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ن زاروا الشيخ عّباسّي مدنّي أو الشيخ علّي بن حاّج أو تلّقوا                    إ ن الذی يرا من المواطني ّن آث

د تعّرضوا إل                   بعض الوقت في الطریق ق ارة من أحد الشيخين أو حّتى صاحبوهما ل ى متاعب زی
ير من األحيان إلى حّد االستدعاء                     رات وصلت في آث د الشرطة والمخاب ى ی يق  للتحقوضغوط عل

ة        ّدة ساعات آامل ى أصحاب          !واالستنطاق لم ادة عل ذا زی مع  الذین یختبئون    "خفّيةمالكاميرا ال " ه
ند مداخل بيت آل من الشيخين ویتعّدون على حرمة الزّوار بتصویرهم دون إذن م              الحّراس    نهم ع

زّوار    ى ال تحایل عل نع ال ا یم تهاك آم ذا االن ثل ه نع م انون یم ون أّن الق م یعلم  بغرض آشف وه
 . إّال فيما یتعّلق بحملهم للسالح هوّینهم أو تفتيشهم 

ن من شرشال          ثال أّن مواطني ى  ونذآر عل سبيل الم ّلما عل ّي   س عند زیارته  الشيخ عّباس
بلدتهما  دل تدعاءق يا اس بل تلّق ن ف ى  الشرط م ّوال إل بازاة وح الث تي تنطاق ث يهما االس يفرض عل  ل

ذه المعاملة الخارجة عن                     رجالن من ه ّي حّتى ضّج ال ة حول مصافحة الشيخ عّباس ساعات آامل
 !قائًال إّن مثل هذا لم یقع حّتى مع من صافح باراكق في وجه المحقّّالقانون وصاح أحدهما 

ومن الواضح أّن مثل هذه التصّرفات هي تجّسس غير مشروع وتخویف للمواطنين بغير               
 .حّق لجعلهم یتخاذلون عن زیارة الشيخين والترحيب بهما عند التقائهما

م رمي الشيخين                م یكفه ن ل ه من الواضح أّن الذی ا اّن ّدة  آم  سنة في غيابات السجن  12 لم
م تك           نهما ل ناس ع يق غرضهم في صرف ال ك الممنوعات العشر   لتحق م آذل  التي أضافوها ظلمًافه

ًا ة للوعدوان ائهعقوب د  انقض وح ا بع رض المفض ذا الغ يق ه ي تحق ىف أوا إل داث  فلج ذه إح  ه
تكّررة    تفزازات الم ة بائسة لعزل الشيخين أو دفعهما إلى ارتكاب             االس  فعل غاضب  رّد في محاول

ّتخذ مبّررا لحرمانهما من آل اتصال مع الشعب        جمع قوى الذي یعّلق عليهما آماله فيزائرّي الجی
 .المجتمع على ما یخرج البالد من األزمة وینهض باألّمة 
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 الشيخ علّي جّدي


