كان يســعى لنشــر هــذه الصفــات
علــى جميــع أفــراد األمــة ليجربــوا الرفــض
للظلــم والطغيــان ويــروا النتيجــة كمــا رآهــا
هــو  -رحمــه اللــه  -وفيمــا يلــي نســرد باقــات
مــن كالمــه و أحاديثــه الالهبــة ،وأيضـ ًا مواقفــه
املشــرفة ،فــي مناســبات مختلفــة.
حاكــم الســعودية الظالــم طلــب مــن الشــيخ
النمــر أن يذهــب إليــه لطاولــة احلــوار فــرد عليــه
الشــيخ الشهيد:
«...أي أبــواب مفتوحــة وأي حــوار!...
أه ـ ًا باحلــوار ،الــذي يريــد أن يتحــاور فليــأت
إلينــا ،لــن نذهــب ألحــد ،وعلــى إي أســاس
نحــن نذهــب للملــك أو لألميــر ،مــن هــو امللــك
ومــن هــو األميــر؟! بشـ ٌر مثلنــا ،احلــكام علــى
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أبــواب العلمــاء ،وليــس العكــس ،العلمــاء حــكام
علــى امللــوك وعلــى األمــراء ،مهمــا بلغــوا مــن
قــوة ،نحــن منلــك قوتنــا باللــه ،أبوابنــا مفتوحــة
ونفوســنا ،ونحــن أهــل الكلمــة وأهــل احلــوار
وهــم أهــل الكبــت والرصــاص.
إذا أردنــا أن نقــارع هــؤالء الطغــاة
واجلبابــرة ،فبالتقــوى ،وهــو الســاح الــذي
نقــارع بــه كل هــؤالء الطغــاة.
أولئــك الطغــاة الذيــن يتجبــرون علينــا
وينتفخــون أمامنــا تراهــم مثــل الفئــران أمــام
جبابــرة االحتــال واالســتكبار العاملــي ،وهــم
عبيــد لهــم.
ال يرهبنــا طغيــان هــؤالء ،كمــا ال يرهبنــا
طغيــان أمريــكا وال أوربــا وال أي دولــة
إســتكبارية فــي العالــم .ال يحــق ألحــد أن يلــوم
أو يديــن املظلــوم الــذي ُســلب حقــه فســعى
للمطالبــة بحقــه اخلــاص ،وإمنــا يجــب إدانــة
الظالــم الباغــي الــذي ســلب احلــق اخلــاص
بهــذا الفــرد أو بهــذه الفئــة»

|ﻋﺪد ﺧﺎص| رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎ  ١٤٣٧ﻫـ

البحرين الصامدة
البحريــن فــي صمودهــا واســتقامتها
تســطر دروس ـ ًا ،كمــا تنشــئ نظريــات جديــدة
فــي املقاومــة السياســية ومقارعــة االســتبداد،
والعالــم سيســتلهم مــن ثــورة البحريــن
وصمــوده ،مجموعــة مــن النظريــات والــدروس،
وســتكون مفروضــة علــى التفكيــر السياســي.
الشــعب البحرينــي أعطــى أمنوذجــ ًا لــم
يتصــوره العالــم ،وأمريــكا تقــف اليــوم عاجــزة
عــن فهــم هــذا الشــعب الصغيــر فــي صمــوده.
ال تراجع إال بإسقاط آل خليفة
أال تــرون أن البحريــن؛ تلــك األرض
الصغيــرة فــي مســاحتها؛ والقليلــة فــي
عــدد ســكانها تقــارع ،مــال دول اخلليــج،
والتخطيــط والســاح الغربــي ،ودول االســتبداد
واالســتكبار؟
شــعب البحريــن ميلــك التقــوى ،فــا

اجليــش الســعودي يســتعرض عضالتــه
علــى شــعب قليــل فــي عــدده كبيــر فــي إرادتــه
ســيخرج آل ســعود مــن أرض البحريــن
أذالء رغمــ ًا عــن أنوفهــم.
«االحتــاد الســوفيتي» الســابق ،بجبروتــه
وماكنتــه العســكرية ،دخــل أفغانســتان للدفــاع
عــن
نظــام مهتــرئ ،فخــرج مهزوم ـ ًا مكســوراً
وتفــكك ذلــك االحتــاد ،ومنــذ ذلــك اليــوم أمســى
صاغــر ًا أمــام القــوى األمريكيــة ،كذلــك النظــام
الســعودي ســيخرج منهزمــ ًا أمــام شــعب
البحريــن ،ألنهــم ال ميلكــون القــوة بــل الترهيــب
والوهــم.
ســنبقى ندافــع مــع شــعب البحريــن عــن
أرضهــم وقيمهــم وأهدافهــم .أهدافهــم هــي
أهدافنــا ،ووســيلتهم وســيلتنا ،ومــا يريدونــه
نحــن نريــد ،وقضيتهــم قضيتنــا ،وعهــد ًا عهــد ًا
للبحريــن ،ســنبقى معهــم شــعب ًا واحــد ًا ال
شــعبني.
النظــام الســعودي و ّرط آل خليفــة ،فــكان
باإلمــكان رغــم طغيــان آل خليفــة واســتبدادهم،
أن يقدمــوا بعــض التنــازالت للشــعب ويســتقر
البلــد ولــو لفتــرة ،لكــن الغــرور الســعودي
حينمــا دخــل أفســد األمــر.
كانــت املطالــب ســهلة وبســيطة ،وتتلخــص
فــي تغييــر رئيــس الــوزراء ،لكنهــم قمعــوا،

فارتفعــت املطالــب واألهــداف ولــن يتراجــع
شــعب البحريــن إال بإســقاط آل خليفــة ،ونحــن
معهــم حتــى إســقاط آل خليفــة.
الرصاصــة التــي تختــرق أجســادهم
فلتختــرق أجســادنا ،وحينمــا تضــرج دماؤهــم
تضــرج دماؤنــا ،وسنســعى مــع أهــل البحريــن
إلخــراج هــذا اجليــش وإذاللــه .ولــن نتراجــع
خطــوة عــن نصــرة أهلنــا فــي البحريــن ،حتــى
خــروج درع اجلزيــرة مــن البحريــن وإســقاط
آل خليفــة مــن أجــل كرامــة أهلنــا فــي البحريــن
وحريتهــم.
الوحدة اخلليجية
إذا كانــوا يرهبوننــا باالحتــاد،
فنحــن نقــول نحــن ٌ
أهــل لالحتــاد وهــم
أبعــد مــا يكــون عــن االحتــاد.
هــؤالء أعجــز مــن أن يقيمــوا احتــاد ًا
كونفدراليــ ًا فضــ ًا عــن فدرالــي ،ألن ال
أحــد منهــم يقبــل أن يتنــازل ذرة عــن
كرســيه وبعــض صالحيتــه لتكــون
للمجمــوع.
شــعوب اخلليــج متحــدة فــي تاريخها
وعقيدتهــا ولغتهــا ،ولكــن العائــق هــم
احلــكام .لذلــك نحــن ننتظــر اليــوم
قبــل الغــد أن تتحــد دول اخلليــج .إنّ
الشــعوب هــي الرابحــة مــن االحتــاد.
بــل نحــن نطمــح الحتــاد األمــة العربيــة
واإلســامية.
نحــن مــن نطالــب ونتطلــع لالحتــاد،
ألنــه يعجــل فــي زوال هــذه األنظمــة.
الشجاعة والتصدّ ي لسياسة القمع

وليعلــم اجلميــع أن ســاحنا هــو
نــور الكلمــة والســام؛ وســاحهم أزيــز
املدافــع والترهيــب
القــوة العســكرية ال شــيء أمــام قــوة
اإلميــان والتقوى.
ســنجاهد حتــى يستنشــق أوالدنــا
الكرامــة واحلريــة التــي ُحرمنــا منهــا.
إن العصــى تخــوف اجلبنــاء وال تخيفنــا
ألننــا بعــن اللــه.
ال ميكــن ،بعــد اليــوم ،أن يخوفونــا
باعتقــال أو تعذيــب أو قتــل ،ألن عصــر التهديــد
والعصــا قــد ولّــى ،وكل عصــى متــس أجســادنا

ســوف تنكســر.
الشهادة ترفع دراجاتنا يوم القيامة.
كفانــا سياســة مــا قبــل العصــر احلجــري،
إن شــبابنا اليــوم ميلكون شــجاعة االستشــهاد
فــي ســبيل القيــم والدفــاع عــن احلــق
كلمــا ازدادت ســنني اعتقــال املنســيني
ســتزداد إرادتنــا فــي الدفــاع عنهــم واملطالبــة
باإلفــراج عنهــم وحتــى ولــو كلــف ذلــك دماءنــا.
إن الدولــة إذا مارســت القــوة كالتــي
متارســها فــي البحريــن ســوف يكــون لدينــا

ماذا قال الشهيد لوالدته بعد مساع صتديق حمك اإلعدام ضهد؟

بعد إبالغه بصدور التصديق بحكم اإلعدام ضده كان
أول رد فعل آلية الله الشيخ منر باقر النمر قوله« :الله يبشركم
باخلير».
فبعد سنوات من االعتقال اجلائر واحملاكمات الشكلية
أصدرت محاكم مملكة آل سعود الوهابية الداعشية ،تصديق ًا
حلكم اإلعدام على الشيخ الفقيه املجاهد بالكلمة واملوقف
لدفاعه عن حقوق الشعب املضطهد ومطالبته بإحقاق احلق في
مملكة آل سعود .تلى ذلك إرسال سماحته رسالة لوالدته يحمد
الله فيها على كل ما جرى ويؤكد تسليمه التام ملشيئة الله.
وفيما يلي نص الرسالة:
إلى أمي الصابرة أم جعفر؛ احلمد لله على كل حال،
أمي ...أشكري الله على كل ما يكتب ،تقدير الله خي ٌر من
تقديرنا ،واختياره خير من اختيارنا ،نحن نختار شيئ ًا ولكن
اختيار الله هو األفضل لنا ،ونحن نطلب شيئ ًا ونقول لله :اختر
لنا ما فيه خير عندك ،الله سبحانه وتعالى له األمر وله اخللق،
ال أحد يقدر أن يحرك ساكن ًا في هذا الكون إال مبشيئة الله،
ال شيء خارج عن عني الله ،عن إرادة الله ،وهذا يكفي يا أمي؛
ما دامت كل األمور حتت عني الله ،حتت إرادته ،فهذا يكفي،
وهذا يكفينا ،أمانة الله عليكِ  ،الله يحميكِ  ،والله يحفظكِ ،
ويحفظ اجلميع.
عزيزكم :الشيخ منر النمر

ال يجوز لإلنسان أن يذل نفسه،
ولذلك لما يقع عليه الظلم البد
أن ينتصر
ﺷﺒﺎط |2016
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احلــق فــي الــرد القــوي ولكننــا نتحمــل بهــذا
املقــدار.
يحتــاج الشــباب ألن يكــون لديهــم وعــي
ورشــد ملخططــات احلكومــة جلرهــم وراءهــا
بإطــاق الرصــاص.
احلكومــات هــي التــي تهتــك األعــراض
وتتهجــم علــى البيــوت وتنهــب وتســلب املــال
مــن حــق اإلنســان أن يدافــع عــن عرضــه
حينمــا يهجــم عليــه.
لدينــا شــباب بإمكانهــم التضحيــة مــن
أجــل حقوقهــم وكرامتهــم.
مــن يشــعر بكرامتــه ،ال يهــدأ وال يســتكني
وال ميكــن ألي قــوة أن توقفــه.
نحــن طالبنــا باإلفــراج عــن جميــع
املعتقلــن مــن الســنة والشــيعة ،والرمــز الدينــي
الشــيخ توفيــق العامــر.
لــن نســكت ولــن نتراجــع ولــن نهــدأ إال
باســترداد حريتنــا وكرامتنــا واإلفــراج عــن
املعتقلــن وعــدم اعتقــال أي شــخص زور ًا
وبهتان ـ ًا وخــروج درع اجلزيــرة مــن البحريــن.
جدوائية احلوار
هــل سياســة «طــرق األبــواب» إطــاق
الرصــاص وترويــع األهالــي وإزعــاج النــاس
فــي آخــر الليــل مــن احلــوارات؟!
نحــن أهــل الكلمــة واحلــوار وهــم أهــل
الكبــت والرصــاص.
مــن يريــد أن يحــاور فليــأت لنــا ،فــإنّ
بيوتنــا مفتوحــة ولــن نذهــب ال إلــى ملــك وال
إلــى أميــر
أيــن سياســة «طــرق األبــواب» التــي أدت
العتقــال أحــد الش ـ ّبان حينمــا قــدم شــكوى؟
املطالبة بقوة باحلقوق
آيــة اللــه آل منــر :اللــه يحــب املطالبــن
باحلقــوق.
هــل مطالبــة املتظاهريــن باإلفــراج عــن
املعتقلــن ورفــع الظلــم هــو جهــر بالظلــم؟
يجــب أن نوجــه ســهام املالمــة علــى الظالم
والباغــي ويحــرم توجيههــا علــى املظلــوم،
بالقــول والفعــل.
إن قيمة اإلنسان في مطالبته بحقوقه.
يجــب علــى اإلنســان أن يدافــع عــن نفســه
وعرضــه وال يجــوز لــه االستســام.
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قال الشهيد النمر :إن الكرامة
والعدالة والحرية والعزة ال تعطى
ً
للمتسولين وإنما تنتزع انتزاعا

هــل مــن الســلفية ســجن  30ألــف معتقــل
ألنهــم عبــروا عــن آرائهــم؟
هــل فــي ديــن الســلفية قتــل النــاس فــي
البحريــن؟ وهــل مــن الســلفية تــوارث احلكــم؟
مــن يدافــع عــن الظالــم فهــو شــريك لــه
فــي ظلمــه.
آل خليفة ليسوا سنة بل ظاملون.
ال بــد أن يجتمــع املظلومــون مــع بعضهــم
ضــد الظاملــن.
املؤمنــون يطلبــون النصــرة مــن بعضهــم
البعــض وال يطلبونهــا مــن أمريــكا وأوروبــا.
الشهيد والشهادة
البــد أن ننتصــر لدمــاء أولئــك الشــهداء.
فــكل يــوم يقتــل شــخص وكل يــوم يعتــدى علــى
حرمــة بيــت ،ولذلــك حتــى يــردع الظالــم

|ﻋﺪد ﺧﺎص| رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎ  ١٤٣٧ﻫـ

عــن ذلــك البــد أن يكــون هنــاك تناصــر.
فــي منطقتنــا حينمــا تكــون اجلراحــات فــي
كل يــوم بســبب إطــاق الرصــاص مــن قبــل
القــوات ،علينــا أن ننصــر أولئــك اجلرحــى.
ال يجــوز لإلنســان أن يــذل نفســه ،ولذلــك
ملــا يقــع عليــه الظلــم البــد أن ينتصــر.
مــن يقــع عليــه الظلــم البــد عليــه أن يطلــب
النصــرة وعلــى املؤمنــن أن ينصــروه.
ال يحــق وال يجــوز لنــا أن ندافــع عــن
الظاملــن مهمــا كانــت األمــور.
املســتضعفون فــي كل مكان يســتنصروننا
وعلينــا نصرهــم وخصوصــ ًا شــعبنا فــي
البحريــن.
كنــا ننتظــر زفــة الشــهداء الشــباب،
ولكنهــم زُفــوا للحــور العــن.
يقــول الرســول األكــرم ،صلــى اللــه عليــه

وآلــه« :مــن جــرح فــي ســبيل اللــه جيــئ يــوم
القيامــة ريحــه كريــح املســك».
نحــن مــع الصادقــن؛ مــع اجلرحــى الذيــن
أطلــق عليهــم الرصــاص دفاعـ ًا عــن قيمهــم.
إن التقــوى ال تكــون إال بالوجــود مــع
أولئــك الصادقــن.
إن الكرامــة والعدالــة واحلريــة والعــزة ال
تعطــى للمتســولني وإمنــا تنتــزع انتزاعــ ًا.
عبــاد اللــه اتقــوا اللــه وكونــوا مــع
الصادقــن مــع الشــهداء والصاحلــن مــع
املؤمنــن والشــهداء الذيــن رفعــوا رايــة اإلســام
ورفعــوا ســنة الرســول.
رسالة الكرامة من ابنة الشهيد
اىل والدها بعد استشهاده
مــن الكرامــة كانــت خيــوط عمامتــك يــا
أبتــي ...يــا فخــر الشــهداء .ومــن أنفــاس
احلريــة فــي اللــه كانــت خطواتــك ،فمــا خفــت

قال الشيخ

فيــه لومــة الئــم ،ومــا زادك الظاملــون فــي اللــه
إال ح ّبــ ًا.
ً
ً
فــكان توحيــدك صادق ـا خالص ـا ،ورفعــك
العلــي منــازل العلمــاء العظمــاء ،وأكرمــك
بالشــهادة كاألئمــة واألنبيــاء ،فإليــه احلــــــمد
مســــــتمر ًا ال ينقطــــــع ،وإليــه املرجــــــع
واملعــاد ،فحــقٌ علينــا أن نخيــــــط مــــــن بعــدك
عبــاءة مــن قيــم الســماء نرتديهــا لنســلك
مســالك الطهــر التــي بــدأت ،وحــقٌ علينــا أن
نضــع اللــه  -كمــا فعلــت -نصــب أعيننــا،
فباللــه ومعــه ،ال خشــية فــي احلــق ،فلــه تلهــج
أفئدتنــا بالشــكر أبــد ًا ،وباحلمــد طوي ـ ًا علــى
ســابغ النعــم ،وبالــغ الكرامــات ،وســنجعل مــن
الدعــاء صــاة شــكر نصليهــا فــي كل مقــام،
وحيــث مــا نولّــي وجوهنــا.
فيــا اللــه؛ تقبــل م ّنــا هــذا القربــان ،و يــا
رب؛ إن كان هــذا يرضيــك فخــذ حتــى ترضــى.
ابنتك :زينب

النمر ألمه:
ما دامت كل
األمور تحت
عين الله،
تحت إرادته،
فهذا يكفي،
وهذا يكفينا
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عريضة العزة والكرامة
فــي ســياق دفاعــه
املســتمر لرفــع املظالــم ونيــل
احلقــوق ،قــدم الشــهيد آيــة
اللــه الشــيخ منــر باقــر النمــر
فــي عــام 03/07/1428هـــ
املصــادف 18/07/2007م عريضــة
للحاكــم اإلداري للمنطقــة الشــرقية،
اســتلمها بالنيابــة نائبــه آنــذاك ،وتعــد
العريضــة غيــر مســبوقة فــي صراحتهــا
وشــموليتها ،ومطالبهــا اجلذريــة ،أثنــى عليهــا
املطلعــون واملراقبــون ،وعــدت منوذجـ ًا شــجاع ًا
وصريحــ ًا وأســلوب ًا ُيحتــذى فــي املطالبــة
باحلقــوق ،كان يعــرف ســلف ًا أن احلكومــة
الســعودية لــن تولــي اهتمامــا عمليــ ًا ،ولكنــه
قدمهــا فــي ســياق مشــروعه السياســي
املتــدرج ،حتــى يضــع احلجــة علــى هــذا
النظــام املســتبد فــي اخلطــوات الالحقــة مــن
سياســاتها الداخليــة ،وفيمــا يلــي نصهــا:
(بسم الله الرحمن الرحيم)
احلمــد للــه الــذي جعــل احلــق جل ًّيــا ثابتـ ًا،
والباطــل غ ًّيــا زائ ـ ًا ،والصــاة والســام علــى
الذيــن صدعــوا باحلــق ونطقــوا بالصــدق محمد
وآلــه الطاهريــن .فــي البــدء وقبــل الولــوج فــي
موضــوع املطالــب أحــب أن أبــن بعــض
املقدمــات وهــي:
أو ًال :ســأحتدث بصراحــة ووضــوح ومــن
دون تقيــة وال مجامــات ،ألن التقيــة موردهــا
دفــع الضــرر البالــغ واخلــوف مــن وقــوع
اجلــور والظلــم واالضطهــاد وأنــا ال أتوقــع
ـت
ـي ولذلــك أنــا لسـ ُ
حــدوث شــيء مــن ذلــك علـ َّ
َّ
مضطــر ًا وال مجبــر ًا علــى ممارســة التقيــة التــي
لــم تشـ ّرع إال لدفــع الضــرر البالــغ مــن اجلــور
والظلــم واالضطهــاد.
ثانيــا :إن فــن وحســن االســتماع
واإلصغــاء أهــم  -فــي مــوارد كثيــرة  -مــن
فــن وحســن التحــدث واإللقــاء؛ ذلــك ألن
مــن األســباب الرئيســية لتوتــر العالقــة بــن
احلــكام واحملكومــن وبــن اآلبــاء واألبنــاء
وهكــذا ،..هــو عــدم فهــم احلــكام واآلبــاء و...
لتفكيــر احملكومــن واألبنــاء و ،...بســبب عــدم
االســتماع لهــم أو االســتماع مــن بــرج عاجــي
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يفتقــر إلــى اإلصغــاء لهــم.
ثالثــ ًا :الصراحــة واحلقيقــة مــرة
وقاســية فــي بــدء تلقيهــا ولكنهــا حلــوة
وناعمــة ومخمليــة ملــن يتفكــر فيهــا
ويتمكــن مــن اكتشــاف املســتقبل مــن
خاللهــا وميلــك زمــام األمــور واملبــادرة
دون خــوف أو وجــل.
رابعــ ًا :إن القــراءة العاديــة
للخطــاب كفيلــة برفــع اللبــس والغمــوض
والتوجســات واألخطــاء وبالتالــي معرفــة
األشــياء علــى حقيقتهــا ،بشــرط أن
تكــون هــذه القــراءة مجــردة مــن تراكــم
التقاريــر الكاذبــة أو املغلوطــة ومــن
مخــزن املعلومــات امللتبســة أو اخلاطئــة
ومــن مطبــخ التحليــات املتوجســة أو
املتحيــزة ومــن اخللفيــة املعلوماتيــة
املشــوبة بالتوجــس واألخطــاء والتحيــز
واحلكــم املســبق.
خامسـ ًا :أرجــو أن تتســع الصــدور
للصراحــة وذكــر احلقيقــة ووضــع
النقــاط علــى حروفهــا حتــى ال يكــون
داع ألصحــاب القلــوب الطاهــرة
هنــاك ٍ
واأللســن الصادقــة أن ميارســوا التقية،
وال يكــون هنــاك مجــال ألصحــاب
القلــوب املريضــة واأللســن امللتويــة
أن ميارســوا النفــاق والدجــل والكــذب
والتزويــر والغــدر.
سادس ـ ًا :إن الفكــر الشــيعي فكــر
رافضــي ،أي يرفــض اجلــور والظلــم
واالضطهــاد ،ولكنــه فــي ذات الوقــت هو
أفضــل فكــر قــادر علــى التعايــش مــع
جميــع الديانــات واملذاهــب واألنظمــة
والتجمعــات ألنــه فكــر ينشــد اإلصــاح
والســلم والتآلــف املجتمعــي حتــى ولــو وقــع
عليــه اجلــور والظلــم وكان علــى حســاب حقوقــه
ألنــه فكــر يرفــض الفوضــى والعنــف والتحــارب
واالضطــراب ،حيــث أســس لنــا هــذا النهــج
الســلمي أميــر املؤمنــن علــي بــن أبــي طالــب
عليــه الســام عندمــا أعلــن وقــال وهــو البطــل
الضرغــام والليــث احليــدري« :أمــا واللــه لقــد
تقمصهــا -أي اخلالفــة واحلكــم  -فــان وإنــه
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ليعلــم أن محلــي منهــا محــل القطــب مــن
الرحــى ،ينحــدر عنــي الســيل وال يرقــى إلــي
ــت عنهــا
الطيــر،
فســدلت دونهــا ثوبــ ًا وطوي ُ
ُ
ــت أرتــأي بــن أن أصــول بيــد
ق
وطف
،
كشــح ًا
ُ
جــذاء أو أصبــر علــى طخيــة عميــاء يهــرم فيهــا
الكبيــر ،ويشــيب فيهــا الصغيــر ،ويكــدح فيهــا
مؤمــن حتــى يلقــى ربــه ،فرأيــت أن الصبــر
علــى هاتــا أحجــى ،فصبــرت وفــي العــن قــذى،
وفــي احللــق شــجا أرى تراثــي نهبــا» ،ولذلــك

علمنــا وأرشــدنا إلــى حتمــل اجلــور مــن أجــل
الســلم األهلــي واالجتماعــي ،فقــال كلمتــه التــي
مازالــت ولــن تــزال تــدوي فــي قلــوب عارفيــه
وتابعيــهُ :ألســاملنَّ مــا ســلمت أمــور املســلمني
ولــم يكــن مــن جــور إال علــي خاصــة».
وبعــد تلــك املقدمــات أبــدأ حديثــي بقــول
اللــه العظيــم فــي محكــم كتابــه الكــرميَ { :يــا
َــاك َخ ِلي َفــ ًة ِف ْالَ ْر ِ
َد ُاوو ُد إِنَّــا َج َع ْلن َ
ض
ِ
ِ
ِ
ــق َو َل َتتَّبــ ِع
ال ِّ
احكُــم َب ْ َ
َف ْ
ــن النَّــاس ب ْ َ
ــك عَــن َســبِ ِ
ــوى َف ُي ِض َّل َ
يل اللَِّ إِ َّن ا َّل ِذيــ َن
ْال َ َ
ِ
ِ
ـون َعــن َســب ِ
َي ِض ُّلـ َ
ـم َعـ َ
اب َشــديدٌ
ـذ ٌ
يل اللَِّ َلُـ ْ
ِ
ال َسـ ِ
ـو َم ْ
ـاب} .إننــا لــم نطالــب
بِـ َـا ن َُســوا َيـ ْ
وال نطالــب ولــن نطالــب بشــيء يســلب أمــن
يقــوض أركان الدولــة أو
البــاد أو العبــاد أو ِ ّ
يضعــف مؤسســاتها ،بــل إن
يقصــر أمدهــا أو ِ ّ
ِّ
كل املطالــب التــي نبتغيهــا هــي التــي حتقــق
األمــن واالســتقرار وتثبــت أركان الدولــة وتطيــل
بقاءهــا وتقــوي مؤسســاتها ،ألننــا ال نطالــب إال
باحلــق الــذي شـ َّرعه اللــه لعبــاده وأمــر اخللفــا َء
مــن أنبيائــه أن يحكمــوا بــه بــن النــاس ،إنــه
احلــق الــذي يحقــق العيــش الكــرمي وحيــاة
الكرامــة التــي جعلهــا اللــه لبنــي آدم { َولَقَــ ْد
َك َّر ْمنَــا َبنِــي آ َد َم} الكرامــة اإلنســانية التــي ال
يحــق وال يجــوز ألحــد مهمــا أوتــي مــن قــوة
ـام أن يســلبها أو ينتهكهــا،
ضاربــة أو مقــام سـ ٍ
بــل حتــى اإلنســان نفســه ال يحــق لــه وال يجــوز
لــه أن يتنــازل عنهــا ألنهــا مــن احلقــوق التــي ال
ميلــك صاحبهــا التصــرف بهــا أو فيهــا إال مبــا
يحفظهــا ويص ِلّــب جذورهــا ،وهــي حــق أســمى
مــن حــق احليــاة الــذي ال ميلــك أحــد فيــه مطلق
التصــرف بــل هــي املبــرر لتمســك وتشــبث
اإلنســان باحليــاة والبقــاء ،بــل ال قيمــة حلــق
احليــاة إال بهــا .إن هــذه الكرامــة التــي يتطلــع
لهــا كل العقــاء والشــرفاء مــن البشــر ميكــن
لإلنســان صعــود مراقيهــا مــن خــال مــدارج
التقــوى التــي يبلــغ بهــا اإلنســان أرقــى درجات
ِ
ُــم»،
ُــم عنــدَ اللَِّ َأ ْت َقاك ْ
الكرامــة «إِ َّن َأك َْر َمك ْ
ولذلــك أصبحــت التقــوى اخلصلــة احلميــدة
التــي تَخَ لَــقَ بهــا جميــع األنبيــاء واألئمــة عليهــم
الســام ،وأوصــوا كل الــوالة بالتحلــي بهــا
ألنهــا األســاس الثابــت الــذي يحافــظ علــى
ســامة احلكــم وثباتــه ومينــع انهيــاره { َأ َف َمـ ْن
ـى َت ْقــوى ِمـن اللِّ و ِر ْضــو ٍ
ـس ُبنْ َيا َنـ ُه َعـ َ
ان
َ
َ
َ
َ
َأ َّسـ َ
ـى َشـ َفا جــرفٍ
ـر َأم َّمـ ْن َأ َّسـ َ
ُ ُ
ـس ُبنْ َيا َنـ ُه َعـ َ َ
َخـ ْ ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
َهـ ٍ
ِ
ـم َواللُّ الَ َ ْيــدي
ـار بــه ف َنــار َج َهنَّـ َ
ـار َف ْانَـ َ
ِ
ــو َم ال َّظالــنَ } .ولكــي يصطبــغ احلكــم
ا ْل َق ْ
بالتقــوى التــي جتلــب اخليــر والثبــات ومتنــع

االنهيــار ،البــد مــن اصطبــاغ كل التشــريعات
والنظــم كبيرهــا وصغيرهــا فــي كل وزارات
ومؤسســات الدولــة بقيمــة العدالــة التــي هــي
أقــرب ســبيل لبلــوغ التقــوى { َيــا َأ ُّ َيــا ا َّل ِذيـ َن
آمنُــو ْا كُونُــو ْا َقو ِامــنَ لِّ ُشــهدَ اء بِا ْل ِقس ِ
ــط
َ
َّ
ْ
َ
ِ
َ
َ
ُ
ــو ٍم ع َ
َ
َــى َأالَّ َت ْع ِد ُلــو ْا
ق
َآن
ن
ــ
ش
ُــم
ك
ن
م
ر
ي
ال
َّ
ْ
ْ
َو َ ْ َ
ِ
ِ
ــوى َوا َّت ُقــو ْا اللَّ إ َّنِ
َ
ــر ُب لل َّت ْق َ
اعْد ُلــو ْا ُه َ
ــو أ ْق َ
ــا َت ْع َم ُل َ
ــون} .إن حكــم العــدل
ــر بِ َ
اللَّ َخبِ ٌ
هــو احلــق الــذي أمــر اللــه نبيــه داود عليــه
الســام احلكــم بــه بــن النــاس ،وهــو األمــر
اإللهــي الــذي أ َمــ َر ُه اللــه خليــر خلقــه وســيد
أنبيائــه وأشــرف رســله محمــد صلــى اللــه
عليــه وآلــه وســلم { َف ِل َذلِ َ
اســت َِق ْم
ــك َفــا ْد ُع َو ْ
ِ
ـت
ـم َو ُقـ ْـل آ َمنـ ُ
ـع َأ ْه َو ُ
َكـ َـا ُأمـ ْـر َت َو َل َتتَّبِـ ْ
اءهـ ْ
ِ
ِ
َــاب و ُأ ِمــر ُت ِلَع ِ
ْــد َل
ــا َأنــزَ َل اللَُّ مــن كت ٍ َ ْ
بِ َ
ُــم} ،بــل هــو األمــر اإللهــي الــذي أ َم ـ َر
َب ْينَك ُ
ِ
اللــه بــه كل َمــنْ يعتلــي ســدة احلكــم {إ َّن اللَّ
ي ْأمر ُكــم َأن ُتــؤدو ْا األَما َنـ ِ
ـات إِ َل َأ ْه ِل َهــا َوإِ َذا
ُّ
َ
َ ُُ ْ
ــن الن ِ
َّــاس َأن َ ْتك ُُمــو ْا بِا ْل َعــدْ ِل
َحك َْمتُــم َب ْ َ
َان س ِ
ِ
ِ
ِِ
ــمي ًعا
ــا َيع ُظكُــم بِــه إِ َّن اللَّ ك َ َ
إِ َّن اللَّ نع َّ
ِ
ــرا} ،ولكــي تكتمــل ثمــرة العــدل ال بــد
َبص ً
{وإِ ْن
مــن إقامــة حكــم القســط بــن النــاس َ
ــت َفاحكُــم بينَهــم بِا ْل ِقس ِ
ــط إِ َّن اللَّ
َحك َْم َ ْ
ْ
َْ ُ ْ
ِ
ـب ا ُْل ْق ِســطِنيَ } ،ومــن أجــل حكــم القســط
ُيـ ُّ
أرســل اللــه الرســل بالدالئــل الواضحــة
والبراهــن الســاطعة وأنــزل معهــم الكتــب
والدســاتير الشــاملة وشــرع اللــه فيهــا أحكامـ ًا
قضائيــة متنــع الظلــم وأنــزل معهــم ميــزان
العــدل والقســط لكــي ميــارس النــاس القســط
ويقومــوا بــه وال يظلــم أح ـ ٌد أحــدا ،بــل أنــزل
قــوة شــديدة رادعــة تعاقــب مــن يتعــدى علــى
حقــوق النــاس وقــد تصــل تلــك العقوبــة إلــى
أشــدها وهــي القتــال والقتــل ،كل ذلــك منفعــة
للنــاس حلياتهــم وكرامتهــم وأمنهــم وحمايــة
جميــع حقوقهــم وحفظهــا ومنــع ظلــم بعضهــم
لبعــض وليــس إلشــباع شــهوة أو ل ّتشـ ِ ّ
ـف مــن
غيــظ { َل َقــدْ َأرسـ ْلنَا رسـ َلنَا بِا ْلبينَـ ِ
َ
ـات َوأنزَ ْلنَا
َ ِّ
ُ ُ
ْ َ
ان لِ
معهــم ا ْل ِكتَــاب وا ْلِ
ُ
َ
َّــاس
ن
ال
م
ــو
ق
ي
يــزَ
ُ
َ
َ َ
َ
ََُ ُ
ـأس َشـ ِ
ِ ِ
ـط و َأنزَ ْلنَــا ْ ِ
ِ ِ
ـديدٌ
الديــدَ فيــه َبـ ْ ٌ
بِا ْلق ْسـ َ
َ
ِ ِ
ِ
نــر ُه
ــع لِلن
َو َمنَاف ُ
َّــاس َول َي ْع َل َ
ــم اللَُّ َمــن َي ُ ُ
ــب إِ َّن اللََّ َق ِ
َو ُر ُســ َل ُه بِا ْل َغ ْي ِ
ــو ٌّي ع َِزيــزٌ } .إذ ًا
أهــم مســؤوليتني يجــب علــى احلاكــم القيــام
بهمــا همــا إقامــة حكــم العــدل وإقامــة حكــم
القســط ،ألن العــدل يعنــي انعــدام اجلــور مــن
قبــل احلاكــم ،والقســط يعنــي انعــدام الظلــم
مــن قبــل النــاس لبعضهــم بعضــ ًا ،وبإقامــة
حكــم العــدل وإقامــة حكــم القســط يســتوفي

اإلنســان جميــع حقوقــه
ويعيــش حيــاة كرميــة
فــي جميــع األبعــاد
املعيشــية السياســية
و ا ال قتـــــــصا د ية
و ا ال جــــتما عــــــية
و ا لعقــــا ئــــد يــــــة
والشــخصية وغيرهــا.
وهــذا يعنــي أن
أوجــب الواجبــات علــى
احلاكــم أمــران :األول:
أن يقيــم حكــم العــدل
فــا يجــور .الثانــي :أن يقيــم
حكــم القســط لكــي ال يظلــم
أح ـ ٌد مــن الرعيــة أحــد ًا آخــر.
إن إقامــة العــدل مــن قبــل
احلاكــم ،وإقامــة القســط مــن قبــل
احلاكــم والنــاس ،همــا الدعامتــان
األساســيتان لتشــييد احلكــم وبنــاء قوتــه
وحفــظ دميوميتــه ،وهمــا خالصــة املطالــب
التــي ينشــدها املجتمــع ويتطلــع إلــى حتقيقهــا،
وبالتالــي يحقــق النظــام الرضــا االجتماعــي
والفاعليــة البنــاءة واحلــراك الرشــيد واألمــن
املســتتب ،فــإذا التــزم احلــكام بإقامــة حكــم
العــدل والقســط ارتفــع اجلــور والظلــم وإذا
ارتفــع اجلــور رســت ســفينة النظــام علــى

• قدم مرشوعه
السيايس ،حتى يضع
الحجة عىل هذا النظام
املليك الفاسد املستبد
يف خضم خطواته يف
العمل السيايس
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الملف

الملف

ُ
تعد العريضة غير مسبوقة في صراحتها
وشموليتها ،ومطالبها الجذرية ،أثنى عليها
المطلعون والمراقبون في شجاعتها وتحديها
وأسلوبها في المطالبة بالحقوق

• تحدث الشيخ النمر
يف هذه العريضة
برصاحة ووضوح
ومن دون تقية وال
مجامالت

الســاحل بعيــدا عــن تالطــم أمــواج بحــر
الفــن واالضطرابــات الهائجــة ،واســتتب األمن
فــي جميــع ُّ
الشــعب واملجــاالت احلياتيــة ،وإذا
اســتتب األمــن منــا االقتصــاد وتضاعفــت
الثــروات واســتغنى جميــع النــاس وأخــذ كل
إنســان حقــه كامــ ًا غيــر منقــوص (إذا قــام
القائــم حكــم بالعــدل وارتفــع فــي أيامــه اجلــور
ســبل وأخرجــت األرض بركاتهــا
وأمِ نــت بــه ال ُ
و ُر َد كل حــق إلــى أهلــه).
مــن خــال هــذه الديباجــة اتضحــت
مطالبنــا وهــي علــى وجــه اإلجمــال:
أو ًال :العدالــة والقســط واحلريــة فــي
اختيــار العقيــدة وممارســتها وتبنــي األفــكار
والــرؤى ومناقشــتها( :العدالــة واحلريــة
العقائديــة والفكريــة).
ثانيــ ًا :العدالــة والقســط واحلريــة فــي
اختيــار املهنــة وترقــي املســؤوليات فــي جميــع
وأعلــى أجهــزة الدولــة ومؤسســاتها( :العدالــة
واحلريــة املهنيــة).
ثالثــ ًا :العدالــة والقســط واحلريــة فــي
اســتثمار الثــروات التــي أغدقهــا اللــه علــى
هــذه البــاد املباركــة والتنعــم بهــا( :العدالــة
واحلريــة االقتصاديــة).
رابعــ ًا :العدالــة والقســط واحلريــة فــي
الــرؤى والنظريــات واملواقــف واملشــاركة
السياســية( :العدالــة واحلريــة السياســية).
خامســ ًا :العدالــة والقســط واحلريــة فــي
األمــور االجتماعيــة والشــخصية( :العدالــة
واحلريــة االجتماعيــة).
سادســ ًا :العدالــة والقســط فــي أحــكام
القضــاء واجلــزاء( :العدالــة القضائيــة) .ولكــي

22

ال تبقــى املطالــب عائمــة تغــرق فــي بحــر
العموميــات ســأضع بعــض نقــاط املطالــب
التــي يتطلــع إليهــا املجتمــع -علــى حروفهــالكــي تتبــن وميكــن قراءتهــا بوضــوح ال لبــس
فيــه ،وهــي:
ً
 -1التدويــن واإلقــرار دســتوريا واالحتــرام
واإلنصــاف للمذهــب الشــيعي ،واالعتــراف
بــه ،واإلعــان عنــه رســمي ًا ،لــه عمليــ ًا فــي
جميــع أجهــزة الدولــة ومؤسســاتها.
مســلم وغيــره أن
 -2يحــق ألي إنســان
ٍ
يعتنــق املذهــب الــذي يرتئيــه ،فلـ ٍ ّ
ـكل احلــق فــي
اختيــار مذهــب أهــل البيــت مذهب ـ ًا لــه يعتقــد
بأصولــه وفروعــه ويتع ّبــد بهــا ،وال يحــق ألحــد
إكراهــه علــى متذهبــه أو إجبــاره علــى تركــه أو
ترهيبــه لذلــك أو منعــه مــن ممارســة شــعائره
أو مضايقتــه.
 -3إلغــاء كافــة القوانــن والنظــم
والتعميمــات واإلجــراءات التــي تتعــدى أو
تنتهــك أو تُقصــي املذهــب الشــيعي أو أتباعــه.
 -4اســتبدال جميــع مناهــج الديــن
فــي املــدارس واجلامعــات بأحــد اخليــارات
موحــد ُيقتصــر
التاليــة :أ .وضــع منهــج ديــن ّ
فيــه علــى املشــتركات بــن املذاهــب وال تــد ّون
فيــه أي مســألة خالفيــة بــن املذاهــب ،وهــذا
أنســب اخليــارات وســيرضي اجلميــع مــا عــدا
أصحــاب العقليــة االقصائيــة واإللغــاء بقــوة
الســلطة أو الســاح ،والعجــز عــن مقارعــة
الدليــل بالدليــل والبرهــان بالبرهــان .ب .وضــع
مناهــج لــكل مذهــب واملتعلــم هــو الــذي يختــار
املنهــج إن كان بالغــ ًا أو وليــه إن لــم يبلــغ.
ج .وضــع املناهــج حســب الغالبيــة الســكانية،
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وهــذا يعنــي تدريــس املنهــج الشــيعي فــي
القطيــف ومــا شــابهها .د .وضــع املناهــج
حســب الغالبيــة مــن طلبــة املدرســة وهــذا
يعنــي تدريــس املنهــج الشــيعي فــي أغلــب
مــدارس القطيــف ومــا شــابهها.
 -5بنــاء أضرحــة أئمــة البقيــع عليهــم
الســام فــي املدينــة املنــورة مبــا يتناســب
ومقامهــم الســامي ،لتكــون مــزارات ومشــاهد
مشــرفة كمــا هــي بقيــة املــزارات واملشــاهد
لألئمــة عليهــم الســام فــي إيــران والعــراق،
بــل يجــب علــى الدولــة التكفــل بجميــع تكاليــف
التشــييد والبنــاء ،جبــر ًا ملــا مضــى منهــا خطـ ًأ
وخطيئــ ًة حينمــا انســاقت واجنــرت لضغــوط
شــرذمة مــن أتبــاع مذهــب واحــد وســمحت
لهــا بهــدم القبــب الطاهــرة الــذي أحــدث جرحـ ًا
نازفـ ًا فــي قلــب كل احملبــن ألهــل البيــت عليهــم
الســام فضــا عــن الشــيعة املوالــن لهــم ،ال
يندمــل مهمــا تطاولــت األيــام والســنني والدهور
إال بإعــادة تشــييده وبنائــه أحســن ممــا كان،
وهــذه الشــرذمة ال متثــل عقيــدة هــذا املذهــب
فض ـ ًا عــن بقيــة املذاهــب اإلســامية األخــرى
التــي تختلــف معهــا فــي الــرأي واملوقــف
والســلوك ،وال أدل علــى ذلــك مــن موقــف هــذه
املذاهــب مــن هــذه الشــرذمة وممانعتهــا هــدم
قبــر الرســول صلــى اللــه عليــه وآلــه وســلم.
 -6اإلجــازة لبنــاء احلــوزات والكليــات
واملعاهــد الدينيــة التــي تُــدرس العلــوم
واملعــارف اإلســامية املســتوحاة مــن القــرآن
وروايــات الرســول وأهــل بيتــه عليهــم الســام،
كمــا هــو احلــال فــي العــراق وإيــران وســوريا
ولبنــان وغيرهــا مــن دول العالــم اإلســامي.

 -7االســتقالل الكامــل للمحاكــم اجلعفريــة
عــن احملاكــم الشــرعية الكبــرى ،ومنعهــا عــن
التدخــل فــي أي شــأن مــن شــؤون القضــاء
الشــيعي ،وتوســيع صالحيــة القضــاة الشــيعة
فــي محاكمهــم بقــدر مــا يتطلبــه املنصــب
القضائــي للحكــم والفصــل بــن النــاس،
ومتطلباتهــم وشــؤونهم الشــرعية.
 -8الســماح بتشــكيل مجلــس للعلمــاء
الشــيعة حتــت مســمى «مجلــس فقهــاء أهــل
البيــت» يدخــل فــي عضويتــه فقــط كل مــن
بلــغ درجــة الفقاهــة «االجتهــاد» ومهمتــه
توجيــه وترشــيد وتطويــر كل اخلصوصيــات
والشــؤون الشــيعية ويســعى لتلبيــة حاجياتهــم
الشــرعية ،وال بــد أن يكــون مســتق ًال وبعيــد ًا
عــن التدخــات اخلارجيــة أو الداخليــة.
 -9اإلجــازة لبنــاء املســاجد واحلســينيات
واملراكــز واملؤسســات الدينيــة ،وإزالــة كل
املوانــع والعقبــات التــي متنــع أو تعطــل أو
تعيــق أو تؤخــر أو تعقــد مســائل البنــاء.
 -10الســماح للنــاس مبمارســة جميــع
شــعائرهم الدينيــة.
 -11إعطــاء الشــيعة حصــة منصفــة
تتناســب ونســبتهم وكفاءتهــم لبيــان األمــور
الدينيــة فــي اإلعــام الرســمي بجميــع أنواعــه.
 -12إعطــاء الشــيعة حصــة منصفــة
تتناســب ونســبتهم وكفاءتهــم فــي إمامــة
الصــاة فــي املســجد املكــي واملســجد النبــوي.
 -13فســح املجــال للكتــاب الشــيعي
بالدخــول مــن اخلــارج والطباعــة فــي الداخــل.
 -14عطــاء الشــيعة حصــة منصفــة
تتناســب ونســبتهم وكفاءتهــم فــي املؤسســات
التــي تشــرف عليهــا الدولــة مثــل رابطــة العالــم
اإلســامي و كــذا أخواتهــا األخــرى.
 -15إعطــاء الشــيعة حصــة منصفــة
تتناســب ونســبتهم وكفاءتهــم فــي ارتقــاء
املناصــب العليــا فــي الدولــة مثــل الــوزراء
وعضويــة مجلــس الشــورى والســلك
ا لد بلو ما ســي
 -16إعطــاء الشــيعة حصــة منصفــة

تتناســب ونســبتهم وكفاءتهــم فــي إدارة تعليــم
البنــات بــدء ًا مبديــرة مدرســة فمــا فــوق.
 -17إعطــاء الشــيعة حصــة منصفــة
تتناســب ونســبتهم وكفاءتهــم فــي إدارة
وارتقــاء املناصــب العليــا فــي شــركة أرامكــو
وغيرهــا مــن الشــركات العائــدة للدولــة.
 -18إعطــاء الشــيعة حصــة منصفــة
تتناســب ونســبتهم وكفاءتهــم فــي فــرص
العمــل وإدارتــه فــي جميــع أجهــزة الدولــة
ومرافقهــا ومؤسســاتها.
 -19بنــاء مدينــة جامعيــة فــي القطيــف
شــاملة لــكل التخصصــات املهمــة والضروريــة
التــي يحتــاج إليهــا النــاس وســوق العمــل ،
وتســتوعب جميــع اخلريجــن واخلريجــات مــن
املرحلــة الثانويــة حتــى الذيــن جتــاوز بهــم
العمــر أو زمــن التخــرج.
 -20إعــادة جميــع املوظفــن والعمــال
الذيــن فصلــوا مــن أعمالهــم بســبب االعتقــال
فــي عــام 1400هـــ ومــا بعــده ،واســترداد
حقوقهــم وتعويضهــم معنويـ ًا وماديـ ًا جبــر ًا ملــا
مضــى وحتســينا ملــا ســيأتي ولتمكينهــم مــن
بنــاء حيــاة كرميــة.
 -21إطــاق ســراح جميــع املعتقلــن
السياســيني وباخلصــوص الذيــن طــال عليهــم
األمــد فــي غياهــب الســجون ،فإنهــم وأوالدهــم
وزوجاتهــم وآباءهــم وأمهاتهــم وجميــع أهاليهــم
واملجتمــع ينتظــرون اليــوم الــذي يفــك قيــد
الســجان مــن معصمهــم ويلتئــم شــملهم
ويعــودون ملمارســة حياتهــم الطبيعيــة الكرميــة.
 -22حــل مشــكلة البطالــة الوهميــة
وتوظيــف جميــع اخلريجــن مــن الثانويــة فضـ ًا
عــن اجلامعــة برواتــب مجزيــة متكــن صاحبهــا
مــن العيــش الكــرمي بــدء ًا مــن الــزواج وبنــاء
أســرة فاضلــة وبنــاء بيــت ســكني ختامــ ًا
بالوفــرة والرفــاه املــادي ،وحتديــد أقصــى
ســاعات العمــل وأدنــى األجــور لــكل مســتوى
ـاب
علمــي ومهنــي وعملــي حتــى ال َيســتغل أربـ ُ
العمــلِ
النــاس التــي تســعى لتوفيــر لقمــة
َ
العيــش احلــال ولــو بشــق األنفــس.

 -23فــرز األمــور والقضايــا عــن بعضهــا
وعــدم التعامــل معها بشــكل أمني دائمـ ًا فهناك
الكثيــر مــن القضايــا ال ربــط لهــا باجلانــب
األمنــي ،ولكــن عندمــا تســيس ويتعامــل معهــا
مــن منطلــق أمنــي تفــرز مشــاكل وأزمــات مــا
كانــت حتــدث لــو لــم يتعامــل معهــا أمن ّي ـ ًا.
 -24أن تقــف الدولــة علــى مســافة واحــدة
مــن جميــع فئــات املجتمــع ومذاهبــه وأن ال
تنحــاز لفئــة مــن مذهــب واحــد وتســتعدي بقيــة
الفئــات واملذاهــب إرضــاء لهــذه الفئــة علــى
حســاب الفئــات واملذاهــب األخــرى ،وبالتالــي
حتجــم نفســها فــي عنــق زجاجتهــا الضيقــة.
 -25إيجــاد مؤسســة أهليــة وحكوميــة
لســماع مظالــم النــاس وشــكاويهم التــي تقــع
عليهــم مــن قبــل املســؤولني أو املوظفــن فــي
أجهــزة الدولــة ،والســعي احلثيــث إلنصــاف
املظلــوم ،ومجــازاة املعتــدي ،و ُي ّ
فضــل أن يكــون
وتعــن الدولــة بعــض
موقعهــا فــي اإلمــارة
ِّ
أعضائهــا الذيــن تثــق بهــم وتعتمــد أقوالهــم
ويختــار خيــار النــاس خيــار ًا منهــم بعــدد مــا
تعينهــم الدولــة ويتفــرع عــن هــذه املؤسســة
جلنــة فــي كل بلــدة أعضاؤهــا مــن خيــار
النــاس ،فالنــاس الذيــن وقــع عليهــم الظلــم
يتوجهــون إلــى اللجنــة فــي بلدتهــم واللجنــة
تتوجــه للمؤسســة فــي اإلمــارة واملؤسســة
تتوجــه إلــى اجلهــة املعنيــة بــكل شــكوى تصــل
إليهــا.
وفــي اخلتــام أســأل اللــه العظيــم أن ُيزكــي
قلوبنــا و ُيطهــر ألســنتنا و ُيؤلــف بيننــا ويجمــع
شــملنا ويخــذل عدونــا وينصــر كلمتنــا  -كلمــة
(سـ ْب َح َ
ان َر ِّبـ َ
ـك َر ِّب
التوحيــد اخلالــص ُ -
ِ ِ
ــونَ ،و َس َ
َــا َي ِص ُف َ
ــا ٌم عَــىَ
ا ْلعــزَّ ة ع َّ
ِ
ال ْمــدُ لَِّ َر ِّب ا ْل َعا َلِــنَ ) وصلــى
ا ُْل ْر َســلنيَ َ ،و ْ َ
اللــه علــى محمــد وآلــه الطاهريــن.
-------------------نمر باقر أمني النمر
03/07/1428هـ
18/07/2007م.
ﺷﺒﺎط |2016
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المرجع الديني آية اهلل
العظمى السيد علي
السيستاني  -دام ظله -

المرجع الديني آية اهلل
العظمى السيد محمد
تقي المدرسي  -دام ظله -

وصــف ســماحة املرجــع الدينــي
الســيد علــي السيســتاني نظــام آل ســعود
بانــه «ظالــم وعدوانــي».
وجــاء فــي برقيــة التعزيــة ،الــى
«أحبتنــا أهالــي القطيــف الكــرام تلقينــا
ببالــغ األســى واألســف نبــأ استشــهاد
جمــع مــن إخواننــا املؤمنــن فــي املنطقــة،
الذيــن أريقــت دماؤهــم الزكيــة ظلمــ ًا
وعدوان ـ ًا ومنهــم العالــم املرحــوم الشــيخ
منــر النمــر طــاب ثــراه».
وجــاء أيضــ ًا« :إننــا إذ نديــن
ونســتنكر ذلــك نعزيكــم ونواســيكم وال
ســيما العوائــل املفجوعــة بأبنائهــا بهــذا
املصــاب اجللــل ،ونســأل اللــه العلــي
القديــر أن يتغمــد الشــهداء األبــرار
برحمتــه ويحشــرهم مــع أوليائهــم الكــرام
محمــد وآلــه األطهــار ،وميــن علــى ذويهــم
بالصبــر والســلوان وال حــول وال قــوة إال
باللــه العلــي العظيــم».
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وصــف ســماحة املرجــع املدرســي،
الشــهيد النمــر فــي بيانــه بأنــه « َعلَــم
مــن أعــام الديــن الــذي لــم تكــن لــه
جرميــة ّإل الدفــاع عــن احلــق واملطالبــة
باحلقــوق» ،فيمــا وصــف القتلــة بأنهــم
«شــجرة اإلرهــاب اخلبيثــة».
كمــا عــ ّد اجلرميــة مبنزلــة «إعــان
حــرب ،ليــس علــى طائفــة كرميــة تتبــع
ٍ
أهــل البيــت ،عليهــم الســام ،فحســب،
بــل علــى عامــة املســلمني الذيــن يلتزمــون
بقيــم الســماء ويؤمنــون بقولــه تعالــى:
ـاد فِ ــي
{ َمــنْ َق َتـ َل َن ْف ًســا ِب َغ ْيــرِ َن ْـف ٍـس َأ ْو ف ََسـ ٍ
َّــاس َجمِ ي ًعــا}.
األَ ْر ِ
ض َف َك َأ َّنَــا َقتَــ َل الن َ
وأضــاف ســماحته فــي بيانــه« :إنّ
إعــدام شــهيد الكرامــة آيــة اللــه الشــيخ
النمــر أســوء مــن كل جرائــم التكفيريــن،
وإنّ عواقــب هــذا العمــل الشــنيع ال تكــون
أقــل مــن عواقــب جرائــم نظــام صــدام
بحــق الشــهداء مــن مراجــع الديــن فــي
العــراق».
وأشــار ســماحته فــي جانــب آخــر
مــن بيانــه الــى أن «قتلــة الشــيخ الشــهيد
أثبتــوا أنّ منطــق االرشــاد والنصــح
واملطالبــة باحلــق واحلقــوق بالطــرق
الســلمية ال تنفــع مــع عقليــة داعــش التــي
حتكــم آل ســعود وأذنابهــم».

المرجع الديني آية اهلل
العظمى السيد صادق
الشيرازي  -دام ظله -

المرجع الديني آية اهلل
العظمى السيد محمد
سعيد الحكيم  -دام ظله -

وجــه ســماحة املرجــع احليكــم رســالة
مواســاة الــى «أهالــي القطيــف الكــرام
وخاصــة العوائــل املفجوعــة» ،وذلــك فــي
ســياق بيــان االســتنكار الــذي أصــدره
علــى جرميــة آل ســعود بإعــدام الشــهيد
وأيضــ ًا بالتمويــه التهامــه مــع إخوانــه
الشــهداء باإلرهــاب.

المرجع الديني آية اهلل
العظمى السيد كاظم
الحائري  -دام ظله -
تل ّقينــا  -بألــم بالــغ -نبــأ إعــدام
ســماحة آيــة اللــه الشــيخ منــر باقــر النمــر
قـ ّدس سـ ّره بعــد جهــاد طويــل فــي ســبيل
اللــه وسلســلة مــن اخلدمــات الدينيــة
وإرفــاد األمــة بالتوجيهــات اإلســامية
واملواعــظ الدينيــة وإقامــة املشــاريع
وحت ّمــل املشــاق الكثيــرة والعنــاء الشــديد
مــن أجــل ذلــك كلّــه.
وإننــا إذ نســتنكر هــذا العمــل
املشــن ونشــيد بالشــهيد اجلليــل ندعــو
اللــه تبــارك وتعالــى أن يتغ ّمــده بواســع
ــي املختــار
رحمتــه ويحشــره مــع النب ّ
وأهــل بيتــه األطهــار صلــوات اللــه عليــه
وعليهــم أجمعــن ،وال حــول وال قــوة إ ّال
ــي العظيــم.
باللــه العل ّ

وصــف املرجــع احلائــري جرميــة
اإلعــدام اآلثمــة بأنهــا دليــل علــى انهيــار
األســرة الســعودية الهرمــة وعجزهــا
الواضــح عــن ســماع كلمــة الشــعب
املســلم .وأكــد البيــان «أن الشــهيد لــم
ميــارس أرهابــ ًا ولــم يتجــاوز حقــ ًا ،بــل
نطــق مصلحــ ًا وتكلــم ناصحــ ًا ،وطالــب
برفــع احلصــار عــن أتبــاع أهــل البيــت،
عليهــم الســام».

المرجع الديني آية اهلل
العظمى الشيخ بشير
حسين النجفي  -دام ظله -

فــي بيــان أصــدره باملناســبة ،أعــرب
ســماحة املرجــع النجفــي عــن بالــغ احلزن
واألســى علــى فقــدان الشــيخ النمــر مــن
ســاحة املواجهــة مــع الطغــاة والظاملــن،
وجــاء بــأن «و ْقــع النبــأ فــي قلوبنــا وقلــوب
الصاحلــن مفجعــ ًا ،ونحــن إذ نســتنكر
ونستبشــع هــذه اجلرميــة ونعــزي
صاحــب العصــر ،عجــل اللــه تعالــى فرجه
الشــريف ،واألســرة املفجوعــة ،نرجــو اللــه
ســبحانه أن يتغمدهــم بعطــف رحمتــه،
ويــرزق متعلقيهــم الصبــر والســلوان ،إنــه
رحيــم ودود».

منظمة «هيومن رايتس ووتش»

«إن الســعودية حظيــت ببداية مخجلة
عــام  2016بإعدامهــا 47شــخص ًا فــي
يــوم واحــد ،وأنّ إعــدام الســعودية لرجــل
الديــن البــارز الشــيخ منــر باقــر النمــر،
بعــد محاكمــة غيــر عادلــة ،يضيــف الــى
اخلــاف الطائفــي ،وأنّ درب الســعودية
لالســتقرار فــي املنطقــة الشــرقية يقــوم
علــى إنهــاء التمييــز املنهجــي ضــد
املواطنــن الشــيعة ،ال فــي عمليــات
اإلعــدام».

بان كي مون  -األمين
العام لألمم المتحدة
«إن إعــدام رجــل الديــن الســعودي
منــر باقــر النمــر ،وعــدد آخــر مــن
الســجناء ،جــاءت بعــد محاكمــات أثــارت
مخــاوف ج ّديــة حــول طبيعة التهــم ونزاهة
العمليــة ،وقــد أثــرت قضيــة الشــيخ النمــر
مــع قيــادات اململكــة العربيــة الســعودية
فــي عــدة مناســبات».

بيان المعاهدة والوفاء
من أبناء الشهيد
أكــد أبنــاء الشــهيد النمــر علــى أنّ
ـور مــن ربــه،
والدهــم املكــرم «كان علــى نـ ٍ
وقــد اختــار طريــق الشــهادة ببصيــرة
املتقــن وعزميــة املجاهديــن ليســقي
بشــهادته املباركــة ودمــه املقــدس شــجرة
القيــم اإللهيــة مقتفيــ ًا فــي ذلــك آثــار
األنبيــاء ،عليهــم الســام ،والصاحلــن،
فح ّملنــا بذلــك أمانــة الوفــاء ملشــروعه
الرســالي والــذي يتحــرك فــي خــط
املســؤولية واإلصــاح بالكلمــة الرســالية
الهاديــة واملوقــف الرشــيد».
وجــاء فــي البيــان أيضـ ًا أ ّنــه «مــع أن
اخلطــب عظيــم واملصــاب جلــل ،بــأن يذبح
والدنــا وشــيخنا الشــهيد النمــر ظلمــ ًا
وجــور ًا ،إال أننــا لــم نــر فيمــا نــزل ،إال
جميــ ًا ،فهــا هــي اإلرادة اإللهيــة تكتبــه
شــاهد َا وشــهيد ًا ،وترفــع قــدره منــاز َل
ودرجــات.
وبعــد تقــدمي التعزيــة «لصاحــب
العصــر والزمــان -عجــل اللــه تعالــى
فرجــه -واملراجــع العظــام ،الســيما
ســماحة آيــة اللــه العظمــى احلــاج
الســيد محمــد تقــي املدرســي  -أدام اللــه
بركاتــه -بهــذا املصــاب اجللــل ،نعاهــد
والدنــا وشــيخنا آيــة اللــه الشــهيد النمــر
 رضــوان اللــه عليــه -علــى االســتقامةوالتمســك مبشــروعه الرســالي في حقوله
املختلفــة ،كمــا نعلــن ثباتنــا علــى مســيرته
الســلمية والتــي رفضــت االنــزالق إلــى كل
أشــكال العنــف واســتخدام الســاح».
ﺷﺒﺎط |2016
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الملف

فضالء البحرين في
الحوزة العلمية بمدينة
قم المقدسة

الملف

تيار العمل اإلسالمي
في البحرين -اللجنة
اإلعالمية

اســتهل بيــان الشــجب واالســتنكار
باحلديــث الشــريف بــأنّ «البغــي علــى
النــاس أســرع عقوبــة فــي الدنيــا قبــل
اآلخــرة» ،و»أن يــوم املظلــوم علــى الظالــم
أشــد مــن يــوم الظالــم علــى املظلــوم»،
وأضــاف« :وكل هــذه الظالمــات قــد
جــرت بعــن اللــه التــي ال تنــام ،وكفــى
باللــه حســيب ًا».

ث ّلة من تالميذ الشهيد
في القطيف و االحساء
فــي بيــان اإلدانــة واالســتنكار
الــذي أصــدره ثلّــة مــن تالمــذة الشــهيد،
أكــدوا فيــه بالســير علــى نهجــه الرســالي
باملطالبــات احل ّقــة مــن احلــكام ،ومنهــا
التعامــل مــع «املواطنــن بعيــد ًا عــن كل
ألــوان التمييــز والتفرقــة» ،وأكــدوا علــى
«أن الشــيخ املجاهــد إمنــا ذهــب شــهيد
الكلمــة احلــرة الصريحــة الواضحــة التــي
مــا كانــت تعــرف اجلــن أو التــردد أو
االنهزاميــة».
وجــاء فــي البيــان أيضــ ًا التأكيــد
علــى أن الشــهيد قــام «بــأدوار كبيــرة فــي
ترشــيد احلــراك اإلصالحــي فــي البــاد
مــن خــال تأكيــده املتكــرر واملشــدد
علــى أهميــة االلتــزام باملنهــج الســلمي
واالبتعــاد عــن جميــع أشــكال العنــف فــي
املطالبــة باحلقــوق والتعبيــر عــن الــرأي،
كمــا حــ ّذر بشــدة مــن حمــل الســاح
واللجــوء إليــه مهمــا كانــت اجلهــات
األمنيــة عنيفــة أو خشــنة فــي التعامــل
مــع املتظاهريــن املطالبــن بحقوقهــم
املســلوبة».
ويســتطرد البيــان فــي هــذا الســياق
بـــ «أنّنــا نقطــع أنّــه لــوال تدخالتــه فــي
ذلــك وحتذيراتــه املباشــرة لدخلــت البــاد
واملنطقــة فــي أحايــن كثيــرة ،فــي دوامــة
مــن العنــف والعنــف املضــاد الدامــي
الــذي ال يعلــم عواقبهــا ومنتهاهــا إال اللــه
تعالــى».
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جــاء فــي كلمــة للتيــار باملناســبة أنّ
أعداءنــا كلمــا حتدثــوا ضــد الشــهيد
العظيــم كلمــا ازداد علــو ًا وارتكســوا
ســقوط ًا .ســجنوه ،فعرفــه أحــرار العالــم
وتعاطفــوا معــه .قتلــوه فارتقــى شــهيد ًا
ورمــز ًا عامليــ ًا ونهجــ ًا زاحفــ ًا».
وأشــار الــى االنتصــار اإلعالمــي
الــذي حققتــه قضيــة الشــيخ الشــهيد
العادلــة ،مشــير ًا الــى تغطيــة وســائل
اإلعــام الغربيــة جلرميــة اإلعــدام
بشــكل اســتنكاري ،والتخبــط اإلعالمــي
الســعودي ،وجــاء« :لعــل مــا اســتوقف
األقــام الصفــراء التابعــة للنظــام
الســعودي مــا جــاء فــي افتتاحيــة
صحيفــة «واشــنطن بوســت» عندمــا
وصفــت الشــيخ النمــر باإلصالحــي
الداعــي الــى االنتخابــات .هــذه العبــارة
اســتفزت كتّــاب آل ســعود وحركــوا
حبرهــم املغمــس بجرميــة دم الشــهيد
النمــر ،للدفــاع عــن قــرار اإلعــدام وتقــدمي
الشــيخ النمــر علــى عكــس حقيقتــه».

علماء الدين في البحرين
وصــف علمــاء الديــن فــي البحريــن
قــرار احلــكام الســعوديني «بأ َّنــه حســاب
ــي إلــى املجهــول أن
خاطــئ جــد ًا ،و ُمض ٌّ
تنحــو السياســة باجتــاه تشــديد األحــكام
ضــد املعارضــن لسياســاتها فتصــل
إلــى حــد اإلعــدام وأحــكام املؤبــد ،كمــا
يحصــل عندنــا فــي البحريــن أيضــ ًا».
وأضــاف البيــان أيض ـ ًا« :إنّ الوهــم
كل الوهــم أن ُيظــن أنّ ذلــك ُيســكت
الشــعوب أو ُيخمــد صوتــ ًا حــر ًا مــن
أصواتهــا املطالبــة باحلقــوق واإلصــاح
عبــر الوســائل الســلمية».
وفــي رســالة التضامــن مــع اإلخــوة
فــي املنطقــة الشــرقية أكــد البيــان علــى
«أنّنــا كشــعب واحــد وقلــب واحــد،
نعــزي أهلنــا فــي املنطقــة الشــرقية بهــذا
املصــاب اجللــل ،باستشــهاد أبنائنــا
املظلومــن ،وباستشــهاد ســماحة العالمــة
الشــيخ منــر باقــر النمــر  -رحمــه اللــه
تعالــى -ونتقــدم الــى العوائــل املكرمــة
املفجوعــة بأحــر التعــازي ،ونســأل اللــه -
تعالــى -لهــم الصبــر والســلوان».

الــى الســام واحملبــة واإلخــاء ،ومــا حمــل
ســاح ًا بيــده يومــ ًا إال ســاح كلمــة
اإلميــان اخل ّيــرة ،وأن يفاجــئ العالــم
اإلســامي باستشــهاد هــذا الرجــل علــى
يــد دولــة تدعــي أنّهــا حتــارب اإلرهــاب
وأنّهــا أقامــت حلفـ ًا حملاربــة اإلرهــاب ثــم
تقــوم بأشــد أنــواع اإلرهــاب وهــي قتــل
عالــم مــن علمــاء األمــة».
وأضــاف :إنّ هــذا العالــم مــا دعــا
يوم ـ ًا الــى قتــل أو قتــال أو حــرب ،إمنــا
دعــا فــي اململكــة الــى إخــاء ومحبــة
وتكامــل بــن أبنــاء األمــة اإلســامية،
نعــم؛ هــي مفاجئــة كبيــرة ،يجــب أن
يقــوم العالــم اليــوم بأجمعــه ليعــرف أيــن
مكامــن اإلرهــاب فــي العالــم ومــن يصنــع
اإلرهــاب فــي العالــم ،إنّ الذيــن اغتالــوا
الشــيخ الدكتــور البوطــي فــي دمشــق
يومــ ًا مــا ،هــم أنفســهم مــن اغتالــوا
الشــيخ النمــر رحمــه اللــه».

الشيخ ماهر حمود  -رئيس
االتحاد العالمي لعلماء
المقاومة في لبنان

الشيخ أحمد بدر الدين
حسون -مفتي سوريا

قــال مفتــي ســوريا الشــيخ أحمــد
بدرالديــن حســون« :إنّ مــن اغتــال
الشــيخ محمــد ســعيد البوطــي فــي
تفجيــر إرهابــي عــام  2013هــم أنفســهم
مــن أعدمــوا الشــيخ منــر النمــر فــي
الســعودية».
وقــال الشــيخ حســون ،فــي تصريــح
لقنــاة العالــم :إنّ الشــهيد النمــر «دعــا

أكــد الشــيخ ماهــر حمــود ،أن إعــدام
الشــيخ النمــر الــى جانــب مجموعــة مــن
اإلرهابيــن ،الهــدف منــه خــداع الــرأي
العــام ،داعيــ ًا اجلهــات اإلســامية
والسياســية الســنّية الــى اســتنكار
اجلرميــة ومحــذر ًا مــن الفرقــة والفتنــة
ومعتبــر َا أنّ هــذه الفتنــة هــي التــي
أرادهــا الكيــان اإلســرائيلي.
وقــال الشــيخ حمــود فــي تصريــح
لقنــاة «العالــم»« :إنّ إعــدام الشــيخ النمــر
جرميــة أخــرى يرتكبهــا النظام الســعودي
ضــد اإلنســانية ،خاصــة وأ ّنــه ليــس هناك
مــا يبــرر علــى اإلطــاق هــذه اجلرميــة،
وباخلصــوص أنّ أصواتـ ًا كثيــرة وجهــات
كثيــرة طالبــت الســعودية بعــدم التنفيــذ
وكانــوا يســتطيعون ذلــك».

السيد حسن نصر اهلل

-األمين العام لحزب اهلل -

في لبنان

و أعــرب الشــيخ مولــوي عبــد
احلميــد ،العضــو باالحتــاد العاملــي
لعلمــاء املســلمني« ،بــأنّ إعــدام عالــم ديــن
تتبعــه شــريحة كبيــرة مــن املســلمني بهــذه
الطريقــة ،أمــر ال يصــدق».
وع ـ ّد الشــيخ إســماعيل زهــي «بــأنّ
مصلحــة العالــم اإلســامي كانــت تقضــي
عــدول املســؤولني الســعوديني عــن هــذا
ـس
األمــر ،لكــون أنّ العالــم اإلســامي بأ ـم ّ
احلاجــة للوحــدة فــي الظــروف احلاليــة..
مؤكــد ًا أنّ إعــدام الشــيخ النمــر ليــس
بصالــح اإلســام واملســلمني».

رابطة علماء الدين
في العراق
عــ ّد األمــن العــام حلــزب اللــه فــي
لبنــان ،ســماحة الســيد حســن نصــر
اللــه ،أن «إعــدام عالــم ديــن كبيــر وجليــل
ومجاهــد و إصالحــي كالشــيخ منــر باقــر
النمــر حادثــة ال ميكــن العبــور عنهــا»،
مؤكــد ًا أن «هــذا اليــوم هــو يــوم إدانــة
الســعودية ودمــاء الشــيخ النمــر ســتلطخ
وجــوه وتاريــخ آل ســعود الــى يــوم
القيامــة وســتالحقهم فــي الدنيــا واآلخــرة
وســتكتب نهايــة نظــام آل ســعود ،وهــذا
مــا تقولــه الســن التاريخيــة» ،ومشــدد ًا
علــى أنّ «الــرد علــى إعــدام الشــيخ
النمــر ،هــو الــرد الزينبــي بــأن يقــف
النــاس جميعـ ًا ليقولــوا احلــق فــي مجلــس
يزيــد وال تخافــوا مــن أحــد».

الشيخ مولوي عبد الحميد
اسماعيل زهي ،إمام
جمعة أهل الس ّنة في
مدينة زاهدان شرق ايران
أكــد إمــام جمعــة أهــل الســنّة
مبدينــة زاهــدان اإليرانيــة ،أنّ املســؤولني
الســعوديني جتاهلــوا رســالة بعثهــا لهــم
طالــب عبرهــا إلغــاء حكــم إعــدام الشــيخ
النمــر ،الــذي ال يصــب مبصلحــة العالــم
اإلســامي.

اســتنكرت رابطــة علمــاء الديــن فــي
العــراق جرميــة إعــدام الشــهيد النمــر
مؤكديــن علــى أنّ نظــام آل ســعود جــاء
«بدوافــع طائفيــة بغيضــة وبــروح فرعونيــة
متك ّبــرة».
وعــ ّد البيــان دولــة آل ســعود بأنّهــا
وجــه آخــر لدولــة «داعــش» ،وجــاء بــأن
«جرميــة قتــل الشــهيد آيــة اللــه الشــيخ
النمــر تكشــف بوضــوح أنّ دولــة آل
ســعود هــي فــي حقيقتهــا دولــة داعــش،
ال تختلــف عنهــا إ ّال فــي لــون األرضيــة
التــي تســتخدمها كل واحــدة منهمــا فــي
شــعارهما ،فهــي عنــد آل ســعود خضــراء
وعنــد داعــش ســوداء.
وفــي هــذا البيــان أجــرى علمــاء
الديــن مقارنــات بــن ممارســات
ومتبنيــات دولــة آل ســعود ،ودولــة داعــش،
فــي عــدم وجــود دســتور دائــم أو مؤقــت،
ويقطعــان رؤوس مخالفيهــم فــي املــأ
العــام ،ويدينــان «ابــن تيميــة» و «شــريعة
محمــد بــن عبــد الوهــاب» ،وحتمــان رايــة
النُصــب والعــداء آلل بيــت رســول اللــه
صلــى اللــه عليــه وآلــه وســلم ،وأتباعهــم،
وكلتــا الدولتــن تســتخدمان املــال العــام،
أمــا فــي تقويــة ســلطانهم ،أو فــي ملــذات
رجالهــم ،أو فــي شــراء ضمائــر شــذاذ
اآلفــاق» ،وكلتــا الدولتــن تعمــان علــى
هــدم مراكــز العبــادة ألتبــاع غيرهــم،
وأضرحــة األنبيــاء واألوصيــاء ،وكلتاهمــا
حتتقــران املــرأة ،وتعتبرانهــا مجــرد
ألعوبــة بيــد رجالهــم.
ﺷﺒﺎط |2016
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كلمات في حق الشهيد
المرجع المدرسي:

 هــا هــي شــجرة اإلرهــاب اخلبيثــة تفضــح نفســها و َت ْقــدم علــى قتــل علـ ٍـم مــن أعــام الديــن ،لــم تكــن لــهجرميــة إال الدفــاع عــن احلــق واملطالبــة باحلقــوق.
 إن قتــل الشــيخ الشــهيد اســتهانة بــكل قيــم األنبيــاء ،كمــا هــو اســتهانة بكل األعــراف والقوانــن الدولية،خاصــة أنّ قتــل شــيخ عظيــم ،كالنمــر ،ليــس لــه ســابقة فــي تاريــخ املنطقــة ،ولذلــك فــإنّ دمــه لــن يذهــب هــدر ًا.
 هــا هــو آيــة اللــه الشــيخ النمــر قــد التحــق بقافلــة الشــهداء وقــد حقــق اللــه منــاه والتــي عاشــها فــيحياتــه كلهــا.

لن يذهب دم
الشهيد النمر
هدراً

َ
فزت ونحن الخاسرون

إليك شهيد الكرامة

األستاذ حممد النمر  -شقيق الشهيد النمر

إليــك يــا رب؛ الفقيــه الشــيخ النمــر شــهيد ًا
غيــور ًا علــى الديــن ،ســالك ًا طريــق اإلمــام احلســن،
عليــه الســام .نحــن فخــورون بــه ولســنا منكســرين.
ســنوزع احللــوى فــي مراســم العــزاء .الشــيخ النمــر
فــداء حلقوقنــا املشــروعة .ذاك هــو جوابــي علــى
الرســالة الغاشــمة.
إن اإلعــدام رســالة خاســرة للصــراع اإلقليمــي،
تقــول :الزلنــا قادريــن!وللداخــل تقــول :إن طالبتــم
باحلقــوق فســيف اجلاهليــة األملــح على رقابكــم» .إنّ
التهــم التــي وجهــت لــه كانــت فع ـ ًا مرتبطــة بحمــل
الســاح ولكــن جلســات احملاكمــة الســرية لــم تثبــت
ذلــك وال يوجــد دليــل واحــد علــى أنــه حمــل الســاح
أو دعــا إلــى ذلــك .لقــد كان للشــهيد طلــب واحــد
وهــو أن تأتــي احملكمــة باجلهــة التــي قبضــت عليــه
وأن يحلفــوا اليمــن والقاضــي لــم يســتجب لطلــب
جلــب الفرقــة القابضــة .
رغــم بشــاعة الــدم لكنــه عندمــا يكــون طاهــر ًا
فسيســقي شــجرة احلريــة و الكرامــة املنشــودة،
ويومـ ًا ســتنجلي الطائفيــة ونكــون فــي وضــع أفضل.
أخــي الشــهيد :أن ُيقتــل اإلنســان ظلمــ ًا
وعدوانــ ًا ومــن أجــل القيــم ال يعنــي أنّــه مهــزوم،
واإلمــام احلســن ،عليــه الســام ،كان وال زال لنــا
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ولــك ولــكل األحــرار قــدوة وأســوة ومثــا ًال.
أخــي الشــهيد :شــاءت إرادة الســماء أنّ تكــون
شــهيد ًا علــى كل مظلمــة وصــورة فاقعــة للطائفيــة
فــي هــذه األمــة.
ال ميكــن للقتــل وســفك الــدم وفتــح أبــواب
الســجون أن يســكت أصــوات املطالبــة الســلمية
باحلقــوق واإلصــاح والنهــوض .مخطئون مشــتبهون
واهمــون إن ظننتــم أن القتــل ســيوقف املطالبــة
باحلقــوق واإلصــاح والتغييــر .فالســلطات واهمــة
إن ظنــت أن املطالبــة باإلصــاح والتغييــر ســتتوقف
بعــد جرميــة إعــدام الشــيخ النمــر .فهــي مســيرة
ســلمية عمرهــا قــرن مــن الزمــان تطالــب باحلقــوق
«لنــا حــق ،فــإن أعطينــاه ،وإال ركبنــا أعجــاز اإلبــل».
لــم نتســلم جثمــان الشــيخ الشــهيد ليدفــن فــي
مثــواه األخيــر وذلــك ميثــل فاجعــة أخــرى.
ختامــا :لقــد كان عرس ـ ًا وعــز ًا ولــم يكــن عــزا ًء
كمــا كان مقــرر ًا ،لقــد أوفــى اجلميــع إليــك شــهيد
الكرامــة .فســام عليــك يــوم ولــدت ويــوم استشــهدت
ويــوم تبعــث حي ـ ًا.

|ﻋﺪد ﺧﺎص| رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎ  ١٤٣٧ﻫـ
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(ســورة املائــدة)26-19 ،
أبتــاه !...مــن سيســمعنا ويشــفي صدورنــا
بقصــة الكرامــة ومعنــى احلريــة وجوهــر العدالــة؟
ـت بشــهادتك ،فمــا أخوفنــي أن
أبتــاه !...ارتقيـ َ
ينــزل علينــا العــذاب فنتيــه أربعــن ســنة بعــد املائــة
بظلــم وجــور و إرهــاب وقمــع وتخويــف.
ـزت ونحــن اخلاســرون ،فهنيئـ ًا لــك،
أبتــاه !...فـ َ
فقــد أيقنــت أن العــزاء فينــا ،ال لنــا ،فعظــم اللــه لــك
األجــر فينــا نحــن «األمــوات».

يختزل شخصيات؛ لوثر كنغ
وغاندي والمسيح
القس يف الكنيسة
األب ديفيد ّ -
اإلنجليكانية بمدينة سيدين االسرتالية
نجل الشهيد؛ حممد نمر باقر النمر
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أرادوا تغييبه ففار دمه
الدكتور راشد الراشد /رئيس املكتب السيايس يف تيار العمل االسالمي  -البحرين
أقــدم النظــام الســعودي علــى ســفك الــدم احملــرم،
وأغــرق العالــم فــي حــزن عميــق بتنفيــذ مجــزرة دمويــة
مريعــة فــي ثانــي أيــام العــام امليــادي اجلديــد .وأعــدم
فقيه ـ ًا مــن أكابــر فقهــاء املنطقــة ورمــز ًا ديني ـ ًا كبيــر ًا
مــن رموزهــا واســتباح النظــام الســعودي بدمــه حرمــة
كل مقــدس .لــم يقتــرف آيــة اللــه النمــر جرمية يســتحق
عليهــا االعتقــال فضــ ًا عــن القتــل بهــذه الصــورة
املأســاوية فــكل جرميتــه أنــه نــادى بالعــدل واملســاواة.
أراد النظــام الســعودي مــن خــال إعــدام الشــهيد
آيــة اللــه النمــر ضمــن مجموعــة تضــم  ٤٧شــخص ًا
أن يغطــي ويذيــب دم الفقيــه الشــهيد بــن الدمــاء ففــار
دمــه .إن إعــدام آيــة اللــه النمــر ليــس إهانــة للشــيعة
وال للمســلمني وال لــكل الديانــات الســماوية باعتبــاره
رمــز ًا دينيـ ًا كبيــر ًا فحســب بــل إهانــة لإلنســانية ،لقــد
أردوا بقتلــه أن ميحــوا أثــره ويخفــوا صوتــه الصــادح
باحلــق لكنــه أصبــح رمــز ًا عابــر ًا للقــارات وصوتــ ًا
مجلجــ ًا يهــز أركان الظلــم فــي كل آن ومــكان .لقــد
أخطــأوا الهــدف وحتــول الشــهيد آيــة اللــه النمــر إلــى
أيقونــة العــزة ،وأصبــح اســمه يتــردد علــى كل لســان
وبــكل لغــات العالــم ويصبــح صوتــ ًا لــكل األحــرار.
فلقــد حــول الشــهيد الكبيــر الشــيخ النمــر منطقتــه

ابتسم وحمد اهلل لدى
َ
سماعه «حكم اإلعدام»
فؤاد إبراهيم  -باحث من البحرين

مــن يريــد رؤيــة مارتــن لوثــر كنــغ ،لينظــر الــى
الشــيخ النمــر ،ومــن يريــد رؤيــة غانــدي لينظــر الــى
الشــيخ النمــر ،ومــن يريــد رؤيــة الســيد املســيح،
لينظــر الــى الشــيخ النمــر!...
الشــهيد النمــر رفــض مبايعــة آل ســعود ألن
املوحــد ال يــرى بيعــة لغيــر اللــه ،وملــن مي ّثــل اللــه
ّ
فــي األرض ،ولــذا فقــد قــال للقاضــي :إنّ أوليــاء
أمــوري هــم اللــه و رســوله وأهــل بيتــه ،ولســت أنــت
وال امللــك الظالــم اجلائــر.

كان قضــاة محكمــة الشــهيد النمــر فــي ذهــول
وحيــرة مــن ردة فعلــه عقــب تالوتــ ِه حلكــم اإلعــدام...
كان يبتســم ويحمــد اللــه.
توقعــوا انهيــاره فوجــدوه جب ـ ًا
شــامخ ًا .لقــد اكتشــف القضــاة
الدواعــش ،وكل مــن تعامــل مــع
الشــهيد الشــيخ النمــر فــي
فتــرة االعتقــال ،أمنوذجـ ًا فريد ًا
لــم يشــهدوه مــن قبــل ،وكان
ثابت ـ ًا ومطمئن ـ ًا ،و ُم َس ـلِم ًا أمــره

العواميــة مــن املجهــول إلــى اســم يتــردد فــي أنحــاء
العالــم حيــث بــدأت متثــل رمــز ًا للكرامــة واحلريــة .
لقــد أدرك ،أن العدالــة والكرامــة ال ميكــن أن تتحقــق
فــي ظــل االســتبداد ،إال بوضعــه أمــام خياريــن إمــا
احلكمــة وإمــا الكشــف عــن القنــاع .وكمــا فعــل ســيد
الشــهداء بكربــاء فعلهــا الشــهيد الكبيــر النمــر
وكشــف احلقائــق بــا رتــوش أو تزييــف وأصبــح
النظــام الســعودي ميــارس حربــه بــا قفــازات .
لقــد أضــاف النظــام الســعودي علــى نفســه مأزقـ ًا
انتصــرت
هــو األصعــب إطالقــا أمــا الشــهيد فقــد
ْ
إرادتــه عليهــم وهــو حــي وقهـ َر جبروتهــم وهــو شــهيد
عنــد اللــه تعالــى.

للــه عــز وجــل .بطولــة الشــهيد آيــة اللــه الشــيخ النمــر
تكمــن فــي ثباتــه علــى موقفــه قبــل الســجن وبعــده وحتــى
حلظــة شــهادته ،بــل كان ينتظــر الشــهادة فــي كل حلظــة.
لقــد تهيــأ الشــهيد آيــة اللــه الشــيخ النمــر لإلعــدام ،منــذ
حلظــة دخولــه الســجن ،فرفــض إظهــار نقطــة ضعــف
واحــدة بطلــب شــيء مــن ســجانيه ،أو حتــى مــن عائلتــه،
اســتعداد ًا للقــاء اللــه ســبحانه .ولــوكان حملكمــة آل ســعود
ِ
محاضــر جلســات محكمــة
ولقضاتهــم الشــجاعة ،لنشــر
الشــهيد الشــيخ النمــر علــى شــرائط فيديــو مصــورة،
لظهــرت احلقيقــة فــي مــن هــو
البطــل ومــن اجلبــان .إنّ زئيــر
الشــهيد النمــر حــن كان حــر ًا
بقــي نفســه فــي احملكمــة ،بــل
كان زئيــره أمــام القضــاة
الدواعــش أقــوى وأشــد.
أحتــدى القضــاة أن يظهــروا
خــاف ذلــك.
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الشهيد الشيخ النمر تحول إلى رمز عالمي للتغيير واإلصالح
الشيخ آل حبيل

واجههم بالدليل والبرهان فر ّدوا بالقتل واإلجرام
الشيخ مأمون رمحة/إمام اجلامع األموي

قــال الشــيخ عبــد الكــرمي آل حبيــل فــي
خطبــة صــاة اجلمعــة ،بتاريــخ ،2016-1-8
فــي مســجد العبــاس عليــه الســام بتــاروت،
قــال ســماحته إنّ أكثــر مــا كان ُيخشــى منــه
بإعــدام الشــيخ النمــر؛ «االحتقــان الطائفــي»،
مشــير ًا إلــى أن الشــيخ «الشــهيد كان عاملــ ًا
مــن علمــاء الطائفــة» ،ولــه مكانتــه العلميــة،
ودوره البــارز فكريـ ًا ،وهــو مــا «جعــل مناطــق
الشــيعة تنتفــض غضبـ ًا وحزنـ ًا علــى إعدامــه».
وأضــاف الشــيخ احلبيــل «لقــد حذرنــا،
وقلنــا إنّ الشــيخ النمــر أصبــح رمــز ًا حقوقيـ ًا
عامليــ ًا بامتيــاز» ،وأكــد أنّ العالــم ال ينظــر
إلــى الشــيخ الشــهيد علــى أنــه «إرهابــي»،
بــل «شــخصية سياســية حقوقيــة وقياديــة
محنكــة».

وتســاءل الشــيخ احلبيــل مســتنكر ًا:
«هــل يعتــرض هــؤالء علــى إعــدام شــخصية
إرهابيــة»! فــي إشــارة إلــى املزاعــم الســعودية
التــي تــر ّوج علــى أن الشــيخ الشــهيد كان
«إرهابيــ ًا».
ووجــه الشــيخ احلبيــل كلمـ ًة إلــى الشــباب
ّ
فــي املنطقــة الشــرقية ،ودعاهــم إلــى عــدم
«االجنــرار» إلــى العنــف وحمــل الســاح بعــد
إعــدام الشــيخ النمــر ،ودعاهــم إلــى مواصلــة
املطالبــة «احلضاريــة» ،مؤكــدا أنّ الشــهيد
النمــر كان دأبــه النضــال الســلمي« ،حتــى
أصبــح رمــز ًا حقوقيــ ًا للتغييــر واإلصــاح».
كمــا جــ ّدد املطالبــة بتســليم جثمــان الشــيخ
الشــهيد ،وجريــان مراســم الغســل والدفــن
وفــق املذهــب الشــيعي.

فيمــا يلــي مقتطفــات مــن خطبــة اجلمعــة التــي ألقاهــا شــيخ
مأمــون رحمــة فــي اجلامــع األمــوي فــي دمشــق ،وهــو يتحــدث عــن
شــخصية الشــهيد الشــيخ النمــر:
واجههــم بالكلمــة فواجهــوه بالســيف .واجههــم باحلجــة والدليــل
والبرهــان ،وطالــب حقوق ـ ًا لــه وألهلــه ولشــعبه فــي مملكــة الرمــال،
فــكان منهــم القتــل واإلجــرام ،يــا عــرب !...يــا مســلون !...يــا
علمــاء !...أيــن حرمــة العلمــاء؟ ملــاذا يقتــل علماؤنــا ونحــن ســاكتون؟
وملــاذا تســتباح دمــاء أهــل العلــم و األمــة العربيــة واإلســامية
تســكت؟ هــل تخافــون آل ســعود مــن االغتيــال؟ هــذه ليســت مــن
أخــاق املســلم وال مــن إميانــه ،أدعــو العالــم ألن يقــف الوقفــة التــي
وقــف فيهــا أهــل العواميــة وهــم يرفعــون الفتــات كتــب عليهــا« :دم
العلمــاء خــط أحمــر».

الفاجعة حولت الشهيد الى أسطورة ونبراس يُحتذى به

السيد حممد باقر النارص /أحد وجهاء االحساء واخلرب

على جميع الكنائس في أنحاء
العالم أن تلبس ثوب الحداد على
فقدان هذا العا ِلم العظيم

القس االمريكي الدكتور جيف هود

علــى مــدى اخلمــس الســنوات املاضيــة
كنــت متابعــ ًا لقضيــة حقــوق اإلنســان
للبطــل الشــيخ منــر آل منــر.
فحينمــا قامــت احلكومــة الســعودية
بقمــع املعارضــة الســلمية بطريقــة وحشــية
فــي ظــل تأييــد ضمنــي مــن
أمريــكا قــام الشــيخ النمــر وســط أقلية
مضطهــدة ســاعي ًا لتحقيــق عالــم تســتطيع
العيــش فيــه بكرامــة.
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الشــيخ النمــر اتخــذ ســبيل املطالبــة
الســلمية منهج ـ ًا لــه بعيــد ًا كل البعــد عــن
العنــف وحمــل الســاح ،بــد ًال مــن أن
تقــوم الســلطات الســعودية باالســتجابة
لــه واالســتماع للمطالــب املشــروعة التــي
طالــب بهــا ،أقدمــت وبــكل أســف علــى
إعدامــه .الشــيخ النمــر كان رجــل إصــاح
وســام ،فــإذا أردمت أن تعرفــوا كيــف كانت
شــخصية و صفــات املهامتــا غانــدي أو
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الدكتــور مارتــن لوثــر كينــج فانظــروا إلــى
الشــيخ منــر اليــوم .ينبغــي علــى جميــع
الكنائــس فــي أنحــاء العالــم أن تلبــس ثــوب
احلــداد علــى فقــدان هــذا العا ِلــم العظيــم،
وإن كان معظــم املســيحيني فــي العالــم
ال يتصــورون عيســى املســيح يرتــدي
العمامــة ،إال أننــي أســتطيع أن أتصــور
ذلــك مــن أجــل هــذا الرجــل املناضــل الــذي
أمتنــى فقــط أن أكــون مثلــه.

بعــد ســنوات مــن النصــح واملناشــدة بإطــاق
ســراح العالمــة الشــهيد الســعيد ســماحة الشــيخ
منــر باقــر
النمــر قدســت نفســه الزكيــة ،واملطالبــات
الواســعة فــي األيــام األخيــرة بإعفائــه مــن
أحــكام اإلعــدام الصــادرة بحقــه ،مت ولألســف
الشــديد يــوم الســبت احلــادي والعشــرين مــن
ربيــع األول ،تنفيــذ احلكــم واخلبــر كان صادم ـ ًا
ومفاجئـ ًا للمناشــدات الواســعة جــد ًا وعلــى أعلــى
املســتويات ،ولوضــوح املصلحــة فــي ذلــك.
وأجمل حديثي في أمور أربعة:
أو ًال /إن اعتقــال ســماحة العالمــة الشــهيد
الســعيد بذلــك الشــكل الــذي جــرى وقتهــا،
وكمــا قلنــا حينهــا ،زاد مــن ترميــزه وشــعبيته
وجماهيريتــه.
وأمــا قتلــه اآلن بهــذه الصــورة املفجعــة ،فقــد
حولــه الــى أســطورة ونبــراس ُيحتــذى بــه؛ وهكــذا

تصنــع الشــهادة قــال تعالــىَ { :وال َت َْسـ َ َّ
ـن الَّذِ يــنَ
ُق ِت ُلــوا فِ ــي َسـ ِبيلِ اللَّـ ِه َأ ْم َواتـ ًا َبـ ْل َأ ْح َيــا ٌء عِ ْنـ َد َر ِّبهِ ـ ْم
ُي ْر َز ُقــونَ } ،آل عمــران.169 :
ثانيـ ًا  /إن ســماحة العالمــة املجاهــد الشــيخ
منــر باقــر النمــر ،قــدس ســره رجــل فاضــل،
ولــه شــعبية واســعة ،وهــو رجــل فكــر وكلمــة،
ودعواتــه إصالحيــة ،وكان ســلمي ًا يرفــض العنــف
والتســلح ،وال تلصــق بــه أي مــن التهــم املدعــاة،
والــزج بــه ضمــن مجموعــة مــن املتهمــن بأعمــال
إرهابيــة ال يجعــل منــه إرهابي ـ ًا.
ثالثــ ًا  /إن هــذا املجاهــد أحــب الشــهادة
ومتناهــا فحظــي بهــا ونالهــا ،والشــهادة وســام
إلهــي؛ ال مينــح إال ملــن اختــاره اللــه واصطفــاه
وقــد أثبــت التاريــخ والســن اإللهيــة أن دمــاء
الشــهداء تؤتــي أكلهــا فــي حتقيــق األهــداف
الرســالية وآمــال وطموحــات املصلحــن .فلقــد
استشــهد أبوعبــد اللــه احلســن ،عليــه الســام،

ومــن معــه وكان لدمائهــم الزاكيــة األثــر البالــغ
فــي إزاحــة الظلــم ،وطويــت دولــة بنــي أميــة،
خصوصــ ًا الفــرع الســفياني فــي مــدة قصيــرة
بســبب هــذه الدمــاء.
رابعـ ًا  /إن أبنــاء النهــج احلســيني اعتــادوا
هــذه املســيرة وال تثنيهــم أمثــال هــذه االجــراءات
وشــعارهم « :القتــل لنــا عــادة وكرامتنــا مــن اللــه
الشــهادة» ،وســيدرك مــن ســدروا فــي هــذا األمــر
ـب مــا فعلــوا والت حــن منــدم.
غـ ّ
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الملف

نشأُ الشيخ نمر باقر النمر في أسرة
من أسر العلماء من مدينة «العوامية»
في المنطقة الشرقية من الجزيرة العربية

شيخ الشهداء

الفقيه آية اهلل الشيخ نمر باقر النمر
شهيد العزة والكرامة
الشيخ صاحب الصادق

ِ
{مــ ْن ا ُْلؤْ ِمنِــنَ ِر َج ٌ
ــال َصدَ ُقــوا َمــا
ِ ِ
ـى ن َْح َب ـ ُه
ـم َم ـ ْن َقـ َ
ع َ
َاهــدُ وا اللََّ َع َل ْيــه َفمن ُْهـ ْ
ِ
ِ
ِ
ــر َو َمــا َبدَّ ُلــوا َت ْبديــاً}،
ــم َمــ ْن َينْتَظ ُ
َومن ُْه ْ
ســورة األحــزاب23 :
وقــال رســول اللــه ،صلــى اللــه عليــه وآلــه
وســلم:
«ســي ُد الشــهداء حمــز ُة بــنُ عبــدِ املطلــب،
ٌ
إمــام جائــر فأمــره ونهــاه
ورجــل قــام الــى
ٍ
فقتلــه».
بعــد  1274يومــ ًا مــن االعتقــال فــي
زنزانــات انفراديــة ،مصحوبــ ًا بالتعذيــب
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والتضييــق واإلهمــال وعــدم معاجلــة آثــار
الرصاصــات الغاشــمة التــي أطلقهــا جــاوزة
الســلطة عليــه ،عــرج الفقيــه املجاهــد آيــة
اللــه منــر باقــر النمــر الــى ربــه شــهيد ًا علــى
يــد العتــاة املــردة ،محرفــي الكتــاب ،ومنتهكــي
الســن ،ومفرقــي األمــة ،بنــي ســعود بعــد
محاكمــة صوريــة كان حكمهــا قــد صــدر
مســبق ًا مــن وزيــر الداخليــة .فمــن هــو شــيخ
الشــهداء آيــة اللــه الشــيخ منــر باقــر النمــر؟
وملــاذا أقدمــت عصابــة بنــي ســعود علــى جرمية
قتلــه؟ ومــا الــذي كانــت تخشــاه الســلطات
الســعودية منــه؟
نشــأ آيــة اللــه الشــيخ منــر باقــر النمــر
فــي أســرة مــن ُأســر العلمــاء مــن مدينــة
«العواميــة» فــي املنطقــة الشــرقية مــن اجلزيــرة
العربيــة ،وفــي عــام 1379هـــ 1959 /م وفتــح
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عينيــه علــى نظــام فاســد لعــن ،تلقــى دراســته
الرســمية فــي مســقط رأســه ،الــى جانــب
تــردده املســتمر  -منــذ نعومــة أظفــاره  -علــى
املســاجد واحلســينيات واملجالــس والهيئــات
الدينيــة ،األمــر الــذي ّ
منــى فيــه روح االلتــزام
الدينــي والتمســك بنهــج أهــل البيــت عليهــم
الســام .كان منــذ صغــره مولعـ ًا بقــراءة الكتــب
الدينيــة والثقافيــة ،رغــم أنَّ الكتــاب كان  -وال
يــزال الــى يومنــا هــذا  -فــي مملكــة االضطهاد
والقمــع واإلرهــاب ُيعـ ُّد بضاعــة خطيــرة تُهـ َّرب
عبــر احلــدود مصحوبـ ًا باملخاطــر واملغامــرات.
كان منــر باقــر النمــر ،الشــاب اليافــع ،شــغوف ًا
مبعرفــة أوضــاع بلــده ،وكان يتســاءل دائمــ ًا
عــن أســباب التخلــف وضيــاع احلقــوق
وانتهــاك احلرمــات! .فــإنّ الشــاب منــر باقــر
النمــر ،وهــو طالــب فــي املرحلــة املتوســطة،

كان شــديد االهتمــام بأوضــاع بلــده -
كالعديــد مــن الشــباب الرســالي  -متســائ ًال
عــن العوامــل التــي جتعــل الغالبيــة العظمــى
مــن أبنــاء املنطقــة الشــرقية مهــدوري احلقــوق
يعيشــون الفقــر والضيــق واحلرمــان ،رغــم أنَّ
بالدهــم تطفــو علــى بحيرة مــن الثــروة النفطية؟
وكان يتســاءل ،ملــاذا تذهــب كل هــذه الثــروات
الهائلــة الــى جيــوب العائلــة احلاكمــة بــدون
حــق ،ويظــل أبنــاء املنطقــة الغنيــة بالبتــرول
يعانــون احلرمــان والفقــر والتخلــف؟ وفــي
مرحلــة الثانويــة حتولــت هــذه التســاؤالت الــى
اندفــاع شــجاع لــدى هــذا الشــاب املتح ِّمــس ،
لكــي يبــدأ خطــوات عمليــة لنشــر الوعــي فــي
املجتمــع وتوجيــه الشــباب الــى العمــل الدينــي
االجتماعــي للمطالبــة باحلقــوق ،وهكــذا انخــرط
فــي العمــل الرســالي حامــ ًا مشــعل التوعيــة
والتربيــة بــن مختلــف فئــات املجتمــع.
انتفاضة حمرم 1400هـ
وفــي تلــك الفتــرة ،كانــت املنطقــة تشــهد
بعــض التطــورات السياســية واالجتماعيــة
لصالــح التغييــر الــى األفضــل ،فمــن
ســقوط امللكيــة فــي ايــران وانتصــار الثــورة
االســامية ،وغليــان الوضــع فــي العــراق
باجتــاه منــو معارضــة اســامية أشــد
وأوســع للنظــام الصدامــي الفاشــي ،الــى
تنامــي احلركــة االســامية فــي لبنــان ومصــر
والســودان وفلســطني احملتلــة وبعــض الــدول
اخلليجيــة وشــمال افريقيــا واملغــرب العربــي،
وانتشــار مجاميــع وفئــات العمــل الرســالي

التغييــري فــي مختلــف بــاد املنطقــة ،كل ذلــك
ســاعد علــى تنامــي الوعــي احلركــي الرســالي
لــدى الشــباب املؤمــن فــي املنطقــة الشــرقية
حيــث جتلّــى كل ذلــك فــي انتفاضــة محــرم
عــام 1400هـــ1980 /م التــي اندلعــت مطالبـ ًة
بالعدالــة واحلريــة ،وكان الشــاب الرســالي
منــر باقــر النمــر أحــد أبــرز قيــادات هــذه
االنتفاضــة الشــعبية التــي طالبــت  -وألول مــرة
 باحلقــوق املهضومــة ،وبإنهــاء عهــد احلرمــانواالضطهــاد والتمييــز .وبعنــف دمــوي طائــش
قمعــت الســلطات الســعودية االنتفاضــة
الشــعبية ،وواجهــت االحتجاجــات الســلمية
بالرصــاص احلــي ممــا أدى الــى ســقوط عــدد
مــن الشــهداء واجلرحــى ،وقــد أصيــب الشــاب
القيــادي منــر باقــر النمــر برصاصــة فــي رجلــه
فــي املواجهــة بــن القبضــة والرصــاص .وعلــى
اثــر ذلــك قــرر الشــاب الرســالي منــر باقــر
أن يتجــه لبنــاء ذاتــه وإعــداد نفســه ملواجهــة
الظلــم والطغيــان بكفــاءات عاليــة ،فــكان قــراره
بالهجــرة لطلــب العلــوم الدينيــة ،فاجتــه الــى
حــوزة االمــام القائــم العلميــة فــي طهــران
التــي أسســها وأشــرف عليهــا ســماحة املرجــع
الدينــي آيــة اللــه العظمــى الســيد محمــد
تقــي املدرســي دام ظلــه ،وذلــك فــي عــام
1400هـــ1980/م.
رحلة العلم والعمل
وهكــذا وصــل الــى حــوزة اإلمــام القائــم
(عــج) ِّ
متألــ ًا مــن جــروح الرصاصــة فــي
رجلــه ،وخــال عشــر ســنوات مــن املثابــرة

وبــذل اجلهــد املتواصــل اســتطاع وبجــدارة أن
يطــوي كل مراحــل الدراســة احلوزويــة املر ّكــزة
وبتفــوق ،ودخــل املرحلــة األخيــرة وهــي دراســة
الفقــه االســتداللي «بحــث اخلــارج» التــي تقــود
الطالــب املثابــر الــى مرحلــة االجتهــاد .متيــزت
هــذه املرحلــة مــن حيــاة شــيخ الشــهداء الفقيــه
آيــة اللــه الشــيخ منــر باقــر النمــر بالتالــي:
-1اجلد ّيــة فــي الدراســة ،حيــث لــم يكــن يتــرك
أ ّيــة حلظــة مــن أوقاتــه تذهــب هــدر ًا ،وكان
يقضــي ســائر أوقاتــه فــي طلــب العلــم-2 .
اهتمامــه بالدراســة وتف ّرغــه لهــا لــم يبعــداه
عــن ســاحة العمــل واجلهــاد فــي ســبيل حتقيــق
األهــداف الرســالية التــي ســاقته الــى الهجــرة
واإلنتمــاء حلــوزة االمــام القائــم .واجلديــر
بالذكــر أنــه عندمــا انتمــى الشــيخ الشــهيد
وبــدواع أمنيــة -
للحــوزة إختــار لنفســه -
ٍ
إســم ًا مســتعار ًا واشــتهر بــه فــي احلــوزة
واالوســاط الرســالية باســم «الشــيخ جهــاد»،
وحقـ ًا كانــت ســيرته منــذ انطالقــه فــي ســاحة
الدراســة والعمــل ثــم قيــادة مجتمعــه فــي
املنطقــة الشــرقية حتــى لقــاء ربــه بســيف أعتــى
العتــاة فــي العصــر احلاضــر ،كان جتســيدا
حقيقيــ ًا للجهــاد املتواصــل وبــكل إخــاص.
 -3وكان مثابــرا ومجتهــدا ايضــا فــي دراســة
وتلقــي األفــكار والثقافــة الرســالية وتنميــة هــذا
اجلانــب فــي إطــار التدبــر فــي القــران ودراســة
الســنة الشــريفة وأحاديــث أهــل البيــت عليهــم
الســام والســيرة املط َّهــرة -4 .وبســبب متتــع
ســماحة الفقيــه الشــهيد بكفــاءات ومؤهــات
كثيــرة ،فانــه ســرعان مــا تأهــل ،للمشــاركة
ﺷﺒﺎط |2016
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الملف

الملف

ً
ً
َ
كان شابا يافعا ،شغوفا بمعرفة أوضاع
ً
بلده ،يتساءل دائما عن أسباب التخلف
وضياع الحقوق وانتهاك الحرمات وكان
شديد االهتمام بأوضاع بلده

فــي إدارة حــوزة اإلمــام القائــم ،حيــث كان
الــى جانــب الدراســة ،والتدريــس ،والتربيــة
الرســالية ،يقــوم مبهــام اداريــة وبنجــاح فــي
احلــوزة املباركــة ســواء فــي مقرهــا الرئيســي
فــي طهــران ،او فــي فرعهــا فــي منطقــة
الســيدة زينــب عليهــا الســام فــي دمشــق فيمــا
بعــد -5 .كان الفقيــه الشــهيد رســالي ًا حقــ ًا،
فقــد كان مهتمـ ًا بقضايــا كل املســلمني فــي كل
مــكان بنفــس درجــة اهتمامــه بقضيــة شــعبه
ومجتمعــه.
اىل سوريا
بعــد عشــر ســنوات مــن البنــاء الذاتــي
فــي املجالــن العلمــي والرســالي قضاهــا فــي
حــوزة اإلمــام القائــم فــي طهــران ،انتقــل الــى
حــوزة اإلمــام القائــم فــي الســيدة زينــب عليهــا
الســام فــي ضواحــي دمشــق ،وهنــاك واصــل
مشــواره العلمــي فــي مرحلــة دراســة الفقــه
اإلســتداللي الــى جانــب التدريــس واإلدارة فــي
احلــوزة ،حتــى نــال درجــة اإلجتهــاد وأصبــح
مؤهــا للتصــدي لقيــادة
فقيهـ ًا رســالي ًا قرآنيـ ًا َّ
املجتمــع فــي مســيرة التغييــر .وخــال ســنوات
الدراســة العلميــة حضــر دروس وأبحــاث أبــرز
أســاتذة حــوزة اإلمــام القائــم ،عجــل اللــه
فرجــه ،فــي طهــران او دمشــق؛ ومــن أبــرز
أســاتذته الذيــن حضــر عندهــم -1:بحــث
اخلــارج عنــد ســماحة املرجــع الدينــي آيــة اللــه
العظمــى الســيد محمــد تقــي املدرســي «دام
ظلــه» -2 .بحــث اخلــارج عنــد ســماحة آيــة
اللــه الســيد عبــاس املدرســي «حفظــه اللــه»
فــي ســوريا -3 .بحــث اخلــارج عنــد ســماحة
آيــة اللــه اخلاقانــي «حفظــه اللــه» فــي ســوريا.
 -4الــدروس العاليــة عنــد مدرســي حــوزة
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القائــم فــي طهــران ،مــن أبرزهــم ســماحة
العالمــة الســيد علــي أكبــر املدرســي دام
عــزه ،وســماحة العالمــة الشــيخ علــي املهاجــر
حفظــه اللــه -5 .درس اللمعــة عنــد ســماحة
العالمــة احلجــة الشــيخ وحيــد األفغانــي «قــدس
ســره» .وعندمــا وصــل الــى الهــدف املنشــود
مــن املســتوى العلمــي احلــوزوي ومــن التسـلّح
بالفكــر الرســالي األصيــل والتجــارب اجلهاديــة
مؤهــ ًا لقيــادة الســاحة ،لــم
الغنيــة وأصبــح َّ
يجــد مبــرر ًا للبقــاء أكثــر مــن ذلــك بعيــد ًا عــن
حتمــل املســؤوليات مباشــرة ،فقــرر فــي عــام
1416هـــ العــودة الــى مســقط رأســه والتصدي
لقيــادة املجتمــع وحت ُّمــل املســؤوليات التــي كان
يشــعر بثقلهــا منــذ نعومــة أظفــاره .عــاد فقيهـ ًا
رســالي ًا ،وعــاد معــه تصاعــد الوعــي والنشــاط
واحلركــة الــى العواميــة ومنهــا الــى كل أرجــاء
املنطقــة الشــرقية فــي اجلزيــرة العربيــة.
نشاطاته ومشاريعه
كانــت للفقيــه الشــهيد العديــد مــن
النشــاطات واملشــاريع التــي أثــرى بها الســاحة
ٌ
ملحــوظ
اإلســامية ،وكان لبعضهــا تأثيــ ٌر
علــى املســتوى الدينــي والفكــري واالجتماعــي
والسياســي؛ حيــث أســهم وبشــكل فاعــل فــي
تنشــيط املــد الدينــي والرســالي فــي املنطقــة
وبالــذات فــي مدينــة العواميــة -فقــد عمــلعلــى تبنــي عــدة نشــاطات ســاهمت فــي خلــق
الوعــي الدينــي والرشــد الفكــري ،منهــا-1 :
اإلهتمــام بالتعليــم الدينــي :فــي عــام 1422هـــ
(2001م) أنشــأ ســماحته حــوزة دينيــة،
إذ كانــت بدايــة انطالقتهــا باســم «املعهــد
اإلســامي» ،وقــد حوت فــي صفوفها الدراســية
الرجــال والنســاء فــي قســمني منفصلــن ،ومــن

|ﻋﺪد ﺧﺎص| رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎ  ١٤٣٧ﻫـ

ثــم مت إســتحداث أقســام أخــرى ،منهــا :قســم
النــشء «بنــن» و»بنــات» ،والقســم القرآنــي
النســائي ،وقــد تخــرج مــن حوزتــه العلميــة
العديــد مــن العلمــاء واخلطبــاء وأئمــة املســاجد
واملبلغــن ومجموعــة مــن الكتــاب والكاتبــات من
املوجــه ،وغيــر ذلــك
أصحــاب القلــم الرســالي َّ
مــن اآلثــار الطيبــة واحلميــدة -2 .إحيــاء دور
املســاجد :ومــن أهمهــا جامــع اإلمــام احلســن
(عليــه الســام) فــي العواميــة -3 .صــاة
اجلمعــة :بــادر الفقيــه الشــهيد إلقامــة صــاة
اجلمعــة فــي عــام 1424هـــ (2003م) مبدينــة
العواميــة ،بعــد أن كانــت الظــروف احمليطــة
تعيــق إقامتهــا ،فــكان لســماحته الفضــل فــي
تكثيفهــا فــي املشــهد الدينــي فــي املنطقــة-4 .
اإلثــراء الفكــري :كان للفقيــه الشــهيد الــدور
الكبيــر فــي إثــراء وتغذيــة الســاحة اإلســامية
بالكثيــر مــن احملاضــرات الرســالية املتنوعــة،
بــن خطــب جمعــة وكلمــات قصيــرة وتأمــات
فــي أحاديــث أهــل البيــت عليهــم الســام ،وقــد
متيــزت بالطــرح املتجــدد واجلــريء فــي العديــد
مــن موضوعاتهــا -5 .تفعيــل دور املــرأة:
ســعى جاهــد ًا لتفعيــل دور املــرأة فــي املنطقــة
واســتثمار طاقاتهــا فــي املجالــن الدينــي
واالجتماعــي ،والعمــل علــى صقــل كفاءتهــا
وإبرازهــا فــي الوســط النســائي ،ابتــدا ًء مــن
املشــاركة واحلضــور فــي صلــوات اجلمعــة
واجلماعــة فــي املســاجد ،ومــرور ًا باملشــاركة
فــي البرامــج الدينيــة املختلفــة ،وانتهــا ًء
باملشــاركة فــي قيــادة املجتمــع .وقــد تكلــل
ســعيه بالنجــاح حيــث تخ ّرجــت مــن مدرســته
ثلــة مــن األخــوات العاملــات الرســاليات،
القــادرات علــى إدارة العمــل الدينــي واملشــاركة
فــي األنشــطة خطابــة وكتابــة وقيــادة-6 .

كان الشاب الرسالي نمر باقر النمر أحد أبرز
قيادات انتفاضة محرم عام 1400هـ 1980م التي
ً
اندلعت مطالبة بالعدالة والحرية ،وبإنهاء
عهد الحرمان واالضطهاد والتمييز

محاربــة األعــراف اجلاهليــة والتقاليــد الباليــة:
حيــث حمــل الفقيــه الشــهيد علــى عاتقــه كســر
اآلصــار واألغــال االجتماعيــة الســيئة التــي
تعيــق تقــدم اإلنســان .مــن ذلــك االعــراف
والتقاليــد اخلاطئــة التــي تعيــق الــزواج-7 .
االهتمــام بقضيــة البقيــع :تب ّنــى الفقيه الشــهيد
قضيــة قبــور أئمــة البقيــع التــي هدمــت فــي
الثامــن مــن شــوال لعــام 1344هـــ (1925م)،
بعــد أن غابــت هــذه القضيــة عــن الســاحة
الشــيعية فــي املنطقــة عقــود ًا مــن الزمــن.
فقــد نــادى ســماحته بإقامــة مهرجانــات
ســنوية للمطالبــة بإعــادة بنــاء البقيــع،
فتعرضــت هــذه املهرجانــات لتدخــل امنــي
مــن قبــل الســلطات الغاشــمة ،وقــد اعتقلتــه
قــوات االمــن عــدة مــرات بســبب ذلــك اال انهــا
اضطــرت وحتــت ضغــط املظاهــرات الشــعبية
إلطــاق ســراحه -8 .املعارضــة الرشــيدة :فــي
خطــاب جماهيــري بليلــة العاشــر مــن شــهر
ٍ
محــرم لعــام 1429هـــ (2008م) نادى الشــهيد
آيــة اللــه النمــر بتشــكيل «جبهــة املعارضــة
الرشــيدة» ،والتــي مــن وظيفتهــا ومســؤولياتها:
معارضــة الفســاد االجتماعــي ،والظلــم
السياســي الواقــع علــى املواطنــن فــي اجلزيــرة
العربيــة -9 .كان الفقيــه الشــهيد ســلميا
فــي معارضتــه وملتزمــا باألخــاق الرســالية
ونهــج أهــل البيــت عليهــم الســام ،ولذلــك كان
يحصــل علــى احلقــوق املهضومــة للطائفــة عــن
طريــق احلــوار واالمــر باملعــروف والنهــي عــن
املنكــر ،ولذلــك فهــو لــم يقطــع احلــوار حتــى مــع
الســلطة اجلائــرة ،إال أنــه كان يحاورهــا مــن
موقــع القــوة ومســتند ًا الــى مبادئــه الرســالية
ودعــم الشــعب لــه ووقوفــه معــه -10 .توثيــق
حقــوق الطائفــة الشــيعية :فــي عــام 1428

هـــ (2007م) قــدم الفقيــه الشــهيد إلمــارة
املنطقــة الشــرقية  -بعــد جتاذبــات بينــه وبــن
الســلطات  -عريضــة منوذجيــة غيــر مســبوقة
ســد املطالــب الشــيعية فــي املنطقــة ،وكانــت
جت ِّ
منوذجــ ًا شــجاع ًا وصريحــ ًا ُيحتــذى فــي
املطالبــة باحلقــوق .وقــد ســ ّماها ســماحة
الشــهيد بـــ «عريضــة العــزّة الكرامــة» .وقــد
تضمنــت العريضــة  -بإيجــاز  -إقامــة حكــم
العــدل والقســط و ضمــان العدالــة واحلريــة فــي
مجــاالت شــتى فــي املجتمع واســتثمار الثروات
العامــة واملشــاركة السياســية وضمــان العدالــة
القضائيــة واالعتــراف باملذهــب الشــيعي
واعتبــاره أحــد املذاهــب الرســمية فــي البــاد
وحتييــد املناهــج الدينيــة فــي املــدارس بحيث ال
تتعــرض باإلســاءة للمذهــب الشــيعي ،الســماح
بإعــادة بنــاء قبــور أئمــة البقيــع عليهــم الســام
فــي املدينــة املنــورة والســماح ببنــاء احلــوزات
الدينيــة واملســاجد واحلســينيات فــي املناطــق
الشــيعية وبنــاء مدينــة جامعيــة فــي القطيــف،
وغيرهــا مــن املطالــب التــي تصــب فــي خدمــة
املجتمــع املســلم بشــكل عــام واملجتمــع
الشــيعي بشــكل خــاص.
االعتقاالت
مــ َّر علــى آيــة اللــه الشــهيد العديــد مــن
املضايقــات مــن قبــل رجــال األمــن بالدولــة
ملــدد متفاوتــة ،تنــاوب فيهــا رجــال األمــن علــى
مراقبــة ســكن الشــيخ علــى مــدار الســاعة،
والتعــرض لــه عــن طريــق االســتدعاء املتكــرر
واالعتقــال لفتــرات قصيــرة وبــدون إذن مكتوب،
ولكــن الفقيــه الشــهيد لــم يتجــاوب معهــا،
وكانــت الســلطة تضطــر فــي كل مــرة الــى
اطــاق ســراحه حتــت الضغــط اجلماهيــري

واملظاهــرات الشــعبية .ومــن تلــك املضايقــات
مــا حــدث لســماحته مــن االســتدعاء واالعتقــال
فــي األعــوام 1424هـــ 1425 /هـــ 1426 /هـــ
1427 /هـــ 1429 /هـــ .وفــي 2012/7/8م
كان اعتقالــه االخيــر حيــث باشــرت الفرقــة
األمنيــة االعتقــال بتســديد أربــع طلقــات عليــه
مــن قــرب أصابتــه فــي فخذه األيســر ،فهشــمت
عظامــه واســتقرت فــي اللحــم ،ممــا أدى إلــى
فقدانــه الوعــي؛ وبعدهــا خرجــت بيانــات وزارة
الداخليــة الســعودية تدعــي أن الشــيخ النمــر
وآخريــن قامــوا بإطــاق النــار علــى رجــال
األمــن ،وهــو األمــر الــذي لــم يحــدث بتاتــ ًا.
وكان مــن أســباب اعتقالــه بهــذه الطريقــة
اإلرهابيــة مطالبــه وجهــوده اإلصالحيــة،
والتــي منهــا :املطالبــة باإلفــراج عــن املعتقلــن
املظلومــن ســن ًة وشــيع ًة ،املطالبــة بالعدالــة
واحلريــة لكافــة املواطنــن ،التثقيــف والتوعيــة
السياســية؛ وقــد كان ملتزمـ ًا مبنهجيــة ســلمية
فــي االحتجــاج واملعارضــة ،ملتزمــ ًا باملبدئيــة
فــي مطالبــه السياســية لــكل املواطنــن ،دون
فــرق فــي اســتحقاق اجلميــع حلقوقهــم ،كمــا
كان متدرجــ ًا فــي أطروحاتــه السياســية
واملطالبــات احلقوقيــة.
وهكــذا اســتمر اعتقالــه مــع مــا صاحبــه
مــن التعذيــب والتضييــق فــي زنزانــات انفرادية
او فــي املستشــفى العســكري حتــى صــدور
حكــم االعــدام اجلائــر بحقــه عبــر محاكمــة
صوريــة فــي 2014/10/15م وقــد مت تنفيــذ
احلكــم الظالــم فــي يــوم اجلمعــة 20ربيــع
االول1437هـــ املصــادف 2016/1/1م.
رحــم اللــه شــيخنا الشــهيد ،فلقــد جاهــد
فــي اللــه مخلص ـ ًا ،و ُق ِتــل صبــر ًا ،و ُدفِ ــن ســر ًا،
فإنــا للــه وإنــا اليــه راجعــون.
ﺷﺒﺎط |2016
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يزَ ن َ
ُــون} ،ســورة آل عمــران،170 - 169 :
َْ
وروي عــن اإلمــام علــي ،عليــه الســام « :هلــك
ُخـزّان األمــوال وهــم أحيــاء والعلمــاء باقــون مــا
بقــي الليــل و النهــار أعيانهــم مفقــودة وأمثالهــم
()1
فــي القلــوب موجــودة»
للكلمــة قــوة ال يســتهان بهــا ،ففــي بعــض
األحيــان تكــون رقيقــة كالنســمات ،وفــى
أحيــان أخــرى تعصــف مبــن أمامهــا كمــا
تعصــف الريــاح بــأوراق الشــجر ،ولهــا قــوة
نســتطيع بهــا أن جنعــل مــن أطفالنــا رجــا ًال
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أقويــاء ورحمــاء بينهــم وأشــداء علــى الكفــار
ال تأخذهــم فــي اللــه لومــة الئــم ،وهــي نفــس
القــوة لطمــس عبقريــة أعــداء الديــن الذيــن
يريــدون أن يطفئــوا نــور اللــه وإشــاعة الظلــم
والفســاد فــي البــر والبحــر ،وخصوصــ ًا لــو
كانــت هــذه الكلمــة تخــرج مــن أفــواه تنطــق
باســم اللــه وضمــن تعاليــم الســماء وتدخــل فــي
قلــوب كافــرة فاســدة لترعبهــم علــى رغــم ممــا
ميتلكونــه مــن قــوة وأســلحة فتاكــة أو قنابــل
ذريــة وغيــر ذلــك ،فالكلمــة القويــة بــأي وســيلة
كانــت بالكتابــة أو باخلطابــة أو بغيــر ذلــك،
فهــي تأخــذ مجراهــا فــي قلــوب األحــرار لتثــأر
للمظلــوم وتأخــذ حقــه مــن الظالــم.
فالكلِمــة مســؤول َّية جســيمة؛ فهــي فــي أمــر
ِبعــروف ،أو نهــي عــن منكــر ،أو بيــان لعلــم،
أو ذكــر للــه ،ومــا عــدا ذلــك فهــو ل ْغــو ،ولهــو
حديــث .لهــذا كان ال َّنبـ ُّـي ،صلــى اللــه عليــه واله،
يحــدث النــاس مــا بلــغ بــه مــن اللــه عــز وجــل
مــن أجــل أن ينقلهــم مــن الظلمــات إلــى النــور،
ومشــى علــى ســيرته الشــريفة أميــر املؤمنــن،
عليــه الســام ،وكذلــك األئمــة األطهــار ،عليهــم
الســام؛ قدمــوا كلمــات ُهدمــت بهــا عــروش
الطغــاة ،وأبــرز كلمــة قدمهــا فــي ذلــك؛ اإلمــام
احلســن ،عليــه الســام ،التــي هــزت املســلمني
مــن أعماقهــم ،فكانــت كالصاعقــة الكهربائيــة،
واســتطاع اإلمــام ،عليــه الســام ،أن يختــرق
القاعــدة اجلماهيريــة التــي بناهــا النظــام

|ﻋﺪد ﺧﺎص| رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎ  ١٤٣٧ﻫـ

األمــوي بقيــادة يزيــد ،وكاد أن يثــور النــاس
فــي بعــض احلــاالت خــال معركــة الطــف.
طريق الشهادة

وعندمــا تكــون للكلمــة هــذه القــوة املاحقــة
والتأثيــر العميــق ،فــإن مص ّبهــا األخيــر يكــون
فــي الشــهادة فــي ســبيل اللــه ،بعــد أن يجــد
االنســان املؤمــن طريقــه ألداء مســؤوليته
الرســالية فــي ظــل القيــادة الرشــيدة التــي
تســتمد شــرعيتها مــن الرســول األكــرم واألئمــة
املعصومــن ،عليهــم الســام .وأولــى هــذه
املســؤوليات مقارعــة الظالــم الســتعادة احلقــوق
الســليبة ألبنــاء االمــة ،مــن احلريــة والعدالــة
والكرامــة .يقــول اإلمــام علــي ،ســام اللــه عليه:
«ال تكــن عبــد غيــرك وقــد جعلــك اللــه حــر ًا».
مــن هــذا احلديــث املبــارك ،انطلــق الشــهيد آيــة
اللــه الشــيخ النمــر ،لتجســيد مفهــوم الثــورة
الســلمية ،بهــدف انتــزاع احلقــوق املســلوبة مــن
قبضــة الســلطات اجلائــرة املتمثلــة بــآل ســعود،
ِ
ـم
انطالقـ ًا مــن اآليــة املباركــةَ :
{و َج َع ْلنَــا من ُْهـ ْ
َأ ِئ َّمــ ًة َ ْيــدُ َ
ــروا َوكَانُــوا
ون بِ َأ ْم ِرنَــا ََّلــا َص َ ُ
بِآياتِنَــا ي ِ
وقن َ
ُــون} (ســورة الســجدة،)24 :
ُ
َ
فــرأى نفســه مكلف ـ ًا ومســؤو ٌال عــن هــذه األمــة
املســلوب حقهــا ليجاهــد فــي ســبيل اللــه حــق
جهــاده ،وقــد قــال  -قــدس اللــه نفســه الزكيــة-
فــي إحــدى بحوثــه القيمــة ،حتــت عنــوان« :مــا

هــو الطريــق» ،وهــذا هــو ســؤالنا منــذ البدايــة،
منطلقــ ًا مــن قولــه تعالــى{ :وج ِ
اهــدُ وا ِف
َ َ
ِِ
ُــم َو َمــا َج َع َ
ــل
اللَِّ َح َّ
ــو ْ
ــق ِج َهــاده ُه َ
اج َت َباك ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َّ
َ
ُــم
ــر ٍج ِّملــة أبيك ْ
ُــم ف الدِّ يــن مــ ْن َح َ
َع َل ْيك ْ
ِ
اهيــم ُهــو ســاكُم ا ُْلسـ ِ
ـلمنيَ ِمــن َق ْبـ ُـل َوفِ
إِ ْب َر َ َ َ َّ ُ ْ
َهـ َ
ـذا} وملــاذا جناهــد؟ فتــرد علينــا نفــس اآليــة
ِ
ـول َشـ ِ
الر ُسـ ُ
املباركــة{ :ل َي ُكـ َ
ـم
ـهيد ًا َع َل ْي ُكـ ْ
ـون َّ
ِ
ــهدَ اء ع َ
َــى النَّاس}(،ســورة
َو َتكُونُــوا ُش َ
احلــج )78 :وقــال فــي مــكان آخــر :اجلهــاد
هــو أنتــم املســلمون ،إبراهيــم ســماكم مســلمني
باجلهــاد؛ املســلم ال ينفصــل عــن قيمــة اجلهــاد،
ال ميكــن للمســلم أن يكــون مســلم ًا حقيقـ ًة مــن
دون اجلهــاد؛ ألنــه يســلم للــه ،والتســليم للــه
يحتــاج إلــى مجاهــدة النفــس ،ومجاهــدة
الطاغــوت؛ فهــو فــي جهــاد دائــم فــإذ ًا الطريــق
هــو اجلهــاد.
بكلماتــه التــي ألقاهــا إلــى النــاس أجمــع
وإلــى الشــباب باألخــص ،إذ كانــت كلماتــه
مــن التأثيــر أن تختــرق القلــوب وتســكن فــي
النفــوس ،وكان جهــاده بالــكالم ،بعيــد ًا عــن
العنــف والســاح واســتهداف مؤسســات
الدولــة واملمتلــكات العامــة ،وهــذا مــا كان
يوصــي بــه الشــباب ،وكان كالمــه واضحــ ًا
وجليــ ًا ســمعه العالــم بأســره ،وتأثــر بــه،
كونــه مت ّيــز مبنطــق العقــل واحلجــة والبرهــان،
وابتعــد عــن العنــف واالرهــاب ،ومــا كالمــه
إال إثبــات حقــوق املســلمني بشــكل عــام
بغــض النظــر عــن طائفــة معينــة أو جهــة مــا،
ومــا يــدل علــى صحــة كالمــه ،مــا ذكــره فــي
«عريضــة العــزة والكرامــة» ،حيــث طلــب فيهــا
مــن ســلطة آل ســعود حتقيــق املســاوات بــن
النــاس وإعطــاء احلقــوق واإلعتــراف باملذهــب

الشــيعي وإثبــات حقوقــه وغيرهــا ممــا ذكــره
فــي هــذه الوثيقــة التــي حتتــوي علــى  25فقــرة.
فكانــت هــذه الكلمــات مبثابــة الرصاصــات فــي
قلــوب آل ســعود ،زادتهــم طغيانــ ًا وتخبطــ ًا،
فادعــت أن «هــؤالء إرهابيــون خرجــوا عــن
طاعــة األميــر ،!!»...لــذا حاربهــم بســاحه
املعتــاد حتــى اهتــزت عروشــهم مــن مكانهــا
و جعــل اخلــوف والرعــب فيهــم ،حتــى أصبــح
بئســهم بينهــم ،كمــا لــو كان احدهــم ميشــي
خائ ٌ
ــف يتلفــت .فــكان جوابــه بهــذه الكلمــات:
«...ومــوت بالكرامــة خيــ ٌر مــن احليــاة
ٌ
بالــذل ألن املــوت بالكرامــة حيــا ٌة للكــرمي
ـوت للكــرمي .والكرامــة تؤخــذ
واحليــاة بالــذل مـ ٌ
وال تســتجدى وكل مــا يســتجدى فليــس
بكرامــة» ،كمــا قــال ،قــدس ســره« :ال يحــق
ألحــد أن يلــوم أو يديــن املظلــوم الــذي ُســلب
حقــه فســعى للمطالبــة بحقــه اخلــاص ،وإمنــا
يجــب إدانــة الظالــم الباغــي الــذي ســلب احلــق
اخلــاص بهــذا الفــرد أو بهــذه الفئــة».
شهيد الكلمة

قــال ســيد الشــهداء اإلمــام احلســن،
عليــه الســام« :ســللتم علينــا ســيف ًا لنــا فــي
أميانكــم ،»....وقــال ،عليــه الســام« :لــو لــم
ــت
ي ُكــن فــي الدنيــا ملجــأ وال مــأوى ملــا بايع ُ
يزيــد» ،وقــال أيضــ ًا« :أيهــا النّــاس ،إنَّكــم
إن تتقــوا اللــه وتعرفــوا احلــقَّ ألهلــ ِه َي ُكــن
أرضــى للــه؛ ونحــن أهــ َل بيــت محمــد صلــى
اللــه عليــه والــه أولــى بوالي ـ ِة هــذا األمــر مــن
هــؤالء امل ّدعــن» ،واقتــداء بإمامــه احلســن،
عليــه الســام ،فــي قولــه ،قــدس ســره« :إن
كنتــم متلكــون فرعونـ ًا فــي ظلمكــم فنحــن منلــك

احلســن عليــه الســام فــي تضحيتنــا» ،وقــال:
«كفانــا سياســة مــا قبــل العصــر احلجــري ،إن
شــبابنا اليــوم ميلكــون شــجاعة االستشــهاد
فــي ســبيل القيــم والدفــاع عــن احلــق» ،وعلــى
هــذا النهــج لــم يكــن الشــيخ النمــر ميلــك حــو ًال
وال قــو ًة ضــد القتلــة الفاســدين غيــر صوتــه
الصــ ّداح ومنطقــه احلديــدي ،فمنــح صوتــه
ورقبتــه معـ ًا لتــدب فــي كلماتــه شــعلة احلريــة،
فبهــذا الصــوت والكلمــات املعبــرة قــرر أن
يجاهدهــم مــدرك ًا متامـ ًا أنهم سيســفكون دمه،
لكنــه كان جاهــز ًا لدفــع ثمــن الكلمــة احلــرة
بحياتــه ،مشــهور مــا قالــه لهــؤالء األشــرار:
«وليعلــم اجلميــع بــأن ســاحنا هــو نــور الكلمــة
والســام؛ وســاحهم أزيــز املدافــع والترهيــب؛
ولكــن الكلمــة هــي التــي انتصــرت علــى املدفــع
فــي عصــر املدفــع»؛ فانتصارهــا فــي عصرنــا
واقــع ال محالــة ألنــه عصــر الكلمــة التــي ال
ميكــن ألعتــى قــوة فــي الوجــود إخراســها.
فكلمــة نــور الكرامــة والعــدل واحلريــة واألمــن
حتمـ ًا ســتنتصر علــى إرهــاب املدفــع والتاريــخ
واملســتقبل شــاهدان بانتصــار الكلمــة.
بداية فجر الكرامة

إن أغلــى مــا ميلكــه اإلنســان حياتــه؛ وال
يضحــي بهــا إال لشــيء أغلــى منهــا؛ ومــا مــن
شــيء أغلــى مــن احليــاة إال القيــم الرســالية
واملبــادئ الســماوية التــي ال ميلكهــا أي
مخلــوق؛ والكرامــة هــي الصبغــة لــكل القيــم
واملبــادئ؛ ولذلــك كانــت الكرامــة ومــا زالــت
وســتبقى أغلــى مــن حيــاة اإلنســان وأهلــه
ووطنــه ،وال قيمــة حلياتــه مــن دون الكرامــة.
فمــن هــذا املنطلــق توجــه الشــهيد الشــيخ
ﺷﺒﺎط |2016
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النمــر بثورتــه العارمــة ضــد أعــداء اإلنســانية ،دفاعـ ًا
عــن هــذه املبــادئ الســامية ،فــأرادوا أن يوقفــوا حركتــه
املباركــة فأبــى اللــه إال أن يتــم نــوره فــي جهــوده التــي
باركهــا البــاري عــز وجــل مــن خــال كالمــه الــذي ينــب
عــن حقيقــة الشــريعة احملمديــة .فمــن كلماتــه القدســية:
قــال ،قــدس ســره« :لــن نرفــع ســيف ًا ولــن نقتــل أحــد ًا
مــن أبنــاء األمــة اإلســامية ،إمنــا ســنقول لهــم ،جئنــا
لتصحــوا ولتعرفــوا أنّ اليــد األميركيــة والصهيونيــة
هــي التــي تتصــرف باســم بعــض احلــكام العــرب،
وعلــى أيــدي بعــض احلــكام العــرب امنــا تريــد تدميــر
األمــة اإلســامية مــن داخلهــا».
وهــذه هــي احلقيقــة فالتعاليــم الدينيــة واضحــة،
وكلنــا نعيــش أزمنــة التقنيــات والتكنلوجيــا لكننــا
نرضــخ ملفاهيــم التطــرف والســيف واحلــراب التــي
حتــز الرقــاب .فليــس مــن املعقــول أن يحكــم األرض
مجموعــات مــن املجرمــن باســم اإلســام ،النظــام
الســعودي يعلــن نفســه كدولــة مؤسســات ،ولكــن
ليــس مــن املنطقــي أن تتصــرف كمنظمــة إرهابيــة،
فالدولــة ليســت منظمــة وهــي مســؤولة أمــام العالــم
عــن ســلوكها وقراراتهــا السياســية واملتعلقــة بحفــظ
املصالــح العامــة ،والعالــم لــم يعــد بعيــد ًا عــن بعضــه،
بينمــا مفهــوم الســيادة يترنــح والتقــارب الــذي تســببه
املذاهــب واألديــان والقوميــات ال يتيــح للكثيــر مــن
احلكومــات لتعتــرض وترفــض وتتخــذ قــرارات دون
االهتمــام مبواقــف وتصــورات اآلخريــن التــي تتقاطــع
فــي الغالــب مــع بعضهــا البعــض تبعــ ًا للظــروف
واملعطيــات واحلــوادث والعقائــد.
إعــدام الشــيخ النمــر أظهر وجه النظام الســعودي
احلقيقــي للعالــم ،وهــو الوجــه اإلرهابــي والتكفيــري،
كل ذلــك بفضــل هــذه الكلمــات النورانيــة التــي جعلتهــم
ال يهتــدون إلــى طريــق الصــواب ،فبإعدامهــم هــذا،
يريــدون أن يبينــوا للشــعب الســعودي ،إمــا أن تعيشــوا
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فــي مملكتنــا كاألنعــام أو تُذبحــوا كالغنــم ،فــإنّ هــذا
اإلعــدام يؤكــد أنّ احلــكام الســعوديني توغلــوا فــي
الفتنــة وهــذا يدفعهــم إلــى مياديــن خطــرة ،وبإجرامهــم
هــذا يتوعــدون بالــدم العالــم العربــي بشــكل عــام
واإلســامي بشــكل خــاص ،وأن النظــام الســعودي
ال يعنيــه علمــاء اإلســام وال طوائــف إســامية وال
رأي عــام إســامي أو دولــي ،بــل إنهــم يســتهينون
بالعقــول علــى مســتوى العالــم وال يعتنــون مبشــاعر
مئــات املاليــن مــن املســلمني ،وال يفيــد معهــم حــوار وال
اعتــدال وال مفاوضــات ،إمنــا دأبهــم املزيــد مــن القتــل
وســفك دمــاء املســلمني بــدون اســتثناء.
فــي الوقــت الــذي نســتنكر فيــه هــذه اجلرميــة
النكــراء بحــق هــذا الطــود الشــامخ نحمــل أمـ ًا ونرجــو
مــن اللــه ان تكــون دمــاء الشــيخ النمــر وروحــه اليــوم
نــور ًا وضيــا ًء للمؤمنــن ،وســمو ًا و إعــزاز ًا لــكل مــن
حمــل رايــة احلــق ،وأن ينتبــه العالــم اإلســامي إلــى
مــا وراءهــا مــن كل مــا يتعلــق بهــم ،وخصوصـ ًا ابناؤنــا
فــي القطيــف واملدينــة املنــورة وكل أنحــاء احلجــاز
وفــي كل مــكان مــن وطننــا العربــي واإلســامي ،وأن
ال ينجــروا الــى ِصـ َدام يقصــد فــي قتلهــم وإبادتهــم ،بــل
يكونــوا فــي حكمــة وموقــف حــازم للوقــوف بوجــه هــذه
العمليــة التــي مــا قصــدوا منهــا أعــداء اإلســام إال
تدميــر األمــة اإلســامية وجرهــا إلــى الهاويــة ،ســوف
يثبــت التاريــخ أنّ هــذه اجلرميــة النكــراء ســتكون بدايــة
النهايــة لهــذه العائلــة اخلبيثــة التــي ال يعــرف تاريخهــا
إال القتــل والظلــم والطغيــان.
وقــد دفــع الشــهيد الشــيخ النمــر ،قــدس ســره،
اليــوم ضريبــة معارضتــه ومجاهرتــه وانتقــاده للحكــم
الســعودي وهــذا يعطينــا أمــ ًا كبيــر ًا ببــزوغ فجــر
الكرامــة واحلريــة بســبب إراقــة هــذا الــدم الطاهــر.
-------------( -)1غرر احلكم ودرر الكلم
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ٌ
ونعــال طاملــا شــاهت فيــه قدمــاك تســير بهــا إلــى طاعــة
الرحمــن ،هاتــان الفردتــان حفظتهمــا عــن ظهــر قلــب ،وأســتطيع
أن أميزهمــا مــن بــن املاليــن ،فياتــرى ماهــي قصــة هــذا النعــال
الــذي لــه حكايــات معــك وأســرار عجيبــة! ،هــل هنــاك مــن حــر يريــد
أن يســمع منــك احلكايــا أيهــا احلــذاء العجيــب! ،إنــه بعــض تراثــك
الــذي بقــي لنــا أيهــا الشــيخ الشــهيد ،ومنــه نتعلــم الزهــد والصمــود
واإلرادة ،لــو لــم يتبــق لنــا غيــر هــذا النعــال ،سننســج منــه آالف
القيــم ،ليــس هــذا غلــو ًا ،إمنــا البصيــرة تفتــح علــى مصراعيهــا لــكل
ذي لــب ،حتــى مــن خــال فردتــي نعــال ،أوليــس اللــه تعالــى يقــول:
«فســالت أوديــة بقدرهــا»! ،أولــم تســمعوا بحكايــة مقــام إبراهيــم
خليــل الرحمــن ،عليــه الســام! ،لقــد خلــد لنــا التاريــخ والقــرآن املجيد
أثــر قدمــن صغيرتــن طــوال الســنني ،هاتــان القدمــان نعتقــد أنهمــا
لســيدنا إبراهيــم ،عليــه الســام ،الــذي رفــع مــع ابنــه اســماعيل،
عليــه الســام ،قواعــد البيــت العتيــق ،فقــال تبــارك وتعالــى عــن هذيــن
َــام ِإ ْب َراهِ يــ َم ُم َصلًّــى} ،ســورة البقــرة:
األثريــنَ { :وات َِّخــ ُذوا مِ ــنْ َمق ِ
ـب األقــدس جــزء ًا مبــارك ًا قدســي ًا مــن أجــزاء
 ،125فــكان هــذا النصـ ُ
احلــجُ ،يطــاف بهمــا مــع البيــت احلــرام الكعبــة التــي شــرفها اللــه
تعالــى ،فهــل ســنفهم ســر هــذا املقــام! ،نعــود لنعالــك يــا منــر،!...
أيهــا الرجــل الهميــم ،ملــاذا ته ـ ّرى نعالــك ولــم تشــتر نعــا ًال جمي ـ ًا
يليــق مبقامــك املرمــوق ،كمــا يفعــل أصحــاب الشــأن الكبــار! ،هــل
الدنيــا عنــدك أحقــر ،لهــذه الدرجــة التــي ال تريــد إرواء قدميــك مــن
بهجتهــا! ،أم هــو جــزء مــن تهذيــب نفســك حتــى ال تطمــع فــي املزيــد
مــن هــذا احلطــام الزائــل! ،أم هــو جــزء يســير مــن مواســاة الضعفــاء
والفقــراء واملعوزيــن! ،لعلــك شــاهدت أحدهــم فــي احلجــاز أو اليمامــة
ال ميلــك نعــا ًال أو رمبــا دفعــت قيمــة النعــال إلــى فقيــر ،وحــن امتلكــت
قيمــة نعــال آثــرت بــه آلخــر ،وهكــذا تعــذب هــذا النعــال معــك طــوال
مســيرك البعيــد.
نحــن نعلــم بســاطتك يــا شــيخنا وتواضعــك ،أقســم باللــه إننــي
كنــت أريــد أن أحدثــك عــن هــذا النعــال الــذي كــدت أن تعثــر بــه حــن

ـأت علــى اجلــزء املقطــوع منــه ،لكننــي واللــه خجلــت أن أحدثــك في
وطـ َ
ـت دون أن يجــري بينــي وبينــك ذلــك احلديــث اجلميــل الذي
ذلــك ،فذهبـ َ
لــم أســتطع أن يــدور بيننــا ،لعلنــا يومـ ًا نتحــدث عنــه في مــكان قريب،
ال أدري كيــف ومتــى ســيكون ذلــك اللقــاء! ،ســنعود للنعــال مجــدد ًا،
ليــس غلــو ًا  -يــا ســادة  -أن نتحــدث عــن هــذا النعــال ،صدقونــي يــا
ـرأت -غيــر مــرة -عــن فــردة نعــال «ملهامتــا غانــدي»()1
كــرام؛ فأنــا قـ ُ
ـقطت منــه أحداهمــا دون اختيار
محــرر الهنــد مــن العبوديــة ،حيــث سـ ْ
وهــو علــى مــن القطــار املســرع ،فألقــى باألخــرى ليســتفيد منهــا

هترى نعالك ومل تشرت نعاالً مجي ً
ال يليق بمقامك
ملاذا ّ
املرموق ،هل الدنيا عندك أحقر! أم هو جزء يسري من
مواساة الضعفاء والفقراء واملعوزين!
الفقيــر الــذي يجــده ،فــي حلظــة نبيهــة ذكيــة ،حتولــت هــذه اللقطــة
لــدروس وعــروض ســينما نالــت مــا نالــت مــن جوائــز ،فــا تقولــن:
إنــه مجــرد فــردة نعــال! ،فهــل اســتحق غانــدي احلديــث لكونــه تبــرع
بفــردة نعــال واحــدة ،وال يســتحق احلديــث مــن كان لــه فردتــان تبــرع
بصاحبهمــا عوض ـ ًا عنهمــا! ،واللــه إنــي ألخجــل مــن تقصيرنــا مــن
هــذا الشــهيد الكبيــر ،وأنــا أحتــدث عــن نعالــك يــا شــيخنا علــك تغفــر
لــي تقصيــري معــك ،أو تصفــح عــن خطيئتــي وأنــا أراك تقتــل دون
ـت منــا يــا شــيخنا أن نعفــو
أن أتفــوه بكلمــة أو أجــر حــرف قلــم ،طلبـ َ
عمــن ظلمنــا وقــد ظلمنــاك بســكوتنا فاغفــر لنــا.
إننــا ندعــو اللــه دائمــ ًا أن يثبــت أقدامنــا وأن يجعــل ســعينا
فيمــا يرضيــه ،فاألهــم مــن الســير املــادي ،الســير الفكــري واملعنــوي،
فهــل ســنعيد النظــر فــي ســيرنا؟ إذا تأملنــا وحاســبنا أنفســنا فــي
ســيرها ،حينهــا فقــط ســنقول تعلمنــا درس «احلــذاء» مــن ســماحة
الشــيخ الشــهيد.
--------------( )1ملهامتــا غانــدي :غانــدي معــروف فــي جميــع أنحــاء العالــم
باســم املهامتــا غانــدي بالسنســكريتية )महात्मा( :املهامتــا أي
«الــروح العظيمــة» ،وهــو تشــريف لــه.
ﺷﺒﺎط |2016
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حقيقة الشهادة

نزار حيدر
يكفيــه فخــرا ً انّــ ُه قــاو َم الطّاغــوت يف ُعقــر
دار ِه ،مل يُثْ ِنــ ِه إِرهــاب نظــام القبيلــة ،الفاســد
الحاكــم يف الجزيــرة العربيــة ،ومل يخيف ـ ُه تهديــد ُه
ووعيــد ُه ،كــا مل يث ّبطــ ُه حديــث املرجِفــن يف
املدينــة مــن الذيــن يخافــون ال ّنهــج الثــوري
ظل
متلفّعــن بعبــارات املســكنة والتخويــف ،فقــد ّ
صامــدا ً شــامخاً منــذ لحظــة عودتــ ِه اىل مســقط
الشقيــة منــذ
را ْســه مدينــة القطيــف يف املنطقــة ّ
قرابــة ربــع قــرن وحتــى آخــر لحظــة يف ســجن ِه،
ـروه بحكــم اإلعــدام الــذي صــدر بح ّق ِه،
عندمــا بـ ّ
«بشك ـ ُم اللــه بالخــرِ»،
فقــال قولتــ ُه املشــهورةّ :
فلقــد كان الشّ ــهيد الفقيــه آيــة اللــه منــر ال ّنمــر،
كل الخــر يف شــهادت ِه ،لــ ُه شــخص ّياً
يــرى الخــر ّ
وألمت ـ ِه ولإلنســانية ،وهــذا مــا ن ـرا ُه اليــوم فلقــد
ايقظــت شــهادته العــامل ونبّهتــ ُه لحقيقــة ظلــم
نظــام آل ســعود وجربوتهــم وإرهابهــم وســحقهم
املنظّــم لحقــوق االنســان.
لقــد ظـ ّـل الشــهيد يُجاهـ ُد بالكلمــة الصادقــة
يف امليــدان ويف ســاحة املعركــة فلــم يهــرب او
يتخفّــى ،او حتّــى يتخــذ الحاميــات او يختبــئ
ـح جرائــم نظــام القبيلــة،
خلـ َـف الفضائيّــات ليفضـ َ
ِ
البكانيــة وخطاباتــ ِه
ه
حممــ
ــب
ُ
بــل آثــر ان يَ ُص َّ
الثّوريــة بشــكلٍ مبــارش ومــن دون واســطة.
لقــد ن ّبــه استشــهاده العــامل اىل ان عقوبــة
الــرأي اآلخــر هــو اإلعــدام ،وأ ّن عقوبــة املطالبــة
بالح ّريــة واح ـرام حقــوق االنســان ،هــو اإلعــدام،
الســلمية هــو اإلعــدام ،وأن
وأن عقوبــة املعارضــة ّ
عقوبــة الكلمــة هــو اإلعــدام ،وكل هــذا يعنــي أن

الدكتور نصري ال ُعمري /باحث وإعالمي أردين
نظــام القبيلــة الفاســد هــذا يحـ ّرض عــى العنــف
واالرهــاب حتّــى يف احكامــ ِه القضائِيــة عندمــا
يعــدم الزعــاء الســلميني ،االمــر الــذي يحــ ّرض
املجتمــع عــى اللّجــوء اىل العنــف الثّوري والســاح
عندمــا يــرى الشــباب املعــارض يف بــاد الحرمني ان
النظــام يســاوي يف العقوبــة بــن حامــل الســاح
ِ
صــوت االنفجــار
وحامــل الكلمــة فقــط ،بــن
وصــوت اللســان!
إ ّن تعاطــف العــامل مــن اقصــاه اىل اقصــاه،
وإدانتــ ِه لجرميــة إعــدام الشّ ــيخ ال ّنمــر ،والثّلّــة
املؤمنــة مــن شــهداء القطيــف ،فقــط دون
دليــل ســاط ٌع
ٌ
اآلخريــن الذيــن أُعدمــوا معهــم،
ـح عــى فشــل ســعي نظــام القبيلــة الفاســد
وواضـ ٌ
ـزج
الــذي حــاول تضييــع رســالة الشــهيد وهدفـ ُه بـ ّ
اســم ِه مــع اســم االرهابيــن املجرمــن وببيــانٍ
رســمي واحــد عنــد تنفيــذ األحــكام القضائيــة!
ٍّ
إ ّن التعاطــف و االدانــة العامليــة لجرميــة
إعــدام الشــيخ ،دليــل عــى ســلم ّية نهجــ ِه
املعــارض.
لقــد كان الشــهيد الرمــز يؤمــن بالكلمــة
فقــط كســا ٍح ف ّعــال للمطالبــة بحقــوق شــعب ِه،
حريتــ ُه ومرامــهُ ،ولقــد قــال مــ ّرة عبارتــ ُه
املشــهورة« :نحــ ُن أَقويــا ُء بالكلمــ ِة وضعفــا ُء
بالســا ِح» ،وهــذا مــا أثبتتــ ُه األيــام ،فَلَــو كان
ّ
الشّ ــهيد يؤمــن بالعنــف ملــا تعاطــف معــه العــامل
اليــوم وملــا اســتنكر األحـرار تنفيــذ حكــم اإلعــدام،
اللمبــاالة
ولــكان العــامل قــد ات ّخــذ اليــوم موقــف ّ
إزاءه كــا أبــدى موقفـ ُه مــن اآلخريــن مــن الّذيــن

مل ِ
يــأت أحــ ٌد عــى ذكرهــم ابــدا ً.
إ ّن تعاطــف العــامل مــع قضيت ـ ِه دليـ ٌـل عــى
يحمــل رســال ًة انســانيّ ًة قبــل ان تكــون
ُ
انّــ ُه كان
دين ّيــة او مذهب ّيــة او مناطق ّيــة.
انّـ ُه دليـ ٌـل عــى النجــاح الباهــر الــذي حققـ ُه
الشّ ــهيد يف تبليـغِ رســالت ِه.
لقــد شــعر العــامل بــأَن الشــيخ ض ّحــى
مــن اجــل االنســانيّة التــي تتعــ ّرض لإلرهــاب
عــى يــد نظــام القبيلــة باســم الدّيــن وبســاح
الفتــاوى الطّائفيــة التّكفرييــة التــي تصــدر عــن
فقهــاء البــاط لتح ـ ّرض عــى الكراه ّيــة والعنــف
واالرهــاب والغــاء االخــر واحتــكار الحقيقــة.
انّـ ُه ضحــى مــن أجــل فضــح منبــع االرهــاب،
نظــام القبيلــة ،ولقــد شــاءت ارادة اللــه تعــاىل ان
ال مييـ َط اللثــام عــن الحقيقــة التــي يريــد اخفاءهــا
الطّغــاة عــى مــ ّر التاريــخ بالفتــوى التكفرييّــة
واالعــام الطّائفــي وامــوال البــرودوالر إال الــدم،
د ُم الشّ ــهيد ،فــكان الشــيخ ال ّنمــر رجــل املوقــف
واملقاومــة والشّ ــهادة التــي أماطــت اللّثــام عــن
الحقيقــة وفضحــت نظــام آل ســعود.
ا ّن الوفــاء لــدم الشــهيد يكــون بالعمــل عــى
إنجــاز رســالت ِه التــي ض ّحــى مــن اجلهــا بروحــه
وبدم ـ ِه الطّاهــر ،والتــي تتمثّــل يف شــقني؛
اال ّول :اســتنهاض الشــعب يف بــاد نجــد
والحجــاز إلســقاط نظــام القبيلــة وتغيــر األوضــاع
هنــاك والتــي وصــل الظّلــم فيهــا مــداه.
الثــاين :فضــح حقيقــة نظــام القبيلــة أمــام
العــامل ،سياســياً واعالميــاً ودبلوماســياً وحقوقيــاً.

ٌ
دليل على ان ُّه كان
إن تعاطف العالم مع قضيت الشهيد الشيخ النمر
ّ
ُ
ً
مناطقية
مذهبية او
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ّ
ّ
ّ
ّ

مل أفهــم شــهادة الحســن عليــه الســام إالّ بعــد أن أعــاد
آل ســعود متثيلهــا بالشــيخ النمــر .اآلن فهمتكــم يــا بنــي
أميــة.
إن الشــيخ النمــر هــو الشــهيد الــذيك رضب أعناقهــم
مباليــن الســيوف لحظــة رضبــوا عنقــه بســيف واحــد .لقــد
رد لدواعــش آ ِل ســعود الصــاع ماليــن األصــوع .ويظــن
النظــام الســعودي األحمــق أنــه بســفك دم الشــيخ النمــر
أوقــف مســرة الشــهادة .إقــرأ تاريــخ اإلخــوة الشــيعة لتعلــم
أن دمهــم مل ينضــب منــذ مقتــل اإلمــام الحســن(ع) .مل
يســتطع النظــام الســعودي أن يشــري الشــيخ النمــر كــا
اشــرى علــاء البــاط مــن الوهابيــة الفاجــرة .إن عــدو
الطاغيــة هــو مــن ال مثــن لــه  .ويظــن الحمقــى أنهــم
انتــروا ضــد الشــهيد النمــر ألنهــم ال يدركــون أنــه قــال مــا
قــال طلبـاً للشــهادة ليكــون دمــه لعنــة أبديــة عــى أعدائــه.
لقــد أصبــح رم ـزا ً للحريــة.
إن الشــيخ منــر النمــر طلــب الشــهادة بقــول الحــق .إنــه
شــهيد الكلمــة الحــرة يف وجــه نظــام قمعــي متســلط يحكــم
بــدون رشعيــة متثــل الشــعب .ولقــد خلــد األوغــاد كلــات
األحـرار .فالشــيخ النمــر بُعــث ح ّيـاً بكلامتــه الخالــدة .اســمع
كيــف يتحــدث األحـرار يف وجــه األوغــاد.
أنــا مســلم ســني طبيعــي غــر وهــايب وأناشــد إخــواين
الســنة أن يتــرأوا مــن الوهابيــة املتطرفــة التــي تدعــو
للفاســدين مــن آ ِل ســعود بالبقــاء .فالوهابيــة جامعــة
عنرصيــة تكفرييــة متطرفــة تغــذت مــن أمــوال النفــط
املنهــوب .وأرفــض أن أقــف تحــت لــواء الســنة مــع هــؤالء
الدواعــش وأســيادهم العمــاء آل ســعود .أيــن الســنة

املرصيــون املعتدلــون؟ أيــن ســنة العــراق العقــاء؟ أيــن
ســنة بــاد الشــام؟ هيــا ِب َنــا نتــرأ مــن الوهابيــة الداعشــية.
أيــن الســنة مــن غــر الفرقــة الوهابيــة؟ إىل متــى تصمتــون؟
قــف وارفــع يــدك إذا كنــت ســنياً عــى نهــج النبــوة وترفــض
الوهابيــة الداعشــية! .فنحــن الســنة نختلــف عــن الوهابيــة.
انظــر االنحــراف يف كتبهــم  .املناهــج الوهابيــة تعلــم
الســعودي أن يصــر حتــى وإن نكــح آل ســعود أمهاتهــم
وأخواتهــم .رمبــا يفــر هــذا ســلوك املطبلــة الســعوديني .
إن النظــام الوهــايب الســعودي نظــام داعــي .ومل أ َر بحيــايت
مطبلــة يحتفلــون باإلعدامــات والــدم كمطبلــة آ ِل ســعود.
مجــرد خــر ســفك الــدم يثــر بهجتهــم.
لقــد نجــح آل ســعود بجــر الســنة املعتدلــن اىل ظلــات
الوهابيــة التكفرييــة برشــوة وتخويــف األنظمــة العربيــة .
وآل ســعود اســتخدموا الســنة والجامعــة للبقــاء يف الحكــم
ومــن ال يــدرك ان ســبب ســفك دم الشــهيد النمــر انــه
انتقــد آل ســعود فهــو أحمــق ال يســتحق النقــاش الجــدي .
فالشــهيد الشــيخ النمــر مل يكــن طائفيـاً ولكــن قتلتــه غارقون
بالطائفيــة ألنهــم ســفكوا دمــه معتمديــن عــى مســاندة
الطائفيــن يف العــامل العــريب ،علـاً أن الشــهيد الشــيخ النمــر
جمــع األحـرار مــن الســنة والشــيعة ألنــه مل يلعــن طاغيــة يف
الصبــاح وميجــد آخــر يف املســاء ..إنــه شــهيد اإلســام.
أعجبنــي الشــهيد الشــيخ النمــر ألنــه شــجاع مل يأبــه
بــأن ،خوفــه مــن شــتم الطغــاة مــن آ ِل ســعود أو مــن
اعــرض عليــه حــن شــتم آل األســد .إنــه شــهيد الحــق ال
شــهيد الطائفــة .ومل أنــارص الشــهيد النمــر ألنــه شــيعي أو
غــر شــيعي فهــذا بينــه وبــن اللــه بــل نارصتــه ألنــه حــر
رفــع رأســه يف وجــه نظــام آ ِل ســعود القمعــي وهــذا حقــه
الرشعــي.

ّ
إن الشهيد
الشيخ النمر
جمع األحرار
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الملف

الملف

صمت
ٌ
ُمستنكر
عيل مشيمع
نكســت بعــض اجلمعيــات السياســية
الرســمية املعارضــة فــي البحريــن األعــام،
طواعيــ ًة ،وأعلنــت احلــداد علــى رحيــل ولــي
العهــد الســعودي نايــف بــن عبــد العزيــز آل
ســعود حــن خطفــه املــوت فــي حزيــران /يونيــو
 .2012وبالغــت اجلمعيــات فــي تقــدمي «واجــب
العــزاء» بإرســالها خطابــ ًا ووفــد ًا لتقــدمي
«أحـ ّر» التعــازي واملواســاة للقبيلــة الســعودية،
بحســب بعــض املصــادر.
لــم تكــن اجلمعيــات الرســمية املعارضــة
جتهــل مــنْ يكــون نايــف ،ومــا هــو دوره فــي
دخــول اجليــش الســعودي للبحريــن ،وضلوعــه
فــي احلــروب الطائفيــة باملنطقــة ،وعــداؤه
الكبيــر للشــيعة ،وغــروره وجتبــره واســتخفافه
بــاألرواح واألعــراض.
أرادت تلــك اجلمعيــات بذلــك املوقــف أن
تُظهــر «حســن النوايــا» إزاء أي تقــارب يفضــي
إلــى تفاهــم إلنهــاء الصــراع بــن البحرانيــن
والنظــام اخلليفــي املدعــوم مــن قبــل املقبــور
نايــف ونظــام قبيلتــه املتوحــش ،إميان ـ ًا منهــا
بــأن اخلــروج مــن الواقــع املـ ّر فــي البحريــن ال
ميـ ّر إال بتوافــق مــع نظــام آل ســعود املتجبــر
واملهيمــن علــى اجلزيــرة الصغيــرة (البحريــن)،
وصاحــب اليــد الطولــى فــي املنطقــة .وكذلــك
لقناعتهــا هــي بــأن احللــول السياســية عبــر
املفاوضــات أو املناشــدات هــي األجنــع
لتخفيــف معانــاة النــاس ،وحتقيــق أهدافهــم
نحــو احلريــة والكرامــة والتخلــص مــن قيــود
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االســتبداد والديكتاتوريــة.
فــي املقابــل اختــار الشــهيد املجاهــد آيــة
اللــه الشــيخ منــر النمــر ،أن يؤكــد ومــن داخــل
املنطقــة الشــرقية ،أنّ نايــف لــم يكــن مصيــره
إال كمــن ســبقه مــن الطغــاة .عــا ّد ًا موتــه فرجـ ًا
للمؤمنــن ،وعبــرة ملــن يعتبــر .كمــا اســتغل
احلــدث لفضــح دور نايــف ،غيــر آبــه بجبــروت
آل ســعود إميانــ ًا منــه بــأن لغــة الوعــظ
والتــودد ال تكــون لســفاكي الدمــاء ،ومنتهكــي
األعــراض .ووجــه الشــهيد النمــر فــي وقتهــا
نقــد ًا الذعــ ًا لــكل مــن وجــه رســائل العــزاء
للنظــام الســعودي ،أو البيعــة ملــن خلــف نايــف
فــي داخــل الســعودية ،فضـ ًا عــن املوقــف ملــن
هــم خــارج اجلزيــرة العربيــة.
ومــع اإلقــرار بــأن كال الطرفــن يتحــرك
مــن منطلــق احلــرص علــى مســتقبل النــاس
والصالــح العــام ،فيقــدر للشــهيد النمــر
الفضــل األكبــر حيــث كان يحمــل هــم البحريــن
ويقدمهــا علــى وطنــه ،ويقــارع النظــام
الســعودي مــن داخــل بلــده ،وهــو الــذي كان
يقــول بشــكل واضــح عــن وقوفــه مــع شــعب
البحريــن« :د ُمنــا دمهــم .منــوت لكــي يحييــوا.
ونُســجن لكــي يتحــرروا.»...
وبغــض النظــر عــن الطريقــة واملنهــج
األصــوب فــي مخاطبــة اخلصــم ،بــل العــدو،
عــدو الشــعب واإلنســانية واحليــاة والديــن؛
فقــد بــات معروفــ ًا أن تلــك اجلمعيــات
السياســية تفضــل لغــة التواصــل عوض ـ ًا عــن
القطيعــة ،والتقــارب بــدل التباعــد حتــى مــع
منــاذج الطغيــان والفســاد الذيــن ال قابليــة
إلصالحهــم أو وعظهــم إذ «إن اللــه ال يصلــح
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عمــل املفســدين».
و ُيســجل للجمعيــات السياســية الرســمية
املعارضــة كذلــك ،أنّهــا ســباقة فــي إعــان
التضامــن والتنديــد بــكل حــوادث اإلرهــاب
والقتــل خــارج حــدود البحريــن ،ومــن وراء
القــارات ،كمــا حــدث مــع إعــان التضامــن
مــع ضحايــا التفجيــرات اإلرهابيــة فــي فرنســا
وغيرهــا ،وهــو أمــر محمــود ،وبــوادر طيبــة
ُتســب لهــا .واجلمعيــات كذلــك حرصــت علــى
أن «تســبق» حتــى وزارة الداخليــة آلل خليفــة
فــي املســارعة بالتنديــد واإلدانــة ألي عمــل
ُيصنــف فــي دائــرة «العنــف» أو «اإلرهــاب» فــي
داخــل البحريــن ،علــى غــرار احلــوادث التــي
ُأعلــن فيهــا عــن اســتهداف عناصــر تابعــة
لقــوات آل خليفــة.
لكــن املســتغرب وغيــر املبــرر ،هــو الصمــت
املطبــق مــن جانــب تلــك اجلمع ّيــات ،وعــدم
مســارعتها إلعــان «التعزيــة» حتــى بشــأن
جرميـ ٍـة ورزيـ ٍـة كبــرى علــى قلــوب أهــل البحريــن
واملنطقــة الشــرقية «مــن الســعودية» ،وكل
أصحــاب الضمائــر احل ّيــة وطــاب العدالــة فــي
العالــم ،وهــي جرميــة قتــل آيــة اللــه املجاهــد
الشــيخ النمــر ،الــذي ُســفك دمــه دفاعــ ًا عــن
حقــوق أهــل البحريــن ،ومقارعتــه لطغيــان آل
ســعود الذيــن أرســلوا جيشــهم ليعيــث إرهابـ ًا
ودمــار ًا فيهــا ،وقــد قــال الشــيخ املظلــوم
املجاهــد ،وهــو يؤكــد ويكــرر وقوفــه مــع شــعب
البحريــن فــي مواطــن ومواقــف عديــدة« :لــن
نســكت ،لــن نتراجــع ،ولــن نتخلــى عــن نصــرة
أهلنــا فــي البحريــن .»...فأعــذر فــي الدعــاء،
وبالــغ فــي اجلهــد حتــى ُســفك دمــه ولــم ُيســلم

ــي قبــره.
جثمانــه ،وأخف َ
وهنــا يــرد الســؤال االســتنكاري :كيــف
لهــذا الصمــت «مــن جانــب اجلمعيــات»
حتــى مــن تعزيــة بالشــهيد النمــر؛ أن ُيبــ ّرر
فــي مقابــل تنكيــس األعــام وتقــدمي العــزاء
لعــدو اللــه ورســوله وشــعب البحريــن نايــف!
وكيــف لنــا أن نتفهــم بيانــات التضامــن مــع
مــا يجــري وراء القــارات مــع ضحايــا اإلرهــاب
فــي فرنســا  -مــع العلــم أنهــا بيانــات ليــس
وزن فــي اإلعــام الفرنســي أو علــى
لهــا أي ٍ
مشــاعر املواطنــن فــي ذلــك البلــد -ويكــون
الصمــت ســيد املوقــف أمــام جرميــة نكــراء،
معــروف َمــنْ ارتكبهــا ،ومــا هــو دوره فــي داخل
البحريــن وفــي عمــوم البلــدان اإلســامية! بــل
إن الصمــت لــم يقتصــر فقــط باالمتنــاع عــن
تقــدمي العــزاء علنــ ًا ،بــل بلــغ الصمــت حــد
جتنــب نقــل أخبــار التظاهــرات الواســعة التــي
شــملت معظــم البلــدات البحرانيــة وهــي تعلــن
احلــداد والغضــب علــى جرميــة اغتيــال العالــم
اجلليــل! ُثــم أليــس اليمــن أولــى بالتضامــن
مــن فرنســا إذ يتعــرض شــعبه املســلم الفقيــر
حلــرب عدوانيــة وغــارات إرهابيــة مبشــاركة
النظــام احلاكــم فــي البحريــن!.
هــل ثمــة مــن يقبــل بحجــة تهديــد
الســلطات اخلليفيــة مــن تقــدمي العــزاء ،ليكــون
ذلــك عــذر ًا وســبب ًا يقابــل بــه ضميــر التاريــخ،
وشــرف املوقــف ،ومســؤولية الكلمــة! أيــن هــذا
املوقــف مــن وصايــا أميــر املؤمنــن ،عليــه
الســام ،فــي حلظــات وداعــه« :كونــا للظالــم
خصمــ ًا وللمظلــوم عونــ ًا» .وتشــديده ،عليــه
الســام ،علــى واجــب العلمــاء «أال يقــاروا
علــى كظــة ظالــم وال ســغب مظلــوم»؟ وأيــن هــم
مــن بيــان اإلمــام احلســن ،عليــه الســام ،عــن
جــده رســول اللــه ،صلــى اللــه عليــه وآلــه« :مــن
رأى منكــم ســلطان ًا جائــر ًا ،مســتح ًال حلــرم
اللــه ،ناكث ـ ًا لعهــد اللــه ،مخالف ـ ًا لســنة رســول
اللــه ،يعمــل فــي عبــاد اللــه باإلثــم والعــدوان،
فلــم يغيــر عليــه بفعــل وال قــول ،كان حقــ ًا
علــى اللــه أن يدخلــه مدخلــه»؟ وأيــن ُيصنــف
هــذا الســكوت مــع تهديــد القــرآن الكــرمي
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أتذكــر جيــدا حادثــة مقتــل الضابــط
اإلماراتــي طــارق الشــحي ،وهــو ضابــط
مرتــزق ومحتــل كان يقــود قمــع املتظاهريــن
الذيــن شــاركوا فــي ختــام فاحتــة الشــهيد

جعفــر الــدرازي .فــي تلــك احلادثــة ســارعت
اجلمعيــات بإصــدار البيانــات ،إلــى الداخليــة
اخلليفيــة ،وبعثــت بعــض الشــخصيات رســائل
املواســاة لعائلتــه ،وطالــب بعــض السياســيني
إنــزال أشــد العقوبــة علــى املتورطــن فــي
احلادثــة .هــذه املواقـ ُ
ـف لــم نــر مــا ُيشــبهها مــع
جرميــة اغتيــال الشــهيد النمــر ،حتــى صــار
املرتــزق املعتــدي ،أولــى باملواســاة مــن العا ِلــم
الشــهيد املظلــوم!
وكيــف يفســر هــذا الصمــت مبفهــوم
«احلنكــة» السياســية ،و»النظــرة الثاقبــة»،
والظــروف املوضوعيــة ،والتشــخيص احلكيــم!
وكيــف ينــدرج هــذا الســكوت مــع مفهــوم
«الســلمية» واملقاومــة املدنيــة التــي صمــوا
بهــا آذاننــا ليــل نهــار ،وتغنــوا فيهــا بنضــال
الزعيــم الهنــدي غانــدي الــذي وضــع قوانــن
االســتعمار وهيبتــه حتــت قدمــه ،وبذا اســتطاع
حتريــر بــاده! وهــل إن الســلمية التــي ُي َّ
نظــر
لهــا ،هــو بطريقــة االســتئذان مــن الســلطات
الظاملــة لالعتــراض علــى ظلمهــا! أم مقابلــة
التهديــدات باملناشــدات واخلطابــات التــي تزيــد
الســلطات غــرور ًا وتشــجعها علــى ارتــكاب
مزيــد مــن الظلــم واإلرهــاب! .هــل يتنافــى
ٍ
التنديــد بجرميــة اغتيــال الشــهيد النمــر مــع
مفهــوم الســلمية ،وهــل تُعــد التعزيــة عنفــ ًا،
أم نقــل أخبــار التظاهــرات لتأبــن الشــهيد،
إرهابـ ًا وعمـ ًا غيــر حضاري! أليســت الســلمية
فــي املعارضــة تعنــي املقاومــة املدنيــة؟ أليــس
التمــرد علــى قانــون حظــر التظاهــر مثـ ًا ،هــو
وســيلة ســلمية بــدل االكتفــاء بنقــل األخبــار
فــي حســاب تويتــر! أليــس فــي التخلــي عــن
املقاومــة املدنيــة الســلمية تشــجيع علــى
«العنــف» الــذي ال يســبقكم ســابق إلدانتــه!.
إنــه مــن املثيــر لألســى أن تُن َّكــس األعــام
علــى مــوت نايــف ،ويتــم اجتنــاب تعزية الشــهيد
النمــر« ،وهــو أضعــف اإلميــان» .ومــن املثيــر
لالمتعــاض أن ترتفــع األصــوات بتعزيــة طــارق
الشــحي اإلماراتــي ،فيمــا يلــوذ «اجل ْمــع»
بالصمــت ،وميتنــع عــن االعتــراض والتنديــد
ّ
بجرميــة اغتيــال الشــهيد النمــر ،اجلرميــة
التــي ارتكبتهــا العصابــة الســعودية جنايــة
عظيمــة بحــق الديــن واملعتقــد واإلنســان ،وإن
احلــدث جللــل والفاجعــة كبــرى ،وإن للمظلــوم
املجاهــد آيــة اللــه النمــر ملوعــد ًا ينتقــم فيــه
اللــه ســبحانه وتعالــى لــه مــن قاتليــه ،ولكــن
املظلوم ّيــة ال تقــف عنــد هــذه احلــدود ،بــل متتــد
إلــى خــذالن البعــض مــن نصرتــه ،يــوم اعتقالــه
وبعــد إعدامــه.

إن االستضعاف واإلهانات
التي يوجهها آل سعود
ً
لنا جميعا؛ إنما هي
بأسباب ردود الفعل
الخجولة ،و الصمت غير
َ
المبرر

إن االســتضعاف واإلهانــات التــي يوجهها
آل ســعود لنــا جميعــ ًا؛ إمنــا هــي بأســباب
ردود الفعــل اخلجولــة ،و الصمــت غيــر املبـ َرر،
واســتعظام الطغــاة فــي مقابــل اســتحقار
قــدرة املســتضعفني علــى التغييــر ،واالســتغناء
عــن النصــر اإللهــي باالتــكاء والتــوكل علــى
ِ
ــم َو َمــا
ــم َو ُي َمن ِِّيه ْ
الغــرب الــذي { َيعدُ ُه ْ
ِ
الشــ ْي َط ُ
ــم َّ
ُــرور ًا} ،ســورة
ان إِالَّ غ ُ
َيعدُ ُه ْ
النســاء ،120 :واهلل ســبحانه وتعــاىل يقــول:
ُــم َأ ِذ َّلــ ٌة
ُــم اللَُّ بِ َبــدْ ٍر َو َأ ْنت ْ
َصك ْ
{ َو َل َقــدْ ن َ َ
َّ
َ
ُــم ت َْشــك ُُرون} ،ســورة آل
َفا َّت ُقــوا اللََّ َل َعلك ْ
عمــران.123 :
ُ
ً
يجــب أن يكــون واضحــا أن مــا كتــب
أعــاه ،ال يعنــي أن اجلمعيــات ليســت
مســتهدفة ،أو أنهــا عميلــة آلل خليفــة ،أو أنهــا
والتوجــع لعمــوم
ال حتمــل فــي داخلهــا األلــم
ّ
األوضــاع فــي البحريــن واملنطقــة الشــرقية
وغيرهــا ،لكــن املســؤولية املناطــة بالسياســيني
واملتصديــن ،وحتــى علمــاء الديــن ،كبيــر ٌة
وال ميكــن مســاواتها مــع مســؤوليات عامــة
النــاس .وإن كل شــخص ومــن موقعــه مسـ ٌ
ـؤول
ألنْ يصــدح باحلــق ،وأن يتصــدى للعــدوان
الســعودي ،وأن يدافــع عمــا تبقــى مــن حرمــة
وكرامــة مــا ســحقها آل ســعود ومــا اســتخفوا
بهــا بقتلهــم خيــرة البشــر وعلمــاء الديــن فــي
حادثــة ينــدى لهــا جبــن الشــرف والنبــل
واألخــاق.
إن السياســيني ملدعــوون بــأن يقولــوا كلمــة
احلــق« ،فكيــف مــا تكونــوا يــول عليكــم» ،و «مــا
ـزي قــوم فــي عقــر دارهــم إال ذلــوا».
غـ َ
------------ناشط وسيايس من البحرين
ﺷﺒﺎط |2016
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الملف

الملف

إعدام آية الله الشيخ النمر لم يسدل الستار على قضيته ،وال على
قضية شعب يرزح تحت حكم الصبية ،بل في الواقع يؤكد رسوخ خيار
الحراك الشعبي

فؤاد إبراهيم

أزمة نظام ...وجنون حاكم

خ ّيــب أهــل احلكــم فــي اململكــة الســعودية
آمــال مــن راهنــوا علــى نوبــة «العقــل» الطارئــة
جلهــة احلــؤول دون تنفيــذ حماقــة أخــرى
فادحــة بإعــدام رمــز احلــراك الشــعبي فــي
املنطقــة آيــة اللــه الشــيخ منــر النمــر.
فــي احلديــث عــن التوقيــت ،يــرد ســؤال:
مــا الــذي يدفــع نظــام ســلمان الرتــكاب هــذه
اجلرميــة فــي هــذا الوقــت ،علــى الرغــم مــن
أن ال شــيء اســتثنائي ًا حصــل فــي مناطــق
املواطنــن الشــيعة يدعــو الــى هــذا الفعــل
الردعــي زعمــ ًا؟
مييــل املراقبــون فــي اخلــارج إلــى وضــع
إعــدام الشــيخ النمــر فــي ســياق الصــراع
اإلقليمــي ،أو باألحــرى صــراع احملــاور
وفصلــه األخيــر املتمثــل فــي تصفيــة الرمــوز؛
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«زهــران علــوش»« ،أبــو عمــر الشيشــاني»،
قــادة فــي تنظيمــات «أحــرار الشــام» ،و»جيــش
اإلســام» ،و «النصــرة» و «داعــش» ،ويضيــف
البعــض الــى ذلــك خســارة الســعودية فــي
اليمــن وســوريا ورجحــان ك ّفــة احملـ ّور اآلخــر.
مــن الصعوبــة مبــكان املبالغــة فــي
التعويــل علــى مقاربــة كهــذه ،وإن بــدت فــي
الظاهــر مريحــة لوقــوع حوادثهــا فــي فتــرة
زمنيــة متقاربــة .ال ريــب أن ملجمــل التطـ ّورات
اإلقليميــة واختــال ميــزان القــوى ملصلحــة
هــذا احملــور أو ذاك دور ًا مــا فــي عمليــة صنــع
القــرار السياســي فــي الســعودية ،ولكــن مــن
الضــروري عــدم إغفــال عوامــل أخــرى ذات
أهميــة كبــرى.

|ﻋﺪد ﺧﺎص| رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎ  ١٤٣٧ﻫـ

سياسة «العصا واجلزرة» والقنبلة املوقوتة
بالنظــر الــى العوامــل البنيويــة ،فــإنّ

الســعودية تشــهد حتـ ّو ًال غيــر مســبوق يالمــس
جــذور وجودهــا .بكلمــة أخــرى ،إن التهديــد
الــذي تواجهــه الســعودية يطــاول مجمــل
الضمانــات التــي و ّفــرت اســتقرار ًا ومتاســك ًا
لدولــة لــم تكتمــل شــروط وحدتهــا حتــى اليــوم،
أي االنتقــال إلــى دولــة وطنيــة مكتملــة النمــو.
مــن بــن تلــك الضمانــات ،السياســات الريعيــة
التــي اتبعتهــا الســعودية علــى مــدى نحــو
نصــف قــرن.
تتحـ ّدث الدراســات األكادمييــة عــن اللعبــة
الذكيــة التــي مارســتها الســعودية فــي عالقتهــا
مــع الشــعب ،تلــك اللعبــة القائمــة علــى ثنائيــة:
العصــا واجلــزرة.
تقليديــ ًا ،كان يلجــأ النظــام الســعودي
الــى العصــا لــردع احلــركات االحتجاجيــة فــي
وقــت يغــدق فيــه املــال «اجلــزرة» مــن أجــل
حتقيــق التــوازن بــن االســتبداد والرفاهيــة،

ولكــن التهديــدات املســتهدفة لوجــوده ،وتــآكل
مــوارده ،جعلتــه مييــل الــى اســتخدام العصــا
لتأمــن مســتقبله.
باختصــار؛ النظــام الســعودي يواجــه
قنبلــة موقوتــة وعليــه التصـ ّرف بصــورة عاجلــة
فــي ســبيل احتــواء التهديــدات السياســية
واالقتصاديــة الكامنــة ،فــي النتائــج ،بقيــت
لعبــة العصــا واجلــزرة ســارية املفعــول علــى
مــدى عقــود ،وح ّققــت جناح ـ ًا الــى حــد كبيــر
فــي إبقــاء النظــام علــى قيــد االســتقرار.
الســؤال مــا الــذي تبــ ّدل؟
فــي األيــام األخيــرة مــن العــام املنصــرم
وبدايــة العــام اجلديــد ،بتنــا أمــام مشــهد غيــر
مســبوق .ألول مــرة يجتمــع القمــع
السياســي واحلرمــان االقتصــادي فــي
وقــت واحــد .فــي تفاصيــل ذلــك ،غايــة مــا
أثبتــه ســلمان منــذ توليــه العــرش فــي 23
كانــون الثانــي  2015أنــه فاشــل ودمــوي .بعــد
مــرور نحــو عــام علــى إمســاكه بزمــام الســلطة
وتشــكيل نظــام سياســي يقــوم علــى جلنتــن:
جلنــة الشــؤون السياســية واألمنيــة برئاســة
محمــد بــن نايــف ،وجلنــة الشــؤون االقتصاديــة
والتنميــة برئاســة محمــد بــن ســلمان ،يثبــت
النظــام الســعودي بأنــه فاشــل.
فــي غضــون أســبوع ّ
تكشــف الفشــل علــى
املســتوى االقتصــادي بعــد إعــان املوازنــة
العــام لســنة  2016بعجــز قياســي بلــغ 87
مليــار دوالر ،وتالي ـ ًا سياســة ضريبيــة باهظــة
مــن شــأنها إحلــاق ضــرر فــادح باألوضــاع
املعيشــية باملواطنــن ،ويثبــت بأنــه دمــوي علــى
املســتوى األمنــي بعــد اإلعــان عــن أولــى
وجبــات اإلعــدام ضــد عــدد مــن املواطنــن
ســجلت
بانتظــار وجبــات أخــرى .وقــد
ّ
الســعودية أعلــى نســبة إعدامــات علــى مســتوى
العالــم بواقــع  154حالــة خــال عــام .2015

حصــة
لــم يشــأ أن يجعــل الوجبــة األخيــرة مــن ّ
العــام املاضــي تفاديــ ًا لفضيحــة مزلزلــة،
فكانــت علــى رأس الســنة اجلديــدة.
وعلــى الضــد مــن تفســير البعــض لتنفيــذ
حكــم اإلعــدام فــي الشــهيد الشــيخ النمــر بأنــه
عالمــة قــوة ،فــإن قــراءة فــي مجمــل العوامــل
املؤثــرة فــي قــوة وضعــف النظــام الســعودي،
االقتصاديــة والسياســية واألمنيــة مبــا فــي
ذلــك حتالفاتــه األقليميــة والدوليــة ،توصــل الــى
حقيقــة أن تلــك العمليــة تعكــس أزمــة النظــام،
وأنّ غايــة مــا تفشــيه جــوالت اإلعدامــات
املتعاقبــة أن مشــروعية النظــام تتــآكل علــى
نحــو ســريع نتيجــة فشــله االقتصــادي
والسياســي واألمنــي ،وأصبــح يتصــرف بوحــي
«قلــق املصيــر».
تأكيد خيار احلراك الشعبي للتغيري
رهــان «تكســير» املعارضــن للنظــام
الســعودي ســواء عبــر اعتقــال الرمــوز
والعناصــر الفاعلــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان
واإلصالحيــن وصــو ًال إلــى اختــراق فضــاء
التواصــل االجتماعــي عبــر جتنيــد آالف
العناصــر «يقــ ّدر عددهــم بنحــو  80ألــف
عنصــر» مــن أجــل الســيطرة علــى اجتاهــات
الــرأي العــام قــد يحقــق جناحــ ًا علــى املــدى
القصيــر ،ولكنــه ال يو ّفــر ضمانـ ًا مــن أي نــوع
الســتقرار النظــام.
ً
وبإمــكان األخيــر واملراقبــن معـا مراجعــة
مجمــل التدابيــر األمنيــة الســعودية علــى مــدى
ثالثــة عقــود ،إلــى أيــن انتهــت ،وهــل النظــام
بالقــوة التــي كان عليهــا قبــل ذلــك؟ علــى مــدى
الســنوات الثــاث املاضيــة ،ســعى النظــام
الســعودي الســتعادة هيبتــه ومكانتــه كدولــة
إقليميــة كبــرى.
وفــي الداخــل ،كان النظــام يســعى الــى

احملافظــة علــى قاعدتــه الشــعبية متماســكة،
وبصــورة رئيســة فــي املنطقــة الوســطى ،عقــب
االنفجــارات الشــعبية فــي الشــرق األوســط.
فــي النتائــج ،بــات اإلربــاك ســيد األداء
السياســي الســعودي ،كمــا تعكســه التحالفــات
الكرتونيــة التــي يعلنهــا منــذ العــدوان علــى
اليمــن.
إعــدام آيــة اللــه الشــيخ النمــر لــم يســدل
الســتار علــى قضيتــه ،وال علــى قضيــة شــعب
يــرزح حتــت حكــم الصبيــة ،بــل فــي الواقــع
يؤكــد رســوخ خيــار احلــراك الشــعبي لوقــف
مسلســل االنهيــار فــي أوضــاع املواطنــن
االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية
واألمنيــة ،بإعــدام الشــيخ النمــر ،فــإنّ فص ـ ًا
جديــد ًا قــد فتــح فــي املنطقــة عمومـ ًا ،ملــا مي ّثلــه
الشــهيد النمــر مــن رمزيــة سياســية ودينيــة
حتظــى باحتــرام القــوى السياســية واحلقوقيــة
نتيجــة مناصرتــه لقضايــا احلريــات السياســية
والدينيــة فــي دول اخلليــج عمومــ ًا .وعلــى
رغــم مــن أنــه مــن املب ّكــر احلديــث عــن ردود
الفعــل املتو ّقعــة علــى إعدامــه ،فــإنّ املنطقــة
ق ـ ّد تشــهد أوقات ـ ًا صعبــة فــي املرحلــة املقبلــة.
قــرار آل ســعود بدفــن جثمــان الشــهيد النمــر
وإخفــاء قبــره ورفــض تســليمه لذويــه ومجتمعــه
هــو دليــل علــى تلــك الرمزيــة التــي يخشــاها
جــاوزة اجلزيــرة العربيــة.
فــي األخيــر ،فــإنّ الشــهيد النمــر كان
رمــز ًا فــي املــكان اجلزيــرة العربيــة  -وأصبــح
رمــز ًا فــي كل األمكنــة ،إذ حتـ ّول أيقونــة دوليــة،
وكان رمــز ًا فــي الزمــان احلــراك الشــعبي
فــي القطيــف  -وبإعدامــه أصبــح رمــز ًا لــكل
األزمنــة ودخــل التاريــخ مــن أوســع أبوابــه،
بينمــا العــار كان مــن نصيــب آل ســعود.
--------------------كاتب وباحث من القطيف
ﺷﺒﺎط |2016
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الملف

الملف

أخطاء الرياض

القاتلة

عادل اجلبوري/العراق

كشــفت األحــداث االخيــرة ومــا افرزتــه
مــن تفاعــات ،ان الســعودية تعيــش مشــاكل
وازمــات معقــدة ،جعلتهــا تتصــرف بقــدر كبيــر
مــن االنفعــال والتســرع ،لترتكــب اخلطــأ بعــد
اآلخــر ،وبالتالــي فإنــه بــدال مــن جناحهــا فــي
تطويــق واحتــواء مشــاكلها وأزماتهــا القائمــة ،
راحــت تتســبب فــي تفاقمهــا علــى الصعيديــن
الداخلــي واخلارجــي لتدخــل املزيــد منهــا .مــن
أيــة زاويــة نظرنــا لقــرار تنفيــذ حكــم اإلعــدام
برجــل الديــن الســعودي املعــارض الشــيخ منــر
باقــر النمــر ،فإنــه مــن الصعــب مبــكان ان
نعثــر علــى مبــررات ومســوغات مقبولــة ميكــن
للريــاض اللجــوء اليهــا وهــي تتخــذ ذلــك القــرار
اخلطيــر للغايــة .خــال األعــوام الثالثــة املاضية
واجهــت الريــاض ضغوطــات داخليــة وخارجيــة
عديــدة ،ليــس مــن خصومهــا وأعدائهــا فحســب
وإمنــا حتــى مــن اقــرب حلفائهــا وأصدقائهــا،
فاالنتقــادات التــي كانــت ومازالــت توجــه
اليهــا مــن قبــل أوســاط ومحافــل غربيــة
سياســية واعالميــة وحقوقيــة متعــددة أزعجتهــا
وأحرجتهــا كثيــرا ،وأكثــر مــن ذلــك أدت الــى
تــأزم عالقاتهــا مــع بعــض األطــراف الدوليــة
واإلقليميــة ،ولعــل رفضهــا اشــغال املقعــد
غيــر الدائــم فــي مجلــس األمــن الدولــي قبــل
عامــن ،عكــس عمــق ازمتهــا وحجــم تأثرهــا
بالضغوطــات مــن شــتى االجتاهــات.

يتعلــق بحريــة التعبيــر ،وحريــة
ممارســـــة العمــل السياســي،
والطقــــــــوس والشـــعـــــائر
الدينيــة ،يعــــــــد مؤشــــــــرا
واضحــا علــى ذلــك.
هـــــذا جانــب ،واجلانــب
اآلخــــــــر يتمثــل فـــــي ان
الســعودية تورطــت فــي ملفــات
اقليميــة معقــدة وشــائكة مــن
خــال تبنــي مـــــواقف غيــر
محايــدة وبعيــدة كل البعــد
عــــــــن املوضوعيــة ،كمـــــا
هــو احلــال فــي ســوريا
وفــي اليمــن ،ناهيــك عــن
دعمـــــها لإلرهــاب

من فشل اىل آخر

فملــف حقــوق االنســان فــي الســعودية،
ال ميكــن الدفــاع عنــه مــن قبــل اي طــرف
ملــا يحويــه مــن ارقــام وحقائــق مفزعــة عــن
انتهــاكات وجتــاوزات تتقاطــع مــع املواثيــق
الدوليــة ،ولعــل مــا تتداولــه منظمــة «هيومــان
رايتــس ووتــش» فــي تقاريرهــا الدوريــة ،ومــا
تســلط عليــه االضــواء وســائل اعــام غربيــة
واســعة االنتشــار مــن انتهــاكات كبيــرة حلقــوق
االنســان فــي الســعودية ،وخصوصــا مــا
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ان الخالفات والصراعات العميقة بين اقطاب العائلة الحاكمة طفت على
السطح ،ولم يعد باإلمكان اخفاؤها والتعتيم عليها ،واقصاء عدد غير قليل
من الكبار في عائلة آل سعود

فــي العــراق بصــور واشــكال مختلفــة طيلــة
اثنــي عشــر عامــا ،وتدخالتهــا غيــر املقبولــة
فــي الشــأن اللبنانــي.

|ﻋﺪد ﺧﺎص| رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎ  ١٤٣٧ﻫـ

امللك السعودي

أضــف الــى ذلــك ،فــإن هنــاك خالفــات
وتقاطعــات غيــر قليلــة بــن الريــاض ومعظــم

عواصــم الــدول االعضــاء فــي مجلــس التعــاون
اخلليجــي ،امــا حــول احلــدود ،او بســبب
التوجهــات والسياســات االســتعالئية للمملكــة
ونظرتهــا الى اشــقائها اخلليجيني باســتصغار،
ومحاولتهــا فــرض الوصايــة عليهــم باســتمرار.
أمــا فــي اطــار االوضــاع الداخليــة ،فانــه بعيدا
عــن اصــوات الرفــض واملعارضــة واســاليب
التعامــل اإلنســاني مــع أي توجــه معــارض
للنظــام احلاكــم ،حتــى لــو كان ســلميا ،وبعيــدا
عــن االزمــات والضغوطــات االقتصاديــة ،فــان
اخلالفــات والصراعــات العميقــة بــن اقطــاب
العائلــة احلاكمــة طفــت علــى الســطح ،ولــم يعــد
باإلمــكان اخفاؤهــا والتعتيــم عليهــا ،الســيما
بعــد رحيــل امللــك عبــد اللــه الصيــف املاضــي،
وتولــي شــقيقه ســلمان العــرش ،ومــا ترتــب
علــى ذلــك مــن ابعــاد واقصــاء عــدد غيــر قليــل
مــن الكبــار فــي عائلــة آل ســعود ،وبعضهــم
مــن اشــقاء امللــك ،أمثــال مقــرن بن عبــد العزيز
وســواه ،وصعــود جنــم اشــخاص مــن فئــة
الشــباب وتوليهــم املواقــع املهمــة واحلساســة،
مثــل محمــد بــن ســلمان ،ومحمــد بــن نايــف.
االمــر الــذي عمــق اخلالفــات واإلحتقانــات،
ووســع الهــوة فيمــا بينهــم ،بشــكل انعكــس
علــى مجمــل املواقــف الســعودية ،التــي بــدت
متخبطــة ومتســرعة وغيــر مدروســة ،والشــهور
العشــرة االخيــرة املاضيــة تكفــي للتدليــل
علــى ذلــك .وعلــى الرغــم مــن كل مــا قدمتــه
الســعودية للجماعــات االرهابيــة املختلفــة،
كتنظيــم القاعــدة ،ومــن ثــم تنظيــم داعــش،
وعناويــن ومســميات اخــرى ،اال انهــا بقيــت
عرضــة لالبتــزاز مــن قبــل تلــك اجلماعــات ،وهو
مــا عمــق ازماتهــا ومشــاكلها ،الســيما وان
املؤسســة الدينيــة الوهابيــة ،صاحبــة التأثيــر
االكبــر فــي مجمــل السياســات الســعودية تعــد
غطــاء اساســيا للفكــر االرهابــي التكفيــري
فــي املنطقــة والعالــم قاطبــة .واغلــب الظــن
ان كل تلــك املعطيــات ،مثلــت اســقاطات
طبيعيــة لقــرار تنفيــذ حكــم االعــدام بالشــيخ
النمــر ،الــذي جــاء مفاجئــا ملختلــف االوســاط
واحملافــل السياســية وغيــر السياســية الدوليــة
واالقليميــة ،بــل وكان مفاجئــا للشــارع
الســعودي نفســه ،لســبب بســيط ،هــو انــه
لــم تكــن هنــاك مســتجدات تدفــع اصحــاب
القــرار فــي الريــاض الــى االقــدام علــى خطــوة
غيــر حكيمــة مــن شــأنها ان تزيــد مــن حجــم
الضغوطــات واملشــاكل واالزمــات التــي تــرزح
حتــت وطأتهــا االســرة الســعودية احلاكمــة،

ناهيــك عــن ان الشــهيد الشــيخ النمــر لــم
يرتكــب فعــا يبــرر اعدامــه ،فهــو تبنــى منــذ
البدايــة النهــج الســلمي فــي حركتــه املعارضــة،
ولــم يكــن ميتلــك تنظيمــا مســلحا ،ولــم يطالــب
بإســقاط النظــام ،بقــدر مــا طالــب بتصحيــح
املســارات اخلاطئــة ،واصــاح السياســات
الســلبية .فــي الوقــت ذاتــه ،فإنــه كان نزيــل
الســجن منــذ اكثــر مــن عامــن ،ورمبــا لــم يكــن
مــن املمكــن تهديــد الســلطات احلاكمــة مــن
وراء القضبان ،اال اذا كانت الســلطات نفســها
تشــعر بقــوة تأثيــره وحضــوره حتــى وهــو فــي
الســجن .فضــا عــن ذلــك فــإن شــخصيات
وجهــات دينيــة وسياســية مــن مختلــف انحــاء
العالــم االســامي توســطت لــدى الريــاض
لثنيهــا عــن تنفيــذ حكــم االعــدام بحــق الشــيخ
النمــر بعــد صــدور احلكــم عليــه فــي منتصــف
شــهر تشــرين االول/اكتوبــر مــن عــام ،2014
وحصلــت تلــك الشــخصيات واجلهــات علــى
تطمينــات بأنــه لــن يتــم تنفيــذ حكــم االعــدام
بحقــه ،لكــن يبــدو ان عمــق املــأزق فــي مراكــز
القــرار ،وحالــة التخبــط وانعــدام البوصلــة لــدى
حــكام الريــاض انتهــت بهــم الــى تلــك النقطــة.
ولــم يكــن غريبــا باملــرة ان تتعــرض الســعودية
ملوجــة انتقــادات واعتراضــات حــادة مــن شــتى
االوســاط السياســية واحلقوقيــة والشــعبية
فــي العالــم االســامي ومناطــق اخــرى مــن
اوروبــا واميــركا واســتراليا علــى اعــدام النمــر،
لــم تتمكــن ماكنتهــا االعالميــة الضخمــة
ومؤسســتها الدينيــة ،وامكانياتهــا املاليــة
الهائلــة مــن التصــدي لهــا ،ولعــل مــا خفــف
عنهــا وقلــب املوازيــن لصاحلهــا مبقــدار معــن
هــو احــراق ســفارتها فــي العاصمــة االيرانيــة
طهــران ،وقنصليتهــا فــي مدينــة مشــهد،
مــن قبــل مواطنــن غاضبــن ،ذلــك الفعــل
الــذي ادانتــه كبــار الشــخصيات السياســية
والدينيــة االيرانيــة ،واعتبرتــه عمــا مرفوضــا.
وعلــى الرغــم مــن التعاطــف الــذي حظيــت بــه
الريــاض جــراء احــراق ممثلياتهــا الدبلوماســية
فــي ايــران ،والــذي حاولــت اســتغالله سياســيا
واعالميــا حلــرف االنظــار عــن تبعــات اعــدام
الشــيخ النمــر ،فإنهــا لــن تســتطيع التخلــص
مــن تلــك التبعــات مهمــا فعلــت .واليــوم فــإن
اخلالفــات فــي داخــل اروقــة الســلطة ،وبــن
اقطــاب العائلــة احلاكمــة حتديــدا تفاقمــت
الــى حــد كبيــر ،وبــات كل طــرف يح ّمــل
الطــرف اآلخــر مســؤولية مــا آلــت اليــه االمــور،
والضغوطــات االقتصاديــة راحــت تتزايــد،

بفعــل اجــراءات املقاطعــة ،واصــوات الرفــض
الداخليــة ســتعلو وســوف يســمع صداهــا اكثــر
مــن ذي قبــل ،وقطــع العالقــات الدبلوماســية
مــع ايــران ميثــل خطــأ آخــر يضــاف الــى
سلســلة األخطــاء الســعودية القاتلــة ،التــي
لــم تبــدأ بشــن العــدوان العســكري علــى
اليمــن ربيــع العــام املاضــي ،ولــم تنتــه بإعــدام
الشــيخ النمــر قبــل ايــام قالئــل ،وال يبــدو انهــا
ســتتوقف فــي ظــل وجــود العقليــات احلاكمــة
نفســها ،واتبــاع املنهجيــات العقيمــة عينهــا،
ورفــض االحتــكام الــى الوقائــع القائمــة فــي
عالــم اليــوم.

ان الشهيد
الشيخ النمر
لم يرتكب فعال
يبرر اعدامه،
بل تبنى منذ
البداية النهج
السلمي
في حركته
المعارضة،
ولم يمتلك
تنظيما
مسلحا،
ولم يطالب
بإسقاط
النظام
ﺷﺒﺎط |2016
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الملف

الملف

جرائم الحاكم ضد المحكوم

حادثة الشيخ النمر أُنموذج ًا

 -4اســتفزاز مشــاعر املســلمني الشــيعة ،ومحاولــة جرهــم إلــى
حــرب ال حتمــد عقباهــا ،وباخلصــوص إيــران الدولــة اإلســامية كونهــا
الراعــي والداعــم األول ألغلــب قضايــا الشــيعة فــي املنطقــة.
واليــوم وبعــد شــهادة الشــيخ النمــر ،قــدس ســره ،اتســعت دائــرة
احلــراك الشــعبي فــي
الســعودية وخرجــت قضيــة إعــدام الشــيخ عــن إطارهــا الداخلــي
لتصبــح قضيــة رأي عــام ،ونتيجــة لذلــك حدثــت ردود أفعــال كبيــرة فــي
بلــدان إســامية عــدة كالعــراق وإيــران والبحريــن و...الــخ .ومــن ذلــك
يتضــح فشــل حــكام آل ســعود فيمــا خططــوا لــه هــم وأســيادهم فشـ ًا
ذريع ـ ًا.
منطلقات السلطة

حيدر الرماحي
ـاس َأنْ َ ْ
ت ُك ُمــوا
ـن ال َّنـ ِ
{َ ...و ِإ َذا َح َك ْم ُت ـ ْم َبـ ْ َ
ِبالْ َع ـ ْدلِ وإذا ،} ...ســورة النســاء58 :
تقــوم العالقــة مــا بــن احلاكــم واحملكــوم
علــى أســاس احلــق والعــدل ،وتعتمــد علــى عــدة
مرتكــزات أساســية متثــل قاعــدة االنطــاق نحو
احلريــات واحلقــوق املشــتركة بــن أبنــاء البلــد
الواحــد ،فــإنّ احلاكــم -أي حكــم -يســتحيل
ســوس النــاس باحلـ ِ ّـق ،والعــدل مهمــا
عليــه أن ي ُ
كانــت مواهبــه ،وكفاءاتــه إال إذا اســتفتى
جميــع احملكومــن فــي جميــع تصرفاتــه
وعمــل بالتعــاون معهــم علــى حتقيــق رغباتهــم
ومصاحلهــم ،أو كان عاملــ ًا بــكل مــا يصلــح
الديــن والدنيــا ،عامـ ًا بعلمــه
النــاس مــن أمــور ِ ّ
قــد نصــب نفســه للــه وللخيــر ،وهــو مــا يعبــر
عنــه فــي الفقــه الشــيعي باحلاكــم املكتمــل
الشــروط.
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وألجــل رصــد هــذه العالقة اجلدليــة بينهما
متهيــد ًا لتقييمهــا ،قــد ال نتمكــن مــن تصنيفهــا
وفــق مــا حتمــل دســاتيرها مــن بنــود ومــواد
قانونيــة ترســم للــرأي العــام خارطــة حقــوق
اإلنســان فــي البلــد ،بقــدر مالحظــة ســلوك
الســلطة وتطبيــق ذلــك علــى أرض الواقــع .ففــي
الوقــت الــذي يحفــل دســتور اململكــة العربيــة
الســعودية بالعديــد مــن املــواد القانونيــة ذات
الصبغــة اإلنســانية ،إ ّال أنّ ذلــك ال يعــدو أن
يكــون حبــر ًا علــى ورق بعــد مالحظــة همجيــة
حكامهــا فــي اتخــاذ القــرارات ومــدى متســكهم
بالــروح القبليــة التــي تســيطر عليهــم بشــكل
كبيــر ،بحيــث نلمــس بوضــوح غيــاب عناصــر
الوعــي احلضــاري حلــكام اململكــة وضيــاع
موازيــن العدالــة واحلــق واحلريــة ،فهــم ال
يتورعــون عــن إراقــة دمــاء العديــد مــن املؤمنــن
األبريــاء مــن أجــل ضمــان ســلطتهم الظاملــة.
فــي الوقــت الــذي كان مــن املؤ ّمــل أن تلعــب
هــذه الدولــة دور ًا مغايــر ًا ملــا تقــوم بــه اآلن
وهــو دور الدولــة الراعيــة للســام واألمــن
فــي املنطقــة وأن تكــون أحــد أكبــر عوامــل
االســتقرار والتهدئــة .ولكــن حينمــا يصبــح
احلكــم أدا ًة لقمــع اآلخريــن ،فحينهــا لــن نبحــث
عــن أســس العالقــة بــن احلاكــم واحملكــوم ؛
ألنّ ذلــك ال وجــود لــه فــي قامــوس احلاكــم
الظالــم ،بــل نبحــث عــن العــاج املناســب لهــذه
احلالــة املرضيــة .لذلــك ســالت دمــاء الشــهيد

|ﻋﺪد ﺧﺎص| رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎ  ١٤٣٧ﻫـ

املبــارك الشــيخ النمــر ،قــدس ســره ،كــدواء
لــداء ال تنفعــه إ ّال الشــهادة فــي ســبيل احلــق.
قراءة يف اهتامات السلطة

اتهمــت الســلطات الســعودية ســماحة آيــة
اللــه الشــيخ الشــهيد منــر باقــر النمــر ،قــدس
ســره بعــدة اتهامــات أبرزهــا تهمــة ممارســة
العمــل اإلرهابــي فــي املنطقــة الشــرقية ذات
األغلبيــة الشــيعية ،وحتريضــه اجلماهيــر علــى
عــدم الســمع والطاعــة للحاكــم ،وإثــارة الفتنــة
الطائفيــة ،وعــدم مبايعتــه لنظــام احلكــم امللكي،
وهــذه التهــم مــا هــي إال مبــررات ســاقها
النظــام احلاكــم أمــام الــرأي العــام ،للتغطيــة
علــى جرائمــه الكبيــرة وبالتحديــد جرميــة
الشــيخ النمــر ،قــدس ســره .واحلــق أنّ خلــف
هــذه املبــررات أســباب حقيقيــة دعتهــم إلــى
ذلــك كان أهمهــا النقــاط اآلتيــة -:
 -1تنفيــذ مخططــات أســيادهم مــن
الصهاينــة وغيرهــم ،وتطبيــق نظريــة الولــد
املطيــع لســيده.
 -2القضــاء علــى اجلهــة املعارضــة لنظــام
احلكــم امللكــي ،حفظـ ًا لبقــاء حكمهــم الفاســد
 -3إقصــاء الفكــر احلــر املناهــض ملفاهيــم
الســلطة الظاملــة ،وهــذه احلالــة لــم تكــن وليــدة
اليــوم ،بــل هــي حالــة متجــذرة منــذ شــيوع
أفــكار الســلفية الوهابيــة الداعيــة إلــى القتــل
والدمــار.

يحلــو للبعــض أن يســمي دولــة آل ســعود بالدولــة املتقدمــة املعتمــدة
علــى نظــام املؤسســات احلكوميــة ،فــي حــن بــات واضح ـ ًا للجميــع أنّ
نظــام احلكــم عندهــم يتميــز بطابعــه القبلــي املعتمــد علــى نظــام البــداوة
ذات االجتــاه العنصــري الهمجــي ،وقــد الحظنــا ذلــك عنــد اتهامهــم
الشــيخ النمــر ،قــدس ســره ،بأنــه خــارج عــن بيعــة احلاكــم ويرفــض
مبايعــة ولــي األمــر عندهــم ،حيــث يعــد هــذا األمــر ســابقة خطيــرة
جــد ًا علــى األمــة اإلســامية وقيادتهــا .ويظهــر مــن ذلــك أنّ املنطلقــات
التــي تنطلــق منهــا العائلــة احلاكمــة هــي منطلقــات جاهليــة رعنــاء ال
ترتضــى بــأن يخــرج أحــد لينتقدهــا وال ترضــى ألحــد أن يخــرج عــن
طاعتهــا فضـ ًا عــن مبايعتهــا ،وهــذا إن د ّل علــى شــيء ّ
فإنــا يــدل علــى
مــدى متســكهم بــروح القبيلــة وعاداتهــا اجلاهليــة ،أضــف إلــى ذلــك
نفــاق العائلــة القــذرة فــي الســعودية وهــي ترفــع رايــة اإلســام والديــن
احملمــدي األصيــل وهــي أبعــد مــا تكــون عــن ذلــك ،وعليــه حينمــا نعمــل
علــى دراســة هــذه الظاهــرة مــن زاويــة أخــرى ،فهــل ميكــن أن جنــد
نظامـ ًا أو جماعــة سياســية لــم تســتخدم الشــعار القومــي أو اإلســامي
؟ الــكل يســتعملون الشــعارات نفســها ويحاربــون خصومهــم بالشــعارات
ذاتهــا .إذن املنطلقــات األساســية لعائلــة آل ســعود هــي منطلقات جاهلية
رعنــاء وهــي ال تختلــف عــن أي حكومــة ظاملــة علــى مــدى التاريــخ مثــل
حكومــة بنــي أميــة وبنــي العبــاس لعنــة اللــه عليهــم ،فالقضيــة سياســية
بحتــه وال عالقــة لهــا باملعتقــدات الدينيــة ال مــن قريــب وال مــن بعيــد،
غيــر أنّ حكومــة آل ســعود قــد تســتعني مبكــر ابــن العــاص فــي محاربــة
خصومهــم الشــيعة اإلماميــة ،عبــر اســتخدام املتطرفــن كســاح تضــرب
بــه مــن تريــد منهــم ومتــى شــاءت بحجــة أنّ هــؤالء يعبــدون اإلمــام علــي،
عليــه الســام ،ويســجدون علــى التربــة ويشــركون باللــه وغيــر ذلــك مــن
األكاذيــب واالفتــراءات املذهبيــة .ولذلــك جندهــم يتبنــون منهجـ ًا إجراميـ ًا
بــل ووحشــي ًا فــي محاولــة حلســم نتائــج الصــراع لصاحلهــم ،عبــر إزاحــة
جميــع خصومهــم بشــتى الطــرق والوســائل.
قراءة يف مطالب الشيخ النمر

فــي الوقــت الــذي نقــرأ فيــه الفتــات ُكتــب عليهــا شــعارات تطالــب
باحلريــة والعدالــة والكرامــة اإلنســانية ،جنــد فــي املقابــل مــن يحــاول
أن يقــرأ هــذه املطالــب بعدســات نظارتــه الســوداء ،وينظــرون إليهــا
وكأنّهــا مطالــب جــاءت وفــق تعليمــات مــن خــارج حــدود البلــد .لقــد
رفــع الشــهيد النمــر ورفاقــه الثائــرون شــعارات وطنيــة فــي تظاهراتهــم
وشــعارات إنســانية تطالــب بالعدالــة االجتماعيــة فــي البلــد ،وال يوجــد

فيهــا ّأي مطلــب غيــر شــرعي أو غيــر قانونــي علــى
اإلطــاق ،فمجمــوع مطالبهــم تلخصــت مبــا يلــي -:
 -1حتقيق الكرامة احلقيقية للجميع.
 -2العدالة الشاملة.
 -3احلرية وعدم التضييق.
 -4إطــاق ســراح جميــع املعتقلــن مــن
الســنة والشــيعة.
 -5االســتجابة إلــى حــوار الكلمــة
ا لصا د قــة .
بعــد ذلــك ال أرى أي عاقــل ميكــن لــه أن
يرفــض هــذه املطالــب ال شــرع ًا وال قانونــ ًا،
وفــوق كل ذلــك كانــت أفعــال املتظاهريــن
وســلوكهم العــام يــدل علــى حســن نواياهــم
وصــدق مطالبهــم وحبهــم لوطنهــم ،فمــن
املجحــف جــد ًا االعتقــاد أنّ هــؤالء املتظاهريــن
خارجــون عــن قانــون الدولــة واعتبارهــم
مخربــن خائنــن لبلدهــم ،مــع أنّهــم لــم يرفعــوا
إ ّال رايــة اإلصــاح ،لذلــك كان األفضــل للحكومــة
أنْ تقــوم مبحــاورة املتظاهريــن واالســتماع إلــى
مطالبهــم املشــروعة واالســتجابة حلقوقهــم املســلوبة.
ال أنْ تقــوم بحملــة اعتقــاالت واســعة وإعــدام قائــد
احلِــراك الشــعبي ورفاقــه حتــت ذريعــة اخلــروج عــن
طاعــة احلاكــم وتهديــد أمــن البلــد.
منطلقات الشهيد النمر

لقد انطلق
الشيخ
الشهيد من
القيم العليا
لإلسالم التي
تدعو إلى حقن
الدماء وصيانة
األعراض وحفظ
األنفس واألهل
واألموال العامة
والخاصة

لقــد انطلــق ســماحة الشــيخ الشــهيد منــر باقــر النمــر،
قــدس ســره ،مــن القيــم العليــا لإلســام التــي تدعــو إلــى حقــن
الدمــاء وصيانــة األعــراض وحفــظ األنفــس واألهــل واألمــوال
العامــة واخلاصــة .فســماحته وبحكــم انتمائــه ملدرســة أهــل
بيــت النبــوة ،عليهــم الســام ،وبحكــم متبنياتــه الفكريــة والعقديــة
كرجــل ديــن شــيعي مــن داخــل احلــوزة العلميــة الشــريفة أخــذ
علــى عاتقــه التصــدي لفســاد الســلطة احلاكمــة والوقــوف بوجــه
مختلــف أنــواع الظلــم واالضطهــاد الــذي يجــري علــى أتبــاع
مدرســة أهــل البيــت ،عليهــم الســام ،الشــيعة اإلماميــة،
لذلــك انطلــق ســماحة الشــيخ الشــهيد النمــر ،قــدس ســره،
للمواجهــة مــع الســلطة الفاســدة مــن خــال قواعــد القــرآن
الكــرمي وتعاليــم الرســول األكــرم ،صلــى اللــه عليــه وآلــه،
ووصايــا أهــل البيــت ،ســام اللــه عليهــم ،الدالــة علــى
حتكيــم العقــل واملنطــق الســليم والداعيــة إلــى تأســيس
املجتمــع اإلميانــي الفاضــل ،الــذي تســوده العدالــة
واحملبــة والســام .هــذا مــا كان يؤمــن بــه ســماحة
الشــيخ النمــر ،قــدس ســره ،ومــا كان ينطلــق منــه للدفــاع
عــن املظلومــن.
ويتبــن لنــا مــن خــال مــا مـ َّر معنــا الفــارق الكبيــر بــن أقــوال آل
ســعود ومنطلقاتهــم التكفيريــة وبــن مطالــب ومنطلقــات الشــيخ الشــهيد
ورفاقــه املظلومــن ،فســام اللــه عليــه يــوم و ِلــد ويــوم استُشــهِ د ويــوم
ُيبعــثُ حي ـ ًا.
ﺷﺒﺎط |2016
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الملف

الملف

دعوني وعالجوا ملف
ّ
الباقين« ...إال أن كرامتي أغلى
من حياتي فال تقربوها»

فرسان الكرامة
ودماء تتوعد
عرش آل سعود
الشــهيد الســعيد آيــة اللــه الشــيخ منــر
النمــر ،لــم يكــن وحــده فــي مهرجــان الشــهادة
يــوم الثانــي مــن كانــون الثانــي املاضــي ،بــل كان
يرافقــه ثالثــة مــن الشــبان األبطــال ممــن تربــوا
فــي مــدارس الكرامــة والعـ ّز واإلبــاء فــي املنطقــة
الشــرقية ،وهــم« :علــي الربــح ،محمــد الصوميــل،
ومحمــد الشــيوخ».
وفيمــا يلــي إطاللــة ســريعة ومقتضبــة عــن
حيــاة هــؤالء و أســباب اعتقالهــم ،ومــا القــوه
مــن تعذيــب وحشــي ،وقــد مت اقتباســها مــن
قنــاة «املنــار» الفضائيــة ،التــي أجــرت لقــاءات
مــع أمهــات الشــهداء ،علــى أمــل أن تكــون ثمــة
جهــود فــي قــادم األيــام ألداء بعــض حقــوق
هــؤالء األبطــال ،بنشــر ســيرة حياتهــم ومواقفهــم
ومآثرهــم ،كمــا ســائر شــهداء الكرامــة والعقيــدة:
عيل الربح ..استقبال الشهادة باالبتسامة

مــن مواليــد العــام  ،1993يتوســط أخــ ًا
أكبــر منــه وأختــ ًا تصغــره .مت ّيــز «باحلنــان
والطيبــة واالبتســامة الدائمــة ،كان متســامح ًا
وخدومـ ًا» ،هكــذا تصــف الســيدة «زهــراء حســن»
ابنهــا الشــهيد.
مت اعتقالــه فــي  ،2012 -2 - 29ولــم
يكــن يومهــا قــد جتــاوز ســن الثامنــة عشــرة.
تذكــر والدتــه كيــف «مت اقتيــاده مــن علــى
مقعــده الدراســي بشــكل ُمشــن أمــام زمالئــه
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ومدرســيه».
ُجرمــه الوحيــد؛ املشــاركة فــي تظاهــرات
خرجــت فــي القطيــف للمطالبــة بإصالحــات .إال
أن التهمــة التــي ُوجهــت لــه مــن قبــل اإلدعــاء
كانــت «حمــل الســاح» ،وهــي تهمــة أكــد محاميــه
بطالنهــا ،وفــق مــا نقلــت صحيفــة «خبيــر»
االلكترونيــة ،ويقــول احملامــي« :نحــن أثبتنــا
بطــان التهمــة ،وطالبنــا االدعــاء بتقــدمي أدلــة
إثبــات .لــم يتــم تقــدمي أي إثبــات عملــي ،ومــع
ذلــك جــرى إعدامــه» .وقــد أكــدت املصــادر أن
تهمــة «حمــل الســاح» ثبتــت عليــه بعــد انتــزاع
اعتــراف منــه حتــت التعذيــب الوحشــي.
وتضيــف والدتــه« :فــي أول زيــارة إليــه،
لــم نتعــرف علــى مالمحــه ،كان هزيــل اجلســم،
خســر مــا يقــارب نصــف وزنــه الــذي كان مــا
قبــل االعتقــال .جســده كان يرتعــش بقــوة ،وآثــار
التعذيــب واحلــروق واضحــة علــى كل أجــزاء
جســده .وعلــى أنفــه كانــت تظهــر عالمــات لكســر
لــم ُيعالــج إلــى يــوم قتلــه» ،وتصــف الوالــدة
كيــف كانــت حالتــه فــي الزيــارة األخيــرة ،فــي
شــهر تشــرين الثانــي املاضــي« :اســتقبلنا
بتلــك االبتســامة املعهــودة .كان متفائــ ًا جــد ًا
ومعنوياتــه عاليــة .كان يســألنا عــن اجلميــع»،
ــي أنــا مــا ســويت
وردد بلهجتــه «ال تخافــوا عل ّ
شــي أخــاف منــه وال خايــف مــن حكمهــم .واللــه
مــو خايــف .»...ثــم ضحــك.

|ﻋﺪد ﺧﺎص| رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎ  ١٤٣٧ﻫـ

إعداد /عيل جواد

«شــكا لنــا مــن اســتمرار اعتقالــه فــي
زنزانــة االنفــرادي ومــن ســوء املعاملــة .قــال
ســلها وألبســها،
ال أملــك غيــر هــذه املالبــس أغ ُ
وعندمــا أمــرض ال عــاج وال دواء».
حممد الصويمل ..الشهادة يف عامل الرؤيا

مــن مواليــد  ،1991مت اعتقالــه بتاريــخ
 ،2011 -4-5بعــد عمليــة دهــس متعمــدة مــن
قبــل قــوات األمــن (القمــع) خــال تظاهــرات
ســلمية فــي مدينــة القطيــف ،علــى خلفيــة
مشــاركته فــي التظاهــرات الســلمية ،والتــي لفقــت
ضدهــا الســلطات تهمــة اســتخدام الســاح ضــد
الدوريــات.
وتقــول والــدة الشــهيد عــن أول زيــارة لهــا:
«كان يبكــي مــن الظلــم واأللــم ...آثــار التعذيــب
بــدت واضحــة علــى جســده ،والكســر فــي يــده
جــراء دهســه لــم يكــن قــد عولــج أيض ـ ًا».
حــ ّدث الصوميــل عائلتــه عــن ليلتــه األولــى
بعــد االعتقــال ،وعــن تعرضــه للضــرب علــى يــد
ملثمــن ،وعــن التعذيــب بالصعــق الكهربائــي
الــذي تعــرض لــه.
ثــاث ســنوات ونصــف قضاهــا محمــد
الصوميــل حتــت وطــأة التعذيــب ،إلــى أن
أصــدرت محكمــة االســتئناف حكمــ ًا بإعدامــه
تعزيــر ًا ،بعدمــا قدمــت العائلــة طعنــ ًا بحكــم
إعدامــه بحــد احلرابــة.

وفــي أول تشــرين الثانــي املاضــيُ ،ســجلت
الزيــارة األخيــرة التــي جمعــت العائلــة بابنهــا.
ـص الشــهيد علــى ذويــه أحــد مناماتــه« :كنــت
ـق ّ
ً
ً
أســمع صوت ـا شــجيا يــردد األبيــات احلســينية:
«أفاطــم لــو خلــت احلســن مجــد ًال ،وقــد مــات
عطشــانا بشــط فــرات .إذ ًا للطمــت اخلــد فاطــم
عنــده ،وأجريــت دمــع العــن فــي الوجنــات».
ـت فــي حالــة مــن البــكاء شــديد ،رأيــت
«وبينمــا كنـ ُ
اإلمــام احلســن ،عليــه الســام ،مقبــ ًا نحــوي،
كســر القيــود التــي تكبــل يــدي ،وقــال لــي{ :و َب ِ ّشــرِ
ّ
الصابِرِ يــنَ }.
َّ
تســتذكر الوالــدة االتصــال األخيــر الــذي
تلقتــه مــن ابنهــا ،قبــل ثالثــة أيــام مــن تنفيــذ
اجلرميــة« .خمــس دقائــق اســتغرقت مــدة
االتصــال ،نقــل لنــا محمــد أن الضابــط أخبــره
بــأنّ اتصاالتــه بــدء ًا مــن األســبوع القــادم
ســتكون مدتهــا عشــر دقائــق» .وقبــل أن ينتهــي
األســبوع ُأعــدم محمــد.
حممد الشيوخ ..التهمة :علم البحرين

مــن مواليــد  ،1993وهــو ابــن بلــدة
العواميــة ،مــن أب قطيفــي وأم بحرينيــة ،وقضــى
ســنوات طفولتــه فــي بلــدة الــدراز غــرب العاصمــة
البحرينيــة ،وكان يزورهــا فــي إجازاتــه الصيفيــة.
اعتقــل محمــد الشــيوخ فــي شــباط ،2012
أثنــاء مــروره علــى إحــدى نقــاط التفتيــش،
بعــد خروجــه مــن النــادي الرياضــي فــي بلــدة
العواميــة ،وخــال التفتيــش وجــد رجــال األمــن
(القمــع) علــم البحريــن فــي ســيارة الشَ ــيوخ،
فــكان هــذا ذريعــة وتهمــة العتقالــه وســجنه.
األم التــي فقــدت البصــر فــي إحــدى عينيهــا
بعــد ارتفــاع الســكر منــذ اعتقالــه ،بــدت مرهقــة
فــي مجلــس عــزاء ابنهــا ،حتدثــت عــن معانــاة
ولدهــا فــي الســجن االنفــرادي ألكثــر مــن ثمانيــة
أشــهر« ،عذبــوه بالضــرب املبــرح والصعــق
بالكهربــاء دون أيــة رحمــة».
تضيــف الوالــدة« :بقــي فــي الســجن
ثالثــة أعــوام و أحــد عشــر شــهر ًا ،ولــم تتضــح
تفاصيــل اتهامــه و إدانتــه ،وحتــى إصــدار
حكــم اإلعــدام ،كان مبهم ـ ًا ،إذ لــم يتــم إخبارنــا
بتفاصيــل القضايــا التــي ُحكــم مــن أجلهــا ومــن

غيــر إشــعارنا بأوقــات جلســات احملاكمــات أو
حضورهــا».
فــي الزيــارة األولــى إليــه ،بــدا «الشــيوخ»
منزعجــ ًا بعــض الشــيء  -تضيــف الوالــدة-
«إال أنــه ســرعان مــا عــاد إلــى طبيعتــه املرحــة
واملــزح» ،وفــي الزيــارة األخيــرة بشــهر تشــرين
الثانــي لــم ُيخبــر الشــهيد عائلتــه عــن التعذيــب
الــذي تعــرض لــه« ،لكننــي رأيــت علــى جســده
أثــار الضــرب والتعذيــب» .تصمــت األم قليــ ًا
وتتمتــم« :نفتخــر بــأن نكــون أمهــات شــهداء،
ولكــن حرقــوا قلوبنــا علــى الشــباب ،عرســان
بعمــر الزهــور».
«فــي اتصالــه األخيــر الــذي صــادف ذكــرى
ميــاده ،ســألني :أمــاه هــل تعرفــي تاريــخ اليــوم؟
أجبتــه نعــم يــا عمــري هــو ذكــرى ميــادك الـــ 22
كل عــام وأنــت بخيــر ياحبيــب قلبــي .بعــد هــذه
املكاملــة بأســبوع ،تلقيــت اخلبــر املفجــع…».
اللقاء األخري ..مع شهيد الكرامة دعوين
وتابعوا ملف املعتقلني اآلخرين
قبــل شــهر واحــد متامـ ًا ،مــن ارتــكاب جرمية
اإلعــدام ،كان اللقــاء األخيــر بــن شــهيد الكرامــة
وأســرته فــي املعتقــل وحتديــد ًا فــي -12-2
 . 2015هــذا اللقــاء حمــل معــه رســائل وحقائــق
كبيــرة أهمهــا املوقــف مــن احملــاوالت لإلفــراج
عنــه وإلغــاء حكــم اإلعــدام .ففــي الوقــت الــذي
كانــت أطــراف عديــدة فــي الســاحة حتمــل بعــض
اآلمــال لتحقيــق ذلــك ،كان الشــهيد الســعيد ،قــد
ّ
وطــن نفســه قبــل ذلــك للشــهادة وعــدم التفريــط
بهــا أمــام ســلطان جائــر.
شــقيق الشــهيد ،ســماحة الشــيخ محمــد
النمــر يــروي تفاصيــل هــذا اللقــاء الــذي لــم يخـ ُـل
مــن غصــص وآالم وضغــوط نفســية ،ع ّدتهــا
األســرة الكرميــة «بــا ًء حســن ًا» مــن اللــه ،تعالــى،
وهــم فــي ذلــك يعاضــدون أباهــم وشــيخهم
ومعلمهــم ،ويعاهدونــه علــى مواصلــة الــدرب
حتــى حتقيــق األهــداف املنشــودة .وفيمــا يلــي
ــص حديــث الشــيخ محمــد النمــر»:
ن ّ
وصلنــا مبكــر ًا إلــى ســجن الريــاض ،مبع ّيــة
والدتــي وإخوانــي وأختــي وســكينة ابنــة الشــيخ
النمــر .وقــد أخــروا دخولنــا لغايــة الســاعة ١٢

ظهــر ًا ،وكان القلــق ينتــاب والدتــي وشــقيقي أبــو
موســى الــذي ازداد قلقــه و استشــعاره منــذ
مــدة.
فــي العــادة؛ ندخــل مــكان اللقــاء وننتظــر
ولكــن هــذه املــرة دخلنــا و إذا بــه فــي انتظارنا...
ح ّيــا والدتــه ،وكان ســعيد ًا جــد ًا بهــا.
«احلمــد للــه رب العاملــن» هــي ســيدة
الكلمــات الســحرية التــي كان يكررهــا علينــا
منــذ زيارتنــا األولــى لــه جريح ـ ًا وســجين ًا .أمــا
الكلمــة األخــرى األكثــر تكــرار ًا علــى لســانه
فكانــت رغبتــه فــي أن يلقــى اللــه شــهيد ًا تكــررت
وتكــررت ...طلبهــا فنالهــا.
أجابنــا عــن أحوالــه بكلمتــه األكثــر تكــرار ًا:
«احلمــد للــه أنــا بخيــر وال تقلقــوا» .و يطمئننــا
علــى إعاقتــه ورجلــه املشــلولة .ثــم أبلغنــاه ســام
محبيــه فــي اجلملــة وباألســماء ،ملــن كان يوصينــا
كمــا فــي كل مــرة وكان يبــادل بــذات الشــعور
ويســأل عنهــم.
رفــع يديــه بالدعــاء للمحكومــن الســتة
وذكرهــم اســم ًا اســم ًا؛ املرهــون ،واالبــن علــي،
والزاهــر والشــيوخ ،والربــح ،والصوميــل.
زاره وفــد مــن املدينــة قبــل أســبوع وناقشــوه
فــي مفهــوم التعايــش بــن املســلمني أجابهــم:
«التعايــش ضــرورة وحاجــة إنســانية »...وقــال
أيضــ ًا« :التعايــش موجــو ٌد فــي منطقتنــا حتــى
دخــل الهمــز واللمــز فــي اإلعــام واملناهــج».
اســتمر النقــاش ســاعتني.
حتــدث عــن أهميــة القــرآن الكــرمي تدبــر ًا
وتــاوة وحفظ ـ ًا ،لــم يبــق علــى حفــظ القــرآن إال
يســير ًا و لرمبــا أمتّــه فــي شــهره األخيــر.
همســت فــي إذنــه ونحــن خارجــون :إنّ
كالمــ ًا يــدور ملعاجلــة ملــف احملكومــن ،فــرد
قائــ ًا« :دعونــي
وعاجلــوا ملــف الباقــن» .وأضــاف هامسـ ًا:
«أنــت واحملامــي؛ الدكتــور صــادق اجلبــران،
ُمخــوالن بــكل شــيء ،إال أنّ كرامتــي أغلــى مــن
حياتــي فــا تقربوهــا».
خرجنــا الســاعة  ١:٣٠مــع التوديــع
املشــفوع  -كالعــادة -بأمــل اللقــاء القــادم.
شــقيقي جعفــر همــس متشــائم ًا :إ ّنــه اللقــاء
األخيــر!...
ﺷﺒﺎط |2016
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ِف ك ُِّل َع
ِ
ـــــــذ يف إِ
َّ
ُّ
تجـــــــذ ُر
يامنـــه َي
وال َف
ِ
ُم ُ
ـــر
نـــذ انتبهنـــا والـــر ُ
اع ُي َف َّج ُ
ِ
َيســـعى إىل َقتـــل األُ
بـــاة و َي َ
ـــر
فخ ُ
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وســـلوكُهم يكســـو ُه حقـــدٌ أص َف ُر
ِ
ُف ِضحوا و َظ َّ
َحس
ـــل َفح َ
يح َه ْ
ـــم َيت َّ ُ
يف اخل ِ
ِ
لـــد ،يف ِّ
َـــر
كل
ُ
املآثـــر ُيذك ُ

ِ
ُ
ش
وشـــ ُعو ُبنا
ْ
انتفضـــت عليـــه ُت َب ِّ ُ
ِ
ـــر
ركانـــــــا ُي َت َف َج ُ
َفدماؤنـــــــا ُب ُ

ش َ
ِع ْ
النم ِر»
«نم ِر ْ
مثل ْ
أبو داوود نرص اهلل /اليمن

ُ
الذليـــل  -و َأ ْي ُم ر ِّب َ
ـــك -خالِد ًا
ليس
يـــأيت ال َفنـــاء إىل فِ ِ
راش َ
ـــك قائـــ ً
ا
ُ
بذ َّل ٍ
تعيـــش ِ
َ
ـــة
مـــوت إال أن
ال
َ
النم ِ
ْ
ِع ْش َ
وارحل مث َل ُه
ـــر»
«نم ِر ْ
مثل ْ
ـــق والظـــا ُم حي ّفـــ ُه
بـــدر تأ ّل َ
ٌ
ِ
ليث رأى خ ْب َ
ٌ
الذئـــاب و ُق ْب َحها
ـــث
ِ
عجائب-
فيـــه
والدهـــر
لكنّهـــا-
ٌ
ُ
النمـــور لر ْأ ِســـها
ســـتنتقم
حتـــ ًا
ُ
ُ

ِ
ِ
املنـــر تأ ّلقي
الفكـــر
يـــا صحـــوة
هذا «ســـعود النح ِ ِ
عر َشـــ ُه
ُ ُ ْ
س» َ ْيد ُم ْ

عرشـــ ًا بنا ُه عـــى اجلرائـــ ِم والدّ ما
ِ
«نم ِ
هم
ـــر ِّ
يـــا ْ
احلق» أزهـــق لي َل ْ
فج َر ْ

ز ْل ْ
ـــزل مســـامعهم وأيقـــظ أ ّمـــ ًة

عاثـــوا فســـاد ًا يف البـــاد وأ ْمعنوا

العـــز ارتـــوي بدمائنـــا
يان ْبتـــ َة
ِّ
واجعـــل ِدمانـــا ِ
ناحنا
ياجهـــا ُد َج َ

ِ
َّ
للشـــهيد قـــاد ٌة
إن الشـــهاد َة
ِ
اهلصـــور حت ّيـــ ًة
ـــر
ُ
يـــا أيُّ ـــا النَّم ُ
دت
يا صفحـــ ًة مـــن كربال َء جتـــدَّ ْ
أهل ِ
مـــع ِ
ّ
الكســـا
صـــى عليك اهلل
ْ

فغـــادر ماجـــدا
فاحيـــا عزيـــز ًا أو
ْ

مـــا كان َ
رح ْلـــت جماهدا
أمجل لـــو َ

أو ْ
متـــوت مداهنـــ ًا وحمايـــدا
أن
َ
ِ
أضحـــى مثـــاالً ل ُ
بـــاة وشـــاهدا
أل

فغـــدا الظـــام لـــه عـــدو ًا ِ
حاقدا
ّ
ُ
ُ
فغـــدا طريـــد ًا للذئـــاب و َط ِ
ـــاردا

ـــم واحـــد ًا
غا َلتْـــ ُه ّملـــا كان ُ
هيج ُ
قتلـــت ِ
ِ
ِ
القائدا
للذئـــاب لقـــد
قل

ُ
فاجلهل أضحـــى بائدا
لن ُت ْقمعـــي،
ِ
َ
لليهود وســـاعدا
عرشـــ ًا ،ذراعـــ ًا

فغـــدا ألمريـــكا البغي ِ
ـــة ســـاجدا
ّ

ْ
جلجل صاعدا
احلق»
«نمـــر ِّ
يا صوت ْ

العـــذاب الزائدا
من جهلهـــم تلقى
َ

وازدادت ُســـعو ُد تَبا ُعدا
الغـــي
يف
ْ
ِّ
كـــي تُثمـــري ُح ِّر ّيـــ ًة و فوائـــدا
فالـــدرب أضحى قاصدا
نحو ال ُعال
ُ
طـــوب قالئـــدا
ف ْلتمنحينـــا يـــا ُخ
ُ

يـــا ماجـــد ًا يـــا قائـــد ًا يـــا خالدا
ِ
حـــوض
يازائـــر ًا
الرســـول و واردا
َ

حييـــت  ..جماهدا
يا َمـــن رح ْل َت كام
َ
ﺷﺒﺎط |2016
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احلرف الساهر/القطيف

فطرة الماء

ِ
ِ
الزمـــان األبك ِم
شـــفة
زجمـــر عـــى
ِ
ُ
زالـــت عىل
فـــإذن الكـــون ما
زجمـــر
ْ
ِ
ِ
ُ
لصليل صوت َ
التاريخ بل
أنصـــت
ـــك
َ
ِ
يا ج َّبـــ َة التقـــوى عىل جســـد اهلدى
ٍ
ُ
َ
برصخـــة
منـــك
األحـــرار
تتناســـل
ُ
ينمـــو «البقيـــع» عـــى صداهـــا جن ًة
ُ
َ
عينك ثور ًة
خلـــف
تصهل
ف»الطف»
َ
ُّ
ِ
َّ
ظـــل خطبتهـــا التـــي وقفت عىل
يـــا
َ
شـــموخها
احلروف
فتوارثـــت تلـــك
ُ
ِ
ِ
ُّ
أنفاس بوحـــك «ال فتى ..
تنســـل من
الســـيوف عـــى نحـــور أميةٍ
َ
تلـــدُ

َ
و»عـــار» اهلوى
«مالـــك» النجوى
يا
ّ
ولتبتكـــر مـــن صمتنـــا لغـــ َة الرياح
اهـــزز بنـــا جـــذع الكرامـــة نرمتي
مجرنـــا
بســـقت ظالمتُنـــا
ْ
َ
وأينـــع ُ
للحـــق أخصـــب طينـــةٍ
إنّـــا هنـــا
ِّ
ُ
ِ
ِ
ْ
روح الســـا
أنفـــخ بجـــوف بيوتنـــا َ
َ
روحـــك للســـاء خريط ٌة
غـــر
مـــا
ُ
ِ
أنفـــض بعين َ
ـــك نظـــرة األرسى بنا
ْ
أبســـط رداءك باملـــدى ســـجادة
ِ
نســـيج ضيائها
الضلوع عـــى
متـــي
ُ
َ
هـــواك إىل اهلـــدى بوابـــ ًة
وافتـــح
ْ
ِ
ِ
القلوب
خلـــف قافلـــة
ل ّبـــاك زحف ًا
َ
ِ
نجاتا
طريـــق
ـــت الدنيـــا
َ
قـــد ض َّل ْ
ِ
بل ُّ
جـــف ضمري ُه
األرض
كل مـــا يف
َّ
ِ
يا فطـــر َة املـــاء الزالل اســـكب عىل
تبـــر فجرها
عـــادت األيـــا ُم
مـــا
ْ
ُ
«طور» قلبـــي تلك ألـــواح اهلوى
يـــا
َ
ِ
نطقـــت عـــن الســـاء بأحريف
ال مـــا
ُ
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املســـافر يف دمي
الصـــوت
يـــا أهيـــا
ُ
ُ
ِ
إيقاع َ
النبـــوي ســـكرى ترمتـــي
ـــك
ِّ
الوجـــود وراء ِ
ِ
مهســـك حيتمي
صوت
ُ
َ
ِ
عمـــ َة اإليـــان فلتتك ّلمـــي
يـــا
ّ
ٍ
فاطمـــي ُمرض ِم
صـــدر
مـــن نـــزف
ٍّ
َ
ثـــار ُّ
أول برع ِم
ثغـــرك
مـــن وحـــي
َ
لـ»حمـــرم»
مـــذ كان قل ُبـــك موطنـــ ًا
ّ
ِّ
تـــل اجلـــراح  ..عـــى زئـــر خم ّيـــ ِم
ِ
َ
ّ
املتهشـــم
أتتـــك بضلعهـــا
حتـــى
ال ســـيف إال ذو الفقـــار» عـــى فمي
اجلبـــال بـــكل ٍ
َ
واد ملجـــ ِم
تلـــدُ
ِ
خذنـــا عـــى مـــوج اللســـان امليثمي
ِ
ِ
زفريهـــا املتجهـــ ِم
قافيـــات
و
ِ
غضبـــ ًا جنيـــ ًا يـــا بـــن قبضـــة مري ِم
ُ
أفضـــل موســـ ِم
فجراحنـــا هلل
ٍ
جـــرح ننتمي
تـــراب
لثـــرى البقيـــ ِع
َ
ْ
طريـــق األنجـــ ِم
وخـــذ بأيدينـــا
ِء
َ
َ
فـــوق «جهن ِم»
وجناحنـــا املمشـــوق
ِ
واشـــحذ أســـنّ َة طرفنـــا املتلعثـــ ِم
ِ
الزمـــان املظلـــ ِم
ضوئيـــ ًة فـــوق
ٍ
ُمـــر ِم
بقلـــب
ُمرمـــ ًة
هللِ
ٍ
ُ
ُ
عاشـــق و مت ّيـــم
أول
فالكـــون
ِ
َ
طفـــت معلمي
عليـــك
اهلاتفـــات:
ُ
ِ
جفـــون ظلمتها ُعمي
فالدَّ ي ُن خلـــف
ِ
ِ
ظمي
صـــوت العدالـــة يف حناجرنـــا
ُ
ِ
ِ
صحـــراء أنفســـنا حقيقـــ َة زمـــز ِم
ِ
ِ
الوقـــار األعظـــ ِم
بوجهـــك ذي
إال
بيـــدي وذا جربيـــل صوتـــك ملهمي
تلـــك الســـا ُء اآلن تنطـــق يف فمـــي

الصوت األخير
أرجوز ُة
ِ
حسن سامي العبداهلل/البرصة

ِ
َ
األحرف
فوق ِوس ِع

وج ٌه
ِ
القبس ا ُملعت َِّق ُشعل ًة
ِم َن
ِ
األضواء
أزلي َة
ال ل ْن تَن َطفي

ِ
ِ
األخري
الصوت
ُأرجوز ُة
الـص ْور املؤن َِّق
ونفخ ُة ُّ
ِ
يعرف!
َ
خاب َم ْن مل ْ
الرفض احلُ ِ
ِ
سني
ال ٌء من
توقدت يف إصب ٍع
ْ

ثبات ا َمل ِ
وقف
حيكي َ
متويضء با َمل ِ
وت
ٌ

أينع َصخ ًة
َ
تعف ِ
بنظرة ا ُمل ِ
ِ
رم ِ
ف
ت احليا َة
َ َ

ُم ِّ
ف
تجذر بال َط ِّ
ي ِ
زه ُر جذو ًة
ُ

ّ
صل اجلِّها َد
َشوة ا ُملتصو ِ
بِن ِ
ف
ِّ
ف بالس ِ
بط
ِّ
متطو ٌ ِّ
كعبت ُه التي

لناسك متَطو ِ
ٍ
ف
ب اخللو َد
ُ ِّ
َت ُ
و َعامم ٌة بيضا ُء
ِ
سواد ِهم
عب
ُر ُ

تفلس ِ
الناشز ا ُمل ِ
ِ
ف
ضباب
جتلو
َ
جاءت
ْ

َ
النخيل مآذن ًا
لتبتكر
َ
وحتيدَ ع ْن

األذان ا ُملرت ِ
ِ
ِ
ف
حلن
َ

ُم ْذ َ
بسم ِل
الذر ا ُمل َ
كان يف ِّ
ِ
ناسك ًا
الش ِ
َر َج َم َّ
نار
َعجر ِ
ِ
بجبهة ا ُملت ِ
ف

ما غره َعس ُل البِ ِ
الط
َّ ُ َ

وال انتَحى
احل ِ
سب َل ِ
ياد
ُ ُ
بنرب ِة ا ُملتَز ِّل ِ
ف
َ
بواب ُة ال َف ِ
ِ
األثيل
جر
عىل ا َملدى
ِمشكا ُة ُأ ٍ
فق

ب مستعطِ ِ
ف
ُمت َع ٍ ُ

يا َش َ
يخ َم ْن

َغ َرسوا ا َملسا َء كواكب ًا

ِ
ِ
تخوف
اليائس ا ُمل
تُردي ظال َم
ُحييت ما وجدَ اإلل ُه
ِ
خالئق ًا

مه َك
ما َّ

رج ِ
الشك القديم ُمل ِ
ُّ
ف
ُ
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بأقال مكم
ودرس للشباب في تغيير الواقع
الشهيد النمر
ٌ
الطالبة /زهراء حممد عيل

قطيع ال ِر ْجس
النمر  ..يطارد
َ

عادل اللباد 2012-7-10 -م/معتقل يف سجون آل سعود

ِ
تطلعات سامئه الفجر
ُياكي يف
ّ
لعل يد ًا تائه ًة تستاف َب َر َد عطائه
َِ
يــط َ
ي ُ
بســنا ســهره
ليــل املتعبــن واملعدمــن َ
وحنانــه
ِ
صبح األمل..
ُّ
جلة اليأس َ
يشق هلم من ّ
عاممتُه الناصع ُة طهر ًا وخشوع ًا
تُستسقى يف هجري ا َمل ْحل
فإذا بشقاء الرمضاء يندُّ ابتسامة الربيع
عاممتُــه الفارهــة ا ُملتخمــة بالثــورة والشــجاعة
والزهــد
َ
الكــروش املرتعــة بشــهوة
يــؤرق َع َفــ َن
شــبح
ٌ
ّ
الســلطة واجلســد
يتسلل إىل خمادع زبانية الظلمة
يطارد قطيع ِ
رجسهم
َ
ُ
أينام كانوا ،وكيف كان؟!
يف خنادقهم وفنادقهم
ِ
ـوس يف َخ َشــاش أدمغتهــم ،وخلــوات كيدهم
يوسـ ُ
و ِ
سكر هم
يرسم عىل حائط عيوهنم املوت
يالحق بِن َْس ُرعبِه
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ِ
والدعة
ُق ْمر ّي َة االسرتخاء
ِ
قصورهم املتهالكة خوف ًا وجمون ًا
يف
ِ
عنــد ضفــاف الصبــح ،وعــى تلـ ِّة الظهــر ،وقــرب
منجــرف اهلزيــع األخــر
مفلس من قعقعة اجلسم ،وسطوة العضل
هو
ٌ
هو جسدٌ دون جسد
ِ
الشمس والقمر
َب ْيدَ أنه يمتلك ناصي َة
ح ُق ُ
وعز ًة وبسالة
ول َم َ ّرته املرتامية كرام ًة ّ
أينعــت بثــار الشــهداء ،والثائريــن  /العطشــى
لعنــاق فاتنتهــم..
يا لقوامها املمشوق ُح ْسن ًا وبذخ ًا
يا ل َغنجها الذائب سلسبي ً
ال يف َع َبق رشايينهم
ِ
أبــدع هفهافهــا الليلكــي يف ضحــى نفوســهم
مــا
َ
الوهلــى
ِ
ِ
هــا هــي السـ ُ
ـر
ـال وقطا ُفهــا؛ ُت ْعجـ ُ
ـب الـ ّ
ـزراع وتـ ُّ
الناظرين..
ُ
يضج ويزهر ثاني ًة..
وها هو
العذق املالئكي ّ
الطرف الذهبي ..هناك هناك
وعىل َ
تنصهــر صــر ًا وانتظــار ًا لعبــور قنطــرة
قافلــة
ُ
اخللــود..

ربــا ســمع الكثــر مــن النــاس بقضيــة الشــهيد آيــة اهلل
الشــيخ نمــر النمــر  -قــدس رسه -واستشــهاده عــى يــد
جــادي آل ســعود ،بعــد أن انتــر خــره يف وســائل اإلعــام
ومواقــع التواصــل االجتامعــي ،فالبعــض قــال عنــه« :رمحــه
اهلل» ،والبعــض اآلخــر زاد قليــاً؛ بـــ «لعنــة اهلل عــى القــوم
الظاملــن» ،فيــا قــال آخــرون ّ
إن القضيــة تؤكــد مظلوميــة
الشــيعة عــى طــول التاريــخ .كل هــذا الــكالم صحيــح ،لكــن
يبقــى الســؤال؛ ملــاذا وصــل بنــا احلــال إىل درجــة أن يعتقــل
الشــيخ النمــر بتلــك الطريقــة اإلرهابيــة ،ال لذنــب ارتكبــه ،إال
أ ّنــه قــال كلمــة احلــق بوجــه ســلطان جائــر ،ثــم يقتــل بالســيف
ظل ـ ًا؟
ربــا يقــول البعــض« :بالــغ الشــيخ قليــ ً
ا يف هجومــه
عــى الســلطات احلاكمــة وانتقــاده الــاذع ودعوتــه النــاس
للتظاهــر ...وكان عليــه أن ال يدفــع بنفســه إىل املــكاره!»...
ولكــن هــل هــذا يعنــي أن نســينا مــا قــام بــه اإلمــام احلســن،
عليــه الســام ،فقــد خــرج ضــد احلاكــم اجلائــر ،هبــدف
التغيــر و»اإلصــاح يف أمــة جــدي» ،وكان يعــرف ّ
أن هــذا
التغيــر لــن يتحقــق إال باستشــهاده ،فلــو مل خيــرج اإلمــام،
عليــه الســام ،ومل تكــن واقعــة عاشــوراء ،مل نكــن ننعــم اليــوم
بنعمــة اإلســام ،بــكل مــا يضــم مــن قيــم وأحــكام ومبــادئ،
وأل ّنــه ضحــى مــن أجــل الديــن واإلنســانية ،فإ ّنــه خالــدٌ عــى
ـر احلديــث النبــوي الرشيــف
فــم الدهــر واألجيــال ،وهــذا يفـ ّ
ّ
بــأن «ملقتــل ولــدي احلســن حــرارة يف قلــوب املؤمنــن
التــرد».
وعــى هــذا الطريــق ،ســار مجيــع الثــوار واألحــرار ،وهــم
حيملــون مشــعل التغيــر واإلصــاح ،وعندمــا خيوضــون
فإنــم منتــرون يف احلالتــن :ســواء
معركــة احلــق والكرامــةّ ،
تغلبــوا عــى الطغــاة وانتــروا ماديـ ًا ،أو ســقطوا شــهداءّ ،
ألن
احلــق هــو املنتــر دوم ـ ًا.
وهــذا واضــح مــن طريقــة تعامــل ســلطات آل ســعود مــع
املطالبــات احل ّقــة للشــيعة يف هــذه البــاد ،فهــم ليــس فقــط
كانــوا خيشــون الشــيخ النمــر ،إنّــا خيشــون مــن كل كلمــة

تصــدر ضدهــم ،حتــى ْ
وإن خرجــت مــن شــباب وتالميــذ يف
املدرســة ،وهــذا مــا حصــل ،حيــث كان مــع الشــهيد النمــر،
ثالثــة شــباب يافعــن كانــت هتمتهــم املطالبــة بحقوقهــم
وحســب.
هنــا الســؤال يقفــز أمامنــا !...مــا الــذي دفــع هبــؤالء
الشــباب باالنضــام اىل مســرة الثــورة ضــد النظــام الفاســد يف
مملكــة آل ســعود؟
اجلــواب؛ يف اإلدراك العميــق الــذي توصلــوا إليه مــن ّأنم
إذا مل يفعلــوا شــيئ ًا لنيــل حريتهــم وكرامتهــم ،وتغيــر واقعهــم
املــزري ،لــن يــأيت أحــد لينــوب عنهــم ،ويعمــل ألجلهــم.
ونحــن يف العــراق ،كــا يف ســائر البــاد اإلســامية ،نــرى
الشــباب يرســمون ألنفســهم صــور ًا ملســتقبلهم يف مــكان بعيــد
جــد ًا عــن الواقــع الــذي يعيشــونه ،لــذا نالحــظ عــدم حتقــق
الكثــر مــن التمنيــات والتصــورات ،والســبب ّأنــا تصــدر
مــن واقــع فاســد وغــر ســليم يعيشــونه ويعيشــه املجتمــع.
ّ
إن حتقيــق األمــاين الشــخصية والطموحــات املختلفــة،
متــر مــن خــال طموحــات اجلامهــر واألمــة ،يف نيــل كرامتهــا
وحريتهــا وكامــل حقوقهــا ،وهــذا مــا انتهجــه الشــهيد الشــيخ
النمــر  -قــدس رسه -فهــو يعلمنــا  -نحــن الشــباب ْ -
بــأن
نكــون عــى درجــة كبــرة مــن الوعــي للدفــاع عــن ديننــا
وعقيدتنــا وكرامتنــا حتــى ْ
وإن كلــف ذلــك أرواحنــا ،ليعــرف
ّ
بالتخــي عــن الكرامــة
الطغــاة واحلاكمــون بأنّنــا لــن نخــدع
والديــن والقيــم مقابــل أشــياء ماديــة و زائلــة.
وهــذا الــدور جيــب أن يقــوم بــه الشــباب بالدرجــة األوىل،
فهــم روح املجتمــع ،وهــو مــا نــراه حاليــ ًا مــن تضحيــات
كبــرة عــى جبهــات القتــال لشــباب يســرخصون دماءهــم
حلاميــة الديــن والوطــن.
ّ
أي طمــوح وأمنيــة دون الكرامــة
أن
وليعلــم اجلميــع؛
ّ
اإلنســانية والقيــم واملبــادئ ،لــن تكــون هلــا أيــة فائــدة يف احلياة،
فهــا هــي جتــارب الشــعوب العربيــة خــال ســنوات يف ظــل
احلــكام الطغــاة حتــى جــاءت حلظــة االصطــدام باحلقيقــة،
وهــا هــي جتــارب الشــعوب التــي تناضــل كلهــا
ـم اجلميــع .وهــذا
مــن أجــل اخلــر الــذي يعـ ّ
أيضـ ًا مــا كان يدعــو إليــه الشــهيد النمــر -
قــدس رسه -يف خطاباتــه وكتاباتــه.
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«أنا الشهيد التالي»!
مــن كلمــة ألقاهــا الشــهيد الشــيخ
منــر النمــر يف تشــييع أحــد الشــهداء يف
املنطقــة الرشقيــة

الروايــات كــا هــو رصيــح اآليــة،

يملــك الشــهادة يتمكــن مــن حتقيــق

ولذلــك ،فهــم الســابقون ،ونســأل

ونحــن نعاهــد هــذا الشــهيد،

ولــه خصوصيــة مــن دون بقيــة العبــاد:

بالشــهادة ،فهــي التــاج العظيــم الــذي

عــى الطريــق ،وســنواصل باملطالــب

...للشــهيد منزلــة عظيمــة عنــد اهلل،

«الشــهداء أمــراء اجلنــة» ،ولذلــك جــاء
{والَ َت ُقو ُلــو ْا َلِــ ْن
يف اآليــة الكريمــةَ :
ُي ْق َتـ ُـل ِف َسـ ِ
ات َبـ ْـل َأ ْح َيــاء}
ـو ٌ
ـبيل اللِّ َأ ْمـ َ

(ســورة البقــرة ،)154 :حقيقــة أهنــم
{والَ َت َْســ َب َّن ا َّل ِذيــ َن ُقتِ ُلــو ْا ِف
أحيــاءَ :
َســبِ ِ
يل اللِّ َأ ْم َوات ـ ًا} (ســورة آل عمــران:

املســجى أمامنــا
 ،)169فــا تظنــوا أن
ّ
م ّيــت .إن النــاس يموتــون ويكونــون يف
ســبات ،أمــا الشــهيد فانــه يبقــى حيــ ًا
يتن ّعــم .الشــهيد ،يبقــى ح ّي ـ ًا ،ويســتبرش

بمــن ســيأيت بعــده مــن أحبتــه ،فــا
خــوف عليهــم وال هــم حيزنــونِ ،
{م ـ َن
ا ُْلؤْ ِمنِــنَ ِر َجـ ٌ
َاهــدُ وا اللََّ
ـال َصدَ ُقــوا َمــا ع َ
َع َلي ِ
ــى ن َْح َبــ ُه َو ِمن ُْهــم
ــه َف ِمن ُْهــم َّمــن َق َ
ْ
ِ
َّمــن َينتَظـ ُـر}( ،ســورة األحــزاب.)23 :
إن الشــهيد والشــهداء قضــوا
نحبهــم ،عاشــوا حياهتــم ،وانتقلــوا
للحيــاة الربزخيــة ،حيــث النعيــم،
وحيــاة الرضــوان والفضــل مــن اهلل؛

لــذا مل يمــت الشــهيد ،وهكــذا تدلنــا

وهكــذا هــي ســنة اهلل.

اهلل أن نكــون نحــن بإذنــه ،الحقــون هبــم
قليــل مــن حيظــى هبــا ،وهــي النعمــة
الكــرى ،فهنيئــ ًا ألبــوي الشــهيد عــي،

عــى مــا حتـ ّ
ـى بــه مــن أخــاق ،ومهــة،
وتواضــع ،وصــدق ،وطيبــة ،وغريهــا

مــن األخــاق احلميــدة.

إن اهلل هو الكفيل بالشهيد.

أهدافــه ومطالبــه.

والشــهداء قبلــه ،وبعــده ،أننــا سنســر
واحلقــوق ،لــن نتنــازل ،بــل ســنزداد
إرصار ًا ،ولــن نســكت ،ولــن نــرىض،

ولــن هنــدأ .بــل ســنواصل الطريــق
للمطالبــة بالكرامــة احلقيقيــة ،والعدالــة
الشــاملة ،واحلريــة املتســعة ،وخروج درع
اجلزيــرة مــن البحريــن ،وإطــاق رساح

والشــهادة تُعــد الســاح الوحيــد

مجيــع املعتقلــن مــن الســنة والشــيعة،

هــي الســاح الــذي ال يســتورد.

لــن نتنــازل عــن حقوقنــا ،عــن

الــذي ال ينكــر وال ُيقهــر .الشــهادة
الشــهادة هــي الســاح الــذي يملكــه

كل إنســان ،وال يمكــن ألحــد أن ينتزعــه
مــن أحــد .باإلمــكان مصــادرة أي نــوع
مــن الســاح ،وأن حيطــم ،او يشــرى ،أو
يبــاع ،أو يقــع ضمــن احلصــار ،أو يمنــع.
إال الشــهادة؛ فهــي ســاح بأيــدي كل
إنســان ،ولــكل مــن يريــد.

واحلريــة للجميــع.

كرامتنــا ،عــن إنســانيتنا؛ بــل سنســعى
ملنــع أن ُيعتقــل إنســان بــرئ ،ولتعلــم

الســلطة أن ثمــن الــدم وأن فاتــورة الــدم
باهظــة جــد ًا وغاليــ ًة.
إن الــدم يولــد عــرات بــل مئــات

الشــهداء الذيــن ُيــرون عــى مواصلــة

الطريــق ،ولذلــك فلتحــذر الســلطة
ولتعلــم أن فاتــورة الــدم غاليــة جــد ًا،

و َمــ ْن يملــك احلســن ،يملــك
الشــهادة ،و َم ـ ْن يملــك الشــهادة يملــك

وباهظــة ،وعهــد ًا؛ لــن ننســى الشــهداء،

ويملــك التضحيــة ،وينتــرَ .مــ ْن

الشــهيد التــايل»!

اإلرادة القويــة ،ويملــك الشــجاعة،

بــل نحــن ســنكون مــن بعدهــم ،و «أنــا

