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فتحي ال�شقاقي في ذكرى ا�ست�شهاده
} معن بشور
ظ ّن «اإلسرائيليون» أنهم تمكنوا بفضل اتفاق اوسلو
(أيلول  )1993من اإلجهاز تماما ً على قضية فلسطين
وحقوق شعبها ،وأن��ه لم يعد في مواجهتهم سوى
بعض قادة مصرين على العيش في «الماضي» وعدم
التكيف مع المتغيرات اإلقليمية والدولية الكبرى بدءا ً
من تدمير العراق بذريعة الكويت وصوالً الى االنهيار
الضخم الذي أصاب االتحاد السوفياتي القطب اآلخر
في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية.
هؤالء القادة  -األه��داف ،كان األمين العام لحركة
الجهاد االس�لام��ي الدكتور فتحي الشقاقي ،واحدا ً
من أبرز من يدرك «الموساد» منذ ذلك الحين خطورة
الحركة الجهادية التي ساهم في تأسيسها في قلب
االن��ت��ف��اض��ة األول����ى ،انتفاضة ال��ح��ج��ارة (،)1987
لتصحح بوصلة العديد من الحركات اإلسالمية باتجاه
فلسطين غاية ،والمقاومة المسلحة خيارا ًونهجاً.
لم يكن الشهيد الشقاقي يظن في رحلته «السرية»
ال��ى ليبيا لحل أزم��ة تتعلق بالفلسطينيين العاملين
ه��ن��اك ،ان��ه ك��ان مالحقا ً خطوة إث��ر خ��ط��وة ،ب��ل ربما
ك��ان يظن ولكنه أص��ر على انجاز المهمة االنسانية
والوطنية في آن ،وربما كان يقول بينه وبين نفسه
ورفاقه ،ما الفرق بين أن يعطي المجاهد حياته في
لحظة مواجهة او عملية اغتيال او ان يعطيها في كل
يوم من ايامه لخدمة وطنه وأمته وربه ،بل ربما كان
يعتقد ،وه��و سليل إرث نضالي فلسطيني عريق
ممت ّد الى عشرات السنين ان اغتيال حاملي القضايا
الكبرى ،كقضية فلسطين سيعطي لهذه القضايا دفعا ً
وزخما ًفي استشهاده ربما يفوق الزخم والدفع اللذين
يعطيهما نضالهم في حياتهم.
واليوم ،وبعد  19عاما ً على اغتيال الشقاقي ،من
واجب الصهاينة وشركائهم االقربين واألبعدين ،هل
أوقف اغتيال الشقاقي تنامي دور حركته في المقاومة
أم انه جعلها تتقدم لتصبح واح��دة من أفعل حركات
المقاومة الفلسطينية ومن أكثرها انسجاما ً مع نفسها
ومبادئها واخ�لاق��ي��ات��ه��ا ،كما ظهر ف��ي ح���روب غزة
المتتالية ،فتُبقي «للجهاد االسالمي» ال��ذي اختارته
اسما ً لها مدلوله الحقيقي اي انه جهاد ضد مغتصبي
األرض ومد ّنسي المقدسات وفي مقدمها االقصى
المبارك.
واليوم ،وبعد  19عاما ً على اغتيال القائد الجهادي
الفلسطيني الكبير ،أال تشعر روح الشهيد القائد،
ومعها ارواح كل الشهداء باالرتياح وهم يراقبون من

ع ٍل االنتفاضة المتجددة في القدس ،وثبات المرابطات
والمرابطين ف��ي س��اح��ات األق��ص��ى يشكلون ج��دارا ً
بشريا ً منيعا ً بوجه اقتحامات سوائب المستوطنين
المتوالية ،مؤكدين ان عقيدة التوحيد التي يحملونها
في قلوبهم والعقول ستبقى أق��وى من أي محاولة
صهيونية لتقسيم الحرم القدسي او لتقاسم الصالة
فيه.
بل بعد  19عاما ً أال يشعر الشقاقي كم ب��ات حال
األمة بعيدا ً من حاجتها وحقيقتها ،وكم بات التمزق
قانون حياتها ،فيما كان الشقاقي المؤمن يسعى الى
الوحدة قانونا ً ومحركا ً لحياة األمة.
لقد ك��ان��ت ال��س��ن��وات ال��ت��ي تفصلنا ع��ن استشهاد
الشقاقي تفاصيل مجسدة لألفكار والمواقف التي
حملها الشقاقي وأخ��وان��ه منذ انطالقة حركتهم ،بل
حتى قبل االنطالقة ،لكن السؤال الذي يفرض نفسه:
ال��ى متى يبقى الشعب الفلسطيني عموما ً وقادته
خصوصاً ،مستباحين لمجازر الصهاينة واغتيال
عمالئهم؟
ب��ل ال���ى متى يغض ال��ع��ال��م ع��م��وم��اً ،وأب��ن��اء االمة
خصوصاً ،النظر عن هذه الجرائم االرهابية الموصوفة
والتي ال يخجل مجرمو الحرب الصهاينة من التباهي
بارتكابها سواء تلك التي ارتكبوها في لبنان على مدى
سنوات ،وفي تونس أعوام  1988و ،1991وصوالً
ال��ى رام الله وغ��زة وم��ا بينهما على ام��ت��داد العقدين
الفائتين ،واسماء الشهداء اكبر من ان نوردها في هذه
العجالة.
أال تستحق ه��ذه االغتياالت ،وق��د ب��ات مرتكبوها
معروفين ب��إق��راره��م ،واإلق���رار سيد األدل���ة ،تحركا ً
قانونيا عربيا ً ودول��ي��ا ً إلحالة مرتكبيها ال��ى القضاء
الجنائي الدولي ،أو حتى الى القضاء الوطني في بعض
الدول.
إن مالحقة إرهابيي الكيان الصهيوني في هذه الحال
تتجاوز كل المحاذير التي يضعها بعضهم للتريث في
توقيع اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية (وهي
محاذير غير مقبولة في جميع األح��وال) ،وبالتالي ال
مبرر للتأخر فيها...
حينها فقط نكون قد جعلنا من دماء الشقاقي ،القائد
والمفكر والشاعر ،ورفاقه الشهداء طوقا ً جديدا ً يلف
عناق كيان اإلجرام واإلرهاب جنبا ً الى جنب مع طوق
المقاومة الباسلة والعزلة الدولية المتنامية والتأزم
الداخلي المتفاقم ،بل ك ّرسنا قاعدة رفض اإلفالت من
العقاب وحمينا كلمة الجهاد من كل مستخدميها في
غير موضعها.

اعت�صام �صامت في الطريق الجديدة ت�ضامن ًا
مع الأق�صى والقد�س وفي ذكرى ا�ست�شهاد ال�شقاقي
تحت شعار «من القدس إلى غزة...
فلسطين أرض العزة» ،وفي إطار ملتقى
الوفاء لفلسطين ،وفي الذكرى العشرين
الستشهاد األمين العام لحركة الجهاد
اإلسالمي فتحي الشقاقي
نظمت ال��ح��م��ل��ة األه��ل��ي��ة لنصرة
فلسطين وق��ض��اي��ا األم���ة اعتصاما ً
تضامنيا ً رمزيا ً صامتا ً أم��ام مسجد
اإلمام علي في الطريق الجديدة ،شارك
فيه المصلون وممثلو القوى والهيئات
والفصائل اللبنانية والفلسطينية
وأع��ض��اء الحملة األه��ل��ي��ة يتقدمهم
المنسق العام للحملة معن بشور،
ومقررها ناصر حيدر ،وممثل حركة
الجهاد اإلسالمي في لبنان أبو وسام.
وت ّم خالل االعتصام توزيع «تحية
ون���داء» من الحملة األهلية إل��ى أهل
القدس والمرابطين والمرابطات في
األقصى ،كما ت ّم توزيع «تحية ودعوة»

بمناسبة استشهاد فتحي الشقاقي.
وق��د ُوج��ه��ت التحية األول���ى «من
الوفي دوما ً لكل القضايا العادلة
لبنان
ّ
وف��ي الطليعة منها قضية فلسطين،
من بيروت العاصمة العربية الثانية
التي احتلها العدو الصهيوني بعد
القدس فقاومت ودح��رت ال��ع��دو .من
الطريق الجديدة ،المحلة المناضلة
المعتزة بإيمانها وعروبتها ،حاضنة
المقاومة الفلسطينية لسنوات ،ومطلقة
ال��رص��اص��ات األول���ى ف��ي وج��ه جيش
ال��غ��زو الصهيوني ،وج���ارة مخيمي
ص��ب��را وش��ات��ي�لا ال��ل��ذي��ن ش��ه��دا أكبر
مجازر العصر ،إلى أهلنا المرابطين
والمرابطات في األقصى ،والقابضين
ع��ل��ى ج��م��ر ال���ق���دس ،وال��ص��ام��دي��ن
والمجاهدين في عموم فلسطين بتحية
األخ ّوة والتضامن لوقفتهم األبية بوجه
االحتاللولتصديهمالبطوليلمحاوالته

المتواصلة القتحام باحات األقصى
المبارك ،وتدنيس المقدسات ،وتهويد
عاصمة فلسطين مؤكدين لهم أنه كما
أندحر االحتالل عن بيروت ولبنان،
سيندحر عن القدس وفلسطين».
وتضمنت التحية إل���ى الشهيد
فتحي الشقاقي ،دع��وة موجهة إلى
«ال��ق��ي��ادات الفلسطينية والعربية،
وك��ل نقابات وات��ح��ادات المحامين
والمنظمات الحقوقية واإلنسانية،
العربية والدولية ،إل��ى إط�لاق حملة
قانونية أمام المحاكم الدولية ،وأمام
المحاكم الوطنية ،في ّ
حق اإلرهابيين
الصهاينة الذين ارتكبوا جرائم اغتيال
موصوفة كجريمة اغتيال الشقاقي،
وأقروا بأنفسهم بارتكابها ،في حق قادة
ومناضلين فلسطينيين داخل فلسطين
وخارجها على امتداد الوطن العربي
وفي العالم».

مراد يلتقي لجنة الأ�سير يحيى �سكاف
زار وفد من لجنة أصدقاء األسير
في السجون «االسرائيلية» يحيى
سكاف ،رئيس حزب االتحاد الوزير
السابق عبدالرحيم مراد في مكتبه
في بيروت.
وأكد مراد للوفد ،تضامنه ودعمه
لقضية األسير يحيى سكاف ،معتبرا ً
«أنها قضية وطنية تعني كل أبناء
األمة» ،مشيرا ً إلى «أنّ الطريق الذي
سلكه األس��ي��ر س��ك��اف ه��و الخيار
الصحيح لتحرير فلسطين وكامل
أراض��ي��ن��ا المحتلة م��ن قبل العدو
«اإلسرائيلي»».
وش���ك���ر ج���م���ال س���ك���اف ب��اس��م
ال��وف��د ال��وزي��ر م���راد على «مواقفه
الوطنية المشرفة في دعمه القضية
الفلسطينية والمقاومة في فلسطين
ولبنان» ،مؤكدا ً «أنّ خيارنا من أجل
تحرير األسير يحيى سكاف واألسرى
م��ن سجون ال��ع��دو «اإلس��رائ��ي��ل��ي»،

اعت�صام �أمام «�إ�سكوا» للت�ضامن مع ال�شيخ النمر

قنديل :تنفيذ حكم الإعدام �سي�شعل المنطقة
العلوي :للإفراج الفوري عنه

العلوي متحدّثا ً في االعتصام

 ...وقنديل

تنديدا ً بالحكم ال��ذي صدر عن
السلطات السعودية بإعدامه،
نظمت اللجنة المتضامنة مع
الشيخ نمر باقر النمر اعتصاما ً
أم��ام مقر األم��م المتحدة «إسكوا»
في وسط بيروت وذلك بمشاركة
رئيس تحرير صحيفة «البناء»
ال��ن��ائ��ب ال��س��اب��ق ن��اص��ر قنديل،
ورئيس لجنة التضامن مع الشيخ
نمر النمر وعضو اللجنة الدولية
للتضامن م��ع ش��ع��ب البحرين
السيد جعفر العلوي ،ووف��د من
المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى،
وممثل شبكة ساحل المتن أيمن
الجوني ،والنائب األلماني ميشال
أوبرسكالسكي ،وسفير المفوضية
الدولية لحقوق اإلنسان في لبنان
والشرق األوسط علي عقيل خليل،
وع��دد من الناشطين الحقوقيين
وإعالميين.

قنديل

ودعا قنديل في كلمة ألقاها خالل
االعتصام «الحريصين على حكم
آل سعود بنصحه بأن يتراجع عن
حكم اإلعدام في حق الشيخ النمر
وأن ال يختصر الطريق إلى الحريق،
فالمنطقة على أبواب اشتعال كبير،
وسيعصمون حكمهم من النهاية
السريعة إذا تصرفوا بعقالنية،
وإال فإنّ المنطقة ستنفجر».
وأض��اف قنديل« :نقول للذين
يخالفوننا ال���رأي ت��ج��اه طبيعة
النظام الحاكم في جزيرة العرب،
اآلن لديكم الفرصة لتقولوا أنكم
لستم مرتزقة بل أصحاب معيار
وم��ب��دأ ،ل��ق��د وق��ف��ت��م ف��ي س��وري��ة
تتضامنون م��ع ال��ذي��ن يحملون
ال���س�ل�اح وي��ض��ع��ون ال��س��ي��ارات
المفخخة وي��رت��ك��ب��ون ال��م��ج��ازر
ال��ج��م��اع��ي��ة وم���ع ال��ذي��ن ي��أت��ون
ب��ال��س�لاح ال��ك��ي��م��اوي م��ن تركيا
ويقتلون ب��ه األط��ف��ال وال��ن��س��اء،
وقلتم إنّ ه��ذه معارضة وحقوق
ّ
وحق في التعبير ،وها هو
إنسان
أحد رم��وز المعارضة في سورية
حسن عبدالعظيم في بيته يقول
ن��ع��م إلس��ق��اط ال��ن��ظ��ام وإنّ من
حق الشباب أن يحملوا السالح،
وف��ي المقابل تأتيه من الحكومة
السورية دعوة لحضور مؤتمرات
ال��ح��وار» .وتابع« :نحن ال نطلب

منكم أن تحظى ال��م��ع��ارض��ة في
ال��ج��زي��رة العربية م��ا تحظى به
المعارضة في سورية ،بل نقول
إنّ ه��ذه المعارضة التي ال تريد
إال حرية ال��رأي والنضال السلمي
وت��رف��ض حمل ال��س�لاح وتح ّرمه
وترفض تشريعه ،أنتم تقتلونها
وتجبرون الناس على اللجوء إلى
حمل السالح».
وسأل قنديل« :إذا كان من يدعو
إل��ى ال��ن��ض��ال السلمي ويتمسك
بالمنبر سالحا ً ال مكان له وعقوبته
اإلعدام حتى لو كان عالما ً روحيا ً
بمكانة الشيخ نمر النمر العلمية
وال��روح��ي��ة ،فما ه��و ح��ال الشاب
المواطن المعارض ابن الجزيرة؟».
وق��ال« :إنّ القضية ليست شيعة
وس�� ّن��ة ،فالشيخ حسن فرحان
المالكي هو اآلن قيد االعتقال وهو
أحد رموز الطائفة الس ّنية».
ول��ف��ت ق��ن��دي��ل االن��ت��ب��اه إل��ى
«أنّ الرسالة التي يوجهها حكم
اإلع����دام ف��ي ح��ق ال��ش��ي��خ النمر
لكل شعب الجزيرة ه��ي الدعوة
إل��ى العنف وه��ذا يعني المحرقة
والمقتلة والمذبحة ،وق��د تنشب
حرب أهلية» .وسأل أيضاً« :ماذا
يقول الصامتون في بالد العرب
وال���ذي���ن ي��ص��م��ت��ون ع��ن جريمة
ف��ي ه��ذا الحجم؟ يقولون ألبناء
الجزيرة ال ناصر ينصركم ولن
ينفعكم أن تتظاهروا ألننا قررنا
أن نص ّم آذاننا بسدّدات النفط من
أج��ل ق��روش وفلوس آل سعود».
وتابع« :إنّ أدعياء الثقافة العربية
يقولون لشعب الجزيرة أن ال ح ّل إال
بالسالح ،وعندما تغلق كل األبواب
وعندما يتهم الشيخ المسالم على
رغم قيمة عمامته ،بأنه يخ ّرب وال
ح � ّل إال بإعدامه ،وعندما يسكت
العالم ع��ن ذل��ك وتسكت األق�لام
وتسكت المنابر الحقوقية ما الذي
سيحدث؟ سيحدث انفجار وهذا
برميل ب��ارود تعطونه شعلة نار
لينفجر».
وتوجه قنديل إلى «الحريصين
على حكم آل س��ع��ود بنصح آل
سعود ب��أن ال يختصروا الطريق
إلى الحريق ،فالمنطقة على أبواب
اشتعال كبير ،وسيعصمون حكمهم
من النهاية السريعة إذا تصرفوا
بعقالنية ،فاصرخوا في وجههم

للت�ضامن الوطني في مواجهة كل الأخطار

حمدان عر�ض الأو�ضاع مع �شاتيال:
الجندي اللبناني رمز لل�سيادة والكرامة

لألسير سكاف عربون احترام وتقدير
لمواقفه الوطنية ودع��م��ه لقضية
األسير يحيى سكاف.

تامر :ا�ستهداف الم�ؤ�س�سة الع�سكرية
يدخل البالد في المجهول
أعرب رئيس الحركة اللبنانية الديمقراطية جاك تامر
عن استيائه «من األوضاع السياسية واألمنية والعسكرية
الضبابية في ظل عدم التوافق على رئيس للجمهورية
الذي سيطول لعدم نضوج الحلول له بعد ،واستهداف
المؤسسة العسكرية من جانب اإلرهاب مما يدخل البالد في
المجهول المرعب والمظلم ،حيث يكون فيه الرابح خاسرا ً
في ظل تمدّد الحركات التكفيرية والظالمية المدعومة من
قبل» إسرائيل» كما أصبح واضحاً ،وذلك من أجل خلق
فتنة شيعية – س ّنية ولخلق حالة تهجير وقتل لألقليات
اللبنانية من كل الشرائح».
وت��رأس تامر االجتماع األسبوعي للمكتب السياسي
للحركة أمس ،وأبدى المجتمعون في بيانٍ « ،تخوفهم من
فتح التكفيريين جبهة واسعة تمتد من القاع شماال ً مرورا ً
بعرسال وجرود بريتال وصوال ً حتى مرتفات جبل الشيخ
وشبعا والعرقوب وذلك لفتح جبهات وثغرات
للتكفيريين باتجاه مراكز الجيش ومراكز المقاومة

العلوي

وط��ال��ب ال��س��ي��د ال��ع��ل��وي ،من
جهته ،ب��ـ «اإلف����راج ال��ف��وري عن
ال��ش��ي��خ ال��ن��م��ر وإي��ق��اف مسلسل
الضغط على الجماهير المطالبة
بالحرية وال��ع��دال��ة» ،داع��ي�ا ً إلى
«س��ح��ب الجيش ال��س��ع��ودي من
البحرين».

مجل�س فاتحة لل�شيخ مهدوي كني
في ال�سفارة الإيرانية

دعا أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين  -المرابطون
مصطفى حمدان إلى «وقفة ضمير وطنية إلعطاء عناصر المؤسسة العسكرية
حقوقهم ألنهم يخوضون معركتهم الصعبة ض ّد اإلرهاب».
ودعا رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال شاتيال إلى «التضامن لمواجهة
كل األخطار التي تستهدف لبنان» ،مؤكدا ً «أنّ إحياء فكرة األمن الذاتي تحمل في
طياتها إحياء لمشروع التقسيم الذي طرح خالل الحرب اللبنانية».
وكان حمدان استقبل شاتيال على رأس وفد ،وجرى البحث في المستجدات
المحلية واإلقليمية.

مراد يتسلّم من الوفد لوحة تذكارية
ه��و م��ن خ�لال قبضات المقاومين
األبطال».
وقدم الوفد إلى مراد لوحة تذكارية

وقولوا لهم :إياكم وأن ترتكبوا هذه
الخطيئة وإال فإنّ المنطقة ستنفجر
وهذه قراءة وليست تهديداً».
وتوجه قنديل إلى األمم المتحدة
وإل��ى «المنظمات الحقوقية التي
تدّعي أنها تحمي حقوق اإلنسان
وتحفظ ال��ح��ري��ات» ،ق��ائ�لاً« :إنّ
قضية القرن ال��واح��د والعشرين
هي أن ال يبقى في العالم نظام ال
يعبّر عن نفسه بحرية وال يختار
حكامه بشفافية ،فال يوجد نظام
ف��ي ال��ع��ال��م ل��ي��س ل��ه دس��ت��ور إال
ن��ظ��ام آل س��ع��ود ،فهو يحكم بال
دستور وب�لا انتخابات ومجلس
الشورى هم يعينونه وهو نظام
تمييز عنصري كجنوب أفريقيا،
وه��ن��اك تمييز ض � ّد أه��ل المنطقة
الشرقية ألنهم شيعة وهذا تمييز
عنصري كالتمييز على أس��اس
اللون والعرق والدين» .وأضاف:
«نقول لألمم المتحدة وللمنظمات
الدولية ،هذه هي صرخة الشيخ
النمر الذي يقول :إنني أرفض أن
يختزل تاريخ بلدي ال��ذي يعود
إل��ى آالف السنوات ألحمل جواز
سفر عليه اسم الحاكم ،بل استحق
كإنسان على هذه األرض أن أحمل
ج��واز سفر عليه اس��م بلدي بما
يشير إليه التاريخ والجغرافيا».
وأش��ار قنديل إل��ى «أنّ مسألة
التضامن مع العالمة الشيخ النمر
ه��ي مسالة إنسانية وحقوقية،
وهي أيضا ً مسألة حرص على أمن
المنطقة ،ونستطيع أن نختلف ما
شئنا ،لكنّ إشعال المنطقة بعود
ثقاب هو القلم ال��ذي سيوقع به
حاكم البالد تنفيذ أو إلغاء تنفيذ
حكم اإلع��دام إذا أحسن التوقيع،
فهو يعصم المنطقة عن الحريق
وإن أساء فإنه سيحول القلم الذي
يوقع به إلى عود ثقاب سيشعل
ح��ري��ق�ا ً ل��ن يستطيع أح��د بعده
إخماده».

ولفت إلى «أنّ الشيخ المجاهد
نمر النمر انطلق من واقع شعبه
ف��ي ال��ج��زي��رة العربية ،وتفاعل
م��ع ال��ك��ادح��ي��ن والمستضعفين
وانحاز لهم ،وقد تحول منبره إلى
شعلة وع��ي تتقد وم��درس��ة علم
وعمل ،والهتماماته االجتماعية
ومواقفه المعلنة اتخذت السلطات
السعودية ق��رارا ً بسحب ج��وازه
وم��ن��ع��ه م��ن ال��س��ف��ر ل��م��دة خمس
س��ن��وات ف��ي ب��دء ال��ق��رن ال��واح��د
والعشرين ،إال أن��ه ظ��ل يتحدث
بكل علنية ووضوح عن مظلومية
ش��ع��ب��ه وي��ط��ال��ب ف��ي ك��ل محفل
وموقع بضرورة اإلصالحات في
ب��ل��ده ،وق��د ق��دم الفقيه النمر في
 2007عريضة باسمه الشخصي
ض ّمنها أه��م مطالب الجماهير
في منطقته وفي مقدمها تحقيق
العدالة والحرية للمكون الديني
واالجتماعي ف��ي ش��رق الجزيرة
العربية وه��م شيعة أه��ل البيت
ع��ل��ي��ه��م ال���س�ل�ام ،واع��ت��ب��اره��م
ي��ح��ق ل��ه��م م��ا ي��ح� ّ
ّ
�ق
م��واط��ن��ي��ن
لغيرهم وط��ال��ب بتكوين دول��ة
يحكمها القانون العادل».
وأض��اف العلوي« :إال أنّ شيئا ً
لم يتحقق من تلك المطالب ،بل
جاء الر ّد باعتقال الشيخ النمر بعد
عودته من البحرين في عام 2008
 ،ول��ك��ن تحت الضغط الشعبي
الحاشد الذي احتج على اعتقاله
اض��ط��روا إلط�ل�اق س��راح��ه ،لكنه
وبعد تفجر ثورة البحرين ،اقتحم
ميدان الخطابة مرة أخرى غير آب ٍه
بذلك المنع الجائر ووقف مع ثورة
الشعب في البحرين مؤيدا ً مطالبه،
كما أعلن ع��ن مطالب الجماهير
في المنطقة الشرقية واحتج على
ق��م��ع ال��م��ت��ظ��اه��ري��ن ،وش���ارك في
قيادة الحراك السياسي والمطلبي
بصورة سليمة وحكيمة طالبا ً من
الشباب المتحمس االبتعاد من كل
مظاهر العنف أو استخدام السالح،
وحينها لم يجد النظام السعودي
إال أن يعتقل المجاهد الفقيه النمر
في تموز من عام  2012بعد إطالق
الرصاص عليه».
وتابع العلوي« :لقد تصوروا
أنهم باعتقاله سيخمدون صوته
ال��ه��ادر ك��ال��ب��رك��ان ،ص��وت��ه ال��ذي
ت��ح��ول ب��ع��د االع��ت��ق��ال إل���ى رم��ز

لشعبه وإل��ى شعلة ح��راك .حيث
تحركت الجماهير ف��ي البحرين
والمنطقة الشرقية مندّدة باعتقاله
وسقط ف��ي تلك التظاهرات عدد
م��ن ال��ش��ه��داء ،ول��م يجد النظام
السعودي ُب ّدا ً من تقديمه للمحاكمة
وأن يطالب المدعي العام بإعدامه
حيث اعتبروه عاصيا ً لولي األمر
ون��اش��را ً للفتنة وأن��ه يخرج على
المجتمع» .وت��س��اءل« :ه��ل هناك
فتنة أق���ذر م��ن العمالة للمسار
األميركي في المنطقة ،وم��ن قمع
الشعب واضطهاده ونشر الفكر
اإلره���اب���ي التفكيري وتأسيس
المجموعات اإلره��اب��ي��ة ونشرها
لتقتل وتسفك الدماء في المنطقة،
وم��ن ت��أي��ي��د ال��ك��ي��ان الصهيوني
إلنهاء المقاومة في سورية ولبنان
وفلسطين»؟
وطالب العلوي «األمم المتحدة
والهيئات الفاعلة فيها وباألخص
مجلس األم��ن للدفاع ع��ن شعب
الجزيرة العربية ،إيقاف مسلسل
أح��ك��ام اإلع���دام التي وصلت إلى
ثمانية من المواطنين في المنطقة
الشرقية وح��ده��ا ،وم��ن ضمنهم
شباب حكم عليهم باإلعدام وهم
دون س��ن الثمانية ع��ش��رة عاما ً
لحظة اع��ت��ق��ال��ه��م وم���ن ضمنهم
ابن أخ الشيخ النمر» ،كما طالب
«الدول والحكومات أن تقف موقف
الحق تجاه استمرار سجن مئات
المواطنين األح���رار في الجزيرة
العربية وم��ن مختلف الطوائف
وال���م���ذاه���ب ،م��ن دون محاكمة
وآخرهم سماحة المفكر المصلح
الشيخ حسن ف��رح��ان المالكي،
والحقوقي األستاذ محمد النمر أخ
الشيخ المجاهد نمر النمر».
ودع���ا ال��ع��ل��وي إل���ى «اإلف����راج
الفوري عن الشيخ النمر وإيقاف
مسلسل الضغط على الجماهير
المطالبة بالحرية والعدالة» ،داعيا ً
إل��ى «س��ح��ب الجيش السعودي
من البحرين ولينطلق ليقاتل في
فلسطين بدال ً من أن يقاتل شعبا ً
حرا ً مسالماً».
كما طلب «الحرية وإطالق سراح
الفقيه النمر المجاهد مع ّززا ً مك ّرماً،
والحرية لشعب الجزيرة العربية
وإط�لاق س��راح معتقلي ال��رأي في
سجون النظام السعودي».

وتحريك الخاليا النائمة المتواجدة في طرابلس والبلدات
العكارية وبعض مناطق القلمون في الشمال» ،متخوفين
«من استنفار سري لخاليا نائمة في قلب العاصمة وبعض
مجموعاتها الصغيرة داخل المخيمات الفلسطينية وبعض
المناطق في إقليم الخروب ،من أجل خلق استراتيجية
جديدة لضرب محور المقاومة والجيش وتدفق خاليا
سرية مدربة تدريبا ً عاليا ً إلى الداخل اللبناني عبر البحر
والحدود اللبنانية السورية».
بعد ذل��ك ،انتقل المجتمعون إل��ى مناقشة الوضع
اإلقليمي الذي وصفوه بـ «الخطير ج��داً» ،معتبرين «أنّ
التوترات اإلقليمية بين دول المنطقة ،كما المناورات
الروسية  -اإليرانية برا ً وبحرا ً في بحر قزوين هي رسائل
إلى الدول الكبرى التي تريد تقسيم المنطقة إلى دويالت،
وإنّ وصول معدات إلى الجيش السوري ما هو إال رسالة
من روسيا وإيران إلى تركيا لعدم
التفكير في الدخول إلى سورية».

شاتيال

وبعد اللقاء ،أكد شاتيال «أنّ المبادئ القومية العربية تجدّدت عبر مؤتمر
بيروت والساحل الذي يضم معظم العروبيين اللبنانيين» ،داعيا ً إلى «التضامن
لمواجهة كل األخطار التي تستهدف لبنان».
ورأى «أنّ إحياء فكرة األم��ن الذاتي تحمل في طياتها إحياء لمشروع
التقسيم الذي طرح خالل الحرب اللبنانية» ،الفتا ً إلى «أنّ القوى العروبية
الوطنية اللبنانية هي التي أنهت التقسيم واألمن الذاتي وأفشلت األهداف
«اإلسرائيلية» التي أرادت إلحاق لبنان بـ  17أيار وبالتطبيع ،وليس اتفاق
الطائف» ،مستغربا ً «تكاثر الجماعات المتطرفة التي تدعي اإلسالم بحيث
يحاول بعض السياسيين أو غيرهم تصوير أنفسهم ممثلين للس ّنة وللشارع
الوطني».

حمدان

وأشار شاتيال إلى «أنّ الغالبية الساحقة من سكان المناطق الحدودية
الملتهبة ،عرسال وشبعا وطرابلس هم على خط االع��ت��دال والوسطية
واالنفتاح ،وال يخضعون للتطرف الهادف إلى تقسيم الجيش الوطني اللبناني
بغية إنشاء إمارات انفصالية».
وأك��د حمدان ب��دوره« ،أحقية سلسلة الرتب وال��روات��ب للعسكريين ،ال
سيما أننا نسمع عبر اإلعالم أنّ الرئيس فؤاد السنيورة هو الذي يملك القرار
في هذا الموضوع» ،الفتا ً إلى «أنّ الجندي اللبناني ليس شخصا ً بل هو رمز
للسيادة والكرامة والعزة الوطنية» .وق��ال« :إننا في أشد الحاجة إلى أن
يحصل العسكريون على أكثر من حقوقهم ألنهم يحملون دمهم وحياتهم
على كفهم» ،مستنكرا ً «مقابلة تضحياتهم وبذلهم في سبيل وجودية الكيان
اللبناني ،بتفاهات وسخافات النقاشات التي يستطيعون تركيبها من أجل
سرقة الماليين ،ولكن إلعطاء الجندي والرتيب والضابط حقوقهم نجدهم
يتفلسفون».
ودعا إلى «وقفة ضمير وطنية ،إلعطاء عناصر المؤسسة العسكرية حقوقهم،
ألنّ هؤالء األبطال يخوضون معركتهم الصعبة ض ّد اإلرهاب».

المعزون في السفارة اإليرانية
أقامت سفارة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في
لبنان مجلس فاتحة عن روح رئيس مجلس خبراء
القيادة في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية الشيخ
مهدوي كني في دار السفارة في بئر حسن.
ومن أبرز المع ّزين رئيس مجلس النواب نبيه بري
ممثالً بوفد من حركة أمل برئاسة نائب رئيس المكتب
السياسي الشيخ حسن المصري ،نائب األمين العام
لحزب الله الشيخ نعيم قاسم والمعاون السياسي
لألمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل ،رئيس
كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ،وزير التربية
والتعليم العالي الياس بو صعب ممثالً رئيس تكتل
التغيير واإلصالح العماد ميشال عون ،رئيس الحزب
الديمقراطي النائب طالل ارسالن ممثالً بوليد بركات،
رئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري ممثالً
بفادي ف��واز .كما حضر النواب علي عمار وعباس

هاشم ،ياسين جابر ممثالً بدرويش حشوش ،وسامي
الجميّل ممثالً بإيلي حنكش.
كما حضر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد
قبالن ممثالً نائب رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي
األعلى الشيخ عبد األمير قبالن ،الشيخ نزيه صعب
ممثالً شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم
حسن ،رئيس حركة النضال اللبناني العربي فيصل
الداود ،األمين القطري لحزب البعث العربي االشتراكي
في لبنان الوزير السابق فايز شكر ممثالً بسهيل
القصار ،رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي
ممثالً بالدكتور أحمد موصللي ،وفد من تج ّمع العلماء
المسلمين برئاسة الشيخ أحمد الزين ،محمد قليالت
ممثالً حركة الناصريين المستقلين – المرابطون.
ومن بين الوفود المعزية ممثلون عن جمعية التعليم
اإلسالمي وجمعية المبرات الخيرية وجمعية اإلمداد.

