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دعا �إلى ر ّد «زينبي» على �إعدام النمر ونبذ الفتنة وطرد ال�سعودية من منظمات حقوق الإن�سان

ن�صراهلل :مالمح نهاية نظام �آل �سعود الإرهابي تلوح في الأفق
صعّ د األمين العام لحزب الله السيد
حسن نصر الله ض ّد النظام السعودي
بعد إعدام األخير الشيخ نمر باقر النمر،
لكنه ح ّذر من االنجرار إلى الفتنة التي
يريدها آل سعود حاصرا ً بهم مسؤولية
الجريمة التي كتبت نهايتهم ،مؤ ّكدا ً
أنّ نهاية هذا النظام الفاسد ،المجرم،
الظالم ،المستبدّ ،التكفيري ،اإلرهابي
بدأت تلوح في األفق».

ال مجاملة

وقال السيد نصر الله في كلمة متلفزة
خ�لال الحفل التأبيني للشيخ محمد
خاتون في م��دارس المهدي في الحدث
أم���س »:س��ن��ح��ك��ي ك��ل ش��ي ب��وض��وح،
إذا ك��ان ه��ن��اك ب��ع��د م��ك��ان للمجاملة
أو ال��م��داراة ،سنترك ه��ذا كلّه جانباً.
أعتقد هذا الزمن انتهى ،في أرض شبه
ال��ج��زي��رة العربية التي أُنشئت فيها
وس ّميت هذه األرض تزويرا ً وظلما ً
دولة ُ
وباطالً وبهتانا( )...باسم عائلة هي
آل سعود فرضت نفسها على شعب
الجزيرة العربية بالمجازر وبالقتل
وب��ال��ت��ره��ي��ب ،وه���ذا م��وج��ود ف��ي كتب
التاريخ ،حتى الذين أ ّرخوا من جماعة
آل س��ع��ود آلل س��ع��ود ي��ت��ح�� ّدث��ون عن
هذه الحقائق ويقدّمونها كمفاخر للملك
المؤسس وللعصابات اإلجرامية التي
ّ
كانت تقتل وتسبي وتذبح على عظام
شعب الجزيرة العربية».
وأض��اف « :على سيل من دم��اء هذا
س��س��ت
ال��ش��ع��ب وق��ب��ائ��ل��ه وع��ش��ائ��ره أ ُ ّ
مملكة بدعم إنكليزي ،بمال إنكليزي،
بمدافع إنكليزية ،كجزء من المشروع
االستعماري البريطاني للسيطرة على
بالدنا ،وفي شكل متزامن كان ي ّ
ُحضر
فيه إلقامة كيان آخر أيضا ً على المجازر،
على األش�لاء ،على العظام ،على سيل
الدماء اسمه «إسرائيل» في فلسطين
المحتلة .في تلك األرض ال مجال لعالم
يخص
دين وال لرجل إصالح .هذا أمر ال
ّ
الشيعة والمنطقة الشرقية ،سواء كان
شيعيا ً أم سن ّياً ،إسالميا ً أم غير إسالمي،
وطني ،قومي ،ليبرالي ،في تلك األرض،
في تلك المملكة ،ممنوع النقد ،ممنوع
االع��ت��راض ،ممنوع النقاش» .ووصف
إعدام النمر بأ ّنه «حادثة مه ّولة ،ضخمة
جداً ،آل سعود يمكن أن يكونوا استخ ّفوا
بما أقدموا عليه أل ّنهم يستخفون بهذه
األم����ة ،ول��ك��ن ه���ذه ال��ح��ادث��ة ال يمكن
االستخفاف بها والعبور عنها هكذا،

على اإلطالق».
وسأل «هل استطاع القضاء السعودي
أن يُثبت بأنّ الشيخ النمر حمل سالحاً؟
وأ ّن����ه ق��ات��ل ب��ال��س�لاح؟ ب��م��ع��زل عن
المشروعية أو عدم المشروعية ()...
أم أنّ كل مسار الشيخ النمر هو مسار
سلمي ،مثل ك��ل العلماء ف��ي المنطقة
الشرقية بالتحديد ،مثل اليوم العلماء
والقادة في البحرين ،الذين يُزجّ بهم في
السجون» ،الفتا ً إلى أنّ «مشكلة الشيخ
النمر الحقيقية هي أ ّن��ه ص��دع بالحق
وكان رجالً شجاعا ً جداً».
وأض��اف« :ه��و ك��ان يطالب ب��أنّ هذا
الشعب من حقه أن يختار ح ّكامه ،ال أن
يرثهم أمير عن أمير .وهو كان يُطالب
بأن يحصل هذا الشعب على ثرواته،
ال أن ينهبه أم��راء آل سعود ،فيزدادون
ث��راء وي��زداد شعبهم فقراً .هو يطالب
بالحريات الطبيعية التي يطالب بها
أي إنسان في أي مكان في العالم ،ولك ّنه
يطالب بشجاعة وبوضوح وبصراحة،
ول��ذل��ك ه���ذه ه��ي ج��ري��م��ت��ه ف��ق��ط .من
يتكلّم يُعدم ومن يعترض يُعدم ،هذه
ه��ي ال��س��ع��ودي��ة ال��ت��ي ت��ري��د أن تنشر
الديمقراطية ف��ي المنطقة ،وت��ري��د أن
تدافع عن الحريات في المنطقة».
وأردف السيد نصر الله ،هذا اليوم
ه��و ي��وم إدان��ت��ه��ا الكبيرة والعظيمة
والواضحة جدا ً جدا ً جداً ،دماء الشيخ
النمر اليوم تمأل وجوه وأجساد وتاريخ
وحاضر ومستقبل آل سعود إل��ى يوم
القيامة ،وستالحقهم في الدنيا وفي
اآلخرة».

محاكمة صورية

ولفت إل��ى أنّ محاكمة النمر كانت
صوريّة «حتى محامي الدفاع ممنوع
عليه أن يتكلّم ،وح ّتى الم ّتهم ممنوع
عليه أن يتكلّم وأن يدافع عن نفسه.
السؤال الكبير أيضاً ،لماذا اإلصرار على
اإلعدام وفي هذا التوقيت اآلن وفي هذه
الظروف الموجودة بها المنطقة؟ خالل
السنوات الماضية ،توجد دول وحكومات
وش��خ��ص��ي��ات وج���ه���ات وم��رج��ع��ي��ات
دينية شيعية وإسالمية بذلت جهود
كبيرة ج��دا ً وبعثت برسائل إلى الملك
السعودي ،وإلى أمراء آل سعود ،وإلى
المسؤولين ف��ي السعودية ،يتم ّنون
عليهم أ ّنه يا أخي فليصدر عفو ،أو في
الح ّد األدنى ال يُن ّفذ حكم اإلعدام ،هو كان
قادرا ً على عدم تنفيذ حكم اإلعدام ،وأن

السيد نصرالله متحدثا ً في الحفل التأبيني للشيخ خاتون
يُبقي الشيخ في السجن ويم ّد جسوراً،
بالمناخ الذي كان في كل المنطقة أ ّنه
م��ا زال يوجد أن��اس يتأ ّملون بتع ّقل
سعودي ،ويتأ ّملون باعتدال سعودي،
ويتأ ّملون بأ ّنه توجد هناك إمكانية أن
يقبل ه��ذا النظام ب��ح��وار سياسي مع
إي��ران وم��ع دول المنطقة وم��ع القوى
السياسية األخ��رى ،وح��وار في اليمن
وح��وار في سورية وح��وار في العراق،
وحوار في المنطقة ،وحوار في البحرين
وح���وار ف��ي ليبيا ،ك��ان��وا م��ا ي��زال��ون
يتأ ّملون أنّ هذا النظام قد يفتح األبواب
للخروج من األزمات المد ّمرة الموجودة
في المنطقة ،من خالل مفاوضات ومن
خ�لال ح��وار وم��ن خ�لال إيجابية ومن
خالل لقاءات .ولذلك ،جاء هذا اإلعدام
صادما ً جداً ،ومفاجئا ً جداً .بالنسبة لي
لم يكن مفاجئاً ،أل ّنني واإلخ��وان نفهم
النظام في السعودية بطريقة مختلفة،
واإلعدام يؤ ّكد هذا الفهم».

رسالة دموية

وأش��ار إل��ى أنّ إع��دام النمر «يحمل
للعالم ال��ع��رب��ي ول��ل��ع��ال��م اإلس�لام��ي
رس��ال��ة س��ع��ودي��ة ب��ال��دم وبالسيف
وبقطع ال��رؤوس تقول ،إنّ هذا النظام
السعودي ال يعنيه ال عالم إسالمي ،وال
طوائف إسالمية ،وال رأي عام إسالمي،
وال رأي عام دولي وال رأي عام عالمي،
هو يستهين بكل شيء اسمه رأي عام
وعقول واحترام على مستوى العالم ،وال
يعتني ال بأصدقاء بعثوا إليه برسائل
توسلوا له ،وال
وطلبوا منه وهناك أناس
ّ
يعتني بمشاعر مئات ماليين المسلمين
في العالم ،الذين ستجرح مشاعرهم من
خالل قول معيّن أو فعل معيّن ،واألنكى
من ذلك ليس فقط يعدم الشيخ الشهيد،
بل يمنع أن ُيسلّم جسده الطاهر لعائلته
وأه��ل��ه ،أراد أن يُ��ص��ادر ص��وت��ه ح ّيا ً
وأن ي��ص��ادر جسده شهيداً .الرسالة
أيضا تقول ،من ينتقدنا كآل سعود أو
يعترض علينا سنسفك دمه .ألم يالحقوا

المعارضين لهم وقتلوهم في أكثر من
عاصمة في العالم .هم يقولون :نحن
نظام ال يتح ّمل أي نقد ،إ ّما أن تعيشوا
في مملكتنا كالغنم أو تذبحوا كالغنم».
ولفتَ إلى «أنّ السعودية «أكثر من
أي وقت مضى ،تقدّم وجهها الحقيقي
للعالم ،ال��وج��ه االس��ت��ب��دادي ،الوجه
اإلج��رام��ي ،ال��وج��ه اإلره��اب��ي ،الوجه
التكفيري ،وه��ي تفعل ذل��ك ك��ل ي��وم،
ليس يوم قتلت الشيخ نمر النمر .على
مدى عشرة أشهر هي تفعل هذا يوميا ً
وتهجر
في اليمن ،تقصف وتقتل وتد ّمر
ّ
ّ
وتعطل أي حوار وأي تفاوض
وتش ّرد
وأي حل سياسي وترتكب المجازر».

آل سعود أشعلوا الفتنة

وقال« :آل سعود يريدون فتنة سنيّة
شيعية ،وه���م ال��ذي��ن أش��ع��ل��وه��ا منذ
سنوات طويلة وهم الذين يعملون على
إشعالها في كل مكان في العالم ،في كل
مكان ،أفغانستان وباكستان ونيجيريا

وأندونيسيا ولبنان وسورية والعراق،
أينما تريدون ،هناك شيعة سنة وهناك
مشكل بين الشيعة والسنة ،ف ّتشوا عن
السعودية وفكرها ومالها وتحريضها.
عندما تقف مرجعيات س ّنية وعلماء
س ّنة ليُدينوا هذا اإلعدام هم يساهمون
بدور تاريخي وإسالمي عظيم في منع
تحقيق هذا الهدف».
وق���ال« :آل سعود ه��م ال��ذي��ن قتلوا
الشهيد الشيخ نمر النمر ،نقطة على أول
السطر .هذا الموضوع ال يجوز وضعه
في خانة أهل الس ّنة والجماعة ،الذهاب
من خالل هذا الدم إلى فتنة س ّنية شيعية
هو خدمة لقتلة الشيخ النمر ،وخيانة
لدمائه».
لكن السيد نصر الله سأل «آن األوان -
ليس لحزب الله أحكي هذا الكالم  -أما آن
األوان لكل المواقع الدينية والسياسية
واإلع�لام��ي��ة وال��ح��زب��ي��ة واالجتماعية
والثقافية والحقوقية في عالمنا العربي
واإلسالمي ،بل في كل العالم أن تقول
الحق الذي كان يقوله الشيخ نمر النمر؟
أما آن األوان أن ُتقال كلمة الحق في وجه
هذا الطاغوت الذي يد ّمر اإلسالم واألمة؟
أما آن األوان أن نقول بشجاعة ودون
أي حسابات ـ وليعملوا الذي يريدونه
آل سعود ـ أن نقول بشجاعة وب��دون
أي ح��س��اب��ات للعالم ك��ل��ه ،أنّ منشأ
ومصنع وأس��اس ومبدأ ومنطلق الفكر
التكفيري ال��ذي يد ّمر ويقتل ويرتكب
المجازر ويهدّد شعوب العالم كلّه من
مسلمين ومسيحيين هو من هذا النظام
ومن هذا اآلل ومن هذه العائلة ومن هذه
المدرسة في السعودية .الكتب التي
تد ّرسها داعش هي الكتب نفسها لنظام
آل سعود ،ولذلك التربية نفسها والمنشأ
نفسه ولذلك تشابه بالسلوك».
وتابع »:أما آن األوان لهذا العالم أن
يطرد من منظمات ومؤسسات حقوق
اإلن��س��ان ،نظاما ً غ��ارق��ا ً ف��ي استباحة
حقوق اإلنسان ،وع��دم االعتراف حتى
ب��أب��س��ط ال��ح��ق��وق اإلن��س��ان��ي��ة ألب��ن��اء
شعبه؟
أما آن األوان لهذا العالم أن يص ّنف هذا
النظام في خانة األنظمة االستبدادية،
اإلج��رام��ي��ة ،واإلره��اب��ي��ة ،في حين أ ّنه
يشغل نفسه بتصنيف جماعات إرهابية،
وآل سعود ه��م أب��وه��ا ،ه��م أ ّم��ه��ا ،وهم
أساسها( )...أما آن األوان أن يُقال للعالم
على مدى مئة سنة كم قدّم هذا النظام من
خدمات لبريطانيا في منطقتنا ،وبعدها

ألميركا ومعها لـ«إسرائيل» ،كم ألحق
من أضرار بشعوب منطقتنا وحكومات
ودول منطقتنا ،وقضيّتنا المركزية في
فلسطين؟».
ورأى أنّ أهم ر ّد على إع��دام الشهيد
النمر» هو أن نتح ّمل هذه المسؤولية،
لماذا قتلوه؟ أل ّنه كان ينطق كلمة الحق
بشجاعة ،هم أرادوا أن يُسكتوا كلمة
الحق الشجاعة في حنجرته ،مسؤولية
األمة كلّها أن تصبح حنجرتها حنجرة
الشهيد الشيخ نمر النمر ،وأن تصدع
بالحق الذي كان يصدح به ،وأن تقول
الحق على المأل بكل شجاعة ولو كان
ثمن النطق بالحق هو اإلعدام».
وأ ّك��د أنّ أوالدن��ا يموتون في جبهات
القتال دفاعا ً عن لبنان ،وعن فلسطين،
وعن األم��ة ،يُقتلون في المقاومة ال في
الكباريهات مثل أبنائهم».
وأ ّك���د أنّ ال���ر ّد على إع���دام الشيخ
الشهيد هو ال��ر ّد «الزينبي»« ،أن يقف
الناس جميعا ً ليقولوا الحق كـ»زينب»
في مجلس ابن زياد ،ومجلس يزيد ابن
معاوية وال تخاف من أحد وال تحسب أي
حساب».
وأ ّك��د السيد نصر الله ،أنّ «مالمح
نهاية ه��ذا النظام ال��ف��اس��د ،المجرم،
الظالم ،المستبد ،التكفيري ،اإلرهابي
بدأت تلوح في األفق».
وتوجه السيد نصر الله إلى عائلة
ّ
ال��ع�ّل�اّ م��ة الشهيد ال��ن��م��ر «وأه��ل��ه في
القطيف واإلحساء والمنطقة الشرقية
والمسلمين في كل العالم ومراجعنا
والعلماء المسلمين وال��ح��وزات ،وكل
من طالب بالحق والحقيقة والحقوق
بالعزاء بالشهادة المظلومة للعالم
الجليل والشجاع الشيخ النمر ،ومباركا ً
لهم أيضا ً بهذه الشهادة التي هي إرث
األوصياء وإرث كربالء».
و تحدّث السيد نصر الله عن مزايا
الشيخ خاتون ،مشيرا ً إل��ى أ ّن��ه «كان
من األوائل الذين أوكل لهم التصدّي في
هذا الميدان إلى أن بدأ تشكيل اإلطار
التنظيمي واإلداري ،حيث تو ّلى خاتون
مسؤوليات مه ّمة جداً».

الر ّد ٍ
آت

وحول الر ّد على عملية اغتيال الشهيد
سمير القنطار ،أ ّكد السيد نصرالله ،أنّ
«سفك دمائنا ال يم ّر ،هكذا وعليهم أن
يخافوا وأن يختبئوا وه��م ينتظرون
آت ٍ
ونحن ننتظر ،وال���ر ّد ٍ
آت إن شاء
الله».

موجة ا�ستنكار عارمة لـقتل «�شيخ الحوار والإ�صالح»:
للتم�سك بالمقاومة والوحدة و�إ�سقاط الفتنة ومواجهة الطغيان ال�سعودي
ّ
توالت أمس ،ردود الفعل المستنكرة لتنفيذ السلطات
السعودية حكم اإلعدام بحق الشيخ نمر باقر النمر.
وفي السياق دان «حزب الله» بشدّة «الجريمة النكراء
التي ارتكبها النظام السعودي« ،بحجج واهية وأحكام
فاسدة وادّعاءات فارغة ،ال تستقيم على منطق ،وال تدخل
بميزان عدل».
ورأى الحزب في بيان« :أنّ السبب الحقيقي الذي دفع
السلطات السعودية إلى الحكم بإعدام الشيخ النمر هو أ ّنه
صدع بالحق وجهر بالصواب وطالب بالحقوق المهدورة
ألبناء شعب مظلوم ،محكوم باالستبداد والجهل ،ومسلوب
الحقوق والثروات ،من قِبل مجموعة فاسدة ال ترعى في
خلق الله إلاّ وال ذ ّمة .ولم تقف جريمة السلطات السعودية
عند هذا الح ّد من الحقد على هذه ال ُّثلّة من المجاهدين،
وإ ّنما تجاوزتها إلى وضعهم مع مجموعات من العصابات
اإلرهابية التي ر ّوع��ت اآلمنين وارتكبت الجرائم بحق
المدنيين ،وذلك في محاولة لخلط نصاعة حق الشيخ النمر
ورفاقه بإجرام باطل اإلرهابيين .إنّ الشيخ النمر هو عالم
ربّاني ،سلك نهج الحوار ،وقاوم الظلم بالكلمة والموقف،
وإنّ ثباته على حقه حتى الشهادة سيهدم باطل آل سعود
ويف ّند ادّعاءاتهم ويبطل محاوالتهم الخبيثة لتشويه صورة
هذا الجهاد عند أبناء األمة».
وقال« :إنّ الجريمة التي افتتحت بها السلطات السعودية
العام الميالدي الجديد تبقى وصمة عار تالحق هذا النظام
الذي قام على المجازر والمذابح منذ نشوئه وحتى اآلن،
ولم يكن آخر ما ارتكبه المجزرة الوحشية التي أودت بحياة
ّ
يرف
حجاج بيت الله الحرام في منى ،دون أن
اآلالف من ّ
لمسؤولي هذا النظام جفن ،أو يعبّروا عن أسف أو حزن لهذا
الفعل اإلجرامي».
وطالب الحزب المجتمع الدولي وهيئاته ومنظماته
الحقوقية واإلنسانية ،كما كل القوى الحيّة في أمتنا،
بـ«إدانة هذه الجريمة النكراء ،ووضع السلطات السعودية
في المكان الذي تستحقه في سجل اإلجرام العالمي ،نظرا ً
الفتئاتها على عالم دين مسالم لم تتل ّوث يداه بالدماء ،وال
ارتكب جريمة ،إلاّ قول ال للظلم والعدوان».
وح ّمل الحزب «المسؤولية المباشرة والمعنوية عن هذه
الجريمة للواليات المتحدة وحلفائها الذين يقدّمون الحماية
ّ
ويغطون جرائمه الكبيرة بحق
المباشرة للنظام السعودي
شعبه وشعوب المنطقة ،ويدعمون عدوانه».
وإذ تقدّم الحزب «بأح ّر التعازي والتبريكات من أهل
الشيخ الشهيد نمر باقر النمر ،وم��ن إخ��وان��ه وأحبّائه
والسائرين على نهجه في المنطقة الشرقية وفي الجزيرة
العربية وفي كل عالمنا اإلسالمي ،راجين من الله تعالى أن
يتغ ّمد شيخنا الشهيد بواسع رحمته ،وأن يُبقي ذكره عالياً،
علَما ً من أعالم رفض الظلم والدفاع عن الحق والحقيقة».

صالح

ورأى األمين العام للمؤتمر العام لألحزاب العربية قاسم
صالح «أنّ الجريمة النكراء التي ارتكبها النظام السعودي
الغاشم بتنفيذ حكم اإلع��دام الجائر» بحق الشيخ نمر
النمر «تش ّكل وصمة عار في جبين هذا النظام المتمادي في
تآمره على األمة من دعم المنظمات اإلرهابية في سورية،
وعدوانه المستمر على اليمن ،وتآمره الدائم على المقاومة
في فلسطين ولبنان خدمة للمشروع األميركي الصهيوني
ال��ذي يهدف إلى إسقاط األم��ة وتمزيقها وض��رب حصون
ّ
والشقاق ببن
المقاومة والممانعة فيها وزرع بذور الفتنة
أبنائها».
وأض��اف صالح في بيان أنّ «األم��ان��ة العامة للمؤتمر
العام لألحزاب العربية إذ ُتدين وتشجب هذا العمل ال ُمشين
للتمسك بالمقاومة
تتوجه إلى أحزاب األمة وشعوبها
فإ ّنها
ّ
ّ
وبالوحدة بين أبنائها إلسقاط أهداف هذه الجريمة وإلى
الوقوف في وجه الطغيان ال��ذي تم ّثله المملكة العربية

السعودية.
كما ُتطالب الهيئات الدولية ولجان حقوق اإلنسان
بالتح ّرك العاجل لحماية معتقلي ال���رأي والحريات
السياسية لألفراد والجماعات».
وتابع« :كما ندعو إلى الحوار بين مك ّونات األمة وقواها
الحية ال��ذي هو السبيل الوحيد للحفاظ على وحدتها
وتماسكها بمواجهة الخطر الصهيوني والخطر اإلرهابي
الذي يتهدّدها».
وتقدّم صالح «من ذوي الراحل الكبير الذي أقدم على
الموت بشجاعة وجرأة ع ّز نظيرهما بأح ّر العزاء وأخلص
التبريكات راجين من الله تعالى أن يتغ ّمده بواسع رحمته
ويسكنه فسيح جناته».

هيئة التنسيق

وأع���رب���ت ه��ي��ئ��ة التنسيق ل��ل��ق��اء األح�����زاب وال��ق��وى
والشخصيات الوطنية اللبنانية عن إدانتها الشديدة
«للجريمة التي اقترفها نظام آل سعود بإعدام النمر ،بعد أن
تعسفيا ً لمدة تزيد على الثالث سنوات».
اعتقله
ّ
وأ ّكدت الهيئة في بيان ،أنّ «هذه الجريمة الجديدة ،التي
ُتضاف إلى سلسلة جرائم النظام السعودي بحق أبناء
أمتنا العربية ،إ ّنما جاءت بعد أن أص ّر الشيخ الجليل على
مواصلة الدعوة لإلصالح وتحقيق التنمية والعدالة ،األمر
الذي يكشف مجدّدا ً طبيعة هذا النظام السعودي ،الذي
تسيطر عليه أس��رة آل سعود وتستأثر بثروات الشعب
السعودي وتب ِّذرها ،إن كان على شراء السالح األميركي
لقتل أبناء شعبنا في اليمن ،أو تمويل ودعم اإلرهابيين
التكفيريين في سورية لتدم ّرها ومحاولة إسقاط نظامها
الوطني خدمة للمشروع االستعماري األميركي الغربي
الصهيوني».
كما رأت هيئة التنسيق أنّ «إع���دام الشيخ الجليل
نمر النمر ،إ ّنما هو محاولة يائسة إلره��اب السعوديين
المطالبين باإلصالح والديمقراطية والعدالة االجتماعية
والعمل على إخضاعهم وإسكاتهم» .ودعت إلى أوسع حملة
إدان��ة واستنكار لهذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي
ارتكبها وال زال يرتكبها حكام آل سعود بحق أبناء أمتنا
العربية ،وال سيّما في سورية واليمن تحت عناوين الدعوة
إلى اإلصالح والحرية والديمقراطية ،التي يفتقدها النظام
السعودي ،مؤ ّكدة دعم نضال شعبنا في السعودية لبلوغ
مطالبه العادلة».
وتوجهت الهيئة «بأح ّر التعازي من عائلة الشيخ النمر
ّ
خصوصاً ،وشعبنا العربي في السعودية عموماً» ،مشيرة
إل��ى أنّ «شهادته ستزيد شعبنا في السعودية عزيمة
وإص���رارا ً على مواصلة نضاله وكفاحه النتزاع حقوقه
بالتنمية والعدالة االجتماعية واإلصالح».
ودان���ت األح���زاب الوطنية ف��ي البقاع ه��ذه الجريمة
ال ّنكراء ودع��ت «أح��رار وشرفاء األم��ة إلى صحوة ضمير
ووقفة جريئة لوضع ح ّد للعبث السعودي الصبياني
بمصير العرب والمسلمين من خالل التماهي مع المشروع
الصهيوني الساعي لتمزيق وحدتنا القومية بالعصبيات
المذهبية» ،كما دعت الجامعة العربية «إلى تح ّرك سريع
يضع حدودا ً للجرائم السعودية وسياساتها الهدّامة ،إذ ما
قيمة الجامعة والفرقة تستشري وتستفحل على يد حكام
الرياض؟».

حركة «أمل»

وأع��رب المكتب السياسي لحركة «أم��ل» عن «حزننا
البالغ على إعدام الشيخ نمر باقر النمر» ،متم ّنيا ً أن «يحفظ
الله الوحدة في صفوفنا وكل المكونات اإلسالمية ،وأن
يُلهمنا التصرف بحكمة وتأنّ لما فيه مصلحة المسلمين
وشعوبنا وأقطارنا» ،الفتا ً إلى أ ّنه «في الوقت الذي ك ّنا

وال نزال نسعى فيه إلى خفض سقف التوترات السياسية
والمذهبية ،علمنا بكل أسف بإعدام الشيخ النمر الذي م ّثل
قيمة إسالمية وعربية».
«الشغيلة» و«تيار العروبة»
وأعربت قيادتا رابطة الشغيلة وتيّار العروبة للمقاومة
والعدالة االجتماعية عن شجب واستنكار وإدانة الجريمة
اإلرهابية التي ارتكبها النظام السعودي بإعدامه الشيخ
النمر «الداعي إلى اإلصالح والتنمية والعدالة في السعودية،
بعد اعتقاله تعسفيا ً ألكثر من ثالث سنوات ،ما يكشف
مجدّدا ً طبيعة هذا النظام والنموذج القمعي اإلرهابي الذي
يقدّمه للعالم ،ويفضح من خالله زيف ادّعاءاته بالدعوة
لنشر الحرية واإلصالح في سورية واليمن».
وأ ّك��دت القيادتان أنّ «هذه الجريمة إ ّنما تأتي بعد أن
التمسك
فشل النظام السعودي في ثني الشيخ الجليل عن
ّ
بمواصلة نضاله لرفع الظلم والحرمان عن أبناء شعبه
في وقت يتم ّتع حكام آل سعود بالثروة النفطية الهائلة
ويهدرونها في شنّ الحرب ض ّد شعبنا العربي في اليمن،
وتمويل ودعم الحرب اإلرهابية ض ّد سورية العروبة تنفيذا ً
ألوامر أسيادهم في واشنطن وتل أبيب».
ودعت القيادتان كل القوى الوطنية والقومية إلى «إدانة
واستنكار هذه الجريمة النكراء وغيرها من الجرائم التي
يواصل حكام آل سعود ارتكابها بحق أبناء شعبنا العربي،
وال سيّما في سورية واليمن والعراق».
وتوجهت القيادتان «بأح ّر التعازي من عائلة الشيخ
ّ
النمر وشعبنا العربي في السعودية».

حزب التوحيد

واعتبر «حزب التوحيد العربي» ،أنّ م ّنفذي إعدام النمر
«ينتمون في عقليتهم إلى العصور البائدة وين ّمون عن نزعة
تسلطية تفتقد إلى الحكمة وتخاف الرأي اآلخر» .ودعا إلى
«تفويت الفرصة أم��ام الفتنويّين الذين يريدون إشعال
المنطقة بمزيد من االقتتال المذهبي والطائفي وخلق أزمة
جديدة إلى األزمات التي تهدّد المنطقة».

المؤتمر الشعبي

وأعلن «المؤتمر الشعبي اللبناني» ،في بيان ،رفضه
«أسلوب اإلع��دام في مواجهة الموقف السياسي ،فحياة
اإلنسان هي هبة من الله وال يملك أي فرد أو مجموعة أو
سلطة حق التصرف بهذه الهبة اإللهية .لقد ك ّنا ننتظر وال
نزال من مجلس التعاون الخليجي مبادرات تؤ ّكد وحدة
الموقف اإلسالمي العالمي ض ّد االستعمار والصهيونية
واإلره��اب ،وتواجه الحملة الغربية على اإلس�لام ،و ُتزيل
التشويه ال��ذي لحق بصورة اإلس�لام من قبل الجماعات
اإلرهابية المتط ّرفة».
رحب بـ«موقف شقيقه
وإذ استنكر المؤتمر إعدام النمرّ ،
الذي شدّد على حصر ردود الفعل في اإلطار السلمي» ،ون ّوه
بموقف حركة «أمل» الذي دعا إلى «التص ّرف بحكمة وتأنّ
لما فيه مصلحة المسلمين» ،مناشدا ً المجلس اإلسالمي
الشيعي األعلى وح��زب الله وكل المرجعيات اإلسالمية
الشيعية في العالمَين العربي واإلسالمي «وضع المصلحة
اإلسالمية العليا فوق أي اعتبار» ،كما دعا «المرجعيات
اإلسالمية السنيّة إلى موقف يعبّر عن صحيح اإلسالم من
هذا الفعل األليم».

قبالن

كما استنكر نائب رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي
األع��ل��ى الشيخ عبد األم��ي��ر ق��ب�لان ،تنفيذ حكم اإلع���دام
«باعتباره خطأ فادحا ً كان يمكن تفاديه بإصدار عفو ملكي
يُسهم في تنفيس حالة االحتقان المذهبي والطائفي التي
تعصف بالمنطقة العربية».

النابلسي

وبأش ّد كلمات اإلدانة ،دان الشيخ عفيف النابلسي «إعدام
السلطات السعودية الشيخ النمر «العالم المجاهد الذي
وقف في وجه ملوك الجور والطغيان والعدوان ،يقول كلمة
الحق وال يخاف في الله لومة الئم .وقف كإمامه الحسين
يقول« :إنّ
السلة
الدعي بن
الدعي قد ر ّكز بين اثنتين بين ِّ
ّ
ّ
وال ِّذلة ،وهيهات م ّنا ال ِّذلة».
أض��اف« :ه��ذا العالم المجاهد ال��ذي رف��ض االستبداد
نصبها االستعمار
السياسي ال��ذي م ّثلته العائلة التي ّ
البريطاني على بالد الحجاز لتحكم الناس بالحديد والنار.
لقد ن��ادى باإلصالحات السياسية والحريات الفردية
يالق سوى التهديد والوعيد والسجن.
والدينية ،ولكنه لم
ِ
إلي م ّما يدعوني إليه حكام آل سعود
وقال« :السجن
ّ
أحب ّ
المتجبّرون والظالمون».
وتابع النابلسي« :لقد ش ّكل الشيخ النمر صوت الحق في
مواجهة ّ
الطغمة السعودية التي أمعنت في القمع والعسف
واإلفساد ليس فقط داخل الجزيرة العربية بل امت ّد ش ّرها
إلى العالم اإلسالمي بدعمها حركات اإلره��اب والتكفير
والتدمير في سورية والعراق وليبيا ،وبش ّنها عدوانا ً ظالما ً
على الشعب اليمني الفقير .
وع��ل��ى أيّ ح���ال ،ف���إنّ ه��ذه الجريمة ال��ن��ك��راء سوف
تكون مسمارا ً جديدا ً في نعش العائلة الحاكمة ،وإدانة
لممارساتها الطائفية والعداونية ،وإذا كان العالم ال يرى ما
تفعله هذه العائلة من جرائم فإنّ الله يرى ،ويعد للظالمين
يوما ً عسيراً».
كما استنكر العالمة السيد علي فضل الله الجريمة.

غدّار

وندّد األمين العام لـ«التجمع العربي واإلسالمي لدعم
خيار المقاومة» يحيى غ��دار ،في بيان ،بـ«تزوير العدل
والعدالة بإعالن فرمان اإلعدام المخزي بحق علاّ مة علم»،
م ّتهما ً من ق ّرروا إعدامه بأ ّنهم يسعون إلى فتح «باب الفتنة
على مصراعيه بين األطياف خدمة للمخطط الصهيوتكفيري
الرجعي ،إلاّ أ ّنهم كما في كل م��رة لن يحصدوا إلاّ سوء
أفعالهم ،والمزيد من كظم الغيظ والندم والفشل على
ما اقترفوا من دسائس ووس��اوس سترت ّد عليهم بالويل
وال ّثبور وعظائم األمور».

«جمعية اإلصالح»

وشجبت «جمعية اإلص�لاح واإلن��م��اء االجتماعي» في
الشمال ،في بيان ،إعدام النمر من دون وجه حق ،داعية
إلى «أكبر ر ّد على ذلك برفع الصوت عاليا ً في وجه الظلم
من خالل وسائل االعتراض السلمية التي ال تؤدّي إلى فتنة
أكبر ،كما دعا إلى ذلك بكل شموخ ،شقيق الشيخ المظلوم
نمر باقر النمر ،محمد النمر».

الوسط اإلسالمي

كذلك ،اعتبرت «جمعية الوسط اإلسالمي اللبناني»
في بيان ،أنّ إعدام النمر خطأ كبير ،خصوصا ً أنّ الوطن
وحساسة وال سيّما
العربي واإلسالمي يم ّر بمرحلة دقيقة
ّ
من خالل التوترات السياسية والمذهبية ،ونحن في جمعية
الوسط ك ّنا نأمل تفادي هذا الحكم من قبل المملكة العربية
السعودية بحكمة ووعي ،وذلك لما يم ّثل سماحة الشيخ
النمر من قِيم إسالمية وعربية ومن اعتدال وحوار وعقالنية
الحترام اآلخر».

علماء جبل عامل

ودان «تج ّمع علماء جبل عامل» ،في بيان ،إعدام النمر
«بعد اعتقاله منذ تموز العام  ،2012بسبب خطبة جمعة
في مسجد العوامية حيث انتقد فيها السلطة التي ترهبها

الكلمة الحرة والصادقة» ،معتبرا ً أنّ «قرار اإلعدام أميركي
بامتياز ،وأ ّنه وسيلة إلعادة خلط األوراق ،كما أ ّنه غطاء
للتخبّط واإلرب��اك الداخلي في السعودية خصوصا ً بعد
مقتل أحد أهم أذرعها التكفيرية في سورية زهران علوش».
ووصف النمر بأ ّنه «كان رم��زا ً للثقافة العالية والنقاش
الموضوعي».

ّ
القطان

وقال رئيس جمعية «قولنا والعمل» الشيخ أحمد ّ
القطان
«إننا كعلماء من أهل السنة نعتبر ما قامت به السلطات
السعودية سابقة تؤ ّثر على مسار الوحدة اإلسالمية ،وله
تداعيات جدا ً سيّئة وال تخدم إلاّ المشروع االستكباري في
العالم» ،وطالب «كل علماء الس ّنة األحرار» بـ«رفع الصوت
في وجه السلطان الجائر والعمل لرأب الصدع واستنكار
مثل هذا الحكم».

العيالني

من جهته استنكر إم��ام «مسجد الغفران» في صيدا
الشيخ حسام العيالني تنفيذ حكم اإلعدام بحق النمر و47
آخرين ،ورأى أنّ «هذا العمل يكشف عن عدم وعي السلطات
السعودية لخطورة المرحلة والفتنة المذهبية التي تهدّد
المنطقة» .وق��ال« :إنّ تج ّرؤ السعودية على تنفيذ حكم
اإلعدام يؤ ّكد أنّ الوحدة اإلسالمية في خطر ،وهذا ما يفرض
والتمسك بالوحدة اإلسالمية أل ّنها
علينا تح ّمل المسؤولية
ّ
السالح الوحيد لمواجهة الفتن».

الجوهري

ورأى رئيس «اللقاء العلمائي اللبناني» الشيخ عباس
الجوهري ،في بيان ّ
أن «قرار إعدام الشيخ النمر ،وتمريره في
ضمن قائمه ال تشابه بينه وبينهم في ما ُنسب إليه ،هو قرار
متس ّرع وغير مو ّفق ،بل هو ُم ٍ
جاف لكل الحقوق اإلنسانية
ً
والديمقراطية وحقوق اإلنسان»ُ ،معربا عن استهجانه «من
التوقيت واالنتقاء لقضية لها أكثر من بُعد» ،وقال« :ال يمكن
أن نقبل بعقوبة اإلعدام على الخالف واالختالف في الرأي،
وهو سجين رأي وليس سجين ارتكاب أليّ من األفعال التي
أدّت لقرار اإلعدام».
وأهاب «بكل حريص وغيور ،أن يعمل لكي ال يكون هذا
اإلعدام سببا ً للتفريق بين المسلمين ،في الوقت الذي ُندين
ونستنكر من خانتهم الحكمة في هذا الفعل».
واستنكر األمين العام للمنظمة العالمية لحقوق اإلنسان
السفير د .علي عقيل خليل ،إعدام النمر مع عدد من المواطنين
السعوديين ووصفه بـ«تصفية حسابات سياسية» الفتا ً
إلى أنّ ذلك «يخالف القوانين واألع��راف الدولية وانتهاك
صريح ل�لإع�لان العالمي لحقوق اﻻن��س��ان( )...بسبب
التعبير عن رأيه والدعوة إلى اإلصالحات بالطرق السلمية
ونبذ العنف ،ورغم كافة المناشدات التى أطلقتها منظمات
حقوق اإنسان العالمية والدولية من منظمة العفو الدولية
والـ»هيومان رايتس واتش» والمنظمة العالمية لحقوق
اإلن��س��ان ف��ي واش��ن��ط��ن ،أص��� ّرت السعودية على تنفيذ
حكم اإلع��دام بحق الشيخ نمر النمر وال��ذي جاء من دون
محاكمة عادلة فهي لم تستكمل كافة اإلجراءات القانونية
وحرم من فرصة تحضير
والقضائية العادلة في محاكمتهُ ،
دفاع مناسب».
واستنكر الجريمة النائب السابق مصطفي علي حسين،
األمين العام للتيار األسعدي معن األسعد ،الشيخ مصطفى
ملص ،جبهة العمل اإلسالمي ،مركز الخيام لتأهيل ضحايا
التعذيب ،حركة التوحيد اإلس�لام��ي ،جمعية الصداقة
الفلسطينية اإليرانية والعديد من الشخصيات السياسية
والدينية واألحزاب والجمعيات.

