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في البدء..
خالل التاريخ البشررر ل
ش رت

منعطفا

مهمة في مسررير األمم تان بمثابة الحجر األسررا

الذلة وال ّد َعة والرتون ،نحو االرتقاء إلى الترامة والتتامل والنضرررررررو  ،هذه المنعطفا

لهجر حالة
لم تتن لتحفر

أثرها في التاريخ لوال وجود القاد والمصرررررر حين ممن بذلوا أرواحهم ليعبّدوا الطريق لألجيال من بعدهم
لقطف ثمار تضحياتهم.
العالم الشرررهيد آية هللا النمر هو أحد هؤالء العظماء الذين روّ وا بدمائهم وتضرررحياتهم شرررتي ة الترامة التي
بدأ

تربوا في جسرررد األمة اإلسرررالمية بعد عهود من االسرررتعباد والقهر والظ م وال لم ك العضرررو

صررد بصرروت الجهور في سرراعة المحنة حين خرس ر األلسررن خوفا فو َتد أعمد النهو

 ،وقد

بت مة الحق

وقوّ مها بدفاع عن المظ ومين واسررتلص ر َل علذر الباطل بفضررح ألراجيف الطغا و َم َئهم ومشرررّ عيهم من
حتام وتجار وع ماء ل سالطين.
صرررررا العالم الشرررررهيد آية هللا النمر أرجوز م حمية وواقعا جديدا لألمة اإلسرررررالمية ال يمتن تجاوزه أو
إغفال  ،حين وقف وحده مدافعا عن ت ّل شرررررررهيد قلتل ظ ما ،فقد رسرررررررم طريق الخالص ألمت “بالت مة”
ووضع أس

النهو

لمجتمع “بالشهاد ” وخطا أول خطو في مقدمة السائرين في ذلك الطريق ،فتان

بع م سراجا يضيء طريق الحق لمن أحب أن يهتد ل وبعم سفينة نجا من فتن الزمان لمن أراد أن
يلبحر فيها ،ولهذا تان البد لنا من إيفائ بع

الق يل من حق ولو عجز

الت ما

عن رد بع

ما

أعطى لهذه األمة ،فقد حار األلباب في شجاعة روح والتزامها بالقيم السماوية إالّ أننا سنسعى لتس يط
الضوء في هذا الم ف ع ى ثالثة محاور:
أوال :ع ى البع

من سيرت ومبادئ ومنهجيات من زوايا مخت فة وبقراءا

متعدد واطروحا متنوعة

لعدد من التتاب والباحثين.
ثانيا :التقارير األخبارية التي رصد تموجا الذترى السنوية لشهادت رضوان هللا تعالى ع ي .
ثالثا :التغطيا

اإلعالمية ل محافل والندوا

التي ت ّم رصررررررردها والتي أقيم

في مخت ف أرجاء ال عالم

تتريما ل وتخ يدا لذتراه.
نسلل هللا أن نوفق في إيصال بصيص من شع ة الترامة التي أضاءها هذا الفقي الج يل عسى أن تتون
ل قارئ نبراسا يهتد ب إلى بناء مستقبل أفضل لإلنسان واألمة..
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مقاالت
5

احملامي طه احلاجي
تمر ع ينا الذترى الثانية السرررتشرررهاد الشررريخ نمر النمر م يئة بلحداث تثير مفصررر ية ومهمة غاب
فيها الرأ اآلخر اتجاه المواقف الصعبة واألحداث التبرى ،فشخصيا المجتمع التزموا الصم
ألن السرررررر طة بات بالمرصرررررراد ل تنتيل بتل صرررررراحب رأ مخالف ،ولم يعد هناك َمن هو ع ى
اسررتعداد لتقديم ثمن الجهر بت مة الحق أمام الس ر طان الجائر ،تما تان يفعل الشررهيد النمر برباطة
جلش وجرأ مواجهة واستعداد لتحمل التبعا واألثمان سجنا وتعذيبا بل وقتال تح ح ّد السيف!
في ظل هذه األحداث المهمة ال يخطر ع ى البال إال شررررخص واحد تان قادرا أن يقف بالصررررو
والصرررور ليلع ن رأي دون خوف أو تقية ..هو الشررريخ نمر النمر وليترر موقف ويثب ع ى رأي
مهمررا تعرّ

لتهررديررد أو مهمررا علر

ع ير من عرو

واغراءا  ،فمث ر ال ترهبر تهررديردا

الديتتاتورية وال تشتري اغراءا الم وك واألمراء!
منذ اليوم األول من عام  2016تغير األوضررررررراع في القطيف واألحسررررررراء وبدأ حقبة جديد .
فبإعدام رمز شررريعي ع ى مسرررتوى العالم وإخفاء وصررريت وموقع دفن جثمان الطاهر ،تان إعالن
حرب متشوفة ع ى المجتمع الشيعي بلتم  ..إعالن بلن تل شيء بعد سفك دم النمر با مباحا
ويمتن انتهات  ،وأن ع ى الجميع الرضوخ لرغبا الس طة وسياساتها.
لقد تان واضررررحا االسررررتهتار السررررعود برأ المجتمع الشرررريعي ورموزه ،وبالرأ الحقوقي تما
بالرأ الدولي وعدم المباال بل شي بعده.
الشرررريخ نمر النمر تان اسررررتثناء في تل االتجاها إال أن اسررررتثناءه األتبر هو الشررررجاعة في قول
الحق ،فحتى َمن نصررررح بتخفيف لهجت يلقرّ ل بشررررجاعت في موقف وأن تان ال يخشررررى مما قد
يقاب وأن تان يتوقع إعدام ولم يثني ذلك عن نصرررررررر المظ ومين في بقاع األر
وطن .
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وفي داخل

تان استثناؤه أن ينصر المظ ومين دون تفرقة طائفية ،فرغم االصطفاف المذهبي والطائفي الذ
حدث في موجا “الربيع العربي” إال أن الشررريخ نمر النمر وقف موقفا واحدا مع الجميع ،نصرررر
المظ ومين من مخت ف الفئا والطوائف والتوجها .
وتان استثناء في ترامت حتى بذل دونها حيات ودم .
تان أحد أبرز االنتقادا الموجهة ل شرررررريخ النمر وحرتت بلن حول شررررررباب يوصررررررفون بالتهور
والجهل ،وتان هو يرى بلن االحتواء قادر ع ى اإلصررررال  ،وأن االصررررال السررررياسرررري وإعطاء
المواطنين حقوقهم ل عيش التريم سررريلصررر

الشرررباب ليتونوا متع مين صرررالحين وعناصرررر فاع ة

ومنتجة في المجتمع ،وفعال اسرررتطاع تحقيق ذلك فمريدي وأنصررراره فضرررال عن طالب وحواريي
هم اآلن شرررع ة من النشررراط في خدمة مجتمعهم ،وتفاءا في مجال عم هم وتخصرررصررراتهم ،وبعد
اسررتشررهاد الشرريخ اتض ر صررواب رأي أتثر ،فبتغييب لم يجد الشررباب من يحتويهم وتتالب ع يهم
الظروف فتثر أخطاء بعضررهم ،وتشررت السرربل ببعضررهم اآلخر ،فيما ال تزال الفئا التي سررهر
الشرريخ النمر ع ى تربيتها وتنشررئتها وصررقل شررخصررياتها تتمسررك بنهج وتقتفي درب مسرريرت في
الع م والعمل والحيا .
ورغم إعدام الشررررريخ النمر إال أن ال يزال منتصررررررا وما زال السررررر طة السرررررعودية تقاوم وجوده
وتحاول مسررررررر ومحو تل آثاره ،فبعد اسرررررررتباحة العوامية اقتحم القوا السرررررررعودية مدعومة
بالمدرعا والعربا المصفحة وعشرا الجنود المدجيين بالسال الخفيف والمتوسط ،اقتحموا
جامع اإلمام الحسررررين(ع) الذ احتضررررن نشرررراط الشرررريخ النمر وتان معقل حرتت  ،وتم العبث ب
وتخريب  ،ثم عمد قوا المهما الخاصررة إلى إزالة تافة صررور الشررهيد النمر التي تان تمأل
الشرروارع هيبة وعز وترامة ،تما هدم السر طا السررعودية في وق مبتر سرراحة تربالء التي
تان يقيم فيها الشررريخ بع

الفعاليا واألنشرررطة الجماهيرية ،واليوم تتوارد األخبار عن نية لهدم

جزء من جامع اإلمام الحسرررررين(ع) بحي “الزار ” رغم تون خار نطاق المسررررروّ ر ومخططا
مشاريع الهدم والتطوير التي زعمتها الس طة.
فرغم مرور عامين ع ى سرررفك دماء الشرررهيد الشررريخ النمر وتغييب جثمان ما زال حاضررررا بفتره
وروح ومشررررررراريع وتوجيهات يذترنا ويذتر تافة محبي ومخالفي بت مت الخالد “ :رأسررررررري
بترامتتم”!
مرآ الجزير http://www.mirataljazeera.org/17831
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علي هاشم
بدأ الشهيد الشيخ نمر النمر رضوان هللا ع ي نضال ضد استبداد و ظ م النظام السعود غير غافل
عن وحشية آل سعود و نظامهم القمعي .اعتمد الشيخ النمر ترسخ الوعي الشعبي وفي رو
الجماهير والجرأ ع ى آل سعود ،والتلتيد ل نا  ،جميع النا  ،بلن بطش النظام وظ م و جبروت
عاجز أمام ت م الحق ،وأن الت مة الرسالية المسؤولة سوف تفض هذا النظام المجرم المغتصب
لحقوق وحريا المواطنيين.
تان سال الشيخ النمر رضوان هللا ع ي محبة النا

ل والتفافهم حول وتمست بالجهر بت مة

الحق في وج الس طان السعود الجائر.
عمل الشهيد الشيخ النمر عبر التوجي الديني والثقافي والسياسي من ع ى منبره ومن خالل ق م ،
ورا مريدوه وأنصاره ينشرون رؤاه وأفتاره وبصائره عبر جميع مواقع التواصل ليع و صوت
لتل أشتال الظ م والفساد واالنحرافا السياسية

وينتشر رأي المنتصر لحقوق الشعوب والراف

واالجتماعية ..الشهيد النمر لم يقتصر تفاح ونضال ونشاط ع ى محاربة فساد الحتام وظ مهم
بل حارب أيضا فساد الع ماء المنحرفين وجشع التجار والمترفين ،وحارب االنحرافا االجتماعية
االجتماعية تالطبقية والفئوية والقب ية.

والتقاليد والعادا الخاطئة وتل أشتال األمرا

تان الشهيد النمر مثاال ونموذجا ل تطابق بين القول والفعل ،بين الدعو والرأ والتنظير وبين
التطبيق والعمل .فحين يدعو ل تظاهر ضد ظ م الس طة السعودية واستبدادها تان يخر في
التظاهرا

ويتقدم صفوف المحتجين بقامت الشامخة وعمامت المقدسة الطاهر  ،ويدعو الشباب

ل مشارتة ويط ب منهم عدم تغطية وجوههم ليصل الصو

إلى الحتومة الظالمة المستبد "إننا

شعب ال نخافتم وسوف نصد بت مة الحق رغم رصاصتم ومدرعاتتم وسجونتم".
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وتان الشيخ الشهيد النمر يع و صوت في تل خطابات العظيمة التي ينطق خاللها بتل ت مة تنب
في رو النا

وبتل شعار يخالج وعي الجمهور ولتنهم يخشون النطق ب ويخافون التعبير عن ..

فينبر الشهيد النمر منتفضا فيزلزل بصوت المدو عرش آل سعود ويمر جبروتهم وطغيانهم
دون أن تلخذه في هللا لومة الئم ،ودون أن يخشى أحدا غير هللا سبحان وتعالى ..وهتذا تان يع م
الجماهير أساليب مقاومة الطغيان ورف
ويفعل ثم يوج النا

الظ م والفساد عبر الحرتة والعمل والتطبيق ..فيقول

ل تشبث بترامتهم ول مطالبة بحقوقهم ول دفاع عن حرياتهم ،ويخبرهم أن

الظ م ال يدوم ،وأن الظالم جبان ضعيف أمام شجاعة الجماهير وقو ت مة الحق.
منذ ريعان شباب  ،فشارك في انتفاضة المحرم

وقد بدأ الشهيد النمر مقاومة الطغيان السعود

المجيد العام  1979/1400وتان في مقدمة صفوف المتظاهرين مث ما تقدم صفوف المظاهرا
في انتفاضة الترامة العام  2011ووقف في وج المدرعا بتل ثبا وشجاعة وهو يردد بلع ى
صوت ت مة الحق في وج الجور واالستبداد السعود .
وقد واج الشهيد الشيخ النمر ببسالة جريمة الس طا السعودية في عام  2009حين قام باالعتداء
ع ى المواطنين الشيعة في مقبر البقيع الغرقد بالمدينة المنور  ،وألقى خطاب الشهير من ع ى
منبره في جامع االمام الحسين “ع” حيث رفع خيار استقالل القطيف واألحساء واالنفصال عن
مم تة االرهاب السعود .
وفي سياق مواجهة الشهيد النمر لالستبداد السعود قدم في عام 2007م (عريضة العز والترامة)
إلى الحاتم اإلدار في “المنطقة الشرقية والتي افتتحها بقول (الحمد هلل الذ جعل الحق ج يا
والباطل غيا زائال) في إشار إلى وضو انحراف وفساد الحتم السعودية وأن مصيره الزوال،
وهو ما تتفل الشهيد بالتدليل ع ي من خالل المطالب التي تضمنتها العريضة المميز في تاريخ
المواطنين الشيعة في العمق والشمول وجذرية المطالب.
وتتب الشيخ النمر رضوان هللا ع ي في العريضة قبل أن يدخل في المطالب مقدمة أثب

فيها

شجاعت وجرأت في النطق بت مة الحق (أوال سلتحدث بصراحة ووضو ومن دون تقية وال
مجامال  ،ألن التقية موردها دفع الضرر البالغ والخوف من وقوع الجور والظ م واالضطهاد
َّ
وأنا ال أتوقع حدوث شيء من ذلك ع يَّ ولذلك أنا لس ل
مضطرا وال مجبرا ع ى ممارسة التقية
التي لم تشرّ ع إال لدفع الضرر البالغ من الجور والظ م واالضطهاد).
ولم يستطع آل سعود مواجهة الشيخ رضوان هللا ع ي أو الرد ع ى ت مة الحق التي صد بها
ولذلك قاموا باعتقال بطريقة وحشية وتعذيب في سجونهم محاولين أن يثنوا عزيمت عن مواجهتهم
9

واالنتصار لترامة وحقوق شعب لتن أبى إال أن يظ ّل شامخا عزيزا باذال في هللا مهجت من أجل
الدين والقيم والمبادئ ..رافضا أن يحقق لهم أهدافهم في تراجع عن مسيرت وتغيير مواقف ،
فحتموا ع ي باإلعدام وارتقى شهيدا عندا هللا لتن بقي رمزا خالدا لثور ت مة الحق في جميع
أنحاء العالم!

http://www.mirataljazeera.org/17837
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سناء إبراهيم
صرراحب عمامة بيضرراء من نصرراعتها ت مع خيوط الحرية والترامة والثور  .عمامة أضرراء في
“القطيف واألحساء” ،رفضا ل ظ م واالضطهاد وس ب الحقوق المشروعة ،مقاوما استبداد الس طة
أمام إغراءا السررر طة والجاه والمنصرررب،

الدتتاتورية ،ومتافحا ضرررد خضررروع ضرررعفاء النفو

ومناضال ومجاهدا ضد الشعور بالعجز واالستسالم ل يل

من القدر ع ى إصال الواقع الفاسد

وإنهاء سيطر الطغا والظالمين.
تان الشيخ الشهيد نمر باقر النمر ،أيقونة الحق بوج الباطل .رسم بت مات وأنفاس الخالد معالم
ثور ال تنضرررررب حيويتها ،ثور تح ّد الظ م والجور والطغيان المفرو

ع ى الشررررريعة من قبل

سررررررر طا آل سرررررررعود الجاثمة ع ى ربوع الجزير العربية ،وقاد النهج المقاوم ع ى المنبر وفي
الشارع ،فتان عمّت البيضاء ت مع بين صفوف المتظاهرين ع ى امتداد أحياء وشوارع “القطيف
واألحساء”.
لم يتن يوم  2يناير  ،2016يوما عاديا يمرّ ع ى األمة بلسرررررها .يوم بدأ الغ يان يفور ضررررد حتم
آل سررعود ،لتنفيذها أبشررع أنواع الجرائم بقطع رأ

العالّمة المجاهد ور الثور وعرينها ،شرريخ

الشهداء نمر باقر النمر.
سار الشيخ الشهيد ع ى نهج إمام الحسين(ع) ،حفيد رسول هللا (ص) ،ليحقق اإلصال ومطالبا
بتطبيق  ،لم يرتن ولم يهن ،بل أمر بالمعروف ونهى عن المنتر ،في أمة طغى ح ّتامها واستم ّدوا
من سيوفهم قو مس طة ع ى رقاب الرافضين ل ذل والخنوع ،وأتد في مسيرت أن االستشهاد في
سرربيل هللا ال يبث الخوف ،فالترامة والقيم أغ ى وأثمن من الحيا  ،قائال“ :لن نهدأ ،لن نسررت  ،لن
نتوانى ،لن نتوقف حتى تحقيق الترامة والعدالة الشام ة ،والحرية السياسية والفترية ،الترامة ال
تستجدى ،وال لتتسول ،الترامة ال تعطى ل متسوّ لين..
11

” رافعا شرررعار اإلمام الحسرررين (ع)" ،هيها م ّنا ّ
الذلّة" ،غدا الشررريخ الشرررهيد ،مطالبا بالحقوق في
تافة ميادين الحيا  .اسررررترخص حيات وتل ما يم ك من أجل إعالء ت مة الحق ،متخذا أقوال أئمة
أهل البي "ع" قدو في تل خطو  ،مستحضرا إيثار اإلمام الحسين الشهيد”ع” ،فلتد أن “ال يبالي
بالمو أوقع ع ى المو أم وقع المو ع ي ” ،فش ر ّتل شرروتة في ح ق الس ر طا السررعودية ،التي
جهد في إخماد صرررروت إال أنها فشرررر

حتى بعد اغتيال بحد السرررريف في جريمة عتسرررر وج

الس طة الهمجي في التعامل مع ت مة الحق وصوت .
"دماؤنا رخيصة من أجل الكرامة والقيم"
أبى شررريخ الشرررهداء االسرررتسرررالم والخنوع ،وحمل ع ى عاتق بذور الرسرررالة الحسرررينية وجهد في
تطبيقها ،بخطابا سرررر سررررة ولينة دخ
ليسير بهم في طريق الرف

الق وب والنفو  ،فاجتمع األهالي حول قائدا ومرشرررردا،

لتل أشتال الظ م واالضطهاد.

من الرسالة الدينية وتطبيقها ،إلى الحقوق المدنية والسياسية واالجتماعية ،عرّ الصو الرسالي
في القطيف واألحسرررراء والبحرين ،وارتفع صررررداه مذ عاد الشرررريخ النمر عام  1994إلى المنطقة،
وشرر ّتل انطالقة الح م لتغيير الواقع الظالم ،ودأب ع ى صررنع جيل جديد يحمل وعيا يؤه لتحمل
المسؤولية القادمة ،حيث أس

حوز اإلمام “القائم” (عج) الرسالية في ب د العوامية عام 1422

هـ.
بعد غياب عن الب د  ،قرر سرررماحت إعاد إقامة صرررال الجماعة ،ونادى بضررررور الترتيز ع ى
إقامتها في جميع الفرائ
تراجع إقبال النا

وفي جميع المسررراجد وع ى وج الخصررروص صرررال الصرررب  ،بعد أن

ع يها ،وخ َ بع

المسرررررراجد منها تماما ،وقد سرررررراهم تحريت ذلك في إقبال

شريحة واسعة من المجتمع ع ى صال الجماعة ،وبالذا من فئة الشباب ،وتان يدفع هذا األمر
بقو من خالل تحرت وت مات  ،األمر الذ شرررر ّتل الشرررررار األولى ل صرررردام بين وبين السرررر طة
الحاتمة في العام  ،2003واسررررتدعاه النظام وعمد إلى االعتداء ع ى المصرررر ّىع تذلك أعاد إقامة
صررال الجمعة في عام  1424هـرررررررر بمدينة العوامية ،والتي انقطع عن منطقة القطيف لسررنوا
طوي ة.
مشهدية طوي ة من االختالف والتطوّ ر بث روحها الشيخ الشهيد في المجتمع ،فتان مرجعا وقائدا
وأبا ،وسار ع ى خط محاربة أخطاء ومفاسد العرف االجتماعي والتقاليد البالية والتدين القشر ،
التي من شرررررلنها إعاقة تقدم اإلنسررررران ،خاصرررررة األعراف الخاطئة ،بينها مهور الزوا المرتفعة،
وشررر ّدد ع ى ضررررور تخفيضرررها وتق يل التتاليف الباهظة ل زوا  ،وأقنع البع
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باعتماد بدال من

المهور الغالية مهر السرريد الزهراء (ع) ،من أجل تمتين الشررباب والشررابا وتسررهيل أمورهم في
الزوا .
رح ة الجهاد التي قادها شرريخ الشررهداء ،احتضررن البقيع الغرقد بمظ وميت  ،وألعيد إحياء القضررية
التي غاب وأفلل نجمها عن المنطقة لعقود من الزمن بفعل غطرسة س طا آل سعود والمؤسسة
الوهابية ،وفي العام 2006م ،دوّ ى نداؤه بضرررررور إعاد بناء قبور األئمة األطهار ،التي هلدم
في الثامن من شوّ ال 1344ه ،ومنذ العام 2006م ،ع ى أيد الوهابية.
لم يتتف الشيخ الشهيد بالمطالبة بالت مة بل ّ
نظم مهرجانا فترية وعقائدية وشعبية خدمة ل بقيع،
إال أن السر طا لم تتقبّل مجرد الفتر وحاربتها والحق الشرريخ بتهديدا أمنية ،وصر

إلى حد

االعتقال في حال أقيم المهرجانا  ،ولتن رغم تل المخاطر والمسررررحيا السررر طوية ،برز
عزيمة ال شيخ ال شهيد وا شت ّد إ صرارا ألجل الت شف عن مظ ومية البقيع وزوّ اره ،وع ى امتداد 3
سررررنوا نظم مهرجانا متتابعة إليصررررال واقع الظ م ع ى بقعة من أقد

بقاع األر

 ،ورغما

عن السررررروط األمني الوهابي أقيم المهرجان بعام 1428هـررررررررررر ،بعنوان “قبب ومنائر” ،ووصرررررل
الهدف وأصبح قضية البقيع مط ب تل شيعي في ش ّتى أصقاع العالم.
زئير الكلمة أقوى من أزيز الرصاص
لم يلل سرررررررماحت جهدا في وضرررررررع الحجة ع ى النظام المسرررررررتبد لنيل الحقوق ،فق ّدم في العام
1428هـررررررررر2007/م ،ما عرف بعريضررة العز والترامة إلى الحاتم اإلدار ل منطقة الشرررقية،
اسرررت مها بالنيابة نائب آنذاك ،وشررر ّت

خطو غير مسررربوقة في صرررراحتها وشرررموليتها ،ومطالبها

الجذرية ،أثنى ع يها المط عون والمراقبون ،وعلد نموذجا شجاعا وصريحا وأس وبا يلحتذى في
المطالبة بالحقوق ،ع ى الرغم من أن يعرف سرر فا أن السرر طة لن تولي اهتماما عم يا لها ،إال أن
قدمها ضمن مشروع الساعي لرفع الظ م ونيل الحقوق.
وتما الحاضرررررون لهم نصرررريب من ت مات وثراه الفتر  ،تان ل شررررهداء والمعتق ين والمظ ومين،
مخصررررررصررررررا فترية ومطالبا مسررررررتمر  ،حم تها محاضرررررررات وخطب وت مات في تل محفل
ومناسرربة ،خاصررة تشررييع الشررهداء ،حيث لم يتن مسررتغربا أن يتون في أوائل المشرريعيين تما تان
في الحراك الذ انط ق عام 2011م ،وطالب باإلفرا عن المعتق ين ورفع الظ م عنهم ،صارخا
بت مات بوج الطغمة الحاتمة رفضررررررا لتل أشررررررتال الظ م والطغيان ،وتان شررررررعاره المدوّ
الشهيد التالي” ،إيمانا من بمسير المطالب وثمنها أمام وهابية الس طا .
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“أنا

م شهدية الن ضال وثور الت مة ل صاحب العمامة البي ضاء ،لم ت صغ لها س طا آل سعود التي ال
يخت ف اثنان ع ى خوفها وجبنها أمام صرو العقل والحتمة ،إذ واجه خفافيش ال يل في الظالم
الحالك شررريخ الشرررهداء مرا عد وقاب

دعوات وت مات بمنهج المالحقا األمنية واالعتقاال ،

حيث قاسى الشيخ النمر عذابا السجون المظ مة تما أبناء "القطيف واألحساء".
ولمرا عديد تتالب زبانية اإلرهاب السرررعود ع ى الشررريخ الشرررهيد ليحمل جسرررده الطاهر آثار
الظ م والهجما الغاشرررمة ،حيث أصررريب برصررراصرررة في قدم خالل “االنتفاضرررة األولى” ،عام
1979م ،لتتوالى بعد عودت فصرررررول المشررررراهد األمنية التي أب إال إسرررررتا صرررررو الحق في
المنطقة المحرومة ،فتان االعتقاال سرررررررال السررررررر طة لمواجهة المطالب السررررررر مية والحقوق
المشروعة.
الثائر ع ى الظ م والسرررتون والسرررتو والخنوع والخضررروع ل واقع المرير ،لم ّ
يتلخر عن الميدان
برهة ،بقبضة مرفوعة وصو

صاد تان عمت البيضاء ي مع بريقها في مقدمة الصفوف ،إذ

نسرج العمامة الثائر من خيوطها ثور في زمن الخضروع ل حتام والسرياسرا الظالمة ،وحاول
آل سرررعود إطفاء نور الثور في الثاني من يناير 2016م ،منفذين جريمة نتراء تعت

ببشررراعتها

وج الوهابية القبي  ،بإعدام آية هللا الشرريخ نمر باقر النمر ،ومع ث ة من المعتق ين بسرربب جهادهم
السررر مي ،وافتتح السررر طا عاما بالدم في محاولة لطم
تع م أن جريمتها أشررررع

الحراك والمطالب السررر مية ،ولم تتن

ثور  ،فحيا النمر تؤتد أن أمثال ال يرح ون إال وهم واقفين ،مرفوعي

الهامة والترامة ،طريقهم الحق وانتقالهم ال يتون سوى بالشهاد .
شرررهاد تان هدف الشررريخ النمر األسرررمى وتان دم َشررررار إشرررعال ّ
الثور لي

ع ى أراضررري

"القطيف واألحساء والبحرين والدول اإلسالمية ،إنما ثور في ش ّتى أصقاع العالم".
نعم ،إن شيخ الشهداء أشعل ثور في حيات وفي استشهاده ،وطبّق مقولة اإلمام الخميني الراحل،
"اقت ونا فإن شعبنا سيتون أتثر وعيا" ،نعم ،تان دم الشهيد شرار نور في زمن العتمة والظالم،
فالنمر الذ قدم أسرررررررمى مواقف البطولة واإليمان في مواجهة سررررررر طا الجور ع ى أراضررررررري
الجزير  ،لي عجيبا أن يرتقي شرررهيدا وأن ت ّطخ األيد اآلثمة ل وهابية السرررعودية بدم الطاهر،
الذ ال محال أن سيزيل عروش الطغا .
http://www.mirataljazeera.org/17845
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زينب فرحات
بدايات..
الشررهيد آية هللا الفقي الشرريخ نمر باقر النمر ،ولد في مدينة العواميّة شررمال محافظة القطيف شرررق
الجزير العربية في العام  .1959ينحدر الشرررررهيد النمر من أسرررررر عريقة ينتمي إليها العديد من
رجال الدين والخطباء أمثال آية هللا الشيخ محمد بن ناصر آل نمر.
أنجز الشررررهيد الشرررريخ النمر دراسررررت الثانويّة في القطيف ثم توجّ إلى الجمهورية اإلسررررالمية في
إيران عام  1980لدراسرررة الع وم الدينية الشررررعيّة ال سررريما الفق واألصرررول وما سرررواها فالتحق
بحوز اإلمام القائم (عج) في مدينة طهران حيث لبث هناك  10سررررررنوا ثم توجّ إلى سرررررروريا
ليباشر تع يم الع وم الدينية في الحوز نفسها (اإلمام القائم عج).
سمات ومالمح..
آية هللا النمر الشررهيد النمر لمن ال يعرف جيدا هو حامل لواء الحق في شرر ّتى الميادين ،هو نموذ
العمّة الثائر ضررد فراعنة العصررر المنحدرون من سرراللة بن سررعود الذين اغتصرربوا مناطق شررب
الجزير العربية واحت وا أر

رسول هللا وحتموا البالد والعباد بالنار والحديد.

يلجمع تل من عايش الفقي الشررررررريخ النمر ع ى نظرت الثاقبة في مخت ف الم فا

المعاصرررررررر

وبصرريرت النافذ التي ينبثق منها رؤى تح ي ية عميقة ل واقع واسررتشررراف دقيق ل مسررتقبل عدا عن
عمق إيمان وتو ّت ع ى هللا وتسرر يم التامل ل في ت ّل جوالت وصرروالت ضررد النظام السررعود
وهذا ما جعل من قائدا ورمزا احتضرررررن شرررررعب واعتبره مالذه وأم في الخالص من حيا الذل
والهوان تح الحتم السعود .
مسيرة النضال..
ّ
وحث بها شعب الجزير العربية
الفقي الشهيد النمر هو ذاك الشيخ الذ لم يو ّفر لحظة واحد إال
وبالخصرروص في القطيف واألحسرراء والبحرين ع ى انتزاع حقوقهم المدنية واإلدارية والسررياسررية
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واالقتصرررادية من أيد السررر طا الجائر  ،ودرء الفسررراد بتل أشرررتال  ،تما عمل ع ى نقد منهجي
رصررين لسررائر المفاهيم الوهابية التي ترّ سررها آل سررعود حول الشرريعة والتي تان سررببا أسرراسرريا
لتلجيج الصرراعا المذهبيّة في العالم العربي واإلسرالمي ،أضرف إلى ذلك الضرغط ع ى السر طة
إلعاد إعمار “البقيع الغرقد” الذ دمره السرررررعوديون الوهابيّون في العام  1925ال لشررررريء إنما
بغضا ل نبي وآل .
رغم أنّ السر طا السررعودية عم

تل ما في وسررعها لتشرروي سررمعة الفقي الشررهيد النمر وتحويل

المعرتة مع الى طابع طائفي (سرررني -شررريعي) اال أن سرررماحت تان أتبر من هذ المتائد فاعتاد
في خطابات التوجّ الى فئا الشرررعب تافة والفضررر الدائم لجرائم آل سرررعود ضرررد المواطنين ال
سرررريما السرررر ّنة منهم المعارضررررين ل نظام وذلك في االعتقاال غير المبرّ ر أو المحاتما الظالمة
التي تنتهج سررياسررة تتريّة بامتياز حيال المعارضررين ع ى اختالفهم ،ورغم أن ذلك عرّ ضر مرارا
وتترارا إلى المالحقة واالعتقال لتن وإرهاب آل سررررررعود لتن ذلك لم يدفع ل تراجع أو النتوص
عن مواص درب التفا ضد مفاسد الحتم السعود وانتهاتات .
درب المعاناة..
تاريخ الشهيد الشيخ النمر حافل بالنضاال السياسية الس مية ضد طغيان آل سعود منذ عشرا
السرررنوا  ،فهو لم يطفو فجل ع ى السرررط تلبطال السررراعة المع ّدون سرررابقا ،إن مقاوم ع ى النحوّ
الرسرررررراليّ والعم يّ ل تب يغ وال ّنهضررررررة وهذا ما عرّ ضرررررر الى اعتقاال متعدد ومتتالية ع ى أثر
أنشررطت المتواص ر ة والمتصرراعد ومنها :اقامة صررال الجماعة في العوامية ،والمداومة ع ى إلقاء
خطب الجمعة ،وإعداد المهرجانا إلعاد إعمار البقيع ،وقد حرص الشرررررررهيد النمر في خطابات
ع ى تصرررررررويب المطالب وتجذيرها وهي انهاء حرتة االحتتار الديني والسرررررررياسررررررري في البالد،
محاربة الفسرراد االجتماعي والسررياسرري ،وإنهاء االسررتحواذ االقتصرراد واسررتنزاف ثروا البالد.
ونعر

ع ى سبيل المثال ال الحصر بع

االعتقاال التي تعرّ

لها الفقي الشهيد النمر ع ى

أيد جالوز آل سعود:
في عام  :2003اع لتقل الشهيد النمر بعد إقامة صال الجمعة في (ساحة تربالء) ،وقد ط ب من
القوى األمنية باإلضررررافة الى ترك إقامة صررررال الجمعة والبرامج المخت فة ،إزالة البناء الذ تقام
في الصال في ساحة تربالء ليط ق سراح .
في عام  : 2005استدعي من أجل إلغاء مهرجان( :البقيع الخطو األولى لبنائ ).
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في عام  :2006اع لت قل سرررررررماحت عند عودت من البحرين بعد مشرررررررارتت في (مؤتمر القرآن
التريم) ،وقد اسررتمرّ اعتقال الشرريخ قرابة األسرربوع ،فخرج مظاهر غاضرربة في مدينة العوامية
عجّ

بخروج .

في عام  :2008اع لتقل الشرررريخ النمر بسرررربب إلقائ الخطب والدرو

الدينية وخصرررروصررررا خطب

الجمعة.
في عام  : 2009اسرررتدع السررر طا السرررعودية الشررريخ النمر بتهمة مطالبت بحق تقرير المصرررير
ل شرريعة في القطيف واألحسرراء وت ويح باالنفصررال عن “السررعودية” وذلك بمسرراعد دول خارجية
والحقيقة هي أن الشرريخ صرررّ في عام  2009بدعم حق المواطنين بط ب “المسرراعد الخارجية”
دفاعا عن النف

خالل الصراع مع الحتومة لتن لي

ع ى مستوى “الدول”.

لقاء الشهادة..
في عررام  2012تعرّ

الفقير النمر لالعتقررال بتهمررة إثررار النعرا

الطررائفيررة والتحري

عى

االحتجاجا والدعو إلى العنف ،وقد تم اعتقال بطريقة وح شيّة من قبل قوا المهما الخا صة
السعودية إذ فتح األخير ع ي النار مباشر عن قرب ألصيب إثرها بلربع رصاصا في فخذه
األيمن -اسررررتقر في جسررررده لفتر طوي ة ،-وجرى اختطاف من موقع الجريمة الى المسررررتشررررفى
العسررررتر في الظهران ،ثم نقل الحقا إلى مسررررتشررررفى قوى األمن بالريا

ثم إلى سررررجن الحائر

سيء الصي .
وأمعن السرررر طا السررررعودية في تعذيب الشرررريخ النمر فحرمت من العال الالزم رغم إصررررابت
البالغة التي تان تسررربب ل آالما مبرحة ما أفقده القدر ع ى السرررير بإ ّتزان نتيجة االهمال ّ
الطبي
وطول الفتر التي اسررتقر بها الرصرراصررا في جسررده المبارك ،ما أحوج لالسررتعانة بالترسرري
المتحرك أثناء نق من السجن إلى قاعا المحاتم السعودية.
بعد اعتقال جر

محاتمت شرررررررت يا عبر  13ج سررررررررة ،افتقد

إلى أرتان المحاتما

العاد لة

والقانونية .فغالبا تان تعقد ج سا المحاتمة دون إعالم الشيخ النمر أو محامي الدفاع عن  ،تما
لم توفر الس طا السعودية وبع م القضا األقالم واألوراق الالزمة لتمتين الشهيد النمر من تتابة
ردروده ودفوعات  ،وحين تم توفيره تان ذلك لوق ضررررررريق ومحدود غير تافي لتجهيز مذتر
الدفاع التي تولى الشرررخ تتابتها بنفسررر  .وظ ّ هذه المماطال مسرررتمر حتى تمتن الفقي الشررريخ
النمر من تقديم رده في الدفاع عن نفسررررررر والتلتيد ع ى مبادئ من خالل تتابة بيان تجاوز المئة
صفحة .
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وسرعان ما لجل القضاء السعود غير المستقل والخاضع لتوجيها األمراء السعوديين النافذين
وال سرررريما وزير الداخ ية السررررابق محمد بن نايف إلى إدانة الفي الشرررريخ النمر من دون تقديم أية
المتخصررررررصررررررة
أدلة .وفي الج سررررررة  13بتاريخ  2014-10-15التي عقد بالمحتمة الجزائية
ّ
بالريا

أصدر القضاء السعود حتم اإلعدام بحق الفقي الشيخ النمر  .بعد مرور سنة وبضعة

أشرررررررهر من صررررررردور حتم اإلعدام ،بحق الشررررررريخ النمر في  2يناير تانون الثاني  2016أقدم
السرررررر طا السررررررعودية ع ى إعدام آية هللا الفقي الشرررررريخ نمر باقر النمر و 3من رفاق الشررررررباب
المشررارتين في الحراك الثور بالقطيف بعد أن لفق لهم النظام السررعود “تهمة اإلرهاب” وز ّ
بهم مع  43آخرين أغ بهم من المنتمين لتنظيم القاعد .
ومع انتشررار خبر اعدام آية هللا النمر اجتاح العالم االسررالمي والغربي موجة غذب عارمة ضررد
جريمة النظام السررعود  ،وصرردر بيانا اإلدانة واالسررتنتار بشررتل واسررع من تبرى الفعاليا
والمرجعيا الدينية وال سيا سية حول العالم .وعمد ال س طا ال سعودية إلى تغييب جثمان الفقي
الشرررررررهيد النمر ورفاق الثالثة عبر دفنهم في متان مجهول ،وال تزال ترف

تسررررررر يم الجثامين

الطاهر إلى ذويهم أو التشف عن متان دفنهم.
اغتيال الصوت الحر..
لقد اع لتقل آية هللا نمر النمر وألدين باإلرهاب ثم لز ّ في سجون الطغيان ال سعود متتبّدا العذاب
ّ
جثت رغم أن لم يحدث مر واحد أن سرررراد الشررررغب في
النفسرررري والجسررررد ثم أعدم وألسررررر
المظاهرا الشرررعبية التي شرررارك فيها الشررريخ النمر أو التي دعا أيدها ودعمها ،ولم يتطرق يوما
الى شخصنة القضية أو تطويقها بإطار طائفي معين خالل خطابات الدينية-السياسية وهذا ما تان
يؤتد ع ي دائما ،حيث يقول“ :إنّ زئير الت مة أقوى في مواجهة أزيز الرصاص”.
وقد عمل جاهدا ع ى نتران تل ما تحاول السرررر طا السررررعودية اتهام ب لي

ألجل نفسرررر إنما

إعالء لت مة الحق التي صرردع بها جماهير القطيف واألحسرراء وإزهاقا لباطل وافتراءا النظام
السعود  ،مؤتدا ان الس طة السعودية تريد استخدام الس ّنة تدروع بشريّة لمجابهة الشيعة بشتل
مباشر حتى يحرفون وعي الشعب واهتمامات عن القضايا الع يا والمصيرية.
وفي إطار دعوات الس ر ميّة قال سررماحت “ :عندما نرى شررخصررا يحمل السررال سررنقول ل علد إلى
المنزل نحن لسررنا بحاجة إليك” ،وهذا يقينا من أن العنف لي

سرربيال لتحقيق المطالب .ومن يط ّع

جيدا ع ى آلية المحاتما الثالثة عشرررررررر التي مرّ بها آية هللا الشررررررريخ النمر يدرك جيدا أن األمر
أقرب إلى الهراء القضرررررررائي من إلى محاتمة حقيقية ،حتى أن تل االتهاما التي ول جّ ه ضرررررررد
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سماحت من قبل االدعاء العام ووزار الداخ ية أو القضاء السعود لم تحمل أ منها دليال واحدا
يثب صررحّ تها ،وقد أوض ر الفقي الشررهيد النمر ذلك بعد مرور حوالي سررنة ونصررف ع ى اعتقال
في المحاتمة السرررابعة بعد ما تسررر ّن ل الفرصرررة ل مر األولى ل دفاع عن نفسررر حيث ملن بضرررع
سررررررراعا فقط لتدوين ما لدي واسرررررررتفا

فيها بالحجج والبراهين ،وقد جرى حزمها حديثا ع ى

شات ة تتاب حمل اسم “مرافعة الترامة” وت ّم ترجمت الى العديد من ال غا في العالم.
لو نظرنا إلى األمر بعمق ،سررررنجد أن مشررررت ة النظام السررررعود ليسرررر مع آية هللا الشرررريخ النمر
وليسررر مع أمثال الذين لقوا مصررررعهم ع ى أيد سررر طا الجور السرررعودية طوال تاريخها أو
الذين سررريقعون يوما ما في شرررباك آل سرررعود اثر مظاهر سررر مية ،أو مقال صرررحفي ،أو قصررريد
شرررعرية ،أو منشرررور ع ى مواقع التواصرررل االجتماعي ،أو عقب أ طريقة أخرى لممارسرررة حق
طبيعي أل مواطن في العالم وهو “حق التعبير عن الرأ ” واالعترا

الس ر مي ع ى سررياسررا

النظام وهو حق ملصررررررران دوليا ،لتن ممارسرررررررة ذلك في مم تة االرهاب السرررررررعودية تفيل بإلقاء
االنسرران في غياهب السررجون ومواجهة المصررير المجهول! انما المشررت ة الح ّقة تتمن مع “اآلخر”
الذ يعار

“فسررراد” مم تة الرمال ،انها تحتم بالترهيب والترغيب وال تريد مواطنا واعيا حرا

تريما يعار

سررررياسرررراتها ،وع ي فإن تل من يقف في وج مم تة االرهاب السررررعود الغارقة

بدماء الشعوب العربيّة واالسالمية منذ نشوئها العام  .1913مشت ة آل سعود اليوم انهم يتشبثون
ّ
مهتز القوام يتزلزل أمام ت مة الحق التي يخشررراها ذو العروش المبنية ع ى دماء وجماجم
بحتم
الشررعوب ..عروش بني فوق أرا

مغتصرربة من س ر ّتانها األص ر يين في الحجاز وشررب الجزير

العربية بقوّ السيف .شلن شلن اإلمبراطوريا التي تف ّتت واندثر مع الزمن ألنها بلني

ضد

إراد الشعوب وع ى خالف مصالهم.
مستقبل القطيف بعد استشهاد الفقيه النمر
لم يع َهد التاريخ انتفاضرررة شرررعبية مح ّقة جرى إخمادها بالقوّ فللخمد وتناثر بالتامل مع ريا
والتعسررررف مع المواطنين إذ تلتي النتائج
الزمن ،إن وقود أصررررغر معارضررررة في العالم هو القمع
ّ
بعت

هوى الحاتم الجشع.

إن اسررررتمرار آل سررررعود أسررررر ونظاما ل في السرررر طة والحتم فوق مناطق الحجاز وشررررب الجزير
العربية ما هو إال عود في الزمن إلى القرنين  12و 13حيث اشرررررررت ّد

أذرعة المغول وعاثوا

فسرررادا في الشررررق األوسرررط ال سررريما العالم اإلسرررالمي ع ى وج الخصررروص .ان الحتم المغوليّ
التتار ّ الذ يترقب الثور في تل لحظة ألن مولود غير شررررررررعي لزوا صرررررررهيوني قبي بين
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اليهود والمتطرفين ،الذ يسررروده الحتم الديتتاتور المسرررتبد ويسرررتم ّد هراءه من أفتار ابن تيمية
والوهابيّة القائمين ع ى تتفير اآلخر مهما تان.
هتذا يتصررررروّ ر (آل سرررررعود) أنهم شرررررعب هللا المختار وأن األر
الحجاز والجزير العربية “الحرّ ” و”الواعي” بغ
وراف

خ ق ألج هم ،لذا فإن شرررررعب

النظر عن طوائف هو غير موال ل سررررررر طة

لتل أشرررررتال اإلرهاب السرررررعود سرررررواء في الخار أو في الداخل ،فهو يرف

سررياسررا القمع وت ّم األفواه باتجاه المواطنين ،اإلعدام السررياسرري المرفو

اعتماد

شرررعا وقانونا ،هدم

المنازل والتضرررررييق ع ى المواطنين المعارضرررررين ل سررررر طة ،التمييز الواضررررر في توزيع الثرو
والتفاو االقتصرررررراد واالجتماعي بين الطوائف والمناطق ،واألهم من تل ذلك هو االسررررررتئثار
بإدار شررؤون الحرمين الشررريفين وإثار الدمار والتخريب في الحرم المقد

وتغيير معالم اآلثار

النبوية.
تذلك فإن سررررعي السرررر طا السررررعودية إلى حشررررد المراوغين من خالل اسررررتقطاب وشررررراء ذمم
إعالميين وقضا وع ماء البالط الذين يسيرون ضد تيار الحقيقة (شفاهم هللا وهداهم) وغيرها من
التصرفا الغوغائيّة ،التي ال تعبّر إال عن فقدان الشرعيّة في حتم الرعيّة ،وع ي فإن آل سعود
اليوم يواجهون طوفانا شعبيا متعاظما إثر توعية دينية سياسيّة ترّ سها الشهيد آية هللا الشيخ النمر
المضرررطهدين والمحرومين ،وأولئك المقاومين والثوار والنشرررطاء الذين ز ّ بهم زبانية
في أذهان
ّ
آل سعود في غياهب الزنازين وأقبية السجون..
لقد عمل الشررهيد آية هللا النمر ع ى صررناعة الوعي الراسررخ والجذر عبر تربية رسررالية شررعبية
اسرتدام لعقود متواصر ة من الزمن ،فإذا تان آل سرعود قد اغتالوا الفقي المجاهد النمر جسرديا
فإن أفتاره ومبادئ ومنهج وتلثيره وآثاره غير قاب ة لالغتيال أو المصرررررررادر  ،إنما هي عالقة
وثابتة في نفو

األحرار والمناضرر ين ..راسررخة بت مة الحق في وج السرر طان الجائر فهي خير

من الصم وواجب ديني وإنساني إلى يوم القيامة.
الطريق طويل ،ومثقل بالتضررررحيا حتى اإلطاحة بعائ ة حاتمة مسررررتبد بدأ نهايتها تتب ور بعد
نحو مئرررة عرررام في سررررررررر ّد الحتم و مرررا برررا

مفرو منررر هو أنّ “ال سرررررررعود الى زوال!”

مرآ الجزير http://www.mirataljazeera.org/17843
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احملامي طه احلاجي
مشهد من الذاتر  ،بل مشاهد متترر لـررررررر”زئير ت ما ” تصد ل بتل عنفوان ع ى المنابر ووسط
الحشود بين المناصرين ،ما زال عالقة في األذهان وما زال صداها يدو بين الجدران التي لم
تعد موجود  ،فقد هشمتها معاول االجتيا الوحشي،،،
تحول ت ك الت ما ل شعارا ات سع مدى انت شارها ع ى امتداد المدى وم ساحة األفق ربما يتون
ذلك طبيعيا مع تلثير الثورا وقتها ،ول حشرررود أيضرررا تلثير وقد يقال شرررعارا شرررعبوية ،لتن أن
تسرررررمع ذا الت ما وبنف

القو والنظر والحرتة في الضرررررفة األخرى الممت ئة حقدا وقسررررراو

ي قيها في وج الجالد وهو مقيد في سرررررررير تحتوشرررررر الزبانية وجراح لم ت تئم بعد ،ي قيها ع ى
مسامع محقق وجالد ال يحمل األوراق واألحبار بل يحمل األشفار والسيوف المتعطشة ل دماء.
ثم عاد ال شيخ ،شيخ ت مة الحق في وج ال س طان الجائر ،يؤتد مواقف و شعارات وت شبث بمبادئ
في قاعة الم حمة أمام قا

ال يحتم بالحق وال يفصرررررل إال بين الرأ

والجسرررررد ،أ ترامة ،أ

شررموخ ،وأ إيمان امتز بشررجاعة اسررتثنائية عانق اإليثار والتضررحية لتتشررتل ع ى هيئة رجل
صرررررررادق مخ ص ناضرررررررل من أجل مبادئ الى آخر لحظة في حيات  ..زاهد في الدنيا وما بها إالَّ
ترامت التي ظفر بها وما هان وال استهان!
هي قصررة أسررطور مناضررل عالمي .من الظ م اختزالها في طائفة أو منطقة ..وهنا يلتي الرد لمن
تان يراها شعارا شعبوية.
النمر ..كفاح من أجل الكرامة والحرية
رغم االعتقال الدامي وجرا الرصاصا الغادر وآالم التعذيب والحرمان من العال والحاجا
األساسية ،استمر عنفوان الشيخ النمر في تحدى س طا الريا
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وإصراره ع ى مواقف وأقوال

وآرائ التي تضررررررمنتها خطب ومحاضرررررررات  ..لم تضررررررعف جرأت في رف

إمالءا السرررررر طة

واسرررررررتبدادها ولم لترهب غرف التحقيق وال صرررررررولجان المحاتم الهزلية ..فهل بعد هذا ت ّ يمتن
القول بلن اعدام تان إجراء قانونيا حسرررررب االجراءا المتبعة والمعتاد في مم تة القمع أم انها
تصفية سياسية؟
لنسرررتعر

باختصرررار بع

ما دار قبل اعتقال الشررريخ وأثناء االعتقال وبعده ،وتذلك قبل وأثناء

وبعد المحاتمة ونتتبع اإلجراءا لنترك الحقائق لتع ن اإلجابة.
لي

هنا مجال السررتعرا

تاريخي لمواقف وآراء الشرريخ منذ عودت من المهجر واسررتقراره في

العوامية ولتن لضررررررررور الموضررررررروع البد أن لنعرّ ع ى بع

األحداث البارز  ،فلعمال تدل

بوضو بلن صاحب رؤية واسعة وحرات لم يتن محصورا في النزول إلى الشارع والمعارضة
فقط.
الشيخ الشهيد النمر تان شع ة من النشاط يعمل بعيدا عن األضواء بجهد وإخالص ،فصنع ثور
ث قاف ية اجت ماع ية دين ية حقوق ية وحتى اقتصرررررررراد ية عبر م حارب ت لبع

ال عادا

المورو ثة بال

مجام ة ،فعمل ع ى تحويل المسررجد إلى منار ل وعي و أيقونة ل حرتة الفترية وسررعى إلى تفعيل
دور “الشرررربائب” وإصرررردار المجال والنشررررريا التوعوية المطبوعة وتذلك المواقع اإللتترونية
التي احتضررررررن األجيال الناشررررررئة وشررررررجعتهم ع ى القراء  ..تما أسرررررر

حم ة ل حج “المخف

التتاليف” وأرسررى بذر مشرراريع الزوا الميّسررر “مهر الزهراء” وشريّد صررر “حوز القائم” في
العوامية المدرسرررة الدينية التي احتضرررن الشررربان والفتيا وصرررنع جيال واعيا هادفا عامال من
أجل الدين والمجتمع وخدمة اإلنسررران ..ولي

انتهاء بدوره البارز في الميدان الحقوقي والمعترك

السرررررياسررررري الذ ترجم أهداف “عريضرررررة الترامة” وصررررروال إلى إحياء “مهرجان يوم البقيع”
وإصرار الشيخ ع ى إقامت سنة بعد أخرى ،رل غم تل المضايقا والتهديدا واألذى واالعتقاال
والتنتيل ،وتذلك إصراره ع ى إحياء “يوم القد ”.
وال يمتن أن نغفل عن أحداث البقيع في العام  2009والدور البارز الذ مارس الشيخ النمر من
خالل موقف القو والمتميز الذ دفع ب ليتصرردر نشرررا األخبار وصررفحا الصررحف اإلق يمية
والعالمية بعد موقف القو والصرررررري والمباشرررررر ..فمنذ ت ك ال حظة تخطى اسرررررم الشررررريخ النمر
محيط المح ي ليلخذ متانت في معادلة الصرررراع االق يمي ضرررد سررريطر الوهابية المتشررردد ع ى
األماتن المقدسة في متة والمدينة.
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فشل إعالمي في تشويه شخصية النمر
وتتسررارع األحداث بعدها وصرروال إلى بداية االحداث في عام  2011لتبرز مواقف الشررهيد النمر
اتجاه ثور البحرين والمعتق ين المنسرررريين ومطالب األسرررراسررررية في عريضررررة الترامة ،ومواجهة
الس ر طا السررعودية حراك الشررارع بالرصرراص والمدرعا حتى سررال الدماء وتسرراقط الشررهداء
األوائل ،وخرو الشررريخ الشرررهيد لتشرررييعهم والصرررال ع يهم ،وأيضرررا إعالن الفر بمو وزير
الداخ ية نايف بن عبدالعزيز ،وغيرها من المواقف التي لم تعتد الحتومة السررعودية ع ى سررماعها
من عقر الدار.
8يوليو  2012اع لتقل الشرررريخ نمر النمر بعد مطاردت في العوامية واطالق الرصرررراص ع ي بعد
اعتقال وبعدما أصررررب تح سرررريطر جنود قوا المهما الخاصررررة السررررعودية ،وتم تصررررويره
مضرررجا بدمائ ونشررر عناصررر الداخ ية الصررور مصررحوبة بت ما طائفية واسررتفزازية تعمد
اإلساء البالغة ل شيخ الشهيد..
هذا ت ّ لم يتن عبثا ولم يتن تصرررفا فرديا بل هي رسررائل مضررمونها واضرر وصررري  ،وتذلك
تهيئة ل محاتمة والتضرر يل ل رأ العام المح ي والدولي الذ تولت الحقا صررحف النظام وطوابير
وزار الداخ ية وجيشررررررها اإللتتروني ،الذين عم وا ع ى اتهام الشرررررريخ بإطالق الرصرررررراص ع ى
عناصر الداخ ية الذين طاردوه رغم أن ضحية لهذا الرصاص.
لتنهم عم وا بالتدريج وعبر ضغط آلتهم اإلعالمية الضخمة التي استنفر تل قواها إلقناع العالم
بلن الشرريخ تان مؤيدا وداعما ل عنف ،وقد اسررتغرق منهم ذلك التثير من الجهد اإلعالمي المباشررر
والغير مباشرررر إال أنهم في النهاية باءوا بالفشرررل تما في البداية ف م يصررردق روايتهم أحد غيرهم،
ورف

العالم ت ّ هذه الروايا الهزي ة ،ولم يلتذب الحقائق التي برز من خالل تاريخ الشررررريخ

ال شهيد وم سيرت ون شاط وم شاريع وخطب  ..فقد ا ستنتر أبرز دول العالم إعدام ال شيخ النمر
ونشررر اإلعالم العالمي حقائق لتفند مزاعم السرر طا السررعودية واإلعالم المح ي وأصرردر أبرز
المنظما الدولية بيانا تنديد تمنظمة العفو الدولية وهيومن رايت

ووتش ال تان اعتبرتا الشرريخ

النمر أحد أبرز الرموز الحقوقية المناض ة في الخ يج.
ف م يلصررررررردق أحد من العالم أتاذيبهم المفضررررررروحة رغم ما ب غ إعالمهم من التذب والتضررررررر يل
والتدلي  ،بل لم يستطيعوا هم أنفسهم توجي تهمة حمل السال أو دعم العنف أو الدعو إلي ضد
الشرريخ النمر ،ولم ولن ترى ت مة في أوراقهم الرسررمية وال في الحتم الصررادر ضررد الشرريخ الذ
نص ع ى إعدام ت مة تتهم الشرررررريخ بحمل السررررررال او تدين بها ألنهم يع موا أنها تذبة سررررررخيفة
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ومفضرررروحة ،لتنهم أوعزوا لإلعالم مهمة التذب والتضرررر يل واقناع المجتمع والعالم بهذا التذبة،
وهو ما فش وا في فشال ذريعا ع ى المستوى العالمي ولم يصدقهم أحد ع ى المستوى المح ي إال
”!

من تان مشحونا طائفيا ويعيش “فوبيا الرواف
محاكمة هزلية
محاتمة الشرررريخ النمر تان مسرررررحية هزلية رف

الشرررريخ أن يتون ممثال فيها وان تان تحمل

اسررم  .منذ البداية وضررع قضررا المحتمة القيود ع ى الشرريخ لعدم تمتين من الدفاع عن نفس ر هو
شرررخصررريا أو عبر محامي  ،فتان ال يلعطى الوق التافي تار  ،ويمنع من األقالم تار أخرى ،ولم
تقف المحتمة موقف الحياد بين المدعي العام والشريخ النمر ،فتان تسرتجيب لتل ط با المدعي
وتلخذ أقوال تمس ر ما ثابتة ،في حين انها لم تتعامل بداية مع دفوع الشرريخ ورفض ر االسررتجابة
لط بات .
الشررريخ الشرررهيد النمر تان واضرررحا وصرررريحا في مرافعت “مرافعة الترامة” تما تان تذلك ع ى
منبره ولي

لدي شرريء يخفي أو ينتره لم يتعذر ع ى ما صرردر من ولم يتنازل عن مواقف ولي

في االتهاما الموجهة ضرررده تهمة قتل أو تشرررجيع ع ى العنف وال يوجد ما يبرر صررردور الحتم
بقت  ،ولتنها تان تصفية سياسية بامتياز ،ولم تتن محاتمة عادلة وال حتى محاتمة غير عادلة،
ألن ال يمتن وصف ت ك المسرحية بالمحاتمة في تل األحوال.
وفي ختام أسطور الترامة نال الشيخ النمر ما أراد وعانق معشوقت الشهاد بعد أن ب ّغ رسالت
وحافظ ع ى ترامت  ،فرحل مرفوع الرأ

وتلن يردد أبيا المتنبي:

عش َعزيزا أَو لم وأَن َتري لم
بين َطعن القنا وخفق البنود
َفاط ب الع َّز في َ
لظى ودَ ع الذ
تان في جنان الخ ود
َّل ولَو َ
يلقتل العاج لز الج َبانل وقد َيع
ل
جز َعن قطع بلخ لنق المولود
ال بقومي َشرف ل بل َشرفوا بي
وبنفسي َف َخر ل ال بجدود
وما ماضي الشباب بمسترد
وال َيوم يملر بمستعاد
متى ما ازدد ل من َبعد التناهي
وقع انتقاصي في ازدياد
فقد َ
مرآ الجزير http://www.mirataljazeera.org/17835
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زينب فرحات
سررراهم آية هللا النمر في إشرررعال مسرررير وعي وإدراك المرأ لدورها ومسرررؤولياتها فلصررربح إلى
جانب م سؤولياتها في منزلها ومع شريك حياتها وأ سرتها حا ضر وم ساهمة بفعالية في صياغة
الحيا العامة ل مجتمع ،وهتذا وجدناها تتتب وتخطب وتدير وتدرّ

في المعاهد والحوزا

الدينية وفي الحسينيا والمساجد ..قبل أن تنط ق إلى الشوارع والميادين ثائر إلى جانب الرجل
ترف

ممارسرررا السررر طة السرررعودية وتدين سرررياسرررا الحتام الفاسررردين ،فتواجد في صررر ب

المواجها السياسية والميدانية ضد النظام السعود المستبد تتتب وتنشر وتخطب لتصل ت ماتها
إلى العالم بلسره.
في عصررررررر تراوح في حقوق المرأ بين االنحبا

التام والقمع الشررررررامل لتينونة المرأ وإلغاء

دورها الرسرررالي في الحيا وبين االندفاع األعمى نحو قيم أجنبيّة عن التربيّة اإلسرررالميّة ،صرررد
صو الشيخ المقاوم نمر النمر ليرسّخ مفهوما آخرا لم تعهده المرأ في المجتمع التق يد المنغ ق
ذ الثقافة الذتورية وال في المجتمع اإلنفتاحي الفاقد ل ضرررررروابط االسررررررالمية والحدود األخالقية،
فجاء ال شهيد النمر لير سخ في المجتمع مفهوم حرية المرأ القائم ع ى ال شريعة اإل سالميّة بتل ما
تحم من نظم وأحتام وعقائد قيّمة.
عمل الشررررريخ نمر النمر جاهدا منذ انطالقت األولى ع ى إعداد برامج خاصرررررة لتفعيل دور المرأ
المسرر مة ال سرريما في منطقة العوامية شرررق الجزير العربية .فبدأ ببث الرؤى التغييرية واألفتار
التلصررررررري ية إلزاحة قيود األعراف والعادا

التي تان

تتبل المرأ وتعيق حرتتها في الحيا

االجتماعية العامة ..فلخذ ي قي الخطب والمحاضرا ويتتب المقاال التي تتف

بإعاد صياغة

الذهنية العامة وتصرررررحي المفاهيم المغ وطة اتجاه دور المرأ المسررررر مة ومسرررررؤولياتها في البي
والمجتمع.
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وترران لهررذه الخطررابررا

أثرهررا الب يغ في تعزيز دور المرأ في المجتمع إذ آمن ر

برسرررررررررالتهررا

والسرررررررمو..
ّ
وطموحاتها وقدراتها فراح تتجاوز العوائق المجتمعيّة تتسررررررر ّق ارتفاعا نحو الع وّ
وهتذا وضرررع الشرررهيد النمر ال بنة األولى لصرررناعة وبناء التيار النسرررائي المؤمن الرسرررالي الفاعل
والمؤثر في الحيا العامة.
صص ق سما خا صا ل ن ساء إلتاحة الفر صة أمامهن
لقد تان سماحة الفقي ال شيخ النمر أول َمن خ ّ
ل مشرررررارتة في صرررررالتي الجمعة والجماعة ،تما دعمهنّ إلقامة الندوا واالحتفاال والتجمّعا
الثقافية-السياسية فتواجد المرأ الم تزمة في مخت ف الميادين التي تساهم في تغذية عق ها برؤى
رساليّة س يمة.
ّ
حث الفق ي النمر المرأ ع ى ال تدبّر في آ يا
هذا و قد

القرآن التريم وال تل مّ ل في روا يا

أ هل

البي (ع) وقراء مخت ف التتب اإلسرررررالمية واالسرررررتماع ل محاضررررررا الدينية بهدف تعزيز بناء
شخصيّة نسائية مستق ّة عارفة بدينها متبصر بشؤون الحيا .
ّ
وحث المرأ
وقد رتز سررررماحة الفقي الشررررهيد النمر عبر خطب ومحاضرررررات وبحوث ع ى دعو
المسر مة لالقتداء بنسرراء أهل البي (ع) حيال تل جوانب ومتط با الحيا  ،وذلك عبر اسررتحضررار
سررير نسرراء أهل البي (ع) ال سرريما السرريد فاطمة الزهراء والسرريد زينب ع يهما السررالم ال واتي
ّ
يمث ن نموذجا مثاليّا لصرررررور المرأ الحضررررراريّة بتل ما يتر ّتب ع يها من مسرررررؤوليا اجتماعية
وسياسية وما تتح ى ب من خصوص ّية وتبجيل.
تما أتا ال شهيد ال شيخ النمر الفرص وفت الباب أمام المرأ ل م شارتة والم ساهمة في الحوارا
الثقافية الهادفة والمشررارتة في الندوا واالجتماعا السررياسررية سررواء عبر تنظيم وإقامة البرامج
المخصررررصررررة ل نسرررراء ،أو إتاحة المجال أمامهن ل مشررررارتة والحضررررور المباشررررر في المسرررراجد
والحسينيا والحقا عبر المساهما التتابية في المواقع الحوارية والثقافية اإللتترونية.
خصرررها بها الدين اإلسرررالمي تمربية
أراد الشرررهيد النمر من المرأ أن تتبوأ متانتها الطبيعية التي
ّ
أجيال وعنصرررررررر منتج وفعال ومؤثر إلى جانب الرجل في صرررررررياغة الحيا العامة في المجتمع
اإلسررالمي ..ولذلك أزا تل القيود والعراقيل من طريق تتوين شررخصررية المرأ المؤمنة الواعية
والمسؤولة التي تنه

بلدوارها وواجباتها الرسالية التي ت فها بها هللا سبحان وتعالى.

ولقد سرررررررراهم آية هللا النمر عبر ت ك البرامج بإشرررررررعال مسرررررررير وعي وإدراك المرأ لدورها
ومسررؤولياتها فلصرربح إلى جانب مسررؤولياتها في منزلها ومع شررريك حياتها وأسرررتها حاضررر
ومسررررررراهمة بفعالية في صرررررررياغة الحيا العامة ل مجتمع ،وهتذا وجدناها تتتب وتخطب وتدير
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وتدرّ

في المعاهد والحوزا الدينية وفي الحسررينيا والمسرراجد ..قبل أن تنط ق إلى الشرروارع

والميادين ثائر إلى جانب الرجل ترف

ممارسررا السرر طة السررعودية وتدين سررياسررا حتامها

الفاسدين ،فتواجد في ص ب المواجها السياسية والميدانية ضد النظام السعود المستبد تتتب
وتنشر وتخطب لتصل ت ماتها إلى العالم بلسره.
وحين أقدم النظام السرررررعود ع ى اسرررررتهداف المتظاهرين بالرصررررراص فسرررررقط منهم الشرررررهداء
والجرحى ،انبر النسرراء الالتي تت مذن تح منبر الشررهيد النمر يسررندن شررباب انتفاضررة الترامة
بتوفير العال ومست زمات  ،ثم حين تطور وسائل البطش والمطارد ساهم النساء الرساليا
بدورهن في توفير الملوى والدعم ال وجسرررررتي بإمداد المتظاهرين بالغذاء والمسررررراهمة في تجهيز
لوازم التظاهرا من تصاميم وطباعة اليافطا والبنرا … الخ.
وإلى جانب الدور السررياسرري والثقافي شررجّ ع الشررهيد الشرريخ النمر المرأ ع ى ب و درجة ع يا من
التفاء الع ميّة أ أن تتن رائد في مخت ف مجاال الحيا ال سررررررريما الطب ،إذ ال يتوقف األمر
ع ى معالجة النا

بل الغوص في غمار األبحاث الطبيّة واتتشررررررراف عالجا

جديد لألمرا

المستعصيّة .أما في مجال الع وم الدينية فقد أ ّتد سماحت ع ى إمتانية ب وغها درجة الفقاهة.
تما توج آية هللا الشررهيد النمر إلى تحصررين مجتمع النسرراء من اآلفا والمنزلقا فلغدق ع يهنّ
بالنصرررررررائ الحتيمة تي ال يتنّ لقمة سرررررررائغة في أفواه أعداء اإلسرررررررالم وذئاب المجتمعا ممن
يسرررررررتزلهم الشرررررررياطين وتغريهم النف

األمّار بالسررررررروء ،فلتد ع ى أهمية تعزيز الوازع الديني

لتحصرررررررين األنف  ،انطالقا من إيمان المط ق بطبيعة المرأ التي تميل نحو السرررررررموّ الروحي
واألخالقي.
نعم ..لقد آمن الفقي الشررررهيد النمر بلهمية دور المرأ لي

في بناء األسررررر المؤمنة فحسررررب إنما

ببناء المجتمع الرسرررالي ،بل بصرررناعة األمّة المسررر مة الحضرررارية .وهتذا أسررر
غر

بذور التزتية والتهذيب والتع يم عوامل النهو

ألدوارها ومتط ّبا عصرها.

مرآ الجزير http://www.mirataljazeera.org/17889
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منذ البدء وعبر

بواقع المرأ المسررررر مة ،الواعية والعارفة

مالك السعيد
عاش الشررهيد الشرريخ النمر حيا بسرريطة زاهدا أمام مادياتها وقبال ذلك تان شررديدا وشررجاعا عندما
يتع ق األمر بالمبادئ والقيم .فتان يقول ت مة الحق عندما يسرررت االخرون ،يقولها وإن تان ذلك
سببا في وقوع األذى ع ي ،،،
تل ما تبناه الشررهيد النمر من مواقف وآراء سررياسررية تان نابعا من منط ق القيم والمبادئ وتان
تشررتل الميزان األول ل شررهيد والتي يعر

ع يها تل القضررايا ليتم تشررخصرريها وتقييمها .وبالرغم

من آرائ الوسطية تجاه المعتق ين من مخت ف الطوائف إال أن الحتومة السعودية اتهمت بالطائفية
ناتر حقيقة مواقف المبدئية .مع أن الشهيد تان واضحا في رؤيت ومنهج وقد قالها بتل صراحة
وشرررفافية ونطق بها حرفيا أن ال يوجد لدي مشرررت ة بتاتا في أن يحتم حاتم سرررني ومشرررت ت مع
الظ م فقط .وقد قالها أتثر من مر أن المظ ومين من الشررريعة والمظ ومين من السرررنة يجب ع يهم
ان يتعاونوا وينصررروا بعضررهم بعضررا ،تما قد عبر عن ادانت العتقال اإلصررالحيين السررنة بمدينة
جد وطالب باإلفرا عنهم .ولي

هذا فسرررررحب بل ان الشرررررهيد النمر قد برّ أ السرررررنة من الحتومة

السررعودية والبحرينية وقال إن هؤالء “السر طا الحاتمة” ليسرروا محسرروبين ع ى السررنة ووصررفهم
بلنهم ظ مة وطغا .
حمّل الشهيد النمر الحتومة السعودية مسؤولية المشت ة الطائفية واعتبرها أدا سياسية تستخدمها
ل تفريق بين الطوائف والجماعا و لتلجيج التراهية والصرررررراع بينهم وذلك بهدف التغطية ع ى
قمع المطالب الشررعبية باإلصررال  .وقد بين ان الحتام هم من حول اختالف المذاهب إلى صررراع
طوائف ولو تان الشعوب تمت ك قرارها لما وقع هذه الصراعا ..
تل المشاتل التبرى بالدول العربية أ سا سها عدم احترام ان سانية االن سان وس ب جزء من حقوق
األساسية ،وهو األمر الذ يدفع ل دفاع عنها وقد يضحي بشيء من مصالح ومتاسب ويصرخ
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غاضرررربا ألجل هذه الحقوق .ما يلدخل النا
وامتهان ترامتهم ،وعاد َمن يؤسرررر
هذه الفطر لي

في خالفا ال تنتهي هو التعد ع ى انسررررانية النا

لهذه االنتهاتا هي السرررر طا الحاتمة .وع ي فإن احترام

شررررطا إليقاف الخالفا والصرررراعا فقط بل شررررطا أسررراسررريا لتي يحيا النا

ولتي يعم وا وينتجوا ويبدعوا وينجزوا ويلدوا أدوارهم المفترضرررررررة في هذه الحيا بلتمل وج
ممتن.
إن تل الح ول التي ال تعالج هذه المشت ة األساسية ستبقى ح وال مخ ّدر لفتر قصير سرعان ما
ينفذ مفعولها ويعود األلم من جديد..
من هنا تان دعوا الشررررهيد الشرررريخ النمر ومطالب تقوم ع ى أسرررر
والترامة والحرية .وقد أوضررر انها أسرررا

انسررررانية ومبادئ تالعدالة

لإلصرررال السرررياسررري الجذر  .ففي عام  2007قدم

الشرررررهيد عريضرررررة الترامة ألمير “المنطقة الشررررررقية” آنذاك .وتان الوثيقة تتضرررررمن جم ة من
المطالب بالعدالة والمساوا والحرية تشمل مخت ف مناحي الحيا تالجوانب السياسية واالقتصادية
واالجتماعية والدينية ،بحيث تتمتع تل شريحة من الشعب وتل مواطن بهذه الحقوق والتي لتعتبر
شرطا أساسيا من شروط المواطنة التي تقوم ع ى الحقوق والواجبا .
وردا ع ى هذه العريضررررررة قام أمار “المنطقة الشرررررررقية” بإعطاء الشررررررهيد وعدا بتقديم جواب
ع يها ،لتنها في النهاية تجاه تها تما تجاه

عشررررررررا المطالب والتحرتا األه ية وزيارا

الوفود فيما مضى من سنوا .
وباإلضرافة الى هذا تان ل شرهيد الشريخ النمر حراتا طويال في دفاع عن الحقوق الدينية والثقافية
ل شيعة .وخالل مزاولت أنشطت الس مية الع نية تم احتجازه مرا عد تما تعرّ

ل تعذيب .وفي

عام  2009وقف الشرررررررهيد بتل شرررررررجاعة دفاعا عن زوّ ار المدينة المنور من أهالي القطيف
واألحساء الذين تعرضوا ل ضرب من قبل األمن السعود فيما علرف بحادثة البقيع .وبيّن الشهيد
أن ترامة االنسرران أغ ى من تل شرريء وبعد هذا الموقف أصرردر الدولة بالغا بالقب

ع ي إال

أن توارى عن األنظار لفتر بعد ذلك.
إن هذه الحوادث السابقة باإلضافة لمواقف الشجاعة في  2011و  2012حتى لحظة اعتقال تبيّن
إيمان الشررهيد النمر بالنضررال السرر مي لرفع الظ م ونيل الحقوق ،وتتشررف حجم تضررحيات التبير
التي دفعها ط با ل ترامة والحرية ،بل ان وحتى قبل قت بفتر قصير خيّروه ل تنازل عن مطالب
ومواقف فتان رده مزيدا من الثبا واإلصررررررررار ع يها ،وع ى هذا تشرررررررهد المرافعة التي قدمها
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ل محتمة دفاعا عن نفس قبال التهم واالفتراءا التي وجه

ضده وتم قت استنادا إليها .فتم هو

عظيم حجم اإليمان والثبا الذ تان يحم الشهيد..
نقول أخيرا ..أن الظ م والقتل حتى ولو اسرررررررتمر في فتر معينة وسرررررررت عن النا

خوفا ع ى

أرواحهم وسرررالمتهم إال أن بالنهاية سررريتون ل ارتدادا تثير ع ى نفسرررية اإلنسررران إذ ان جميع
هذه المشرراعر سررتظل حبيسررة في أعماق وسررتتراتم .وفي األخير ال شررك سررتنفجر بشررتل أو ب خر
ع ى شررررتل مشرررراتل وأزما سررررياسررررية واجتماعية .ومن طبيعة االنسرررران ان ال ينسررررى مظالم
وسررر ّنة التاريخ تقول أن تل حتومة تسرررير
ومعانات  ..لهذا سرررتظل هذه األحداث تحفر في ذاترت  .ل
عت

إراد النا

وتمتهن ترامتهم وتحاول إذاللهم وتسرررررررتمر في ذلك سرررررررتخسرررررررر بالنهاية ألن

االنسررررران من طبيعت المدافعة عن ترامت واسرررررتمراره في دفع الظ م عن نفسررررر وتجارب الدول
والشعوب من حولنا توض لنا هذا بشتل ج ي .

مرآ الجزير http://www.mirataljazeera.org/17892
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محزة الشاخوري
تحول الشهيد النمر منذ لحظة اعتقال إلى رمز ل تضحية من أجل الحرية والعدالة نظرا لما يمث
من قضررية إنسررانية عادلة ذا ص ر ة وتما

مع المبادئ والقيم االنسررانية والدينية والحقوقية .وما

لبث أن أ صب أيقونة لتل أحرار العالم لحظة عرو روح إلى بارئها ،وهذا أول انت صار تحقق
دماءه الطاهر  ،التي أسرررقط ورقة التو عن سررروء النظام السرررعود وتشرررف همجيت ودويت
ل عالم ت ،،،
النشررررل والتتوين :ولد الشررررهيد الشرررريخ نمر النمر في العام  1959ألسررررر مؤمنة نبغ فيها ع ماء
وأدباء يلشرررررار لهم بالبنان ،تما علرف بقو التدين والوالء ألهل بي رسرررررول هللا “ص” والتطوع
لخدمة المجتمع وقضاياه العامة والتصد لردع الظ م والبطش السعود ضد أهالي المنطقة منذ
بواتير القرن الماضي .وقد اشتهر في أسرت آية هللا المجاهد الشيخ محمد بن ناصر آل نمر قائد
الثور األولى العام  1347ضد التعسف الضريبي الذ فر ضت الس طا السعودية ع ى أهالي
القطيف.
وترعرع الشرررهيد النمر في ب د “العوامية” الريفية بمنطقة القطيف ،وهي قرية تطل ع ى شررراط
الخ يج العربي ،حيث تنتصرررررررب عند مدخ ها الشرررررررمالي مداخن آبار الغاز الطبيعي وتمت ّد بمحاذا
أطرافها الغربية والشرقية أنابيب النفط تشريان ضخم يطوّ ق الب د المحرومة من أبسط مقوما
الحيا المدنية التريمة والخدما األساسية ما جع ها تتحول ومنذ زمن بعيد إلى معقل ل معارضة
والثور ضد طغيان واستبداد نظام الحتم السعود ..
وفي مرح ة مبتر من عمر الشرريخ الشررهيد تفت ذهن ع ى منشررورا “الثور ” وخطابا ع ماء
الدين الداعية إلى الجهر بالمطالب المشرررررررروعة وفي مقدمها العدالة والترامة والحريا الدينية
ورف

الظ م والتهميش.
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في العام  1979محرم  1400ل هجر ومع انتصرررررررار الثور اإلسرررررررالمية في إيران بقياد اإلمام
الخميني الراحل “رضوان هللا ع ي ” داعب األمل أروا ونفو

الجماهير المسحوقة في منطقتي

القطيف واألحسررراء ،وسررررعان ما انفجر طوفان الغضرررب الشرررعبي وخرج الجموع الغفير إلى
الشررررررروارع مع نة مطالبها في العدالة والترامة والمسررررررراوا ورف

التمييز الطائفي والتهميش

السياسي ،وتان الشهيد النمر أحد أبرز توادر ت ك االنتفاضة الذ تقدم صفوف المتظاهرين في
ب دت .
يرو أقران ورفاق في ت ك االنتفاضرررررة القصرررررص التثير عن شرررررجاعت وجرأت وإقدام وعن
اسررررررتهانت بالمخاطر في مواجهة عسرررررراتر وجنود الحر

الوطني الذ دفع بهم آل سررررررعود إلى

الطرقا مدججين باألس حة الرشاشة لمواجهة المتظاهرين العزل ،ما أسفر عن إصابت في قدم
بجرا طفيفة.
وهتذا ومنذ تان الشهيد في مط ع العشرينا من عمره المبارك عرف طريق إلى مجاميع العمل
السياسي المعار

جهادا من أجل حقوق الشعب وترامت  ،وحين شهد اقتياد المئا من أصدقائ

ومعارف من مخت ف المناطق يلقادون إلى غياهب السررررجون السررررعودية ،قرر أن يهاجر ليواصررررل
مشرروار تفاح ضررد الظ م والجور من خار أسرروار وطن يذب في األحرار بالرصرراص أو تح
التعذيب في الزنازين المعتمة.
الهجرة مدرسة النضال:
ق ضى ال شهيد النمر خم سة ع شر عاما من ريعان شباب غريبا عن وطن حيث هاجر مط ع العام
 1980إلى الحوز الع مية في طهران ،فعتف ع ى إعداد شرخصريت اإليمانية واألخالقية وصرقل
خبرات وتفاءات اإلدارية والسرررياسرررية إلى جانب دراسرررت الع وم الدينية تالفق والعقائد إلى جانب
التاريخ وال غة والعق يا .
وطوال سرررنين هجرت لم تغب قضرررية شرررعب عن ذهن أبدا ،ظ َّل يسرررتحضرررر مظ ومية أه وب ده،
ويعايش همومهم ومعاناتهم فتنعت

صررررررور آالمهم وأوجاعهم في ق ب ومشرررررراعره ،وتان يتمثل

تط عاتهم وآمالهم في الخالص من الظ م والطغيان السرررررررعود فيترجم ذلك همّة وفاع ية وحيوية
ونشرررراطا متواصررررال دون أن تفتر عزيمت أو يف ّ طول الزمن وصررررعوبا الغربة من إصررررراره
وحماست المتقد دائما وأبدا.
هذه الجدية والحيوية أتسررررربت نبوغا ع ميا وإداريا وحظي بثقة أسررررراتذت ما أه ليتون موضرررررع
اعتمادهم في التصررد لمهام التدري

واالدار واالشررراف سررواء في الحوز أو في ميدان العمل
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السياسي والحرتي ،فتخرّ تح يدي عشرا التوادر الع مية والتفاءا السياسية التي شارت
في نشرررررر الثقافة الثورية ودعم مسرررررير التفا ضرررررد الظ م والظالمين ع ى امتداد الوطن العربي
وبالخصوص في منطقتي القطيف واألحساء.
سمات ومالمح:
تميز الشررررهيد النمر بح ّ أخالقي وإنسرررراني رفيع جدا ،فقد انعت

إيمان وورع وتع ق باآلخر

ع ى تافة مناحي حيات ومعامالت اليومية ،وع ى س وت وعالقات مع اآلخرين..
فهو الزاهد في مالذ الدنيا وعاش حيا بسررررررريطة في الملتل والم ب

والمسرررررررتن ،لي

عن فقر

وعوز ،فهو سررر يل أسرررر ميسرررور الحال قد أنعم هللا ع يها بالخير والرزق الوفير ،غير أن عوّ د
نفس ع ى جشوبة العيش والتساو مع فقراء النا .
وهو المتواضع الذ يمشي وحيدا في الطرقا تل أحد من النا  ،يس م ع ى الصغير والتبير،
ع ى الطفل والشررررررراب ،ع ى الفقير والغني ،وع ى ابن الب د والغريب ،ال ليميز حال بحاشرررررررية أو
بحر

أو حتى بسررررريار فارهة ..سرررررواء في سرررررنوا هجرت أو بعد عودت الى بالده ،يشرررررتر

حاجات بنفسررررر  ،وطالما شررررراهده أبناء ب دت يقف في الطابور منتظرا دوره لشرررررراء أرغفة الخبز
العربي رافضا تل المحاوال التي يبذلها اآلخرون وإصرارهم لتقديم ع ى أنفسهم ،تان يرف
أن يتقدم الصفوف ويبقى منتظرا دوره!
وهو الصررررادق الصررررري ال يجامل في قول الحق حتى ع ى نفسرررر  ،ومهما ت ف ذلك ،وال يداهن
األخطاء والتجاوزا سرررررواء صررررردر من أبناء المجتمع أو من النظام السرررررياسررررري ،وجرّ اء هذا
السر وك تحمل العناء التبير ع ى الصررعيد االجتماعي فضررال عن األثمان السررياسررية الباهضررة التي
توجها بالتضحية بنفس قربانا في سبيل مبادئ الحرية والعدالة والترامة االنسانية.
وفي مج سرررر تان يخدم ضرررريوف بنفسرررر مهما صررررغر سررررنهم أو مسررررتواهم الع مي أو مقامهم في
المجتمع ..فبقدر قو الشهيد النمر وصالبت في مواجهة الظ م والظالمين تان رحيما حنونا ودودا
مع المؤمنين من أبناء مجتمع  ،وطالما وصرررررررف النا

بلن أبا ذر زمان ف قد ترفع عن م ذا

الدنيا وذاب في هللا سبحان وبا يعيش حيات وق ب وروح مع قة باآلخر وهذا سر قوت !
لقد عاش الشررريخ الشرررهيد بين النا

تواحد منهم شرررارتهم أحزانهم وأفراحهم ،وحين أيد التظاهر

واالحتجا نزل معهم الى الميادين والسررراحا  ،وعندما دعا الى التزام السررر مية أمام عنف النظام
السررررعود نزل مع الجموع بجسررررده النحيل ووقف يهتف معهم في وج المدرعا والمجنزرا
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وتل ذلك موثق بالصرررررررور ومقاطع الفيديو المنشرررررررور ع ى مواقع االنترن ووسرررررررائل االعالم
المخت فة.
كفاح من أجل اإلنسان:
انط ق الشرررهيد النمر في تفاح ضرررد االسرررتبداد والبطش والطغيان السرررعود من رؤية سرررياسرررية
منفتحة ع ى المص حة اإلنسانية لتل العالم ،ومجتازا تافة األطر الطائفية والقب ية والعرقية وحتى
الجغرافية ،فقد تان واعيا لحقيقة الخطر الذ يشرررت هذا النظام الهمجي المتوحش ع ى البشررررية
تافة ،ومدرتا بلن األيديولوجيا الوهابية التي شت

أحد أهم رتائز نشوء التيان السعود والتي

احتضرررررررن ها وال يزال واسرررررررتمرّ في دعم ها بال مال والتوادر هي مات نة التفريخ الحقيق ية لعنف
الجماعا التتفيرية التي يستغ ها الغرب في تخريب األوطان وضرب مصال الشعوب في غير
متان من العالم.
تما وعى الشهيد النمر إلى حقيقة التحالف بين النظام السعود واألنظمة االستتبارية الغربية في
الت مر ضد مصال شعوب المنطقة والعالم الحر ،ولم تخ لل خطابات من االشارا بالتصري تار
والت مي أخرى إلى وقوف النظام السعود مع الصهيوينة العالمية ضد قضايا المس مين والعرب
في ف سطين وفي تل متان آخر.
واسرررتنادا إلى هذه الرؤية السرررياسرررية لم تتن تط عا وأهداف ودوافع حرتة وجهاد الشرررهيد النمر
منحصرررا فقط في تحقيق مصررال طائفت أو شررعب في الجزير العربية ،بل تان يسررعى لتخ يص
العالم ت من أقصاه إلى أقصاه من شرور النظام السعود المتورط عن انتشار الفتر التتفير
الدمو حول المعمور  .والمسررؤول عن التدمير وعدم االسررتقرار ونشررر الفتن الطائفية والمذهبية
في الهند والباتسررتان وأفغانسررتان والعراق ولبنان وسرروريا واليمن وفي تل شرربر اسررتطاع ف ول
الوهابية الوصرررول إلي مدعومة بالمال وبالتخطيط والحماية التي تؤمنها االسرررتخبارا السرررعودية
عبر سفاراتها وقنص ياتها المتشر في أصقاع األر

.

فاإلنسررررررران بما هو إنسررررررران ،أيا تان دين أو معتقده أو عرق أو وطن  ،تان هو الهدف األول
والمحور األسررا

واألهم في حرتة الشررهيد الشرريخ النمر ،الذ تط ع لحماية االنسررانية من خطر

النظام السعود ويده الباطشة المتمث ة في األيديولوجيا الوهابية والجماعا التتفيرية التي تتغذى
ع يها.
وقد تان الشهيد وضاحا وصريحا في رفض ل طائفية التي هي سال النظام السعود في زرع
الفتن وشررق صررفوف الشررعب والمسرر مين عامة ،فحين طالب باإلفرا عن المعتق ين قالها ودونها
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في عريضررة “العز والترامة” بصررري العبار “ ،نطالب باإلفرا عن تافة المعتق ين السررياسرريين
وسرررجناء الرأ السرررنة والشررريعة” وهتذا تان لغت وأفتاره وخطابات في عموم حرتت ومطالب
العادلة.
حركة سلمية وبطش سلطوي:
بعد  15عاما قضررراها الشرررهيد النمر مهاجرا وغريبا ومجاهدا ومربيا ألجيال من الشرررباب المؤمن
الثور عاد الى البالد بعد متصرف العام  1994ليواصرل مسريرت الع مية والجهادية فتعهد الجيل
الناشرررررر بالتوجي والتربية والتع يم ،وبعد بضررررررع سررررررنوا افتت حوز ع مية خرّ ج عددا من
الع ماء والخطباء والت ّتاب ،غارسررا فيهم قيم الع م والعمل والجهاد ومقارعة الظ م والظالمين .تما
قام بعد مشرررررررروعا ومبادرا

تدعوت لتجديد بناء بقيع الغرقد وإعمار قبور أئمة أهل البي

ع يهم السرررالم ،وتذلك دعوت لتلسررري

“جبهة المعارضرررة الرشررريد ” لتوحيد صرررفوف المتافحين

والمناض ين ضد الطغيان والهيمنة واالستبداد السعود .
واعتمد الشررهيد النمر في حرتت ونضررال ع ى الوسررائل السرر مية واألنشررطة الدينية العامة تإقامة
صررررررال الجماعة والجمعة ،واالحتفال بالمناسرررررربا الدينية والتاريخية ،وتلليف ونشررررررر التتيبا
والنشرا التثقيفية إضافة إلى الخطابا الجماهيرية والمحاضرا والندوا الفترية.
ولتن النظام السرررعود لم يسرررم حتى بهذا القدر من النشررراط السررر مي وبدأ باتخاذ إجراءا أمنية
مخت فة ضرررد الشرررهيد الفقي فتعر

لالسرررتدعاءا والتحقيق ولالعتقال عد مرا تان أولها في

العام  2003واسرررررررتمر حتى العام  2008وتعر

خاللها الى السرررررررجن االنفراد والتعذيب

واإلهانا  ،تما عانى من مضررررايقا وإعاقة السرررر طة لمشررررروعات وتخريبها لعدد من أنشررررطت
االجتماعية والدينية تمنع من إحياء مناسرررررربة يوم البقيع ومنع من إقامة صررررررال الجماعة وإلقاء
الخطب.
إال أن الشررهيد الفقي النمر لم يسررتس ر م ولم يضررعف أمام شررراسررة النظام وقمع بل ازداد اصرررارا
وتشرربثا بالمضرري في درب الجهاد المقاوم بصررالبة وقو تان مثار اسررتغراب المتابعين ،نظرا
ألن السرراحة االجتماعية آنذاك تان تميل الى القعود واالسررتسررالم ل واقع ومجارا الظروف التي
يفرضها النظام ،غير أن الشهيد الشيخ النمر وبحتم إيمان المط ق بقدر هللا سبحان واستنادا إلى
طموحات وتط عات االيمانية في الوصررررررول بمجتمع الى حيا حر تريمة عزيز ونظرا لخبرت
وتجربت ووعي ونضررج الديني والسررياسرري والحرتي اسررتطاع االلتفاف ع ى مضررايقا الس ر طة

35

وتجاوزها واسرررتمر في مشرررروع الرسرررالي حيث صرررنع جيال من الشرررباب المؤمن الثائر الواعي
والتفوء الذين هم اليوم توادر وعماد الحراك المط بي المستمر منذ العام .2011
ومن اآلليا
ويمار

التي اتبعها الشرررررررهيد النمر لالسرررررررتمرار في عم قراره بلن يختفي عن األنظار

تفاح وجهاده من خالل منزل حيث امتد هذه المرح ة نحو عامين ،قطعها مع بدايا

االنتفاضررة المبارتة الثانية في فبراير  2011إذ رأى أن السرراحة تتط ب حضرروره المباشررر لقياد
الحراك المط بي وتوجي الجماهير وضبط حرتتهم المط بية االحتجاجية.
ورغم سرررياسرررة البطش التي اعتمدتها سررر طا آل سرررعود ضرررد حرتة الشرررهيد النمر ظل متمسرررتا
بخياره السرررر مي حتى آخر لحظة من حيات  ،رافضررررا االنجرار إلى عسررررتر الحراك واسررررتخدام
السرررال  ،بل ورف

حتى اسرررتخدام الحجر ضرررد عنف جنود النظام المتحصرررنين داخل مدرعاتهم

وعرباتهم المصفحة ،حتى شاع ع ى تل األلسن عبارات الشهير “زئير الت مة أقوى من أزيز
الرصررررراص” التي عبر بصررررردق عن منهج في النضرررررال السررررر مي من أجل التحرر والترامة
والعدالة.
الفشل السعودي في محاصرة وتشويه حركة النمر:
سعى النظام السعود لمحاصر حرتة ونشاط الشهيد الفقي النمر ،متبعا وسائل مخت فة فمع فشل
سررياسررة العنف واالعتقال والترهيب لجل إلى محاوال االحتواء واالغراء ثم حاول تشررتيل دوائر
ل ضررررررغط االجتماعي ع ى حرتة الشررررررهيد ،وعندما باء تل هذه المحاوال بالفشررررررل عمد إلى
استنفار أجهزت األمنية واالستخبارية ووظف جميع مؤسسا إمبراطورتي اإلعالمية ،لصناعة
صرررور مفتع ة مجافية ل حقيقة ومناقضرررة ل واقع من أجل إظهار الشررريخ الشرررهيد تإرهابي وداعية
عنف ،وهذه سررياسررة يتبعها النظام السررعود مع تافة خصرروم سررواء تان الشررهيد الفقي النمر أو
غيره من المعارضرررين ،حيث يسرررتغل الماتنة االعالمية وأجهز األمن واالسرررتخبارا والقضررراء
لتشوي المعارضين بهدف عزلهم اجتماعيا وتهيئة الرأ العام المح ي والدولي ل قبول باستهدافهم
سواء باالعتقال والتغييب أو حتى بتصفيتهم جسديا.
ولذلك نجد تل َمن اعتر

ع ى سرررياسرررا آل سرررعود أو طالب بحقوق الشرررعب ومحاربة الفسررراد

المتفشي في أوصال النظام وتل من طالب بصيانة ثروا البالد أو تصحي هيتل وآليا الحتم
بما ينسجم مع الحريا والديمقراطية والقوننة سواء من الشيعة أو السنة يو صم من قبل االعالم
الرسررررررمي ومحاتم النظام بلن صرررررراحب فتنة وعميل ل خار ومخرب الى آخر ما هنالك من تهم
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مفص ة ومع بة وجاهز في قامو

أدوا النظام وأجهزت ل نيل من خصوم وتشوي تل حرتة

شعبية تحاول انهاء دتتاتورية الحتم السعود .
ومن الواض تهاف تل االتهاما التي سوقتها ماتنة النظام السعود سواء األمنية أو االعالمية
أو القضائية ،فال عبة السعودية بات متشوفة وعارية ولم تعد أموال النفط قادر ع ى ستر عور
آل سرررعود أو إخفاء مسررراوئهم وتذبهم الفاضررر  .ال أحد اليوم في الداخل أو ع ى المسرررتوى الدولي
يصدق ترها ومسرحيا آل سعود ضد خصومهم ،وهذا ما نشهده ونقرأه في المحافل الدولية
السرررياسرررية والحقوقية .فالعالم اليوم ت يدرك مدى تخ ف بنية وهياتل النظام السرررعود االدارية
ومدى تلخر وتخ ف عق ية النظام وتقوقعها في عصررررررر ما قبل التاريخ ..حتى أصررررررب أمراء آل
سرعود ومشررايخهم الوهابيين ماد ل تندر والتنتي ع ى المسررتوى الدولي! فنظام الريا

اليوم هو

حاضرررنة التفريخ ومصررردر االرهاب في العالم ،وهو نظام بال دسرررتور متتوب وال برلمان منتخب
وال حق ل مرأ في بقياد السرريار وممنوع ع ى أفراد الشررعب أن يؤسررسرروا أية مؤسررسررة مدنية فال
جمعيا وال أحزاب وبالتالي إن نظاما بهذا المدى من التخ ف والتلخر واالسرررررررتبداد يدرك العالم
ويلجمع ع ى مشررروعية مقاومت ورفض ر  ،وهذه بالضرربط منط قا وأهداف حرتة الشررهيد الشرريخ
النمر ومطالب التي قدمها العام  2007عبر العريضة الشهير التي عرف باسم “عريضة العز
والترامة”.
وفيما يتع ق بتهمة العنف فإن لي

أسرررررررهل ع ى أنظمة الحتم الدتتاتورية من تيل االتهاما

واالفتراءا ضررررد المعارضررررين والمحتجين والمطالبين بالحقوق والحريا … آل سررررعود اتهموا
النمر باسررتخدام العنف ولتنهم عجزوا عن إثبا ذلك بل دليل م مو  ،وهو ما دفع الس ر طة الى
رف

مط ب محامي الدفاع في إحضرررار الفرقة التي قبضررر ع ى الشررريخ الشرررهيد وأط ق ع ي

الر صاص ،ل مثول أمام المحتمة واالدالء ب شهادتها ..خوفا من انت شاف التذبة التبرى وافت ضا
مؤامرتهم ضد الشهيد.
ولنا أن نسرررلل أ ّ عنف مارسررر الشرررهيد النمر وهو الجري الذ صرررار مقعدا وحمل رصررراص
النظام في جسده الشريف حتى لحظة إعدام بعد  4سنوا من اعتقال ؟! أ عنف مارس النمر
أو المحتجين الذين سرررقط منهم نحو  30شرررهيدا برصررراص السررر طة وشرررهيد آخر متلثرا بالتعذيب
الوحشي وعشرا الجرحى والمصابين؟!
إن الذ مار

العنف معروف ومشرررررخص وأدوات القمعية حاضرررررر ومرئية ل عيان حتى اليوم،

وهي تجوب شرررررروارع وطرقا قرى ومناطق القطيف وأحيائها السررررررتنية ،وتحاصررررررر المداخل
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والمخار بالمدرعا والرشرراشررا المحمولة ،فضررال عن العربا والسرريارا المصررفحة سررواء
ذا الصررررررفة األمنية الرسررررررمية أو ت ك المدنية المندسررررررة وجميعها تابعة ألجهز وزار الداخ ية
السعودية.
ويتفي هنا االشار الى حوداث بارز وذا داللة صارخة ع ى وحشية النظام وعنف  ..في مط ع
شررهر رمضرران العام  1434شر ّن السر طة هجوما شرررسررا بربريا ع ى منزل عائ ة الناشررط عبا
المزرع ،وأشررررع

في النيران وأط ق األعير النارية بشررررتل عشرررروائي في أرجائ وهو منزل

يلو أتثر من  40شررررخصررررا بين رجل وامرأ وطفل!! ثم اقتاد المتواجدين في من النسرررراء بال
سررررتر وأرتبتهن في المدرعا تما اقتاد  7من أفراد األسررررر الى السررررجن ..والزال أهل الب د
يسررتحضرررون مشررهد الخراب والدمار الذ لحق بالمنطقة فلحالها الى سرراحة حرب حقيقية لفداحة
اآلثار التدميرية والتخريبية التي طال البيو والسيارا في حي الزار بمدينة العوامية.
وتذلك حادثة االغتيال المروّ ع الذ علرف بين األهالي بـرررررررررر”يوم األربعاء الدامي” حيث اغتال
فرقة مس حة  3شبان أحدهم الناشط الشهيد خالد ال باد المط وب ع ى قائمة الـ 23وذنب الشهيدين
اآل خرين حسن الزاهر و محمد المناسف أنهما تان يج سان مع الشهيد ع ى عتبة باب منزل !!.
هذا غي

من في

من حوادث العنف الهمجي الوحشرري الذ ترتتب الس ر طا السررعودية ضررد

المتظاهرين والمحتجين السررررر ميين في المنطقة الشررررررقية ،ويجب أن ال ننسرررررى عنف االعتقاال
والتعذيب والترهيب في المعتقال  ،وتذلك عنف األحتام القضررائية التي تصرردر اسررتجابة ألوامر
ّ
وبث الرعب في نفو
وزير الداخ ية ،وهي سياسة تهدف إلى نشر الخوف
في الرف

واالعترا

الشعب حتى ال يفتر

ع ى الفسررررراد والظ م وسرررررياسرررررا التهميش واالقصررررراء وتقييد الحريا

ومصرررررادر الحقوق ،وهذا ما عمل وجاهد وناضرررررل وضرررررحى الشرررررهيد النمر من أجل محاربت
واجتثاث ليعيش النا

أحرارا يتمتعون بالعدل والترامة.

وينبغي أن نشررير هنا إلى تهمة االرتباط بالخار وهي األخرى تهمة مع بة لدى النظام السررعود
فقد اتهم ما علرف بخ ية جد أنهم مرتبطون بالسررفارا الغربية ،واتهم التوادر والتفاءا الع مية
واالجتماعية الشيعية التي اعتق ها قبل عامين بلنهم يشت ون خ ية تجس

لصال دولة أجنبية ،تما

اتهم توادر حسم واالصالحيين وعموم المطالبين بالمم تة الدستورية بلنهم “زوار السفارا ” فيا
ترى هل يحتم آل سررررعود شررررعب من العمالء ل خار ؟!! الثاب في عق ية النظام أن أ شررررخص
يعتر

ع ى سياسا آل سعود وممارساتهم وتجاوزاتهم وفسادهم يلوصم بالعمالة الى الخار ،

وإن تان شيعيا فستتون التهمة جاهز ومحدد االرتباط بالجمهورية االسالمية في ايران!.
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وأما فيما يخص ت وي الشررررهيد النمر إلى إمتانية تفعيل خيار ط ب المسرررراعد الدولية فإن القانون
الدولي يسررم وال يلجرّ م االسررتعانة باألدوا الدولية إذا ما تعر

شررعب أو جماعة ضررمن نطاق

جغرافي محدد إلى االضرررطهاد والظ م والعسرررف والحيف من قبل النظام الحاتم .وهذا ما يعيشررر
شرررعبنا منذ  100عام تح نير الظ م السرررعود  ..فحتى مع فر

أن رمزا شررريعيا لجل الى ط ب

الحماية والمسرررراعد الدولية أين المشررررت ة في هذا؟ فحين يقتل  30شررررهيدا خالل أقل من  5أعوام
برصاص أجهز األمن ويعتقل أتثر من  1200شاب وطفل أفر عن نحو  700منهم وال يزال
اآلخرون في أقبية المعتقال وبعضررهم مهدد باإلعدام وفق أحتام القضرراء الطائفي الجائر الذ ال
يتوفر ع ى أبسررررط معايير العدالة ..أين المشررررت ة إذا لجل َمن يتعرّ

لهذا العسررررف والظ م طوال

عشرا السنين إلى ط ب الحماية والمساند من دول العالم؟!
جريمة النظام تصيبه بالصدمة والذهول:
إن الجريمة البشرررعة التي اقترفها نظام آل سرررعود بسرررفك دماء الشرررهيد النمر ،هي لحظة حاسرررمة
وفاصررر ة في تاريخ العالقة مع هذا النظام من قبل تل أحرار العالم ولي

مع الشررريعة خاصرررة أو

أهل القطيف واألحساء بالخصوص.
إن حجم التعاطف والتضامن مع قضية الشهيد النمر واستنتار وشجب إعدام بل ورف

وصف

باإلرهابي من قبل رؤسرررراء دول العالم والمؤسررررسررررا الدولية والمنظما الحقوقية التي وصررررف
االعدام بلن اسرررتهداف سرررياسررري ،جعل آل سرررعود يتتشرررفون مبترا خطل حسررراباتهم ورهانهم ع ى
تصفية قضية الشهيد النمر والقضاء ع ى حرتت عبر إعدام .
إن الحرتة االحتجاجية الواسرعة التي اجتاح العالم ت وما صردر من بيانا المرجعيا الدينية
االسررالمية شرريعية وسررنية ،فضررال عن انتفا

الشررعوب والجماهير في السرراحا والميادين وأمام

السفارا ومقرا البعثا الدب وماسية السعودية حول العالم تعبيرا عن سخطهم وغضبهم ع ى
ما اقترف النظام بحق الشهيد من جريمة بشعة ،أصاب النظام السعود بالصدمة والذهول.
النظام ولي

أحد غيره هو َمن فوج بهذه الهبّة والوقفة التالحمية المشرررّ فة من أحرار العالم ت

مع قضرية الشريخ الشرهيد النمر ،ف قد توهم النظام أن حمال التشروي التي نفذتها أجهزت المخت فة
قد نجح في اغتيال شررخصررية الشررهيد والتعمية ع ى عدالة قضرريت ومشررروعية نشرراط ومطالب ،
وظنَّ أن بزج وتمريره عم ية االعدام ضررمن حف ة إعدام جماعي لعشرررا المتورطين باالنتماء
ل قاعد وداعش والم طخة أيد بعضررررهم بالدماء سررررينج في التغطية ع ى جريمة إعدام الشرررريخ
الشهيد!
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ولوال هذا الوهم لم يتن سرريجرؤ ع ى اقتراف جريمت  ،ظن آل سررعود أنهم نجحوا في تسررويق ما
أرادوه بإظهار الشرررريخ النمر ل عالم بصررررور مغاير ل واقع وتقديم ل قصرررراص تإرهابي ..واآلن
أ سقط في يدهم ألنهم فهموا وأدرتوا أن لعبتهم ف ش

وخاب م سعاهم ولم تنط ي حي هم وأتاذيبهم

ع ى أحد من العقالء..
يمتاز النظام السرررررررعود بعمى منقطع النظير فهو ال يجيد قراء السررررررراحة ما يقوده الى التخبط
والفشررررل المسررررتمر ..فهل تان يتوقع أن يتقبل أحد أ أحد في العالم اعدام فقي ل منزلت ومتانت
في المجتمع المح ي واالسررررالمي وتل ذنب أن جهر برأ معار

شررررجاع ورفع صرررروت مدويا

مطالبا بحقوق شرررعب ؟! لو تان هذا النظام يحسرررن قراء معطيا السررراحة المح ية والدولية ويقدر
متانة وثقل ورمزية الشررهيد الشرريخ النمر لما أقدم أصررال ع ى اعتقال فضررال عن محاتمت وتنفيذ
حتم االعدام بحق .
ولم يتن العالم بحاجة أل سباب لتي يت ضامن مع ضحايا الظ م واال ستبداد ال سعود  ،فالتل يدرك
تورط هذا النظام في تفريخ وتصرررردير االرهاب الى بقاع األر

وأن مسررررؤول عن اندالع الفتن

وحدوث الدمار والتخريب وانتشررررررار جرائم الفتك والذب باألبرياء في أتثر من متان ،تما يدرك
العالم أن بنية النظام السررعود قائمة ع ى ظ م الشررعب وقمع وتهميش ر وع ى اسررتفراد أمراء آل
سعود بالقرار السياسي واالدار وتالعبهم بمقدرا وثروا البالد ..وزياد ع ى ذلك فإن عدم
نزاهة وانعدام ضرمانا اسرتقالل القضراء السرعود وخضروع إلمالءا األمراء ورغباتهم ،تل
هذه العوامل مجتمعة تدفع بلحرار العالم ل تضررررررامن مع ضررررررحايا النظام ممن يتعرضررررررون ل قمع
واالذالل ومصادر الحقوق.
أيقونة الحرية والعدالة:
لقد تحول الشررررهيد النمر منذ لحظة اعتقال إلى رمز ل تضررررحية من أجل الحرية والعدالة نظرا لما
يمث من قضية إنسانية عادلة ذا ص ة وتما

مع المبادئ والقيم االنسانية والدينية والحقوقية.

وما لبث أن أصررررب أيقونة لتل أحرار العالم لحظة عرو روح إلى بارئها ،وهذا أول انتصررررار
تحقق دماءه الطاهر  ،التي أسرررقط ورقة التو عن سررروء النظام السرررعود وتشرررف همجيت
ودويت ل عالم ت .
لقد انحاز تل حر وشريف في العالم إلى مناصر قضية الشهيد النمر ألنها قضية إنسانية عادلة،
ولن نصرت تمثل انتصارا ل مظ ومين والمستضعفين ولقيم الحرية والترامة والعدالة.
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فحماقة النظام واسررتهتاره بحقوق االنسرران جع

من قضررية الشررهيد الشرريخ النمر قضررية واضررحة

المعالم فيما تشرررررت وتعني من صرررررراع بين إنسرررررانية النمر وسررررر ميت وبين وحشرررررية آل سرررررعود
ودمويتهم ،بين رمز ديني وسررررياسرررري شررررجاع وصررررادق يناضررررل ويجاهد ويقود شررررعب المهمش
والمصررادر حقوق والمسرر وبة ثروات في معرتة س ر مية وبين الطغيان واالسررتبداد والديتتاتورية
التي يمث ها النظام السرررعود الحاتم في الريا

 .فمن الطبيعي أن ينحاز تل انسررران حر شرررريف

الى مناصرررر قضرررية الشرررهيد الشررريخ النمر والدفاع عن لما يشرررت من دفاع عن الترامة والحرية
االنسانية.

مرآ الجزير http://www.mirataljazeera.org/17841
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علي آل غراش
ينبغي التنديد واسررررررتنتار تل عم يا االختطاف والقتل لألبرياء تما حدث مع الشرررررراب الشررررررهيد
#متي_العري

المظ وم الذ استشهد بسبب التعذيب الوحشي بعد ساعا فقط من اعتقال في

مرتز الشرررطة (والجريمة موثقة باألدلة والصررور ،والقت ة معروفين) ،أنها جريمة عظيمة موثقة
تؤتد اإلرهاب الرسمي،،،
مع بداية تل عام جديد نترر عبار تل عام وأنتم بخير ،ونتمنى أن يتون العام الجديد أف ضل من
األعوام السابقة ،أيام م يئة بالخير والبرتة والتوفيق ل جميع ،بعيدا عن الظ م والفساد واالستبداد
والدم والقتل.
ولتن لألسررررف الشررررديد أهل الفسرررراد واالسررررتبداد والقتل ،قد جع وا النا

يسررررتقب ون العام الجديد

بالغضررررررب والحزن نتيجة االعتداءا واالعتقاال التعسررررررفية وفقدان األحبة ،وبتطبيق القرارا
الظالمة بحق النا

من فر

الضرائب وزياد في األسعار ،واألسوأ قتل األبرياء.

تما حدث بقتل وإعدام #الشررررهيد_الشرررريخ_النمر (والشررررهداء الشررررباب) الذين لم يعتدوا ع ى أحد،
وذلك مع بداية عام  ،2016إنها ذترى أليمة.
ونتمنى هذا العام أن يشهد نهاية لمس سل الظ م واإلستبداد والفساد واالعتقاال التعسفية والتعذيب
والقتررلع ونهررايررة لألنظمررة الرردمويررة .وبرردايررة النطالق دولررة العرردالررة والحريررة والتعرردديررة والقررانون
والمؤسسا حسب دستور يمثل رأ الشعب باالنتخاب.
إن قتل األبرياء جريمة وحشرررريةع من أبشررررع الجرائم التي تغضررررب الخالق عز وجل ولها عواقب
وخيمة ع ى القاتل والمجتمع الذ يست عن ت ك الجرائم.
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االع تداء والعنف والق تل مرفو

من أ ج هة تا ن  ،ونحن مع ال عدا لة واالسرررررررتقرار واألمن

والسالم الحقيقي.
إن اختطاف وقتل الشررريخ محمد الجيراني مهما تان االختالف في اآلراء والمواقف جريمة ينبغي
التحقيق بالقضية بعدالة وشفافية لمعرفة الجنا القت ة المجرمين الحقيقيين ومحاسبتهم عبر محاتم
شفافة تي ال يتم سفك دماء أبرياء ،وهذا حق لعائ ة المقتول المغدور والمجتمع ول حقيقة.
تما ينبغي احترام مشرراعر أهل الضررحية المفجوعين بعدم اسررتغالل الجريمة األليمة اإلنسررانية من
قبل الس طة لم صالحها الخا صة السيا سية لت صفية ح سابا في الداخل والخار وتحويل قميص
إلى قميص عثمان.
تما ينبغي التنديد واسرررتنتار تل عم يا االختطاف والقتل لألبرياء تما حدث مع الشررراب الشرررهيد
#متي_العري

المظ وم الذ استشهد بسبب التعذيب الوحشي بعد ساعا فقط من اعتقال في

مرتز الشرررطة (والجريمة موثقة باألدلة والصررور ،والقت ة معروفين) ،أنها جريمة عظيمة موثقة
تؤتد اإلرهاب الرسررررمي ،تان ينبغي التنديد بها ومحاسرررربة القت ة ألنها عم ية قتل ع ى أيد جهة
رسررررررمية من المفتر

أن يتون دورها حماية األروا وخدمة الشررررررعب ال االختطاف والتعذيب

والقتل # .بل ذنب قتل؟ وأين المطالبة بتحقيق العدالة؟.
الشرررررعب مطالب بالتحرك بمحاسررررربة القت ة ،ولي

فقط التنديد بعم ية قت المفجعة ومقتل األبرياء

اآلخرين.
وهناك التثير من األبرياء قد قت وا ظ ما وجورا ،ولألسررف أفراد المجتمع لم ينددوا ولم يسررتنتروا
ذلك خوفا من س طة القت ة ،مما جعل القاتل يستهتر ويتساهل باستباحة الدماء ويستمر في مس سل
القتل والعنف ،وما يزال القت ة ومن يقف خ فهم دون محاسررربة ومحاتمة ،واألتثر غرابة أن هناك
من يثق بالقت ة (المستبدين والمفسدين) ويمدحهم ويمجدهم!.
ال لالعتداء واالختطاف والقتل مهما تان االختالف في اآلراء ،وينبغي محاسررربة المجرمين القت ة
من أ جهة ،وبالخصوص إذا تانوا يمث ون الس طة.
المعتد القاتل هو قاتل ينبغي رفضرررر وعدم التعاطي مع ألن مجرم م طخة يدي بدماء األبرياء
… فاألروا غالية.
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وال يمتن تطبيق العدالة إال بمحاسرررررربة تل معتد وقاتل ومنهم قت ة الشررررررهداء الشرررررريخ نمر النمر
والشرررباب (الشرررهيد #ع ي_الرب الشرررهيد #محمد_الشرررويخ الشرررهيد #محمد_الصرررويمل) وغيرهم
الذين لم يعتدوا ع ى أحد.
الحق وا حد ،واألحرار يقفون مع الحق وتطبيق ال عدا لة ،ومع تل مظ وم ضررررررررد الظ م وال ظالم
والقاتل.
ونؤتد أن الدم يجر الدم ،وأن دماء األبرياء وبالخصرروص الشررهداء في سرربيل الحق ورف

الظ م

واالستبداد والفساد ،ال تجف بل أنها تبقى لترو شجر الحرية والترامة والعز ومقاومة الظالم
القاتل ،وهللا هو المنتقم وسيسبب األسباب لالنتقام ،والشهيد حي ال يمو بل يتبر ويتبر ليصب
مخ دا.
ومع مرور ذترى الجريمة الوحشررية بإعدام الشررهيد الشرريخ نمر النمر والشررهداء الشررباب مع بداية
العام الميالد الجديد – (حيث تم اإلعالن عن إعدام في فجر يوم السرررررررب  2يناير .) 2015
تنط ق الحم ة الدولية  #وما_قت وه من الصررالحين في تل العالم بمناسرربة إحياء ذترى قطع رأس ر
ظ ما وجورا.
وحتما األحرار والشرررررفاء في العالم يتشرررررفون بالمشررررارتة في حم ة  #وما_قت وه ألحياء ذترى
إعدام الشررهيد الشرريخ النمر وتل الشررهداء األبرار الذين لم يعتدوا ع ى أحد وذلك مع بداية تل عام
ميالد جديد ،النها إحياء ل قيم والمبادئ اإلصررالحية :الحق والعدالة والحرية والتعددية ،ورف
الظ م والفساد.
الشررهيد الشرريخ النمر سرريبقى مدرسررة ل بطولة والترامة ورف

الظ م والظالمين وعدم التنازل عن

الحق أو الم ساومة ع ى الحرية والترامة فهو صاحب شعار إال ترامتي ،حيث أن اختار المو
بعز وترامرررة ع ى الحيرررا دون حريرررة .. .والحريرررة لترررافرررة معتق ي الرأ

في ترررل متررران.

ينبغي التنديد واسررررررتنتار تل عم يا االختطاف والقتل لألبرياء تما حدث مع الشرررررراب الشررررررهيد
#متي_العري

المظ وم الذ استشهد بسبب التعذيب الوحشي بعد ساعا فقط من اعتقال في

مرتز الشرررطة (والجريمة موثقة باألدلة والصررور ،والقت ة معروفين) ،أنها جريمة عظيمة موثقة
تؤتد اإلرهاب الرسمي،،،

مرآ الجزير http://www.mirataljazeera.org/17906
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علي السراي
سررريد يا نمر الحجاز ..وأيم هللا ما أن بدأ سررريف التفر بحز رأسرررك حتى ألع ن في م تو هللا أن
نهاية حتم بني سعود قد الح في أفق السماء..
أيها الشرررررهيد القائد… إن طوفان الدم… قد بدأ بخ ع مسرررررامير عرش الظ م والطغيان لتيان بني
سرررعود… قادم وسررريغرقهم ..سرررتبت عهم أمواج … ولن يدع فيهم صرررافر نار… تماما تما فع
دماء شهيد العراق العظيم الصدر االول قد

هللا سره بعدو هللا الهالك المقبور صدام حسين.

لقد بدأ القدر يجدل حبال ألولئك الذين سررررراموا الورى عنتا وتجبرا عتوا منهم ع ى هللا ورسرررررول
وسرريع قون ع ى أعواد مشررانق العدالة االلهية .فتاويهم  ..تتفيرييهم … إرهابيهم ..دواعشررهم …
أدوا قد أضح أشبا مو تحمل معاول تدك إرتان حتمهم وتعد ل االيام.
دماؤك أيها المصرر

العظيم قد أنبت ثور وحرابا ورصرراص ..ومسررمارا… ويا لذلك المسررمار

األخير الذ لدق في نعش طواغي بني سررررعود ..فلين ال عين نايف؟ وأين اسررررتقر النوى بالمجرم
بن نايف؟ وأين أصحاب الستاتين التي حل ّد نصالها في غبشة ال يل ّ
لحز رأسك الشريف؟
ت هم سريلسررحقون بناعور الدم المراق… فمن يزرع المو ال يحصررد سرروى الفناء والدمار ..هي
سررنة هللا في الظالمين… ووعده ل مؤمنين الذين يقات ون في سرربي ((ولينصرررن هللا من نصررره إن
هللا لقو عزيز))  ..ومن أصدق من هللا قيال!
سررريد في ذترى اسرررتشرررهادك نجدد العهد معك ونقول نم قرير العين فاألمانة بلعناق رجال تهتز
الص ّم الصياخ يد وال تهتز لهم قدم ..ثابتون ع ى العهد والوعد ..وسنتمل الطريق وهللا أتبر! *
رئي

المنظمة الدولية لمتافحة االرهاب والتطرف الديني

مرآ الجزير http://www.mirataljazeera.org/17940
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إسراء الفاس
أنا المدعو نمر باقر أمين النمر ،وأنا بتامل قوا العق ية المعتبر شرررررعا ،أقرل بلن جميع الخطب
والبيانا التي صدر مني تان بمح

إرادتي ،وأنني لس ل نادما ع ى ذلك”،،،

بهذه الت ما رافع الشررررهيد الشرررريخ نمر باقر النمر عن نفسرررر … مرافعة الترامة شرررر ّت

إقرارا

َ
وختما ل نضرررال ضرررد سرررطو القو ومنطق الغ بة ،الذ حتم بموجب آل سرررعود .لتصرررادق ع يها
الس طة السعودية بحتم إعدام ألبرم بتنفيذه صبيحة الثاني من تانون الثاني .2016
من بين  47ألدينوا بجرائم إرهابية جل ها مرتبطة بتنظيم القاعد  ،أتى إعدام الشررررررريخ النمر وثالثة
من الشررربان “بجرم” مشرررارتتهم في الحراك الشرررعبي الذ شرررهدت المنطقة الشررررقية عام .2011
التظاهر لرفع واقع التهميش عن المنطقة شررررر ّتل سرررررببا تافيا بنظر السررررر طة ،إلعدام تل من ع ي
الرب ومحمد الصرررويمل ومحمد الشررريوخ .أما الشررريخ النمر فسررر ة االتهاما تان متنوعة ،ع ى
رأسررررها الخرو عن “والية أمر” ،قال الشرررريخ النمر إن من سررررطا ع يها هم من قتل أبناء منطقت
واعتق هم ،وصادر حرياتهم.
من ع ى منبره وقف يوما الشرررررريخ النمر متحدثا عن تغوّ ل وتوحش وزار الداخ ية في عهد نايف
بن عبد العزيز ،وفي خطبت نفسررها التي أت بعد وفا األمير السررعود انتقد الشرريخ النمر اسررناد
والية العهد لسرررر مان بن عبدالعزيز تخ ف ألخي نايف رافضررررا منطق الوراثة المحصررررور بلبناء
عبدالعزيز .هاجم النمر فسرراد الس ر طة ،وأع ن تلييده ل تظاهرا المط بية في منطقت  ،وفي موقف
لم يجرؤ ع ي غيره ،وقف النمر راجما ديتتاتورية آل خ يفة في البحرين وآل سرررررررعود في بالده
بت ما هدار  ،مع نا تل التلييد لتظاهرا شرررررعب البحرين الذ تان يقتل بدم بارد في شررررروارع
بالده ،والعالم أصم أبتم.
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عامان مرا ع ى الجريمة ،واليزال صو الشيخ النمر صادحا“ :ال نؤيد آل سعود” ،مع تل لي ة
يتردد صرررررو المعدوم ظ ما“ :ال سرررررمع وال طاعة لمن يسررررر ب ترامتي”… ومع تل قرار لم ك
السررررررطو  ،يتجدد نداء النمر“ :ال نؤيد آل سررررررعود ،ولماذا نؤيدهم؟ ع ى قتل أبنائنا أم ع ى اعتقال
شررررررربابنا أم ع ى الظ م والجور الواقع من قب هم ع ينا؟ فنحن لم ننتخبهم ولم نخترهم حتاما ع ينا،
ولم يجع هم هللا تذلك حتى نؤيدهم ،وإنما حتمونا بحتم الغ بة” .ع ى أسرروار حي المسرروّ ر المهدم
تان تجثم صرررور النمر أمام عيون القت ة ،وتل قذيفة تان تسرررقط في العوامية تان تسرررتهدف
صوت الذ أعجز المو .
أعدم النمر النتقاده الفسرراد وسررطو الداخ ية ،وهي عناوين اسررتعادها قاتل النمر نفس ر في معرتت
مع خصررروم الحتم .فتان عناوين السرررطو المدخل لتق يص نفوذ محمد بن نايف ،وتان متافحة
الف ساد شماعة العتقال تل من ي شتل مناف سا أو عقبة ع ى ستة و صول محمد بن س مان -الم ك
الفع ي من خ ف التوالي

 -إلى العرش.

ّ
عامان مرّ ا ع ى إعدام النمر ،وال يزال حضرور الشريخ الشرهيد ّ
تسرطر
يهز أرتان بي آل سرعود.
مواقف النمر مسير نضال المهمّشين ضد سيف الغ بة ،تذتر المناض ين أن هناك من فدى برأس
ترامة أمة ،ويعود صررو النمر من مرافعت مجددا” :الترامة اإلنسررانية ال يحق ألحد أن يسر بها،
و ال يجوز أل إنسررران أن يتنازل عنها ألنها من الحقوق التي ال يم ك أحد التصررررف بها .ال قيمة
لحيا إال بها” ،ليعود ويقول“ :أقر أنّ الدولة ليس أهم من ترامتي بل أن حياتي أيضا ليس أهم
من ترامتي”.
المنار
مرآ الجزير http://www.mirataljazeera.org/17942
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عادل السعيد
إن ترامة اإلنسرررران تحتل متانة سررررامقة في اإلسررررالم ،وبها فضررررل هللا تعالى اإلنسرررران ع ى بقية
مخ وقات  .وتعتبر ترامة اإلنسان تذلك ،من الحقوق األساسية التي ال يجوز المسا

بها بحسب

القانون الدولي ،والقوانين األسررراسرررية لعدد من الدول .تما ت زم سررر طا ت ك الدول نفسرررها قانونيا
بصونها واحترامها.
وع ى النقي

من ذلك تتصرف الحتوما المستبد  ،إذ إنها تطوق شعوبها ع ى الدوام باألنظمة

والقوانين التي تحرمهم من حقوقهم األسررراسرررية ،تالترامة والحرية ،وتجرم من يمار

حق فيها.

والمم تة العربية السعودية ع ى قائمة ت ك الحتوما .
امتاز الشيخ نمر باقر النمر (رضوان هللا ع ي ) ،الذ نعيش اليوم الذترى السنوية األليمة لذبح
ظ ما وعدوانا بسررررررريف الظ م والجور قبل عامين ،عن التثير بإعالئ لقيمة الترامة في خطاب ،
وحرات المط بي ،عبر مطالبت الصريحة ل حتومة السعودية بإعطاء الشعب حقوق  ،وتمتين من
المشرررارتة السرررياسرررية ،والتف عن الظ م الذ ت حق ب من أجل إسرررتات  ،وغيرها من المطالب،
وذلك مما تسبب الحقا باعتقال .
تتب الشيخ الشهيد مرافعت في السجن بنفس بغية الرد ع ى الئحة التهم السياسية التي وجه ل ،
ولتن ،لي

أمال بالعفو أو رغبة في تخفيف العقوبة ،أو ط با إلرضررررررراء غرور ظالم متجبر ،بل

لتتون وثيقة تاريخية ت يق بمقام ودم  ،ولتبين الحق ،ولتظهر أن الظالمين أضرررررررعف في ميدان
الت مة والمنطق ،مع ع م المسرربق أنهم سرريتغ ون ذلك إلدانت  .ولقد أع ن في مقدمة مرافعت التي
نشرررررر في تتاب يقع في  258صرررررفحة ،وقبل الولو في الردود ":وسرررررللتزم قول الحق وذتر
الواقع تما هو وإن استغل ذلك إلدانتي ومعاقبتي ،مستعينا باهلل ومتوتال ع ي ".
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عنون مرافعت بـرررررـررررر "مرافعة الترامة" ،إذ إن جميع ت مات فيها تنض وتنب

بالترامة ،ع ى

الرغم مما الق من محاوال حثيثة إلخضرراع وترهيب  ،خصرروصررا بعد عم ية اختطاف الدموية،
التي تعمدوا فيها إطالق أربع رصرررراصررررا ع ى رج اليسرررررى ،وإهمال إصررررابت وترت بدون
عال  ،ولتن أبى واسررتعصررم بحبل الترامة اإلنسررانية .وقال لهم بشررجاعة قل نظيرها في التاريخ:
"إن حياتي ليس أهم من ترامتي" .وحينما يلسوا من قت وه.
ب محة خاطفة ع ى مرافعة الترامة نجد أن ردود الشرررررررهيد المتنوعة ،وحتى الدينية منها ،تان
نابعة من ترامت واحترام لنفس ولمجتمع وطائفت  .فهو تت م بصراحة ووضو ودون مواربة
ع ى خالف ما يقوم ب التثير .وذلك العتقاده الجازم أن المواربة والنفاق في طر اآلراء بعيد
عن الترامة .ع ى سرربيل المثال ،من بين تهم الشرريخ الشررهيد تان هناك مجموعة من التهم مغ فة
بصبغة دينية وعقائدية وفق المفاهيم الوهابية ،وإحداها تان تهمة نق

البيعة .الشيخ الشهيد رد

ع يها بوضو وشجاعة استثنائية ع ى اعتبارها " سالبة بانتفاء الموضوع" ،لتون لم يبايع م وك
السعودية من األسا  ،وبعدها أسهب في شر مفهوم البيعة بحسب النصوص الدينية الصحيحة،
ولمن تجب.
قد تظن التثير من المجتمعا

والشرررررررعوب أن قيمة الترامة والحرية من الترف القيمي الذ ال

يحتاج اإلنسرران ،ولتن عبر التلمل والنظر في تاريخ وحرتة المجتمعا والشررعوب نجد أن ثمن
التخ ي عنها باه

جدا ،فالخسرررررررران والتوارث االقتصرررررررادية ،والبشررررررررية ،والثقافية ،والدينية

وغيرها ،ستتون ح يفا لمن لم يقبل ذلك .ومن يقبل مقايضتها قبال المال ،سيلتي اليوم الذ يس ب
من الظالم المستبد المال أيضا ،ليتون في المطاف خسر تل شيء.
زبد القول ،الشرررريخ الشررررهيد أعطى ل ترامة متانة عالية وجع ها ثمنا لحيات  ،ولم يتنازل قيد أنم ة
عنها ،وعن آرائ ودفاع عن حقوق مجتمع  ،وبذلك تحول بتل جدار أليقونة ومدرسة ل ترامة،
ونهرا يستقي من المطالبين لها.

مرآ الجزير http://www.mirataljazeera.org/17953
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علي آل غراش
مر عامان ع ى الجريمة البشعة والمجزر المروعة بقتل وإعدام البطل الحر ،شهيد الت مة الحر
والمواقف الشررجاعة والمطالب السرر مية ،الرمز الثائر #الشررهيد_الشرريخ_نمر_النمر ،مع عدد من
ال شباب ال شهداء في  2يناير  .2016عامان وما يزال ا سم #ال شيخ_النمر يثير الرعب في ق وب
القت ة الظالمين ،وزئير ت مات تهز عروشرررررررهم ،تما أن فتره تحول إلى مدرسرررررررة إلعداد الثوار
والمناضرررررر ين ،ودم أصررررررب رمزا ل نضررررررال والتضررررررحية بالدم والرو ألجل الترامة والحرية
واإلصال # .وما_قت وه .
عامان انصرررررما لمجزر بشررررعة بقطع رقاب أبرياء ظ ما وجورا لم يعتدوا ع ى أحد ولم يرتتبوا
أ جريمة – #الشررهيد_الشرريخ_النمر والشررباب الشررهداء –  ،عامان والسرر طة القات ة لم تسررتطع
رغم إمتانياتها أن تقدم أ دليل ضررد الشرريخ النمر والشررباب يبرر لها ارتتاب الجريمة الدموية (
أو تشرررروي سررررمعتهم)  ،فالعالم قد اسررررتنتر جريمة القتل ،وخرج مظاهرا في تل متان ضررررد
س طة الريا

القات ة لعدم االقتناع برواياتها واتهاماتها المزيفة ضد الشهيد النمر ،والتي انتشف

سريعا وفضح نظام آل سعود ،وقد استطاع الشهيد الشيخ النمر في حيات خالل المرافعا في
المحتمة من الرد بصررررراحة وشررررفافية ومصررررداقية ع ى تل التهم الموجهة إلي مؤتدا بلنها مزيفة
وتاذبة وافتراء ،وأن مقاطع ت مات وخطابات القوية منشور وموجود ع ى برامج التواصل فهي
تثب مواقف بلن ضد العنف والسال والقتل ،وأن ال يخاف من قول ت مة الحق.
دعم للشعوب ورفض لألنظمة الظالمة
لقد دافع الشررهيد الشرريخ النمر عن تافة الشررعوب المظ ومة في تل متان ،وتضررامن معها ،وطالب
باحترام إرادتها والمبادر باإلصرررال والتغيير ،فهو ضرررد الظ م واالسرررتبداد والدتتاتورية في تل
الب دان ،وهو فوق الطائفية والعصررررربية والفئوية ،وقد دافع بشرررررتل خاص عن الشرررررعب البحريني
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ورف

تدخل النظام السرررعود بجيوشررر لمواجهة شرررعبها المسرررالم وحرات السررر مي ،ألن يؤمن

بعدالة مطالب الشررررعب البحريني وحق في اختيار نظام  ،ووقوف الشررررهيد الشرررريخ النمر مع أهل
البحرين يلتي ألن شررررررعب #البحرين جزء ال يتجزأ من أهل #األحسرررررراء و #القطيف ،فشررررررعب
األحساء والقطيف والبحرين شعب واحد ال شعبين ،العوائل مرتبطة مع بعضها والثقافة والتاريخ
واحد.
فضيحة عالمية للقتلة
وحت ما اليوم ال ثاني من ي ناير  2016لي

تبق ية األ يام بل هو منعطف تاريخي و بدا ية مرح ة

جديد في البالد والمنطقة ،حيث فوج العالم الحر بإعالن س طة الريا

عن قيامها بسفك دماء

الشررررررر هداء األبر ياء #الشررررررريخ_نمر__النمر والشررررررر باب #ع ي_الرب و #مح مد_الشررررررريوخ و
#محمد_الصررررويمل بسرررربب آراءهم والمشررررارتة في المظاهرا واالحتجاجا السرررر مية ل مطالبة
باإلصال والتغيير ،ورف
النمر شرررت

الظ م والفساد ،فهم لم يعتدوا ع ى أحد .تما أن مجزر إعدام الشيخ

صررردمة لمحبي ولألحرار ولتل المتابعين ،ولمن تدخل بنصررر نظام آل سرررعود من

ال شخ صيا الروحية وال سيا سية العربية واإل سالمية والدولية ،والجمعيا اإلن سانية بعدم ال جوء
لإلعدام ألنها تمثل عم ية انتحار .ولتن السررررر طة المتغطرسرررررة تحد تل المطالبا والنصرررررائ
فقام

بقطع رأ

الشررررررريخ النمر واخف جثت  ،إنها عم ية دموية تدل ع ى عنجهية السررررررر طة

واستهتارها باألروا .
إن مجزر إعدام الشررهيد النمر قد فضررح نظام آل سررعود لتافة المواطنين ،وتشررفت ع ى حقيقت
ل عالم بلن عديم اإلنسرررانية ،وان نظام دمو ظالم مسرررتبد ومسرررتعد العتقال وتعذيب وقتل تل من
يعبر عن رأ يخالف سياست ويطالب باإلصال .
زئير كلمات الشهيد النمر
الشهيد الشيخ النمر تان ضد العنف والسال والتس

والقتل ،والظ م واالستبداد والفساد ،وضد

التهميش واإلقصرراء وسرريطر عائ ة ع ى البالد والتحتم بمصررير العباد ،ومع المطالبة باإلصررال
وتحقيق العدالة والحرية ل جميعع وجريمت الواضرررررررحة تالشرررررررم

هي عدم تنازل عن ترامت ،

وتمسرررررت بمواقف برفضررررر ل ظ م والظالمين .وصررررردى زئير ت مات ال تزال ترعب ق وب العائ ة
الحاتمة القات ة ويهز عرش نظامهم ،فهم يشرررعرون بالخوف من اسرررم الشرررهيد النمر ،ألن الشرررهيد
الشرريخ النمر أصررب أتبر ومع األيام يزداد شررموخا وعظمة ،فقد تحول إلى شررخصررية عالمية في
البطولة وال شجاعة والحراك ال س مي والمطالبة بالحقوق ،وأ صب رمزا يعيش في ق وب األحرار
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والشررررفاء في البالد والمنطقة ،ونبرا

ل مناضررر ين في العالم ،لقد رسرررخ بدم طريق التضرررحية

والشهاد # .وما_قت وه.
اختطاف جثث الشهداء
إن قطع رقاب األبرياء وسقوطهم شهداء جريمة تبرى ،والجريمة األتبر اختطاف رفا أجسادهم
وعدم تس ر يمها لألهالي لدفنها ،وهذا يدل ع ى خوف الس ر طة القات ة من رد فعل الشررارع واندالع
ثور  ،ولتن الس ر طة ترتتب المزيد من الحماقة من خالل أفعالها ت ك ،التي سررتزيد حجم الغضررب
الشعبي ،وتجعل القضية التي من أج ها تحرك الشهيد الشيخ النمر وضحى بنفس تستمر وتتبر،
وسررتتحول من حراك مط بي محدود من حيث المسرراحة والمشررارتة إلى ثور مقدسررة شررام ة ،ألن
هناك تضحيا تبرى اعتقاال ودماء وسقوط شهداء.
أروا األبرياء ودماء الشهداء غالية ع ى خالقها هللا سبحان وع ى محبيها ،فهو يمهل وال يهمل،
وحتما سيسبب األسباب ليحل االنتقام ع ى القت ة.
الرحمة ع ى رو الشرررررهيد الشررررريخ النمر وبقية الشرررررهداء ،وتحية ل معتق ين األحرار وتحية إتبار
لعوائل الشهداء والمعتق ين الذين يستحقون التضامن والدعم من قبل أفراد المجتمع الواعي ب شتل
أتبر فهم عوائل أفضل النا  ،الشهداء األمراء األحياء.

مرآ الجزير http://www.mirataljazeera.org/17987

52

علي آل غراش
في الثاني من يناير من تل عام يتم إحياء الذترى السنوية لجريمة قتل #الشيخ_الشهيد_نمر_النمر
مع عدد من الشباب الشهداء #ع ي_الرب و #محمد_الشيوخ و #محمد_الصويمل ،وذلك بسبب
آراءهم أو المشارتة في المظاهرا واالحتجاجا الس مية ل مطالبة باإلصال والتغيير ،ورف
الظ م والفساد ،فهم لم يعتدوا ع ى أحد ،ولم يقوموا بل عمل تخريبي.
وهذا األحياء السرررررنو والعالمي تح شرررررعار #وما_قت وه يلتي لتلتيد حيا وبقاء ونمو فتر وقيم
من يضحي ل حق والعدالة والحرية .والشهيد الشيخ النمر بفضل تضحيات قد أصب رمزا عالميا
ل مقاوم الثائر الحر البطل والشرررجاع السررر مي المضرررحي الذ رف

الظ م وتم قت ظ ما ،وإيمان

شررعوب العالم الحر ع ى عدالة قضرريت “الشررهيد النمر” ذا األهداف السررامية لتحقيق اإلصررال
الشررامل واحترام حقوق اإلنسرران ،ودعم المظ ومين والمهمشررين والمحرومين ،أنها قضررية إنسررانية
تسرررتحق األحياء واالفتخار وتذلك االنتشرررار ألنها م يئة بصرررور البطولة واإلباء والعز والترامة
التي انتصررر ع ى أزيز الرصرراص وسرريف الجالد ،تما هناك صررور مؤلمة لالعتقال التعسررفي
والتصررفية الجسرردية بالتعذيب أو إطالق الرصرراص أو اإلعدام بقطع رقاب األبرياء بسرريف الجالد
تما حدث ل شهيد النمر مع عدد من الشباب الشهداء بداية عام  .. 2016إنها جريمة تبرى.
جريمة دموية وتعرية للقتلة
قتل  #الشهيد_النمر جريمة دموية واضحة تدين وتعر القت ة أعداء اإلنسانية والعدالة والحرية،
الذين يحاولون بلسررررراليب عديد تشررررروي سرررررمعة البطل الحر الشررررريخ النمر لدى المجتمع والعالم،
ولتنهم فش وا ،فالحقيقة ساطعة وأصبح أتثر وضوحا ويمتن أل إنسان معرفة حقيقة شخصية
الشرريخ النمر بمشرراهد مقاطع الفيديو الخاصررة ب المنتشررر وتزداد انتشررارا مع األيام ،أن إنسرران
م حب ل ح يا  ،وت ما ت تدعو ل عدا لة والحر ية والت عدد ية والترا مة لجميع البشرررررررر ،فرسررررررررا لة
#الشهيد_الشيخ_النمر هي الحرص ع ى الحيا بترامة وعز .
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الشهداء  ..وعار المتخاذلين
إن أروا الشررهداء ومنهم الشرريخ النمر والشررباب سررتبقى حاضررر حية شرراهد ع ى أفراد المجتمع
وع ى مواقفهم ،الذين هم مع الحق والعدل واإلصررررال ومع المظ ومين ونصررررر المحرومين من
جهة ،أو من هم مع المصررال الشررخصررية والخضرروع ل ظ م والظالمين ومجام ة الس ر طة باسررم فن
السررررررياسررررررة والمدارا وخ ق التبريرا  ،تما فعل أ فرد أو مجتمع تخاذل عن نصررررررر الحق،
ويوجد في سجل التاريخ البشر صفحا لقائمة العار ترصد مواقف المتخاذلين.
من سرررررما الشرررررعوب الحية األحرار في الوطن والعالم االفتخار بعطاء وتضرررررحيا النشرررررطاء
الشررررفاء لتحقيق اإلصرررال  ،واالعتزاز بتل المعتق ين والشرررهداء األبطال ،والتضرررامن مع عوائل
الشهداء والمعتق ين .وتذلك رفضهم القاطع ل مفسدين والمستبدين والقت ة الذين قت وا الشهيد الشيخ
النمر والشهداء الشباب بدم بارد ،ومن قاموا بقتل العديد من األبرياء في األماتن العامة ،واعتقال
األطفال والنساء والشيوخ والتعذيب البشع إلى درجة القتل تما حدث مع الشهيد #متي_العري

.

من دم الشهداء ومعاناة المعتقلين يولد جيل التغيير
إن قتل الشررهيد النمر وخطف جثت جريمة بشررعة أد إلى غضررب الشرررفاء ،وشررهد دول العالم
مظاهرا واحتجاجا واسررررعة ،وخر األحرار في المنطقة في مظاهرا بغضررررب واسررررتنتار
ع ى إعدام القائد البطل ،وقد رد السررررررر طة ع ى الغاضررررررربين بقبضرررررررة حديدية إلثبا إرادتها،
ومارسرررر أقصررررى أسرررراليب العنف واالعتقال التعسررررفي واالختطاف والتعذيب وتشرررروي السررررمعة
والمالحقا وإطالق النار العشوائي … وبسبب ذلك سقط العديد من الشهداء األبرار ،تما يوجد
المئا من المعتق ين الشرررررفاء وراء القضرررربان ال ذنب لهم سرررروى التعبير بت مة حق فقط ورف
الظ م ،ومنهم أطفال وق

االعتقال :تالمعتقل #مجتبى_القريريص ،و #محمد_ال باد وغيرهم،

واعتقال نسرراء ك# :إسررراء_الغمغام ،و#نعيمة_المطرود و #فاطمة_النصرريف ،واعتقال شرريوخ
تبار م ثل :الشررريخ #توفيق_العامر والشررريخ#حسرررين_الراضررري والشررريخ #حبيب_الخباز والشررريخ
#جعفر_الصرررروي والشرررريخ #محمد_الحبيبوغيرهم ،واعتقال نشررررطاء اجتماعيين وتتاب تـرررررررررر:
#نذير_الماجد و #فاضررررل_الشررررع ة و #ع ي_شررررعبان و#عادل_ال باد #تمال_الدوخي وغيرهم
والقائمة طوي ة ،والذين تم اعتقالهم م نذ  2011باآلالف البع

تم اإلفرا عنهم بعد سرررررررنوا .

وحتما سرررررريولد األمل والنصررررررر من رحم األلم والمعانا والحزن لسررررررنوا االعتقال التعسررررررفي
والتعذيب ،وسررررريخر جيل جديد يحمل إراد فوالذية حديدية وعزم شرررررديد  ..لتحقيق اإلصرررررال
المنشود.
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قلق من استغالل البيانات
من المؤلم جدا أن يسررت البع
التعسررفية وانتهاك أعرا

عن عم ية إعدام الشررهيد النمر والشررباب الشررهداء ،واالعتقاال

النسرراء ،ودون إصرردار أ تنديد وال اسررتنتار ل عم يا اإلجرامية التي

نفذ بيد السررر طة القات ة ،ولألسرررف هناك من يتواصرررل مع ت ك الجهة القات ة ويثق بها ويمدحها،
ويصرررردق رواياتها التاذبة ،ويسررررارع بالتنديد وإصرررردار بيانا االسررررتنتار المؤيد لرواياتها دون
دليل.
ومع صرردور البيانا من قبل بع

الشررخصرريا الدينية واالجتماعية المؤيد لروايا وسررياسررة

الس ر طة (دون دليل) وقيام ت ك الس ر طة بتضررخيمها عبر وسررائ ها اإلعالمية المتنوعة ،يزداد الق ق
لدى النشطاء والمؤسسا الحقوقية أن تقوم الس طة باستغالل ذلك (االستنتار والتلييد) بارتتاب
المزيد من التصرررررعيد واالعتقاال التعسرررررفية واإلعداما قريبا! فالسررررر طة ال تتوانى باسرررررتغالل
وتضرررخيم البيانا االسرررتنتار الشرررعبية المؤيد لها لترهيب المجتمع بشرررتل أتبر ،واسرررتغالل أ
جريمة أو حدث ما بإلصاق بالنشطاء وربط بالمعتق ين دون دليل  ..تما حدث من قبل.
متى ينتهي العنف ويبدأ اإلصالح؟
تنا نلمل بعد عم ية الهدم الموجعة لحي المسرررررررور التاريخي وما صررررررراحبها من تهجير لألهالي
وال جوء لمدن أخرى وقتل وتدمير ،أن ينتهي مس سل العنف والقتل واستخدام األس حة ،وأن تبدأ
مرح ة جديد من معالجة األزما الداخ ية بالعقل والحوار بعيدا عن السرررال  ،واالهتمام بالتنمية
واإلعمار.
وأن يتم االستفاد من التجربة التي شهدتها البالد ،والمنطقة الشرقية بالخصوص في سوء التعامل
مع الحراك والمطالبة باإلصررررال والتغيير والمظاهرا واالحتجاجا  ،والتي شررررهد اعتقاال
وتعذيبا وقتال وإعداما … وسرررراهم في تتري

األزمة واتسرررراع الفجو والغضررررب .وقد حان

الوق لمعالجة ت ك األخطاء:
أوال :االعتراف بالمشت ة واألزما التي سبب ذلك.
ثانيا :تفهم مطالب الشعب والمبادر إلى تحقيقها.
ثالثا :اإلفرا الفور عن تافة معتق ي الرأ من السرررررررجون وإسرررررررقاط تافة األحتام الجائر لهم
وتعويضهم.
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رابعا :أن تتحول إدار الدولة من نظام حسب مزا العائ ة الحاتمة والمسؤول ،إلى دولة القانون
والمؤسرررسرررا  ،وذلك حسرررب دسرررتور يمثل إراد الشرررعب ،دولة فيها فصرررل ل سررر طا ومحاسررربة
ل حتومة التنفيذية ،وذا مج

تشررررررريعي قو  ،والقضرررررراء فيها مسررررررتقل ،والمحاتم تقوم ع ى

الشررررفافية وحسررررب المعايير الدولية ،ال ظ م وال فسرررراد وال سررررجن تعسررررفي جائر وال قتل وإعدام
لألبرياء أو بسررررربب التعبير عن الرأ  ،وال إقصررررراء وال تهميش .وهذه جزء من مطالب الشرررررهيد
الشيخ النمر.
االستهتار باألرواح
إن اتساع رقعة االعتقاال والتعذيب وقتل تل ناشط أو متظاهر س مي وسقوط شهداء أبرياء هي
نتيجة االسرررررتهتار باألروا وقانون الغاب واإلرهاب الرسرررررمي الحتومي ،وغياب الشرررررفافية في
الجها األمنية والقضاء  ..التي هي لعبة بليد العائ ة الحاتمة.
الدم يجر الدم ودوامة العنف
المط وب حاليا حل ومعالجة القضرررررررايا الداخ ية وبالخصررررررروص م ف الحراك السررررررر مي ل مطالبة
باإلصرررررررال داخل الوطن عبر الحوار والتفاهم تح
وتصرررفية جسررردية تقطع الرؤو

المظ ة الوطنية ،دون تخوين واعتقاال

عبر األحتام الجائر بإعدام أشرررخاص لم يعتدوا ع ى أحد ،مثل

الشررررهيد الشرررريخ نمر النمر والشررررهداء الشررررباب وإنما لمجرد التعبير عن الرأ أو المشررررارتة في
المظاهرا االحتجاجية الس مية.
فبسررربب ت ك االعتقاال واالسرررتهتار بسرررفك دماء األبرياء والقتل  ..تعقد القضرررايا تثيرا ،فالدم
يجر الدم ،ويولد حالة من الغضررب والغ يان والتحد  ،وهو ما حدث ويحدث ،ومع سررقوط شررهداء
جدد ،يزداد الغضب وتستمر دائر الدم والعنف.
وأخيراع سيبقى زئير ت ما الشهيد الشيخ النمر أقوى من الرصاص القاتل ،فت ما الشهيد حية
ال تمو  ،بل أصرررربح قبسررررا لطريق الحرية والترامة والبطولة واإلباء ،ومدرسررررة إلعداد جيل
يؤمن بالنضال والتضحية لتحقيق اإلصال وتطبيق العدالة ومحاسبة القت ة ،وصرخة حق ترعب
الجالد .ولقد أثب الشهيد الشيخ النمر أن ت مة الحق الحر هي أقوى من أزيز الرصاص وسيف
الجالد ،وان أروا الشهداء حية حاضر  ،وأن الشهيد (ذتره وفتره) ال يمو .

مرآ الجزير http://www.mirataljazeera.org/18132
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تقارير

شهد العاصمة األلمانية برلين مساء أم

االثنين وقفة احتجاجية أمام سفار النظام السعود ،

تنديدا باعدام الس طا السعودية الشيخ نمر باقر النمر ،في الثاني من يناير .2016
وتان معارضرررررون من القطيف والبحرين وبمشرررررارتة ناشرررررطين عرب نظموا الوقفة االحتجاجية
بمناسرربة مرور الذترى الثانية ع ى اعدام الرمز الشرريعي البارز الشرريخ نمر النمر و 3من رفاق ،
حيث ال تزال الس طا السعودية ترف

التشف عن متان دفن جثامينهم وتس يمها لذويهم.

ورفع المحتجون صررررررور الشرررررريخ النمر ،والفتا تدعو لوقف الحرب ع ى اليمن ،فيما صررررررر
المعار

مالك السعيد بلنهم يعتصمون لتلتيد استمرار استنتارهم “لجرائم النظام السعود بقتل

األبرياء واعتقال النشرررطاء” وأضررراف“ :ونطالب السررر طا باالفرا عن تافة المعتق ين والتوقف
عن انتهاك حقوق االنسان”.
فيما أ شار النا شط الحقوقي عادل ال سعيد إلى أن المحتجين يحذرون من اقدام ال س طا ال سعودية
ع ى اعدام أتثر من  30شرررررررخصرررررررا تم مصرررررررادقة أحتام اعدامهم ،ويمتن أن تقطع الريا
رؤوسهم في أية لحظة.
مرآ الجزير http://www.mirataljazeera.org/17909
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انط ق فعاليا إحياء الذترى السررنوية الثانية السررتشررهاد العالم التبير الشرريخ نمر باقر النمر ،في
شتى أنحاء العالم ،بمجال

عزاء ح سينية ا ستذتر أقوال وخطب ال شيخ ال شهيد ،وأتد ال سير

ع ى نهج وخطاه.
في الجمهورية اإلسرالمية وتحديدا في مدينة قم المقدسرة ،أقام متتب تيّار الوفاء اإلسرالمي ،مسراء
الجمعة  29ديسرررمبر ،احتفالية بمناسررربة الذترى السرررنوية لشرررهاد الشررريخ نمر باقر النمر وعم ية
تحرير األسرررررررى من سررررررجن جو في عم ية “سرررررريوف الثلر” ،وقد ترّ م مجموعة من الفرسرررررران
المحرّ رين الذين تح ّدثوا خالل الفعالية.
الفعالية جاء تح عنوان “أعظم الجهاد  ..سرريوف الثلر” ،وشررارك فيها لفيف من ع ماء الدين،
الذين شددوا ع ى اعتزازهم بنهج الشهيد الشيخ النمر والبطولة التي ّ
تمث في حيا الشهيد رضا
الغسر .
خالل االحتفالية ،أتد الشرريخ عبدهللا الصررال القياد في المعارضررة البحرانية أن “التحد األتبر
لإلنسان هو في إقامة فرائ

هللا وخصوصا في ما يتع ق بالجهاد واألمر بالمعروف والنهي عن

المنتر ،وأن هناك اتفاق ع ى أن الواقع الفاسررد يجب أن يتغير ،ومن مسررؤولية الع ماء والمؤمنين
تغييره انطالق را من حررديررث النبي (ص) :من رأى منتم منترا ف يغيره” ،ولف ر
59

إلى أن “هنرراك

رؤيتان لتيفية تغيير الواقع الفاسررد ،األولى من خالل الضررغط ع ى الحتام وهذا يحتا لتو ّفر بيئة
صحيحة ومواطنة متساوية وديمقراطية ،والثانية من خالل الدفع والتدافع واستخدام تافة الوسائل
المشروعة المتاحة”.
وإلى تربالء المقدسررة ،التي احتضررن االحتفال التلبيني األول ضررمن عد احتفاال تلبينية لسرتقام
في العراق تح شررررعار معا ع ى درب الحسررررين تخ يدا لشرررريخ الشررررهداء الفقي النمر ،حيث أقيم
مهرجان شعبي إحياء ل ذترى الثانية الستشهاد آية هللا الفقي المجاهد الشيخ النمر وشهداء الحشد
الشعبي .واحتضن جامع أهل البي ع يهم السالم ،احتفال تلبيني تبير ،بحضور عدد من الع ماء
وشيوخ العشائر ومسؤولين عن الحشد الشعبي.
وشدد الت ما التي ألقاها الخطباء والشعراء إلى المواقف البطولية ل شهيد العظيم الفقي النمر،
الفتين إلى أن شهداء الحشد استمدوا البطوال من نهج الشيخ النمر.
ولف الخطباء إلى أن شهداء العراق ارتقوا أثناء تصديهم ل مؤامر الداعشية التي قادتها ورعتها
دول محور الشررررررر األمريتي السررررررعود الصررررررهيوني ،منددين بجرائم القتل التي ارتتبها النظام
السعود في اليمن وسورية والعراق مباشر أو عبر وتالئ .
وفي مدينة تراتشررري الهندية ،أحيا المؤمنون الذترى الثانية السرررتشرررهاد الشررريخ النمر ،في مج
عزاء حسررريني ،أتد الخطيب خاللها ،سرررير الشررريخ الشرررهيد ع ى خطى اإلمام الحسرررين (ع) ،وأن
دماؤه تشعل ثور ال يمتن أن تنطف .
إلى ذلك ،من المقرر أن تحيي الجالية البحرينية والجالية القطيفية واألحسرررررررائية في العاصرررررررمة
األلمانية برلين يوم األحد  31ديسرررررررمبر ،في مجمع القائم (عج) ،احتفال خطابي احتفاء بالذترى
تح شعار من الصالحين.
ويوم األربعاء  3يناير المقبل ،تحيي المعارضة البحرانية الذترى الثانية لشهاد الفقي العالم ،في
تظاهر احتجاجية أمام سرفار النظام السرعود في العاصرمة البريطانية لندن ،عند السراعة الثانية
بعد الظهر.
وفي مدينة تراتشررري ،يحيي المؤمنون ذترى الشررريخ الشرررهيد في احتفال خطابي ،يوم الخام
يناير .2018

مرآ الجزير http://www.mirataljazeera.org/17827
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من

الشرررريخ الشررررهيد نمر باقر النمر ،تان صررررو الحق بوج السرررر طان الجائر ،وفي الذترى الثانية
السررررتشررررهاده ،اليزال النهج قائما ،وهو ما أتدت ت ما المشررررارتين في المهرجان الخطابي الذ
أقيم في العاصمة األلمانية برلين ،بدعو وتنظيم من الجاليتين القطيفية والبحرانية في المهجر.
مسررررراء األحد  31ديسرررررمبر ،أقيم مهرجان خطابي في مرتز القائم (عج) في برلين ،تح عنوان
"من الصالحين" ،إحياء ل ذترى الثانية الستشهاد الشيخ النمر و 3من رفاق .
وشرررررررارك في المهرجان ممث ين عن الجاليا ال بنانية والبحرانية والقطيفية واليمنية وممثل لجان
ف سطين الديمقراطية في ألمانيا غاز حمد ،الذ أشار إلى تزامن ذترى شهاد الشيخ النمر مع
ما تواجه الجبهة الف سطينية من اعتداء من العدو الصهيوني بتواط سعود .
وشررررردد حمد خالل ت مت ع ى أن الشررررريخ النمر ّ
مثل الصرررررو الثور الذ صرررررد بالحق أمام
السرررر طان الجائر ،وأن لم يؤثر الصررررم

وقال بصررررري العبار ال وألف ال ل طغيان ،وأضرررراف:

“الشرررررريخ النمر هو في مقدمة من قدموا أرواحهم الطاهر العزيز النتصررررررار الحق ع ى الباطل،
ك أن استشهاد النمر لي
ومن أجل رفعة اإلنسانية ،والش ّ

سوى دليل ع ى انتصار الشعوب ع ى

الجالدين ،والدفاع عن الحقوق اإلنسانية”.
وألقى ممثل جمعية اإلرشاد السيد عدنان ترحيني ت مة أشاد فيها بجهاد الشيخ النمر ضد الطغيان
ودفاع عن الترامة والحريا االنسرررانية ،مشرررددا ع ى دعمهم لنضرررال أهالي القطيف والبحرين
ضد االستبداد والديتتاتورية.

61

بدوره ،أتد الناشط السياسي اليمني سيف الوش ي ،أن “الشيخ النمر ،هو شيخ الشهداء والمجاهدين
الذ صرررررررد بالحق متحديا جبرو آل سرررررررعود ،الذ يمثل التجبّر العالمي المتمثل في أميرتا
واسرائيل وبع

الدول الغربية ،معتبرا النظام السعود أدا ين ّفذ دوما المخططا الغربية”.

واعتبر الوش ر ي أن "لي

بالشرريء الق يل الحديث عن شرريخ صررد وتجرأ ،وسرربق الجميع برؤيت

المتنور التي استشرف طبيعة وحقيقة نظام آل سعود الذ تان يمار

المؤامرا منذ عشرا

السنين".
الناشط البحراني يوسف المحافظة المتحدث باسم منظمة سالم ل ديمقراطية وحقوق اإلنسان ،شدد
ع ى أن “جري مة إ عدام الشررررررريخ النمر تت نافى مع المواثيق والقوانين ا لدول ية التي وق ع

ع ي ها

السررر طة السرررعودية ومعها البحرينية ،التي هي أيضرررا تنتهك الشررررعيا القانونية في تنفيذ أحتام
االعدام خار نطاق القانون”.
وأتد ممثل "سررالم" ،ع ى معارضررة المنظمة لتافة أحتام اإلعدام ألسررباب جنائية أو سررياسررية في
البحرين والسررعودية ع ى اعتبارها تشررتل مخالفة صررريحة لالتفاقيا الدولية التي صررادق ع يها
الس طتان.
وأشررار "المحافظة" إلى أن اإلعداما وأحتامها لم تتخذ ولم تنفذ اسررتنادا إلى أحتام قضررائية ،بل
تعرّ

الشهداء ل تعذيب وحرموا من المحاتما العادلة ،وأعدموا استنادا إلى اتفاق آراء الحتام.

الباحث مالك السرررعيد ،مثل الجالية القطيفية خالل المهرجان ،وشررردد في ت مت ع ى أن "السررر طة
السعودية لم تتمتن منذ الثاني من يناير  ،2016حين تنفيذ جريمتها ،من القضاء ع ى نهج الشيخ
الشهيد ،الذ استشهد بفعل جريمة وحشية حاول أن لت ست ت مة الحق والصو الصاد لتنها
فش ".
وأتد الباحث السعيد ع ى س مية نضال الشهيد الشيخ النمر ،موضحا بلن دافع عن المعتق ين سنة
وشريعة ،الفتا إلى تصرريحا الشرهيد النمر من ع ى منبره بلن المشرت ة الطائفية هي ادا تحرتها
الدولة.
الناشررط صررادق القطر ممثل الجالية البحرانية ،قال بلن "الشرريخ النمر أحرق بخطابات عرش آل
سرررررعود ،ودافع عن البحرين حين تتالب ع ى أه ها غطرسرررررة سررررر طا آل خ يفة وآل سرررررعود"،
وأضررراف" :الشررريخ الشرررهيد مثل نهج المدرسرررة الحسرررينية في الدفاع عن الحق والمظ ومين ،ومثل
موقف اإلمام الحسين أمام عروش الطغا ".
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وتان الناشررط الحقوقي عادل السررعيد الذ أدار المهرجان الخطابي قد تحدث عن شررجاعة الشررهيد
النمر وثبات ع ى مبادئ ومواقف  ،مسرررتعرضرررا مقاطع من ردوده ع ى االدعاءا الموجهة ضرررده
في المحتمة وحتى لحظة قت .

مرآ الجزير http://www.mirataljazeera.org/17920
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سناء إبراهيم
بالتزامن مع الفعاليا التي انط ق في مخت ف عواصم العالم إحياء ل ذترى الثانية الستشهاد آية
هللا الشريخ نمر باقر النمر ،احتضرن الشربتة العنتبوتية في العالم االفتراضري اإلحياء ع ى أوسرع
أشرررتال  ،لتؤتد اسرررتمرار النهج المقاوم ل فقي الشررريخ النمر ،والصرررو الصررراد في تتري
ودح

الحق

الباطل ومقارعة الظ م في تافة أشتال .

الحم ة الدولية ،دشن وسمان ل ذترى تح عنوان “#وما_قت وه  ،و  #من_الصالحين “ ،وغرّد
نشررررطاء مواقع التواصررررل االجتماعية تخ يدا لنهج الشررررهيد الثائر في حيات وبعد ارتقائ  .وتناق
التغريدا بين نشررطاء ومدونين وحقوقيين ومعارضررين بارزين ،حيث أنها لم تقتصررر ع ى أبناء
“القطيف واألحسرررررررررراء”  ،وشرررررررهرررد التفررراعرررل إطالق عرررد هررراشرررررررتررراغرررا

تفررراع يرررة منهرررا ”

#ذترى_اسرررررررتشرررررررهررراد_النمر # ،دم_النمر_مسرررررررتهرررل_المعرترررة # ،ازدواجيرررة_المعرررايير ،
."nimrlives#
وتح وسم  #وما_قت وه غرّ د الناشط الحقوقي والمحامي ط الحاجي ،مؤتدا أن “ذترى شهاد
الشرريخ النمر يجب أن تتون دافعا لتل األحرار والمناضر ين لتتري

نشرراطهم في نصررر المظ وم

واالهتمام بالمعتق ين فهم وصرررية الشررريخ ،وشررردد ع ى أن الشررريخ نمر “اسرررتشرررهد من أجل قضررريت
وضررحّ ى بحيات وهو ثاب ع ى مبادئ وبذل مهجت في سرربيل نصررر المظ وم مهما تان لون هذا
المظ وم وعرقة ومذهب .
وضررمن عد تغريدا  ،دوّ ن الحاجي “نحن اليوم نرى تلبين (الشرريخ النمر) في شرررق آسرريا وفي
أمريتا وفي أوروبا وفي الشرررق األوسررط يتغنى الجميع بمناقب ويسررت همون من عزم وشررجاعت
ما يعينهم في مقارعة السرررررررالطين الظالمة ،داعيا المجتمع الدولي والحقوقي لبذل تل الجهود من
أجل إنقاذ المعتق ين المحتومين باإلعدام ،والذين وصل عددهم إلى  33معتقل بينهم قاصرين.
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الناشط السياسي السيد حمز الشاخور  ،وعبر حساب ع ى “تويتر” غرّ د مستذترا مناقبية الفقي
ودوره الم هم في المنطقة تتل ،ودوّ ن ” ال شهيد الفقي النمر تان موقنا وب صيرا بلن عاقبة الجهاد
إحدى الحسنيين لذلك تان مقداما في مواجهة الطغا ال يهاب سطو جيوشهم وأس حتهم وسجونهم
ومحاتماتهم ..فالواثق بنصرررررررر هللا وتلييده ودعم ال تهزم جيوش البشرررررررر قاطبة! ،ولف إلى
احتجاز جثمان ال شيخ ال شهيد ،مدوّ نا “توهم آل سعود أنهم ب سفك دم ال شهيد النمر وتغييب جثمان
يتخ صرررررون من تلثيره وينهون منهج ويدفعون بمسرررررير المجاهدين ل يل
بررالضرررررررعف واالنهزام ..وأثبت ر

ولإلحباط ول شرررررعور

لهم األيررام أن النمر ربى ليوثررا ال تغررادر الميررادين إال بررإحرردى

الحسنيين!”.
عضررررو المنظمة األوروبية السررررعودية لحقوق االنسرررران عادل السررررعيد ،اعتبر أن “عقوبة اإلعدام
مقابل الرأ هو ما حدث مع #الشررررررريخ_النمر  ،وهذا إرهاب تمارسررررررر الحتومة #السرررررررعودية
بوضررررو  .هل يوجد قانون أو دين يشرررررع ذلك؟! ،مشرررريرا إلى أن “ع ى الرغم من المال الطائل
الذ دفعت وال زال تدفع #السعودية في سبيل تشوي صور الشهيد  #الشيخ_النمر لم تستطع
إقناع الرأ العام بلتاذيبها ،فالشيخ اليوم با أيقونة ل ترامة والحريّة .وت ما زاد السعودية في
جورها بحق الشعوب تج

بشاعة جريمتها بحق # .وما_قت وه #ذترى_استشهاد_النمر “.

من جهت  ،الناشرط ع ي هاشرم أن “في الذترى الثانية لجريمة إعدام الشريخ نمر نرى اسرم يسرمو
في سماء الترامة والمجد وقد لخ د في التاريخ تلحد رموز النضال يتردد صدى صوت في ارجاء
المعمور  #وما_قت وه”.
المعار

السرررررياسررررري الدتتور فؤاد إبراهيم غرّ د بالمناسررررربة ،مدوّ نا ” في مثل هذا اليوم من عام

 2016ارتتب نظام سرررررر مان جريمة وحشررررررية بإعدام الشرررررريخ المجاهد نمر النمر ،رمز الحراك
الشعبي المط بي الس مي..تان وسوف يبقى أيقونة وطنية وعالمية”.
وتفاعل النشررررررطاء من تافة أصررررررقاع األر

في الهاشررررررتاغا  ،ليؤتدوا اسررررررتمرار نهج الحق،

واسرررتذتروا ت ما الشررريخ الشرررهيد التي تعتبر أيقونة الثور  ،وع ّم صررروره ومقاطع من ت مات
وخطابات الصررررفحا التفاع ية ،لتشرررر ّتل الحم ة التي ّ
دشررررن في يومها األول عاصررررفة في العالم
االفتراضرررري ،ليؤتد العالم بلسررررره مقولة الشرررريخ الشررررهيد “الحيا نزال بين الحق والباطل ،الحق
ينتصر والباطل ينهزم”.

مرآ الجزير http://www.mirataljazeera.org/17950
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علي مراد
عامان مضرريا ع ى إعدام الشرريخ الشررهيد نمر باقر النمر ،الذ اعتق ت السر طا السررعودية في آب
 2012ون ّفذ

حتم اإلعدام بحق في  2تانون الثاني  .2016مد لم تتن تافية ل نظام ليطو

ص رفحة الشرريخ الذ ق ّ مضرراجع الس ر طة بت مات  ،وهي التي لطالما نظر الى سررتان المنطقة
الشررررررررقية – وبالتحديد في محافظة القطيف – ع ى أنهم مواطنون من الدرجة الثالثة أو الرابعة.
مشت ة النظام ليس في شخص الشيخ الشهيد بل بلفتاره ،إذ إنها تقوّ

مشروعها ل منطقة التي

يتح ّدر منها.
لم يتن الشيخ الشهيد نمر باقر النمر أول ثائر من المنطقة الشرقية في مم تة السعوديين ،لتن لن
يتون األخير حتما .الباحثون في تاريخ ت ك المنطقة يفهمون ج يّدا أن النمر ورث مخزونا تبيرا
من نضررررال أجداده وأبناء منطقت وطبع بع م وشررررخصرررريت الجريئة الشررررجاعة ،ليخرج ألبناء
منطقت وباقي الشررررائ الشرررعبية في مم تة آل سرررعود .رف ل القمع والتسررر ّط والمطالب لة بالحقوق
المدنية والسياسية واالقتصادية تان أبرز ما تناول الشيخ الشهيد في خطب ومحاضرات  .لم يحمل
ليحصررررل حقوق  ،أو حتى دعا لثور مسرررر ّحة ،تان يردد دائما عبارت الشررررهير :
الشرررريخ البندقية
ّ
“الت مة أقوى من أزيز الرصرررراص” .إن أتثر ما يؤرّ ق آل سررررعود – أ ّيا تان الحاتم – التشررررتيك
بشررررررررعية حتمهم ومواجهتهم بحقيقة تسررررررر ّطهم ومطالبتهم بإعطاء أصرررررررحاب الحق حقوقهم،
فيسررتنفرون إلسررتا صررو الحق ،وهذا ما دأب الشرريخ ع ى ترديده والترتيز ع ي  ،فدفع حيات
ثمنا لذلك.
منذ إعدام في مثل هذه األيام عام  ،2016والنظام السرررررعود ال يفوّ

فرصرررررة لمحاولة طم

ذتره وتشوي سيرت  .فتان الذريعة الجتيا العوامية بداية أيار الماضي أن مريدي “المس حين”
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يتحصرررنون في حي المسرررور التاريخي (مسرررقط رأسررر ) .قبيل انطالق عم ية االجتيا  ،جيّشررر
ّ
الداخ ية السررررررعودية ت ّل إعالمها واسررررررتنفر أذرعها الدعائية لتهيئة الحاضررررررنة التاريخية ل نظام
وشحنها لمواتبة الحم ة.
خالل عم ية اجتيا العوامية التي اسررتمر زهاء ثالثة أشررهر ،تان واضررحا من خالل ما انتشررر
من صرررور وفيديوها التقطها جنود قوا المهام الخاصرررة التابعة لوزار الداخ ية بجواالتهم ،أن
الهدف المرتز ل حم ة تان الوصرررول إلى الحسرررينية التي تان الشررريخ الشرررهيد نمر النمر يخطب
في ها أ مام أب ناء منطق ت ومر يد ي  .حجم العنصرررررررر ية والح قد ال طائفي تج ّى في تع ي قا

الجنود

وممارسرراتهم في المسرراجد التي دخ وها وأظهروا التشرر ّفي داخ ها .الهدف لم يتن تما ا ّدعى إعالم
النظام أن يعمل ع ى طرد خارجين ع ى القانون و”إرهابيين” حالوا دون تنفيذ مشرررررررروع تطوير
حي المسرررور  ،إنما اختراق حالة ّ
دشرررنها الشررريخ النمر في منطقت وألهم أبناء العديد من المدن
والقرى في المنطقة الشرقية.
مخطط تفكيك القطيف
يمتن اع تبار القطيف بعواميتها والقرى المحيطة بها حالة مسررررررتعصررررررية ع ى النظام السررررررعود
تاريخيا ،ع ما بلنها دخ

بعد األحسرررراء تح سرررر طة آل سررررعود عام  .1913لم يغيّر النظام من

نظرت لسرررررتان ت ك المنطقة مع تعاقب السرررررنين .يرو الطبيب األمريتي “ريتشرررررارد داغي” في
مقاب ة عام  1996أن عندما تان يعمل ضررمن برنامج صررحي لشرررتة “أرامتو” بداية خمسررينا
القرن الماضررري لتوعية سرررتان القطيف حول طرق الوقاية من مر
توعو ألهالي قرية صررفوى ،فرف
آل سرررررررعود” أن يوافق ع ى ط ب بعر

الجدر  ،أراد عر

في م

أمير المنطقة الشرررقية حينها “سررعود بن عبد هللا بن ج و
الفي م قائال“ :لو أن هللا ال يريد ل سرررررررتان أن يلصرررررررابوا

المتلصرررر ة في نفو
بالجدر  ،لما أرسررررل الجدر إليهم”( .)1هذه العنصرررررية
ّ

أمراء آل سررررعود

تترجمها إجراءا اتخذها النظام الحقا بحق أهالي القطيف .صرررررردر العام الماضرررررري دراسررررررة
ل باحث والناشرررررط الحقوقي القطيفي مالك السرررررعيد حم

عنوان“ :دراسرررررة في األزمة السرررررتنية

بمحافظة القطيف بالمم تة العربية السررعودية” ( ،)2يلبرز فيها مالم مشررروع يسررتهدف محافظة
القطيف وسررتانها من باب التضررييق ع ى التوسررع العمراني فيها ،وخ ق الظروف التي تدفع أبناء
المنطقة إلى النزو عنها في نهاية المطاف.
منذ عشرينا القرن الما ضي ،استطاع النظام جراء ا ستجالب ستان من منطقة الوسط في نجد
والجنوب في عسررير ،أن يلحدث تغييرا ديمغرافيا في األحسرراء ،سرراهم الى ح ّد تبير في وضررع اليد
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ع ى المحافظة واالنطالق منها لتطويق الحالة في محافظة القطيف ،عبر التضرررررررييق ع ى أه ها
خدميا واقتطاع أراضررررررريها وإلحاقها بمحافظا أخرى محيطة .يعتبر السرررررررعيد في دراسرررررررت أن
الحتومة السررعودية ال تسررتجيب الى حقيقة تزايد النمو السررتاني مع تسررجيل نسررب ارتفاع في عدد
الشباب المقبل ع ى الزوا  ،والحاجة الم حّ ة لتلمين مساتن جديد  .يتبيّن في الدراسة أن القطيف
لتعطى النسبة األق ّل بين محافظا المنطقة الشرقية من مخططا وزار اإلستان ،وسط تصاعد
شرررتاوى أهاليها من عم يا اقتطاع األراضررري واالسرررتيالء ع يها ،وتضرررمينها لمحافظا أخرى
تالدمام والجبيل ورأ

تنور  ،أو منحها لألمراء وورثتهم ،أو عبر توسررررررريع حدود األراضررررررري

المخصررصررة لعمل شرررتة “أرامتو” وهي المسررما “محجوزا أرامتو” ،ع ى حسرراب أصررحاب
األر

.

هذا الواقع لي

مسررررتجدا ،فلزمة السررررتن المفتع ة من قبل النظام في محافظة القطيف تعود لعقود

مض  ،بالتواز مع حمال إعالمية وأمنية استهدف ستان المنطقة وهي مستمر  .بعد انتفاضة
محرم عام  ،1980دأب وزير الداخ ية األسررررررربق نايف بن عبد العزيز ع ى شررررررريطنة القطيف
وإصدار اتهاما لرموز المحافظة الذين عم وا ع ى توعية أبنائها حول حقوقهم المنهوبة.
قرّ ر النظام أن اتهام سررتان المنطقة المطالبين بحقوقهم باالرتباط بإيران والثور االسررالمية فيها،
سررريبرّ ر تل االجراءا ضرررمن مخطط تفتيك الحالة المط بية المعاند لسرررياسرررة القمع واالسرررتبداد
السعود الرسمي .لز ّ بقيادا ونشطاء الحراك الشعبي القطيفي في السجون أواخر الثمانينا ،
واسررررررتمر حمال المالحقة منذ ذلك الوق  ،الى أن امتأل سررررررجون الداخ ية السررررررعودية بت ك
الرموز .هذه األسرررررررراليب التي اتبعها النظام ترافق

مع م حاوال

احتواء واسرررررررتقطاب رموز

وشررخصرريا ال شررعبية لها في أوسرراط السررتان ،وتان منهم الشرريخ المغدور محمد الجيراني الذ
لخطف من أمام منزل في تارو بظروف غامضررة في تانون االول عام  .2016تون الرجل لم
يتن ع ى عالقة طيبة مع الحراك المط بي في منطقت  ،تان من المنطقي أن يسررتغ ّل العقل األمني
ل نظام الحادث التهام نشررررطاء شررررارتوا في التظاهرا الشررررعبية المط بية عامي  2011و2012
باغتيال .
شررهد العام  2017اتهام العشرررا من النشررطاء في منطقة القطيف بالمشررارتة في عم ية اختطاف
الجيراني ،فتان الداخ ية السررررررعودية تل بضررررررعة أشررررررهر تع ن عن توجي االتهام لشرررررربان جدد
بالمشررارتة بالعم ية ،حتى ب غ عدد الموجَّ لهم هذه التهمة حوالي  25شررخصرا دون مبالغة ،وتان
اإلعالن في أغ ب األحيان يصدر عقب تنفيذ عم يا اغتيال بحق بع
من االتهام طبعا تان لتبرير عم يا التصفية الميدانية بحقهم.
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هؤالء النشطاء ،والغاية

النمر يطاردهم
منذ اغتيال الشرررريخ الشررررهيد نمر النمر تان هناك توجّ واضرررر لدى النظام بما يمتن أن نسررررمّي
“دعشنة القطيف” ( .)3إعالميا في الصحف والقنوا الفضائية السعودية ،باإلضافة الى وسائل
التواصررل االجتماعي ،وقد ضر ّ
رخ الجيوش االلتترونية ت ّما هائال من التحري

في هذا المجال،

قبل اجتيا العوامية وخاللها وال تزال مستمر .
حاول أذرع النظام الدعائية تصوير المعارضين القطيفيين ع ى أنهم مشابهون لـررررررر”داعش” في
“إرهابهم” ،وت ّم اسررررتغالل أحداث تحصررررل في أ ّ مجتمع – حتى وإن تان صررررغير – لترويج
االتهام هذا ،فضرررال عن صررردور قرارا المحاتم السرررعودية بحق المتظاهرين الشررربان تل فتر ،
والتي تقضرررررري باإلعدام تعزيرا في أغ ب األحيان ،وتل ذنب هؤالء الشرررررربان أنهم شررررررارتوا في
التظاهرا المط بية عامي  2011و  .2012استمر محاوال تشوي صور الشيخ النمر الذ
قاد الحراك الشعبي عام  ،2011حتى بعد مرور عامين ع ى إعدام  ،مع نشر الصحف السعودية
التي تحرتها أجهز األمن السعودية “مانشيتا ” تبعث ع ى الضحك في استخفافها بعقول القرّ اء،
فمثال عنون إحداها“ :نمر إيران اغتال الجيراني منتر اإلرهاب” (.)4
أعاد اإلعالم السررعود الشرريخ الشررهيد نمر النمر الى الحيا بعد إعدام بعامين ،التهام بالوقوف
وراء مقتل الجيراني ..نعم ،الفتر خيالية وتبعث ع ى السرررررررخرية ،لتن هذا ما يلتحفنا ب إعالم
النظام السعود بين الحين واآلخر عندما يتع ق األمر بسعي البائ

لتصفية الصو الحر.
العهد

 -1مقاب ة مع د .ريتشارد داغي – مسؤول الطب الوقائي في شرتة أرامتو  -2 1964 – 1947دراسة الباحث
القطيفي مالك السعيد “دراسة في األزمة الستنية بمحافظة القطيف في المم تة العربية السعودية” –2017
 -3ورقة د .حمز الحسن – “ما وراء دعشنة القطيف  ..نظام متهالك ،وسياسيون انتهازيون" – نوفمبر 2016
 -4عتاظ “ – 2017/12/28نمر إيران اغتال الجيراني منتر اإلرهاب"

مرآ الجزير http://www.mirataljazeera.org/17984
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تعالى خبر اسررررتشررررهاد العالم آية هللا الشرررريخ نمر باقر النمر في الصررررحف العربية واألجنبية حيث
رتز الصحف ع ى دور الشهيد الحرتي والتوعو في الحراك الس مي شرق الجزير العربية.
فتان ل شررهيد الدور القياد في طر األطر واألسرراليب واألدوا لتحقيق مطالب الطائفة الشرريعية
ألبسط حقوقها اإلنسانية تالتع يم والقضاء المستق ين وحرية إقامة الشعائر الدينية وتجريم الطائفية
بتل اشررتالها واإلفرا عن معتق ي الرأ  .شررهاد الشرريخ النمر بتل ما تحم من أسررى وحزن في
ق وب ذوي ومحبي  ،قدم ل عالم نموذجا معاصررررررررا لمقاوم فذ لم يتراجع أو يتخاذل قبالة تل ما
واجه من الس طة الظالمة من اعتقال ومنع من إقامة الصال وإلقاء الخطب.
وقررد ذتر

ال بي بي سررررررري في تقرير لهررا أن الشرررررررهيررد “النمر (ترران) أحررد المؤيرردين لحرتررة

االحتجاجا المعارضة ل حتومة السعودية التي اندلع في المنطقة الشرقية ذا الغالبية الشيعية
في عام  ،2011والتي رفع شعارا تطالب “بإنهاء واقع التهميش الذ يعيشون في .
وعرف الشررررريخ النمر بخطب التي ينتقد فيها النظام السرررررعود ومطالبت المسرررررتمر بمن األق ية
الشيعية حقوقا أتثر.
واسرررتدعت الشررررطة أتثر من مر وتعر

لسررر سررر ة من االعتقاال والتحقيقا بسررربب نشررراط

السياسي ،وجه ل تهم مثل “إثار الفتن” ،و”الدعو ل تدخل الخارجي “.
أما قنا العالم اإلخبارية فقط تطرق ل شرررررهيد بقولها “في عام 2011م مع سرررررقوط نظامي تون
ومصررر ومع بداية الثور البحرينية تسررر آية هللا النمر الحظر الرسررمي الذ فرضررت السرر طا
السعودية ع ى ممارست ل خطابة والتدري

منذ أغسط

الحرية السياسية ومحوريتها في التغيير السياسي.
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2008م واستهل خطابات بالحديث عن

وفي ظل المناخ السررررياسرررري الذ عايشررررت المنطقة مع بداية 2011م نظم مجاميع شرررربابية في
القطيف عد مسرريرا ل مطالبة باإلفرا عن تسررعة سررجناء مضررى ع ى اعتقالهم في حينها سررتة
عشرا عاما وقد عرفوا (بالسجناء المنسيين).
ومع دخول قوا درع الجزير إلى البحرين اتسرررررررع رقعة الحراك واالحتجاجا في القطيف
ف قاب تها السررررر طة باعتقال المئا من الشرررررباب بتهمة ارتباطهم باالحتجاجا وقد تصررررردى آية هللا
النمر بتل قو ل دفاع عن حق الشعب القطيفي في االحتجا والتعبير عن الرأ .
” أما صحيفة النهار فقد أشار إلى “أسف المتتب السياسي لحرتة “أمل” إلعدام الشيخ نمر باقر
النمر .وأصدر بيانا قال في “ :في الوق الذ تنا وال نزال نسعى في الى خف

سقف التوترا

السياسية والمذهبية ،ع منا بتل أسف بإعدام سماحة الشيخ نمر باقر النمر الذ مثل قيمة إسالمية
وعربية”.
وأشار منظمة أمريتيون من أجل الديمقراطية  ADHRBل شهيد النمر بقولها “عرف عن الشيخ
النمر عم في سبيل تحقيق العدالة االجتماعية والمساوا والديمقراطية .عاش في منطقة القطيف
والتي تان وال زال تعاني من التمييز من قبل الحتومة السررعودية ،تونها منطقة تسررتنها األق ية
الشررريعية في المم تة ،يتعر

أبناء هذه المنطقة لجميع أشرررتال التمييز والتهميش بسررربب مذهبهم.

قال الشررريخ النمر في أحد خطب واصرررفا الوضرررع الذ يعيشررر الشررريعة في السرررعودية “نحن وع ى
امتداد  100عام نعيش خوف وظ م وجور وترهيب ”.عمل الشرررريخ نمر ع ى مدى سررررنوا ع ى
محاربة هذا التمييز والمطالبة بحقوق المواطنين المهمشررين في السررعودية ،وخاصررة أبناء منطقت
من الشرريعة .أضرراف الشرريخ “ولدنا في أجواء الترهيب ،حتى الجدران تنا نخشرراها ،بسرربب الظ م
والجور الذ يقع ع ي نا في هذا الب د” ثم قال “م نذ والدتي وحتى يومي هذا لم أشرررررررعر باألمن
واألمان في هذا الب د ”.لسرررررران حال الشرررررريخ نمر هو حال تل األق يا الدينية في المم تة العربية
ال سعودية ،حيث يعي شون في ظل الظ م والقمع من قبل ال س طا  ،التي تريد منهم ال ستو وعدم
المطالبة بحقوقهم المشرررررررروعة .ثار الشررررررريخ النمر سررررررر ميا مطالبا بحقوق جميع المظ ومين في
السعودية ،ولهذا فقط تم استهداف .
” وتطرق منظمة  ICSFTHRل هدف من اسرررررررتهدف الشرررررررهيد النمر قائ ة “اسرررررررتهداف الحتومة
ال سعودية ل شيخ النمر وأن صاره هو ب سبب آراءه وعم الداعي إلنهاء االنتهاتا القائمة لحقوق
المواطنين من الشرررريعة واألق يا وبسرررربب انتقاده المتترر في الع ن ودعوت ل تغير سرررر ميا .بينما
اتهم الس طا السعودية الشيخ نمر بالعنف والتحري
71

 ،تان هو يشدد في خطب ومحاضرات

ع ى الس مية ،حيث تان يدعو إلى الخرو في مسيرا

س مية وعدم استخدام السال وهذا أمر

شررررردد ع ي أتثر من مر في أتثر من خطب  .قال الشررررريخ النمر في إحدى محاضررررررات أن النهج
األسرراسرري ل مطالبة والحصررول ع ى الحقوق هو “زئير الت مة” في مواجهة نهج السرر طا “أزيز
السال ” وأتد الشيخ النمر أن “ت ما ازداد [الس طا ] توغال في أزيز الرصاص ،سنزداد تشبثا
بزئير الت مة ”.تما دعا أنصررراره “ال تجرنا الحتومة السرررتخدام السرررال وال يجوز أن يفسرررد ع ى
المجتمع ما يتسب بشهادت وتالم  ”.تان يؤتد ألنصاره دائما أن فقط “بهذا الخيار سننتصر ولو
بعد حين ولو طال الزمن.
“ الميادين أيضرررررا أشررررراد بالشرررررهيد آية هللا النمر في أحد تقاريرها معرفة ب ع ى أن “معار
سررررعود  ،رفع الصررررو لمحاربة الفسرررراد في المم تة ،والظ م السررررياسرررري الواقع ع ى المواطنين
ال شيعة في ال سعودية .تما حارب التثير من المعتقدا الدينية المنت شر في ال سعودية والتي تتفر
أتباع الطائفة الشرريعية ،وخصرروصررا الموجود في التتب الدراسررية ،تما قدم الشرريخ النمر عريضررة
“غير مسبوقة” لنائب أمير المنطقة الشرقية في المم تة تجسد المطالب الشيعية ،لتن رد الس طا
تان دائما المالحقة واالستدعاء واالعتقال أحيانا.
وبرغم ضررغوط الس ر طة ومعارضررتها أقام الشرريخ النمر ع ى مدى أعوام عد مهرجانا أط ق ع ي
اسرررررررم “البقيع حدث مغ يب”  ،وذلك ب هدف إ عاد ب ناء قبور األئ مة في منط قة البقيع في ال مدي نة
المنور  ،حيث تمنع العقيد الوهابية بناء القبور ،وتعتبره من “البدع”.
وحاول الشررريخ النمر توعية النا

في ب د العوامية الواقعة في المنطقة الشررررقية في المم تة ،تما

عمل ع ى رفع مسررتوى المرأ ومشررارتتها في الحيا السررياسررية واالجتماعية ،تما عمل ع ى رفع
مستوى الوعي الديني من خالل افتتا حوز “القائم” التي تخر منها العديد من رجال الدين.
” واخت صر النيويورك تايم ق ضية ال شهيد النمر بو صفها لم ستوى القمع واال ستهداف ال سيا سي
من قبل سر طة العائ ة السررعودية الحاتمة قائ ة “الشرريخ نمر النمر علوقب لتسرراؤالت جهرا بشرررعية
العائ ة الحاتمة ” .واختتم الواشرررررنطن بوسررررر تقريرها ع ى النمر معبر عن أن تان سررررر ميا
رافضا ل طائفية التي تسبب في اعدام ولم يتن يهادن في الدفاع عن المظ ومين قائ ة “بناء ع ى
ت مات في تسجيال من خطب والمقابال التي أجراها ،لقد تان متحمسا وغير مهادن في دفاع
عن حقوق المظ ومين أيا تان  .يرف

الطائفية التي تان تحيط ب وتسررررررربب

دائما يترر مقولت “زئير الت مة أقوى من أزيز الرصاص”.
مرآ الجزير http://www.mirataljazeera.org/17981
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بإعدام  .وتان

“أتمنى أن أتون ممن يتون دمهم وقود لشررررجر الترامة والحرية والعدالة” ،إنها ت ما الفقية آية
هللا الشررريخ الشرررهيد نمر باقر ،التي اجتاح مواقع التواصرررل االجتماعي ،ضرررمن الحم ة التغريدية
الثانية إحياء لذتراه الثانية
عصررررف التدوينا ع ى الموقع المصرررر ّغر “تويتر” ،مت ونة بين صررررور الشرررريخ الشررررهيد ومقاطع
مصرررروّ ر ألقوال  ،تح وسررررم ” #دم_النمر_مسررررتهل_المعرتة “ ،أتد النشررررطاء بمخت ف فئاتهم
العمرية والثقافية واالجتماعية ،أن شرررررررهاد الشررررررريخ الفقي نمر باقر النمر ،دمّر

عرش الظ م

والطغيان.
من مخت ف دول العالم العربية والغربية ،عبّر النشرررررررطاء عن تنديدهم بالجريمة التي ارتتبتها
الس ر طا السررعودية بحق الرمز الشرريعي الشررهيد الشرريخ نمر النمر وثالثة من رفاق في الثاني من
يناير 2016م ،وشررددوا ع ى أن الشررهاد هي نبع عطاء وفاتحة باب االنتصررارا  ،التي بشررر بها
الشيخ الشهيد.
بع

المغردين اختاروا التعبير عن شرررجبهم لطرق القتل التي تتعمّدها السرررعودية بحق المعتق ين

وفي مقدمتهم الشيخ الشهيد النمر ،عبر استح ضار مقوالت ومقتطفا من خطب ع ى ال صفحا
التفاع ية ،وبيّن النشررطاء اتباع الشرريخ الشررهيد ل س ر مية في جميع مراحل حيات  ،وتان سرريف الحق
في مقارعة الباطل والظ م بتافة أشتال .
وتتب المغرّ د“  ، “Nimryتح الوسررم “وانتصررر دمك يا #شرريخ_الشررهداء حاولوا خنق صرروتك
بقطع حنجرتك وها هو صررررررداه ينتشررررررر في تل بقاع العالم” ،فيما دوّ نRaad AL-hashemi
” @RaadHashemiظن الظالم قد اسررت صررو المظ وم لم يع م أن الجمهور قد ردد صررو
المظ وم” ،مضرررريفا “في عام  1424هـرررررررررر اعتقل سررررماحت بعد أقامة صررررال الجمعة في (سرررراحة
تربالء) ،واسرررتمرارها لعد أسرررابيع ،وقد ط بوا من – باإلضرررافة إلى ترك إقامة صرررال الجمعة
والبرامج المخت فة-إزالة بناء المبنى في ساحة تربالء ليط ق سراح ”.
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ومن الجهورية اإلسرررالمية اإليرانية غرّ د حسررراب ” “golmehrصرررور ل شررريخ النمر تتب ع يها
قول المرشررررد األع ى ل ثور السرررريد ع ي الخامنئي ،بشررررهاد الشرررريخ النمر ،إذ قال “جريمة إعدام
الشيخ النمر خطل سياسي من قبل السعودية واالنتقام اإللهي سيطال حتامها”.
هذا ،واختار بع

النشرررررطاء التغريد ب راء قي

بحق الشررررريخ الشرررررهيد ،بينها ما قال رجل الدين

العراقي السرريد هاشررم الحيدر إن “إعدام الشرريخ النمر دليل إجرام وإرهاب آل سررعود وأميرتا”،
وقد غرّ د صرراحب حسرراب “عراقي أنا” ،بلقوال الحيدر  ،الذ أتد س ر مية الشرريخ الشررهيد وأن لم
يحمل السال .
وتتفاعل ساحة العالم االفتراضي مع ذترى استشهاد العالم الشيعي البارز الشيخ نمر باقر النمر
الثانية ،وقد ّ
دشررن عد أوسررمة ع ى مواقع التواصررل ،أظهر اسررتمرار نهج الشرريخ الشررهيد في
مقارعة الظ م ونبذ العنف ،وإعالء ت مة الحق.

مرآ الجزير http://www.mirataljazeera.org/18006
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تستمر فعاليا إحياء الذترى الثانية الستشهاد رجل الدين الشيعي البارز آية هللا الشيخ نمر باقر
النمر وثالثة من أبناء ال عوامية ع ى خ فية التظاهرا السررررررر مية التي تزامن

مع بداية الربيع

العربي.
نظم الجالية البحرانية في العاصرررررررمة البريطانية لندن ،وقفة احتجاجية أمام مبنى السرررررررفار
السرررررعودية ،تنديدا بالجريمة التي ارتتبتها السررررر طا السرررررعودية بحق الشررررريخ النمر ،واسرررررتنتر
المتظاهرون السياسا

المتبعة ل س طة السعودية في الداخل والخار .

المشررارتون رفعوا صررور الشرريخ الشررهيد النمر ،والفتا حم
التي تسررررررراهم بدعم الريا

التنديد واالسررتنتار ل دول الغربية

ع ى الرغم من االنتهاتا الجسررررررريمة لحقوق اإلنسررررررران .وطالب

المتظاهرون بإخرا درع الجزير من البحرين والتف عن احتاللها ،وإنهاء الجرائم المسررررررتمر
ع ى الشررعب اليمني منذ قرابة األعوام الثالثة .وانطالقا من نهج الشررهيد النمر في رفع لواء الحق
والدفاع عن المظ وم ،رفع المشرررارتون يافطة تتب ع يها “معا نسرررتطيع الضرررغط ع ى السرررعودية
إليقاف حربها ع ى اليمن ،ورفع الحصار والخضوع ل تحقيق في جرائم الحرب والسما بإدخال
المساعدا واألدوية وحماية األطفال من المجاعة”.
واعتبر النشطاء المشارتون أن تس ي السعودية يورط بريطانيا في جرائم حرب ،ووجهوا انتقادا
لبريطانيا لسياساتها الداعمة ل نظامين السعود والبحريني ،ال ذين يرتتبان جرائم ضد اإلنسانية،
وشرردد المشررارتون ع ى أن الدعم وصررفقا السررال تورط بريطانيا بالسررجل الحقوقي واإلنسرراني
السيء الصي ل ريا

والمنامة.

مرآ الجزير http://www.mirataljazeera.org/18010
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تح عنوان “ مداد الع ماء ودماء الشرررررررهداء” ،نظم الجالية البحرانية في بريطانيا ،ندو إحياء
ل ذترى الثانية السررررررتشررررررهاد آية هللا الشرررررريخ نمر باقر النمر وثالثة من أبناء العوامية ع ى خ فية
التظاهرا الس مية التي خرج في العام .2011
مسرررررراء الخمي

 4يناير ،عقد الندو في لندن ،بحضررررررور عدد تبير من أبناء الجاليتين العربية

واإلسرررالمية في بريطانيا بينهم نشرررطاء وع ماء دين وتتاب وإعالميين ومفترين ،واسرررتحضرررر
ت ما ومواقف الشهيد النمر في مقارعة الظ م واالضطهاد ونبذ العنف ،ودعوات الدائمة بالطرق
الس مية إلى نيل الحقوق وتحقيق المطالب المشروعية.
جدد الحاضرررررون التلتيد ع ى أن الشرررريخ الشررررهيد النمر رمز في النضررررال والثور وإعالء ت مة
الحق ،وأن جريمة إعدام  ،خار نطاق العدالة االجتماعية والدولية وتنتهك القانون اإلنسررررررراني
وتافة المواثيق.
“دماء النمر لن تذهب سرردى وسررتطي بعرش آل سررعود” ،بهذه العبار افتت المعار

البحراني

البارز الدتتور سرررعيد الشرررهابي ،الندو وتولى إدارتها ،وتحدث عن شرررجاعة الشرررهيد النمر الذ
تح ّدى السررر طا السرررعودية وصرررد بالظ م الواقع منها ع ى المواطنين ،مشررريرا إلى أن سررر طا
الريا

“انتهت الحقوق اإلنسانية ل مواطنين وعبث بمقدرا البالد وشن الحروب العبثية”.

وجمع الندو ت ما

لعدد من النشطاء واإلعالميين من مخت ف الجاليا  ،بينهم الناشط السياسي

البحراني ع ي مشررريمع واإلعالمي ال بناني يحيى حرب والناشرررطة العراقية الحقوقية زينة طاهر،
التي أتد أن إحياء ذترى الشيخ هو إحياء لـ”الترامة والشرف والوقوف بوج االستبداد”.
الشهيد النمر ميزان الحق
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ولفت الطاهر إلى أنها أنجز دراسررة قانونية لمحاتمة الشرريخ الشررهيد النمر ،وتوص ر

بنتائجها

إلى أن محاتمت تان غير قانونية وغير عادلة ،تما ال تزال السررررر طا مسرررررتمر في انتهاتاتها
عبر احتجاز جثمان وجثامين ثالثة من أبناء العوامية ا ست شهدوا مع  ،ولم ت س م جثامينهم ،تما لم
يعرف متانها.
ما

الشيخ الشهيد نمر النمر تان “ثوريا وقد نقش آل سعود اسم ع ى قائمة العظماء” ،هذا بع

جاء في ت مة الطاهر خالل الندو  ،حيث نوّ ه الناشرررررررطة الحقوقية بالمطالب والحقوق التي دعا
لها الشررررريخ النمر ،وع ى وج الخصررررروص عريضرررررة اإلصرررررال في العام  2007التي تجاه تها
الس طة ،ووقف إلى جانب البحرانيين في ثور الرابع عشر من فبراير عام  ،2011وشدد ع ى
أن ر سالة الشيخ ال شهيد النمر وص
بقاع األر

إلى تافة أنحاء العالم حيث يحتفل بذتراه اليوم في مخت ف

من م بورن في اسرررررررتراليا ومرورا بتراجي في الباتسرررررررتان وانتهاء ببرلين ولندن

وغيرها من المدن العالمية”.
بدوره ،الناشرررط السرررياسررري البحراني ع ي مشررريمع ،شررردد ع ى أن النمر تان “ميزانا لتج ي الحق”
حيث يلختبر الع ماء والنخب ،منتقدا حالة الخذالن والصررررررم عن إعدام  ،ودعا إلى االنتصررررررار
لمبادئ “ألن تان ناصرا ل مستضعفين وخاصة في الثور البحرانية”.
وخالل ت مت  ،اعتبر مشيمع أن االنتصار آلية هللا النمر ،يتم بإحياء ذتراه وبنشر أفتاره وبالتتابة
عن والمشررارتة في الفعاليا التي تناه

الظالمين وتذلك في ممارسررة ضررغوط سررياسررية ع ى

الحتومة السعودية ،ووج الحتوما العربية خاصة الحتومة العراقية ل ضغط ع ى الريا

من

أجل حق الشيخ الشهيد النمر ،الذ ال يزال جثمان محتجزا ،ومجهول األثر.
الناشط مشيمع أتد أن الظالمين “ سيتقهقرون” ،وأن “مصير النمر في شهادت سيتون أعظم عما
تان ع ي في حيات وأما أعداؤه ف ي

لهم ذتر بل سيذترهم التاريخ بال عن”.

الشهيد النمر خط األحرار
اإلعالمي ال بناني يحيى حرب ،من جهت  ،بدأ ت مت بوصررف آية هللا النمر “باإلمام الصررال الذ
اسرررتشرررهد ألن قال ت مة حق أمام سررر طان جائر فعاش تريما سررريدا لنفسررر ومخ صرررا ل عهد ،وتان
شرررخصررري دينية وسرررياسرررية نصرررير ل مظ ومين وقد دفع ثمن معارضرررت ل نظام السرررعود الجائر
وتعاد المقاومين” ،وأضررراف أن “النمر تان من دعا االصرررال اإلسرررالمي ومنتقد السرررياسرررا
الطائفية ،وداعية ل حقوق اإلنسانية والتسام .
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وبيّن اإلعالمي ال ب ناني أن الشررررررريخ النمر طا لب بإل غاء البرامج ا لدراسررررررر ية التي ترو ل فتر
التتفير  ،مشيرا إلى أن الشيخ النمر تان سابقا لعصره عندما اتهم النخب السعودية بالفساد –في
إشرررار إلى الحم ة المزعومة لمحمد بن سررر مان ع ى الفسررراد مؤخرا-وأشرررار إلى أن ابن سررر مان
يسعى لتحويل السعودية إلى” مم تة ل طرب”.
وخالل حديث  ،وأتد حرب أن الشرررهيد النمر “يقف في صرررف األحرار فيما يقف النظام السرررعود
في صرررررررف القت ة المنبوذين” ،ولف

إلى تقرير الخارجية األميرتية حول الحريا

الدينية في

العالم ،ووصرررف السرررعودية بلنها “مثير ل ق ق ع ى صرررعيد الحريا الدينية” ،مسرررتذترا ما شرررهده
العام عبر الهجوم الدمو واجتيا ب د العوامية واستمرار عم يا التصفية واعتقال الناشطين.
إلى ذلك اخت تم الندو بعر

في م قصررررررير حول الشررررررهيد آية هللا الشرررررريخ نمر النمر ،يذتر ان

السرررر طا السررررعودية أقدم مط ع العام  2016ع ى إعدام  47شررررخصررررا من بينهم آية هللا النمر
وثالثة ناشرررررررطين آخرين من أبناء العوامية ع ى خ فية التظاهرا السررررررر مية في العام ،2011
بررررررالررررررتررررررزامررررررن مررررررع مشررررررررررررراهررررررد الررررررربرررررريرررررر ع الررررررعررررررربرررررري فرررررري عررررررد

مرآ الجزير http://www.mirataljazeera.org/18033
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دول.

سناء ابراهيم
ع ى امتداد الب دا

والقرى البحرانية ،ارتفع رايا العز والنصررررر التي ت ون بصررررور رجل

الدين الشرريعي البارز الش رهيد الشرريخ نمر باقر النمر ،إحياء ل ذترى الثانية السررتشررهاده وثالثة من
أبناء ب د العوامية في محافظة القطيف ،يوم الثاني من يناير .2016
بتظاهرا حاشررررد ومسرررريرا سرررريّار  ،ومجال

تلبينية ،احتفى أهالي البحرين ،بذترى الشرررريخ

الشرررررهيد النمر ،تلتيدا ع ى اسرررررتمرار نهج المقاوم والمطالب بالحقوق والحريا والراف

لتل

أشتال وألوان الظ م الواقع ع ى المواطنين من قبل الس طا .
يتوان عن نصر الشعب البحراني طوال مسير حيات  ،وبعد استشهاده لم
الشيخ الشهيد النمر ،لم
َ
يتلخر البحرانيون عن االحتفاء بذتراه ،مسرررتنترين سرررياسرررة السررر طا السرررعودية في االسرررتمرار
باحتجاز جثمان  ،األمر الذ دفع أهالي ب د ترّ انة إلى تشييد ضري رمز ل شيخ الشهيد النمر،
لزين بالورود والصور التي أظهر المواقف البطولية.
واسرررتتمل أهالي ب د ترّ انة ،إحياء الذترى الثانية ل شررريخ الشرررهيد النمر عبر رفع صررروره وبع
من ت مات ع ى مخت ف جدران مباني الب د .
وتذلك في ب د أبو صيبع ،فقد ارتفع صور الشيخ الشهيد النمر في مخت ف أرجائها ،التي خر
أه ها في مسيرا

س مية شيبا وشبانا ونساء ورجاال وأطفاال ،رافعين صور الشيخ الشهيد النمر

وأعالم البحرين ،في حين ارتفع رايا العزاء واليافطا التلبينية في ب د المرخ.
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وتح شررعار “سرريوف الثلر” ،خر أهالي ب د شررهرتان بمسرريرا حاشررد جاب شرروارع الب د ،
تمسرررك البحرانيون بنهج وتعاليم الشررريخ الشرررهيد النمر ،الذ با
وارتفع الهتافا المؤتد ع ى ّ
أيقونة لثور الشعب البحراني ضد الظ م واالضطهاد.
ولم يخت ف مشررررررهد المسررررررير ا التلييدية والتلبينية في شرررررروارع ب د السرررررره ة الجنوبية ،وشرررررردد
المتظاهرون ع ى التمسك بخيار المقاومة المشروعة لتافة أشتال الظ م واالضطهاد ،انطالقا من
القدو والرمز الشيخ الشهيد النمر.
أهالي ب دا ترباباد وباربار والدي والمقشع وبور والسناب

والمعامير ،خرجوا في تظاهرا

تح شررعارا “سرريوف الثلر ،أعظم الجهاد” وشررعار “من الصررالحين” ،وت وّ ن سرراحا الب دا
وشوارعها بصور الشيخ الشهيد النمر وشهداء البحرين ،الذين ساروا ع ى نهج .
وإلى جزير سررتر -عاصررمة الثور -حيث خر األهالي بتظاهرا سرر مية بمشررارتة أبناء الب د
بمخت ف أعم ارهم ،مسرررتنترين الجريمة التي ارتتبتها السررر طا السرررعودية بحق الشررريخ الشرررهيد
النمر ،وفيما اختار يع

شررررباب الب د التعبير عن رفضررررهم ل جريمة عبر إشررررعال اإلطارا في

نهاية المسرريرا السرر مية ،رد القوا األمنية ع يهم منعتهم من التعبير عن رأيهم ،واسررتهدفتهم
بقنابل الغاز والقنابل المس ّي ة ل دموع من أجل تفريق المتظاهرين.
المشهد نفس تترر في ب دا عالي وترّ انة وأبو صيبع والشاخور والنويدرا والدي وأبو قو ،
حيث عمد الفرق العسرررررررترية إلى تفريق المتظاهرين بالقو  ،وألق القنابل المسررررررر ّي ة ل دموع
والقنابل الحارقة ع ى المتظاهرين ،الذين ارتفع هتافاتهم ضررررد الظ م واالضررررطهاد وسررررياسررررا
السر طا الحاتمة ،متحدين القوا العسررترية واألمنية المدججة باألسر حة التي حاول منعهم من
إحياء ذترى الشررررررهداء وفي مقدمتهم الشرررررريخ الشررررررهيد نمر باقر النمر ،الذ لطالما نادى بحقوق
البحرانيين ونصرتهم ورفع الظ م عنهم.

مرآ الجزير http://www.mirataljazeera.org/18099
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"دماء الفقي الشرريخ الشررهيد نمر باقر النمى تان مثاال لدماء الحق المسررفوتة من أجل يقظة األمة
وإثار وعيها” ،هذا ما أتده سماحة السيد مرتضى السند .
وخالل مهرجان تلبيني إحياء ل ذترى “السرررررررنوية الثانية إلعدام الشرررررررهيد النمر" ،في مدينة قم
المقدسررة ،شرردد السرريد السررند ع ى أن الذترى السررنوية لشررهاد “سررماحة الحجة الشرريخ نمر باقر
النمر وهي تمثل خصوصية تبير لمنطقتنا في الحجاز والبحرين”.
السيد السند اعتبر أن الشيخ الشهيد يمثل ثور شعب البحرين بشتل تامل ،في مواقف وخطاب
الديني والسياسي“ ،وتان يرى وحد المصير والقضية ع ى ضفتي البحر ،وهو بحق شيخ شهداء
البحرين تما هو شيخ شهداء الحجاز”.
ورأى السرريد السررند أن الشرريخ الشررهيد قدم النموذ المح ي ل شرريخ المقاوم والشررهيد ،وقدم مثاال
عم يا ل شرررهاد التي تتحدث عنها مدرسرررة تربالء ومدرسرررة عاشررروراء ،مبينا أن هناك مسرررؤولية
تبير ع ى عاتق الجميع بعد شرررهاد الشررريخ الشرررهيد“ ،وهي الوقوف الموقف الزينبي ،فإذا تان
دماء الشيخ الشهيد امتداد لتربالء فالبد لها من نهضة زينب ،وموقف زينب (ع).
إلى ذلك ،وصف السيد السند الشيخ الشهيد هو نقطة فاص ة نق

ساحة البحرين والحجاز إلى

مرح ة الوعي واليقظة ،الفتا إلى أن “انتشرررراف السررررعودية بحقيقتها الدموية وبعمالتها ل صررررهاينة
وفسرررادها ،وخالفاتها الداخ ية ،وتضرررعضرررع اسرررتقرارها هو جزء من االنتقام اإللهي ممن سرررفتوا
الدماء الطاهر  ،وع ى رأسها دم الشيخ الشهيد النمر ودماء اآلالف من أبناء اليمن” ،وفق تعبيره.
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ال سيد ال سند اعتبر أن شهاد رجل الدين ال شيعي البارز ال شيخ نمر النمر ،تؤرخ بداية ال سقوط
واالنحدار ل نظام ال سعود  ،م شيرا إلى أن “الح ف ال سعود ي شهد عجزا و ش ال وا ستنزافا ع ى
عتبا اليمن” ،وهذا الش ل يتمظهر عبر وصول صواريخ المقاومة اليمنية إلى العمق السعود .
فشل مشروع السعودية
وأضراف أن مشرروع الريا

فشرل فشرال مدويا في سروريا ولبنان والعراق والبحرين ،فيما تقدم

السررررر طة السرررررعودية األموال والثروا السررررريادية لإلدار األمريتية من أجل الحماية العسرررررترية
والتغطية السياسية ،في إشار إلى الم يارا المقدمة من الس طة السعودية إلى الرئي
دونالد ترامب ،إضافة إلى صفقا األس حة التي تعقدها الريا

األميرتي

مع الدول الغربية.

وإلى ف سطين ،لف السيد السند إلى أن “ف سطين المحت ة أمام مؤامر تبرى لتصفيتها تقضية
أسرررررا

في وجداننا وعقيدتنا” ،متهما السرررررعودية بلنها ت عب دورا تبيرا في هذه المؤامر ع وحذر

من أن العراق المقدم ع ى فتر انتخابا حسرراسررة ،فإن سرر طا الريا

سررتضررع ثق ها من أجل

حرف العم ية السياسية هناك وتحريفها ،وفق تلتيده ،انطالقا من سجل السعودية الحافل بالتدخل
الس بي في الشؤون الداخ ية العراقية.
ومن ع ى األراضررري اإليرانية ،اتهم السررريد السرررند من وصرررفهم “باألعداء” بلنهم وضرررعوا ثق هم
لضرب االستقرار الداخ ي في إيران.
خ ص السرررريد السررررند في ت مت  ،إلى أن المرح ة التي تمر بها المنطقة مح يا وإق يميا تحتا إلى
وعي لتحد ومواجهة االعداء والفتن التي تعمل الريا

ع ى إثارتها ،بحسرررب اتهام ل ريا

التي انتهت حقوق اإلنسانية بجريمتها بحق الشيخ الفقي نمر باقر النمر.

مرآ الجزير http://www.mirataljazeera.org/18061
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،

ع ى امتداد عواصم العالم العربية والغربية ،تستمر فعاليا إحياء الذترى الثانية الستشهاد رجل
الدين الشيعي البارز الفقي الشيخ نمر باقر النمر وثالثة من أبناء العوامية في  2يناير .2016
تح

شعار “معا ع ى درب الحسين (ع)” ،أقام “منتدى القرآن التريم” في مدينة تربالء المقدسة

حفل تلبيني ،لشرررريخ الشررررهداء آية هللا نمر النمر ،واسررررتضرررراف الحفل مجموعة من طالب الع وم
الدينية ممن تان ل شيخ ال شهيد دور في حياتهم ،وألقي عد ت ما  ،استحضر الدور الر سالي
ل شرريخ الشررهيد ،وتحدثوا عن سرريرت وع م وجهاده وعن قصررص شررخصررية ومواقف جمعتهم ب .
وفي مدرسررررة أمير المؤمنين (ع) في تربالء المقدسررررة ،أقيم حفل تلبيني بحضررررور ع ماء ورجال
دين وطالب ،وألقي ت ما اسرتذتر الدور األسرا

ل شريخ الشرهيد في نصرر الحق والمظ وم،

تذلك ألقوا الطالب ت مة بين أن الشيخ الشهيد النمر هو المع م األسا

وصاحب الدور الرسالي

في تنشئة األجيال وتربيتها ع ى القيم اإلنسانية واألخالقية والحياتية.
هذا ،وأحي محافظا ومدن العراق ،الذترى الثانية ل شررهيد النمر ،ونظم أهالي مدينة القاسررم في
م حاف ظة با بل ،مهر جا نا خ طاب يا اسررررررر تذتروا ف ي دور الشررررررريخ الفق ي النمر في م قار عة الظ م
واالسررررتبداد .وبحضررررور عدد من وجهاء وأهالي المدينة ،تخ ل المهرجان عد فعاليا وأنشررررطة
ترتز حول الشهاد والبذور الثورية التي زرعها الشيخ الفقي النمر في حيات وعقب استشهاده.
دماء النمر أحيت األمة
واتسرررررررع دائر اإليحاءا

ع ى امتداد مدن ومحافظا العراق ،حيث أقيم مهرجان تلبيني في

تربالء المقدسة ،في حسينية مس م بن عقيل في حي الوفاء ،بتنظيم من “الشباب الرسالي”.
وإلى العا صمة العراقية بغداد ،التي ا ست ضاف مهرجانا تتريميا ل فقي النمر ،وفاء لدم  ،وأقيم
الفعاليا تح عنوان “معا ع ى درب الحسررررررين (ع)” ،تم خاللها تتريم عوائل شررررررهداء القوا
األمنية والحشد الشعبي.
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وبحضور جماهير واسع علقد في مقر هيئة راية اإلمام الحسين(ع)احتفال تلبيني تبير ،حضره
عدد من الع ماء والشرريوخ والمسررؤولين عن المواتب والهيئا الحسررينية ،ومن بين الشررخصرريا
المشارتة سماحة الشيخ ع ي قائد المطر  ،الذ تحدث عن سنة هللا في هالك الظالمين ولو بعد
حين.
وأتد المشررارتون في ت ماتهم ع ى المواقف البطولية ل شررهيد الفقي النمر ،مشرريرين إلى أن الشرريخ
النمر تان رمز رسرررالي ألبناء العراق ،وال شرررك أن الدرو
في موقع التصرررررد لإلرهاب والظ م ،وقد تج

والعبر التي نالها العراقيون جع تهم

سرررررير ودرو

الشررررريخ النمر في شرررررهداء بالد

الرافدين ع ى التنظيما اإلرهابية.
وبين المنظمون أن ذترى الشيخ النمر وشهادت أفضل مناسبة لتتريم عوائل الشهداء وصبرهم،
وشررررررددوا ع ى أن الشرررررريخ النمر شررررررهيد األمة .أما في البحرين ،فقد خر أهالي ب د شررررررهرتان
بتظاهرا عم شررروارع المنطقة ،ورفعوا صرررور الشررريخ الشرررهيد وشرررهداء البحرين في مقدمتهم
رضا الغسر  ،وأتد المشارتون أن دماء الشهداء تحيي األمة وتصنع الثور .
هذا ،واست ضاف مدينة قم المقد سة في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،مهرجان خطابيا ع مائيا،
شررارك في حشررد من الع ماء ورجال الدين ،الذين اسررتذتروا دور الشررهيد ومواقف ودم في إحياء
األمة جمعاء.
الحفل المنظم من أهالي الجزير العربية ،شارك في سماحة السيد مرتضى السند  ،والشيخ عبد
هللا الدقاق ،فيما أط ق فرقة أنوار الهدى أنشود تتريمية ل شيخ الشهيد النمر في ذتراه الثانية.
وإلى العاصمة األميرتية واشنطن ،حضر ذترى الفقي الشهيد نمر باقر النمر ،حيث نظم عدد
من النشرررطاء وأبناء الجاليتين اإلسرررالمية والعربية تظاهر أمام السرررفار السرررعودية ،رفع خالل
صور الشيخ الشهيد النمر وعدد من المعتق ين في سجون الريا

 ،وطالب المشارتون باإلفرا

الفور عن المعتق ين ووقف أحتام اإلعدام ،وتف السررررررر طا السرررررررعودية عن انتهاتاتها ل عدالة
اإلنسانية والحقوقية والدولية.
مرآ الجزير http://www.mirataljazeera.org/18054

84

زينب فرحات
تح شرررعار “من الصرررالحين” ،نظم لجنة “إحياء الذترى السرررنوية السرررتشرررهاد الشررريخ نمر باقر
النمر” ،حفال خطابيا وإعالميا في مجمع المجتبى في العاصرررررررمة ال بنانية بيرو  ،إحياء ل ذترى
الثانية الستشهاد الشيخ النمر وذلك ضمن الحم ة السنوية الدولية “وما قت وه”.
شرررارك في الفعالية شرررخصررريا إعالمية ودينية وحقوقية من عدد من الدول العربية واإلسرررالمية،
نددوا خاللها بجرائم النظام السررررعود ال سرررريما ت ك التي ارتتبها حيال الشررررهيد الشرررريخ نمر باقر
ّ
لخط ورسالت .
النمر مجددين الوالء
كلمة المعارضة "السعودية"
ألقى الدتتور معن الجربا ت مة باسرررررررم المعارضرررررررة
“السرررعودية” ،اسرررته ها بتقديم العزاء الى جميع أحرار
العالم ال سيما أحرار شب الجزير العربية با ست شهاد
الشررررررريخ نمر النمر ،م بد يا اعتزازه بالم جا هد الرمز
وتجديد الوفاء لدرب النضررررال وطريق الشررررهاد الذ
س ت سماحة الشيخ الشهيد.
وأتد الدتتور الجربا ع ى أن الشيخ النمر قدم مصال الشعب وحريت ع ى مصالح الخاصة ،اذ
ان لم ي تف الى ما قد يجر ع ي من سررريسرررا السررر طا الحاتمة واجراءاتها القمعية ،فمضرررى
ّ
يحث النا
مرشرررردا خطيبا

ع ى اسررررترداد حقوقهم من عقر دار الحتام ،قائال“ :نقسررررم أن ت ماتك
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سررتتون دسررتورنا الح م بمداد جراحك ودمك النازف ،أ الذ ق

أن الترامة االنسررانية ال يحق

ألحد أن ينهبها وال يمتن لصاحبها التصرف بها ألنها ليس م ت بل هبة من هللا”.
الجربا دعا الجميع الى ان يرددوا ت ما الشررررهيد الشرررريخ النمر واصررررفا اياها من نور ونار حين
قال“ :حياتي ليس أهم من ترامتي”.
هذا وقد أع ن الجربا تلسرري

“حرتة الترامة” المعارضررة ل نظام السررعود والتي سررتتبنى جميع

مبادئ الشيخ النمر ومواقف المقاومة.
كلمة البحرين
ألقى الناشط السياسي ابراهيم المدهون ت مة البحرين
حيث اسرررررررتهل ت مت بالتنديد ل جريمة النتراء التي
افتع ها النظام السعود بحق الشيخ النمر مشيرا الى
ان سررررماحة الشرررريخ الشررررهيد لي

اختزاال لمنطقة او

طررائفررة معينررة انمررا هو رمز ل رردفرراع عن سرررررررررائر
المظ ومين في العالم.
واسرررررررتذتر المدهون أحد الموقف المشررررررررّ فة ل شررررررريخ النمر حين دخ

قوا درع الجزير إلى

البحرين ،فوقف سررررماحت في وج السرررر طا السررررعودية قائال :ان تان لهذه القوا حق فاألولى
تصررويبها نحو العدو االسرررائي ي ال نحو المواطنين ّ
العزل .المدهون ندد بهرولة النظام السررعود
الذ را يقود ع نا مبادرا التطبيع مع التيان الصهيوني بعد أن تان يمارسها في الخفاء لسنين
طوال.
إلى ذلك أشررار المدهون الى أن شررخصررية الشرريخ النمر لها حضررور شررعبي وجماهير قويم ،وأن
النظام السرررعود أوغل في اإلسررراء واالضرررطهاد لشرررخصرررية الشررريخ النمر بدءا من المالحقة الى
االعتقال حتى االعدام ،معتبرا األنظمة في الخ يج فاقد ل شررررررررعية وتقوم بتصرررررررفية المواطنين
ألسباب سياسية منعا لمشارتتهم في صناعة القرار.
في الختام ندد الناشررط ابراهيم المدهون بممارسررا النظام السررعود الظالمة في اليمن ..وأتد أن
أبناء البحرين سيبقون أوفياء لرسالة الشيخ الشهيد النمر ،ففي الوق الذ لم يقف أحد الى جانبهم
عّبر الشيخ النمر عن تضامن التام مع قضاياهم ومطالبهم المحقة.
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كلمة جمعية اهل البيت(ع) التعليمية في الهند
السررررررريد ع ي باقر رئي

جمعية اهل البي (ع)

التع يميررة في الهنررد ألقى ت مررة أتررد من خاللهررا
ع ى ان صررررخة الشررريخ النمر المقاوم يجب ان
تتون أصررداؤها عالمية ألن عندما يسررمع طغا
العالم ت مة حق يهابونها فيتراجعون ،الفتا الى
أن الشرريخ النمر لم يلشررهر سرريف في وج النظام
انما تاف وجاهد بشررتل سرر مي في سرربيل تحقيق مطالب الشررعب مسررتوحيا من سررما شررخصرر ّية
الشيخ النمر الثورية ما يتقاسم مع منهج المناضل الهند المهاتما غاند ذاك الذ وحّ د الماليين
من الشعب الهند المخت ف بطبيعة أديان ولغات وأعراق فانتصر ودحر إمبراطورية اإلنت يز.
السرريد ع ي باقر أشررار إلى عاقبة النصررر وانجاز األهداف التي ثار وناضررل واسررتش رهد من أج ها
الشيخ النمر ،باستذتار عبار الشيخ المدوية“ :أنا ع ى يقين أن قت ي سيتون دافعا ل حراك”.
قصيدة شعرية
في سياق م ّت صل ،ألقى السيد نور الدين ميرزادا قصيد شعرية مستوحا من المسير النضالية
ل شيخ النمر وما تعر

ل من اعتداءا ومظ ومية ،بعنوان “وما قت وه” جاء فيها:

النحر أجاب غدا الذب وما سللوه
قت وه يناف باسم الصب وما قت وه
من أين يلصار إلى عينيك وتيف يلصار
وهموم النا

تحفّ بها وجعا ف لتجار

كلمة األب ويليام نخلة
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وألقى تاهن رعيّة “برعشرررري ” و”صررررفد البطيخ” ل روم تاثوليك األب وي يام نخ ة ت مة اسررررته ها
بالتلتيد ع ى التمسرررك بالقضرررية الف سرررطينية منط قا في الحديث عن ممارسرررا السررر طا الحاتمة
المطبّعة مع العدو اإلسرررائي ي قائال :نحن عرب ال
عربان ،نحن اسرررررررالم الحق بعيدا عن اسرررررررالمهم
المزيف ،نحن اتباع السرريد عيسررى المسرري ال اتباع
امريتا واليهود ،تما صررررّ بلن الشررريخ النمر قلتل
ظ ما ع ى أيد مّن ي ّدعون االسالم مفتخرا بالزخم
المقاوم الذ أنبت الشررررررريخ النمر ع ى طول األمة
العربية غير المنضوية تح طائفة معينة أو ب د.
هذا وقد لف الى ان في لبنان هناك اصررررروا عمي ة تتناغم والعدو الصرررررهيوني ،أما نحن فتمث نا
عام

المقاومة الشرررررريفة مردفا بالقول :نحن في لبنان حققنا االنتصرررررار الحقيقي عام  2000ولي
 1943تما يلشاع ألن االستقالل الحقيقي يؤخذ وال يلعطى ففي السابق ألعطى الينا أما عام 2000
اخذناه بالقو .
وختم التاهن نخ ة ت مت باقتبا

من اإلنجيل المقد

ورد في  :وتل نصر من هللا ،ثم أتبع ب خر

من القرآن التريم“ :إن حزب هللا هم الغالبون”.
كلمة حزب اهلل
ألقى مسرررررررؤول العال قا

ال خارج ية في حزب هللا

الشررررررريخ خ يررل رزق ت مررة حزب هللا حيررث انط ق
بوصررف الشررهيد الشرريخ نمر النمر ع ى أن نور من
أنوار المدرسررة الع وية اإللهية ،اسررتقى منها سررماحة
الشيخ جل َّل معاني التضحية واإلباء فسار ع ى الحق
بالوق الذ انحرف ب تثيرون نحو دروب التخبط
يخش في هللا لومة الئم انما أودع
والضرراللة مشرريرا إلى أن الشرريخ النمر لم َيخف ع ى نفسرر ولم
َ
ثقت المط قة باهلل فرحل عن الدنيا وق لب متيّما بعشق سيد الشهداء االمام الحسين(ع).
الى ذلك ختم سماحة الشيخ رزق تالم متوجها الى الشهيد سماحة الشيخ النمر بالقول :نحن في
حزب هللا قب

من ثورتك ،قت وك وما عرفوا أن يوم المظ وم ع ى الظالم أشرررررررد من يوم الظالم
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ع ى المظ وم ،دملك سرررررريزلزل عروش الم وك وجميع الطغا وتل أذناب أمريتا وإسرررررررائيل في
العالم.
واخ لتتم الفعالية بتقديم تتاب “الحرب ع ى
الفسرررررررراد ..رسررررررررالة األنبياء” وتوزيع ع ى
الحضرررررررور .التتاب صرررررررادرعن دار تيتو
ل ثقافة والنشرررررر ،بمناسررررربة الذترى السرررررنوية
الثرررانيرررة إلعررردام الشررررررريخ النمر ع ى أيرررد
ال س طا ال سعودية ،وهو صياغة لمحا ضر
الشررهيد النمر حول فسرراد السر طة الحاتمة ألقاها ع ى منبر الجمعة في أبريل عام 2011م .واحتو
التتاب ع ى  89صرررفحة موزعة تالتالي :المقدمة “الحرب ع ى الفسررراد رسرررالة األنبياء” ،الفسررراد
وأنواع  ،ما هو موقف المجتمع اتجاه الفساد؟ تيف ستتون مواقف الس طة تجاه المص حين؟.
وصاحب الفعالية معرضا فنيا هنا لقطا من ..

مرآ الجزير http://www.mirataljazeera.org/18169
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احتف مدينة قم المقدسررررررة بالجمهورية اإلسررررررالمية اإليرانية ،بحفل تلبيني إلحياء الذترى الثانية
السررتشررهاد رجل الدين الشرريعي البارز الشررهيد آية هللا الشرريخ نمر باقر النمر ،بتنظيم من مؤسررسررة
الشهيد النمر العالمية بالتعاون مع منتدى القرآن التريم.
يوم الخمي

 11يناير ،في الحسينية الزينبية ،أقيم الحفل التلبيني ،الذ حضره جمع من الع ماء،

في مقدمتهم آية هللا السرررررريد هاد المدرسرررررري ،وممث ين عن متاتب المراجع العظام منهم المحقق
التاب ي والسيد ع و الگرگاني ،وجمع من الفضالء ساد ومشايخ وط بة ع وم دينية ،إضافة إلى
مقيمين من البحرين واليمن وسررررررروريا والعراق ولبنان وأفغانسرررررررتان ودول أفريقية ،مثل تنزانيا،
ونيجيريا ،وبورتينافاسو ،وتينيا ،وغيرهم.
وحضررررر الحفل تل من الشرررريخ حسررررن الصررررال ،
والعالمة الشرريخ عبدهللا الصررال  ،والعالمة الشرريخ
عبدهللا الدقاق ،والسيد جواد المدرسي ،إضافة إلى
القياد في “تيار الوفاء اإلسالمي” السيد مرتضى
السند .
وأتد الحضررررور ع ى معنى الشررررهاد والتضررررحية
الذ يمثل الشيخ الشهيد النمر رمزا لها ،حيث رسم دم خط الثور لجميع األحرار في العالم.
القياد في تيار “الوفاء اإلسالمي” السيد مرتضى السند  ،أتد أن الشيخ الشهيد نمر باقر النمر،
تان خير مصداق ل صادقين ،بالنهج والخط والموقف ،مبينا أن الشيخ الشهيد ّ
مثل موقف الصدق
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مع هللا ،ولم يتراجع أو يضرعف أو يهن ولم يبخل بنفسر وحيات وحريت من أجل دين هللا سربحان
وتعالى.
السررريد السرررند  ،وفي ت مت خالل الحفل ،شررردد ع ى أن الشررريخ الشرررهيد النمر لم يعش ازدواجية
الشررخصررية برفع الشررعارا الرنانة تار والعيش بالضررعف والتخاذل في الوق الذ يتط ب من
التضرررررررحية والبذل ،ورأى أن ازدواجية المعايير من “أتبر المشررررررراتل التي نعيشرررررررها في عالمنا
المعاصررررررر وهي أننا تلفراد وأحزاب وجماعا نعيش االزدواجية في الشررررررخصررررررية فنحن ع ى
المسررررررتوى الفتر نعيش بع

القيم الرسررررررالية الرائعة ولتن حين تتط ب منا هذه القيم موقفا أو

ضرررررررريبة أو ثمنا معينا فإن تل هذه القيم تتالشرررررررى ونبحث عن التبريرا الواهية ل هروب من
مسؤولياتنا الدينية والتاريخية”.
ولف السرريد السررند إلى أن قضررية شررعب البحرين تخضررع في جانب منها إلى معادال الصررراع
وموازنا القوى المتنافسرررررررة في المنطقة ،وربط بين االنتصرررررررارا التي يحققها محور المقاومة
واألوضرررراع في المنطقة ،وقال “إن ع ى ضرررروء انتصررررارا محور المقاومة وفشررررل المشررررروع
األمريتي والسرررررررعود وأزما آل سرررررررعود الداخ ية والخارجية فإن قضررررررريتنا ،ورغم الجرا
والتضرررحيا  ،فهي في واقع أفضرررل ع ى الصرررعيد اإلق يمي مما تان ع ي خالل السررر سرررنوا
الماضية”.
دم الشيخ النمر رسم خط الكرامة
بدوره ،الشررريخ عبد هللا الصرررال  ،اعتبر أن دماء الشررريخ الشرررهيد نمر النمر سرررال لترو شرررجر
الجهاد والعدالة والحرية وتزرع القيم في نفو

األحرار في تل أصقاع العالم ،موضحا أن العالم

ذهل لخبر الشرررررررهاد  ،وتان تالفاجعة ،ولتن آمال األمة زاد

وارتفع وتط عا األمة زاد

إيمانا بعدالة قضيتها وبانتصار هذا الدرب الذ خط األنبياء.
“العدالة والحرية والعز والترامة والمسرراوا تل هذه تان أهداف رسررالة األنبياء ،وال يمتن لها
أن تتحقق إال في ظل دولة العدل اإللهي التي يبشرررررررر لها األنبياء ودفعوا حياتهم رخيصرررررررة من
أج ها” ،يقول الشرريخ الصررال  ،مؤتدا أن الشرريخ الشررهيد النمر سررعى إلى تحقيق األهداف ت ك ،وقد
ضحى بنفس وجاهد بما يم ك من أجل أن يصل إلى أهداف دولة العدل ،فمضى شهيدا في سبيل
هللا.
الشرريخ الصررال وصررف الشرريخ الشررهيد النمر بلن أيقونة جهاد ل شررعوب المظ ومة وأيقونة ،ورمزا
لألمة اإلسرررررررالمية ،وفداء لهذه العقيد ولهذه األمة ولرسرررررررالة النبي ودماء األطهار من أئمة أهل
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البي ومن أجل التمهيد ل ط عة الرشرريد والغر الحميد لظهور موالنا صرراحب العصررر والزمان
فقدم دم رخيصا في سبيل هللا.
إ لى ذلك ،ذتر الشررريخ الصرررال بلقوال الشررريخ الشرررهيد النمر في قضرررية الجهاد ،إذ يشرررير إلى أن
“المس ر م ال ينفصررل عن قيمة الجهاد وال يمتن أن يتون المس ر م مس ر ما حقيقيا من دون الجهاد في
سبيل هللا ألن ي س م هلل وقد قالها و صدق فيها
وجسدها بتل ما تعني هذه الت مة من معنى”،
وشرردد ع ى أن الشرريخ النمر في ذتراه الثانية
يجسد تل هذه القيم.
وتررانرر

الفعرراليررة قررد اختتمرر

قصرررير يتحدث عن بع

بعر

في م

جوانب حيا الفقي

المجاهد الشهيد آية هللا نمر باقر النمر.

مرآ الجزير http://www.mirataljazeera.org/18215
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ع ى امتداد عواصرررررررم العالمين اإلسرررررررالمي والعربي ،حضرررررررر فعاليا إحياء الذترى الثانية
الستشهاد رجل الدين الشيعي البارز آية هللا الشيخ نمر باقر النمر.
اليمن ورغم معانا الحرب السعودية األميرتية العدوانية ا ستحضر ذترى است شهاد الشيخ النمر
في العاصمة صنعاء.
مؤسررسررة الرضررا ل تنمية االجتماعية ،نظم حفال تلبينا ل ذترى الثانية السررتشررهاد الشررهيد النمر،
تح شعار “وما قت وه” ،تخ يدا لذترى العظماء الذين يرسم دمهم خط الثور واالنتصارا .
في العاصررررمة صررررنعاء ،حضررررر الفعالية التلبينية ،قيادا من حرتة “أنصررررار هللا” ،وممث ين عن
أحزاب سررررياسررررية بينهم الدتتور محمد طاهر أنعم القياد في حزب “الرشرررراد السرررر في” ،ورئي
الجالية السودانية وجمع من المواطنين.
بعد التالو القرآنية التي افتتح بها الفعالية والنشررريد الوطني اليمني ،علرضررر بع

من ت ما

الشيخ الشهيد النمر حول معنى الوالية.
وتحدث الدتتور غالب عامر عن معنى التضرررررررحية
والوفاء واالنتصررررررررار ،الم عاني التي تجسررررررررد

في

شخصية الشيخ النمر ،مبينا مواقف الشيخ الشهيد في
مقارعة الظ م ومواجهة الطغيان السعود .
بدوره ،القياد في حزب الرشررررراد السررررر في الدتتور
محمد طاهر أنعم ،اسرررررررتنتر ما وصرررررررف بالنشررررررراط
التخريبي آلل سعود في تل الب دان العربية واإل سالمية ،م شيرا إلى ال سيا سة ال سعودية التخريبية
المتبعة ضد أهالي الجزير العربية ،وسوريا والعراق ،وغيرهم.
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وباسررم مؤسررسررة الرضررا تحدث السرريد ابراهيم الشررامي ،مؤتدا أن الشرريخ النمر لم يسررتشررهد بحادث
عرضري ،إنما اسرتشرهد في مواجهة نظام سرعود ظالم جائر ،ينتشرر ظ م وطغيان في المنطقة،
موضررحا أن الظ م واالضررطهاد السررعود يتعدى حدود السررعودية ،ويرسررم معالم في اليمن الذ
تشن ع ي السعودية حرب عدوانية مستمر منذ  3سنوا .
وأ شار ال شامي إلى أن ال شيخ النمر تان رمزا في مواجهة الف ساد الم ست شر من قبل آل سعود،
ورأى أن المطالب اإلصررالحية ل شرريخ النمر التي لطالما رفع رايتها وصررد صرروت بها ،في وج
االستتبار والطغيان ،ولم يخف بطش وغطرسة واستبداد الس طة السعودية.
وشررررردد الشرررررامي ع ى ضررررررور التالحم بين جميع
المسرررتضرررعفين في العالم لمواجهة االسرررتتبار العالمي
وأدوات  ،ع ى امتداد الدول.
وانطالقا من حقوق المسرررررررتضرررررررعفين التي نادى بها
الشرررررريخ النمر ،ضررررررم االحتفالية التلبينية ،قضررررررايا
الثور في البحرين ومظ ومية أه  ،حيث تم عر
مشرررررهد مصررررروّ ر ل شررررريخ عيسرررررى قاسرررررم حول ثور
البحرين.
تذلك ،حضرررررر ت ما قائد أنصرررررار هللا السررررريد عبد الم ك الحوثي ،بتوجي رسرررررالة إلى أهالي
الجزير العربية حول وجوب مواجهة الظ م ورفض .
ومن لبنان ،تم عر

مقطع فيديو لألمين العام لحزب هللا السرريد حسررن نصررر هللا ،تحدث في عن

الشيخ النمر وشهادت وانتصاره.
وقبل أن لتختتم الفعالية بقصريد شرعرية لشراعر الثور معاذ الجنيد ،عن الشريخ الشرهيد نمر النمر،
ألقاها ل مر األولى ،تم عر

مقتطفا من ت ما الشيخ النمر حول الشهاد ومعناها.

لي شار إلى أن الفعالية تخ ها أي ضا ،ق صيد شعرية ل شاعر ح سن المرت ضى ،تلبينا ل شيخ ال شهيد
النمر ،فيما أعد فرقة الصررادق ،أنشررود خاصررة بالشرريخ الشررهيد ،مسررتوحا من ت مات ومواقف
وتخ يدا النتصار دم ع ى الطغيان السعود .

مرآ الجزير http://www.mirataljazeera.org/18231
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بمناسرررربة الذترى الثانية السررررتشررررهاد الشرررريخ نمر النمر أقام المنظمة الدوليّة ل دفاع عن حقوق
االنسان تلبينيّا في مدينة ديربون األمريتية.
الفعاليّة التي اسررتضررافها الناد ال بناني بت مة لعريف الحفل شررريف الشررامي الذ رحب

اسررته

بالحضرررور ،ثم انط ق بالحديث عن مسرررير الشررريخ النمر ،هذا المقاوم الذ وقف في وج النظام
السررررررعود  ،مطالبا باإلصررررررال السررررررياسرررررري واإلدار  ،االمر الذ لم يرق ل نظام الديتتاتور
السعود فه ّم الى اعتقال وتصفيت .
هذا وقد تضررررمن أمسررررية التلبين ت مة ل ناشررررط
ورئي

المنظمرررة الررردوليرررة ل ررردفررراع عن حقوق

االنسرران د .تمال السرراعد الذ أتد ع ى سررعي
منظمت بالدفاع عن حقوق االنسرررررران ضررررررد أ
ممارسرررررررة قمعية قد تصررررررردر من أ جهة ،تما
تحدث عن شررررخصررررية الشرررريخ النمر مؤتدا بلن
تان يحمل قضررريّة عادلة حاول الدفاع عنها ضرررمن األطر السررر ميّة لتن النظام السرررعود ال يؤمن
بمبدأ حرية التعبير عن اآلراء وحقوق اإلنسرررررران .تما ذتر السرررررراعد بلن الشرررررريخ النمر لم يتن
يطالب بمطالب شررررخصررررية بل تان يطم باعتماد نظام يضررررمن وجود الحريا ويصررررون حقوق
االق يا .
الى ذلك تحدث نجل الشررررريخ الشرررررهيد محمد نمر باقر النمر متوجها بالشرررررتر الى المنظمة الدولية
ل دفاع عن حقوق االنسان ع ى استذتارها لسير والده المقاوم الشيخ نمر باقر النمر تما وتطرق
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النمر االبن الى مسرررررررير والده وأبرز محطا حيات وتط عات باتجاه إيجاد مجتمع ينعم بالحرية
وحقوق االنسان.
في سياق مت صل ،ألقى ال شاعر العراقي ال شعبي جابر ال شترجي ق صيد شعبية جاء من وحي
المناسررررربة ،تما شرررررارك الناشرررررط مير صرررررادق في إحياء هذه الذترى بت مة عبّر من خاللها عن
اسررتنتاره ع ى فعل االغتيال والتصررفية مدينا ت ك السررياسررا القمعية ودعا صررادق الى التص ر ّد
لهذه االنظمة عبر فضررر سررر وتها الديتتاتور في مخت ف االروقة والمنصرررا المعنية بمنظما
حقوق االنسان.

مرآ الجزير http://www.mirataljazeera.org/18046
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