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أصداء الشهادة
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
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وَال َتحْسَبَ ّنَ الَّذِينَ ُقتِ ُلوا فِي سَ ِبي ِل ال َّلهِ َأمْوَا ًتا ب َْل
َأحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّ ِهمْ يُر َْز ُقونَ * َف ِرحِنيَ بِمَا ء ََاتاهُمُ
ال َّلهُ مِنْ َف ْضلِهِ ويَسْ َتبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْح َُقوا
ب ِ ِهمْ مِنْ خَلْفِ ِهمْ َأال خَوْفٌ عَ َليْ ِهمْ وَال هُمْ يَحْزَ ُنونَ

*يَسْ َتبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ ال َّلهِ وَ َف ْض ٍل وَ َأ ّنَ ال َّلهَ ال يُضِيعُ
َأجْرَ الْمُؤْمِنِنيَ *
( آل عمران)
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مقدمة
بسم هللا الرمحن الرحيم
شــكلت «جمــزرة الدالــوة» الــي وقعــت يف قريــة الدالــوة ابألحســاء يف ليلــة العاشــر مــن حمــرم احلـرام
علــى حســينية املصطفــى منعطفـاً خطـراً يف اتريــخ املنطقــة وتطــوراً نوعيـاً يف حماولــة تصعيــد االحـراب
الطائفــي يف اململكــة العربيــة الســعودية وعلــى مســتوى املنطقــة العربيــة الــي تعيــش حـرابً طاحنــة تقودهــا
التيــارات التكفرييــة املتطرفــة ,ممــا دق انقــوس اخلطــر علــى مســتوى األمــن وكذلــك علــى مســتوى
اخلطــاب اإلعالمــي احملــرض علــى القتــل والتكفــر علــى مــدار عقــود يف وســائل اإلعــام احملليــة والكتــب
الرمسيــة واملناهــج الدراســية.
وقــد توالــت ردود األفعــال الرمسيــة والدوليــة والدينيــة واحملليــة مــن أعلــى املســتوايت وخمتلــف
الشـرائح والتوجهــات علــى هــذه اجملــزرة الــي راح ضحيتهــا عــدد مــن الشــهداء واملصابــن ,كمــا تناولتهــا
الصحافــة واإلعــام بزخــم كبــر مــن جوانــب مجــة بــرز فيهــا مناقشــة األســباب وطــرح احللــول لتفــادي
تكرارهــا حيــث ,كمــا بــرز أيضـاً قراءهتــا يف ســياق األحــداث علــى مســتوى اإلقليــم ووضعهــا يف إطارهــا
التارخيــي واجلغـرايف واالجتماعــي للوصــول إىل رؤيــة واضحــة حــول مــا ميكــن أن حيــدث مــن تطــورات
بعدهــا يف حــال عــدم معاجلــة األســباب املؤديــة إىل اإلرهــاب مــن التحريــض والتكفــر.
وملا هلذه اآلراء والنظرايت والقراءات واإلداانت من أمهية رأيت من الضرورة أن جتمع يف كتاب
واحــد يصــدر يف أربعــن الشــهداء رض ـوان هللا تعــاىل عليهــم ,فــا شــك أن هــذا الكتــاب ســيكون
مبثابــة هيئــة استشــارية للجهــات الرمسيــة وغــر الرمسيــة يف معاجلــة الوضــع الطائفــي يف البــاد ,وســيكون
مســتنداً يفيــد مــن يريــد ق ـراءة هــذا احلــدث مــن جوانبــه املتعــددة ,خصوص ـاً إذا اعتــران أن اختــاف
وجهــات النظــر فيــه عامــل قــوة ,فهــو ملــون أبلـوان الوطــن املتنوعــة.
وقــد اعتمــدت يف مجــع مادتــه علــى وكاالت األنبــاء الرمسيــة وعلــى الصحافــة احملليــة واملواقــع
الشــخصية للكتــاب ,مــا عــدا القليــل منــه الــذي فرغتــه مــن مســتندات صوتيــة كالقصائــد الشــعرية الــي
مل أمتكــن مــن احلصــول عليهــا نصـاً ,وهنــا أتقــدم ابلشــكر اجلزيــل ألخــي احلبيــب ابــن خالــي الصحــايف
الســيد حممــد النمــر الــذي بــذل وســعه يف إمــدادي بــكل مــا فاتــي مجعــه مــن بيــاانت ,فهــو متتبــع دقيــق
لــكل شــاردة وواردة يف الصحافــة قبــل دراســته هلــذا االختصــاص.
كمــا ال يفوتــي أن أشــكر الصديــق العزيــز ابــن الدالــوة البــار الســيد علــي واصــل العلــي الــذي
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أعانــي يف التواصــل مــع اإلخــوة األع ـزاء يف اللجنــة املنظمــة للتشــييع وتســليمهم نســخة مســودة مــن
هــذا الكتــاب يف العاشــر مــن صفــر إال أهنــم أبــدو بعــض التحفظــات علــى بعــض مــا فيــه مــن مقــاالت
ال تتناســب مــع توجهاهتــم.
واجلمــع يف هــذا الكتــاب مل يســتبعد رأايً لكاتــب أو حملــل ألن الغــرض مــن مجعــه هــو مجــع اآلراء
بــكل خلفياهتــا الثقافيــة ليتمكــن مــن يطالــع فيــه مــن «مجــع العقــول إليــه» كمــا يعــر أمــر املؤمنــن عليــه
السالم.
وهللا أســأل أن يكــون هــذا العمــل خالصـاً لــه ,وأســأله تعــاىل أن متتلــئ األرض قســطاً وعــدالً كمــا
ملئــت ظلمـاً وجــوراً وأن يتغمــد الشــهداء األبـرار يف زمــرة شــهداء الطــف ..إنــه مسيــع جميــب.

				
				
				

يوسف النمر
مدينة دنفر /الوالايت املتحدة األمريكية
الثامن من صفر املظفر 1436

11

12

أ
القمس الول

الجهات الدينية
والرسمية

13

14

15

المراجع الدينية

16

بيان آية الله العظمى
السيد عيل الحسيني السيستاين
بسم الله الرحمن الرحيم

أحبتنا أهايل األحساء الكرام
الســام عليكــم ورمحــة هللا وبركاتــه وعظــم هللا أجوركــم وأجــوران مبصــاب ســيدان وإمامنــا أيب عبــد
هللا احلســن صل ـوات هللا عليــه وبعــد:
فــإن االعتــداء اآلمث الــذي تعــرض لــه مجــوع إخواننــا املشــاركني يف عـزاء الســبط الشــهيد «ع» يف
حســينية املصطفــى ببلــدة (الدالــوة) وأودى حبيــاة مجــع وجــرح فيــه آخــرون قــد أوجــع القلــوب وأحــزن
النفــوس فــإان هلل وإان إليــه راجعــون.
وإننــا إذ نعزيكــم ونواســيكم يف هــذا املصــاب اجللــل نســأل هللا العلــي القديــر أن حيشــر الضحــااي
األع ـزاء مــع شــهداء الطــف (ع) وأن يلهــم ذويهــم الصــر والســلوان وميــن علــى اجلرحــى ابلشــفاء
العاجــل إنــه مسيــع جميــب.
وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم.
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علي احلسيين السيستاين
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بيان آية الله العظمى
الشيخ الوحيد الخراساين
بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمــد هلل رب العاملــن ،والصــاة والســام علــى ســيدان ونبينــا حممــد وأهــل بيتــه الطيبــن الطاهريــن
ولعنــة هللا علــى أعدائهــم إىل يــوم الديــن.
قــال اإلمــام علــي بــن حممــد اهلادي عليــه الســام يف زايرة اجلامعــة« :أنتــم الســبيل األعظــم،
والص ـراط األقــوم ،وشــهداء دار الفنــاء ،وشــفعاء دار البقــاء».
طــوىب هلــؤالء املقتولــن يف ســبيل هللا ،فقــد وقــع أجرهــم علــى هللا وعلــى رسـوله ،قــال تعــاىل« :قُـ ْـل
ِ
َجـًـرا إَِّل الْ َمـ َـوَّد َة ِف الْ ُقـ ْـرَب»
َسـأَلُ ُك ْم َعلَْيــه أ ْ
َل أ ْ
وطــوىب للذيــن أصيبـوا هبــذه املصيبــة ،فأولئــك عليهــم صلـوات مــن رهبــم ورمحــة ،الرمحــة الــي قــال
ـك َخي ـٌْـر ِمـَّـا َْي َمعُــو َن»
«وَر ْحَـةُ َربِـّ َ
ســبحانه فيهــاَ :
وطــوىب للمجروحــن يف هــذه احلادثــة؛ فإهنــم مكتوبــون يف اجملروحــن مــن أصحــاب احلســن عليهــم
الســام ،روحــي وأرواح العاملــن لـراب مرقــده الفــداء.
ونســأل هللا تعــاىل حبــق احلســن عليه الســام أن ميــن عليهــم ابلشــفاء العاجــل والعافيــة التامــة،
والســام عليكــم ورمحــة هللا وبركاتــه.
			
			

						
						

الوحيد اخلراساين
يوم األربعاء
 / 11حمرم 1436 /هـ

18

بيان آية الله العظمى
الشيخ بشري النجفي

بس ِم ِ
الرِحي ِم
الر ْح ِن َّ
هللا َّ
ْ

احلمــد هلل رب العاملــن والصــاة علــى أشــرف األنبيــاء واملرســلني أيب القاســم حممــد وعلــى آلــه
الطيبــن الطاهريــن واللعــن الدائــم علــى أعدائهــم أمجعــن.
اإلخــوة األع ـزاء يف قريــة (الدالــوة) العزيــزة املفجوعــة بفلــذات أكبادهــا ممــن ســعى إلحيــاء ذكــر
فاجعة الطف األليمة مواســاة لرســول هللا (صلى هللا عليه وآله) وأهل بيته الطاهرين (عليهم الســام)
طاعــة هلل وحبــا ألوليائــه.
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته..
وعظم هللا أجوران وأجوركم وهنيئاً لكم أن شــرفكم هللا وشــرف قريتكم أن تقبل منكم قرابني من
أنصــار اإلمــام احلســن (عليــه الســام) الذيــن مشـوا لنصرتــه فنالـوا نصيــب الناصريــن الشــفعاء للمؤمنــن
حيــث مل يبــق هلــم ذنــب إال غفــره هللا تعــاىل وشـ ّفعهم يف املؤمنــن ممــن يلوهنــم بــل ملثــل ربيعــة ومضــر كمــا
ورد عــن النــي وأهــل بيتــه صلـوات هللا عليهــم أمجعــن ..ومــروك عليكــم تواصلكــم مــع احلســن صلـوات
ِ
الصابِ ِريـ َـن *
الصـ َـا ِة إِ َّن َّ
اســتَعِينُوا ِب َّ
اللَ َمـ َـع َّ
لصـ ِْـر َو َّ
(ي أَيـَُّهــا الَّذيـ َـن آَ َمنُـوا ْ
هللا عليــه ومواصلــة العهــد بــهَ :
ِ
ِ
َحيَاءٌ َولَك ْن َل تَ ْشــعُُرو َن).
َوَل تـَُقولُوا لِ َم ْن يـُْقتَ ُل ِف َسـبِ ِيل َّ
الل أ َْم َو ٌ
ات بَ ْل أ ْ
إن قلوبنــا معكــم واي ليتنــا كنــا معهــم فنفــوز فــوزاً عظيمـاً .حيــث أن أعــداء هللا (يُِريـ ُـدو َن أَ ْن يُطْ ِفئُـوا
نـُ ِ
ِ
الل ِبَفـْو ِاه ِهــم [وأفعاهلــم] ويْ َب َّ ِ
ـورهُ [علــى أيــدي أنصــار احلســن عليــه الســام]
ََ
ـور َّ َ ْ
اللُ إَّل أَ ْن يُتـ َّـم نـُ َ
َ
ِ
ِ
َولَـ ْـو َكـرَه الْ َكافـُـرو َن).
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واعلموا حفظكم هللا إن مثل هذه األعمال هي لالستفزاز من أجل الفتنة والشحناء ممن لعنهم
وعماهلــم ،فعلينــا مجيعـاً أن نغيــض الكفــار بتماســكنا ومتســكنا بنهجنــا
هللا مــن أذانب الكفــرة الفجــار ّ
القــومي وعــدم اخلضــوع الســتفزازاهتم فعنــد ذلــك نكــون وجهــاء عنــد هللا تعــاىل وعنــد اإلنســانية املدركــة
الواعية حلســن سـرتنا ومجال مبادئنا ،فانشــروا فضائل األئمة من أهل البيت (عليهم الســام) حبســن
أفعالكــم وســلوككم حفظكــم هللا تعــاىل ،وأعلمـوا أنكــم بثباتكــم تدافعــون عــن قضيــة اإلمــام احلســن
(عليــه الســام) وعــن عاصمــة التشــيع النجــف األشــرف.
تقبلـوا تعازينــا ألســر الضحــااي فــرداً فــرداً ،كمــا بلّغـوا مــن مل يبلغــه كتابنــا هــذا ابلعـزاء والتســلية منــا
جلميــع أهــل القريــة وأهــل الشــرقية حفظهــم هللا وابعــد عنهــم الســوء .وإان هلل وإان إليــه راجعــون ،والعاقبــة
للمتقني.

						

اخلتم
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بيان آية الله العظمى
السيد محمد سعيد الطباطبايئ الحكيم
احلمد هلل رب العاملني والصالة على حممد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أمجعني.
إىل املؤمنني الكرام يف األحساء أعزهم هللا تعاىل..
قال هللا سبحانه وتعاىل:
ب الَّ ِذين قُتِلُواْ ِف سبِ ِيل ِ
ند َرّبِِ ْم يـُْرَزقُو َن
َحيَاء ِع َ
َ ّ
الل أ َْم َوااتً بَ ْل أ ْ
َوالَ َْت َس َ َّ َ
تلقينــا حبــزن ابلــغ نبــأ اســتهداف عـزاء ســيد الشــهداء عليــه الســام يف حســينية املصطفــى ببلــدة
الدالــوة والــذي أدى إىل استشــهاد وجــرح عــدد مــن اإلخــوة املشــاركني يف املــأمت ,وإننــا إذ نديــن هــذه
األعمــال اإلجراميــة نعــر عــن مواســاتنا معكــم يف هــذه األحـزان.
وهبذه املناســبة نود التذكري أبن ما جرى عليكم يدخل ضمن اســتهداف األبرايء من أتباع أهل
البيــت وحمبيهــم يف عــدد مــن البلــدان مــن قبــل التكفرييــن وممــا يهــون تلــك املصائــب علــى فجاعتهــا
أهنــا بعــن هللا ورعايــة مــوالان وســيدان صاحــب العصــر والزمــان عجــل هللا تعــاىل فرجــه.
ويف اخلتــام نســأل هللا جــل شــأنه أن يرفــع درجــات الشــهداء وأن حيشــرهم مــع أوليائهــم الطاهريــن
وأن خيلــف علــى أهاليهــم أبفضــل اخللــف وأن ميــن علــى اجلرحــى ابلشــفاء العاجــل إنــه أرحــم الرامحــن
وويل املؤمنــن وهــو حســبنا ونعــم الوكيــل.
						
						
						

/16حمرم احلرام1436 /
مكتب السيد احلكيم
النجف األشرف
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بيان آية الله العظمى
السيد صادق الشريازي
بسم هللا الرمحن الرحيم
(إان هلل وإان إليه راجعون)
أتقــدم بوافــر العـزاء للمؤمنــن األعـزاء مجيعـاً يف «األحســاء» ابلكارثــة املؤملــة يف جملــس عـزاء مــوالان
ســيد الشــهداء اإلمــام احلســن عليــه الســام حبســينية «املصطفــى» ببلــدة «الدالــوة» ،وهكــذا ســائر
الكـوارث الفجيعــة يف عـراق أهــل البيــت عليهــم الســام وغريهــا.
وإنين إذ أذكر املؤمنني مجيعاً بقول اإلمام الصادق عليه السالم فيمن يقتل حال إقامة الشعائر
احلســينية املقدســة ،حيــث يقــول« :أول قطــرة مــن دمــه يغفــر لــه هبــا كل خطيئــة ويكتــب لــه شــفاعة
يف أهــل بيتــه» ،أســأل هللا املنتقــم أن ينتقــم مــن الظاملــن وحيشــر شــهداء الشــعائر احلســينية املقدســة
مــع شــهداء الطــف ويعــايف اجلرحــى عاجـاً ،و يلهــم اجلميــع مجيــل الصــر و مينحهــم جزيــل األجــر.

						

						
						

قم املقدسة
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بيان آية الله
السيد محمود الهاشمي
بسم هللا الرمحن الرحيم
إان هلل وإان إليه راجعون
اإلخوة الكرام أبناء بلدة الدالوة (مدينة األحساء) حفظهم هللا تعاىل.
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
عظم هللا أجوران وأجوركم مبصاب سبط الرسول األعظم اإلمام احلسني عليه السالم.
وحنــن إذ نتقــدم بوافــر العـزاء واملواســاة ألســر الشــهداء الذيــن تعرضـوا لالعتــداء الغــادر األثيــم يف
عزاء ســيد الشــهداء أيب عبد هللا احلســن عليه الســام ,ندعو املوىل ســبحابه وتعاىل أن حيشــرهم مع
شــهداء الطــف ,وأن يلهــم أهلهــم وذويهــم مجيــل الصــر وجزيــل األجــر وميــن علــى اجلرحــى ابلشــفاء
العاجــل ,وأن يوفــق األمــة اإلســامية وعلمائهــا وساســتها يف الوقــوف بوجــه هــذا االحنـراف التكفــري
اخلطــر الــذي بــدأ يشــوه مسعــة اإلســام األصيــل ,ويدمــر وحــدة املســلمني وتكاتفهــم واجتماعهــم حــول
مثــل اإلســام وقيمــه اإلنســانية اخلالــدة .إنــه مسيــع جميــب ,وال حــول وال قــوة إىل ابهلل العلــي العظيــم.
						
						

السيد حممود اهلامشي
 15حمرم احلرام  1436ه
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بيان آية الله
الشيخ محمد السند البحراين
بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمــدهلل الــذي فــرض مــودة قــرىب نبيــه وجعلهــا عــدل دينــه فعظــم فريضتهــا فجعلهــا اصــا
مــن اصــول دينــه والصــاة والســام علــى رس ـوله املصطفــى الــذي ام ـران ابلتمســك ابلكتــاب والعــرة
وعلــى آلــه الذيــن شــهد القــرآن بتطهريهــم وبعلمهــم الكتــاب كلــه دون س ـواهم مــن االمــة .
وبعد.
فــان االعتــداء علــى املعزيــن علــى احلســن (ع ) املواليــن يف حســينية ( الدالــوة ) هــو انشــئ
مــن نصــب لعــداوة الهــل البيــت (ع) ،وهــو مــروق مــن الديــن ابتفــاق كافــة الفــرق االســامية النــه
اســتباحة مــا عظــم هللا حرمتــه يف نصــوص الكتــاب ومتواتــر الســنة عنــد املســلمني وندعــو للشــهداء
الذيــن ســقطوا ان حيشــرهم هللا تعــاىل مــع شــهداء اإلميــان وأن أيخــذ املؤمنــون احليطــة واليقظــة ويكتــب
هلــم احلفــظ واالمــان .

		
				
						

مكتب آية هللا الشيخ حممد السند
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خادم الحرمني الرشيفني
امللك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
قــام صاحــب الســمو امللكــي االمــر حممــد بــن انيــف بــن عبدالعزيــز وزيــر الداخليــة مســاء أمــس
االربعــاء ب ـزايرة ع ـزاء ومواســاة الســر وذوي املواطنــن الذيــن انتقل ـوا اىل رمحــة هللا نتيجــة تعرضهــم
إلطــاق انر مــن عناصــر إرهابيــة بقريــة الدالــوة مبحافظــة االحســاء مســاء يــوم االثنــن املاضــي  ،ونقــل
مســوه هلــم تعــازي ومواســاة خــادم احلرمــن الشـريفني امللــك عبــدهللا بــن عبدالعزيــز آل ســعود  ،وصاحــب
الســمو امللكــي األمــر ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود ويل العهــد انئــب رئيــس جملــس الــوزراء وزيــر
الدفــاع ،وصاحــب الســمو امللكــي األمــر مقــرن بــن عبدالعزيــز آل ســعود ويل ويل العهــد النائــب الثــاين
لرئيــس جملــس الــوزراء املستشــار واملبعــوث اخلــاص خلــادم احلرمــن الشـريفني حفظهــم هللا.
كمــا قــام مســوه ب ـزايرة للمواطنــن الذيــن يتلقــون العــاج والرعايــة الطبيــة مبستشــفى امللــك فهــد
ابهلفــوف مــن اإلصابــة الــي تعرض ـوا هلــا يف اجلرميــة اإلرهابيــة الــي شــهدهتا قريــة الدالــوة مبحافظــة
األحســاء مســاء يــوم االثنــن املاضــي  ،حيــث اطمــأن مســوه علــى الوضــع الصحــي للمصابــن والرعايــة
الطبيــة الــي يتلقوهنــا متمنيــا هلــم الشــفاء العاجــل  ،ونقــل مســوه للمصابــن حتيــات خــادم احلرمــن
الش ـريفني امللــك عبــدهللا بــن عبدالعزيــز آل ســعود ،وصاحــب الســمو امللكــي األمــر ســلمان بــن
عبدالعزيــز آل ســعود ويل العهــد انئــب رئيــس جملــس الــوزراء وزيــر الدفــاع  ،وصاحــب الســمو امللكــي
األمــر مقــرن بــن عبدالعزيــز آل ســعود ويل ويل العهــد النائــب الثــاين لرئيــس جملــس الــوزراء املستشــار
واملبعــوث اخلــاص خلــادم احلرمــن الش ـريفني  -حفظهــم هللا -ومتنياهتــم هلــم ابلشــفاء العاجــل .
وقــد رافــق مســوه يف زايراتــه مبحافظــة األحســاء وقريــة الدالــوة  ،صاحــب الســمو االمــر جلــوي بــن
عبدالعزيــز بــن مســاعد انئــب أمــر املنطقــة الشــرقية وصاحــب الســمو األمــر بــدر بــن حممــد بــن جلــوي
حمافــظ االحســاء .
وكالة األنباء السعودية 13 :حمرم  1436هـ
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مجلس الوزراء
أعــرب جملــس الــوزراء عــن اســتنكاره للحــادث اإلجرامــي الــذي وقــع مبحافظــة األحســاء  ،ومــا
نتــج عنــه مــن ســفك للدمــاء وقتــل لألبـرايء وهتــك حلرمــة النفــس املعصومــة وحرمــات األمــن واالســتقرار
وحياة املواطنني اآلمنني  ،وعد ذلك عدواانً إرهابياً ظاملاً من حاقدين اســتباحوا دماء املســلمني دون
وجــه حــق  ،وأعــرب عــن أحــر التعــازي واملواســاة ألســر وذوي املتوفــن وأســر وذوي شــهداء الواجــب
واجلرحــى جـراء املواجهــة مــع املشــتبه بتورطهــم ابملشــاركة يف ارتــكاب اجلرميــة  ،منوهـاً يف الوقــت نفســه
مبــا أبــداه رجــال األمــن مــن عــزم علــى تنفيــذ مهامهــم يف التصــدي ملخططــات مجيــع مــن يقومــون هبــذه
األفعــال اخلارجــة عــن تعاليــم الديــن اإلســامي وتدعــو إىل إحــداث الفوضــى يف األمــة .
كمــا نــوه اجمللــس مبــا عــر عنــه العلمــاء واملشــايخ واملواطنــون يف مجيــع مناطــق اململكــة مــن اســتنكار
هلــذه األعمــال اإلجراميــة  ،ســائالً هللا تعــاىل الرمحــة واملغفــرة للشــهداء مــن املواطنــن ورجــال األمــن
والشــفاء العاجــل جلميــع املصابــن.
وبــن معــايل األمــر ســلمان بــن عبــد العزيــز ،أن اجمللــس نــوه ابنطــاق برانمــج « حـوارات» الــذي
ينظمــه مركــز امللــك عبدالعزيــز للح ـوار الوطــي ويشــتمل علــى  20لقــاء يف مجيــع مناطــق اململكــة ،
مبشــاركة خنبــة مــن العلمــاء والدعــاة واملفكريــن واملثقفــن الذيــن ميثلــون مجيــع األطيــاف الفكريــة يف
اململكــة للح ـوار حــول موضــوع التطــرف وأثــره علــى الوحــدة الوطنيــة.
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وزارة الداخلية
صــرح املتحــدث األمــي بــوزارة الداخليــة أبنــه وإحلاق ـاً للبيــاانت املعلنــة بتاريــخ العاشــر واحلــادي
عشــر والثــاين عشــر مــن شــهر هللا احملــرم لعــام 1436ه ـ بشــأن اجلرميــة اإلرهابيــة الــي اقرتفــت حبــق
املواطنــن األب ـرايء يف قريــة الدالــوه مبحافظــة األحســاء مســاء يــوم األثنــن املوافــق للعاشــر مــن شــهر
حمــرم ،فقــد ابشــرت اجلهــات األمنيــة املختصــة التحقيــق يف هــذا احلــادث األليــم  ،واضعــة نصــب أعينهــا
احمل ــاوالت املســتميتة ملــن يرتكبــون مثــل هــذه اجلرائــم لإلفــات مــن العدالــة واهلــرب إىل خــارج البــاد
وآخــذة ابالعتبــار البعــد اخلارجــي واالرتبــاط ابلتنظيمــات اإلرهابيــة يف اخلــارج ،وبفضــل مــن هللا وتوفيقــه
وخــال ســاعات معــدودة متكنــت أجهــزة األمــن مــن اإلحاطــة بتفاصيــل هــذه املؤامــرة الدنيئــة والقبــض
علــى بعــض األط ـراف املتورطــة فيهــا والكشــف عــن شــبكة إجراميــة يرتبــط رأســها بتنظيــم داعــش
اإلرهــايب الضــال ؛ حيــث تلقــى األوامــر مــن اخلــارج وحــدد لــه اهلــدف واملســتهدفني ووقــت التنفيــذ
والنــص علــى أن يكــون التنفيــذ يف منطقــة األحســاء  ،وقــد قــام هــذا اجملــرم ابختيــار ثالثــة مــن أتباعــه
هــو رابعهــم حيــث متــت مبايعتهــم لــه ومــن مث قامـوا ابســتطالع املوقــع املســتهدف وتنفيــذ جرميتهــم الــي
بــدأت ابالســتيالء علــى ســيارة مواطــن وقتلــه واســتخدام ســيارته يف تنفيــذ االعتــداء اإلرهــايب الــذي
أســفر عــن مقتــل ســبعة مــن املواطنــن األب ـرايء  -رمحهــم هللا  ، -وإصابــة ثالثــة عشــر مــن املواطنــن
،نســأل هللا هلــم الشــفاء العاجــل .
وعلــى ضــوء مــا توفــر مــن معلومــات فقــد نفــذت ق ـوات األمــن ويف مناطــق خمتلفــة مــن اململكــة
عمليــات أمنيــة متزامنــة للقبــض علــى كل مــن ينتمــي هلــذا التنظيــم اإلرهــايب سـواء مــن املبايعــن لقائــد
التنظيــم أو املشــاركني أو الداعمــن أو املمولــن أو املتس ـرين ،وقــد قــاوم البعــض منهــم مم ــا أدى إىل
مقت ــل ثالثــة
منهــم :ســعوداين ومهــا  :عبــدهللا بــن فرحــان بــن خليــف العنــزي  ،وســامي بــن شــبيب بــن عـواض
املطــري  ،وآخــر حيمــل اجلنســية القطريــة وهــو املدعــو ســامل بــن فـراج بــن عزيــز املــري  ،وإصابــة آخــر
ســعودي اجلنســية إبصــاابت بليغــة يف حــن استشــهد رجــا أمــن ـ رمحهمــا هللا ـ وأصيــب اثنــان وذلــك
وفــق مــا أعلــن عنــه يف حينــه.
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وأوضــح املتحــدث األمــي أن ع ــدد مــن أوقــف ممــن هلــم ارتبــاط هبــذه الش ــبكة اإلج ـرامية قــد بلــغ
ســبعة وســبعون وذلــك وفــق التفصيــل اآليت -:
أوالً :مت القبــض علــى مجيــع املنفذيــن الرئيس ــن املشارك ــن فع ــلياً يف االعتــداء اإلرهــايب يف قريــة الدالــوه
وعددهــم أربعــة مجيعهــم ســعوديون ،مــن بينهــم ثالثــة ســبق إيقافهــم علــى خلفيــة قضــااي الفئــة الض ــالة
وأطلــق سراح ــهم بعــد إنت ــهاء مــدد حمك ــومياهتم وهــم:
 1ـ عبدهللا بن سعيد آل سرحان.
 2ـ خالد بن زويد العنزي .
 3ـ مروان بن إبراهيم الظفر .
والرابــع طــارق بــن مســاعد امليمــوين الــذي ال يوجــد لديــه رصيــد أمــي ســابق ،كمــا مت ضبــط األســلحة
الــي اســتخدمت يف احلــادث وفقـاً لتقريــر املعمــل اجلنائــي .
اثنيـاً :مــن بــن عناصــر هــذه الشــبكة اإلجراميــة اثنــان وثالثــون ممــن ســبق إطــاق سـراحهم بعــد انتهــاء
مــدد حمكومياهتــم ،ومخســة عشــر مــن املطلــق سـراحهم وهــم قيــد احملاكمــة وفقـاً ألحــكام النظــام.
اثلثـاً :مجيــع املقبــوض عليهــم مواطنــون مــا عــدا أربعــة مــن املقيمــن بصفــة نظاميــة هــم  :ســوري  ،وأردين
 ،وتركي وشــخص آخر من محلة البطاقات.
كمــا أســفرت العمليــات األمنيــة عــن ضبــط واثئــق ووســائل اتصــال ووســائط الكرتونيــة (تفصــح
عــن تواصــل هــذا التنظيــم اإلرهــايب مــع تنظيــم داعــش يف اخلــارج)  ،وال تـزال التحقيقــات مستـ ــمرة مــع
العناصــر املتورطــة يف هــذه اجلرميــة.
ووزارة الداخليــة إذ تعلــن ذلــك لتؤكــد أن األجهــزة األمنيــة لــن تتهــاون مــع كل مــن حي ــاول العبــث
أبمــن الوطــن واملواطنــن علــى كل شــر مــن أرضنــا الطاهــرة  ،وأن أحــكام الشــرع احلنيــف املســتمدة مــن
كتــاب هللا وســنة نبيــه عليــه أفضــل الص ــاة والســام كفيلــة بــردع كل جمــرم وحاقــد َ { ،و َسـيـَّعلَ ُم الَّ ِذيـ َـن
َي ُمن َقلَـ ٍ
ـب ينَ ِقلبُــو َن } (الشــعراء آيــة  .)227وهللا اهلــادي إىل سـواء الســبيل ،،..
ظَلَ ُمـواْ أ َّ
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مفتي عام اململكة
الشيخ عبد العزيز آل الشيخ
أكــد الشــيخ عبــد العزيــز آل الشــيخ ،مفــي عــام اململكــة ،أن مــا وقــع يف حمافظــة األحســاء مســاء
أول مــن أمــس «اعتــداء غاشــم وظلــم عظيــم» يســتهدف فتــح البــاب للنـزاع الطائفــي.
وقــال مفــي عــام اململكــة« ،إن مــا جــرى يف األحســاء مــن هــذا االعتــداء الغاشــم والظلــم العظيــم
إمنــا هــو مــن قلــوب مريضــة تريــد إشــعال الفتنــة بــن النــاس بعضهــم بعضــا ،وأيىب هللا ذلــك».
وأضــاف« :هــذه فتنــة وشــر فعلهــا مــن يريــد بنــا شـراً وســوءًا ،ويريــد بــه أن يفتــح ابب النـزاع الطائفــي
ليقتــل بعضنــا بعضـاً ويهلــك بعضنــا بعضـاً».
وقــال آل الشــيخ خــال لقائــه يف التلفزيــون الســعودي« ،إن هــذا إرهــاب عــدواين ظــامل
غاشــم ال خــر فيــه جيــب أن يعاقــب فاعلــوه عقوبــة رادعــة تؤملهــم ،ألن هــذا جمتمــع آمــن
مطمئــن ،وأن التعــدي علــى الدمــاء واألع ـراض أمــر حمــرم يف ش ـريعة هللا وش ـرائعه الســابقة».
وأضــاف« :املهــم أن هــذا العــدوان إمنــا خطــط لــه منافقــون ضالــون يريــدون إشــعال الفتنــة يف األمــة
وضــرب بعضهــا ببعــض» ،وزاد« :حنــن نعيــش يف دولــة واحــدة يف أمــن واســتقرار وحتــت ظــل حكومــة
واحــدة جتمعنــا ..فمــن أراد بنــا ســوءًا أو يفرقنــا أو يشــعل الفــن بيننــا فــإن هــذا أمـ ٌـر مرفــوض وغــر
مقبــول وال بــد أن يعاقــب هــؤالء عقوبــة قويــة تــردع غريهــم ..ألن كل مــن خيــل أبمننــا ال بــد أن يلقــى
ج ـزاءه( ..إمنــا ج ـزاء الذيــن حياربــون هللا ورس ـوله ويســعون يف األرض فســادا أن يقتل ـوا أو يصلب ـوا أو
تقطــع أيديهــم وأرجلهــم مــن خــاف أو ينفـوا مــن األرض ذلــك هلــم خــزي يف الدنيــا وهلــم يف اآلخــرة
عــذاب عظيــم).
صحيفة الشرق األوسط 12 :حمرم  1436هـ

31

هيئة كبار العلامء
عــرت األمانــة العامــة هليئــة كبــار العلمــاء عــن اســتنكارها الشــديد للحــادث اإلجرامــي الــذي وقــع
مبحافظة األحساء وأدى إىل مقتل مخسة من املواطنني وإصابة تسعة آخرين.
وقــال األمــن العــام هليئــة كبــار العلمــاء الشــيخ الدكتــور فهــد بــن ســعد املاجــد ،إن هــذا احلــادث
اإلجرامــي اعتــداء آمث وجرميــة بشــعة يســتحق مرتكبــوه أقســى العقــوابت الشــرعية ،ملــا انطــوى عليــه
مــن هتــك للحرمــات املعلومــة ابلضــرورة مــن هــذا الديــن ففيــه هتــك حلرمــة النفــس املعصومــة وهتــك
حلرمــات األمــن واالســتقرار وحيــاة املواطنــن اآلمنــن املطمئنــن وهتــك للمصــاحل العامــة ،ومــا أبشــع
وأعظــم جرميــة مــن جت ـرأ علــى حرمــات هللا وظلــم عبــاده وأخــاف املســلمني فويــل لــه مــن عــذاب هللا
ونقمتــه ومــن دعــوة حتيــط بــه.
وأضاف يقول :نسأل هللا تعاىل أن يكشف سرتهم وأن يفضح أمرهم وأن ميكن منهم ،وندعو
مجيــع املواطنــن يف اململكــة أن منتثــل أمــر هللا تعــاىل يف أن نكــون ص ًفــا واحـ ًـدا جتــاه هــؤالء اجملرمــن
اخلونــة لتفويــت الفرصــة علــى أعــداء هــذا الديــن وهــذا الوطــن الذيــن يطمعــون يف النيــل مــن وحدتنــا
واستقراران.
كما ســأل هللا تعاىل أن حيفظ اململكة وســائر بالد املســلمني من كل ســوء ومكروه ،إنه ســبحانه
ويل ذلــك والقــادر عليه.
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مجلس الشورى

أعرب جملس الشــورى عن ابلغ أمله وأســفه الشــديد للحادث اإلرهايب الذي وقع يف قرية الدالوة
يف حمافظــة اإلحســاء وراح ضحيتــه عــدداً مــن املواطنــن األبـرايء ,وإصابــة آخريــن حينمــا أقــدم جمموعــة
مــن أصحــاب الفكــر الضــال إبطــاق النــار عليهــم يف حماولــة دنيئــة لنشــر الفوضــى وإاثرة الفتنــة يف
ربــوع هــذا الوطــن اآلمــن.
جــاء ذلــك يف بيــان تــاه معــايل األمــن العــام جمللــس الشــورى الدكتــور حممــد بــن عبــد هللا آل
عمــرو أثنــاء جلســة اجمللــس العاديــة السادســة والســتني الــي عقــدت اليــوم .
كمــا أعــرب اجمللــس عــن أحــر تعازيــه وصــادق مواســاته ألســر وذوي املتوفــن يف احلــادث ,وأســر
وذوي شــهداء الواجــب الذيــن اغتالتهــم يــد الغــدر واخليانــة أثنــاء حماصرهتــم والقبــض عليهــم  ،ســائالً
هللا تعــاىل الرمحــة واملغفــرة للشــهداء مــن املواطنــن ورجــال األمــن .
وأدان اجمللــس هــذا العمــل اإلجرامــي الــذي ال يقــوم بــه إال إنســان قــد جتــرد مــن كل القيــم الدينيــة
واإلنســانية وابع نفســه ألهــل الضــال للنيــل مــن أمــن الوطــن وحلمتــه الوطنيــة ,وتقويــض نســيجه
االجتماعــي.
وأكــد أن هــذا احلــادث لــن يزيــد شــعب اململكــة العربيــة الســعودية مبختلــف مكوانتــه إال ثقــة ابهلل
أوالً مث بــوالة أمـران ورجــال أمننــا لتعزيــز األمــن ودعــم االســتقرار ,ودعــم اللحمــة الوطنيــة والوقــوف صفـاً
واحــداً جتــاه كل مــن حيــاول زعزعــة أمــن هــذه البــاد املباركــة وبــث الفرقــة بــن شــعبها الــويف.
ونــوه جملــس الشــورى ابلــروح الوطنيــة الــي حتلــى هبــا أبنــاء حمافظــة اإلحســاء واملســؤولية الكبــرة الــي
كانـوا أهـاً هلــا كمــا عهــد عــن كل مواطــن ســعودي خملــص لدينــه ولوطنــه.
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كما نوه اجمللس مبا عرب عنه العلماء واملشايخ واملواطنون يف خمتلف مناطق اململكة جتاه احلادث
واستنكارهم وإدانتهم له ,وأتكيدهم على اللحمة الوطنية.
وأشــاد اجمللــس بســرعة تعامــل رجــال األمــن البواســل مــع احلــادث حيــث متكن ـوا بتوفيــق مــن هللا
مــن القبــض علــى عــدد ممــن هلــم عالقــة ابجلرميــة النكـراء يف غضــون أربــع وعشـرين ســاعة ممــا يــدل علــى
يقظــة قواتنــا األمنيــة لـوأد الفتنــة والقبــض علــى منفذيهــا.
وشدد على إن توفيق هللا سبحانه وتعاىل مث رعاية والة أمران – حفظهم هللا  -وتالحم املواطنني
وتكاتفهــم وحرصهــم علــى حفــظ أمنهــم هــو مــا جنــب بــادان وشــعبها مــا متــر بــه املنطقــة مــن ويــات
 ،وأصبحــت بــادان مــاذاً آمنـاً وواحــة خــر ورخــاء حمققــة إجنــازات علــى خمتلــف املســتوايت السياســية
واالقتصادية واالجتماعية والتنموية .
وانشد اجمللس املواطنني مجيعاً ابلعمل على احلفاظ على وحدة هذا الوطن وتعزيز حلمته الوطنية
ونســيجه االجتماعــي والوقــوف خلــف قيادتــه ,والوقــوف ص ًفــا واحـ ًـدا أمــام كل عابــث ومغــرض يســعى
للنيــل مــن أمننــا وزعزعتــه .
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مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني

عــر جملــس أمنــاء مركــز امللــك عبــد العزيــز للح ـوار الوطــي عــن رفضهــم واســتنكار هــم للجرميــة
الشــنيعة الــي ارتكبــت حبــق األبـرايء يف قريــة «الدالــوة» وراح ضحيتهــا جمموعــة مــن املواطنــن األبـرايء
تغمدهــم هللا بواســع رمحتــه وغفــر هلــم.
وقــال إن بــادان حمفوظــة إبذن هللا بديننــا االســامي العظيــم مث بقيــادة ويل االمــر خــادم احلرمــن
الشـريفني امللك عبدهللا بن عبدالعزيز ويقظة رجال األمن البواســل الذين جياهدون يف ســبيل احملافظة
علــى أمــن الوطــن واملواطــن وان ســرعة القبــض علــى اجلنــاة ألكــر دليــل علــى قــدرة األمــن يف بــادان
علــى النجــاح يف مكافحــة اإلرهــاب ووأد الفــن كفــاان هللا شــرها وان هــذه األحــداث لــن تزيــد اجملتمــع
جبميــع طوائفــه اال تكاتفــا وتالمحــا يف ســبيل احملافظــة علــى أمنــه وســامته ووحدتــه كمــا ان بيــان أمانــة
هيئــة كبــار العلمــاء الــذي صــدر صبــاح اليــوم ألكــر دليــل علــى مــا يتمتــع بــه علمــاء اململكــة مــن
حكمــة وحــرص علــى ثوابــت الوطــن ووحدتــه وندعــو املــوىل عــز وجــل ان حيفــظ ديننــا ووطننــا مــن شــر
األشـرار وان جيعــل كيــد اإلرهابيــن يف حنورهــم.
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صاحب السمو املليك األمري سعود بن نايف
أمري املنطقة الرشقية
زار األمــر ســعود بــن انيــف بــن عبدالعزيــز آل ســعود أمــر املنطقــة الشــرقية حبضــور األمــر
جلــوي بــن مســاعد انئــب أمــر املنطقــة الشــرقية ،واألمــر بــدر بــن حممــد بــن جلــوي آل ســعود حمافــظ
األحســاء ،أســر وذوي شــباب وأطفــال شــهداء بلــدة الدالــوة الذيــن قض ـوا علــى يــد اإلرهــاب.
والتقى امري الشــرقية األهايل يف حســينية املصطفى الواقع على الشــارع العام للبلدة والذي شــهد
احلادثــة ،لتقــدمي واجــب العزاء.
ونقــل ألهــايل األحســاء بصفــة عامــة وجمتمــع الدالــوة بصفــة خاصــة تعــازي ومواســاة ”قيادتنــا
الرشــيدة“ ،بعــد أن اطمئــن حبســب صحيفــة اليــوم علــى األســر املفجوعــة بشــباهبا واســتمع إىل
حديثهــم.
وقــال امــر الشــرقية يف كلمتــه ألقاهــا أمــام احلضــور :أعــزي أهــايل األحســاء وأهــايل بلــدة الدالــوة
خاصــة واحلمــد هلل علــى ماقضــى وقــدر ال راد لقضــاء هللا ،حنــن نُعــزى كمــا تُعــزون يف هــذا املصــاب
الــذي يؤملنــا مجيعــا ،لكــن حبمــد هللا وبتوفيقــه إخواننــا رجــال األمــن متكنـوا مــن القبــض علــى اجلنــاة يف
أقــل مــن  12ســاعة.
وأشــار اىل إهنم ســيحاكمون حماكمة عادلة وســينفذ فيهم ما يصدر من أحكام ،والقيادة وعلى
رأســها خادم احلرمني الشـريفني وويل العهد وويل ويل العهد أكثر إيالما منكم.
وبــن ان كل فــرد مــن أفـراد البلــد هــو مــن أبنائنــا وإخواننــا ،وحنتســبهم إن شــاء هللا عنــده شــهداء،
ولقــد مسعنــا بيــان مفــي عــام اململكــة الشــيخ عبدالعزيــز بــن عبــدهللا آل الشــيخ القــوي الواضــح الــذي
ال لبــس فيــه والــذي أدان واســتنكر ،وهــذا أييت مــن أعلــى شــخصية متثــل دار اإلفتــاء يف اململكــة.
وأضــاف قلوبنــا معكــم ومشــاعران معكــم ،وعزاؤكــم هــو عـزاؤان ،تغمــد هللا الشــهداء بواســع رمحتــه
وأدخلهــم فســيح جناتــه وأهلــم ذويهــم الصــر والســلوان وجــر ع ـزاء أمهاهتــم وزوجاهتــم وأخواهتــم،
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واحلمــدهلل كل مصيبــة تبــدأ صغــرة وتنتهــي كبــرة ،إال املــوت يبــدأ كب ـرا وينتهــي صغ ـرا ،واحلمــد هلل
علــى كل ماقضــى وقــدر.
وقــال امــر الشــرقية نؤكــد دائمــا وأبــدا أبن األمــر جلــوي بــن مســاعد انئــب أمــر املنطقــة الشــرقية،
واألمــر بــدر بــن حممــد بــن جلــوي حمافــظ األحســاء ،دائمــا معكــم ومنكــم وإليكــم ،ال تــرددوا يف
أي وقــت وأي أمــر ،نســتطيع أن نقدمــه لكــم ،وهــو حقكــم علينــا وواجــب علينــا خدمتكــم يف الليــل
والنهــار ،واحلمــد هلل وأصلــي علــى النــي األمــن وصحبــه أمجعــن.
وكان يف اســتقبال امــر الشــرقية عــدد مــن أعيــان ووجهــاء األحســاء ومديــرو الدوائــر احلكوميــة،
بينمــا مثــن ذوو الشــهداء زايرة امــر الشــرقية لتقــدمي واجــب العـزاء هلــم ،األمــر الــذي خفــف مــن مصاهبــم
اجللل.
وابــدوا تقديرهــم بتواصــل والة األمــر يف مثــل هــذه األحــداث واملناســبات والــي تعــر عــن قــرب
القيــادة مــن الشــعب وحرصهــم الشــديد علــى مواســاهتم يف هــذا املوقــف العصيــب.
واشــاروا إىل أن أبنائهــم ومــا ميلكــون فــداء هلــذا الوطــن الغــايل ،واثقــن أبن حكومتنــا الرشــيدة
ســتعاقب اجلنــاة علــى هــذه اجلرميــة الــي هدفهــا هــز الســلم االجتماعــي لكــن أركســهم هللا يف فتنتهــم،
رافعــن أكــف الضراعــة أبن حيمــي هللا هــذا الوطــن وأبنائــه وقادتــه مــن شــرور احلاقديــن وكيــد اخلائنــن.
يف حــن مت اســتالم جثامــن الضحــااي مــن قبــل ذويهــم مســاء أمــس اخلميــس ،ومت إيداعهــم ثالجــة
املوتــى اخلاصــة مبغتســل بلــدة القــارة والــذي سيشــهد عمليــة التغســيل والتكفــن صبــاح اليــوم اجلمعــة
قبــل مواراهتــم الثــرى عصــر هــذا اليــوم يف مقــرة بلــدة الدالــوة والــذي مــن املتوقــع أن يكــون حاشــدا مــن
مجيــع أطيــاف اجملتمــع وشـرائحهم.
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صاحب السمو املليك األمري جلوي بن عبدالعزيز بن
مساعد
نائب أمري املنطقة الرشقية آنذاك
أكــد صاحــب الســمو األمــر جلــوي بــن عبدالعزيــز بــن مســاعد انئــب أمــر املنطقــة
الشــرقية ,علــى اللحمــة الوطنيــة بــن أبنــاء شــعب اململكــة يف ظــل القيــادة احلكيمــة خلــادم
احلرمــن الش ـريفني امللــك عبــدهللا بــن عبدالعزيــز آل ســعود ,ومســو ويل عهــده األمــن صاحــب
الســمو امللكــي األمــر ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود انئــب رئيــس جملــس الــوزراء وزيــر الدفــاع,
وصاحــب الســمو امللكــي األمــر مقــرن بــن عبدالعزيــز آل ســعود ويل ويل العهــد النائــب الثــاين
لرئيــس جملــس الــوزراء املستشــار واملبعــوث اخلــاص خلــادم احلرمــن الش ـريفني  -حفظهــم هللا . -
وقــال مســوه« :إن مــا حصــل يف األحســاء يف األســبوع املاضــي مــن قتــل لألب ـرايء يف األحســاء
احلبيبــة علــى يــد جمرمــن أرادوا الفتنــة بــن أبنــاء الشــعب الكــرمي خابــت ظنوهنــم وتســببت هــذه
اجلرميــة إبظهــار اللحمــة الوطنيــة الــي يعيشــها أبنــاء هــذا الوطــن مــن مجيــع األطيــاف فالشــدائد
تبــن لنــا احلقائــق ومــا قــام بــه هــؤالء اجملرمــون مــن جرميــة نك ـراء يف حــق وطنهــم وإخواهنــم أبنــاء
بلدهــم هــي جرميــة بــكل املقاييــس فالدمــاء يف اإلســام معصومــة وال يوجــد جــرم أكــر مــن ســفك
دم ح ـرام  ..فنســأل هللا أن يرحــم الشــهداء ويغفــر هلــم وميــن علــى املصابــن ابلشــفاء العاجــل .
واســتطرد مســوه قائ ـاً« :وهنــا ال يفوتــي أن أشــيد برجــال أمننــا البواســل الذيــن اســتطاعوا بتوفيــق هللا
كشف خيوط اجلرمية خالل ساعات قليلة وحددوا شخصيات اجلناة الذين يقفون وراء هذه اجلرمية
والقبض عليهم فهؤالء الرجال الذين يسهرون على أمن الوطن يستحقون الشكر والثناء والدعاء هلم
ابلتوفيــق والســداد وأن جيزيهــم هللا خــر اجلـزاء علــى مــا يقومــون بــه مــن تضحيــات حلمايــة الوطــن وأمنــه.
جــاء ذلــك خــال اســتقبال مســوه مســاء أمــس ,ابجمللــس األســبوعي «اإلثنينيــة « يف قصــر
اإلمــارة ابلدمــام ,ألصحــاب الســمو والفضيلــة واملســؤولني واألهــايل ابملنطقــة ,ومديــر عــام مينــاء امللــك
عبدالعزيــز ابلدمــام املهنــدس نعيــم النعيــم ,وعــدد مــن منســويب املينــاء
وكالة األنباء السعودية 18 :حمرم  1436هـ
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هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر

قــال معــايل الرئيــس العــام هليئــة األمــر ابملعــروف والنهــي عــن املنكــر الشــيخ الدكتــور عبداللطيــف
بــن عبدالعزيــز آل الشــيخ ،إن مــا حــدث يف حمافظــة األحســاء مــن قتــل لآلمنــن األب ـرايء ينــايف
الديــن والشــرع والقيــم واألخــاق ،وينـ ّـم عــن خبــث يف قلــوب منفذيــه ،الذيــن مل يراعـوا حرمــة الدمــاء
املعصومــة ،واحلفــاظ علــى حلمــة ومتاســك هــذا الوطــن اآلمــن املســتقر ،بــاد احلرمــن الشـريفني ومهبــط
ـادا أن
الل ورس ـوله ويســعون يف األرض فسـ ً
الوحــي ،وقــد قــال هللا تعــاىل( :إّنــا ج ـزاء الّذيــن حياربــون ّ
ٍ
ـزي يف
يقتّل ـوا أو يصلّب ـوا أو تقطّــع أيديهــم وأرجلهــم ّمــن خــاف أو ينف ـوا مــن األرض ذلــك هلــم خـ ٌ
ـذاب عظيـ ٌـم) ،وقــال ســبحانه( :مــن أجــل ذلــك كتبنــا علــى بــي إسـرائيل أنـّـه
ال ّدنيــا وهلــم يف اآلخــرة عـ ٌ
ٍ
نفســا بغــر نفـ ٍ
مجيعــا) .وقــد قــال النــي صلــى هللا
ـس أو فســاد يف األرض فكأّنــا قتــل النّــاس ً
مــن قتــل ً
عليــه وســلم يف خطبتــه يف حجــة الــوداع( :إ ّن دماءكــم وأموالكــم وأعراضكــم عليكــم ح ـر ٌام ،كحرمــة
يومكــم هــذا ،يف شــهركم هــذا ،يف بلدكــم هــذا).
وبـ ّـن معاليــه أن مــا حــدث ال يفعلــه أي إنســان عاقــل حيمــل ذرة ديــن وأمانــة وانتمــاء ،كمــا أن
منفــذي احلــادث ينتمــون للفئــات اإلرهابيــة ،واإلرهــاب ليــس لــه ديــن وال مــكان وال زمــان ،ويعتــرون
مــن األشـرار الذيــن ال هــم هلــم إال إراقــة الدمــاء املعصومــة ،وإيــذاء اآلمنــن واملطمئنــن.
وقــال معاليــه« :هــذه الفئــة قامــت بعمــل حمـّـرم وجمـّـرم ،وال بــد أن ينالـوا عقاهبــم لدفــع أذاهــم عــن
النــاس اآلمنــن املطمئنــن ،ومــا قام ـوا بــه ينكــره كل إنســان يف قلبــه ذرة إميــان ،وحنــن يف ظــل هــذه
الدولــة املباركــة بقيــادة خــادم احلرمــن الشـريفني امللــك الصــاحل واإلمــام العــادل عبــدهللا بــن عبدالعزيــز
ومســو ويل عهــده األمــن األمــر ســلمان بــن عبدالعزيــز ومســو ويل ويل عهــده األمــر مقــرن بــن عبدالعزيــز
–حفظهــم هللا -ننعــم وهلل احلمــد ابألمــن واالســتقرار ،وال يعكــر صفــوان -وهلل احلمــد -ولــن يعكــر
صفــوان إبذن هللا عبــث عابــث أو تصــرف جمــرم خبيــث».
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وشــدد معاليــه علــى أن أبنــاء الوطــن يــد واحــدة للوقــوف ضــد كل إرهــايب خبيــث ،ولــكل مــن
تســول لــه نفســه املســاس أبمــن الوطــن واســتقراره.
وأكــد معــايل الرئيــس العــام أن هــذه احلادثــة ســتكون دافعـاً قــوايً الزدايد تكاتــف وتعاضــد أبنــاء
الوطــن ،ضــد كل مــن تســول لــه نفســه االجنـراف خلــف مــن أغواهــم الشــيطان ،وأبعدهــم عــن جــادة
الص ـواب ،وكذلــك ســتتضافر اجلهــود بــن أبنــاء الشــعب للوقــوف صف ـاً واحــداً يف وجــه اإلرهــاب،
وضــد كل مــن يف قلبــه مــرض وحقــد علــى أبنــاء هــذا الوطــن للنيــل منــه يف أمنــه واســتقراره ودينــه.
املطهر ،وســيضربون
واختتم معاليه حديثه قائالً « :والة األمر –حفظهم هللا-يطبقون شــرع هللا ّ
بيــد مــن حديــد ضــد مــن يهــدد أمــن الوطــن أو حيــاول زعزعــة اســتقراره ،وســنرى -إبذن هللا-عقــاابً
صارمـاً عاجـاً لــكل مــن يريــد أن يفــرق وحــدة هــذا الوطــن وتشــتيت مجاعتــه ،وســتظل بــادان بفضــل
مــن هللا ،مث بفضــل حتكيــم شــرع هللا وســنة نبيــه قويــة مهابــة اجلانــب لدفــع كل مــن تســول لــه نفســه
حماولــة اإليــذاء واإلفســاد وحماولــة زعزعــة األمــن واالســتقرار

صحيفة الرايض1436/10/13 :
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مملكة إسبانيا
دانــت إســبانيا أبشــد العبــارات هنــا اليــوم اهلجــوم اإلرهــايب الــذي وقــع يف قريــة (الدالــوة) يف حمافظــة
األحســاء يف املنطقة الشــرقية ابلســعودية يوم الثالاثء املاضي وراح ضحيته مخســة أشــخاص.
وعــرت اخلارجيــة اإلســبانية يف بيــان عــن تعازيهــا ألســر الضحــااي وأصدقائهــم وللســلطات
الســعودية داعيــة إىل تقــدمي املســؤولني عــن هــذا العمــل اإلرهــايب للعدالــة .وجــدد البيــان إدانــة إســبانيا
الكاملــة لإلرهــاب بــكل أشــكاله مشــددا علــى دعمهــا الكامــل حلكومــة الســعودية يف جهودهــا اهلادفــة
إىل مكافحــة اإلرهــاب والقضــاء عليــه.
وكانــت الســعودية قــد أعلنــت مقتــل مخســة أشــخاص وإصابــة تســعة آخريــن يف هجــوم ثالثــة
مســلحني ملثمــن ترجلـوا مــن ســيارهتم وأطلقـوا النــار علــى «جمموعــة مــن املواطنــن أثنــاء خروجهــم مــن
أحــد املواقــع بقريــة الدالــوة يف حمافظــة األحســاء».

وكالة األنباء الكويتية2014/11/06 :
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اململكة املغربية
أدان املغــرب بشــدة يــوم االربعــاء العمليــة اإلرهابيــة الــي وقعــت مســاء أمــس االثنــن يف حمافظــة
االحســاء ،شــرق اململكــة العربيــة الســعودية ،والــي أودت حبيــاة ضحــااي أب ـرايء وعــدة جرحــى عــاوة
علــى مقتــل رجــال أمــن وجــرح آخريــن يف إطــار القيــام بواجبهــم.
وذكــر بــاغ لــوزارة الشــؤون اخلارجيــة والتعــاون ،أن اململكــة املغربيــة لتعــرب عــن إدانتهــا الشــديدة
هلــذا العمــل اإلجرامــي األثيــم ،الــذي يهــدف ابألســاس إىل بــث الفتنــة والبلبلــة وزعزعــة أمــن واســتقرار
هــذا البلــد العــريب الشــقيق واملــس بســامة مواطنيــه واملقيمــن بــه.
وأضــاف البــاغ أن اململكــة املغربيــة إذ جتــدد موقفهــا الرافــض لإلرهــاب جبميــع أشــكاله وأاي
كان مصــدره ودوافعــه ،فإهنــا تؤكــد دعمهــا املطلــق والثابــت وتضامنهــا املوصــول مــع اململكــة العربيــة
الســعودية الشــقيقة يف كل جهودهــا الراميــة إىل مكافحــة اإلرهــاب واحلفــاظ علــى أمنهــا واســتقرارها.

وكالة أنباء مملكة املغرب2014/11/05 :
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اململكة األردنية الهاشمية
أكــدت احلكومــة األردنيــة أن أي مســاس أبمــن اململكــة العربيــة الســعودية هــو مســاس ابألمــن
الوطــي األردين.
وأعــرب وزيــر الدولــة لشــؤون اإلعــام الناطــق الرمســي ابســم احلكومــة الدكتــور حممــد املومــي عــن
إدانــة األردن للعمــل اإلرهــايب اجلبــان الــذي اســتهدف املصلــن يف حمافظــة االحســاء ابململكــة العربيــة
الســعودية والــذي يتنــاىف مــع تعاليــم ديننــا احلنيــف وأخالقنــا العربيــة اإلســامية.
وشــدد علــى وقــوف األردن إىل جانــب الشــقيقة الســعودية والتواصــل الدائــم معهــا يف مواجهــة
اإلرهــاب والتطــرف أاي كان مصــدره.
وأكــد املومــي أن األردن يدعــم اإلج ـراءات الــي اختذهتــا اململكــة العربيــة الســعودية يف مالحقــة
اجملرمــن والقبــض عليهــم.

وكالة األنباء األردنية2014/11/9 :
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مملكة البحرين
تديــن مملكــة البحريــن بقــوة احلــادث اإلرهــايب الــذي وقــع مبحافظــة اإلحســاء ابململكــة العربيــة
الســعودية الشــقيقة وراح ضحيتــه مخســة أشــخاص ج ـراء عمــل إجرامــي جبــان مــن قبــل إرهابيــن
خارجــن علــى مجيــع النظــم والقوانــن.
وتشدد اململكة على أن هذا العمل الدينء يتناىف مع كل القيم اإلنسانية ويتعارض مع القوانني
والشرائع السماوية اليت تكفل مجيعها حفظ النفس وسالمة األرواح.
وتؤكــد اململكــة موقفهــا الثابــت والداعــم لشــقيقتها الكــرى اململكــة العربيــة الســعودية والوقــوف
جبانبهــا يف كافــة مــا تتخــذه مــن اجـراءات رادعــة للخارجــن علــى القانــون وكفيلــة حبفــظ األمــن وتعزيــز
االســتقرار بكافــة ربــوع اململكــة  ،جمــددة أتكيدهــا علــى إدانــة العمليــات اإلرهابيــة بكافــة أشــكاهلا
وصورهــا ومهمــا كانــت دوافعهــا ،ونبذهــا جلميــع أعمــال العنــف والفوضــى ،وضــرورة العمــل والتكاتــف
ملواجهــة هــذه العمليــات الوحشــية غــر االنســانية والقضــاء عليهــا والتخلــص منهــا بــكل قــوة وحــزم.
وتتقــدم مملكــة البحريــن أبحــر التعــازي واملواســاة ألهــايل وذوي الضحــااي الذيــن ســقطوا ضحيــة
هلــذا احلــادث اإلجرامــي اجلبــان وتتمــى الشــفاء العاجــل جلميــع املصابــن.

وكالة األنباء البحرينية1436 / 01 / 11 :
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دولة الكويت
اعــرب معــايل النائــب االول لرئيــس جملــس الــوزراء ووزيــر اخلارجيــة الشــيخ صبــاح اخلالــد احلمــد
الصبــاح عــن ادانــة واســتنكار دولــة الكويــت الشــديدين حلــادث اطــاق النــار االرهــايب الــذي وقــع
مســاء يــوم امــس االثنــن يف حمافظــة االحســاء يف اململكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة وراح ضحيتــه
عــدد مــن القتلــى واجلرحــى.
واوضــح الشــيخ صبــاح اخلالــد يف تصريــح لوكالــة االنبــاء الكويتيــة (كــوان) ان هــذا العمــل االرهــايب
اجلبــان الــذي يتنــاىف وكافــة القيــم والش ـرائع الســماوية وجترمــه القوانــن يهــدف اىل زعزعــة االمــن
واالســتقرار يف اململكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة وترويــع االمنــن فيهــا مع ـراب عــن قناعتــه بوعــي
االشــقاء وقدرهتــم علــى تفويــت الفرصــة علــى مــن اراد بوطنهــم الســوء.
وجــدد الشــيخ صبــاح اخلالــد موقــف دولــة الكويــت الثابــت يف ادانــة االرهــاب بكافــة اشــكاله
وصــوره مؤكــدا وقــوف دولــة الكويــت اىل جانــب االشــقاء يف اململكــة انطالقــا مــن ان امــن البلديــن
الشــقيقني واحــد جمــددا الدعــوة لضــرورة مضاعفــة اجلهــود الدوليــة ملكافحــة هــذه الظاهــرة اخلطــرة
ووأدهــا.
واختتــم الشــيخ صبــاح اخلالــد تصرحيــه ابلتضــرع اىل هللا ســبحانه وتعــاىل ان حيفــظ اململكــة العربيــة
الســعودية الشــقيقة مــن كل ســوء وان يتغمــد الضحــااي بواســع رمحتــه ويســكنهم فســيح جناتــه ويلهــم
ذويهــم الصــر والســلوان وان ميــن علــى اجلرحــى ابلشــفاء العاجــل.

وكالة األنباء الكويتية2014-11-4 :
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جمهورية إيران اإلسالمية
دانــت املتحدثــة ابســم وزارة اخلارجیــة اإليرانيــة بشــدة اهلجــوم اإلرهــايب علــى مراســم عـزاء اإلمــام
احلســن عليــه الســام يف يــوم عاشــوراء مبدينــة األحســاء الســعودية والــذي أدى إىل استشــهاد وجــرح
عــدد مــن األبـرايء واملشــاركني يف هــذه املراســم داعيــة احلكومــة الســعودية إىل حتديــد هويــة مرتكــي هــذا
احلــادث وإنـزال العقــاب حبقهــم.
وقالــت مرضيــة أفخــم :إن إقامــة مراســم الع ـزاء مبناســبة الذكــرى الســنوية الستشــهاد أهــل بيــت
النبــوة تعــد مراســم تقليديــة مقدســة يف اجملتمعــات اإلســامية حبيــث كانــت دومــا حتــرم مــن قبــل
احلكومــات يف الــدول اإلســامية وغــر اإلســامية وكانـوا يقيمــون بتوفــر أمــن مواكــب العـزاء احلســيين.
ودعت املتحدثة ابســم وزارة اخلارجیة احلكومة الســعودية إىل توفري أمن املشــاركني يف املناســبات
الدينيــة وحتديــد هويــة الضالعــن يف االعتــداء اإلرهــايب علــى املشــاركني يف مراســم الع ـزاء احلســيين يف
يــوم عاشــوراء مبدينــة األحســاء.

وزارة الشؤون اخلارجية اإليرانية2014/11/4 :
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جمهورية مرص العربية
أعــرب املتحــدث الرمســي ابســم وزارة اخلارجيــة عــن إدانــة مصــر البالغــة للحــادث الــذي وقــع يف
منطقــة األحســاء يف شــرقي الســعودية ،والــذي راح ضحيتــه  5أشــخاص وإصابــة  9آخريــن نتيجــة
إطــاق الرصــاص عليهــم ،وقــدم تعــازي مصــر حلكومــة وشــعب اململكــة العربيــة الســعودية الشــقيق يف
ضحــااي احلــادث.
وجــدد املتحــدث إدانــة مصــر الكاملــة لكافــة أعمــال العنــف واإلرهــاب الــي تســتهدف االســتقرار
يف املنطقــة وضــرورة تضافــر اجلهــود للقضــاء عليهــا .

سفارة مجهورية مصر العربية يف الرايض2014/11/04 :
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دولة قطر
أعــرب اجمللــس عــن إدانتــه واســتنكاره للحــادث اإلجرامــي الــذي وقــع مســاء أمــس األول  /االثنــن
 /يف حمافظــة اإلحســاء ابململكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة والــذي راح ضحيتــه عــدد مــن القتلــى
واجلرحــى  ،مؤكــدا أن هــذه اجلرميــة اإلرهابيــة الدنيئــة تتنــاىف مــع تعاليــم ديننــا اإلســامي احلنيــف وكافــة
الشـرائع الســماوية والقيــم اإلنســانية وتتعــارض مــع كافــة القوانــن واألعـراف .
وأكــد اجمللــس وقــوف دولــة قطــر وتضامنهــا مــع اململكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة يف مواجهــة
مثــل هــذه األعمــال اإلرهابيــة  ،جمــددا موقــف دولــة قطــر الثابــت يف إدانــة اإلرهــاب بكافــة أشــكاله
وصــوره وأاي كان مصــدره .

وكالة األنباء القطرية  -األربعاء نوفمرب 2014 ,05
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األمانة العامة ملجلس التعاون لدول الخليج العربية
أعــرب األمــن العــام جمللــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة الدكتــور عبــد اللطيــف بــن راشــد الـزايين
عــن إدانتــه البالغــة و اســتنكاره
الشــديد حلادث إطالق النار اإلرهايب الذي وقع يف منطقة االحســاء ابململكة العربية الســعودية
والــذي راح ضحيتــه عــدد مــن القتلــى و اجلرحــى مــن املواطنــن األبـرايء .
و اعتــر األمــن العــام هــذا العمــل اإلجرامــي اجلبــان جرميــة بشــعة تتنــاىف مــع مبــادئ اإلســام
احلنيــف و القيــم اإلنســانية النبيلــة  ،يســعى مرتكبــوه إىل ترويــع اآلمنــن و زرع الفتنــة و زعزعــة األمــن
 ،معت ـراً أن حماولتهــم الدنيئــة لــن تفلــح يف حتقيــق أغراضهــا املشــينة .
وأشــاد الدكتــور الـزايين ابلكفــاءة واملهنيــة العاليــة ألجهــزة األمــن يف اململكــة العربيــة الســعودية الــي
ألقــت القبــض علــى املتهمــن يف وقــت قياســي .
و ختــم الدكتــور عبداللطيــف بــن راشــد الـزايين تصرحيــه ابلتضــرع إىل هللا العلــي القديــر أن حيفــظ
للمملكــة العربيــة الســعودية أمنهــا و اســتقرارها  ،و أن جينبهــا كل ســوء ،و أن يتغمــد الضحــااي بواســع
رمحتــه و يعجــل بشــفاء املصابــن  ،و يلهــم ذويهــم الصــر و الســلوان .

األمانة العامة5-11-2014 :
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جمعية الوفاق الوطني اإلسالمية البحرينية
قــدم وفــد مــن مجعيــة الوفــاق الوطــي االســامية واجــب العـزاء الهــايل منطقــة االحســاء ابلفاجعــة
االليمــة الــي نفدهتــا مجاعــات ارهابيــة اجراميــة اســتهدفت جملــس العـزاء علــى ِسـْـبط رســول هللا يف ليلــة
العاشــر مــن احملــرم.
ونقــل انئــب االمــن العــام مساحــة الشــيخ حســن الديهــي رســالة تعزيــة مــن مساحــة آيــة هللا الشــيخ
عيســى قاســم ونقــل تعــازي االمــن العــام جلمعيــة الوفــاق الوطــي االســامية مساحــة الشــيخ علــي
ســلمان اىل عوائــل الشــهداء وأهــايل االحســاء.
وشــارك يف وفــد التعزيــة رئيــس شــورى الوفــاق الســيد مجيــل كاظــم ورئيــس دائــرة الشــهداء الســيد
حممــد هــادي الغريفــي ورئيــس املركــز االعالمــي الســيد طاهــر املوســوي ورئيــس دائــرة العالقــات العامــة
والتواصــل الشــيخ حســن عيســى وعضــو دائــرة العالقــات اخلارجيــة حممــد عاشــور.

مجعية الوفاق 11 :نوفمرب2014 ,
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جمعية العمل الوطني الدميقراطي «وعد»
قــام وفــد مــن مجعيــة العمــل الوطــي الدميقراطــي «وعــد» بتقــدمي واجــب الع ـزاء يف شــهداء قريــة
الدالــوة ابألحســاء الذيــن ســقطوا برصاصــات الغــدر اإلرهابيــة ليلــة العاشــر مــن حمــرم.
وقــال األمــن العــام جلمعيــة وعــد رضــي املوســوي أن الوفــد مكــون مــن رئيــس اللجنــة املركزيــة
يوســف اخلاجــة ورئيــس املكتــب اإلعالمــي هــاين الشــيخ وعضــو اللجنــة املركزيــة محيــد الراشــد ابإلضافــة
لألمــن العــام جلمعيــة وعــد.
وأضــاف املوســوي إن وفــد مجعيــة وعــد اســتقبل حبفــاوة ابلغــة عهدانهــا مــن أهلنــا يف األحســاء
وخصوصــا يف قريــة الدالــوة موقــع اجلرميــة اإلرهابيــة ،الفتــا إىل أن العمــل اإلرهــايب اجلبــان أراد إشــعال
فتنــة طائفيــة يف تلــك املنطقــة الــي تتمتــع ابختــاط املكونــن حيــث حتيــط ابلدالــوة قــرى مــن مكــون
شــقيق وحبــل القــارة ،وقــد أراد اإلرهابيــون ضــرب العيــش املشــرك إال أن يقظــة ووعــي أشــقائنا يف
األحســاء فــوت الفرصــة عليهــم وأفشــل خمططهــم.
ولفــت إىل أن وفــد وعــد الحــظ تضامنــا كب ـرا مــن قبــل أهــايل كل املناطــق ابململكــة العربيــة
الســعودية ويف مقدمهــم كبــار املســؤولني ،مش ـرا إىل أن القريــة الصغــرة الدالــوة حتولــت إىل م ـزار مــن
آالف املواطنــن الســعوديني واخلليجيــن الذيــن قدم ـوا لتقــدمي واجــب الع ـزاء والتضامــن مــع أهــايل
الشــهداء.
وزاد أبن وفــد مجعيــة وعــد التقــى علــى هامــش زايرتــه يف خيمــة العـزاء ومنطقــة األحســاء ابلعديــد
مــن الشــخصيات واألعيــان مــن مســؤولني وأعضــاء جمالــس بلديــة وشــخصيات عامــة.
وشــدد املوســوي يف لقــاءات الوفــد ويف املقابــات اإلعالميــة علــى أمهيــة الوحــدة الوطنيــة ابململكــة
الســعودية لتفويــت الفرصــة علــى كل مــن حيــاول ضــرب النســيج اجملتمعــي الــذي جتلــت وحدتــه يف
تشــييع الشــهداء ويف مواســاة أهاليهــم ،والوقــوف يف وجــه كل مــن حيــاول العبــث ابلســلم األهلــي
واالســتقرار االجتماعــي ،مؤكــدا علــى أمهيــة التمســك بدولــة املواطنــة املتســاوية الــي مــن شــأهنا قطــع
دابــر الفرقــة بــن أبنــاء الشــعب الواحــد.
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بســخط ابلــغ يســتنكر املنــر الدميقراطــي التقدمــي ويديــن اهلجــوم اإلرهــايب املســلح الــذي ارتكبــه
إرهابيــون متجــردون مــن كل إنســانية حبــق مواطنــن ســعوديني أب ـرايء كان ـوا ميارســون مرامسهــم الدينيــة
الليلــة املاضيــة يف حســينية املصطفــى يف قريــة الدالــوة شــرقي اهلفــوف مبحافظــة اإلحســاء إحيــاء لذكــرى
استشــهاد اإلمــام احلســن (ع) يف واقعــة كربــاء .ويدعــو «التقدمــي» إىل اإلس ـراع يف كشــف مجيــع
مــن تلطخــت أيديهــم هبــذا اجلــرم الشــنيع وتقدميهــم إىل العدالــة ليلق ـوا ج ـزاء فعلتهــم الشــنيعة .فقــد
ذهــب ضحيتهــا عشـرات مــن املواطنــن بــن قتلــى وجرحــى.
تشــكل هــذه اجملــزرة البشــعة ســابقة مل تعهدهــا ال اململكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة وال بقيــة
بلــدان جملــس التعــاون اخلليجــي مــن قبــل ،وتــدق انقــوس اخلطــر أبن عــدوى الفوضــى الضاربــة أطناهبــا
يف بلــدان عربيــة أخــرى أتججــت فيهــا الصراعــات الطائفيــة إىل درجــة خرجــت عــن ســيطرة أي نظــام
وأدت إىل عجزه مث اهنياره ،أصبحت تنذر أبن تشتعل وتدب يف داخل بلدان اخلليج أيضا.
إننــا نناشــد مجيــع القــوى اخلــرة يف بلداننــا ،والــي تؤمــن أبن فوضــى اجملــازر والقتــل واالح ـراب
األهلــي الــي تــؤدي يف النهايــة إىل اهنيــار الــدول ذاهتــا جيــب أن ال تصبــح قــدر بلــدان وأبنــاء هــذه
املنطقــة ،ألن تتكاتــف يف وحــدة وطنيــة ضــد أعــداء الســام والدميقراطيــة والتقــدم االجتماعــي .وألن
األنظمــة تتحمــل املســؤولية األكــر عمــا جيــري علــى أراضيهــا فقــد ابت ضــرورة حياتيــة ومســؤولية
ملحــة أن تتحــرك للحيلولــة دون تغــول قــوى الشــر والفــن والكراهيــة يف جمتمعاتنــا ،وأن تبتعــد عــن
التفكــر جبــدوى االســتناد علىهــذه القــوى حملاربــة «أعــداء» اخلــارج بعــد أن ابت واضحــا األثــر
االرتــدادي املدمــر هلــذا النهــج اخلاطــئ علــى األوضــاع الداخليــة يف بلداننــا .إن املنــاخ املالئــم الــذي
يوفــر احلاضنــة الطبيعيــة لنمــو قــوى الشــر والفتنــة هــذه ومتكينهــا يتمثــل يف انعــدام الدميقراطيــة وضــرب
قواهــا احلقيقيــة ،ويف توفــر األمـوال الضخمــة الــي تعجــز النمــاذج االقتصاديــة االجتماعيــة القائمــة يف
بلداننــا عــن اســتيعاهبا وتوظيفهــا لصــاحل التنميــة احلقيقيــة املســتدامة يف منطقتنــا وبقيــة البلــدان العربيــة
والناميــة األخــرى.
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إننــا ندعــو كل األح ـزاب الشــقيقة والصديقــة وقــوى الســلم والتضامــن بــن الشــعوب يف خمتلــف
أحنــاء العــامل إىل إدانــة هــذه اجلرميــة الوحشــية واملطالبــة إبن ـزال أشــد العقــوابت مبــن تســبب يف إزهــاق
أرواح وجــرح وترويــع النــاس األب ـرايء ،واختــاذ اإلج ـراءات الالزمــة للتعامــل حبــزم مــع قــوى التكفــر
واالرهــاب للحيلولــة دون تكـرار مثــل هــذه املآســي قبــل أن تغــرق املنطقــة يف أتــون البغــض والكراهيــة
واالهنيار الشامل		 .
		

						

املنرب الدميقراطي التقدمي

						

املنامة 4 ،نوفمرب 2014

56

حزب التوحيد العريب اللبناين

دانــت أمانــة اإلعــام وبشــدة العمــل االجرامــي اجلبــان الــذي وقــع مبحافظــة االحســاء شــرق
الســعودية وادى إىل استشــهاد عــدد مــن املواطنــن وجــرح آخريــن.
ورأت األمانــة أن تلــك االســتباحة الســافرة لدمــاء املؤمنــن أمــام احلســينية يف مدينــة األحســاء
إمنــا تضــع الشــعب الســعودي يف قلــب املســؤولية داعيــة إىل ضــرورة التعامــل مــع هــذه األعمــال جبديــة
حفاظــا علــى النســيج اجملتمعــي العــام يف مواجهــة تيــارات التكفــر واإلرهــاب الــي حتــاول النيــل مــن
اململكــة العربيــة الســعودية وحتويلهــا إىل ميــدان ملمارســة القتــل واســتباحة الــدم ومســرحا للظواهــر
التكفرييــة املدمــرة.
وطالبــت األمانــة الســلطات الســعودية إبن ـزال أشــد العقــوابت ابحملرضــن واملتورطــن يف جرميــة
األحســاء داعيــة إىل التحلــي أبعلــى درجــات الوعــي وتفويــت الفرصــة أمــام املرتبصــن أبمــن اململكــة
وزعزعــة اســتقرارها.

حزب التوحيد العريب :نوفمرب 2014 ,05

57

هيئة البقيع ألهايل املدينة املنورة واألحساء والقطيف
بسم هللا الرمحن الرحيم
ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
ات ِمـ ْـن َرِّبِـ ْـم َوَر ْحَــة
صلَـ َـو ٌ
َصابـَتـْ ُهـ ْـم ُمصيبَـةٌ قَالُـوا إِنَّ َّل َوإِنَّ إِلَْيــه َراجعُــو َن * أولئــك َعلَْي ِهـ ْـم َ
الَّذيـ َـن إِ َذا أ َ
َوأولئــك ُهـ ُـم الْ ُم ْهتَـ ُـدون
إان هلل وإن إليه راجعون واحلمد هلل رب العاملني على عُظم مصابنا يف ســيد أاب عبد هللا احلســن
مث يف هذه الكوكبة الكرمية من شــبابنا األعزاء الذين التحقوا بركب احلســن يف ليلة عاشــوراء ابلدالوة
الذين استشــهدوا يف جملس احلســن (ع) وببالغ احلزن واألســى والفجيعة ،وحنن نســتقبل يوم العاشــر
مــن شــهر احملــرم احلـرام ،ومــا فيــه مــن ذكــرى أليمــة.
فُ ِجعنــا بنبــأ احلــادث اإلجرامــي اإلرهــايب الغاشــم الــذي حصــل يف حمافظــة األحســاء الغاليــة نســأل
الصفوة الطَّاهرة من الشُّهداء بواسع رمحته ،وأن يُلحقهم ابحلسني الشَّهيد،
هللا تعاىل أن يتغمد هذه َّ
وأصحابه الربرة ،وأن حيفظ شــيعة أمري املؤمنني (ع) وحيفظ البالد من شــر الزمرة الشــيطانية .
وعظم هللا أجوركم وأجوران.
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رب العاملني
واحلمد هلل ِّ
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رابطة املنرب الحسيني بالقطيف والدمام
ِ
ِِ
الَّ ِذيــن إِ َذا أَصابـتـهــم م ِ
ات ِمـ ْـن َرّبِِـ ْـم َوَر ْحَـةٌ ۖ
صيبَـةٌ قَالُـوا إِ َّن َّل َوإِ َّن إِلَْيـ ِـه َراجعُــو َن* أُوٰلَئِـ َ
صلَـ َـو ٌ
ـك َعلَْي ِهـ ْـم َ
َ َ ُْ ْ ُ
َ
ـك ُهـ ُـم الْ ُم ْهتَـ ُـدو َن.
َوأُوٰلَئِـ َ
إان هلل واان اليه راجعون ،وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم.

ببالــغ احلــزن واألســى والفجيعــة ،وحنــن نســتقبل يــوم العاشــر مــن شــهر احملــرم احلـرام ،ومــا فيــه مــن
ذكــرى أليمــة ..فُ ِجعنــا بنبــأ احلــادث اإلجرامــي اإلرهــايب الغاشــم الــذي حصــل يف حمافظــة األحســاء
الغاليــة ،حيــث التنــوع املذهــي قائــم منــذ قــرون متماديــة ،والــذي استشــهد فيــه مــا يقــرب مــن ســتة مــن
املوالــن ،وجــرح عـ ٍ
ـدد مــن املعزيــن علــى ســيد الشــهداء (صل ـوات هللا وســامه عليــه) يف ليلــة العاشــر
مــن حمــرم احلـرام ١٤٣٦هــ.
وحنن إذ نعزي ذوي الشهداء ،ونسأل هللا أن يربط علي قلوب ذويهم ابلصرب والسلوان ونسأل
هللا الشــفاء العاجــل للجرحــى؛ نؤكــد أن مــن قــام هبــذا العمــل ال ميثــل إال نفســة اجملرمــة الغــادرة وأنــه
ال ينتمــي لإلســام أو حــى لإلنســانية بصلــة ،كمــا ونؤكــد علــى املســؤولني أن يبــادروا للقبــض علــى
اإلرهابيــن املتورطــن ومعاقبتهــم أبقســى العقــوابت وأن تتخــذ مجيــع اإلج ـراءات الالزمــة لعــدم تكــرر
مثــل هــذا احلــادث اجللــل ومنــع أســباب وقوعــه.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ،والعاقبة للمتقني.
				
					

رابطة املنرب احلسيين ابلقطيف والدمام
العاشر من حمرم احلرام ١٤٣٦هـ

59

60

القمس الثالث

الشخصيات
الدينية والثقافية
واالجتماعية
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جمع من مشائخ ومثقفي األحساء

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واﻻه أما بعد:
فنحــن علمــاء األحســاء ومثقفيهــا قــد اتبعنــا أبمل وأســف احلــادث اإلجرامــي الــذي وقــع يف قريــة
الدالــوة يف األحســاء ،حيــث قامــت جمموعــة منحرفــة إبطــاق النــار علــى مواطنــن أبـرايء ممــا أدى إىل
ســقوط ضحــااي ومصابــن دون ذنــب.
وﻻ شــك لدينــا أن هــذا الفعــل ســلوك منحــرف وجرميــة شــنعاء أدت إىل قتــل أنفــس بريئــة ،كمــا
أن فيهــا إاثرة للفتنــة بــن املواطنــن اآلمنــن.
ولقــد عــاش أهــل األحســاء وبن ـوا جمتمعهــم لقــرون يُضــرب هبــم املثــل يف التســامح والتآلــف
واالح ـرام ،وســيظلون كذلــك حريصــن علــى الســلم االجتماعــي واللحمــة الوطنيــة ومتعاونــن يف
مســرة التنميــة والبنــاء.
إن املوقعــن علــى هــذا اخلطــاب يؤكــدون علــى رفــض االعتــداء علــى أم ـوال النــاس وأرواحهــم
ويرفضــون كل مــا يســوغ مثــل هــذه التصرفــات مــن األفــكار الغريبــة علــى املنطقــة ،ويــرون وجــوب
التصــدي هلــا حبــزم ُيمــى بــه أرواح النــاس وأيمنــون يف وطنهــم.
وإننــا نشــيد ابملوقــف الوطــي الــذي ســجله كل مــن ابدر إىل اســتنكار اجلرميــة ممــن تضــرر بشــكل
مباشــر آباثرهــا وتوصيفهــا أبهنــا فعــل فــردي ال ميثــل رأي أحــد مــن أهــل املذاهــب الســائدة ابألحســاء,
وال ننســى أن نشــيد مبوقــف الدولــة وســرعة تعامــل اجلهــات األمنيــة لـوأد الفتنــة والقبــض علــى اجملرمــن.
ونســأل هللا تعــاىل أن يرحــم املوتــى ويشــفي اجلرحــى ويــرزق أهلهــم الصــر والســلوان وأن جيــر
مصاهبــم.
كمــا نرجــو املــوىل أن يــدمي األمــن علينــا وعلــى مجيــع مناطــق اململكــة ،وأن يقينــا شــر الفــن مــا
ظهــر منهــا ومــا بطــن.
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املوقعون:
-1الشيخ الدكتور علي بن سعد الضوحيي  -عضو هيئة كبار العلماء سابقاً.
 -2الشيخ أمحد بن إبراهيم اهلاشم  -مدير مكتب الدعوة واإلرشاد واألوقاف يف األحساء.
 -3الشــيخ عبدالرحيــم بــن إبراهيــم اهلاشــم  -األســتاذ بكليــة الشـريعة والدراســات اإلســامية
يف األحســاء.
 -4الشيخ الدكتور أمحد بن عبدالعزيز احللييب  -األستاذ يف جامعة امللك فيصل.
 -5الشــيخ الدكتــور حممــد بــن صــاحل العلــي  -األســتاذ بكليــة الشـريعة والدراســات اإلســامية
يف األحســاء.
 -6الشيخ الدكتور حممد بن عبدالرمحن العمري  -األستاذ يف جامعة امللك فيصل.
 -7الشــيخ الدكتــور خالــد بــن ســعود احلليــي  -مديــر مركــز التنميــة األسـرية يف األحســاء وإمــام
وخطيــب جامــع اخلضري.
 -8الشــيخ الدكتــور إبراهيــم بــن مبــارك بوبشــيت  -الداعيــة املعــروف وإمــام وخطيــب جامــع
علــي بــن ايب طالــب ابلطــرف.
 -9الشيخ الدكتور عبداإلله بن حسني العرفج  -األستاذ جبامعة امللك فيصل.
 -10سعادة الدكتور إبراهيم بن عبدهللا آل شيخ مبارك  -األستاذ جبامعة امللك فيصل.
 -11الدكتــور صــاح بــن أمحــد آل الشــيخ مبــارك  -األســتاذ بكليــة الش ـريعة والدراســات
اإلســامية يف األحســاء.
 -12الدكتــور عبداللطيــف بــن إبراهيــم احلســن  -األســتاذ بكليــة الش ـريعة والدراســات
اإلســامية يف األحســاء.
 -13الشــيخ الدكتــور أمحــد بــن محــد البوعلــي  -أمــن عــام مؤسســة األمــر حممــد بــن حممــد بــن
فهــد بــن جلــوي للقــرآن والســنة يف األحســاء.
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 -14الشــيخ الدكتور إبراهيم بن صاحل التنم  -األســتاذ بكلية الشـريعة والدراســات اإلســامية
يف األحساء.
 -15الشــيخ الدكتــور فيصــل بــن ســعود احلليــي  -األســتاذ بكليــة الش ـريعة والدراســات
اإلســامية يف األحســاء.
 -16الشيخ الدكتور محد بن عبدهللا احلماد  -األستاذ بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
يف األحساء.
 -17الشيخ حممد بن عبدالرمحن النافع  -الداعية املعروف.
 -18الشيخ فهد بن حممد اخلضري  -إمام وخطيب جامع املوسى ابليحىي يف املربز.
 -19الشيخ لؤي بن عبدهللا اهلاشم  -احملاضر جبامعة امللك فيصل.
 -20الشــيخ ماهــر بــن ســعد اخلــويف  -احملاضــر بكليــة الش ـريعة والدراســات اإلســامية يف
األحســاء.
 -21سعادة املهندس نبيل بن حممد القاضي  -مدير شركة االتصاالت سابقاً.
 -22الشيخ خالد بن محد اخلالدي  -مدير مكتب الدعوة واإلرشاد التعاوين يف املربز.
جريدة اليوم  -نوفمرب 2014 ,7
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جمع من علامء القطيف
بسم هللا الرمحن الرحيم
قــال تعــاىل( :واتـَُّقـوا فِتـنَـةً َل تُ ِ
يد الْعِ َقـ ِ
اصـةً َو ْاعلَ ُمـوا أ َّ
ـاب)
صيـ َ َّ
َن َّ
ـن الَّ ِذيـ َـن ظَلَ ُمـوا ِمْن ُك ْم َخ َّ
اللَ َشـ ِـد ُ
ْ
َ
صــدق هللا العظيــم.
ٍ
بقلوب ميلؤها األسى و يعتصرها احلزن ,نقف بكل مشاعر األخوة و اإلميان مواسني و معزين
اجملتمــع األحســائي كافــة و أســر ضحــااي االعتــداء اآلمث خاصــة الــذي أودى حبيــاة ســبعة مــن املواطنــن
األب ـرايء و طــال آخريــن مــن اجلرحــى ،حيــث امتــدت هلــم يــد الغــدر و اخليانــة و الوحشــية الــي ال
ترقــب يف مؤمــن إالّ و ال ذمـةً و ال تراعــي حرمــة املســلمني و ال متلــك مبــادئ تردعهــا عــن القيــام مبثــل
هــذه اجلرائــم الوحشــية النكـراء .و ال تضمــر غــر الشــر و الكراهيــة و البغضــاء هلــذا اجملتمــع املتالحــم
و املتجانــس و املتعايــش منــذ فجــر اإلســام األول.
إن املســؤولية الشــرعية و االجتماعية حتتم علينا صيانة اجملتمع و وحدته و احلفاظ على نســيجه
االجتماعــي و عــدم املســاس أبمنــه و وحدتــه و تالمحــه .كمــا نقــف مثمنــن و مؤيديــن املواقــف
الشــرعية و الوطنيــة املســؤولة الصــادرة عــن هيئــة كبــار العلمــاء ابململكــة العربيــة الســعودية وعلــى رأســهم
مساحــة مفــي عــام اململكــة الشــيخ عبدالعزيــز آل الشــيخ الــذي نثمــن مواقفــه احلكيمــة و املســئولة عاليـاً
و مــن كافــة األجهــزة األمنيــة الــي ابدرت مبحاصــرة اجلنــاة و تعقبهــم حرصـاً علــى إطفــاء شـرارة الفتنــة
و العبــث أبمــن و اســتقرار الوطــن و املواطنــن.
إن التأكيــد علــى اللحمــة الوطنيــة و اســتتباب األمــن و تفويــت الفرصــة علــى العابثــن أبمــن هــذا
الوطــن العزيــز ،و إمخــاد انر الطائفيــة البغيضــة ،و نشــر ثقافــة احملبــة و التســامح و بــث روح األخــوة
و االحـرام بــن مكــوانت هــذا الوطــن ،و تغليــب املصلحــة الوطنيــة العامــة ،و التمحــور حــول القيــادة
الراشــدة ،و اجتثــاث خطــاب الكراهيــة و التحريــض ،و مل الصــف و التعــاون علــى الــر و التقــوى ال
علــى اإلمث و العــدوان هلــو مــن أوجــب األمــور الشــرعية الــي حتقــق مقاصــد الشـريعة الغـراء الــي اتفــق
املســلمون أبمجعهــم علــى وجــوب رعايتهــا و حفظهــا و صيانتهــا ،خصوصـاً يف هــذه املرحلــة احلساســة
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الــي متــر هبــا املنطقــة و مــا نشــاهده اليــوم مــن اقتتــال و احـراب و خـراب و دمــار يف الــدول احمليطــة
بنــا حيتــم علينــا مجيعـاً القيــام ابملســؤولية الواعيــة جتــاه و طننــا و أمنــه.
إننــا لعلــى أمت الثقــة بقدرتنــا مجيعــا يف الوقــوف بوجــه أي تطــرف أو إرهــاب فكــري أو حركــي،
فمــا منلكــه مــن اتريــخ و إرث و مبــادئ و قيــم و أصالــة و حكمــة و رجــال أكفــاء خملصــن كفيــل
بتحقيــق مــا يتطلــع إليــه املواطنــون املخلصــون جبميــع مكوانهتــم و مــا ترجــوه القيــادة احلكيمــة مــن أمـ ٍن
و اســتقرا ٍر و منــاء.
نســأل هللا أن حيفــظ هــذا الوطــن و أهلــه ,و أن يرحــم شــهداءان األبـرار ،و أن يلهــم ذويهــم الصــر
و الســلوان ،و أن ميــن علــى اجلرحــى ابلشــفاء العاجــل إنــه أرحــم الرامحــن.
 ١٠حمرم  ١٤٣٦هـ
الشيخ عبدهللا الشيخ علي اخلنيزي
الشيخ علي مدن ال حمسن
الشيخ حلمي عبدالرؤوف السنان
الشيخ غالب حسن آل محاد
الشيخ ميثم منصور اخلنيزي
الشيخ حسني علي البيات
الشيخ جعفر حممد الربح
الشيخ حممد مهدي آل عصفور
الشيخ منصور السلمان
الشيخ حسني علي اخلنيزي
الشيخ فيصل الكسار
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جمع من مشائخ وشخصيات األحساء والدمام
بسم هللا الرمحن الرحيم
إن الذيــن قال ـوا ربنــا هللا مث اســتقاموا تتنــزل عليهــم املالئكــة أال ختاف ـوا وال حتزن ـوا وأبشــروا ابجلنــة
الــي كنتــم توعــدون.
إان هلل وإان إليــه راجعــون واحلمــد هلل رب العاملــن علــى عُظــم مصابنــا يف ســيد األحـرار والشــهداء
أيب عبــدهللا احلســن عليــه الســام مث يف هــذه الكوكبــة الكرميــة مــن شــبابنا األعـزاء الذيــن التحقـوا بركــب
احلســن يف ليلــة عاشــوراء بكربــاء الدالــوة احلبيبــة الذيــن استشــهدوا يف جملــس احلســن حيــث يذكــر
فيــه اســم هللا كث ـراً ,وليــس هلــم جــرم إال أن قال ـوا (ربنــا هللا مث اســتقاموا) وآمن ـوا بنبيــه ووال ـوا أوليــاءه
فرمحهــم هللا وأعظــم هللا أجــوران وأجــور ذويهــم فيهــم .ونســأل هللا أن يلحقهــم ابحلســن يف الشــهداء
والصديقــن والصاحلــن وهبــذا احلــدث األليــم الــذي يعتــر حــداث غريبــا علــى اجملتمــع األحســائي الــذي
عــرف عنــه التواصــل والتعايــش فنــرى مــا يلــي:
 -1إن الطغمــة اجملرمــة الــي ارتكبــت هــذه اجلرميــة اإلرهابيــة البشــعة ال تنتمــي إىل وطــن وال متثــل قومــا
وال تعــر عــن مذهــب أو ديــن أو طائفــة بــل هــي تعــر عــن فكــر شــيطاين خبيــث ,وأن هــذه اجلرميــة
تســتهدف متزيــق وحدتنــا وحلمتنــا الوطنيــة واإلســامية وعلينــا أن نفــوت عليهــم فرصــة اســتثمارها مبزيــد
مــن الوحــدة والتالحــم الوطــي.
 -2إن مــن أخبــث أهــداف هــذه اجلرميــة اإلرهابيــة ثــي املؤمنــن وتثبيطهــم عــن تعظيــم شــعائر هللا
وحفــظ تـراث حممــد املصطفــى وأهــل بيتــه ولــن تزيــدان هــذه اجلرميــة إال إصـرارا وإميــاان وثبــاات علــى طريــق
احلســن وصراطــه يف التضحيــة ألجــل االمــر ابملعــروف والنهــي عــن املنكــر.
 -3نلفــت عنايــة مجيــع أحبتنــا املؤمنــن إىل ضــرورة أخــذ احليطــة واحلــذر والقيــام إبجـراءات وقائيــة ذاتيــة
يف املساجد واحلسينيات واألحياء ،لتفادي مثل هذه االعتداءات اإلرهابية.
 -4نتقــدم ابلشــكر جلميــع مســؤويل األجهــزة الرمسيــة واألمنيــة الذيــن ابدروا ابالهتمــام ابحلــدث
ومتابعتــه ممــا يقتضيــه واجبهــم الوطــي ونرجــو املزيــد مــن االهتمــام واملتابعــة اجلــادة واحلازمــة حلفــظ أمــن
املواطنــن ودمائهــم وأعراضهــم وأمواهلــم وســرعة الكشــف عــن نتائــج التحقيــق واإلعــان عــن اجلنــاة

68

واجلهــات الــي حرضــت علــى هــذا احلــدث اخلطــر.
 -5إننــا نثمــن ونقــدر مبزيــد مــن الفخــر واالرتيــاح ذلــك التفاعــل اإلجيــايب الــذي أبــداه كثــر مــن األخــوة
يف الوطن مبختلف مكوانته املذهبية شــجبا واســتنكارا على هذه اجلرمية.
 -6إن هــذه اجلرميــة اإلرهابيــة ليســت حــاداث معــزوالً وإمنــا هــي إف ـراز للشــحن الطائفــي واملذهــي يف
بعــض وســائل االعــام واملنابــر لطاملــا أش ـران إىل خطــورة هــذه املســائل الــي شــكلت بنيــة حتتيــة هلــذا
اإلرهــاب.
ونســأل هللا ســبحانه أن يقينــا ومجيــع املســلمني شــرور هــذه الفــن املتالطمــة وأن حيــرس لنــا وطننــا
كرميــا عزيـزا بســامة مجيــع أهلــه.
 -1مساحة العالمة احلجة السيد علي السيد انصر السلمان.
 -2مساحة الشيخ حممد اللومي.
 -3مساحة الشيخ حسني العايش.
 -4مساحة السيد هاشم الشخص.
 -5مساحة السيد هاشم السلمان.
 -6مساحة الشيخ عادل بو مخسني.
 -7مساحة السيد عبد هللا السيد هاشم العلي.
 -8مساحة الشيخ حسني بو مخسني.
 -9مساحة الشيخ حممد العباد.
 -10مساحة السيد حممد ابقر اجلبيلي.
 -11مساحة الشيخ عبد العزيز الغشام.
 -12مساحة الشيخ جنيب احلرز.
 -13مساحة الشيخ توفيق البو علي.
 -14مساحة الشيخ عبد هللا الياسني.
 -15مساحة الشيخ جواد اخلليفة.
 -16مساحة الشيخ طاهر األمحد.
 -17مساحة الشيخ عادل العلي.
 -18مساحة الشيخ انصر العمر.
 -19مساحة الشيخ حسن البقشي.
 -20مساحة الشيخ عبد هللا األمحد.
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 -21مساحة الشيخ عقيل الشبعان.
 -22مساحة الشيخ موسى بو مخسني.
 -23مساحة الشيخ حسن عبد اهلادي بو مخسني.
 -24مساحة السيد علي ابقر املوسى.
 -25مساحة الشيخ حبيب اهلدييب.
 -26مساحة الشيخ عبد اخلالق احلاجي.
 -27مساحة الشيخ عبد اجلليل السمني.
 -28الدكتور صادق اجلربان.
 -29األستاذ ابسم ايسني الغدير.
 -30املهندس سعيد عبد هللا اخلرس.
 -31املهندس مهدي ايسني الرمضان.
 -32الدكتور أمحد حممد اللوميي.
 -33الدكتور عبد هللا حممد احلليمي.
 -34السيد عبد اجمليد علي املوسوي.
 -35املهندس حممد جواد حممد اجلربان.
 -36األستاذ علي أمحد البحراين.
 -37األستاذ عبد هللا يوسف احلسن.
 -38األستاذ علي حسني احلويدر.
 -39األستاذ يوسف أمحد اليحىي.
 -40األستاذ عبد هللا علي حممد النمر.
 -41الدكتور حبيب العلي.
 -42األستاذ أمحد جواد اخلرس.
 -43األستاذ سلمان حسني احلجي.
 -44األستاذ جاسم حسني املشرف.
 -45األستاذ جعفر حممد الرتيكي.
 -46األستاذ عبد هللا سلمان املطاوعة.
 -47األستاذ حسني عبد الوهاب املطاوعة.
 -48األستاذ عبد الرحيم أمحد بو مخسني.
 -49املهندس صادق ايسني الرمضان.
 -50األستاذ عبد احلميد حسن املالء.
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سامحة آية الله السيد منري الخباز
بسم هللا ،والصالة على املصطفى وآله الطاهرين..
﴿ وَل تـ ُقولُوا لِمن يـ ْقتل ِف سبِ ِيل َِّ
َحيَاءٌ َولَ ِك ْن َل تَ ْشعُُرو َن ﴾-البقرة ،اآلية - 154
الل أ َْم َو ٌ
ات بَ ْل أ ْ
َ َ
َ ْ َُُ َ
ببالــغ األســى واحلــزن؛ نُعـِّـزي مــوالان صاحــب العصــر «عــج» ،وأهــايل املنطقــة ،وعلماءَهــا ،وذوي
الشــهداء ،ونرفــع أمســى التَّهــاين هلــذه األرواح الطاهــرة الــي عرجــت أرواحهــا ليلــة عــروج روح احلســن،
وأصحابــه إىل امللكــوت األعلــى ،وبعــد.
إن احلــدث امل ِ
َّ
فجــع الــذي أصــاب أهلنــا ،وأحبّــاءَان ،مــن قريــة ال ّدالــوة ،مــن بلــدان األحســاء احلبيبــة،
ِ
الشــعائر احلســينيَّة،
الشــباب امل ـوايل ظلم ـاً وعــدواانً ،وهــم ُييُــون َّ
ـت ُأرواح كوكبـ ٍـة مــن َّ
حيــث أُزهقـ ْ
واملبــادئ ِ
القيَميَّــة ألهــل البيــت عليهــم الســام ،الَّــي لــن يتنــازل عنهــا شــيعة املنطقــة مهمــا تنكــرت
الظُّــروف؛ يســتدعي منّــا اإلشــارة إىل عــدَّة أمــوٍر- :
الشــرعيَّة ،والقانونيَّــة ،و ِ
َّ - 1
تضمنــت
ـكل املوازيــن َّ
القيَــم اإلنســانيّة ،ملــا َّ
إن هــذه اجملــزرة الفظيعــة مدانـٍةٌ بـ ِّ
ـس أَو فَسـ ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ِ ِ
ـاد ِف
مــن قتـ ِـل جمموعــة مســاملة دون جــرم ،وقــد قــال  -تعــاىل َ -
﴿مــن قـَتَـ َـل نـَْفسـاً بغَـ ْـر نـَْفـ ٍ ْ َ
جيعـاً ومــن أَحياهــا فَ َكأََّنـَـا أَحيــا النَّــاس َِ
ض فَ َكأََّنـَـا قـتَــل النَّـ ِ
األ َْر ِ
جيعـاً﴾  -املائــدة ،اآليــة ،- 32
ـاس َ َ َ ْ ْ َ َ
َْ
َ
ََ َ
واألشـ ُّـد خطـراً مــن ذلــك َّأنــا مشــروعٌ طائفــي قُ ِ
صــد منــه إشــعال شـرارة االحـراب واالقتتــال بــن أبنــاء
ٌّ
البلــد الواحــد.
َّ - 2
السـنَّة ،بــل هــم منهــا بـراء ،وقــد أداهنــا الكثــر منهــم،
إن هــذه ُّ
الزمــرة املجرمــة ال ُتثِّــل األُخـ َـوة أهــل ُّ
ُ
الش ـرارة الطَّائفيّــة قبــل اتِّســاعهاَّ ،
ـري البغيــض،
وطالب ـوا ابلقضــاء علــى هــذه َّ
وإنــا ُتثِّــل املنهــج التكفـ َّ
َ
ِ
الشــيعة يف الــدُّول األخــرى ،وبذلــك قــد اتَّضــح للجميــع َّ
أن اجلرميــة
الــذي قتــل وأجــرم يف حـ ِّـق ُّ
السـنَّة و ّ
ِ
مشــروعٌ قُ ِ
صـ َـد منــه اســتدراج شــيعة املنطقــة ُّ
رد الفعــل ،وإطــار االنتقــام واالحـراب،
للدخــول يف أتــون ّ
لكـ َّـن شــيعة املنطقــة املعروفــن مبنهــج احلكمــة ،وروح األُخـ َّـوة ،أكثــر ذكاءً وأبعــد نظـراً مــن أ ْن ينســاقوا
وراء هــذه األفعــال االســتفزازيَّة املقيتــة.
ِ
َّ - 3
ورد
إن القضــاء علــى هــذه البــذرة اخلبيثــة ،الــي ُيشــى منهــا إقحــام اجملتمــع يف موجــة الفعــلّ ،
الفعــل ،حيتــاج مضافـاً للخطـوات األمنيــة ،ومعاقبــة اجملرمــن ومــن خل َفهــم؛ إىل خطـو ٍ
ات أخــرى قانونيَّــة،
َْ َ
ّ
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ـيخ جتـ ِ
ـرمي َمـ ْـن يتحــدث بلغـ ٍـة طائفيّـ ٍـة ،أو يتصــرف بنـََفـ ٍ
ـس طائفـ ٍّـي يســتعدي بعــض
مثــل :تكريـ
ـس وترسـ ُ
ُ
ٍ
ـي.
أبنــاء البلــد الواحــد علــى بعضــه اآلخــر ،ويبـ ُّ
ـث روح الكراهيّــة واحلقــد بينهــم؛ الختـ ِـاف مذهـ ٍّ
وخطـو ٍ
السـنَّة،
الشــيعة و ُّ
ات اجتماعيّـ ٍـة تتضمــن اجتمــاع العقــاء أبنــاء هــذه الرتبــة ،والبلــد الواحــد مــن ّ
الذيــن تربطهــم الوشــائج األَخويـَّـة مبقتضــى اجلـوار ،والتداخــل احلميــم منــذ مئــات الســنني؛ علــى أتكيــد
أي نعـر ٍ
ات طائفيَّـ ٍـة حمتملـ ٍـة ،كمــا َّ
أن هنــاك
مواثيــق اللُّحمــة االجتماعيّــة ،والوقــوف ص ّفـاً واحــداً أمــام ِّ
ضــرورةً ملِح ـةً ِ
ـري اإلقصائـ ِّـي ،واقتــاع جــذور منهــج التحريــض ضـ َّـد
ْ
ُ
الجتثــاث منابــع الفكــر التكفـ ِّ
طائفـ ٍـة معروفـ ٍـة مــن أبنــاء الوطــن ،املتمثِّــل يف التعبــر عنهــم ابلروافــض ،أهــل ِّ
الشــرك ،وذوي البِـ َـدع ،يف
ـب منتشــرٍة ،وجرائــد رائجـ ٍـةُ ،
كتـ ٍ
وغريهــا.
َ
الشــهداء بواســع رمحتــه،
الصفــوة الطَّاهــرة مــن ُّ
ويف األخــر؛ نســأل هللا -تعــاىل -أن يتغمــد هــذه َّ
الشــهيد ،وأصحابــه الــررة ،وأن حيفــظ أمــن هــذا البلــد املعطــاء ،ويــدمي عليــه
وأن يُلحقهــم ابحلســن َّ
نعمــة اإلخــاء ،واحملبَّــة ،والوفــاء.
رب العاملني،،،
واحلمد هلل ِّ

						
						

السيد منري اخلباز

األربعاء 11/01/1436هـ
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سامحةآية الله الشيخ عيىس أحمد قاسم
بسم هللا الرمحن الرحيم
إىل العوائــل الكرميــة املؤمنــة مــن أهــل ضحــااي املذحبــة اإلجراميــة البشــعة يف اإلحســاء ،وإىل عمــوم
املؤمنــن يف هــذا البلــد العزيــز ،حفظهــم هللا وآمنهــم.
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،،
مصابكــم أيهــا األع ـزاء بضحــااي عاشــوراء اإلمــام احلســن عليــه الســام املشــاركني يف إحيــاء
ذكــرى فاجعــة الطــف الفظيعــة واستشــهاد ســبط الرســول األعظــم صلــى هللا عليــه وآلــه اإلمــام الثالــث
مــن أئمــة أهــل البيــت عليهــم الســام مصــاب لــكل املؤمنــن ،وهــذه الفاجعــة مــن فجائــع هــذه األمــة
الــي تتلقاهــا علــى يــد اإلرهــاب املنــايف لثوابــت اإلســام ،وحرمــة اإلنســان املســلم ،والقيــم اإلنســانية،
املتعطــش لدمــاء عمــوم املســلمني ،املقـ ّـوض ألمــن األمــة املعــادي لــه.
وإن موقفكم الواعي والصابر واملتزن واحلكيم من احلادث املأســاوي ووحشــيته يدل على حنكة
ورشــد ،وعلــى حــرص ابلــغ علــى وحــدة األمــة وتالحــم صفوفهــا ،ووحــدة شــعبكم وتراصــه ،وأمــن
وطنكــم وســامته.
ويــدل علــى أن لكــم شــفقة مــن شــفقة أهــل البيــت ونبيكــم الكــرمي صلــى هللا عليــه وآلــه الذيــن
أوجدهــم هللا ســبحانه رمحــة هلــذه األمــة وللنــاس أمجعــن ،وكانـوا معــدانً ثـراً دفاقـاً للرمحــة يف األرض مــن
أهنــم ال يُقــرون صاحــب منكــر علــى منكــره ،وال يســكتون عــن ابطــل ميكــن رده ،وال علــى ظلــم ظــامل
ميكــن إيقافــه ،وال أيلــون جهــداً يف النصــح للظــامل بتحذيــره مــن مغبــة ظلمــه ،وال ملظلــوم بنصرتــه مبــا
يــرد الظلــم عنــه.
موقفكــم هــذا املناصــر للمظلــوم ،املناهــض للظــامل ،احلريــص علــى وحــدة اجملتمــع واألمــة يســتحق
مــن كل مــن يــزن األمــور مبي ـزان العــدل مــن حكومــة وشــعب وأمــة ،وأيخــذ ابإلنصــاف يف التعامــل
مــع املواقــف والقضــااي والفئــات علــى اختــاف مشــارهبا ومذاهبهــا التقديــر الكبــر ،واملكافــأة الالئقــة
خاصــة ممــن يتحملــون مســؤولية احلكــم واألمانــة العامــة وفــاء حبــق األمانــة ،وتشــجيعا لــروح التعقــل
واحلكمة اليت حتتاجها سالمة اجملتمعات ،ومقابلة للوفاء ابلوفاء ،وإلجيابية املوقف إبجيابية املوقف..
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وال شــك أن العاقــل يقــدر يف العقــاء عقلهــم وعقالنيتهــم ،والناظــر ملصلحــة األمــة يقــدر احلريصــن
علــى مصلحتهــا ،ومــن يهمــه أمــر األمــن يقيــم للمهتمــن بــه وزهنــم قــوالً وعمـاً.
رحم هللا ضحااي احلادث اآلمث األليم ،وأسكنهم فسيح جنانه وحشرهم مع أيب عبد هللا احلسني
عليــه الســام وأدخلهــم مدخلــه ،وعظّــم هللا أجوركــم مبصــاب معلــم األح ـرار وســيد شــهداء كربــاء
مــوالان اإلمــام الســبط ،وأجــور األمــة املؤمنــة الــي أفجعهــا احلــادث.
ودمتــم يف عــز وكرامــة حمروســن بعنايــة هللا ،وانتصــاراً للحــق ،وأعــداء للباطــل ،حريصــن علــى
ســامة جمتمعكــم وشــعبكم واألمــة وكل أوطــان املســلمني .وأســألكم الدعــاء.

				
				

				

عيسى أمحد قاسم
البحرين يوم االثنني  16حمرم 1436هـ
املوافق له  10نوفمرب 2014م
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سامحة العالمة السيد حسن النمر املوسوي
بسم هللا الرمحن الرحيم
ِ
صيبـةٌ  ،قَالُـوا  :إِ َّن ِ
احلمـ ُـد ِ
ِ
هلل ،
هلل القائـ ِـل يف كتابِـ ِـه ﴿ َوبَ ِّشـ ِر َّ
الصابِ ِريـ َـن * الَّذيـ َـن إِ َذا أ َ
َصابـَتـْ ُهـ ْـم ُم َ
َوإِ َّن إِلَْيـ ِـه َر ِاجعُــو َن ﴾  ،والصــاة والســام علــى ســيد اخللــق واملرســلني حممــد بــن عبــد هللا وعلــى آلــه
الطيبــن الطاهريــن  ،وبعــد :
ففــي ليلــة العاشــر مــن حمــرم احلـرام مــن العــام  1436ه ـ ؛ حيــث مراســم املواســاة لرســول هللا وآلــه
( صلـوات هللا عليهــم ) بذكــرى فاجعــة عاشــوراء  ،قامــت أذرعُ اجلرميـ ِـة  -املريضـةُ  ،واملغرضـةُ  -جبرميـ ٍـة
ِ
ف-
وتفكريهم -
وطبائع مرتكبيها  -الدنيئةَ  ،واملتدنيةَ ، -
شــنعاءَ ؛ تتناســب
املختلف  ،واملتخلّ َ
َ
َ
َ
ٍ
ٍ
دم حـر ٌام يف شــه ٍر حـرٍام  ،جرميــة ترقــى إىل عنـوان ( اجملــزرة ِّ
 ،جرميــة ُســفك فيهــا ٌ
املروعــة )  ،حبــق أبـرايءَ
ٍ
اسـتـََق ُاموا ﴾ [األحقــاف﴿ ، ]13 /
ـرم هلــم  ،وال جريــرةَ  ،إال أهنــم ﴿ قَالُـوا َربـُّنَــا َّ
اللُ ُثَّ ْ
عـَّـزل ؛ ال جـ َ
ومــا نـ َقمـوا ِمنـهــم إَِّل أَ ْن يـؤِمنـوا ِب َِّ
الَ ِميـ ِـد ﴾ [الــروج ، ]8 /مســلمني مل يبــدر منهــم ســوى
لل الْ َع ِزيـ ِز ْ
ُْ ُ
َ َ َ ُ ُْ ْ
مشــاركتِهم املشـ ِ
ـروعة والنبيلـ ِـة يف مراســم الع ـزاء علــى ســيد الشــهداء أيب عبــد هللا احلســن بــن علــي (
عليهــم الســام ) ؛ مواســا ًة لرســول هللا ( صلــى هللا عليــه وآلــه ) ولعرتتــه الطاهــرة ( عليهــم الســام )
وإننــا ؛ إذ نتقــدم أبحـِّـر التعــازي إىل أهــايل قريــة الدالــوة خصوصـاً  ،واألحســاء عمومـاً  ،بشــهادة
هــذه الكوكبــة الطاهــرة مــن شــيعة أهــل البيــت الطاهريــن  ،لنســأل هللاُ تعــاىل أن يتقبلهــم شــهداءَ ؛ علــى
ـن ( عليــه الســام ) وأصحابـُـه الشــهداءُ ( رض ـوان هللا
ـام احلسـ ُ
الــدرب الــي ســار فيهــا وعليهــا اإلمـ ُ
درب احلـ ِّـق واحلقيقـ ِـة ِ ،
عليهــم ) ِ ،
ـاح .
ـاح واإلصـ ِ
درب الصـ ِ
ويف الوقــت نفســه نؤكــد علــى أن هــذه اجلرميــة القبيحــة ال يتحمــل تبعا ُتــا  -املاديـةُ  ،واملعنويـةُ -
ســوى فاعليهــا املباشـرين  ،ويشــاركهم يف ذلــك ِّ
احملرضــون املباشــرون عليهــا ؛ ممــن يعمــل بوعـ ٍي ودون
وعـ ٍي يف خدمــة أعــداء الديــن واألمــة والوطــن .
لذلك  ،نؤكد :
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أوالً  -أن هــذه اجلرميـةَ ليســت جرميـةً عاديـةً ؛ فهــي تشــكل  -يف تقديـران  -منعطفـاً خطـراً ؛ وفقـاً
ـدف املختــا ِر  ،وتوقيتِــه  ،ومكانـِـه  .وال حيتــاج إدراك ذلــك إىل ٍ
لطبيعـ ِـة اهلـ ِ
ذكاء خـ ٍ
ـارق  ،بــل يكفــي
مالحظــة مــا متــر بــه األمـةُ مــن ظـ ٍ
ـروف حرجـ ٍـة .
وهذا يتطلب من اجلميع :
جمال لردود األفعال الساذجة .
أ  -التحلي أبعلى درجات اليقظة واالنتباه ؛ فال َ
ِ
تداعياتا .
ب  -أعلى مراتب اإلحساس ابملسؤولية ؛ فال جمال للتهوي ِن منها  ،ومن

ج ـ  -أعلــى مســتوايت الرقــي األخالقــي ؛ فــا جمــال لغـ ِر األحاسـ ِ
ـيس النبيلـ ِـة  ،وليــس مســموحاً  ،وال
ينبغــي أن يتــاح لسـ ٍ
ـفيه هنــا أو هنــاك أن يتطــاول علــى الشــهداء واملصابــن وذويهــم ؛ ابلشــماتة هبــم ،
ُ
ِ
مبعتقداتــم وشــعائ ِرهم  ،دون األخـ ِـذ علــى يـ ِـد ِه وحماســبتِه .
أو االســتهز ِاء
نقــول ذلــك ألن هــذه اجلرميــة واجملــزرة  -يف مــا نــرى  -مل يقصــد هبــا شــيعةُ أهـ ِـل البيـ ِ
ـت ( عليهــم
ُ َ
الســام ) فقــط  ،وال خصــوص أهـ ِـل الدالـ ِ
ـوة الكـرِام  ،وإمنــا أريــد هبــا إيقــاعُ فتنـ ٍـة هوجــاءَ بــن شــرحيتني
ُ
ـال شــجرةَ التعايـ ِ
ـش واحملبـ ِـة  ،واســتظلَّتا بظلِّهــا علــى
كرميتــن مــن املســلمني ؛ تفيــأات منــذ زمـ ٍن بعيـ ٍـد ظـ َ
ـاء ؛ الــي يـراد غــرس ِ
الرغــم مــن ثقافـ ِـة الكراهيـ ِـة والبغضـ ِ
بذرتــا واســتنبا ُتا بشــى الســبل .
ُ
اثنيـاً  -أن شــيعةَ أهـ ِـل البيـ ِ
ـت ( عليهــم الســام )  -عمومـاً  -ليــس مــن ثقافتِ ِهــم  ،وال مــن ســرتِِم ،
ِ
ابملسيء  .وستظل األحساءُ  -إبذن هللا تعاىل  -واحةً للتعايش الكرمي والسلم األهلي
أخ ُذ احملس ِن
بــن الشــيعة والســنة  ،كمــا كانــت عــر اترخيهــا  ،ولــن جيرهــا هــذا الفعـ ُـل  -الــدينءُ واملــدا ُن  -إىل
خــاف هــذه الســرة وتلــك الثقافــة .
ويف الوقــت نفســه :نطالــب أوالً  -اجلهــات األمنيــة املختصــة ابلعمــل علــى الوصــول السـريع إىل
هــذه األيــدي اإلرهابيــة اآلمثــة  ،وتســليمها للقضــاء  ،واالقتصــاص منهــا ابلعــدل.
ـاث محـ ِ
ونطالــب اثنيـاً  -اجلهــات املعنيــة واملســؤولة يف وطننــا احلبيــب ابلعمــل مــن أجــل اجتثـ ِ
ـات
التشـ ِ
توجــه  -يف خمتلــف املنابــر اإلعالميــة والدعويــة  -إىل مواطنــن مســالِمني مــن
ـويه البغيضـ ِـة ؛ والــي َّ
أبنــاء هــذه البقعــة مــن العــامل  ،الــي تفتخــر بــن األمــم أبن فيهــا  ،ومنهــا  ،انطلقــت رســالةُ اإلســام ،
ِ ِ
ـن ﴾ [األنبيــاء/
علــى يـ َـد ْي َمــن ختــم هللاُ بــه أنبيائــه  ،وقــال يف حقــه ﴿ َوَمــا أ َْر َسـ ْلنَ َ
اك إَِّل َر ْحَـةً ل ْل َعالَمـ َ
. ]107
ـكل مضاعـ ٍ
يؤســف لــه  -بشـ ٍ
ـات  -ابســتمرا ٍر  -إىل مواطنــن مل
ـف  -أن تُ َّ
وجــه هــذه احلمـ ُ
وممــا َ
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يعهــد منهــم ســوى املســاملة واملوادعــة ملــن خالفهــم مذهبيـاًّ  ،كمــا مل يعهــد منهــم ســوى نشـ ِ
ـدان اخلـ ِر
َُ
َُ
هلــذا الوطــن وأهلــه ومجيــع مــن فيــه  ،واترخيُهــم وحاضرهــم شــاهدا عـ ٍ
ـدل علــى ذلــك .
َ
ُ
ٍ
ٍ
ـايب مســتن َك ٍر ؛ يف هــذه القريــة الوادعــة ؛ وإن كان
وإن مــا حصــل مــن جرميــة مروعــة  ،وفعـ ٍـل إرهـ ٍّ
يف اعتقــادان اجلــازم فع ـاً فتنــوايًّ آتم ـرايًّ  ،مل يكــن ليحصــل دون هــذه احلمــات املشـ ِّـوهة واملشـ َّـوهة ؛
ـف
الــي هيــأت لــه األرضيـةَ املناســبةَ لــدى اإلرهابيــن ؛ ممــن ابشــر تنفيـ َذه  ،أو أن مــن ارتكبــه أراد توظيـ َ
ـداث فتنـ ٍـة أطلَّــت برأســها البشــع يف عـ ٍ
تلكــم احلمــات يف إحـ ِ
ـدد مــن بلــدان املنطقــة .
وختامـاً  :جنــدد العـزاء إىل ســيدان رســول هللا وآلــه الطيبــن ( صلـوات هللا عليــه وعليهــم ) مبصــاب
ســيد الشــهداء أيب عبــد هللا احلســن ( عليــه الســام )  ،ونســأل هللاَ علـ َّـو الدرجــة للشــهداء مــن أهــل
ومــن فيــه
ـر والســلوا َن  ،وللجرحــى الشــفاءَ العاجـ َـل والكامـ َـل  ،وهلــذا الوطــن َ
الدالــوة  ،ولذويهــم الصـ َ
اج َعـ ْـل َهـ َذا الْبـَلَـ َـد ِآمنًــا ﴾ [إبراهيــم. ]35 /
ب ْ
ـلم األهلـ َّـي﴿ َر ِّ
األمـ َـن والتعايـ َ
ـش والسـ َ
والسالم على احلسني وعلى علي بن احلسني وعلى أوالد احلسني وعلى أصحاب احلسني .
وصلى هللا على سيدان حممد وآله الطاهرين .
					
						
						

يف العاشر من شهر حمرم احلرام  1436هـ
خادم الشرع احلنيف
السيد حسن النمر املوسوي
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سامحة العالمة السيد عيل السلامن
دعــا الســيد علــي الســلمان إىل ســن قوانــن جتــرم التحريــض الطائفــي وتدعــو إىل اإلخــال أبمــن
الوطــن.
وشدد مساحته على خطورة ما سيؤدي إليه التحريض يف حال استمراره ,مؤكداً أن احلل األمين
العسكري ال يكفي يف حال مل يكن هناك أمن ثقايف.
وأوضح أن ما حدث يف الدالوة كانت جرمية منكرة ومستغربة يف بالد األمن واألمان ,يف حني
أن هخذا احلدث رمبا يكون عادايً يف غري هذه البالد من البلدان الغارقة يف الفنت.
واســتعرض مساحتــه آاثر الفــن الطائفيــة علــى الع ـراق وســوراي ومصــر ومــا وصلــت إليــه أحواهلــم
مــن احـراب واقتتــال ,حمــذرا مــن اجنـرار بــادان إىل ذلــك املصــر يف حــال مل يتــم إســكات األصـوات
التحريضيــة.

							
						

الدمام بوست
اجلمعة 14 ،نوفمرب2014 ،
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سامحةالعالمة السيد عيل فضل الله

حـ َّـذر العالمــة الســيّد علــي فضــل هللا مــن جهــات تعمــل إلشــعال نـران الفتنــة املذهبيــة يف العــامل
العــريب واإلســامي ،والَّــي كان آخرهــا ،مــا حــدث يف األحســاء يف اململكــة العربيــة الســعودية ،مقـ ّدراً
الســعوديَّة علــى خمتلــف املســتوايت ،والــي تعمــل علــى وأد الفتنــة ،وتعزيــز أواصــر
مواقــف القيــادات ّ
الصهيــوين.
الوحــدة الوطنيَّــة واإلســاميَّة ،مبــا يفشــل خمطَّطــات أعــداء َّ
ـدو ّ
األمــة ،وعلــى رأســهم العـ ّ
وأصدر مساحته بياانً تناول فيه اهلجوم الَّذي اســتهدف املؤمنني يف األحســاء يف اململكة العربية
الســعودية ،خالل إحيائهم ذكرى عاشــوراء .وجاء يف البيان:
«لقد ابت من الواضحَّ ،
أن مثة جهات إرهابية تعمل على نقل املشاكل واألزمات ،وخصوصاً
تلــك الــي أتخــذ طابعـاً فتنــوايً ومذهبيـاً ،إىل مواقــع جديــدة يف العــامل اإلســامي ،حــى تدخــل الفتنــة
كل أرض ،ورمبــا كل بيــت ،وهــذا مــا الحظنــاه مؤخ ـراً يف اســتهداف هــؤالء املؤمنــن الَّــذي حييــون
ّ
ذكــرى عاشــوراء يف ابكســتان ونيجــراي ،وصــوالً إىل اململكــة العربيــة الســعوديَّة ،يف منطقــة األحســاء،
وهــو االســتهداف األخطــر ،ابلنظــر إىل حساســية الزمــان واملــكان ،اللذيــن أراد الســاعون للفتنــة مــن
خالهلمــا ،إشــعال أرض احلجــاز ابلفتنــة الطائفيــة ،ومتزيــق التالحــم االجتماعــي الوطــي فيهــا ،ودفــع
أبنــاء األمــة الواحــدة والوطــن الواحــد إىل قتــل بعضهــم البعــض...
إننــا إذ نقـ ّدم أمســى آايت العـزاء ألهلنــا يف األحســاء علــى هــذا املصــاب اجللــل ،ونقـ ّدر تســاميهم
علــى اجلـراح ،ووعيهــم الديــي والوطــي ألبعــاد املؤامــرة ...ندعوهــم وندعــو كل أهلنــا يف الســعودية ،إىل
التمســك بقيــم التســامح والعيــش املشــرك ،علــى خلفيــة الســعي إىل بنــاء وطــن يكفــل احلريــة
املزيــد مــن ّ
ـوي بــكل أشــكاله.
واملســاواة بــن مجيــع أبنائــه ،ويديــن ّ
ـي والعصبـ ّ
الشــحن املذهـ ّ

إننا نرى يف حترك القوى األمنية السريع ملالحقة اجملرمني ،ويف مواقف القيادات الدينية والفكرية
واإلعالميــة ،الــي انطلقــت علــى مســتوى البلــد كلــه ،مســتنكرةً هــذا العــدوان اآلمث ،ومؤكــدةً التالحــم
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كل ألـوان العنــف والتمييــز ،إحساسـاً كبـراً ابملســؤولية ،وحرصـاً
اإلســامي والوحــدة الوطنيــة ،ورافضـةً ّ
واضحـاً علــى تعزيــز املواطنــة واملســاواة ،وجتــرمي الســاعني إىل الفتنــة ،اســتناداً إىل األنظمــة والقوانــن ،مــا
جيعلنــا علــى أمــل أبن تشـ ّكل هــذه املواقــف منطلقـاً للعمــل علــى اســتئصال الكراهيــة واحلقــد ،اللذيــن
تســعى قــوى التطــرف والتكفــر واإلرهــاب لنش ـرمها يف اجملتمــع ،إلســقاط اهليــكل اإلســامي علــى
رؤوســنا مجيعـاً ،ســنّةً وشــيعة ،خدمـةً ألهــداف العــدو الصهيــوين وخمطَّطاتــه».
			

				

املكتب اإلعالمي لسماحة العالمة السيد علي فضل هللا
 12حمرم 1436هـ
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سامحة العالمة السيد هاشم السلامن
بسم هللا الرمحن الرحيم
ببالغ احلزن واألســى أنعى شــهداء العقيدة والوالء احلســيين الذين ســقطوا يف بلدة الدالوة العزيزة
نتيجــة العــدوان الغاشــم وأرفــع إىل ذويهــم واملؤمنــن كافــة أحــر العـزاء واملواســاة.
وإننــا إذ منــر هبــذا الظــرف املأســاوي ألفــت عنايــة األخــوة املؤمنــن وعشــاق احلســن عليــه الســام
إىل مــا يلــي:
 -1إن هــذا العــدوان علــى الشــعائر احلســينية ليــس جديــداً يف اتريــخ التشــيع وجيــب أن ال يصيبنــا
الذعــر والضعــف يف إقامــة الشــعائر ومواصلــة املراســم احلســينية ,فقــد تعلمنــا مــن احلســن (ع) كيــف
ال هنــاب املــوت يف طريــق احلــق.
 -2ينبغي لألخوة املشــرفني على جمالس العزاء واملســاجد أن أيخذوا احليطة واحلذر والتدابري الالزمة
حلفــظ املؤمنــن وتنظيــم أمورهم.
 -3علــى املؤمنــن رعاهــم هللا أن حيــذروا مــن طــرح وتــداول ونشــر مــا يــؤدي إىل الشــحن الطائفــي أو
تعميــم االهتامــات ,فإننــا ال نـزال حنظــى مبحبــة وتقديــر العديــد مــن إخواننــا أهــل الســنة.
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سامحة السيد يوسف النمر املوسوي
بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،وصلى هللا وسلم على الرسول اخلامت االمني وآله الغر امليامني.
ببالــغ احلــزن واألســى نتقــدم أبحــر التعــازي إىل أهــايل األحســاء احلبيبــة مجيعـاً ،وإىل أهــايل الدالــوة
األع ـزاء ،وإىل الغيــارى واألح ـرار قاطبــة ،برحيــل كوكبــة مــن أبنــاء األحســاء األب ـرار ،الذيــن كتــب هللا
تعــاىل هلــم الشــهادة يف مــأمت أيب عبــدهللا احلســن (عليــه الســام) ،ضمــن إحيــاء الذكــرى الســنوية لواقعــة
الطــف اخلالــدة ،والــي ســتبقى مشــعالً يقتبــس منهــا املؤمنــون واألحـرار يف كل زمــان ومــكان.
وجيــدر بنــا وحنــن بــن يــدي هــذا احلــدث النوعــي واملأســاوي أن نســتخرج منــه العــر وأن نقــف
ـاح إىل
علــى مواطــن االعتبــار وأن جنتهــد يف حتديــد الــداء وتعيــن الــدواء ،ولنــا يف هــذا الصــدد إملـ ٌ
النقــاط التاليــة:
 -1إننــا أمــام ســلوك إجرامــي بغيــض ،يَُثّــل جتــاوزاً علــى محــى مواطنــن مســلمني آمنــن يف بلدهــم ،بلــغ
حــد الرتويــع وإزهــاق األنفــس احملرتمــة ،وتعــدايً صارخـاً علــى مشــاعرهم الدينيــة ،يف مرحلــة ميثــل فيهــا
هــذا الســلوك ـ مــع مالحظــة التأجيــج املربمــج للســعار الطائفــي ـ حماولـةً دنيئــة إلاثرة عصبيــات طائفيــة
عميــاء ،يصعــب اإلمســاك بزمامهــا وكفكفــة هياجهــا ،فيمــا لــو جنــح املفتنــون ال قــدر هللا ،وهــو عــز
امســه املســؤول أن يردهــم بغيظهــم .
 -2يقتضــي اإلنصــاف أن نســجل لكثــر مــن الفئــات مــن إخواننــا الســنة يف بــادان أهنــم يتحلــون
مبنســوب طيــب مــن الوعــي ودرجــة حممــودة مــن الرشــد ،مبقتضــى طبيعــة ردود األفعــال الــي ســجلت
وشــوهدت ،وهــو األمــر الــذي ميثــل دعامــة طيبــة للحمــة االجتماعيــة مــن انحيــة ،ومحاي ـةً لســمعة
إخواننــا مــن غائلــة أفعــال أولئــك املنبوذيــن ،ولتعريــة احلجــم احلقيقــي ألولئــك الشــذاذ يف جمتمعاهتــم.
 -3إن احلكمــة تفــرض أن يتــم التعاطــي ،علــى مســتوى التصــدي هلــذا احلــدث اخلطــر ،مــع جــذور
املــرض ،ال مــع العــرض ،وهــو األمــر الــذي يفــرض أن يـَُعــاد النظــر يف أصــل اخلطــاب الــذي يُرســخ يف
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عقــل املتَلقــي صــورة َنَطيّــة ُمنـَّفــرة لطوائــف ُمتـََرَمــة يف هــذه البــاد ،عُرفَــت عــر اترخيهــا حبســن اجلـوار
وكــرم ُ
املعشــر.
إ ّن مــن شــأن ذلــك اخلطــاب ،واملداومــة عليــه ،وهتيئــة النفــوس للتصديــق بــه مــن خــال أج ـواء
القطيعــة واملباعــدة ،وتس ـرية ذلــك اخلطــاب إىل امل ـواد التعبويــة مــن (خطــب) و (تســجيالت) و
(كتــب)  ..إخل ،إن مــن شــأن ذلــك أن خيلُــق إطــاراً فك ـرايً للتكفــر والقطيعــة واســتباحة احلرمــات
املغلّظــة ،وهــي أمــور جيــب الوقــوف منهــا موقــف التحذيــر والتعاطــي احلــازم للحــؤول دون تكرارهــا،
ُ
وهي مســألة شــرعية ومســؤولية دينية خطرية يتحملها اجلميع الســيما الفئات املؤثرة يف اجملتمع املســلم
ففــي احلديــث الشـريف عــن الرســول األكــرم (ص)« :الديــن النصيحــة ،قلنــا :ملــن؟ قــال :هلل و لكتابــه
ولرسـوله وألئمــة املســلمني ولعامتهــم ،والــذي نفســي بيــده ال يؤمــن عبـ ٌد حــى حيــب ألخيــه مــا حيــب
لنفســه» (التــاج اجلامــع :ج ،5ص  72ـ .)73

					

كتبه أقل خدمة الشرع الشريف

					

يوسف النمر املوسوي
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سامحة العالمة الشيخ حسن الصفار
بسم هللا الرمحن الرحيم
حــن يســتهدف املتطرفــون اإلرهابيــون جملــس ع ـزاء ديــي يف األحســاء ليلــة العاشــر مــن احملــرم،
ـرد املطلــوب علــى هــذه
فإهنــم يبتغــون تفجــر النســيج االجتماعــي الوطــي ،وإشــعال الفتنــة الطائفيــة ،والـ ّ
اجلرميــة النكـراء ،هــو تعزيــز التالحــم والتعايــش الوطــي ،بنشــر ثقافــة التســامح ،وجتــرمي التحريــض علــى
الكراهيــة ،وإدانــة الشــحن الطائفــي ،ورفــض ممارســات التمييــز واإلقصــاء.
إن ضحــااي هــذا العــدوان االثيــم حنتســبهم عنــد هللا تعــاىل شــهداء أب ـرار ،ق ّدم ـوا حياهتــم فــداءً
إلحيــاء شــعائر املــودة والــوالء آلل بيــت رســول هللا صلــى هللا عليــه وآلــه ،يف ذكــرى استشــهاد أيب
عبدهللا احلســن بن علي عليه الســام ســبط رســول هللا وســيد شــباب أهل اجلنة ،نســأل هللا تعاىل هلم
عظيــم املغفــرة والرضـوان ورفيــع الدرجــات ،وأن يلهــم ذويهــم الصــر والســلوان ،وأن ميـ ّـن علــى اجلرحــى
واملصابــن ابلشــفاء العاجــل ،ويعوضهــم خبــر الدنيــا واآلخــرة.
وقــد أثبــت أهلنــا الك ـرام يف األحســاء مــا كان متوقع ـاً منهــم ،ومــا هــو معــروف يف اترخيهــم مــن
التســامي علــى اجلـراح ،ونضــج الوعــي الديــي والوطــي ،والتمســك بنهــج التعايــش والتســامح ،وكانــت
مواقــف التعاطــف والتضامــن الواعيــة النبيلــة الــي انطلقــت علــى مســتوى الوطــن ،مــن مســؤولني وعلمــاء
وكتّاب وإعالميني ،تســتنكر العدوان االثيم وتؤكد على الوحدة واملســاواة بني املواطنني ســنة وشــيعة،
وترفــض هنــج التطــرف واإلرهــاب والتكفــر ،هــذه املواقــف املشــكورة واجلهــود املبذولــة مــن قبــل اجلهــات
األمنيــة الــي استشــهد بعــض رجاهلــا يف مواجهــة االرهابيــن هــي خــر ســلوة وعـزاء ،جيــب اســتثمارها
والتأســيس عليهــا لتعزيــز الوحــدة الوطنيــة ،وسـ ّد الثغـرات الــي ينفــذ منهــا املتطرفــون التكفرييــون.
محــى هللا بــادان وبــاد املســلمني مــن كل مكــروه ،وأعــان أمتنــا علــى مواجهــة الفــن والتحــدايت،
وسـ ّدد خطـوات قادهتــا حنــو التقــدم واإلصــاح.
رب العاملني.
واحلمد هلل ّ

						
				

حسن بن موسى الصفار 			
 11حمرم 1436هـ
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سامحة العالمة الشيخ حسني الرايض
بسم هللا الرمحن الرحيم

هيهات منا الذلة
ابسم رب الشهداء والصديقني
يف يــوم انتصــار الــدم علــى الســيف أبــت اﻷحســاء اﻷبيــة ويف إحــدى قراهــا املؤمنــة الصابــرة
احملتســبة (قريــة الدالــوة) إال أن تكــون هلــا املشــاركة ابلــدم يف عاشــوراء احلســن عليــه الســام وتعــرج
أرواح أفــاذ أكبادهــا مــع ســيد الشــهداء ،ففــي ليلــة عاشــوراء ســقط ســتة مــن الشــهداء وعــدد مــن
اجلرحــى مضرجــن بدمائهــم بعــد مراســم الع ـزاء لســيد الشــهداء عليــه الســام.
إننــا يف الوقــت الــذي نعــزي ذويهــم هبــذه الفاجعــة اﻷليمــة نبــارك هلــم هــذا التوفيــق اإلهلــي حيــث
جعــل أوالدهــم يف عــداد شــهداء كربــاء وعلــى طريــق اﻹمــام احلســن عليــه الســام فهنيئــا هلــم.
وحنب أن نؤكد على ما يلي:
 -١إن هــذه احلادثــة وإن كانــت اﻷوىل مــن نوعهــا يف اﻷحســاء إال أهنــا لــن تكــون اﻷخــرة إذا مل
تعــاجل مــن اجلميــع.
 -٢ما كنا خنشاه من مدة طويلة ﻷكثر من عشر سنوات قد وقع اﻵن.
 -٣نقــول للتكفرييــن قــد خابــت ظنونكــم وطاشــت ســهامكم فــإن هــذا العمــل اﻹجرامــي لــن خييــف
املؤمنــن الشــيعة بــل يزيدهــم إص ـرارا علــى مبدئهــم ومواســاة لرســول هللا صلــى هللا عليــه وآلــه وعلــي
وفاطمــة عليهمــا الســام ،وســينتصر دم هــؤالء املوالــن كمــا انتصــر دم ســيدهم احلســن عليــه الســام.
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 -٤نقول ﻹخواننا أهل السنة إن هذا العمل اﻹجرامي ال يستهدف الشيعة لوحدهم بل يستهدف
الســنة أيضا ،ويثري الفتنة بينهم وبني الشــيعة ليتســى هلم القضاء على اجلميع.
 -٥نقــول لﻹخــوة الشــيعة :كونـوا يقضــن وواعــن ،واعلمـوا أن قضيــة اإلمــام احلســن عليــه الســام
وثورتــه املباركــة أصبحــت إســامية عامليــة إنســانية يشــرك فيهــا املســلمون ســنة وشــيعة كمــا يشــرك
فيهــا املســيحيون وبقيــة الطوائــف .وقــد وصــل هبــؤالء احلمقــى أن يفقــدوا صواهبــم ويقدمـوا علــى مثــل
هــذا العمــل اجلبــان ويطلقـوا النــار علــى املؤمنــن املعزيــن لرســول هللا صلــى هللا عليــه وآلــه واملشــاركني يف
مصــاب أيب عبــد هللا احلســن عليــه الســام.
 -٦إننــا نؤكــد علــى الشــيعة املؤمنــن أن ال ينجــروا وراء الشــحن الطائفــي واملذهــي فيحققـوا رغبــات
ِِ
ضــا).
ض فـََز َاد ُهـ ُـم هللاُ َمَر ً
التكفرييــن ويــردوا غليلهــم ِ(ف قـُلُوبــم َّمـَـر ٌ

					

احملب حسني الراضي

					

١٤٣٦ / ١ / ١٠ه
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سامحة العالمة الشيخ حسني املصطفى
أخواين وأخوايت
يف يــوم حزيــن علــى األمــة اإلســامية ،ويف ليلــة ذكــرى فاجعــة كربــاء األليمــة ،فقــدان جمموعــة مــن
األب ـرايء ،الذيــن تضمخــت دماؤهــم بعبــق حمبتهــم للرســول وأهــل بيتــه الطاهريــن صل ـوات هللا عليهــم
أمجعــن ،ويف حمفــل مــن حمافــل الذكــر الكــرمي..
أحبيت يف هللا..
األمــة ،أعلــم علــم اليقــن أنــه مــن غــر املمكــن أن أعــزل
يف مثــل هــذه املصائــب املتتاليــة علــى ّ
أفكاركــم عــن مشــاعركم ،ولكــن أهيــب بكــم أن تنتبه ـوا إىل ســعي مــن ال يريــدون خ ـراً ابلواقــع
اإلســامي ومتزيقــه مــن خــال تكبــر مواقــع االختــاف يف داخلــه والتأكيــد علــى تعميــق اهلــوة فيمــا
بينهــم .والــذي يهــدف إىل جـ ّـر الوطــن الواحــد إىل أقصــى التوتــر الطائفــي ،ويف ظــل ترســيخ الــرؤى
املتناقضــة بــن هـ ّـم حاصــل وآخــر بعيــد املــآل.
ولتعلمـوا َّ
أن هــذه الثقافــة التعبويــة متثــل حتريضـاً علــى الكراهيــة ،وأتجيجـاً ملشــاعر العــداء والبغــض
واجلفــاء ،وهتيــئ األجـواء القابلــة لالشــتعال بنــار الفتنــة.
فإنين أخاطب فيكم إسالمكم فمبادئ املسلم تضبط مشاعره وتطلعاته وحركاته.
املسؤولون يف وطين احلبيب...
إ ّن ظاهــرة التكفــر الــي تتحــرك يف أكثــر مــن ســياق وبعيــداً عــن املوازيــن الشــرعية واإلنســانية قــد
اســتطاعت أن تصنــع واقعـاً مدمـراً يف العــامل العــريب واإلســامي ،فعلــى اجلهــات الرمسيــة القبــض علــى
هذه الشــبكة املتطرفة ،والتدخل السـريع إلزالة التوترات اليت تتخذ طابعاً مذهبياً أو تؤدي إىل شــعور
مذهــب ابلغــن علــى حســاب مذهــب آخــر مبــا يســاهم يف تعزيــز التحســس املذهــي.
وهللا نسأل أن يلهم أهلنا يف األحساء احلبيبة الصرب والسلوان وإان هلل وإان إليه راجعون.
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سامحة الشيخ عبد العزيز املزراق
بسم هللا الرمحن الرحيم
عظــم هللا أجــوران وأجوركــم ابستشــهاد أيب عبــدهللا احلســن عليــه الســام وابستشــهاد جمموعــة مــن
أبنائنــا يف األحســاء مــن (قريــة الدالــوة) ونبــارك هلــم ولذويهــم هــذه الشــهادة وحتقــق أمنيــة( :اي ليتنــا كنــا
معكــم فنفــوز فــوزا عظيمــا) وتلبيتهــم نــداء احلســن ابلعاشــر مــن احملــرم  « :أال هــل مــن انصــر ينصــرين
«فــإن نــداء احلســن هــذا مل يكــن املقصــود بــه جيــش عمــر بــن ســعد الذيــن مل متــل قلوهبــم هلدايــة  ،ومل
يكــن املقصــود هــو أصحابــه عليــه الســام ألهنــم ســقطوا صرعــى علــى بوغــاء كربــاء ،وإمنــا كان يقصــد
مــن حيمــل هنضتــه ممــن هــم يف أصــاب الرجــال وأرحــام النســاء إىل يــوم القيامــة ،فهنيئــا لكــم اي شــيعة
احلسني.
وإن هــذه املمارســات اإلجراميــة لــن تثنينــا عــن مواصلــة عزائنــا علــى ســيد الشــهداء  ،فقــد حــاول
الطغــاة علــى مــر العصــور ذلــك ولكــن زال األعــداء وبقــي عـزاء احلســن صرخــة يف وجــوه الظاملــن ،
وإان إذ نعــزي ونبــارك ابلشــهادة ننــوه علــى أن الــذي قتــل أبنائنــا ليسـوا هــم إخواننــا أهــل الســنة وإمنــا
قتلهــم اإلرهابيــون و اإلرهــاب ال وطــن لــه وال ديــن وال مذهــب  ،وهدفهــم اجيــاد الفتنــة يف جمتمــع
األحســاء الــذي يتمتــع أبنــاؤه ســنة وشــيعة بكامــل التعايــش الســلمي منــذ مئــات الســنني  ،وإن هــذه
املكايــد إمنــا تنطلــي علــى الســذج ال علــى جمتمــع يعــج ابلعلــم واملعرفــة والثقافــة وحــب اخلــر لإلنســانية
مجعــاء.

						

ابن األحساء

						

عبد العزيز املزراق

						

١٠/١/١٤٣٦هـ
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سامحة الشيخ عبد الكريم الحبيل
طالب مساحة الشيخ عبد الكرمي احلبيل املسؤولني ابلقضاء على كل مظاهر الطائفية ،مشددا
علــى وجــوب أن تكــون هنــاك حركــة جــادة للقضــاء علــى كل مظاهــر التمييــز والتأجيــج .
وقــال مساحتــه خــال كلمــة بُثــت لــه علــى اليوتيــوب وهــو يرقــد يف املستشــفى  ،مســتنكرا حادثــة
األحســاء  ،نطالــب مــن املســؤولني أن يقض ـوا علــى كل مظاهــر الطائفيــة البغيضــة يف بــادان وكل
مظاهــر التأجيــج الطائفــي سـواء مــن اإلعــام أو وســائل التواصــل االجتماعــي أو الكتــب الــي تنشــر
أو اخلطــب الــي تُلقــى أو املناهــج وغريهــا ،مشــددا علــى وجــوب تكويــن حركــة جــادة للقضــاء علــى
كل مظاهــر التمييــز.
وأضــاف مساحتــه  ،نســأل هللا أن يكــون هــذا احلــدث امل ـؤمل والفجيــع عامــل لتماســك الشــعب
وعامــل لرتســيخ احملبــة بــن أبنــاء هــذا الوطــن ،وأن أيخــدوا مــن هــذا احلــدث وســيلة للتواصــل و لتالقــي
واحملبــة .
مؤكــدا علــى أن هــذا اجلرميــة مســت كل أبنــاء الشــعب  ،وليــس طائفــة دون أخــرى بــل حــدث
مــس كل أبنــاء الوطــن ،موضحــا أبن هــدف اجملرمــون توريــع البــاد وبــث الفــن وأن يعثـوا فيهــا فســاد.
وقــال مساحتــه أن القتلــة ال ميثلــون اإلنســانية واصفــا إايهــم ابلشــرذمة الــي انتشــرت يف العــامل
اإلســامي.
كمــا حــث مساحتــه الشــباب علــى التمســك بوالئهــم وخــط اإلمــام احلســن والســر علــى هنجــه
وأن يواصل ـوا شــعائرهم احلســينية.
							

شبكة فجر الثقافية
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سامحة الدكتور الشيخ عبد الله اليوسف
حذر مساحة الشيخ الدكتور عبدهللا اليوسف يف خطبته ليوم اجلمعة  13حمرم 1436هـ املوافق
 7نوفمــر 2014م مــن خطــورة انتشــار الفكــر التكفــري؛ ألنــه يشــكل خط ـراً علــى األمــة واجملتمــع
والوطــن ،وأن البــاد اإلســامية تعــاين اليــوم مــن شــرور اجلماعــات التكفرييــة اإلرهابيــة.
وأضــاف مساحتــه قائـاً :إن ظاهــرة التكفــر يف اجملتمــع اإلســامي ظاهــرة قدميــة ومتجــددة ،فقــد
نشــأت منــذ العصــر اإلســامي األول ،وتعتــر حركــة اخل ـوارج أول حركــة تكفرييــة ،وقــد تبنــت ال ـرأي
القائل بكفر أو شــرك مرتكب الكبرية من املســلمني ،وعُرفت هذه احلركة التكفريية ابلقســوة والشــدة
والعنــف ،وانتهــاك األعـراض واألمـوال واألنفــس ،ووصــل هبــم اجلـرأة إىل حــد تكفــر اإلمــام علــي بــن
أيب طالــب ألنــه رفــض الرتاجــع عــن قبــول التحكيــم ،ممــا اعتــروه معصيــة كبــرة يف نظرهــم ،وهــو أمــر
يســتوجب التكفــر.
وأوضــح مساحتــه أن خطــورة التكفــر ليــس فقــط يف التســرع يف تكفــر املســلم ،وإمنــا فيمــا يرتتــب
علــى ذلــك التكفــر مــن اســتباحة األنفــس واألعـراض واألمـوال ،ومــا نشــهده اليــوم يف عصـران الراهــن
يف العديــد مــن البلــدان اإلســامية مــن جلــوء بعــض حــركات التكفــر إىل اســتخدام العنــف ضــد مــن
يعتقــدون بكفرهــم وارتدادهــم عــن اإلســام ،والتســاهل يف قتــل األبـرايء ،وانتهــاك األعـراض ،وتدمــر
املمتلــكات إمنــا يعــود إىل بــروز تيــارات التكفــر يف العــامل العــريب واإلســامي ،وجلوئهــا إىل اســتخدام
العنــف ممــا أدى إىل قتــل اآلالف مــن املســلمني.
واعتــر أن منفــذي جرميــة بلــدة الدالــوة يف األحســاء كانـوا يتبنــون هــذا الفكــر التكفــري املنحــرف
عــن منهــج اإلســام ،فقــد قتل ـوا األب ـرايء بــدم ابرد ،وانتهك ـوا احلرمــات ،وســقط مــن ج ـراء ذلــك
جمموعــة مــن الشــهداء واجلرحــى دون ذنــب أو جــرم ارتكبــوه ،واحلمــد هلل مت القبــض علــى الفاعلــن
لينال ـوا جزاءهــم العــادل وهــو مــا خيفــف أمل اجلرميــة رغــم بشــاعتها وشــناعتها.
ووصــف مساحــة الشــيخ اليوســف منطقــة األحســاء أبهنــا تعــد أمنوذجـاً رائعـاً للتعايــش بــن أتبــاع
املذاهــب اإلســامية املختلفــة منــذ قــدمي الزمــان ،وكانـوا يف وائم وحمبــة وانســجام ،وأن هــدف اجملرمــن
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مــن فعلتهــم هــو إجيــاد الفتنــة بــن الســنة والشــيعة ،ولكــن ذلــك لــن حيــدث إن شــاء هللا تعــاىل ،بفعــل
الواعــن مــن أبنــاء الوطــن سـواء كانـوا مــن العلمــاء أو املثقفــن أو الكتــاب أو األعيــان علــى اختــاف
مشــارهبم املذهبيــة والفكريــة والــي عــرت مجيعهــا عــن رفضهــا االجنـرار ألي فتنــة مذهبيــة أو طائفيــة،
وأدانـوا اجلرميــة واســتنكروها.
وبـ ّـن مساحتــه أن أهــل منطقــة األحســاء والقطيــف كانـوا ومنــذ مئــات الســنني وال زالـوا ميارســون
شــعائرهم الدينية واحلســينية دون أن يســيئوا ألحد ،أو يعتدوا على أحد ،وأن مراســم العزاء احلســيين،
والشــعائر احلســينية ليســت موجهة ضد أحد ،وإمنا هي تعبري عن احملبة واملودة واملواالة لســبط رســول
هللا ورحيانتــه اإلمــام احلســن  ،وأهــل بيــت النــي األطهــار.
ودعــا مساحتــه إىل مواجهــة الفكــر التكفــري الــذي يتبــى اإلرهــاب والقتــل واللجــوء إىل العنــف،
والعمــل علــى جتفيــف منابعــه الفكريــة ،وذلــك مــن خــال:
 -1إغــاق القن ـوات الطائفيــة ،والــي حتــرض وتعــىء ضــد الشــيعة ليــل هنــار ،وضــد كل مــن خيتلــف
معهــا يف ال ـرأي أو الفكــر أو العقيــدة ،إذ أن هلــذا اإلعــام الطائفــي دوراً ســلبياً يف تغذيــة الكراهيــة
واألحقــاد بــن املواطنــن.
 -2العمــل علــى ســن قوانــن واضحــة وحمــددة جتــرم كل مــن حيــرض أو يغــذي الكراهيــة والطائفيــة يف
اجملتمــع أو يســيئ لآلخريــن أو يــزدري مبعتقداهتــم وشــعائرهم الدينيــة.
 -3تنقية املناهج الدينية الدراســية مما فيها من إســاءات موجهة لبعض املذاهب والفرق اإلســامية،
وكتابــة مناهــج مقارنــة حبيــث يتعــود الطــاب علــى اح ـرام ال ـرأي اآلخــر ،والتحلــي بــروح التســامح
واحملبــة بــن املواطنــن.
 -4إشــاعة ثقافــة التســامح والتعايــش واحملبــة والــوائم بــن خمتلــف مكــوانت أبنــاء هــذا الوطــن العزيــز،
ونبــذ كل خطــاب يدعــو للكراهيــة والطائفيــة.
وشــدد مساحتــه علــى أمهيــة بنــاء ثقافــة جديــدة تشــجع علــى روح التســامح بــن املواطنــن حــى
ال تتكــرر مثــل هــذه اجلرميــة البشــعة الــي قــام هبــا جمموعــة مــن اجملرمــن التكفرييــن ،فاألوطــان إمنــا تبــى
ابحملبــة والتســامح والتعايــش بــن خمتلــف مكــوانت الوطــن ،وليــس ابلكراهيــة واألحقــاد والضغائــن.
وأوضــح مساحــة الشــيخ اليوســف أن الفكــر التكفــري مل يعــد خطــره مقتص ـراً علــى طائفــة دون
أخــرى ،أو جمتمــع دون آخــر ،أو مذهــب دون مذهــب آخــر ،وإمنــا يشــمل اجلميــع ســنة وشــيعة ،ومــا
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حــدث أخـراً يف العـراق مــن إعــدام جمموعــة مــن العشــائر الســنية علــى يــد جمموعــة تكفرييــة إال خــر
دليــل علــى ذلــك.
واعترب مساحته أن الفكر التكفريي قد شــوه صورة إلســام الذي يدعو للمحبة واحرتام اآلخر،
وصـ ّـوره يف نظــر اآلخــر وكأنــه يدعــو للعنــف والقتــل واإلرهــاب!
َ

وأشار مساحته إىل أن نعمة األمن واألمان ال يعرف قيمتها إال من فقدها ،وحنن نرى يف البالد
اجملــاورة لنــا كيــف أن النــاس تعيــش يف خــوف وقلــق نتيجــة انعــدام األمــن والســام يف جمتمعاهتــا ،وأن
احلفــاظ علــى هــذه النعمــة يتطلــب تظافــر اجلهــود وعلــى خمتلــف األصعــدة للقضــاء علــى اجملموعــات
التكفرييــة الــي متــارس اإلرهــاب والقتــل.
داعيـاً هللا ســبحانه وتعــاىل أن حيفــظ بــادان وكافــة بــاد املســلمني مــن شــرور اجلماعــات التكفرييــة
اإلرهابيــة ،وأن حيفــظ لنــا وللجميــع نعمــة األمــن واألمــان والســام واالســتقرار.

					

موقع مساحة الشيخ عبد هللا اليوسف

92

النائب يف مجلس األمة الكويتي عدنان عبد الصمد
ال ِم ِ
ِ
ِ
ِ ِ
يد } سورة الربوج ()٨
{ َوَما نـََق ُموا منـْ ُه ْم إَّل أَ ْن يـُْؤمنُوا ِب َّلل الْ َع ِزي ِز َْ

نسأل هللا العلي القدير الرمحة والرضوان لشهداء العمل االرهايب يف االحساء.
الذين قضوا حنبهم يف يوم احلسني  ..يوم الوفاء.
والدعاء ابلشفاء جلميع اجلرحى ولكل من أصابه البالء.
نعم ايعشاق احلسني -هكذا .. -فكل يوم عاشوراء.
وتعازينــا القلبيــة احلــارة لذويهــم وحمبيهــم الذيــن حنــن علــى يقــن أهنــم بوعيهــم وببصريهتــم سيتســامون
فــوق اجلـراح مــن أجــل تفويــت الفرصــة علــى أولئــك التكفرييــن االرهابيــن الفجــرة الذيــن مههــم االكــر
إاثرة الفتنــة بــن أبنــاء الوطــن الواحــد وشــق وحــدة األمــة ،مســتهدفني بذلــك زعزعــة أمــن البــاد وأمــان
العباد.
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سامحة العالمة الشيخ عيل الدهنني
بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني  ،والصالة والسالم على حممد واله الطاهرين
ِ
ـس أَو فَسـ ٍ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ـاد
َجـ ِـل َٰذلـ َ
قــال تعــاىل  ﴿:مـ ْـن أ ْ
يل أَنـَّـهُ َمــن قـَتَـ َـل نـَْف ًســا بغَـ ْـر نـَْفـ ٍ ْ َ
ـك َكتـَبـْنَــا َعلَـ ٰـى بـَ ِـي إ ْسـَـرائ َ
جيعــا ومــن أَحياهــا فَ َكأَنَّ ـَـا أَحيــا النَّــاس َِ
ض فَ َكأَنَّ ـَـا قـتَــل النَّـ ِ
ِف ْال َْر ِ
ج ًيعــا َولََق ـ ْد َجاءَتـْ ُهـ ْـم ُر ُس ـلُنَا
ـاس َ ً َ َ ْ ْ َ َ
َْ
َ
َ َ َ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ـك ِف ْال َْر ِ
ض لَ ُم ْس ـ ِرفُو َن﴾ املائــدة٣٢ :
ـرا ِّمنـْ ُهــم بـَْعـ َـد َٰذلـ َ
بلْبَيّنَــات ُثَّ إ َّن َكثـ ً
إن االعتــداء الغاشــم والظــامل الواقــع يف بلــدة الدالــوة الغـراء يف ليلــة عاشــوراء يف بيــت مــن بيــوت
الــوالء والفخــر وذهــب ضحيتــه كوكبــة مــن املواطنــن اآلمنــن والعــزل مــن الســاح وكل مــا يدفعــون بــه
رصــاص الغــدر واجلهــل عــن اخ ـراق أجســادهم ومتزيــق أحشــائهم هلــو حــدث جلــل يهتــز لــه ضمــر
اإلنســان الســوي و ينــدى لــه جبــن الغيــور احلــر ،وبعيــد كل البعــد عــن طبيعــة أهــل األحســاء أحســاء
احملبــة والــوائم والتعايــش الســلمي املشــرك بــن مجيــع املكــوانت واألطيــاف ،وال شــك يف أن هــذه
اجلرميــة البشــعة واجملــزرة املروعــة وإن أانخــت بــكالكل املــوت علــى كوكبــة مــن أتبــاع أهــل البيــت (عليهــم
الســام) وأذاقــت أســرهم أمل الفقــد ومـرارة املصــاب و أدخلــت احلــزن يف كل بيــت مــن بيــوت الشــيعة
إال أهنــا ال تقــف عنــد هــذا احلــد ملــا حتمــل مــن ارتــدادات خطــرة هتــدد أمــن الوطــن والســلم االجتماعــي
وحلمــة املواطنــن ســنة وشــيعة إماميــة وامساعيليــة وزيديــة ،وهــذا  -وهلل احلمــد -مــا يــدرك خطورتــه
املســؤولون ومجيــع املواطنــن ،وليــس مــا شــهدانه مــن اســتنفار ومتابعــة وحتــركات مــن قبــل املســؤولني
واجلهــات األمنيــة ،و إداانت وتنديــدات ابجلرميــة وتعاطــف وتواصــل مــن قبــل علمــاء و وجهــاء إخوننــا
يف الديــن والوطــن أهــل الســنة إال شــاهد بــل برهــان علــى الوعــي واإلخــاص والنيــة الصادقــة يف بــادان
قيــادة وشــعبا ملكافحــة التطــرف واإلرهــاب وحفــظ نعمــة األمــن واألمــان الــي ميتــاز هبــا وطننــا املعطــاء
عــن كثــر مــن دول العــامل ،فالشــكر اجلزيــل للقيــادة و قواهتــا علــى قيامهــا مبــا جيــب عليهــا يف مثــل هــذه
األحــداث اجلســيمة وإلخواننــا بــل أنفســنا أهــل الســنة كمــا عــر مرجعنــا األعلــى الســيد السيســتاين
(حفظــه هللا) الــذي طاملــا حــذر مــع ســائر املراجــع العظــام مــن الطائفيــة البغيضــة و دعــى إىل نبــذ
العنــف وإشــاعة روح احملبــة والســام بــن املســلمني مبختلــف طوائفهــم ،غــر أن مكافحــة اإلرهــاب
والقضــاء عليــه واقتالعــه مــن جــذوره تتطلــب مراعــاة عــدة أمــور:

94

األمــر األول :معاجلــة األســباب الــي أدت إىل زرع احلقــد والبغــض اجتــاه الشــيعة يف نفــوس
بعــض املغــرر هبــم  ،وذلــك بســن قوانــن جتــرم اخلطــاب الطائفــي وتصنيــف املواطنــن وفــق عقائدهــم ال
انتمائهــم الوطــي.
األمــر الثــاين :تتبــع كل أب ـواق الطائفيــة مــن القن ـوات والكتــب خصوصــا املناهــج الدراســية
والتســجيالت واملواقــع الــي تكفــر الشــيعة وتطعــن فيهــم وتدعــو إىل قتلهــم إمــا مباشــرة أو مبــا يوحــي إىل
الســذج أن الشــيعة هــم اخلطــر علــى اإلســام والوطــن ودماؤهــم وأعراضهــم و أمواهلــم هــدر ،وحماســبة
أصحــاب هــذه األب ـواق الطائفيــة.
وإن ويل األمــر (حفظــه هللا) نبــه إىل أمهيــة حماصــرة أبـواق التطــرف ودعــى إىل تبديــل لغــة االهتــام
والطعــن و اإلقصــاء بلغــة احلـوار البنــاء اجلميــل ،ولكــن لألســف هنــاك مــن ال يريــد للقيــادة النجــاح يف
مشــروعها الوطــي واحلضــاري.
األمــر الثالــث :إشــاعة ثقافــة احملبــة والســلم وتربيــة الناشــئني علــى روح املواطنــة وقبــول اآلخــر مهمــا
كان لونــه العقــدي مــا دام ملتزمــا بقوانــن الوطــن وحافظــا حلقــوق املواطنــن.
األمــر الرابــع :تظافــر اجلهــود األمنيــة و العمــل املنســق بــن املســؤولني و القيــادات املختلفــة وبــن
املواطنــن ،فكلكــم راع وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه.
أرجــو مــن هللا أن يتقبــل هــؤالء الشــهداء يف أنصــار احلســن (عليــه الســام) و أعــزي عوائلهــم
و أدعــو للمصابــن ابلشــفاء العاجــل ،وأرجــو مــن هللا أن حيفــظ وطننــا الغــايل قيــادة وشــعبا وأن يــدمي
علينــا نعمــة األمــن واألمــان.
						
						

علي بن علي الدهنني
11/1/1436
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سامحة الشيخ عيل سلامن
هــذا احلــادث اإلرهــايب يف اإلحســاء غــر مألــوف علــى هــذه املنطقــة ولكــن جــرى مثــل هــذا
احلــادث ومنــذ عقــود يف ابكســتان ومنــذ عقــد يف العـراق  ..والوقــف علــى أســباب مثــل هــذا احلــادث
ولنــوع مــن هــذه العمليــة ومــن مجلتهــا كتــب التكفــر والفضائيــات مبــا حتملــه مــن اجيابيــات ايضــا محلــت
ســلبيات كثــرة زادت مــن هــذه العمليــات.
هذه احلادثة تدعو لتغيري االجتاه فإذا أردان أن ال يقتل السنة أو الشيعة يف البحرين أو السعودية
أو العـراق أو غريهــا أن نوجــد يف كتــب التدريــس أن األمــة اإلســامية تؤمــن ابهلل وبرســول هللا صلــى
هللا عليــه وآلــه وبكتبــه ورســاالته وقبلتهــا البيــت احل ـرام ولديهــا اختالفــات مقبولــة وحمرتمــة ومتثلــت يف
مذاهــب وتعــدد هــذه املذاهــب الــي امجعــت عليهــا وثيقــة مكــة املكرمــة وغريهــا مــن الواثئــق الــي تعــرف
ابلطوائــف فتــزرع هــذه الكتــب ثقافــة االحـرام ،ونشــر ثقافــة التســامح فاإلســام احتضــن اآلخــر وغــر
املســلم يف زمــن اإلســام األول بــدال عــن التكفــر.
يبــدو حســب التوقيــت أايم إحيــاء ذكــرى عاشــوراء هــو إلاثرة النع ـرات الطائفيــة ولــذا قــد جتــد
بعــض اجملموعــات الضالــة أن االح ـراب الطائفــي خيــدم أهدافهــا.
نثمــن عاليــا ردود فعــل أســر الضحــااي واجملتمــع الــذي وقعــت فيــه احلادثــة فلــم تصــدر منهــم دعـوات
جاهليــة تكفــر أو تدعــو لــإاثرة الطائفيــة ولــو وقعــت اجلرميــة يف مــكان آخــر لشــاهدان ردود األفعــال
ولكــن احلمــد هلل يرجــع للديــن واملرجعيــة فهــي مــن حفظــت دمــاء هــذه األمــة وإذا كان لنــا فخــر يف
االستشــهاديني فهــي ضــد العــدو اإلس ـرائيلي يف زمــن عــدم توفــر الســاح ومــا أن توفــر الســاح مت
مواجهتــه ابلســاح ،ونثمــن ونقــدر الدولــة الســعودية يف مطــاردة مرتكــي اجلرميــة النك ـراء ابإلحســاء
وتقدميهــم للعدالــة.

						
						

خطبة اجلمعة
 /8نوفمرب 2014 /
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سامحة العالمة الشيخ فوزي آل سيف

أدان الشــيخ فــوزي آل ســيف حادثــة ”الدالــوة“ الــي ذهــب ضحيتهــا عــدد مــن الشــهداء مســاء
اإلثنــن يف حمافظــة االحســاء ،مشـرا أن الفاعــل هلــذه اجلرميــة هــم الفئــة التكفرييــة ،وهــي فئــة ال مذهــب
هلــا وليســت بســنية املذهــب.
وأضــاف مساحتــه ”الفاعــل حمصــور وحمــدود وهــي الفئــة التكفرييــة ،وهــي ال مذهــب هلــا ،إمنــا هــي
فئــة خاصــة تقتــل يف العـراق الســنة والشــيعة“ وتقتــل مجيــع مــن خيالفهــا» ،وحنــن ال نعتقــد أبن الســنة
ضــد الشــيعة.
الشــيخ آل ســيف وخــال ليــايل عاشــوراء الــي حييهــا مساحتــه يف مســجد الرســول األعظــم صلــى
هللا عليــه وآلــه بصفــوى أشــار إىل ان التكفرييــن أغبيــاء ،ألهنــم يضربــون يف منطقــة لــن تزيــد أتبــاع أهــل
البيــت عليهــم الســام إال إصـراراً علــى الثبــات.
مضيفا أهنم سبق وإن جربوا يف العراق من تفجريات ومفخخات وقصف ابهلاوانت ،يف مقابل
ذلك ازداد عدد الزوار يف السنوات اليت تليها ومل ينقصوا.
ومضــى يقــول «مثــل هــذا اجملتمــع ال ينفــع معــه هــذا األســلوب ،وال ينفــع معــه هــذا الطريــق ,مشـرا
ان التكفرييــن لــو كانـوا أذكيــاء قليـاً لفهمـوا املعادلــة وهــي ان هــذا اجملتمــع تــرىب علــى عقليــة «القتــل
لنــا عــادة وكرامتنــا مــن هللا الشــهادة ،مؤكــدا أال حاجــة ملــا يقولــه البعــض أبن علــى أبنــاء الســنة إصــدار
البيــاانت الســتنكار مــا حــدث.
مشريا أن هذا منهج خاطئ وابطل وقد استعمله بعض الطائفيني جتاه شيعة أهل البيت سابقا
عند حصول حادثة فيطالبون الشيعة ابلتنديد وإال يكونوا متهمني!! ولكن حنن ال نستعمله.
وأضــاف ”حنــن ال حنتــاج وال نعتقــد أن اإلنســان الســي حباجــة إىل إصــدار بيــان اســتنكار حــى
خيــرج مــن دائــرة االهتــام ،بــل هــم بعيــدون عــن دائــرة االهتــام“.
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ولفــت النظــر اىل أن هــذه اجلرميــة انجتــة عــن التحريــض يف وســائل التواصــل االجتماعــي وبعــض
القن ـوات الفضائيــة ،داعيــا أن يالحــظ املســئولون عــن بــاد املســلمني تلــك اجلهــات احملرضــة ،فهــي
أحــد أســباب هــذا البــاء ومنشــأ هــذه اجلرائــم.
ومــن جهــة أخــرى أدان الشــيخ آل ســيف التحريــض املقابــل لــو حصــل ،مضيفــا ”اننــا ال نقبــل
التحريــض أبــدا“.
وأكــد علــى ثقتــه بوعــي أتبــاع مدرســة أهــل البيــت أبهنــم ســيفوتون علــى الفئــة التكفرييــة خمططهــا
الرامــي إىل هتيئــة األرضيــة إىل االحـراب الداخلــي ،وذلــك بتمســكهم مبنهــج أئمتهــم يف احلفــاظ علــى
األمان والســلم االجتماعي.

			

جهينة اإلخبارية
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سامحة الدكتور الشيخ فيصل العوامي

دان مساحة العالمة الدكتور الشــيخ فيصل العوامي يف الليلة احلادية عشــرة من شــهر حمرم احلرام
العمــل اإلجرامــي الــذي اســتهدف شــيعة األحســاء ،والــذي أدى إىل استشــهاد عـ ٍ
ـدد منهــم ،معت ـراً
ّ
هــذا العمــل اإلجرامــي ميثّــل القائمــن بــه فقــط ،رافضـاً اهتــام الطائفــة الســنية ابلوقــوف وراء هــذا العمــل،
كمــا رفــض توجيــه االهتــام إىل أي جهـ ٍـة رمسيــة كانــت أو غــر رمسيــة.
وجه –يف البدء -تعزيةً إىل أهايل الشهداء ،ودعا هلم ابلرمحة واخللود يف اجلنان،
الشيخ العوامي ّ
ـدد مــن املتشــددين التكفرييــن الذيــن ال ميثّلــون أي ديــن وأي
ودان العمــل اإلجرامــي الــذي ارتكبــه عـ ٌ
جهـ ٍـة إال أنفســهم والفكــر التكفــري الــذي ينتمــون إليــه.
وأضــاف أبن هــؤالء اجملرمــن ال ميتلكــون مــن الفكــر والعقــل واحلجــة والدليــل مــا يؤهلهــم إلقنــاع
اآلخريــن ،وال ميتلكــون مــن وســائل اإلقنــاع إال ممارســة أبشــع أشــكال العنــف والقتــل جتــاه مــن خيتلفــون
معهــم يف الفكــر والعقيــدة.
واتبــع مساحتــه أبن مــن وقــع عليــه هــذا العمــل اإلجرامــي الظــامل ألهنــم ميتلكــون احلجــة العقليــة
والدليــل والربهــان الــذي ال يســتطيع أصحــاب ذلــك الفكــر املتش ـ ّدد مواجهتــه إال ابرتــكاب القتــل
والعنــف إلزاحتهــم وإســكات صوهتــم ،ولكــن هــذا الفعــل الشــنيع لــن يــؤدي إال إىل خــاف مــا أيمــل
ويتمــى أولئــك القتلــة ،حيــث ســيبقى هــؤالء متمســكني بعقيدهتــم وشــعائرهم أكثــر فأكثــر ،وهــذا مــا
أثبتتــه وقائــع التاريــخ ،كمــا فعــل يزيــد ذلــك حــن أقــدم علــى قتــل اإلمــام احلســن يف يــوم عاشــوراء
إلزاحتــه عــن املشــهد ،فلــم يــزدد احلســن إال ســطوعاً وإش ـراقاً.
واتبــع الشــيخ العوامــي أبن هــذا الفعــل املــدان لــن أييت إال آباثر عكســية ،وســتكون منطقــة
األحســاء أكثــر ظهــوراً وبــروزاً ،وســيربز مــا فيهــا مــن كفــاءات علميــة وفكريــة ومــا فيهــا مــن ثــروات
بشـرية ،كمــا ســيبعث ذلــك علــى التســاؤل عــن الســبب الــذي ّأدى إىل ارتــكاب هــذا الفعــل اإلجرامــي
وعــن الواقفــن خلفــه وعمــا حيملونــه مــن فكــر تكفــري إلغائــي.
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ورفــض مساحتــه اهتــام الطائفــة الســنية ابلوقــوف خلــف هــذا العمــل؛ ألن هــذه الفئــة ال متــارس
القتــل ضــد الشــيعة واملســيحيني واأليزيديــن وحســب ،وإمنــا حــى ضــد الســنة الذيــن خيتلفــون معهــم
يف النهــج ،كمــا حيــدث هــذه األايم مــع ســنة الع ـراق الذيــن رفض ـوا منهــج هــؤالء ،ورفض ـوا االنض ـواء
حتــت رايتهــم.
كمــا رفــض مساحتــه أيضـاً توجيــه االهتــام إىل أي جهـ ٍـة رمسيــة أو غــر رمسيــة ،وإمنــا ينبغــي اعتبــاره
عمـاً حمصــوراً يف دوائــر ضيقــة.
ودعــا الشــيخ العوامــي إىل احملافظــة علــى اهلــدوء ،كمــا دعــا إىل التثبّــت مــن األخبــار الــي تنتشــر
عــر وســائل االتصــال وبسـ ٍ
ـرعة كبــرة ،وعــدم التسـ ّـرع يف نشــرها مــا مل تكــن مؤّكــدة ،حــى ال حتــدث
حالــة مــن اهللــع واخلــوف بــن النــاس.
وأ ّكــد علــى أمهيــة أن نبقــى متفائلــن وأن ال نفقــد األمــل ،ونســتبعد التشــاؤم ،فــا يوجــد جمتمــع
خيلــو مــن العناصــر الشــاذة.
وأ َِمــل مساحتــه أبن يكــون هــذا احلــدث درسـاً يف اللحمــة الوطنيــة وســبباً ملســتقبل أكثــر إشـراقاً،
داعيـاً املــوىل جـ ّـل وعــا أن ال يتكــرر مثــل هــذا العمــل.
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عضو مجلس الشورى محمد رضا نرص الله

أفصح عضو جملس الشــورى حممد رضا نصرهللا اليوم يف مداخلة اســتبقت مناقشــة بنود جلســة
الشــورى العاديــة عــن عزمــه والعضــو ثـراي عبيــد علــى تقــدمي توصيــة مشــركة عنــد عــرض جلنــة حقــوق
اإلنســان تقريــر اهليئــة العامــة حلقــوق اإلنســان ،بتجــرمي الطائفيــة ،لتنتهــي مبشــروع نظــام يعاقــب كل
مــن خيــرج علــى اإلمجــاع الوطــي ،سـواء كان ذلــك مــن خــال التمييــز املذهــي أو القبلــي أو املناطقــي.
وقــال نصــرهللا يف مداخلــة حتــت قبــة الشــورى متحــداثً عــن حــدث ”قريــة الدالــوة“ لقــد جتلــت
أروع معــاين التكاتــف بــن الدولــة واجملتمــع يف هــذا احلــدث أدعــو جملــس الشــورى ،بوصفــه جملســا
للتشـريع وصناعــة القوانــن ،أن يبــادر مــن فــوره حنــو سـ ّـن نظــام واضــح يف مراميــه ،وصــارم يف تطبيقاتــه،
جمرمــا كل مثــر للطائفيــة ،وأي متــورط يف فعلهــا ،لنحمــي بــادان مــن شــرورها ،مؤكديــن علــى ضــرورة
ّ
نــزع أيــة كلمــة مــن مناهــج الرتبيــة والتعليــم ،وحذفهــا مــن أيــة وســيلة مــن وســائل اإلعــام املرئــي
واملســموع واإللكــروين ،ومصــادرة أي كتــاب أو مطبوعــة ،تدعــو إىل الفرقــة والتمييــز الطائفــي أو
القبلــي أو اإلقليمــي أو املناطقــي.
وأضاف نصرهللا :وأدعو من هنا وزارة الثقافة واإلعالم ومركز امللك عبدا لعزيز للحوار الوطين،
حنــو املســارعة لصياغــة خطــاب ثقــايف وطــي ،لــكل أطيــاف اجملتمــع الســعودي ومكوانتــه ،انطالقــا مــن
مـواد النظــام األساســي للحكــم ،الناصــة علــى ملّ الشــمل الوطــي ،ومعاقبــة اخلارجــن عليــه.
ودعا نصرهللا وزارات الشئون اإلسالمية ،الرتبية ،التعليم العايل ،والشئون االجتماعية ،والرائسة
العامــة لرعايــة الشــباب مســاندة وزارة الداخليــة يف جهودهــا مبحاربــة اإلرهــاب عــر صياغــة إسـراتيجية
وطنيــة ملكافحــة اإلرهــاب وجتفيــف منابعــة فمشــكلة التطــرف واإلرهــاب مركبــة ومعقــدة علــى مجيــع
القطاعات احلكومية املختصة ومؤسســات اجملتمع املدين حتمل املســئولية الوطنية يف مواجهتها ،حىت
تظــل بــادان آمنــه موحــدة مســتقرة حتــت قيــادة مليكهــا وويل عهــده األمــن.
وقــال نصــرهللا يف مداخلتــه أبن الفئــة الضالــة الباغيــة ال تـزال تواصــل إجرامهــا اإلرهــايب يف عمــوم
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اململكــة وتســتهدف مواطنيهــا األبـرايء ،وكان آخرهــا مــا حــدث ليــوم العاشــر مــن شــهر حمــرم يف قريــة
الدالــوة مبحافظــة اإلحســاء ،وكان ضحاايهــا شــهداء وجرحــى اغتالتهــم يــد الغــدر والتكفــر والظــام..
ذمــة يف حرمــات املســلمني  -غيلــة وفتــكا  -حــى أصبــح اإلســام
هــؤﻻء الذيــن مل يراع ـوا ّإﻻ وﻻ ّ
بســببهم شــبهة يف عــامل اليــوم ،بســبب مــن يرتكبــون جرائــم ينــدى هلــا جبــن اإلنســانية ،وحــن وجهـوا
طعنتهــم النكـراء ،حماولــن عــن خبــث ولــؤم تســديد ضربــة مفتنــة ،لشــق جمتمــع اإلحســاء املتنــوع املتـواد
املرتاحــم املتســاكن ،وأرادوهــا فتنــة عميــاء يف البــاد ،حتــرق اﻷخضــر واليابــس ،فصــب هللا عليهــم ســوط
عــذاب ،ﻻحقهــم ابلبيــاانت املتدفقــة أبنـوار الوحــدة والتضامــن.
وأضــاف العضــو نصــرهللا قائـاً :مل يــدر خبلــد األشـرار أن تبــادر الدولــة مــن فورهــا حلمايــة مواطنيهــا
فضربــت احلصــار مــن حوهلــم ،وترصــدت خليتهــم وكشــفت عناصرهــا ،ف ـراح ضحاايهــم رجــا أمــن
شــهيدين كرميــن ،وكانــت مفاجأهتــم الكــرى ،بيــان هيئــة كبــار العلمــاء ،يديــن إرهاهبــم اﻷرعــن ،أمــا
الطامــة الكــرى عليهــم ،فجــاءت مــن مساحــة مفــي اململكــة ،داعيــا يف كلمتــه املســؤولة إىل حماربتهــم
أعــداء هلل ورسـوله أبشــد أنـواع العــذاب ،وانــرى خطبــاء اجلمعــة يف مســاجد اململكــة مجيعهــا ،يقرعــون
ظلمهــم القبيــح ،مشــددين علــى روابــط اللحمــة الوطنيــة.
ويتابــع نصــرهللا حديثــه يف اجلــزء اخلــاص ابحلديــث املفتــوح لألعضــاء يف الشــأن العــام :تتالــت
اﻷجوبة سـريعا من علماء شــيعة اﻷحســاء والقطيف ،على هذه الرســائل غري املســبوقة ،ممتنة شــاكرة،
ويف حســباهنا احملافظــة علــى ســياج الوطــن املنيــع ،للحــد مــن أتثــر ســوق التحريــض الطائفــي ،الــذي
يعصــف أبمــن الــدول احمليطــة مــن حولنــا ،وضــرب أهــل الدالــوة واملنصــورة ،وجمتمــع الشــيعة واألحســاء
ـرد وطــي الفــت ،أخــرس خفافيــش الظــام،
قاطبــة املثــل األعلــى يف احتمــال األذى ومـرارة الفجيعــة ،بـ ّ
وهــم يهتفــون مردديــن ”إخـوان ســنة وشــيعة ..هــذا الوطــن مــا نبيعــه“ ،الفــن جثامــن الشــهداء األبـرار
بعلــم التوحيــد األخضــر ..علــم اململكــة املرفــوع يف الوجــدان وعلــى األعنــاق ،مرســلني رســالة عصمــاء
مــن الدالــوة واملنصــورة ..مــن األحســاء والقطيــف ..مــن املواطنــن الشــيعة أبســرهم ..أننــا ابقــون علــى
العهــد وامليثــاق أمــة واحــدة ..ووطنــا واحــد ،موحــدي الكلمــة الــي حــاول األشــقياء تفريقهــا.

					

جهينة اإلخبارية

102

القمس الرابع

في وسائل
اإلعالم وأروقة
الثقافة

103

104

105

المقاالت

106

بعد التشييع الوطني للشهداء ,ما هو السيناريو األسوأ؟!
خالد النزر:
إن املطــاردات واملدامهــات الــي شــهدانها أمــس يف حــي الســلمانية ابألحســاء ,والــي أعقبهــا
تصريــح وزارة الداخليــة أبن عــدد املتورطــن يف جمــزرة الدالــوة ابألحســاء وصــل إىل  33شــخصاً ,هــو
أمــر ال يبشــر خبــر علــى اإلطــاق .ال أعتقــد أبن األمــر ابت جمــرد عــدة شــباب مــن املشــحونني طائفيـاً
نفــذوا عمليــة بدائيــة –يف طريقتهــا -ضــد رواد حســينية يف عاشــوراء ,بــل هــؤالء املشــحونون قــد
يكونــون اســتخدموا كأدوات للبــدء بتنفيــذ خمطــط أكــر مــن هــذا بكثــر ,لــه خيــوط متصلــة جبماعــات
إرهابيــة إقليميــة ,تنــوي بــكل جديــة نقــل الص ـراع للداخــل الســعودي وتفجــر الوضــع عنــدان ,وهــذا
أمــر خطــر للغايــة.
ال بــد أن نتوقــع مــا هــي الســيناريوهات الــي قــد تكــون وضعــت مــن هــؤالء ,ملــا بعــد حادثــة
األحســاء؟ .أعتقــد أن أحدهــا ســيكون هــو تك ـرار ملثــل جمــزرة الدالــوة ضــد التجمعــات الشــيعية.
أمــا الســيناريو اآلخــر فقــد يكــون عمليــة توضــع عليهــا بصمــات شــيعية ,تكــون هــذه املــرة ضــد
مجاعــة ســلفية ,وهنــا ســيكون األمــر أوقــع وأشــد ,وسنشــهد عــودة أقــوى وأشــرس جلميــع الطائفيــن
واحملرضــن الذيــن بدلـوا جلودهــم خــال األايم القليلــة املاضيــة ,وحينهــا ســيلقون هلــم أتبــاع أبضعــاف
مضاعفــة .ويف احلالتــن ال قــدر هللا ال ميكنــي ختيــل رداءة الوضــع الــذي ســنصل إليــه .وليــس هــذا
مــن ابب التشــاؤم ,بقــدر مــا هــو دعــوة لتوقــع األسـوأ دومـاً ,والعمــل والتخطيــط علــى أساســه ,كمــا
هــي دعــوة جلميــع أبنــاء هــذا الوطــن للتهيــؤ والتحضــر نفســياً خــال الفــرة القادمــة ,فمــا كان قبــل
حادثــة األحســاء ليــس كمــا هــو بعدهــا .وحنــن متفائلــون عمومـاً خاصــة بعدمــا شــهدانه مــن ردود فعــل
إجيابيــة تفاعـاً مــع تلــك احلادثــة األمليــة ,ولكــن ال ننســى أن اإلفشــال الــذي حصــل ملخطــط أولئــك
اإلرهابيــن ومــن وراءهــم يف إشــعال الفتنــة بــن الســنة والشــيعة وحتويلهــا ابجتــاه العنــف ,سيشــعل انرهــم
أكثــر ليكونـوا أكثــر إصـراراً علــى إعــادة احملاولــة .وأرى أن التهيئــة والتحذيــر أمــر البــد منــه وســط هــذه
الصــورة الوطنيــة الرائعــة الــي أبرزهــا تشــييع شــهداء الدالــوة ومــا أحدثــه مــن رفــع للمعنــوايت الوطنيــة
الوحدويــة والســعادة والتفــاؤل.
قبــل اخلــوض أكثــر يف هــذا اجلانــب ,دعــوين أتوقــف قليـاً عنــد خطبــة صــاة اجلنــازة الــي ألقاهــا
رجــل الديــن الشــيعي املعــروف علــي الناصــر الســلمان ,وهــو رجــل مســن ويعتــر األب الروحــي
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لغالبيــة األحســائيني الشــيعة وينظــرون إليــه كممثــل لصــوت العقــل واحلكمــة ,وقــد قدمــوه كمــا هــو
متوقــع ليــؤم الصــاة علــى الشــهداء .فإنــه ابلرغــم مــن إســهابة يف خطبتــه ابحلديــث عــن احلــرص علــى
اللحمــة الوطنيــة والــوالء للدولــة وقادهتــا ,إال أنــه وجــه عــدة رســائل مهمــة أعتقــد أبهنــا وصلــت بشــكل
واضــح ,كان أبرزهــا :التذكــر أبن مبايعــة الشــيعة يف األحســاء للملــك عبدالعزيــز متــت مبعاهدهتــم
علــى إعطائهــم األمــن واألمــان يف دينهــم -كررهــا ثالثــة -مث يف أنفســهم وأعراضهــم وأمواهلــم ويف كل
جهاهتــم وبلداهنــم ,وأهنــم مل جيـّـروا ســيفاً يف وجهــه بــل تلقــوه ابلقبــول( ,علمـاً أن والــده كان مرجعـاًكبـراً
يف األحســاء عاصــر دخــول امللــك عبدالعزيــز) .كذلــك التذكــر بســلمية الشــيعة والعمــل يف خدمــة
هــذا الوطــن ,وأهنــم تعايشـوا مــع مــن يســيئون العالقــة هبــم وال يعرتفــون حبقوقهــم كمواطنــن ,وقــال أن
هــذه احلادثــة مل أتت مــن فـراغ وإمنــا مــن عوامــل فيهــا الكثــر مــن اخلطــأ وأن علينــا التأمــل يف سياســتنا
وأمــوران ونظامنــا .كمــا قــال أن هــذا احلــدث ال ميثــل خطـراً علــى فئــة معينــة إمنــا علــى كل فئــات الوطــن
بــل وعلــى رأس الدولــة بتمامهــا -حســب تعبــره.-
ورغــم التشــييع احلاشــد الــذي شــهدته األحســاء يــوم أمــس والــذي اكتســى ابلطابــع الوطــي
والتســامي علــى اجلـراح ألبعــد احلــدود إال أن هــذا ال يُــظهر كامــل الصــورة للواقــع الشــيعي يف اململكــة
بعــد هــذه احلادثــة.
فــأوالً يوجــد العديــد مــن األصـوات املســتاءة ,أغلبهــا مــن خــارج األحســاء ,ارتفعــت يف وســائل
التواصــل االجتماعــي ابالســتنكار هلــذه الطريقــة يف التشــييع مــن خطــاابت وطنيــة وتغطيــة الشــهداء
ابلعلــم الســعودي حــى أن أحدهــم علــى الفيســبوك قــال مســتهزائً «احلمــدهلل مل يتــم ق ـراءة النشــيد
الوطــي يف التشــييع»! ,وآخــر هتجــم علــى إمــام الصــاة يف إســاءة جلميــع املشــيعني قائـاً« :أكــر إهانــة
للشــهيد أن يصلــي عليــه أحــد عبيــد القاتــل»! يف إشــارة غاضبــة مــن عبــارات الــوالء للدولــة وقيادهتــا.
كذلــك خرجــت االســتنكارات ضــد بعــض الشــخصيات ورجــال الديــن القطيفيــن الذيــن أعلن ـوا
وعــروا عــن مواقفهــم يف األحســاء .وغريهــا مــن اإلحتجاجــات واالعرتاضــات الــي قرأانهــا هنــا وهنــاك.
وهــؤالء رغــم أهنــم ال ميثلــون صــواتً راجحـاً ,أو مؤيــداً مــن الوســط الشــيعي العــام يف األحســاء أو حــى
يف القطيــف ,إال أن ذلــك ال ينفــي وجودهــم وأتثريهــم يف حميطهــم ,خاصــة يف وقــت كهــذا ,يشــعر
فيــه الشــيعي الســعودي بعــد هــذه احلادثــة أبن حياتــه أصبحــت مهــددة يف أي وقــت بســبب مذهبــه.
مــن جانــب آخــر البــد مــن الدرايــة أبن كث ـراً مــن الشــباب الشــيعة ال خيلــون مــن االحتقــان
والشــعور ابلتهميــش والتمييــز ,ولــو فقــط نظـران بنظــرة خاطفــة إىل مجيــع املناصــب احلكوميــة والنفطيــة
وغريهــا يف األحســاء حــى يف أدىن مســتوايهتا كمديــرة مدرســة مثـاً ,حينهــا ســنلمس بعــض األســباب
هلــذا االحتقــان .أيضـاً البــد مــن اإلشــارة إىل أن األحســائيني عمومـاً عرفـوا اترخييـاً ابالندمــاج والوحــدة
بــن الشــيعة والســنة لدرجــة األخــوة ابلرضاعــة أو تعليــم الصبيــان عنــد املختلــف ابملذهــب انهيــك عــن
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اجلــرة والشـراكة املاليــة وغريهــا ,وأهنــم ابلفعــل قدمـوا ومــا زالـوا يقدمــون أفضــل منــوذج للتعايــش .إال أن
املســكوت عنــه هنــا ,هــو أن مــا جيــري علــى أرض الواقــع اليــوم يف األحســاء خمتلــف قليـاً عــن هــذه
الصــورة ,فمنــذ عــدة عقــود مجيــع األحيــاء تقريب ـاً الــي قامــت يف األحســاء ,هــي مقســمة بــن أحيــاء
ســنية وأحيــاء شــيعية ,والعالقــات بــن املراهقــن والشــباب شــبه معدومــة وليــس كمــا كان آابؤهــم
وأجدادهــم.
يف اجلانــب اآلخــر هنــاك التحريــض املعلــن علــى العنــف ضــد الشــيعة والــذي حتدثــت عنــه عشـرات
الربامــج واملقــاالت خــال األايم املاضيــة ,وهــو أمــر معــروف وال نريــد أن نعيــد ونزيــد فيــه.
ولكــن يف النهايــة أقــول أن هــذه اخللطــة املعقــدة وامللغومــة ,قــد تفجرهــا شــعلة صغــرة إن مل نكــن
علــى حــذر ويف كامــل االســتعداد ألي حــدث قــادم ومعرفــة كيفيــة التعامــل معــه .ومــع ثقــي ابلقــوة
األمنية وقدراهتا الرادعة ,ولكن من جانب آخر أرى أن يتم اســتغالل اإلجيابيات الكبرية واملعنوايت
العاليــة الــي ولدهــا هــذا احلــدث لــدى عامــة الشــعب الســعودي ,ابإلس ـراع يف العمــل علــى حلحلــة
بعــض امللفــات وااللتفــات إىل بعــض الســلبيات هنــا وهنــاك لتحصــن البيــت الداخلــي ليكــون يف أعلــى
درجــات القــوة أمــام مجيــع الضـرابت اخلارجيــة .وآخــر دعـواان أن رحــم هللا مجيــع شــهداء الوطــن ومحــى
هللا أرضنــا وأدام عليهــا األمــن واألمــان.
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وطننا أمانة
إبراهيم إمساعيل كتيب:
التعــازي أوال لــذوي شــهيدي الواجــب وذوي املواطنــن ضحــااي االعتــداء اإلرهــايب يف قريــة
الدالــوة .وحقيقــة يصعــب الــكالم ويعظــم األمل مــن تلــك اجلرميــة الغــادرة ،بــل كل إرهــاب يســتهدف أي
جمتمــع إنســاين ،وحنمــد هللا علــى عافيــة ورســوخ النســيج الوطــي ،ويقظــة وقــدرة أجهــزة األمــن ورجالــه
املخلصــن الذيــن واجهـوا عناصــر الشــر بســرعة وبســالة وابلتزامــن يف  6مــدن وقدمـوا تضحيــات غاليــة
فــور وقــوع اجلرميــة ،وتعــاون املواطنــن يف كشــف خــااي وعناصــر الشــر واإلفســاد.
إن وحــدة أبنــاء الوطــن راســخة كوحــدة أرضــه وهويتــه ،وهــي بفضــل هللا خبــر وعصيــة علــى كل
حاقد وماكر وكل شر يرتبص بنا لشق الصف ،وهذا التالحم أكدته حالة الغضب والتنديد الشعيب
العــام مــن كل املكــون اجملتمعــي ،وبيــاانت هيئــة كبــار العلمــاء ومساحــة املفــي العــام وعلمــاء ورجــال
األحســاء ،وهــي رســالة مهمــة لصــوت العقــل أبن بــادان فــوق اآلالم وأقــوى مــن كل حمــاوالت الشــر
والوقيعــة ،لكــن التحــدايت جســام تفــرض املزيــد مــن الوعــي الوطــي ل ـوأد شــرر اإلرهــاب الســرطاين،
املتطايــر يف كل اجتــاه مــن دول عربيــة دخلــت لألســف مرحلــة الفشــل واالهنيــار ،كحــال ســوراي والعـراق
واليمــن وليبيــا ،وتعقيــدات هــذا الوضــع اإلقليمــي األخطــر يف اتريــخ األمــة واملنطقــة.
هلــذا ،نقــول حــان وقــت الفــرز الواضــح واحلســم ال ـرادع لدعــاة الفتنــة وأبواقهــا ،أاي كان ـوا وحتــت
أي مســمى ،ممــن عميــت بصائرهــم هبــذا الضــال الذيــن قــال فيهــم احلــق تبــارك وتعــاىل «الذيــن ضــل
ســعيهم يف احليــاة الدنيــا وهــم حيســبون أهنــم حيســنون صنعــا».
لألســف ،بعــض الذيــن تســللوا ملناطــق الص ـراع وانضمامهــم جلماعــات إرهابيــة جمرمــة ،هــم ممــن
خضعـوا للمناصحــة مث انقلبـوا عليهــا ،وهــذا يعكــس املكــر واخلــداع مــن عقــول غلــف ال صــاح يرجــى
منهــا ،ونثمــن عاليــا هنــا اجلهــود والنجاحــات األمنيــة والتضحيــات األغلــى يف ســبيل محايــة بــادان
وجمتمعنــا مــن شــرور اإلرهــاب واجلرميــة بــكل أســاليبها وأشــكاهلا.
نعم ،حان الوقت للحزم والوعي أكثر وأكثر خبطورة أصوات الفتنة ،الظاهر منها واملبطن ،ممن
يبثــون مســوم جاهليتهــم مــن بعــض املنابــر وفضائيــات وشــبكات التواصــل .حــان الوقــت لــدور اســتثنائي
مــن الدعــوة ووســائل اإلعــام والتعليــم ومــن األســرة؛ لتحصــن األجيــال بتعاليــم اإلســام الســمح وقيــم
احلـوار والتســامح ،وإعــاء روح املواطنــة وروح التعاضــد ..دور اســتثنائي جيعــل اجملتمــع أكثــر اســتنفارا
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لصون وطننا ومكتســباتنا من إفســاد املفســدين ومكر املاكرين .حفظ هللا بالدان من كل شــر وســوء،
ورد كيــد الكائديــن إىل حنورهــم.

عود عىل بدء
السيد إبراهيم الزاكي:
املتابــع ملــا يُكتــب يف الصحافــة هــذه األايم ،وخصوصـاً بعــد االعتــداء اإلجرامــي اإلرهــايب الــذي
تعرضــت لــه قريــة «الدالــوة» يف منطقــة اإلحســاء ،يلحــظ اهتمام ـاً الفت ـاً مبوضــوع الغلــو والتزمــت
والتطــرف والتكفــر ،ابإلضافــة إىل موضــوع العنــف واإلرهــاب وأســبابه وجــذوره ،وطــرق مواجهتــه
والقضــاء عليــه ،والتصــدي لداعميــه مــادايً ومعنــوايً مــن خمططــن أو ممولــن أو حمرضــن أو مفتــن أو
مســتفيدين ،والســبل املؤديــة إىل جتفيــف منابعــه وروافــده ،وكيفيــة التصــدي للمجموعــات املتطرفــة
ومكافحتهــا والقضــاء عليهــا.
إن كل ذلــك أمــر حممــود ويســتحق اإلشــادة والدعــم ،إال أن مــا يؤســف لــه أن مــا يقــال اليــوم قــد
قيــل فيمــا ســبق ،وذلــك عقــب أحــداث احلــادي عشــر مــن ســبتمرب ،حيــث كان موضــوع اإلرهــاب
حمــط اهتمــام كبــر ،ســال علــى أثرهــا حــر كثــر ،ومت خالهلــا نقــد ومراجعــة اخلطــاب الديــي املســؤول
عــن تشــكل ظاهــرة الغلــو والتزمــت والتطــرف ،كمــا وجهــت الدعــوة إىل مواجهــة الفكــر املتطــرف
واملتشــدد الــذي يســاهم بقــوة يف صناعــة اإلرهــاب ،خصوصـاً وأن بلــدان كان مــن الــدول الــي تضــررت
مــن هــذا اإلرهــاب وتداعياتــه ،فحينهــا طرحــت أفــكار ورؤى تعــن علــى مكافحــة هــذه الظاهــرة
والتصــدي هلــا ،إال أنــه ســرعان مــا فــر هــذا االهتمــام وضعــف مــع مــرور الوقــت ،ومل يتــم بلــورة تصــور
أو اس ـراتيجية يتــم مــن خالهلــا مكافحــة هــذه الظاهــرة املشــئومة.
واليــوم يـُـدق انقــوس اخلطــر مــن جديــد ،وتتكــرر دعـوات مواجهــة اإلرهــاب والتصــدي لــه ،ووضــع
اس ـراتيجية شــاملة قــادرة علــى جتفيــف روافــده ،والدعــوة إىل عقــد املؤمت ـرات واللقــاءات احلواريــة مــن
أجــل تقــومي املنــاخ الثقــايف والفكــري والديــي والتعليمــي والرتبــوي ،وتنقيتــه مــن شـوائب الغلــو والتزمــت
والتطــرف ،وبنــاء رؤيــة وطنيــة مشــركة حبثـاً عــن احللــول املناســبة ملواجهــة هــذه املشــكلة ،ونشــر ثقافــة
احلـوار والوســطية واالعتــدال.
لقد كانت هذه املواضيع حموراً رئيساً خالل األعوام املاضية ،يف وسائط اإلعالم املختلفة ،كما
يف املؤمت ـرات واللقــاءات احلواريــة ،فمــا الــذي تغـ ّـر منــذ ذلــك احلــن؟ وملــاذا مل أتيت كل تلــك اجلهــود
أكلهــا؟ ومــا اجلديــد الــذي ميكــن أن يقــال ويضــاف اليــوم؟
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وعلى الرغم من كل ردود الفعل املنددة بتلك احلادثة املؤملة ،واملواقف الصرحية اليت وقفت ضد
اإلرهــاب وحواضنــه واحملرضــن عليــة ،والدع ـوات إىل ســن األنظمــة والقوانــن والتش ـريعات الــي جتــرم
فكــر التطــرف ،واملمارســات الــي تذكــي الطائفيــة وحتــرض ضــد اآلخــر ،إال أن كل ذلــك لــن يكــون
جمــداي إذا ظلــت جمــرد دعـوات إعالميــة وفكريــة وثقافيــة جمــردة ،أو ظلــت جمــرد نـوااي طيبــة ومشــاعر نبيلــة
جياشــة ،فرمبــا يكــون كل ذلــك جمــرد انفعــاالت ومشــاعر حلظيــة فرضتهــا صدمــة احلــدث وســخونة ،إذ
ميكــن أن تكــون جمــرد حالــة مؤقتــة وآنيــة تــزول وتتالشــى مــع مــرور الوقــت ،وانتهــاء احلــدث وتقادمــه.
فهل ميكن حتقيق إصالح حقيقي ملموس ،أو بناء مشروع وطين ضد اإلرهاب ،إذا ظل األمر
جمرد جهد إعالمي حبت ،أو نشــاطات فكرية وثقافية خنبوية ،من دون خلق رؤية اسـراتيجية شــاملة
وواضحة املعامل ،يتم تطبيقها عملياً على أرض الواقع مدعومة إبرادة سياسية حازمة؟

حفظك الله يا حبيبتي
إبراهيم املسلم:
أنــت احلبيبــة ..قلوبنــا معــك تتقطــع علــى مــن ميســك أو حــى ينظــر إليــك بعــن غــر صافيــة أو
نظــرة هبــا حقــد وكــره وبغضــاء ليعكــر صفــو جــوك وينثــر دخــاان يعــم مســاءك الصافيــة وجــوك اجلميــل
الــذي يريــح قلــوب زوارك ،فمــن يستنشــق ه ـواك البــد أن يرجــع مــرة أخــرى لينتعــش بــه جمــددا.
يف الغالــب نعيــش حياتنــا علــى حــب وحنــن ملــاض أو نشــعر بــه يف حاضــر أو نتطلــع إليــه
مســتقبال ،لكــن حــب الـراب واألرض واملــكان هنــا خيتلــف عــن أي أنـواع أخــرى ،فهــو نبــض بــل قلــب
الن النــاس مجيعــا حتــب األرض الــي تعيــش عليهــا أو نشــأت وترعرعــت فيهــا.
عندمــا حيــاول شــخص مــا يف أي حالــة مــن األح ـوال املســاس مبــا نتعلــق بــه أو يف قلوبنــا لــه
بصمــات جتــد ردة فعــل قويــة ضــد مــن قــام ابلفعــل الــذي اســتفز احملبــن ،وختتلــف ردة الفعــل بقــدر
احلــب وبقــدر مــدى العــكارة الــي حدثــت مــن ج ـراء الفعــل.
حنــن نعيــش يف هــذا البلــد الــذي نكــن لــه احلــب الوفــر بداخلنــا ،فدمــاؤان فــداء لــه وأرواحنــا تزهــق
من أجله؛ النه وطن تربينا وعشــنا ومازلنا نعيش على أرضه ولن نســمح الي يد خسيســة أن تعبث
أبمنــه فســنقطعها وبــكل قــوة بقــدر حبنــا لذلــك الوطــن.
األحســاء جــزء مــن وطــن وهلــا حــب كبــر لــدى أهلهــا وحمبيهــا ،وأيضــا لباقــي الوطــن كوهنــا قطعــة
منــه ،فعندمــا حيــدث يف هــذا اجلــزء الغــايل علــى قلوبنــا حماولــة دنيئــة لزعزعــة األمــن وارهــاب لنــاس آمنــن
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مــن أى شــخص فالــرد يكــون قــواي وبيــد مــن حديــد وبضربــة مميتــة هلــذا االرهــاب.
إن اجلرميــة أو الفاجعــة الــي حدثــت يف األحســاء ،والــي كان هلــا الصــدى الكبــر حــى اآلن
وتسببت يف حالة من الفزع ،أمر غري مقبول ال على املستوى الديين وال على املستوى االجتماعي،
فالــكل ينفــر مــن ذلــك اجلــرم الفظيــع الــذي ال يســتحق إال ان يوصــف ابحليوانيــة الفكريــة أو فكــر
الغابــة أو تفكــر عصــور مــا قبــل التاريــخ.
حبنــا لألحســاء ترمجــه األمــن مــن خــال مالحقــة ومعاقبــة اخلونــة أبشــد العقــاب لكــي يعــود
الصفــاء ليعــم مســاء تلــك املنطقــة الــي هــي قطعــة مــن حــب أكــر لذلــك الوطــن.
االحســاء طاملــا تغــزل فيــك الشــعراء وغــرد لــك املثقفــون فلــن يســتطيع أن خيــدش ذلــك اجلمــال
كائنــا مــن كان ،ســتبقني نــورا لــأدابء وســيتغىن بــك الكثــر مــن النــاس فهــم هائمــون يف حبــك ملــا
ملكانتــك وموقعــك يف قلوهبــم.
عندمــا نســمع أنــن صوتــك عنــد وقــوع جرحــك الــذي مل متــض عليــه أايم نــدرك انــك ســتتعافني
جبهود أبنائك الرجاع األمور إىل مكاهنا وســتحلو أايمك والقافلة تســر وســتظلني الشـراين بل النهر
الــذي يفيــض حبــا ملــن يقــرب لــه أو يعيــش فيــه.
مهمــا حــاول الغائــرون واالعــداء تعكــر صفائــك فلــن يفلحـوا ،فأنــت مزروعــة يف القلــب ومحاتــك
مــا أكثرهــم ،فمــن كل مــكان يدافعــون عنــك وأيخــذون حقــك ممــن حــاول املســاس بــك وســلب
صفــو جمــرى حياتــك ،ورغــم أنــف كل حاقــد أو حاســد ســتظلني الشـراين الــذي يغــزي قلــوب حمبيــك
وعشــاقك.
حفظك هللا اي حبيبيت وقرة عيين.

شهداء الدالوة واسرتاتيجية اإلرهاب
إبراهيم املطرودي:
هــذه القريــة اهلادئــة الــي تقــع علــى ســفح جبــل القــارة ،وأهلهــا الذيــن رماهــم اإلرهــاب بقوســه،
وعضهــم بنابــه ،يكتبــون ابلدمــاء الزكيّــة لإلرهــاب أترخي ـاً جديــداً يف الشــر ،ويكشــفون عــن مســار
ّ
خمتلــف يف تع ّديــه ،وطريقــة جديــدة يف عُ ْدوانــه .ذهبـوا وبقــي احلــزن يف أهاليهــم ،واألســى يف أقارهبــم،
غــادروان وخلّف ـوا وراءهــم خمــاوف جديــدة ،ترتســم أمــام كل مواطــن يعيــش يف هــذا البلــد الطيــب،
مردهــا إىل هــذه الطريقــة اجلديــدة يف اإلرهــاب ،واإلس ـراتيجية غــر املعهــودة يف مواجهــة
خمــاوف ّ
دولتنــا ،والكيــد هلــا ،وهلــذا اجملتمــع احلبيــب إلينــا ،بــكل مذاهبــه وأطيافــه وتنوعاتــه واختالفاتــه.
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عهــدان ابإلرهــاب ،وآخــر فصولــه حادثــة شــرورة ،أنــه يواجــه دولتنــا ،ويصطــدم بنظامهــا األمــي،
ويبــذل جهــده يف زعزعــة األمــن ،ونشــر اخلــوف بــن النــاس ،وإشــعارهم أن األمــن الــذي ينشــدونه،
وينتظرون من دولتهم القيام به ،أصبح يف مهب الريح ،وســقط يف أوىل املواجهات ،كان اإلرهابيون
يف عهدهــم الســابق يُراهنــون علــى قضيــة األمــن يف زعزعــة ثقــة املواطــن ،ويــرون أعظــم مــا يطعنــون بــه
ومفقــة يف صــون معــاش أهلــه.
جمتمعنــا هــو إظهــار دولتهــم عاجــزة عــن حفــظ أمنــهُ ،
كان اإلرهــاب يقصــد إىل إح ـراج الدولــة ،وإظهارهــا مبظهــر الضعيــف الــذي ال يســتطيع أن
وخطتــه الــي بــدأ يف تنفيذهــا،
حيمــي ممتلكاتــه ،ويصــون ضيــوف بــاده؛ تلــك كانــت طريقــة تفكــرهُ ،
فمنــذ شــرع يف إيذائــه كان نصــب عينيــه أن يُشــكك يف الدولــة وجهازهــا األمــي أمــام مواطنيهــا وأمــام
أصدقائها؛ لكنه خســر الرهان ،وابء ابخلذالن ،وثبت ألراببه ،واملتماهني معه ،أن الدولة ومواطنيها
يــد واحــدة ،وأن املواطنــن يقفــون مــع دولتهــم صفـاً واحــداً جتــاه خططــه ،ويُشــاركوهنا يف دفــع أضـراره،
وحتجيــم أثــره؛ فهــم يُدركــون أهنــم مســتهدفون أبعمالــه ،ومقصــودون جبرائمــه.
تُشـ ّكل فاجعــة الدالــوة ،وال أقــول حادثــةُ ،منعطفـاً جديــداً يف عمــر اإلرهــاب يف بــادان ،ومرحلــة
خمتلفــة مــن مراحلــه ،وهــي يف ظــي مــن أخطــر املراحــل؛ ألهنــا تســتهدف اســتغالل االختالفــات
املذهبيــة ،والتنوعــات الفكريــة ،وتتغيّــا مــن وراء هــذا إظهــار أن هــذه االختالفــات ،وتلــك التنوعــات،
هــي الــي تقــف خلــف هــذه النـوازل ،وتدفــع ابلنــاس إىل القيــام مبثــل هــذه الفواجــع ،يريــد اإلرهابيــون
يف هــذه املرحلــة اجلديــدة مــن عملهــم أن يدفعـوا بنــا إىل مثــل مــا جيــري يف العـراق ،ويســوقوان إىل شــبه
ـاب اإلميــان ابحلريــة،
مــا حيــدث يف ســورية؛ يســاعدهم يف هــذا ،ويُعينهــم علــى حتقيــق مآرهبــم منــا ،غيـ ُ
وفشــو ثقافــة طائفيــة ،واثلثــة األاثيف قنـوات التحريــض الــي وجــدت هلــا يف مــا جيــري بيننــا رصيــداً ُي ّدهــا
ابلتأييــد ،ورأمســال يُســاعدها علــى البقــاء.
ِ
ضــة مضاجــع أهلــه؛ لكــن التفكــر يف عقلهــا املدبـّـر
نـوازل اإلرهــاب يف بلــدان مؤملــة ،ووقائعــه ُمق ّ
هلــا ،وأهدافــه البعيــدة مــن ورائهــا ،ومقاصــده الــي يتحـ ّـن احلصــول عليهــا منّــا ،ويرتقــب قطْ َفهــا علــى
حســابنا ،أشـ ُّـد إيالم ـاً ،وأفظـ ُـع جرم ـاً!؛ ألننــا حــن نتيقــن مــا يُـراد مــن ورائهــا ،ومــا يقصــده أرابهبــا
نــدرك أول وهلــة أن هــؤالء الشــهداء هــم البدايــة فقــط ،وأ ّن هنــاك مــن ينتظرهــم قطــار اإلرهــاب،
وتـَْرقـُبُهــم ســهامه؛ لتأخذهــم بعيــداً عــن أهليهــم وذويهــم وأوطاهنــم؛ فاإلرهــاب لــه أهــداف بعيــدة ،ولديــه
إسـراتيجية يبتغــي منهــا أن ُيقــق تلــك األهــداف ،ويقتنــص تلــك النجاحــات ،فينتصــر علينــا يف معركــة
احليــاة ،وعلــى جمتمعنــا ،ويُ ْذهــب ريــح دولتنــا.
اإلرهــاب ليــس عمـاً عشـوائياً ،ومــا كانــت أحداثــه يومـاً خاليــة مــن القصــد والرتصــد؛ إنــه عمــل
منظــم ،يقــوم علــى التفكــر ،واســتغالل الفــرص ،واهتبــال مقاتــل اجملتمــع ،واإلفــادة مــن نقــاط ضعفــه!
ومــا علينــا حــن نريــد لــه أن جيــي مثــاره ،وحيصــد جناحاتــه ،ويقتطــف أهدافــه ،ويتغلّــب علينــا يف املعركــة؛
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إال أن نغفــل عــن هــذه املقاتــل ،وننشــغل بغــر تلــك النقــاط ،فتبقــى فرصــه يف إيذائنــا قائمــة ،وأســباب
اســتهدافه لنــا ابديــة!.
التحـ ّـول يف إس ـراتيجية اإلرهــاب ،والتبــدل يف طريقتــه ،وجلــوءه إىل اســتغالل االختالفــات
املذهبيــة ،دعــاه إليهمــا ثالثــة أمــور:
األول :أن طاقــم اإلرهــاب ،وعقولــه الســاهرة علــى تنفيــذ خمططاتــه ،وحتقيــق أجنداتــه ،تــرى مــا حيــدث
يف الع ـراق منــذ ســنوات ،وتبصــر جنــاح النميمــة بــن أصحــاب املذاهــب املختلفــة ،وتُشــاهد قيــادة
الوعــي املذهــي لألحــداث يف هــذا البلــد الــذي غــرق حــى أُذنيــه ،وابتــت جناتــه ممــا يــدور علــى أرضــه
يف نظــر كثرييــن مــن غرائــب الزمــان ،وعجائــب األوان,
واثين األمريــن ،اللذيــن دعـوا اإلرهابيــن إىل هــذه اخلطــوة اجلديــدةّ :أنــم يقـرأون تلــك الكتــاابت
الكثــرة الــي تتخـ ّـوف مــن الطائفيــة ،وتُناشــد النــاس أن يكفـوا عنهــا ،ويبذلـوا طاقاهتــم يف التــرؤ منهــا،
ومــن دعاهتــا؛ فلســان حالنــا ،وحديثنــا يف شــكواان ،يُعـ ّد مدخـاً إىل إيذائنــا ،وابابً مــن أبـواب الرتبــص
بنا.
واثلثهــا :أ ّن اإلرهــاب رجالَــه وخمططيــه مل حيصل ـوا علــى مرادهــم منــا يف مرحلتهــم األوىل ،ومل
جين ـوا منهــا مــا سـ ّـولت هلــم أنفســهم جبنيــه فيهــا ،فبــدأت مشــاوراهتم مــن جديــد ،وهــم املصــرون علــى
النيــل منــا ،واإلضـرار بنــا ،يف البحــث عــن نقطــة ضعــف يف جمتمعنــا ،تكفــل هلــم التأثــر عليــه ،وحتقــق
هلــم أغراضهــم اخلسيســة فيــه ،فاجته ـوا إىل هــذه املرحلــة اجلديــدة ،القائمــة علــى اســتغالل الطائفيــة،
والدخــول إىل التدمــر مــن خالهلــا؛ لعلهــم أن حيظـوا معهــا بشــيء مل يســتطيعوه يف املــرة األوىل؛ فهكــذا
هــو دأب األعــداء ،ال جيــدون ألنفســهم طريقـاً ،ينفــذون منــه إلينــا؛ إال عــر عيوبنــا ،ونقــاط ضعفنــا.
حبنــا لألحســاء ترمجــه األمــن مــن خــال مالحقــة ومعاقبــة اخلونــة أبشــد العقــاب لكــي يعــود الصفــاء
ليعــم مســاء تلــك املنطقــة الــي هــي قطعــة مــن حــب أكــر لذلــك الوطــن.
االحســاء طاملــا تغــزل فيــك الشــعراء وغــرد لــك املثقفــون فلــن يســتطيع أن خيــدش ذلــك اجلمــال كائنــا
مــن كان ،ســتبقني نــورا لــأدابء وســيتغىن بــك الكثــر مــن النــاس فهــم هائمــون يف حبــك ملــا ملكانتــك
وموقعــك يف قلوهبــم.

نحن أبناء وطن واحد  ..إذاً نحن إخوة

د.إحسان بو حليقة:
ـت بدمــاء ســعودية زكيــة ،فأخرجــت لنــا التفاف ـاً
لحمــة وطنيــة ُخطَـ ّ
اكتمــل أســبوع علــى بــدء َم َ
وتنــادايً حــول جــزء وديــع مجيــل هــادئ مــن وطننــا الغــايل ،لســعته ُحــى اإلرهــاب ،ســاعية إليــذاء
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«الدالــوة» ،لكــن وجــدت أن مســعاها حماصــر وأن مبتغاهــا بعيــد .يف غمــرة هــذا األســبوع الــذي مل
خيــل مــن حــزن كانــت الثقــة ابهلل َجلّــت قدرتــه وتعــاىل شــأنه ابعثـاً للقــوة وللتماســك ملــن فقــدوا أعـزاء
هلــم غــدراً ،لكــن ســرعان مــا اكتشــف العــدو قبــل الصديــق ،ومــن هــو أخــو لنــا ومــن يرفــض أن يكــون
أخ ـاً لنــا ،اكتشــفوا أن هــذا الوطــن حمــل أخــوة للجميــع ،تســمى األخــوة الوطنيــة ،ومــن أراد للقريــة
احلانيــة «الدالــوة» أن تغــرق يف أحزاهنــا فريــدة وحيــدة بعيــدة غريبــة ،خــاب ظنــه ،فالدالــوة زفــت شــهداء
الوطــن مــن بقــاع متباعــدة للمملكــة العربيــة الســعودية ،ومل يشــغلها مصاهبــا وجرحــه الغائــر عــن أن
تقــول للجميــع :كلنــا أبنــاء وطــن واحــد وتـراب واحــد ومصــر واحــد ،ومــن استشــهد دفاعـاً عــن أبنــاء
الدالــوة هــو العقــل والقلــب والوجــدان.
قالت الدالوة ببالغة صارخة :إننا إخوة ،هذه الكلمة الساحرة ،اليت يرتدد ٌّ
أحد وقد ُيجم قبل
أن يقوهلــا ملواطنــه .شــخصياً ،أســرُ يف ِركاب الدالــوة قائـاً :مــن ال يعتقــد أبخــوة الوطــن فــا يســتحق
تلــك األخــوة ،بــل هــي منــه بـراء .لكــن الصــور الوطنيــة الســعودية املشــرقة طغــت علــى املشــهد الــذي
ـور مجيل ـةٌ حتمــل يف ثناايهــا األمــل ،أمثــال د .عبدالرمحــن الوابلــي ود .عبدالواحــد
اخــران أن ن ـراه ،صـ ٌ
احلميــد ود .هتــون الفاســي وأ .تركــي الدخيــل وأ .عبدالرمحــن الراشــد وأ .طــارق احلميــد وأ .عبــدهللا
البخيــت ود .حممــد علــي الزلفــي ،وكثــرون يضيــق أبمسائهــم هــذا احليــز ،قاهلــا هــؤالء أبقالمهــم ومعهــم
آالف مؤلفة ممن أتت لتواســي «الدالوة» مبصاهبا ،فســمعنا هناك نثراً وشــعراً وكلمات مرجتلة والكثري
ٌ
مــن معــاين املواطنــة والتــآزر.
أمــا األيــدي احلانيــة والكلمــات املواســية فقــد وصلــت مبكــرة ،مــن قيادتنــا يف هــذا الوطــن الغــايل،
وقبــل ذلــك كلفــت مواطنــن أشــاوس أشــداء لتتبــع اجلنــاة حبــزم وســرعة خاطفــة ،وهيــأت الدولــة -
يرعاهــا هللا  -الســبل كافــة للتخفيــف مــن املصــاب علــى أهلــه ،ليمســك اجلميــع بريشــة تكتــب «حنــن
يف الوطــن إخــوة» ،أمســكها املواطــن واملســؤول ورجــل األمــن والتاجــر واملــدرس والفــاح واملهنــدس
ُ
والتلميــذ اليافــع.
ومــا ندركــه مجيع ـاً ومب ـرارة ،أن التحريــض يــؤدي إىل التــكاره ،ويتطــور حــى يســتمرئ انتهــاك
احلرمــات .أمــا مكافحــة ذلــك تعزيـزاً للُحمتنــا الوطنيــة فمســؤولية فرديــة لــكل منــا ،ونــرأب أبي ســعودي
أن ُيــرض علــى ســعودي آخــر أو ميتهنــه بصــورة أو أبخــرى ،وكذلــك هــي مســؤولية األســرة أن
تســعى ســعياً حثيثـاً ملنــع خطــاب الكراهيــة مــن أن يدخــل مــن النوافــذ واألبـواب أو حــى مــن التلفــاز
والراديــو وقن ـوات التواصــل االجتماعــي ،وللمســجد واملدرســة واجلامعــة ،بــل وحــى مــكان العمــل
دور أساســي يف تنقيــة اخلطــاب مــن التــكاره بــن مكــوانت اجملتمــع ،فالتــكاره يعــي التفتــت والتناثــر
والتشــتت وابلتــايل الضعــف ،ومــن واجبنــا مجيعـاً تقويــة وطننــا ،واحلفــاظ عليــه ســيداً عزيـزاً .ولتحديــد
ذلــك وإلجيــاد أداة قانونيــة للــردع ،فأساســي وضــع هيكليــة ملكافحــة االفتئــات علــى الوحــدة الوطنيــة
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وهــي تشــمل الوطــن ومكوانتــه ومكتســباته ،وعلينــا هنــا أال نســتثين أحــداً ،بــل أن يشــمل األمــر أي
مواطــن طبيعــي أو اعتبــاري أو مقيــم يف اململكــة أو مكلــف غــر مقيــم «وفقـاً لتعريــف نظــام الضرائــب
الســعودي» ممــن لــه مصــاحل يف بلــدان ،وابلقطــع فالنظــام «القانــون» ســينطبق علــى كل حمــرض أو مــن
تــدور حولــه شــبهة التحريــض بــدون اســتثناء.

أحداث الدالوة

أمحد البو علي:

حسدا
«من يشعل النار يف أحسائنا ً
خابت نواايه يف ٍّ
سر ويف علَ ِن
وجدت سوى األحساء ُتطرها
أما
َ
شرا وتبذرها من بذرة الف ِ
نت»..
ًّ
قدوتنــا النــي «صلــى هللا عليــه وســلم» كان أول تطبيــق عملــي للدولــة اإلســامية يف حســن
التعايــش ،ونبــذ العنــف ،مــا حصــل يف الدالــوة مــن قتــل  -بغــر حــق  -جــرم ومســتنكر عقـاً وشــرعا
نديــن هللا هبــذا وال جيــوز االعتــداء علــى اآلمنــن.
هــذه فتنــة والفتنــة انئمــة لعــن هللا مــن أيقظهــا ،حــدث غريــب ومنكــر ومســتهجن يف االحســاء مل
يعهدهــا األهــايل ال يفعلهــا إال حاقــد أثيــم دخيــل علــى االحســاء واترخيهــا.
إن هــذا اجلــرم اعتــداء وظلــم للعبــاد آمث فاعلــه ،وجرميــة نك ـراء وهتــك للحرمــات واعتــداء علــى
حرمــة النفــس املعصومــة وعلــى حيــاة املواطنــن اآلمنــن املطمئنــن ،وضيــاع للمصــاحل العامــة ،ومــا أبشــع
وأعظــم جرميــة مــن جتـرأ علــى حرمــات هللا.
وهذه دعوة للجميع لالنضباط بضوابط الشرع احلنيف ،واالمتثال لويل االمر
وان حنــرص علــى ان نكــون ص ًفــا واحـ ًـدا جتــاه هــؤالء اخلونــة اإلرهابيــن للحفــاظ علــى مســتقبلنا،
ولتفويــت الفرصــة علــى أعــداء هــذا الديــن وهــذا الوطــن الذيــن يطمعــون يف النيــل مــن وحدتنــا
واســتقراران.
ســتظل بــادان عزيــزة املــكان رفيعــة اجلنــان واالحســاء أمنوذجــا فريــدا للتآلــف والتعايــش بــن
أطيافهــا ،وليســت تربــة صاحلــة للفتنــة.
اللهــم احفــظ بــادان مــن مكــر املاكريــن ،وكيــد الكائديــن ،كمــا نســأله ان حيفــظ بــادان وويل أمـران
وشــعبنا ،ويــدمي علينــا األمــن واﻷمــان ،وأن يفضــح كل معتــد أثيــم وحاقــد شـرير ،وأن حيفــظ ســائر بــاد
املســلمني من كل ســوء ومكروه.
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هل نحن ننزلق
أمحد السيد عطيف:
أشياء مجيلة هذا األسبوع .حزمة من األهداف تتحقق يف أسبوع واحد.
يف الرايضــة بلغنــا هدفنــا مــن اإلعــام املناطقــي وأدخلنــا الديــن إىل امللعــب ،وعلقنــا مصــران يف اآلخــرة
بتشــجيع فريــق ،وتفوقنــا أكثــر فوصلنــا مرحلــة «لعــن الوالديــن».
ســينصرف األس ـراليون إىل بالدهــم بفكــرة «رائعــة» عــن فهمنــا للرايضــة والوطنيــة .إننــا حنقــق
أهدافنــا ال أكثــر.
يف الوقــت الــذي جتتهــد اخلالفــة اإلســامية الناصعــة وتتجلــى صورهــا يف بيــع اجلـواري يف العـراق
والشــام وتقاســم املســيحيات لــدى مجاعــة «بوكــو ح ـرام» يدخــل البعــض ابألســلحة إىل احلســينيات
للقتــل وللتكامــل مــع مســاعي إمــارات اخلالفــة ،مســتفيدينب ممــا يتوفــر هلــم مــن شــحن طائفــي مســتمر
بــا حــدود وال روادع وال زواجــر.
إننــا حنقــق أهدافنــا مــن هــذا الشــحن ،وجمــزرة األحســاء قبــل البارحــة هــو هــدف حتقــق هــذا
األســبوع .حنــن حنقــق أهدافنــا ال أكثــر!
إن أخالقنــا وثقافتنــا ووطنيتنــا يف هــذا األســبوع حتقــق هلــا مــا مل حيققــه مركــز احل ـوار الوطــي يف
ســنوات ،حــى جملــس الشــورى عجــز عــن حتقيقهــا رغــم عمــره الطويــل «ورغــم القوانــن الــي ســنها
حملاربــة الطائفيــة وجترميهــا ،وهــي قوانــن  -حســب علمنــا  -حتــرص دول العــامل علــى االســتفادة
منهــا» ..أمــزح!
إن «لعــن الوالديــن» يف الرايضــة وفتــح النــار يف صــدور املواطنــن يف األحســاء وبيــع اجلـواري يف
الشــام والعـراق واحتــال بوكوحـرام للمختطفــات هــي وجــوه لعملــة واحــدة ،أخالقيــا وثقافيــا ودينيــا،
وتقــوم علــى فكــرة واحــدة :هــي أن اآلخــر جيــب قتلــه ،فــإن مل ميكــن فبيعــه ،فــإن مل ميكــن فلعــن والديــه!!
مل يعــد املشــجع الرايضــي يبحــث عــن فــوز فريقــه بــل يف كســر منافســه يف الدنيــا وإدخالــه النــار يف
اآلخــرة ،ومل يعــد الطائفــي يبحــث عــن نقــاط اختالفــه مــع نظــره بــل يقتلــه.
معىن الفوز اختذ منحى آخر هو تدمري اجلميع ،لننتحر مجيعا فال يفوز منا أحد .لننحر أنفسنا
ولينحران اآلخرون ،تلك هي الفكرة اليت تقف وراء كل عنف لفظي أو فعلي.
بصراحة ،بدأان نشعر ابخلوف ،ليس من اخلارج فقط بل من داخلنا حنن.

118

دماء شهداء عاشوراء  36أدمت قلوب األعداء
أمحد العبد النيب:
دمــاء زكيــة حســينية حممديــة أريقــت عــدواانً وظلم ـاً يف الشــهر احل ـرام يف عاشــوراء  36ابلدالــوة
أبحســاء الســام ،أحســاء اخلــر ،أحســاء التســامح .أحســاء عبــد القيــس مــن قــال حبقهــم نبينــا صلــى
هللا عليــه وآلــه( :ســيطلع عليكــم مــن هاهنــا ركــب هــم خــر أهــل املشــرق) .هــذه الدمــاء كشــفت
عــن معــدن القلــوب النقيــة ،فتجلــت املشــاعر بتلقائيــة دون تصنــع ،كمــا فضحــت الدمــاء النقيــة
أصحــاب القلــوب النتنــة الــي ســودت أعماهلــم صحائفهــم قبــل صفحاهتــم يف الفيــس بــوك وتويــر ،وقــد
كتــب (خــر أهــل املشــرق) يف فاجعتهــم اتريــخ جديــد ورؤيــة وطنيــة صافيــة كصفــاء أرواح شــهدائنا
وجتلــت تربيــة املنابــر احلســينية يف أهبــى إش ـراقاهتا لتدمــي قلــوب أعــداء الوطــن اإلرهابــن ،ومــن هــذه
التجليات:
-1األحساء قطب التسامح العاملي
الراصــد ألعمــال اإلرهابــن اإلجراميــة بوطننــا الغــايل يعــي غطرســتهم واختيارهــم الدقيــق مــن
حيــث املوقــع وأمهيتــه واســتهداف اإلنســان ومركزيتــه .فكلنــا يعلــم أن الـرايض مــن ضمــن أوائــل املــدن
املســتهدفة كوهنــا العاصمــة ،وحتديــد وزارة الداخليــة كوهنــا متثــل رمزيــة األمــن واألمــان ،والعمــل اإلرهــايب
صــوب وزارة الداخليــة لزعزعــة االســتقرار ،واســتقصاد صاحــب الســمو امللكــي األمــر حممــد بــن انيــف
ابحملاولــة املعلومــة يدخــل يف هــذا الســياق ،وهــذا اإلرهــاب يف ال ـرايض يســقط ســاعة داوود الش ـراين
وحيطمهــا ،وال يبقــي منهــا غــر عقاربــه الســامة ،ويدحــض مزاعمــه كــون الشــيعة الســبب الرئيــس
للفاجعــة.
-2األحساء الثقل احلضاري اإلنساين
اختيــار األحســاء كهــدف ألهنــا متثــل الثقــل احلضــاري اإلنســاين للملكــة مــن حيــث التاريــخ
والثــروات فأكــر حميــط بــرويل (حقــل الغـوار) والتســامح بــن مجيــع األطيــاف أبرضهــا ،واســتقصادها
ابعتبارهــا العمــق احلضــاري واإلنســاين واالقتصــادي للمملكــة .وأيضـاً ألهنــا متثــل مركزيــة وقلــب حمــي
أهــل البيــت -عليهــم الســام  ،-وتعاطــي العــامل أبمجعــه مــع الفاجعــة أوجــع اإلرهابــن.
-3قوة األجهزة األمنية وسرعتها
أثبتــت أجهــزة الدولــة كفاءهتــا وتفوقهــا يف متابعــة اإلرهابــن واإلمســاك هبــم يف فــرة قياســية،
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هــذه القــدرة األمنيــة سـواء مــا كان ابألحســاء أو اخلــر أو القصيــم ال شــك قصمــت ظهــر اإلرهابــن
وطوقتهــم ابألصفــاد الفوالذيــة.
-4عنونة الفاجعة من القيادة ابلعمل اإلرهايب
مبجــرد أن فعــل اإلرهابيــون فعلتهــم الســوداء صنفتــه الدولــة ابجلــرم اإلرهــايب ،جــاء هــذا علــى لســان
وزيــر الداخليــة ومــن الرائــد منصــور الرتيكــي الناطــق ابســم وزارة الداخليــة وأيضـاً الناطــق ابســم مديريــة
شــرطة املنطقــة الشــرقية ،وهــذا العنـوان لــه داللتــه الرمسيــة .هلــذا التداعيــات جــاءت بعكــس مــا خطــط لــه
اإلرهابيــون ،ومت التعاطــي وفــق هــذا العنـوان واكتســبت الفاجعــة تعاطــف املواطنــن بتعددايهتــم ومجيــع
املســلمني والعــامل واســتنكار اإلرهابــن وجرمهــم.
-5اهتمام القيادة مبوقع احلدث
منــذ اللحظــات األوىل للفاجعــة متحــورت األحســاء مرك ـزايً و ابشــر االهتمــام األمــر بــدر بــن
حممــد بــن جلــوي آل ســعود حمافــظ األحســاء و رجــال األمــن كل يف جمالــه  ،و زايرة األمــر حممــد بــن
انيــف وزيــر الداخليــة و انئــب أمــر املنطقــة الشــرقية األمــر جلــوي و قطــع أمــر املنطقــة الشــرقية رحلتــه
خــارج اململكــة ليصــل األحســاء قطــب الرحــى و عــن االهتمــام  ،و هــذا يكــدر خواطــر اإلرهابــن
الذيــن يريــدون األحســاء مهمشــة و ال وجــود هلــا فغــدت فجيعتهــا تتصــدر أول األنبــاء و األخبــار و
صــار أمسهــا و أهلهــا و طينتهــم و معدهنــم فاكهــة االعــام العاملــي  ،كل هــذا مييــت اإلرهابيــون كمــداً.
-6بيان األمني العام هليئة كبار العلماء
صــدر البيــان علــى لســان الشــيخ فهــد بــن ســعد املاجــد ومــن مجلــة بيانــه( :إن هــذا احلــادث
اإلجرامــي اعتــداء آمث وجرميــة بشــعة يســتحق مرتكبــوه أقســى العقــوابت الشــرعية؛ ملــا انطــوى عليــه
مــن هتــك للحرمــات املعلومــة ابلضــرورة مــن هــذا الديــن ،ففيــه هتــك حلرمــة النفــس املعصومــة وهتــك
حلرمــات األمــن واالســتقرار وحيــاة املواطنــن اآلمنــن املطمئنــن ،وهتــك للمصــاحل العامــة ،ومــا أبشــع
وأعظــم جرميــة مــن جت ـرأ علــى حرمــات هللا وظلــم عبــاده وأخــاف املســلمني ،فويــل لــه مــن عــذاب هللا
ِ
ـض اإلرهابيــون ومــن علــى شــاكلتهم.
ونقمتــه ومــن دعــوة حتيــط بــه) وهــذا يُغيـ ُ
-7بيان مفيت اململكة العربية السعودية
مفــي اململكــة مــن أحفــاد الشــيخ حممــد بــن عبــد العزيــز يصــدع ببيانــه اإلرهابيــن الداعشــيني:
(الديــن اإلســامي بــريء مــن أعمــال مثــل هــؤالء املفســدين الذيــن حياولــون إشــعال الفتنــة بــن
املســلمني ،خاصــة بــن أبنــاء اجملتمــع الســعودي ،مستشــهداً ابحلديــث النبــوي( :فــإن دماءكــم وأموالكــم
وأعراضكــم بينكــم ح ـرام.
وطالــب مبحاكمــة اإلرهابــن حبكــم هللا الــي حتـ ّـرم قتــل النفــس (وال تقتل ـوا النفــس الــي حــرم هللا
إال ابحلــق).
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هذا التصريح يصدم اإلرهابني و خيرجهم من امللة يف وقت أرادو ذلك للشهداء الشهداء .
-8تناول الفاجعة يف خطب اجلمعة
صــدرت التعليمــات الرمسيــة بتنــاول احلــدث واســتنكاره يف خطــب اجلمعــة ابململكــة ،وهــذا يزيــل
االحتقــان ويرطــب النفــوس ويعــزز مــن الوحــدة االســامية يف أقــدس األماكــن وأكثرهــا أث ـراً علــى
القلــوب ،ويــرد كيــد اإلرهابــن يف حنرهــم فقــد أرادو بفعلتهــم النكـراء إخـراج أهــايل االحســاء مــن امللــة،
وإبرادة هللا تعــاىل ورشــد قيادتنــا صــار عكــس مــا خطــط لــه ،ولــك أن تتصــور وقــع هــذا علــى اإلرهابــن
ومــن شــايعهم.
-9الفضائيات والوسائل اإلعالمية
املتابــع للصحــف الســعودية حيــس ابلرضــا يف تنــاول فاجعــة حســينية املصطفــى جبعلهــا ابملقــام
القمــة مــن زاويــة االهتمــام ،وتغطيــة تداعيــات الفاجعــة حــى وصــل األمــر أن تنشــر الصحــف تعريــف
ابحلســينيات ودورهــا الثقــايف والتوعــوي والرتبــوي ،وهــو ضــد مــا ســع إليــه اإلرهابيــون «يُِريـ ُـدو َن أَن
يطْ ِفئ ـوا نـُ ِ
ِ
الل ِبَفـْو ِاه ِهــم ويْ َب َّ ِ
ـورهُ َولَـ ْـو َك ـ ِرَه الْ َكافِـ ُـرو َن».
ـور َّ َ ْ َ َ
اللُ إلَّ أَن يُتـ َّـم نـُ َ
ُ ُ َ
-10توحيد كلمة أهل التوحيد
استشــعر اجلميــع أن الرصــاص موجــه لقلــوب كل فئــات املواطنــن ،ويـراد منــه النيــل مــن اســتقرار
الوطــن وأمنــه .لــذا كمــا أن دمــاء احلســن -عليــه الســام -أيقظــت غفلــة املســلمني وقــت ذاك ،هــذه
الدمــاء الزكيــة النديــة أيقظتنــا مجيعـاً فبــات الشــيعة متــآزرون فيمــا بينهــم ابلعــامل ،والســنة جبميــع مذاهبهــم
مجعهــم موقــف واحــد مشــرف ليعلن ـوا ســوايً مــن بــن غــاابت النخيــل بقــوة ومشــوخ جبــل القــارة أن
الشــيعة والســنة والدولــة يـ ٌد واحــدة ضــد اإلرهــاب .ابســتثناء مــن جيــب معاقبتهــم مــن خــال مواقفهــم
ونعيقهــم (تغريداهتــم) النكــرة ،لــذا َك َّشـ َـر داعشــيون الداخــل أنياهبــم وأعلنـوا ضغائنهــم.
-11الفاجعة أخرست مثريي الطائفية
عندمــا خيطــب الســيد علــي الناصــر يف هــذه اجلمــوع الغفــرة مبســع مــن الدولــة وأطيــاف الوطــن
والعــامل ،ويعلنهــا صراحــة الثنــاء علــى القيــادة .وهــو الرمــز األول ويف هــذا املوقــف العصيــب ،فإنــه هبــذا
يقطــع لســان كل داعشــي ينــال ويشــكك يف وطنيــة الشــيعة.
عندمــا ترفــع صــور رجــال األمــن مــع عبــارة (اللهــم تقبــل منــا هــذا القـرابن) فــإن هــذا يعطــي درسـاً
أخالقيــا مــن أخــاق املنــر احلســيين لــكل مــن تكلــم عــن الشــهداء ابعتبارهــم قتلــى ليــس إال!
عندمــا تصــدح حناجــر املشــيعني بصــوت واحــد (إخـوان ســنة وشــيعة هــذا الوطــن مــا نبيعــه) فــإن
اللُ َخي ـُْـر الْ َماكِ ِريـ َـن}.
اللُ َو َّ
{ويَْ ُكـ ُـرو َن َويَْ ُكـُـر َّ
هــذه األصـوات تلجــم كل أعــداء الوطــن ولســان حاهلــا َ
-12األحساؤيون ورقيهم الفكري
مباشــرة بعــد الفاجعــة كل مــا أصــدره األحســاؤيون والشــيعة ابلعــامل مــن أدبيــات ينصــب علــى أن
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من قام هبذا اإلرهاب ليسـوا من الســنة (وإن كانوا ســنة) .وتوحدت األقالم واخلطب وأبيات الشــعر
والتغريــدات بتصنيــف العمــل مــن اإلرهابــن ،وهــذا يعكــس الوعــي الفكــري لألحســائني والشــيعة
وعقالنيتهــم املســتمدة مــن أهــل البيــت ال مــن أعدائهــم ذوي الفكــر التكفــري.
-13رقي الشيعة احلضاري
جيتمــع قرابــة النصــف مليــون مشــيع يف حيــز واحــد مــن مجيــع الشـرائح واألطيــاف ،دون منغصــات
وتســر اجلمــوع املشــيعة ابنتظــام مــن حيــث اختيــار الشــعارات املكتوبــة واملنطوقــة والتوثيــق اإلعالمــي
كل هــذا يعطــي داللــة رقــي وحضــارة هــذا املكــون ،ويظهــر قــدرات وطاقــات مواطنــون جيــب إفســاح
اجملــال هلــم يف اختــاذ القـرارات املصرييــة.
-14انكشف من والئه للخارج
اإلرهابيــون حســب املصــادر الرمسيــة خــااي التحقــت بداعــش وتدربــت وجــاءت لتنفيــذ األجنــدة
الداعشــية وتزعــزع اســتقرار وطننــا الغــايل ،وهــذا دليــل دامــغ أن والئهــم لداعــش مــن صنفتهــم الدولــة
إرهابيــون ،ومــع َه ـ َذا ينصــب داوود الش ـراين نفســه حمامي ـاً عنهــم وتربيــر فعلتهــم وإلصــاق دوافعهــا
ابلشــيعة ،كل هــذه القـراءة تبــن بوضــوح مــن الــذي يعمــل وفــق األجنــدات اخلارجيــة وينفــذ غايتهــم يف
		
زعزعة األمن واستقراره ممن ال دين هلم وال وطن.

املواطن رجل األمن
أمحد املغلوث:
كان األمــر انيــف رمحــه هللا يــردد دائمــا :إن املواطــن هــو رجــل األمــن األول ..واحلــق إنــه مل جيانــب
الصواب .فجميعنا رجال أمن يف وطن األمن والســام واالســتقرار.
نعــم املواطــن رجــل األمــن هــو والشــرطي .والضابــط وحــى الوزيــر .مجيعنــا مســئولون عــن أمــن هــذا
الوطــن ..ومجيعنــا مؤمنــون مبقولــة األمــر الراحــل .والــي يكررهــا اجلميــع ..فكيــف بعــد هــذا يتســلل
جملتمعنــا بعــض العناصــر احلاقــدة املشــبعة ابلكراهيــة لآلخــر .وخيــرج البعــض منهــم مــن أقبيــة خمتلفــة
ليطلــق الرصــاص هنــا .أو يفجــر قنبلــة هنــاك .هبــدف زعزعــة األمــن واالســتقرار يف وطــن شــعاره الدائــم
األمــن واألمــان واإلســام والســام.؟!
ابألمــس القريــب شــهدت االحســاء ليلــة داميــة .راح ضحيتهــا جمموعــة مــن املواطنــن املســاملني.
ملــاذا حدثــت هــذه اجلرميــة النك ـراء؟ ..وملــاذا خــرج اجملرمــون مــن أوكار الشــر والعــدوان ليجــددوا
حقدهــم .وليغتالـوا مواطنــن عـزال يف األحســاء؟! مــا هدفهــم؟ .وملــاذا فعلـوا ذلــك؟ ..ال شــك ســوف
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يكشــف لنــا رجــال األمــن كعادهتــم كل مــا يريــد معرفتــه املواطــن عــن هــذا االعتــداء الغاشــم ..لكــن
املتابــع والقــارئ ملــا حيــدث يف منطقتنــا الشــرق أوســطية .ســوف يكتشــف أن هنــاك قــوى تغــذي أوهــام
بعــض اجلماعــات والتنظيمــات وحــى عناصــر فرديــة حاقــدة .علــى الوطــن واملواطنــن وابلتــايل حتــاول
مــا اســتطاعت ان تثــر الفتنــة أو زعزعــة األمــن هنــا أو هنــاك هبــدف املســاس بوحــدة الوطــن .ومــا
حــدث يف األحســاء يشــكل ظاهــرة غــر مســبوقة يف مشــهد دمــوي لــون تربــة االرض الطيبــة بدمــاء
مواطنــن .وكعادهتــم أفصــح اجملرمــون عــن نواايهــم وعــن برانجمهــم اإلجرامــي اخلبيــث !.لقــد اســتغلوا
عاشــوراء حيــث جيتمــع إخواننــا الشــيعة ليمارس ـوا عزاءهــم يف حســينياهتم .فكانــت ضربتهــم املباغتــة
واجلبانــة .ليــس هبــدف االغتيــال فحســب وإمنــا هبــدف زرع الفتنــة وإاثرة حفيظــة أبنــاء الطائفــة الشــيعية
يف األحســاء ،لكن الشــك أن عقالء هذه الطائفة يعلمون حق العلم أبن األحســاء ..أحســاء اخلري
والطيبــة .ال تنطلــي عليهــا مثــل هــذه األفعــال اجملرمــة الــي تريــد الصيــد يف املــاء العكــر كمــا يقولــون..
لذلــك أبنــاء األحســاء مجيعــا يقفــون كالســد املنيــع أمــا كل مــا يهــدف إليــه احلاقــدون علــى أمــن
واســتقرار الوطــن بشــكل عــام واألحســاء بشــكل خــاص ..فهــم يســتنكرون وبقــوة هــذه اجلرميــة البشــعة
الــي ارتكبــت يف بلــدة الدالــوة ابألحســاء .ويتقدمــون يف ذات الوقــت ابلع ـزاء ألســر ضحــااي هــذه
اجلرميــة ويتمنــون يف ذات الوقــت الشــفاء العاجــل للمصابــن!.
االسرتاتيجية اإلرهابية
منــذ انــدالع ظاهــرة اإلرهــاب قبــل عقــود واالس ـراتيجية اإلرهابيــة واضحــة اثبتــة وتعتمــد علــى
مــن يغذيهــا ويدعمهــا مــن الداخــل واخلــارج مســتغلني أننــا كعــرب اتفقنــا علــى أن ال نتفــق! ..فالوحــدة
العربيــة مــا هــي إال كلمــات مت تســجيلها يف ســجالت اللقــاءات واملؤمت ـرات املختلفــة .وهكــذا ابتــت
أشــبه مــا تكــون ابلشــعارت الــي حنملهــا .بــل وبعضهــا ســرعان مــا يســقط يف كل اختبــار والـرأي العــريب
الواحــد كث ـرا مــا يضعــف هــذا إذا مل يكــن تفتــت واختفــى كالس ـراب .والدليــل بتنــا نســتعني بــدول
أجنبيــة لتقضــي علــى تنظيــم ..هــل هــذا معقــول ..ومــن هنــا ومــن ضعفنــا تقــوت علينــا اسـرائيل فباتــت
بــن فــرة وأخــرى تتحكــم حــى يف دخولنــا للمســجد األقصــى ..هــل هنــاك أقســى مــن هــذا ..ولــن
أزيــد.

حادثة األحساء  ..املزيد من الرتابط

أمحد املهندس:
إن احلادثــة اإلرهابيــة الــي وقعــت يف قريــة الدالــوة مبحافظــة األحســاء ،هــي حماولــة دنيئــة إلاثرة
الفتنــة والنيــل مــن وحــدة هــذا الوطــن وأمنــه ،لذلــك عانــت اململكــة مــن كثــر مــن األحــداث اإلرهابيــة
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وزرع الفتنــة ،لكــن التالحــم بــن أفـراد الشــعب والقيــادة يعطــي دائمـاً منوذجـاً رائعـاً لنبــذ الفتنــة ودحــر
خمططــات األعــداء مــن داخــل اململكــة وخارجهــا.
إن هــذا التكاتــف والتالحــم نتــاج ملــا غرســه امللــك عبدالعزيــز  -طيــب هللا ثـراه  -ابلعــدل واحملبــة
وبعــدم التفريــق بــن طائفــة وأخــرى ،وقــد دعــم ذلــك ومشــى علــى خطــاه أبنــاؤه مــن بعــده ،كمــا أن
خــادم احلرمــن الشـريفني امللــك عبــدهللا بــن عبدالعزيــز  -حفظــه هللا  -رســخ قيــم التعايــش بــن أفـراد
الشــعب ،وقــام بتفعيــل احلـوار الوطــي لنبــذ العنــف واإلرهــاب وترســيخ اللحمــة الوطنيــة.
إن حادثة األحساء اإلرهابية تشري إىل أن املواطن هو رجل األمن األول ،كما قال األمري انيف
بــن عبدالعزيــز  -رمحــه هللا  -ولذلــك فقــد وقــف املواطــن مــع رجــال األمــن للتبليــغ عــن اإلرهابيــن ،كمــا
إن الوعــي األمــي لــدى املواطنــن ،وجناحــات األمــن الداخلــي أســهما يف احلــد مــن اإلرهــاب ،وأظهـرا
أن الــوالء دائمــا للديــن ولــويل األمــر وللوطــن ،وأن الوحــدة الوطنيــة ال ميكــن اخرتاقهــا ،وأن الوطــن كمــا
يقول خادم احلرمني الشـريفني «للجميع» وأن اجلميع للوطن.
إن حادثــة األحســاء املؤملــة ومــا قبلهــا مــن أعمــال إرهابيــة مل تــؤد إال إىل مزيــد مــن الرتابــط
والتماســك والثقــة ابهلل أوالً ،مث بــوالة أمـران ورجــال أمننــا البواســل ،مــن أجــل املزيــد مــن دعــم االســتقرار
يف بــادان ،والوقــوف صفـاً متماســكاً ضــد كل مــن حيــاول زعزعــة األمــن واالســتقرار لوطننــا احلبيــب،
وهلــذا الشــعب الــويف الــذي يقــف خلــف قيادتــه ،وحيافــظ علــى أمنــه ومكتســباته وازدهــاره.
إن مســرة البناء والتنمية يف بالدان ال تســر إال بوجود الرتابط واللحمة الوطنية ،وترســيخها بني
شــعبنا وقيادتنــا ،لتحقيــق مصلحــة النمــاء للجميــع

الدالوة  ..36لحظة تاريخية
أمحد اهلالل:
أرادت يــد الغــدر واإلرهــاب أن جتعــل مــن قريــة وادعــة ومســاملة يقطنهــا مواطنــون ،بــؤرة مــن بــؤر
الفتنــة والظــام ،وألهنــا  -تلــك اليــد  -يــد قاصــرة وظالميــة ،وال حتمــل وعيــا ونظــرة للمســتقبل واحليــاة،
بــل ال تــرى قيمــة لإلنســان أاي كان انتمــاؤه ولونــه وجنســه ،وال تعــرف إال لغــة الــدم ومفــردات اإلجـرام،
أرادهتــا ظالمــا ،ولكــن الدالــوة أبــت بــروح أهلهــا وانتمائهــا للوطــن  -كل الوطــن  -بــكل أطيافــه
ومكوانتــه ،إال أن جتعــل منهــا شــعلة نــور ،ووالدة جديــدة ،وإرادة حيــاة تطــل مــن بوابــة الوطــن ،بــل
قــد ال أكــون مبالغــا إذا وصفتهــا أبهنــا حلظــة اترخييــة أكــدت حلمــة الوطــن بــكل مكوانتــه ،يف مشــهد
ال أظنــه ســيمحى مــن ذاكــرة الوطــن ،فمــن حضــر مشــهد التشــييع اجلمعــة املاضيــة وشــاهد مكــوانت
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الوطــن ،بــكل أطيافــه ومذاهبــه ومرجعياتــه تتأكــد لــه هــذه اللحظــة التارخييــة بصــورة عفويــة وداللــة
عميقــة ،جعلتنــا نعيــش أمــا وطنيــا حقيقيــا وابمتيــاز ،بــل كمــا يقــال «كشــمس يف رابعــة النهــار» مل
حتجبهــا غرابيــل الظــام.
فأكثــر مــن  250ألفــا بشــهادة اللجنــة املنظمــة ملراســم التشــييع وحبســبة رايضيــة دقيقــة ،كمــا
وصفتها اللجنة املشــرفة على مراســم التشــييع والعزاء ،كان عدد املشــاركني من أبناء الوطن يف تشــييع
الضحــااي ،سـواء كانـوا مــن قريــة اإلرادة واحليــاة «الدالــوة» ،أو مــن رجــال الواجــب مــن األمــن الذيــن
وهبـوا حياهتــم يف ســبيل أمــن هــذا الوطــن ،وقدمـوا تضحيــات أكــدت علــى عمــق هــذه الوحــدة ،ومــدى
مــا هلــا مــن صــدى يــردد ابتســاع مســاحة الوطــن ،فاجلميــع كان ـوا يــرددون أنشــودة الوطــن وبصــوت
واحــد حيــث ال يعلــو إال صــوت الوطــن.
فشــكرا لــوزارة الداخليــة ممثلــة بســمو األمــر حممــد بــن انيــف بــن عبدالعزيــز علــى مــا بذلــوه مــن
جهــد عظيــم يف القبــض علــى اإلرهابيــن ويف وقــت قياســي أثلــج الصــدور ،وشــكرا لــكل مكــوانت
اجملتمــع ،فهــم مــن آمن ـوا أبن الوطــن واحــد ال جيزئــه تنــوع مذاهبــه ،بــل يف تعــدد مكوانتــه إث ـراء وقــوة
وعــزة هلــذا الوطــن ،شــكرا ألهنــم فوتـوا الفرصــة علــى مــن يصطــادون يف املــاء العكــر ،وتومهـوا أهنــا جاءهتــم
رمبــا علــى طبــق مــن ذهــب ليفاجــؤوا ،بــل يصدمـوا بوعــي إنســان هــذا اجملتمــع ،ومــن هنــا يف رأيــي ومــن
هــذه اللحظــة التارخييــة اجلامعــة لــروح الوطنيــة ،جيــب أن نتعامــل ووفــق معطياهتــا علــى أهنــا نقطــة حتــول
حنــو بنــاء لغــة ح ـوار مفرداهتــا تصــب يف صــاحل الوطــن ،ومؤكــدة علــى أن املســاس أو اللعــب أبمــن
هــذا الوطــن أبي لغــة كانــت ومــن أي جهــة مرفــوض ،فنحــن ال ننســى أبن مــن قام ـوا هبــذه اجلرميــة
اإلرهابيــة لألســف الشــديد مــن الذيــن غــرر هبــم ،ومحل ـوا الســاح عليــه ،فبــدل أن حيمل ـوا الســاح
علــى أعــداء الوطــن ،وجدانهــم لألســف الشــديد حيملونــه علــى أبنــاء جلدهتــم وشــركائهم يف الوطــن،
فســاح الظــام ال يفــرق بــن أحــد ،ال يفــرق بــن مذهــب وآخــر ،وال بــن منطقــة وأخــرى ،وال أظــن
أن هنــاك قامســا مشــركا بينــه وبــن أي مواطــن شـريف ،فهــو ال يشــبه إال نفســه الظالميــة البعيــدة عــن
روح اإلنســان  -كل اإلنســان  -أاي كان انتمــاؤه أو مرجعيتــه.
إن هذه اللحظة التارخيية جيب أن جتعلنا أكثر قوة ووعيا وإمياان أبننا شــعب ووطن مســتهدف،
ولكــي حنــارب ونقــف يف وجــه مــن يســتهدفون الوطــن ممــن حيملــون هــذا الفكــر املظلــم ،علينــا أن نؤكــد
علــى لغــة احلـوار ومفهــوم املواطنــة الذيــن يســعان اجلميــع ،فــا لغــة إال لغــة الوطــن اجلامعــة لنــا مجيعــا،
والــدرع الــذي يقــي شــبابنا ممــن اجنرف ـوا وراء دعــاوى ظالميــة وأفــكار ضالــة بعيــدة عــن روح اإلســام
وفطرته.
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جرمية األحساء ..وحدت أرجاء الوطن
أمحد علي الشمر:
يف مشــهد اترخيــي فريــد واندر ..جــاء حــدث جرميــة األحســاء الــي إرتكبتهــا تلــك العصابــة
الباغيــة ،وأدت ملقتــل عــدد مــن املواطنــن األب ـرايء بقريــة الدالــوه ابألحســاء ..الذيــن حنتســبهم عنــد
هللا مــن الشــهداء األب ـرار ..جــاء حــدث هــذه اجلرميــة ليثبــت لــكل احلاقديــن واملوتوريــن الطائفيــن،
مايتمتــع بــه أبنــاء هــذا الوطــن العزيــز مــن أصالــة وقــوة ومنعــه ،ىف عمــق ومتانــة وحدتــه وعالقتــه وحلمتــة
الوطنيــة ،الــي جتمعــه وتربطــه مبختلــف مكوانتــه ونســيجه التنوعــي ..اإلجتماعــي واملناطقــي والقبلــي
والطائفــي منــذ األزل اترخيــا وحاضـرا ،بعيــدا عــن تلــك األصـوات النكــرة الــى مل ترعــوي ومل تتعــظ مــن
دروس اآلخريــن.
أقــول جــاء هــذا احلــدث املأســاوي ليؤكــد لنــا مجيعــا قيــادة وشــعبا ،اجتماعنــا علــى قلــب رجــل
واحــد يف التصــدي للعدواملشــرك ،الــذى يريــد النيــل مــن هــذا الوطــن وأبنائــه وزعزعــة إســتقراره وختريــب
مكتســباته ومنجزاتــه ،وبــث مســوم ونزعــات التفــرق وإاثرة الفــن الطائفيــة بــن خمتلــف فئاتــه ومكوانتــه،
وقد جتسد ذلك ىف التعاضد والتالحم واحلشد اجلماهريي الكبريالذى شارك ىف التشييع ،وأظهرعمق
هــذا الرتابــط والتالحــم بــن خمتلــف مكوانتــه.
وإننــا ىف الوقــت الــذى نتقــدم فيــه ابلتعزيــة ..وببالــغ األســى واألســف لــذوي وأهــايل املغدوريــن
املفجوعــن هبــذا املصــاب اجللــل ،لندعــو هللا العلــي القديــر أبن يلهمهــم الصربوالســلوان ،وأن يتغمــد
شــهدائهم بشــآبيب رمحتــه ورضوانــه ويســكنهم فســيح جنانــه.
كمــا ال يفوتنــا ىف الوقــت ذاتــه أبن ننهــوه ابجلهــود الكبــرة املبذولــة مــن قبــل املســؤولني يف الدولــة،
ممثلــة بــوزارة الداخليــة ورجــال األمــن البواســل ،الذيــن أبلـوا بــاءً حســنا حبيــث متكنـوا مــن حماصــرة اجلنــاة
واحتـواء أركان اجلرميــة اإلرهابيــة ..وإلقــاء القبــض علــى جمموعــة مــن منفذيهــا ومالحقــة الفاريــن منهــم،
وذلــك ىف فــرة قياســية انفــذة وحامســة أحاطــت جبميــع أركان هــذا العمــل اإلرهــايب ..وحنمــد هللا تعــاىل
ىف هــذا الصــدد أبن اجلرميــة مل تســجل ضــد جمهــول ..كمــا حيــدث ىف كثــر مــن الــدول ،وهــي ال شــك
خطــوة رائعــة وجبــارة ومتقدمــة ،نقــدم ألصحاهبــا وســام الشــرف والتقديــر واإلجــال ،والــي يســجلها
أبنــاء الوطــن مجيعــا ..للقـوات األمنيــة تقديـرا وعرفــاان هبــذا اإلجنــاز يف ســبيل وطنهــم ومواطنيهــم ،والــي
ال يســعنا مــن خالهلــا أيضــا إﻻ أن هننــئ أهــايل املغدوريــن وأبنــاء هــذا الوطــن الغــايل ..ومجيــع مــن ســاهم
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وشــارك ىف حتقيــق هــذا اإلجنــاز الرائــع والسـريع واحلاســم ،والــذي كان لــه كبــر األثــر يف نفــوس وقلــوب
اجلميــع ،خاصــة الحتـواء تداعيــات اجلرميــة ،وإشــاعة عوامــل اإلطمئنــان واهلــدوء واســتتباب األمــن ىف
ربــوع أرجــاء الوطــن.
وأعتقــد أخ ـرا ..أنــه رغــم هــذه اإلجيابيــات الــي بــرزت خــال هــذا احلــدث اإلرهــايب ،علينــا
مواصلــة العمــل وبــذل اجلهــد للتصــدي جلميــع األعمــال واملمارســات اخلارجــة عــن القانــون ،وضــروة
اليقظــة واحلــذر الختــاذ كافــة التدابــر واإلحتياطــات اإلســتباقية األمنيــة الالزمــة ،يف كافــة مرافقنــا العامــة
واخلاصــة ،وتزويدهــا ابلعناصــر والوســائل الرقابيــة البشـرية والفنيــة منهــا ،ويف خمتلــف الظــروف واألوقــات
لتحقيــق املزيــد مــن اإلهتمــام بقضــاايان األمنيــة.
ويف اجملــال العــام علينــا تكريــس مزيــد مــن اجلهــود ،حملاربــة التطــرف والنهــج التكفــري ونبــذ العنــف
وإاثرة القالقــل والنزعــات الطائفيــة بــن خمتلــف شـرائح وأطيــاف اجملتمــع ،كمــا أنــه علــى اجلهــات املعنيــة
ابلرقابــة اإلعالميــة ضــرورة تكثيــف رقابتهــا علــى املنابــر اإلعالميــة مبختلــف وســائلها ،وخاصــة عــر ســن
القوانــن اإللزاميــة والتغرمييــة ،ملعاقبــة املخالفــن ومنــع املتطرفــن عــن قيامهــم أبعمــال التعبئــة والشــحن
املذهــي والطائفــي ..والــي هــي الريــب مــن أهــم املســوغات البــارزة ىف صناعــة وإنتــاج هــذه األحــداث
الداميــة الــي تشــهدها منطقتتــا العربيــة.

النخب السعودية ..يف بناء الدولة املستقرة
أمحد منصور اخلرمدي:
إن الســلم األهلــي واالجتماعــي يف حتقيــق العدالــة الشــاملة ابلعيــش الرغيــد ويف إطــار حيــاة كرميــة
وســعيدة ينعــم فيهــا اجلميــع ابألمــن واالســتقرار والطمأنينــة ،والــذي يســعى إىل ترســيخ بنــوده ومشوليــة
تطبيقــه والعمــل بــه ،مجيــع النخــب الســعودية مــن رجــال العلــم واملثقفــن ورجــال الساســة والفكــر ،قــد
أصبــح يف الوقــت الراهــن أكثــر إحلــاح ومطلــب الــكل ،عــدا الشـواذ القلــة مــن ذوي األنفــس املريضــة
واملغرضــة والــي ال تريــد لإلســام وهلــذه األمــة خـرا ،وهــذا الســلم األهلــي واالجتماعــي هــو مــن أهــم
الركائــز الــي عليهــا يعتمــد بنــاء الدولــة وتوفــر املنــاخ الوطــي اهلــادئ واملناســب للمجتمــع بوجــه عــام.
فاجملتمعــات واحلكومــات األكثــر حتض ـرا يف العــامل ،هلــا أدوارا ابرزة وصلبــة يف توطيــد مفهــوم
هــذا الســلم ودعــم بنــود العمــل بــه وتطويــره ملــا هــو أفضــل ،وذلــك مــن خــال خلــق الــروح االجيابيــة
واالرتقــاء النافــع مببــادئ احل ـوار املتقــدم والنقــاش العلمــي اهلــادف ،وابملشــاركة الشــعبية واألهليــة عــر
إقامــة النــدوات احلواريــة املفتوحــة ومــن خــال وســائل األعــام الراشــدة واحلكيمــة واملتنوعــة ،مبــا فيهــا
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املؤسســات الواســعة للدولــة كآل فيمــا خيصهــا ويعنيهــا.
تلــك الركائــز األساســية واملهمــة مــن الســلم األهلــي واالجتماعــي يف حيــاة الفــرد واجملتمــع ،تنــدرج
يف نزاهــة التعريــف الصحيــح هلــذه القيــم ،مبــا تقــع عليــه املســؤولية علــى اجلميــع يف مكافحــة الفقــر
والبطالــة واجلهــل ومنــع كل أشــكال التمييــز واإلقصــاء والتهميــش بــن البشــر والعمــل علــى جتــاوز كل
مــا هــو مــوروث مــن املاضــي الســليب منــه واهلــش ،واســتبداله بــروح التعــاون والتســامح واحملبــة.
وحيث أتيت ســيادة القانون يف الدولة ،وهو الينبوع األول واألســاس الذي يرتكز عليه عالمات
التفاهــم واالح ـرام املتبــادل والقيــم النبيلــة يف بنــاء اجملتمعــات الوطنيــة املتحضــرة ،ومبــا يكفــل تلــك
اخلصوصيــات املتوافقــة للســلم واألمــن وابلتثقيــف والتوعيــة املســتمرة واهلادفــة ،الــي حتفــز العقــول
البشـرية على التفكري الســليم ومبوضوعية وواقعية ابلغة التأثري من أجل خدمة وطنهم ومســتقبلهم إىل
مــا هــو أعمــق وأفضــل ويف ظــل مـزااي وبـوادر وطنيــة قيمــة وســديدة تكفــل احليــاة الســعيدة املتكاملــة،
وعلى تعزيز وتنمية اجملتمع بتعدد انتماءاته وتنوعه ومهما كان االختالف أحياان ،وبنشــر أخالقيات
التماســك االجتماعــي واألهلــي وترســيخ العدالــة الدينيــة واإلنســانية والسياســية واالقتصاديــة وكذلــك
الفكريــة للجميــع والــي مــن شــأهنا أن تعكــس الصــورة املشــرقة واملشــرفة ملســرة وبنــاء هــذا الوطــن
العظيــم وهــذا الشــعب الكبــر بتارخيــه اجمليــد ،وبســن قانــون صلــب وقــوي وهــو األهــم يف هــذه املرحلــة
احلساســة ،يركــز علــى جتــرمي كل مــا مــن شــأنه يثــر الطائفيــة ويدعــو للفرقــة والتمييــز والكراهيــة وإقصــاء
األخــر ،وســن العقــاب الـرادع واملـؤمل جــدا ،لــكل مــن يتجـرأ ولــو ابإلشــارة إىل تفتيــت الوحــدة واللحمــة
الوطنيــة بــن أبنــاء الشــعب الواحــد املســامل.

سوسة الطائفية ونخلة الوطن

إدريس الدريس:
اي سبحان هللا ،فرغم كل احلزن وكل احلنق وكل الدموع اليت سكبت على ضحااي جرمية الدالوة
يف األحســاء لكــن املؤمــن تعــود أن حيمــد هللا يف املنشــط واملكــره ،ويعلــم أن كل سـواد يعقبــه بيــاض،
وكل ليــل يتلــوه هنــار ،ورب ضــارة انفعــة ..وهكــذا.
لقــد أظهــرت هــذه احلادثــة الشــنيعة مــدى التالحــم الشــعيب بــن أهــل هــذه البــاد ،واتضــح
ذلــك مــن خــال احلجــم الكمــي والنوعــي لالســتنكار والتنديــد الــذي تشــارك فيــه علمــاء هــذه البــاد
ومفكروهــا وخنبهــم الثقافيــة والشــعبية علــى حنــو ال أذكــر لــه مثي ـاً مقــاراب ،إال عنــد تالحــم املواطنــن
مــع الدولــة خــال غــزو الع ـراق للكويــت يف مواجهــة فتنــة انقســام العــرب يف ذلــك الوقــت ،حــن
وقفــت بعــض الــدول العربيــة مؤيــدة أو صامتــة حيــال هــذا الغــزو اهلمجــي ليكــون غــزو العـراق للكويــت
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اســتفتاء شــعبيا واقرتاعــا عفــواي علــى الــوالء هلــذا الوطــن ،ولعــل حادثــة دالــوة األحســاء تدفعنــا لتعزيــز
اللحمــة الوطنيــة مــن خــال التداعــي جبميــع أطيافنــا الشــعبية لنبــذ أســباب الفرقــة ،وذلــك مــن خــال
وضــع التشـريعات واألنظمــة الــي جتــرم الفرقــة أو التنابــز ابلطائفيــة أو العرقيــة أو القبليــة أو املناطقيــة،
والســعي حثيثــا حنــو تصفيــة كل املنابــر الرمسيــة وغــر الرمسيــة ،والــي يقــع حتــت لوائهــا مســؤولية مراقبــة
خطــب وخطبــاء اجلمعــة ،حبيــث يتــم حتاشــي اخلــوض يف أي موضــوع ميكــن لــه أن يتســبب يف إاثرة
الفتنــة الطائفيــة ،متكلــن يف ذلــك علــى أن أي أحــد لــن يكــون مبقــدوره تغيــر اآلخريــن مثلمــا يعجــز
اآلخــرون عــن تغيــره تبعـاً لقناعــات النشــوء والرتبيــة ،وسيســري لــزوم املراقبــة علــى القنـوات التلفزيونيــة
الــي أســهمت  -بــا شــك  -يف صعــود املــد الطائفــي وتفشــي الــكالم يف هــذه الفروقــات املذهبيــة يف
اجملالــس العامــة والشــعبية ،حبيــث صــارت مــن املواضيــع الــي يســتغرقها كالم الصوالــن وملتقيــات النــاس
الذيــن صــارت حتاصرهــم هــذه القنـوات الطائفيــة يف كل اجتــاه علــى حنــو يكــرس الفرقــة ويســتدعي كل
طائفــة ضــد األخــرى ،ومــن هنــا تقــع املســؤولية علــى الدولــة يف حماصــرة هــذه القنـوات والســعي  -مــا
أمكــن  -ملنعهــا وحترميهــا كمــا هــي تفعــل جتــاه قنـوات التفســخ األخالقــي ،وال بــد مــن معاقبــة كل مــن
تســول لــه نفســه استســهال تكفــر اآلخريــن واهتــام املختلفــن يف املذهــب وختوينهــم يف االنتمــاء ويف
العقيــدة ،واحلــرص علــى وضــع اخلطــط الــي تكفــل للجميــع يف هــذا الوطــن العيــش بصفــاء وســام ال
تشــوبه ملـزات طائفيــة أو تنابـزات مذهبيــة أو معايـرات قبليــة أو اســتهزاء مناطقــي.
وعلــى الدولــة مــن اآلن ســن القوانــن الــي تعاقــب كل الطائفيــن يف كل االجتاهــات ،وعــدم
التســامح أو التهــاون أو احملســوبية يف التطبيــق؛ حبيــث يكــون الوطــن ومصاحلــه املظلــة الــي ينعــم حتــت
ظلهــا كل أبنــاء هــذه البــاد بكافــة اختالفاهتــم ومشــارهبم وطوائفهــم.
كمــا جيــب تنقيــة املناهــج وتنظيــف عقــول املعلمــن مــن هــذه االحنرافــات ،ولــن يتــم ذلــك إال
مــن خــال إقامــة دورات تدريبيــة توعويــة لتبيــان املخاطــر وإلقــاء الضــوء علــى العقــوابت الــي جيــب
أن تطــال كل مــن يغــرس هــذه الفتنــة يف نفــوس الناشــئة ،ومعلــوم أن الســعي يف هــذا املســار الوطــي
يقتضــي املنــع التــام لطــرح أي نــوع مــن األســئلة علــى برامــج الفتــاوى الــي تتعمــد إاثرة هــذه الفتنــة مــن
خــال بعــض األســئلة الــي حتمــل رائحــة طائفيــة وحماولــة إلباســها حكمــا دينيــا عــر اســتفتاء بعــض
العلمــاء واملشــايخ.
إن مــن مقتضيــات العــدل واملســاواة بــن املواطنــن أن يتــم التعايــش علــى حــد سـواء بــن اجلميــع
بعيــدا عــن العنصريــة واملذهبيــة واملناطقيــة والقبليــة ،والــي تشــكل قنابــل موقوتــة هتــدد الوحــدة الوطنيــة
الــي ترعــى اجلميــع حتــت مســاء هــذه البــاد بــا تفرقــة أو تغيــر .وأال نســمح أبي حــال مــن األحـوال
لسوســة الطائفيــة بــكل أشــكاهلا أن تنخــر جــذور خنلتنــا الســامقة يف هــذا الوطــن الــذي ننعــم فيــه وهلل
احلمــد ابألمــن والرخــاء والتعايــش حتــت ظــل الشـريعة احملمديــة.
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رسائل جرمية الغدر يف األحساء
أمساء احملمد:
جرميــة الغــدر يف األحســاء أبــرزت عبقريــة الصــر ،وإجيابيــة اجملتمــع ،وهنــا البــد مــن تراكميــة
األصــداء والبنــاء علــى هــذه التجربــة يف مرحلــة مــا بعــد احلــدث .رســائل مهمــة جيــب أن تصــل وتســتقر
يف مكاهنــا.
إىل العلمــاء والنشــطاء والنخــب :احلقــوق واملطالبــات ومــن يراهــا البعــض مظلوميــات هــي مرتبطــة
جبوانــب تنمويــة بريوقراطيــة وليســت مجيعهــا مرتبطــة ابلفســاد أو التمييــز ،هــي مشــركات ”بســلبياهتا
وإجيابياهتــا“ تتوفــر يف طــول البــاد وعرضهــا ،وال جيــب الســماح بتناوهلــا مبــا يؤجــج الصراعــات
واخلطــاب الديــي وغــره مــن خطــاابت تطالــب ابلناقــص وهــذا حــق .عليكــم واجــب ذكــر املتوافــر مــن
إجنــازات وهــذا حــق الوطــن ،وكل جرميــة ضغينــة وكراهيــة حتــدث لكــم دور فيهــا ابلصمــت عــن قــول
احلــق كمــن لــه دور يف التأجيــج ،لدينــا إجنــازات ومقومــات ومنهــا األجهــزة األمنيــة الــي نتباهــى هبــا
وتســتحق املتالمحــن وطنيــا ،وجيــب أن يتحلــي اجلميــع ابلشــجاعة إلعــان نفــس املوقــف ،وعلــى نفــس
اإليقــاع الوطــي عندمــا تُســتهدف أقســام الشــرطة ورجــال األمــن واألب ـرايء يف أي حمافظــة أو مدينــة.
للمســؤولني :وجــود حــي للشــهداء يف الـرايض ترصــع أمســاء الشــهداء األطهــار طرقاتــه ال يكفــي،
آن أوان وجــود أحيــاء للشــهداء علــى امتــداد الوطــن لتوضــع أمساؤهــم ليــس يف مــكان استشــهادهم،
بــل يف أحيــاء مجيــع املــدن واحملافظــات حــى ال تبتلــع الذاكــرة هــذه األحــداث .الشــهداء أوىل بتخليــد
ذكراهــم ممــن ال نعرفهــم وال نعلــم ملــاذا تســمى الالفتــات أبمسائهــم!..
إىل األعــداء ،الذيــن رفع ـوا رمــز الفتنــة األصفــر حــى مت جترميــه ،وأثنــاء حــرق اجلماعــة اإلرهابيــة
كنائــس مصــر كانـوا يهللــون ويشــجعون ذلــك اإلجـرام الطائفــي ،ويتحدثــون اليــوم عــن تعايــش أبنــاء
الوطــن!
األحســاء ..ابيــع أهلهــا موحــد هــذه البــاد  -طيــب هللا ث ـراه وثــرى مــن مــات منهــم  -ووعــى
بقيمتهــا اجلميــع قبــل توحيــد الســعودية ،ومــن تواطــأ عليهــا ووضــع يــده بيــد اإلرهــاب العاملــي العابــر
للحــدود ليضــرب منطقتنــا هــو آخــر مــن يتكلــم عــن االصطيــاد يف املســتنقع الطائفــي ،وقــد وصلكــم
الــرد بصفعــة الوحــدة الوطنيــة املدويــة.
إىل الشــعب ال تعرتف ـوا بشــيوخ الفتنــة أينمــا كان ـوا حــى لــو كان هلــم دور يومــا مــا يف منابــر املســاجد

130

واجلوامــع واحلســينيات ووســائل ووســائط التقنيــة واإلعــام ،وليذكــر الســعوديون بطوائفهــم ومذاهبهــم
أن شــرفهم مــن شــرف قبلــة املســلمني وأن خيــار االفـراق والتحــزب واالحـراب ليــس واردا ،فــا جمــال
لتبــي أو اســتلهام أو حــى متــي جتــارب اآلخريــن ”املعلبــة“ واســتريادها.
اخلالصــة :ال تكونـوا مطــااي ملــن يــرى يف وطنكــم وأرواحكــم وســيلة لتحقيــق غاايتــه ،مــن ال تعلمــه
أحــداث الوطــن العــريب املؤســفة لــن تؤثــر فيــه حادثــة إرهابيــة ،فتيقظـوا ال حيــاد مــع الوطــن ،مــن ليــس
معــه ،اختــار أن يكــون ضــده.

تايم الين لألسوياء فقط
أجمد املنيف:
مــن املهــم جــداً ،وقبــل أي نقــاش عــن «حادثــة األحســاء»؛ جيــب أن يعــرف اجلميــع أن الوطــن
أكــر مــن كل األشــياء ،وأعلــى مــن كل املزايــدات ،وال هويــة  -مهمــا كانــت  -ميكــن تقدميهــا فــوق
مفهــوم الدولــة ،وهــذه أمــور ال ميكــن اجلــدال فيهــا ،أو طرحهــا يف ســوق التأويــات والتفسـرات ،ومــن
هنــا جيــب أن تكــون نقطــة «االتفــاق» دائمـاً.
اجلميــل ،أنــه وبرغــم كل األمل الــذي ســكن كل األســوايء جتــاه مــا حــدث يف األحســاء ،إال أن
ردات الفعــل «الوطنيــة» كانــت مبثابــة الــرد الصــادم لــكل احلاضنــن لإلرهــاب والتطــرف ،مبختلــف
أدوارهــم و«تعاطفاهتــم» ،وبقــدر كل مــا يرمســون لــه مــن أحــام يف تقســيم الصــف الوطــي؛ بقــدر مــا
كان احلــب يف تنـ ٍـام ينبــت يف مســاحاته ،وهــذا  -ابملناســبة  -ليــس حديثـاً منمقـاً ننســجه مــن أجــل
الكتابــة وحســب ،بــل شــعور وحقيقــة عاشــها اجلميــع ،سـواء علــى أرض الواقــع ،عــر املسـرات الكبــرة
يف شـوارع األحســاء ،أو يف أزقــة االفـراض عــر «الشــبكات االجتماعيــة» ،وملــن مل يشــهد ذلــك؛ ف
«البحــث» خــر برهــان لــه ،وذاكــرة «جوجــل» ال تشــيخ!
صــار ضــرورايً أن ننتقــل ابلفكــرة مــن معايشــة احلاضــر للتفكــر ابملســتقبل ،واالســتفادة ممــا حــدث
لتــايف مــا «قــد» حيــدث ،ومغــادرة أرض «ردات الفعــل» إىل فضــاء «مبــادرات االســتباق» ،وهــذا
يتــم  -كمــا أعتقــد  -عــر عــدة نقــاط:
أوال :جربنا وألكثر من عقد ما يدعى ب «احلوار» ،لكننا غبنا عن ما يعرف ب «التعايش»،
وحماولــة االنصهــار معـاً حتــت مظلــة جامعــة ،وهويــة شــاملة تســمى «الوطــن» ،تســتوعب كل املذاهــب
والثقافــات ،وشــى ألـوان االختــاف والتبايــن ،وهــذا يوجــب االلتفــات لذلــك ،ومنحــه نفــس درجــات
االهتمــام ابحلـوار ،وال ضــر لــو كانــت أكثــر مــن ذلــك.
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اثنيــا :وكمــا أنــه مت القبــض علــى إرهابيــي حادثــة األحســاء ،جيــب أال نغفــل  -ورغــم أمهيــة ذلــك
 أن احملرضــن الذيــن دفع ـوا هبــم؛ هــم  -أيض ـاً  -ال يقلــون أمهيــة عــن منفــذي تلــك اجلرميــة وذلــكابملالحقــة والقبــض واحملاســبة ،وحماولــة شــل كل حتركاهتــم عــر مجيــع املنابــر ،س ـواء التقليديــة منهــا أو
احلديثــة ،والتخلــص مــن خطــاب الكراهيــة الــذي ينشــرونه ،فمعظــم أصحابــه معروفــون ويتحدثــون
ابلعلــن ،وبشــكل فــج ،ويف حتـ ٍـد واضــح لــكل شــيء مبــا فيهــا األنظمــة ،والوطــن قبــل ذلــك.
اثلثــا :جيــب ســن أنظمــة واضحــة ومباشــرة «جتــرم» الكراهيــة والعنصريــة ،أو مــا قــد يــؤدي لذلــك،
تعمل على تقويض كل ما ميكن أن يفضي للتطرف أو التشــدد ،وليس ذلك وحســب؛ بل املفرتض
أن تســن أنظمــة صارمــة آلليــات املتابعــة ،وذلــك مــن أجــل ضمــان التطبيــق ،ومراجعــة األنظمــة بشــكل
دوري مقارنة ابملنجز ،ولضمان مواكبتها للمســتجدات.
أخ ـراً ..وبعيــداً عــن كل التنظيمــات املؤسســية احلكوميــة أعــاه؛ والــي أرى أبهنــا ســتحاصر
التطــرف فيمــا لــو متــت ،إال أنــي أؤمــن متام ـاً أننــا ،كمواطنــن أوالً وكبشــر قبلهــا ،لدينــا كل احللــول
لتجــاوز هــذا ،إذا مــا اســتوعبنا أبعــاد هــذه األعمــال ،ومــا ميكــن أن تكــون عليــه ..فقــط كونـوا مبواجهــة
«الوعــي» واحتكم ـوا .والســام.

معا ضد الدم والظالم

أمل الطعيمي:
جرحــت األحســاء ابألمــس ،ســالت فيهــا دمــاء األب ـرايء ،وهــي الــي تضــم بــن خنيلهــا أكثــر
ســكان البــاد مســاملة وطيبــة .وأكثرهــم زه ـواً ابحليــاة وصناعتهــا مــا بــن جبــل اثبــت وخنلــة معطــاء
متتــد فيهــا ســهول احلــب والتعايــش .جرحــت وهــي الــي مل يهتــز أبناؤهــا يوم ـاً لنعيــق الغ ـرابن الذيــن
جياهــرون ابلفتنــة ،وال التفتـوا خلفافيــش الظــام املتعطشــن للدمــاء؛ وهلــذا اهتــزت جلرحهــا ابألمــس كل
القلــوب داخلهــا وخارجهــا ســنتها وشــيعتها .فكلنــا مــدرك أبن اجلــرم أايًكان مرتكبــه فهدفــه أن يقحــم
الشــر والظــام والدمــاء إىل داران ،هدفــه هــذا الوطــن العصــي الــذي احتــار رعــاة الظــام مــن أي منفــذ
يتســللون إليــه .رعــاة ال يســرهم مــا يرونــه مــن تكاتــف الشــرفاء مــن أبنــاء الوطــن ضدهــم حــن حياربــون
أفكارهــم الســوداء وشــهيتهم الدمويــة .ليــس يف جرميــة األحســاء وحدهــا ولكــن مــن قبلهــا بكثــر حــن
بــدأت أوىل حماوالهتــم اإلرهابيــة الفاشــلة الــي راح ضحيتهــا األبـرايء وبقــي الوطــن مرفــوع الـرأس يتعامــل
مــع الدمويــن يف النــور الــذي أعمــى عيوهنــم وزادهــم غـاً عليــه وعلــى أبنائــه .ومــا حــدث يف األحســاء
مــا هــو إال حماولــة أخــرى تصــدى هلــا النــاس بقلوهبــم واقالمهــم قبــل أن يظهــر أي بيــان رمســي للدولــة
ليعلن ـوا احلــب والتكاتــف وحيــذروا مــن شــر األش ـرار .إن ثقتنــا ابج ـراءات وزارة الداخليــة قويــة وثقتنــا
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حبكمتهــا أقــوى ومــع هــذا راحــت قلــوب اجلميــع تســارع المتشــاق احملبــة قبــل أن تــرد دمــاء القتلــى.
لقــد ضجــت مواقــع التواصــل االجتماعــي ابلرفــض واحلــث علــى قطــع رأس الفتنــة الــي أراد هلــا
رعــاة الظــام أن تطــل علينــا بوجههــا القبيــح .فالــكل حيــذر والــكل يدعــو للعقــل والــكل يســتبدل رائحــة
الكــره ابحلــب .احلــب الــذي ال تعــرف األحســاء سـواه .احلــب الــذي عقــد علــى جــذوع خنيلهــا وتقامســه
املواطنــون يف كل أرجــاء البــاد فقــد كانــت األحســاء وســتظل واحــة الوطــن الوادعــة الــي حتصنــت
ابحلــب واخلــر.
ليلــة اجلرميــة كانــت العقــول الواعيــة حتــذر بعضهــا بعض ـاً مــن احلســاابت االلكرتونيــة الــي كانــت
وال زالــت حتــاول ابســتماتة حاقــدة أن توقــد انر الفتنــة ،الــي تصطــدم يف كل مــرة ابلوعــي ضــد الظــام
وابحلــب ضــد احلقــد األســود ،الــذي أفــرز للمجتمــع أانســا ال ديــن هلــم وال مذهــب تتالعــب هبــم
أه ـواء داخليــة وخارجيــة .وأرى أن حماربــة تلــك احلســاابت الدمويــة حيــب أال يقــل أمهيــة عــن حماربــة
مــن يرفعــون الســاح ،فهــذا يطلــق الرصــاص الــذي يقتــل األجســاد وذاك يطلــق الرصــاص الــذي يشــوه
العقــول ويشــتت أفــكار الضعفــاء ،الذيــن ال ميلكــون محايــة أنفســهم لقصــور يف فهــم وســرعة انطــاء
احليلــة عليهــم؛ حيلــة أولئــك الذيــن اســترتوا ابســم الديــن وهــم أبعــد النــاس عنــه ،فــكل الفئــات القاتلــة
ومــن أي مذهــب كانــت مل تكــن تفــرق بــن مســلم شــيعي أو مســلم ســي أو غريهــم مــن األداين ،فقــد
اختلطــت الدمــاء يف مذاحبهــم .ومل يكــن الديــن أحــد أهدافهــم يف يــوم مــا .هــذه احلســاابت الــي تســترت
ابألمســاء املســتعارة أو الــي تفصــح عمــا تعتنقــه مــن أفــكار هدامــة ،هــي األوىل ابلرفــض والتجاهــل
واالبــاغ الرمســي الــذي حيظرهــا ال أن نتعامــل معهــا ونــردد مقوالهتــا حبجــة الــرد عليهــا .فــإذا كنــت
تتميــز بوعــي حيــارب الظــام فاآلخــر يفتقــد هــذا الوعــي ويصــدق كل مجلــة يــرد فيهــا اســم هللا  -عــز
وجــل  -فلنــرك هــذه احلســاابت متــوت يف مهدهــا ،ألن مــن حيركهــا يتعامــل معهــا كســاح يصطــاد
بــه احلــق ويضــل بــه اهلدايــة.
اليوم جندد ثقتنا ابلوطن ومحاته ،وابحلب الذي يظلنا فيه ،ونسأل هللا الرمحة لكل متوىف والصرب
والسكينة لكل مفجوع .وجندد احتادان ضد الدم والظالم.
ومن أمجل ما قيل عن جرمية األمس ما صاغه د .حممود احللييب شعراً:
اي ابغي الشر أدبر إهنا هجر
انساهنا غيمة ابلطيب تنهمر
ال جيمع هللا خنل احللم يف بلد
وانر ظلم بعود اجلهل تستعر
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لحمة وطن
أميمة اجلالمهة:
خــال األايم املاضيــة ،تفاجــأ املواطــن الســعودي ابلدمــاء الــي ســالت ســاعة غــدر ،يف منطقــة
تعــد مــن املناطــق الــي حصنهــا هللا تعــاىل ،ومكــن أهلهــا مــن ذلــك ،فلــم تعــرف حمافظــة األحســاء
صراعــات دمويــة.
مــا حــدث يف تلــك الليلــة ،مل يكــن ليمــر دون ح ـراك فــوري مــن رجــال األمــن ،وحنمــد هللا أنــه
خــال ســاعات مت القبــض علــى ســتة مشــتبه بضلوعهــم يف هــذه اجلرميــة ..ح ـراك اعتــدانه مــن وزارة
الداخليــة ورجاهلــا حبمــد هللا ســبحانه.
وهــذا يدفعــي للقــول :إن رجــال األمــن الســعودي يســتحقون منــا أكثــر بكثــر ممــا نقــدم هلــم..
وال أعــي هنــا فقــط التقديــر املعنــوي واملــادي ،بــل التدريــب والتســليح أيضــا ،فهــؤالء يودعــون أســرهم
يف ســاعة مــن هنــار أو ليلــة لتعــود جثــث بعضهــم حممولــة إىل عــامل الــرزخ ،جعلهــا هللا يف روضــة مــن
رايض اجلنــة ..أمــا املواطنــون واملقيمــون الذيــن يغــادرون بيوهتــم وهــم عازمــون علــى الرجــوع إليــه بعــد
ســويعات ،فتصيبهــم رصاصــات غــادرة ترديهــم قتلــى ..فأمــر جلــل.
إن اجلرميــة الــي حدثــت ليلــة الثــااثء املاضــي ،وانتفــض الوطــن ألجلهــا بكامــل فصائلــه ،ومل ينــم
أهــل األحســاء بســببها ،مل تروعهــم ابلقــدر الــذي أاثر اســتنكارهم وجتهمهــم ..فلــم يعهــد مــن أهــل
األحســاء املســاملني اجلنــوح إىل العنــف ،حــى نقاشــهم يف األمــور الــي تثــر عــادة جــدال عقيمــا ،تراهــم
يتعاملــون معهــا ابلكثــر مــن احلكمــة والــروى.
يف اليــوم التــايل للجرميــة ،غــادرت للعمــل ..كنــت أعلــم أن اجملــال يف اجلامعــة ال يســمح ملناقشــة
مــا حــدث مــع الطالبــات ،خاصــة أن حتقيقــات وزارة الداخليــة مل تنتــه بعــد ،ومل يقــدم اجلنــاة للقصــاص،
ابإلضافــة إىل أن املنهــج املقــرر ال يســمح بذلــك ..لكــي كنــت أاتبــع نظـرات طالبــايت احلاملــة للكثــر
مــن األمل واالســتنكار ،كنــت مدركــة أن األمــر يتعلــق مبــا أصــاب الوطــن يف جنــح الظــام ..وكنــت
أحــاول إخفــاء مشــاعري ،كمــا أحــاول التعامــل مــع مشــاعر غــري حبيــث ال أثــر املزيــد مــن األمل..
ولكــن األمــر مل يكــن كذلــك مــع زميــات أقبلــن علينــا مــن حمافظــة األحســاء ..فكلماهتــن القليلــة
كانــت كافيــة إلظهــار مــدى عمــق اجلــرح الــذي أصاهبــن ..بســبب أيــد آمثــة أقــل مــا يقــال عــن
أصحاهبــا :إهنــم وحــوش يســتحقون إقامــة حــد احلرابــة عــن جــدارة ..فقــد محل ـوا الســاح وســفكوا
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الدمــاء الربيئــة وروع ـوا النــاس ،وخالف ـوا تعاليــم الديــن والنظــام والقانــون.
ولــذا مل يكــن تطبيــق حــد احلرابــة علــى هــؤالء محايــة هليبــة البــاد والعبــاد فقــط ،بــل حكــم شــرعي
تطبيقــه واجــب ..وكل مــا عجلنــا يف تنفــذه كان ملصلحتنــا كوطــن ومواطنــن ،وكل مــا أمتنــاه أال
تبخــل علينــا وزارة الداخليــة مبــا يســتجد يف شــأن التحقيقــات الــي جتــرى مــع املشــتبه هبــم ،واإلعــان
عــن اجلهــات القابعــة خلــف منفــذي اجلرميــة وأهدافهــم وخططهــم ..إذ ال أســتعبد مطلقــا أن جهــات
خارجيــة كانــت ممولــة وخمططــة ومدربــة لفئــة ال مــكان هلــا بيننــا.
لقــد اختــار هــؤالء حمافظــة عرفــت أبهنــا علــى اختــاف أهلهــا ،ســنة وشــيعة ،عصيــة علــى الفكــر
التكفــري واإلرهــايب ،بعيــدة أشــد البعــد عــن هــذا وتلــك ..لقــد اختاروهــا علــى بينــة فقــد أرادوا إصابــة
الوطــن أبكملــه يف مقتــل ..ولــو كان األمــر بيــدي لدفنــت هــذه الفئــة الباغيــة الغــادرة يف الصحـراء..
ولغيبــت جثثهــم عــن اخللــق ،فــا ميكــن أن تكــون قبورهــم جبـوار مــواتان ،رمحهــم هللا وأســكنهم فســيح
جناتــه.
لقــد قــال يل أحدهــم :حنــن نعيــش يف نعمــة ،ومــع األســف ال يقدرهــا الكثــر مــن النــاس ..فاألمــن
الــذي نعيشــه مــن أهــم نعــم هللا الكــرمي علينــا ،حنــن نـزاول حياتنــا اليوميــة مطمئنــن علــى ديننــا وأعراضنــا
وحياتنــا وأموالنــا ..وهــو أمــر ال متلكــه الكثــر مــن الــدول هــذه األايم ،حــى املتقدمــة منهــا ..لقــد اعتــاد
املواطــن واملقيــم علــى حــد سـواء العيــش يف ظــل هــذه النعمــة ..إىل حــد افتقــدوا استشــعار عظمتهــا..
ونعــم هللا الوهــاب تــدوم ابلشــكر« :لئــن شــكرمت ألزيدنكــم».
ومــن هنــا ،أمتــى علــى كل مواطــن ختصيــص جــزء مــن دعائــه اليومــي حلفــظ أمــن هــذا الوطــن الــذي
ســخرت كافة مقدراته يف ســبيل خدمة احلرمني الشـريفني وزواره من حجاج ومعتمرين.
أمحــد هللا ســبحانه ،أن كبــار علمائنــا واملعتربيــن بيننــا ،هبـوا إنــكارا وشــجبا وجترميــا هلــذه اجلرميــة،
حبيــث مل يرتك ـوا اجملــال للمبغضــن للمزايــدة علــى دمــاء أبنائنــا الــي ســفكت ظلمــا وعــدواان ..أمحــد
هللا علــى أننــا مجيعــا حــى البســطاء منــا مل ميلكـوا إال إظهــار رفضهــم التــام لتلــك اجلراثيــم الــي أرادت
الفتــك بلحمتنــا الوطنيــة الــي اســتعصت وستســتعصي علــى أعدائنــا ،إبذنــه ســبحانه تعــاىل.
ويف اخلتــام ،أقــدم العـزاء ألهــل األحســاء بصفــة عامــة ،ولألســر املنكوبــة بصفــة خاصــة ،ولــوزارة
الداخليــة والعاملــن فيهــا ،وللوطــن كافــة ،داعيــة هللا ســبحانه ،أن يتقبلهــم بعظيــم رمحتــه ويلهــم أســرهم
الصــر والســلوان ..إنــه ويل ذلــك والقــادر عليــه.
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واحة التعايش واملحبة
أنيسة عبد اللطيف السماعيل:
واحــة اخلــر جتمــع كل اخلرييــن ،ســكاهنا اهــل وخرياهتــا تــن ورمــان وعنــب ،تراهبــا ذهــب وأوالدهــا
يتحــدون كل صعــب ،اهنــا واحــة التعايــش يف كل الظــروف ،اهنــا هجــر ،اهنــا ارض تــرىب أبناؤهــا علــى
حــب اخلــر ومعايشــة الغــر ،واحــة تثمــر كل اخلـرات جبهــود أبنائهــا .اهنــا االحســاء الــي تبهــر اجلميــع
بتكاتــف اهلهــا وزرع احلــب علــى ارضهــا إبخــاص وإص ـرار .ارض شــباهبا يناجــي التمــر والرطــب
ويتفنــن يف صنــع الذهــب ،ويبــدع يف خياطــة البشــوت بــكل ذوق عنــد الطلــب ،جباهلــا وهجرهــا
وقراهــا ترحــب بــكل وافــد ،اهنــا ديــرة اخلــر واخلرييــن ،ديــرة ترحــب ابملعــاين ملــن لفاهــا ،وترفــض كل مــن
يشــككهم يف غالهــا ،ديــرة ترفــض طعنــة الغــدر مــرددة :هــذه االحســاء وكلنــا نعيــش حتــت مساهــا ،ديــرة
تقــف يف وجــه كل دخيــل يــزرع الشــك ويشــتت الفكــر ،إن قتــل االبـرايء يف يــوم فضيــل وشــهر فضيــل،
عمــل مرفــوض وجرميــة اســتنكرها اجلميــع.
إن مــا حــدث مــن اعتــداء آمث مــروع يف تلــك الليلــة هــز أشــجار تلــك الواحــة وأغصاهنــا ،عندمــا
طالــت طعنــة الغــدر أبـرايء كانـوا آمنــن ،ان تلــك احلادثــة لــن تغــر تلــك النفــوس ولــن تــزرع الشــكوك
بــن نفــوس حتــب تلــك االرض ،وحتــرص علــى صــد كل هجــوم آمث .ان مــا حــدث يف االحســاء جــرح
يف قلــب اململكــة ،وشــعور كل خملــص خيــاف علــى هــذه االرض ومــن يعيــش علــى تراهبــا .ان هــذا
الوطــن العظيــم حيتضــن اجلميــع ،وينمــي يف نفوســهم ان كل مواطــن عليــه ان حيتضــن هــذه االرض،
حيمــي حدودهــا ويبــذل الغــايل والنفيــس لصــد خفافيــش الليــل الذيــن يغتالــون األبـرايء؛ الن كل مواطــن
دمــاؤه غاليــة ،وكل مــن راح ضحيــة غــدر او خيانــة أو تفجــر يف كل موقــع مــن وطننــا دمــه يف اعنــاق
هــؤالء القتلــة .فكــم مــن أب ـرايء دفع ـوا حياهتــم يف اماكــن متعــددة مــن هــذه البــاد ،فاجلميــع مل ينــس
ضحــااي تفجــر الـرايض او اخلــر ،ومــا حصــل أخـرا يف واحــة احلــب والتعايــش لــن يزيــدان اال اصـرارا
وتالمحــا .وليعلــم القاصــي والــداين اننــا يف هــذا الوطــن جســد واحــد ،جيمعنــا ديــن واحــد ،ونعبــد الواحــد
االحــد الــذي لــن نكســب رضــاه اال حبســن التعامــل والعشــرة ،ولتكــن لنــا يف قدوتنــا وحبيبنــا حممــد -
عليــه افضــل الصــاة والســام  -صــوره مــن حســن التعامــل واحملبــة ،فلقــد عاشــر اجلميــع بــكل حــب
وتواضــع واحـرام ،وهــو صاحــب اعظــم رســالة ،وكان يرســل للعــامل صــورا مــن مجــال هــذا الديــن العظيــم
بتســامح وتسـ ٍـام وحســن معاملــة.
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إن محايــة هــذه االرض ومواطنيهــا واجــب يتحملــه اجلميــع ،ولنكــن صخــرة صــد ضــد كل مــن
حيــاول املســاس هبــذا الـراب ومــن يعيــش عليــه ،ولــن تتحقــق محايتنــا النفســنا إال حبمايــة هــذا الوطــن
وكل مــن يعيــش علــى ارضــه ،ولنصــد كل نفــوس حتــاول إشــعال الفتنــة بــن نفــوس تربــت وأحبــت
وأعطــت وزرعــت بــذور اخلــر يف هــذا الوطــن العظيــم.

نقاط عىل حرف الثامنة!
أمين القطري:
وحيجــر العجــن،
هكــذا بــدا يل برانمــج الثامنــة ليلــة البارحــة ،متخبّطــا كعنـواين! يزيــد بلــل الطــنّ ،
وين ّقــط األرقــام ،ويطــرح احلــروف! استبشــر اجلميــع مبواســاة اإلعــام السـريعة ومناقشــته حلــدث شــهداء
«الدالــوة» الكـرام ،ولكــن ولألســف ال أظــن أ ْن قــد متـّـت هــذه املواســاة اإلعالميــة مبــا يرجــوه الشــارع
الســعودي جبميــع مكوانتــه! وال أظــن أ ْن قــد مت اخلــروج برســالة الشــهداء الكـرام وذويهــم!
حساســا ذا أبعــاد مصرييــة علــى أبنــاء اجملتمــع الواحــد ،تت ـواىل
حينمــا يتنــاول اإلعــام حــداث ّ
األمنيــات وتتطلّــع األفئــدة للخــروج بكلمــة حــق وإنصــاف تســود اجلــو احملتقــن .وحينمــا يُســتضاف
أحــد أبنــاء اجملتمــع علــى هكــذا طاولــة حـوار ســاخنة ،يتطلّــع اجلميــع ألن يكــون هــذا الرجــل صــدى
هلمهــم ورســالتهم! وإال فــإ ّن دقائــق احلـوار ال تعــدو أن تكــون جمـ ّـرد سـوالف ودردشــة
لصوهتــم وانقــا ّ
شــخصية.
ـت أدري إ ْن كنّا كســعوديني قد خرجنا من حوار الثامنة الذي كان عن #جرمية_األحســاء
لسـ ُ
بكلمــة حــق مرجـ ّـوة ،ورســالة منصفــة صرحيــة! فقــد كنّــا مجيعـاً نرتقّــب إدانــة مجاعيــة مــن الضيــوف تقــر
وبــكل صراحــة ب «شــهادة» هــؤالء اجلمــع مــن «املســلمني» األبـرايء .كنّــا مجيعــا نرتقّــب أن يســتعر
احل ـوار وتعلــو أص ـوات الضيــوف أبســرهم انقل ـةً ضجيــج اجملتمــع «شــيعة وســنة» بطلــب جتــرمي كل
أشــكال الطائفيــة ســنية كانــت أو شــيعية .كنّــا نتطلّــع مجيعــا ملطالبــة جــادة بنبــذ املــوروث الطائفــي لــدى
الفريقــن ومتزيقــه وضربــه بعــرض احلائــط .ومــا كان ابحلســبان مطلقــا أ ْن تنــزوي لغــة احلـوار يف ختامهــا
لتعليــل التجــاوزات الداعشــية الــي طالــت الشــيعة والســنة والصابئــة واإليزيديــن واملســيحني وغريهــم
«عــدا اليهــود» بقنـوات إعــام طائفيــة يرفضهــا اجلميــع بــا اســتثناء!
هــذا امليــان عــن املنطــق واحلقيقــة ،يقــود إىل تســطيح القضيــة وتعتيــم أصلهــا مبــا يزيــد اجلــرح
ردات فعــل وانفعــاالت فقــط .فبإغــاق القنـوات الشــيعية
اتســاعا! وكأ ّن أفعــال الدواعــش مــا هــي إال ّ
املتطرفــة ،واملرفوضــة مــن الشــيعة أنفســهم قبــل الســنة ســيزول اخلطــر عليهــم! رّبــا هنــا قــد نســينا أو
ّ
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اجلمــة الــي حتمــل يف بطوهنــا شـ ّـى لغــات التكفــر وفتاويــه .وتلــك اجلــذور الفكريــة
تناســينا تلــك الكتــب ّ
الــي يســتقي منهــا هــؤالء اجملرمــون اإلذن ابلقتــل واإلرهــاب والتفجــر! ولكنّنــا ولكــي نكــون منصفــن،
ـردد قنـوات اإليزيديــن املتطرفــة والــي كانــت ســببا لقتلهــم وذحبهــم.
علينــا أن جنتهــد ابحثــن عــن تـ ّ
الــدرس هنــا ،أننــا حباجــة ألن ننهــض إبعــام منصــف وشــفاف يديــن ،ويعــرف ،ويطالــب بــكل
صراحــة وج ـرأة وإنصــاف دون أن ينحــاز لتغييــب احلقيقــة .حنــن حباجــة ألن نصنــع كفــاءات حواريــة
تتحــدث ابســم اجملتمــع وتنقــل صــداه ورســالته بــكل طالقــة وصــدق ووطنيــة .كل ذلــك مــن أجــل
احلفــاظ علــى هــذا التناغــم األخــوي األنيــق بــن أطيــاف وطننــا احلبيــب ومكوانتــه .وأخ ـرا؛ شــكرا
للدكتــور توفيــق الســيف ،والــذي بنظــري حكــى يف «دقيقــة» مــا مل يتم ّكــن الضيــوف الكـرام مــن قولــه
منــذ بدايــة «برانمــج الثامنــة» وحــى «نشــرة التاســعة»! الرمحــة لشــهداء احلســينية األبـرايء ،وللشــهداء
مــن رجــال األمــن األوفيــاء.

السنة والشيعة أهل وأخوة ولو كره الطائفيون
ابقر علي الشماسي:
املثل يقول «إذا رأيت احلريق يف جارك فاعرفها ستكون يف دارك»
ان هــذا اإلرهــاب الــذي فعــل فعلــه اإلجرامــي املنظــم يف الشــرق العــريب منــذ زمــن بــدءا ابلع ـراق
هــو نتيجــة وليــس ســبباً ،وكان مرصــودا وحمســواب مبعايــر موضوعيــة مــن لــدن معظــم املراقبــن والناهبــن
يف العــامل ،ويف العــامل العــريب والشــرق األوســط خصوصـاً ،فشــخصوه ووصفــوه ابلكــرة الناريــة الضخمــة
امللتهبــة ،وأهنــا تتدحــرج مــن أعلــى جبــل جليــدي ،وهــو الفتنــة الطائفيــة القــذرة الــذي شــيد بلبنــات
التكفرييــن وفتاواهــم اإلســاموية السياســية الفاشــية :وغــر ذلــك مــن العوامــل العدائيــة لإلســام
ولوحــدة الوطــن ،لذلــك نبهـوا مـراراً وتكـراراً خبطــورة هــذه الكــرة الضخمــة الناريــة وكأهنــا حبجــم الكــرة
األرضيــة :وقــد حــذروا ونبه ـوا شــعوب الشــرق أبهنــا ســتأكل يف طريقهــا اليابــس واألخضــر كثعبــان
متوحــش ،حيــث هــؤالء وتلكــم مــن عصــاابت قــد امتهن ـوا الذبــح والقتــل مــن اجــل القتــل ،والتدمــر
مــن اجــل التدمــر لكوهنــم مرتزقــة وبيادقـاً لألجنــي الــذي جــاءان مــن قــارات بعيــدة .بــل ونبهـوا كذلــك
ان هــذه النــار ســتطال جزيــرة العــرب برمتهــا ،الــي هــي مهبــط الوحــي وفيهــا ولــد خــامت األنبيــاء وســيد
الرســل حممــد «ص» ومنطلــق اإلشــعاع اإلســامي .ولــن تتوقــف هــذه الكــرة ولــن تنطفــئ جــذوة هــذه
احلرائــق الرهيبــة مــامل تُغلــق هنائيـاً واىل األبــد أفـواه دعــاة الفتنــة والتكفــر وأدواهتــم وقنواهتــم ،والتدقيــق يف
ســد ثغ ـرات روافدهــم املاديــة واألدبيــة ،وإعــادة النظــر يف تنقيــح مناهــج التعليــم ونشــر ثقافــة األخــوة
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والتســامح وإلغــاء التمييــز إلغــاءاً اتمـاً وحامسـاً وصارمـاً .ويف هــذا الســياق :حنــن نقــدر ونثمــن لرجــال
األمــن جهودهــم الوطنيــة الدؤوبــة واملخلصــة ،ممــا أدى للقبــض علــى اجلنــاة ،الذيــن ارتكب ـوا جرميتهــم
البشــعة والــي ينــدى هلــا جبــن اإلنســانية ،بقتلهــم أطفــاال وشــباابً أب ـرايء يف قريــة الدالــوة ابإلحســاء،
كمــا ونشــيد ابأليــدي األخويــة الوطنيــة ،األخــوة الذيــن وقعـوا بيــان أدابء الباحــة ،الــذي اســتنكر ونــدد
مبرتكــي هــذه اجلرميــة ،ومــن هــذا املنطلــق األخــوي نكــرر القــول والفعــل أيضــا أبن الســنة والشــيعة أهــل
واخــوة ولــو كــره الطائفيــون.

حادثة األحساء ..الفتنة العميقة
بدر اإلبراهيم:
ش ـ ّكل اهلجــوم علــى إحــدى حســينيات قريــة الدالــوة ،يف حمافظــة األحســاء (شــرق الســعودية)،
خــال إحيــاء ذكــرى عاشــوراء األســبوع املاضــي ،صدم ـةً كبــرة ألطيــاف اجملتمــع الســعودي ،فهــو
األول مــن نوعــه يف اتريــخ الســعودية .اجلرميــة املرتكبــة يف األحســاء فتحــت اجملــال للنقــاش حــول عمــق
األزمــة الطائفيــة يف الســعودية ،ابعتبــار الدافــع الطائفــي للهجــوم علــى احلســينية ،وتعــددت ردود
األفعــال علــى اجلرميــة ،وكانــت يف غالبيتهــا الســاحقة مســتنكرة للحــدث .الدولــة ،مــن جهتهــا ،قبضــت
علــى أكثــر مــن عش ـرين شــخصاً ،تقــول إن هلــم عالقــة ابحلادثــة ،وهيئــة كبــار العلمــاء اســتنكرت
احلادثــة مبك ـراً ،فيمــا ســارع «الوجهــاء» يف احلالــة الشــيعية إىل احلديــث حــول الوحــدة الوطنيــة ،يف
حماولــة للعــب دوٍر مــا ،مــن خــال احلادثــة وتداعياهتــا .انتشــر خطــاب التســامح والتعايــش بشــكل
كبــر ،وروج لــه إســاميون وليرباليــون ،كانـوا ابألمــس القريــب يروجــون للخطــاب الطائفــي .ال شــك
يف أن هنــاك مــن اســتنكر احلــادث يف ســياق متصــل مــع رفضــه الطائفيــة ،كمــا أن بعــض الدعــاة
القريبــن مــن خــط اإلخ ـوان املســلمني ،ممــن مل يروج ـوا خلطــاب الكراهيــة ،اســتنكروا احلادثــة ،ومتزيــق
وحــدة األمــة ،لكــن هــذا ال يلغــي أن كثـراً مــن املواقــف املســتنكرة ،ليســت هلــا عالقــة برفــض الطائفيــة،
فمواقــف معظــم رمــوز الســلفية احلركيــة ،وغالبيــة املشــايخ الســلفيني مــن املعروفــن ابلتحريــض الطائفــي،
جــاءت مســتنكرًة لزعزعــة األمــن واالســتقرار ،ومل تكــن رافضــة الســلوك الطائفــي ،وهــذه األص ـوات
ختاطــب الدولــة لرتفــع احلــرج عنهــا ،وال تتنــازل عــن خطاهبــا الطائفــي .أس ـوأ اســتنكار جــاء مــن
انشــطني ،ينتمــون إىل اإلخـوان املســلمني ،أو يــدورون يف الفلــك اإلخـواين يف املنطقــة العربيــة ،فهــؤالء
مزجـوا اســتنكارهم احلادثــة ببكائياهتــم وأوجاعهــم اإلقليميــة ،الــي يســببها الرتاجــع املســتمر جلماعتهــم
يف اإلقليــم ،فلــم ينتهـوا مــن اســتنكار احلادثــة قبــل التســاؤل عــن موقــف «الشــيعة» يف الســعودية ،مــن
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قــوى شــيعية ختاصمهــم يف املنطقــة ،واعتبــاره ســبباً لالحتقــان املــؤدي إىل جرميــة األحســاء .ابإلضافــة
إىل مطالبــة اآلخريــن ابختــاذ (مواقفهــم) السياســية ،وجعلهــا معيــاراً للخــر والصــاح واألخــاق ،وكوهنــم
يتصــدرون مؤخـراً حفــات اجلنــون الطائفــي ،الــي تعقــب أحــدااثً يف ســورية والعـراق واليمــن ،وإصرارهــم
علــى الروايــة الطائفيــة للصـراع يف العــامل العــريب ،يســهم تســاؤل هــؤالء عــن موقــف الشــيعة ،ومطالبهــم
املتكــررة ،يف تكريــس اخلطــاب الطائفــي ،الــذي يعتــر أتبــاع املذاهــب مجاعــات سياســية ،وال يــرى الفــرد
إال عضـواً يف مجاعتــه املذهبيــة ،وابلتــايل ال بــد مــن أن يعلــن براءتــه ممــن يشــاركه االنتمــاء املذهــي ،وهــذا
حتديــداً ،مــا يُعــزز احلالــة الطائفيــة ،القائمــة علــى تســييس االنتمــاءات املذهبيــة.
مــن اجليــد أن حيصــل اســتنكار واســع حلادثــة األحســاء ،لكــن خطــاب التعايــش املفاجــئ ال
يعــول عليــه ،كمــا أننــا جنــد أن االســتنكار ال يلغــي ظهــور اخلطــاب الطائفــي وتغلغلــه ،لذلــك تظهــر
النقاشــات حول أســاس املشــكلة الطائفية ،وســبل معاجلتها ،ويُالحظ الرتكيز على القنوات الفضائية
الطائفيــة ،بوصفهــا حمرضــة علــى الكراهيــة ،واحلديــث املتكــرر عــن قوانــن جتــرم اخلطــاب الطائفــي.
اخت ـزال املشــكلة يف القن ـوات الطائفيــة تبســيط خمــل ،ال يراعــي أن حادثــة األحســاء وتداعياهتــا
جــزء مــن أزمــة املنطقــة العربيــة ،ووجــود مشــاريع سياســية طائفيــة متصارعــة فيهــا ،كمــا أن طــرح حلــول
مــن نــوع إجيــاد قوانــن جتـ ّـرم الطائفيــة ،ال ينجــح يف حــل املشــكلة ،فالتفريــق صعــب بــن الســجاالت
املذهبيــة واملفــردات الطائفيــة العاديــة ،وبــن التحريــض علــى العنــف الطائفــي ،كمــا أنــه يكــرس خطــوط
صـ َـد أبنــاء الطوائــف بعضهــم بعض ـاً يف التبليــغ عــن اخلطــاابت الطائفيــة،
التمــاس بــن الطوائــف ،وتـََر ُّ
وعليــه ،فإنــه ال ينهــي األزمــة الطائفيــة ،لكنــه يديــر اخلــاف بــن الطوائــف حتــت ســقف معــن .عمــق
املشــكلة الطائفيــة يف الســعودية متعلــق أبزمــة اهلويــة الوطنيــة ،وغيــاب املواطنــة ،فاهلويــة الوطنيــة احلاليــة
هــي هويــة مذهبيــة ضيقــة ،مت تعميمهــا قسـراً علــى جممــل املواطنــن ،وهــي ال متثــل مشــركاً بينهــم ،وهــو
مــا جيعــل اجلماعــات األهليــة (الطوائــف والعشــائر) فاعلــة يف الفضــاء السياســي ،ومعــرة عــن أفـر ٍاد ال
تعــر عنهــم اهلويــة الوطنيــة احلاليــة ،الــي ال تســتوعبهم يف إطارهــا .املســألة الطائفيــة ال حتــل ابلتقريــب
بــن املذاهــب ،ألن الص ـراع الطائفــي املنفجــر يف املشــرق العــريب ليــس علــى الصحابــة واألئمــة ،وال
علــى قضــااي عقائديــة أو تراثيــة ،بــل علــى النفــوذ واحلصــص داخــل الدولــة ،أو الســيطرة علــى البــاد،
وهــو مــا يعــي أنــه خــاف سياســي ،نتــج عــن حتويــل أتبــاع املذاهــب إىل رعــااي طوائــف ،تتحــرك يف
الفضــاء العــام لتحصيــل مصاحلهــا ،وهــذا أمــر يتجــاوز خطــاب الكراهيــة املذهــي ،إىل حتويــل الرابطــة
املذهبيــة إىل رابطــة سياســية ،لذلــك ميكــن أن تظهــر الطائفيــة بصــورة انعمــة ،دون خطــاب كراهيــة.
ليس املطلوب لعالج الطائفية إزالة املذهب ،مبا هو تفســر معني للدين ،وال حترمي الســجاالت
ومنــع إظهــار اخلالفــات املذهبيــة ،فهــذه ابقيــة إىل يــوم الديــن ،وال التعايــش بــن رعــااي طوائــف ،وبــن
أغلبيــات وأقليــات طائفيــة يف الدولــة ،علــى الطريقــة العراقيــة واللبنانيــة ،فالتجربتــان خــر برهــان علــى

140

فشــل هــذه املعاجلــة .املطلــوب هــو هويــة وطنيــة جامعــة ،تعــرف ابلشــيعة جــزءاً مــن مجاعــة وطنيــة،
وتضمن اخلصوصيات الدينية والثقافية ،دون تسييس اهلوايت املذهبية والقبلية واملناطقية ،واملطلوب
أيض ـاً مواطنــة متســاوية ،تقــوم علــى ملكيــة املواطنــن مجيع ـاً لــأرض ،وليــس علــى «تســامح» أغلبيــة
مذهبيــة مــع أقليــة .األزمــة الطائفيــة أعمــق مــن احلديــث عــن قن ـو ٍ
ات فضائيــة ،فهــي أزمــة سياســية،
حباجــة إىل معاجلــة سياســية ،تتعلــق ابهلويــة الوطنيــة واملواطنــة.

جرمية «الدالوة» ..وسجال الطائفية!
بدر العامر:
لــن أكــرر اليــوم مــا تعــودانه يف كل حــدث مــن اإلنــكار والتذكــر حبرمــة الدمــاء وخطــورة الفــن
علــى األمــن واحلاضــر واملســتقبل ،فأظــن هــذا األمــر أصبــح متقــررا عنــد مجهــور النــاس ،وكل واحــد
يســتطيع أن يكتــب فيــه الــكالم الكثــر ،وإمنــا حنتــاج إىل دراســة الظواهــر ومؤثراهتــا حــى نســتطيع
أن نرســم طريــق اخلــاص ،واس ـراتيجية املواجهــة لألحــداث الــي تفاجئنــا كل يــوم .كل حــدث ميــر
يقتــل فيــه أانس أو يتــم مــن خاللــه تفجــر أو تدمــر يبــدأ اخلــاف مــن نقطــة الصفــر ،مــا هــو الســبب
ومــن هــو املســؤول ،مث تبــدأ مســرحية االهتامــات املتبادلــة ،وتصفيــة احلســاابت ،وإعــان الالفتــات
العريضــة الــي ختفــي خلفهــا جمموعــة مــن اإلرادات املتدثــرة ،والــي يريــد منهــا أصحاهبــا أن يســتخدموا
احلــدث يف تعزيــز فكــرة أو قضــاء علــى خصــم .إن مــن أخطــر مــا جيــري يف هــذه األحــداث تعزيــز
القيــم املضــرة أو املشوشــة الــي ُيكــم علــى اجملتمــع مــن خالهلــا ،فلفــظ مثــل «الطائفيــة» هــو مــن أكثــر
األلفــاظ تــداوالً يف الوقــت احلاضــر ،وقــد قفــز معــدل االســتخدام بعــد احلــادث األثيــم الــذي وقــع يف
مدينــة «األحســاء» والــي راح ضحيتهــا بعــض املواطنــن مــن الســعوديني والذيــن ينتمــون إىل املذهــب
«الشــيعي» ،فبــدأت الصيحــات تتعــاىل يف التحذيــر مــن «الطائفيــة» ،واملعــى الثــاوي يف هــذا التحذيــر
هــو إقنــاع العقليــة املتلقيــة أبن اجملتمــع الســعودي منشــطر إىل طائفتــن ،طائفــة «ســنية» قتــل أبناؤهــا
جمموعــة مــن «الطائفــة» الشــيعية ،وهــذا املعــى خمــادع وماكــر ومشــوش وبعيــد عــن املوضوعيــة والصــدق
والعــدل ،إذ إن احلقيقــة ليســت هكــذا ،وإمنــا ال بــد مــن تفنيــد هــذا األمــر مــن خــال عــدة قضــااي:
األوىل :أن اجملتمــع الســعودي بعامــة هــو جمتمــع «ســي» وال ميكــن أن يقــزم اجملتمــع كلــه حــى
حيصــر يف إطــار «طائفــة» تكــون قســيمة لغريهــا مــن الطوائــف املوجــودة علــى أرض الوطــن ،فهــذا
تصــور خاطــئ يف األصــل ،فاألكثريــة يف اجملتمــع الســعودي متثــل نســقاً واحــداً وال تشــكل الطوائــف
إال جــزءاً يس ـراً مــن اجملتمــع.
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الثــاين :أن معــى «الطائفيــة» هــو يف أصلــه معــى سياســي فهــو ميثــل حتيـزا سياســيا يتكــئ علــى
مذهــب عقــدي أو فكــري ،واألصــل يف تشــكله حيمــل بعــداً سياســياً وليــس جمــرد اجتمــاع فئــام مــن
النــاس علــى أســاس عرقــي أو عقــدي أو ديــي أو فكــري.
الثالــث :أن الذيــن قتل ـوا النفــر مــن أهــل «الدالــوة» حيملــون أفــكاراً مل تســتثن أهــل «الســنة»
أنفســهم ،فاملنطلــق عنــد هــؤالء ليس ـوا ألهنــم «ســنة» يف مقابــل «شــيعة» ،بــل هــم حيملــون منهج ـاً
مفاص ـاً ال يســتثين أحــداً مــن خمالفيهــم س ـواء كان ـوا ســنة أو شــيعة ،فهــم الذيــن قتل ـوا أهــل الدالــوة،
وهــم الذيــن قتل ـوا كذلــك رجــال األمــن الذيــن مل يكون ـوا شــيعة كذلــك ،فتوصيــف الص ـراع أنــه بــن
الســنة والشــيعة توصيــف مضلــل ،فالســنة عاشـوا مــع الشــيعة مئــات الســنني ،وشــاركوهم يف جتارهتــم،
وعاشـوا معهــم رغــم االختــاف العقــدي والفكــري ،ومل حيــدث بينهــم هــذا اخلــاف إال حــن خرجــت
اجلماعــات السياســية الــي تتكــئ علــى األبعــاد املذهبيــة لتمريــر مشــروعاهتا السياســية.
الرابــع :وممــا يؤكــد هــذا املعــى أن هنــاك مــن الشــيعة مجاعــات متطرفــة متــارس نفــس مــا ميارســه قتلــة
أهــل الدالــوة ،فهــم يوظفــون الطائفيــة توظيفـاً سياســياً ويتحيــزون إىل طائفتهــم مــن ابب فــرز النــاس مــن
خالهلــا ،ويعــادون كذلــك مــن كان مــن طائفتهــم إذا كان ضــد منهجهــم وتفكريهــم متامـاً كمــا يفعــل
أتبــاع القاعــدة وداعــش مــع خصومهــم مــن أهــل الســنة.
اخلامــس :املشــكلة احلقيقيــة مــن الطرفــن تكمــن يف احلــركات السياســية الغاليــة الــي متــرر
مشــروعاهتا مــن خــال الــدم ،س ـواء كان هــذا مــن أهــل الســنة أو مــن الشــيعة ،وعليــه فــإن معاجلــة
حالــة «التطــرف والغلــو» هــي املفتــاح حلــل القضيــة ومعاجلتهــا ،وكل مــن يدخــل مــع هــؤالء مــن عمــوم
النــاس إمنــا يدخــل يف احلقيقــة يف مشــروع سياســي يتــرس ابلطائفيــة ويعــزز انتمــاءه إبذكائهــا والتبشــر
ابلص ـراع بينــه وبــن خمالفيــه.
الســادس :أن الذيــن يذكــون هــذه الطائفيــة هــم يف  -الغالــب  -ينحــازون إىل األفــكار يف هــذا
الطــرف ويف مقابلــه ،فتتصــادم املشــروعات السياســية مــن خــال الصـراع الطائفــي الــذي حيــاول جــر
اجملتمــع إىل «فتنــة» جتعــل النــاس يتحيــزون إىل هــذا الطــرف أو ذاك ،ويف هنايــة األمــر هــو مشــروع
«اســتقطاب» لألتبــاع ،وحتويــل اخلــاف الطبيعــي التارخيــي إىل خــاف سياســي صراعــي ودمــوي جيــر
اجملتمــع إىل ويــات وفوضــى وهــي يف حقيقتهــا هــدف لــكل أصحــاب املشــروعات املتطرفــة والغاليــة.
الســابع :أن الذيــن حيملــون عمــوم املنتمــن إىل املذاهــب اإلســامية مــا جيــري ،هــم يف احلقيقــة
يطرحــون أطروحــات بعيــدة عــن الواقعيــة ،فهــم يريــدون إذابــة االختالفــات مــن خــال حشــر اجلميــع
يف خانــة التطــرف ،وهــذا إضافــة إىل بعــده عــن املوضوعيــة ودراســة األســباب ومســبباهتا ،فهــو كذلــك
يغــرق يف اخليــال ويتعــاىل عــن الواقــع الــذي ال ميكــن إزالــة اخلــاف فيــه مــن خــال ق ـرار أو نظــام،
فاخلــاف واحل ـوار بــن املختلفــن ليــس هــو املشــكلة يف أصــل األمــر ،وإمنــا املشــكلة هــي يف طريقــة
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إدارة اخلــاف وتصعيــد األمــر إىل الدمويــة ،والــذي يكــون دائمـاً مــن املتطرفــن مــن اجلهتــن ،وعمــوم
النــاس يرفضونــه ويعــرون عــن االســتياء مــن هــؤالء وهــؤالء.
الثامــن :أن احلــل مــن وجهــة نظــري هــو تداعــي العقــاء مــن الطرفــن إىل معاجلــة مســببات
الغلــو واجلنــوح الفكــري ونزعــات التكفــر والتحذيــر مــن مســالك اجلماعــات املغاليــة داخليــة كانــت
أو خارجيــة ،وعــدم الســماح ألبنائنــا أبن يوظف ـوا يف مشــروعات سياســية وفكريــة تســتخدمهم هلــدم
اجملتمــع وإشــاعة الفوضــى يف أرجائــه ،وحصــر املشــكالت يف مســبباهتا املباشــرة بعيــداً عــن توســيع
إطــار االهتامــات وتصفيــة احلســاابت ،والنقــد بــروح العلــم والفكــر واملوضوعيــة واملنهجيــة ،بعيــداً عــن
التســطيح أو التحريــض أو توظيــف األحــداث لتمريــر األفــكار اخلاصــة.

األحساء تنترص
بسام فتيين:
رحــم هللا كل جســد طاهــر ،حتــول إىل جثــة هامــدة بســبب مــرض العقــول ،هنــاك يف األحســاء
رمبــا قــام أحدهــم بقتــل مســلم معتقــداً أبنــه ينصــر الديــن! هنــاك يف األحســاء فشــل املتســبب أايً كان
و«رب ضــارة انفعــة» ،فقــد حتــول اجملتمــع ملدافــع عــن ابــن وطنــه
يف الوصــول إىل هدفــه البغيــضُ ،
«الشــهيد» ،مســتنكراً فعلــة الفاعلــن ،ولتتحــول هــذه احلادثــة إىل تقريــر مرئــي ومكتــوب يوجــه رســالة
إىل العــدو مفادهــا :أننــا يــد واحــدة ضــد اإلرهــاب ،وضــد الطائفيــة املقيتــة ،فحــى إن اختلفنــا يف
الطائفــة ،جيمعنــا وطـ ٌـن واحــد هــو عنــدان أغلــى بكثــر مــن أي شــيء آخــر.
اســتذكرت وأان أكتــب هــذه الســطور حــن التقيــت بشــباب األحســاء إابن تدريبهــم وجتهيزهــم
متطوعــن لتســيري أمــور برانمــج أرامكــو إلثـراء املعرفــة ،وكيــف أهنــم كانـوا شــعلة نشــاط متقــدة خلدمــة
دينهــم ووطنهــم ،وأذكــر جيــداً أنــي وهللا مل أجــد منهــم إال كل حمبــة وتفاعــل ،بــل وحــى حــن أثــرت
نقطــة التنــوع الطائفــي يف املنطقــة تفاجــأت بفكــر اجليــل الشــاب املتفتــح الــذي أكــد يل أن اختــاف
الطوائــف بيننــا ال يعــي اســتعداء بعضنــا ،فكانــت أمجــل  5أايم تدريبيــة قضيتهــا يف حيــايت ،شــعرت
حينهــا أين أســعد مــن قــام بتدريــب هــذه الن ـواة الوطنيــة احلقيقيــة ،وكنــت بعدهــا أاتبــع بفخــر كيــف
قامـوا أبدوارهــم علــى أكمــل وجــه ،وعكسـوا الصــورة احلقيقيــة للمواطــن الشــاب املخلــص لوطنــه بعيــداً
عــن أي حســاابت أخــرى.
تذكــرت اآلن تلــك اللحظــات اجلميلــة كلهــا ،وتذكــرت ابلتحديــد حينمــا وقفنــا مجيع ـاً نــردد
وبصــوت واحــد  3عبــارات كانــت شــعاران طـوال فــرة التدريــب ،كنــا نقوهلــا بفخــر وعــزة وإميــان ،كنــا
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نقوهلــا وكأننــا نــرى األخطــار حتــدق بنــا وتلــف حولنــا ،فقــد كنــا نقــول« :حنــب هللا ورسـوله  -نفــدي
الوطــن ونصونــه  -نعمــل ســوايً».
خامتة :انتصرت األحساء للوطن ،وحافظ املواطن على وطنه ابلوقوف مع احلق ،فاللهم امجعنا
دائماً على كلمة واحدة لدحض األعداء.

بعد التشييع ..إيقاف التحريض
بشائر حممد:
أول مــن أمــس ،متــت مـواراة جثامــن الشــهداء الذيــن ذهبـوا ضحيــة اإلرهــاب يف األحســاء ،يف
مشــهد مهيــب ومؤثــر ،يســجل يف اتريــخ هــذا الوطــن العزيــز ،حيــث احتــدت كل األطيــاف الســعودية
لتشــكل شــعاعا براقــا ،خيطــف أنظــار العــامل يف كل مــكان ،لكــن مــازال الس ـؤال امللــح ،ماثــا حبجــم
الكــون ،ومــاذا بعــد؟
إن كان مــا حــدث نتيجــة حتميــة حلالــة التجييــش ضــد فئــة بعينهــا ،فهــذا ينــذر بتكـراره يف أماكــن
أخــرى ،وهــذا معنــاه ،االحنــدار إىل اهلاويــة ال مســح هللا.
لذلــك؛ إن كنــا حنــرم دمــاء شــهدائنا األبـرايء ،ال بــد أن يســن قانــون بشــكل عاجــل وسـريع جيــرم
التمييــز الطائفــي ويعاقــب عليــه ،بشــكل صريــح ال يقبــل املواربــة ،وإال فــإن كل مــا قلنــاه وســنقوله جمــرد
عبــث ،وحــر علــى ورق ،ودمــاء جفــت ونســيت.
ال بــد مــن جتفيــف منابــع التطــرف واإلرهــاب ،تطهــر مناهجنــا مــن مفــردات الكراهيــة واإلقصــاء
واالســتعداء ،مراجعــة إعالمنــا وحمتوايتــه ،فاإلرهابيــون يف كل مــكان ليسـوا ســوى أدوات غبيــة لتنفيــذ
خمططــات اجملرمــن احلقيقيــن ،وهــم الذيــن حيرضــون النــاس علــى بعضهــم ،فــا قيمــة وال معــى ملــن خــرج
مشــيعا للشــهداء ،مث يعــود ليكمــل حماضرتــه غــدا عــن بيــان ضــال طائفــة مــا .وبيــان فســاد عقيدهتــم،
والكثــر الكثــر ممــا أفســد بــه عقــول العامــة ،مدعيــا أنــه احلــق وغــره ابطــل ،إىل هنــا ،جيــب أن نقــف
وقفــة واحــدة لنقــول بعلــو أصواتنــا” :يكفــي“ قبــل فـوات األوان.
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حرب القلب عىل أي نب ٍع يتغذى اإلرهاب
تركي الدخيل:
فتــح احلــدث األخــر يف األحســاء كل إمكانيــات األســئلة ،والــكل كتــب حــول هــذه احلادثــة
منــددا ومســتنكرا .هنــاك كتــاابت ملســت اجلــرح ونكأتــه وكانــت واضحــة مباشــرة يف تعابريهــا ،مل تـوارب
أو تــردد ،ســأقف مــع ثالثــة منــاذج مــن األســئلة الــي طرحــت حــول هــذا املوضــوع ،واخرتهتــا ألهنــا
تعــر عــن النقــد املأمــول الــذي نطمــح إليــه ،أن نقــارب جــذور اإلرهــاب ،ونناقــش اجلوهــر ال العـَـرض،
ونفحــص قلــب املشــكلة ال أن نكتفــي ابلتأمــل يف قشــورها وهوامشــها .النمــاذج هــي لعبدالرمحــن
الراشــد ،ومشــاري الذايــدي ،وأميمــة اخلميــس ،هــؤالء الكتــاب قارب ـوا األســئلة وضغط ـوا مبشــارطهم
علــى دمامــل اإلرهــاب املتكاثــرة يف جســد األمــة اإلســامية قاطبــة.
الراشــد ،يف  6نوفمــر ،كتــب أن مكافحــة اإلرهــاب ال تــرك للمرتدديــن ،مث ســأل :هــل نعــي
حجــم املشــكلة ،وأهنــا ليســت مســألة أمنيــة فقــط؛ إذ كل مــرة تنبــت خــااي إرهابيــة نطلــق عليهــم قـوات
األمــن لتالحقهــم؟ هــؤالء خطــر علــى اجملتمــع ،واألجيــال الناشــئة ،كلمــا لوحــق جيــل منحــرف منهــم،
ولــد جيــل منحــرف آخــر أكــر مــن ســابقه .هــؤالء خطــر علــى اجملتمــع الــدويل.
الذايــدي ،يف  7نوفمــر ،انقــش مشــكلة وزارة الشــؤون اإلســامية ،واعتربهــا احللقــة األضعــف
يف مكافحــة لإلرهــاب ،وقــال بوضــوح« :الصراحــة صابــون القلــوب ،وزارة الشــؤون اإلســامية يف
الســعودية هــي احللقــة األضعــف يف منظومــة امللحمــة الســعودية اجمليــدة مبحاربــة اإلرهــاب».
أميمــة اخلميــس ،يف  8نوفمــر ،كان عنواهنــا يعــر عــن الــذي تــود قولــه« :نوفمــر  1995نوفمــر
 2014ومــا بينهمــا» ،وســألت مبـرارة :يف النهايــة نعــود مــن جديــد إىل السـؤال الفجيعــة :بــن 1995
نوفمــر  2014نوفمــر عشــرون عامــا ..مــاذا صنعنــا ألمــن ومســتقبل هــذا الوطــن؟!
هــذه ثــاث صرخــات واضحــة انصعــة مــن كتـ ٍ
ـاب خــروا قســوة اإلرهــاب يف بالدهــم ،آمــل أن
نكثــف هــذا النقــد اجلــذري ،وأن نضــع الس ـؤال اآليت نصــب أعيننــا :ملــاذا مل نســتطع القضــاء علــى
اإلرهــاب ،وملــاذا تولــد أجيــال جديــدة كل عشــر ســنوات؟! هــل لدينــا منابــع ضخمــة لتغذيــة هــذه
الكائنــات الشرســة؟!.
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ال نقول أين العقل فقط؟ لكن أين الدين؟
تركي عبد هللا السديري:
ال تقل ما هو املوضوع.
أو ما هو املربر ..يف تنفيذ محاقة ما حدث؟ ..ألن ما حدث بعيد عن العقل والداينة.
مــا كنــا  -ولــن نكــون  -جــزءاً مــن واقــع الضيــاع العــريب ..لســنا أيض ـاً واقــع ت ـوايل مشــكالت
وخالفــات وممارســة قتــل مثلمــا هــو الســائد يف كثــر مــن املــدن الــي قــادت العــامل العــريب إىل أس ـوأ
هنــاايت مل يكــن أي شــخص جيــزم بوجودهــا.
نقــف أمــام تـوايل التصرفــات ..اجلــادة ،احلازمــة ،املتمكنــة قــدرات ووعيـاً يف تواصــل التأكيــدات
أبن الدولــة الســعودية ليســت كغريهــا ..ضيــاع يف حــرة تعــدد مشــاكل ..وليســت كغريهــا يف تـوايل كل
مــا هــو خمجــل وحمــرج.
لقــد واجهــت الدولــة التحــرك الســيئ احملــدود قــدرات وعقليــات عندمــا مت ردع اجلرميــة يف أي
مــكان كانــت مبــا يف ذلــك األحســاء وشــقراء ،حيــث إن جزالــة ردع الــدول هلــذا النــوع مــن احلماقــات
املضحكــة يف نوعيــة قدراهتــا ويف مضامــن أهدافهــا ومــا تتصــوره مــن مهــازل علــى أنــه مباشــرة مشــروعة.
ابهلل العظيــم ..أمــام كل احلقائــق ..أمــام كل واقــع الظــروف املختلفــة واملتعــددة يف عاملنــا العــريب..
هــل يعقــل أن يتمكــن أي ضــال كاذب مــن تنفيــذ مــا حــدث دون أن يتوقــع مواجهــة مــا يســتحقه مــن
ســرعة عقوبــة صارمــة ،ومــا هــو أساسـاً يعيشــه مــن حقائــق رفــض لــكل مــا هــو متــورط بــرداءة مفاهيمــه.
دولتنــا وعــر ســنني ليســت قليلــة ..عــر مفاهيــم ومعتقــدات عميقــة غــر متكــررة يف ج ّديتهــا
واســتمرارها ومــا وفّرتــه مــن جزالــة حضــور عربيــة ودوليــة مبــا هــي فيــه مــن تنـ ّـوع كفــاءة ..نعــم غــر متكــررة
عنــد آخريــن ..بــل إن الشــعب يف بــادان يســتطيع أن يفاخــر حبقيقــة كيــف كانــت بداايتــه الــي أتــت
حتولــت اململكــة إىل االنفراديــة ابلتميّــز وتعـ ّدد
واآلخــرون يف واقــع تقــدم معلومــات ومعيشــة ،مث كيــف ّ
القــدرات.
مــا حــدث ..ليــس ابملخيــف لنــا ..لكنــه ميثّــل واقــع ردع ألي محاقــة تريــد ممارســة القتــل بــن مســلم
ومسلم.
حنــن  -واحلمــد هلل  -الــكل يعــرف عنــا أن بــادان هــي موقــع األمــان واألخــاق يف واقــع مــا هــو
فيــه العــامل الثالــث  -وليــس العــريب وحــده  -مــن خمــاوف وتـوايل صراعــات ،بينمــا حنــن يف واقعنــا الرائــع
شـواهد كفــاءة وجــودان.
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دعوها فإنها منتنة
هتاين الصبيحة:
ـيظل صــوت الوحــدة هــو األعلــى وســط أصـوات
ســتبقى األحســاء خضـراء ابخضـرار الوطــن وسـ ّ
مشــبوهة تقودهــا فتنــة عميــاء ال تــرى إال الظــام وال تعــرف إال اإلرهــاب والقتــل.
فقبــل أكثــر مــن ثالثــن ســنة كتــب اتريــخ جــدي عبداحملســن عمــق العالقــة الــي جتمــع طوائفنــا
وأفــكاران ورؤاان كأســرة واحــدة متجــذرة يف األرض كالنخلــة الضاربــة بعمقهــا يف خصوبــة الرتبــة
واخض ـرار احلقــول.
مل يكــن عنــدان يف الكــوت أو النعاثــل أو املــرز «ســي أو شــيعي» وكان صــوت األذان جامع ـاً
لــكل األصـوات والختــاف اللهجــات واللغــات ،وكنــا نتجــاور ونتحــاور ونتـزاور ونقبّــل رؤوس وأايدي
الكبــار والشــيوخ مؤكديــن للعــامل كلــه أننــا أســرة واحــدة يف واحتنــا املعطــاءة.
ومازلنا دون تراجع أو تقهقر.
مل يكن عندان اختالف ألننا جتاوزان كل نقاط االختالف والتقينا حتت سقف الوطن بشهادة أن ال
إلــه إال هللا وأن حممــدا رســول هللا وكانــت كلمتنــا موضــع تقديــر عنــد قيادتنــا وحكامنــا الذيــن ألفـوا منــا
ـب وتعــودوا منــا رعايــة بعضنــا البعــض دون جماملــة أو تلميــع وهــذا هــو ديــدن الشــرفاء الذيــن يولــدون
احلـ ّ
ويقســمون أرغفة اخلبز بني اجلوعى واملعدمني ابملســاواة واإلنســانية.
كالفجر متاماً ويوزعون ّ
احلب ّ
أمــا حكايــة هجــوم مسـلّح علــى مجاعــة متــارس طقوسـاً دينيــة أو مذهبيــة يف أرض البيــاض والرمحــة
فهــو أمــر مســتهجن ومثــرٌ للذهــول.
هــؤالء القتلــى الذيــن ســقطوا مضرجــن بدمائهــم الذنــب هلــم ســوى أهنــم كانـوا يعـ ّـرون عــن مبــدأ
هــو موضــع احـرام وتقديــر لديهــم ولــدى كل األحـرار فكـرايً يف هــذا الوطــن العظيــم.
سيعمرها وحيرث كل بقعة خصبة فيها ستنجب
فهؤالء الشباب هم مستقبل األرض الذي كان ّ
أوجــه حتيــة تقديــر وإكبــار
فســائل خــر يرتقــي هبــا الوطــن ومق ّدراتــه ،وقبــل أن أهنــي ســطوري علـ ّـي أن ّ
رد علــى احلادثــة قائــا:
للشــاعر الكــرمي واهلجــري األصيــل الدكتــور حممــود بــن ســعود احلليــي الــذي ّ
هج ُر
اي ابغي الشر أدبر إهنا َ
تنهمر
إنساهنا غيمة ابلطيب ُ
ال جيمع هللا خنل احللم يف بلد
تستعر
َ
وانر ظلم بعود اجلهل ُ
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درس الفجيعة
د.توفيق السيف:
ســيمر وقــت طويــل قبــل أن ينســى الســعوديون جرميــة الدالــوة .لقــد اختلفنــا كث ـرا وحبثنــا عــن
كل املــررات املمكنــة كــي نرمــي بعضنــا بقلــة العقــل أو قلــة الديــن أو قلــة العلــم ،وكل مــا يســتدعي
الكراهيــة والتنافــر.
لكننــا مل نتخيــل أن تلــك اجلهــاالت ســتفضي إىل مذحبــة علنيــة كالــي جــرت يف الدالــوة .خسـران
يف هــذه احلادثــة األليمــة  12مواطنــا .وهــذا ليــس ســوى الدفعــة األوىل مــن تكلفــة ابهظــة ســنضطر إىل
حتملهــا مــا مل نعمــل ســواي علــى جلــم الســفه املذهــي الــذي أوصلنــا إىل الفجيعــة.
رمبــا نرمــي اخلــارج ابملســؤولية عمــا جــرى ،لكــن هــذا لــن يعــاجل علتنــا .رمبــا نرمــي جتــار التغريــر
والفــن ،لكــن هــذا لــن مينــع تكـرار اجلرميــة .رمبــا جنلــد ذواتنــا ابلســياط ،لكــن هــذا لــن يغــر املســار الــذي
أوصلنــا إىل شـواطئ هنــر الــدم .الــذي يعــاجل العلــة ومينــع تكـرار اجلرميــة ويوقــف االنـزالق إىل مســتنقع
الفتنــة هــو اسـراتيجية شــاملة لتعزيــز الوحــدة الوطنيــة وجتــرمي دواعــي الفتنــة وأســباهبا وكل ممارســة ميكــن
أن تشــعلها أو تصــب الزيــت علــى انرهــا.
خــال األايم املاضيــة أعــاد كثــر مــن الكتــاب وأهــل الـرأي التأكيــد علــى دعـوات ســابقة لوضــع
قانــون لتجــرمي الكراهيــة ،شــبيه مبــا فعلتــه دول كثــرة .هــذه دعــوة صادقــة جيــب أن تســمع .وإين
ألعجــب أن جملــس الشــورى الــذي يضــم خنبــة البلــد مل يتخــذ مبــادرة هبــذه األمهيــة ،مــع أن مجيــع
املواطنــن ينتظــرون منــه ذلــك ،وقــد تصــدى ألمــور أنفــق فيهــا وقتــا طويــا وهــي أقــل أمهيــة وحرجــا مــن
مســألة الوحــدة الوطنيــة الــي ال اســتقرار وال ســام وال تنميــة وال مســتقبل مــن دوهنــا.
حنن حباجة إىل قانون كهذا بال شــك .حنن حباجة أيضا إىل اسـراتيجية وطنية شــاملة الجتثاث
الكراهيــة .كل تنــوع يــؤدي إىل اختــاف .واالختــاف هــو نقطــة البدايــة للتنــازع الــذي قــد يقــود إىل
الفتنــة .ال ميكننــا إيقــاف التنــوع ألنــه ســنة كونيــة ،لكننــا نســتطيع حتويلــه إىل مصــدر إغنــاء للشــخصية
الوطنيــة والثقافــة .وهــذا مــا فعلتــه اجملتمعــات املتحضــرة وال ســيما الصناعيــة.
إين أدعــو بصــورة حمــددة إىل إقامــة هيئــة ملكيــة لتعزيــز الوحــدة الوطنيــة تركــز علــى ثــاث مهمــات:
 »1مهمــة قانونيــة تتمثــل يف وضــع إطــار قانــوين لتجــرمي الكراهيــة واملمارســات املؤديــة إليهــا»2 .
مهمــة إرشــادية تركــز علــى إصــاح السياســات واللوائــح واألعمــال الرمسيــة الــي تثــر الكراهيــة»3 .
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مهمــة رقابيــة تتمثــل يف متابعــة املمارســات الــي تنطــوي علــى أو تــؤدي إىل اإلضـرار ابلوحــدة الوطنيــة
وإحالتهــا إىل جهــات االختصــاص ،س ـواء القضائيــة أو األمنيــة أو اإلداريــة.
ظروفنــا الراهنــة ال حتتمــل التهــاون مــع مســببات الفتنــة ،وعلــى احلكومــة واجملتمــع تبــي مبــادرات
جــادة لوقــف االنـزالق إىل هــذا املســتنقع اخلطــر .حنــن ال نســتطيع التحكــم يف مــا جــرى فعــا ،فهــذا
أصبــح مــن التاريــخ .لكننــا نســتطيع التحكــم يف مســتقبلنا ،مبنــع تكـرار مثــل هــذا احلــادث املــروع ومحايــة
أنفســنا وبلــدان مــن أخطــاره.

واحة التعايش ..تستظل تحت راية واحدة وقائد واحد
توفيق حممد غنام:
يف األحســاء قريــة مســاملة هادئــة وهانئــة يتعايــش أفرادهــا بســام ،يت ـزاورون ويتواســون يفرحــون
وحيزنــون يتبادلــون التحــااي ويتواصــون جبميــل الســجااي ،دروهبــم واحــدة يســلكوهنا صباح ـاً ومســاء،
تتعانــق أيديهــم ابملصافحــة عنــد لقــاء بعضهــم ،ليــس هنــاك مــا يك ـ ِّدر صفوهــم وال مــا يزعجهــم،
يشــاهدون شاشــات التلفــاز ويــرون الطائفيــة حتصــد األرواح يف بلــدان عــدة وحيمــدون هللا أهنــم بعيــدون
عــن ذلــك ،فهــم يســتظلون بظــال دولــة عادلــة ويتفيــأون ظــال ش ـريعة عادلــة.
لكــن يــد الغــدر واخلســة والــدانءة واجلــن مل ي ـَ ُـرق هلــا ذلــك الصفــاء ،ومل تعجبهــا تلــك املشــاهد
اجلميلــة ،فهــي قــد تعــودت علــى أن تــرى الدمــاء تســكب واألرواح تزهــق ،فالعقــول املريضــة ال ميكــن
إال أن تكــون كذلــك.
وجــه اجلبنــاء أســلحتهم إىل جمموعــة مــن أبنــاء الوطــن الشــيعة يف قريــة
يف مســاء العاشــر مــن حمــرم َّ
الدالــوة فقتل ـوا منهــم تســعة أشــخاص وجرح ـوا  12آخريــن والذوا ابلف ـرار ظن ـاً منهــم أن يــد العدالــة
قاصــرة عــن اصطيادهــم وتقدميهــم للعدالــة الشــرعية ،لكــن رجــال أمننــا أبـوا إال أن يثبتـوا هلــم ولغريهــم
ـن ســاهرة حلمايــة البــاد ،ففــي خــال اثنــي عشــرة ســاعة مت القبــض علــى أولئــك اجملرمــن
أهنــم أعـ ٌ
اإلرهابيــن وأودعوهــم املــكان الالئــق هبــم وأبمثاهلــم إىل أن يقتــص الشــرع املطهــر منهــم.
أتعلمون ما الذي أرادته تلك الشرذمة؟
لقــد أرادوا أن يوقعـوا بــن الســنة والشــيعة يف بــادان ،لقــد أرادوا أن ينقلـوا الطائفيــة البغيضــة بيننــا
ويغرقــوان يف دمائنــا ،لقــد أرادوا أن ين ِّفــذوا أجنــدة خبيثــة لطاملــا حلمــت ابلوقيعــة بيننــا ،لقــد أرادوا أن
ينقل ـوا أنظــاران مــن مشــاهد التنميــة إىل مشــاهد الدمــاء ،ومل يعلم ـوا بعــد أن اللحمــة الوطنيــة أقــوى
مــن الصخــر ،وأن األحســاء والقطيــف وجنـران مــا هــي إال منــوذج للتعايــش تســتظل حتــت رايــة واحــدة
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ورد كيــد األعــداء يف حنورهــم وأدام علينــا أمننــا يف
وقائــد واحــد ،حفــظ هللا بــادان مــن كل مكــروه َّ
بــادان وكل بــاد املســلمني.

بني خطابني وطني ..وآخر متمذهب
جعفر الشايب:
شــكلت حادثــة الدالــوة امتحــاان حقيقيــا للتوجهــات واألفــكار الســائدة لــدى اجملتمــع الســعودي،
فقــد كشــفت عــن حالــة مــن التوافــق يف اآلراء واملواقــف أكثــر مــن أي حادثــة مــرت هبــا اململكــة ،كمــا
أهنــا بينــت حجــم أصحــاب التوجهــات الذيــن لديهــم تصــورات ضبابيــة وغــر متســقة مــع احلالــة الوطنيــة
بشــكل عــام.
ملســنا لــدى األكثريــة مــن املثقفــن اتســاقا مــع مشــاعر عمــوم املواطنــن جتــاه بعضهــم بعضــا،
متجاوزيــن أي تصنيــف مناطقــي أو مذهــي ،معتربيــن أن مــا حــدث يعــر عــن قضيــة وطنيــة مشــركة
وعامــة .وعــروا مــن خــال خطــاب وطــي متـوازن عــن إدانــة هــذه اجلرميــة والتحريــض عليهــا واملطالبــة
مبعاجلــات عاجلــة وجــادة لـوأد الفتنــة الــي أراد القائمــون علــى هــذه اجلرميــة إاثرهتــا يف اجملتمــع ،وحــاول
اخلطــاب املتمذهــب تكريســها.
لفــت انتباهــي عــدة مقــاالت مهمــة عــرت بوضــوح وصراحــة عــن تبعــات احلــدث ،ووضــع
كاتبوهــا تصــورات ومقرتحــات حللــول عمليــة ،مــن أبرزهــا مــا كتبــه معــايل الســفري عبــد هللا املعلمــي يف
صحيفة املدينة ،واألســتاذ قينان الغامدي يف صحيفة مكة ،واألســتاذ حممد علي احملمود يف صحيفة
الـرايض ،وكذلــك الدكتــور توفيــق الســيف يف صحيفــة االقتصاديــة وغريهــم كثــر.
يف مقابــل ذلــك انــرى بعــض املتمذهبــن بتقــدمي خطــاب أقــل مــا يقــال عنــه إنــه انتهــازي وطائفــي،
وال ينســجم مــع الــروح الوطنيــة الــي غمــرت أرجــاء البــاد .فأصحــاب هــذا اخلطــاب يتحدثــون
عــن حالــة تقســيم وفصــل يف الكتلــة الوطنيــة الواحــدة «حنــن وهــم» ،وعــن حماصصــة طائفيــة «أقليــة
وأكثريــة» ،واألسـوأ مــن كل ذلــك إلقــاء اللــوم علــى ضحــااي احلادثــة بشــكل عــام وليــس علــى العناصــر
اإلرهابيــة الــي قامــت هبــا.
اخلطــاب الوطــي كان متألقــا يف حتديــد اجملــرم ،وتشــخيص املشــكلة ،وطــرح التســاؤالت املتعلقــة
بنمــو هــذه التوجهــات اإلرهابيــة واملتطرفــة ،وســبل مواجهتهــا ومعاجلتهــا عــر املطالبــة ابســتنفار خمتلــف
مؤسســات وأجهــزة الدولــة لذلــك .بينمــا يقــف اخلطــاب املتمذهــب خالطــا األمــور ،ومــرددا يف تســمية
األشــياء أبمسائهــا ،ومتعثـرا يف وضــع الوصفــات الالزمــة للعــاج.
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يفــر أصحــاب اخلطــاب املتمذهــب مــن التعاطــي الصريــح مــع القضــااي احملليــة مــن منظــور داخلــي
ووطــي ،ويعلقوهنــا دومــا علــى تطــورات إقليميــة وخارجيــة ،حيــث يضعوهنــا مقياســا لتحليلهــم وفهمهــم
لألحــداث .التحليــل املذهــي لألحــداث يقــود دومــا إىل اخلــروج عــن الســياق املنطقــي ،ويبحــث عــن
مشــجب لتعليــق أوجــه اخللــل عليــه ،وهــو يقــوم بتغذيــة أعضــاء الفئــة واجلماعــة ،ولكنــه ال خيــدم
القضــااي الوطنيــة مطلقــا.
يقظة الضمري الوطين الذي حاول املتمذهبون اختطافه لعقود حتت مربرات اخلصوصية املذهبية
أو املســؤولية األمميــة ،أعــاد االعتبــار إىل موقعيــة الوطــن يف الوجــدان الشــعيب ،كمــا أن متاســك اخلطــاب
الوطــي أضــاع علــى هــؤالء فــرص املزايــدة علــى اآلخريــن ابســم الديــن أو الوطــن.
إن العــودة خلطــاب وطــي صــادق وصريــح ومتـوازن هــو مــا يبعــث علــى االنســجام املطلــوب بــن
خمتلــف املكــوانت االجتماعيــة ،وهــو مــا يســاهم يف أتكيــد حالــة التالحــم والتوافــق بينهــا ،واخلــروج مــن
قوقعــة االنغــاق أو فوقيــة التعاطــي مــع اآلخــر والتصنيــف الــذي ميارســه بعضهــم ،وأن هــذا اخلطــاب
إذا مــا تزامــن مــع إج ـراءات رمسيــة إداريــة وقانونيــة لتجــرمي احلــض علــى الكراهيــة  -كمــا طالــب هبــا
عديــد مــن الكتــاب واملثقفــن الواعــن سيشــكالن منهجــا للتعاطــي الســليم مــع قضــااي وحاجــات
اجملتمــع وصيانــة وحدتــه.
وآمــل أن تنحســر اخلطــاابت املتمذهبــة الــي تشــكل عبئــا اجتماعيــا وثقافيــا ،وحتمــل خمتلــف
أطيــاف اجملتمــع الســعودي أعبــاء الشــمولية والعنصريــة وتكــرس واقعــا منغلقــا ال يقــر التنــوع وال يقبــل
االنفتــاح واحل ـوار املنطقــي.

الدالوة ..اختبار وطن
جعفر الصفار:
مثــل ترديــد عبــارات ”اخـوان ســنة وشــيعة ..هــذا الوطــن مــا نبيعــه“ خــال مســرة تشــييع كوكبــة
”شــهداء الدالــوة“ مــع ”شــهداء الواجــب“ عمــق الرتابــط بــن ابنــاء اجملتمــع الواحــد ،فقــد جــاء رفــع
صــور مجيــع الشــهداء علــى اكــف الشــباب واالطفــال ليوجــه صفعــة قويــة يف وجــه االرهــاب الــذي
ســعى لــدق اســفني الطائفيــة ابرتكابــه العمليــة االرهابيــة ليلــة العاشــر مــن حمــرم يف قريــة ”الدالــوة“
الوادعــة ابألحســاء.
أضحــت ”الدالــوة“ تــردد علــى ألســن اجلميــع ،اذ مل يعــد اســم القريــة مقتص ـرا علــى وســائل
االعــام ،بــل اصبحــت القريــة الصغــرة منطلقــا حنــو أتســيس مرحلــة جديــدة يف تقويــة النســيج
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االجتماعــي الــذي لعبــت السياســة دورا يف نصــب الفخــاخ لتكريــس الشــحن الطائفــي بــن الشـرائح
االجتماعيــة يف اململكــة.
ان قيــام مســؤويل الدولــة بتقــدمي واجــب العـزاء لــذوي الشــهداء يف ”الدالــوة“ ،ميثــل اصـرارا علــى
تفويــت الفرصــة علــى االطـراف الســاعية حنــو احـراق االخضــر واليابــس عــر التالعــب ابملشــاعر الدينيــة
الزائفــة ،فقــد جــاءت زايرة وزيــر الداخليــة حممــد بــن انيــف ،ومــا فعلــه أمــر املنطقــة الشــرقية ســعود
بــن انيــف مــن قطــع رحلــة فحوصاتــه الطبيــة يف اخلــارج ،وعــاد إىل اململكــة متّجهـاً مباشــرةً حنــو قريــة
”الدالــوة“ ،لتضميــد جـراح املواطنــن املنكوبــن لتؤكــد وقــوف الدولــة بقــوة امــام حمــاوالت زرع الفتنــة
الطائفيــة.
ولعــل مشــاركة عشـرات اآلالف مــن املواطنــن «اجلمعــة» يف تشــييع شــهداء املراســم العاشــورائية
والــذي مجــع ابنــاء الوطــن مــن شــرقه اىل غربــه بعيــدا عــن احل ـزازايت الطائفيــة يعطــي صــورة مشــرقة
ملرحلــة قادمــة متثــل حتــوال يف العقليــة لــدى ابنــاء الشــعب ابململكــة ،حيــث اســتطاعت اجلرميــة النكـراء
توحيــد الكلمــة ضمــن مســاء الوطــن الواحــد ،ممــا ســاهم يف تقويــة اللحمــة الوطنيــة ولفــظ مجيــع النــداءات
الســاعية لتمزيــق اجلســد الواحــد علــى طــول اململكــة.
ان دمــاء شــهداء ”الدالــوة“ اســتطاعت التغلــب علــى صــوت الرصــاص مــن خــال تغليــب العقــل
علــى العاطفــة وتعبيــد طريــق التماســك االجتماعــي بــدال مــن الذهــاب حنــو التفرقــة والتقاتــل بــن ابنــاء
اجملتمع الواحد ،فالســر وراء العاطفة ال خيلف ســوى الويالت والدمار ومتزيق الســلم االهلي وابلتايل
اشــاعة الفوضــى وتكريــس الغــل واحلقــد يف النفــوس.
العمليــة االرهابيــة الــي صدمــت اجملتمــع ابململكــة ابعتبارهــا االوىل مــن نوعهــا يف اســتهداف
االبـرايء برصــاص الغــدر واحلقــد ..مثلــت امتحــاان كبـرا ،ممــا فــرض علىاجلميــع حتمــل املســؤولية للمــرور
منهــا ابقــل اخلســائر ،حيــث متكــن اجلميــع مــن جتــاوز احملنــة عــر الدعــوة اىل التهدئــة ونبــذ مجيــع
الدعوات الســاعية لالنتقام وحتميل االخرين جريرة فئة جمرمة وارهابية ال متثل ســوى نفســها ،وابلتايل
فــان االمتحــان الصعــب الــذي وجــد اجملتمــع نفســه فيــه علــى حــن غــرة ..اســتطاع اجلميــع مــن تســجيل
العالمــة الكاملــة فيــه.
مــع جتــاوز اصعــب موقــف وجــد اجملتمــع الســعودي نفســه فيــه جـراء امتــداد نـران احلــروب الطائفيــة
املشــتعلة يف اجل ـوار ..فأننــا متكنــا مــن أتســيس قاعــدة صلبــة تتخــذ مــن النســيج االجتماعــي القــوي
مصــدر قــوة ملختلــف االزمــات القادمــة ،خصوصــا وان املخاطــر مــا ت ـزال قائمــة واجلهــات املنفــذة
للجرميــة االرهابيــة تعمــل بــكل قــوة للعــودة جمــددا عــر خمتلــف الوســائل ،ممــا جيعــل املعركــة قائمــة علــى
الــدوام.
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حادثة الدالوة وأثرها عىل املجتمع الشيعي
جالل عبد الناصر:
يعيــش اجملتمــع الســعودي يف هــذه األايم آاثر الصدمــة النفســية الــي تســبب هبــا الفكــر التكفــري
حيــث تعــد تلــك العمليــة هــي االوىل مــن نوعهــا مــن انحيــة االعتــداء املســلح خــال ممارســة العبــادات
الدينيــة .ومثــل تلــك املمارســات الشــاذة يف جمتمعنــا حتمــا ســوف تــرك اثرهــا س ـواء علــى املســتوى
النفســي أو االجتماعــي.
فقــد أفــادت الدراســات الــي قــام هبــا ماثيــو يف جامعــة لنــدن « »2006أبن اهلجمــات اإلرهابيــة
هلــا اثــر كبــر مــن الناحيــة العقليــة والنفســية علــى املتضرريــن اللذيــن كان ـوا متواجديــن وقــت حــدوث
اهلجمــة .وليــس هــذا فحســب فاألمــر ميتــد علــى األشــخاص القريبــن جغرافيــا مــن موقــع احلــادث
وكشــفت الدارســة أبن  ٪40 - 30مــن املتضرريــن بشــكل مباشــر هــم عرضــة لإلصابــة إبظط ـراب
مــا بعــد الصدمــة وأن  %20منهــم قــد تســتمر لديهــم تلــك األع ـراض ألكثــر مــن ســنتني .أمــا علــى
املســتوى االقتصــادي فاهلــزة تكــون متفاوتــة فيكــون إقبــال مــن يعنيهــم االمــر علــى العيــادات النفســية
واملستشــفيات كبــر جــداً مقارنــة مــع األايم العاديــة وينخفــض اإلقبــال علــى االس ـواق واجملمعــات
التجاريــة.
واآلن حنــن نعيــش احــداث تســتحق أن ننظــر اليهــا بعمــق فيمــا خيــص اثــر تلــك اهلجمــة اإلرهابيــة
الــي اســتهدفت الشــيعة يف قريــة الدالــوة وابلتحديــد يف دور العبــادة .فهــل مــن املمكــن أن ُتــدث
تلــك احلادثــة صدمــة نفســية علــى مســتوى األفـراد أو علــى مســتوى اجملتمــع الشــيعي .وابلتــايل يكــف
الشــيعة ويرتاجعـوا أو يتقلصـوا يف ممارســة طقوســهم نتيجــة للصدمــة خصوصــا ابنتشــار ظاهــرة الفكــر
التكفــري.
واســتنادا إىل تصنيــف «فينــكل» فهــو يــرى أبن اجملموعــة االوىل تكــون ســليمة ومقاومــة للعــدوان
والثانيــة تكــون ســليمة منهكــة وحمبطــة أمــا الثالثــة فهــي منهــارة وسـريعة التفــكك .أمــا كيــف يصنــف
الشــيعة أنفســهم مــن بــن تلــك اجملموعــات فيكــون ذلــك مــن خــال واقــع الالشــعور اجلمعــي الــذي
توارثــوه منــذ قرابــة  1400عــام .حيــث تعيــش عبــارة «هيهــات منــا الذلــة» يف العقــل الباطــن لــكل
شــيعي وتكــون تربيــة النــشء منهــم يف حســينيات مغطــاة ابلس ـواد مرســوم عليهــا رؤوس مقطعــة
وعبــارات ثوريــة تنــزف مــن حروفهــا الدمــاء .كل تلــك الصــور والعبــارات حتــدث اثــر كبــر يف الالشــعور
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وعندمــا يبــدأ اخلطيــب يف حتريــك مشــاعرهم فــكل منهــم يتوحــد مــع شــخصية مــن شــخصيات كربــاء
وتبقــى تلــك الصــورة عالقــة يف أذهاهنــم .فــاآلابء واالمهــات اللذيــن فقــدوا أوالدهــم الشــباب واألطفــال
يــروا أبهنــم قدم ـوا ق ـرابانً قــد يشــفع هلــم عنــد هللا .ألن دمــاء أوالدهــم كانــت مواســاة وامتــداد لثــورة
العاشــر متمثلــة يف القاســم ابــن احلســن وعبــد هللا الرضيــع وغريهــم اللذيــن وقع ـوا يف كربــاء.
فمــن خــال تعايــش العقــل الباطــن للمجتمــع الشــيعي مــع تلــك األحــداث الــي حدثــت قبــل
مئــات الســنني نســتطيع ان نصنــف الشــيعة علــى اهنــم ضمــن اجملموعــة االوىل الــي وضعهــا «فينــكل»
وهــي اجملموعــة الســليمة الــي تقــاوم العــدوان .فالشــيعة يف قريــة الدالــوة اآلن يــرددوا «كِــد كيــدك واسـ َـع
ســعيك فــو هللا لــن متحــو ذكـران» وهــي العبــارة الــي رددهتــا الســيدة زينــب ابنــة االمــام علــي يف جملــس
يزيــد قبــل مئــات الســنني .فــإذا كان لإلرهــاب مــن اثــر اعتقــد أبنــه مــن اخلطــأ أبن يكــون يف اجملتمــع
الشــيعي.

تتفق معي وال ال؟
حسن اللباد:
ليس مستغرابً أن تُسارع قناة ال  MBCيف املبادرة بعقد حلقة كاملة ملدة  45دقيقة ملناقشة
أم ٍر غاية يف األمهية وحدث مفصلي على مســتوى الوطن .وخالل أقل من  24ســاعة عُقدت تلك
احللقــة يف برانمــج الثامنــة ملناقشــة اجملــزرة الداميــة الــي وقعــت يف بلــدة الدالــوة ابألحســاء يف ليلــة العاشــر
مــن احملــرم احلـرام  1436ه ـ ابالعتــداء اإلرهــايب الــذي طــال حيــاة األبـرايء مــن الرجــال واألطفــال .ال
لشــيء ،إال إلحيائهــم لذكــرى استشــهاد ســبط النــي األكــرم صلــى هللا عليــه وآلــه ،ســيد الشــهداء أيب
عبد هللا احلســن عليه الســام.
لكــن املســتغرب أن تنحــدر القنــاة إىل مســتوى وضيــع ابملتاجــرة بدمــاء األبـرايء واســتخدامها -
دمــاء األب ـرايء  -يف تغطيــة إخفاقــات بعــض اجلهــات املســؤولة ،ورمــي التهــم والالئمــة ُجزاف ـاً علــى
جهــات ليســت معنيــة ابملوضــوع ال مــن قريــب وال مــن بعيــد.
ـث ابت واضح ـاً أ ّن مــا يُفــرض عليــه أن يكــون صــوت الشــعب النابــض
وليــس جديــداً ،حيـ ُ
 الربانمــج  -ووســيلته إليصــال مهومــه ومعاانتــه ،إمنــا هــو أداة لتوجيــه ال ـرأي العــام وتغيــر البوصلــةيف اجتاهــات أخــرى يريدهــا مدبــرو الربانمــج مــن خلــف الكواليــس .بــدالً أن يرتكــز الربانمــج ملناقشــة
األســباب األساســية واملؤديــة إىل هــذا التطـ ّـرف الــذي يبيــح دمــاء األب ـرايء ومناقشــة احللــول املطلوبــة
واملقرتحــة ،أييت حلــرف األنظــار عــن تلــك املنابــع ويتحــدث عــن أمــور ال تنطلــي علــى أي منصــف وال
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يقبلهــا عقــل أقـ ّـل متابــع.
وهنا وبني قوسني ،أود العودة إىل عبارة العنوان:
تتفق معي وال ال؟
وش ختتلف معي فيه؟
ـك أن تتخيلهــا كمــا خرجــت مــن قائلهــا بتلــك اللهجــة واألســلوب ،وهــو يف برانمــج تلفزيــوين
ولـ َ
املوجــه لنوعيــة واجتــاه اجلـواب ،يف املقابــل
يُبــث علــى اهلـواء ويُشــاهده املاليــن مــن النــاس ،ويكــون هــو ّ
ختيّل حال إخوتنا املعتقلني يف غرف التحقيق ويف غياهب السجون .نسأل هللا أن يُعينهم ويصربهم
علــى حمنتهــم وأن يُفــرج عنهــم فرجـاً عاجـاً.
ومــن انحيــة أخــرى وميداني ـاً ســارعت اجلهــات املختصــة ابإلعــان عــن بعــض مــا متّ خبصــوص
مالحقــة الفاعلــن واإلطاحــة هبــم يف عــدة مــدن مــن البــاد .وإن كان ذلــك أمـٌـر مطلــوب إال أنــه لــن
يكــون عالجـاً انجعـاً لوقــف ســيل الدمــاء وحتويــط املشــكلة .فمــا خنشــاه أن يتســع اخلــرق علــى الراقــع.
ـث إ ّن املنابــع
فاملطــاردات واملالحقــات األمنيــة والقبــض علــى هــذا وقتــل ذاك لــن حتــل املشــكلة حيـ ُ
«فمــن مل يكــن
ّولدة ،وهنــاك مــن يضمــن ويشـّـرع للفاعلــن القــرىب إىل هللا أبعماهلــم اإلجراميــة تلــكَ .
ادع لــه» ،كمــا أ ّن أقصــى مــا ميكــن أن تصــل إليــه تلــك املعاجلــات األمنيــة
لــه رادع مــن نفســه ،فــا ر َ
 لعلــه  -القتــل يف مواجهــات مســلحة بــن اإلرهابيــن وأجهــزة األمــن ،فهــذا يف حــد ذاتــه لــن يكــونـث إنـّـه  -املتطــرف  -متســلح بكــم هائــل مــن الفتــاوى الشــرعية الــي تضمــن لــه اجلنــة بفعلتــه
ادعــا حيـ ُ
ر ً
املشــينة تلــك.
أي عاقــل أ ّن بدايــة
إن كانــت هنــاك رغبــة صادقــة ل ـوأد الفتنــة وقطــع رأســها ،فــا خيفــى علــى ِّ
أي ُســقم أتيت ابالعـراف بــه مث بتشــخيص الســبب احلقيقــي؛ فمعاجلــة األســباب احلقيقــة هــي
عــاج ِّ
الكفيلــة بوقــف املزيــد مــن الدمــاء احملرمــة وهبــا تســتقيم األمــور.
ـث قــال كلمتــه
ـيت قائلهــا  -حيـ ُ
املغرديــن بتصــرف  -ألمانــة النقــل نسـ ُ
وهنــا أســتعري عبــارة ألحــد ّ
اجلميلــة« :ال فائــدة مــن قتــل البعــوض ،بــل ينبغــي ردم املســتنقع».
نســأل هللا أن يتقبــل الشــهداء األبـرار بواســع رمحتــه وأن حيشــرهم مــع احلســن عليــه الســام يــوم
الــورود وأن يلهــم أهليهــم وحمبيهــم الصــر والســلوان ،وأن ميـ َّـن علــى املصابــن ابلشــفاء العاجــل وأن
يلبســهم لبــاس الصحــة والعافيــة إنــه مسيــع جميــب.
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التفكري املدين كمخرج من األصوليات
حسن املصطفى:
بيــاانت كثــرة ،تلــك الــي صــدرت بُعيــد جرميــة «الدالــوة» اإلرهابيــة .وهــي البيــاانت الــي ركــزت
علــى نبــذ اخلطــاابت الطائفيــة ،ورفــض الدعــوة إىل الكراهيــة ،وأمهيــة ســن قوانــن واضحــة حتمــي الســلم
وتـّـرم احلــركات التكفرييــة أو التحريــض ضــد اآلخــر يف اململكــة .كل ذلــك أييت ابلتـوازي مــع
األهلــي ُ
التأكيــد علــى أن العنــف ومحــل الســاح هبــدف التغيــر أو الرتهيــب ،هــو أســلوب مرفــوض ،كونــه ال
يقــود إال إىل «الفتنــة» الــي تفتــح أبـواب جهنــم!.
ابلنظــر للنقــاط الســابقة ،جنــد أهنــا تقــود إىل جهــة واحــدة ،أال وهــي دولــة «املواطنــة» ،بوصفهــا
احلاضــن اجلامــع لــكل املكــوانت الوطنيــة الــي تعيــش علــى تـراب الدولــة ،وتشــرك مــع بعضهــا البعــض
يف ذات احلقــوق ،وتتحمــل نفــس الواجبــات ،دون متييــز أو تفاضــل لفئــة أو فــرد علــى اآلخــر.
هــذه الكيــان «دولــة املواطنــة» ،والــي ُتثــل شــكالً مدنيـاً للتعاقــد االجتماعــي ،هــي موضوعــة غــر
حمبــذة عنــد أصحــاب اخلطــاابت «األصوليــة» ،الــي اعتــادت علــى املفاهيــم الفضفاضــة ذات البعــد
األممــي ،حيــث النــزوع ملفهــوم «األمــة» ،عــوض الدولــة ال ُقطريــة ،وابلتــايل ال مداليــل سياســية أو فكريــة
للحــدود القائمــة بــن الــدول ،فهــي بنظــر الس ـواد األعظــم مــن الكتــاابت «األصوليــة» وحــى تلــك
اإلســامية الكالســيكية ،حــدود مصطنعــة وضعهــا االســتعمار ،جيــب جتاوزهــا وعــدم اإلذعــان هلــا.
هــذا املفهــوم اهلالمــي ل «الدولــة» ،يتناقــض والرؤيــة الفلســفية للدولــة احلديثــة ،والــي يــرى
الفيلســوف األملــاين هيغــل ،أن الدولــة هــي «كنــه تطــور التاريــخ» ،الــذي يكــون اإلنســان جــزءاً رئيسـاً
منــه ،لكنــه ليــس فوقــه أو مناقضــا لــه ،فاحلريــة بنظــره ،ال تتــم إال وفــق منظومــة الدولــة الــي حتتضــن
اجلماعــة البش ـرية .وابلتــايل ،فــإن املســؤولية هنــا تكــون تبادليــة ،بــن الدولــة الــي تقــوم علــى خدمــة
الفرد/اجملتمــع ،واملواطنــون الذيــن ميارســون حريتهــم ضمــن هــذا اإلطــار اجلامــع.
وفــق هــذه النظــرة الفلســفية ،يتمأســس النظــام احلديــث ،الــذي تكــون فيــه قيمــة املواطنــة هــي
األســاس ،وهــي املعيــار التفاضلــي ،الــذي ال يدانيــه أي معيــار آخــر .فالدولــة احلديثــة هــي الــي ميــارس
فيهــا الفــرد حقوقــه ،بغــض النظــر عــن أي متايــز ديــي أو عرقــي أو جنســي.
هــذه الدولــة احملتضنــة ملختلــف مكــوانت اجملتمــع ،هــي مــا نتلمســها بــن طيــات عبــارات كتــاابت
عــدد مــن املثقفــن الســعوديني ،والبيــاانت ،والــي صــدرت منــددة ب «جرميــة» الدالــوة ،ومنهــا بيــاان
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علمــاء القطيــف واألحســاء ،حيــث أتيــا ليعليــان مــن شــأنه مرجعيــة كيــان «الدولــة» ،عــر أحــد أهــم
العوامــل وهــو «بســط األمــن واالســتقرار» .ألن االســتقرار شــرط للتنميــة ،وأرضيــة مهمــة لــورش العمــل
الفكريــة والقانونيــة الــي مــن خالهلــا يتــم التأســيس لألنظمــة والتش ـريعات الــي حتفــظ الســلم األهلــي
وحتــرم حقــوق اإلنســان.
إال أن النقطــة اجلــد مهمــة معرفيـاً ،هــي الدعـوات ل «عــدم تســييس الديــن» ،أي فــك االلتبــاس
بــن مــا هــو ديــي ومــا هــو دنيــوي .وهــي الدعــوة الــي تتماشــى والســياق العلمــي ملاهيــة الدولــة،
وتشــاكس مــا هــو مت ـوارث ومعهــود يف تنشــئة البيئــات العربيــة الكالســيكية.
يف البيــاانت تــرز إشــارة صرحيــة جملاميــع «األصوليــن» و«اإلســام السياســي» و«التنظيمــات
املســلحة» ،وهــي ب ـرأي املوقعــن مجاعــات وتيــارات متطرفــة متــارس اإلرهــاب والعنــف حتــت عناويــن
دينيــة وسياســية ،تــروم مــن خالهلــا إحــداث فتنــة جمتمعيــة .وهــو التوصيــف الــذي مل يقــف عنــده
علمــاء القطيــف واألحســاء ،بــل جــاوزوه ليصــدروا حكمـاً معرفيـاً وأخالقيـاً ،حيــث الديــن «بــريء مــن
اإلرهــاب» ،وأن العنــف هــو فعــل «مدمــر لألوطــان».
مــا ســبق ،يتقاطــع مــع نظــرة الفيلســوف األملــاين ماكــس فيــر ،والــذي يــرى أنـّـه ال ميكــن تعريــف
الدولــة إالّ عــر «العنــف الفيزيقــي» «بوصفــه الوســيلة الطبيعيــة للســلطة» الــذي حيتــاج اىل «شــرعنة».
أي إن الدولــة وحدهــا متلــك أدوات اإلكـراه املشــروع ،وفــق الباحثــة املغربيــة إكـرام عدنــي.
فيــر رؤيتــه تقــوم علــى «مقاربــة مفاهيــم اإلكـراه والقــوة والعنــف كأســاس لتعريــف الدولــة احلديثــة»،
وذلــك وفــق «ثالثــة معايــر :القــدرة ،الســيطرة ،التنظيــم» .ومــع أتكيــده علــى أن «الدولــة هــي التجمــع
الوحيد الذي حيتكر ممارســة القوة الشــرعية» .وابلتايل فإن أي عنف أو محل للســاح متارســه األفراد
ـرف ُيرمــه
أو اجلماعــات ،هــو ســلوك مناقــض ومقــوض ملفهــوم «الدولــة احلديثــة» .حيــث العنــف تصـ ٌ
القانون.
إن اللغــة املتزنــة والعلميــة ،والتفكــر بشــكل علمــي ،مــن شــأنه أن يؤســس خلطـوات اتليــة ،تســتند
علــى ترســيخ مدنيــة الدولــة ،وعلــى احلـوار والتواصــل بــن مكــوانت اجملتمــع ومؤسســاته ،وعلــى القانــون
والعمــل الســلمي كأدوات لتنميــة اجملتمــع واألف ـراد ،وهــي القيــم الــي مــن املهــم دعمهــا وترســيخها
كمرجعيــة وحيــدة تنبــذ العنــف وحتيــده مــن أي طــرف كان.

من هتلر إىل األحساء ..الباعث مشرتك

حسن مشهور:
عندمــا كنــا طلبــة يف اجلامعــة كنــت وأصدقائــي نق ـرأ الكتــب ونتبادهلــا بيننــا ،ومــن ذلــك كتــاب
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كفاحــي للمستشــار األملــاين للرايــخ الثالــث أدولــف هتلــر .وعلــى الرغــم مــن هشاشــة الرتمجــة الــي
حالــت دون إيصــال املكــون التعبــري الدقيــق للبــى الدالليــة للنــص املرتجــم ،إال أن حماولــة اســتقراء ولــو
بعــض فكــر هــذا الرجــل عــر قـراءة كتابــه قــد كانــت هــي الفكــرة األكثــر حضــوراً.
رحــل هتلــر ،فــكان مــن تداعيــات مرحلــة حكمــه الفاشــي أن شــكلت الــدول املنتصــرة حماكمــات
روزنــرج وأعدمــت عش ـرات مــن جنراالتــه ومســاعديه ،يف حــن خــرج اليهــود بقصــة اهلولوكوســت
مطالبــن الضمــر العاملــي بوطــن قومــي يضمهــم مــن الشــتات ،وكذلــك ابلتعويــض املــادي مــن أملانيــا
كوهنــم قــد شــكلوا كبــش حمرقــة لزعيمهــا النــازي وزمرتــه الفاشــية.
هــذا األمــر قــد شــكل حمف ـزاً للعــامل األول  -ابإلضافــة إىل عوامــل عديــدة أخــرى  -كــي يســعى
جاهــداً إىل تســليم فلســطني للصهيونيــة العامليــة .وهكــذا رحــل هتلــر منتحـراً وبقــي اليهــود ينحــرون يف
كل يــوم مزيــداً ومزيــداً مــن أبنــاء فلســطني احملتلــة.
أتذكــر جيــداً أن إحــدى الفلســفات املشــكلة للفكــر البنيــوي للرايــخ الثالــث قــد كانــت مســتمدة
مــن املعتقــدات الكالســيكية للفكــر اجلرمــاين ،الــي تــرى أن أصحــاب الــدم األزرق هــم األكثــر تفوقـاً
مــن الناحيــة اإلثنيــة بــن بــي البشــر .وأن نقــاوة عــرق الفــرد تقــاس مبقــدار تباعــد املســافة بــن مفصــل
الــورك والركبــة .هــذه النظــرة الضيقــة املتســمة ابلســخف للــذات ،قــد قــادت أملانيــا إىل إدخــال العــامل يف
معمعــة حــرب كونيــة مدمــرة.
واملفارقــة الباعثــة علــى الســخرية أن مــن بــن الذيــن كان ـوا ضحــااي هلــذا الفكــر اإلثــي املغــرق يف
التطــرف هــم اليهــود ،الذيــن كان ـوا مــن جانــب آخــر يؤمنــون يف ذات الوقــت أبهنــم اجلنــس الســامي
بــن ســكان الع ـوامل املتحضــرة.
إميــان فاشــيي الرايــخ الثالــث بتفوقهــم العرقــي ،قــد جعلهــم يســعون إىل إخضــاع العــامل وقمــع
يهــود أملانيــا ،يف ذات الوقــت الــذي جعــل اعتقــاد اليهــود بســامية جنســهم وأهنــم شــعب هللا املختــار،
أن يعمل ـوا جاهديــن لبســط نفوذهــم علــى الشــرق األوســط ،وأن يســعوا إىل إابدة العــرب واحتــال
أراضيهــم يف حــرب  1948وحــرب 1967م.
وعندمــا نوجــه أنظــاران صــوب العـراق والشــام ،فإننــا جنــد أن تنظيــم داعــش يعــاين مــن ذات اللوثــة
ولكن ِبُ َشـ ّكل فلســفي مغاير للفاشــية ولليهودية العاملية .فهؤالء الداعشــيون يرون أهنم هم األصوب
دين ـاً واألصــح عقيــدة ،وأهنــم مــن ينبغــي أن يــوكل إليهــم إقامــة دولــة اإلســام وإعــادة أمــور الشــرع
واحليــاة الدنيــا إىل نصاهبــا ،ويف ذات الوقــت يصفــون غريهــم مــن املســلمني أبهنــم علــى غــر هــدى .بــل
إهنــم قــد عمــدوا إىل القضــاء علــى بعــض الطوائــف الدينيــة يف العـراق معتقديــن أهنــم ميارســون جهــاداً
فقتلـوا الرجــال وســبوا النســاء واجتبـوا األمـوال.
وال أعتقــد أن حادثــة األحســاء األخــرة الــي راح ضحيتهــا بعــض مواطــي هــذا البلــد مــن إخواننــا
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الشــيعة ،ببعيــدة عــن ذات الفكــر .فمنفــذو اهلجــوم كانـوا نتــاج عمليــات شــحن وفتــاوى مضللــة ،وهــو
األمــر الــذي جعلهــم يعتقــدون أهنــم ميارســون جهــاداً .يف حــن أهنــم يقتلــون إخــوة هلــم يف الديــن ويف
الوطــن .ويســهمون يف إاثرة مشــكالت طائفيــة وإذكاء انر حــرب أهليــة أجــاران هللا مــن شــرورها.
إن إميــان الفــرد أبنــه يشــكل اســتثناء عــن جممــل املكــون البشــري هلــذا العــامل ،أو أنــه فقــط مــن
ميتلــك احلقيقــة وعلــى الصـواب ،هــو مــا يدفعــه غالبـاً إىل التطــرف وجيعلــه يســعى إىل ارتــكاب عديــد
مــن اجملــازر واإلســاءات لغــره مــن بــي اإلنســان ،وابلعــودة إىل العقــل ومبطالعــة النــص الديــي ســتجد
القــرآن والثابــت مــن احلديــث كلهــا حتــث علــى احـرام آدميــة البشــر ومحايــة أمواهلــم وذراريهــم ،بغــض
النظــر عــن معتقدهــم وإثنياهتــم .فمــى أيهــا اإلنســان سـتـُْع ِمل عقلــك وتغمــد ســيفك؟!

التطرف واإلرهاب وجهان لعملة واحدة
حسناء القنيعري:
ال خيلــو ديــن أو مذهــب عــر التاريــخ مــن أشــخاص متطرفــن  -نظـراً لتشــابه أمنــاط التفكــر عنــد
اجلماعات ،وميلها حنو الرتميز ومن مث إيغاهلا يف الرتكيز على ما من شــأنه اســتثارة الغرائز والعواطف
علــى حســاب العقــل  -يســخرون اخلطــاب الديــي لغــاايت ضيقــة ،يف إطــار صناعــة وعــي عــام
يتناســب وأهــداف بعيــدة كل البعــد عــن هــدف األداين الســماوية مجيعهــا؛ وهــي التحلــي ابألخــاق
وجتنــب كل مــا يســيء اىل صــورة االنســان بصفتــه خملوقـاً عاقـاً.
لقــد شــكل إرهــاب قريــة الدالــوة منعطفــا خطـرا يف اسـراتيجية اإلرهابيــن ابلنظــر إىل التغيــر يف
أســاليبهم ،مــا يؤكــد أننــا ســنواجه مزيــدا مــن أعماهلــم وخططهــم اإلجراميــة ،هلــذا فــإن مــا كشــفت عنــه
األحــداث األخــرة البــد مــن النظــر إليــه يف ســياق األحــداث الــي شــكلته ،ومــن خــال كل الظــروف
احلافّــة بــه تلــك الــي أنتجتــه وســاعدت علــى انتشــاره ورواجــه.
إن الذيــن ال أيخــذون هــذه املعطيــات بعــن االعتبــار وال يضعــون اإلرهــاب يف إطــاره احلقيقــي
وأهدافــه املعلنــة وغــر املعلنــة يتحولــون تلقائيــا إىل متواطئــن معــه ومباركــن لــه ،ذلــك أن االكتفــاء
إبنــكاره نــوع مــن املهادنــة الفكريــة ال ختفــى علــى ذوي البصائــر ،وحيــث إنــه ال توجــد أولــوايت يف
التعامــل معــه فــا بــد مــن مواجهتــه أبســلوبه ،ولتكــن لنــا أســوة ابلــدول الــي عانــت منــه كمــا فعلــت
إيطاليــا مــع األلويــة احلمـراء وأملانيــا مــع عصــاابت ابدر مــا ينهــوف ،حيــث وضعتــا إرهاهبــم يف حجمــه
احلقيقــي وعاملتــاه علــى هــذا األســاس.
ال شــك أن مــا فعلتــه القاعــدة تطــور نوعــي ،ينطــوي علــى كــم كبــر مــن اللــؤم واخلســة والغــدر،
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أولئــك الذيــن يتخــذون اإلســام وســيلة لتحقيــق أهدافهــم اخلبيثــة ،مل يردعهــم الديــن عــن ارتــكاب
جرميــة بشــعة ال يتصــور صدورهــا إال ممــن جبلــت نفوســهم علــى احلقــد واملكــر والــدانءة ،كمــا ال
يردعهــم خلــق وال إنســانية ليفعل ـوا كل مــا متليــه نفوســهم اخلبيثــة الــي زينــت هلــم الشــر والفســاد
واإلفســاد ،بقيــادة كهنتهــم الذيــن زينـوا هلــم الشــر .كل أولئــك زمــرة ابغيــة لــن تتـواىن عــن اخـراع أقبــح
األســاليب لتحقيــق خمططاهتــا اإلجراميــة ،أو مل تســارع الدولــة إىل تطبيــق ح ـ ّد احلرابــة علــى اهلالــك
جهيمــان وزمرتــه اجملرمــة؟
والبـ ّد ممــا ليــس منــه بـ ّد ،فأمــن الوطــن ال جتــوز املســاومة عليــه حبــال! ولنــا أســوة يف قولــه تعــاىل:
«إمنــا ج ـزاء الذيــن حياربــون هللا ورس ـوله ويســعون يف األرض فســادا أن يقتّل ـوا أو يصلّب ـوا أو تقطّــع
أيديهــم وأرجلهــم مــن خــاف أو ين َفـوا مــن األرض ذلــك هلــم خــزي يف الدنيــا وهلــم يف اآلخــرة عــذاب
عظيــم».
أليســت الدولــة تطبــق احلــدود علــى مــن انتهــك الســلم العــام كمهــريب املخــدرات والقتلــة وكل
ويــاور ويُناصــح أولئــك الذيــن مل يتوقــف
مــن ثبــت عليــه القيــام جبــرم مــا؟ فلمــاذا حياســب هــؤالءُ ،
إرهاهبــم علــى قتــل فــرد أو ارتــكاب جــرم يف دائــرة ضيقــة وحمــدودة ،بــل تعــداه إىل زعزعــة أمــن الوطــن،
إباثرة الفتنــة وإشــاعة الطائفيــة وهتديــد الســلم االجتماعــي؟ خاصــة وأن تغيــر مــا أبنفســهم عــر احلـوار
واملناصحــة نتيجــة ال ميكــن ضماهنــا «إن هللا ال يغــر مــا بقــوم حــى يغــروا مــا أبنفســهم».
لقد أصبح هلؤالء املارقني اسـراتيجية خمطط هلا من رؤوس كربى وجهات خارجية ،وما تصريح
زعيــم املارقــن ابــو بكــر البغــدادي منــذ أايم ،إال أتكيــد علــى أن خمطــط اســتهداف بــادان ال رجــوع
عنــه ،وحســب املصــادر األمنيــة فــإن معظــم مــن أوقفـوا علــى خلفيــة احلادثــة ســعوديون ،وإن بعضهــم
ســبق أن تــورط يف االنضمــام إىل تنظيــم ”القاعــدة“ اﻹرهــايب ،وســبقت مناصحتهــم ،وأن املؤامــرة
اﻹرهابيــة كانــت هتــدف إىل إشــاعة الفوضــى عــر عــدد مــن العمليــات التخريبيــة داخــل الوطــن.
البـ ّد مــن االعـراف  -بشــيء مــن املـرارة  -أن التطــرف يســتوطن دايران وجيــد لــه دعــاة مناصريــن
وحمرضــن ،خــدران أراببــه زمن ـاً أبكذوبــة أنــه فكــر طــارئ ووافــد ،يف حــن أنــه زرع وحصــاد الداخــل،
ولــه جــذور وامتــدادات ،وتكمــن خطورتــه يف أنــه ال يســتحي مــن اإلعــان عــن نفســه وعــن صالتــه
مبنفــذي اإلرهــاب ،بــل ولــه مطالــب يريــد حتقيقهــا عــر مســاومة رخيصــة تدعــو إىل حمــاورة اإلرهابيــن
رد هــؤالء
وضمــان أمنهــم وحماكمتهــم حماكمــة عادلــة!! فهــل مثــة فجــور أكثــر مــن ذلــك ،ومــاذا ســيكون ّ
لــو قيــل هلــم حــاوروا مــن ختتلفــون معــه مذهبيــا أو فكـراي ومــا هــو بقاتــل أو جمــرم؟!!! حتمــا ســرفضون
حيــث ال يكــره دعــاة التطــرف شــيئا قــدر كرههــم للحـوار ،فقلــد اعتــادوا فــرض آرائهــم ابلقــوة ،وتكفــر
مــن جيــرؤ علــى خمالفتهــم! هلــذا فليــس مــن الســهولة القضــاء علــى التطــرف واإلرهــاب قبــل القضــاء
علــى الرمــوز الــي زرعتهمــا يف عقــول الشــباب ،وإال فإننــا ســنظل نـراوح مكاننــا .إن مل يقــدان ذلــك إىل
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الســر طوعــا حنــو مــا يريــد مشــايخ التكفــر ودعــاة اإلرهــاب ومشــايعوه ،والباحثــون لــه عــن مــررات،
والداعــون إىل حماورتــه وقبــول شــروطه الــي هــي يف األصــل شــروطهم ،فهــم الذيــن يغــذون التعصــب
والكراهيــة والعنصريــة ،بعناويــن دينيــة ،أو قبليــة ،أو مناطقيــة ،ليبق ـوا شــعلة التطــرف متقــدة ،كلمــا
آنس ـوا يف أتباعهــم تراخي ـاً أو تراجع ـاً ،وهلــذا فاإلرهــايب حباجــة دائمــة إىل ذلــك األب الروحــي الــذي
حيميــه ويرعــاه؛ ألنــه ميثــل الســلطة الــي حتقــق لــه رغبتــه يف التســلط واالنتقــام ،وأيخــذ األب الروحــي
يف اســتخدام اإلرهــايب كمخلــب قــط خيــوف بــه اجملتمــع ليدفعــه إىل قبــول أفــكاره وتعطيــل مشــاريعه
التنمويــة اتقــاء شــره.
لقــد أرادوهــا فتنــة ال تبقــي وال تــذر ،لكــن هللا رد كيدهــم يف حنورهــم  -ليــس مبســارعة األجهــزة
األمنيــة يف حماصرهتــم مــن األحســاء حــى شــقراء ،فهــذا مــا عهــدانه منــذ أن ضــرب اإلرهــاب بــادان
أول مــرة ،فخــال بضعــة أايم وضــع رجــال األمــن أيديهــم علــى رؤوس الفتنــة بســرعة قياســية تكشــف
ـتخباري حمــرف  -بــل ابلتالحــم الوطــي الــذي أثبتتــه كل مكــوانت الوطــن مــن ســنة
عــن نشــاط اسـ
ّ
وشــيعة ،مســؤولني ورجــال ديــن ومثقفــن ومواطنــن ،وهــو األمــر الــذي مل حيســبوا لــه حســااب ،إذ راهنـوا
علــى الفرقــة والتعصــب ،إلاثرة الفتنــة وإحــداث فوضــى يف النســيج اإلجتماعــي ،لكــن تالحــم اجلبهــة
الداخليــة أفشــل خمططاهتــم ،وأثبــت التالحــم الوطــي قوتــه وقدرتــه علــى التماســك أمــام خمططــات
التنظيــم ،فاألمــن الوطــي ،والســلم األهلــي ،والعيــش املشــرك ،أمــور غــر قابلــة للمســاومة لــدى شـرائح
عريضــة مــن املواطنــن.
جيــب أن ندعــم مجيعنــا  -مســؤولني وصنــاع ق ـرار وكتــااب وأكادمييــن ومثقفــن  -الدعــوة الــي
أطلقهــا عضــو جملــس الشــورى حممــد رضــا نصــر هللا ،بسـ ّـن قانــون جيـ ِّـرم الفتنــة الطائفيــة ،ويعاقــب
أي كلمــة تدعــو إىل الفرقــة والتمييــز الطائفــي أو القبلــي أو اإلقليمــي ،مــن مناهــج
مثرييهــا ،وأن حتــذف ّ
التعليم ،ووســائل اإلعالم املرئي واملســموع واإللكرتوين ،ومصادرة أي كتاب أو مطبوعة تدعو للفتنة
الطائفيــة.
لســت مــع ال ـرأي الــذي يقــول إن مــا حــدث مــن تالحــم شــعيب وزخــم إعالمــي عــر عش ـرات
املقــاالت الــي كتبهــا الكتــاب يف معظــم الصحــف ،والتغطيــات الصحفيــة الــي أجنزهــا صحفيــون
وصحفيــات ،وآالف التغريــدات الــي غــرد هبــا تويرتيــون ،منــذ أول يــوم وحــى يومنــا هــذا ،هــو جمــرد
رد فعــل عاطفــي ســرعان مــا خيبــو ،وتعــود األمــور ســرهتا األوىل ،لســت مــع هــذا الـرأي ،لفــرط حســن
ظــي بــكل مــن اســتنكر تلــك اجلرميــة البشــعة ،أبنــه مل يكــن واقعــا حتــت أتثــر العاطفــة ،بقــدر مــا كان
يصــدر عــن رفــض حقيقــي وواع حلجــم املؤامــرة الــي تســتهدفنا ،فليــس هنالــك أســهل مــن اســتثارة
الغرائــز املتوحشــة لكــي مــع اســتثمار ذلــك الزخــم علــى كل املســتوايت إعالميــا وتعليميــا يف املــدارس
واجلامعــات ،بــل وأمنيــا ابســتمرار متابعــة املواطنــن أنفســهم لــكل مــا يثــر ارتياهبــم ،ليكون ـوا عــوان
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لألجهــزة األمنيــة ،جيــب أن تظــل هــذه اجلــذوة الوطنيــة مشــتعلة ،لنضــع حــدا إلرهــاب مــن يرتبــص
أبمننــا ووحــدة بــادان ،ومتاســك نســيجنا الوطــي.
ختامــا البـ ّد مــن مواجهــة التطــرف آبليــات جديــدة غــر تلــك الــي انتهجــت منــذ ســنوات ،آليــات
تنســجم مــع التغــر الــذي يســلكه اإلرهابيــون لزعزعــة أمــن بــادان ،وإاثرة الفاتنــة فيهــا ،مواجهــة جيــب
أن يتوالهــا ذوو أبس وقــوة وإص ـرار ووعــي أبســلوب ال يفــل احلديــد إال احلديــد ،املهادنــة ،وخفــوت
الصــوت وعــدم تســمية األشــياء أبمسائهــا مل تقــض علــى اإلرهــاب ،ومل حتــد مــن ســلوك املمولــن
واحملرضــن واملتعاطفــن والصامتــن ،فمــا زالــت األم ـوال جتمــع ،والفكــر املتطــرف يســتوطن جمتمعنــا،
وينتشــر عــر مواقــع التواصــل االجتماعــي ،وبعــض أراببــه جيــدون يف املــدارس واجلامعــات واملســاجد
بيئــة حاضنــة ألفكارهــم! تغيــر االسـراتيجية األمنيــة والوطنيــة ابت أمـرا ملحــا ،فأمــن الوطــن يعلــو وال
يعلــى عليــه.

الوطن ...يف منعطف تفجري الدالوة
حسني أمحد بزبوز:
ال شــك أن تلــك الرصاصــات ،الــي اخرتقــت أجســاد شــهداء الدالــوة ،يف الفاجعــة األليمــة الــي
أملــت بنــا مجيع ـاً يف مشـ ٍ
ـهد مل أنلفــه يف هــذا الوطــن مــن قبــل علــى املــدى الطويــل ،مســتهدفةً إطفــاء
نــور احلســن عليــه الســام ،إمنــا هــي رصاصــات ختــرق وختتــر جســد وطننــا وأمننــا الوطــي ومناعتــه
بقــوة ،يف مســاحات يصعــب جلمهــا والســيطرة عليهــا وأتمينهــا بشـ ٍ
ـكل اتم ،خصوصــا يف ظــل تلــك
األجـواء املشــحونة احلاليــة الــي تشــهد منــذ فــرة زمنيــة تســخيناً مــادايً ومعنــوايً غــر مســبوق يف املنطقــة
يؤهــل الواقــع ملــا حيصــل ،وقــد أفــرز ذلــك الواقــع كمــا يعلــم اجلميــع إفرازاتــه النتنــة حــول وطننــا فمــزق
بلــداانً جمــاورة ،جتــاوزت فيهــا الرتاشــقات الكالميــة املعهــودة بــن الطوائــف واملذاهــب تلــك النقاشــات
احلــادة إىل الفعــل اخلــارج عــن قيــم اإلنســانية والســماء ،يف ظــل إرادات دوليــة وصراعــات نفــوذ ومتكــن
سياســية معروفــة .وهــا حنــن اليــوم عندمــا نرقــب خــط الزمــن نتأمــل فنجــد كيــف أن اإلرهــاب كان
بعيــداً يف منفــاه يوم ـاً مــن األايم كمــا نعلــم ،تنقلــه نش ـرات األخبــار وشاشــات التلفــاز ،عــن بلـ ٍ
ـدان
ـاد جــارةٌ قريبـةٌ جمــاورة لنــا ،قبــل أن ختــرق تلــك الرصاصــات أجســاد
بعيــدة انئيــة مث تلتهــا فيمــا بعــد بـ ٌ
مواطنــن أب ـرايء مــن أبنــاء هــذا الوطــن العزيــز والكــرمي ،ليصبــح الســماع عيــاانً وبصــرة ،يف مشــهدٍ
إلنتقــال الكراهيــات واإلرهــاب مــن بقعــة إىل بقعـ ٍـة عــر هــذه املعمــورة ،فيمــا يؤكــد املقولــة املشــهورة:
«إذا حلقــت حليــة جــارك ،فاســكب املــاء علــى حليتــك».
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ولقــد إنطلقــت تلــك الرصاصــات اخلائنــة لتهتــك حرمــة أمــن أقــدس بــاد هللا وأطهرهــا يف األرض
 بــاد احلرمــن الش ـريفني  ،-فهبــت األجهــزة األمنيــة يف وجــه هــذا التحــدي واإلختبــار احلقيقــياخلطــر ،لتثبــت جمــدداً كفاءهتــا وجدارهتــا يف غضــون ســاعات ،وإن شــكك املشــككون ،كمــا أثبتــت
ذلــك مــن قبــل يف وجــه تلــك التحــدايت األمنيــة الــي كانــت تضــرب البلــد قبــل ســنوات ألســباب
ـات للمثبــت ،وهــذا التمكــن يهمنــا كثـراً ابلطبــع .وانطلقــت تلــك الرصاصــات اآلمثــة
خمتلفــة ،فهــو إثبـ ٌ
فهب الشــيعة والســنة متجاوزين كل اخلالفات املريضة والنزعات الســقيمة للســباب والشــتائم املتبادلة
الــي يثريهــا ويســتلذ هبــا البعــض ممــن ســقمت عقوهلــم ،ليطوقـوا تداعيــات مثــل هــذا احلــدث اخلطــر،
فوقــف الشــيعي جبانــب الســي ،ووقــف الســي حبانــب الشــيعي ،ليثبت ـوا للجميــع وألوهلــم يف ســلم
التحــدي وهــم املعتــدون علــى حرمــة األبـرايء والدمــاء ،أهنــم يدركــون حقيقـةً أن اإلرهــاب والتكفــر ال
ملــة وال مذهــب لــه ،وأنــه ال يعــر إال عــن مــن ينتمــون إليــه ،وأهنــم كمواطنــن شــرفاء يعلمــون مجيعـاً أنــه
وابل علــى اجلميــع ،وهنــا وقفــت تنديــدات اجلميــع ضــد هــذا اإلرهــاب األمحــر ،الــذي جتــاوز الــكالم
ٌ
للدماء ،ليثبتوا ،حبســن األقوال واألفعال ،أن يف الوســط الســي كما يف الوســط الشــيعي متاماً ،الكثري
مــن العقــاء ،الذيــن يعــول علــى عقوهلــم وخطاابهتــم وإراداهتــم ،وإن شــكك البعــض ممــن ينظــرون
بنظارات ســوداء يف توجهات إخواهنم الســنة ،وإن أصابت البعض هنا أو هناك كاسـ ٍ
ـتثناء فريوســات
ثقافــات الكراهيــات والتكفــر والقتــل واإلرهــاب بتفاواتهتــا املتنوعــة واملختلفــة .وهــذا التضامــن املولــد
للتقــارب والتعايــش يهمنــا كثـراً يف حتصــن وقيــاس حصانــة جمتمعاتنــا مــن نفــاذ واســتمرار وانتشــار مثــل
هــذه اجلرائــم القــذرة.
ولقــد ســقط شــهيدا الواجــب  -عليهمــا رمحــة هللا ورضوانــه  -يف هــذا املشــهد الدمــوي امل ـؤمل،
دفاع ـاً عــن الــدم الشــيعي ،الــذي امتــزج بــروح الوطــن ،ليمتــزج الــدم الشــيعي هنــا ،ابلــدم الســي ،يف
أصــدق لوحــة مأســاة وطــن واحــدة معــرة ،إرتفعــت فيهــا رايــة الوطــن خافق ـةً رغــم اجل ـراح ،فأكــد
احلــدث للجميــع أن اإلنتمــاء واح ـ ٌد مهمــا تغــرت اللهجــات واملذاهــب واملناطــق ...اخل ،واملصــاحل
واحــدةٌ ،مهمــا كانــت اخلالفــات اجلانبيــة .فاملدافــع يدافــع عــن اجلميــع بــا شــك ،وطننــا وشــعبنا
ومصاحلنــا ومســتقبلنا ،وكلنــا يف النهايــة ننتمــي لـ ٍ
ـدم واحـ ٍـد ،ولدائــرة مصــاحل وطنيــة واحــدة ،هــي هــذا
الوطــن الكــرمي ،مهمــا أحاطــت بذلــك مــن إشــكاالت التطبيــق علــى أرض الواقــع .وعلــى اجلميــع أن
يعـوا ذلــك ،ويفهمـوا دائــرة اإلنتمــاء واملصــاحل الواحــدة تلــك ،بعيــداً عــن خالفاهتــم وجتاذابهتــم اجلانبيــة.
وإننــا لنحمــد هللا يف عمــق املأســاة ،علــى أن اإلختالفــات بيننــا ليســت كمــا يريدهــا البعــض ،شــكالً
مــن أشــكال صراعــات العصــور املظلمــة ،بــل هــي فقــط ليســت ســوى إختالفــات إخــوة البيــت الواحــد،
حيــث ال ميلــك األخ أن يلغــي أخــاه ،أو أن يســتغين عنــه ،مهمــا حصــل بينهمــا مــن خــاف .ولــو
دققــت يف املشــهد اليــوم ،فســتجد حتمـاً قصصـاً وحــكاايت هــي مــن أروع وأمجــل قصــص وحــكاايت
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األخــوة والتضامــن والتعايــش ،يف زمــن الشــحن والتــأزم .وابلطبــع ،فســتجد أن البعــض ،لــن يتمــى أن
يســلط الضــوء علــى تلــك القصــص واحلــكاايت.
وإن األحســاء كمــا يعــرف اجلميــع ،منطقــة تعايــش معروفــة ،بــل هــي قلــب هــذا التعايــش وهــذا
اإلخــاء القــدمي احلديــث الــذي نعيشــه .ورغــم أن قصــص اإلخــاء والتعايــش الــي يعرفهــا اجلميــع تغطــي
كل ت ـراب هــذا الوطــن ،ورغــم أننــا مجيع ـاً قــد عشــنا جتــارب إخــاء وحــب ومــودة عابــرة للمذاهــب
واملناطــق والفئــات ...اخل ،لكــن رغــم كل شـ ٍ
ـيء تبقــى األحســاء ذروة ســنام ذلــك احلــب واإلخــاء
واإللتقــاء واملنطقــة اخلصبــة لــوالدات الصداقــات العابــرة للمذاهــب املتكــررة وينبــوع انتشــارها.
وإنــي قــد شــعرت شــخصياً ،رغــم املأســاة ورغــم هواجــس املســتقبل ورغــم طمــوح أن نرتقــي
ملســتوى أفضــل مــن وعــي ومســؤولية إدارة هكــذا أحــداث أبدوات مناســبة وأفــكار فاعلــة وقوانــن
انفــذة ،بســعادة عميقــة جـراء تعــايل اجلميــع إال الشـواذ مــن النــاس فــوق جـراح مــا حــدث ،ســآئالً هللا
يف نفــس الوقــت حبـ ٍ
ـزن عميـ ٍـق علــى الدمــاء ،أن يتقبــل هللا شــهداءان األب ـرار الذيــن عطــرت دماؤهــم
املســرة الوالئيــة الطاهــرة ألتبــاع آل البيــت عليــه الســام.
وكان يف خضــم هــذا احلــدث ،مشــهد حضــور صاحــب الســمو امللكــي وزيــر الداخليــة األمــر
حممــد بــن انيــف ،يف تعزيــة شــهداء حادثــة الدالــوة األليمــة  -رمحهــم هللا  ،-وحضــوره يف تعزيــة ذوي
شــهيدي الواجــب  -عليهمــا الرمحــة  ،-تتوجي ـاً أيض ـاً للشــعور ابلتفــاؤل والســعادة ،والشــعور أبن
اجلميــع يف النهايــة حتــت رايــة هويــة واحــدة ،وحتــت محايــة إرادة وطنيــة وقانونيــة واحــدة ،مهمــا كان
بيننــا مــن اختــاف.
وتبقى هذه احلادثة ،جرس إنذار عايل الصوت ،هشمت دقاته كل حواجز الصمت ،يف ٍ
وقت
ســبق دوي هــذا الصــوت دوي أجـر ٍ
اس أخــرى ،نبهــت خلطــر تنامــي التطــرف واإلرهــاب يف املنطقــة.
كل مــن موقعــه ،كــي حنصــن
مــا يوجــب هنــا أن يســمع هــذا الصــوت املواطــن واملســؤول علــى السـواءٌ ،
أمننــا ومســتقبل وطننــا ومســتقبل األجيــال الــي ســنرتك هلــا أرضنــا.
ولــذا فالواجــب هنــا عقـاً ،أن أتيت هنــا تلــك األســئلة اهلامــة واحلساســة ،ملهمــة الرؤيــة والبصــرة،
الــي جيــب أن تطــرح وتتــداول ،للتمعــن يف احلــدث املهــم ،ولتدبــره وقـراءة عواقبــه ومــا جيــب أن يفعــل
إزاءه :فلمــاذا اختــرت هــذه املنطقــة «األحســاء» حتديــداً؟ وملــاذا اختــر هــذا التوقيــت «ليلــة العاشــر»
حتديــداً؟ وملــاذا اختــرت هــذه الطريقــة «الرصــاص» حتديــداً؟ ومــا دالالت كل ذلــك احلــدث؟ ومــا
هــي مربراتــه؟ ومــا هــي فــرص تكـرار ذلــك الفعــل؟ ومــن املســؤول عــن حدوثــه؟ وكيــف حنصــن وطننــا
ممــا جيــري فعـاً مــن تطــرف ،ومــن تصاعــد خطــاابت القتــل والكراهيــة والطائفيــة؟ ومــا هــي ردود الفعــل
الســلبية الــي أفرزهــا هــذا احلــادث؟ ومــاذا ميكــن أن يفــرز هــذا احلــدث أيض ـاً الحق ـاً مــن تداعيــات
ســلبية قــد ال نتوقعهــا؟ وكيــف ســنحصن أنفســنا حاض ـراً ومســتقبالً؟ وكيــف ميكــن أن حيصــن أمــن
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هــذا الوطــن مــن قبــل املســؤولني وأصحــاب القـرار؟ مــا هــو املمكــن؟ ومــا هــو املثــايل واملســتحيل؟ وهــل
حنــن أمــام سلســلة أحــداث متتابعــة  -ال قــدر هللا -؟ أم ال؟ ومــا ضمــاانت ذلــك؟ ومــا الــذي فعلنــاه
ســابقاً ســلباً أو إجيــاابً قبــل أن نصــل إىل هنــا؟ ومــا املطلــوب الــذي أتخـران عنــه ومل نتخــذه يف الوقــت
املناســب؟ ومــا الــذي اختــذانه يف الوقــت املناســب؟.
إن بعــض هــذه التســاؤالت بــا شــك ،أمامهــا الكثــر مــن اإلجــاابت ابلطبــع ،علــى ألســنة الكثــر
مــن النــاس .منهــا اإلجيــايب الــذي يدفــع للتفــاؤل ،وبعضهــا ســليب قــد يؤجــج الصراعــات واإلحـراب.
وقــد مســع بعضنــا بعــض مــا يطــرح مــن قبــل عقــاء واعــن ،وأيض ـاً غــره ممــا يطــرح مــن قبــل بعــض
ـض ومـ ٍ
اجملانــن ،كدع ـوات التســلح حفظ ـاً للنفــس ،الــي ال تكــون إال اســتعجاالً لوض ـ ٍع مريـ ٍ
ـأزوم ال
نتمنــاه ،والــي أطلقهــا البعــض ضمــن ردود فعــل وأفــكار غــر موزونــة .وهنــا جيــب أن نســتحضر هــذه
الصــور كلهــا أمامنــا اليــوم ،لنحســب حســاابت الغــد بطريقــة صحيحــة ،كــي ال نقــع يف مـ ٍ
ـأزق ال حتمــد
عقبــاه.
وحنــن ال نشــك للحظــة واحــدة أن الدولــة وأجهزهتــا الرمسيــة مبــا تعيــه وتتابعــه ابســتمرار وتــدرك
خطورتــه ،قــادرة ،وليســت غافلــة عــن ضــرورات إختــاذ إج ـراءات هامــة قانونيــة ونظاميــة ،وعــن تعزيــز
أدوار ثقافيــة وإعالميــة وتعليميــة وإعالئهــا ،يف قبــال أخــرى جيــب تطويقهــا وحصرهــا ،لكــن التأخــر
يف بعــض املســارات الــي أنمــل النفــاذ هلــا سـريعاً ،كمســار جتــرمي بــث الكراهيــات وتعزيزهــا قانــوانً ،رمبــا
يكــون بســبب مالبســات كثــرة مرتبطــة ابلواقــع والزمــان واملــكان ومكوانهتمــا ،تعلمهــا الدولــة وتــدرس
تفاصيلهــا ،الختــاذ مايلــزم ،يف أقــرب وقـ ٍ
ـت ممكــن ،وهــذا هــو املأمــول ابلطبــع.
ويف النهايــة ،فالوطــن للجميــع ،ومحايتــه محايــة للجميــع ،وملصــاحل اجلميــع ،وحنــن كشــعب وكأمــة،
نعيــش يف عــامل تشــحنه األحــداث والصراعــات والتحــوالت والتطــورات ،وقــد شــاهدان والزلنــا نشــاهد
أخطــاء الشــعوب والــدول واألمــم األخــرى مــن حولنــا يف املنزلقــات اخلطــرة ...وال نريــد ابلطبــع
وابلتأكيــد أن نكــون حنــن أيضـاً جتربـةً أخــرى ابئســة تضــاف لســجل مــا عرفنــاه ومــا شــهدانه يف عــامل
البؤســاء.
وإن البعــض منــا بــا شــك ،ابختــاف التوجهــات واإلنتمــاءات ،إنفعاليــون يغلبهــم الغضــب
واحلمــاس ،أو متمصلحــون أاننيــون ،مقتاتــون علــى الفــن ،أو ممــن قــد إعتــادوا فقــط لغــة اإلقصــاء
ومشــاعر الكراهيــة جتــاه اآلخــر املختلــف ،فتجدهــم مربجمــون ال شــعورايً علــى نبــذ التعايــش وعلــى أن
يفضلـوا لغــة نشــاز وفرقعــات محقــاء وأصـوات محــاس ،يف دوي تلــك األحــداث الداميــة الــي تتطلــب
املزيــد مــن الصــر واحلكمــة والرويــة ،وتعجبهــم تصرفــات ســاذجة خرقــاء تذكــي روح النـزاع والصـراع،
وكأهنــم قــد وقفـوا أمــام حلبــات املصارعــة احلــرة مؤيديــن هلــذا أو ذاك .ولكــن ابلتأكيــد ليــس أفضــل يف
النهايــة ،مــن لغــة هادئــة وخطــاب متــزن عاقــل وكلمــات انعمــة تطيــب األنفــس وهتــديء القلــوب ،وإن
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كنــا نعلــم حجــم املصــاب ومســتوى الشــحن ،لكننــا بالشــك أمــام حاجــة ماســة للغــة تؤكــد اإلخــاء
واحلــب والتعايــش وحقيقــة اإلنتمــاء جلسـ ٍـد واحـ ٍـد ليــس مــن صاحلنــا أن يثخــن ابجل ـراح ،لغــة توضــع
فــوق هــذا احلــدث وجراحــه ،فتــداوي متزقاتــه وجتمــع الصــف .تبقــى هــي أفضــل لغــة علــى املســتوى
الشــعيب ملخاطبــة اإلرهــاب وكســر شــوكته وإيقــاف متــدده ،وهــي ماثلــة كمــا ذكـران يف خطــاب التعايــش
والتحــاور والتعــاون والبنــاء .والباقــي بعــد ذلــك القــدر مــن املمكــن علــى املســتوى الشــعيب ،إمنــا هــو مــا
يبقــى بيــد أصحــاب القـرار واملســؤولني ،الختــاذه يف ســياقه املناســب.
وقــد حــدث مــن حولنــا كمــا شــهدان مــا حــدث ،وأصابنــا منــه اليــوم بعــض الشــرر كمــا كان
ـروف يف النهايــة ،وهــو التمســك بتعزيــز خطــاب التعايــش وواقعــه
متوقعـاً ...لــذا فاخليــار املطلــوب معـ ٌ
وتطويــق خطــاب الكراهيــة وواقعــه ،و«املؤمــن ال يلــدغ مــن جحـ ٍر مرتــن» كمــا نعــرف ،وقــد لدغنــا مــرة
واحــدة اليــوم علــى األقــل ،وجيــب أن أنخــذ العــر.
وحنــن نعــرف جيــداً هنــا ،أن البعــض يزعجــه هــذا القــول وهــذا اخلطــاب ،ألنــه ينشــد الص ـراع،
لكــن هــذا اخلطــاب هــو احلــق والنجــاة وهــو مــا نصــر علــى إطالقــه اليــوم يف وجــه التصرفــات واألفــكار
العميــاء ...والســام.
ودام الوطن يف النهاية حفظ هللا ...ورعاية ويقظة أبنائه ومواطنيه الواعني ومسؤوليه اخلريين...
ـت وفرعهــا يف الســماء ...وجمــدداً هنــا خنتــم ابلســام.
ويف ظــل الكلمــة الطيبــة الــي أصلهــا اثبـ ٌ

اغتنموا الفرص
حسني احلاجي:
أنعــم املــوىل عــز وجــل علــى هــذه البــاد الغاليــة بقيــادة حكيمــة وواعيــة تــدرك متامــا مــدى خطــورة
األوضــاع املتأزمــة الــي تعيشــها املناطــق احمليطــة فتســعى بــكل قــوة حلفــظ األمــن وتثبيتــه وتعتــره مطلبــا
أساســيا للعيــش الكــرمي لــكل مواطــن كمــا أهنــا تضــرب بيــد مــن حديــد كل مــن تســول لــه نفســه زعزعــة
الســلم وإخــال األمــن.
عليه أدعو من خالل هذا املنرب اإلعالمي الكرمي كال من موقعه وعلى رأسهم املشايخ حفطهم
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مساحــة مفــي عــام اململكــة املتعلقــة ابجلرميــة املروعــة يف قريــة الدالــوة العزيــزة أبحســائنا احلبيبــة وأيضــا
تطبيــق مــا دعــا إليــه مساحــة الســيد علــي الســلمان يف كلمتــه التأبينيــة الــي ألقاهــا علــى مجــوع املصلــن
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عنــد توديــع شــهداء الدالــوة إىل مثواهــم األخــر.
نســأل العلــي القديــر أن يرحــم الشــهداء برمحتــه الواســعة ويتقبلهــم أبحســن القبــول وحيشــرهم مــع
النبيــن والصديقــن وأن حيمــي مملكتنــا الغاليــة مــن كل حاقــد وعابــث وأن ميــد عونــه وتســديده للقيــادة
الرشــيدة ولرجــال األمــن البواســل يف الــذود عــن الوطــن ومحايتــه مــن الداخــل واخلــارج إنــه مسيــع جميــب
الدعاء.

الرد عىل إرهاب ”الدالوة“!
حسني العلق:
مثة حتوالت حساسة يف اتريخ األوطان تتطلب استجاابت ”اسرتاتيجة“ وحامسة .والشك أبن
اهلجــوم اإلرهــايب علــى حســينية املصطفــى يف قريــة الدالــوة ابألحســاء خــال احيــاء مناســبة عاشــوراء،
وقتــل ســبعة مواطنــن أبـرايء ،هــو يف جوهــره حتــول كبــر ينبغــي أن يكــون لــه مــا بعــده! .إال ان مســتوى
وطبيعــة ردود الفعــل الرمسيــة واألهليــة علــى اهلجــوم بــدا ابعثــا علــى احلــرة! ،فهنــاك مثــة إجـراءات فوريــة
اختــذت علــى األرض مــن جانــب ،إال أن هنــاك يف املقابــل مؤشـرات مربكــة ،تبعــث علــى التوجــس مــن
”عــودة حليمــة لعادهتــا القدميــة“ .ذلــك ان الطبيعــة الطائفيــة اخلطــرة للهجــوم تفــرض اختــاذ ق ـرارات
مصرييــة و”اسـراتيجية“ جتنــب البــاد ويــات النـزاع الطائفــي ،ال جمــرد ردود فعــل آنيــة علــى طريقــة
”فاصــل ونواصــل“.
ولعــل جــردة سـريعة لــردود الفعــل علــى اهلجــوم تكشــف عــن اجتاهــن متعاكســن .فمــن جانــب
اختــذت اجلهــات األمنيــة إجـراءات فوريــة حامســة أدت إىل القبــض علــى اجلنــاة يف ظــرف زمــي قياســي،
ودفعــت يف هــذا الســبيل حيــاة اثنــن مــن عناصــر األمــن ،ويف الســياق نفســه جــاءت ادانــة مفــي
اململكــة الشــيخ عبدالعزيــز آل الشــيخ للهجــوم ،وجبانبهــا اســتنكار األمانــة العامــة هليئــة كبــار العلمــاء،
أعلــى ســلطة دينيــة يف البــاد ،وأخـرا قـرار وزارة اإلعــام حظــر عمــل ”قنــاة وصــال“ يف اململكــة أكثــر
القنـوات الطائفيــة اضـرارا ابلســلم األهلــي يف البــاد.
بيــد ان هنــاك علــى الطــرف اآلخــر مؤشـرات أخــرى تبعــث علــى التســاؤل! .ومــن ذلــك التعتيــم
اإلعالمــي علــى موقــع اهلجــوم ،إبســتخدام مصطلــح ”أحــد املواقــع“ يف البيــاانت والصحــف الرمسيــة،
جتنبــا فيمــا يبــدو لذكــر مســمى ”احلســينية“ حمــل اهلجــوم ،أو املناســبة الــي مجعــت الضحــااي وهــي
”عاشــوراء“ .أمــا أسـوأ املؤشـرات الســلبية فهــو حماولــة البعــض إلقــاء مســئولية اهلجــوم علــى التحريــض
”الشــيعي“ اخلارجي! ،كما حصل يف برانمج الثامنة مع داوود الشـراين على قناة ام يب ســي مســاء
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امــس الثــااثء ،وآخــرون مــن جيــش التحريــض الطائفــي علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي! .ويف هــذا
مــن التضليــل واهلــروب إىل األمــام الشــيء الكثــر.
حقيقــة األمــر ،البــد أن نــدرك مجيعــا أبن اإلعتــداء الطائفــي يف األحســاء ميثــل حتــوال وحتــداي خطـرا
وكب ـرا .وهــذا التحــدي يتطلــب اســتجابة ”اترخييــة واس ـراتيجية“ ،مبــا جينــب البــاد ويــات الن ـزاع
الطائفــي ،الــذي يـراد زج البــاد فيــه .وهــذا مــا يتطلــب اختــاذ ثالثــة قـرارات عاجلــة وفوريــة ،ردا علــى
هــذا اهلجــوم والتهديــد املصــري:
أوال؛ اإلع ـراف السياســي ”الدســتوري“ ابملكــوانت املذهبيــة يف البــاد .ان غيــاب اإلق ـرار
الدســتوري ابملكــوانت املتنوعــة يف البــاد ،هــو حبــد ذاتــه ”حمــرض“ علــى اإلقصــاء ،والتهميــش اتليــا،
ضمــن أعلــى املراتــب الوظيفيــة يف الدولــة .ان بقــاء مكــون رئيســي مــن مكــوانت اجملتمــع الســعودي
خــارج األطــر الرمسيــة العليــا يف الدولــة متامــا ،هــو أمــر شــاذ وابعــث علــى الشــعور ابلغــن ،واألخطــر مــن
ذلــك ،مــا يبعثــه هــذا التهميــش ضمنــا مــن رســائل شــديدة الســلبية واخلطــورة لــدى الفئــات املتطرفــة،
مــن ان هــذه الفئــة مــن املواطنــن أو تلــك ،متثــل خطـرا فعليــا علــى البــاد ،وابلتــايل ينبغــي اجتثاثــه!.
آن األوان لالعـراف الدســتوري ابلتنــوع املذهــي ،وعليــه ،اتليــا ،اســتيعاب الكفــاءات املميــزة مــن مجيــع
الفئــات املذهبيــة يف جملــس الــوزراء ،وتبــوؤ املناصــب العليــا كــوزراء وســفراء ووكالء وزارات ومــدراء
عمــوم ،شــأهنم يف ذلــك شــأن أقراهنــم مــن املواطنــن.
اثنيــا؛ اإلع ـراف ”الديــي“ العلــي ابلتنــوع املذهــي يف البــاد دون مواربــة .نعــم ،البــد مــن
إعـراف أعلــى ســلطة دينيــة يف اململكــة ،ممثلــة يف هيئــة كبــار العلمــاء ،ابلتنــوع املذهــي القائــم فعليــا يف
البــاد منــذ خلقهــا هللا .ان جمــرد املطالبــة بتنقيــح املناهــج التعليميــة الدينيــة ،مبــا يضمــن عــدم اإلســاءة
لألداين واملذاهب االسالمية ،أمرا ابت متأخرا جدا .وال أدري مل يدس البعض رأسه يف الرتاب عن
حقيقــة أننــا جمتمــع متنــوع ،فكمــا ان بيننــا الســلفية احلنابلــة ،هنــاك أيضــا الشـوافع واملالكيــة واألحنــاف
والصوفيــة والشــيعة اجلعفريــة واإلمساعيليــة والزيديــة .ليــس هــذا وحســب ،بــل املطلــوب اليــوم تضمــن
هــذا التنــوع يف مجيــع مناهــج التعليــم بــكل مراحلــه ،واإلل ـزام ابلتبشــر بــه مــن علــى منابــر اجلمعــة،
ووســائل اإلعــام ،بــل وعلــى لســان املســئولني أنفســهم ،انهيــك عــن منــح اجلميــع احلريــة الكاملــة يف
ممارســة الشــعائر الدينيــة ومحايتهــا.
اثلثــا :املســارعة يف إعــان قانــون جيــرم التحريــض الطائفــي والتمييــز الديــي والقبلــي .اذ الزالــت
خطــب اجلمعــة ومقــاالت الصحــف الرمسيــة تعــج أبوصــاف اإلزدراء والتحريــض علــى أتبــاع املذاهــب
اإلســامية ،فــإذا نعــت الصوفيــة ابلقبوريــن ،والشــيعة ابلرافضــة واملشــركني وأعــداء اإلســام! ،فهــل
ســيكون هنــاك حتريضــا علــى القتــل أشــد وأكثــر فتــكا مــن هــذا؟! .ان التجــرمي الصريــح واملالحقــة
القانونيــة للمحرضــن علــى الطائفيــة ،واملتورطــن يف التمييــز املذهــي والقبلــي والعنصــري ،مل يعــد ترفــا
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ثقافيــا ،بقــدر مــا ابت مطلبــا ملحــا حلمايــة أمــن واســتقرار البــاد والعبــاد.
وختاما ،ال سبيل أمامنا للخروج من هذا التحدي اخلطري ،الذي وضع مرتكبو جرمية األحساء
البــاد فيــه ،اال بــرد رمســي ”اس ـراتيجي“ مضــاد ،جينــب البــاد ويــات الن ـزاع الطائفــي ،متمثــا يف
اإلع ـراف السياســي ”الدســتوري“ ابملكــوانت املذهبيــة يف البــاد ،واإلع ـراف ”الديــي“ الرمســي
والعلــي ابلتنــوع املذهــي ،إىل جانــب إعــان قانــون جيــرم التحريــض الطائفــي والتمييــز الديــي والقبلــي يف
البالد .للبعض ان يعترب ما ســبق ”كأس ُســم“ ال غىن عن جترعه ،إال انه ابلتأكيد أهون بكثري من
تــرك البــاد عرضــة لشــبح اإلرهــاب وحــروب الطوائــف ال مســح هللا .اللهــم هــل بلٓغــت ،اللهــم فاشــهد!.
رحم هللا شهداءان األبرار وتغمدهم بواسع رمحته ،واهلم ذويهم الصرب والسلوان.

الدالوة والحاجة إىل قانون التجريم الطائفي
حسني أنور السنان:
أميــل كثـراً للحديــث عمــا بعــد األزمــة هــذه املــرة بــدل احلديــث عــن العوامــل املســببة هلــا واخللفيــات
التارخييــة املؤثــرة فيهــا مــن ابب عــدم اإلغـراق يف املســببات الــي أشــبعت حبثـاً عــر الصحــف والقنـوات
الفضائيــة ووســائل التواصــل االجتماعــي ،ولكــي يكــون احلديــث ذا جــدوى وفائــدة ال بــد مــن تنــاول
مثــل تلــك األمــور احلساســة بقــدر عـ ٍ
ـال مــن الشــفافية والوضــوح وتغليــب املصــاحل العامــة علــى أي
مصلحــة فرعيــة أو فئويــة أخــرى.
حادثــة الدالــوة ومــا تبعهــا مــن مواقــف رمسيــة وشــعبية تــدق جــرس اإلنــذار ألمهيــة حتســس مــدى
اخلطــر الطائفــي الــذي صنعنــاه عــر عقــود مــن الزمــن بقصــد أو بغــر قصــد ،ومــدى االســتقطاب
الطائفــي الداخلــي واخلارجــي وحجــم رقعتــه وأتثــره يف انتقــال النزاعــات مــن دائــرة األفــكار النظريــة
الفكريــة إىل املظاهــر املســلحة والتصفيــات اجلســدية ،كمــا أن التفاعــل بصورتــه اإلجيابيــة احلاليــة مــع
احلادثــة جيــب أن يكــون ممارســة مســتمرة دائمـاً وليــس ردة فعــل وقتيــة منارســها مؤقتـاً مث مــا تلبــث أن
تعــود حليمــة إىل عادهتــا القدميــة!
االنتمــاءات املذهبيــة والقبليــة واملناطقيــة كحالــة طبيعيــة واقعــة ال مفــر منهــا قــد تنحــو حنــو وجهتــن
متباينتــن متامـاً ،فتــارة تُســتثمر لتأجيــج الصـراع بــن املختلفــن عــر بــث اخلطــاب الطائفــي أو الفئــوي
املبــي علــى لغــة التخويــن والتأليــب واالســتعداء لتحقيــق مكاســب فئويــة تتمثــل يف غلبــة مجاعــة علــى
أخــرى ،واترة تســتثمر كنــوع مــن أنـواع التنــوع االجتماعــي الطبيعــي الــذي يثــري اجملتمــع إذا مت حتييــد
لغــة التعصــب والعــداء ضمــن قواعــد قانونيــة وهويــة وطنيــة جامعــة ملختلــف مكــوانت اجملتمــع الــي
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تــذوب وتنــدرج حتتهــا كل اهلــوايت الفرعيــة األخــرى مــع االحتفــاظ ابخلصوصيــات الفرعيــة ضمــن
تنظيــم اإلطــار القانــوين.
املرحلــة احلساســة الــي متــر هبــا دول املنطقــة الــي حنــن جــزء منهــا تســتدعي العمــل اجلــدي علــى
إجيــاد صيغــة لقانــون جيــرم كل أنـواع التعصــب الطائفــي والقبلــي واملناطقــي املكتــوب واملســموع واملرئــي
عــر خمتلــف الوســائل اإلعالميــة والتعليميــة وســن اإلجـراءات العقابيــة حبــق مرتكــي تلــك التجــاوزات
خللــق حالــة مــن االســتقرار االجتماعــي العــام الــذي لــن يســتقيم اجملتمــع ويســتقر إذا تركنــاه مفتوح ـاً
علــى مصراعيــه لالجتهــادات الفرديــة والتفسـرات الفضفاضــة؛ لــذا مــن املهــم توصيــف أنـواع التعــدايت
بشــكل مفصــل ودقيــق لكــي ال نــرك جمــاالً لاللتفــاف عليهــا مــن قبــل املتمصلحــن واملتاجريــن
ابلطائفيــة مــن حالــة الشــحن الــي تتصاعــد وتتعــاىل.
االســتفادة مــن جتــارب اجملتمعــات ذات التنــوع الثقــايف والعرقــي والديــي وغــره الــي تتمثــل يف
خلقهــا حالــة االســتقرار االجتماعــي الكامــل واملضــي قدم ـاً يف طريــق التنميــة هــو مــا جيــب علينــا
األخــذ بــه وحماكاتــه يف هــذه املرحلــة احلساســة ،ولعــل املثــال املاليــزي هــو األقــرب إلينــا كــون مالي ـزاي
دولــة إســامية اهلويــة سياســياً ،ومــع هــذا اســتطاعت دمــج اهلــوايت املتعــددة األخــرى الدينيــة والعرقيــة
والثقافيــة واللغويــة الكثــرة واملتباينــة حتــت هويــة وطنيــة جامعــة انعكســت إجيــاابً علــى االندمــاج واالحتــاد
الوطــي وأســهمت يف تقــدم الدولــة علــى خمتلــف املســتوايت واألصعــدة.
أعتقــد أن الوقــت مل يفــت لتحقيــق هــذا األمــر ،وهــذا مــا أستشــفه علــى األقــل مــن حجــم التفاعــل
الشــعيب مــع حادثــة الدالــوة ذات الصبغــة الطائفيــة ،وكيــف فـ ّـوت اجملتمــع مبختلــف أطيافــه الفرصــة علــى
مــن كان يراهــن علــى إشــعال فتنــة طائفيــة حتاكــي مثيالهتــا يف العـراق وســوراي وجـّـر انرهــا املســتعرة إىل
اململكــة ،هــذه الفرصــة الثمينــة الــي قــد ال تتكــرر هــي الوقــت املناســب لســن وتش ـريع قانــون جتــرمي
التعصــب والطائفيــة واحـرام االختالفــات والتنــوع وتغليــب اهلويــة الوطنيــة واالنتمــاء الوطــي علــى أي
انتمــاء آخــر.

محاربة اإلرهاب تحتاج إىل تفكري خارج الصندوق
محد اللحيدان:
ممــا ال شــك فيــه أن االعتــداء اإلجرامــي اإلرهــايب اهلمجــي املتخلــف ،الــذي تعــرض لــه عــدد مــن
أهــايل الدالــوة يف منطقــة اإلحســاء ،يــدل  -مــن دون أدىن لبــس أو احتمــال  -أن اهلــدف مــن هــذا
االعتــداء كان إشــعال انر الطائفيــة ،وبــث روح الفرقــة ،وإيقــاد انر االقتتــال ،ونشــر الفوضــى واحلقــد
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وعــدم االســتقرار ،وهــذا أكــر دليــل علــى وجــود مؤامــرة كــرى تســتهدف أمــن هــذا الوطــن واســتقراره،
ونشــر الفوضــى بــن مكــوانت شــعبه ،ولكــن الشــيطان يريــد وهللا يفعــل مــا يريــد ،حيــث أهلــم هللا
ســبحانه حكومــة اململكــة وشــعبها احلكمــة يف التعامــل مــع احلــدث ،مــن حيــث الســرعة والفعاليــة مــن
جهــة ،والرفــض والتكاتــف مــن جهــة أخــرى.
نعــم املنفــذون ال يعــدون أن يكونـوا أداة تنفــذ مــا تؤمــر بــه ،فهــم فئــة ضالــة فقــدت بوصلــة احليــاة،
وأعمــى قلوهبــا التخلــف واجلهــل والرؤيــة الضيقــة ،وأصبحــت أداة قتــل وتدمــر يف يــد غريهــا ،تنفــذ
األوامــر مــن دون تفكــر أو متعــن ملــا يرتتــب علــى فعلهــا مــن انعكاســات ســلبية علــى الديــن والوطــن
واملواطــن ،ولذلــك ال بــد مــن أن نوســع دائــرة التفكــر عنــد التعامــل مــع هــؤالء .ذلــك أن التفكــر حــى
اآلن منحصــر يف مفهــوم أن اجملنديــن للقيــام ابلعمليــات اإلرهابيــة إمنــا فعل ـوا ذلــك نتيجــة اقتناعهــم
بفتــاوى املتطرفــن وشــيوخ الفتنــة.
وقــد يكــون صحيحـاً مــع بعضهــم وليــس كلهــم ،ولعــل أوالئــك الذيــن خضعـوا للمناصحــة وعــادوا
إىل مــا كان ـوا عليــه ألحــد ســببني ،إمــا أن يكون ـوا موه ـوا أبهنــم قبل ـوا النصــح وهــم مل يقبلــوه ،وإمــا أنــه
متت إعادة إقناعهم أو إرغامهم ابلعودة إىل التطرف واإلرهاب أو ألســباب أخرى جيب اســتطراقها.
إذاً ال بــد أن نبــدأ مرحلــة التفكــر خــارج الصنــدوق لفــك تفرعــات شــفرة اإلرهــاب ومفرداتــه ،وذلــك
مــن خــال اتبــاع عــدة ســيناريوهات يتمثــل بعــض منهــا فيمــا يلــي:
إن مــن ينفــذ عمليــات اإلرهــاب يف الغالــب ال يعــدو أن يكــون أداة حتركهــا أايد خفيــة ،ومــن مث
ال بــد مــن إجيــاد وســيلة أو أكثــر لإلطاحــة ابملتآمــر األول الــذي يعمــل مــن خلــف الكواليــس ،سـواء
كانـوا أفـراداً أو مجاعــات أو دوالً ،وهــذا يشــمل كل األطـراف سـواء كان خمططـاً أو ممــوالً أو حمرضـاً
أو مفتيـاً أو مســتفيداً.
أال نســتبعد أي وســيلة ميكــن أن يتــم اســتخدامها مــن أجــل جتنيــد هــؤالء الشــباب ،مبــا يف ذلــك
الربجمــة العصبيــة اللغويــة ،وغســيل األدمغــة ،وإعــادة برجمتهــا ،واســتخدام العقاقــر النفســية ،واإلجهــزة
العلمية ،والســيطرة ،والتحكم ،واإلرغام ،ومن املعروف أن وكاالت االســتخبارات يف الدول املتقدمة
قطعــت شــوطاً طويـاً يف مثــل هــذه اجملــاالت ،حتــت طائلــة مشــاريع وبرامــج يف غايــة السـرية.
إن العقــل هــو أخطــر جــزء يف جســم اإلنســان ،فهــو مركــز التفكــر ومركــز التحكــم ابجلســد،
وابلتــايل فــإن حركاتنــا وأقوالنــا وأفعالنــا ال تعــدو أن تكــون ترمجــة ألوامــره .وهــذا يعــي أن مــن يريــد
التحكم يف شــخص ما فعليه التحكم بعقله ،وهذا يتطلب جهوداً يقوم هبا متخصصون يف النواحي
النفســية والطبيــة والصيدالنيــة واالســتخباراتية ،وابســتخدام عقاقــر وأجهــزة متقدمــة ،تســاعد علــى
مســح الذاكــرة مث إعــادة برجمتهــا .ومــن أبســط أمثلــة اســتخدام تلــك التقنيــات يف التحكــم يف عقــول
اآلخريــن مــا يتــم اســتخدامه عنــد حتويــل شــخص إىل جاســوس أو خمــرب أو انتحــاري.
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نعــم إهنــا عمليــة طويلــة ،وعلــم متقــدم ،لــه أســاليبه ووســائله وعقاقــره .وقــد حــاز علــى اهتمــام
الــدول الكــرى منــذ عقــود مــن الزمــن ،وصممــت ألجلــه مشــروعات غايــة يف الس ـرية ،وتنفــق عليهــا
أمـوال طائلــة وأنفقــت .وعلــى الرغــم مــن أن هــذه الربامــج حتــاط ابلتكتــم والسـرية الفائقــة إال أن بعــض
التحقيقــات جنحــت يف إماطــة اللثــام عــن بعــض تفاصيلهــا ،وتســببت بفضائــح مدويــة ،حيــث مت
إخضــاع مئــات األشــخاص لربامــج غســيل األدمغــة وغريهــا مــن التقنيــات مــن دون علمهــم.
إن بعــض تلــك املشــاريع يهــدف بصــورة رئيســة إىل التعامــل مــع العقــل البشــري والبحــث عــن
أفضــل األســاليب لتطويعــه والســيطرة عليــه والتحكــم بــه ،وقــد مت اخـراع عقاقــر ذات أغـراض متعــددة
وذات صلــة ابملوضــوع منهــا:
عقاقــر ميكــن أن تولــد أعراضـاً كاذبــة مشــاهبة ألعـراض بعــض األمـراض املعروفــة ،وعقاقــر جتعــل
عمليــة التنــومي املغناطيســي أســهل وتعــزز مــن فعاليتهــا ،وعقاقــر تعــزز التأثــر املســكر الناتــج عــن تنــاول
الكحــول وتقويــه ،وعقاقــر تعــزز القــدرة علــى حتمــل التعذيــب واالحتجــاز والضغــط النفســي ،وعقاقــر
تســتطيع أن تبطــل التأثــر املســكر الناتــج عــن تنــاول الكحــول أو توقفــه ،وعقاقــر تســبب فقــدان
الذاكــرة بعــد القيــام مبهمــات معينــة ،وعقاقــر يــؤدي تنــاول كميــة صغــرة منهــا إىل عــدم قــدرة املتلقــي
علــى القيــام أبي جمهــود بــدين ،وعقاقــر تغــر تركيبــة الشــخصية «العواطــف واإلحســاس والشــعور»
بشــكل كلــي ،وعقاقــر تعــزز مــن الشــعور ابلتعــب واهللوســة البصريــة والســمعية لــدى املتلقــي ،وعقاقــر
تســبب تشوش ـاً ذهني ـاً للمتلقــي فيعجــز عــن االســتمرار يف التصنــع واخلــداع أثنــاء التحقيــق معــه،
وكبسـولة ميكــن أن يتناوهلــا املتلقــي عــن طريــق املــاء أو الطعــام أو الســيجار تــؤدي إىل فقــدان مؤقــت
للذاكــرة ،وطرائــق وأســاليب بدنيــة تولــد الشــعور ابلصدمــة واالختــال الذهــي لفــرة معينــة مــن الزمــن.
هــذا مــن انحيــة ،ومــن انحيــة أخــرى وضعــت الســينما ممثلــة أبفــام هوليــوود تصــورات ملــا ميكــن
أن يتــم يف مثــل هــذه احلــاالت ،حيــث تــدور أحــداث بعــض تلــك األفــام حــول أشــخاص مت مســح
ذاكراهتــم ،أو تعرض ـوا لغســيل الدمــاغ ،ومــن مث مت إرســاهلم لتنفيــذ مهمــات معينــة أو مت تنوميهــم
مغناطيســياً ،ومت إرســاهلم للقيــام بعمليــات انتحاريــة أو حقن ـوا بعقاقــر جتعلهــم ينفــذون مــا يطلــب
منهــم ،مــن دون درايــة منهــم.
وعلــى الرغــم مــن أن بعضهــا قصــص أفــام خياليــة إال أن بعضهــا ال يلبــث أن يصبــح حقيقــة مثــل
األفــام ذات الصفــة التوقعيــة ألحــداث مســتقبلية ،ولعــل مــن األمثلــة علــى ذلــك فيلــم الرجــل القــادم
« »The Next Manوالفيلم الذي حتدث عن أحداث « 11ســبتمرب  »2001قبل أن تقع
بســنوات ،أو رواايت مثل رواية كارثة .»79 Crash« 79
أما األمثلة على من يتوقع أنه مت غســيل أدمغتهم أو أعطوا عقاقري معينة ،أو نوموا مغناطبســياً،
فيمكــن ذكــر قصــة عارضــة األزايء واملذيعــة املعروفــة «كانــدي جونــز» الــي كانــت تعمــل أيضـاً عميلــة
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جلهــاز املخاب ـرات املركزيــة « ،»CIAحيــث كانــت تتمتــع بشــخصيتني إحدامهــا مجيلــة ،واألخــرى
خميفــة وغامضــة.
واملثــال الثــاين الــذي تــدور حولــه مثــل تلــك األقـوال ســرحان بشــارة ســرحان الــذي أهتــم إبغتيــال
الســناتور كنــدي ،والثالــث الشــباب الذيــن شــاركوا يف أحــداث  11ســبتمرب  2001حيــث ذكــرت
كثــر مــن التقاريــر أن بعضـاً منهــم مثــل أميــن عطــا مل يكــن متدينـاً وليــس لــه انتمــاءات ،والرابــع أن كثـراً
مــن الشــباب الذيــن يلتحقــون ابلقاعــدة أو داعــش أو غريهــا يتــم حتويلهــم بصــورة مفاجئــة ومــن دون
مقدمــات اترخييــة توحــي أبن هلــم هــذا التوجــه أو ذاك.
وعليــه ال بــد أن نبــدأ التفكــر خــارج القناعــات الســائدة مــع االســتمرار يف متابعــة كل القنـوات
والســبل الــي ميكــن أن تــؤدي إىل الوصــول إىل أوكار اجلرميــة وقادهتــا ،جنبـاً إىل جنــب مــع التعامــل مــع
فلوهلــا وإيقــاع أشــد العقــوابت هبــم ،علــى أن يتــم تنفيــذ احلكــم يف موقــع اجلرميــة نفســها ،حــى يصبــح
كل منهــم عــرة ملــن يعتــر.
وأان هنــا ال أقلــل مــن التحريــض ،والفتــوى امللقحــة ،وعمليــة ربــط األحــداث احلاليــة وإســقاطها
بصــورة قطعيــة علــى بعــض األحاديــث النبويــة الــي أخــر عنهــا النــي حممــد صلــى هللا عليــه وســلم ،والــي
مل يربطهــا بزمــن حمــدد .والعمــل علــى أتويلهــا مــن قبــل شــيوخ الفتنــة ،ولعــل حادثــة جهيمــان وتصويــره
علــى أنــه املهــدي املنتظــر ،وتصويــر صــدام حســن علــى أســاس أنــه الفــى الســفياين ،واحلديــث يف هــذه
األايم عمــا يشــاع عــن فــى مصــر ،وأخـراً مــا يتــم تناقلــه ونشــره عــن اخلليفــة املزعــوم أبوبكــر البغــدادي
ومــا يــروج لــه عــن دولــة اخلالفــة وقدرهتــا علــى الصمــود والتحــدي ،واســتغالل جهــل الشــباب ،والعمــل
علــى جعلهــم يتشــبعون ،ويقتنعــون مبثــل تلــك التأويــات مــا حيــول كل منهــم إىل قنبلــة موجهــة.
إن التحريــض واإلعــام واملرتزقــة واجلهــل وأجهــزة املخابـرات املعاديــة ،واألســاليب العلميــة احلديثــة
لربجمــة الدمــاغ أو غســيله ،أو التنــومي املغناطيســي ،أو اســتخدام بعــض العقاقــر مبــا فيهــا املخــدرات
للتحكــم ابلعقــل البشــري ،كلهــا عوامــل جيــب أن تكــون حاضــرة عنــد مطــاردة ذلــك الغــول الــذي يتــم
نشــره علــى مســتوى املنطقــة ،مصحــوابً خبلــط األوراق وتداخــل املصــاحل واألطمــاع وإحيــاء رمــاد أحقــاد
املاضــي ،والضــرب علــى أواتر الفرقــة ،مــن خــال افتعــال أحــداث تكــون شـرارة لبــدء االقتتــال ،كمــا
حــدث يف العـراق وســورية ،وكمــا جــرت حماولــة ذلــك مــن خــال أحــداث الدالــوة ،يف منطقــة األحســاء
الــي تصــدى هلــا كل مــن رجــال األمــن بــكل حــزم واقتــدار وبيــان هيئــة كبــار العلمــاء واملفــي ومرجعيــات
الطائفــة الشــيعية وعمــوم الشــعب الســعودي الــذي اثبــت بــكل عناصــره وتوجهاتــه أنــه ضــد مثــل تلــك
األفعــال مجلــة وتفصيـاً ،وهــذا إن دل علــى شــيء فإمنــا يــدل علــى وعــي هــذه األمــة وإدراكهــا بــكل
مكوانهتــا ،إهنــا تتمســك بوحــدة الكلمــة ،ووحــدة الوطــن ،والــوالء للقيــادة ،وهــذه العناصــر الثالثــة هــي
بيــت القصيــد يف تــايف الفوضــى واســتمرار الــوائم واالســتقرار واألمــن واألمــان.
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نعــم لقــد أصبحــت الدالــوة رم ـزاً للوحــدة الوطنيــة ،وهكــذا هــي حــال كل مدينــة وقريــة علــى امتــداد
أرض هــذا الوطــن برغــم أنــف كل حاقــد وحاســد ولئيــم ...وهللا املســتعان.

حادثة األحساء ..استثامر للواقع املأزوم
محود أبو طالب:
مــع املعطيــات والشـواهد املســتخلصة مــن قـراءة الواقــع العــريب منــذ 2011م ،يبــدو أن تفســر مــا
حــدث يف قريــة الدالــوة ابألحســاء بكــون الشــحن الطائفــي واملذهــي الداخلــي هــو الســبب الوحيــد لــه
دون وجــود مــا هــو أكــر وأخطــر مــن ذلــك ،يبــدو ذلــك اختـزاال وتســطيحا للقضيــة .صحيــح أن حالــة
احلقــن الطويلــة وشــبه املســتمرة أفــرزت قناعــات يف غايــة التطــرف جعلــت أصحاهبــا جاهزيــن الرتــكاب
جرائــم إنســانية حبــق املواطــن مــن قبــل مــن يعتقــدون أن واجبهــم الديــي حماربتهــم؛ ألهنــم علــى غــر
امللــة بســبب مذهبهــم ،لكــن هــذه اجلاهزيــة كانــت الورقــة الذهبيــة والوســيلة األهــم بيــد الذيــن خيططــون
خببــث ومكــر وإصـرار متواصــل لزعزعــة اســتقرار وطننــا وحتويلــه إىل بيئــة قابلــة للتفتيــت مث االهنيــار كمــا
حــدث وحيــدث حولنــا.
أصبــح معروفــا وواضحــا أن االختالفــات الطائفيــة واملذهبيــة والعرقيــة والدينيــة هــي االسـراتيجية
الــي اقتنعــت القــوى الــي ختطــط إلعــادة تشــكيل املنطقــة أهنــا األنســب واألجهــز واألقــوى أثـرا ونتيجــة،
جربــت ذلــك مــن حولنــا ،وابلفعــل وجــدت بــي يعــرب جاهزيــن لالنقضــاض علــى بعضهــم بشــكل
فــاق توقعــات أصحــاب املخطــط .اململكــة لــن تكــون االســتثناء يف خمطــط التخريــب الــذي يقــوده
مــن يزعمــون أننــا مــا زلنــا حلفاءهــم ،ومــا اهلجــوم الــذي يقــوده اإلعــام األمريكــي ضــد اململكــة منــذ
فــرة غــر قصــرة ســوى جتهيــز للـرأي العــام لديهــم ملــا ميكــن أن حتملــه أايم املســتقبل ،مبعــى أن اجلــدار
اخلليجــي املنيــع الــذي متثــل اململكــة عمــوده األقــوى هــو الــذي جيــب زعزعتــه يف رأيهــم لتســقط بقيــة
أحجــار الدومينــو ويعــاد تشــكيل الواقــع كمــا يريــدون ،فمــا الســاح األمضــى الــذي ميكنهــم اســتخدامه
مــن داخلنــا وضــد داخلنــا؟
احلقيقــة أننــا وفـران عليهــم التفكــر واجلهــد ،فأرضيــة اخلطــاب املتطــرف الــذي وصــل إىل التكفــر
العلــي لكثــر مــن الطوائــف واملكــوانت الوطنيــة ،وطــال حــى الدولــة ،هــي األرضيــة املخصبــة اجلاهــزة
إلشــعال احلرائــق .جرميــة األحســاء ميكــن اعتبارهــا ابلــون االختبــار احلقيقــي األول ،فالتوقيــت والطريقــة
والتكتيــك ال يبــدو أهنــا مــن ختطيــط ثلــة مــن املأزومــن مــن ضحــااي اخلطــاب التكفــري ،وإمنــا هــم األداة
إلجنــاز اخلطــوة األوىل يف حماولــة إشــعال حريــق الداخــل .إن املخططــن الكبــار يعرفــون أن التحريــض
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علــى املخالــف لدينــا مــا زال مســتمرا ،وابروانت أتجيــج الفتنــة مــا زالـوا ميارســون خراهبــم بــكل حريــة،
مــا جعــل هــذا البــاب هــو األنســب هلــم لبدايــة اخلطـوات العمليــة للتنفيــذ.
حادثــة األحســاء هــي اســتثمار عملــي لوضعنــا الــذي كان علينــا أن ننــزع منــه فتيــل التأجيــج منــذ
وقــت طويــل .وهــي ليســت كمــا تبــدو يف الظاهــر جمــرد اعتــداء مــن ســنة علــى شــيعة ،وإمنــا حماولــة
لضــرب الوطــن مــن داخلــه بوســائله املتوفــرة واجلاهــزة .وعلــى كل حــال ،الوقــت ال يســمح ابج ـرار
املاضــي ،وإمنــا معاجلــة احلاضــر محايــة للمســتقبل ،وهــذه املعاجلــة ال بــد أن تشــمل جوانــب عديــدة
ومهمــة ال ميثــل جلــم اخلطــاب التحريضــي ضــد مكــوانت الوطــن ســوى واحــد منهــا.

لعلنا نفهم حادثة األحساء
حنان حسن عطا هللا:
حادثــة األحســاء طعنــة قويــة يف قلــب الوطــن .هــي عنصريــة داميــة راح ضحيتهــا أب ـرايء ليــس
هلــم ذنــب ســوى االختــاف! والبــد أن ال متــر هــذه اجلرميــة بســهولة ذلــك أهنــا مل حتصــل مــن قبــل ومل
ختطــر علــى البــال مطلقـاً! ومــن قــام هبــا أجــزم أن هدفــه األول هــو إاثرة الفتنــة ىف وطــن األمــن واألمــان
وزعزعــة روح احلــب والتســامح.
لذلــك البــد مــن وقفــة وختطيــط للمســتقبل ،فحادثــة األحســاء نــوع مــن اإلرهــاب الــذي حناربــه
والبــد أن نســتمر يف حماربتــه جبميــع الطــرق ،وأول هــذه الوســائل وأمههــا هــو التعليــم ومنابــر الدعــوة.
يف هــذا الصــدد البــد أن يعــي مــن ميــارس تعليــم أوالدان دورهــم املنــوط هبــم مــن حيــث تربيــة جيــل جديــد
قــادر علــى التســامح واالعتــدال الديــي وتقبــل اآلخــر مهمــا اختلــف عنــا .البــد أن أنخــذ ابالعتبــار أن
املنهــج الدراســي مهمــا كان حمايــداً فــإن املــدرس قــادر بتوجيهاتــه وبكونــه قــدوة أن يــزرع بــذور الفتنــة
والعنصريــة يف نفــوس طالبنــا وهــم يف ســن غضــة حساســة .إن مــا يقــال لطفــل املرحلــة االبتدائيــة يظــل
عالقـاً يف ذهنــه لفــرة طويلــة.
وإن كــر ووصــل ملرحلــة املراهقــة والشــباب قــام بعــض الدعــاة هداهــم هللا بتنشــيط ذلــك احلمــاس
الــذي نعتقــد أنــه قــد اندثــر وأن الطفــل قــد نســيه .وابلطبــع ليــس هنــاك مــن هــو أكثــر محاسـاً وقابليــة
لفكــرة تغيــر العــامل أبســره مــن املراهــق! .إن الدعــاة خصوص ـاً بيدهــم جــزء كبــر مــن حــل املشــكلة،
حبكــم أننــا جمتمــع متديــن ابلطبيعــة ،جنــد أغلــب أفـراده يتبعــون مــا يقولــه الدعــاة ويؤمنــون أبطروحاهتــم
بــدون أن يفكــروا كث ـراً يف فحواهــا! وبنــاء علــى ذلــك فــإن أي أطروحــة أو فكــرة يــروج هلــا الداعيــة
تنتشــر وتصبــح فكــرة مســلمة هبــا .بعــض الدعــاة  -وأركــز علــى كلمــة «بعــض» وال أُعمــم  -هداهــم
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هللا مل ينجحـوا يف معاجلــة مفهــوم االختــاف املذهــي يف جمتمعنــا ،وأعتقــد أن هلــم دوراً كبـراً يف زرع
الكراهيــة واإلقصــاء بــن أفـراد اجملتمــع ،علــى عكــس مــا اندى بــه والزال خــادم احلرمــن الشـريفني امللــك
عبــدهللا مــن الدعــوة للتالحــم الوطــي ونبــذ الفرقــة والفتنــة يف اجملتمــع .وإحقاقـاً للحــق ال بــد أن ننــوه أن
لدينــا أيضــا فئــة أخــرى مــن الدعــاة والذيــن يبذلــون كل مــا يف وســعهم لتصحيــح الكثــر مــن األفــكار
اخلاطئــة ونشــر روح التســامح اإلســامي احلقيقيــة.
يف شــهر ربيــع أول ســيعقد «مؤمتــر الوحــدة الوطنيــة ودورهــا يف ترســيخ األمــن» مــن تنظيــم كليــة
الش ـريعة والقانــون يف جامعــة اجلــوف .هــذا املؤمتــر أييت يف وقــت حســاس جــداً وحــرج ،وحنــن أحــوج
مــا نكــون إليــه خصوصـاً بعــد حادثــة األحســاء .حقيقــة حنــن نتطلــع ملثــل هــذه املؤمتـرات وغريهــا ألين
مؤمنــة أن الفكــر الطائفــي ال ُيــارب إال بفكــر متســامح يقــوم علــى فكــرة الوحــدة الوطنيــة وأن مــا
جيمعنــا هــو األرض والوطــن والتاريــخ وال حيــق ألحــد أن يقصــي أحــداً أو يكفــره أايًكانــت األســباب.
فاحلكم على العقيدة ودرجة اإلميان ليس بيد العباد وإمنا بيد خالق العباد وحده فقط!
ختاماً من املهم االســتمرارية يف خطاب الوحدة الوطنية هذا وأن ال يكون فقط جمرد ردة فعل!
فالفكــر الطائفــي والعنصــري فكــر خبيــث ومستشـ ٍر وحيتــاج تعاوننــا مجيعـاً للقضــاء عليــه أو علــى األقــل
إدانتــه الصرحيــة وجترميه.

يف أرض التوحيد ..ال تنبت الفنت
خالد السلطان:
مــرة تلــو املــرة ،تثبــت بــادان متانــة وحدهتــا وصالبــة أمنهــا ،ألهنــا وحــدة أتسســت علــى تقــوى مــن
هللا ورضـوان ،فحــق هلــا أن تــدوم ،ومــرة أخــرى تفـ َـوت علــى أعــداء الديــن والوطــن فرصــة إشــعال الفتنــة
والنيــل مــن اســتقراران وأمننــا.
وجديــر ابملرتبصــن أن يعـوا أن بــادا حتكــم كتــاب هللا  -ســبحانه وتعــاىل  -وســنة نبيــه «صلــى
هللا عليــه وســلم» يف ظــل قيــادة خــادم احلرمــن الشـريفني امللــك عبــدهللا بــن عبدالعزيــز ودعــم ومـؤازرة
مســو ويل عهــده األمــن األمــر ســلمان بــن عبدالعزيــز وويل ويل العهــد األمــر مقــرن بــن عبدالعزيــز -
حفظهــم هللا  -ســتبقى  -إبذن هللا  -حمروســة مــن الفــن ولــو كــره احلاقــدون.
إن االعتــداء اآلمث  -الــذي وقــع يف مدينــة االحســاء مؤخ ـرا  -اســتهدف إحلــاق الشــر ابألمــة،
ألنــه اســتهدف زرع الفتنــة يف قبلــة املســلمني ومهبــط الوحــي ،لذلــك أمجعــت األمــة علــى إنــكاره،
وأمجــع علمــاء األمــة علــى أن أي حماولــة للنيــل مــن وحــدة هــذه البــاد وأمنهــا جــرم وعــدوان جيــب
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إنــكاره ورفضــه وال ـراءة منــه.
فأمــن بــاد احلرمــن الشـريفني واجــب شــرعي ال يعبــث بــه إال جاهــل حبــق ربــه ،وحاقــد علــى هــذا
الديــن وأهلــه ،فجميــع احلجــج تتهــاوى أمــام الـرأي الشــرعي الصحيــح املســتند إىل الكتــاب والســنة.
لقد نشــأ على أرض هذه البالد مشــروع وحدة فريد يف العصر احلديث حتت مســمى اململكة العربية
الســعودية ،مجــع هللا بــه الكلمــة وأمــن بــه األوطــان ،وســخر هللا لنــا قيــادة رشــيدة ،وأوجــدت منوذجــا
للتآلــف بــن جمتمعاهتــا اســتعصى علــى احتضــان الفــن.
لكــن مكانــة اململكــة  -كوهنــا معقــل اإلســام وقبلــة املســلمني  -جعلهــا هدفــا ألعــداء امللــة،
فكانــت  -بعــون هللا وتوفيقــه  -متينــة أمــام خبــث نواايهــم.
إننــا  -وحنــن نعيــش األمــن واالســتقرار  -نتذكــر جهــود أبطــال األمــن ،الذيــن قدم ـوا أروع األمثلــة
للتضحيــة ،وأثبتـوا أن أبنــاء هــذا الوطــن يقدمــون أرواحهــم رخيصــة يف ســبيل هللا للحفــاظ علــى أمــن
وطنهــم وعزتــه.
وها هم حيققون إجنازا أمنيا فريدا ،يؤكدون من خالله متيز املنظومة األمنية يف اململكة ،ويقطعون
الطريــق علــى مــن يريــد اســتغالل هــذه احلادثــة للنيــل مــن وحــدة الوطــن ،فاكتســبوا بتضحياهتــم مكانــة
رفيعــة يف قلــوب مجيــع املواطنــن الذيــن تلهــج ألســنتهم ابلدعــاء ابلرمحــة هلــم وابلعــون والتوفيــق لزمالئهــم.
كمــا أن ردة فعــل اجملتمــع الســعودي ،ووقــوف أبنــاء الوطــن بــكل شـرائحهم إلدانــة اجلرميــة ،ونشــرهم
خطــاب احملبــة والوحــدة ،تؤكــد أن أمــن الوطــن وســامته أمــر غــر قابــل للمســاومة ،وتبــن قــوة اجملتمــع
أمــام اإلرهــاب وحرصــه علــى صيانــة اهلويــة الوطنيــة.

من ارتكب جرمية «الدالوة»!
خالد السليمان:
جرميــة إطــاق النــار يف قريــة «الدالــوة» مســتنكرة مــن كل الوجــوه أاي كانــت دوافعهــا ،أمــا توجيــه
االهتامــات وحتديــد الدوافــع وكشــف اجلنــاة فمهمــة أجهــزة األمــن وليــس مــن حــق أي أحــد آخــر أن
يقفــز إىل االســتنتاجات أو يضــع لوائــح االهتامــات ،فالفتنــة حباجــة ملــن يئدهــا يف مهدهــا ال ملــن يرفعهــا
علــى أكتافــه!
جرميــة «الدالــوة» الــي ذهــب ضحيتهــا مخســة أشــخاص لــن متــر مــرور الكـرام سـواء كانــت دوافعهــا
جنائيــة أم إرهابيــة ،فاجلنــاة يســتحقون أشــد العقــوابت أاي كانــت أســباهبم ،فقتــل األبـرايء علــى طريقــة
أفــام املافيــا ال ينتمــي لســلوكيات جمتمعنــا الســعودي القائــم علــى األلفــة والســام والطمأنينــة!
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وابنتظــار مــا ستفســر عنــه التحقيقــات ،فــإن احلكمــة يف التعاطــي مــع احلــدث هــي الســاح األهــم
الــذي ميلكــه اجملتمــع يف مواجهــة مرتكــي اجلرميــة ومــن يقــف وراءهــم ،فــإن كان اهلــدف إاثرة الفتنــة،
فــإن الوقــوف صفــا واحــدا يف مواجهــة مرتكبيهــا هــو مــا يفشــل أهدافهــم ،أمــا االجنـرار خلــف املتطرفــن
والرقــص حــول نـران الفتنــة فهــو جرميــة أخــرى حبــق اجملتمــع!
ح ـوادث إطــاق النــار يف الدالــوة كلهــا حمــاوالت إلشــعال فتيــل الفتنــة ،هكــذا فعل ـوا يف لبنــان
والع ـراق واليمــن ،وهكــذا ســيفعلون يف كل مــكان تتســلل إليــه أصابعهــم!
وابنتظار إجنالء احلقيقة حول أسباب اجلرمية ومن ارتكبها فإن كل ما منلكه هو الصرب وإظهار
وحدة اجملتمع يف مواجهة اجلرمية والتصدي للمجرمني!

األحساء يف عيوننا
خالد السهيل:
تعكس األحساء صورة منوذجية يف التنوع الثقايف والديين ،إذ جتد يف داخل هذه املدينة العريقة
األســر والبيــواتت الــي قــد ختتلــف يف املذهــب ،لكنهــا تتفــق يف حمبتهــا لدينهــا ومليكهــا ووطنهــا .هــذا
النمــوذج خيتــزل القصــة العبقريــة الــي صاغتهــا وحــدة هــذه البــاد الشــاخمة ،مــن مشاهلــا إىل جنوهبــا،
ومــن شــرقها إىل غرهبــا .عندمــا وقعــت جرميــة األحســاء البارحــة األوىل ،تداعــت األصـوات احلاقــدة،
تريــد اســتغالل هــذه اجلرميــة املنكــرة مــن العقــاء .لكنهــا وجــدت حائــط صــد قــواي مــن كل األطيــاف.
املشــهد ابألمــس جــاء ليعكــس حرصــا ودأاب لــدى األكثريــة العاقلــة ،إذ ابدرت ابســتنكار اجلرميــة،
والتأكيــد علــى ثقتهــا بــوزارة الداخليــة ورجاهلــا الوطنيــن .وكان هــؤالء الرجــال عنــد حســن الظــن هبــم،
إذ مل متــر ســاعات علــى احلادثــة حــى أطــل املتحــدث األمــي ابســم وزارة الداخليــة ليعلــن عــن عمليــة
أمنيــة متزامنــة يف عــدة مناطــق أســفرت عــن ضبــط املتورطــن يف هــذه اجلرميــة.
هــذا التعاطــي املســؤول مــع احلادثــة ،واكبــه تعــاط مســؤول مــن النخــب واملواطنــن الشــرفاء يف
األحســاء ويف بقيــة مناطــق اململكــة العربيــة الســعودية ،إذ وقفـوا ابملرصــاد ،لــكل مرتبــص أراد اســتغالل
مواقــع التواصــل االجتماعــي لنشــر الكراهيــة والتشــفي والتحريــش .بيــان هيئــة كبــار العلمــاء والكلمــات
احلصيفــة الــي صــدرت مــن رمــوز يف اجملتمــع الســي والشــيعي ،كانــت حمصلتهــا النهائيــة :حنــن خبــر،
وحنــرص علــى هــذا الوطــن ،ولــن نســمح ألي كان أن خيــرق الســفينة ويهــدد ســام وأمــان اجملتمــع.
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حنتاج يف هذا الوقت ،أكثر من أي وقت مضى ،إىل كبح مجاح أصوات الكراهية ،اليت تستغل
اإلنرتنت يف نشر غثائها .جترمي هذا الفعل ومعاقبة من ميارسه أمر ضروري.

واصلت دورها الوطني  ..الدالوة تقربنا وتزيد لحمتنا
خالد الشريدة:
يظــل التطــرف جرميــة متكاملــة األركان ،وال تقبــل التربيــر حتــت أي ظــرف مــن الظــروف؛ ألهنــا
تؤســس لعقــل إجرامــي تراكمــي ،حبيــث ميكــن للمتطــرف أن يرتكــب أكثــر مــن جرميــة يف وقــت واحــد،
فهــو أوال يرفــض غــره وينطــوي علــى هــذا الرفــض تصنيــف ومتايــز يشــقه عــن اجلماعــة ،وخيــرج عنهــا،
مث أنــه مييــل إىل رفــض اآلخــر بصــورة قاطعــة ،حبيــث جيعلــه مســتهدفا بذلــك الرفــض ومعرضــا ألي ردة
فعــل ســلبية دون أن يهتــز لــه جفــن ،وميــارس ابلتــايل إقصــاء غــر محيــد يؤســس لــذات االســتهداف غــر
املشــروع ،وينتهــي بــه احلــال إىل القتــل كنتيجــة للرفــض واإلقصــاء.
حادثــة قريــة الدالــوة مبنطقــة األحســاء تكشــف عــن وجــه متطــرف ال أصــل لــه ،وهــي جرميــة بشــعة
ال يرتكبهــا إال خمتــل العقــل وغــر املتـوازن نفســيا وعقليــا وتربــواي ،فهــي ال تســتهدف أبـرايء وحســب،
وإمنــا تســتهدف جمتمعــا ووطنــا ووحــدة وطنيــة ،ومــن فعلهــا متطرفــون ينكــرون علــى اآلخــر أمنهــم
وحقهــم االجتماعــي والوطــي يف التعايــش والتقــارب.
وللمفارقــة ،فــإن األحســاء عرفــت علــى مــر اترخيهــا بتعايــش أهلهــا مــن املذهبــن الســي والشــيعي،
بصــورة ملتحمــة ومتقاربــة فريــدة ال يتصــور معهــا أن يرتكــب أحــد ابنائهــا مثــل هــذه اجلرميــة ،الــي
تســعى لتفريــق أهاليهــا.
رغــم أن الدالــوة ضحيــة لغــدر املتطرفــن ،إال أهنــا عقــب احلادثــة واصلــت دورهــا الوطــي املؤثــر،
مــن خــال تالحــم أهلهــا وأهــل املنطقــة أبمجعهــم ،وقدمـوا أفضــل النمــاذج لســماحتهم ومسوهــم علــى
التطــرف واألفــكار التخريبيــة الــي ال تليــق بتارخيهــم وحاضرهــم ،هــم أنكــروا شــناعة الفعــل اإلرهــايب
تلقائيا ومل يتبادلوا االهتامات أو يضمروا يف النفوس شيئا لبعضهم ،وإمنا ابتسموا رغم األمل واحلزن يف
وجــه أولئــك القتلــة وأعطوهــم درســا يف األخــاق القوميــة واألدب الرفيــع يف احـرام املذهبيــة ومعتقــدات
اآلخريــن ،ألهنــم ابلفعــل جتــاوزوا مـرارات التمايــز املذهــي وأقصـوا التطــرف مــن فكرهــم ،حبيــث ال ميكــن
أن يصــدر مــن داخلهــم مثــل ذلــك الــذي حــدث.
إننــا يف الواقــع أمــام جتربــة منوذجيــة للتعايــش والوحــدة الوطنيــة الــي ينبغــي أن تؤســس ملزيــد مــن
احلـوار ،وعــدم املزايــدة علــى الوطنيــة ،فــكل مــن ينتمــي هلــذا الوطــن يتســاوون يف احلقــوق والواجبــات،
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وال ميكــن تصنيــف النــاس علــى أه ـواء املتطرفــن واســتعادة األحقــاد القدميــة الــي هتــزم أي وحــدة
وتالحــم ،وجتعــل اجملتمــع يفقــد أبســط حقوقــه يف األمــان والوطــن حقوقــه يف التوحــد ،فهــذا الوطــن
قائــم علــى توحيــد امتــد ألكثــر مــن مائــة عــام ،وينبغــي تعزيــز ذلــك ،وليــس متزيقــه والســماح لشــاذين
مفارقــن جلماعــة الوطــن ابرتــكاب مثــل هــذه املســاوئ اإلجراميــة حبــق الوطــن وأبنائــه.
مــن الدالــوة ورغــم حزهنــا وحزننــا وأملهــا وأملنــا ،نســتلهم أحــد أفضــل النمــاذج الوطنيــة يف التقــارب
والتعايــش ،ونتجــه إىل احلـوار الوطــي؛ الســتنباط قواعــد واسـراتيجيات جديــدة يف اللحمــة الوطنيــة،
وتطويــر الــذي لديهــا مــن خــال مرتكـزات تضــع األحســاء أبكملهــا كنمــوذج للتعايــش اآلمــن واحلـوار
املذهــي الناجــح ،الــذي يعمــل علــى احلفــاظ علــى وحــدة وطننــا ،وخيتصــر علينــا مش ـوارا طويــا مــن
الدراســات واألحبــاث فيمــا لدينــا واقــع مثــايل ميكــن أن نبــدأ وننتهــي بــه؛ لتطبيــق أفــكار وطنيــة كفيلــة
حبمايتنــا مــن التطــرف واملتطرفــن وإقصائهــم ونبذهــم ،واملضــي مبســرة التعايــش إىل مــا حنــب ونرضــى،
ويليــق بوطننــا ونطمــح إليــه مــن وحــدة ومتاســك ،حبســب مقتضيــات ومعطيــات التوحيــد التارخيــي
لبــادان.

أيها اإلرهابيون ملن االستحقاق األمني اإللهي
العقيد خالد بن محدي:
يف ظــل قلعــة الســنة احملمديــة وعــز االســام ودولتــه وفــوق ث ـراه الطاهــر املقــدس وبــن جنبــات
جبالــه الشــاخمة بشــموخ أرض الرســاالت ومهــد احلضــارات اإلنســانية ”اململكــة العربيــة الســعوديه“
والــي اســتقبلت وحــي هللا لنبيــه وحدثــت علــى صخورهــا الصمــاء املعج ـزات اإلهليــة تلــك اجلنبــات
الضامــة لبيــت هللا املعمــور ومســجد نبيــه املشــمول بقدســيته .يتنقــل املواطــن الســعودي داخــل حديقــة
الوطــن الغنــاء متنعمــا بثمــار أمــن جــاء بعــد خــوف ورغــد عيــش جــاء بعــد جــوع وعافيــة يف األبــدان
جــاءت بعــد أم ـراض مبيــدة وعلــم أضــاء دروب احليــاة بعــد ظلمــة وظــام جهــل أدخــل عبــاد هللا يف
جحــور الفــن ودهاليــز احنطــاط القيــم واخــوة تشــكل منهــا أمجــل نســيج اجتماعــي رمستــه القبائــل
واألســر الســعودية .حتــت يفء ذلــك وظلــه خيــرج مــن خيــرج مــن أولئــك املغدوريــن بفكــر شــيطاين ضخــه
لعقوهلــم نظــار ومنظــرو االنرتنــت واملنتصبــون علــى قاعــدة ذهنيــة هشــة مغشوشــة املكــوانت معتقديــن
اهنــم ســيقفون يف طريــق حيــاة املواطــن الســعودي ويعطلــون ســره ومسـرته الوطنيــة والشــخصية ليقولـوا
لــه أيــن أنــت ذاهــب هــل انــت ذاهــب لتخــدم حجــاج بيــت هللا ومعتمريــه وزوار مســجد نبيــه أم لديــك
موعــد يف حمكمــة قضائيــة او اداريــة حتكــم بشــرع هللا أم أنــت متجــه حنــو جتمــع وطــي انســاين جتمــع
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فيــه التربعــات العينيــة واملاديــة إلغاثــة بلــد اســامي منكــوب أم انــت يف طريقــك ملســجد تــؤدي بــه
فــروض هللا ومشــاعرك الدينيــة بــكل حريــة وأرحييــة أم ملدرســة تعلــم هبــا أبنــاءك أم لســوق تقضــي منــه
احتياجــات اس ـرتك أم ملتجــرك مصــدر رزقــك أم لوظيفــة حتقــق هبــا طموحاتــك املشــروعة أم جلامعــة
مــن حتــت قبــب قاعاهتــا ومــن فــوق مدرجاهتــا تشــارك يف حتقيــق أهــداف وطنــك التنمويــة أم لعيادتــك
الطبيــة لتــؤدي واجبــك االنســاين أم ملعمــل أحباثــك العلميــة لتشــارك يف الرقــي املعــريف لوطنــك أم انــت
متجــه للمطــار يف رحلــة علميــة أو عمليــة تنعكــس نتائجهــا يف حتقيــق أمــل وطنــك بــل مــن أيــن انــت
قــادم هــل انــت قــادم مــن أقصــى مشــال الوطــن ألقصــى جنوبــه لتحضــر فــرح قريــب مجعــك بــه نســب
أو رحــم أو عالقــة وطنيــة تكونــت مــن فعــل معــروف أو زمالــة عمــل أو جــرة او صداقــة بــل مــن أيــن
جميئــك هــل هــو مــن ســاحل الوطــن الشــرقي لســاحله الغــريب لتــؤدي مناســك عمرتــك أو أنــت تســر
مبركبتــك آمنــا يف سـربك معــاىف يف بدنــك وانــت ســياح بــن مصائــف بلــدك ومشــاتيها ..وهنــا يصــدح
املواطــن الســعودي يف وجــه مــن أراد أن ينتهــك حرمــة أرضــه املقدســة وعرضــه الش ـريف وينتــزع منــه
أمنــه وأمانــه وحيرمــه مــن تلــك اخل ـرات وهــذه النعــم مــن خــال تنفيــذ أجنــدة فكــر خطــط لــه أعــداء
وحدتنــا الوطنيــة وحلمتنــا االجتماعيــة ليعيــدوا اخلــوف واجلــوع واملــرض واجلهــل حيــث كان .قائــا نعــم
اان ســائر يف تلــك الــدروب حتفــي عنايــة هللا وحفظــه ،أمــا انــت فــا مث ال مث ال لــك ولفكــرك الشـرير
بــل ال مقــام لــك بيننــا حيــث االســتحقاق األمــي اإلهلــي مصداقــا لدعــوة ســيدان ابراهيــم عليــه الســام
هــي لوطــن جعــل مــن قادتــه ومواطنيــه وامكاانتــه يف خدمــة االســام واملســلمني ومقدســاهتم .امــا انتــم
اايهــا االرهابيــون فلكــم وملــن يقــف خلفكــم ومــن يفــرح جبهتكــم ووجهتكــم واجتهاتكــم الضـرابت اإلهليــة
األمنيــة االســتباقية واآلنيــة واإلحلاقيــة اجملتثــة لبذوركــم االجراميــة فهــي عذابكــم ابلدنيــا وماعــذاب هللا
عنكــم يف األخــرة ببعيــد .قــال تعــاىل« :فــأي الفريقــن أحــق ابألمــن».
حادثة األحساء حادثة وطن:
هاكــم دليــل جديــد علــى اهنيــار فكركــم الشــاذ والدمــوي امــام ظلمكــم وظلماتكــم وتنكركــم جلميــل
وطــن جتســدت وحدتــه اجلغرافيــة وحلمتــه االجتماعيــة خلدمــة االســام واملســلمني واالنســانية قاطبــة
فســتبقى لعنــة هــذا الظلــم وتلــك الظلمــات وهــذا النكـران تطاردكــم حيثمــا كنتــم وأينمــا حللتــم.
وهللا من وراء القصد

ما زال لإلرهاب بقية

خالد محد السليمان:
التعامــل الس ـريع واحلــازم لرجــال األمــن مــع حادثــة إطــاق النــار يف قريــة «الدالــوة» واإلطاحــة
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ابجلنــاة خــال ســاعات مــن وقــوع اجلرميــة يؤكــد أن الوطــن يغلــي مجيــع مواطنيــه دون تفرقــة!
لقــد اختلطــت دمــاء ضحــااي العمليــة اإلرهابيــة األب ـرايء الشــيعة بدمــاء رجــال األمــن البواســل
الســنة الــذي اقتص ـوا هلــم مــن قتلتهــم ،لتؤكــد مــن جديــد أن مــا جيمــع أبنــاء هــذا الوطــن هــو العمــل
علــى محايتــه ورفعتــه ،وأن مــا يفرقهــم هــو أيضــا هــذا الوطــن عندمــا خيتــار البعــض أن يســتهدف أمنــه
واســتقراره وأرواح مواطنيــه!
قلتهــا مــن قبــل ،وأكررهــا اليــوم ،مــا جيمعنــا ويفرقنــا هــو هــذا الوطــن ،مــن أحســن إليــه أحســنا،
ومــن أســاء إليــه أســأان ،أمــا اســتهداف أرواح مواطنيــه األبـرايء وإشــعال فتيــل الفتنــة بــن مواطنيــه علــى
أســس عرقيــة أو مناطقيــة أو طائفيــة أو مذهبيــة ،فهــو مــن احملرمــات الــي برهنــت ردود فعــل املواطنــن
بــكل مكوانهتــم وأطيافهــم عــر وســائل التواصــل االجتماعــي علــى التصــدي هلــا!
لقــد أرادوا استنســاخ التجربــة العراقيــة يف إشــعال الفتنــة وخلــق مســببات الفوضــى ،فنــار الفتنــة مــن
مســتصغر الشــرر ،لكــن يقظــة رجــال األمــن كانــت أســرع إلطفــاء الشــرر يف كومــة قشــه ،أمــا اللحمــة
الوطنيــة الــي جتلــت عقــب احلادثــة املؤســفة ،فقــد كانــت رســالة واضحــة للداخــل واخلــارج أبن هــذا
الوطــن ميلــك عــدوا واحــدا هــو اإلرهــاب ،إرهــاب مل مييــز يومــا بــن أبنــاء الوطــن يف اســتهدافهم وإراقــة
دمائهــم!
مــا زال يف جعبــة اإلرهــاب بقيــة مــن أعمــال الغــدر واخليانــة ،ومــا زال يف جعبتنــا أيضــا الكثــر مــن
التصميــم علــى مواجهتــه والتصــدي لعدوانــه ،فاملعركــة معركــة حاضــر ومســتقبل هــذه األمــة!.

فتنة األحساء ..مدلوالت إعالمية
خلدون السعيدان:
حادثــة األحســاء اإلرهابيــة مل تكــن فاجعــة علــى ســكان قريــة الدالــوة فحســب بــل كانــت فاجعــة
للوطــن أبكملــه .الوطــن الــذي كان دائم ـاً مثــار حســد اآلخريــن بفضــل التماســك واللحمــة الوطنيــة
الــي يعيشــها أف ـراده .جرمي ـةٌ رغــم بشــاعتها إال أهنــا أفــرزت العديــد مــن املدلــوالت اإلعالميــة املهمــة،
فمــا تناقلتــه بعــض وكاالت األنبــاء األجنبيــة مــن مبالغــات عــن احلــادث يــوم وقوعــه كان ينــذر بوقــوع
كارثــة طائفيــة كبــرة تضــرب الوطــن وتنــال مــن اســتقراره ،وقــد حتــدث بعــض الكتــاب املأجوريــن عــن
احلــدث أبنــه بدايــة حلــرب طائفيــة وعقائديــة! ،وكانــت تلــك أمانيهــم الشـريرة طبعـاً والــي مل تــدم طويـاً
حبمــد هلل بعــد أن شــاهدوا اللحمــة الوطنيــة الرائعــة ألبنــاء الوطــن مبختلــف توجهــامت وأطيافهــم .وقــد
جــاءت مشــاعر الشــجب والغضــب الــي عمــت أرجــاء الوطــن أضاعــت علــى هــؤالء املأجوريــن فرصــة
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حتقيــق أمانيهــم وأحالمهــم وأوهامهــم الباطلــة.
حادثة االحســاء كانت رغم بشــاعتها ومأســاويتها إال اهنا كانت اســتفتاءً شــعبياً حقيقياً وتلقائياً
ألبنــاء الوطــن أكــدوا مــن خاللــه قــوة تالمحهــم مــع بعضهــم يف نســيج واحــد بعيــداً عــن الطائفيــة املقيتــة
الــي كان البعــض حيــاول زرعهــا بــن أبنــاء اجملتمــع الواحــد .كانــت حلظــة اترخييــة وصــورة مميــزة مــن
التفــاف القيــادة مــع الشــعب يف خنــدق واحــد ضــد كل مــن حيــاول إاثرة الفــن.
وحــد اخلطــاب اإلعالمــي الســعودي مبختلــف أطيافــه ليؤكــد أن
إن مــا حــدث يف االحســاء ّ
اســتقرار الوطــن خــط أمحــر ال يســمح املســاس بــه أبي حــال .كانــت حادثــة االحســاء رســالة إعالميــة
واضحــة وصرحيــة ومباشــرة للعــامل كلــه عــن مــدى احلــب واملشــاعر احلقيقيــة بــن القيــادة واملواطــن
مبختلــف أطيافــه.
الصــور الــي تناقلتهــا وكاالت األنبــاء الســتنفار رجــال األمــن ومبســاعدة املواطنــن للقبــض علــى
اإلرهابيــن أكــدت علــى أن الوطــن أبكملــه يرفــض اإلرهــاب ويرفــض العنــف ويرفــض الطائفيــة .كانــت
صــور رجــل األمــن األول األمــر حممــد بــن انيــف وهــو ينتقــل مــن مدينــة إىل أخــرى يعــزي ويواســي
ضحــااي اإلرهــاب اآلمث دليــل علــى ثقتــه أبن الفاعــل ســيلقى جـزاءه مهمــا كان وأينمــا كان.
قريــة الدالــوة أرســلت للعــامل كلــه رســالة مهمــة تقــول أبنــه ال ميكــن ألحــد أن يؤثــر علــى حلمــة
ونســيج اجملتمــع الســعودي .ورغــم أمهيــة هــذه الرســالة وروعتهــا إال أهنــا ينبغــي أن ال تنســينا الــدور
الســليب الــذي لعبتــه القنـوات الفضائيــة مبختلــف التوجهــات واملذاهــب يف الســنوات املاضيــة ،البــد أن
يتواكــب اخلطــاب اإلعالمــي لتلــك القنـوات مبــا يتــاءم مــع النســيج الوطــي للمجتمــع وهــذا ال يكــون
إال بســن قوانــن عاجلــة وصارمــة جتــرم الطائفيــة مبختلــف جتلياهتــا .والبــد أن يكــون الطــرح اإلعالمــي
مبشــاركة شــعبية واســعة وخصوصـاً فئــة الشــباب والوصــول إليهــم مــن خــال املــدارس واجلامعــات حيــث
أن االجتماعــات الــي تعقــد يف صــاالت مغلقــة وتنتهــي بتوصيــات أرشــيفية مل تعــد جتــدي نفعـاً وثبــت
عــدم مواكبتهــا لفكــر وتوجهــات الشــباب.
هــذه احلادثــة أكــدت علــى ضــرورة إعــادة النظــر ابخلطــاب الدعــوي الســائد وأن يواكــب مــا
تتطلبــه املرحلــة مــن حــذر وحــرص علــى كل مــا يدعــو إىل التآلــف والوحــدة الوطنيــة بعيــداً عــن
األهـواء الشــخصية ،والبــد يف نفــس الوقــت إعــادة النظــر يف املكــون الثقــايف للمجتمــع وحماولــة إحيــاء
الفعاليــات الثقافيــة الــي تعيــد تشــكيل الوعــي للجيــل القــادم مــن خــال الربامــج الرتفيهيــة والعــروض
املســرحية اهلادفــة وهــذا لــه زاويــة قادمــة إبذن هللا.
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عظم الله أجر الوطن
خلف احلريب:
عظــم هللا أجركــم مجيعــا وعظــم أجــر الوطــن يف دمــاء إخوتنــا وأبنائنــا الذيــن ســالت دماؤهــم
الربيئــة غــدرا يف األحســاء ،ونســأل هللا أن يرحــم املوتــى ويشــفي املصابــن ويلهــم عائالهتــم الصــر علــى
مصيبتهــم ،وإبذن هللا لــن يفلــت مرتكبــو هــذه اجلرميــة النكـراء مــن قبضــة العدالــة بعــد أن أطلقـوا النــار
علــى صــدر الوطــن مــن شــرقه إىل غربــه ومــن مشالــه إىل جنوبــه.
رصــاص اإلرهابيــن اختــار جلرميتــه توقيتــا لئيمــا يســتحي مــن اســتغالله حــى الشــيطان ..ذكــرى
عاشــوراء أقــذر توقيــت ميكــن اختيــاره إلشــعال الفتنــة ..ولكــن حنمــد هللا أن الرصاصــات اخلائنــة
اختــارت املــكان اخلطــأ ..ففــي األحســاء خنلــة تســاحمنا وتعايشــنا وآتخينــا ..وقــد أصبــح تنوعهــم جــزءا
مــن ثقافتهــم لــذا هــم ليسـوا حباجــة لنصائــح عــن التســامح والقبــول ابآلخــر ..بــل هــم مدرســة يف هــذه
القيــم منــذ قــدمي األزل.
اخلطــر ليــس يف املــكان بــل يف الالمــكان ..حيــث التحريــض العلــي واإلشــاعات الــي تتســلل مــن
فتحــات النوافــذ الرقميــة ..البضاعــة الطائفيــة البغيضــة أصبحــت رائجــة اليــوم يف كل األسـواق ..حنــن
الباعــة واملشــرون يف ذات الوقــت ..حنــن الذيــن ميكــن أن نبيــع اجلهــل والتعصــب ونشــري التســامح
والرخــاء وحنــن الذيــن ميكــن أن نفعــل العكــس ال قــدر هللا ..والعاقــل مــن اتعــظ بغــره!.
املوقــف الوطــي واإلنســاين ضــد اإلرهــاب والطائفيــة الــذي جيــب أن يقفــه أي مواطــن أكــر مــن
تلخيصــه يف شــعار ب ـراق يف شــال كتــب عليــه «ال لإلرهــاب والطائفيــة» ..وهــو أيضــا أبعــد مــن أن
يكــون جمــرد هاشــتاق يف تويــر ،إنــه موقــف مــن احليــاة أبســرها ..وال يســتقيم أبــدا مــع القبــول أبي
أطروحــة حتريضيــة مريضــة أو تغريــدة مســيئة ..مــا يقولــه أانس جمهولــون يف العــامل االفرتاضــي جهــارا
هنــارا وبشــكل يومــي البــد وأن يكــون لــه انعكاســاته العنيفــة علــى أرض الواقــع ،ومواجهــة اإلرهــاب
والطائفيــة تبــدأ وتنتهــي دائمــا ابملواطنــن الذيــن ينحــازون إلنســانيتهم ووطنهــم ويعرفــون أهنــم مجيعــا
يســجدون ابجتــاه قبلــة واحــدة وأن كل مــن يســعى لفرقتهــم أو شــق صفهــم هــو عــدو لإلســام.
هــؤالء الذيــن قتلـوا األطفــال دون رمحــة ..مل يتورعـوا يف يــوم مــن األايم مــن ارتــكاب فظائــع تشــيب
هلــا الولــدان ..كتائــب متوحشــة ســلبت عقوهلــا وابعــت أرواحهــا للشــيطان ..وال خيــار ســوى معاجلتهــا
ابالســتئصال ومقاومــة احتمــاالت تكرارهــا  -ال مســح هللا  -بتنظيــف اجلــو مــن فريوســات التحريــض
الــي متــأ اهلـواء.
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جرمية ضد اإلنسانية
خليل الفزيع:
عــرف أهــل األحســاء بتآلفهــم وتكاتفهــم وتعاوهنــم علــى اخلــر ،وانســجام أصحــاب املذهــب
واألطيــاف يف ربوعهــا ،كمــا عرفــت األحســاء أبهنــا واحــة للتآلــف والتــآزر بــن أبنائهــا ،وظلــت هــذه
الصــورة اجلميلــة عــن اجملتمــع األحســائي قائمــة يف أذهــان اجلميــع ،وســتظل إن شــاء هللا قائمــة إىل أن
يــرث هللا األرض ومــن عليهــا ،رغــم أحقــاد احلاقديــن وتشــاؤم اليائســن ،واحن ـراف املتاجريــن بقضــااي
الوطــن واألمــة ،مــن اخل ـوارج الذيــن ابتلــي هبــم عاملنــا العــريب واإلســامي ،بعــد أن ســخروا أنفســهم
خلدمــة األعــداء ،بعــد أن قام ـوا بــدور أولئــك األعــداء يف مناصبتهــم العــداء لــكل مــا هــو عــريب أو
مســلم .إن هــؤالء اخل ـوارج يلتقــون يف طريــق واحــدة مــع أعــداء األمــة الســاعني إلضعافهــا وتشــتيت
جهودهــا التنمويــة ،لتــزداد ضعفــا ،وأتخ ـرا ،وبؤســا.
والدالــوة القريــة الصغــرة املتامخــة جلبــل القــارة  -والــي عــرف أهلهــا ابلطيبــة والســماحة والكــرم
كمــا هــو حــال أبنــاء األحســاء مجيعــا  -فُجعــت ابلرعــب املفاجــئ ،والقتــل الغــادر ،واالعتــداء اآلمث،
وهــي يف حلظــات أداء الشــعائر احلســينية ،آمنــة مطمئنــة ،وإذا هبــول الفاجعــة يزلــزل كيــان هــذه القريــة،
بــل كيــان واحــة األحســاء بكامهــا ،بــل والوطــن علــى اتســاع رقعتــه وتعــدد مدنــه وقـراه ،وهبــذه اجلرميــة
أصبحــت الدالــوة يف دائــرة الضــوء ،وخرجــت عــن صمتهــا لتعلــن للعــامل أن وقوفهــا يف وجــه هــذا
التحــدي هــو انتصــار للحــق ،وأن مصاهبــا هــو مصــاب للوطــن واألمــة ،وهــذا مــا يشــعر بــه كل مواطــن
خملــص وويف هلــذا الوطــن العزيــز.
مــا حــدث يف الدالــوة منــوذج بشــع ملــا يريــده األعــداء مــن زرع للفتنــة بــن أفـراد اجملتمــع الواحــد،
فهــي جرميــة ليســت ضــد فئــة حمــددة مــن اجملتمــع ،وليســت ضــد مدينــة بذاهتــا مــن الوطــن ،وليســت ضــد
طائفــة بعينهــا مــن املســلمني ،بــل هــي جرميــة ضــد ذلــك كلــه ،ضــد اجملتمــع وضــد الوطــن ،وضــد الديــن،
بل وضد اإلنســانية مبا تعنيه من قيم ومثل اندت هبا كل الرســاالات الســماوية ،ونقلت اإلنســان من
حيــاة الغابــة إىل حيــاة التمــدن والتحضــر واالبتعــاد عــن شــرور األعمــال ،وســيئات العالقــات املنحرفــة
دينيــا وأخالقيــا ،واحن ـراف األخــاق هــو فســاد يف العقيــدة؛ ألن اإلســام مل يكــن يومــا إال داعيــا
للســام ،وحمافظــا علــى اجملتمــع مــن نــزوات الشــيطان بــكل مــا حتملــه مــن العنــف والتطــرف والغلــو،
وانتهــاك احلرمــات ،وقتــل النفــس الــي حــرم هللا قتلهــا إال ابحلــق ،وليــس مــن احلــق ترويــع اآلمنــن ،وال
قتــل املواطنــن ،وال زرع الفتــة يف صفــوف املســلمني.
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ورغــم هــذه الصــورة الســيئة الســمعة الــي يريــد خ ـوارج العصــر زرعهــا يف أذهــان النــاس ،ســيظل
هــذا اجملتمــع متماســكا ومتعــاوان ومتكاتفــا يف وجــه كل مــن يريــد بــه شـرا ،فقــد خــرج مــن رحــم التآلــف،
ونشــأ يف أحضــان التعــاون ،وتــرىب علــى عقيــدة التكاتــف ،ليكــون ســدا منيعــا ال ميكــن اخرتاقــه مــن
دعــاة التضليــل والفــن والتآمــر علــى أمــن الوطــن واســتقراره ،وعرقلــة مسـرته التنمويــة وجهــوده لتصحيــح
مســار هــذه احلركــة التنمويــة املظفــرة إبذن هللا.
وقــد أبلــى رجــال األمــن بــاء حســنا يف مالحقــة اجلنــاة والقبــض عليهــم ،يف وقــت قياســي ،كمــا
هــي جهودهــم احلازمــة والقويــة دائمــا ،وهــي أكثــر حزمــا وقــوة يف األزمــات املفاجئــة الــي تتعــرض هلــا
البــاد والعبــاد ،ليثبتـوا قدرهتــم علــى التصــدي لــكل مــا يســيء للوطــن ومواطنيــه ،وليأكــدوا تفانيهــم يف
أداء رســالتهم املقدســة.
وال منلــك أمــام هــذا احلــدث اجللــل إال أن ندعــو للمغدوريــن أن يتقبلهــم هللا قبــوال حســنا ،وأن
يتغمدهــم بواســع رمحتــه ،ويدخلهــم واســع جناتــه وأن يلهــم أهلهــم الصــر والســلون .ويف هــذه األوقــات
احلرجــة ،ال بــد مــن احلــذر يف التعامــل مــع كل األمــور ،واحلكمــة يف مواجهــة هــذه الفاجعــة بقلــوب
واثقــة ونفــوس مطمئنــة؛ حــى ال حيقــق اجلنــاة أهدافهــم يف زرع الفتنــة بــن أبنــاء هــذا اجملتمــع اآلمــن
واملســتقر ،ومحــى هللا وطننــا مــن الفــن ،مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن.
«إان هلل وإان إليه راجعون».

بني األحساء وبريدة ..ملحمة الوحدة الوطنية
دحام العنزي:
عصابة من جمرمي الفئة الضالة قامت مبهامجة حسينية املصطفى أول أمس يف األحساء احلبيبة
نتــج عنهــا استشــهاد عــدد مــن املواطنــن األبـرايء مــن بينهــم أطفــال بعمــر الزهور.
فجيعــة مدينــة النخيــل الطيبــة الوادعــة احلاملــة كانــت فاجعــة أيضــا يف كل جغرافيــا الوطــن ،حــزن
الشــعب مبختلف شـرائحه هلذه اجلرمية البشــعة النكراء اليت نفذها خوارج العصر .يشــاء هللا عز وجل
أن يتمكــن أولئــك القتلــة مــن الف ـرار إىل القصيــم كــي خيتبــؤوا يف جحــور أعــدت هلــم مســبقا ،ولكــن
رجــال األمــن البواســل كانـوا يرصــدون حتركاهتــم .اكتمــل عــدد اإلرهابيــن وعــرف رجــال األمــن حبســهم
األمــي العــايل أن خيــوط اللعبــة قــد تكاملــت وحــان وقــت القبــض عليهــم وتقــدمي اجملرمــن للعدالــة.
بطريقــة مــا انتبــه أولئــك اجملرمــون إىل أن رجــال األمــن يقتفــون أثرهــم وبــدأت رحلــة اهلــروب واملطــاردة.
تصــدى صقــور حممــد بــن انيــف خلونــة الوطــن يف بطولــة اندرة كعادهتــم ،وقــد أقســموا أال تذهــب دمــاء
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األبـرايء مــن أهلهــم يف واحــة النخيــل «األحســاء» هــدرا ودون عقــاب وحماكمــة عادلــة.
مــن بــن محــاة الوطــن كان البطــل الشــهيد النقيــب حممــد العنــزي ،شــاب مــدرب يف مقتبــل العمــر
كلــه حيويــة وطمــوح وحمبــة للوطــن وأهلــه .حممــد العنــزي كان قــد تعــرض لإلصابــة بعــدة طلقــات انريــة
يف مواجهــات «الــرس» ســابقا وقــد أبــدى شــجاعة غــر مســتغربة وقاتــل والدمــاء تنــزف مــن كل أحنــاء
جســده الطاهــر ،وزاره األمــر انيــف وزيــر الداخليــة يرمحــه هللا يف املستشــفى مشــجعا وحمييــا .الشــهيد
البطــل مل تثنــه تلــك اإلصابــة يف حينــه عــن مواجهــة اإلرهابيــن كلمــا دعــت احلاجــة ،وكان هــذه املــرة
قــد أقســم مــع زمالئــه الصقــور أال يفلــت قتلــة األحبــة يف األحســاء مــن العقــاب أبي مثــن.
يف بريــدة  -حيــث كانــت جحــور فئ ـران اإلرهــاب  -حصلــت املواجهــة وأثنــاء تبــادل إطــاق
النــار استشــهد النقيــب حممــد العنــزي وزميلــه الشــهيد العريــف تركــي الرشــيد ،فــكاان بذلــك مــن شــهداء
الوحــدة الوطنيــة .استشــهاد اثنــن مــن صقــور األمــن الذيــن ال يعدهلــم ذهــب الدنيــا كلــه ضــرب أروع
األمثلــة يف وحــدة هــذا الوطــن املعطــاء .مــن قريــة الدالــوة يف األحســاء إىل حــي املعلمــن يف بريــدة؛
رســم املواطن الســعودي الوحدة الوطنية بلون التضحية وكتب بدمه أن وحدتنا الوطنية أمثن منجزاتنا
وأن شــهيدي الوحــدة الوطنيــة النقيــب اجملاهــد حممــد العنــزي والعريــف تركــي الرشــيد انتص ـرا يف حــي
املعلمــن بربيــدة لدمــاء إخواهنــم وأبنائهــم يف الدالــوة .صدقـوا مــا عاهــدوا هللا عليــه مــن تقــدمي اجملرمــن
للعدالــة أثرا ألحبتهــم وأبنــاء وطنهــم.
املثقفون واألدابء استنكروا هذه اجلرمية اليت ال خيفى على القارئ الكرمي القصد منها ،وأصدران
بيــاان مشــركا ســنة وشــيعة ومــن كل طوائــف الوطــن تــاه الصديــق الدكتــور معجــب العــدواين أســتاذ
النقــد جبامعــة امللــك ســعود ،وقــع عليــه العش ـرات مــن الفاعلــن يف املشــهد .انقلــب الســحر علــى
الســاحر ورب ضــارة انفعــة ،فقــد أثبــت الســعوديون النبــاء للعــامل أمجــع أهنــم جســد واحــد إذا قتــل
منــه عضــو يف األحســاء تداعــى لــه ســائر األعضــاء لتتبــع القتلــة يف بريــدة ومــن مث حماصرهتــم وتقدميهــم
للعدالــة .اندحــر اإلرهابيــون خـوارج العصــر وانتصــر الوطــن وانتصــرت الوحــدة الوطنيــة ،ابءت خطــط
الضالــن املضلــن ابلفشــل وكانــت دمــاء حممــد وتركــي وأحبتهــم يف األحســاء شــاهدا علــى عظمــة هــذه
األمــة الســعودية اجمليــدة ،وإن للحــق صولــة وجولــة.
مــى يفهــم هــؤالء اإلرهابيــون القتلــة أن اجلســد الســعودي واحــد وأن املواطنــن الســعوديني نســيج
واحــد وأن جرائمهــم هــذه تزيــد وحدتنــا قــوة ومتاســكا وصالبــة ،وأن الطائفيــة مل ولــن يكــون هلــا وجــود
يف جمتمــع التســامح والفضائــل يف وجــدان شــعب يــرى لــكل فــرد مــن أف ـراده أنــه جــزء مهــم وأصيــل
يف حمبــة ووحــدة يعيــش يومياهتــا بصفــاء ونقــاء .رمحكــم هللا أيهــا األحبــة الشــهداء يف واحــة النخيــل
واألقــارب وأبنــاء العمومــة يف بريــدة ،بكيناكــم وأتثـران مبــا حصــل لكــم يف «الدالــوة» حيــث ال ذنــب
لكــم ،وأدمــى قلوبنــا قتــل تركــي وحممــد اللذيــن بكينامهــا دمــا ،لكــن ..عـزاؤان أن أحبتكــم استشــهدوا
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وهــم يثــأرون لكــم لتقــدمي اجملرمــن لســاحة العــدل .ع ـزاؤان أن األســود استشــهدوا وهــم يكــرون وال
يفــرون يف معركــة الوحــدة الوطنيــة وقــد حصــل املـراد ومت القبــض علــى اخلـوارج ومعرفــة كل التفاصيــل.
بــن األحســاء وبريــدة ملحمــة الوحــدة الوطنيــة ،ورغــم احلــزن والدمــوع أقــول إنــه عــرس للوطــن،
عروســه الوحــدة الوطنيــة ومهرهــا دم النشــامى الغالــن ،وموســيقاه العــدل وحفــظ أمــن الوطــن .حضــور
وزيــر الداخليــة حامــا تعــازي رأس الدولــة وويل عهــده وحبيــب الشــعب مقــرن خفــف املصــاب عــن
أهــل الشــهداء يف بريــدة .وتعــازي أمــر الشــرقية وانئبــه وصالتــه علــى شــهداء األحســاء خففــا املصــاب
أيضــا .هلل دركــم أيهــا الشــعب العظيــم واألمــة الوحدويــة ،لتمضــي قافلــة الوطــن جتــاه البنــاء والتعمــر
وكالب اخلــوراج تنبــح .اللهــم نســألك اي كــرمي اي عظيــم اي رحيــم أن حتفــظ مملكتنــا الغاليــة وأن تــدمي
وحدتنــا الوطنيــة وأن تدحــر اخل ـوارج ومــن ســاندهم ،اللهــم اجعــل كيدهــم يف حنورهــم ونســألك رد
شــرورهم.
ســيبقى هــذا الوطــن احلبيــب دوحــة لألمــن واألمــان جتــى إليــه خ ـرات كل شــيء ،يعيــش أهلــه
الطيبــون يف ســلم وســام ،تتحطــم علــى صخــرة وحدهتــم مكائــد األعــداء بعــز عزيــز وذل ذليــل.

ال تف ّوق دون إنسانية
رابب إمساعيل:
يف هـ ِ
ـذه األايم املوجعــة ،حيــث يــردد ذكــر األحســاء بعــد فجيعــة الوطــن بشــهدائها ،تذكــرت
أحــد أايم دراســي يف جامعــة امللــك فيصــل ،حــن اســتدعتين عمــادة اجلامعــة مــن أجــل التواصــل مــع
أحــد أعضــاء اللجنــة التعليميــة ابلتنســيق مــع العمــادة ،وذلــك بعــد انقضــاء فصـ ٍـل دراسـ ّـي علّمــي فيــه
كرتبــوي ُمــرف .اتصلــت بــه علــى مكتبــه أكثــر مــن مــرة فلــم أجــده ،احــرت حينهــا ،فمــاذا يُريــد أن
يقــول الدكتــور يل بعــد أن أهنيــت املــادة معــه ،وانقضــى األمــر بنجــاح ،و ..و ..و..؟
كنــت أعــرف أن العمــر ميضــي أبســئلة كثــرة ال نُفلــح يف اإلجابــة عــن أغلبهــا .لكــن حــن
أبلغتــي زميــايت مــرة أخــرى أبن تلــك الورقــة عــادت لتجــوب أروقــة اجلامعــة حاملـةً امســي ،تواصلــت
مــع العمــادة مــرة أخــرى ،كنــت ُمندهشــة حينهــا هلــذا اإلحلــاح علــى التواصــل معــه ،إىل أن كانــت
تلــك املكاملــة الــي اســتمرت ســاعة مــن الوقــت ،بدأهــا ابلسـؤال عــن توقعــايت ملــا يريــد أن ُيــرين إايه،
فأجبــت ،لكنــه مل يؤكــد ومل ينـ ِ
ـف إجابــي ،بــل راح ُيدثــي عــن التفــوق األكادميــي ،ودور اإلنســان
املتعلــم ،واســتدعى رمــوزاً مــن علمــاء املســلمني ،علمــاء ســطع جنمهــم مــن خــال جهودهــم النورانيــة يف
إزاُلــة كســف الظــام الطائفــي.
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مــن مجلــة مــا قالــه حينهــا« :أان ســي ،وزوجــي شــيعية ،وابــي شــيعي ،وابنــي ســنية» ،كان خيتصــر
الوطــن يف عائلتــه!!
أذكــر حكايــي هــذه مــع معلمــي األحســائي الفاضــل اليــوم ،حيــث مل تعــد حكايــي وحــدي ،بــل
هــي حكايــة الوطــن املشــتهى ،وطــن يعيــد ضبــط البوصلــة حنــوه ،وطــن ُيــرم ابلقانــون أي قـ ٍ
ـول أو فعـ ٍـل
ٌُ
ٌ ّ
طائفــي ،وطـ ٌـن يُغلــق ُكل َّفوهــات احلقــد ،تلــك الــي مــا إن يُضغــط علــى زاندهــا فإهنــا تقتلنــا مجيعـاً.
وألن النيــة مكاهنــا القلــب ال ســاحات «تويــر» ،وألن ترمجاهنــا هــو الواقــع ،وجــب علــى كل ذي
نيـ ٍـة حســنة أن يُرينــا تُرمجانــه مــن موقعــه اإلنســاين ،ال مــن حســابه اإللكــروين ،موقعــه يف أسـرته ،ويف
عملــه ،وأيــن مــا حـ ّـل .ألنــه ال تفــوق يعلــو فــوق إنســانيتنا مهمــا بلــغ ،وال مجــال كجمــال التآخــي يف
االختــاف ،ذلــك مــا أراد أن يتأكــد منــه معلمــي حينهــا ،وحيفــره يف مـ ٍ
ـكان عميــق مــن الــروح والفكــر،
ُ
فتبـاً ألولئــك الذيــن يقبّحــون حبقدهــم وجــه األرض ،ولتأخــذوا حذركــم أيهــا األحبــة ،ولتغســلوا قلوبكــم
الع ِطــرة.
مبــاء احلكمــة َ

تضامن وطني بني ليلة وضحاها
رجاء البو علي:
إثــر ســقوط شــهداء الدالــوة ،ليلــة العاشــر مــن احملــرم مــن عامنــا هــذا ،حتــول العـزاء إىل عـ ٍ
ـرس وطـ ٍي
حاشــد ،متازجــت فيــه مشــاعر احلــزن ابلفــرح ،واالنكســار ابالنتصــار .لُفــت جثــث الشــهداء برايــة ال
ورفعــت شــعارات نبيلــة منهــا« :ال لإلرهــاب» و«إخ ـوان ســنة وشــيعة ،هــذا الوطــن مــا
إلــه إال هللاُ ،
نبيعــه» .فكيــف حتقــق هــذا التضامــن الوطــي الكبــر يف أزمــة طارئــة بــن ليلــة وضحاهــا؟.
أوالً ،ســيادة القانــون ،اباللتـزام ابلنظــام األساســي للحكــم ،الــذي ينّــص وفقـاً للمــادة  12علــى
«تعزيــز الوحــدة الوطنيــة واجــب ،ومتنــع الدولــة كل مــا يــؤدي للفرقــة والفتنــة واالنقســام» .وقــد حتقــق
ذلــك بفضــل تضافــر اجلهــود وتكامــل األدوار بــن أبنــاء الشــعب وأجهــزة الدولــة حلمايــة اإلنســان
واألرض ،بشـ ٍ
ـكل منوذجــي غــر مســبوق.
ـاس إِ َّن
اثنيـاً ،غيــاب دعــاة الفتنــة ومنابــر الشــحن الطائفــي ،الــي مل تتبــع قولــه تعـ َ
ـاىل﴿ي أَيـَُّهــا النَّـ ُ
خلَ ْقنا ُكــم ِمــن ذَ َكـ ٍر وأُنـثــى وجع ْلنا ُكــم شــعوب وقـبائِــل لِتـعارفُـوا* إِ َّن أَ ْكرم ُكــم ِعْنـ َـد َِّ
الل أَتـَْقا ُكـ ْـم * إِ َّن َّ
َ َ ْ ْ
اللَ
ََ ْ
َ َْ ٰ َ َ َ َ ْ ُ ُ ً َ ََ َ ََ َ
ٍ
َعلِيـ ٌـم َخبِــرٌ﴾ .فقــد اســتجاب شــرفاء الوطــن مــن أبنــاءه الســنة والشــيعة علــى حــد سـواء إىل نــداء احلــق
بفطرهتم الســليمة ،وخبطواهتم احلكيمة اليت صبّت يف مصلحة الوطن .املسـرات الشــعبية ،احتشــدت
بنــاء علــى نــداء ديــن الســام واإلنســانية واملصلحــة الوطنيــة ،فلــم تنتظــر فتــوى شــرعية جتيــز التضامــن

189

بــن أبنــاء الديــن والوطــن الواحــد.
اثلث ـاً ،التضامــن الوطــي ،الــذي توحــد فيــه أبنــاء الشــعب مبختلــف انتماءاهتــم املناطقيــة والقبليــة
واملذهبيــة ،حاملــن شــعار ٍ
ات وطنيـ ٍـة خملصــة ،هــو اآلخــر مدعــاة للوقــوف والتأمــل! مراســيم الع ـزاء
الصامــت بطبيعتــه ،حتولــت إىل خطـ ٍ
ـاابت شــعبية مجاهرييــة تدعــو إىل الوحــدة وتنــدد ابلفرقــة واالنقســام
ـي طــارت فيــه محامــات الســام .وأييت
والطائفيــة .مل يكــن تشــييعاً عــادايً أو عـزاءً طبيعيـاً ،إنــه يـ ٌ
ـوم وطـ ٌ
السـؤال ،ألســنا حنتفــي ابليــوم الوطــي يف كل عــام!.
احلقيقــة ،إن فاجعــة الدالــوة ،تقــف اليــوم علــى مفــرق طريقــن :إمــا االســتثمار أو التجاهــل
واإلمهــال .شــرفاء الوطــن ســلكوا الطريــق األول ،وهــو اإلصــاح بنداءاهتــم بتجــرمي الطائفيــة وســيادة
القانــون مبحاســبة األيــدي العابثــة أبمــن الدولــة واســتقرار الشــعب ،واســتنكار األص ـوات الــي ســعت
طوي ـاً لتفريــق الصفــوف اإلســامية وتفتيــت اللحمــة الوطنيــة ،بزراعــة األفــكار اخلاطئــة والتخريبيــة،
وغرســها كمناهــج تربويـةً وتعليميـةً ،وكذلــك نشــر ال ُكتــب التكفرييــة واخلطــب الداعيــة حملاربــة الطوائــف
األخــرى واعتبارهــم مشــركني جيــوز قتلهــم.
استشــهاد األبـرايء مــن أبنــاء بلــدة الدالــوة ومعهــم شــهداء الواجــب مــن عنيــزة ،جــاء إثبــاات علــى
جــي مثــار هــذه البــذور الفاســدة ،بعــد أن اســتطاعت ختريــب الفكــر اإلنســاين وحقنــه مبشــاعر الكــره.
فبــدالً مــن اســتثمار طاقــات الشــباب يف بنــاء الوطــن ،اســت ِ
خدموا كأداة حــادة ،تكســر القوانــن
ُ
وتتجــاوز حــدود هللا وتتعــدى علــى األنفــس الربيئــة.
هــذه التجربــة الوطنيــة الفريــدة ،الــي كتبــت عنهــا الصحــف احملليــة والعامليــة ،تســتحق البقــاء
حيــة ،لنشــهد آاثرهــا اإلجيابيــة علــى حالــة التعايــش واالندمــاج بــن مكــوانت اجملتمــع الواحــد وكذلــك
تســتحق اإلشــادة وإدخاهلــا يف مصــاف جتــارب الــدول املتقدمــة واجملتمعــات املتحضــرة .أخـراً البــد مــن
تنقيــة مصــادر العلــم واملعرفــة ،وجتديــد اخلطــاب الديــي وحماســبة العابثــن بــه وأبمــن الوطــن.

رشيعة الغاب يف جرمية األحساء وخطاب الكراهية
رضي املوسوي:
كأن رصاصــات الغــدر واحلقــد الــي اخرتقــت أجســاد تســعة عشــر مواطنــا ســعوداي يف إحــدى
حســينيات بلــدة الدالــوة ابألحســاء وقتلــت ســبعة بينمــا جــرح إثــي عشــر منهــم ،إمنــا اخرتقــت أجســاد
مجيــع املواطنــن الســعوديني يف اململكــة وليــس أبنــاء املنطقــة فحســب .فقــد وصلــت أصــداء اجلرميــة
إىل مــا وراء احلــدود لتصــل للبحريــن القريبــة جــدا مــن موقــع احلــدث اجللــل ،حيــث ترتبــط مــع املنطقــة
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الشــرقية ابململكــة العربيــة الســعودية جبســر حمبــة بــن الشــعبني الشــقيقني .لقــد حتســس البحرينيــون
أجســادهم وهــم يتابعــون أنبــاء اجلرميــة النكـراء ،ولســان حاهلــم يتســائل :ملــاذا حــدث هــذا ،ومــاذا ينتظــر
دول جملــس التعــاون مــن تداعيــات متــدد إرهــاب القاعــدة وداعــش وتفرخياهتمــا املتناســلة؟
حســنا فعــل القائمــون علــى هيئــة العلمــاء إبدانــة اجلرميــة بســرعة ،حيــث إن عمليــة االســتهداف
غــر مســبوقة ،ليــس علــى مســتوى اململكــة العربيــة الســعودية فقــط ،إمنــا علــى مســتوى كل دول جملــس
التعــاون اخلليجــي الســت .كمــا أن مبــادرة فعاليــات أهــل األحســاء مــن شــخصيات وشــيوخ ديــن
وأعيــان يف إدانــة مــا حصــل ،شــكل حاجـزا أمــام تداعيــات احلادثــة ،وبلســما ألهــايل الضحــااي الذيــن
فجــروا أســئلة كثــرة علــى رأســها :ملــاذا حصــل ذلــك يف هــذا الوقــت العاشــورائي ويف هــذا املــكان ذي
الداللــة الدينيــة؟
لقــد كان التضامــن مــع أهــايل ضحــااي حســينية الدالــوة غــر مســبوق ،لشــعور اجلميــع أبن
املســتهدف هــو الوطــن ،وليــس طائفــة وحســب ،وأن اإلرهــاب أراد ضــرب النســيج اجملتمعــي بكاملــه
وأن يدخل املناطق املتداخلة مذهبيا يف توترات واحرتاابت داخلية تنسخ ما جيري يف العراق وسوراي
واليمــن ،لكــن العقــل تغلــب علــى العاطفــة وروح االنتقــام ،وســاهم يف ذلــك حتــرك األجهــزة األمنيــة
س ـريعا وإعالهنــا إلقــاء القبــض علــى بعــض اجلنــاة وقتــل آخريــن .وهــي رســالة هلــا دالالت تتمثــل يف
أتكيــد هــذه األجهــزة علــى بســط ســيطرهتا وفــرض هيبتهــا ،ومواجهــة اإلرهــاب الداعشــي الــذي خطــط
لتفجــر برميــل البــارود الطائفــي يف منطقــة خمتلطــة مذهبيــا.
صحيح أن هناك تراكمات وإحباطات تعم املنطقة العربية بسبب فشل برامج التنمية املستدامة
وعــدم القــدرة علــى حــل األزمــات املعيشــية الــي تناســلت خــال العقــود املاضيــة رغــم الطف ـرات
النفطيــة املتعاقبــة والفوائــض املاليــة ،إال أن ذلــك ال يــرر االنـزالق حنــو إاثرة النعـرات الطائفيــة والقبليــة
واملذهبيــة .إن االن ـزالق علــى هــذه األرضيــة ســيقود إىل مســاس مباشــر ابلســلم األهلــي واالســتقرار
االجتماعــي وأتســيس قاعــدة لالحـراب الداخلــي الــذي إن حصــل ،ال مســح هللا ،فإنــه لــن يبقــي ولــن
يــذر ،خصوصــا أن دول اجلـوار اخلليجــي تتحــرك علــى مرجــل هــذه التوتـرات واالحـراابت الــي تنهــش
وتفتــت يف املــدن والبلــدات فضــا عــن الــدول.
لقــد أراد اإلرهابيــون مــن جرميــة الدالــوة ضــرب عــدة عصافــر حبجــر واحــد :األول إشــاعة الفوضــى
الــي متكنهــم مــن تنفيــذ أجنداهتــم اجملنونــة ،والثــاين توصيــل رســائل إىل عــدة جهــات تفيــد أبن رصاصهــم
وتفجرياهتــم قــادرة علــى الوصــول واســتهداف األمكنــة الــي يريــدون ضرهبــا ،والثالــث إاثرة الفــزع
واخلــوف لتســهيل عمليــة اقتيــاد النــاس بصــورة مجاعيــة كالقطيــع مســتندين علــى اخلــوف والفــزع الــذي
ختلفــه عملياهتــم ،والرابــع إحــداث حالــة مروعــة مــن الفــرز الطائفــي واملذهــي الــذي ســبق أن قامــت بــه
اجلماعــات التكفرييــة وجنحــت بنســب كبــرة يف املناطــق الــي ســيطروا عليهــا يف العـراق وســوراي وعاثـوا
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فيهــا ســبيا وتقطيعــا للــرؤوس وســحال لألجســاد وجمــوان حتــدث عنــه اهلاربــون مــن جحيــم داعــش.
إن الرصاصــات الــي أطلقــت يف الدالــوة كانــت موجهــة بدقــة لتفجــر الوضــع احمللــي طائفيــا وإاثرة
الضغائــن واألحقــاد وبــث الكراهيــة بــن أبنــاء الوطــن الواحــد ،لذلــك مثــة ضــرورات ال حتتمــل التأخــر
لتحصــن اجملتمــع والدولــة ومواجهــة فكــر اإلرهــاب والتكفــر وبــث الكراهيــة ،تتمثــل يف إعــادة النظــر
يف املناهــج التعليميــة ليكــون التســامح واالع ـراف ابآلخــر املختلــف والقبــول بــه كمــا هــو ال كمــا
يريــده بعضهــم ،هــو العمــود الفقــري للعمليــة الرتبويــة ،بــدال مــن البحــث عــن مشــاجب ومشاعــات
يتــم تعليــق اإلخفاقــات عليهــا .كمــا حنتــاج إىل قوانــن جتــرم التحريــض علــى الكراهيــة وعلــى رفــض
اإلعــام التحريضــي الــذي يدخــل غــرف نــوم املواطنــن دون اســتئذان ،ينغــص عليهــم حياهتــم ببــث
الســموم يف برامج موجهة هدفها إاثرة األحقاد بني مكوانت اجملتمع .فاإلعالم بكل وســائله وأدواته
احلديثــة ،أصبــح بعــد الثــورة التقنيــة مــن أخطــر األســلحة املؤثــرة ،وهــو يســتخدم أبقصــى طاقتــه مــن قبــل
اجلماعــات التكفرييــة واإلرهابيــة.
إن األرواح الــي انتقلــت إىل ابرئهــا يف بلــدة الدالــوة ،هــي خســارة لــكل الوطــن ولــكل املنطقــة،
والشــفافية يف التحقيــق وكشــف اجلنــاة يعتــر الطريــق الصحيــح للجــم هــذا التغــول يف ســفك الدمــاء.

الوسطية واالعتدال قيمتان يؤمن بهام املجتمع السعودي
ويدعو إىل صيانتهام
رايض الزهراين:
الطائفيــة ورم خبيــث قاتــل ومواجهتــه تتطلــب جهــوداًكبــرة؛ فاســتقرار اجملتمعــات مرهــون ابلســلم
االجتماعــي بــن األفـراد .حــاول بعــض مــن اجنــر خلــف تنظيمــات وحــركات وشــعارات مضللــة ضــرب
تعايــش اجملتمــع فوجــه رصاصــات الغــدر واخليانــة حنــو أبنــاء وطنــه فكانــت النتيجــة أرواح ـاً طاهــرة
صعــدت إىل الســماء ووقفــة صمــود مــن أبنــاء اجملتمــع مســتنكرة ورافضــة تلــك اجلرميــة النكـراء.
اجملتمــع الســعودي ليــس اســتثناءً عــن بقيــة اجملتمعــات فهــو جمتمــع متعــدد يف كل شــيء طوائــف
وآراء واجتاهــات وأع ـراق جتمعهــم قواســم مشــركة ووطــن واحــد متعــدد يف كل شــيء ،حــاول مــن
اعتــدى علــى أحــد مكــوانت اجملتمــع جــر اجملتمــع إىل ص ـراع طائفــي دمــوي مســتفيداً مــن حالــة
االحتقــان الــي أنتجتهــا ظــروف إقليميــة وتســببت بـزايدة حدهتــا آراء ومواقــف بعــض مــن ال يؤمنــون
ابلتعدديــة والتعايــش االعتــداء اآلمث الــذي اســتهدف مواطنــن شــيعة يف أحــد مواقعهــم بقريــة الدالــوة
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جرميــة بشــعة ودمويــة هدفهــا دق مســامري االقتتــال الطائفــي جبســد الوطــن الواحــد وهيهــات أن يكــون
ذلــك طاملــا العقــاء كثــر بوطننــا الكبــر.
وقــف اجملتمــع وقفــة صادقــة فاجلميــع أدان واســتنكر تلــك اجلرميــة الغــادرة وغــر األخالقيــة وذلــك
دليــل علــى رفــض اجملتمــع بــكل أطيافــة للطائفيــة ووجههــا القبيــح ،فالطائفيــة تبــدأ بكلمــات وتنتهــي
بدمويــة ،والصراعــات الطائفيــة وعــر التاريــخ ابتــدأت بكلمــات وآراء فتطــورت خلالفــات سياســية
وانتهــت لدمويــة أهلكــت األخضــر واليابــس ،صيانــة وحــدة اجملتمــع وتعدديتــه وحرايتــه تتطلــب جهــوداً
كبــرة تنويريــة وقانونيــة ،فالطائفــة الشــيعية يف الوطــن وغريهــا مــن الطوائــف مكــون مهــم مــن مكــوانت
النســيج االجتماعــي الوطــي هلــم حقــوق وعليهــم واجبــات لكــن هنــاك مــن حيــاول إحلــاق الضــرر بتلــك
الطائفــة وبغريهــا بشــى الطــرق والوســائل وهنــاك مــن يســتثمر بعــض اخلالفــات واالختالفــات لتحقيــق
غايتــه يف إحــداث شــرخ ابلصــف الوطــي ،الطائفــة الشــيعية تدفــع مثــن جتــاوزات بعــض احملســوبني علــى
املذهب الشــيعي يف العامل اإلســامي وتلك عملية معقدة أنتجها بعض الغوغائيني من كال املذهبني
الســي والشــيعي ،وإال فصــوت العقــل يقــول ملــاذا يدفــع اإلنســان مثــن جتــاوزات مل يكــن يف يــوم مــن
األايم طرفـاً فيهــا أبي شــكل مــن األشــكال!
صيانة اجملتمع تكون بقوانني جترم كل من ميس الوحدة الوطنية أبي شكل من األشكال ووحدة
األوطــان تعــي التعدديــة والتعايــش بــن أفـراده ،فاخلطــاب املتطــرف جيــب أن يتوقــف وتوزيــع االهتامــات
والتشــكيك جيــب أن يتوقــف ومراجعــة اخلطــاب الديــي بــدءاً مــن املنابــر واملناهــج جيــب أن تبــدأ حلقاتــه
فالتطــرف ليــس حمصــوراً بفئــة معينــة بــل موجــود يف كل فئــة فغيــاب الوعــي والتنويــر واملراجعــات الفكريــة
والفقهيــة واحلـوار والتعايــش احلقيقــي املصــان بقوانــن واضحــة أوجــد ذلــك التطــرف اهلمجــي الــذي ال
يقيم لإلنســانية والقيم وزانً.
مدينــة األحســاء أرض ختتــزل التعايــش يف أهبــى صــورة فهــي مدينــة املذاهــب واالجتاهــات الفكريــة
احتــوت اجلميــع فكانــت مشسـاً مشــرقة ومنوذجـاً فريــداً يف عــامل تتالطــم أمواجــه وســتبقى كذلــك رغــم
أنــف كل مــن حيــاول جرهــا ألتــون الظــام ،جمتمعنــا الســعودي املتعــدد واملتنــوع لــن يقــع ضحيــة مــن
يعيــش يف كهــوف الظــام ولــن يقــع ضحيــة متطــرف أايً كان انتمــاؤه ســنيا أو شــيعيا فالوســطية
واالعتــدال قيمتــان يؤمــن هبمــا اجملتمــع الســعودي ويدعــو لصيانتهمــا إبج ـراءات قانونيــة وتنويريــة
وفكريــة فالوســطية ممارســة والتعايــش والتعدديــة كذلــك فالبدايــة تكــون مبحاصــرة ومقاومــة كل رأي
متطــرف ميــس فئــة أو ينــال مــن أخــرى فالتحريــض ســبب والـرأي املتطــرف ســبب كل األســباب دفعــت
ابلظالميــن الســتهداف مواطنــن ال ذنــب هلــم ســوى أهنــم خيتلفــون عنــا يف املذهــب لكنهــم متفقــون
معنــا يف قواســم كثــرة يعيشــون بيننــا منــذ آالف الســنني فاالختــاف طبيعــة بش ـرية واالتفــاق كذلــك
فلنصــن االختــاف وحنقــق التعايــش والتعدديــة إبجـراءات تصــون الســلم االجتماعــي فمصــل الطائفيــة

193

القاتــل هــو التعايــش بــن األفـراد واجلماعــات والطوائــف وال يكــون التعايــش تعايشـاً حقيقيـاً يف ظــل
آراء ومواقــف تســتهدف اآلخــر ومتيــزه عــن غــره ألســباب عرقيــة أو دينيــة أو مذهبيــة ضيقــة!

تبقى راية التوحيد خفاقة يف ظل األمن
زايد الشهري:
بقــدر مــا آملنــا احلــادث االرهــايب الــذي وقــع يف منطقــة األحســاء بقــدر مــا أســعدان وقــوف مجيــع
املواطنــن ضــد هــذا االعتــداء الغاشــم ،ومعرفتهــم النـوااي احلقيقيــة ملــن أراد إاثرة الفتنــة والقالقــل داخــل
اجملتمــع الســعودي ،كذلــك مــا زاد الغبطــة هــو يقظــة رجــال األمــن وســرعة تعاملهــم مــع احلــادث األليــم
ابحرتافيــة عاليــة.
إن االلتفــاف الــذي حصــل مــن مجيــع شـرائح اجملتمــع ورفــض مثــل هــذا العمــل املشــن يــدل علــى
الوعــي الكبــر لديهــم أبمهيــة احملافظــة علــى أمــن الوطــن ومعرفتهــم احلقيقيــة أبن هنــاك جهــات داخليــة
وخارجيــة تســعى اىل زرع الفتنــة بــن طوائــف اجملتمــع ،حيــث إن هــذا االلتفــاف قــد فــوت الفرصــة علــى
مــن راهــن علــى إذكاء الفتنــة وتكديــر صفــو األمــن.
إن أمــن الوطــن يعتــر خطــا أمحــر ال ميكــن أن يســمح بتجــاوزه حتــت أي ظــرف مــن الظــروف،
لذلــك يتوجــب علــى اجلميــع أن يقفـوا صفــا واحــدا يف وجــه مــن أراد أن يعبــث أبمــن وطننــا واســتقراره،
إذ يف حــال وجــود انفــات أمــي  -ال مســح هللا  -ســوف ينعكــس ســلبا علــى حيــاة املواطــن ،ولــن
يســتفيد منــه إال مــن يرتبــص الشــر هبــذه البــاد.
إن بســالة رجــال األمــن واحرتافيتهــم يف أداء الواجــب يعتــر مضــرب املثــل يف ســرعة التعامــل مــع
احلــدث ،حيــث مت كشــف املعتديــن وإلقــاء القبــض عليهــم يف وقــت قياســي ال يتعــدى الســاعات،
وهــذا يؤكــد أن أمــن الوطــن واملواطنــن ترعــاه سـواعد أمنيــة قويــة تطــال كل مــن حتدثــه نفســه ابلعبــث
أبمــن واســتقرار الوطــن.
إن ممــا يثلــج الصــدر بعــد االعتــداء اآلمث الــذي وقــع يف حمافظــة األحســاء هــو الوعــي الــذي أبــداه
كل أبنــاء الوطــن وتفهمهــم كل مــا حيــاك مــن أعــداء الوطــن إباثرة العــداوات الطائفيــة.
فقــد كانــت ردة فعلهــم ضــد هــذا اهلجــوم االرهــايب رســالة قويــة لــكل مــن يراهــن علــى إاثرة الفــن يف
هــذا البلــد اآلمــن ،وابلتأكيــد ستفشــل مســاعيهم  -إبذن هللا  -بفضــل قــوى اللحمــة الوطنيــة بــن
أبنــاء الوطــن والتفافهــم حــول قيادهتــم الرشــيدة.
فتحيــة إكبــار ألبنــاء الوطــن الذيــن كانـوا علــى قــدر التحــدي الــذي تعرضـوا لــه مــن خــال هــذه
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احملنــة الــي أريــد هبــا ضــرب اللحمــة الوطنيــة يف مقتــل ،لكــن  -وهلل املنــة  -قــد وقــف اجلميــع ضــد هــذا
االرهــاب األعمــى.
أمــا رجــال األمــن ومــا قامـوا بــه مــن عمــل بطــويل ،فيســتحقون اإلشــادة هبــم أبن نعــي ونستشــعر
الــدور األمــي الــذي يقومــون بــه ،حيــث يتوجــب علــى كل فــرد أن يكــون رجــل أمــن مــن خــال موقعــه،
حــى نســتطيع أن نســد مجيــع الثغـرات ،وابلتــايل مننــع حــدوث مثــل هــذه اهلجمــات.
ـري بنــا
فاألمــن واالســتقرار اللذيــن نعيشــهما يف بــاد مهبــط الوحــي وقلــب العــامل اإلســامي حـ ٌ
االهتمــام والســهر علــى رفعتــه ،لتبقــى رايــة التوحيــد خفاقــة يف ظــل األمــن واألمــان والعيــش الرغيــد،
ِ
ـوع وآمنـهــم ِمــن خــو ٍ
ِ
ف».
وصــدق هللا العظيــم القائــل« :الَّــذي أَطْ َع َم ُهـ ْـم مـ ْـن ُجـ ٍ َ َ َُ ْ ْ َ ْ

حتى ال تذهب الدماء هد ًرا
زكي الصدير:
أثنــاء قيامهمــا بواجبهمــا الوطــي ســقط البطــان «الســنيان» النقيــب حممــد العنــزي ،والعريــف
تركــي الرشــيد برصــاص الدواعــش الذيــن قتلـوا املواطنــن «الشــيعة» وهــم ميارســون شــعائرهم الدينيــة يف
حســينية املصطفــى ابألحســاء .األمــر نفســه كان ســيفعله املواطــن الشــيعي إذا مــا تعلّــق األمــر أبمــن
أرضــه وســامة أهلــه مــن غــر تفريــق بينــه وبــن أخيــه الســي .ولعــل اجتيــاح الكويــت 1990م ســيظل
يذكـران كيــف وقــف املواطنــون شــيعةً وســنةً متعســكرين يف اجلبهــة نفســها دفاعـاً عــن األرض والتاريــخ
املشــرك ،دون أن يكــون لبزهتــم العســكرية طائفــة أو منطقــة أو قبيلــة.
ـض أن هــذا الــكالم مثــايل ،وأن احلالــة الطائفيــة أصبحــت أكثــر فتــكاً واســتحواذاً
رمبــا يــرى بعـ ٌ
علــى كل هــذه اخلطــاابت الورديــة الــي يتش ـ ّدق هبــا املثقفــون احلاملــون ،ال ســيما بعــد االنشــقاق
الطائفــي الكبــر الــذي ســببه الربيــع العــريب يف ســوراي ،ويف العـراق ،ويف البحريــن ،ويف اليمــن الحقـاً.
ورمبــا يكونــون حمقــن ،ولكــن ،مــا العمــل؟ .هــل نستســلم للخطــاب الطائفــي ،ونقبــل هبــذه النتيجــة
الوحشــية ،ونتحـ ّـول حلطــب يف احلريــق الــذي فتــك جبرياننــا دون رمحــة ،مســتخدماً نفــس الســاح
التارخيــي «الطائفيــة»؟!.
حادثــة األحســاء األليمــة بيّنــت لنــا  -قبــل العــامل  -مــدى رغبتنــا يف التعايــش املشــرك ،ولكــن
جيــب أن يعــزز هــذا التعايــش بتجــرمي خطــاب الكراهيــة ،ومعاقبــة كل مــن يصنّــف املواطــن علــى أســاس
طائفــي بغيــة إقصائــه ،أو هتميشــه ،أو إعطائــه نياشــن مــن الدرجــة العاشــرة .وقبــل هــذا وذاك جيــب
العمــل علــى جتفيــف مســتنقعات التكفــر عــر إقفــال القنـوات احملرضــة ،وعــر غربلــة املناهــج الدراســية
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دون جماملــة ،وكذلــك مــن خــال تشـريع قانــون واضــح يديــن أي ســلوك طائفــي علــى مســتوى القــول
أو الفعــل أو النشــر .إذ ال يكفــي  -علــى رأي علــي املوســى يف الزميلــة الوطــن  -حماربــة املنتــج بينمــا
يـُـرك املصنــع يعمــل أبقصــى طاقتــه!
إن تشـريع القانــون ســيكون أقــوى رصاصــة تطلــق علــى جســد التطــرف يف الداخــل ويف اخلــارج.
هــذا إن أردان  -فعـاً ّ -أل يذهــب دم بطلينــا العنــزي ،والرشــيد ،ودمــاء شــهداء األحســاء هــدراً.

سقوط فتنة األحساء ..ولكن حتى ال تتكرر!..
زهري احلارثي:
عشــت يف األحســاء وأزورهــا بشــكل دوري منــذ  30عام ـاً ،وأختلــط أبهلهــا مــن زمــاء عمــل
ومــن ســكاهنا العاديــن يف املتاجــر واملـزارع ،ومل أســتطع التمييــز مــن هــو الســي ومــن هــو الشــيعي ومــن
هــو املالكــي أو احلنفــي كلهــم عبــارة عــن فسيفســاء حضاريــة متناغمــة .خيجلــك احلســاوي أبخالقــه
وطيــب معشــره .أدام هللا الــود بــن قلوهبــم وأدام األمــن واألمــان لوطــي.
مل تعــد هنالــك شــكوك يف أن مثــة اســتهدافاً لبــادان وحماولــة هلــز اســتقرارها وشــق تناغــم نســيجها
اجملتمعــي وإاثرة الفتنــة فيــه ولــذا فال ـراب الوطــي مهــدد مــن عــدة جهــات س ـواء كانــت دوالً إقليميــة
أو مجاعــات راديكاليــة فضـاً عــن شــرحية يف الداخــل متعاطفــة أو مؤيــدة لتوجهاهتمــا والــي مــا برحــت
تنهــش يف جســد الوطــن وذلــك عــر اســتخدام مفــردات الطائفيــة ،والتصنيــف ،ودع ـوات التخويــن،
واإلقصــاء.
على أن خاصرة الوطن تعرضت حلادث أليم وطعنة غادرة ووحشــية من قبل فئة ظالمية ابئســة
ومريضــة وحاقــدة تزعــم ابنتمائهــا للديــن وهــو الــذي حيــرم قتــل النفــس إال ابحلــق .عمــل إرهــايب دينء
يتنــاىف مــع كل القيــم اإلنســانية ،ويتعــارض مــع كل الشـرائع الســماوية والقوانــن ،ولكنهــا العقليــة الــي
ال تعــرف ســوى الكراهيــة والبغضــاء.
كانــت األحســاء علــى موعــد جتلــت فيــه الــروح الوطنيــة مــا بعــد تلــك احلادثــة اإلرهابيــة والبشــعة.
وليــس غريب ـاً تلــك املشــاعر وردود الفعــل العفويــة الــي انثالــت مــن مجيــع أرجــاء الوطــن .هــم ارتكب ـوا
خطــأ جســيماً ومل تنطبــق حســاابت احلقــل علــى حســاابت البيــدر كمــا يقــال ،فقــد اختــاروا املــكان
اخلطــأ والزمــن اخلطــأ والطريقــة اخلطــأ .واحلقيقــة أنــك ختجــل وأنــت تالقــي أهــل األحســاء ســنة أو
شــيعة ،أو ممن ينتمي منهم للمدرســة املالكية أو احلنفية .قمة األدب واخللق الرفيع والكرم والبشاشــة
واحللــم واحـرام الــذات .وعندمــا أقــول أخوتنــا الشــيعة يف الشــرقية فــأن الوطــن يكــن هلــم كل احـرام
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الســيما وأن والء وانتمــاء وإخــاص غالبيتهــم ال يقــل أبي حــال مــن األح ـوال عــن غالبيــة إخواهنــم
الســنة.
كمــا أنــي أشــعر بســعادة غامــرة وأان أق ـرأ تعليقــات أخــويت الشــيعة كالشــيخ حســن الصفــار
أو مقــاالت لألســاتذة توفيــق الســيف وجعفــر الشــايب وحممــد حمفــوظ وغريهــم .مقــاالت تنضــح
ابلعقالنيــة واحلــس الوطــي والرؤيــة الشــاملة ،والــي تضــع مصــاحل الوطــن يف املقــام األول مرفقــة خبارطــة
طريــق حنــو تعزيــز الوحــدة الوطنيــة.
وال يفوتنــا أيضــا اإلشــادة بقــدرة األجهــزة األمنيــة الــي متكنــت مــن مالحقــة اجلنــاة وهــو إجنــاز
اســتثنائي حيســب للداخليــة .والــي أثبتــت أهنــا مصابــة بعمــى ألـوان مذهــي فاحلــدث هــو مــس أبمــن
الوطــن وابلتــايل قطعــت الطريــق وأمخــدت انر الفتنــة .ملســنا تقــارابً غــر مســتغرب وتعاطف ـاً الفت ـاً مــع
أهلنــا الشــيعة يف مصاهبــم اجللــل مــن كافــة أطيــاف جمتمعنــا.
كانــت رســالة جرميــة الدالــوة واضحــة ومباشــرة .الوحــدة الوطنيــة خــط أمحــر ولــن نســمح ابلنيــل
مــن متاســك الوطــن واســتقراره وأمنــه وقــد تكــون هنــاك جتــاوزات مــن هــذا الطــرف أو ذاك وســقطات
مــن الشـواذ يف اجلانبــن إال أن الغالبيــة مــع وحــدة هــذا الوطــن والــوالء لقيادتــه.
ولذلك هناك مسؤولية مشرتكة على اجلميع حتتم على كل واحد منا أن يساهم بدوره من أجل
احلفــاظ علــى بيتنــا الكبــر الســيما بعــد امللحمــة الوطنيــة الــي شــاهدانها يف األحســاء مــا بعــد احلادثــة
البشــعة .هــذا ليــس طرحـاً مسرتسـاً بــل هــو يف عمــق حقيقــة األشــياء الــي لــن تشــعر بقيمتهــا إال بعــد
ضياعهــا وف ـوات األوان ال مســح هللا .ولــذا فاليقظــة الفكريــة واإلحســاس الوطــي واملكاشــفة كأدوات
هــي مــا جيــب التســلح هبــا اآلن ملواجهــة الطوفــان املظلــم .وكمــا كان مجيـاً أن أقـرأ إدانــة مساحــة املفــي
ومثقفينــا ومفكرينــا شــيعة كانـوا أو ســنة .حنــن مطالبــون بتجــرمي كل األفعــال الــي هتــدد أمننــا ووحدتنــا
الوطنيــة ونســيجنا االجتماعــي وبــث مفاهيــم التســامح والتعايــش واحملبــة واح ـرام اآلخــر .ال بــد مــن
انقــاب فكــري يف مفاهيمنــا النمطيــة الــي أكل عليهــا الدهــر وشــرب .دعــوان نتحــدث بشــيء مــن
الصراحــة .هــل هنــاك عوامــل تدفــع ابجتــاه االحتقــان الطائفــي وشــحنه؟ هــل يعــاين جمتمعنــا مــن وابء
العنصريــة ال ســيما يف ظــل عــدم وجــود قانــون جيرمهــا؟
احلقيقــة انــه عندمــا تتــم التفرقــة أو االزدراء أو التفضيــل بســبب اجلنــس أو اللــون أو العــرق ،فــإن
ذلــك يعــي تعصبـاً وانتقاصـاً بقيمــة هــذا اإلنســان وانتهــاكاً حلقوقــه ،مــا يعــي أهنــا وبصراحــة عنصريــة
بغيضــة ترســخ مفهــوم التمييــز بــن النــاس ،ولــذا ال ميكــن كبــح الــكالم اجلــارح إال إبصــدار تنظيــم قانــوين
يتــم مبوجبــه جتــرمي كافــة الســلوكيات الــي تنطــوي علــى االنتقــاص مــن اآلخريــن.
ومــا زلــت علــى قناعــة راســخة أبنــه جيــب احملافظــة علــى جتربــة امللــك عبدالعزيــز يف تكريــس الوحــدة
الوطنيــة ومــا جيمعنــا كشــعب أكثــر ممــا يفرقنــا ولــذا فعلــى الدعــاة وخطبــاء املســاجد واإلعــام والكتّــاب
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واملثقفــن ومناهجنــا املدرســية عــدم اللعــب علــى وتــر املناطقيــة واملذهبيــة وحماربــة اآلراء والطروحــات
الشــاذة .جيــب علينــا كبشــر النظــر إىل بعضنــا البعــض علــى أننــا متســاوون يف احلقــوق والواجبــات.
إن التلــون املذهــي والثقــايف واالجتماعــي والرصيــد التارخيــي لبــادان وإرثهــا الضخــم وقيمهــا وطبيعــة
العقــد االجتماعــي مــا بــن القيــادة واملواطنــن قــادرة لإلمســاك بزمــام األمــور ضــد العابثــن والطامعــن.
هــذه عوامــل ومقومــات فريــدة ال بــد مــن اســتثمارها وتوظيفهــا ملصلحــة الوطــن الــذي هــو يف أمــس
احلاجــة اآلن للبعــد عــن اجملامــات والتزلــف والنفــاق وعبــارة ان كل شــيء علــى مــا يـرام.
هنــاك أولــوايت يف حيــاة الــدول والبشــر ،وأولويتنــا بعــد ديننــا هــو هــذا الكيــان الــذي جيــب أال
نفــرط فيــه بتقاعســنا الســيما يف ظــل مــا نشــاهده اليــوم مــن اقتتــال واحـراب ودمــار فيمــا جيــاوران مــن
دول.
صفوة القول بعد حادثة األحســاء الدنيئة ،علينا إعادة النظر يف مســألة تعميق االنتماء وحماربة
التطــرف والعنصريــة وذلــك بوضــع اسـراتيجية وطنيــة شــاملة تشــارك فيهــا كل أطيافنــا وألواننــا املذهبيــة
والفكريــة والثقافيــة للوقــوف ضــد حمــاوالت االخ ـراق والتمزيــق ،فالوطــن يســتحق منــا رد اجلميــل
الســيما يف هــذا الوقــت العصيــب الــذي متــر بــه املنطقــة بتغليــب املصلحــة الوطنيــة أوالً وأخـراً إن أردان
فعــا احملافظــة عليــه!

األحساء واحة سالم رغم أنف اإلرهاب
زايد حممد الغامدي:
األحســاء واحــة ســام منــذ نشــأهتا يف الوجــود ،كانــت ومــا زالــت وســتظل نقطــة التقــاء كافــة
شـرائح الوطــن مــن حاضــرة وابديــة ومــن خمتلــف مناطــق بــادان علــى اختــاف مشــارب ابنائــه الثقافيــة
ومذاهبهــم اإلســامية وخلفياهتــم التارخييــة.
كمــا كانــت األحســاء ومــا زالــت وســتظل إبذن هللا مصــدرا ومنبعــا للعلــوم .فعلــى مــر التاريــخ
قطنهــا العلمــاء األجــاء وســار اليهــا طلبــة العلــم .ومنهــا نشــروا مــا تعلمــوه لكافــة اصقــاع واط ـراف
الدنيــا .وخيطــئ مــن يعتقــد ان األحســاء لقبــت ابلواحــة جملــرد تواجــد امليــاه والعيــون هبــا .فلقــب الواحــة
اطلــق علــى األحســاء لكــرم اهلهــا الــا حمــدود .وتقبلهــم الســلس املريــح ألي اختــاف .كاملــاء متامــا
يقبــل انصهــار وذوابن كل مــا يوضــع فيــه .مــن دون ان يفقــد أاي مــن خصائصــه األساســية.
هــذا واقــع األحســاء الــي عشــت فيهــا معظــم حيــايت .ومــا اذكــره ليــس ســوى نقطــة يف حبــر مســات
هــذه املدينــة الرائعــة الــي اجــزم انــه ال يوجــد مدينــة علــى األرض تضاهــي تنوعهــا الثقــايف والتارخيــي
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والعلمــي واالجتماعــي ،اســتهداف األحســاء مــن اإلرهابيــن ليــس ســوى حلقــة مــن سلســلة حلقــات
اســتهداف بــادان الــي تثبــت الوقائــع اســتحالة اخرتاقهــا مــن أي طــرف كائنــا مــا كان .اســتهداف
األبـرايء يف قريــة «الدالــوة» فشــل يف حتقيــق غايتــه إبحــداث شــرخ بــن ابنــاء بــادان.
احلقيقــة املشــاهدة ان الشــرخ ال يتواجــد اال يف عقــول اإلرهابيــن .ومــن خيطــط هلــم .ومــن ميوهلــم.
ومــن يســاندهم .ومــن يؤيــد ارهاهبــم ويشــجعهم ويناصرهــم ولــو بقلبــه .فالقلــب الــذي مييــل حنــو أي
عمــل ارهــايب قلــب مريــض وفاســد وســقيم ،حتركــه نفــس اتفهــة وجمرمــة وملتويــة .وكعادهتــا تســمو مدينــة
األحســاء وتشــمخ وتعلــو وتتغلــب علــى أي حماولــة للنيــل منهــا حتــت أي ذريعــة او مســوغ او مــرر.
فاألحساء ارقى من ان تنجرف وراء سفالة وجرم وسقم اإلرهاب .وكعادهتا ايضا تضرب واحة
الســام اروع األمثــال يف احبــاط العمليــة اإلرهابيــة مــن خــال تكاتــف ابنــاء األحســاء مــع بعضهــم
البعــض .والتفافهــم حــول قيــادة بــادان األبيــة .حقــد اإلرهابيــن لــن حيــرق ســوى اكبادهــم وقلوهبــم.
فهــؤالء اإلرهابيــون اضعــف مــن ان يلحقـوا ببــادان أي ضــرر .يقظــة رجــال األمــن صمــام امــان تنعــم بــه
بــادان وهلل احلمــد واملنــة والفضــل .واتريــخ رجــال األمــن العطــر يف حماربــة اإلرهــاب يشــهد لــه التاريــخ.
فرجــال امننــا األقــدر واألمكــن واألكفــأ يف دحــر أي حماولــة لزعزعــة امــن بــادان .ويقظتهــم نتــج
عنهــا إلقــاء القبــض علــى خليــة إرهابيــة قــذرة مــن  33عنصـرا تورطـوا يف العمليــة اإلرهابيــة اآلمثــة علــى
واحــة الســام.
أمــر املنطقــة الشــرقية احملبــوب ســعود بــن انيــف بــن عبدالعزيــز الــذي قطــع رحلتــه الــي قــام هبــا
إلجـراء بعــض الفحوصــات العالجيــة .ضــرب أمجــل األمثــال .وبلَّــغ اعــداءان رســالة واضحــة مفادهــا أن
قيــادة هــذا الوطــن تقــدم رعايــة بــادان وحفــظ امنــه وامانــه علــى كل امــر حــى ولــو كان علــى حســاب
حالتهــم الصحيــة .وهــذا لعمــري امــر تنفــرد بــه قيادتنــا احلكيمــة الــي أتىب اال ان تكــون مــع ابنــاء الوطــن
يف كل مصــاب وأمــر جلــل.
رحــم هللا شــهداءان مجيعــا .رحــم هللا حممــد عبــدهللا املشــرف ومهــدي عيــد صــاحل املشــرف
وحســن حســن العلــي وزهــر الشــيخ حبيــب املطاوعــة وعبــدهللا حممــد عبــدهللا اليوســف وحممــد حســن
البصـراوي وعبــدهللا حســن املطاوعــة والنقيــب /حممــد محــد العنــزي .والعريــف /تركــي بــن رشــيد الرشــيد.
لــن ننســاهم ولــن ننســى ابنــاءان وبناتنــا الذيــن طالتهــم يــد اإلرهــاب القــذرة .معركــة بــادان ضــد اإلرهــاب
قائمــة ولــن تنتهــي حــى جيتــث اإلرهــاب مــن جــذوره .فنحــن قــوم ال نعــرف الصمــت عــن احلــق .وال
نقبــل اال بدحــر الظلــم واإلرهــاب بكافــة صــوره وأشــكاله.
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«الدالوة» عىل سبيل الحب!..
زينب إبراهيم اخلضريي:
اآلن وبعد أن انتهت أحداث الدالوة ..ماذا بعد؟
ال خيفــى علينــا أن املشــهد اإلنســاين الــذي حصــل كان يف غايــة الروعــة ،وغــر مســتغرب علــى
األطــاق يف اململكــة لكــن مادمنــا هبــذا اجلمــال يف هــذا الوقــت ملــاذا ال نســتمر هكــذا؟
يف ظــل الصـراع اخلارجــي مــع داعــش وغريهــا ممــن شــوهوا اإلســام وانتقصـوا مــن قــدره ،حنــن أحــوج مــا
نكــون يف الداخــل يــداً واحــدة ،وجيــب التخلــي عــن االحتــكام إىل الفروقــات اهلشــة والــي أدت إىل
الفرقــة والكراهيــة ،وعندمــا نتفــرق نضعــف ويســود عــدوان ،نعيــب بعضنــا مبذهبــة ،وتوجهــه ليـرايل أو
علمــاين وغــره ،وننبــذه لفكــرة أيــن مرتكـزات العقــل؟ العــامل يتقــدم ويشــكل تكتــات علميــة وفكريــة
وحنــن نقاتــل أفــكاران املتعصبــة حــد الرجعيــة ،وعندمــا خيلــو بلــدان مــن قــوة الثقافــة والفكــر حتمـاً ســينمو
اإلرهاب والتعصب والنبذ ،واآلن هو دور املثقف الفكري يف التحليل والقراءة ،كيف ميكن أن نغري
الواقع دون حتليله وفهمه واستقرائه ،فال جيب أن ينخرط املثقف يف أمور ال يفقه فيها وغري متمكن
منهــا ،بــل جيــب أن ميــارس دوره احلقيقــي يف صناعــة الـرأي احملايــد بعيــداً عــن احملســوبيات والســلطة،
فالبــد أن يكــون الواقــع الســعودي مــادة أوليــة لالشــتغال هبــا وإعــادة تشــكيل كل مــا حولنــا ،فنحــن
ال نرغــب بواقــع متشــظ ومزيــف ،وخ ـواء الفكــر وبــؤس الرؤيــة تع ّقــد الواقــع وال تستشــرف املســتقبل،
والق ـراءات الســطحية ال تثمــر إال الســطحية ،نريــد الفعــل الفكــري للمثقــف ال التنديــد والشــجب
وكتابــة بيــاانت ،نريــد مشــاريع فكريــة تؤســس لواقــع قــوي واضــح وتستشــرف املســتقبل الغامــض لدينــا.
والرهــان اليــوم هــو يف تفقــد ضمــر الواقــع وتســهيل الطــرق أمــام التفاهــم والتـوازن يف الطــرح واحلـوار
املثمــر ،فنحــن الزلنــا نتحســس ذاتنــا املســروقة ونبحــث عنهــا بــن طيــات الوعــي واحلقيقــة ،وجيــب أن
يتعامــل كل منــا مــع إنتاجــه أايً كان بــكل صــدق وبــكل مجــال وفــن وذوق فقيمتهــا ســتنعكس علــى
كل شــيء حولنــا ،محــل الرســالة ال تقتصــر علــى املثقفــن فقــط بــل هــي عامــة لــكل مــن يريــد أن
يعيــش حيــاة كرميــة يســودها األمــان والتعايــش مــع كل أطيــاف العقــول واملذاهــب .جيــب أن ال ننســى
أننــا مجيعـاً يف ســفينة واحــدة وأي خلــل يف أي جــزء منهــا ســوف يــؤدي إىل إغراقنــا مجيعـاً !..فلنرتفــق
أبنفســنا ولنفكر مبســتقبلنا الذي نســيناه على قارعة طريق التعصب ،والسـؤال الذي جيب أن نطرحه
هــو :كيــف ميكــن أن نســتثمر مــا حــدث يف صاحلنــا علــى مســتوى األفـراد واجملتمــع؟
*مناظر شفافة من الوطن:
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 غابت األيديولوجية وحضر املواطن النقي. -طوىب لتلك الزهرات اليت ماتت وخلفت كل املزيد من هذا التالحم.

أرادوها «فتنة» فانقلبت «وحدة»
ساعد الثبييت:
هكــذا أراد اإلرهابيــون ،أن تندلــع ش ـرارة الفتنــة مــن بلــدة الدالــوة ابلقفــز علــى جــدار الطائفيــة
القصــر ،ونقــل املعركــة إىل الداخــل مــن خــال زرع الفتنــة بــن املواطنــن وحتويلهــم إىل فريقــن ،حيــز كل
منهمــا عنــق اآلخــر ،بعــد أن فشــلت كل خمططاهتــم وحماوالهتــم البائســة ،الــي اســتهدفت الوطــن علــى
مــدى أكثــر مــن  15عامــا لتحولــه مــن بلــد آمــن إىل منطقــة فــن وصراعــات ال تنتهــي.
كل احملاوالت اليت حاولت النيل من وحدة هذه البالد املباركة خالل العقدين املاضيني فشلت
بفضــل هللا ،مث بفضــل تالحــم املواطنــن ،كيــف ال وقــد أصبــح األمــر مواجهــة بــن إرهــايب ومواطــن،
وهيهــات أن ينتصــر اإلرهــاب والوطــن كلــه يف مواجهتــه.
عندمــا يئــس اإلرهابيــون مــن زعزعــة حلمــة الوطــن ابلســيارات واألجســاد املفخخــة ،بــدؤوا يف تغيــر
خططهــم لتكــون الفتنــة القادمــة ضــرب املواطــن ابملواطــن ،واســتغالل الطائفيــة إلطــاق شـرارة فتنــة ال
تنطفــئ ،كمــا هــو حــال بعــض الــدول العربيــة الــي عصفــت هبــا الطائفيــة ،وأصبحــت تعيــش حالــة مــن
الصـراع الدمــوي ،ليســتيقظ أبناؤهــا كل صبــاح علــى دوي االنفجــارات وحــز الــرؤوس وبــرك الدمــاء.
ومع أول حادثة إرهابية أرادوا هبا تقســيم اجلســد الوطين ،جتلت اللحمة الوطنية ،وتالشــت املذهبية،
وأتمل الســنة قبــل الشــيعة هلــذه احلادثــة اإلرهابيــة املؤســفة ،الــي اســتهدفت األبـرايء وقتلــت األطفــال،
فقطعـوا الطريــق سـريعا علــى مريــدي الفتنــة ،لتنقلــب احلادثــة بــكل مرارهتــا ومأســاهتا إىل نقطــة انطــاق
حنــو التالحــم ومواجهــة اإلرهــاب الــذي ال ديــن لــه وال مذهــب.
مســتنقع الطائفيــة الوحــل أخطــر مهــددات الوحــدة الوطنيــة ،وهــذه احلقيقــة الــي يؤمــن هبــا خمططــو
اجلماعــات اإلرهابيــة دعتهــم إىل تغيــر خمططاهتــم لتعــزز الطائفيــة ،وحتويــل مســار االســتهداف الــذي
بــدأ أبول حادثــة تفجــر إرهابيــة شــهدهتا اململكــة يف منتصــف التســعينات امليالديــة حتــت غطــاء
«أخرجـوا املشــركني مــن جزيــرة العــرب» ،إىل مواجهــة جديــدة تبــث الفتنــة بــن املواطنــن حتــت غطــاء
«أنــت شــيعي وأان ســي» ،لكنهــا مل تنطــل علــى أبنــاء الوطــن.
أخ ـرا ..ال أبلــغ يف رســالة التعاطــي الوطــي لرجــال األمــن مــع حادثــة الدالــوة والقبــض علــى
املتورطــن؛ إال محــل صــور الشــهداء مــن رجــال األمــن مــن قبــل أهــايل ضحــااي اإلرهــاب وهــم يشــيعون
أبناءهــم.
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ال قلق عىل مدينة يسكنها الحب
د.سامي اجلمعان:
أحــداث الدالــوة ،القريــة األحســائية الوادعــة ،حركــت يف داخلــي حــس الكاتــب املســرحي،
وأســالت لعــاب القلــم ،وفتحــت فضــاءات اخليــال الســتعادة احلــدث اإلرهــايب وفــق شــروط املســرح
ولعبتــه ،فجــأة وجدتــي أختيــل أن مــن فعل ـوا فعلتهــم اخلسيســة يف قريــة الدالــوة األحســائية أشــبه مــا
يكونــون أببطــال مســرحية انتهــت إىل مأســاة وخيبــة ،ختيلتهــا مســرحية متــى مؤلفهــا وخمرجهــا وممثلوهــا
أن مل يقدم ـوا عليهــا ومل يقدموهــا ومل يفكــروا فيهــا ،وســأبني لكــم أســباب ذلــك!! ،أوال مــن وضــع
الســيناريو ورســم خطتــه وبرمــج تفاصيلــه كان فاشــا بقــوة ،مث ان خمــرج املســرحية التافهــة كان أكثــر
بــادة مــن مؤلفهــا ،فاكتمــل عقــد الفشــل مبمثلــن «منفذيــن» بلــداء ،أشــبه مــا يكونــون بدمـ ًـى ال روح
فيهــا وال نبــض وال مالمــح ،فجــاءت هكــذا مســرحية إرهابيــة خمزيــة!! ولكــن كيــف اكتملــت منظومــة
الفشــل ومــا الســر يف أن ينقلــب الســحر علــى الســاحر؟ هنــا مكمــن الس ـؤال!!!
األمــر األكثــر اضحــاكا وســخرية يف هــذه املســرحية ،ذلــك املغــزى الــذي أراده هــذا الفريــق البليــد
مــن وراء مســرحيته البليــدة ،وحتديــدا مــن اجلماهــر احملتشــدة ،الذيــن قدم ـوا عرضهــم الفاشــل هلــم
وتوقعـوا منهــم التصفيــق احلــار ،واهلتــاف منقطــع النظــر ،والتأييــد الالحمــدود ،ظنــا منهــم أن مســرحيتهم
ســتحرك الســكون وســتثري الضجيــج وســتقلب األمــور رأســا علــى عقــب ،فخاب ـوا وخابــت متنياهتــم،
فاجلماهــر كانــت أوعــى منهــم بكثــر ،وأرقــى مــن مســرحيتهم التافهــة ،وأدائهــم املتوحــش!!
أي تصفيــق تنتظرونــه مــن أانس ترب ـوا علــى الوعــي ،ونشــأوا علــى احملبــة والســلم والســام،
لقــد صفعكــم صغريهــم قبــل كبريهــم صفعــة مل تتوقعوهــا ،وقذف ـوا بيــد واحــدة وصــف واحــد وروح
واحــدة وحشــيتكم ودمويتكــم وبــذاءة أقوالكــم وأفعالكــم ،وهاهــو فضــاء املــكان الــذي اخرتمتــوه لتنفيــذ
مســرحيتكم الســاذجة انقلــب عليكــم رأســا علــى عقــب ،فلتذهب ـوا غــر مأســوف عليكــم إىل مزبلــة
التاريــخ ،وإىل غياهــب الســجون وســيوف العدالــة ،بعــد أن حلــق بكــم العــار ومبســرحيتكم الفشــل،
وســقطت أقنعــة الوحشــية مــن علــى وجوهكــم.
هي رسالة إىل كل ارهايب استهدف الوطن وسالم الوطن ،وما هي األحساء إال مبثابة النموذج
الراقي لوحدة مل تضعوها يف حســاابتكم اي أرابب األرهاب وأهله ،وأزعم جازما أبنكم كنتم تتوقعون
أبن رصــاص رشاشــاتكم ســيغض مضجــع األحســائيني ،وســيؤرق أمنهــم وأماهنــم ،وســيعكر رغــد
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عيشــهم فعــدمت خائبــن ألن األحســاء جبميــع أطيافهــا وطوائفهــا استشــعرت حبــس الوطنيــة واملواطنــة
قيمــة الوطــن ومعــى االحتــاد مــن أجلــه ،فمــا عســاكم فاعــون بفشــلكم الذريــع ومســرحيتكم اخلائبــة
وبفراركــم اجلبــان.
حــن يعلــو صــوت العقــل ختــرس أص ـوات الفوضــى واالرهــاب والتناحــر والبغضــاء وكل صــور
العنــف وتداعياتــه ،وهــي معادلــة صرحيــة أختــم هبــا ،معت ـزا برجاحــة العقــل الــي جســدها فعليــا أبنــاء
حمافظــة األحســاء ،وبلوروهــا واقعــا علــى اختــاف طوائفهــم ،فقــد خطــط اجملرمــون ورتبـوا ومل يتوانـوا عــن
التنفيــذ ،ولكنهــم أخطــأوا اهلــدف ،ومتن ـوا لــو أهنــم مل يفعل ـوا ،ففعلتهــم اخلسيســة أزاحــت الســتار عــن
عقــول راجحــة ،ونفــوس مطمئنــة ،وأايد متعاضــدة ،ومواطنــة حقــه ،ترمجــت علــى أرض الواقــع ال يف
الشــعارات وال يف األبـواق ،وأان علــى يقــن أبن مــن ال يعــرف األحســاء أربكــه احلــدث ،علــى العكــس
متامــا مــن أهــايل األحســاء وســاكنيها الذيــن كانـوا برغــم املصــاب وفقــد األبـرايء اآلمنــن يوقنــون أن ال
قلــق علــى مدينــة يســكنها احلــب ،وأانس وضعـوا للتعايــش منوذجــا ومعــى ،وصنعـوا اترخيــا عريقــا مــن
األلفــة واملــودة.

فاجعة التأليب الطائفي
سراج علي أبو السعود:
الفاجعــة الــي جــرت ألهلنــا يف األحســاء ليلــة العاشــر مــن احملــرم حينمــا اســتهدف جمموعــة مــن
اإلرهابيــن أبســلحتهم الرشاشــة جمموعــة مــن املواطنــن الشــيعة الذيــن حييــون مناســبة استشــهاد اإلمــام
احلســن عليــه الســام وإطــاق النــار عليهــم وقتــل ســبعة وجــرح  12منهــم هــي حادثــة مؤســفة ومؤملــة
ومتثــل فاجعــة وطــن وهــي يف حقيقتهــا حماولــة لضــرب كل أواصــر احملبــة الــي جتمــع املواطنــن بكافــة
طوائفهــم ،شــيعة وســنة ،وحماولــة ايئســة إلاثرة فتنــة مذهبيــة أتكل األخضــر واليابــس ،كل التعــازي
لذويهــم ولكافــة قيــادات هــذا البلــد ومواطنيــه وإان هلل وإان إليــه راجعــون.
االختــاف بــن البشــر عمومـاً حقيقــة بديهيــة يُدركهــا اجلميــع رغــم وجــود مــن حيــاول بطريقــة أو
أبخــرى إنكارهــا يف حميــط مــا ،هــذا االختــاف لــه مســتوايت يصــل أشــدها إىل االنفــات الســلوكي
الــذي يدفــع طرفــا أو جهــة إىل التعــدي علــى اآلخــر املختلــف وإقصائــه ورمبــا تصفيتــه أبي شــكل مــن
األشــكال ،هنــا يــرز موضــوع «التأليــب» كمصطلــح ميثــل الوقــود احلقيقــي ألشــد أن ـواع الفــن بــن
النــاس وميثــل القضــاء عليــه طريقـاً مــن طــرق وأد الفــن واحملافظــة علــى الســلم األهلــي.
يف اعتقــادي أن أكثــر الطــرق املســتخدمة اليــوم يف التأليــب ضــد اجلماعــات هــو تعميــم تصــرف
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اســتفزازي خاطــئ لشــخص مــا علــى كل اجملموعــة الــي ينتمــي إليهــا ،مبعــى أن شــخصاً لــو أســاء
فـ َّ
ـإن أول مــا يقــوم بــه الشــخص الــذي يعجبــه ممارســة التأليــب هــو تصنيــف هــذا الشــخص دينيــا أو
مذهبيــا وإيهــام اجلميــع أن هــذا الفعــل ليــس فعـاً شــخصياً فــرداي بــل يعــر عــن قناعــة مجيــع املنتمــن
إىل هــذه الفئــة وأنــه مــن صلــب عقيدهتــم ،ويســوق يف هــذا الســياق كل مــا يســتطيع مــن أدلــة ليمنــح
كل مــن هــو حتــت منــره يف املســجد أو علــى شاشــات التلفــاز ذات القناعــة ويرســخها فيهــم مجيعـاً،
بطبيعــة احلــال فــإن املشــكلة هنــا ال تكمــن يف هــؤالء فقــط ،املشــكلة يف جزئهــا األكــر هــي يف عــدم
تفعيــل قانــون جيـ ِّـرم هــذه األفعــال ويف تلــك املســاحة اإلعالميــة الــي ُمنحــت هلــم ،التعليــم والصحافــة
والتليفزيــون وكــذا منابــر املســاجد كلهــا أماكــن خصبــة لنشــر روح الكراهيــة بــن النــاس مــن قبــل أي
متشــدد ومتطــرف ،ومــا مل تكــن هنــاك ضوابــط وقوانــن واضحــة لتجــرمي أي فعــل يهــدف إىل الفتنــة
والتعــدي علــى املذاهــب وشــق الصــف فــإن أحــداً مــن مثــري الفــن لــن يكــرث ألي عن ـوان وطــي
ليقدمــه علــى نزعاتــه الشــيطانية الــي ال جتــد ألحــد احلــق يف احليــاة إال مــن هــم علــى شــاكلته.
هنــاك حــى الســاعة مــن حيــاول ترســيخ أن اجتهــاده الفكــري أو الديــي هــو احلقيقــة غــر القابلــة
للجــدل وأن أحــدا ال يتفــق معــه هــو ابلتأكيــد علــى ضــال وينبغــي تغيــر منكــره أبي طريــق حــى وإن
وصــل إىل التصفيــة اجلســدية ،حينمــا تتملــك اإلنســان هــذه املشــاعر فــا شــك أن دافعــا عقيــداي كبـرا
ســيتملكه الســتنهاض النــاس وزرع أعلــى مســتوايت احلقــد والكــره يف نفوســهم لتظهــر ابلنتيجــة تلــك
النمــاذج املتطرفــة الــي تتقــرب إىل هللا إبزهــاق أرواح األب ـرايء وترويــع اآلمنــن ،مــن هنــا فاملشــكلة يف
أساســها مشــكلة فكريــة ،وال أجــد حـاً هلــا بعــد القانــون اجملـ ِّـرم للتعــدي الطائفــي إال مناهــج تعليميــة
وإعالمـاً يتحــدث عــن الشــيعة حتديــداً ابعتبارهــم شــركاء يف الوطــن ومســلمني هلــم اجتهادهــم وفقههــم،
أمــا إذا بقيــت األصـوات الــي تشــحن النــاس طائفيـاً وتصــف الشــيعة ابلرافضــة ومراجعهــم أبهنــم زاندقــة
وفجرة فســتبقى تلك النماذج اليت تتقرب إىل هللا بقتل الشــيعة حاضرة يف كل وقت وزمان وســتتكرر
هــذه احلادثــة املؤســفة مـرات ومـرات ،محــى هللا بــادان مــن كيــد املرتبصــن وإان هلل وإان إليــه راجعــون.

وقتلت فتنة «الدالوة» يف مهدها
سطام الثقيل:
حتــدث خطيــب اجلمعــة يف جامــع احلــي أمــس أمــام مجــوع املصلــن ،وهــم مــن جنســيات عــدة،
عــن أمهيــة األمــن يف الســعودية ووضــع مقــارانت بــن مــا تنعــم بــه بــادان ومــا يفتقــده كثــر مــن البــاد
العربيــة واإلســامية.
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يقــول اخلطيــب ،الــذي المــس شــأان حمليــا وتفاعــل مــع قضــااي الشــارع يف خطبتــه ،إن األمــن يف البــاد
مل يكــن يف يــوم حقــا مكفــوال للســعوديني فقــط ،بــل لــكل اجلنســيات املســلم منهــا وغــر املســلم ،وإن
هــذا احلــق يكفلــه النظــام والشــرع وينفــذه رجــال األمــن البواســل.
تطــرق اخلطيــب للجرميــة «البشــعة» الــي حدثــت يف األحســاء وذهــب ضحيتهــا عــدد مــن األبـرايء
غالبيتهــم مــن صغــار الســن ،وعــن ســرعة اإلجنــاز األمــي الــذي متثــل يف القبــض علــى عــدد مــن اجلنــاة
املتورطــن يف حادثــة قريــة «الدالــوة».
ال أحــد يقــر ترويــع اآلمنــن ،ال أحــد يقبــل أن ميــس أحــدا أبذى يف الســعودية أاي كان وأجــزم
أن غالبيــة خطبــاء اجلمعــة يف كل مســاجد املــدن واحملافظــات تفاعل ـوا ونــددوا ابجلرميــة البشــعة الــي
حدثــت ألهلنــا يف األحســاء.
يــد اإلرهــاب ال تفــرق بــن أحــد وعندمــا اســتهدفت الســعوديني مــن الشــيعة خــال األســبوع
املاضــي فقــد ســبقتهم ابســتهداف إخوهتــم مــن الســنة يف ال ـرايض والشــرقية والقصيــم وشــرورة وحائــل
ويف كل مــكان مــن بــادان الطاهــرة.
اإلرهابيون ال يســتهدفون مذهبا بعينه وال جنســية بعينها ،بل يســتهدفون الوطن برمته ويســعون
لتمزيقــه ،وزرع الفرقــة والتناحــر بــن أبنائــه ،يدفعهــم يف أفعاهلــم الشــيطان وأجنــدة خارجيــة ال تريــد
اخلــر هلــذا البلــد.
كانــت رســالة رجــال األمــن واضحــة للجميــع وهــم يقبضــون علــى مرتكــي جرميــة قريــة «الدالــوة»
خالل  24ســاعة .تقول الرســالة «أمن البالد خط أمحر ،ومن تسـ ّـول له نفســه ترويع العباد وختريب
البــاد فهــو أمــام أمريــن ال اثلــث هلمــا القضــاء أو البندقيــة».
يف الســعودية قانــون وشــرع منصــف ال يفــرق بــن الســعودي وغــر الســعودي أو املســلم وغــر
املســلم ،ال أحد صغر شــأنه أو كرب فوق الشــرع يف البالد ،واجلميع سواســية كأســنان املشــط ،سـواء
يف كفالــة حــق األمــن هلــم أو وقوفهــم أمــام القضــاء إن أجرمـوا ،ال ميــزة ألحــد عــن أحــد.
جرميــة قريــة «الدالــوة» جرميــة بشــعة هــزت اجملتمــع الســعودي أبســره والــكل أتمل منهــا ،ولكــن مثــة
أمــر خفــف مــن املصــاب أال وهــو وقــوف كل الشــعب مــع أهــايل الضحــااي وســرعة اإلجنــاز األمــي يف
القبــض علــى اجلنــاة ،وهــو أمــر قتــل «الفتنــة» يف مهدهــا.
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ملحات  ..اللحمة الوطنية الراسخة
سعد احلمدين:
الوطــن اآلمــن أقصــى مــا يتمنــاه وأيمــل اإلنســان أن يعيــش فيــه ،حيــث االســتقرار والراحــة والعيــش
الســليم حتــت مظلــة ميكنــه أن ميــارس حياتــه فيهــا حبريــة مطمئنـاً أبن النمــو والتطــور ومكاســب احليــاة
ســتكون يف متنــاول مــن يعمــل وستشــمل اجلميــع ،فلذلــك تتقبــل بعــض األعمــال واهلنــات ويعمــل علــى
مداواهتــا مبــا يغيبهــا وميحوهــا مــن الذاكــرة إال حماولــة اإلخــال أبمــن الوطــن حاضــن اجلميــع بتهديــد
منجزاتــه ومكتســباته الــي بنيــت علــى أســس ســليمة ســارية عقــوداً طويلــة يســعد هبــا املواطــن واملقيــم
ومضلّلــة أبن تنــال منــه ألن
ف «الوطــن للجيــع» ولــن يقبــل أحــد أبن يفســح اجملــال لفئــة قليلــة ضالــة َ
اللحمــة الوطنيــة الــي بــي عليهــا هــذا الكيــان الكبــر أسســت علــى أن تكــون دولــة شــاملة متماســكة
األطـراف مــن أقصاهــا إىل أقصاهــا بفضــل حكمــة املؤســس احلصيــف واحلكيــم الــذي مل يهضــم حــق
أحــد ،بــل أعطــى لــكل ذي حــق حقــه ،موطــداً أركان البــاد علــى اإلخــاء واحملبــة والتعــاون يف ســبيل
خدمــة الوطــن ومحايتــه ،ومــن الشــتات صــار الكيــان دولــة هلــا مكانتهــا يف العــامل وليــس يف املنطقــة،
والتاريــخ شــاهد علــى حمــاداثت امللــك املؤســس عبدالعزيــز  -رمحــه هللا  -مــع كبــار زعمــاء العــامل وأمههــم
يف تلــك احلقبــة الــي نشــأت فيهــا اململكــة ،وهــم زعمــاء أكــر الــدول «أمريــكا وبريطانيــا» وزايراتــه
العربيــة إىل دول منطقــة اجلـوار ،وهــذا دليــل علــى مكانــة هــذا الوطــن العزيــز علــى قلــوب أهلــه مث قلــوب
املســلمني ،وكذلــك غــر املســلمني ،فالثــروة الــي وهبهــا هللا كانــت املســاند الدافــع إىل اهتمــام األمــم
ابململكــة ،مث كان اســتثمارها يف البنــاء والتطويــر مــن التعليــم والصحــة واملواصــات الــي جعلــت مــن
هــذه املســاحة الكــرى املتنوعــة التضاريــس والعــادات كيــاانً واحــداً جيوبــه املريــد يف أقــل وقــت متنقـاً
مــن مدينــة ألخــرى دون عنــاء إن شــاء جـ ّـواً أو بـ ّـراً أو حب ـراً ،كذلــك ،فــكل ســبل املواصــات جاهــزة
إىل جانــب توفــر ســبل التواصــل ،فنمــا الوطــن وتكاتــف وآتزر ،وكان التواشــج والت ـزاوج والتصاهــر،
وصــارت العاصمــة الـرايض جامعــة ألبنــاء الوطــن ،وفيهــا مــن كل مدينــة مجاعــة اندجمــت وبقيــت دون
إحســاس أبي فــارق.
وكذلــك املــدن األخــرى جنــوابً ومشــاالً وشــرقاً وغـرابً تشــتمل علــى مجيــع األطيــاف تبعـاً للنشــاطات
العمليــة العامــة واخلاصة.
ويف هــذا الوقــت الــذي تشــابكت وتشــتت أوطــان كانــت مثــال االســتقرار وحتولــت إىل فسيفســاء
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مــن األفــكار واآلراء الــي جتللــت بــرداء اإلســام ،يذبــح فيهــا املتأســلم أخــاه املســلم وكل علــى طريقــة
شــيخه الــذي خــرج مــن حتــت األرض مبســمى يتقــرب بــه إىل النفــوس املســلمة وهــو يف ق ـرارة نفســه
يعمــل ويتعمــد علــى إشــعال الفتنــة بــن النــاس وخصوص ـاً عندمــا لقــي موطــئ قــدم يف بــاد أرادت
الربيــع بتأثــر مــن عناصــر هدامــة مســتمدة تعاليمهــا مــن اخلــارج لغــرض التفتيــت يف ســبيل احلفــاظ علــى
الكيــان الصهيــوين الــذي يعبــث أبراضــي ومقــدرات العــرب واملســلمني آمنـاً إال مــن بعــض التمثيليــات
الــي تعــرض ويكــون لــه املزيــد مــن بســط الســيادة ،ونشــوء الكثــر مــن الفرقــة والتشــرذم والعــداوات بــن
أبنــاء العروبــة واإلســام حــى صــاروا إخــوة أعــداء ،وكان خريفـاً يتبعــه خريــف وخريــف آخــر ،وهــذا مــا
هــو واقــع يف ليبيــا والعـراق وتونــس وســورية ،ومــا جيــري مــن حمــاوالت يف مصــر الــي تعمــل جاهــدة علــى
حماولــة إعــادة االســتقرار مــن أجــل أن تبــي ولكــن الطريــق فيــه عثـرات.
لقــد أغضــب األعــداء ماتنعــم بــه اململكــة وشــقيقاهتا مــن دول اخلليــج العــريب مــن أمــن واســتقرار
وتنميــة مــن أجــل ســعادة اإلنســان ،ومــا تقــوم بــه هــذه الــدول حملاولــة مل الشــمل العربيــة ونبــذ اخلالفــات
وعــودة األمــور إىل مســاراهتا الصحيحــة ،ولكــن ذلــك مل يعجــب املرتبــص ومصــاص الدمــاء وفاقــد
الرمحــة واإلنســانية أبشــكاله ،فكانــت حماولــة النيــل مــن الكيــان الكبــر ابرتــكاب تلــك اجلرميــة النكـراء
واملســتنكرة يف األحســاء ،وقــد صعــق بقــوة األمــن الــذي كتــم أنفاســه وتتبعــه وجعلــه يف قبضتــه يف
اللحظــة نفســها ،فاألمــن الــذي قضــى علــى القاعــدة وأوكارهــا ،عندمــا حــاول الداعشــي الــذي أحــس
ابإلمجــاع للقضــاء عليــه وبــدا ذلــك يف ختبطاتــه وضبابيــة رؤيتــه ولــو هولــت مصــادر إعالميــة مــن قدراتــه
وأدرك قــرب هنايتــه حــاول عابثــا أن يشــعل الفتنــة يف البلــد اآلمــن ،وكان عقابــه أنــه قُمــع وزاد يف
قمعــه أن العلمــاء يف اململكــة يف بيــان كبــار هيئــة العلمــاء وبيــان علمــاء القطيــف مــا أكــد علــى رســوخ
اللحمــة الوطنيــة وأن العبــث أبمــن الوطــن وحماولــة زرع الفتنــة لعبــة خــدع هبــا املغــرر هبــم عــر بعــض
املنابــر ووســائل التواصــل ،ولكــن ثبــت أن الكيــان الكبــر القائــم علــى أســس العــدل واملســاواة واألمــن
القــادر علــى التتبــع ومحايــة الوطــن كان غــر غافــل وســيظل يقظـاً بــكل قوتــه الــي قضــت وتقضــي علــى
كل حمــاوالت النيــل مــن الوطــن وترويــع املواطنــن ،وأنــه ميلــك القــدرة علــى احملافظــة علــى أن الوطــن
مهمــا حاولــت العصــاابت واملنظمــات اإلرهابيــة الــي حتيــك حبائلهــا وتبــث دعاايهتــا بتنظ ـرات مــن
اخلــارج مســتخدمة عصــاابت ومرتزقــة ،واهلــدف حماولــة النيــل مــن أمــن الوطــن الــذي صمــد منــذ إنشــائه
ـاوز احملــن ،فمــع األمــن ورجالــه كان أبنــاء األحســاء ومجيــع أبنــاء الوطــن رجــال أمــن
إىل اليــوم وقَ َمـ َـع َ
وتـ َ
كذلــك ،والقائــد امللهــم خــادم احلرمــن الشـريفني امللــك عبــدهللا بــن عبدالعزيــز قــال حكمتــه” :الوطــن
للجميــع“ ،ولســان حــال اجليــع يقــول« :اجلميــع للوطــن».
دمــت ايوطننــا عزيـزاً آمنـاً مطمئنـاً ،وكيــاانً متماســكاً حمطمـاً لــكل مــن حــاول النيــل منــك ،فأنــت
مثــال الوطــن القــوي الراقــي املتميــز.
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األحساء دوحة اإلخاء
سعد الرفاعي:
ااألحســاء أرض ذات عمــق اترخيــي وعطــاء جيــري مــع عــذوق النخيــل الــي شــكلت منهــا واحــة
غنَّاء ،بل واســتثناء .جغرافيتها تنطق ابلتمايز ،واترخيها شــاهد على التنوع والثراء ،هي أرض األدابء
والشــعراء وقبــل ذلــك األئمــة واخلطبــاء؛ صنــو يثــرب يف خيــار هجــرة احلبيــب الــي طابــت ابالختيــار
فأصبحــت طيبــة وقدمــت لنــا أمنوذجـاً حيـاً للمــكان الــذي حيتفــل ابإلنســان أايً كان معتقــده نصرانيـاً
أم يهــودايً أم جموســياً إىل جـوار املســلم.
األحســاء يف حاضرهــا جتســد روح التعايــش واإلخــاء الــذي يقبــل ابلتنــوع ويســلم حبتميــة
االختــاف لتضــم الســي مبذاهبــه األربعــة املالكــي واحلنبلــي واحلنفــي والشــافعي مــع الشــيعي ،ولكــم
أيســرك هــذا التآخــي الصــادق بــن اجلميــع دومنــا موقــف عدائــي مــع اآلخــر املختلــف؛ األمــر الــذي
يعكــس نقــاء النفــوس وخــرة احليــاة واتســاع الرؤيــة وتغلغــل التســامح يف األرواح حــى يغــدو االختــاف
ائتالفـاً وتكامـاً ،فانعكــس ذلــك عليهــم تقبـاً وتعامـاً .األحســاء خنلــة ســامقة ابلشــموخ والعطــاء،
ومهمــا قذفهــا بعــض الصغــار ابألذى فلــن تســتبدل العطــاء ابلنــار ،ومهمــا امتــدت هلــا يــد آمثــة مبعــاول
اهلــدم فلــن تســتبدل الشــموخ ابلصغــار!!
األحساء واحة حياة ..وال مكان فيها ملن يطلبون املوت فراراً من احلياة!!

صفعة يف وجه الطائفية

سعود البلوي:
هـ ّـزت جرميــة «الدالــوة» اإلرهابيــة النك ـراء يف األحســاء مؤخ ـراً أوســاط اجملتمــع الســعودي ،بعــد
أن تســلل ثلــة مــن اإلرهابيــن إىل إحــدى احلســينيات بقريــة الدالــوة يف حمافظــة األحســاء وقتلـوا عــدداً
مــن الشــباب واألطفــال مــن الطائفــة الشــيعية يف يــوم عاشــوراء.
ورغــم النتيجــة اإلنســانية املؤملــة هلــذا العمــل اإلرهــايب املتمثلــة يف إزهــاق أرواح عــدد مــن الضحــااي
واثنــن مــن رجــال األمــن قتــا أثنــاء مواجهــة مــع أفـراد اخلليــة مبنطقــة القصيــم ،إال أن احلادثــة كانــت
مبثابــة ابلــون اختبــار ملســألة الطائفيــة يف جمتمعنــا الســعودي ،والــي ووجهــت ابلرفــض واالســتنكار ،رمبــا
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علــى غــر مــا توقــع خمططــو ومنفــذو العمليــة اإلرهابيــة الــي مــن الواضــح أهنــا كانــت تســتهدف أمــن
الوطــن واجملتمــع مــن ثغــرة االختــاف الطائفــي.
ويســب ألجهــزة األمــن الوطنيــة إجنازهــا املميــز املتمثــل يف اكتشــافها خيــوط القضيــة والقبــض
ُ
س ـريعاً علــى أشــخاص يشــكلون اخلليــة الــي وقفــت وراء اجلــرم املشــهود ،كمــا حيســب هليئــة كبــار
العلمــاء يف اململكــة بياهنــا الــذي واكــب احلــدث ورفــض بشــدة قتــل اآلمنــن.
وهنــا نســتطيع أن نذكــر إجيابيــة اجملتمــع الســعودي يف التعامــل مــع احلادثــة رغــم إيالمهــا ،ممــا
ســحب البســاط مــن حتــت «الطائفيــن» وكل فــرص احلشــد الطائفــي ،فقــد أظهــرت وســائل التواصــل
االجتماعــي هــذا التماســك ،كمــا كان للمثقفــن الســعوديني دور كبــر وإجيــايب يف صــد حمــاوالت
اخـراق اجملتمــع عــر هــذه احلادثــة الــي أراد مريدوهــا منهــا أن تنمــي االختــاف املذهــي وتعمــق جــذور
الطائفيــة ،خاصــة أن املنطقــة تعــج ابلبــؤر املشــتعلة الــي قضــت علــى كل بـوادر احليــاة املدنيــة منــذ أربعــة
أعـوام ،ومــا زالــت ليبيــا واليمــن وســورية تدفــع الثمــن الــذي كادت تدفعــه وتندفــع إليــه تونــس ومصــر
يف ظــل صراعــات واسـراتيجيات إقليميــة ودوليــة حــادة.
ويبدو أن االختيار اإلجرامي قد وقع على األحساء حتديداً ملا تتميز به من تعايش مذهيب منذ
قــرون ،حيــث يعكــس النســيج االجتماعــي األحســائي صــوراً مشــرقة ومنوذجيــة يف هــذا اجملــال ،فــأن
يقيــم بعــض املواطنــن طقوســهم اخلاصــة يف يــوم عاشــوراء أمــر ليــس جبديــد وال مبســتغرب علــى أهــايل
املنطقــة ،بــل املســتغرب هــو دخــول ”وافديــن“ إىل هــذا النســيج كــي يذكـوا انر الفتنــة والقتــل معـاً!
وعنــد العــودة لالختــاف الــذي خلــق الص ـراع الطائفــي بــن الســنة والشــيعة جنــد أن وجهــي العملــة
«اخلــاف» فيــه مفــرداتن ممقوتتــان هلمــا دالالت واســعة وعميقــة «رافضــة ،نواصــب» علــى الرغــم
مــن أن اخلــاف يف األســاس اترخيــي سياســي ،ختللتــه الكثــر مــن املنعطفــات الــي جعلــت منــه عــداء
مســتعراً منــذ أكثــر مــن ألــف عــام ،لكــن يبــدو أن اإلنســان الــذي صنــع التاريــخ يســتطيع بنفســه أن
يصلــح هــذا التاريــخ وجيعــل منــه قصــة خــاف ال تنــال العقائــد واإلميانيــات ،ولكــن لــن يصــل اإلنســان
إىل هــذه الدرجــة مــن العقالنيــة إال بســيادة قيــم العقالنيــة والدولــة املدنيــة.
يقــول البعــض إن «الدالــوة» هزمــت الطائفيــة ،وهــذا صحيــح ،لكنــي أقــول إن الوطــن برمتــه هــزم
الطائفيــة ووأد الفتنــة ووجــه صفعــة مؤملــة لوجــه الطائفيــة؛ مــن خــال تالحــم أبنائــه مــن مجيــع املذاهــب
واألطيــاف ،وهــذا مــا جيعلنــا نفكــر ونعيــد التفكــر أبن رصيــدان الوحيــد والباقــي لنــا وألجيالنــا القادمــة
هــو هــذا الوطــن الــذي نســتظل ظلــه اليــوم رغــم كل البــؤر املشــتعلة مــن حولنــا ،ورغــم كل حمــاوالت
االخـراق ،ورغــم كل األطمــاع يف ثرواتــه ومقدراتــه.
أبــرزت حادثــة األحســاء مــا يتســم بــه اجملتمــع الســعودي مــن وعــي ابخلطــوط الوطنيــة احلم ـراء،
فوجــدان الغالبيــة العظمــى مــن «أص ـوات» النخــب ذات التوجهــات املتعــددة والــي مل خيـ ِ
ـف بعضهــا
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نقــده الشــديد ألداء بعــض مؤسســات الدولــة؛ وجدانهــا تســتنكر مــا حــدث ،وتؤكــد علــى ضــرورة
الوحــدة الوطنيــة والوقــوف قلبـاً واحــداً بوجــه احلشــد الطائفــي ،فلــم نكــن نفــرق بــن مواطــن ســعودي
شــيعي أو ســي حــن صــار الصــوت واحــداً يهتــف بكلمــة «وطــن» ،ويؤكــد علــى أننــا رمبــا خنتلــف،
وهــذه مســة حياتنــا ،لكــن لــن ومل خنتلــف علــى أمــن الوطــن واملواطــن واملقيــم بــن ظهرانينــا.

قد نتفق وقد نختلف ...فالبرش يختلفون!
سعود القصييب:
قــد نتفــق وقــد خنتلــف… فالبشــر خيتلــف! .إال أننــا نتفــق أننــا أبنــاء هــذا الوطــن .وممــا ال شــك
فيــه أن احلــادث ،الــذي تعــرض لــه إخواننــا يف األحســاء بقريــة الدالــوة مــن عــدوان غاشــم قــد أتــى مــن
قلــوب مريضــة أراد بــه أصحاهبــا إاثرة النـزاع الطائفــي .ومــا هــؤالء املعتديــن إال أعــداء األمــة يرتبصــون
هبــا غــر راضــن علــى نعــم األمــن واألمــان واالســتقرار ،الــي حبــاان هبــا هللا عــز وجــل يف ظــل متســكنا
بقيادتنــا وقيمنــا الراســخة وإبســامنا وشـريعتنا .كمــا أن هــؤالء اجملرمــن يطمعــون يف النيــل مــن حلمتنــا
الوطنيــة عــن طريــق ســفك الدمــاء حــى ننقــض علــى بعضنــا بعضـاً ونقــوم أبفعــال نكــرة.
احلمــد هلل ســبحانه وتعــاىل فشــعبنا واحــد بــكل أطيافــه وألوانــه ،وهــو كصــف واحــد وبنيــان
مرصوصومــا تلــك الش ـرارة إال بــذرة فتنــة ألقــى هبــا أعــداء هــذا البلــد الطيــب ليزرع ـوا احلقــد والتنافــر
بــن النــاس ،وليكرس ـوا الكراهيــة والضغينــة بــن أهــل الوطــن .وهــو اختبــار لقــدرات ضبــط النفــس
والتســامح ،فإســامنا الــذي عهــدانه ورضينــا بــه دينـاً هــو ليــس ديناًالتطــرف والغلــو والكراهيــة والعنــف،
وهــو الــذي أراده أعــداء الديــن والوطــن لتشــتيت وتفريــق األمــة وفســادها .ومــا يفرضــه علينــا الواجــب
كمواطنــن سـواء كنــا أعيــاانً أو مف ّكريــن وكذلــك علمــاء أو دعــاة مــن أبنــاء هــذا البلــد الطيــب التأكيــد
علــى قيــم ومبــادئ وتعاليــم الديــن اإلســامي احلنيــف ،الــذي يدعــو إىل االعتــدال والوســطية والتســامح
التعصــب وكل أشــكال الغلــو والتطـ ّـرف ،وحتــرمي العنــف بــكل أشــكاله.
ونبــذ ّ
كمــا حنــن كأطيــاف جمتمــع عــام قــد نتفــق وقــد خنتلــف بيننــا فطرقنــا وأســاليبنا ختتلــف .كمــا أن
مداركنــا ليســت كلهــا علــى سـواء ،فمراجعنــا ومفاهيمنــا ليســت كلهــا علــى ذات املســتوى مــن الوعــي
واالســتيعاب واالسرتشــاد .كمــا أننــا ال نســتطيع أن ننســخ أو نستنســخ أنفســنا ليكــون اآلخــرون مثلنــا
وعلــى هنجنــا ،وكوننــا بشـراً ..خنتلــف.
إال أننــا يف النهايــة كلنــا نتفــق علــى أننــا أبنــاء هــذا الوطــن املعطــاء وجــزء مــن هــذا النســيج واللحمــة
الوطنيــة ،الــي ال جيــب أبي حــال مــن األحـوال أن ُتــس ،وأن يُعتــدى عليهــا أو أن أييت مــن يؤثرعليهــا
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أو تتأثــر بفعــل شــرذمة ضالــة أرادت تفريــق أبنــاء الوطــن عــن طريــق القيــام مبثــل هــذا العمــل اإلجرامــي.
وع ـزاؤان ألســر املتوفــن ،وشــفى هللا املصابــن ،وحفــظ ومحــى هللا امللــك والديــن والوطــن بقدرتــه
وحولــه.

شهداؤنا رجال أمن ومواطنون

سعود املصيبيح:
يف ســرعة قياســية مذهلــة انقــض األبطــال الشــرفاء النبــاء الشــجعان مــن رجــال األمــن علــى
اجملرمــن القتلــة الذيــن نفــذوا عمليــة القتــل يف األحســاء ومتكن ـوا مــن القبــض عليهــم يف أتكيــد علــى
جاهزيــة األمــن وقدراتــه التدريبيــة والفنيــة واملعلوماتيــة والتقنيــة والتجهيزيــة ،فقــد أثلــج صــدور املواطنــن
مــن شــيعة وســنة هــذا اإلجنــاز األمــي الكبــر وفيــه قــدم الشــهيد املقــدام النقيــب حممــد العنــزي وزميلــه
العريــف تركــي الرشــيد أرواحهمــا فــداء لديــن هللا مث الوطــن الغــايل ســائرين علــى درب مــن ســبقهما مــن
رجــال األمــن الشــهداء األبطــال.
وهنــا نتذكــر رجــال األمــن األشــاوس الذيــن ســجلوا ملحمــة مــن مالحــم البطولــة والفــداء
واإلخــاص والتضحيــة إلعــاء كلمــة هللا مث احلفــاظ علــى أمــن هــذا الوطــن املعطــاء وذلــك بتصديهــم
بــكل اح ـراف ومســؤولية وإخــاص وشــجاعة حملاربـ ٍـة وتصـ ِّـد لقــوى التكفــر والتفجــر املخرتقــن مــن
االســتخبارات املعاديــة لــزرع الفتنــة الطائفيــة بــن أبنــاء بــادان احلبيبــة الذيــن عاشـوا يف واحــة األحســاء
بســام ووائم وقدمـوا أرواحهــم وهــم يكتبــون بدمائهــم الزكيــة اترخيـاً ودرسـاً للفــداء والتضحيــة والشــهادة
إبذن هللا تعــاىل.
فتعازينا لكل من فقد ابناً أو قريباً أو حبيباً من هذا الوطن ..تعازينا لكل أم فقدت ابنها فلذة
كبدهــا تضحيــة للوطــن ..تعازينــا لزوجــات الشــهداء لفقدهــن حبيــب القلــب ..وألبنائهــم ..تعازينــا
لــكل مواطــن مســلم شـريف وللوطــن وإىل رجــال األمــن الشــجعان الذيــن يقدمــون أرواحهــم الغاليــة يف
ساحةالشــرف والكرامــة مدافعــن وبــكل إخــاص عــن هــذا الوطــن ومقدســاته وخرياتــه وابنائــه وذلــك
بتتبــع القتلــة يف أوكارهــم والتصــدى ملخططاهتــم وإبعــاد شــرورهم عــن أرض اململكــة العربيــة الســعودية.
وهــذا الشــك يثــر اإلعجــاب والتقديــر والتفــاين واإلخــاص لرجــال األمــن البواســل يف خدمــة الديــن
والوطــن والتضحيــة أبرواحهــم ودمائهــم يف التصــدي هلــذه األعمــال اإلجراميــة ،كمــا نقــدم واجــب العزاء
ألســر الضحــااي املســاملني الذيــن تعرض ـوا للقتــل وهــم يف دار عبــادة وندعــو هللا أن يســكنهم فســيح
جناتــه ويــرزق إخواننــا مــن األحســاء الصــر والســلوان علــى هــذه املصيبــة الكــرى.
وحبمــد هللا كانــت هــذه الدولــة حريصــة علــى الوحــدة والشــمولية فشــاهدان املهندســن الســعوديني
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مــن الشــيعة والســنة يعملــون بتميــز يف أكــر شــركة عامليــة هــي شــركة أرامكــو بعــد أن تلق ـوا أفضــل
املســتوايت التعليميــة والتدريبيــة يف جامعــة متميــزة مثــل جامعــة امللــك فهــد للبــرول واملعــادن أو يف
جامعــات العــامل املختلفــة .وهنــاك املبتعثــون مــن الطائفتــن وقــود برانمــج االبتعــاث اخلارجــي خلــادم
احلرمــن الش ـريفني حيــث الدراســة يف أفضــل اجلامعــات دون النظــر إىل اخللفيــات الطائفيــة وكذلــك
يف جملــس الشــورى وجملــس الــوزراء ويف قطــاع األعمــال والبنــوك والقطــاع اخلــاص حيــث العمــل والتميــز
دون مناطقيــة أو طائفيــة ،فحمــداً هلل علــى نعمــة األمــن واألمــان ومحــدا هلل علــى هــذا التكاتــف الشــعيب
الــذي شــجب احلادثــة واســتنكرها .وهــا هــو مساحــة املفــي حفظــه هللا يســتنكر حبــزم وقــوة ومعــه مجيــع
العلمــاء والدعــاة واملفكريــن وخمتــاف طوائــف اجملتمــع بــل يقــول مساحتــه «إن ذلــك عــدوان ظــامل وغاشــم
خطــط ودبــر لــه حاقــدون علــى األمــة مسح ـوا ألنفســهم ابســتباحة دمــاء املســلمني دون وجــه حــق،
ودعــا مساحتــه إىل حماكمــة مــن ارتكــب هــذا اجلــرم بشـريعة هللا الــي حتــرم قتــل النفــس كمــا قــال تعــاىل
يف كتابــه الكــرمي «وال تقتلـوا النفــس الــي حــرم هللا إال ابحلــق».
وإبذن هللا العدالــة أتخــذ جمراهــا يف دولــة احلــق والعــدل ،وأن تشــهد األحســاء تنفيــذ حكــم هللا
يف حــق منفــذي هــذه اجلرميــة النك ـراء.

ولكم الرأي  ..تحية وعزاء ألهلنا يف األحساء
سعيد السرحيي:
مل يكن أحد يشــك أن إخواننا وشــركاءان يف الدين والوطن من شــيعة األحســاء خاصة والشــيعة
عمومــا يدركــون أن يــد الغــدر الــي امتــدت إليهــم ذات ليــل هــي نفــس يــد الغــدر الــي امتــدت إىل
إخواهنــم مــن الســنة مــن قبــل وأن اجلرميــة الــي ارتكبــت حبقهــم قــد ارتكبــت أضعافهــا جرائــم يف حــق
الســنة يف خمتلــف مناطــق اململكــة ،مل يكــن أحــد يشــك أهنــم يدركــون أهنــم يقفــون مــع مجيــع مواطــي
اململكــة يف خنــدق واحــد ال تفــرق رصاصــات الغــدر الــي توجــه إليــه بــن ســي وشــيعي وال بــن مواطــن
وآخــر.
اجلهــة الوحيــدة الــي ال تعــرف ذلــك إمنــا هــي اجلهــة الــي أعمــى احلقــد عيوهنــا فــا تــرى وأطبــق
اجلهــل علــى عقوهلــا فــا تــدرك ولذلــك تومهــت أهنــا بتخطيطهــا لتلــك اجلرميــة القــذرة الــي طالــت إخـواان
لنــا يف قريــة الدالــوة ابألحســاء ســوف يبلغــون مــا يريدونــه مــن إاثرة الفتنــة وتدمــر وحــدة الوطــن وبــث
العــداء بــن مكــوانت اجملتمــع الســعودي ،تلــك اجلهــة أفـرادا وتنظيمــات مل تكــن تــدرك أهنــا مبــا أقدمــت
عليــه ســوف توقــظ يف هــذا الوطــن ضمــره احلــي ونبضــه اإلنســاين وإدراكــه الســليم للديــن ليؤكــد قيــادة
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وشــعبا وعلمــاء ورجــال فكــر علــى أن كل حمــاوالت التحريــض والتشــكيك وبــث الفرقــة بــن أبنــاء
الوطــن الواحــد إمنــا مصريهــا الفشــل الذريــع الــذي يــرد كيــد الكائديــن يف حنورهــم ويؤكــد أهنــم يغــردون
حــن يغــردون وحدهــم وحيرضــون حــن حيرضــون فــا يصغــي هلــم س ـواهم ،كمــا أيقــظ مــا أقــدم عليــه
أولئــك اجملرمــون يف الوطــن ق ـواه األمنيــة ومقدرتــه علــى ردع اجملرمــن الذيــن بــدأت خالايهــم تتهــاوى
أفـرادا ومجاعــات قبــل أن جيــف الــدم الــريء الــذي ســفكوه يف هــذا الشــهر احلـرام.
يدرك إخواننا يف األحساء أن كل كلمة عزاء تلقوها يف مواتهم هي كلمة عربت عن شعور كل
مواطــن ســعودي جتاههــم وأن كل قــدم ســعت إىل حضــور جمالــس عزائهــم إمنــا انب صاحبهــا عــن كل
فــرد مــن أفـراد هــذا الوطــن ،يدركــون ذلــك كلــه ويدركــون أن إخواهنــم يف الديــن ال ميكــن أن ميــدوا هلــم
يــد الغــدر وقــد عايشــوهم قــروان ومل يكــن الختــاف املذهــب أن يفســد مــا بينهــم مــن ود ومــا جيمعهــم
مــن مصــاحل مشــركة ومصــر واحــد.

الجرمية التي غريت السعودية
سلمان الدوسري:
نعم غريت السعودية ،إهنا جرمية قرية «الدالوة» يف األحساء .عندما أقدم مسلحون إرهابيون..
داعشــيون بشــكل أدق ،علــى فتــح النــار علــى زوار حســينية يف قريــة مــن قــرى احملافظــة القابعــة شــرق
البــاد ،فقتل ـوا  8مواطنــن «بينهــم  3أطفــال!» .صحيــح مل تكــن املــرة األوىل الــي تشــهد الســعودية
فيهــا جرميــة إرهابيــة يكــون ضحاايهــا مــن املدنيــن واألطفــال ،فقــد شــهدت مــا هــو أقســى منهــا ،إال
أهنــا املــرة األوىل الــي يصــل فيهــا اإلرهــاب للعــب علــى وتــر الطائفيــة هبــذا الشــكل القبيــح واخلطــر،
حبثــا عــن فتنــة بــن املواطنــن .واملــرة األوىل الــي خيــرج فيهــا مفــي الســعودية للدفــاع عــن مواطنيــه الشــيعة،
وهكــذا كان رد فعــل هيئــة كبــار العلمــاء وبشــكل غــر مســبوق ،وكذلــك فعلــت غالبيــة شـرائح اجملتمــع
الســعودي إبدانــة اجلرميــة ورفضهــا بشــكل غــر مـوارب وصريــح.
ليســت مفاجــأة أن نشــهد رجــال األمــن الســنة يضحــون حبياهتــم مــن أجــل جرميــة ضــد مواطنــن
شــيعة ،وأيضــا ليســت مفاجــأة عندمــا ينتقــل وزيــر الداخليــة لقريــة الدالــوة مع ـزاي يف احلــادث األليــم،
وكذلــك يفعــل أمــر املنطقــة الــذي يقطــع إجازتــه ،ويعــود فــورا لتقــدمي العـزاء ألهــايل الضحــااي ،املفاجــأة
احلقيقيــة يف ظــي أن كل أدوات الشــحن الطائفــي الــي تضــخ أطنــاان مــن التحريــض بــن الســعوديني،
مل تســتطع فعــل فعلتهــا مــع الغالبيــة العظمــى منهــم ،فقــد غلــب احلــس الوطــي لديهــم والتعاطــف مــع
الضحــااي ،بغــض النظــر عــن طائفتهــم ،وهــو مــا يعــي فشــل املشــروع التحريضــي املســتمر مــن ســنوات،
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عندمــا ظــن مناصــروه أهنــم جنح ـوا يف مســعاهم ،فجــاءت جرميــة األحســاء لتكــون ضربــة قاصمــة هلــم
ولنفســهم الطائفــي .صحيــح أن هنــاك أخطــاء وجتــاوزات ترتكــب ضــد بعــض مــن املواطنــن الشــيعة يف
بالدهــم ،غــر أنــه أيضــا جيــب أن نفــرق مــا بــن أن تكــون هــذه التجــاوزات واألخطــاء منهجيــة دولــة
وحكومــة ،ومــا بــن تصرفــات وســلوكيات أفـراد يظنــون أن هــذا حــق مــن حقوقهــم ،بينمــا هــم ينتهكــون
القانــون مــن أوســع أبوابــه.
ابلتأكيــد األمــور ليســت ورديــة إطالقــا ،والتباينــات الفكريــة والعقديــة ال ميكــن ردمهــا أبــدا ،كمــا
أن املشــروع الطائفــي يف املنطقــة يكســب أكثــر ممــا خيســر ،والتطــورات احلادثــة يف الع ـراق وســوراي
واليمــن ولبنــان والبحريــن تلقــي بظالهلــا شــئنا أم أبينــا ،ومــع ذلــك فهــذه اجلرميــة فرصــة لرتســم خطــا
فاصــا بــن مــا قبلهــا ومــا بعدهــا ،حنــن نعــي أن احلكومــة الســعودية ال تقـُّـر التمييــز الطائفــي وال تقبــل
فيــه ،إال أن اســتغالل عــدد مــن الطائفيــن ســلطتهم ،لتعميــق الشــرخ الطائفــي بــن مواطــي بلــد واحــد
آن لــه أن يتوقــف ،وهــذا لــن أييت طاملــا هنــاك قناعــة لــدى هــذه القلــة أبهنــا تقــوم مبــا تشــاء وتشــتهي،
وال تســتطيع قــوة القانــون الوصــول إليهــا وحماســبتها ،وإذا فعلــت وجــدت مــن ينافــح عنهــا ويســاندها.
ليــس مــن حــق أحــد فــرض رؤيتــه الطائفيــة ،وتقســيم مواطــي بــاده درجــة أوىل ودرجــة اثنيــة.
بينمــا ختطــو احلكومــة الســعودية خطــوة جبــارة يف التعميــم علــى خطبــاء صــاة اجلمعــة املاضيــة،
إلدانــة جرميــة األحســاء ،ونبــذ الطائفيــة مــن كل مســجد ســي يف البــاد ،حيلــو للمحرضــن والطائفيــن
أن يضربـوا بــكل هــذه اخلطـوات عــرض احلائــط.
صليــت اجلمعــة يف مســجد يف مدينــة اخلــر  -شــرق الســعودية  -ووجــدت اخلطيــب خيطــب عــن
خطــر الشــيعة واخلـوارج علــى امللــة.
ستفرغ كل خطوات احلكومة حملاصرة الطائفية من نتائجها املرجوة.
مبثل هؤالء الطائفيني َّ

مل أكتب ..الوطن هو الكاتب
سلمان بن حممد اجلشي:
حادثــة أهلنــا يف قريــة الدالــوة واستشــهادهم مصابنــا مجيعــا ،ورجــال األمــن بقيــادة أمــر احلكمــة
حممــد بــن انيــف وحتركهــم الــذي أدهــش اجلميــع أجلــم الفتنــة ومشــاركته الع ـزاء يف القصيــم ،حائــل
واألحســاء بلســم لقلــوب عائــات الشــهداء.
ويف مقايل اليوم مل أكتب ولكن الوطن هو من كتب بيد حمبيه ،مجعت القليل منه ألشارككم به
ما خان بذرتَه املكا ُن وإمنا ...غزت احلديقةَ حيةٌ رقطاء «جاسم الصحيح»
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إن كل فرد من هذا الوطن هو ابن هلم وأخ هلم وحنسبهم عند هللا شهداء ،وعزاؤكم هو عزاؤان،
وجرب هللا عائالتكم كافة ،واحلمد هلل على قضائه« .األمري املشرق سعود بن انيف»
وطنه ينزف ..ومل يتعلم سوى «إطالق الرصاص»! «إميان األمري»
اجملتمعات املتحضرة ال أتخذ ابلثأر ،بل ترتك للقانون أن أيخذ جمراه« .د .توفيق السيف»
اجلــرح عميــق واملصــاب كبــر يف الراحلــن رمحهــم هللا ،لكننــا محــدان مجيعــا رعايــة هللا بســامة
اجملتمــع« .مهنــا احلبيــل».
خيطئ متاما من يعتقد أن اجلرمية اإلرهابية اليت وقعت يف حسينية هي عملية استهداف للطائفة
الشيعية الكرمية ،استهداف للمملكة ككل« .طارق احلميد».
مــن يصــف إخوتــه ابلرافضــة هــو مــن يرفــض األخــوة اإلســامية وينشــر الفــن ،ومــن يصــف إخوتــه
ابلناصبــة هــو مــن ينصــب شــباك وأفخــاخ الفــن ذاهتــا« .الشــيخ خالــد بــن أمحــد اخلليفــة».
مهمــا دعــوان واســتنكران وشــجبنا هــذه اجلرميــة النكـراء لــن ُيــدي نفعــا إذا مل نقتنــع أبننــا يف هنايــة
املطــاف مجيعــا خاســرون« .مســر املبــارك».
ذلــك أنــه ال نفــس وال ديــن وال عقــل وال عــرض وال مــال ســتكون يف مأمــن عــن العبــث هبــا إذا
مل يكــن مثـّـة أمــن يشــتغل «النــاس» كلهــم علــى حتقيقــه« .خالــد الســيف»
ح ـوادث إطــاق النــار يف الدالــوة كلهــا حمــاوالت إلشــعال فتيــل الفتنــة ،هكــذا فعل ـوا يف لبنــان
والع ـراق واليمــن ،وهكــذا ســيفعلون يف كل مــكان تتســلل إليــه أصابعهــم! «خالــد الســليمان»
سنشــيع شــهداءان وحنتســبهم عنــد هللا ونعــود لنلتــف حــول قيادتنــا ،لنخلــص وطننــا مــن عبــث العابثــن،
لــن نرفــع ســاحا ،ولــن خيــون بعضنــا بعضــا« .بشــائر حممــد»
هــل نعــي حجــم املشــكلة وأهنــا ليســت مســألة أمنيــة فقــط ،إذ كل مــرة تنبــت خــااي إرهابيــة نطلــق
عليهم قوات األمن تالحقهم؟ «عبدالرمحن الراشــد»
اخلطــر يف األحــداث الــي ختيفنــا ليــس فقــط تلــك األحــداث ،وإمنــا التقوقــع واهلــرب مــن مواجهتهــا
أو التحزب الصامت لبعض األحداث وملســببيها« .جنيب الزامل»
األمر الذي حدث يطولنا مجيعا ،ومصابنا يف األحســاء جيعلنا نشــعر حبجم الفجوة اليت حيدثها
التساؤل ،ماذا يعين أن يهدد اإلنسان يف أمنه؟ «مها الشهري»
الصراحــة صابــون القلــوب ،وزارة الشــؤون اإلســامية يف الســعودية هــي احللقــة األضعــف يف
منظومــة امللحمــة الســعودية اجمليــدة يف حماربــة اإلرهــاب« .مشــاري الذايــدي»
ملــاذا حنتــاج إىل كـوارث لنعــر وننقــل جتليــات التعايــش وإجيابياتــه كأســلوب حيــاة يف الســعودية؟
«أمســاء احملمــد»
وأختتمــه بتقــدمي الع ـزاء لشــهدائنا أهــايل الدالــوة ورجــال األمــن راجيــا مــن هللا العلــي الكــرمي أن
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حيفــظ وطننــا ويــدمي أمنــه يف ظــل قيادتــه احلكيمــة وأقــول للحاقديــن مــا قالــه الشــاعر جاســم الصحيــح:
خملب حقده ...سيعود مطعوان خبيبة قصده».
«ذئب جيرب فيك َ

أعداء الوطن
سلمان حممد العيد:
بعــد حــادث قريــة الدالــوة يف األحســاء ،الــذي قتــل علــى إثــره  7أشــخاص أبـرايء ،ابت واضحــا،
لــدى احلكومــة الرشــيدة ،ولــدى اجلمهــور الكــرمي ،مــن يكــون العــدو احلقيقــي للوطــن واملواطــن.
فمنــذ عش ـرات الســنني بيننــا جــداالت ونقاشــات وشــجارات مذهبيــة ،إذا بــدأت ال تنتهــي،
لكــن مل تتحــول تلــك اخلالفــات إىل قتــل وســفك دمــاء ،فمــن يلجــأ ملثــل هــذه األســاليب ،ال يريــد
خـرا لبــادان ،وعلينــا مجيعــا التوجــه ملعاجلتــه ،حقنــا لدمــاء املســلمني ،فاليــوم مــات ســبعة ،وغــدا ســوف
ميــوت عشــرة ،وبعــد غــد ســوف ميــوت آالف النــاس ،إذا اســتمرت الســاحة مــأوى ألعــداء الوطــن
يعيثــون يف األرض فســادا وقتــا وتدم ـرا.
علــى ضــوء ذلــك ،ابت مــن انفلــة القــول أن هنــاك فرقــا بــن مــن يعـ ّـر عــن رأيــه ومعتقــده الديــي
بطريقــة ســلمية ،وأبدلــة منطقيــة ،وحب ـوار هــادئ ،وبــن مــن يريــد ان يفــرض رأيــه بلغــة القتــل ،إذ أن
مثــة فرقــا كبـرا بــن حممــد بــن عبــد هللا علــى هللا عليــه وآلــه ،وبــن أيب جهــل وأيب هلــب ،وبــوان شاســعا
بــن احلضــارة واجلاهليــة.
لقــد ثبتــت بعــد هــذا احلــادث مقولــة الكثــر مــن املثقفــن ورجــال الديــن عــن خطــورة التيــار
التكفــري املتعجــرف ،الــذي ال يـزال إطــارا إلعــادة إنتــاج التخلــف ،وإنتــاج العصبيــة واجلاهليــة ،فهــو
تيــار يريــد بنــا العــودة اىل قــرون األدغــال ومــا قبــل التاريــخ ،فهاهــي فضائلــه «أو رذائلــه» قــد أطلّــت مــن
جديــد ،وخرياتــه قــد بــدأت فعــا علــى األرض ،وقــد كانــت علــى صفحــات الكتــب ومواقــع االنرتنــت
ومايكروفــوانت املســاجد ،وهللا يســر مــن القــادم.
ومــا ينبغــي التوقــف عنــده هــو أن الذيــن قتلـوا بفتــح التــاء والذيــن قتلـوا بكســرها مجيعهــم مواطنــون
مــن اململكــة العربيــة الســعودية ،أقوهلــا بــكل أســف ،ذاك ألن ثقافــة الكراهيــة والعــداء والطائفيــة مل
أتت مــن اخلــارج ،ومل ينفذهــا عــدو مــن إي ـران وال مــن أفغانســتان ،ومل يقــم هبــا شــخص جــاء مــن
بــاد ”الـواق واق“ ،وإمنــا جــاء مــن بــادان احلبيبــة ،الــي مــا زلنــا نتغــى أبهنــا أفضــل مشــروع وحــدوي
مـ ّـر علــى العــامل العــريب يف العصــر احلديــث ،ومــا زلنــا نفخــر مبــا حتملــه مــن أمــن وأمــان ..فهــل بعــد
هــذا احلــدث واألحــداث الــي ســتليه ســنتحدث عــن واحــة األمــن واألمــان ،وحنــن نــرى شــبح القتــل
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يطــل برأســه علينــا؟ ،فهــذا املشــروع الوحــدوي ،وتلــك االجنــازات األمنيــة الــي نفاخــر هبــا العــامل ابتــت
مرفوضــة لــدى هــؤالء الضالليــن ،وهنــاك مــن يتطلــع اىل نســف كل تلــك االجنــازات وشــطبها جبـ ّـرة
قلــم ،عف ـوا بطلقــة انر وســفك الدمــاء.
لقــد أراد داوود الش ـراين يف برانمــج الثامنــة أن يعطــي حتليــا اتفهــا هلــذا احلــدث ،ويؤكــد أبن
احلــدث جــاء بفعــل أوضــاع خــارج البــاد ،بينمــا هــو يعــرف أكثــر مــن غــره أن العمليــة مل أتت إال
مــن ثقافــة إرهابيــة جاهليــة نشــأت وترعرعــت يف البــاد ،ومــن يدعمهــا ويغذيهــا رجــال معروفــون لــدى
الدولــة ولــدى الشــعب وكلهــم ســعوديون هــم أنفســهم الذيــن حاولـوا اغتيــال مســو األمــر حممــد بــن
انيــف «يــوم كان انئبــا لوزيــر الداخليــة» ،وهــم أنفســهم الذيــن قاتلـوا مــع القاعــدة ويقاتلــون مــع داعــش،
يف شــى بقاع العامل ،هم أنفســهم وليس غريهم ،الذين يتفننون يف قتل الناس يف العراق والشــام وليبيا
وقبــل ذلــك افغانســتان وابكســتان.
إن كل إجنــازات احلكومــة الرشــيدة ابتــت علــى احملــك ،جـ ّـراء تغــول وتغلغــل وغلــو هــذا التيــار،
الــذي ال يعــرف ســوى لغــة القتــل والفتــك ،فهــو يقــود البــاد إىل عــامل جمهــول ،فهــو غــدة ســرطانية إذا
مل تســتأصل فســوف تســتفحل وســوف حتــرق األخضــر واليابــس.

ال للعبث بأمن وطننا تحت مسمى الطائفية
سلييِّم السوطاين:
مــا حــدث يف مدينــة األحســاء مــن أحــداث مؤســفة ..نتيجــة للشــحن الطائفــي وزرع البغضــاء
والشــحناء يف قلــب أبنــاء وطــن واحــد حتــت مســمى «الطائفــة» أمــر بغيــض وكريــه ،وال ميــت ألخالقنــا
وعاداتنــا وهنجنــا الوطــي بصلــة .ومــن املخجــل أننــا ص ـران نــرى مــن يــروج للفتنــة والطائفيــة ،ويدعــو
كل طائفــة أال تتقبــل الطائفــة األخــرى ..فكانــت النتيجــة التفجــر والقتــل ..مــن أخطــر األشــياء علــى
زعزعــة أمــن اجملتمعــات واألوطــان هــو تناحــر الطوائــف الدينيــة… فقــد حــذر علمــاؤان األجــاء أولــو
العلــم الشــرعي مــن هــذا اخلطــر ،وكذلــك خــادم احلرمــن الش ـريفني امللــك عبــدهللا بــن عبدالعزيــز -
حفظــه هللا  ،-فقــد رفــض مجيــع التقســيمات وقــال« :حنــن كلنــا أبنــاء وطــن واحــد و ُلمــة واحــدة»!..
بعض الطائفتني هم ســبب هذا الشــحن ابســتغالهلم اإلعالم وهتييج الناس وزرع البغض واحلقد على
الطــرف اآلخــر يف قلــوب الناس!..
مــا حــدث مــن تفجــر ليســت لــه مصلحــة إال زايدة الشــحن والعــداوة وزعزعــة أمــن جمتمعنــا
اآلمــن ..ولكــن حنــن يف ظــل حكومــة رشــيدة تضــرب بيــد مــن حديــد مــن تســول لــه نفســه العبــث
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أبمــن جمتمعنــا وزعزعــة أمــن وطننــا ،وخــر دليــل علــى ذلــك وصــول وزارة الداخليــة يف غضــون ســاعات
قليلــة إىل الذيــن قام ـوا هبــذا العمــل.
اليــوم وحنــن نرتحــم علــى ضحــااي العمــل اإلرهــايب اجلبــان الــذي اســتهدف وحدتنــا الوطنيــة ،نــرى
أنــه علــى اإلعــام مســؤولية توعيــة أف ـراد جمتمعنــا ،وأن االختــاف ال يــؤدي إىل التخريــب والقتــل،
ومــن يســعى إىل ذلــك أو يدعــو إليــه فحمــاة وطننــا لديهــم القــدرة علــى بــر هــذا العضــو الفاســد الــذي
يســعى إىل هــدم جمتمعنــا والعبــث أبمــن وطننــا.
حفظ هللا وطننا من كل سوء وأدام عليه نعمة األمن واألمان.

قرية الدالوة عندما تفضح اإلرهاب
مسري الضامر:
مــا حــدث يف «قريــة الدالــوة» الوادعــة اآلمنــة ،وأمل أبهلهــا الطيبــن ،عمــل إرهــايب نســتنكره مجيعـاً،
ونقــف ضــده وضــد كل مــن يريــد العبــث أبمــن هــذا البلــد الطيــب ،وســامة أهلــه اآلمنــن املؤمنــن،
الشــك أن املصــاب جلــل ،والفقــد عظيــم يف أرواح بريئــة مل يكــن هلــا ذنــب ،ولكــن يــد الغــدر كانــت
تريــد أن جتعــل مــن هــؤالء النــاس وقــود حطــب لفتنتهــا اآلمثــة ،وكيدهــا القبيــح.
ومــن اللحظــات األوىل لوقــوع هــذا العمــل اإلرهــايب فــإن الكثــر والكثــر مــن العقــاء والرمحــاء
اســتنكروا ووقفـوا صفـاً واحــداً مــع إخواهنــم ،وذلــك مــن أجــل أال جتــد الفتنــة طريقـاً هلــا يف هــذا البلــد
اآلمــن ،ولئــا يصــل املغرضــون واحملرضــون ألهدافهــم اخلبيثــة املســيئة للديــن ولإلنســانية وللوطــن.
إن «األحساء»  -بعمقها التارخيي احلضاري ،وشخصية إنساهنا العاقل املتوازن ،ومبقياس كمية
وكيفيــة منتجهــا الفكــري والرتاثــي والفــي  -ليســت مــكاانً صاحلـاً للعنــف أو التحريــض أو املــوت ،وإمنــا
هــي خصبــة إبنتــاج احليــاة واملعرفــة والثقافــة والفنــون والعالقــة اإلنســانية بــن البشــر مجيعهــم ،إهنــا أرض
يســودها األمــن والرخــاء ،واالختــاف املتنــوع فيهــا هــو اختــاف إجيــايب يــدل علــى تـواؤم كل أطيافهــا
ليعيشـوا وأيمنـوا ويعبــدوا رابً واحــداً.
الفكــر اإلرهــايب هــو فكــر تدمــري لــكل شــيء مجيــل ،وهــو عــدو اإلنســان األول ،ومهمــا تقنــع
هــذا الفكــر أبي قنــاع ديــي فــإن الديــن منــه بـراء ،ألن الديــن ال يبيــح لــه إراقــة الدمــاء ،والــذي حنتاجــه
اليــوم بشــكل كبــر أن تفــكك آليــات ذلــك الفكــر ،وتفضــح أفــكاره وأالعيبــه ،وتبــن الســياقات الــي
أتســس عليهــا لئــا يلتحــق بــه شــباب صغــار قــد يتأثــرون ،وقــد يغــرر هبــم بســبب اللعــب بعواطفهــم
الدينيــة مــن أجــل توجيههــم خلـراب النــاس واألوطــان ،كمــا حنتــاج ألن نعمــل مجيعـاً علــى تعزيــز خطــاب
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اإلنســانية ،وإدراك أن اإلنســان أمثــن شــيء علــى هــذه احليــاة ،وأهــم قيمــة حقيقيــة تتباهــى هبــا األرض.
إن اململكــة العربيــة الســعودية حمفوظــة حبفــظ هللا ،ومأمونــة بتكاتــف مواطنيهــا مــع قيادهتــم ،وموزونــة
مبيزان احلكمة والعقل واإلنصاف ،وهذا ما يغيظ أعداءها غيظاً ،فيحاولون أن يزجوا هبا يف أي فتنة
داخلية أو خارجية ،واملتتبع لسياســة اململكة يف حماربة اإلرهاب بتمويالت مالية ولوجســتية وفكرية،
مــا هــو إال يف ســبيل حمافظتهــا علــى االســتقرار واألمــن والســامة هلــا ،وجلميــع دول املنطقــة حوهلــا،
ولتكريــس الصــورة احلقيقيــة لإلســام الوســطي املت ـوازن ،إســام القــرآن الكــرمي والســنة الصحيحــة،
وليــس إســام السياســات واحلزبيــات والثــورات التخريبيــة ،وهــذا مــن عظيــم املســؤولية الــي تستشــعرها
الدولــة ،وتقــوم هبــا خــر قيــام.
إن املواطنــن يف األحســاء ،ويف عمــوم اململكــة العربيــة الســعودية يقفــون ضــد الفتنــة ،وضــد رايح
الفكــر اإلرهــايب البغيــض ،وهــم مدركــون أن ســامة الوطــن واملواطــن ال تكــون إال ابستشــعار اخلــوف
علــى بعضهــم البعــض ،دون اإلســاءة للمختلفــات الدينيــة والفكريــة ،بــل ابالحـرام املتبــادل ،والبحــث
عــن املســاحات املشــركة الــي توحــد وجتمــع وال تفــرق.
حفــظ هللا وطننــا ومواطنينــا وقيادتنــا ،وخالــص الع ـزاء واملواســاة ألســر الضحــااي  -الذيــن ذهب ـوا
ضحيــة غــدر آمث  -فرمحــة هللا عليهــم.

حادثة األحساء ..التعايش يغلب التطرف
شتيوي الغيثي:
يف البدايــة ،نعــزي أهلنــا وإخواننــا يف قريــة الدالــوة ابألحســاء علــى مصاهبــم اجللــل ،ونعــزي أهــل
الضحــااي الــذي ســقطوا أبيــدي التطــرف واإلرهــاب ،ونقــول هلــم :إن مصابكــم مصابنــا ،وجراحكــم
هــي جــرح للوطــن بعامتــه وخاصتــه.
لقــد كانــت األحســاء طيلــة قــرون مثــاال لذلــك التعايــش بــن الطائفتــن :الســنية والشــيعية
حــى علــى مســتوى احلــارة الواحــدة ،ومل تكــن هنــاك أي مشــكلة ،وجرميــة اإلرهــاب الــي وقعــت إمنــا
جــاءت لتحــاول ضــرب عمــق التعايــش املذهــي ،ولكــن جــاء االســتنكار والتعاطــف اجملتمعــي مــع أهــل
األحســاء دليــا علــى قيمــة التعايــش وفــرض األمــن علــى كل مــن يفكــر يف هتييــج الطائفيــة ،وخــرج بيــان
هيئــة كبــار العلمــاء ليديــن العمليــة اإلرهابيــة ويعتربهــا جرميــة يف حــق املواطنــن.
اجملتمــع الســعودي بعامتــه عــاىن مــن مشــاكل اإلرهــاب .هــذه املــرة توجهــت يــد اإلرهــاب لتغتــال
إخــوة لنــا يف قريــة الدالــوة ابألحســاء ،فحينمــا عجــزت عــن زعزعــة األمــن بعملياهتــا اإلرهابيــة منــذ
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 2003هــا هــي حتــاول أن حتــرك املســألة الطائفيــة ،لكــن اجملتمــع الســعودي يرفــض ذلــك ،ويتذكــر
كيــف أن اجلميــع عان ـوا مــن التطــرف واإلرهــاب .وقــد شــدد عــدد مــن املثقفــن يف املنطقــة علــى أن
احلادثــة ال صلــة هلــا ابملذهبيــة ،وإمنــا هــي يــد اإلرهــاب الــي عــاىن منهــا اجلميــع ،وهــذا املوقــف يتكــرر
لــدى عــدد كبــر مــن املواطنــن الشــيعة ومثقفيهــم الذيــن نعرفهــم ،كمــا مثــن علماؤهــم بيــان هيئــة كبــار
العلمــاء ،مــا يعــي أن التعايــش مــا زال ابقيــا يف هــذا اجملتمــع ،ولــن تضــره بعــض احلـوادث القاســية ،بــل
إن أمــن املواطنــن يــكاد يصبــح اثبتــا مــن الثوابــت الوطنيــة هلــذا اجملتمــع.
ال ميكن أن يتنازل اجملتمع السعودي عن قيمة األمن مهما اختلف يف تياراته وثقافته ومذاهبه،
فاألمــن خــط أمحــر ،والدليــل أن اجملتمــع مبختلــف أطيافــه قــام بدحــض اإلرهــاب ،ووقــف بكافــة تياراتــه
ضــده ،حــى ميكــن أن يكــون هــو املشــرك الوطــي األكــر إىل جانــب مشــركات أخــرى بــن كافــة
املختلفــن يف هــذا اجملتمــع.
هــذا اجملتمــع كمــا ركــز علــى قيمــة األمــن بعــد احلادثــة وأمهيــة التالحــم الوطــي ،ممــا عــزز الوحــدة
الوطنيــة أكثــر بــن خمتلــف املذاهــب ،األمــر الــذي جعــل القضيــة تنقلــب علــى اإلرهــاب ،حبيــث حتــول
اجملتمــع بكافتــه إىل غــر مــا أراد هــؤالء اإلرهابيــون مــن أتجيــج الطائفيــة يف الســعودية ،بــل ابلعكــس زاد
تالمحهــم ووقوفهــم ضــد هــذا العمــل املشــن أقــول :كمــا ركــز اجملتمــع علــى قيمــة األمــن بعــد احلادثــة،
فــإن الرتكيــز مــن قبــل كافــة األطيــاف الفكريــة واالجتماعيــة أكثــر علــى مســألة التعايــش ،وإعطائــه قيمــة
أعلــى ،فــإن كل مشــاكل التطــرف ،عنــد البعــض ،ســوف تنخفــض إىل أقــل مســتوايهتا ،فالتعايــش
يضــرب يف أساســات التطــرف ،ويكســر تلــك القاعــدة الــي يتكــئ عليهــا املتطرفــون يف بــث رؤاهــم.
اجملتمــع الســعودي جمتمــع متعــدد األطيــاف ،وإن غلــب عليــه شــكل واحــد ،وهــو احملافظــة؛
إال أن هنــاك الكثــر مــن األفــكار والتيــارات والطوائــف املوجــودة واملتعايشــة علــى املســتوى الفعلــي
منــذ ســنوات طويلــة ،وليســت ابجلديــدة علــى النــاس إال صــور منطيــة مــن الســهولة أن نتجاوزهــا مــع
التعايــش اليومــي والفعلــي وعلــى أبســط املســتوايت ،فمــا ابلــك ابملســتوايت العليــا الــي عــادة تثبــت
قيمــة التعايــش كمــا ظهــر يف البيــاانت الــي ذكرانهــا عاليــا.
إن قيمــة التعايــش قيمــة اعتباريــة يف مفهــوم الدولــة احلديثــة ،وتتكــئ عليــه غالبيــة اجملتمعــات،
وجمتمعنــا مــن ضمنهــا ،علــى مســتوى املمارســة دون التنظــر .فقــط حنتــاج إىل قانــون جيــرم العنصريــة
بكافــة أشــكاهلا ،حبيــث نقطــع علــى التطــرف أي طريــق ميكــن الدخــول إليــه يف زعزعــة أمننــا واســتقراران
ووحدتنــا.
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الدم خط أحمر يف «الدالوة»
شروق الفواز:
الــدم هــو خــط أمحــر مــى مــا ســال يف الوطــن بــدأت الفــن .فهــل ميكــن أن نضيــع مــا بنينــاه يف
عقــود مــن أمــن وبيئــة صاحلــه للتعايــش ونســلمها ليــد أانس نواقصهــم كانــت أســاس ضالهلــم فنضــل
معهــم؟!
الطائفيــة شــر مــى ماحــل يف وطــن دمــره وللننظــر ملــن هــم حولنــا يف الشــمال واجلنــوب وغريهــم
كيــف كان ـوا وإىل مــاذا صــاروا لنعــرف حجــم هــذا الشــر املرتبــص بنــا وبشــاعته.
جرميــة «الدالــوة» يف حمافظــة األحســاء ،هــي جرميــة بشــعة يف حــق إخــوة لنــا يشــاركوننا الديــن
والوطــن وإن اختلف ـوا عنــا ،فهــم منــا وســيظلون كذلــك.
يف مقــال ســابق تكلمــت عــن ق ـوارض هــذا الزمــن وخطرهــم داخــل الوطــن وخارجــه ،حماربتهــم
ابتــت واجبــة والقضــاء علــى فتنتهــم وتبديــد نواايهــم الســيئة وتطلعاهتــم يف تــويل زمــام األمــور هــو أمــر
حمســوم ،حــى الخنســر مــا بنيانــه وبنــاه أجــدادان يف عقــود ســابقة مــن أمــن واســتقرار ونضيــع ماحنــن فيــه
مــن أمــن وحمبــة وأمــان.
خطرهــم واضــح وعواقــب أعماهلــم وخيمــة فهــل نســمح هلــم أبن جيــروان لنفــس اللعبــة املميتــة
الــي اخنــدع هبــا مــن حولنــا فوقع ـوا يف دواماهتــا الدمويــة والوضيعــة الــي امتهنــت كرامتهــم وانلــت مــن
ســعادهتم.
إنــه ملــن املؤســف أن يكــون منــا مــن هــو علــى ضــال جيعلــه ينســى مــا كنــا عليــه يف وقــت مضــى
مــن تســامح وتعايــش ووائم ،ابســم الديــن وهــم مــن ذلــك بـراء.
ســنون مضــت عشــناها إخــوة وج ـراانً نــدرس يف املــدارس مع ـاً ،ونعمــل لنهضــة الوطــن وتنميتــه
بنـوااي صافيــة وقلــوب حمبــة ،حنــرم احلقــوق وخصوصيــة االختــاف .وأييت جهلــة منــا وهبمجيــة ووحشــية
ليشــعلوا انر الفتنــة واالنقســام!
هللا وحــده يعلــم حقيقتهــم وأهدافهــم .هــؤالء هــم أعــداء الوطــن وهــم أعــداء الديــن ألهنــم وألغـراض
دنيئــة ســعوا للفتنــة ابســم اجلهــاد والديــن.
أفكارهــم املتطرفــة ومســاعيهم املخربــة ال ميكــن أن جتــد هلــا طريق ـاً بيننــا حــى وإن بدأهــا أانس
منــا مــع األســف .وهــذا مــا جيــب أن نســعى لــه مبحاربــة ضالهلــم عالنيــة حــى الينتشــر فكرهــم املدمــر
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وعقيدهتــم املغلوطــة بــن األســوايء منــا فتضللهــم.
مــن كان لــه ابــن فليمنعــه ،ومــن كان لــه أخ فليتصــدى لــه ،ومــن كان لــه صديــق فليخالفــه،
لنحمــي الوطــن مــن شـ ٍر حميـ ٍـط بنــا حــى ال متتــد انرهــم لنــا فتحــرق األخضــر واليابــس وال يبــق لنــا إال
الن ـواح وال ـراثء والنــدم.

نبض الكلمة من أطلق النار يف القرية الوادعة
شريفة الشمالن:
نطلــب الرمحــة للشــهداء ،والشــفاء العاجــل للجرحــى واملصابــن ،ونقــدم خالــص الع ـزاء لألســر
املنكوبــة بف ـراق أبنائهــا يف قريــة الدالــوة .إن املصــاب الــذي جــاء يف أجســادهم هــو يف قلوبنــا،
فاألحســاء القطيــف وســيهات ،صفــوى وغريهــا مــن مناطــق اململكــة هــي قطعــة مــن قلــب هــذا الوطــن،
الفسفيســفاء هــي التشــكيلة اجلميلــة للشــرقية.
تـراث الواحــة اخلضـراء ضــارب يف القــدم ،قــد بــدأت تلــك املــدن الســاحلية اجلميلــة تنفــض الغبــار
عــن ذاك الـراث ،وتطعمــه ابحلاضــر عــر مهرجــان الدوخلــة الــذي انتهــى قبيــل أايم معــدودات ،ويبــذل
مثقفــو تلــك الواحــات اجلهــد الكبــر للتالحــم والتقــارب .عرفنــا أهــل املنطقــة عــن قــرب شــاركناهم
أفراحهــم وأتراحهــم كمــا شــاركوان ال ـزاد واللــن ،مل نشــعر يومــا ابلفــرق فكلنــا مســلمون ،هنــاك يف
الكويــت والبحريــن والع ـراق متــازج الدمــاء عــر الت ـزاوج ،حــى أتــى زمــن األمريــكان فغــر األوضــاع
العربيــة عامــة.
يلــح السـؤال :مــن أطلــق النــار علــى حســنية املصطفــى؟ ذلــك سـؤال أجابتــه غارقــة يف الســنوات
اخلمــس والثالثــن املاضيــة ،فالذيــن أطلق ـوا النــار ليس ـوا جمموعــة شــباب ،محل ـوا املــوت ووزعــوه ومــن
مث هربـوا .مل يذهبـوا ليقربـوا املذاهــب ووجهــات النظــر ،مل يوزعـوا املــاء علــى احملتفلــن ابستشــهاد ســيد
شــباب أهــل اجلنــة ،ومل يصحح ـوا مفاهيــم ،ذهب ـوا ليكمل ـوا الفجيعــة ،هكــذا ضغط ـوا علــى ال ـزاند
فاستشــهد ســته وجرح ـوا تســعة عشــر.
احلقيقــة الــذي محــل الســاح والــذي حــرك ســيارهتم والــذي غذاهــم هــو فكــر وثقافــة عمرهــا أكثــر
مــن مخســة وثالثــن عامــا ،جتــذرت تلــك األفــكار وتوالــدت وولّــدت ،واستشــرت ،فــكان الفعــل ورد
الفعــل وكان الصــوت العــايل ورد الصــدى ..وأخــذ يكــر الشــق! إذ البــد مــن إعــادة حياكــة النســيج
الوطــي قبــل أن يكــون جمــرد خــرق تتمــزق .فــكل مــن أقــام نــدوة تنــدد بشــركاء الوطــن ،وكل مــن ألــف
كتــاابً يشــتم مذهب ـاً وكل مــن ســب صحابي ـاً ،وكل مــن قــال كلمــة ضــد الوطــن واملواطنــن شــارك يف

222

رب مبــدأ التكفــر ورعــاه ،وكل شــحن طائفــي ،هــو مــن شــجع وســاهم يف تلــك
تلــك العمليــة ،مــن ّ
ـود ،هــو مشــارك بعمليــة القتــل العمــد
العمليــة .ومــن مــأ ح ـوارات التواصــل االجتماعــي حقــداً أسـ َ
واحلرابــة الواضحــة .وكل مــن ضــخ عــر ثالثــة قــرون ونصــف ،ثقافــة الكراهيــة والنبــذ.
الديــن هلل وهللا وحــده يعلــم ابلنـوااي ،وهــو الــذي حياســب عبــاده ،ومــا املواطنــون إال شــركاء يف هــذا
الوطــن بــكل أطيافهــم ،هلــم ماهلــم ،وعليهــم مــا عليهــم..
إهنــا ثقافــة البــد مــن إعــادة صياغتهــا ،وصياغــة مفاهيــم املواطنــة ،فالــكل س ـواء ال فــرق بــن
مذهــب وال منطقــة ،الــكل س ـواء أمــام القانــون ،والــكل مطالــب بتقويــة اللحمــة الوطنيــة ،واحلفــاظ
عليهــا انطالقـاً مــن مبــادئ نظــام احلكــم ،والــذي ينــص صراحــة علــى الوحــدة الوطنيــة ورعايتهــا مــادة
/ 12تعزيــز الوحــدة الوطنيــة واجــب ومتنــع الدولــة كل مايــؤدي للفرقــة والفتنــة واالنقســام.
إن هنــاك قيحـاً أيكل يف جمتمعنــا وال بــد مــن تنظيفــه ،ليشــفى اجلســد الوطــن وبــدل الفرقــة تعزيــز
التالحم واإلنتاج والعمل على رفع دولتنا ملصاف الدول الكربى ،وذلك ال يتم إال ابملساواة والعدل
وحقــوق املواطنــة الكاملــة .وهــذا مــا أعلنــه عملي ـاً وزيــر الداخليــة وهــو يــزور ويعــزي أهــايل الشــهداء
وجيــر خاطرهــم ،وهــو مــا أعلنتــه دمــاء شــهداء الواجــب وهــم يدفعــون العمــر فــداء للحمــة الوطنيــة.
إنــه بيتنــا الكبــر فــا نــدع أحــداً يعبــث بــه ويهــز أساســه ،وعلينــا تقبــل بعضنــا كمــا حنــن ،نعمــل
لنرضــي ربنــا ،وحنافــظ علــى مكتســبات وطننــا ونزيدهــا مكاســب .فــا تفرقــة ضــد مذهــب أو مــدن أو
جنــس ..وذاك ال أييت مواضيــع إنشــاء ولكــن بتغــر قناعــات وثقافــات .وتلــك طريقهــا يبــدأ خبطـوات
اثبتــة ومســتمرة.

أسبوع مؤمل!
شالش الضبعان:
كل يــوم ميــر علــى وطننــا حيــدث فيــه مــا يكــدر اخلاطــر هــو أمــر مـؤمل! فكيــف إذا كان مــا كـ ّدر
اخلاطــر هــو إطــاق للنــار وإراقــة للدمــاء ،وعلــى يــد مــن؟ علــى يــد أبنائنــا! وخــال أكثــر مــن يــوم
ويف أكثــر مــن مــكان! يف قريــة الدالــوة ابألحســاء مت قتــل آمنــن أريقــت دماؤهــم ظلمـاً وعــدواانً! ويف
القصيــم فقــدان بطلــن مــن أبطالنــا نفخــر ببطولتهــم وإقدامهــم علــى يــد مــن كان املفــرض أن حيميهــم
وحيمــوه! وحــى هــؤالء الذيــن اختــاروا طريــق االحنـراف فقتلـوا وقُتلـوا بغــر هــدف هــم أبنــاؤان يف األخــر
وخســارهتم خســارة علينــا!
إذن هو مشــهد مأســاوي بكل جزء من تفاصيله ومؤمل جداً ،بل وحىت يف عواقبه إن مل نر وقفة
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حازمــة مــن اجلميــع ضــده ،وضــد ذيولــه ،فهــذه الوحــدة الــي ننعــم هبــا ،وهــذا األمــن الــذي يظلــل بــادان
نعمــة عظيمــة امــن هللا هبــا علــى عبــاده يف كتابــه العزيــز ،ولذلــك جيــب أال نســمح وال جنامــل ضعيــف
عقــل يريــد أن يغــرق ســفينتنا حبماســه أو تغليبــه آلرائــه الشــخصية علــى املصلحــة العامــة!
لدينــا ضعفــاء عقــول يظنــون أهنــم ابلتأجيــج يظهــرون ويشــتهرون وال يعلمــون أهنــم يعبثــون
ويدمــرون! وهــؤالء الضعفــاء ولألســف يف كل مــكان مــن املشــهد ،س ـواء الدعــوي أو اإلعالمــي أو
الرايضــي ،يصــدرون ويقدمــون مــن ضعفــاء عقــول مثلهــم ،وإن مل تتــم حماســبتهم وفضحهــم وحماصرهتــم
فــآاثر طرحهــم خطــرة جــداً علينــا وعلــى مســتقبلنا!
أيضـاً املســؤول شـريك يف هــذا العبــث ،عندمــا يــرك بفســاده أو تكاســله ثغــرة يف حصــن الوطــن
يتســلل منهــا مثــرو الفتنــة واملرتبصــون بنــا فهــم يبحثــون عــن الـزالت وبعضنــا يقدمهــا هلــم ابجملــان!
أيضـاً علــى كل اجلهــات أن تصحــو! فالــكل يناشــد وال جميــب! علــى وزارة الرتبيــة والتعليــم ووزارة
التعليــم العــايل ووزارة األوقــاف والشــؤون اإلســامية والدعــوة واإلرشــاد ووزارة الثقافــة واإلعــام ورعايــة
الشــباب أن تقــدم خطــاابً حقيقيـاً جــاذابً مبنيــا علــى مشــاريع نوعيــة ترقــى ابلعقــول وتعتمــد علــى هــذه
الشـريعة الســمحة الــي مــا تركــت خـراً للبشـرية إال ودلــت أتباعهــا عليــه ،وال شـراً إال وحذرهتــم منــه!
ابختصــار :اململكــة العربيــة الســعودية مــن جــازان إىل طريــف ومــن الدالــوة إىل ثــول أمانــة يف
أعناقنــا ،فلنســلمها ألبنائنــا أفضــل ممــا اســتلمناها مــن آابئنــا!

«خوارج» بتبعية سياسية!
د.صاحل احلمادي:
الذيــن ارتكبـوا جمــزرة األحســاء منــا وفينــا ومــن بــي جلدتنــا ،لكنهــم أوال وأخـرا« :خـوارج» ،بثــوب
التبعية اليت ارتضوها ،كانوا جمرد أداة للحراك السياســي الذي يريد تســويق ثوراته وفتنه بواســطتهم.
أعــرف أن هلــؤالء «اخلـوارج» بقــااي؛ لــذا أوجــه كالمــي هلــم بعــد أن ذهبــت الدفعــة األوىل لســوء
اخلامتــة ،أريــد أن أســأل الباقــن منهــم وهــم انئمــون فــوق انر الفتنــة ،كيــف كانــت مشــاعر الوطــن مــن
الـراب إىل الـراب بعــد أن أقــدم بعضكــم علــى قتــل أشــقاء لنــا أبـرايء وأزهقـوا أنفســا بشـرية ال عالقــة
هلــا أبفكاركــم؟ كيــف كانــت مشــاعركم وأنتــم تشــاهدون ضحــااي هــذه اجملــزرة وتشــاهدون مصــر مــن
ذهبـوا منكــم؟ أال زالــت لديكــم القناعــة ابلتبعيــة واخلــروج عــن ســياق حياتنــا االجتماعيــة؟ هــل لديكــم
علــم ومعرفــة أبمــور الديــن ال نعلمهــا تســمح لكــم بتبــي هــذه التبعيــة جلــار الســوء؟
مــا قــام بــه رفاقكــم ،ومــا تفكــرون بــه ينــدرج حتــت األمــور الدينيــة أو السياســية ،فــإذا كان مــا
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تفكــرون بــه منهجــا دينيــا ،فــا عالقــة للديــن اإلســامي احلنيــف بــه هنائيــا ،وال يوجــد لديكــم مســتند
مــن القــرآن والســنة يؤيــد قتــل النفــس الــي حــرم هللا إال ابحلــق ،وأنتــم تعرفــون إمث اخلــروج عــن الســلطان
وتعرفــون عقوبــة موقــدي الفتنــة النائمــة ،وإذا كان مــا تفكــرون بــه سياســيا فأنتــم جمــرد أداة ودعــاة
للفتنــة ،وعليكــم وزرهــا إىل يــوم القيــام .قــد تكــون لديكــم معتقــدات جرفتكــم حنــو أبـواب جهنــم دون
علمكــم ،وقــد تكونــون جمــرد أداة جلــار الســوء مــن أجــل أن حيقــق مكاســب ومهيــة علــى حســابكم،
وقــد يكــون غــرر بكــم شــيطان اهلــوى ،فعــودوا إىل رشــدكم واحفظ ـوا دينكــم وأماانتكــم ،وال متارس ـوا
العقــوق جملتمعكــم ووطنكــم ،وال ختســروا دينكــم مــن أجــل سياســة زائفــة ،وخيانــة ال حتمــد عقباهــا ،أان
نذيــر لكــم مــن فتنــة ال تبقــي وال تــذر ،إين خريتكــم فاختــاروا ،وهللا حســيبكم.

جرمية األحساء واستنكار املجتمع
صاحل الديواين:
األحســاء ال تشــبه سـواها من املدن الســعودية يف أمنوذج التعايش والتآخي بني الســنة والشــيعة،
ثقافتهــا االجتماعيــة املتســاحمة ظلــت حكـراً عليهــا ،ومل تســتغل كظاهــرة ميكــن تعميمهــا.
ال ميكــن إال أن يكــون جرميــة إنســانية بشــعة ،وعم ـاً إرهابي ـاًّ ضــاالً ذلــك الــذي حــدث يف
قريــة «الدالــوة» مبحافظــة األحســاء شــرق اململكــة ،فحينمــا شــاهدت صــور الضحــااي فوجئــت أن
معظمهــم مــن األطفــال والشــباب املراهقــن الذيــن ت ـراوح أعمارهــم بــن « 13و 17و 23عام ـاً»،
وهــذا دليــل قاطــع علــى عشـوائية وجــن املنفذيــن ومــن يقــف خلفهــم ،والفكــر املنحــرف الــذي حيــرك
هــذه اجملموعــات العبثيــة ،وأجــزم أن هنــاك مــن حيــاول اســتثارة الشــارع حنــو أهــداف غوغائيــة خبيثــة،
واســتثمار حلظــة فقــدان ت ـوازن يتوقعهــا لزعزعــة هــدوء اجملتمــع الســعودي والشــرقاوي حتديــداً ،لكنــه
علــى مــا يبــدو خســر الرهــان وفــوت عليــه العقــاء الفرصــة الــي خطــط مــن أجلهــا ببــادة ،فكانــت
كلمــة فضيلــة مفــي اململكــة الضربــة األوىل والقويــة حلقدهــم وطائفيتهــم الــي أكــد فيهــا علــى قبــح
العمليــة فقــال« :هــذه فتنــة وشــر فعلــة ،افتعلهــا مــن يريــد هبــا الشــر والســوء ،ويريــد هبــا فتــح ابب النـزاع
الطائفــي علينــا؛ ليقتــل بعضنــا بعض ـاً» ،هــذا العــدوان خطــط لــه منافقــون ضالــون ،يريــدون إشــعال
الفتنــة الطائفيــة بــن أبنــاء األمــة ،وضــرب بعضهــم ببعــض.
شــخصياًّ مل تتــح يل الفرصــة ســابقاً ألزور األحســاء ،لكــن بعــض أصدقائــي يعيشــون فيهــا،
وقــد عكس ـوا يل مجــاالً إنســانيا ،ال يكــون إال يف جمتمعــات خمتلطــة ومتنوعــة كمجتمــع األحســاء،
ويصفهــا بعــض األصدقــاء ومنهــم أحــد أبــرز مــن تعجبــي قراءاهتــم وحتليالهتــم علــى صفحــات الفيســبوك
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كالصديــق «علــي عريشــي» بقولــه« :ملــاذا األحســاء»؟
األحســاء ال تشــبه سـواها من املدن الســعودية يف أمنوذج التعايش والتآخي بني الســنة والشــيعة،
ثقافتهــا االجتماعيــة املتســاحمة ظلــت حكـراً عليهــا ،ومل تســتغل كظاهــرة ميكــن تعميمهــا ،يــرى بعــض
املتعصبــن الشــيعة أن «احلســاوية» جبنــاء ألن مواقفهــم جتــاه قضــااي أبنــاء الطائفــة أقــل حــدة مــن
س ـواهم ،وجيــد بعــض املتعصبــن الســنة يف األحســاء جمتمع ـاً ســهل االخ ـراق ..ال يبــدو اختيــار
األحســاء لتنفيــذ اجلرميــة عم ـاً عش ـوائيا!
وأايًّ كان الفاعــل فاملســتهدف احلقيقــي هــو التعايــش والتســامح والطيبــة ممثل ـةً يف األمنــوذج
«األحســائي» ،وابلنظــر لألوضــاع اإلقليميــة تبــدو جرميــة األحســاء نقطــة يف منتصــف الســطر تنتظــر
ُج ـاً أكثــر حــد ًة ودمويــة أتيت بعدهــا.
لقــد ظهــر أن التماســك الداخلــي سياســياًّ واجتماعي ـاًّ أقــوى بكثــر ممــا يظــن أولئــك القتلــة،
ويضــرب حســاابهتم يف مقتــل ،وتؤكــد خس ـراهنم وفضيحتهــم العريضــة أمــام جمتمــع مل يعــد ممكن ـاً
االســتيالء عليه وخطفه بســهولة ،ومل يعد ممكناً جتاهل تنامي مســتوى وعيه بضرورة متاســكه للحفاظ
علــى مقدراتــه ،هــذا اجملتمــع الــذي يــرى البعــض إمكانيــة اخرتاقــه مــن هــذا البــاب العتيــق ،ابت يــدرك
قيمــة احـرام اآلخــر وضــرورة تقديــر حقوقــه ،وأمهيــة أن يقــف متعاضــداً يف وجــه التآمــر ،وابت علــى
يقني اتم من أن طاعة هللا ال تكون من خالل فوهة بندقية ،وال ميكن أن أتيت على ظهر رصاصات
وغــدة وطائشــة..
أتملـوا معــي هــذه الكلمــات الــي أطلقهــا الشــاب األنيــق «نـزار قــب» علــى صفحتــه مبشـراً بعقليــة
جيلــه قائ ـاً« :هرمنــا مــن أجــل هــذه اللحظــة ..هــذا االســتنكار اجلمعــي مــن قبــل غالبيــة الشــباب
الســعودي واملؤسســة الدينية ملا حدث يف األحســاء ،يبشــر أبننا نتجه حنو اجملتمع التعددي الصحيح
وابلتــايل تالشــى اخلطــاب املذهــي التقســيمي ،الــذي ربــض علــى صــدر جمتمعنــا ســنني طويلــة ،أو
هكــذا أظــن».
أشــعر بكثــر مــن التفــاؤل وأان أق ـرأ املزيــد مــن مثــل هــذا الوعــي بــن شــرحية الشــباب خاصــة،
وهــم أمــل كل أمــة ومســتقبلها ،والدعامــة األساســية ملــا سيتشــكل غــداً فارضـاً موضوعاتــه وطريقتــه يف
العيــش والتعايــش ،ليفــوت علــى طيــور الظــام ســعيهم للســيطرة علــى اجملتمــع وتفجــر وضعــه الراهــن
بشــى الوســائل ،ويفضــح خبثهــم وكراهيتهــم للحيــاة أبشــكاهلا كافــة.
هنــا حقـاً ميكنــك أن جتــد مــا يواســيك فيمــا حــدث ،ويعزيــك فيمــن استشــهدوا برصاصــات الغــدر
والرجعيــة ،فلريمحهــم هللا شــهداء مــن أجــل وطنهــم وجمتمعهــم.
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نجح الوطن وسقطت الفتنة
طارق إبراهيم:
الع ـزاء لــذوي الشــهداء يف العمليــة اإلرهابيــة يف األحســاء والرمحــة علــى القتلــى .فرغــم األســى
واحلــزن الــذي جثــا علــى صــدر أهــل األحســاء إال أن حالــة الغضــب والرفــض ملــا جــرى جتــاوزت حمافظــة
األحســاء وعمــت كل حمافظــات الوطــن ،وكانــت ردة فعــل هيئــة كبــار العلمــاء ،واملواطنــن بــكل
أطيافهــم ســنة وشــيعة مثقفــن وعـوام مبثابــة إعــان صــارخ عــن إفشــال املخطــط الــذي هــدف منفــذو
جرميــة القتــل إىل حتقيقــه ،عــر إحــداث فتنــة طائقيــة ،ليختلــط احلابــل ابلنابــل ولتكــون ســاحة بــادان
مشــاهبة ملــا حيــدث يف الكثــر مــن الــدول اجملــاورة الــي جنــح األعــداء يف إشــعال الطائفيــة البغيضــة فيهــا
حيــث القتــل املتبــادل ،وفوضــى عارمــة ابت مــن الصعــب الســيطرة عليهــا.
بــل أقــول إنــه كث ـرا مــا مسعنــا بعــد «اخلريــف العــريب» وتداعياتــه مــن يهــددان مبواجهــة قادمــة ال
مفــر منهــا بــن أبنــاء الوطــن ســنة وشــيعة اســتنادا إىل مــا حييــط بنــا ومــا حيــدث ابلقــرب مــن حــدودان
ومــا تصنعــه وســائل إعــام أعدائنــا ،لكــن حادثــة األحســاء علــى بغضهــا ودانءهتــا وتوقيتهــا حققــت مــا
مل يكــن يف حســبان منفــذي العمليــة ومــن يقفــون وراءهــا ومــن خططـوا هلــا ،حيــث وحــدت املواقــف
وعــززت الوحــدة الوطنيــة وأزالــت الكثــر مــن االحتقــان ،كانــت ردود فعــل الشــارع الســعودي بــكل
أطيافــه رائعــة ،وكان موقــف علمــاء اململكــة ســنة وشــيعة واضحــا وســليما وقاطعــا ،فالــكل أدان هــذا
العمــل اإلجرامــي البغيــض ،والــكل اتفــق علــى أن اهلــدف مــن العمليــة واضــح ومكشــوف ،والــكل
أعلــن أن وحــدة الوطــن وأمنــه ال جــدال فيهمــا ،وأن مثــل هــذه التصرفــات لــن تزيــدان إال وحــدة
وتضامنــا وتكاتفــا.
ســعدت جــدا وأان أطالــع عــر القن ـوات التلفزيونيــة والصحــف احملليــة أبنــاء الوطــن بــكل أطيافــه
ومواقعــه اجلغرافيــة وأعمــاره وأجناســه وهــم يؤكــدون رفضهــم لــكل هــذه األعمــال بغــض النظــر عمــن
تســتهدف ،وأعجبــت أكثــر بوعــي املواطنــن أبهــداف هــذه العمليــة ومــن يقــف وراءهــا ،ويف ظــي هــذه
أكــر ضربــة ألعــداء الديــن والوطــن.
بقــي أن أقــول إنــه ســبق يل أن طالبــت الدولــة بســن قوانــن جتــرم وحتاكــم كل فعــل أو قــول يــؤدي
إىل العبــث ابلوحــدة الوطنيــة ،وأجدهــا اآلن فرصــة لتك ـرار الطلــب خاصــة يف هــذا الوقــت العصيــب
الــذي متــر بــه األمــة العربيــة والــذي حتمــا تطالنــا بشــكل أو آخــر تداعياتــه.
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حرب أم إرهاب ..أنتم والشامعة؟!
طارق احلريب:
رحــم هللا شــهداءان االبـرار ،شــهداء الواجــب واحلــق ،يف الدالــوة  -االحســاء  -بــدأ فصــل جديــد
مــن الوعــي والتيقــظ علــى قــرع طبــول احلــرب الــي اعتدانهــا واعتــدان التصــدي هلــا ،احلــرب وليــس
االرهــاب مــا حنــن بصــدده ،هــي خمططــات خارجيــة مت وضعهــا بعنايــة فائقــة بصيغــة احلــرب املعلنــة،
ال ميكــن أببســط ادوات التحليــل ان ننظــر اىل مــا حصــل انــه طــارئ عابــر فــردي التغذيــة والتوجيــه
وإن كان فــردي التنفيــذ ،ابــداً هــذه هــي الســخافة التحليليــة ان اعتــران انــه جمــرد عمــل فــردي ســببه
بضــع قنـوات فضائيــة منحرفــة او بعــض شــيوخ حتدثـوا ابخلــاص امــام العامــة ،هــذه املــررات ليســت اال
مشاعــات نريــد ان نعلــق عليهــا إخفاقنــا يف حتمــل املســؤولية.
االمر ليس جمرد حادث فردي بل برانمج مت وضعه ،هنالك من يعمل وخيطط من اجل القضاء
علينــا ،ولســت بصــدد التفنــن يف اللعــب أبوراق نظريــة املؤامــرة ،وحديثــي اليــوم ليــس عــن اجلهــات الــي
تريــد إدخالنــا يف دوامــة صراعــات وموجــات عــدم اســتقرار ،ويبقــى ،أاي كانــت اجلهــات ،ســاحنا بعــد
توفيــق هللا ورعايتــه هــو مــا منلكــه مــن وعــي ومــا نعمــل مــن اجلــه مــن تقويــة وحدتنــا وحلمتنــا الداخليــة
دون البحــث عــن مشاعــات نعلــق عليهــا اخطــاءان ونــرر مــن خالهلــا تقاعســنا وكســلنا وصمتنــا.
أليســت هــذه عبــارات ويل أمـران خــادم احلرمــن الشـريفني  -حفظــه هللا  -حــن استشــرف هــذه
احلــرب الــي حتــاك ابســم الوطــن واملواطــن؟
الدولة ال حتتاج اىل من يقوم ابلعمل نيابة عنها لكنها حتتاج اىل جمتمع واع يستشرف املستقبل
ويســاهم إبجيابيــة يف صنــع احلــدث والتصــدي لــه حــن يكــون خطـرا قبــل وقوعــه ،كثــرة هــي املقــاالت
والتحليــات والتغريــدات الــي تناولــت احلــدث ،لكــي أســال ايــن كنــا قبــل وقــوع اجلرميــة؟ مــاذا ســامهنا
يف التصــدي هلــا قبــل حدوثهــا؟ مــاذا كانــت مشــاركتنا يف التوعيــة وشــد حلمــة الصــف الداخلــي؟ مجيــل
ان توقظنــا طبــول احلــرب حــن تقــرع لكــن كــم هــي بشــعة تلــك الصحــوة الــي ال أتيت اال مبنظــر الــدم
والطفلــة نــورة تبحــث يف عيــي األمــر حممــد بــن انيــف عــن ابيهــا ،وحممــد بــن انيــف يقبــل يــد ابــن
الشــهيد ويف عينيــه دمــوع مــن حــزن وحتــد.
كــم هــي املبــادرات واحلمــات الــي أطلقــت كحملــة وطننــا امانــة الــي عملنــا صبحــا ومســاء
وحنــن نصــرخ أبعلــى الصــوت أن هلم ـوا اليهــا ،كــم طرقنــا ابواهبــم ليســامهوا وميــدوا يــد الوطنيــة ،وكــم
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هتنــا وضعنــا بــن موعــد مؤجــل وجملــس ادارة غائــب ،وبــن صــد ورد وابتســامات صفـراء يف القلــوب،
كأهنــا اصبحــت موضــة ولعبــة القــط والفــار ،وحــن تســفك الدمــاء بغــر حــق هنــرول اىل الشــماعات
ننفــض الغبــار عنهــا ونبــدأ ابلتعليــق عليهــا كســلنا وصمتنــا ..ســألتكم اليســت هــذه حتذي ـرات قائــدان
لعلمــاء االمــة؟!
ال يوجد طائفية يف وطننا وكل من يقول ان هنالك طائفية نقول له عد اىل كســلك وصمتك،
لــو اننــا هنتــم او نبــادر ونســاهم اكثــر يف التوعيــة ونشــر الــروح الوطنيــة وتنميــة االنتمــاء وعملنــا علــى
تقــدمي املطعــوم الوطــي املناســب ملــا غســلت عقــول جمرمــي الدالــوة ومــن يســر اســفا علــى خطاهــم.
اقــول لكــم ابســم الوطــن بــكل ذرة مــن ترابــه ،هــذا وطننــا الــذي ســكننا قبــل ان نســكنه ،هــذا
املركــب الــذي يســر بنــا كلنــا فإمــا نصــل معــا وامــا نغــرق مجيعنــا ،القنبلــة حــن تســقط ال ختتــار بــن
الــرؤوس ،ولنعلــم ان الشــماعة احلقيقيــة الــي جيــب ان نعلــق عليهــا االخطــاء هــي يف داخلنــا وامسهــا
كســل وصمــت.

نعم ..سعوديون بال أقواس
طارق احلميد:
وقــف شــجعان الســعودية الشــيعة ،نســاء ورجــاال ،وقفــة اترخييــة بوجــه اإلرهــاب ،دون «ولكــن»
أو «إمنــا» ،حيــث أصــدروا بيــاان حــول جرميــة األحســاء اإلرهابيــة ،مؤكديــن فيــه علــى أمهيــة اللحمــة
الوطنيــة حتــت شــعار دولــة التوحيــد الســعودية.
ففــي بيــان انفــردت بــه صحيفتنــا عــر الزميــل حممــد جزائــري ،نشــر جمموعــة مــن املثقفــن
واالقتصاديــن الســعوديني الشــيعة بيــاان حتــت عنـوان «ســعوديون بــا أقـواس» قالـوا فيــه إهنــم مــع وحــدة
الوطــن مدينــن االعتــداء اإلرهــايب ،معتربيــن مــا حــدث بقريــة الدالــوة «اعتــداء ســافرا علــى ســيادة
اململكــة العربيــة الســعودية ،وحماولــة نك ـراء للعبــث واالســتهتار أبمنهــا ،وبنســيجها الوطــي ،وهتديــدا
نوعيــا للســلم األهلــي» ،ومؤكديــن علــى أنــه «لشــهداء الوطــن الرمحــة ،ولذويهــم عــون مــن هللا علــى
الصــر والســلوان» ،مــع التشــديد علــى أن «األمــن الوطــي ،والســلم األهلــي ،والعيــش املشــرك ،أمــور
غــر قابلــة للمســاومة والتنظــر» ،معلنــن أنــه «رغــم فداحــة املصــاب ،ورغــم عمــق اجلــرح الــذي تســببت
بــه هــذه اجلرميــة ،فإهنــا قــد رمســت خطــا فاصــا بــن مــا قبلهــا ومــا بعدهــا ،فقــد ســبق لإلرهــاب أن
وجــه هتديــدات إىل اململكــة يف مقامــرة علــى التنــوع الــذي بوجــوده جنــح مشــروع التوحيــد التأسيســي،
واتضــح بعــد اجلرميــة أن هــذا التنــوع ال يشــكل ورقــة راحبــة يف يــد املقامــر ،بــل إن التنــوع عامــل قــوة
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للبــاد وأهلهــا».
وأضافوا يف بياهنم الوطين أن كل احلقائق اليت أابهنا هذا االعتداء اإلرهايب تدفع «ملناشدة مجيع
الشــركاء يف هــذا الوطــن ،وخصوصــا علمــاء الديــن والدعــاة واحملتســبني ألن يؤكــدوا والءهــم الوطــي
أبن ميارس ـوا مســؤوليتهم يف أن ال جيلب ـوا مناظراهتــم وجداالهتــم املنافحــة عــن اجتهاداهتــم وقناعاهتــم
إىل الســاحة اإلعالميــة بــكل املتــاح فيهــا مــن وســائل تقليديــة وجديــدة ،وليبقـوا مثــل هــذه املناظـرات
واجملــادالت ضمــن دوائرهــا املختصــة لكــي حيمـوا معطــى الدولــة اجلوهــري الــذي هــو «األمــن واألمــان»،
وهــذا ليــس مــن ابب مصــادرة الـرأي ،ولكــن مــن ابب صيانــة الشـراكة الوطنيــة».
وهــذا البيــان التارخيــي ،والــذي مــا قبلــه شــيء ،ومــا بعــده شــيء آخــر ،هــو مبثابــة الــدرس لــكل مــن
يعلــي قيمــة الوطنيــة ،والش ـراكة ابلوطــن ،وهــذا هــو هنــج الســعودية منــذ أتسيســها علــى يــد املؤســس
الراحــل امللــك عبــد العزيــز رمحــه هللا ،حيــث قامــت علــى املواطنــة ،وإعــاء احلــق ،واســتتباب األمــن،
وليــس إاثرة النعـرات ،والطائفيــة .ومثلمــا كتبــت األســبوع املاضــي هنــا مطالبــا بضــرورة ظهــور األصـوات
الشــيعية املعتدلــة وإبرازهــا مــن قبــل اإلعــام ،فإنــه مــن احلــق واإلنصــاف اإلشــادة هبــذا البيــان الســعودي
الشــيعي املعتــدل الــذي يقــدم قـراءة وطنيــة «بــا أقـواس».
واحلقيقــة أن هــذا الوعــي الوطــي هــو الكفيــل إبفشــال كل جهــود التطــرف ،واخلـراب ،والسـؤال
اآلن هــو :مــى يكــون هنــاك بيــان عراقــي شــيعي «بــا أقـواس» ملــا حيــدث ابلعـراق؟ وبيــان لبنــاين شــيعي
«بــا أقـواس» ملــا حيــدث بلبنــان؟ وبيــان ســوري «بــا أقـواس» ملــا حيــدث بســوراي؟ ولــذا نقــول :نعــم
ســعوديون و«بــا أقـواس» ،وشــكرا لــكل املعتدلــن «بــا أقـواس».

رسالة والء ووفاء من رحم محنة األحساء
عادل أمحد الصاحل:
يف احملــن والشــدائد تظهــر معــادن الرجــال ،وتتجلــى عراقــة وقيــم الشــعوب ،ورغــم قســوة احملنــة الــي
مــرت هبــا األحســاء واململكــة بعــد اجلرميــة اإلرهابيــة يف «الدالــوة» ،أظهــر األحســائيون مــدى نبلهــم
وإخالصهــم لوطنهــم وقيادهتــم ،وبعثـوا برســالة واضحــة لزابنيــة اإلرهــاب وخـوارج هــذا العصــر ،أبن مــا
يربطنــا أقــوى بكثــر مــن أن يتأثــر برصــاص الغــدر.
مــن رحــم حمنــة «الدالــوة» تولــدت لوحــة رائعــة للوحــدة بــن أبنــاء الوطــن الواحــد .وجتلــت يف أكمــل
صورهــا خــال جنــازة ضحــااي الدالــوة يــوم اجلمعــة املاضــي ،حيــث انطلقــت بشــكل عفــوي مــن حناجــر
عشـرات اآلالف الذيــن قدمـوا مــن كافــة أحنــاء اململكــة للمشــاركة يف مصــاب الوطــن وتشــييع جثامــن
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ضحــااي الدالــوة هتافــات تعــر عمــا يربطهــم« ..إخـوان ســنة وشــيعة ...هــذا الوطــن مــا نبيعــه»« ،معـاً
مع ـاً ضــد اإلرهــاب ..شــيعة وســنة كلنــا أحبــاب» ..يف الوقــت الــذي ارتفعــت فيــه صــور ضحــااي
الدالــوة الذيــن لفــت نعوشــهم ابلعلــم الســعودي ،جنبــا إىل جنــب مــع صــور شــهيدي الواجــب مــن
رجــال األمــن العريــف مظلــي تركــي رشــيد الرشــيد ،والنقيــب حممــد العنــزي ،اللذيــن استشــهدا يف مدينــة
بريــدة ،خــال مواجهــة اخلليــة اإلرهابيــة الــي نفــذت العــدوان علــى قريــة الدالــوة.
الصــورة والرســالة الــي بعثتهــا جنــازة الدالــوة كانــت أبلــغ رد علــى حفنــة اإلرهابيــن األشـرار الذيــن
خاب ســعيهم أكثر من مرة ،األوىل عندما طاردهم رجال أمننا األبطال وتســاقطوا يف أيديهم واحدا
تلــو اآلخــر يف ســاعات معــدودة بعــد اجلرميــة ،وخــاب ســعيهم أكثــر وأكثــر عندمــا فشــل رجاؤهــم
ومبتغاهــم يف إحــداث الوقيعــة ونشــر الفتنــة بــن أفـراد ابجملتمــع ،وإذ مــا حــدث علــى عكــس مــا خططـوا
لــه متامــا ،ليظهــر التعاضــد والتعــاون والتالحــم والرتاحــم بــن أفـراد اجملتمــع مبختلــف مذاهبهــم وتوجهاهتــم
يف أجــل صــوره ،تالحــم بــن القيــادة والشــعب ،تراحــم بــن أبنــاء خمتلــف املناطــق.
وأثبــت أهــل األحســاء أن رابط املواطنــة واإلخــوة الــذي يربطهــم ،والطيبــة الــي تظللهــم ،وحبهــم
ووالءهــم للقيــادة ،أقــوى بكثــر مــن أن يفــت يف عضــده أي جرميــة إرهابيــة مهمــا بلغــت خســتها
وبشــاعتها .ورمسـوا جنبــا إىل جنــب مــع خمتلــف أبنــاء الوطــن خــال جنــازة ضحــااي الدالــوة لوحــة حــب
ووالء ووفــاء.
وعلــى قــدر بشــاعة جرميــة قريــة «الدالــوة» ابألحســاء وخســة مرتكبيهــا ،كانــت حكمــة القيــادة
وببسالة وشجاعة رجال األمن ،وسرعة جتاوب وتعاضد العلماء وعلماء الدين ،الكتاب واملفكرين،
الرجــال والنســاء ،أهــايل اململكــة واألحســاء ،خــاب أمــل اجملرمــن وحمرضيهــم ،وقــدم اجلميــع صــورة
رائعــة يف الوحــدة والتكاتــف والتالحــم.
وجنبــا إىل جنــب مــع بســالة رجــال األمــن وســرعة حتركهــم ،كان للرســالة الــي محلهــا صاحــب
الســمو امللكــي األمــر حممــد بــن انيــف بــن عبدالعزيــز وزيــر الداخليــة عندمــا نقــل تعــازي ومواســاة
خــادم احلرمــن الش ـريفني امللــك عبــدهللا بــن عبدالعزيــز ،ومســو ويل عهــده األمــن صاحــب الســمو
امللكــي األمــر ســلمان بــن عبدالعزيــز وزيــر الدفــاع ،ومســو ويل ويل عهــده صاحــب الســمو امللكــي
األمــر مقــرن بــن عبدالعزيــز ،ألســر ضحــااي االعتــداء الغــادر يف قريــة الدالــوة أبلــغ األثــر يف التخفيــف
عــن ذوي الضحــااي ،وال ســيما يف ظــل حــرص صاحــب الســمو امللكــي األمــر ســعود بــن انيــف بــن
عبدالعزيــز أمــر املنطقــة الشــرقية علــى نقــل تعــازي القيــادة أيضــا لــذوي الضحــااي ،مؤكــدا أن مــا حــدث
يف قريــة الدالــوة ي ـؤمل اجلميــع ،وأن القيــادة وعلــى رأســها خــادم احلرمــن الش ـريفني ومســو ويل العهــد
ومســو ويل ويل العهــد أشــد أمل ـاً ،ألن كل فــرد مــن أف ـراد هــذه البــاد هــو ابــن هلــا ،والضحــااي أبنــاؤان
وإخواننــا ..فشــكرا قيادتنــا احلكيمــة ..شــكرا ملقــام خــادم احلرمــن الشـريفني ومســو ويل عهــده ومســو ويل
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ويل عهــده  -حيفظهــم هللا مجيعـاً  -علــى جهودهــم العظيمــة وحرصهــم علــى توفــر األمــن واألمــان..
وشــكرا رجــال أمننــا البواســل ..وشــكرا أهــل الدالــوة واألحســاء ..وتغمــد هللا الضحــااي بواســع رمحتــه
وأهلــم ذويهــم الصــر والســلوان.

نور الشهداء
د.عادل حسن احلسني:
بسم هللا الرمحن الرحيم ،واحلمد هلل رب العاملني ،وسالم على عباده الذين اصطفى.
مــن شــهد املهرجــان الكبــر الــذي شــهدته قريــة الدالــوة يف تشــييع شــهدائنا األب ـرار الذيــن ســقطوا
شــهداء يف احلــادث اإلرهــايب الشــيطاين الــذي مت علــى أيــدي فئــة ضالــة ليلــة العاشــر مــن حمــرم احلـرام،
ليلة إحياء ذكرى استشهاد أيب عبد هللا احلسني عليه السالم ،سبط رسول هللا حممد صلى هللا عليه
وآلــه .تلــك الفئــة الــي ال ميــت فكرهــا إىل اإلســام األصيــل أبي صلــة .وال ميــت إىل القيــم اإلنســانية
ال مــن قريــب وال مــن بعيــد.
ظــن الذيــن خطط ـوا هلــذه الفاجعــة األليمــة أهنــم هبــذا العمــل اإلرهــايب ســوف يوقفــون إحيــاء
الشــعائر احلســينية .وظنـوا بفعلهــم هــذا أهنــم ســوف يرهبــون شــيعة أهــل البيــت عليهــم الســام ،وابلتــايل
ســوف يتوقفــون عــن إحيائهــا .كمــا أن هــؤالء اجملرمــن يهدفــون مــن وراء هــذه اجلرميــة إىل غــرس الفتنــة
الطائفيــة يف جمتمعنــا الـوادع املتآلــف جبميــع أطيافــه.
لقــد أخطــأ املخططــون واملنفــذون يف تقديراهتــم الشــيطانية .قــال تعــاىل﴿ :يريــدون أن يطفئـوا نــور
هللا أبفواههــم وأيىب هللا إال أن يتــم نــوره﴾.
مــا شــاهدانه يف اليــوم الثالــث عشــر مــن حمــرم احلـرام مــن ســنة  1436هجريــة يف قريــة الدالــوة -
قريــة الشــهداء  -ابألحســاء احلبيبــة مــن تشــييع مهيــب حضــره مئــات اآلالف مــن املواطنــن األحـرار،
أتـوا مــن عــدة مناطــق مــن وطننــا احلبيــب ،ليلبـوا نــداء اإلمــام احلســن عليــه الســام« :أمــا مــن انصــر
ينص ـران؟» .هرعــت هــذه اجلمــوع لتقــول :لبيــك داعــي هللا ،لبيــك اي رســول هللا ،لبيــك اي حســن،
لبيــك اي شــهيد .أتــت لتقــول بصــوت واحــد :ال لإلرهــاب ،ال للفكــر التكفــري ،ال للفتنــة.
أســأل هللا ســبحانه وتعــاىل أن يتغمــد الشــهداء بواســع رمحتــه وجيعلهــم يف أعلــى عليــن مــع حممــد
وأهــل بيتــه الطيبــن الطاهريــن .وأن ميســح علــى قلــوب ذويهــم ابلصــر والســلوان .وأن جيعــل وطننــا آمنــا
مطمئنــا ويبعــد عنــا عبــث العابثــن وكيــد الكائديــن .إنــه مسيــع الدعــاء قريــب جميــب.
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بلد التعايش
عباس املعيوف:
الــكل جيمــع علــى النمــوذج األمثــل يف الســلم األهلــي يف مدينــة األحســاء شــرق اململكــة العربيــة
الســعودية ،مــا جــرى يف قريــة الدالــوة هــو خــروج علــى النســق املعتــاد ،لقــد عاشــت املذاهــب اإلســامية
علــى مــر العصــور حالــة مــن التعايــش وتقبــل اآلخــر .وابلتــايل نعــي متامـاً خطــورة هــذا العمــل االجرامــي
الــذي قامــت بــه فئــة ضالــة ال متــس لالســام بشــيء وال تعــرف بلــون ومذهــب وفكــر وال متثــل إخواننــا
الســنة ال مــن قريــب وال مــن بعيــد .تبقــى األحســاء عصيــة علــى أولئــك املخربــن وحنــن كمثقفــن
ورجــال ديــن ووجهــاء ورجــال أعمــال نقــف مــع الدولــة يف دحــر اإلرهــاب أاي كان مصــدره ومنفــذه.
ومــن يق ـرأ املشــهد يف األحســاء يــدرك حــرص دولتنــا الرشــيدة اململكــة العربيــة الســعودية ويف عهــد
خــادم احلرمــن الشـريفني امللــك عبــدهللا بــن عبدالعزيــز حفظــه هللا علــى اســتتاب األمــن وبســطه علــى
الــكل ويــرى حالــة االســتقرار والســلم األهلــي منوذجـاً راقيـاً حيتــذى بــه ،إذن مــن قــام هبــذا العمــل املشــن
اإلرهــايب كمــا قلنــا ال ميثــل الطائفــة الســنية الكرميــة وهــو بعيــد عــن خــط االعتــدال ..الشــيعة والســنة يف
األحســاء إخوة متكاتفون يف السـراء والضراء وهي كانت وما زالت هكذا ،ولن نســمح كأحســائيني
أن يشــق هــذا الصــف املتالحــم علــى مــدى ســنوات بعيــدة ويعبــث أبمنهــا وأهلهــا.
مــا حيــدث للســنة يتــأمل مــن أجلــه الشــيعة ومــا حيــدث للشــيعة يتــأمل مــن أجلــه الســنة .وابلرغــم مــن
احملاوالت الفاشــلة عرب القنوات الفضائية البغيضة والكتب احملرضة نبقى أشــد متاســكا ضد اإلرهاب
والعبــث ..واجلميــع شــاهد يف مواقــع التواصــل االجتماعــي إخواننــا الســنة كيــف وقفـوا ضــد هــذا النســق
غــر املعتــاد يف أحســائنا احلبيبــة .ومــا يدخــل يف الفـؤاد الســرور والفــرح الــرد احلــازم مــن قيادتنــا الرشــيدة
ومــن هيئــة كبــار العلمــاء يف توجيــه االدانــة هلــذا العمــل اجلبــان ..رحــم هللا شــهداء االحســاء وتبقــى
االحســاء النمــوذج األمثــل للســلم األهلــى كمــا قلنــا ســابقا..

مواجهة التطرف ال ترتك للمرتددين

عبد الرمحن الراشد:
يف ســت مــدن ســعودية طــاردت قـوات األمــن خــااي إرهابيــة مرتبطــة جبرميــة اهلجــوم علــى حســينية

233

يف قريــة ابألحســاء الــي تــويف فيهــا ســبعة مواطنــن .يف املطــاردة ســقط رجــا أمــن ،أحدمهــا ســبق أن
أصيــب يف مواجهــات مــع إرهابيــي «القاعــدة» يف نفــس املنطقــة ،القصيــم ،عــام !2005
كيــف يعيــد التاريــخ نفســه؛ التطــرف الفكــري ينجــب اإلرهــاب ،واملدنيــون العــزل يســقطون مــن
جديــد قتلــى ،والبــاد تصبــح يف قلــق مــن عــودة اإلرهــاب ،ومــن جنــا مــن رجــال األمــن يف احلــرب
املاضيــة يقــدر ألحدهــم أن ميــوت يف احلــرب الالحقــة.
اإلرهابيون ال يولدون إرهابيني ،إهنم ضحااي مدارس التطرف مبعناها الواسع ،أي الثقافة احمللية،
والعجــز عــن املواجهــة ،وخلــل يف األنظمــة ،وضعــف يف القضــاء .فعــدد مــن القتلــة كان ـوا موقوفــن
وأطلــق سـراحهم ألن هنــاك مــن تــرم مــن احتجــاز املتهمــن ،رغــم اخنراطهــم يف جمتمــع التطــرف.
تزايــد الفكــر املتطــرف ،ألن احلبــل تــرك علــى الغــارب ،فكــرت دائــرة املؤمنــن بــه ،حــى صــار
خييــل أننــا نعيــش وســط تنظيــم داعــش وقــد عشــش يف كل مــكان ،واســتلب فكــر أقليــة كبــرة ،وأصــاب
اخلــوف األغلبيــة ،وصــارت ختشــى مواجهتــه ،صــارت ختــاف علــى نفســها وأبنائهــا ومســتقبلها ،ومــن
احلي الذي تعيش فيه .إهنا حالة تذكرين مبسلسل «ووكينغ ديد»،WALKING DEAD ،
عندمــا جتــد القلــة الناجيــة الســجن خــر مــكان حتتمــي فيــه مــن الوحــوش اآلدميــة .الوحــوش اآلدميــة
تــزداد عــددا وعمــا ووحشــية ،وتبقــى مواجهتهــا مســؤولية الدولــة .مــا مصــر الشــباب الذيــن يرتكــون
عرضــة للتطــرف فكـرا ،وأبي منطــق يعتقلــون ومــا هــم أنفســهم إال ضحــااي للثقافــة املتاحــة واملباحــة؟
هــل نعــي حجــم املشــكلة ،وأهنــا ليســت مســألة أمنيــة فقــط؛ إذ كل مــرة تنبــت خــااي إرهابيــة نطلــق
عليهــم ق ـوات األمــن تالحقهــم؟ هــؤالء خطــر علــى اجملتمــع ،واألجيــال الناشــئة ،كلمــا لوحــق جيــل
منحــرف منهــم ،ولــد جيــل منحــرف آخــر أكــر مــن ســابقه .هــؤالء خطــر علــى اجملتمــع الــدويل
الــذي ابت يشــتكي عالنيــة منــه ،وأصبــح ال يكتفــي مبضايقــة املواطــن الســعودي يف مطــارات العــامل
وجامعاتــه ،بــل يلمـزان متحــداث عــن اخللــل الــذي يهــدد العــامل بســبب ثقافتنــا ،وفشــل املواجهــة الرمسيــة
يف كبحــه والتخلــص مــن هــذا املــرض الــذي أرعــب العــامل منــذ التســعينات .جيــب أن نــدرك أن علينــا
مســؤولية دوليــة ،وسيســتغلها خصومنــا حملاســبتنا ،ولــن يكتفــي العــامل بتحاشــينا كمــا يفعــل اليــوم مــع
اجملتمعــات املوبــوءة إبيبــوال ومثلهــا .هــؤالء مصــدر خطــر داخلــي وخارجــي .وهــا هــي دول معاديــة جتــد
يف أبنائنــا ،تنظيماهتــم وجرائمهــم ومنشــوراهتم وإعالمهــم ،وســيلة لتأليــب اجملتمــع الــدويل علينــا ،وعزلنــا،
وهــدم كل مــا بنينــاه ،رغــم إرادتنــا ،ولــن يفلــح ســجلنا يف حماربــة اإلرهــاب يف الدفــاع عنــا .فهــل هنــاك
مــن يعــي حجــم اخلطــر ،ويفعــل شــيئا ملنعــه ،وليــس ابالتــكال علــى رجــال األمــن وحدهــم يف مطــاردة
اإلرهابيــن بعــد أن يصبحـوا جمــرد قنابــل متشــي علــى األرض؟
لقــد مــر زمــن طويــل علــى املشــكلة ،وقــد أدركنــا حقيقتهــا منــذ النصــف الثــاين مــن التســعينات
يف التفج ـرات األوىل ،مث صدمتنــا هجمــات احلــادي عشــر مــن ســبتمرب  .2001وضربتنــا مباشــرة
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يف عقــر داران عــام  2003يف الـرايض ،وخضنــا حـراب قاســية مــع تنظيــم القاعــدة يف أحنــاء الســعودية
لنحــو ســت ســنوات .وظننــا أنــه قــد قضــي علــى كل اخلــااي ،ليعــود الفكــر ينتــج املزيــد منهــا ،وتطلــق
أوىل رصاصاهتــم يف األحســاء يف أول جرميــة مــن نوعهــا .واحلــق أن موقــف املفــي القــوي ،الصريــح،
هــو الــذي شــجع الكثرييــن للقــول إنــه جيــب عــدم الســكوت عنهــم ،فحيــاة ماليــن النــاس يف خطــر.
ال ينبغــي أن نكــون بــن احتمالــن؛ ضحيــة للخــداع الفكــري املتطــرف أو ضحيــة للمتطرفــن.
مســؤولية مواجهة التطرف جيب أال ترتك للمرتددين ،واخلائفني ،واملشــككني ،ألن هؤالء فشــلوا
يف ســنوات االمتحــان .مل يفعلـوا شــيئا تســتحق مبوجبــه عالمــة النجــاح طـوال عقــد منــذ إعــان احلــرب
علــى التطــرف .فاألم ـوال ال ت ـزال جتمــع ،واملنشــورات تــوزع ،والفكــر املتشــدد خييــم علــى الوســائل
اإلعالميــة املختلفــة ،واملــدارس واجلامعــات فيهــا مــن املتطرفــن مــن العــدد والصراحــة ،أســاتذة وتالميــذ،
مــا ال يــدع جمــاال للشــك حــول خطــر مســار األجيــال املقبلــة! حــى طالبنــا يف اخلــارج مل يدعوهــم يف
حاهلــم ينشــأون يف منــاخ خــارج أتثريهــم.
هــذا احلديــث القاســي عــن اململكــة ،ليــس خاصــا هبــا ،بــل ينطبــق علــى كل الــدول املماثلــة يف
اخلليــج ،ومصــر ،وابكســتان ،وإندونيســيا ،وجمتمعــات املهاجريــن يف الغــرب ،وكل اجملتمعــات الــي
تفشــى فيهــا فــروس إيبــوال التطــرف الديــي.

األحساء ..ال ُحب وثقافة الغناء
عبد الرمحن الناصر:
التجمــع الشــعيب والتالحــم بــن النــاس يف حمافظــة االحســاء بعــد األحــداث اإلرهابيــة الــي وقعــت
هنــاك ،وراح ضحيتهــا مواطنــون آمنــون ،هــذه احملافظــة البــارزة علــى اجلانــب الشــرقي مــن الســعودية
مازلنــا معهــم مســتنكرين العمــل اإلجرامــي مبينــن أن هــذه األعمــال االعمــال االجراميــة لــن تزيــد
املواطنــن إال حلمــة وتكاتفــا ومتاســكا للوقــوف يف وجــه كل مــن أراد املســاس أبمــن الوطــن واملواطــن.
منّــذ توحيــد اململكــة العربيــة الســعودية عرفــت األحســاء بشــعب يــزرع احملبــة واأللفــة يستشــعرون فيهــا
أمهيــة األمــن واالســتقرار بعيديــن عــن املســاومة مــن أجــل الفوضــى .األحســاء ابرزة يف اللحمــة الشــعبية
بشــكل يثــر الدهشــة والفخــر.
كانــت األحســاء متفوقــة يف ُكل شــيء طـوال العقــود الطويلــة وحــى علــى اجلانــب الثقــايف واألديب
والفــي ،يؤمنــون ان تالمحهــم مــع بعــض هــو الســبيل إىل رفعــة الوطــن ،لــذا نتــج عــن التواصــل الفكــري
بينهــم بــروز العديــد مــن االمســاء األدبيــة والثقافيــة وان كنــا نتحــدث عــن احلالــة الفنيــة يف االحســاء
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كمركــز مهــم يف اقدميــة هــذه الثقافــة وبــث روح احلماســة والتطويــر الفــي إىل وقتنــا احلاضــر.
كان الــرواد يف االغنيــة ينطلقــون مــن هــذه احملافظــة حيــث كان تلفزيــون أرامكــو وتلفزيــون البحريــن
ســباقني لنشــر اعماهلم الفنية قبل ان أتيت االســطواانت وتســجيلها يف االحســاء.
من اتريخ بداية االســطواانت ســجل احلبيصي عددا من االســطواانت لعدد من الفنانني يف جند
بينهــم بشــر شــنان ،الــذي تغــى يف األحســاء ابغنيــة «وســط املــرز شــافت العــن فتــان» وكــذا التواصــل
الفــي مــع ابــن االحســاء املطــرب الراحــل عيســى االحســائي الــذي عــزف مــع بشــر آلــة الكمــان يف
تلــك اجللســة ،وســجل ايضـاً لفهــد بــن ســعيد يف تلــك املرحلــة ،كذلــك الشــاعر حممــد اجلنــويب وعبــدهللا
اجلنــويب وايض ـاً الراحــل طاهــر االحســائي ومطلــق دخيــل وعايــد عبــدهللا ومحــدان بــن إبراهيــم الناصــر
مــن شــعراء االحســاء املعروفــن الذيــن تغــى هلــم عــدد مــن فنــاين اخلليــج يوســف فــوين والشــاعر العرفــج
والشــاعر امحــد ابراهيــم الغديــر والشــاعر عبدالوهــاب املتيعــب وغريهــم.
قبــل هــذا يستشــعر العبنــدي واحملســن واحلبيصــي أمهيــة بــروز الثقافــة الغنائيــة ،لــذا كانـوا مــن اوائــل
مــن افتتح ـوا حمــات بيــع االســطواانت الغنائيــة حيــث بــدأ العبنــدي بتســجيل الفنانــن احملليــن يف
األحســاء وحــى يف املــدن األخــرى وبطبــع اســطواانهتم ،منهــم الفنــان الراحــل عبداللطيــف احلمــدان
وعبــدهللا بوخــوه وامحــد البــاروه وطاهــر االحســائي وعيســى االحســائي يف تلــك احلقبــة .هــذا االندمــاج
الفــي يف تلــك احملافظــة اهلادئــة مــع غريهــم كــون ثــروة ثقافيــة فنيــة عميقــة وحلمــة اجتماعيــة رهيبــة ،أثرهــا
مــازال ابقيــا ليكــون حضــارة فنيــة يف حضــن التاريــخ ،هــذه طبيعتهــم يندجمــون مــع اجلميــع بعيديــن عــن
العصبيــة يف ٌكل شــيء ال يؤثــر فيهــم مــا ”ينغــص“ حياهتــم وحيــاة االخريــن .يعتقــدون ان البشـرية البــد
وحــب.
وان تعيــش يف ســام ُ
بــل ال ينظــرون إىل قنـوات الفتنــة الــي تُوهــم نفســها أبن هلــا أتثــر علــى ذلــك اخلليــط الفيسفســائي
اجلميل ،قد كذبت على نفســها تلك القنوات وعلى مشــاهديها ،ونســيت أن االحســاء مدينة ثقافة
وحلمــة وطنيــة وحــب أبــدي.

من األحساء إىل شقراء
عبد الرمحن اهلزاع:
ال تـزال الفتنــة حتــاول غــرس أنياهبــا يف جســد هــذه البــاد مهــددة أمنهــا واســتقرارها وحماولــة زرع
اخلــوف واهللــع بــن فئــات أبنائهــا .األســبوع املاضــي شــهد لــوانً جديــداً مــن حمــاوالت الفئــة الضالــة مــد
رقعــة اإلرهــاب وزرع فتيــل آخــر مــن فتائــل الفتنــة الطائفيــة حينمــا اختــار هــؤالء جمموعــة مــن أهــايل
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قريــة «الدالــوة» يف حمافظــة األحســاء وأطلقـوا النــار علــى عــدد مــن أبنائهــا فوقــع منهــم قتلــى وجرحــى.
اختيــار هــذه الفئــة بعينهــا إلطــاق النــار عليهــا كان وراءه هــدف واضــح وهــو إشــعال فتنــة طائفيــة
تتجــاوز يف حدودهــا واسـراتيجيتها أمــن الوطــن إىل زرع الكراهيــة وفتــح البــاب أمــام عمليــات رد فعــل
وانتقــام قــد يذهــب ضحيتــه مواطنــون مســاملون أو رجــال أمــن صامــدون ،ولكــن حبمــد هللا مت وأد الفتنــة
يف مهدهــا والقبــض علــى اجلنــاة يف وقــت قصــر علــى الرغــم مــن بعــد املســافات الــي وصــل إليهــا هــؤالء
اجلنــاة يف مناطــق أخــرى مــن اململكــة.
البلســم الشــايف كان يف التعامــل علــى املســتوى الرمســي مــع هــذه اجلرميــة والــذي متثــل يف قيــام
مســو وزيــر الداخليــة األمــر حممــد بــن انيــف برحلــة مكوكيــة زار خالهلــا قريــة «الدالــوة» وقــدم واجــب
العـزاء واملواســاة يف مجــع حضــره عــدد مــن الشــخصيات وأقـرابء الضحــااي .قـ ّدم مســوه التعزيــة واملواســاة،
وأكــد أن اجملرمــن ال بــد وأن يلق ـوا جزاءهــم ،وأن اململكــة ال تفــرق يف اهتمامهــا وواجباهتــا بــن فئــة
وأخــرى .إهنــا مســؤولية األمانــة والرعايــة .أقـرابء الضحــااي ومشــاخيهم ترمجـوا يف عبــارات صادقــة مــدى
شــكرهم وتقديرهــم للقيــادة علــى االهتمــام ،مقدريــن يف الوقــت نفســه أجهــزة األمــن علــى ســرعة حتركهــا
وشــجاعتها الــي متثلــت يف القبــض علــى اجلنــاة يف وقــت قياســي.
مــا حــدث يف «الدالــوة» امتــدت آاثره إىل القصيــم وشــقراء ومت متابعــة اجلنــاة الذيــن حاول ـوا
االندســاس يف جحورهــم ولكــن عيــون األمــن ورجالــه كانــت هلــم ابملرصــاد ومتــت املدامهــة والســيطرة
الكاملــة وســقط بعــض رجــال األمــن شــهداء وهــم مــن نــذر نفســه للدفــاع عــن الوطــن بــكل مــا ميلكــون.
هــؤالء الشــهداء مل تغفــل عنهــم القيــادة وكان هلــم نصيــب مــن جولــة مســو األمــر حممــد بــن انيــف
املكوكيــة حيــث قــدم مســوه التعــازي ألســر الشــهداء واحتضــن أبناءهــم يف لقطــات إنســانية تناقلتهــا
وســائل اإلعــام والتواصــل االجتماعــي ولقيــت كل االرتيــاح والفخــر والتأكيــد أبن هــذه سياســتنا الــي
ال تقبــل العــدوان وقتــل النفــس الربيئــة ،وتقــف مــع كل مــن دافــع عــن اململكــة وســاهم يف محايــة أرضهــا
وشــعبها.
حربنــا مــع اإلرهــاب ،كمــا قــال خــادم احلرمــن الش ـريفني حفظــه هللا ،ســتكون طويلــة ولكنهــا
قويــة وشرســة وتســعى إىل القيــام بــكل أنـواع الدحــر والتصــدي للفئــة الضالــة ،وعلينــا جمتمعــن أيضـاً
أن نغلــق كل منفــذ يف الفكــر والتصــرف الضــال الــذي ميكــن أن يــؤدي إىل أحــداث مأســاوية كمــا
حــدث يف حمافظــة األحســاء.
وطننا سنحميه ،وإن مل يكن فال نستحق العيش فيه.
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من وراء مجزرة أهلنا يف «الدالوة؟»
عبد الرمحن الوابلي:
اجملرمــون الذيــن نفــذوا جمــزرة «الدالــوة» ليسـوا إال أدوات قــذرة نفــذت بــدم ابرد ومتوحــش أجنــدة
مــن كان ـوا يشــيطنون الشــيعة وينــادون بعزهلــم عــن ابقــي اجملتمــع وحماصرهتــم والتشــكيك ابنتمائهــم
للوطــن
اجل ـواب علــى الس ـؤال ،مــن وراء جمــزرة أهلنــا يف الدالــوة؟ جيــب أن ال يكــون اإلرهابيــن فقــط،
وهــل هــم مــن داعــش؟ أم النصــرة؟ أم القاعــدة ،أم مــن أي توحــش إرهــايب آخــر مل «نتقــرف» بســماع
امســه بعــد .حيــث يــدرك ذلــك أي إنســان متواضــع الــذكاء واخلــرة؛ وعليــه فالبحــث فيــه ،مــن غــر
رجــال األمــن ،يعتــر عبثـاً ،أو هتـرابً مــن القبــض علــى الفاعــل اخلفــي؛ الــذي إمعــاانً يف التخفــي ،قــد
يتباكــى هــو نفســه علــى مــا حصــل ،ويلعــن مرتكــب اجلرميــة املباشــر؛ مــن ابب التقيــة أو اهلــروب مــن
املشــكلة لألمــام.
اجلواب على من وراء جمزرة أهلنا يف الدالوة؟ هو من ســوغ للقتلة الذين قاموا ابرتكاب جرمهم
املخــزي والبشــع والــا وطــي والــا إنســاين هــذا حبــق أهلنــا يف الدالــوة وبــدم وقــح ابرد ،وهــم يظنــون أهنــم
حيســنون صنعاً؟ اجملرمون الذين نفذوا اجملزرة ليسـوا إال أدوات قذرة نفذت بدم ابرد ومتوحش أجندة
مــن كان ـوا يشــيطنون الشــيعة وينــادون بعزهلــم عــن ابقــي اجملتمــع وحماصرهتــم ،والتشــكيك بوطنيتهــم
ونســبهم وانتمائهــم للوطــن وحــى التشــكيك إبنســانيتهم وصفــاء نيتهــم .وأحدهــم؛ وهــو إمــام وخطيــب
وصاحــب حلقــة درس دينيــة كبــرة جبامعــه؛ طالــب علنـاً وتصرحيـاً ،بتحويلهــم ابلقــوة للمذهــب الســي
أو طردهــم مــن البلــد!
ومــن اندوا بذلــك ،كالطائفــي األشــر أعــاه ،اندوا بــدون أي مواربــة ،وأبمسائهــم احلقيقيــة
ومناصبهــم الــي يتقلدوهنــا ،وبوضــع صورهــم كذلــك «شــاهر اي ظاهــر» .وأان ال أشــر هنــا خلفافيــش
الظــام ،بــل خلفافيــش النهــار ،ومنهــم دكاتــرة حياضــرون يف جامعــات مرموقــة ،وحمامــون ،يدعــون أهنــم
نشــطاء يف حقــوق اإلنســان وكتــاب ،منهــم أســاتذة دكاتــرة؛ انهيــك عــن وعــاظ الفتنــة وأئمــة املســاجد
واجلوامــع؛ الذيــن ال يراعــون ال حرمــة للوطــن وال لإلنســان بشــكل عــام.
إن القتلــة ،الذيــن يرتكبــون جرائمهــم ألســباب دينيــة أو مذهبيــة ،علــى طــول التاريــخ مــا هــم يف
األول واألخــر إال أدوات تنفيــذ ،متــت تعبئتهــم مــن قبــل منظريــن ،شــرعنوا هلــم فعــل القتــل واجلــزر
ابألب ـرايء؛ الذيــن ال انقــة هلــم يف أي أحــداث وال مجــل؛ ســوى كوهنــم ينتمــون دون خيارهــم لــذاك
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الديــن أو املذهــب .إن عقيــدة التقــرب إىل هللا ،بــدم املخالــف هــي عقيــدة خاطئــة ،ال خيتــص هبــا ديــن
معــن أو مذهــب معــن .والقتلــة ال حيــددون هــم مــن جيــب أن يقتلوهــم للتقــرب بدمهــم إىل هللا؛ وإمنــا
حيــدد هلــم ذلــك دهاقنــة املــوت واخلـراب .وذلــك بدايــة بتحديــد الضحيــة مث إقصائهــا وشــيطنتها ،ونــزع
مســة اإلنســانية عنهــا؛ حــى أييت القتلــة وينفــذون وحشــيتهم بــكل دم ابرد وراحــة ضمــر ،بتصفيتهــم
عــن الوجــود.
أحــد قــادة اخل ـوارج امليدانيــن يف العصــر األمــوي؛ دخــل هــو وقتلتــه قريــة مســلمة وجــزروا مجيــع
أهلهــا وحــى أطفاهلــم .وملــا ســأله أحــد قادتــه ،عــن ســبب جــزر األطفــال؟ رد عليــه ابآليــة الكرميــة «ال
يلــدوا إال فاجـراًكفــارا» .أي أبن هنالــك مــن فصــل اآليــة الكرميــة لــه عــن ســياقها ووجههــا حيــث يريــد.
أي أنــه فعــل ذلــك ،حســب تعبئــة دينيــة متوحشــة .وال يقــوم ابلتعبئــة الدينيــة ،سـواء كانــت متحضــرة
أو متوحشــة ،إال مــن يلبــس عبــاءة الديــن.
وأصحــاب األجنــدات السياســية املتهافتــة والســاقطة ،هــم أول مــن يلــوذ ابلطائفيــة ،ليحشــدوا
حوهلــم األشــياع واملناصريــن مــن اجلهلــة والغوغائيــن وحــى اجملرمــن .فالفكــر املتهافــت اهلزيــل ،الــذي
ال يصمــد أمــام النقــاش واجلــدل ويتصــادم مــع إنســانية البشــر؛ هــو املولــد الطبيعــي للعنــف والتوحــش.
إن الطائفــي هــو أكــر خطــر علــى جمتمعــه؛ ولذلــك فهــو يــرر وجــوده ويســوق لوحشــيته عــن طريــق
اختــاق أخطــار حتيــق ابجملتمــع ،ومــن مث يــرز نفســه املنقــذ لــه مــن هــذه األخطــار احملدقــة.
الطائفــي ،ممنــوع مــن التحــدث عــن األخطــار اخلارجيــة ،ألن ثقافتــه ال تؤهلــه لذلــك؛ ولذلــك فهــو
يبحــث عــن خلــق أخطــار ومهيــة داخليــة حتيــق ابجملتمــع ،وجتــد صــدى لــدى عامــة النــاس ،حيــث الـراث
التارخيــي والديــي قــد جهــز الوعيهــم ،لقبــول ذلــك .ولذلــك فتشــوهه النفســي يقــوده مباشــرة الخـراع
وخلــق األخطــار الــي مــن املمكــن تســويقها كأخطــار حتيــق مبجتمعــه .وال أتيت األخطــار الداخليــة ألي
جمتمــع ،إال مــن قبــل فئــة مــن فئــات اجملتمــع الــذي يعيــش فيــه الطائفــي والــي ال تنتمــي إمــا لدينــه أو
مذهبــه .ومبــا أن الطائفيــة موجــودة منــذ قــدم التاريــخ ،تعبــث أبمــن وســامة اجملتمعــات؛ فلهــا أدبياهتــا
الرتاثيــة املرتاكمــة ابألطنــان يف املكاتــب الصفـراء .أي أبن الطائفــي لــن جيــد عنــاء يف البحــث والتفكــر
يف كيــل التهــم للمخالــف؛ ومــا عليــه فقــط إال حفــظ اخلطــاب الطائفــي بغبــاء جــم ،حيــث ال حيتــاج
ألدىن درجــات الــذكاء؛ وترديــد مــا حيفــظ أمــام العامــة والبلهــاء .الطائفــي يســتبيح ،بــل حيلــو لــه ،نشــر
األكاذيــب والتهــم والتشــويه للمخالفــن لــه ،ويعتــر نفســه بذلــك يتقــرب إىل هلل أو غايتــه زلفــى.
الطائفــي أخطــر مكــوانت اخلطــر علــى جمتمعــه؛ حيــث هــو يســعى لتفتيتــه ونشــر الكــره واحلقــد
فيــه .حيــث هــو خيلــق فيــه منــاخ الشــحن والتجييــش مــن أجــل إعــداده وهتيئتــه حلــرب أهليــة تســتعر ،ال
تبقــي وال تــذر .وعليــه يهيــئ الطائفــي نفســه ليتقلــد منصــب أحــد مشــايخ أو أمـراء احلــرب فيــه وهــذا
غايــة مــا يطمــح إليــه ويصبــو إىل حتقيقــه .والطائفــي كاجلرثومــة ،ال حييــا إال وســط بيئــة متجرمثــة ،صاحلــه
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لنمــوه وتكاثــره؛ لكنــه كذلــك كاجلرثومــة ،ال يســتطيع العيــش ،أو النمــو يف بيئــة معافــاة وصحيــة.
اجملتمــع الــذي ال حيمــي نفســه مــن الطائفيــة ،ابلقوانــن واألنظمــة الرادعــة لــكل طائفــي ،خيشــى
عليــه أبنــه قــد مضــى أبعــد مــن الــازم يف الطائفيــة ،حيــث ال يســتطيع الرجــوع عنهــا ،بســبب تلطخــه
حــى النخــاع يف مســتنقع الطائفيــة .وال يبقــى عليــه إال أن يتوقــع تفجــر الفــن فيــه يف أي حلظــة ومــن
كل حــدب وصــوب .تالحــم وتكاتــف وتراحــم اجملتمعــات؛ هــو دليــل قــوة وشــجاعة هــذه اجملتمعــات؛
وهــو ذخــر صمودهــا يف الســلم واحلــرب .الطائفيــة هــي اجلمــر حتــت الرمــاد ،فقــط تنتظــر مــن ينفــخ فيهــا
مــن الداخــل أو اخلــارج ،لتســتعر وحتــول كل مــا حوهلــا جهنــم ملتهبــة.
إن دمــاء شــهدائنا الــي ســفكت يف جمــزرة الدالــوة ،ودمــاء شــهدائنا مــن رجــال أمننــا البواســل؛ هلــي
أطهــر وأقــدس مــن أن تذهــب هــدراً وســدى ،كمــا يعتقــد اإلرهابيــون وقبلهــم الطائفيــون ،الذيــن ســوغوا
هلــم مثــل هــذه الفعلــة الشــنيعة حبــق إنســانيتنا ووطننــا .جيــب أن تكــون هــذه الدمــاء الطاهــرة دافعــا
ضاغطــا علينــا ألخــذ خطــر الطائفيــة ابجلديــة الــي تســتحقها؛ وعليــه ردع كل طائفــي مــن خفافيــش
النهــار ،قبــل خفافيــش الليــل وكــف خطرهــم عنــا .وال يتســى ذلــك إال بســن قوانــن واضحــة وجليــة،
وال حتتمــل أي أتويــل ،بتجــرمي الطائفيــة قــوالً أو فعـاً ،وكمــا قيــل «مــن أمــن العقوبــة أســاء األدب».
شــكراً لغالبيــة شــعبنا النبيــل ،ســنته وشــيعته ،علــى تالمحهــم بشــجب جمــزرة الدالــوة واعتبارهــا جمــزرة
للوطــن ،كل الوطــن ،علــى خمتلــف فئاتــه ومكوانتــه .شــكراً لغالبيــة شــعبنا النبيــل الذيــن أثبتـوا أهنــم علــى
مســتوى املســؤولية يف محايــة الوطــن مــن األخطــار الداخليــة قبــل اخلارجيــة .أال يســتحق دعــم هــذا
الشــعب النبيــل ،محايتــه بقوانــن رادعــة ،بــل ومهلكــة لــكل طائفــي أشــر ،مــن خفافيــش النهــار ،قبــل
خفافيــش الليــل؟

جرمية األحساء وخطورة املدلول
عبد العزيز اخلضريي:
أســعدين أن جرميــة األحســاء مــع كل مــا فيهــا مــن أمل وغضــب وحــزن علــى أرواح بريئــة قتلــت
ظلمــا وعــدواان ،أهنــا محلــت ثــاث رســائل قويــة وواضحــة تــرد وبشــكل مباشــر علــى كل مــن يرتبــص
أبمــن واســتقرار اململكــة العربيــة الســعودية.
الرســالة األوىل متثلــت يف الوحــدة االجتماعيــة والتفــاف اجملتمــع مــع أهــايل الضحــااي ،واســتنكار
اجلميــع هلــذا العــدوان اآلمث ،وصــدور بيــان هيئــة كبــار العلمــاء ممــا ســد البــاب علــى كل مرتبــص.
الرســالة الثانيــة متثلــت يف موقــف أهــايل األحســاء بشــكل عــام وأهــل الشــهداء بشــكل خــاص مــن
إصرارهــم علــى أن مــا حــدث حماولــة جاهلــة حاقــدة حتــاول أن ختلــق خالفــا اجتماعيــا مذهبيــا بــن
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أبنــاء الوطــن الواحــد ،خصوصــا مــع إصـرار اإلعــام اإليـراين ومــن يســبح يف فلكــه علــى جتييــش األهــايل
لالنتقــام وحتويــل احلــادث إىل طريــق لشــق الوحــدة الوطنيــة الســعودية.
الرســالة الثالثــة متثلــت يف ســرعة وقــدرة وبســالة األجهــزة األمنيــة الســعودية للوصــول للجنــاة يف
العديــد مــن املناطــق وتقــدمي الشــهداء مــن رجالنــا البواســل يف ســبيل محايــة األرواح وتعزيــز االســتقرار،
كمــا أهنــا رســالة واضحــة ومباشــرة علــى القــدرة األمنيــة لألجهــزة الســعودية للتحــرك الس ـريع ،وأهنــا
مســتوعبة ومتابعــة لتحــركات أصحــاب الشــر املرتبصــن ابألمــن واالســتقرار الســعوديني.
إن حمــاوالت اإلرهــاب واإلرهابيــن يف الســابق واحلاضــر واملســتقبل مل تكــن ولــن تكــون ذات أتثــر
يف وحــدة وهيبــة ومكانــة اململكــة حــى وإن حــاول البعــض جتيــر ذلــك ألي اجتــاه أو ســبب.
اململكــة العربيــة الســعودية منــذ توحيدهــا وهــي تعايــش الكثــر مــن األحــداث احملليــة واإلقليميــة والدوليــة
الــي حتــاول النيــل مــن وحدهتــا ومتســكها بعقيدهتــا اإلســامية.
إن حادثــة األحســاء مــع مــا فيهــا مــن خطــورة املدلــول واحملاولــة وقتــل األب ـرايء الذيــن حــرم هللا
قتلهــم ،إال أهنــا متثــل منعطفــا خطـرا حيــاول اإلرهــاب مــن خاللــه نقــل معركتــه مــن معركــة مــع احلكومــة
الســعودية إىل معركــة مــع الشــعب الســعودي مــن خــال اللعــب اخلطــر علــى املذهبيــة .أيــن كان
احملــرض علــى هــذا اللعــب اخلطــر س ـواء مــن داخــل اململكــة العربيــة الســعودية أو خارجهــا أو مــن
خــال املذهــب نفســه أو مــن خــال مذاهــب أخــرى ،فــإن األمــر يتطلــب إدراك املواطــن البســيط هلــذا
اخلطــر العظيــم.
إن خطــورة حتــول املعركــة إىل الشــعب الســعودي وحماولــة خلــق تصــادم بــن أبنائــه مل تكــن احملاولــة
األوىل ولــن تكــون األخــرة ،ولكــن خطورهتــا هــذه املــرة أهنــا حتــاول اســتغالل اهليــاج والقتــل والتدمــر
الــذي يــدور يف الــدول مــن حولنــا سـواء يف مشــال اململكــة يف العـراق وســورية أو يف جنوهبــا يف اليمــن،
واســتغالل هــذا اهليــاج واالحتقــان لالنتقــام مــن االســتقرار واألمــن والتنميــة الســعودية.
اململكــة العربيــة الســعودية كانــت ومــا زالــت وســتبقى مســتهدفة مــن جهــات عديــدة وألســباب
عديــدة مــن أمههــا التزامهــا وتطبيقهــا للش ـريعة اإلســامية وعــدم قبــول هــذا النظــام مــن الكثــر مــن
األنظمــة واملناهــج الغربيــة والشــرقية الــا دينيــة والــي تــرى أن الديــن ،وابلــذات الديــن اإلســامي ،يقــف
حجــرة عثــرة يف نشــر توجهاهتــا الفكريــة واإلداريــة وبقــاء النمــوذج اإلســامي الســعودي خاصــة ،ســوف
يضعــف مــن قدرهتــا علــى فــرض توجهاهتــا وانتشــارها ،ولعــل انتشــار اإلســام يف العــامل يعــزز مــن ذلــك.
إن مثــل هــذه األحــداث األليمــة الــي حيــاول البعــض الدفــع هبــا وإشــعاهلا هنــا يف اململكــة العربيــة
الســعودية ليس اهلدف منها نصرة لإلســام ألننا نرى كيف شــوه البعض ممن يدعون اإلســام صورة
اإلســام مــن خــال القتــل والصلــب واالغتصــاب والســرقات وحــرق األخضــر واليابــس.
هلــذا فــإن توحــدان كأبنــاء هلــذا الوطــن والعمــل علــى محايــة مكتســاابته وإب ـراز الصــورة احلقيقيــة
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املشــرقة لإلســام هــو أهــم اخلطـوات الــي جيــب األخــذ هبــا للوقــوف يف وجــه هــذا الطوفــان الفاســد.
لقد أكد الدين اإلســامي على محاية النفس وحرم قتلها إال أبســباهبا ،وهذه األســباب ال جتيز
جملموعــة جمرمــة محــل الســاح والتجــول يف املــدن واختــاذ ق ـرار مــن تقتــل ومــن تــرك ألن ثقافــة الغابــة
واللعــب اخلطــر ابلنــار لــن تكــون انعكاســاهتا علــى فئــة يف اجملتمــع دن فئــة وإمنــا شــرها وأثرهــا الســليب
ســوف يشــمل اجلميــع ،وإذا بــدأت الفــن واحلــروب فــإن إيقافهــا ليــس ابألمــر اليســر ألنــه كمــا يقــال
يســهل أن تشــعل انر حــرب وصعــب أن تطفئهــا ،واألصعــب أن تقــدر حجــم خســائرها يف األنفــس
واألمـوال واألخــاق.
إن اســتيعابنا كدولــة وحكومــة وشــعب خلطــورة هــذا األمــر يتطلــب العمــل اجلماعــي املشــرك ،وأال
نســمح كمواطنيــن ملثــل هــذا اإلجـرام أو العبــث أن يفرقنــا مهمــا كانــت األســباب ألن الرتابــط والعمــل
اجملتمعــي بــن أبنــاء الوطــن هــو الضامــن بعــد توفيــق هللا لتحقيــق االســتقرار األمــي وتعزيــز التنميــة
الســليمة املســتمرة واملســتدامة إبذن هللا ســبحانه وتعــاىل.
يف املقابــل فــإن ســرعة القصــاص مــن اجملرمــن املفســدين يف األرض وجعلهــم عــرة لغريهــم ،هــو
أمــر حتمــي وضــروري ،وهــذا األمــر يشــمل مجيــع مــن جتـّـرأ علــى قتــل األبـرايء مــن املواطنــن أو املقيمــن
أو مــن رجــال األمــن البواســل ولنتذكــر مجيعــا قــول الشــاعر:
السيف أصدق أنباء من الكتب
يف حده احلد بني اجلد واللعب

ملاذا الدالوة؟
عبد العزيز الذكري:
ـت عــددا مــن املقيمــن يف الغــرب إىل
تتبــادل الصحافــة الغربيــة اآلراء حــول األســباب الــي دعـ ْ
االلتحــاق ابملنظمــات املتطرفــة يف أحنــاء مــن العــامل ،ويف منطقــة الشــرق األوســط ابألخــص.
ـت اإلحاطــة مبــا لــدى ُكتّــاب األعمــدة الغربيــن مــن تفس ـرات ،ووجد ُتــا كثــرة فمنهــا:
وحاولـ ُ
نشــوء روح انتقاميــة عنــد الذاهــب للقتــال ،أو لنقــل أثرا وطلــب قصــاص لــدى قــوم عاشـوا او يعيشــون
ـت ابهلزميــة يف حــرب أو حــروب وهــم يســعون إىل اســتعادة مواقعهــم املفقــودة أبي مثــن،
يف بلــدان ُمنيـ ْ
وصــوال إىل إشــعال حــرب جديــدة ،وأعماهلــم جــزء مــن االســتعدادات للحــرب حبجــة الثــأر «االنتقــام»
«.»VENGEANCE
اإلحبــاط الــذي يُســيطر علــى البعــض مــن أبنــاء الشــعوب األوروبيــة نتيجــة قلــة الفــرص العمليــة

242

وتصــادم ذلــك مــع طمــوح علمــي أو شــخصي كان لديهــم ،ومل يلــق االلتفــات مــن جمتمعــه االقتصــادي
وال مــن حكوماتــه املتعاقبــة ،فنشــأت لديــه عقــدة البحــث عــن ملجــأ ســهل ميكنــه مــن الثــأر واالنتقــام.
ـرت دول اخلليــج يف عــاج مســألة «البــدون» وهــي قضيــة تــكاد تكــون مرتوكــة؟
فهــل ف ّكـ ْ
هــذا الســبب الــذي ســآيت بــه فيــه شــيء مــن عــدم الدقــة .وهــو أن طالــب االلتحــاق أو االنتمــاء
الس ـريع إىل جمموعــات قتاليــة بعيــدة ،يبحــث عــن «تدريــب جمــاين» وإعاشــة ومكافــأة ،فهــو  -إن
مل يـ ِ
ـاق حتفــه  -ســيجد نفســهُ يف خانــة «اخلـراء» يف القتــال والكمائــن وأســاليب التخفــي ،وتلــك
«املؤهــات» عليهــا طلــب كبــر يف الغــرب ،سـواء يف فــرص االلتحــاق مبرتزقــة أو يف فِـَـرق محايــة خاصــة
وهــي كثــرة ،وال أريــد أن أُمسيهــا رمبــا خوفــا علــى عمــري !..والتدريــب علــى مثــل تلــك األعمــال يف
بلداهنــم ممنــوع إال عــن طريــق النظــام العســكري الصــارم.
ـت  -ولــو
ـت إنــه ميكنــي إضافــة ســبب إىل تلــك الدوافــع وقلـ ُ
ـت برأيــي يف هــذ اجملــال لقلـ ُ
ولــو أدليـ ُ
بعــدم اجلــزم  -إن بعــض اخللــق البشــري حيمــل يف عقلــه أو يف حنــااي دمــه الالهــب مــن الرغبــة يف
التدمــر والتحطيــم واإلتــاف والتقويــض ورمبــا اإلماتــه ،كالذيــن أطلق ـوا رصــاص رشاشــاهتم يف بلــد
متمــدن مثــل أمريــكا ،علــى مدرســة أطفــال .أو الذيــن عمــدوا إىل اإلشــعال العمــد جملمعــات «عمليــة
واكــو يف أمريــكا» ،أو مــن قــام إبطــاق الرصــاص عنــدان يف قريــة الدالــوة ابألحســاء ،وهدفهــم واحــد
مــن اثنــن ال اثلــث هلمــا ،إمــا االعتقــاد أبن كل النــاس كفــرة خمالفــون وجيــب التخلــص منهــم ،أو هــم
مدفوعــون ابلرغبــة ابإلخــال االجتماعــي واألمــي ومــن مث احلصــول علــى األجمــاد يف حياهتــم أو بعــد
موهتــم.
واملــوىل ســبحانه هنــى عــن القتــل حــى اهلــارب مــن أعــداء الديــن احملاربــن علنــا والغازيــن لبــاد
اإلســام ،جيــب عــدم قتلــه إذا كان هــاراب مــن معركــة ،ليظــل مــع هــذا وذاك أن انتظــام كل أولئــك
احملاربــن يف صفــوف داعــش لغــز!.

مذبحة «الدالوة» وتصدير الرصاع الطائفي
عبد العزيز محد العويشق:
إذا كان تركيــز اإلرهابيــن الســعوديني خــال العقــد املاضــي علــى اســتخدام شــباب اململكــة لدعــم
اإلرهــاب اخلارجــي ،فإننــا نــرى يف هجــوم «الدالــوة» عــودة اإلرهــاب الداخلــي يف أبشــع صــوره ميكــن
اعتبــار اهلجــوم اإلرهــايب الــذي وقــع يف بلــدة «الدالــوة» قُــرب اهلفــوف قبــل عــدة أايم « 10حمــرم»
أول اعتــداء طائفــي يف اململكــة منــذ أتسيســها .فاألحــداث اإلرهابيــة الســابقة كانــت موجهــة عــادةً
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ضــد رمــوز الدولــة ،أواملنشــآت االقتصاديــة ،أو املقيمــن األجانــب .واهلجــوم مؤشــر خطــر لســعي
التنظيمــات اإلرهابيــة لضــرب الوحــدة الوطنيــة وتصديــر احلــروب الطائفيــة إىل اململكــة.
ســعى اهلجــوم لإليقــاع بــن الســنة والشــيعة يف اململكــة ،ويظهــر ذلــك مــن اختيــار اهلــدف
والتوقيــت ،إذ وقــع االعتــداء يف بلــدة صغــرة آمنــة ،ال يتجــاوز ســكاهنا ألفــي نســمة ،مل تعــرف العُنــف
الطائفــي يوم ـاً ،يف منطقــة األحســاء الــي يتعايــش فيهــا الســنة والشــيعة بســام منــذ أكثــر مــن ألــف
عــام .واختــار اإلرهابيــون اهلجــوم يف يــوم عاشــوراء ،أحــد أهــم األايم يف التقــومي الشــيعي ،فقتلـوا مثانيــة
وجرح ـوا « »12آخريــن ،غالبيتهــم مــن األطفــال ،كان ـوا يشــاركون يف إحيائــه.
ولكــن أهــداف اإلرهابيــن أحبِطــت بســرعة .إذ تقاطــرت الوفــود مــن مجيــع أحنــاء اململكــة،
معزيــن ومســتنكرين ،واكتظــت شـوارعها
ومــن بعــض دول جملــس التعــاون ،إىل هــذه البلــدة الصغــرةّ ،
بعش ـرات اآلالف مــن املؤيديــن ،وظهــر الســعوديون أســرة واحــدة ال ميكــن أن تنجــح اجلماعــات
اإلرهابيــة يف شــق صفوفهــا.
وكان لســرعة التحـ ّـرك األمــي دور مهــم يف نشــر الطمأنينــة وتعزيــز الشــعور الوطــي .فخــال
ســاعات مــن وقــوع اجلرميــة ،أُعلــن القبــض علــى عــدة أشــخاص هلــم عالقــة ابهلجــوم .ومت نصــب شــبكة
واســعة م ّكنــت قـوات األمــن مــن القبــض علــى أكثــر مــن « »40مشــتبهاً خــال أايم ،يف مدامهــات
أمنية يف طول البالد وعرضها ،يف اهلفوف واخلرب والدمام ،ويف الرايض وشــقراء ،ويف بريدة والبدايع،
ويف عرعــر واجلــوف ،وغريهــا .واستُشــهد يف مدامهــات بريــدة اثنــان مــن رجــال األمــن ،وســقط ثالثــة
مــن املشــتبه هبــم قتلــى .ويُعتقــد أبن مــن ضمــن مــن ألقــي القبــض عليهــم قائــد اهلجــوم علــى الدالــوة،
وأنــه قــد عــاد حديثـاً إىل اململكــة مــن مناطــق الصـراع اجملــاورة.
ومــا زال التحقيــق يف مراحلــه األوىل ،ولكــن هنــاك مؤشـرات أبن االعتــداء كان جــزءاً مــن مؤامــرة
أكــر مت إيقافهــا مــن خــال هــذا العمــل األمــي الس ـريع ،وأهنــا كانــت ستشــمل اعتــداءات إرهابيــة
أخــرى ،واغتيــاالت ،وأعمــال ختريــب ،لزعزعــة األمــن والوحــدة الوطنيــة.
كمــا يظهــر حــى اآلن أن معظــم مــن مت القبــض عليهــم ســعوديون ،وإن كانــت هلــم ارتباطــات
مــع تنظيمــات خارجيــة .ويُظهــر ذلــك مــرة أخــرى عُمــق وخطــورة البُعــد احمللــي .وقــد ســبق خــال
األشــهر القليلــة املاضيــة اإلعــان عــن تفكيــك خــااي إرهابيــة عديــدة يف مناطــق خمتلفــة دأبــت علــى
جتنيــد الشــباب الســعوديني لاللتحــاق ابلتنظيمــات اإلرهابيــة خــارج اململكــة ،أو تدريبهــم علــى القيــام
أبعمــال إرهابيــة داخلهــا.
ففــي شــهر أغســطس املاضــي ،مت اإلعــان عــن تفكيــك خليــة يف بلــدة «متــر» الــي ال تبعــد أكثــر
مــن « »160كيلومـراً مشــال مدينــة الـرايض ،والقبــض علــى تســعة أشــخاص فيهــا ،متهمــن بتجنيــد
الشــباب لاللتحــاق بتنظيــم داعــش .إذ متكنــت هــذه اخلليــة قبــل تفكيكهــا مــن جتنيــد « »34شــاابً،
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غالبيتهــم بــن « »20و« »25عامـاً لاللتحــاق ابلتنظيــم يف ســورية والعـراق.
ويف شــهر مايــو املاضــي ،أعلــن عــن إلقــاء القبــض علــى « »62شــخصاً يف أماكــن خمتلفــة مــن
اململكــة ،يعتقــد أبهنــم مــن أنصــار داعــش والقاعــدة ،إضافــة إىل « »44مطلــوابً جيــري البحــث عنهــم.
ويف شــهر ســبتمرب ،أصــدرت احملكمــة اجلزائيــة املتخصصــة يف الـرايض أحكامـاً بســجن  27شــخصاً
ملــدد تصــل إىل عشــر ســنوات بتهــم االنضمــام إىل جمموعــات إرهابيــة ،والقتــال خــارج البــاد معهــا،
وجتنيــد املقاتلــن هلــا ،وتقــدمي الدعــم املــايل ،واعتنــاق فكرهــا واســتخدام احللقــات الدراســية لنشــر ذلــك
الفكــر .كمــا أصــدرت أحكامـاً أخــرى يف الشــهر نفســه ابإلعــدام لثالثــة أشــخاص أدينـوا ابالنتمــاء ل
«خليــة ال »94اإلرهابيــة ،وســجن « »17آخريــن واملنــع مــن الســفر مــدداً تـراوح بــن  4و 23ســنة.
ومشلــت التهــم الــي أدينـوا هبــا االنضمــام إىل تنظيمــات إرهابيــة خــارج البــاد واالســتعداد للقتــال
معهــا ،وتشــكيل خــااي إرهابيــة داخــل البــاد ،وانتهــاج املنهــج التكفــري ،والتخطيــط لعمليــات
تفجرييــة ضــد مصــاحل أجنبيــة يف ال ـرايض ،وإصــدار الفتــاوى اخلاصــة بعمليــات التنظيــم العســكرية
واإلفتــاء جب ـواز قتــل رجــال األمــن والرعــااي األجانــب ،والتخطيــط للقيــام بعمليــات اغتيــال لعــدد مــن
املســؤولني.
أشرت يف مقال سابق يف الوطن «داعش يف العمق السعودي!  23 -سبتمرب »2014
وكما ُ
فــإن املشــكلة أكــر حجم ـاً ممــا توحــي بــه أرقــام احملكومــن واملعتقلــن ،وأن خليــة «متــر» وأشــباهها
جمــرد رأس جبــل اجلليــد ،حتتــه شــبكة أكــر مــن الدعــم للتنظيمــات اإلرهابيــة ،أيخــذ صــوراً خمتلفــة ،مــن
تزويدهــا ابملقاتلــن واملوظفــن ،إىل تقــدمي الدعــم الديــي لتوجهاهتــا التكفرييــة ،ممــا يسـ ّـهل عليهــا إخـراج
عملياهتا وجرائمها ابســم اإلســام .وأشــرت إىل تقارير بوجود اآلالف من الشــباب الســعوديني خارج
اململكــة مــع التنظيمــات اإلرهابيــة.
وتُظهــر حادثــة «الدالــوة» اســتعداد اإلرهابيــن لتفجــر الوضــع الداخلــي أيضـاً ،وضــرب الوحــدة
الوطنيــة ،ونشــر الفوضــى .وتؤكــد احلادثــة مــرة أخــرى أمهيــة املضــي قدمـاً فيمــا أعلــن عنــه خــادم احلرمــن
الشـريفني يف خطابــه أمــام وفــود احلــج يف ِمــى الشــهر املاضــي أبن «اململكــة ال تـزال ماضيــة يف حصــار
اإلرهــاب وحماربــة التطــرف والغلــو ،ولــن هتــدأ نفوســنا حــى نقضــي عليــه وعلــى الفئــة الضالــة الــي
اختــذت مــن الديــن اإلســامي جسـراً تَعــر بــه حنــو أهدافهــا الشــخصيةِ ،
وتصــم بفكرهــا الضــال مساحـةَ
ُ
اإلســام ومنهجــه القــومي».
وإذا كان تركيــز اإلرهابيــن الســعوديني خــال العقــد املاضــي علــى العمــل اخلارجــي واســتخدام
شــباب اململكــة لدعــم اإلرهــاب اخلارجــي ،فإننــا نــرى يف هجــوم «الدالــوة» عــودة اإلرهــاب الداخلــي
يف أبشــع صــوره ،وهــو يُظهــر إحــدى آليــات التنظيمــات اإلرهابيــة ،خبلــق جــو مــن التطــرف والغلــو يولّــد
التعصــب ،ويهيــئ البيئــة املالئمــة لإلرهــاب.
الكراهيــة والفرقــة و ّ
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ومــن املتوقــع بعــد أن انضمــت اململكــة إىل التحالــف الــدويل للحــرب علــى اإلرهــاب ،أن تَنشــط
ـب علــى إضعــاف وهزميــة اإلرهــاب
هــذه التنظيمــات داخليـاًّ .ولذلــك فمــن املهــم والعمــل الــدويل ُمنصـ ٌّ
يف اخلــارج؛ أن يســتمر العمــل الداخلــي إلحبــاط خمططاهتــم اإلرهابيــة ،أمنيـاًّ وفكـرايًّ ،لتعريتــه وجتفيــف
منابــع الدعــم لــه مــن أي جهــة كانــت.

الفتنة نامئة
عبد العزيز عثمان الفاحل:
جيمــع املصلحــون واملفكــرون وعقــاء وفضــاء األمــة علــى ان األمــن بشــموليته ،حســية ومعنويــة،
اقتصاديــة وغذائيــة يشــكل اهلاجــس االوحــد بــل املتفــرد لــدى الفــرد واجلماعــة ،اذ ال حيــاة وال حضــارة
وال ازدهــار بــدون مقومــات حيـ ٍ
ـاة ،فاألمــن الشــامل هاجــس النــاس ،يتحاربــون ويتطاحنــون ،يقتــل
بعضهــم بعضـاً مــن أجــل لقمــة عيــش وشـربة مــاء ،وتســتعر احلــروب لقلــة وعـ ٍي أو ادراك نتائجهــا اذ
ان احلــروب مــن مســتصغر الشــرر أتكل االخضــر واليابــس ومــا بينهمــا ،ال ختمــد اال بعــد ان تعصــف
ابجلميــع ويــذوق ويالهتــا القريــب والبعيــد
وذقتم وما احلرب عنها ابحلديث ِ
املبجل
فما احلرب اال ما عرفتم ُ
بــادان واحلمــد هلل أســبغ عليهــا املتفضــل نعمــة األمــن ورغــد العيــش وفضــل االســتقرار وحســن
التعايــش واأللفــة واحملبــة ،اجتمــع النــاس وصــاروا علــى قلــب رجــل واحــد منــذ أن وحــد اململكــة العربيــة
الســعودية املغفــور لــه امللــك عبدالعزيــز بعــد أن كان التناحــر ديدهنــا والبغضــاء والكراهيــة شــأهنا ،وبعــد
أن كانـوا يتحاربــون ويتقاتلــون علــى مــورد مــاء وظــل شــجرة ،واســتبدل هللا خوفهــا أمنــا وفقرهــا غــى،
وســتظل آمنــة مطمئنــة أيتيهــا رزقهــا رغــدا مــن كل مــكان إبذن رهبــا وبفضلــه مث عنايــة والة أمرهــا ومجــع
كلمــة شــعبها علــى كلمــة س ـواء ال يفرقهــم مفــرق مهمــا اشــتدت اخلطــوب وعظمــت االمــور ورغبــة
احلاقديــن ابلفــن وااثرة النعـرات .والرســول األكــرم صلـوات هللا وســامه عليــه لعــن موقــظ الفــن اذ هــو
ـرود مــن رمحــة هللا ملــا يســببه وحيدثــه مــن ويــات وقتـ ٍـل وأتتيــم وخــوف ورعــب وهلــع
ملعــو ٌن مبعـ ٌد مطـ ٌ
وضيــاع لألنفــس واألمـوال والثمـرات واحــداث قلــق نفســي للمحيطــن بــه وجــروح يف النفــوس .حادثــة
الدالــوة ابألحســاء العزيــزة علينــا وســلة غذائنــا وجممــع مائنــا وموطــن أعزائنــا حــاول أصحــاب اهلــوى
واألنفــس املريضــة والقلــوب الســوداء ومشــري الذمــم وضعفــاء العقــل والعلــم واالميــان فأقدمـوا علــى قتــل
أنفس بريئة وارواح طاهرة ال لشــيء اال إلحداث فتنة وفرقة وزرع كراهية واســتنبات عداوات ،ولكن
هللا احبــط كيدهــم وامخــد الفتنــة يف مهدهــا وُكشــفت عورهتــا واســتدل هبــا علــى رفقــاء ســوئهم ليبطــل
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هللا عــز وجــل مكرهــم وغدرهــم وتظهــر ســوءهتم ،اذ قتلـوا انفســا اســتحقوا النــار هبــا ،وارادوا ان توقــظ
فتنا فامخدها هللا فالفتنة انئمة وستظل انئمة إبذن هللا ولن يوقظها اجلهل والكره والتطرف والبغضاء
والشــحناء بــل ســيخمدها العقــل واملنطــق واحلـوار والتســامح ومنــاداة خــادم احلرمــن الشـريفني امللــك
عبــدهللا بــن عبدالعزيــز هبــذا املبــدأ وهبــذا الركــن االســاس ومــن أجلــه أُقيــم مركــز امللــك عبدالعزيــز للحـوار
الوطــي فاحل ـوار والتســامح يعل ـوان علــى نقيضهمــا فليكــن احل ـوار خيــاران والتســامح مبــدأان ليتيقــظ
العقــاء والنفــوس اخلــرة ،وليعلــم اجلميــع أبن هدفهــم وغايتهــم ان حيدثـوا البلبلــة واخلــوف ويزرعـوا الفــن
اذ هم اصحاب احنراف فكري وعمل شــيطاين ســول هلم الشــيطان ســوء عملهم وهدفهم يتعدى اىل
القضــاء علــى االرواح واالجســاد واملمتلــكات اذ حيرصــون علــى زرع الرعــب واخلــوف يف نفــوس االفـراد
واجملتمعــات معـاً اذ هــو غايتهــم وهدفهــم اذ مــن خاللــه تبــدأ الفوضــى ومنــه تنطلــق شـرارة مــا يريــدون
حتقيقــه ولكــن هيهــات ســيندحر الشــر وميــوت احلقــد وينكفــئ املكــر فاملكــر الســيئ ال حييــق اال أبهلــه.

السنة والشيعة والطريق الثالث
عبد اللطيف الضوحيي:
تقــول احلكمــة :هنــاك ثالثــة طــرق :طريــق صحيــح وطريــق خاطــئ وطريقــي أان .فلقــد بينــت
األحــداث األخــرة يف حمافظــة األحســاء وكشــفت جبــاء أننــا يف هــذا البلــد لســنا أمــام مشــكلة شــيعة
ضــد ســنة أو العكــس ،لكننــا أمــام مشــكلة مــن يكفــر ضــد مــن يدعــو للتســامح والتعايــش.
مل يشهد التاريخ خالفا طائفيا أو مذهبيا أو قبائليا أو مناطقيا انتهى هناية محيدة تقاسم أطرافه
احلقيقــة واحلــق ابملســطرة والقلــم وذهــب كل طــرف إىل ســبيله منتص ـرا ،فالتاريــخ العــريب اإلســامي
والتاريــخ األورويب واتريــخ كثــر مــن شــعوب األرض تزكــم أنوفنــا برائحــة الــدم يف كل مــكان وكل زمــان.
وال ميكــن أن خنــرج مــن هــذه الدوامــة قبــل أن تتحــول جمتمعاتنــا إىل جمتمعــات يكــون تفكــر اإلنســان
خالهلــا تفكـرا عمليــا وليــس تفكـرا جدليــا يتمحــور حــول لونــن أبيــض وأســود وقناعــات متيبســة بــن
الصــح املطلــق واخلطــأ املطلــق أو اخلــر والشــر.
حيدثنــا التاريــخ األورويب أبن الثقافــة الصناعيــة هــي الــي مكنــت العقــل مــن أن خيــرج مــن دائرتــن
مغلقتــن إىل الطريــق الثالــث وهــو التحــوالت العميقــة إىل جمتمعــات صناعيــة وثقافــة صناعيــة وإنســان
صناعــي .كان معظــم األوروبيــن يعملــون يف الزراعــة قبــل الثــورة الصناعيــة ،فأحدثــت تلــك الطفــرة
الصناعيــة حتــوالت اجتماعيــة مهولــة ،حيــث بــدأت الطبقــة الوســطى مــن وجهــاء ورجــال أعمــال
وصناعيــن بنمــو متســارع فتملــك هــؤالء املصانــع ومت توظيــف العمــال وإدارة املناجــم والســكك احلديــد
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واملؤسســات الصناعيــة .فنجــح العمــال بفــرض حقوقهــم ونقاابهتــم العماليــة .فــكان كل اكتشــاف
صناعــي ميثــل حمطــة يف تشــكيل الفكــر االجتماعــي األورويب بــدأ بربيطانيــا الــي كانــت رائــدة يف
التحــول إىل اجملتمــع الصناعــي بســبب اكتشــاف الفحــم وتوفــر األيــدي العاملــة ،حيــث اخـراع اآللــة
مبحــرك واحــد وتطويرهــا لوســائل إنتــاج أحــدث حــى انتشــرت يف أورواب الغربيــة سـريعا مث انتقلــت إىل
الــوالايت املتحــدة األمريكيــة بعــد ذلــك.
يف العصــر الذهــي ظهــرت الســيارة والطائــرة والفونوغ ـراف واهلاتــف والســينما والقطــارات حتــت
األرض فضــا عمــا أجنــزه األطبــاء مــن فهــم حقيقــي للتشــخيص واملــرض وانتعــش علــم األحيــاء مث
التخصــص يف املشــفيات.
رافــق هــذه النهضــة الصناعيــة وتزامــن معهــا ازدهــار ثقــايف هائــل متثــل إباتحــة مســاحة أكــر للعقــل
والعلــم والنهضــة الفكريــة ورفــع الوعــي احلــي بشــكل كبــر.
حنــن خنطــئ كث ـرا عندمــا أنخــذ اجملتمعــات احلديثــة بصورهتــا احلاليــة دون أن نعــرف احملطــات
الصناعيــة املهمــة الــي جــذرت التحــوالت العميقــة يف تلــك اجملتمعــات بعــد التطاحــن والتدمــر اللذيــن
مــرت هبمــا تلــك اجملتمعــات عندمــا أدركــت أن تلــك احلــروب واملواجهــات مل حتقــق ألي طــرف مبتغــاه.
إن الطريقــة الــي تفكــر هبــا بعــض شــعوبنا هــي املشــكلة ،ألهنــا قائمــة علــى األبيــض واألســود،
وهــي ليســت مشــكلة دينيــة علــى اإلطــاق ،لكنهــا توظــف الديــن اترة وتســتغل الديــن اترة أخــرى
وجتــد أحيــاان مــن يســتثمرها ملصلحتــه أو لعصبيتــه ،فالديــن أنقــى وأمســى مــن أن يتخــذ مطيــة لتدمــر
الوشــائج االجتماعيــة والروابــط الثقافيــة.
إن العلة يف طريقة تفكريان وليست يف الدين ،إهنا منهجية األسود واألبيض.
فلعلنــا نذكــر احملنــة الــي كابدهــا اإلمــام ابــن حنبــل والنكبــة الــي أملــت بفيلســوف قرطبــة ابــن رشــد ولدينــا
مــن الذاكــرة مــا يكفــي الســرجاع تراجيــداي اإلمــام البخــاري واملأســاة الــي أهنــت حيــاة اخلطــاط ابــن
مقلة.
إن الصناعــة هــي الكفيلــة برتحيــل هــذا اجلــدل واملشــاحنات واملماحــكات إىل رفــوف التاريــخ أو
إىل املتاحــف وطيهــا ،لســت ضــد احل ـوار ،لكــن احل ـوار ال ميكنــه وحــده أن خيــرج مــن عنــق الزجاجــة
إذا مل يتزامــن مــع إحــداث حتــول عميــق يف عقــل اإلنســان وثقافــة اجملتمــع عــن طريــق الصناعــة .إهنــا
الصناعــة الــي تغــر طريقــة تفكــر الشــعوب وجتعــل النــاس تفكــر ابحللــول بــدال مــن التفكــر إببقــاء
جــذوة املشــكلة مشــتعلة .إهنــا الصناعــة الــي تســتزرع الثقــة بــن مكــوانت اجملتمــع بــدال مــن الشــك
والرتبــص والتوجــس والفــن.
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قرية الدالوة ..والرصاصة البائسة
عبد اللطيف امللحم:
تتمتــع قــرى األحســاء الــي أعدادهــا ابلعشـرات خباصيــة فريــدة قــد ال نراهــا يف أي مــكان نعرفــه.
فقرى األحســاء يف احلقيقة نشــأت منذ مئات الســنني ،إن مل تكن منذ آالف الســنني بطريقة عرفت
يف وقتنــا احلــايل والعمـران احلديــث مــا يســمى الضواحــي وهــذا مــا يطلــق عليــه يف الغــرب «ســابرب».
ولــو نظـران إىل خريطــة لألحســاء نــرى اهنــا واحــة كبــرة مت بنــاء العمـران فيهــا ابســلوب يــدل علــى
تطــور يف أســلوب اســتغالل مـوارد واحــة األحســاء أبفضــل الطــرق .فمركــز األحســاء يف الوســط الــذي
بدأت فيه مدن األحســاء الثالث الرئيســة وهي :اهلفوف واملربز والعيون ابلنمو ،رأى العامل كيف أن
هنــاك أســلوب ختطيــط حــدث بصــورة تلقائيــة يعكــس اجلمــال الطبيعــي عندمــا نــرى فيــه العشـرات مــن
القــرى حتيــط بواحــة األحســاء .وهــذا مــا جعــل األحســاء أحــد أهــم املمـرات الرئيســة حلضــارات قامــت
قبــل آالف الســنني ليجتمــع فيهــا الكثــر مــن خمتلــف األقطــار وبســبب ذلــك كانــت األحســاء إحــدى
أكثــر عشــر مــدن يف العــامل كثافــة يف الســكان قبــل ألــف عــام .ومعــروف أن قــرى األحســاء وإىل وقــت
قريــب كانــت تتمتــع هبـواء نقــي يعتــر األنقــى يف العــامل ومــاء وفــر كان مضـراب لألمثــال .ويف مثــل هــذه
البيئــة كانــت األحســاء  -وابلطبــع ال تـزال  -مــن أفضــل البيئــات الــي جتمــع الــكل مبختلــف املذاهــب
واألطيــاف .وعــاش أهــل القــرى يف األحســاء وهــم يتمتعــون يف املاضــي واحلاضــر يف أمــن وأمــان وكانـوا
 وال يزالــون  -معروفـاً عنهــم اجلــد يف العمــل واالجتهــاد يف مجيــع نواحــي احليــاة .ويف املاضــي كانــتأفضــل االوقــات هــي االايم الــي يقــوم فيهــا اجلميــع ابلذهــاب إىل تلــك القــرى واالســتمتاع ابلســباحة
يف ينابيعهــا والتأمــل يف مجــال أشــجارها وخنيلهــا .وقــد كان أكثــر مــا يشــد الكثــر املوقــع الفريــد لقريــة
امسهــا «الدالــوة» ألن موقعهــا إس ـراتيجي مــن بــن كل القــرى .فقريــة الدالــوة هبــا مجــال فريــد حيــث
إهنــا تقــع قريبــة مــن جبــل القــارة املعــروف هبوائــه العليــل وحتيــط هبــا النخيــل مــن كل جانــب .وتســتفيد
قريــة الدالــوة مــن كــون اجلبــل يقلــل مــن الـرايح احلــارة .ولكــن مجــال قريــة الدالــوة ليــس بســبب موقعهــا
أو مجــال خنيلهــا فقــط ،بــل إن أهلهــا يتمتعــون بطيبــة القلــب وحــب العمــل وأبناؤهــا يتمتعــون ابلكثــر
مــن املواهــب ،وأهــم مــن ذلــك حبهــم أرضهــم الــي كانــت إىل وقــت قريــب تنتــج أفضــل أنـواع العنــب،
وابلطبــع انهيــك عمــا تنتجــه مــن التمــور .ويف الوقــت احلــايل متــدد مجيــع قــرى األحســاء ومنهــا قريــة
الدالــوة لتكــون أقــرب للمــدن الصغــرة منهــا لكوهنــا قريــة .ويف هــذا الوقــت أصبحــت قريــة الدالــوة
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وأهلهــا أقــرب مــن أي وقــت مضــى إىل قلوبنــا وعزيــزة علينــا ومجيــع جوارحنــا وعواطفنــا معهــم حــول مــا
حــدث مــن أمــر اليــم يعــرف مــن قــام بــه أبن بــث أي بــذرة مــن بــذور الفتنــة ستتكســر علــى صخــرة
اللحمــة الوطنيــة الــي الــكل يعــرف مــدى صالبتهــا .ومــا حــدث يف قريــة الدالــوة سينســاه أهاليهــا
املعــروف عنهــم حســهم الوطــي ،ألهنــم يعلمــون أبن مــا حــدث مــا هــو إال حماولــة ابئســة وايئســة إلجيــاد
نــوع مــن الفرقــة الــي الــكل يعــرف أن األحســاء هــي مقــرة كل فتنــة .فالتعايــش بــن مجيــع الطوائــف
واملذاهــب مبــي علــى االحـرام وعــدم التعــدي .ومــن فقــد حياتــه مــن شــباهبا يف هــذا احلــادث نرجــو لــه
الرمحــة واملغفــرة ومــن هــو جمــروح نتمــى لــه الشــفاء العاجــل .أمــا اليــد اجلبانــة الــي تريــد أن ختتــر اللحمــة
الوطنيــة يف هــذا الوطــن ،فهــي تعــرف ســلفا أبن حماوالهتــا ســتذهب أدراج الـرايح..

االستقرار أساس التنمية والحياة
عبد هللا اجلعيثن:
ال يشــك عاقــل أن مــا تنعــم بــه اململكــة العربيــة الســعودية مــن ازدهــار اقتصــادي اندر املثيــل،
وتنميــة شــاملة عمــت اجلميــع ،وســام اجتماعــي شــامل ،إمنــا يعــود بفضــل هللا عــز وجــل حلكمــة
قيادتنــا وتطبيقهــا لشــرع هللا املطهــر ،فــإن ِمــن حولنــا دوالً يوجــد فيهــا النفــط الوفــر ،واألهنــار اجلاريــة،
واألراضــي اخلصيبــة ،واملعــادن النــادرة ،ولكنهــا حــن فقــدت اســتقرارها وأقبلــت عليهــا فــن كقطــع
الليــل املظلــم ،مل تنفعهــا كل تلــك املقومــات االقتصاديــة ،وتعطلــت فيهــا التنميــة رغــم أهنــا ســبقتنا يف
التعليــم بقــرون ،بــل خيّــم فوقهــا البــؤس ،وألبســها هللا لبــاس اجلــوع واخلــوف ،بســبب الفــن الــي أفقدهتــا
االســتقرار واألمــن ورمبــا جعلــت مواردهــا وابالً عليهــا ،فاالســتقرار هــو الرقــم الصحيــح يف معادلــة
التنميــة فــإن فُقــد فــكل املقومــات األخــرى أصفــار علــى اليســار..
بــل إن االســتقرار واألمــن والســام االجتماعــي حيــاة للنــاس ،فــإن هللا عــز وجــل يقول(:ولكــم
يف القصــاص حيــاة ايأويل األلبــاب) البقــرة  ،179فلــوال االســتقرار واألمــن الــذي حيمــي النــاس مــن
بعضهــم ويقتــص مــن القتلــة واملفســدين يف األرض العتــدى النــاس علــى بعضهــم وعمهــم القتــل حــى
يفنـوا كمــا فنــت عــاد ومثــود..
ولتوطيد السالم االجتماعي واالزدها االقتصادي ال ب ّد من جترمي أي انعق يفرق بني املواطنني،
أو يصنفهــم حســب عقلــه املريــض ،أو يســهم يف التحريــض علــى العنــف والكــره أبي صــورة أو كلمــة
ويف أي موقــع مــن (النــت) أو غــره،ألن الســام االجتماعــي الــذي امتــازت بــه اململكــة علــى مــدى
اترخيهــا ،هبــة األمــن واالســتقرار والضــرب بيــد مــن حديــد علــى اإلرهابــن واملفســدين يف األرض حــى
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صــارت اململكــة مضــرب املثــل بــن الــدول يف قــوة االســتقرار وســيادة األمــن وتطبيــق الشــرع املطهــر..
وماجرميــة (األحســاء) البالغــة الشــفاعة إال حادثــة شــاذة مــن إرهابيــن مفســدين يف األرض ينبغــي
اجتثاثهــم وجتفيــف منابعهــم وجتــرمي كل مــن أاثر فتنــة أو تفرقــة بــن املواطنــن وفــق نظــام معلــن للجميــع،
لتظــل اململكــة كمــا كانــت دائمـاً واحــة أمــن وأمــان وتنميــة وازدهــار يف عــامل مضطــرب ميــوج ابلفــن.
إن الوطــن واملواطنــن ،وكافــة الشــرفاء يف العــامل ،لريفعــون أمســى التقديــر واالعت ـزاز بقــوة رجــال األمــن
يف اململكــة وقدرهتــم علــى ضبــط اإلرهابيــن خــال ســويعات ويف أماكــن متفرقــة بقيــادة الرجــل القــوي
األمــن مســو األمــر حممــد بــن انيــف بــن عبدالعزيــز وزيــر الداخليــة والــذي قضــى علــى االرهــاب تقريبـاً
حتــت قيــادة خــادم احلرمــن الشـريفني وويل عهــده األمــن -حفظهمــا هللا.
والــكل يلهــج ابلدعــاء الصــادق الصــادر مــن القلــب لــكل الشــهداء مــن رجــال األمــن البواســل،
ولضحــااي احلــادث االرهــايب اآلمث األليــم اخلــارج عــن أي عقــل أو ذرة إنســانية أو عُــرف أو ديــن.

حادثة األحساء ..مؤرشات ونذر!
عبد هللا القفاري:
إذا مل تطــرق هــذه احلادثــة اإلجراميــة البشــعة الــي ارتكبــت يف قريــة «الدالــوة» ابألحســاء ،أجـراس
اخلطــر ملــا يـراد بنــا يف هــذه البــاد ،وتعيــد قـراءة املشــهد بدقــة ،وترســم مالمــح مشــروع إنقــاذ لعقــل يتــم
مســخه علــى هــذا النحــو ليصبــح أداة قتــل يف خاصــرة وطنــه ..فــإان ســنواجه خماطــر مجــة.
إن مــن خطــط ملثــل هــذه اجلرميــة الشــنيعة ال يســتبعد أن يرمــي ملــا هــو أبعــد مــن إاثرة القالقــل
والوجــع يف نســيج هــذا اجملتمــع ..بــل إىل زرع بــذور الشــر والفتنــة لتحــرق األخضــر واليابــس ..كمــا
أصابــت بعــض دول اجل ـوار العربيــة لتــزرع اخلــوف والبــؤس واالنقســام واالهنيــار يف أرجــاء احليــاة.
إن مــا حــدث طــرق مواجــع وخمــاوف الكثرييــن ..ممــن مل يتحســبوا هلــذا النــوع مــن اجلرائــم البشــعة..
الــي متــس الوطــن مــن أقصــاه أىل أقصــاه ،وتســتهدف مــا هــو أبعــد مــن طائفــة ،بــل تســتهدف تقويــض
الوطــن برمتــه مــن خــال حماولــة زرع بــؤر التوتــر الطائفيــة ،ولــن ينجــح ســعيهم  -إبذن هللا  -فقــد
أظهــرت هــذه اجلرميــة تنــادايً شــعبياً واســعاً ،توجــع ملأســاة أخيــه وش ـريكه يف الوطــن ،كمــا تنــادى
بدعواتــه ملواجهــة هــذا الــداء الوبيــل الــذي يتنشــر يف املنطقــة برمتهــا.
الذيــن أقدم ـوا علــى ارتــكاب هــذه اجلرميــة ال يســتهدفون فقــط جمــرد القتــل والرتويــع يف مناســبة
دينية ختص طائفة من إخواننا يف األحســاء ،جذورهم مغروســة يف بالدان ،كما جذور أشــقائهم وبين
جلدهتــم ومواطنيهــم كافــة ..إمنــا كانـوا يســتهدفون ضــرب الوطــن بقذائــف الطائفيــة وجنوهنــا وســعارها
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الــذي يشــتعل ابملنطقــة.
هــذه العمليــة ،تعيــدان لســنوات عندمــا كان اإلرهابيــون يســتهدفون منابــع النفــط ومصــادر احليــاة
يف بــادان ..وحينهــا مل يكــن اهلــدف فقــط تدمــر أو تفجــر تلــك املصــادر احليويــة ،بــل وضــع البــاد
يف حمنــة وجتربــة قاســية أمــام شــروط محايــة مصــادر احليــاة ..ليــس لنــا فقــط بــل وللعــامل كلــه ..وهــا
هــي التجربــة تتكــرر ولكــن عــر حماولــة النفــاذ مــن خــال بــؤرة يعتقــدون أهنــا جاهــزة للتجــاوب مــع
مشــروعهم يف التفتيــت وإحــداث الفوضــى وزرع األلغــام يف طريــق وطــن حيــاول أن حيمــي نفســه مــن
ك ـوارث حتيــط ابملنطقــة برمتهــا.
إن جرميــة مــن هــذا النــوع موجهــة ابلدرجــة األوىل إلحــداث نــوع مــن التنــازع الطائفــي ،وتعــول
علــى إحــداث توتــر داخلــي رمبــا يقــود إىل تدمــر أواصــر األخــوة واملواطنــة والتعايــش بــن أبنــاء الوطــن
الواحــد .وهــذا النــوع مــن اجلرميــة البــد أن يكــون هلــا عقــل مدبــر يــدرك أبعــاد مــا يرمــي إليــه ،فحجــم
التوتــر الطائفــي ابملنطقــة بلــغ مبلغــه .وهــذه اجلرميــة تســتهدف إاثرة الفوضــى واالضط ـراب يف منطقــة
شــديدة احلساســية مــن بــادان .أمــا األدوات فهــي تلــك العقــول الســاذجة واملتوقفــة علــى فهــم ابلــغ
التطــرف والتشــويه جتــاه اآلخــر ،كمــا هــو ابلــغ الســذاجة يف فهمــه حلالــة الصـراع اإلقليمــي والــدويل الــي
تســتهدف التقويــض ..ولــذا ترمتــي بســهولة يف أحضــان تلــك املؤام ـرات دون إدراك عميــق أبهنــا مــن
ســيدفع الثمــن الباهــظ أيضــا إذا حتققــت أهــداف عقــول املكــر والتآمــر.
كمــا أن هــؤالء املنفذيــن واملتورطــن يف أعمــال القتــل والتدمــر ،هــم أيضـاً نتــاج بيئــة مل أتخــذ علــى
حممــل اجلــد أبعــاد التجييــش الطائفــي منــذ أكثــر مــن ثالثــة عقــود ..كمــا مل أتخــذ علــى أيــدي مــن أســهم
يف إاثرة مشــاعر طائفيــة والشــحن فيهــا ،حــى صنعــت جبــاالً مــن الكراهيــة وأهرامــات مــن هاجــس
العــداوة والبغضــاء ..وقـراءات مشــوهة جتعــل اآلخــر عــدواً لــدوداً دونــه كل األعــداء.
وبقــدر األمل الــذي يعتصــر اإلنســان الطبيعــي والعقــل اإلنســاين الرشــيد هلــذه املصيبــة ..إال انــه
أيض ـاً يعــول عليهــا كجــرس إنــذار كبــر وخطــر ملواجهــة هــذا الــداء الــذي استشــرى ،للحيلولــة دون
االســتمرار يف التشــويه والتحريــض ،حــى ال نظــل هنبـاً هلــذه الثقافــة القاتلــة إذا مــا تركــت أدواهتــا تعمــل
وتعيــد إنتــاج نفســها.
لقد عشت يف مدينة الدمام زمناً ،وتعايشنا بود مع زمالء وأصدقاء من القطيف ..يف مرحلة مل
نكــن نــرى فيهــم ســوى أصدقــاء وزمــاء ..ومل تكــن تلــك العناويــن الطائفيــة ماثلــة كمــا هــي اليــوم .وكل
هــذا كان حــى هنايــة ســبعينيات القــرن املاضــي ..ولكــن مــا أن عــدت بعــد عــام مــن دراســي ابلـرايض
حــى فوجئــت بتلــك املشــاعر الطافحــة ابلتحفــظ واملنحــازة لذاهتــا الطائفيــة.
لقــد كنــت أرى كتــاب «وجــاء دور اجملــوس» وكتــب «إحســان إهلــي ظهــر» تــوزع يف الطرقــات
لبنــاء ثقافــة جيــل جديــد ينهــل مــن مناهــل التنفــر والتكفــر والتجييــش الطائفــي ..وكجــزء مــن ردة
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الفعــل علــى الثــورة اخلمينيــة الــي روجــت لشــعارات تصديــر الثــورة وبدعواهتــا احملرضــة واملشــبوهة.
أكثــر مــن ثالثــة عقــود أليســت كافيــة لنــدرك تلــك املخاطــر اجلمــة ،ونعــود لنبحــث عــن املزيــد يف
مشــركاتنا اإلنســانية والوطنيــة واحلقوقيــة الــي مــن شــأهنا أن تعــزز أن اجلميــع شــركاء يف وطــن واحــد.
ولــن يتحقــق هــذا إال مــن خــال جتــرمي الدع ـوات الطائفيــة  -مــن أي طــرف كانــت وأبي وســيلة
متــت  -وســن نظــام وقانــون مينــع التعــرض لطائفــة يف معتقدهــا ..أو ختوينهــا أو اهتامهــا أو احلــط مــن
قدرهــا .وهــذا خطــاب موجــه حنــو الفريقــن مــن دعــاة الطائفيــة واحملرضــن علــى الكراهيــة.
إذا أمكــن حماصــرة قنـوات ووســائل ورمــوز الدعـوات الطائفيــة ..وتقــدمي خطــاب إعالمــي رشــيد
يؤكــد علــى املواطنــة وحقوقهــا ومشــركاهتا ..وإذا مت بنــاء ثقافــة جيــل جديــد علــى القبــول ابآلخــر كمــا
هــو ،ابعتبــاره مواطنــا وإنســاانً وشـريكاً يف الوطــن ..فــإن كثـراً مــن الغبــار الــذي يثــار ســيختفي وحيــل
حملــه الســام واإلميــان بقيمــة احليــاة املشــركة مــع حفــظ احلقــوق ومقاربتهــا دون تعطيــل أو اســتخفاف
أو تصنيــف.
اللُ َعـ ِن الَّ ِذيـ َـن َلْ يـَُقاتِلُوُكـ ْـم ِف ال ِّديـ ِن َوَلْ ُيْ ِر ُجوُكــم ِّمــن ِد َي ِرُكـ ْـم أَن
يقــول هللا تعــاىل« :ال يـَنـَْها ُكـ ُـم َّ
ِ
ِ
ني*»
وهـ ْـم َوتـُْق ِسـطُوا إِلَْي ِهـ ْـم * إِ َّن َّ
اللَ ُِيـ ُّ
ـب الْ ُم ْقســط َ
تـَبـَُّر ُ
جــاء يف الطــري :ال ينهاكــم هللا عــن الذيــن مل يقاتلوكــم يف الديــن ،مــن مجيــع أصنــاف امللــل
تربوهــم وتصلوهــم ،وتقســطوا إليهــم ،إن هللا عـّـز وجـ ّـل عـ ّـم بقولــه« :الَّ ِذيـ َـن َلْ يـَُقاتِلُوُكـ ْـم ِف
واألداين أن ُّ
ِ
ِ ِ
بعضــا دون بعــض.
ـص بــه ً
ال ّدي ـ ِن َوَلْ ُيْ ِر ُجوُكـ ْـم مـ ْـن د َي ِرُكـ ْـم» مجيــع مــن كان ذلــك صفتــه ،فلــم خيصـ ْ
ِ ِ
ـب املنصفــن الذيــن ينصفــون النــاس ،ويعطوهنــم
وقولــه« :إِ َّن َّ
اللَ ُِيـ ُّ
ـب الْ ُم ْقســط َ
ني» يقــول :إن هللا حيـ ّ
ويســنون إىل مــن أحســن إليهــم.
ـرون مــن ّبرهــمُْ ،
احلـ ّـق والعــدل مــن أنفســهم ،فيـ ّ
وإذا كانــت هــذه اآليــة الــي يراهــا بعــض املفس ـرين نزلــت ابملشــركني ،فكيــف أبخــوة لنــا شــركاء
يف الوطــن والديــن ،بيننــا وبينهــم مــن وشــائج القــرب مــا جيــب أن جيعلنــا أكثــر قســطاً ومعروفـاً هلــم؟!.
إن الــر ،غايــة الرمحــة واإلحســان والــود ..والقســط ،غايــة العــدل واح ـرام احلقــوق وأدائهــا ..هــذا
خطــاب هللا الرمحــن الرحيــم ..فمــا ابل البعــض  -مــن الطرفــن  -حيــرث يف اتريــخ أكثــر مــن ألــف
وثــاث مئــة عــام مل يشــارك أي منهــم يف صنعــه ليضعنــا يف مشــهد مواجهــة ،لــن يتحمــل مســئوليتها
أجيــال وأجيــال ولــدت ورضعــت وتناســلت لتجــد نفســها يف حضــن طائفــة أو أخــرى؟!
إن نبــش التاريــخ واســتخدام مفــردات التــأزمي وتكريــس لغــة االختــاف لــن حيــل مشــاكل األوطــان ولــن
يكــرس لغــة احملبــة والســام ..بــل هــو كارثــة علــى اجلميــع .ولــذا جيــب حماصــرة أولئــك الرافضــن لآلخــر،
احملرضــن عليــه ،املســتغلني املنابــر لتشــويه عقــول يطاهلــا اليــوم جهــل مركــب حييــل فهمهــا للواقــع إىل
تشــوهات ،وللتاريــخ إىل أزمــات ،ولآلخــر  -أاي كان هــذا اآلخــر البعيــد والقريــب  -إىل عــداوات
وبغضــاء.
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األحساء أيقظت «مارد» الوطنية
عبد هللا املقهوي:
دمــاء شــهداء ومصــايب «الدالــوة» الــي ســالت ،مــن يســتطيع ردهــا جلســدها؟ األرواح الــي
أزهقــت ،مــن يســتطيع أن يعيدهــا إىل أجســامها؟ األهــايل الذيــن روع ـوا ،مــن يطمئنهــم؟ العســاكر
الذيــن استشــهدوا ،مــن يؤانــس أهاليهــم؟ خنيــل األحســاء مــن يعيــد إليهــا خضــرة ســعفها؟
مأســاة األحســاء أوقعــت ضحــااي وأنزلــت دموعــا وروعــت أس ـرا آمنــة مطمئنــة .مأســاة األحســاء
اســتثارت النخــوة والرتاحــم.
مأســاة األحســاء أيقظــت «مــارد» الوطنيــة واإلنســانية الكامــن داخــل أنفــس الســعوديني،
حيــث خــرج هــذا «املــارد» مــن قمقمــه وبــدأ يكيــل الصفعــات واللكمــات والطعنــات ضــد مــن
خطــط ونفــذ العمــل اإلرهــايب يف حســينية الدالــوة .وقــد متثــل ذلــك جبهــود وزارة الداخليــة وبيــان هيئــة
كبــار العلمــاء وتفاعــل وســائل اإلعــام مثــل برانمــج الثامنــة مــع داوود .ليــس هــذا فحســب ،بــل إن
”مــارد“ اإلنســانية والوطنيــة الســعودي فجــر ينابيــع العطــف والــود بــن الســعوديني مبختلــف أطيافهــم،
وانطــق األكثريــة الصامتــة ،وقــد متثــل ذلــك بتـوايل االتصــاالت والـزايرات ،وهــذا عكــس مــا خطــط لــه
اإلرهابيــون .مأســاة األحســاء ،مأســاة وطــن ،حيــث ان ااثرهــا املباشــرة امتــدت إىل القصيــم وحائــل،
حيــث أتثــر النــاس ابستشــهاد رجــال األمــن.
ولكن من هو املسؤول اخلفي عما حدث؟
الــذي يــروي قصصــا طائفيــة ألوالده ،هــو مســؤول ،والــذي ينشــر األكاذيــب عــن األط ـراف
األخــرى ،هــو مســؤول ،والــذي يقصــي اآلخــر هــو مســؤول ،والــذي يســكت عــن الظلــم الــذي
يقــع علــى اآلخريــن هــو مســؤول ،والــذي ينفــث مسومــه اخلفيــة عــر الفضائيــات ووســائل التواصــل
االجتماعــي هــو مســؤول ،والــذي يضايــق اآلخريــن يف رزقهــم هــو مســؤول ،والــذي أمهــل تربيــة أوالده
وجعلهم لقمة ســائغة للجماعات اإلرهابية مســؤول ،والذي يتكســب من املصائب مســؤول ،والذي
يتآمــر ضــد بــاده هــو مســؤول ...اخل .ســفك دمــاء ابنــاء الدالــوة ،يســتوجب مراجعــات عاصفــة
وحامســة وقاســية ،ال تقبــل قولــن.
مــن جهــة أخــرى ،مــن هــم املســتفيدون ممــا جــرى مــن ســفك دمــاء يف األحســاء؟ املســتفيدون
والشــامتون كثــر ،ومــن أولئــك مجاعــات تريــدان أن ننشــغل ابملآســي واإلرهــاب بــدال مــن التنميــة
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واإلعمــار ،ومــن املســتفيدين مــن ســفك الدمــاء مجاعــات يتكســبون مــن إحــداث الفوضــى لكــي تــرك
الســاحة هلــم ،ومــن املســتفيدين مــن مأســاة األحســاء أعــداء األمــة اإلســامية ،فمأســاة األحســاء
أنســتنا حلظيــا «القــدس» وأخواهتــا مــن املــدن الــي نبكــي مــن اجلهــا.
اإلرهــاب ضــرب أب ـرايء يف مــدن خمتلفــة منــذ القــدم حتــت مســميات خمتلفــة ،والــي أبشــعها
عندمــا يقتــل أانســا أب ـرايء ابســم الديــن ،والديــن ب ـراء مــن ذلــك .الوطــن توحــد ووقــف صفــا واحــدا
ضــد مــا حصــل .واخواننــا أبنــاء الدالــوة قــادرون علــى جتــاوز احملــن والتحــدايت .نســأل هللا ســبحانه أن
يرحــم الضحــااي ورجــال األمــن الذيــن استشــهدوا ونســأله ســبحانه أن يشــفي املصابــن .نعــم ،جرميــة
األحســاء ،مأســاة.

الفتنة التي سنهزمها
عبد هللا الوصايل:
ال ميكــن ألي عاقــل أن يقــر مــا حصــل مؤخـراً يف القريــة املســاملة الدالــوة يف األحســاء ،مــن قتــل
ألبـرايء واســتهداف آلمنــن إال مــن يلعــب مبصــر هــذه األمــة .الناظــر للمنطقــة مــن حولنــا يــرى مــدى
التدهــور األمــي وعــدم االســتقرار الــذي يضــرب يف كل مــكان مــن العــامل العــريب ،والــذي أصبــح جمالــه
أقــرب ممــا نتصــور ،فهــو بعــد أن كان يفصلنــا عنــه حبــار ابت علــى حــدودان؛ جنــوابً يف اليمــن ومشــاال
يف بــاد الشــام والعـراق.
اخلليــج ابت منــذ مــدة اجملــال العــريب الوحيــد الــذي يقــوم ابلرســالة احلضاريــة العربيــة بعــد
تدهــور األوضــاع يف العواصــم احلضاريــة العربيــة التقليديــة الــي تولــت مهمــة حضاريــة منــذ التحــرر مــن
االســتعمار األجنــي إىل مــا يقــارب منتصــف الســبعينيات بعــد أن أرهقــت االنقــاابت واهلزائــم املتكــررة
تلــك العواصــم وأجهدهتــا كثـراً واســتهلكت مــن املـوارد املاديــة والنفســية الكثــر ممــا كانــت الــدول العربيــة
وشــعوهبا حباجــة إليــه.
اخلليــج تــوىل منــذ منتصــف الســبعينيات مهمــة مواصلــة املهمــة احلضاريــة الــي ختلــت عنهــا لظروفهــا
القاهــرة تلــك العواصــم التارخييــة لإلبــداع العربيــة كالقاهــرة وبغــداد ودمشــق والقــروان .حــن تتحــول
ال ـرايض إىل حاضــن ألكــر معــرض كتــاب يف العــامل العــريب ،تليهــا أبــو ظــي والشــارقة ،وحــن تتــوىل
أبــو ظــي متويــل جائــزة البوكــر بنســختها العربيــة ،وتتحــول ديب إىل مركــز لصناعــة الفــن وصقــل الفنــون
وكذلــك تتحــول إىل مركــز لــكل القنـوات العامليــة لكــي تبــث مــن علــى أرضهــا إىل أحنــاء العــامل وتلحــق
قطــر مؤخـراً ابلركــب ونــرى ذلــك التحديــث املطــرد يف البــى املعماريــة واســتجالب املؤسســات التعليميــة
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العريقــة إىل أراضيهــا ،وتصــدر مؤخ ـراً جائزهتــا للروايــة ،جائــزة كتــارا ،وهــي األضخــم علــى اإلطــاق
وتتوجــه إىل كتــاب الروايــة ابللغــة العربيــة وخلمســة فائزيــن ،وترمجــة أعماهلــم إىل مخــس لغــات حيــة ممــا
يعــد مبســتقبل عــريب ثقــايف زاهــر لــو اســتمر هــذا النهــج وهــذا العطــاء.
علــى املســتوى اإلعالمــي فــإن العــامل العــريب يتظلــل بنبــض اإلعــام التابــع للــدول اخلليجيــة وهــو
املســيطر علــى فضــاء اإلعــام العــريب وقــد انتبهــت بعــض الــدول العربيــة اخلليجيــة إىل خماطبــة اجلــزء
املهــم مــن العــامل وهــو العــامل الغــريب فأنشــأت قنـوات ابللغــة االجنليزيــة ،ممــا يتيــح نقــل املعلومــة وحمــاورة
املتلقــي يف الضفــة األخــرى مــن العــامل املنــوط بــه الكثــر مــن تقريــر سياســات العــامل.
ما أود اإلشــارة إليه يف هذه املقالة ان تعدد الدول العربية ،وإن كان ذلك يشــكل لدى البعض
شــرذمة وتفــككاً ،إال أنــه يف احلقيقــة وبعيــداً عــن األحــام الطوابويــة جيــب اســتغالله بشــكل يتيــح
لألمــة العربيــة ولشــعوهبا االســتمرار يف النبــض ومواصلــة العيــش ومــا تقــوم بــه الــدول اخلليجيــة جيــب أال
يعتــر منافســة للعواصــم العربيــة املدنيــة الــي عرفــت اترخييـاً بــل جيــب أن تفســر علــى أهنــا تــويل املهمــة
احلضاريــة العربيــة الــي اضطــرت تلــك العواصــم بســبب ظــروف عــدم االســتقرار السياســي واالجتماعــي
إىل التخلــي عنهــا.
هــذا يعيــدان إىل بدايــة املقالــة .إن نشــر الفوضــى وعــدم االســتقرار يف دول اخلليــج العــريب ســيكون
كارثــة حقيقيــة علــى العــامل العــريب ،ومــا حصــل يف األحســاء مــا هــو إال حماولــة لــن تنجــح يف ضــرب
اجلزيــرة الوحيــدة الــي تتوافــر هلــا ســبل القيــام ابملهمــة احلضاريــة وأمههــا االســتقرار والتجانــس االجتماعــي
وحتويلهــا عنــوة للمشــاركة يف النزاعــات الطائفيــة الــي تطحــن املنطقــة.

جرمية األحساء آخر األحزان
عبد هللا بن خبيت:
هل بدأان ندفع مثن الشحن الطائفي أم وصلنا إىل هنايته؟ بقدر ما حزنت وأتملت على الشبان
الذيــن قضـوا يف األحســاء علــى يــد الغــدر واخليانــة شــعرت ابلطمأنينــة والســام بعــد إعــان الداخليــة
القبــض علــى الفاعلــن يف وقــت قياســي ال يضاهــى .ســرعة القبــض عليهــم والصـراع معهــم دون إبطــاء
أو تــردد جعــل األمــر واضحـاً ال يقبــل التأويــل.
اململكــة العربيــة الســعودية دولــة وحدهــا امللــك عبدالعزيــز لتكــون أرض ـاً آمنــة لــكل أبنائهــا دون
متييــز ،أايًكان مصــدره أو شــكله .قـرأت يف اإلنرتنــت ســرة الشــاب العنــزي الــذي استشــهد يف املعركــة
ضــد اإلرهابيــن .ســرة عطــرة تشــرف كل إنســان يعيــش علــى هــذه األرض .شــارك يف معركــة ســابقة
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مــع اإلرهابيــن وأصيــب وهــا هــو يعــود اليــوم ويشــارك ويستشــهد .هــذا اجلنــدي وإخوانــه يف املباحــث
والقـوات اخلاصــة يعطوننــا الــدروس يف الدفــاع عــن الوطــن .إذا كان اإلرهابيــون علــى اســتعداد للمــوت
مــن أجــل الشــيطان فرجــال األمــن يف اململكــة علــى اســتعداد للتضحيــة أبرواحهــم محايــة لــروح اإلنســان
الــي هــي أغلــى مــا خلــق هللا.
أعــود إىل السـؤال :هــل بــدأان ندفــع مثــن الشــحن الطائفــي أم وصلنــا إىل هنايتــه .هــذا هــو السـؤال
الــذي تطرحــه علينــا هــذه اجلرميــة .تطالبنــا أن خنتــار .إذا مل نعتقــد أن هــذه اجلرميــة هــي واحــدة مــن
أكــر اجلرائــم الــي عرفهــا اجملتمــع فســنكون مــن الغافلــن .هدفهــا ليــس خلــط األوراق ونقــل املعركــة
الدوليــة إىل أرض اململكــة فقــط ،اجملرمــون مل ينطلقـوا مــن رغبــة انتقاميــة معزولــة أو كراهيــة ختصهــم أو
خصــم يريــدون هزميتــه .عملهــم هــذا هــو ترمجــة تطبيقيــة للبنــاء الفكــري الــذي تلقــوه يف الســنوات القليلــة
املاضيــة «مــن اإلنرتنــت إىل املايكروفــوانت إىل الكتــب إىل احملاض ـرات» .انتقــال طبيعــي للمرحلــة
التاليــة الــي «جيــب» أن تقــود إليهــا عمليــات الشــحن الطائفــي املكرســة علــى الــدوام .أقــام كثــر مــن
دعــاة الشــر جمدهــم وشــهرهتم وقيمتهــم وثرواهتــم ابســتثمار الشــحن الطائفــي .مل تعــد الكراهيــة الطائفيــة
جمــرد أميــان بــذيء متكــرس يف النفــس اجلاهلــة وإمنــا صــار مصــدراً مــن مصــادر النجوميــة واجملــد السـريع.
من أراد أن حيقق شهرة ومقعداً يف جمالس الدعاة مل يعد يلزمه أدوات أو مواهب أو قدرات.
التحريض كفيل بنقله يف وقت قياسي إىل لبس الزري والدخول يف املنتدايت ولقب املشيخة.
عندمــا ســألوا قاتــل املفكــر املصــري فــرج فــودة ملــاذا قتلتــه؟ أجــاب ألنــه يدعــو إىل اإلحلــاد يف
كتبــه .فســألوه يف أي مــن كتبــه قـرأت هــذا فقــال ال أعلــم ألين ال أقـرأ وال أكتــب .إذا أردان أن نقـرأ
حادثــة قريــة األحســاء ونســتوعب دروســها علينــا أن نضــع هــذا احل ـوار نصــب أعيننــا .هــؤالء القتلــة
جمــرد منفذيــن مت شــحنهم علــى مــدى ســنوات .ملئــت أرواحهــم ابحلقــد اجملــاين فصــار علــى عــداء
مــع العــامل أمجــع .يســتغل شــيوخهم كل فــرص التوتــر الطائفــي ليضيف ـوا هلــم مزيــداً مــن دواعــي احلقــد
والكراهيــة واالنتقــام.
ليــس مــن العــدل تــرك عــبء مواجهــة اإلرهــاب علــى عاتــق وزارة الداخليــة وحدهــا .وال مــن
احلكمــة أن نتصــارع مــع املنفذيــن ونــرك رؤســاء اإلرهــاب ينعمــون مبجدهــم واملــكاانت االجتماعيــة
الــي تبوؤوهــا .مــا الــذي ميكــن أن تق ـرأه أو تســمعه  -مث ـاً  -عــن «الرافضــة يف بــاد احلرمــن» أو
«الشــيعة ليس ـوا إخواننــا» وعــدد ال حصــر لــه مــن أقبــح الدع ـوات واأللفــاظ تســاق علــى املنابــر.
ال شــك مثــة كراهيــة تبــث مــن الطــرف اآلخــر معظمهــا مــن خــارج اململكــة ،ولكــن خــارج اململكــة يبقــى
خــارج اململكــة ..إذا تصــارع الشــيعة والســنة يف دولــة مــن الــدول فهــذه مشــكلة ســكان تلــك الــدول
وحكوماهتــا وليســت مشــكلتنا .ال نســتورد قضــااي اآلخريــن .اململكــة ليســت امتــداداً ألحــد وليســت
حماميـاً عــن أحــد.
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لكــي نفــوت الفرصــة علــى املميعــن واملدولــن للقضــااي نؤكــد أن مســؤوليتنا داخــل اململكــة
ال تتعــدى صالحياتنــا .إذا ظهــر شــيخ شــيعي أو ســي غــر ســعودي حيــرض علــى الطائفيــة فهــذه
مشــكلة حكومتــه وشــعبه وطائفتــه يف بــاده .ليــس مــن مســؤولية أي شــيخ ســي ســعودي أو شــيخ
شــيعي ســعودي الــرد عليــه .الشــيعة ابلنســبة لنــا هــم الشــيعة الســعوديون والســنة ابلنســبة لنــا هــم الســنة
الســعوديون .وأي مــن هــؤالء حيــرض ضــد اآلخــر جيــب أن يســاق إىل احملكمــة مــع ســن قانــون يلغــى
املفاتيــح التارخييــة البغيضــة كقوهلــم رافضــي أو انصــي وغــر ذلــك .كلنــا إخــوة يف هــذه البلــد واوجبنــا
تعمريهــا ال الســعي إىل تقويضهــا.

جرمية «الدالوة»
فتنة لن تزيد أهل هذه البالد إال لحمة وتكاتفاً
عبد هللا بن زيد آل حممود:
إن العمــل االجرامــي اجلبــان الغاشــم الــذي شــهدته «الدالــوة» مبحافظــة االحســاء ونفذتــه جمموعــة
حاقــدة ضــد عــدد مــن املواطنــن األبـرايء ،الــذي ســبب ملواطــي هــذا البلــد الطاهــر حـزانً عميقـاً ملــا نتــج
عنــه مــن قتلــى وجرحــى هبــدف إاثرة الفتنــة وإشــاعة الفوضــى بــن أبنــاء هــذا الوطــن الذيــن عرفـوا علــى
مــر التاريــخ بتعاوهنــم وتكاتفهــم وتســاحمهم فيمــا بينهــم ،وهــو عمــل ابئــس حملاولــة زرع الفتنــة وإذكاء انر
اخلــاف بــن أفـراد اجملتمــع الواحــد.
إن هللا تعــاىل قــد أنعــم علينــا يف هــذه البــاد املباركــة الغاليــة علينــا مجيعـاً بنعــم كثــرة مــن أعظمهــا
نعمــة األمــن واألمــان وأن هــذه االعمــال الدنيئــة لــن تزيــد أهــل هــذه البــاد إال حلمــة وتكاتفـاً ومتاســكاً
للوقــوف يف وجــه كل مــن أراد املســاس أبمــن الوطــن واملواطنــن مــع قيادهتــم الرشــيدة الــي مل تدخــر
جهــداً يف إرســاء أســس العــدل واملســاواة بــن كافــة مواطنيهــا متخــذة مــن كتــاب هللا وســنة رس ـوله
املصطفــى صلــى هللا عليــه وســلم نرباس ـاً هلــا وهــدايً دائم ـاً ملســرهتا يف بنــاء وتنميــة الوطــن واملواطــن
حتــت ظــل شــرع هللا وهــدي نبيــه .ودعــا احملمــود هللا العلــي القديــر أن يتغمــد مجيــع الضحــااي بواســع
رمحتــه وأن يســكنهم فســيح جناتــه ويلهــم زويهــم الصــب والســلوان وأن حيفــظ والة أمـران بقيــادة خــادم
احلرمــن الش ـريفني امللــك عبــدهللا بــن عبدالعزيــز آل ســعود ومســو ويل عهــده األمــن ومســو ويل ويل
العهــد وأن يبــارك يف جهــود رجــال األمــن املخلصــن ويــرد كيــد الكائديــن وحقــد احلاقديــن يف حنورهــم
ويكفــي الوطــن شــرورهم.
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ُ
أعذاق نخلك يا أحساء تجمعنا
عبد هللا خليفة الزبدة:
مل تسلم األحساء من أهل الفنت والضالل حىت أمست بفاجعة قرية الدالوة اليت وصلتها أايدي
الغــدر واهلــدف مــن هــذا العمــل اإلجرامــي زرع الفتنــة الطائفيــة بــن أفـراد اجملتمــع االحســائي املســامل،
عــاش أهــل األحســاء مــن قــدمي الزمــان متجاوريــن ،جيمــع بينهــم االح ـرام والتقديــر وحفــظ حقــوق
اجلــار ،وكمــا أن املــدارس جتمــع أبنــاء األحســاء يف فصــل دراســي واحــد ومجيــع القطاعــات احلكوميــة
واألهليــة ال تفــرق بــن هــذا وذاك.
وتعــرف الدالــوة بطيبــة أهلهــا وبســاطتهم وهــم يعيشــون بــن مزارعهــم ،وهــي تقــع شــرق مدينــة
اهلفــوف مسيــت هبــذا االســم نظـرا الســتخدام أهــايل القريــة الدلــو يف ســحب املــاء مــن البئــر .وقيــل أيضــا
لكثــرة مـزارع العنــب فيهــا حيــث يتــدىل العنــب يف كثــر مــن مزارعهــا ،فعرفــت ابلداليــة ،وحــورت فيمــا
بعــد إىل االســم املعــروف حاليـاً ،فهــي قطعــة مــن أرض الوطــن غاليــة علينــا.
واختــار القتلــة الدالــوة هبــذا العمــل اإلرهــايب إلشــعال فتيــل الفتنــة الطائفيــة الــي أاثرهــا أعــداء
اإلســام يف كل مــكان مــن الوطــن العــريب ،فلــم يســتطيعوا بــث مسومهــم الفكريــة لتفرقــة أبنــاء الوطــن،
وكمــا أظهــرت هــذا الفاجعــة أصالــة أبنــاء هــذه املنطقــة ووقوفهــم مــع بعضهــم عنــد احملــن وزاد مــن
ترابطهــم وإحبــاط خمططــات العــدو يف زرع الضغينــة واحلســد والكراهيــة بــن أفـراد اجملتمــع واتبعـوا هــذا
األســلوب الرخيــص العاجــز بقتــل األبـرايء بغــر وجــه حــق ،وال يفعــل مثــل هــذا الفعــل مــن عــاش بــن
خنيلهــا وعيوهنــا وأكل مــن مترهــا ،خرجـوا يــداً واحــدة مســتنكرين هــذا الســابقة اخلطــرة لقطــع الطريــق
علــى أهــل الفــن الطائفيــة بتجــرمي مــن قــام ابنتهــاك حرمــات هللا وزايرة املصابــن وتقــدمي العـزاء ألهــل
الضحــااي وفاضــت مشــاعر األهــايل يف التعبــر عــن حزهنــم وتالمحهــم يف ظــل حكومتهــم الرشــيدة
والوقــوف ضــد تفكيــك اجملتمــع وكان للشــاعر الشــاب عبداللطيــف الرويشــد أبيــات تعــر عــن الرفــض
التــام ملثــل هــذا العمــل اإلرهــايب الشــنيع فقــال:
من يريد العنف يف بلدي
تبت يدا ْ
ومن يريد ٍ
بقتل أ ْن يزعزعنا
أؤمن والتاري ُخ يشهد يل
مازلت ُ
أعذا ُق ِ
خنلك اي أحساء جتمعنا
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مجعنــا اإلســام مجعتنــا األرض ومجعتنــا الطيبــة ،والعمــل اإلرهــايب مل يــزدان إال متاســكاً وترابطـاً يــداً
واحــدة ضــد اإلرهــاب فمــن يــروع اآلمنــن ومــن يــرد بــث الســموم ابلفكــر الضــال ال يعــر إال عــن نفســه
فبــادان وهلل احلمــد بلــد األمــن واألمــان يف ظــل حكومــة عادلــه ال تفــرق بــن شــعبها فالــكل سواســية
ونقــول ألعــداء الوطــن :عليكــم مــن هللا مــا تســتحقون.

الدالوة ..جرح الوطن
عبد هللا شباط:
إن احلــادث الــذي وقــع يف قريــة الدالــوة وأصــاب املواطنــن ابلرصــاص  -ومنهــم الشــباب الذيــن
هــم علــى أبـواب املســتقبل ،وبعــض الرجــال مــن أهــل القريــة الغافيــة يف واحــة األمــن واألمــان  -كان
أليمــا ..وال شــك يف أن حتديــد الوقــت واملــكان كان خمططـاً قصــد مــن وراءه الفتنــة الطائفيــة بــن أبنــاء
شــعب متعايــش منــذ عشـرات بــل مئــات الســنني ،جتمعهــم األرض الطيبــة ،أرض هجــر املعطــاءة الــي
رغــب فيهــا صاحبهــا ،فــا يــكاد يغادرهــا إال للضــرورة ،وكان املقيــم هبــا يقنــع أبقــل املؤونــة «هجــر
وربــع القــوت».
إن املتواجديــن يف الدالــوة آنــذاك ،مــا هــم إال نســيج جمتمــع واحــد فهــم جـران ،وإن كان منهــم
مــاك احليــازات الزراعيــة ،ومنهــم مــن يقــوم هبــذه األراضــي عمارهتــا وســقيها وحصادهــا ،ولذلــك اجلـوار
تداخلــت البيــوت فــا الفــرق بينهــا إال مــن هــو عــارف بداخلهــا الــي ال يعــرف فيهــا متيــز مــن الناحيــة
الدينيــة أو االجتماعيــة أو الثقافيــة ،الــكل سواســية يف العمــل والوظائــف والدراســة واالبتعــاث للدراســة
العليــا يف أكــر اجلامعــات ،والــكل سواســية لدخــول املستشــفيات للعــاج ،وتنــاول الــدواء والتنــومي،
حيــث ال فــرق بــن مواطــن ومواطــن.
هكــذا كنــا ،وهكــذا نشــأان علــى التعــاون واحملبــة والتواصــل عمليـاً واجتماعيـاً ،فمجالــس املواطنــن
يف األعيــاد واملناســبات ليــس فيهــا حتيــز وال فــرق بــن أبنــاء الوطــن ،فهــي مفتوحــة للجميــع ،ممــا يعطــي
انطباعـاً جيســد روح احملبــة واألخــاء بــن تلــك األرواح فاحتــدت ،وهــذا مــا حــرص أولئــك اجلنــاة بينهــم
أن يقلعــوه مــن جــذوره ،فتثــور الفتنــة فخيــب هللا مســعاهم ،حيــث هــب الشــعب رجــاال ونســاء إلقامــة
مراســم الع ـزاء املشــرك؛ ألن األمل مل خيــص أســرة واحــدة وال شــرحية واحــدة ،إمنــا وصــل األمل اىل كل
مواطــن؛ لفظاعــة مــا حــدث..
وعندمــا كــرت صــار يل جمموعــة مــن األصدقــاء ،منهــم امحــد بــن عايــش املاجــد ،وعلــي بــن
حممــد املاجــد ،ومــن غريهــم امحــد البشــر ،وعيســى البشــر ،واملــا حممــد حســن الشــخص ،والســيد
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امحــد اهلامشــي ،وطاهــر أبــو فهيــد مــن البطاليــة ،والســيد جـواد مــن قريــة الفــارة ،وغريهــم ممــن مل تتســع
هلــم الذاكــرة ،وعندمــا نقلــت اىل القطيــف بطلــب مــن الشــيخ الدكتــور عبــدهللا بــن علــي املبــارك الــذي
كان مديـراً ملدرســتها ،تكونــت يل صداقــات كمــا تكونــت لألســتاذ خالــد الفــرج رئيــس بلديــة القطيــف
آنــذاك صداقــات ..أمــا مــا خيصــي شــخصياً فأذكــر منهــم حممــد ســعيد اجلشــي  -يرمحــه هللا  ،-وحممــد
ســعيد اخلنيــزي ،والشــيخ عبــدهللا اخلنيــزي ،والشــيخ عبداحلميــد اخلطــي ،وعبداحلميــد الزايــر صاحــب
املكتبــة ،وعبــدهللا ابــو الســعود ،وحممــد ســعيد الربيكــي ،وحديث ـاً األســتاذ عــدانن العوامــي ،واألســتاذ
حممــد النمــر ،وعبــدهللا الزايــر ،والســيد علــي العوامــي ،وحممــد رضــى الشماســي.
إن هــذا احلــادث الفظيــع الــذي أراد منفــذوه تفتيــت اللحمــة الوطنيــة ،كانــت عاقبتــه أن جتســدت
معــاين تلــك اللحمــة الــي تكونــت علــى مــدار الســنني بــن أبنــاء الشــعب الواحــد وبــن أبنــاء الشــعب
والقيــادة ،يربهــن علــى ذلــك صــدى هــذا احلــادث املـؤمل ،زحــف املواطنــن مــن مجيــع الفئــات إىل مــكان
العـزاء دون متييــز ،ويف مقدمتهــم أمــر املنطقــة الشــرقية واحملافــظ ووكيلــه ،وهلــم احلــق اآلن املتوفــون هــم
أبنــاء الوطــن ..ومبــا أن الرصاصــات الطائشــة أرادهــا مطلقوهــا ان تقضــي علــى تلــك الرباعــم املزهــرة
مــن الشــباب ،الــذي يشــق طريقــه للمســتقبل املشــرق ،الــذي أفســد الوصــول إليــه أولئــك املخربــون
احلاقــدون .وهكــذا يــرد هللا كيــد املعتديــن إىل حنورهــم ،حيــث قبــض علــى عــدد غــر قليــل منهــم،
وســيلقون جزاءهــم يف الدنيــا واآلخــرة.

اللحمة الوطنية
غراس يد املؤسس وسالحنا الوطني الرادع
أمني منطقة الرايض عبد هللا عبد الرمحن املقبل:
إن املطلــع علــى اتريــخ األمــم والشــعوب لــن جيــد بعــد القــرون املفضلــة منوذجــا للتالحــم والتكاتــف
أشــد وأقــوى مــن النمــوذج الســعودي الــذي وضــع لبناتــه ورســم طريقــه امللــك عبدالعزيــز «طيــب هللا
ثـراه» مؤســس هــذا الكيــان الشــامخ الــذي أصبــح مضــرب املثــل يف األمــن واألمــان والتعايــش الســلمي
بــن مجيــع أطيــاف اجملتمــع بفضــل مــن هللا عــز وجــل.
لقــد مــرت مملكتنــا احلبيبــة أبزمــات وح ـوادث وعمليــات إرهابيــة مــن الداخــل واخلــارج؛ جتاوزهتــا
بفضــل هللا أوال مث بقــوة اللحمــة الوطنيــة بــن أطيــاف اجملتمــع؛ فكانــت ســدا منيعــا أمــام األعــداء
واملرتبصــن الذيــن فوجئـوا بوقــوف أبنــاء الوطــن يــدا بيــد حملاربــة األفــكار املنحرفــة واحلــركات الضالــة الــي
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حتــاول النيــل مــن ديننــا ووطننــا وأمننــا وجمتمعنــا.
لقــد آملــت حادثــة األحســاء كل مواطــن ومقيــم خملــص بــل العــامل كلــه كثـرا؛ فاإلرهــاب واإلجـرام
ال يقــره ديــن وال عــرف وال يتقبلــه جمتمــع نشــأ علــى تعاليــم الديــن واألخــاق ،بيــد أن احلادثــة األليمــة
كانــت أشــد إيالمــا ملــن قامـوا هبــذا العمــل اإلرهــايب وأيــدوه؛ ذلــك أهنــم رأوا أبم أعينهــم أطيــاف اجملتمــع
وش ـرائحه مــن األم ـراء والعلمــاء والوجهــاء وأف ـراد الشــعب صغــارا وكبــارا يــدا بيــد مندديــن ابإلرهــاب
والفتنــة متوعديــن كل مــن تســول لــه نفســه املســاس أبمــن ووحــدة هــذا الوطــن وأبنائــه األوفيــاء.
إن العنــف واإلرهــاب والفرقــة واالنقســام أدوات شــيطانية تفتــك ابلشــعوب واألمــم ،ومــا حصدتــه
احلــروب األهليــة مــن أرواح أكثــر وأشــنع ممــا حصدتــه احلــروب التقليديــة والكـوارث ،ومــا حــدث مــن
حولنــا وحيــدث أوضــح دليــل وخــر شــاهد علــى ذلــك.
إن التجربــة الســعودية يف التعايــش الســلمي والتالحــم الشــعيب والتكاتــف بــن القيــادة وأطيــاف
اجملتمــع أمنــوذج فريــد مــن نوعــه؛ أساســه تعاليــم الكتــاب والســنة ومقاصــد الشــرع الــي حتــرم الظلــم
والعــدوان وتوجــب علــى اجلميــع حفــظ األمــن وتنبــذ كل مــا مــن شــأنه املســاس ابلضــرورايت اخلمــس،
والفضل يف ذلك بعد فضل هللا ســبحانه وتعاىل يرجع إىل حكمة وحنكة وبعد نظر القيادة الرشــيدة
الــي ســاوت بــن اجلميــع دون تفريــق أو متييــز وقدمــت للعــامل منوذجــا أخالقيــا ملمارســة السياســة كشــف
عـوار منــاذج السياســات األخــرى الــي حققــت كل شــيء إال األخــاق واملبــادئ والقيــم.
ومــا يـراه اجلميــع اليــوم مــن تكاتــف وتالحــم ووعــي بــن أفـراد اجملتمــع هــو بفضــل هللا أوال مث بفضــل
غـراس يــد املؤســس امللــك عبدالعزيــز «طيــب هللا ثـراه» الــذي وحــد هــذا الكيــان ابلعــدل واإلحســان
ومنــح أبنــاء اجلزيــرة هويــة موحــدة هلــا ثقلهــا إســاميا وعربيــا ودوليــا؛ بعــد أن كانــت بــا هويــة واهلهــا
منغمســن يف الفرقــة والصراعــات واحلــروب ،وعلــى خطــى امللــك املؤســس بــدأ خــادم احلرمــن الشـريفني
امللــك عبــدهللا حفظــه هللا عهــده املبــارك برتســيخ مبــدأ التعايــش والتكاتــف والتالحــم؛ فقــام بتفعيــل دور
احلـوار الوطــي حتــت مظلــة مركــز امللــك عبدالعزيــز للحـوار الوطــي الــذي ســاهم يف نشــر ثقافــة التعايــش
الســلمي وجعــل احلـوار أداة قاطعــة لــكل أنـواع العنــف والتطــرف واإلرهــاب.
لقــد علمتنــا حادثــة األحســاء أن اإلنســان الســعودي ابت أكثــر وعيــا مــن ذي قبــل وال غرابــة؛
فال ـوازع الديــي والتالحــم بــن أطيــاف اجملتمــع ســاح وطــي يفتــك ابألعــداء واملرتبصــن؛ فليمــت
اإلرهابيــون ومثــرو الفــن بغيظهــم ،وليكمــل أبنــاء الوطــن مســرة التنميــة واالزدهــار بقيــادة وتوجيهــات
خــادم احلرمــن الش ـريفني ومســو ويل عهــده األمــن ومســو ويل ويل العهــد .حفــظ هللا ديننــا ومليكنــا
ووطننــا مــن كل ســوء.
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اللحمة الوطنية
غراس يد املؤسس وسالحنا الوطني الرادع
عبد هللا عبد الرمحن املقبل:
إن املطلــع علــى اتريــخ األمــم والشــعوب لــن جيــد بعــد القــرون املفضلــة منوذجــا للتالحــم والتكاتــف
أشــد وأقــوى مــن النمــوذج الســعودي الــذي وضــع لبناتــه ورســم طريقــه امللــك عبدالعزيــز «طيــب هللا
ثـراه» مؤســس هــذا الكيــان الشــامخ الــذي أصبــح مضــرب املثــل يف األمــن واألمــان والتعايــش الســلمي
بــن مجيــع أطيــاف اجملتمــع بفضــل مــن هللا عــز وجــل.
لقــد مــرت مملكتنــا احلبيبــة أبزمــات وح ـوادث وعمليــات إرهابيــة مــن الداخــل واخلــارج؛ جتاوزهتــا
بفضــل هللا أوال مث بقــوة اللحمــة الوطنيــة بــن أطيــاف اجملتمــع؛ فكانــت ســدا منيعــا أمــام األعــداء
واملرتبصــن الذيــن فوجئـوا بوقــوف أبنــاء الوطــن يــدا بيــد حملاربــة األفــكار املنحرفــة واحلــركات الضالــة الــي
حتــاول النيــل مــن ديننــا ووطننــا وأمننــا وجمتمعنــا.
لقــد آملــت حادثــة األحســاء كل مواطــن ومقيــم خملــص بــل العــامل كلــه كثـرا؛ فاإلرهــاب واإلجـرام
ال يقــره ديــن وال عــرف وال يتقبلــه جمتمــع نشــأ علــى تعاليــم الديــن واألخــاق ،بيــد أن احلادثــة األليمــة
كانــت أشــد إيالمــا ملــن قامـوا هبــذا العمــل اإلرهــايب وأيــدوه؛ ذلــك أهنــم رأوا أبم أعينهــم أطيــاف اجملتمــع
وش ـرائحه مــن األم ـراء والعلمــاء والوجهــاء وأف ـراد الشــعب صغــارا وكبــارا يــدا بيــد مندديــن ابإلرهــاب
والفتنــة متوعديــن كل مــن تســول لــه نفســه املســاس أبمــن ووحــدة هــذا الوطــن وأبنائــه األوفيــاء.
إن العنــف واإلرهــاب والفرقــة واالنقســام أدوات شــيطانية تفتــك ابلشــعوب واألمــم ،ومــا حصدتــه
احلــروب األهليــة مــن أرواح أكثــر وأشــنع ممــا حصدتــه احلــروب التقليديــة والكـوارث ،ومــا حــدث مــن
حولنــا وحيــدث أوضــح دليــل وخــر شــاهد علــى ذلــك.
إن التجربــة الســعودية يف التعايــش الســلمي والتالحــم الشــعيب والتكاتــف بــن القيــادة وأطيــاف
اجملتمــع أمنــوذج فريــد مــن نوعــه؛ أساســه تعاليــم الكتــاب والســنة ومقاصــد الشــرع الــي حتــرم الظلــم
والعــدوان وتوجــب علــى اجلميــع حفــظ األمــن وتنبــذ كل مــا مــن شــأنه املســاس ابلضــرورايت اخلمــس،
والفضل يف ذلك بعد فضل هللا ســبحانه وتعاىل يرجع إىل حكمة وحنكة وبعد نظر القيادة الرشــيدة
الــي ســاوت بــن اجلميــع دون تفريــق أو متييــز وقدمــت للعــامل منوذجــا أخالقيــا ملمارســة السياســة كشــف
عـوار منــاذج السياســات األخــرى الــي حققــت كل شــيء إال األخــاق واملبــادئ والقيــم.
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ومــا يـراه اجلميــع اليــوم مــن تكاتــف وتالحــم ووعــي بــن أفـراد اجملتمــع هــو بفضــل هللا أوال مث بفضــل
غـراس يــد املؤســس امللــك عبدالعزيــز «طيــب هللا ثـراه» الــذي وحــد هــذا الكيــان ابلعــدل واإلحســان
ومنــح أبنــاء اجلزيــرة هويــة موحــدة هلــا ثقلهــا إســاميا وعربيــا ودوليــا؛ بعــد أن كانــت بــا هويــة واهلهــا
منغمســن يف الفرقــة والصراعــات واحلــروب ،وعلــى خطــى امللــك املؤســس بــدأ خــادم احلرمــن الشـريفني
امللــك عبــدهللا حفظــه هللا عهــده املبــارك برتســيخ مبــدأ التعايــش والتكاتــف والتالحــم؛ فقــام بتفعيــل دور
احلـوار الوطــي حتــت مظلــة مركــز امللــك عبدالعزيــز للحـوار الوطــي الــذي ســاهم يف نشــر ثقافــة التعايــش
الســلمي وجعــل احلـوار أداة قاطعــة لــكل أنـواع العنــف والتطــرف واإلرهــاب.
لقــد علمتنــا حادثــة األحســاء أن اإلنســان الســعودي ابت أكثــر وعيــا مــن ذي قبــل وال غرابــة؛
فال ـوازع الديــي والتالحــم بــن أطيــاف اجملتمــع ســاح وطــي يفتــك ابألعــداء واملرتبصــن؛ فليمــت
اإلرهابيــون ومثــرو الفــن بغيظهــم ،وليكمــل أبنــاء الوطــن مســرة التنميــة واالزدهــار بقيــادة وتوجيهــات
خــادم احلرمــن الش ـريفني ومســو ويل عهــده األمــن ومســو ويل ويل العهــد .حفــظ هللا ديننــا ومليكنــا
ووطننــا مــن كل ســوء.

سفك الدماء باسم الدين!
عبد هللا مغرم:
اتريــخ العــامل يشــر إىل فظاعــات احلــروب الــي يشــعلها بعــض القتلــة ابســم الديــن ،ولعــل اتريــخ
أورواب وحروهبــا املريــرة يف عصــور ظالمهــا وتســلط كنيســتها شــاهد ملــا ميكــن أن تــؤول إليــه مثــل هــذه
احلــروب وخطورهتــا علــى اجلميــع إذ يســتحيل أن يتنبــأ بنتائجهــا أحــد.
جنــم عــن حــرب الثالثــن عامـاً بــن الطائفتــن املســيحيتني «الكاثوليــك والربوتســتانت» يف أورواب
الظــام إىل قتــل أكثــر مــن أربعــة ماليــن شــخص يف ذلــك الوقــت ،إذ دمــر اجليــش الســويدي يف املانيــا
ألفــي قلعــة والفــا ومخســمئة مدينــة ومثــاين عشــرة الــف قريــة وهــو مــا يعــادل قتــل نصــف ســكان أملانيــا،
ومثــل هــذه احلــرب ليســت الوحيــدة الــي اندلعــت يف أورواب الظــام ابســم الديــن بــل هــي ضمــن عــدد
مــن احلــروب الــي مل يســلم منهــا أحــد ،وجــرت أورواب إىل محامــات مــن الدمــاء وخباصــة مــا وقــع يف
فرنســا يف تلــك العصــور ،ومل حتقــق مثــل هــذه احلــروب مــن نتائــج ســوى أبشــع جرائــم القتــل والتهجــر
والفقــر.
علينــا اليــوم أن نتســاءل ملــاذا اختــرت األحســاء مســرحاً لتــك اجلرميــة البشــعة وليــس غريهــا مــن
املــدن الــي هبــا غالبيــة مــن املواطنــن الشــيعة؟
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اجلـواب أن األحســاء مضــرب املثــل يف التعايــش والتآخــي بــن الســنة والشــيعة منــذ القــدم ،وليــس
ملــا حــدث ســوى تفســر واحــد وهــو ضــرب وحدتنــا الوطنيــة وحماولــة تشــكيك اجلميــع يف بعضهــم
البعــض ،وحماولــة اإلخــال ابألمــن.
وحدتنــا الوطنيــة الــي حتققــت خــال العقــود املاضيــة ليســت مســؤولية الدولــة مبفردهــا بــل هــي
مســؤوليتنا مجيعـاً وعلينــا تبنيهــا واحملافظــة عليهــا وتعزيــز ذات الوعــي يف عقــول األجيــال .فمريــدو الفتنــة
حريصــون عليهــا وبقاؤهــم رهــن هبــا ،واليقظــة واجبــة وتعزيــز التعايــش بيننــا هلــو خيــاران األمثــل ،فمــاذا
عســاان أن نفعــل؟

الهيئات الرشعية ووحدة الوطن
عبد هللا موسى الطاير:
مــا الــذي ميكــن أن جيمــع شــتات شــعب يتحــدث عــدة لغــات ،وينتمــي ألعـراق عديــدة ،ويديــن
بــدايانت خمتلفــة؟ جيمعهــم وطــن ينتمــون إليــه حبقــوق وواجبــات متســاوية ،ال تفــرق بينهــم علــى أســاس
عرقــي أو ديــي ،أو مذهــي أو طائفــي؛ مواطنــون يعيشــون األمــن ،ويتمتعــون ابالســتقرار ،وميارســون
حياهتــم ولــكل منهــم حــق معلــوم يف كل شــيء يف الوطــن وعليــه التزامــات جتــاه مكــوانت اجملتمــع الــذي
يعيــش فيــه.
هكــذا تعاقــد اإلنســان مــع أخيــه اإلنســان لبنــاء األوطــان مبفهومهــا احلديــث والــي حولــت
اقطاعيــات أورواب املتناحــرة ،ومذهبياهتــا املتصارعــة ،ونبالئهــا املتنافســن علــى الســلطة والثــروة إىل دول
متحضــرة ذات كيــاانت عــرت حقبــا صعبــة مــن اترخيهــا حــى وصلــت إىل مــا يســمى ابلعــامل األول.
وألن البنــاء مؤســس بشــكل صحيــح فــإن أورواب الــي خاضــت حربــن عامليتــن يف أقــل مــن  4عقــود
هــي اآلن عنـوان العلــوم والصناعــة واحلضــارة ودول املؤسســات ،وحقــوق اإلنســان ،ومقصــد احلاملــن
بتحقيــق حيــاة أفضــل.
الغــرب املســيحي خــاض حــروابً مــن أجــل األمــة املســيحية ،ودشــن غــزوات صليبيــة لتكــون
أرض النب ـوات عاصمــة األمــة النصرانيــة ،ولكنــه اصطــدم حبقيقــة ثبطــت مهتــه يف مشــروعه الوحــدوي
األممــي علــى أســاس ديــي ،عندمــا ادرك ان الربوتســتانت الميكــن أن يتعايش ـوا مــع الكاثوليــك ،وأن
األرثكوذكــس يف برجهــم العقائــدي العاجــي ،إضافــة إىل مــا أملتــه األع ـراق علــى الداينــة مــن قيــود،
ومــا أفرزتــه مــن طبقيــات جعــل مشــروع األمــة يرتاجــع بــل وخيتفــي ظاهـراي يف الســعي الوجــودي لتلــك
البلــدان.
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عندمــا كان القوميــون العــرب خيتطفــون عقولنــا صغــارا كنــا نصطــف يف الطوابــر يوميــا يف بــرد
الشــتاء وقيــظ الصيــف ننشــد:
بالد العُ ِ
ش ِام لبغدان
من ال ّ
ُ
رب أوطاين َ
ومن ٍ
جند إىل يََ ٍن إىل ِمصر فتطوانِ
َ
واملضحــك املبكــي أننــا يف الوقــت الــذي نتغــى فيــه ابألمــة العربيــة كانــت طائـرات عربيــة تقصــف
مدننــا وقـراان يف اجلنــوب ،مث كان مــا تعلمــون مــن اتريــخ الصـراع العــريب العســكري واأليديولوجــي الــذي
جعــل مــن املســتحيل وجــود أمــة كل مقوماهتــا لغــة الضــاد .فسويس ـرا تتحــدث ثــاث لغــات رئيســة
وهــي مــن أكثــر الــدول أمنــا واســتقرارا .ومل يســجل التاريــخ أن هنــاك أمــة قامــت علــى اللغــة .ومثــال
العــرب واألوربيــن صــارخ الوضــوح ،إذ مل جتمــع مصــاحل العــرب اللغــة ،كمــا أهنــا مل تفــرق األوروبيــن.
وأميــل دومــا إىل تســمية العــامل العــريب ابلــدول الناطقــة ابللغــة العربيــة.
وكأن قــدران أن نتحــول مــن وهــم إىل آخــر ،فاســتبدلنا األمــة اإلســامية ابلقوميــة العربيــة ،وقامــت
دع ـوات التضامــن اإلســامي ،وهــي دع ـوات خملصــة ولكنهــا قفــزت علــى حقائــق يصعــب جتاوزهــا،
ومل حيســم عقــاء األمــة العالقــة مــع إيـران مثــا وهــل هــي جــزء مــن األمــة أم عــدو هلــا؟ ومــا إذا كانــت
دول مثــل اهلنــد يقطنهــا مــن املســلمني مــا يـوازي عددهــم ســكان عــدة دول إســامية.
وصاحــب هــذا األمــل الرومانســي مشــروع أســلمة لــكل مناشــط احليــاة ،وكان أول املعــاول الــي
هتــدم مفهــوم الدولــة احلديثــة فتــوى حتــرمي الوطــن ،ومــن الش ـواهد مــا يوثقــه موقــع «شــبكة اإلســام»
القطــري؛ الــذي يفــي أبن لفــظ «الوطنيــة» مولّــد مســتحدث ،اســتحدثه املشــركون عندمــا احتل ـوا
بــاد املســلمني ،وكان الغــرض مــن ذلــك تفتيــت الوحــدة اإلســامية وتقســيمها إىل قوميــات وأجنــاس
تتصــارع فيمــا بينهــا ..وأمــا حــب الوطــن والدفــاع عنــه ،فــإن املســلم مطالــب حبــب بــاد املســلمني
والدفــاع عنهــا ،سـواء أكان ذلــك البلــد موطنــه الــذي ولــد فيــه أو مل يكــن موطنــه ،مــا دام أنــه بلــد مــن
بــاد املســلمني».
وخــرج كنتــاج حتمــي للتذبــذب بــن القوميــة واألمميــة جيــل مشــتت االنتمــاء اليربطــه بوطنــه
ســوى اإلحســاس بذنــب االنتمــاء إليــه ،وولّــد ذلــك تقهقــر حنــو العصبيــات القبليــة ،وانطـواء وانضـواء
حتــت األلويــة املذهبيــة ،وأصبــح للمناطقيــة كلمتهــا ،وللمذاهــب والطوائــف ســطوهتا ،وحتــول الوطــن
مــن بوتقــة تصهــر اخلالفــات لتحيلهــا إىل توافــق وانتمــاء حتــت بــرق الوطــن إىل حمطــة عابــرة يف حياتنــا
ابنتظــار قطــار األمــة كمــا أســلفت يف مقــاالت ســابقة ،ومــع أن ذلــك يدعــو إىل األمــل فــإن حــرة
املنتظريــن وأي القطاريــن ميتطــون الســي أم الشــيعي كانــت حتيــل األمــل إىل أمل ،وداخــل كل قطــار
ع ـرابت ذات اســتقطاابت خمتلفــة.
اهليئــات الشــرعية يف البنــوك  -مثــا  -اســتطاعت أن حتــرر تعامــات رمبــا يــرى البعــض أنــه
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الجــدال يف حرمتهــا إىل معامــات مباحــة عــن طريــق حتريــر صيــغ العقــود واختيــار عبــارات وألفــاظ رمبــا
يظهــر للبعــض أهنــا جمــرد تغيــر ابأللفــاظ .فلمــاذا جنــد قصــورا لــدى اهليئــات الشــرعية يف الدولــة جتــاه
حتريــر مــا ميثلــه مصطلــح «الوطــن والوطنيــة» مــن مــأزق لــدى مــن يلتبــس عليهــم هــذا املفهــوم ،وقــد
يكــون ذلــك بتقــدمي وأتخــر يف املبــاين ينتــج عنهــا تغــر يف املعــاين يضفــي علــى مفهــوم الوطــن والوطنيــة
شــرعية تُطمئــن قلــب مــن حييــك يف صــدره شــكك جتاههــا.
لســت ضــد األمــة اإلســامية ولكــي مــع بنــاء أوطــان تشــكل يف جمملهــا أمــة ذات أهــداف
اسـراتيجية مشــركة .اإلســام نظــر إىل األمــة علــى أهنــا جمموعــة مــن البلــدان ،وهــو مــا يشــرعن وجــود
الوطــن .ففــي جهــاد الدفــع انــه إذا دهــم عــدو كافــر أرض املســلمني وجــب اجلهــاد علــى أهــل تلــك
البلــد مث الذيــن يلوهنــم مث الذيــن يلوهنــم ،وهــذا فيــه اعـراف صريــح بوجــود األقطــار والبلــدان ،وإال لــكان
الوجــوب علــى األمــة دون التــدرج املذكــور.
جرميــة األحســاء اإلرهابيــة جيــب أن نعــرف أوال أهنــا بعــض شــظااي الفتنــة يف البلــدان احمليطــة بنــا،
وأهنــا اثنيــا ،تقــرع أج ـراس اخلطــر أبن الوحــدة الوطنيــة حباجــة إىل وضــوح يف التعريــف ،وأن االنتمــاء
للوطــن يتطلــب مباشــرة يف املصطلحــات وبيــاان يف اخلطــاب ال يتخللــه تعميــة أو أتول .وطــن يســعنا
مبذاهبنــا وأحالمنــا وتطلعاتنــا ،حيتــوي فرحنــا ،وينصــت إىل متاعبنــا ،خنتلــف حتــت بريقــه ونتفــق ،جتمعنــا
أخــوة الديــن يف حــدود وطــن امســه اململكــة العربيــة الســعودية الميتــاز فيــه مواطــن عــن آخــر بســبب
أصلــه أو فصلــه أو «محولتــه» أو مذهبــه.

ويف األحساء لنا جرح!
عبد الوهاب الفايز:
البيــان الــذي أصدرتــه األمانــة العامــة هليئــة كبــار العلمــاء ،بعــد حــادث األحســاء ،هــو الـرأي الــذي
نقف معه مجيعا ،فاإلنســان مســلما وغري مســلم له حرمة الدم ،كما أن أمن بالدان وســامتها وعدم
العبــث هبــا أيضــا هــي مــن احملرمــات الــي تكاتفنــا وضحينــا ألجلهــا ســنوات عديــدة ،منــذ أتســيس
بــادان واجتمــاع كلمتهــا ،وحتقيقــا هلــذه الغايــة النبيلــة ذهــب العديــد مــن ابنائنــا شــهداء للواجــب يف
مواقــع عديــدة ،حــى نعيــش أبمــن وســام.
ســرعة القبــض علــى منفــذي هــذه اجلرميــة البشــعة هــو إجنــاز أمــي ،ال يســتغرب علــى رجــال األمــن
يف بــادان يف خمتلــف مواقعهــم ،وخنــص ابلتقديــر الكبــر الــذي ال يفيهــم حقهــم ،اخواننــا يف املباحــث
العامــة ،جنــود الوطــن الذيــن أثبت ـوا أهنــم علــى قــدر املســؤولية والتحــدي ،فقــد كان ـوا لنــا ،بعــد هللا
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ســبحانه ،الــدرع الواقــي الــذي حفظنــا مــن شــرور اإلرهــاب والعنــف مهمــا تلــون أو تعــددت مصــادره
وشــياطينه.
لقــد مــرت علينــا أحــداث ونـوازع جســام ،ويف كل حادثــة «خنــرج أكثــر قــوة» يف وحدتنــا وإمياننــا
مبصــران املشــرك ،ونعــرف جمــددا أن صيانــة جبهتنــا الداخليــة هــو الــذي حنتاجــه دائم ـاً؛ حــى نقطــع
الطريــق علــى املرتبصــن ،الذيــن يســتهدفون ج ـران إىل شــرور اإلرهــاب واالختــاف االجتماعــي ،أو
االحـراب الطائفــي ،الــذي نــرى كيــف يقــود الــدول الــي حولنــا إىل اخلـراب والدمــار.
مــن يــرى البيئــة احمليطــة بنــا؛ يؤســفه مشــاهد أعمــدة الدخــان ومناظــر الــدم والقتــل بــن اإلخــوة يف
العقيــدة والــدم ،أرواح بريئــة مــن املدنيــن املســتأمنني اآلمنــن املهمومــن حبياهتــم اليوميــة ولقمــة عيشــهم
وســامة ابنائهــم ،يذهبــون ضحيــة فقــط لوجودهــم يف بيئــة انفلــت فيهــا األمــن وضاعــت هيبتــه،
واختفــت أص ـوات احلكمــة ومعهــا مؤسســات الدولــة وهيبتهــا.
يف دول اخلليــج حتاص ـران األزمــات ،ودولنــا هــي الــي ترتفــع فيهــا منــارات العلــم وتشــيد املصانــع
وبنــاء كل مــا ينفــع النــاس ،وأتيت إلينــا الوفــود مــن كل أقطــار األرض؛ حبثــا عــن فــرص االســتثمار
والبنــاء ،هــذه البيئــة اآلمنــة املســتقرة ســوف تبقــى منيعــة قويــة؛ إذا حنــن «اســتثمران مــا أبيدينــا» مــن
مقومــات األمــن واالســتقرار ،واســتطعنا قطــع الطريــق علــى املرتبصــن ،الذيــن يعيشــون علــى توليــد
األزمــات وتصديرهــا واســتريادها.
يف وســائط التواصــل االجتماعــي خيتطــف املتطرفــون التدمرييــون احل ـوار؛ لغــاايت وأجنــدات
ختصهــم ،وأجــزم أن العقــاء الذيــن هتمهــم اللحمــة الوطنيــة لــن يعط ـوا هــؤالء الفرصــة لكــي يفرح ـوا
ابخل ـراب ،فواجبنــا قطــع الطريــق علــى هــؤالء املرجفــن يف األرض .حفــظ هللا بــادان مــن كل ســوء،
والرمحــة للشــهداء ..ولذويهــم أحــر الع ـزاء ،واحلمــد هلل علــى كل حــال.
•••
يف األزمــات ختــرج روح الوطــن احلقــة ،ونتســابق يف التأكيــد علــى توجســنا وخوفنــا علــى أمــن
بــادان ،يف األمــس وصلتــي مــن أخــي الكبــر أيب معــن األســتاذ حممــد املــا هــذه األبيــات اجلميلــة يف
ُ
معانيهــا منســوبة ل د .حممــود ســعود احلليــي:
شعل النار يف أحسائنا حس ًدا
اي ُم َ
خابت نواايك يف س ٍّر ويف علَ ِن
ْ
وجدت سوى األحساء ُتطرها
أما
َ
شرا وتبذرها من بذرة الف ِ
نت« ..
ًّ
•••
أحساؤان ال حتزين
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ِ
متوحدين...
َّإن هنا ّ
وخيسأ اخلذال ُن
ما دمعة من ٍ
خنلة سقطت أسى
حزنا األحضا ُن
وضمت َ
إالّ َّ
نبكي معاً..
وطن َو َف
ويصوغنا ٌ
أنىب تف ِّرق مشْلهُ النريا ُن.

توليفة األحساء ..وإقصاء السفهاء
عبده األمسري:
ثلــة مــن اخلونــة ،احلمقــى ،الدمويــن ،املتقــدة صدورهــم ابلفــن ،املشــتعلة خواطرهــم بصنــع احملــن،
تســاقطوا وســط طــن األحســاء الطاهــر الــذي تســقيه أايدي الســنة والشــيعة معـاً وتنمــو فيــه النخيــل
الســامقة وتفــوح منــه رائحــة األمــن وينبــت فيــه ورد التآلــف ورايحــن األلفــة ،زرت األحســاء مرتــن
ال عن ـوان شــدين يف ميادينهــا أعظــم مــن الطيبــة واالبتســامات واأللفــة وال تفاصيــل أمســى مــن حــب
النــاس وألفتهــم خرجــت منهــا متذكـراً ومتشــبعاً ابلبســاطة وحلــو العيــش ولــذة التعــاون بــن احلســاويني.
الدالــوة تلــك القريــة اهلادئــة الــي تنــام قريــرة العــن علــى أص ـوات هديــر مائهــا العــذب يف مزارعهــا
ـيعي بــذور الثمــار ويــزرع
ـي أرضــه فيناولــه الشـ ُّ
وتصحــو جامعــة أهلهــا وأبناءهــا يف مزارعهــم حيــرث السـ ُّ
ـي يف ســقيها يقذفون مثار العنب والتمر ســوايً يتســابقون ويتنافســون يف
ـيعي مزرعته فيســانده السـ ُّ
الشـ ُّ
فــن اجلــرة ونقــاء السـريرة ويتواءمــون كأهــل فريــج واحــد خريهــم واحــد ومصائبهــم موحــدة.
مل يعتــادوا علــى الغــدر كانـوا يتوجهــون مغــرب كل يــوم ملنازهلــم يتبادلــون أطبــاق العشــاء جبــرة فريــدة
تتجــاور أنفســهم وتتحــد أنفاســهم بعنــاء يــوم زراعــي مجيــل وتتحــد حناجرهــم بغنــاء األهازيــج الشــعبية
الــي يعشــقها أهــل القريــة الصغــرة أثنــاء عملهــم وبعــد مغادرهتــم ،ينامــون ابكـراً وســط ظــال وارفــة مــن
وحــد القلــوب قبــل األجســاد وزرع يف القلــوب وحــدة الطوائــف فالــكل مســلم والــكل حيمــل يف
األمــن َّ
جيبــه هويــة الوطــن ،خيلــدون للنــوم وســط اخضـرار األرض وروائــح الطــن وعشــق احلنــن ليــوم جديــد
مــن الوحــدة الوطنيــة واالحتــاد املهــي يف مزارعهــم.
اإلرهــاب خائــن وال ديــن لــه ميتهــن الغــدر لفظتــه أرض الدالــوة وحمــاه قامــوس األحســاء ومعجــم
أرض الطيبــن الذيــن ال يعرفــون يف منازهلــم ويف جلســاهتم ويف مســتقبلهم ســوى اإلخــاء جرميــة الدالــوة
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ابألحســاء ســقطت أبمر هللا مث إبجناز األمن وتســاقط اإلرهابيون يف وقت واحد يف عدة مواقع على
أرض الوطــن احلبيــب ألن الـراب الطاهــر يرفــض الرجــس والنجــس الــذي حتتضنــه أجنــدات اإلرهــاب
وخطــط منفــذي الفتنــة الظاملــة الــي زرعــت إليقــاظ الوطــن علــى صدمــة ردت يف حنــور خمططيهــا
وتشـّـربت األرض احلســاوية دماء أبرايء وشــهداء أنقياء متاماً كطهر املاء الذي ســقته أيديهم لواحات
قريتهــم ومعشــوقتهم الدالــوة.
الشــحن الطائفــي الــذي تبثــه وتنفثــه أفـواه وعقــول الســفهاء مل ينطـ ِـل ومل ميـّـر علــى أهــايل األحســاء
أرض اللُّحمــة الــي يضــرب هبــا املثــل يف التآلــف واأللفــة بــن الطوائــف فالتاريــخ ال يزيــف والواقــع ال
يغــر ،فبعــد احلادثــة بدقائــق كان ذوو الضحــااي ومشــاخيهم يف الطــرف اآلخــر يكشــفون اللثــام عــن
وجــه الفتنــة األســود وميســكون كفوفهــم بكفــوف إخواهنــم الســنة ويوجهــون أصابعهــم متحــدة ابالهتــام
وقلوهبــم وعقوهلــم ابإلدانــة لإلرهــاب وأبن صنّــاع اخليانــة هــم اإلرهابيــون اخلونــة اخلائنــون للوطــن وألهلــه
ومكتســباته.
كبــار شــيوخ األحســاء واملنطقــة الشــرقية وجهـوا خطــاابً موحــداً أســقط واجهــة اإلرهــاب املفتونــة
ابخلـراب املســكونة ابلتضليــل موجهــن رســالة لــكل مــن خطــط وأدار ونفــذ العمليــة أن الســنة والشــيعة
إخــوة ويف وحــدة واحتــاد وال جمــال للتفريــق أو الشــقاق بــل إن احلادثــة ســتزيد الــوائم وااللتحــام وختــرج
كل املواطنــن درعـاً واحــدة ضــد الفتنــة مؤكديــن أن رصــاص الفتنــة اســتهدف الوطــن أبكملــه.
األحســاء اتريــخ مــن احملبــة وعمــر مــن الكيــان املتحــد مــع القيــادة والوطــن ولــن تزيــد احلادثــة
الظاملــن ممــن عملوهــا ونفذوهــا وخططـوا هلــا إال تبــاراً ،وهــذا مــا أكــده الوطــن بــكل شـرائحه منــذ وقــوع
احلادثــة وحــى اليــوم وإىل األبــد والــي أظهــرت للعــامل أمجــع ُلمــة الســعوديني ونقــاء الطائفتــن وعقوهلــم
الــي حتمــي البــاد وتوئــد الفتنــة ومتنــع وتقــف يــداً واحــدة ضــد أي ســاحة قتــال مفتعلــة أو ميــدان
دروس الوطنيــة ومناهــج التماســك الشــعيب
دخيــل علــى جمتمــع الســعودية الــذي يص ـ ّدر للعــامل أمجــع َ
والتعايــش بــن كل الطبقــات .جرميــة محقــاء ،نفَّذهــا الســفهاء ،انتهــت ابإلقصــاء مــن أهــايل األحســاء
علــى حــد س ـواء ،قتلــت الفتنــة علــى أرض الدالــوة واألمــن ســطر البطولــة واألهــايل بــكل أصنافهــم
ينالــون اجملــد الوطــي.
يف حادثــة األحســاء جتلّــى مفهــوم اهلـ ِّـم الوطــي الواحــد ،وســادت أجـواء معلنــة للمــودة والتعاضــد،
لتعطــي دروس ـاً مســتقبلية ومنهجيــة أن الوطــن علــى قلــب واحــد ،احلســاويون برونقهــم وســياقهم
وحتولــت احلادثــة إىل نــدوة كــرى للّحمــة الوطنيــة وامتصــاص آالف
النفســي واالجتماعــي متحــدون ّ
املشــيعني آهــات وعـرات أهــايل الضحــااي وكانــت نســاء الوطــن مــن كل أطرافــه يواســن نســاء الدالــوة
وحيضــن أبناءهــن ،ورغــم الوجــع هــا هــي الدالــوة تنــام قريــرة العــن كلؤلــؤة مضيئــة يف عقــد األحســاء
ـجل ملحمــة التالحــم مــن الوطــن
وكعــذراء خجولــة مــن مصــر أســود رمســه اإلرهــاب وكانــت ميــداانً سـ ّ
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وزَّع إشــعاعاهتا علــى كل العــامل.
املســؤولية اآلن أهــم وأكــر وأمشــل األمــر حيتــاج إىل دراســة مســتفيضة وحتقيقــات متواصلــة
واســتقصاء مكامــن الفتنــة الــي زرعهــا اخلونــة وليبحــث الوطــن بــكل أطيافــه وشــى ش ـرائحه عــن كل
بــذور فتنــة رماهــا عابــرون أو خبّأهــا حاقــدون أو ينــوي ســقايتها إرهابيــون ،ولتكــن اليقظــة واهلمــة
مزروعتــن يف كل أرض الوطــن ،وأن يكــون اجلميــع رجــال أمــن وأن يتعامــل اجلميــع مــع احملنــة تعامــل
الــدرس وتفاعــل األمل وتعايــش الرقابــة ،هنالــك أبـواق جيــب أن تكســر وأن تدفــن وهنالــك روائــح فــن
هتــب مــن كل جانــب ،وخونــة جبنــاء مندســون ،كلنــا وطــن ومجيعنــا مــع األحســاء درعـاً ضــد الســفهاء
ويــداً واحــدة يف احملنــة وجيش ـاً ضــد أي عــدو ،وحمنــة قريــة هــي حمنــة للوطــن أبســره وإجنــاز ســعودي
واحــد هــو إجنــاز لــكل املواطنــن ،وســنظل نعيــش يف وطننــا ويعيــش فينــا حــى النخــاع ،جتلــت قــوة احلــق
وزهــق الباطــل وخســر ،إن هللا ال يصلــح عمــل املفســدين.

يف حربنا عىل اإلرهاب هل نسجل موقفا فقط؟
عبري العلي:
التغيــر يبــدأ مــن الداخــل ،مــن أنفســنا قبــل أي شــيء ،أو أي أحــد .لنعــرض مشــاعران حنــن الســنة
جتاه إخوتنا يف الوطن من الشــيعة ،والعكس صحيح ،لنصحح هذه املشــاعر جيدا ،إن كانت تقف
ضــد اآلخــر ،أو حتــرض عليــه
حينمــا وقــف الرســول صلــى هللا عليــه وآلــه يف خطبتــه يف حجــة الــوداع قائــا« :إن دماءكــم
وأموالكــم وأعراضكــم عليكــم ح ـرام ،كحرمــة يومكــم هــذا يف بلدكــم هــذا ،يف شــهركم هــذا» ،قــدم
للمســلمني درســا مؤكــدا عــن حرمــة االعتــداء علــى حيــاة اإلنســان الــي حــرم هللا قتلهــا .وهــو بذلــك
كان يؤكــد مــا ذكــره هللا عــز وجــل يف القــرآن عــن حرمــة هــذه النفــس «وال يقتلــون النفــس الــي حــرم
الل» الفرقــان ،68/وإقرانــه ســبحانه لقتلهــا كقتــل للنــاس كلهــم ،وإحيائهــا إحيــاء للنــاس مجيعــا ،وكأنــه
َّ
خيتــزل احليــاة كلهــا يف نفــس بش ـرية واحــدة تــؤدي الرســالة الــي خلــق هللا البشــر ألجلهــا يف إعمــار
األرض «ومــن أحياهــا فكأمنــا أحيــا النــاس مجيعــا» املائــدة.32/
األحــداث املأســاوية الــي تعــرض هلــا وطننــا الغــايل قبــل أايم ،مــن استشــهاد أطفــال ،وشــباب
املصلــن يف حســينية قريــة الدالــوة ابألحســاء ،ومــن أُصيــب معهــم ،واستشــهاد رجلــي أمــن قدمــا
روحهمــا للقبــض علــى املتســببني يف ذلــك االعتــداء الغاشــم ،مجيعهــا أمــور تُدمــي القلــب وتُصيــب
الوحــدة الوطنيــة املرجتــاة يف مقتــل ،وختالــف مجيــع األوامــر اإلهليــة والنصــوص الشــرعية الــي حتــرم ســفك
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الدمــاء واالســتهانة ابلقتــل .فاالســتهانة بســفك دمــاء اآلخريــن بلــغ مــداه يف الســنوات األخــرة يف
مجيــع البلــدان اإلســامية ،وأصبحــت رؤيــة الــدم أمـرا ال غرابــة فيــه ،واألمــر أنــه أصبــح يُســتباح ابســم
وتـ ّـز الــرؤوس بعــد ذكــر اســم هللا والتكبــر ،وخيتــم ابحلمــد والشــكر علــى هــذه القســوة
اإلســامُ ،
والبشــاعة .ومــن العجيــب أن املســلم يتجـرأ ببســط يــده وســاحه وســوء نـواايه لقتــل أخيــه املســلم ،مــن
ـلم يتبــع ذات النــي الــذي كانــت رســالته
ينطــق بــذات الشــهادة إللــه واحــد حــرم دماءهــم بينهــم ،مسـ ٌ
إنســانية ابملقــام األول ،ويتجــه مثلــه يف صلواتــه إىل قبلــة واحــدة أُعلنــت مــن جوارهــا حرمــة دمــاء
املســلمني كحرمــة ذلــك املــكان يف ذاك الزمــان.
كشــف هذا احلدث جليا عن أن الالوعي لدى األغلبية الســنية ُتارب الشــيعة وتؤمن بوجوب
معاداهتــم وقتاهلــم ،أو علــى األقــل التشــكيك يف نواايهــم وإقصائهــم ،ممــا خلــق بيننــا فجــوة بــن اجملتمــع
الســي واجملتمــع الشــيعي يف هــذا الوطــن .مل نســمع أو نــر تســاحما معيشــيا لــه إال يف واحــة األحســاء
وبعــض املناطــق احملــدودة األُخــرى .هــذا الالوعــي العدائــي زرعــه يف املتلقــي ،الــذي أســلم عقلــه
وجوارحــه بــكل استســام ورضــا ،زرعــه دعــاة الفــن ورعــاة الكراهيــة والتحريــض واإلقصــاء الذيــن مــا إن
شــعروا أبن هلــم يــدا يف نــزع اإلنســانية عــن الشــعور ابآلخريــن ،حــى انسـلّوا خببــث مــن تلــك اخلطــاابت
احملرضــة وكأنــه مل تكــن هلــم فيهــا يـ ٌد مباشــرة أو غــر مباشــرة.
صرخــت األحســاء ،فنهــض اإلنســان داخــل مــن بقيــت داخلــه نزعــة إنســانية صادقــه يُنكــر
ويديــن ،وهنــض مــن يهمــه أمــن الوطــن وســامته علــى قلـ ٍ
ـب واحــد ،وقــدم املخلصــون دماءهــم حلصــار
هــذه الشــرذمة الشــيطانية ،وُكتبــت منــذ تلــك الليلــة حــى هــذا الصبــاح عش ـرات املقــاالت والــرؤى
والتحليــات .كل هــذا يُشــعر املتابــع ابلفخــر والرضــا عــن خــروج الكثــر عــن العقــل اجلمعــي املعــادي
لآلخــر والعــودة إىل الفطــرة الســليمة واإلنســانية الــي تــرى يف القتــل والــدم وأســباهبما تعارضــا معهــا،
واحلــرص علــى الوطــن ومصاحلــه ووحدتــه االجتماعيــة .ولكــن كل هــذا ال يكفــي والتنظــر دون
واقــع عملــي حيمــي اإلنســان واملــكان مــن قــادم جمهــول ال يُتكهــن بــه وحنــن علــى فوهــة بــركان الفــن
واالقتتــال الطائفــي احمليــط بنــا يف الــدول اجملــاورة .فينبغــي أن تُســن قوانــن عاجلــة ،صارمــة وواضحــة
ضــد التحريــض الطائفــي والعنصــري بــكل أشــكاله ومــن أي طــرف ،ففــي فــرض القوانــن حـ ٌـل لكثــر
مــن مشــاكلنا املرتاكمــة وضمــان عــدم حــدوث األس ـوأ مســتقبال.
بعــد إدانــة واســتنكار املؤسســات الرمسيــة كهيئــة كبــار العلمــاء هلــذا العمــل املشــن ،انــرى كثــر مــن
األص ـوات الــي مل نعهــد منهــا اعتــداال جتــاه الشــيعة مــن قبــل ،وال جتــاه الكثــر مــن القضــااي املذهبيــة
األخــرى ،انــرت تديــن وتســتنكر هــي األخــرى .وبنظــرة إجيابيــة نتمــى أن تكــون بدايــة تغيــر يف
اخلطــاب املتشــدد الســائد منــذ ســنوات يف جمتمعنــا .وأال تكــون تلــك األصـوات املســتنكرة هنــا وهنــاك
تســجل موقفــا مشــاهبا للمؤسســات احلكوميــة الرمسيــة فقــط إلرضائهــا وإرضــاء اجملتمــع بينمــا الواقــع
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الدفــن خيالــف هــذا.
أصحــاب التطــرف واإلرهــاب والتحريــض املذهــي ،املنحرفــون عــن اإلنســانية الســوية جتــاه القتــل،
لــن يــرددوا يف جعــل الوطــن محــام دم يف أي حلظــة أو ســاحنة تتهيــأ هلــم .ويبقــى أمــن الوطــن ومحايتــه
ومواطنيــه مــن فــن الطائفيــة والتحــزب واإلرهــاب قضيتنــا األوىل واألهــم ،ومحايــة الداخــل ضمــان مــن
عــدم وصــول فــن واقتتــال دول اجلـوار إلينــا.
التغيــر يبــدأ مــن الداخــل ،مــن أنفســنا قبــل أي شــيء ،أو أي أحــد .لنعــرض مشــاعران حنــن الســنة
جتــاه إخوتنــا يف الوطــن مــن الشــيعة ،والعكــس صحيــح ،لنتخــر هــذه املشــاعر جيــدا ونصححهــا إن
كانــت تقــف ضــد اآلخــر أو تســيء إليــه أو حتــرض عليــه ولــو يف الرفــض واإلقصــاء أو عــدم املبــاالة
ألمرهــم وأمــر وطــن واحــد جيمعنــا .هبــذا التصحيــح املبتــدئ مــن الداخــل الشــخصي جــدا نتوســع
بطريقــة صحيحــة يف منظومــة تســامح وتقبّــل ،ختلــق األمــن والتعايــش الســلمي يف اجملتمــع الواحــد ومتتــد
لتشــمل مجيــع الوطــن.
رحــم هللا شــهداء األحســاء وشــهداء األمــن ،وأحســن هللا عـزاء أســرهم وعـزاء الوطــن فيهــم وفيمــن
يكيــد لــه مــن الكائديــن.

مزيدا من الحزم يا وزارة الشؤون اإلسالمية!!
عزيزة املانع:
يقول الدكتور توفيق الســديري وكيل وزارة الشــؤون اإلســامية لشــؤون املســاجد ،إن وكالته تتابع
مواقــع التواصــل اإللكرتونيــة لتكــون علــى اطــاع مســتمر علــى مــا يبــدر مــن اخلطبــاء واألئمــة والدعــاة
مــن جتــاوزات خــال نشــاطهم اإللكــروين ،وأن الــوزارة فرغــت عــددا مــن الدعــاة للــرد علــى املتطرفــن
واملضللــن لتوعيــة النــاس ومحايتهــم مــن التأثــر ابلفكــر الضــال.
هــذا التصريــح مــن وكيــل وزارة الشــؤون اإلســامية هــو اعـراف مــن الــوزارة مبــا تستشــعره مــن خطــر
أولئــك الدعــاة واخلطبــاء واألئمــة الذيــن يظلــون يهيجــون عواطــف النــاس الدينيــة ويربــون يف صدورهــم
مشــاعر الكــره والعــداء جتــاه اآلخــر ،مبــا يوقــد الفتنــة بــن أف ـراد اجملتمــع ،وهــم يف ذلــك كلــه ضالــون
حيســبون أهنــم حيســنون صنعــا« ،هــذا إن أردان أن حنمــل األمــر علــى حممــل حســن الظــن» ،وقــد ال
يكــون كذلــك ،فهنــاك أيضــا احتمــال أهنــم يفعلــون مــا يفعلــون عــن عمــد ،لتحقيــق أهــداف خفيــة
ختــدم مصــاحل دنيويــة غــر معلنــة!!
وحــن يكــون األمــر هبــذه اخلطــورة فــإن جمــرد االكتفــاء ابلــرد «نظـراي» علــى مــا يثــار مــن حتريضــات
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واهتامــات واســتدعاء للعنــف ،هــو عمــل غــر مكافــئ ملــا هــو قائــم مــن خطــر ،وال بــد أن يكــون هنــاك
إجـراء عملــي لتعقــب مثــري الفتنــة وحماســبتهم ،فأمثــال هــؤالء ،حبكــم مكانتهــم الدينيــة وعمــق إميــان
النــاس هبــم واجنذاهبــم إليهــم ،يكــون أتثريهــم علــى العامــة أقــوى بكثــر مــن أتثــر غريهــم ،ومــن املضــر
أن يــرك اجملــال مفتوحــا هلــم ميارســون دعواهتــم التحريضيــة واملهيجــة ملشــاعر الكــره بــن أبنــاء الوطــن
الواحــد ،ومــا حــدث يف األحســاء خــال األســبوع املاضــي مــن جرميــة بشــعة ،يـرأ منهــا الديــن وأهلــه،
مــا هــو إال جــرس إنــذار أبن األمــر مل يعــد حيتمــل الرتيــث والتـزام الصمــت أمامــه.
حنــن يف حاجــة إىل اســتصدار لوائــح جتــرم التطــرق لالختالفــات العقديــة واملمارســات الدينيــة،
وتغذيــة الطائفيــة ،وحتريــض فئــة علــى أختهــا ،سـواء كان ذلــك عــر خطبــة تلقــى أو برانمــج تلفزيــوين
يبــث ،أو حماضــرة تــدرس ،أو درس يل ّقــن ،أو تغريــدة تنســج ،أو مقــال ينشــر ورقيــا أو إلكرتونيــا.
إن دعاة الفتنة وحميب إيقاد النار ال ينبغي أن يفسح هلم مكان يف وسطنا.

ال للعنف
د.عصام اخلراساين:
ال توجــد جرميــة أو ذنــب أكــر مــن قتــل النفــس الــي حــرم هللا إال ابحلــق ،فــاهلل ســبحانه وتعــاىل
ـن ذلــك يف كل كتبــه املنزلــة ،بــل ال يوجــد ديــن يـُـرر قتــل النفــس إال ابحلــق ،ورســول اهلــدى حممــد
ب ـَ َّ
ُ
صلــى هللا عليــه وســلم مــات وهــو ال يرضــى ابلظلــم حــى علــى الكفــار فكيــف ابلقتــل!! وجــاء مــن
بعــده اخللفــاء الراشــدون ،ســادتنا أبوبكــر وعمــر وعثمــان وعلــي رضــي هللا عنهــم وأرضاهــم ،وكلهــم
علــى هنــج املصطفــى صلــى هللا عليــه وســلم ،وجــاء مــن بعدهــم علمــاؤان املتقدمــون وعلــى رأســهم
االمــام مالــك والشــافعي وأمحــد بــن حنبــل وأبوحنيفــة ،وجــاء مــن بعدهــم علمــاء االســام املتأخــرون يف
مجيــع الــدول االســامية ،وخصوص ـاً علمــاء هــذه البــاد العادلــة بــاد احلرمــن الش ـريفني ،كل هــؤالء
العلمــاء االولــن واآلخريــن جممعــون إمجاعـاً ال اختــاف فيــه ،علــى أن القتــل بــدون وجــه حــق هــو مــن
أكــر الذنــوب وأعظــم املوبقــات ،وأن مــا حيــدث يف دول حولنــا مــن قتــل للمســلمني مــن أبنــاء الســنة
يقدم ـوا علــى هــذا الفعــل الشــنيع يف بــادان ،فاخلطــأ
وعلــى اهلويــة جيــب أال يكــون مــرراً للجهلــة أن ُ
ال يعــاجل ابخلطــأ .حنــن وهلل احلمــد ،نعيــش علــى أرض مباركــة يُؤمــر فيهــا ابملعــروف ويُنهــى فيهــا عــن
املنكــر ويُقــام العــدل يف كل مناطقهــا ،ويُنصــف يف حماكمهــا غــر املســلم ،ويُؤخــذ لــه حقــه مــن املســلم،
وأوليــاء أمــوران وأم ـراؤان وحكامنــا يف كل مناطــق وحمافظــات ومــدن وقــرى اململكــة العربيــة الســعودية
يقيمــون العــدل ويرفعــون املظــامل ويعيــدون احلقــوق إىل أصحاهبــا ،وال ميكــن أبي حــال مــن األح ـوال
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أن يرضـوا بقتــل غــر املســلم ظلمـاً وعــدواانً ،فكيــف بقتــل املواطــن املســلم الــذي يشــهد أن ال إلــه إال
هللا وأن حممــداً رســول هللا ،وقبــل أن نناقــش االســباب أو حــى نتحــدث فيمــا حصــل يف قريــة الدالــوة
مبحافظــة االحســاء الغاليــة علــى قلوبنــا ،جيــب أن يتفــق اجلميــع اتفاقـاً أبال نســمح بوجــود مــن يــرر هــذا
الفعــل بيننــا أبي شــكل مــن االشــكال ،بــل جيــب أال نســمح ألحــد أبن يقــول كلمــة ”و لكــن“ ،ألن
اح بغــر حــق وســالت فيهــا دمــاء
مــا جــرى جرميــة ال ميكــن تربيرهــا ،لقــد أُزهقــت يف هــذه اجلرميــة أرو ٌ
بريئــة ،وأراد مــن أراد هبــذا الفعــل ان يشــعل شـرارة الفتنــة ،ولكــن حبمــد هللا مل تشــتعل ،ووقــف الشــعب
الســعودي النبيــل جبميــع أطيافــه جنبــا إىل جنــب ُمتحــدا ضــد قــوى الشــر واالجـرام ،ونـ َـد َد علمــاء هــذه
البــاد وعلــى رأســهم مفــي عــام اململكــة العربيــة الســعودية الشــيخ عبــد العزيــز آل الشــيخ وهيئــة كبــار
العلمــاء وجملــس القضــاء االعلــى ،هبــذه اجلرميــة النكـراء ،ووقفـوا موقــف الشــرفاء بــدون حمــاابة أو مـواراة،
وأمــا حكامنــا أم ـراء آل ســعود الكرمــاء ،فهــم مــن أوائــل مــن عـ ّـزى وواســى أهــايل املتوفــن ،ووقفــت
حكومتنــا الرشــيدة موقف ـاً حازم ـاً وتتبعــت اجلنــاة وألقــت القبــض علــى مــن ألقــت ،وقتلــت مــن قــاوم
ابلعنــف ومل يقبــل بتســليم نفســه للعدالــة ،ودفعــت بــادان دمـاً غاليـاً مــن دمــاء رجــال أمننــا األشــاوس
لتحقيــق األمــن واالمــان والعدالــة .شــخصياً ،أان أؤمــن إميــاانً عميق ـاً أبن اجلنــاة ،وبغــض النظــر عــن
مذهبهــم ومعتقداهتــم ،هــم ابألصــل قــوم عنيفــون ،فلــو مل يكون ـوا عنيفــن ملــا اســتطاع أي خملــوق أن
يقنعهــم ابلقيــام ابلقتــل ،لكــن ملــاذا هــم كذلــك؟؟ هــل هــو ديننــا؟؟ ال ومليــون ،ال ،فــرب العــزة واجلــال
يقــول لرس ـوله حممــد صلــى هللا عليــه وســلم« :ولــو كنــت فظ ـاً غليــظ القلــب النفض ـوا مــن حولــك»
فــاهلل ســبحانه حيــذر مــن الفظاظــة فكيــف ابلقتــل!! إن العنــف ســلوك ينشــأ مــع الطفــل ويكــر معــه،
فــإذا مل جيــد مــن يهذبــه ويربيــه وينشــئه علــى اللــن والرفــق واحملبــة فــإن العنــف ســيجد طريقـاً ممهــداً لقلــب
ذلــك الطفــل ،خصوصـاً إذا وجــد مــن يشــجعه علــى أخــذ حقــه بيــده ،ويــزداد هــذا الســلوك ســوءا إذا
رأى أابه يعتــدي ابلضــرب علــى والدتــه ووجــد إخوانــه يعتــدون علــى اخلــدم والعمــال أبيديهــم ،عندهــا
ال عجــب مــن أن هــذا الطفــل ســوف ينشــأ وهــو يعتقــد أن العنــف هــو الطريــق الوحيــد الســرداد
ـرب ونشــأ يف بيئــة كلهــا حــب
احلقــوق ،وســيكون صيــداً ســهالً ومرعــى خصبــا للمجرمــن ،أمــا مــن تـ ّ
ووائم ،يف بيئة ال ميكن ان يرى فيها يداً متتد على أحد ،فهذا الطفل وإن كرب فلن جيد اجملرمون إليه
ســبيالً .لكــن السـؤال املهــم هــو :ملــاذا أصبــح بعــض أفـراد جمتمعنــا يتجهــون للعنــف وال نــرى خطـوات
عمليــة ملعاجلــة هــذا اخللــل؟؟ مــا نـراه مــن عنــف يف جمتمعنــا يســتدعي أن جنــد حلــوال جذريــة قبــل أن
يســتفحل الداء ،ولقد كتبت عن بعض هذه احللول ســابقا ،لكن املقام اآلن يســتدعي أن نتدارســها
الســتئصال أصــل اجلرائــم ،وهــو العنــف ،مــن عقــول وقلــوب أبنائنــا ومــن هــذه احللــول:
أن يتــم عقــد لقــاء جيمــع الرتبويــن وعلمــاء االجتمــاع لبحــث أســباب العنــف وأفضــل الطــرق لرتبيــة
النــشء علــى اللــن والرفــق واحملبــة والــوائم.
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قيــام وزارة الرتبيــة والتعليــم بدراســة أفضــل الطــرق لتدريــس احملبــة وبيــان مســاوئ الغضــب والعنــف وطــرق
عالجــه تربــواي يف مــدارس التعليــم العــام لنخــرج جيــا جديــدا اليعــرف الغضــب والعنــف.
قيــام وزارة الصحــة بدراســة أفضــل الطــرق إلنشــاء مراكــز لعــاج حــاالت الغضــب املرضــي
واالســتفادة مــن التجــارب العامليــة.
قيــام وزارة العــدل بدراســة اســتبدال جــزء مــن حمكوميــات اجلنــاة بســبب الغضــب والعنــف حبضــور
دورة يف عــاج الغضــب يف مراكــز عــاج الغضــب وأن حيضــر شــهادة بذلــك أو يُعــاد للســجن
الســتكمال حمكوميتــه.
قيــام وزارة الداخليــة بتوعيــة اجملتمــع أبن جمــرد محــل أي ســاح مهمــا صغــر هــو ضــد النظــام ويعــد
جرميــة يعاقــب عليهــا القانــون.
وهللا أسأل أن يكون أبناء هذا البلد سفراء للمحبة يف كل مكان.

أنياب األفعى
علي البحراين:
ســقط  9شــهداء يف حــادث األحســاء املســاملة اهلادئــة الوادعــة احملميــة جبيــش عرمــرم مــن
الباســقات الشــاخمة بــدروع أهلهــا .اتريــخ هــذه الواحــة كلــه ســلم وهــدوء وحالــة توافقيــة ،وهــي اخلليــط
بــن تفرعــات املذهــب الشــيعي وتفرعــات املذهــب الســي ،فتلــك الفسيفســاء هــي مجاهلــا وصورهتــا
الفاتنــة واملغريــة للعيــش فيهــا ،األحســاء ذات املليونــن ويزيــد مــن مواطــي بلــدان وذات األغلبيــة الشــيعية
مل يشــوه اترخيهــا أبــداً حبادثــة واحــدة هتــز الســلم األهلــي ،ويبــدو أن ذلــك أاثر حقــد الكوبـرا فســلت
أنياهبــا لتســمم ذلــك التعايــش الراقــي بــن مجيــع مكــوانت الســكان ،لكننــا تعــودان عندمــا يفســد التمــر
وهتــدأ العاصفــة أن نعمــل علــى تلقيــح النخيــل مــن جديــد ابنتظــار الطلــع يف احلــول املقبــل ،يقولــون
يف األمثــال إن األزمــات تصنــع احللــول والرجــال فمثــل هــذا احلــدث ســيرتك األثــر البالــغ يف نفــوس
«ه َجــر» األزمــات جتمعنــا وتقوينــا مث نكــون حصنـاً
األحســائيني مجيعـاً ســنة قبــل الشــيعة ،فطبيعتنــا يف َ
ضدهــا ،مــن ارتكــب هــذه الفعلــة الشــنعاء ال يعــرف عــن أهــل األحســاء شــيئاً ،ولــو عــرف مــا فعــل،
فس ـنَّتها قبــل شــيعتها ســيمنعون أي عبــث ابلنخــل املصطــف جنب ـاً إىل جنــب.
ُ
لكــن الس ـؤال امللــح يف جــذوع النخــل ملــاذا حــدث اجلــرم؟ وهــل نعمــل علــى إيقــاف وجتفيــف
األرض الــي تنبتــه ومننــع ســقايته كمــا نفعــل مــع اخلشــخاش ،ذلــك هــو احملــك يف صــدق النيــات
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واملقاصــد ،أمــا إن كنَّــا نرفــع شــعارات ومنــارس ضدهــا فلــن جيــدي مــا نقــول ويبقــى الذئــب يرعــى يف
القطيــع.
حمصنــن يف مواجهــة اإلرهــاب
لقــد مــرران بتجــارب كافيــة الختــاذ أشــد اإلجـراءات واحلــزم لنكــون َّ
فهــل مــن َّ
مدكــر! ،ال تـزال منابــع التحريــض والتحشــيد ُتــارس أدوارهــا دون قانــون ِّ
جيرمهــا وحياكمهــا
ويقتــص منهــا ،ودون ذلــك فــا طائــل مــن ولولتنــا ونُواحنــا وحــى صراخنــا ،قــد ال يعلــم الغــادرون أن
األحســاء اآلن أكثــر متاســكاً وأكثــر حلمــة مــن أي وقــت وأي مــكان ،سنشــيِّع اليــوم جثامــن الشــهداء
مث سـ ِّ
ـنعزي أنفســنا ونعــزي أهــايل حائــل يف شــهيد الواجــب وهــو واجــب علينــا .حفــظ هللا وطننــا مــن
كل ســوء ومكــر وسوســة محـراء.

كلنا األحساء
علي اجلحلي:
قبــل ثــاث ســنوات كتبــت مقــاال عــن اجملرمــن الذيــن اعتــدوا علــى ق ـوات األمــن يف العواميــة،
وطالبــت إبيقــاع أقصــى العقــوابت عليهــم بســبب أخذهــم األمــر أبيديهــم وحماولتهــم إلغــاء هيبــة الدولــة،
بــل قتــل منســوبيها.
قامــت حينئــذ الدنيــا لــدى إحــدى القنـوات الفضائيــة «العامليــة» ،واســتضافت برانجمــا خصصتــه
للتعريــف ابإلرهــايب «حمدثكــم» ومــا يريــد أن يفعلــه هبــؤالء بســبب خالفــه املذهــي معهــم .حضــر احللقــة
أحــد الكتــاب الســعوديني ،الــذي انطلــق يف توجيــه االهتامــات للعبــد الفقــر هلل ،مــع أنــه يف بدايــة
احلديــث قــال إنــه مل يقـرأ املقــال.
اليــوم أتيت حادثــة أخــرى أخــذ فيهــا جمرمــون األمــر أبيديهــم واعتــدوا بوحشــية علــى إحــدى
احلســينيات ،فقتلـوا وجرحـوا وخوفـوا أبنــاء املنطقــة بســلوكهم العــدواين املرفــوض .الســبب هــو اختالفهــم
املذهــي مــع مــن كان ـوا داخــل احلســينية .هــم أيضــا جمرمــون وأطالــب أبن ينال ـوا أشــد العقــاب ،لكــن
هــل ســكتت األجهــزة األمنيــة؟
أبــدا ،بــدأ البحــث والتحــري عــن هــذه اجملموعــة اجملرمــة ،ودارت بينهــم وبــن رجــال األمــن جــوالت
استشــهد خالهلــا اثنــان مــن رجــال األمــن وال ي ـزال تعقــب هــذه اخلليــة مســتمرا .األكيــد أن الدولــة
ســتحقق العــدل وتوقــف كل مــن شــاركوا يف هــذا العمــل اإلجرامــي بشــكل مباشــر أو غــر مباشــر.
ليــس هــذا فحســب؛ بــل أســهم املواطنــون ووســائل اإلعــام يف كشــف ومتابعــة هــذه اخلليــة .مجيــع
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أبنــاء اململكــة مــع إخواهنــم يف «الدالــوة» .لــن يفــرق بيننــا مذهــب أو منطقــة أو قبيلــة أو أي توصيــف
حيــاول أعــداؤان أن يصبغــوان بــه ،بــل ســيزيد إمياننــا ابلوطــن وأمهيتــه وقدســية االنتمــاء إليــه.
تلكــم هــي الشــدائد الــي تكشــف العــدو مــن الصديــق ،وتؤكــد أن الوطــن أكــر مــن كل الفــروق
الداخليــة ،فلنعــد حســاابتنا ومنحــص يف الدعـوات الــي أتيت كل يــوم ومــن كل صــوب حماولــة أن تقطــع
أوصــال البــاد معتمــدة علــى الدجــل والكــذب يف حتقيــق مآرهبــا.
ســيأيت يف القــادم مــن األايم مــن حيــاول أن يبــي علــى هــذه اجلرميــة ويتســقط كالم البســطاء أو
اجلهلــة أو األعــداء يف حماولــة وأد الســلم األهلــي الــذي نعيشــه يف اململكــة.
لنتذكــر حينهــا اإلمجــاع يف اململكــة مــن كل املذاهــب واملناطــق والقبائــل علــى جتــرمي هــؤالء .لنتذكــر
أن أول من سالت دماؤهم يف عمليات املطاردة والقبض على اجملرمني هم رجال األمن بغض النظر
عن انتمائهم ،فكلنا ســعوديون ،وكلنا األحســاء.

ثامنة الرشيان جرمية أخرى ضد دالوة األحساء
علي احلاجي:
خــرج االعالمــي داوود الشـراين يف برانجمــه الثامنــة الــذي خصصــه جلرميــة دالــوة األحســاء جبرميــة
تعــد أكــر مــن جرميــة القتــل االرهابيــة نفســها.
الش ـراين بــدا كأنــه يــرر هلــؤالء اجملرمــن فعلتهــم مــادام هنــاك قن ـوات شــيعية خارجيــة طائفيــة حســب
دع ـواه.
والشــك ان يف هــذا حماولــة لتجــرمي وجلــد الضحيــة بفعــل خــارج عــن ارادهتــا وإمكانياهتــا
ومســئوليتها .والــكل يعلــم ان شــيعة الســعودية ال ميلكــون أي وســيلة اعالميــة خاصــة هبــم ال حمليــة
وال خارجيــة .وعلــى فــرض ان شــيعيا مــا أخطــأ أو اســاء علــى مقدســات اآلخريــن هــل يــرر هــذا قتــل
مواطــن ســعودي مســامل؟! هــل يــدرك الشـراين مــدى نقــد شــيعة الســعودية قنـوات التحريــض الطائفــي
«االســتخباراتية» ورفضهــم هلــا مجلــة وتفصيــا؟!
هــل اطلــع الشـراين قبــل اصـراره العجيــب علــى تســبيب هــذه القنـوات للجرميــة علــى نقــد ورفــض
علمــاء ومثقفــي ومجلــة مجهــور شــيعة اململكــة املتكــرر والصريــح لــكل هــذه القنـوات التحريضيــة؟!
أم أن الشـراين حــاول فقــط القــاء اللــوم علــى الضحــااي؟! هــل يعلــم داوود الشـراين ان اغلــب شــهداء
الدالــوة اطفــاال او شــبااب مل يصلـوا العشـرين عامــا؟!
غــر ان اخلطــر يف املوضــوع هــو مــا حيملــه طــرح الشـراين مــن اشــارة مبطنــة علــى ربــط اســتمرار
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هــذه القنـوات بعملهــا كمــرر كايف لتــأزمي الوضــع احمللــي وملزيــد مــن االحــداث املشــاهبة مــن االرهابيــن
ضــد املواطنــن االمنــن ال مســح هللا.
واألخطــر مــن ذلــك هــو تغافــل الش ـراين عــن الســبب الرئيســي للجرميــة وللتحريــض الطائفــي
املســتمر والــذي يشــرع ملثــل هــؤالء االرهابيــن فعلتهــم بــل يباركهــا هلــم ويدعوهــم ابجلهاديــن الذيــن
اصاب ـوا الفتــح وانتقم ـوا مــن الشــيعة .ذلــك التحريــض املســتمر والعلــي مــن قبــل قن ـوات طائفيــة متــول
وتــدار مــن قبــل مواطنــن ســعوديني ومــن قبــل مذيعــن ســعوديني ارهابيــن بعضهــم اعلــن بصراحــة وامــام
املــأ امنيتــه يف قتــل شــيعة اململكــة واهــل القطيــف وغريهــم ان مكــن منهــم.
ملــاذا محــل داوود الشـراين الضحــااي االطفــال جرميــة ارهابيــن تدربـوا علــى القتــال يف مواطــن الفتنــة
واللقتــال كســوراي والعـراق بينمــا تغافــل عــن البيئــة احلاضنــة هلــم وشــيوخ الفتنــة الذيــن اشــتهرت خطبهــم
بفتــاوى التكفــر والتحريــض الطائفــي؟!
وملــاذا محــل الشـراين ابصـرار عجيــب غريــب ال ميكــن فهمــه واســتيعابه الضحــااي املســاملني اآلمنــن
الوادعــن اجلرميــة الــي وقعــت عليهــم وتغافــل عــن املنهــاج الدراســية الــي تتنــاول رموزهــم ابلتكفــر
وتشــر اىل عبادهتــم وســلوكياهتم الدينيــة ابلشــرك وغريهــا مــن التهــم الــي يســتغلها االرهابيــون لتش ـريع
اســتباحتهم وقتلهــم واعماهلــم االرهابيــة.
هــل يعيــش الش ـراين يف عاملنــا هــذا الــذي تعــج فيــه مواقــع الصحــف الرمسيــة الســعودية ومواقــع
التواصل االجتماعي ابلتحريض والتهديد والوعيد ضد شــيعة الســعودية من مواطنني ســعوديني حتت
مـرأى ومســمع وزارة االعــام واالدارات األمنيــة املتعــددة؟! أم ان الشـراين يعيــش يف عــامل آخــر ال يـراه
غــره يــرر للقاتــل جرمــه ويتغاضــى عــن مســببات اجلرميــة وحيمــل الضحيــة كل األخطــاء؟! اليســت هــذه
جرميــة أشــد مــن اجلرميــة نفســها؟!
مل يبــق يف خامتــة اثمنــة الش ـراين اال ان يطالــب اهــايل الضحــااي بقيمــة الرصــاص الــذي قتلهــم
وأبجــرة القتلــة انفســهم .ولســت ادري هــل الشـراين لديــه اخلــرة الكافيــة لتحديــد اجــرة هــؤالء القتلــة
الديــن عبث ـوا أبمــن بــادان الطاهــرة؟!

رسالة التاريخ من الوطن إىل الفتنة
علي اخلشيبان:
هي حماولة فاشلة تلك اليت جربت تقدمي الفتنة كمادة فكرية للصراع يف اجملتمع ،بعد أن حاول
منفذوهــا ان يرمسـوا تفاصيلهــا الفكريــة علــى جــدار الوحــدة يف اتريــخ الســعودية ،ليــس هنــاك شــك يف
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أن اجلرميــة الــي حاولــت ان تنجــز شــيئا مــن الفتنــة الشــعبية والفكريــة هــي يف حقيقتهــا وخطورهتــا تعتــر
ممــا ال جيــب غفرانــه علــى مجيــع املســتوايت ،فــا جيــب التهــاون مــع هــذه اجلرميــة أو أي طــرف مهمــا
كان بعيــدا او قريبــا عليــه أن يتحمــل مســؤوليته يف ضــرورة اإلجهــاز علــى الفتنــة.
جرميــة االحســاء خــال األســبوع املاضــي حظيــت ابلكثــر مــن االهتمــام احمللــي والــدويل فقــد
كانــت هــذه اجلرميــة مؤملــة ومرفوضــة بــكل قيمهــا وأبعادهــا ،ولعــل الس ـؤال املهــم الــذي جيــب أن
حيظــى ابإلجابــة يقــول :مــا اهلــدف الــذي تريــد هــذه اجلرميــة أن حتققهــا ،وكيــف وملــاذا أفشــل الشــعب
الســعودي هــذا اهلــدف الســليب بشــعار الوحــدة الوطنيــة؟
مــا حييــط ابملنطقــة مــن مشــكالت جعلــت الصــورة تبــدو خمتلفــة لــدى هــؤالء الذيــن نفــذوا هــذه
اجلرميــة ،لقــد اعتقــدت جمموعــات التطــرف والتشــدد أنــه ميكــن متريــر مشــروع الفتنــة بســهولة علــى
األراضــي الســعودية ،اعتمــادا علــى ختيــل وتصــور قاصــر عــن آليــات التكويــن يف اجملتمــع الســعودي
وعــن التاريــخ ومــا حيتــوي حــول هــذه الدولــة املهمــة مــن العــامل اإلســامي.
ابلعــودة اىل التاريــخ الســعودي عــر أكثــر مــن ثالثــة قــرون نتعــرف علــى حقيقــة مهمــة وهــي عــدم
تســجيل التاريــخ حل ـوادث او أزمــات اعتمــدت الفتنــة يف مســارها وأججــت أي شــكل مــن اشــكال
الفرقــة سـواء الطائفيــة او العرقيــة او غريمهــا مــن الثنائيــات ،مــع ان اجملتمــع الســعودي يف تكوينــه يبــدو
للمراقــب اخلارجــي الــذي مل يعــرف اجملتمــع أبنــه ســهل االخـراق ولكــن هــذه احلقيقــة عجــزت عــن أن
تكــون حيــث ال ميكــن رؤيتهــا عــر اتريــخ املنطقــة القريــب او البعيــد.
الســعودية مل تســمح أرضهــا يومــا مــن األايم أبن تنبــت شــجرة الفتنــة بــكل أنواعهــا ،مبعــى دقيــق
مل تكــن الفتنــة وإاثرة االختالفــات مهمــا كان شــكلهما ســببا يف أتجيــج طائفــي او عرقــي او مناطقــي،
أي اهنــا مل ختــرق مــن الداخــل ،وهــذا مــا يفســر ســبب االســتقرار الــذي حظيــت بــه هــذه األرض ومــا
جياورهــا مــن دول لصيقــة هلــا ،وهــي مــا نعــر عنــه اليــوم بــدول اخلليــج العــريب فقــد مــرت املنطقــة بفرتتــن
قريبتــن مــن الثــورات العربيــة الفوضويــة «ثــورات الســتينيات والســبعينيات امليالديــة وثــورات مــا يســمى
الربيــع العــريب احلديثــة» وكلهــا وهلل احلمــد متــر بســام ويتحمــل التاريــخ بســرعة تنبيــه الفتنــة أبهنــا تعمــل
يف املــكان اخلطــأ.
يف احلقيقــة ان ســند التاريــخ قــوي ..ولكــن مهمــا كانــت قوتــه جيــب ان نــدرك ان التاريــخ يصمــد
يف موقفه مع تلك الشــعوب اليت تصمد يف دعمه وترســيخ مكانته يف مســرة الرتاث اجملتمعي ،وهذه
الفكــرة تنقلنــا اىل البحــث عــن آليــات الدعــم الــي حيتاجهــا التاريــخ مــن اجــل ضمــان االســتقرار يف
اجملتمــع وحتقيــق الســلم االجتماعــي أبعلــى صــوره ووأد الفتنــة الــي حتــاول تلــك اجملموعــات املتطرفــة ان
تزرعهــا يف جمتمعنــا حتــت مشــغوالت فكريــة خمتلفــة أمههــا كمــا تريــد تلــك الفتنــة ان تبــدأ هبــا يف اختبــار
اجملتمــع ومتاســكه مبحاولــة خلخلــة عنواهنــا «الفتنــة الطائفيــة».
يف احلادثــة األخــرة يف األحســاء اثبــت اجملتمــع الســعودي وكمــا هــو دائمــا ان ردة فعلــه جتــاه
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القضــااي احلساســة ذات العالقــة ابســتقراره س ـريعة ومباشــرة ،فقــد وقــف اجلميــع ضــد هــذا العمــل
اإلرهــايب اجلبــان مذكريــن اجلميــع انــه مهمــا بــدت عوامــل االختــاف متعــددة اال ان عامــا مهمــا مــن
عوامــل التماســك ظــل خطــا امحــر ال أحــد يســتطيع أن يتجــاوزه اال وهــو االســتقرار واالمــن.
لقــد عمــل اجلهــاز األمــي الســعودي بطــرق ماهــرة وانجحــة يف التعاطــي مــع هــذا احلــدث حتديــدا،
واحلقيقــة انــه اترخييــا يف الدولــة الســعودية احلديثــة كان وال زال اجلهــاز األمــي مســتعدا وبشــكل دائــم
للنجــاح يف التصــدي للعمــل االجرامــي واالرهــايب مهمــا كان شــكله او هدفــه ،فمنــذ بــروز ظاهــرة
اإلرهــاب يف خطواهتــا األوىل وحــى اليــوم واألمــن الســعودي حيقــق جناحــات تســتحق اإلشــادة بــل
ميكــن القــول ان قــدرة اململكــة يف جتــاوز أزمــات التطــرف الــي تنوعــت تســمياهتا يعــود ابلدرجــة األوىل
اىل وجــود جهــاز أمــي قــادر علــى القيــام مبســؤولياته علــى أكمــل وجــه.
إن رســالة التاريخ من الوطن اىل الفتنة شــديدة الوضوح فالتاريخ هلذه الدولة وهذا اجملتمع اثبت
انــه صلــب يف موقفــه وإفادتــه العــامل وحتديــدا االرهابيــن أن هــذا الوطــن وهــذا اجملتمــع يصعــب اخرتاقــه
مــن داخلــه لعوامــل اترخييــة معروفــة ،كمــا أن الرســالة الثانيــة متثلــت يف أن االمــن الســعودي قــادر علــى
العمــل ابحرتافيــة امنيــة عاليــة التأهيــل والتدريــب للتصــدي ملثــل هــذه احملــاوالت البائســة والــي فشــلت
بشــكل كبــر يف زراعــة أي منــط مــن أمنــاط الفتنــة الطائفيــة.
لقــد كانــت اخلطــة الــي ابتدعهــا هــؤالء االرهابيــون أن تظهــر فئــة االرهابيــن الذيــن ينتمــون اىل
مذهــب بعينــه يف منطقــة ومســاحة جغرافيــة مــن هــذا الوطــن يســكن بعــض مدهنــا فئــات مــن مذهــب
خمتلــف وهــذا الظهــور هدفــه ان تتناحــر الطائفتــان وهتــب كل واحــدة للدفــاع عــن اتباعهــا ،ولكــن
بفضــل هللا فشــل هــذا املخطــط ويف زمــن قياســي ومتكــن اجملتمــع بــكل طوائفــه أن يهــزم شــعار الفتنــة
الطائفيــة لريفــع شــعار الوحــدة الوطنيــة.
لقــد حــان الوقــت لفــرض قيــم املواطنــة املبنيــة علــى أســاس التعايــش اعتمــادا علــى منطلقــات جتــرم
الصـراع الطائفــي الــذي يلجــأ الســتخدام أدوات تراثيــة واترخييــة هبــدف إاثرة الفتنــة ،وذلــك عــر الغــاء
س ـريع لــكل املعطيــات الفكريــة الــي تســتخدمها كل طائفــة ضــد أخــرى وخاصــة تلــك االاثرة الــي
تتجــاوز دور العبــادة اىل املســاحة اجملتمعيــة س ـواء مــن خــال الوعــظ الديــي املباشــر او مــن خــال
وســائل التواصــل االجتماعــي واالعــام اجلديــد الــذي ســاهم مــع كل اســف بــكل حمــاوالت زرع الفتنــة
الطائفيــة ليــس يف جمتمعنــا فقــط بــل يف كل احنــاء العــامل العــريب واالســامي.
إن متطلبــات املرحلــة القادمــة لكــي حنقــق للتاريــخ وللمجتمــع الدعــم الصحيــح فــا بــد مــن
اســتثمار مراكــز احل ـوار الوطــي واســتعادهتا لكــي تغــرد يف الداخــل الوطــي ألن تلــك املراكــز هــي
الوحيــدة القــادرة علــى أتســيس أدوات للحـوار وفــرض مواثيــق الشــرف وبنــاء قوانــن حتــارب التصنيــف
وحتــارب كل منهجيــة طائفيــة تســيء هلــذا الوطــن ووحدتــه.

281

بلدة ابن أيب جمهور األحسايئ حزينة
لسقوط جريانها الشهداء يف الدالوة
السيد علي ابقر املوسى:
بلــدة التيميــة الــي تغــر امسهــا فيمــا بعــد اىل التهيميــة ،هــي مســقط رأس الفيلســوف املتكلــم
والفقيه االصويل احملدث الشــيخ حممد بن أيب مجهور األحســائي رمحه هللا ،صاحب املؤلفات الكثرية
واملتنوعــة يف كل العلــوم االســامية ،وابــن أيب مجهــور ولــد قبــل ح ـوايل ســتمائة ســنة تقريبــا ،حيــث
ولــد يف القــرن التاســع اهلجــري ســنة  838هجريــة ،يف قريــة التيميــة وهــي مــن أقــدم القــرى األحســائية
اترخييــا ،حيــث اشــارت هلــا واثئــق االرشــيف العثمــاين ســنة  979هجريــة ،وكانــت البلــدة منتجــة زراعيــا
وهبــا اهنــار وجــداول ميــاه كثــرة كنهــر الشــيباين واجلــرواين.
يف اول قيــام ســلطة الدولــة العثمانيــة يف األحســاء منتصــف القــرن العاشــر اهلجــري كانــت حتمــل
صفــة ل ـواء التيميــة او ”هتميــه ســنجاغي“ ،كمــا تتشــر الواثئــق العثمانيــة ،هــذه البلــدة كانــت مق ـرا
حلاميــة ل ـواء التيميــة مــن خــال بنــاء قلعــة حمصنــة جببــل الشــبعان الــذي يعــرف االن جببــل القــارة،
ومازالــت ااثر اس ـوار القلعــة موجــودة حــى االن .هــذه البلــدة الطيبــة ”التيميــة“ هــي منشــئ علمــاء
اســرة آل مجهــور األحســائية الشــيبانية ،وهــي مــن القبائــل العربيــة االصيلــة املشــهورة.
اشــتهرت بلدة التيمية بكثرة املســاجد اليت تصل اىل حدود أربعني مســجدا ،منها ماهو موجود
واالخرقد اندثر لالســف الشــديد.
أنشــأ الشــيخ فــرج عمـران القطيفــي ابيــاات مجيلــة يف مــدح هــذه البلــدة الطيبــة يف موســوعته االزهــار
األرجيــة ،فقال:
قـدسـوهـا مـديـنـة الـتـيـمـيـة
فـهـي من خـرية الـقـرى اهلجرية
قـدسـوا ت ـلـكـم الـربـوع اللـوايت
هـي بـاالمـس مـشـرقـات مضيئة
ٍ
زواه
هـي بـاالمـس مـشـرقـات
بـالـتـقـى والـمـعـارف الـديـنـيـة
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مـشـرقـات بـالـحـكـمـتني تسمى
تـلـك عـلـمـيـة و ذي ع ـم ـلـيـة
جـمـعـت أربـعـيـن مـن عـلـمـاء
مـمـن نـالـوا الـمـراقـي الـعـلـيـة
مـنـهم الفيلسوف إبن أيب مجهور
رب ال ـل ـط ـي ـفــة ال ـقــدسـيـة
ُ
ـاب الـعـوالـي الـآللـي
هـو ذا كـت ُ
والـمـجـلـي فـي احلكمة النظرية
ومـنـهـم الـعاملُ البويهي من أدرك
أس ـمــى الـم ـراتـب الـعـلـمـيـة
هـؤالء األعـالم كـانـو مـصـابـيــح
ب ـهــم قــد أضــاءت الـتـيـمـيـة
هــذه القريــة املنســية «التيميــة» والــي تعــاين االمهــال والغيــاب ،والــي رمبــا مــن ميــر جبوارهــا اليشــعر
بوجودهــا اطالقــا! اليــوم اصاهبــا احلــزن الشــديد ،ذلــك الن املســافة بينهــا وبــن مســرح اجلرميــة االرهابيــة
البشــعة الــي وقعــت يف حســينية املصطفــى ابلدالــوة اليتجــاوز  200مــر تقريبــا! والــي راح ضحيتهــا
ثلــة مــن الشــهداء.
إن للقــرى الــي حتيــط جببــل القــارة كالتيميــة والدالــوة والقــارة والتويثــر وحــدة إجتماعيــة .عرفــت
ابملســاملة يف ســلوكها وادبياهتــا الهنــا نبتــة مــن هــذه االرض الطيبــة ذات اجلــذور العميقــة يف اترخيهــا،
فهــي تنتمــي للمحيــط احلضــاري الــذي خــرج منــه الفيلســوف ابــن أيب مجهــور األحســائي.
هــذه الشــخصية الــي ال يعرفهــا كثــر مــن ابنــاء الوطــن الكبــر والغــايل مــن شــرقه اىل غربــه ومــن
جنوبــه اىل مشالــه ،ان هــذا الفيلســوف كان صاحــب منهــج التوفيــق بــن االراء واالجتهــات الكالميــة
والفلســفية والفقهيــة ،وكتبــه شــاهدة علــى رايدتــه هلــذا املنهــج الفريــد يف القــرن التاســع اهلجــري.
وقــد ســلطت الضــوء علــى هــذا املنهــج املتميــز املستشــرقة االملانيــة الربفســورة ســابينا امشيتكــه يف
رســالة الدكتــوراه حــول هــذا املنهــج عنــد ابــن أيب مجهــور األحســائي .والــي طبعــت ابللغــة االملانيــة
ســنة  2000م ،هــذه الشــخصية حــاورت علمــاء الســنة يف خراســان حــول االمامــة ،وحــاورت بعــض
الصوفيــة يف بلــدة الدرعيــة بنجــد ســنة  890هجريــة ،والــذي كان حـوارا رائعــا حــول فلســفة التصــوف
وعــدم معارضتهــا مــع افعــال العبــادة مــن صــاة وصــوم وحــج! جنــد نــص احلـوار مذكــور يف كتابــه جملــي
مــرآة املنجــي.
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هــذه هــي ثقافــة التســامح الــي ميــزت األحســاء عــن غريهــا يف تعايشــهم مــع اآلخــر مــن املذاهــب
االســامية وغريهــم ،وهــي الــي فرضــت االحـرام والتقديــر والســلم االجتماعــي بــن ابنــاء هــذا الوطــن
الغــايل.

حادثة «الدالوة» والفتنة الطائفية
علي جعفر الشرميي:
مل أتوقــف يومــا عــن التحذيــر مــن قــدوم اجلماعــات املتطرفــة املصابــة بــداء الطائفيــة الــي حتــرض
علــى القتــل جملــرد االختــاف الطائفــي ،كتبــت ذلــك منــذ ســنوات وتســاءلت :هــل ميلــك هــؤالء
أصحــاب النهــج الغوغائــي حــق حتريــض وشــحن اجلماهــر للتــورط يف أعمــال عنــف؟ هــل حيلــو
هلــم العــودة بنــا إىل العصــور الوســطى بتخلفهــا ومهجيتهــا؟ وكنــت قــد طالبــت م ـرارا وتك ـرارا وزارات
التعليــم وهيئاتــه الواســعة املختلفــة إبعــادة النظــر يف املناهــج الدينيــة وأمهيــة مراجعتهــا وتنقيتهــا مــن
الش ـوائب الــي تتعــارض مــع قيــم حقــوق اإلنســان ،الــي حــث عليهــا ديننــا اإلســامي ،ومنهــا الغلــو
الديــي ،ووصــف اآلخــر املختلــف أبوصــاف كاملبتدعــة والقبوريــن وغريهــا ،وطالبــت كذلــك إبســكات
املتطرفــن مــن الدعــاة الذيــن يدعــون ابهلــاك علــى بعــض الفــرق اإلســامية املخالفــة هلــم.
مــا جــرى قبــل يومــن ضــد حســينية بلــدة الدالــوة يف األحســاء العريــق ،شــرق وطننــا الغــايل ،هــو
عمــل إجرامــي إرهــايب ،وخطورتــه تكمــن يف كونــه ســابقة جديــدة حملاولــة إطــاق فتنــة طائفيــة دمويــة يف
اململكــة ،والــي راح ضحيتهــا ســبعة أشــخاص وإصابــة تســعة آخريــن .هــذه احلادثــة اإلرهابيــة ينبغــي أال
متــر مــرور الكـرام ابعتبارهــا حادثــة مصحوبــة بنكهــات طائفيــة حتريضيــة مقيتــة تبــث الكراهيــة والتمييــز
ضــد مكــون مــن مكــوانت الوطــن .ولقــد أحســنت الدولــة ممثلــة يف وزارة الداخليــة إذ تعاملــت كمــا
ينبغــي بســرعة وشــفافية وحســم ،فكانــت احلصيلــة أن صــرح الل ـواء منصــور الرتكــي ،املتحــدث ابســم
الداخليــة ،أبنــه مت القبــض علــى  6أشــخاص ممــن هلــم عالقــة ابجلرميــة اإلرهابيــة يف مناطــق متفرقــة
ابلســعودية .وقــام حمافــظ األحســاء األمــر بــدر بــن جلــوي ب ـزايرة تضامنيــة للمصابــن ،مؤكــدا أن
األحســاء ســتبقى يــدا واحــدة.
واحلــق أقوهلــا هنــا بــكل صراحــة :إن أي اس ـراتيجية ملواجهــة اإلرهــاب لــن تكــون فاعلــة مــا مل
يؤخــذ يف احلســبان ،فــن التعامــل مــع الضلــع اإلرهــايب الثالــث وهــو احلاضــن االجتماعــي لإلرهــاب،
وبعبــارة أخــرى ال يكفــي أن نعاقــب املنفــذ الصغــر ونــرك احملــرض الكبــر ،وألن ذاكــريت ليســت مثقوبــة
ال ميكنــي نســيان هاشــتاقات الفتنــة الطائفيــة يف «تويــر» قبــل أشــهر الــي أطلقهــا بعــض الدعــاة
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واألكادمييــن احلاملــن حلــرف «الــدال» يف اململكــة عــر تغريــدات انريــة حتريضيــة ضــد املواطنــن الذيــن
ينتمــون إىل أحــد املذاهــب اإلســامية ..كنــت يف املاضــي أعتقــد أن هــؤالء ليس ـوا ســوى خفافيــش
ظالم يف «تويرت» ،يقبعون يف كهوف الكره واحلقد والشتم والتكفري ،ويتخفون أبمساء مستعارة ،إال
أنــي أدركــت اآلن أن املســألة ابتــت أخطــر مــن ذلــك بكثــر ،إذ إن بعــض أســاتذة اجلامعــات ينشــرون
تغريداهتــم املشــينة أبمسائهــم الصرحيــة ،وبشــكل متكــرر ،وهــم يف واقعهــم ال ينشــطون إال يف إاثرة الفــن
والقالقــل ،واســتهداف الســلم واالســتقرار اجملتمعــي وضــرب الوحــدة الوطنيــة واالجتماعيــة ،وكل ذلــك
يتطلــب الـوأد واإليقــاف.
وهــا هــي تغريداهتــم اآلن نزلــت للميــدان ،هلــذا الســبب ال أتــردد مــرة أخــرى يف مطالبــة وزارة
الداخليــة بتشـريع قانــون جيــرم كل مــن ميــارس أي شــكل مــن أشــكال العنصريــة ضــد اآلخــر ،أو ينشــر
الكراهيــة يف اجملتمــع ،وإذا كانــت قوانــن العقــوابت تشــمل نصوصــا واضحــة وعقــوابت ضــد مــن
يقــوم ابلســب أو القــذف أو التشــهري ،فليــس مــن املعقــول أن يبقــى احملرضــون املتالعبــون ابلطائفيــة
واملذهبيــة ،ومــن ميارســوهنا يف منــأى عــن أي عقوبــة ،طلقــاء يزعزعــون أركان اجملتمــع مــن أصولــه
وجــذوره ،دون أن يواجه ـوا أي عقــاب يردعهــم؟
أخ ـرا أقــول :التطــرف والغلــو واإلرهــاب هــم أشــقاء للكراهيــة ،والكراهيــة هــي أخــت التمييــز،
ومكــوانت تلــك العائلــة البغيضــة هــي احلاضنــة للعنصريــة الــي تنخــر جســد اجملتمــع ،وتنســف أمنــه
واســتقراره.

نعم ..لتسقط األقواس
علي سامل:
أول مــن أمــس نشــرت جريــدة «الشــرق األوســط» بيــاان وقعتــه  42شــخصية مــن خنــب الشــيعة
يف املنطقــة الشــرقية .ولقــد أكــدوا يف هــذا البيــان أنــه «ال هويــة فرعيــة تعلــو علــى الدولــة» ،واملقصــود
ابلفرعيــة هنــا هــو املذهــب الديــي .البيــان يتســم ابلصــدق واجلمــال وبنــوع رفيــع مــن البالغــة ،إهنــا املــرة
األوىل يف حيــايت الــي أقـرأ فيهــا عــن مواطنــن يكرهــون أن توضــع أمســاء مذاهبهــم الدينيــة بــن أقـواس
تعزهلــم كبشــر عــن هويتهــم األساســية وهــي املواطنــة للدولــة.
أفضــل املزدوجــات بديــا عنهــا.
اآلن فقــط عرفــت ملــاذا أكــره اســتخدام األق ـواس يف كتــاابيت و ّ
األق ـواس تعــزل الكلمــات عــن الســياق العــام وتعــزل البشــر عــن التيــار العــام الســائد وهــو املواطنــة.
لتعتــز النــاس بدينهــا مــا شــاء هلــا االعتـزاز ،لتعتــز مبذهبهــا إىل آخــر الدنيــا ،لتعتــز بــكل مــا تشــاء وتريــد
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من القيم واملثل العليا ،غري أهنا جيب أن تعلم علم اليقني أن اعتزازها ابلوطن الدولة «National
 »Stateهــو وحــده مــا حيميهــا مــن أعدائهــا ،ويكفــل هلــا احليــاة اآلمنــة .ال أقــول إن االعتـزاز ابلدولــة
الوطــن يصلــح بديــا عــن الديــن أو املذهــب ،غــر أين أنبّــه إىل أنــه يف غيــاب قــوة الدولــة أنــت لســت
آمنــا ال علــى دينــك ،وال علــى مذهبــك ،وال علــى حياتــك ذاهتــا .أعتقــد أن هــذا هــو ابلضبــط مــا
شــاهدانه يف الشــهور املاضيــة يف مناطــق قريبــة يف بــاد ضعفــت فيهــا قــوة الدولــة ،فرتتــب علــى ذلــك
أن خــرج األوغــاد مــن جحورهــم وأخــذوا يفتكــون ابلبشــر مــن كل الطوائــف واملذاهــب واألداين ،ومــن
بقــي منهــم علــى قيــد احليــاة مشــى هائمــا علــى وجهــه ابحثــا عــن مــكان يؤويــه يف بــاد النــاس.
تشــكيالت الدولــة بســلطاهتا املعروفــة متثــل الثــروة احلقيقيــة ألي شــعب وابلتــايل ألي مواطــن.
والشــائع بــن النــاس مجيعــا هــو أن ث ـراء الســعودية انتــج عــن وجــود آابر البــرول ..ومــاذا عــن البــاد
الــي ضاعــت علــى الرغــم مــن ثرواهتــا اهلائلــة مــن البــرول؟ أان أقــول إن ثــروة الســعودية األكثــر جــدوى
وأمهيــة هــي «الدولــة» ،إهنــا تلــك الثــروة الــي يســتحيل ضياعهــا ،هــذا هــو ابلضبــط مــا تركــه امللــك عبــد
العزيــز آل ســعود لــكل مواطــي اململكــة العربيــة الســعودية.
وأقــول للنخبــة الشــيعية صاحبــة البيــان ،الطريــق طويــل ،ولكنــه آمــن ،ومــن احملتــم الســر فيــه ،ال بــد
أن تقومـوا بتعليــم أطفالكــم وشــبابكم درســا هامــا للغايــة ،وهــو أن مــا يتعــارض مــع االعتـزاز ابلوطــن
أمــر خطــر للغايــة ،كمــا أنــه ضــد الشــرف اإلنســاين ،عليهــم أن يتعلم ـوا أن الوطــن القــوي هــو درع
وحصــن قــوي ملواطنيــه .أمــر مجيــل أن نطالــب بعــدم وضعنــا بــن أقـواس ،غــر أننــا جيــب أن ال ننســى
أن البشــر هــم الذيــن يقومــون يف أحيــان كثــرة بســجن أنفســهم داخــل هــذه األقـواس.

اللجنة املنظمة لعزاء الشهداء تستحق الشكر والتقدير
علي عيسى الوابري:
مــا حــدث اثنــاء التشــيع وقبلــه وخــال عـزاء شــهداء االحســاء فــاق التصــور مــن االعــداد املتميــز
الــذي يدعــو للفخــر والســرعة يف التخطيــط والتنظيــم والتنفيــذ يف فــرة قصــرة جــدا كان ابعثهــا احلــس
الديــي واالجتماعــي والدوافــع الذاتيــة والتلقائيــة واملشــاعر الفياضــة مــن كل مــدن وبلــدات وقــرى
حمافظــة االحســاء ،ابلفعــل يثلــج الصــدر مــا قامــت بــه اللجنــة املشــرفة واللجــان التنســيقية والفرعيــة يف
البلــدات احمليطــة بقريــة الدالــوة.
مــن مظاهــر االعت ـزاز املــدة القصــرة الــي مت فيهــا التخطيــط والتنفيــذ يف ظــرف زمــي حــرج وهــو
اايم عاشــوراء لكــن املشــاعر احلســينية الصادقــة يف نفــوس االحســائيني اثبتــت أن االزمــة مهمــا كان
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حجمهــا ممكــن أن تــدار مــن خــال عقــول جمتهــدة وس ـواعد خملصــة.
حــى نقــدر حجــم اجلهــود املبذولــة ينبغــي ان نعــرف ظــروف تلــك املأســاة الــي حتــدث اول مــرة
علــى مســتوى الوطــن هبــذا الشــكل الــي افزعــت ســكان االحســاء واململكــة واجلهــات االمنيــة يف ظــرف
زمــي مقــدس وهــو ليلــة عاشــر «عاشــوراء» ،يف مثــل هــذه املأســاة عــادة يرتبــك اجملتمــع حبيــث يغلــب
عليه احلزن ،فليس من الســهل اســتيعاب استشــهاد مثانية اشــخاص ما بني طفل وشــاب يف حســينية
املصطفــى ابلدالــوة وشــهيد مــن املنصــورة اكتنــف اغتيالــه الغمــوض حــى خــروج بيــان رمســي مــن اجلهــاز
االمــي اكــد ذلــك ابســتخدام ســيارته يف اجلرميــة االرهابيــة.
مــا ان اســتقرت املشــاعر حــى بــدأت خط ـوات مراســيم التشــييع يف قريــة الدالــوة الــي تكونــت
مــن جلنــة رئيســة وجلــان فرعيــة ،فالكثــر ،افـرادا وجمموعــات ومؤسســات اجتماعيــة ابــدت اســتعدادها
ابالخنـراط يف االعــداد والتنفيــذ ،ال نتصــور االمــر ســهال علــى املنظمــن ،فعوامــل التحــدي عديــدة الــي
واجهتهــم ومنهــا:
• صغر مساحة موقع التأبني «سيارات وحشود».
• عدم معرفة اعداد املشيعني فال ميكن التنبؤ ابإلعداد.
• عدم معرفة اعداد ومستوايت الوفود القادمة من خارجاالحساء والوطن.
• طبيعة التخصصية يف اعداد مثل هذا التشييع والعزاء الغري مسبوقني.
• كثرة االقرتاحات واالفكار املطروحة على اللجنة الرئيسة.
• صعوبة تقدير اعضاء كل جلنة لعدم حدوث مثل هذه املناسبة.
جيــب شــكر االجهــزة االمنيــة الرمسيــة الــي قامــت بدورهــا بكفــاءة ،ســهلت كل مــا مــن شــأنه ان
يســاعد اللجنــة وجيعــل املمـرات تتحــرك ابنســيابية وهــي جهــود كبــرة ال يســتهان هبــا.
إدارة أي ازمة يتخلله صعوبة ،فكثري من مؤسسات التنظيمات واعداد املناسبات واالحتفاالت
ختفــق كثـرا يف تنفيــذ بعــض املناســبات رغــم خربهتــا واختصاصهــا وامكانياهتــا ،فكيــف بلجنــة مل يســبق
ان مــرت مبثــل هــذه التجربــة إال بتجــارب حمــدودة مثــل مهرجــاانت الزواجــات اجلماعيــة واملناســبات
احملــدودة ،فمناســبة ترتــدي سـواد املأســاة وتعــوم يف هنــر الدمــوع وحشــود املشــيعني الغفــرة ليــس ابألمــر
اهلــن علــى اعضائهــا يف ادارهتــا وســط مشــاعر ملتهبــة حبــزن عاشــوراء وشــهداء االحســاء.
مــا قدمتــه اللجنــة املنظمــة يدعــو للفخــر ألن الــكل حــرص علــى ابـراز وجــه االحســاء التنظيمــي
والقــدرة يف تقــدمي مــا هــو افضــل ،مــن الطبيعــي تظهــر بعــض املالحظــات ألن هنــاك عوامــل داخليــة
وخارجيــة يف التنظيــم ،العوامــل اخلارجيــة تتعلــق بظــروف خارجــة عــن إرادة املنظمــن فــا يالمـوا عليهــا،
مثــل قــدوم وفــود مــن خــارج االحســاء او وفــود رمسيــة تتطلــب مواصفــات معينــة يف االســتقبال واحلفــاوة
والتوديــع ومــع هــذا اجــادوا يف ذلــك ابلتنســيق مــع اجلهــات االمنيــة.
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يف العــادة مبثــل هــذه املناســبات الكبــرة تكثــر بعــض االص ـوات يف النقــد حلرصهــا علــى اب ـراز
مراســيم العـزاء بصــورة مشــرفة وحبهــا بتكامــل العمــل وهــذا شــعور طبيعــي وصــادق نتــج عنــه أن كثــر
منالشــخصيات حتمســت يف ابــداء االفــكار واالقرتاحــات الــي تطــور وتظهــر املناســبة مبســتوى احلــدث
وابلفعــل أُخرجــت كمــا رغبهــا الــكل فاســتحقت مــن اجملتمــع الشــكر والثنــاء علــى اجلهــود املخلصــة
الــي قامــت هبــا اللجنــة املنظمــة يف حــدث اســتثنائي.
ملــا نقيــم احلــدث ابملقارنــة مــع مــا قامــت بــه مؤسســات وشــركات متخصصــة يف إعــداد املناســبات
واالحتفــاالت نــرى مــا قام ـوا بــه املشــرفون املنفــذون يرتقــي إىل مســتوى العمــل املؤسســايت اهلــادف
ابمتيــاز.
نســتفيد مــن هــذه التجربــة أن أي عمــل ينبــع مــن الوعــي الــذايت واملســئولية الشــخصية والــروح
اجلماعيــة يكــون منظمــا ،كمــا أن حــرص القائمــن علــى التشــييع والعـزاء مبعثــه احلــس الديــي واملشــاعر
الصادقــة وحرصهــم علــى خــروج مشــرف لالحســاء املعروفــة بطيبتهــا وتســاحمها ،كمــا امتــازت واحــة
هجــر حبســن االســتقبال ورقــي االحتفــاء هــذا مــا يشــهد بــه مــن زار احملافظــة يلقــى تقدي ـرا عفــواي
انبعامــن طبيعــة االرحييــة الــي يعيشــها ابــن هــذه املنطقــة.
البعــض يشــخص مناســبة احلــدث مــن رؤيــة نقديــة شــخصية يراهــا هــي الصــح بصــرف النظــر
عــن الظــروف احمليطــة واملفاجــآت الــي حتــدث اثنــاء الفعاليــة مــن ظــروف خارجــة عــن ارادة املنظمــن
لكــن بنظــرة موضوعيــة اعضــاء اللجنــة هــم األوىل ابلتشــخيص واملعاجلــة ألهنــم مرتبطــن ارتباطــا مباشـرا
ابلربامــج وهــم مــن يقــدروا املواقــف ،املهــم هــي الثقــة بقدراهتــم وخرباهتــم ،كمــا اثبت ـوا اهنــم يتســمون
ابملرونــة وتقبــل االفــكار أبرحييــة حــى لــو مل تنفــذ بســبب ظــروف معينــة او حبســب االولــوايت ،ينبغــي
التقديــر املســبق والعــذر للقائمــن علــى مراســيم التشــييع والعـزاء أن حــدث بعــض اخللــل مــن وجهــات
نظــر شــخصية يف مناســبة اول مــرة حتــدث علــى مســتوى االحســاء.
مــا قامــت بــه اللجنــة هــو عمــل تناغــم مــع تطبيــق مراحــل الوظائــف االداريــة «التخطيــط ،التنظيــم،
التوجيــه ،الرقابــة ،كفــاءة املـوارد البشـرية» الــي تقلــل مــن االخطــاء فهــي عناصــر مهمــة يف االدارة ويف
التنفيــذ واالداء بتكلفــة اقــل ووقــت اقصــر.
رغــم ضغــط الظــروف يف الفــرة احلرجــة الــي ســبقت التشــييع واثنــاء الع ـزاء اال ان العمــل
االجتماعــي املرتبــط حلقاتــه إبتقــان اثــى عليــه الكثــرون ملــا رأوا اجلهــود املتواصلــة مــن أجــل تقــدمي
االفضــل بطاقــم كبــر ومتنــوع ،فقدمـوا ابنــو رامــا رائعــة كشــفت عــن وجــه االحســاء اجلميــل واكــدت
علــى عمــل اجتماعــي وتطوعــي راقــي منبعــه االساســي الثقافــة الدينيــة واحلــس الوطــي وانعــكاس البيئــة
االحســائية علــى هــذا العطــاء.
العمل االجتماعي احد اسسه هو الشعور الداخلي ابآلخر والدافعية واملسئولية خبدمة اجملتمع،

288

صبــغ بنظريــة  Zحســب النظريــة االداريــة
وهــذا مــا ترمجــه ابنــاء االحســاء يف توجههــم التطوعــي الــذي ُ
الــي تتســم ابأللفــة واملــودة والثقــة بــن العاملــن خبلــق خــااي منســجمة ومندجمــة مــع بعضهــا البعــض
مــن أجــل حتقيــق اهــداف متفــق عليهــا وهــو اخلــروج بصــورة الئقــة وراقيــة للحــدث ولواحــة االحســاء.
كفــاءة اللجنــة املشــرفة ظهــرت يف مرونــة اعضائهــا وهــي احــد االســس االداريــة املهمــة يف التخطيــط
والتنفيــذ ،ابــدت اللجنــة مرونــة حســب الظــروف واالمكانيــات وكثــرة تدفــق الوفــود الرمسيــة واملهمــة مــن
خــارج املنطقــة والوطــن واســتجابتهم لبعــض االقرتاحــات واالفــكار الــي ختــدم اج ـراءات االســتقبال
والتنظيــم العــام ،كمــا وضعـوا امييــل خــاص بتلقــي االقرتاحــات واملشــاركات وهــذا اســلوب راقــي ومــرن
واع ـراف أبمهيــة افــكار اجلمهــور الــذي كان يف مســتوى احلــدث وحتمــل املســئولية إبتبــاع االنظمــة
والرتتيــب والتنظيــم.
نســتفيد من هذا التنظيم يف هذه املناســبة املأســاوية وان شــاء هللا تكون مناســبتنا افراح وســعادة،
بعــض االمــور منهــا:
• طبيعة الروح اجلماعية االحسائية وااللفة واملودة.
• وجود كوادر فردية ومجاعات وفرق عمل مستعدة للتطوع يف اصعب الظروف.
• سرعة االستجابة لالعمال والنشاطات االجتماعية والتطوعية.
• روح املبادرة اليت اتسم هبا الكل يف حتمل مسئولية احلدث.
• روح الفريق الواحد اليت سادت العمل رغم ان االفراد من خمتلف املدن والقرى.
• وجود طاقات وكوادر بشرية ذات كفاءة عالية.
• االنسجام واملرونة يف ادارة املناسبة بكفاءة وجودة.
• وجود افراد ذوي خربة حريصون على االستشارة واملصلحة العامة.
• إعداد فريق عمل تطوعي ملناسبات قادمة يتميز ابالستعداد املسبق.
• التعاون مع اجلهات االمنية اليت ابدت تعاوان وطنيا.
رغــم فداحــة احلــدث واحلــزن االليــم أال ان املناســبة اظهــرت اصالــة اجملتمــع االحســائي واســلوب
احليــاة االس ـرية واجلماعيــة وصفــات الطيبــة والــود األلفــة الــي انعكســت علــى املواطنــن يف عملهــم
االجتماعــي وعطائهــم وســخائهم وعــززت الصــورة اجلميلــة يف التعامــل وحســن االســتقبال وكــرم
الضيافــة.
نعــزي االحســاء والوطــن ابستشــهاد كوكبــة شــابة يف ليلــة عاشــر مــن حمــرم رمحهــم هللا واســكنهم
فســيح جنانــه ونســأل هللا عــز وجــل ان يلهــم اهلهــم وذويهــم الصــر والســلوان.
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الله أكرب ..يد واحدة وقلب واحد!
علي حممد الرابغي:
وهكــذا ترامــت أطـراف البــاد واســتيقظت علــى هــول الفاجعــة ..إذ تعرضــت فئــة مــن املواطنــن
للقتــل علــى أيــدى البغــاة اخلارجــن علــى القانــون ..مــن الذيــن حياربــون هللا ورسـوله ..إذ مل يراعـوا حرمــة
الشــهر احل ـرام ..وهكــذا ذهبــت األرواح الربيئــة يف األحســاء ويف بريــدة لتدمــي ف ـؤاد الوطــن بكامــل
أطيافــه ..ويف يقيــي أهنــم ســقطوا يف قــاع املؤامــرة اخلبيثــة واخلــروج علــى الشـرائع وعقــوق الوطــن ..لقــد
ســقط أبرهــة إبعجــاز إهلــي كبــر فــكان أن خــر الطاغيــة حتــت وطــأة الطــر األاببيــل ..ومــن مث توالــت
املوجــات ..وتبخــر كل شــيء وعــاد األمــن واألمــان ليســكن أرجــاء هــذه البــاد حــى ظهــر هــؤالء..
الذيــن هــم فئــة ابغيــة ..اجتثــت مــن فــوق األرض مــا هلــا مــن قـرار ..إن هــؤالء ال ميثلــون نســل هــذه
البــاد ..وإمنــا هــم فصيلــة منقرضــة ..وســيلقي هبــم التاريــخ يف مزبلتــه علــى رأس قائمــة اجملرمــن.
لقــد اســتنكر األهــايل يف األحســاء اجلرميــة ووصف ـوا العمــل أبنــه قتــل بغــر حــق وأكــدوا مجيعــا
علــى الوقــوف صفــا واحــدا أمــام اخلونــة واإلرهابيــن لتفويــت الفرصــة علــى أعــداء الديــن والوطــن مــن
حتقيــق أغراضهــم الدنيئــة ..فهــؤالء عمــاء مأجــورون اندس ـوا يف داخــل األمــة ليخرتق ـوا حلمتهــا..
واألمــر كذلــك ال بــد مــن اســتنفار كافــة القــوى وتـزاوج جهــود املســؤولني مــع املواطنــن لنحــارب معــا
يــدا واحــدة وقلبــا واحــدا أعــداء هللا وأعــداء الوطــن ..وشــكرا لــكل الذيــن تقاطــرت مشــاعرهم والتفــت
وســاما علــى صــدور الضحــااي الذيــن فــدوا هــذا الوطــن أبرواحهــم.
العدل يف رحاب احملاماة:
أصــدرت وزارة العــدل قـرارا تضمــن متكــن مكاتــب احملامــاة ومــن تتوفــر فيهــم الشــروط مــن غريهــم
مباشــرة مهــام إصــدار الــوكاالت وإج ـراء توثيــق العقــود واملبايعــات ،وســيكون إبمــكان املســتفيدين
االختيــار بــن احلصــول علــى تلــك اخلدمــات مــن كتــاب العــدل أو املوثقــن اخلاصــن ..وميثــل هــذا
القـرار خطــوة نوعيــة غــر مســبوقة لتخفــف علــى املواطنــن أعبــاء كانــت ثقيلــة وإن كان وللحــق أقــول
بعــد اســتخدام احلاســوب حتســنت اخلدمــة يف مكاتــب العــدل علــى منطيــة مشــهود هلــا.
البعد عن استغالل املواطن:
وقــد كان املواطــن ينعــم هبــذه اخلدمــات بــدون أجــر أو مقابــل وأخشــى مــا أخشــاه أن يغــايل بعــض
احملامني يف استغالل هذه الفرصة واملغاالة فيبتزون املواطنني ..ولكن ال يقلل هذا من أن هذا القرار
ميتــاز ابحلكمــة والرصانــة ويدفــع بنــا حنــو العــامل األول كمــا حيلــو خلالــد الفيصــل القــول.
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اخلوجة الدبلوماسى اإلعالمي املثقف:
الزميل الدكتور عبدالعزيز خوجة مأل حياته العملية ابلطول والعرض وخلف آاثرا تشتعل وهجا
وأث ـرا وإبداعــا ..وأختــار مــن عناويــن ســابقة كتبتهــا يف هــذا اجملــال ..الشــجرة يف لبنــان حتيــا وعنــدان
متــوت ..وهــذه حادثــة ســجلها التاريــخ وجتلــى أبــو حممــد وبــرع مــن خــال إحساســه الراقــي يف احتـواء
املوقــف ..الــذي واكــب وضــع حجــر األســاس ملبــى الســفارة اجلديــدة يف بــروت والــذي أاثر حفيظــة
اإلخــوة يف لبنــان وتظاهــرت خنبــة مــن املواطنــن ومــن اجلامعــة األمريكيــة احتجاجــا علــى قطــع األشــجار
واقرتحــت دكتــورة مــن املتظاهريــن أن تعطــى هلــم الفرصــة لنقــل هــذه األشــجار ألن هلــا مكانــة خاصــة
يف نفوســهم وتــروي اتريــخ أكثــر مــن  200ســنة.
امللك حممد السادس يكرم اخلوجة:
وقبل أايم من اسرتاحة احملارب الدكتور عبدالعزيز خوجة ..كان أن اختتم مسريته املليئة ابحلراك
الفكــري والثقــايف واالجتماعــي أبن فــاز جبائــزة وســام الكفــاءة الفكريــة الــذي منحــه إايه جاللــة امللــك
حممــد الســادس يف احلفــل الــذي أقامتــه جامعــة امللــك حممــد الســادس يف مدينــة فــاس العاصمــة العلميــة
للمغــرب لريصــع ذلــك الوســام مســرة  50عامــا مــن العطــاء والكفــاح يف ســبيل الوطــن وخدمتــه ولعــل
عشــاق شــعره يتوقــون إىل أن يعــاود مسـرته يف جمــال الشــعر والعطــاء الفكــري.

الحسني رسالة حق ومنهج حياة
علي انصر الصايغ:
خمطــئ مــن يتعامــل مــع قضيــة اإلمــام احلســن عليــه الســام علــى انــه أمــر مــن املمكــن القضــاء عليــه
مــن خــال رصاصــة أو تفجــر هنــا أو هنــاك ..وهــؤالء احلمقــى لــو كان ـوا يعلمــون مــن هــو احلســن
ومــن جــده ..لــو كان ـوا يدركــون أن احلســن يف كل قلــب ويف كل مــكان ويف كل ضمــر ..لــو كان ـوا
يعيشــون يف هــذا العــامل الواســع الــذي يســع كل شــي ملــا ضاقــت هبــم عقوهلــم ..لــو كان ـوا موجوديــن
يف هــذا الكــون الفســيح ويتعايشــون مــع املســلمني الشــرفاء مــع الواعــون مــن أبنــاء األمــة ألدرك ـوا أن
قضيــة اإلمــام احلســن عليــه الســام ليســت يف الشــعائر الــي تقــام كل عــام ويف كل مــكان وعلــى كل
أرض ..وملــا أرتكب ـوا مثــل هــذه اجلرائــم الــي ينــدى هلــا جبــن اإلنســانية املكــرم ،والــي تســتنكرها كل
الش ـرائع الســماوية.
ولكانـوا علمـوا أن هــذه القضيــة متحــورت يف شــيئني ،جسـ ٌد مقطــع وحـ ٌـق مضيّــع ..ولعلهــم كانـوا
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يعتقــدون أن أبنتهائهــم يضيــع كل شــيئ وينتهــي كل شــيء.
بينمــا مــا حصــل خمتلــف متامــا ومل يكــن ضمــن حســاابهتم ،ومــا أرادوا القضــاء عليــه وهــو احلــق
مــن خــال القضــاء علــى اجلســد الش ـريف وتنتهــي معــه القضيــة ويضيــع كل شــيئ ،بينمــا املفاجئــة
الكــرى الــي خيبــت كل آماهلــم وأفســدت خمططاهتــم ،عندمــا حتــول هــذا األمــر إىل قضيــة أكــر ممــا
كانـوا يتوقعــون ،بــل مل يعرفـوا احلجــم احلقيقــي لشــخص اإلمــام احلســن عليــه الســام ومكانتــه وإميانــه
ابألمــر األهلــي الــذي أُمــر بــه ،وقــد أشــار إىل ذلــك بقولــه «شــاء هللا أن يـراين قتيــا» ومل يدركـوا حقيقــة
إميانــه ابلقضيــة الــي اثر مــن أجلهــا اال بعــد مقتلــه ،فاحلســن الثائــر يف كربــاء هــو رائــد الســلم والســام
مــع أعدائــه وخمالفيــه ،احلســن الــذي خــرج مــن أجــل احلــق واحلقيقــة مل يبــدأ أعــداءه بقتــال وإمنــا كان
يتجنــب الدمــاء وأيمــر أعــداءه بعــدم قتالــه ألن مصريهــم إىل النــار ،بعــد أن ذكرهــم بقــول جــده رســول
صلّى هللا عليه وآله وســلم أذكركم بقول جدي «احلســن واحلســن ســيدا شــباب أهل اجلنة» هبذه
هللا َ
الــروح األبيــة وهبــذا النهــج الســلمي خاطبهــم وألزمهــم احلجــة.
ال تـزال األمــة أتخــذ مــن هنضتــه املباركــة الــدروس والعــر يف التعامــل مــع املخالفــن أبخالقــه الكرميــة
وأخــاق جــده املصطفــى وأهــل البيــت عليهــم الســام ..فهــو الشــهيد وهــو الشــاهد علــى اجلرائــم
واالنتهــاكات الــي قــام هبــا بــي أميــة وعلــى رأســهم يزيــد بــن معاويــة.
ومــا خــرج اإلمــام احلســن اال مــن أجــل الديــن ومــن أجــل القيــم واملبــادئ الــي مل تــدرك األمــة مــدى
خطــورة األحنـراف الــذي وصلــت لــه األمــة مــن حتريــف وتزييــف للحقائــق علــى يــد معاويــة ومــن بعــده
وهجــر القــرآن الكــرمي حــى ال
أبنــه يزيــد حــى وصــل األمــر أن ال يُعمــل ابحلــق وال ينتهــى عــن الباطــل ُ
يعمــل بــه ،وحــرف الشــرع الســماوي حــى يتناســب وأهوائهــم وتظليلهــم ومنكرهــم.
وأن مــا حيصــل يف األمــة ومــا حصــل هــذه األايم يف األحســاء مــا هــو اال نتيجــة متوقعــة ألتبــاع
هــذا النهــج األمــوي التكفــري ،فقــد أرادوا أن يقضـوا علــى الزمــان واملــكان وهتــك احلرمــات ابلتعــدي
اجلبــان علــى املقدســات والشــعائر الدينيــة ..إال أن املــكان والزمــان واملناســبة حتول ـوا إىل قضيــة رأي
شــهدها العــامل كلــه ،ومــا حصــل هــذا اال مــن خــال التعبئــة الطائفيــة والكــره املمنهــج والتعطــش للقتــل
وســفك الدمــاء ،فهــؤالء األرهابيــون مل ينزلـوا مــن الســماء ومل خيرجـوا مــن األرض وإمنــا هــم تربـوا علــى
هــذا الفكــر املنحــرف والتعبئــة الــي شــحنت الفضــاء.
وأعتقــد أن مشــهد التشــييع بقــدر مــا هــو مـؤمل اال أنــه مجــع أطيــاف الوطــن وهــذا يرتجــم املســتوى
الراقــي للــروح الوطنيــة وأن الواعــون مــن أبنــاء األمــة أثبتـوا للجميــع وملــن يتآمــر عليهــم ويســعى مــن أجــل
النيــل منهــم والوقــوع بينهــم مــن خــال أشــعال انر الفتنــة الطائفيــة أهنــم مبســتوى التحــدي ومبســتوى
املراهنــة الــي حتــاك ضدهــم إلبقائهــم منفصلــن عــن اللحمــة الوطنيــة خبالفــات ُهــم جتاوزوهــا مــن خــال
مــد جســور الوحــدة والتواصــل.
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لنع ِّر اإلرهاب جميعاً
عمار حممد العبود:
نــزف الوطــن جراحـاً وبكــى دمـاً يف تشــييع مثانيــة شــهداء وقعـوا جـراء عمــل إجرامــي جبــان جتــرد
منفذوه من كل القيم واملبادئ اإلنســانية وقاموا بفعل أتنف الوحوش والضباع على أن تقرتف مثله؛
حيــث روعـوا اآلمنــن وزرعـوا اخلــوف بــن جنبــات الوطــن ،بــدأ اإلرهابيــون الذيــن خانـوا وطنهم وســلموا
قلوهبــم وعقوهلــم ملــن ال ديــن وال رادع لديــه إبطــاق الرصــاص احلــي علــى مجــع مــن املواطنــن األبـرايء،
ورمحــة هللا ولطفــه كانتــا حضارتــن وإال لــو قُــدر لإلرهابيــن أن ينفــذوا مــا خططـوا لــه لســقط العشـرات
مــن الضحــااي؛ فلــه احلمــد والشــكر يف السـراء والضـراء ،ومل يتــورع هــؤالء اجملرمــون مــن أن تصــول يدهــم
العابثــة وجتــول لتوقــع شــهيدين مــن ق ـوات األمــن؛ لتؤكــد أن عــدو الوطــن مشــرك يســتهدف وحدتــه
وأمنــه ،فعليــه ينبغــي أن جيتمــع أبنــاء الوطــن لكــي ُتتــث شــأفة اإلرهــاب ،ولكــي يتحقــق ذلــك ال بــد
مــن نقــاط صــرح هبــا مــن قبلــي مجــع مــن أهــل العلــم والفضيلــة ،وال ضــر يف أتطريهــا علهــا تصــل ملــن
لديــه ســلطة وقـرار يف كبــح مجــاح التكفــر والكراهيــة الــذي بلــغ ســيله الــزىب ،وهــي كالتــايل:
أوالً :تنقيــح مناهــج التعليــم وابألخــص الدينيــة منهــا وتنقيتهــا مــن الغمــز واللمــز لكافــة طوائــف
املســلمني؛ فأعتقــد أنــه آن اآلوان أن تشــكل جلنــة علــى أعلــى املســتوايت تفــرز مناهــج دينيــة تتناســب
مــع لغــة العصــر وحتمــل روحـاً تســاحمية تشــجع علــى التعايــش.
اثنيـاً :إغــاق أبـواق الفتنــة بكافــة أشــكاهلا املرئيــة واملســموعة واملقــروءة؛ فبعــض القنـوات الفضائيــة
حتمــل يف طياهتــا كل مفــردات التكفــر وإلغــاء اآلخــر وإقصائــه بــل تعــد أن ســفك دم الشــيعي مــن
أقــرب الق ـرابت إىل هللا ،وهــي متــارس كافــة أن ـواع الشــحن والتحريــض آانء الليــل وأط ـراف النهــار،
وحيــث يتأثــر هبــا بعــض ممــن ينقصــه العلــم واحلصافــة فيقــذف بنفســه يف أحضــان اجلماعــات اإلرهابيــة
ليبتــاع بثمــن خبــس دراهــم معــدودة تتقاذفــه أه ـواء التكفرييــن يف مشــارق األرض ومغارهبــا ،فيكــون
قنبلــة موقوتــة جاهــزة لكــي تنفجــر يف أي زمــان ومــكان حــى علــى أرض هــذا الوطــن املبــارك ،وكذلــك
تعــج مواقــع التواصــل االجتماعــي ابلســباب والشــتائم الــي تطــال اآلخــر املختلــف يف املذهــب لتصفــه
أبقــذع الوصــوف وأدانهــا رميــه ابلكفــر والشــرك بــل واهتامــه يف عرضــه ،وأمــا عــن الكتــب فحــدث وال
حرج؛ فهنالك العشرات من الكتب اليت توزع جماانً وتتوافر يف املكتبات العامة أو تباع يف املكتبات
اخلاصــة وهبــا ذات النفــس التكفــري اإلقصائــي الــذي يدعــو إىل حمــو املختلــف اآلخــر مــن الوجــود
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وإابدتــه مســتعينني آبايت قرانيــة وأحاديــث نبويــة ليزينـوا هبــا أغراضهــم الشــيطانية.
أمــا بعــض منابــر اجلمعــة فهــي كمــا وصفهــا خــادم احلرمــن الشـريفني« :فيكــم كســل وصمــت»،
أي نعــم تكاســل عــن الصــدح ابحلقيقــة كمــا أفادتنــا بذلــك بعــض الصحــف احملليــة؛ حيــث رفــض عــدد
مــن أئمــة املســاجد اســتنكار جرميــة الدالــوة النكـراء مــع أن هنالــك تعميمـاً واضحـاً مــن وزارة األوقــاف
والشــؤون اإلســامية ملزماً بشــجب هذه احلادثة اآلمثة ،فآن اآلوان لكي تتم مراجعة اخلطاب الديين
الســائد يف الصلـوات اخلمــس وخطــب اجلمعــة؛ حيــث ال ختلــو هــي األخــرى مــن التكفــر والتحريــض
وإن كانــت هنالــك جهــود تُبــذل أدت إىل ختفيــف وتريهتــا دون أن توقــف ســيل خطــاب الكراهيــة
السائد.
اثلث ـاً :ســن القوانــن والتش ـريعات الصارمــة الــي جتــرم كل أنــوع الطائفيــة والتكفــر والنيــل مــن
اآلخــر ابلتصريــح أو التلميــح ،وتدعــم تلــك القوانــن مبحاكــم خمصصــة ذات صالحيــات واســعة متــارس
مهامهــا؛ لكــي تقتلــع اإلرهــاب الفكــري الــذي متــت اإلشــارة إليــه آنفـاً مــن جــذوره؛ فمــن ِأمــن العقوبــة
أســاء األدب ،فإذا كانت العقوابت املشــرعة من جنس عمل صاحبها فهي ســتكون إبذن هللا رادعة
مانعــة بــكل مــا حتملــه الكلمــة مــن معــى؛ ألهنــا ستســهم بــا شــك وال ريــب يف شــد عضــد اللحمــة
الوطنيــة وتضييــق اخلنــاق علــى منافــذ اإلرهــاب الفكــري.

اململكة ليست أرضاً خصبة للفنت
عوض املالكي:
تعيــش مملكتنــا احلبيبــة يف واحــة مــن األمــن واألمــان الــذي يشــعر بــه كل مواطــن ومقيــم منــذ
وح ّدهــا املغفــور لــه امللــك عبدالعزيــز بــن عبدالرمحــن ال ســعود يف كيــان واحــد هــو اململكــة العربيــة
الســعودية وهنضــت كيــاان شــاخما فــرض نفســه علــى الســاحة العربيــة والدوليــة متخــذة مــن القــرآن الكــرمي
والســنة النبويــة املطهــرة دســتورا هلــا ،وســار حكامهــا علــى نفــس النهــج إىل يومنــا هــذا ،وقــد أول ـوا
احملافظــة علــى األمــن اهتمامــا ابلغــا مدركــن أن األمــن يعــد مــن الضــرورات الــي ال تتحقــق إال بتحقــق
حفــظ الضــرورات اخلمــس الــي أمجعــت عليهــا األداين الســماوية وهــي الديــن والنفــس واملــال والعــرض
والعقــل.
وعــاش أبنــاء اململكــة مــن مناطــق خمتلفــة وقبائــل عــدة علــى اختــاف عوائلهــم وطوائفهــم وأنســاهبم
يف وحــدة وطنيــة فريــدة متجانســة علــى مــر الســنني أتلفـوا يف املــدن واملناطــق حــى أصبحـوا أشــبه أبفـراد
األســرة الواحــدة وقــد امتلكـوا الــدرع الواقــي واحلصــن املنيــع ضــد زرع الفــن الــي لــن جتــد يف اململكــة
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العربيــة الســعودية االرض اخلصبــة الــي تتشـرهبا وتنبــت فيهــا مهمــا حــاول أعــداء الديــن والوطــن ،وذلــك
بفضــل هللا مث بفضــل ادراك أبنــاء هــذا الوطــن وعلمائــه ومثقفيــه وكافــة شـرائحه ان الفــن هــي الســلوك
الــذي ميــزق الوطــن ويفــرق أبنــاءه يف مجاعــات متناحــرة متشــاحنة يســودها البغــض والكراهيــة واحلقــد.
وقــد ظهــر ذلــك الرتابــط والتألــف جليــا عندمــا اســتيقظ أبنــاء اململكــة بشــكل عــام وأهــايل واحتنــا
الغاليــة االحســاء بشــكل خــاص علــى فاجعــة حادثــة الدالــوة ذلــك العمــل اإلرهــايب اجلبــان الــذي
خطــط لــه أعــداء االســام ليكــون ش ـرارة الفتنــة الــي قــال هللا ســبحانه وتعــاىل عنهــا «والفتنــة أشــد
مــن القتــل» ،ولكنهــم بفضــل هللا خابـوا وخســروا فلــن جيــد الفتيلــة الــي توقــد الفــن يف نســيج اجملتمــع
املرتابــط ذي اللحمــة الوطنيــة.
واملتأمل يف واقع بالدان حفظها هللا من األشرار جيد أن حماوالت أعداء االسالم والوطن ومهما
حاولـوا يف النيــل مــن اســتقراران وأمننــا فــإن تكاتفنــا يظــل صامــدا يف وجــوه املرتبصــن ومتينــا أمــام خبــث
نواايهم وســتبقى مملكتنا إبذن هللا حمروســة من الفنت ولو كره احلاقدون.
والــكل مــن أبنــاء بــاد معقــل الرســالة ومهبــط الوحــي وقبلــة املســلمني يقفــون بــكل ش ـرائحهم
إلدانــة اجلرميــة الغــادرة وينشــرون خطــاب احملبــة والوحــدة مؤكديــن أن أمــن الوطــن وســامته خــط أمحــر
ال يقبــل أحــد فيــه املســاومة ،وجهــود اجلميــع تتضافــر لتوجيــه صفعــة قويــة علــى وجــه اإلرهــاب االســود
وايصــال رســالة اىل اجملرمــن أبن االحســاء ضــد الفتنــة والفرقــة وســتظل عصيــة علــى االرهــاب واعوانــه
وحريصــة علــى صيانــة اهلويــة الوطنيــة.
وأخـراً ندعــو هللا العلــي القديــر للمتوفــن ابلرمحــة واملغفــرة ولذويهــم ابلصــر والســلوان كمــا ندعــوه
ســبحانه وتعــاىل أن حيفــظ اململكــة العربيــة الســعودية وقيادهتــا وشــعبها مــن كل ســوء ومكــروه ،وأن يــرد
كيــد الكائديــن واحلمــد هلل رب العاملــن.

اململكة ليست أرضاً خصبة للفنت
عوض املالكي:
تعيــش مملكتنــا احلبيبــة يف واحــة مــن األمــن واألمــان الــذي يشــعر بــه كل مواطــن ومقيــم منــذ
وح ّدهــا املغفــور لــه امللــك عبدالعزيــز بــن عبدالرمحــن ال ســعود يف كيــان واحــد هــو اململكــة العربيــة
الســعودية وهنضــت كيــاان شــاخما فــرض نفســه علــى الســاحة العربيــة والدوليــة متخــذة مــن القــرآن الكــرمي
والســنة النبويــة املطهــرة دســتورا هلــا ،وســار حكامهــا علــى نفــس النهــج إىل يومنــا هــذا ،وقــد أول ـوا
احملافظــة علــى األمــن اهتمامــا ابلغــا مدركــن أن األمــن يعــد مــن الضــرورات الــي ال تتحقــق إال بتحقــق
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حفــظ الضــرورات اخلمــس الــي أمجعــت عليهــا األداين الســماوية وهــي الديــن والنفــس واملــال والعــرض
والعقــل.
وعــاش أبنــاء اململكــة مــن مناطــق خمتلفــة وقبائــل عــدة علــى اختــاف عوائلهــم وطوائفهــم وأنســاهبم
يف وحــدة وطنيــة فريــدة متجانســة علــى مــر الســنني أتلفـوا يف املــدن واملناطــق حــى أصبحـوا أشــبه أبفـراد
األســرة الواحــدة وقــد امتلكـوا الــدرع الواقــي واحلصــن املنيــع ضــد زرع الفــن الــي لــن جتــد يف اململكــة
العربيــة الســعودية االرض اخلصبــة الــي تتشـرهبا وتنبــت فيهــا مهمــا حــاول أعــداء الديــن والوطــن ،وذلــك
بفضــل هللا مث بفضــل ادراك أبنــاء هــذا الوطــن وعلمائــه ومثقفيــه وكافــة شـرائحه ان الفــن هــي الســلوك
الــذي ميــزق الوطــن ويفــرق أبنــاءه يف مجاعــات متناحــرة متشــاحنة يســودها البغــض والكراهيــة واحلقــد.
وقــد ظهــر ذلــك الرتابــط والتألــف جليــا عندمــا اســتيقظ أبنــاء اململكــة بشــكل عــام وأهــايل واحتنــا
الغاليــة االحســاء بشــكل خــاص علــى فاجعــة حادثــة الدالــوة ذلــك العمــل اإلرهــايب اجلبــان الــذي
خطــط لــه أعــداء االســام ليكــون ش ـرارة الفتنــة الــي قــال هللا ســبحانه وتعــاىل عنهــا «والفتنــة أشــد
مــن القتــل» ،ولكنهــم بفضــل هللا خابـوا وخســروا فلــن جيــد الفتيلــة الــي توقــد الفــن يف نســيج اجملتمــع
املرتابــط ذي اللحمــة الوطنيــة.
واملتأمل يف واقع بالدان حفظها هللا من األشرار جيد أن حماوالت أعداء االسالم والوطن ومهما
حاولـوا يف النيــل مــن اســتقراران وأمننــا فــإن تكاتفنــا يظــل صامــدا يف وجــوه املرتبصــن ومتينــا أمــام خبــث
نواايهم وســتبقى مملكتنا إبذن هللا حمروســة من الفنت ولو كره احلاقدون.
والــكل مــن أبنــاء بــاد معقــل الرســالة ومهبــط الوحــي وقبلــة املســلمني يقفــون بــكل ش ـرائحهم
إلدانــة اجلرميــة الغــادرة وينشــرون خطــاب احملبــة والوحــدة مؤكديــن أن أمــن الوطــن وســامته خــط أمحــر
ال يقبــل أحــد فيــه املســاومة ،وجهــود اجلميــع تتضافــر لتوجيــه صفعــة قويــة علــى وجــه اإلرهــاب االســود
وايصــال رســالة اىل اجملرمــن أبن االحســاء ضــد الفتنــة والفرقــة وســتظل عصيــة علــى االرهــاب واعوانــه
وحريصــة علــى صيانــة اهلويــة الوطنيــة.
وأخـراً ندعــو هللا العلــي القديــر للمتوفــن ابلرمحــة واملغفــرة ولذويهــم ابلصــر والســلوان كمــا ندعــوه
ســبحانه وتعــاىل أن حيفــظ اململكــة العربيــة الســعودية وقيادهتــا وشــعبها مــن كل ســوء ومكــروه ،وأن يــرد
كيــد الكائديــن واحلمــد هلل رب العاملــن.
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إىل موقظي الفتنة!!
فارس اهلمزاين:
متــا أن ننعــم ابألمــن واهلــدوء والســكينة الــي مـ َّـن هللا هبــا علــى بــادان؛ إال وخيــرج موقظــو الفتنــة مــن
جحورهــم ،حماولــن تشــتيت األمــن ،واخلــروج علــى ويل األمــر ،وإجهــاض التنميــة ،وهــم يف حماوالهتــم
فاشــلون؛ والسـؤال احلائــر ،ملــاذا التهــاون مــع هــذه الفئــة؟!
مــا حــدث مــن جرميــة يف حبيبتنــا الغاليــة األحســاء ،وتبعهــا يف العزيــزة القصيــم ،يشــعران ابألســى
واحلــزن ،لفقــد جمموعــة مــن األب ـرايء ،كان ـوا ضحيــة فكــر متزمــت ،يعــاين مــن مشــكالت عديــدة..
والــدان امللــك عبــدهللا  -حفظــه هللا  -توعــد الفئــة الضالــة مــن الذيــن ارتــدوا قنــاع الديــن ،والديــن منهــم
بـراء مبطرقــة مــن حديــد؛ إال أن الوضــع الراهــن يتطلــب حتويــل التعامــل مــن املطرقــة إىل الســيف ،فبعــض
مــن قُبــض عليهــم ســبق أن مت ســجنهم! هــذه الفئــة مت غســل أدمغتهــا ابلكامــل ،وال تنظــر إال إىل
نفســها ،وابلتــايل ال ينفــع معهــا ال برامــج املناصحــة وال الســجن ،ألهنــا تعيــد نفســها بنفســها كخــااي
ســرطانية! حماولــة أتجيــج وتصعيــد اخلــاف بــن الســنة والشــيعة ،وهــذا مــن أهــم أهــداف املتزمتــن،
وهــم يف أهدافهــم خاســرون ،فالوطــن للجميــع.
جيــب أن تلتفــت وزارة الداخليــة لنوعيــة التعامــل مــع املتشــددين دينيـاً ،فالنعومــة ال تنفــع معهــم،
واحلســم أمــر واجــب ،والتاريــخ خــر شــاهد! ملســة وفــاء ليســت مبســتغربة مــن األمــر حممــد بــن انيــف
عندمــا ســافر بنفســه إىل ثــاث مناطــق لتقــدمي واجــب الع ـزاء يف موقــف إنســاين ورجــويل يف قمــة
الشــهامة ..رحــم هللا رجلــي األمــن ابــي الشــمال النقيــب العنــزي والعريــف الرشــيد اللذيــن ضحيــا
بروحيهمــا ألجــل الوطــن ،ومهــا يف رحيلهمــا يضعــان ماليــن النجــوم علــى أكتافهمــا.

حادثة الدالوة ..ناقوس خطر
فاضل العماين:
مل تكن الساعة  11:30من مساء االثنني ،العاشر من حمرم املاضي ،جمرد فارق زمين اعتيادي،
علــى تلــك القريــة الوادعــة يف شــرق الوطــن ،ولكنهــا كانــت شــاهدة علــى صدمــة أليمــة هـ ّـزت أرجــاء
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الوطــن ،كل الوطــن .فقبــل هــذه احلادثــة املفجعــة ،ابلــكاد كانــت تُعــرف قريــة «الدالــوة» ،هــذه القريــة
الصغــرة جــداً ،واملغزولــة أبانقــة يف جســد هــذا الوطــن اجلميــل.
تقع قرية الدالوة على بعد  15كيلومرتاً من مدينة اهلفوف يف حمافظة األحساء ،شرق اململكة.
وتنتصــب هــذه القريــة املســاملة علــى ســفح جبــل قــارة الشــهري ،لتطــل ببهــاء علــى هــذه الواحــة الضاربــة
يف جــذور احلضــارة والتاريــخ .وقــد ُسّيــت الدالــوة هبــذا االســم ،الســتخدام أهــايل القريــة الدلــو يف
ســحب املــاء مــن البئــر ،وقيــل مــن تــديل العنــب بكثــرة يف مزارعهــا وبســاتينها.
بــن ليلــة وضحاهــا ،أصبحــت «الدالــوة» رم ـزاً للوحــدة الوطنيــة ،وأيقونــة للتعايــش والســلم
اجملتمعــي ،يف وطــن واســع يزخــر مبالمــح التعــدد والتنــوع والتمايــز ،ويتمتــع بث ـراء ابذخ يف مصــادر
الطاقــات واإلمكانيــات ،س ـواء البش ـرية أو املاديــة .ومهمــا راهــن البعــض علــى استنســاخ جتــارب
االقتتــال واالح ـراب الطائفــي ،هنــا أو هنــاك ،وذلــك عــر اســتهدافه لألب ـرايء وحماولــة زعزعــة األمــن
وإاثرة الفتنــة ،فأنــه حتمـاً لــن ينجــح ،فمجتمعنــا أبفـراده وخنبــه ومكوانتــه ،يعــي جيــداً خطــورة االنســياق
واالجن ـراف حنــو الفتنــة املذهبيــة املقيتــة الــي يُـراد هلــا أن تســتقر يف وطننــا.
نعــم ،هــذه احلادثــة اآلمثــة ،والــي راح ضحيتهــا العديــد مــن األطفــال واألب ـرايء ورجــال األمــن،
أصابتنــا ابحلــزن واحلــرة والذهــول ،ولكنهــا أيض ـاً أيقظــت فينــا مجيع ـاً الشــعور ابخلــوف علــى الوطــن،
وحرضتنــا علــى االحنيــاز هلــذه األرض الــي ُتثــل اخليــار الوحيــد لــكل مكــوانت وتعب ـرات اجملتمــع
ّ
الســعودي ،كمــا أتكــد لنــا املــرة تلــو األخــرى أبن اإلرهــاب ال ديــن وال عقــل وال ضمــر لــه.
لقــد اســتطاعت «حادثــة الدالــوة» ،رغــم فداحتهــا وآالمهــا ،أن تُعــزز ثقتنــا وقناعتنــا مبســتوى
الوعــي الــذي يتمتــع بــه جمتمعنــا الكبــر ،خاصــة يف هــذه املرحلــة احلرجــة مــن عمــر املنطقــة العربيــة ،بــل
والعــامل أبســره .لقــد متاهــت احلــدود واحلواجــز والتصنيفــات ،وتوحــدت يف عنـوان واحــد ،هــو الوطــن.
لقــد تراجعــت مفــردات التصنيــف وأدوات األدجلــة ،الفكريــة واملذهبيــة والثقافيــة واالجتماعيــة،
أمــام تلــك العناويــن والشــعارات اجلميلــة الــي ثـُبّتــت بوصلتهــا الوطنيــة ابجتــاه الوطــن .وهــل كنــا حنتــاج
أصـاً هلــذه احلادثــة األليمــة لكــي نكتشــف كل هــذا التســامح والتعاطــف يف جمتمعنــا؟
لقــد انصهــرت كل تلــك املفــردات الــي تســببت خبلــق حالــة مــن الفــرز والتقســيم ،كشــيعة وســنة
وقبيلــة وحضــر وغريهــا ،يف قالــب بــل قلــب الوطــن .ومهمــا حــاول أصحــاب الفكــر الشــاذ واملنحــرف،
اللعــب علــى وتــر املذهبيــة البغيضــة ،لتحويــل وطننــا اآلمــن واملســتقر إىل ســاحة حــرب وفتنــة ،فإننــا
دولــة ومواطنــون لــن ننزلــق أو ننجــر لتلــك املعركــة اخلاســرة ،بــل علــى العكــس متام ـاً ،ســنقف مجيع ـاً
صف ـاً واحــداً للدفــاع عــن مقدراتنــا ومكتســباتنا ،ونفـ ّـوت الفرصــة علــى أصحــاب الفكــر التكفــري
واإلجرامــي وكل مــن يُريــد النيــل مــن وحــدة وأمــن وســامة وطننــا.
اآلن ،وبعــد أن كشــفت لنــا هــذه احلادثــة املؤملــة ،الكثــر مــن مظاهــر التعاطــف والرتابــط بــن كل
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مكــوانت وفئــات اجملتمــع ،وكشــفت لنــا أيضـاً خطــورة تكـ ّـون ومتــدد الفتنــة الطائفيــة يف جمتمعنــا ،يقفــز
هــذا السـؤال املهــم :كيــف مننــع مثــل هــذه األعمــال اإلجراميــة مســتقبالً؟
ال أملــك إجابــة شــافية علــى ذلــك السـؤال املعقــد ،ولكنــي أضــع هــذه الــدروس الســبعة املســتفادة
مــن حادثــة الدالــوة :الــدرس األول ،وهــو ضــرورة وجــود تعريفــات وتوصيفــات واضحــة ودقيقــة ملظاهــر
العنــف والتطــرف ،وســن القوانــن والتشـريعات الرادعــة لتجرميهــا.
الــدرس الثــاين ،وهــو جتفيــف منابــع وحواضــن هــذا الفكــر املتشــدد ،والــذي يتمظهــر عــادة يف
بعــض ال ـراث واملناهــج والكتــب واجلامعــات واملنابــر ووســائل ووســائط اإلعــام املختلفــة ،خاصــة
مواقــع التواصــل االجتماعــي الــي أصبحــت منصــة لبــث الكراهيــة والطائفيــة والتعصــب.
الــدرس الثالــث ،وهــو اإلقـرار أبن مــن قــام هبــذا العمــل اإلجرامــي ،جمــرد أدوات أو أتبــاع لبعــض
احملرضــن واملوجهــن واملشــجعني ،س ـواء بشــكل مباشــر أو عــن طريــق التكفــر والتأليــب والتشــكيك
بوطنيــة ووالء بعــض املكــوانت والشـرائح اجملتمعيــة األخــرى .نعــم ملعاقبــة اجملرمــن املنفذيــن ،ولكــن ال
جيــب أن يفلــت املنظــرون واحملرضــون واملغــررون!
الــدرس الرابــع ،وهــو أن الــكل يف هــذا الوطــن شــركاء متســاوون يف احلقــوق والواجبــات ،وليــس
بيننــا مواطــن مــن درجــة أعلــى أو أقــل عــن اآلخــر ،كمــا أن اخلطــأ أو اجلرميــة الــي يرتكبهــا البعــض ،ال
جيــب أن تنســحب علــى كل املكــون أو اجلماعــة أو الطائفــة.
الــدرس اخلامــس ،أن التجــارب األليمــة الــي مــرت بنــا ،إضافــة إىل مــا حولنــا ،تؤكــد علــى أن
اإلرهــاب كاألفعــى أبلــف رأس ،لــذا البــد مــن حتشــيد روح االســتعداد واإلصـرار والتحــدي ضــد كل
وجــوه الغــدر واخليانــة والتطــرف.
الــدرس الســادس ،وهــو ضــرورة اإلس ـراع بعمــل حزمــة برامــج وفعاليــات شــبابية حقيقيــة ل ـزايدة
منســوب التعــارف والتســامح واحل ـوار والتداخــل بــن كل مناطــق ومــدن الوطــن ،خاصــة وأجيالنــا
الشــابة ُتثــل األغلبيــة يف تعــداد الســكان .الرحــات والـزايرات واملنتــدايت والفعاليــات الــي تضــم كل
شــباب الوطــن ،ستُســهم بــا شــك يف إذابــة الف ـوارق واملعوقــات واالنتمــاءات الطائفيــة.
الــدرس الســابع ،هــو التأكيــد علــى أن خيــاران واحــد فقــط ،وهــو التعايــش والتصــاحل والتســامح
اجملتمعــي ،واملبــي علــى مظاهــر وقيــم احلــب واالنفتــاح والتفهــم والتآخــي والقبــول ابآلخــر وغريهــا مــن
مفــردات قامــوس الوحــدة الوطنيــة الــذي آن لــه أن يُطبــع يف كل املناهــج الدراســية ،فضـاً عــن طباعتــه
يف فكــر ومـزاج وســلوك كل أفـراد ومكــوانت جمتمعنــا الســعودي.
إن الدمــاء الزكيــة الــي ُســفكت لشــهداء الدالــوة األبـرايء وشــهداء الواجــب النبــاء ،البــد هلــا أن
تــدق انقــوس خطــر ،لتدفعنــا مجيعـاً للحفــاظ علــى وحدتنــا الوطنيــة ،ضــد أعــداء الداخــل واخلــارج.
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استفتاء األحساء انتصار الوطن واندحار الفتنة
فايز الشهري:
ـابً ممــن تورط ـوا يف خــااي التطـ ّـرف واإلرهــاب وكان علــى صلــة بزعيــم
التقيــت قبــل ســنوات شـ ّ
اخلليّــة وقلــت لــه :مــا أعجــب مــا رأيــت؟ قــال :يف التخطيــط للعمليــات «اإلرهابيــة» كنّــا نبــدي ختوفنــا
مــن قتــل األب ـرايء فــكان قائــد اخلليــة يقــول :التعليمــات واملصلحــة الشــرعية ال تقيــدان ولــو وصلــت
«الدمــاء للركــب» .وهكــذا علــى مثــل هــذا النهــج تســر عصائــب اخل ـوارج وأهــل الفتنــة عــر حقــب
التاريــخ اإلســامي.
ويذكــر املؤرخــون أن أهــل الفتنــة حــن خرج ـوا علــى اإلمــام علــي رضــي هللا عنــه وآلــه ســنة 38
هجريــة كانـوا قــد ك ّفــروه ومــن معــه فقاتــل مــن أصـ ّـر منهــم يف معركــة «النهــروان» ومل ينــج منهــم ســوى
أربعــن عنصـراً.
لرتصد اخلليفة
وقد نقم شـرار اخلوارج على اإلمام وعلى كبار املســلمني فأرســلوا ثالثة من القتلة ّ
علــى بــن أيب طالــب ومعاويــة ابــن أيب ســفيان وعمــرو ابــن العــاص وفشــل املارقــان املكلفــان بقتــل
معاويــة وعمــرو وابء ابــن ملجــم بقتــل علــي كـّـرم هللا وجهــه وهــو يف حمرابــه أثنــاء الصــاة .وعــر اتريــخ
املســلمني اثر املارقــة أكثــر مــن  30ثــورة يســتحلون فيهــا الفتنــة ويقتلــون املســلمني ومل يكتــب هللا هلــم
يف كل عصيــان إال املزيــد مــن اخلسـران املبــن .ومــن عجيــب حــال هــؤالء اخلـوارج أهنــم ال يشــغبون إال
يف أحـوال اســتتباب أمــر مجاعــة املســلمني وال يقاتلــون إال أصحــاب القبلــة.
وممــا يبــن عماهــم وضالهلــم أن مجاعــة مــن قدمــاء املارقــة اخلـوارج قبضـوا علــى الصحــايب عبــدهللا
بــن خبّــاب بــن األرت ومعــه امرأتــه وهــم يهجمــون علــى قريــة للمســلمني فقــال لقــد روعتمــوين فعرفــوه.
ـت
يقــول الـراوي قالـوا :أنــت عبــدهللا بــن خبّــاب صاحــب رســول هللا؟ قــال :نعــم ،قالـوا :فهــل مسعـ َ
ـت أيب حيـ ّدث
صلَّــى هللا عليــه وســلم ،حت ّدثنــاه؟ قــال :نعــم ،مسعـ ُ
مــن أبيــك حديثًــا حي ّدثــه عــن رســول هللا َ
عــن رســول هللا ِذ ْكـ َـر فِتنـ ٍـة القاعـ ُـد فيهــا خــرٌ مــن القائــم والقائـ ُـم فيهــا خــرٌ مــن املاشــي واملاشــي فيهــا
خريا ،فذحبوه حىت ســال
خريٌ من الســاعي .فسـأَلوه عن أَيب بكر َ
وعمر وعثمان وعلي ،فأَثىن عليهم ً
دمــه يف املــاء ،مث قتل ـوا امرأتــه وهــي حامــل قــد ابن محلهــا فقالــت :أَان ام ـرأَة ،أَال تتقــون هللا؟! فبقــروا
بطنهــا وذحبـوا جنينهــا .ال عجــب اليــوم حــن ينتشــر أحفــاد ذي اخلويصــرة وابــن ملجــم يف طــول عاملنــا
اإلســامي وعرضــه يقتلــون ويروعــون ويتباهــون بتكفــر أهــل اإلســام وجـّـز رقــاب املســلمني واملعاهديــن
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فهــذا دأهبــم أمــا هنايتهــم فــإىل اخلــزي واخلسـران كمــا انتهــى أســافهم وهــذا وعــد هللا.
ويف حادثــة األحســاء كان «للدالــوة» تلــك القريــة الوادعــة يف محــى جبــل «القــارة» موعــد مــع
قـ ّدر هللا ليقــدم فيهــا فلــول املارقــة اســتفتاء جمانيـاً يكشــفون فيــه عوارهــم وخــزي مــن تك ّفــل برعايــة إمثهــم
مــن شــياطني الداخــل واخلــارج .فلقــد انتفــض الوطــن مبــا فيــه األحســاء وأهلهــا بكافــة أطيافهــم ويف
اســتفتاء األحســاء تعاضــد املنــر والقلــم ليقــوال ألهــل الفتنــة اللهــم كمــا رددت فتنتهــم عنّــا أكفناهــم
وشـراذمهم مبــا شــئت.
اللهــم ارحــم موتــى األحســاء وارحــم رجــال الوطــن محــاة الديــن واألمــن الذيــن واجهـوا أهــل الغــدر
بصدورهــم .اللّهــم احفــظ عيوننــا حتــرس يف ســبيل هللا وثبّــت عزائــم مــن يواجهــون أهــل الفتنــة والظلــم
وامنحهــم وعــدك احلــق« :أولئــك هلــم األمــن وهــم مهتــدون».
مسارات
قال ومضى:
أسوأ الناس يف معركة احلق والباطل من خيتار مكانه وسط املتفرجني.

الفتة العيش املشرتك
فرحان العقيل:
مشــاهد مؤثــرة صاحبــت تشــييع ضحــااي احلادثــة اإلرهابيــة يف قريــة الدالــوة مســاء االثنــن املاضــي،
كان امللمــح الرئيــس ملشــهد التشــييع الضخــم يف تلــك القريــة األحســائية شــرق الســعودية والــي تبعــد
 15كيلوم ـرا عــن مركــز حمافظــة األحســاء «اهلفــوف» يتمحــور حــول إب ـراز رســالة واحــدة للعــامل أبن
اجملتمــع احمللــي الســعودي عصــي علــى حمــاوالت دس الفرقــة وجــر البــاد إىل مســتنقع الفتنــة والتناحــر
بــن املذاهــب الــي طاملــا تعايــش أهلهــا يف دعــة وســامة وشـراكة حيــث مل يســجل التاريــخ أي حادثــة
أو تصــادم بــن أهــل املذهبــن يف البــاد ،كانــت الرســالة واضحــة يف الفتــات املشــيعني وأعالمهــم
الوطنيــة وحضورهــم املشــرك مــن كل املناطــق الســعودية ،فقــد ُحلــت صــور شــهداء الواجــب مــن
العســكريني الذيــن قض ـوا يف مطــاردة املعتديــن مــن أصحــاب الفكــر التكفــري واملتطرفــن والذيــن
اســتهدفوا جــر البــاد إىل مســتنقع التناحــر بــن الطوائــف ولكنهــا يــد الغــدر والتعبئــة املغلوطــة للفكــر
الضــال الــذي ظــل حيــذر منــه خــادم احلرمــن الش ـريفني امللــك عبــدهللا بــن عبدالعزيــز يف كل مناســبة
تســتدعي ذلــك ،مستشــعراً اخلطــر منــه علــى اجملتمــع واألمــة بــل والعــامل أمجــع بــل ونعــت حفظــه هللا
العلمــاء واملشــايخ ابلكســل يف مواجهــة هــذا الغــول املدمــر ســوى أن يــد اخلفــاء والغــدر ال تفهــم املعــى
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الصحيــح حليــاض الديــن والوطــن الــذي يوفــر لرعــاايه احلقــوق واحل ـرايت واألمــن والرخــاء فتســللوا
غــدرا مســاء االثنــن لتنفيــذ جرميتهــم الــي خابــت وعــادت لتســجل مقاييــس جديــدة ملعــاين الرتابــط
والتالحــم بــن مجــوع النــاس الــي تؤمــن أبن لألمــن معنــاه وللســيادة الوطنيــة معناهــا يف بلــد ال يعــرف
منــذ توحيــده ســوى الرخــاء والضــرب بيــد مــن حديــد لــكل خمــل غــادر ،تقاطــرت اجلمــوع عصــر يــوم
اجلمعــة املاضــي حــول جبــل القــارة حيــث القريــة املنكوبــة والــي أصبحــت اخلــر الرئيــس يف كل وســائل
اإلعــام العامليــة بعــد احلــادث وزارهــا كبــار رجــاالت الدولــة معزيــن ومؤكديــن أن املصــاب مصــاب
الوطــن لتظهــر الصــورة علــى عكــس مــا دبــر املرجفــون ورؤوســهم ويتحــول الوطــن إىل شــحنة غضــب
عارمــة ضــد اإلرهــاب ،فقــد وصــل الســل إىل العظــم ومل يعــد هنــاك متســع للتهــاون يف نبــذ كل دواعــي
التطــرف وحتــول اخلطــاب يف كل صــوره ومــن كل مصــادره إىل رســائل عمليــة ملواجهــة تلــك احلالــة
النك ـراء وذيوهلــا أينمــا كان ـوا ،فليــس مــن املصلحــة الرتاشــق أو التشــاحن وقــد عــرف العــدو يف هيئتــه
الــي تتلبــس ثيــاب الطهــر والتقــوى منفــذة أجنــدات األعــداء ومســتغلة كل ســبل بــث الســموم س ـراً
وعالنيــة يف وطــن يضمــن لرعــاايه عملي ـاً الســامة والرخــاء ويــدرك اجلميــع أن يف هــذه الســامة قــوة
هلــم ولألمــة دون مواربــة أو تشــكيك وهــو مــا يرهــب األعــداء وينــوع خمططاهتــم ،حقيقــة كانــت مشــاهد
التشــييع ومظاهــر الوطــن تؤكــد اللحمــة وترســل الرســائل أبن الوطــن عصــي علــى الفرقــة دائم ـاً رغــم
الفــن وحــاالت الرتبــص ،فااللتفــاف حــول األمــن وحــول القيــادة هــو رســالة اجلميــع.

األهداف الدنيئة لن تتحقق أبداً
فهد اخلالدي:
اجلرميــة الــي شــهدهتا حمافظــة األحســاء مســاء يــوم االثنــن املاضــي مل تكــن جرميــة موجهــة ضــد
الضحــااي الذيــن ســقطوا يف قريــة الدالــوة اآلمنــة الوادعــة ،بــل هــي جرميــة حبــق الوطــن كلــه مــن أقصــاه إىل
أقصــاه وحبــق املواطنــن مجيعـاً بــكل فئاهتــم ،وال خيتلــف اثنــان علــى فداحــة مــا ارتكبــه مــن هــم خلفهــا
ومــن خطط ـوا هلــا أايً كان ـوا ،وهــي حماولــة لزعزعــة اســتقرار الوطــن والتشــكيك ابلوحــدة الوطنيــة الــي
يعيشــها املواطنــون بعيــداً عــن االختــاف والتعصــب املذهــي الــذي نــرى مجيع ـاً كــم هــو ابهــظ ذلــك
الثمــن الــذي تدفعــه الشــعوب والبلــدان الــي يطلــق العنــان فيهــا للمتعصبــن واملخربــن للعبــث أبمــن
الوطــن وإاثرة الضغائــن واألحقــاد بــن أهلــه وإعطــاء الفرصــة لــأايدي األجنبيــة للتدخــل يف شــؤونه.
وقــد كان اســتنكار هيئــة كبــار العلمــاء وإدانــة مفــي عــام اململكــة هلــذه اجلرميــة النكـراء واحلــادث
األليــم مع ـراً عــن مشــاعر املواطنــن مجيع ـاً ،خاصــة وأن هــذا االســتنكار كان س ـريعاً وواضح ـاً ،كمــا
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كان لســرعة اإلج ـراءات الــي ابدرت إليهــا اجلهــات األمنيــة ومتكنهــا مــن إلقــاء القبــض علــى اجلنــاة
والوصــول إليهــم يف مناطــق بعيــدة عــن مســرح اجلرميــة ،وكذلــك الكفــاءة الــي أظهرهتــا العيــون الســاهرة
يف التعامــل مــع احلــدث والــي حــازت علــى إعجــاب اجلميــع؛ كان لــكل ذلــك األثــر الكبــر يف هتدئــة
اخلواطــر وتطمــن املواطنــن ممــا يــدل علــى يقظــة هــذه العيــون وكفاءهتــا واســتعداد رجاهلــا الذيــن ســقط
منهــم شــهيدان أثنــاء مطــاردة اجملرمــن الذيــن أســاؤوا لوطنهــم مرتــن يــوم أن فعلـوا فعلتهــم يف األحســاء
ويوم قتلوا شــهداء الواجب من رجال األمن يف بريدة .ومن املؤكد أن الكفاءة واالســتعداد للتضحية
الــي أظهرهــا أف ـراد القــوى األمنيــة مبختلــف تشــكيالهتا ســتكون رادع ـاً لــكل مــن ميكــر هبــذا الوطــن
ويكيــد ألمنــه واســتقراره ،وســوف جتعلــه حيســب ألــف حســاب قبــل أن يفكــر يف مثــل هــذا العمــل
اجلبــان مــرة أخــرى ،خاصــة يف ضــوء اســتنكار الفعاليــات الشــعبية مــن مجيــع املكــوانت الوطنيــة ملــا
حصــل وإدانتهــا ملثــل هــذه األعمــال ،حيــث وجهــت شــخصيات ابرزة يف اجملتمــع وخاصــة يف املنطقــة
الشــرقية الدعــوة لكافــة أبنــاء املنطقــة لالبتعــاد عــن مثــري الفتنــة وعــدم حتقيــق مآرهبــم يف اإلســاءة
والتحريــض وإذكاء انر الفتنــة الــي ســعوا إىل أتجيجهــا مــن خــال هــذا العمــل الــذي ال يقــره شــرع وال
جتيــزه مــروءة ،وبذلــك يكــون التالحــم بــن املواطنــن والتفافهــم حــول القيــادة ورجــال األمــن هــو الــرد
الصحيــح واملناســب.
ويؤكــد هــذا االلتفــاف يف الوقــت نفســه والثقــة الــي عــر عنهــا اجلميــع يف قــدرة القــوى األمنيــة
وكفاءهتــا؛ أن الوطــن ســيظل منيع ـاً وأمنــه ســيظل عصي ـاً علــى أي اخ ـراق وأن كيــد الكائديــن ســرد
إىل حنورهــم دائمــا وأبــداً  -إن شــاء هللا  ،-ممــا يفــرض علينــا مجيعـاً أن حنافــظ علــى وحدتنــا الوطنيــة
وأن نظــل علــى انتبــاه ويقظــة ألن يــد الغــدر واخليانــة رغــم فشــلها ســوف حتــاول تك ـرار مثــل هــذه
األفعــال الغــادرة؛ ممــا يتطلــب منــا أن نكــون يــداً واحــدة كمــا كنــا دائمـاً يف مواجهــة هــؤالء حــى نفشــل
خمططاهتــم وحنبــط مؤامراهتــم ونبقــى اجملتمــع املرتابــط املتآخــي الــذي عشــنا فيــه دائم ـاً إخــوة متحابــن
متعاونــن.
وهبــذا يكــون ردان علــى أعــداء وطننــا فاعـاً ومؤثـراً .أمــا االنقيــاد وراء مثــري الفتنــة فســوف حيقــق
مآرهبــم  -ال مســح هللا  -ولســت أظــن أن مواطن ـاً واحــداً خملص ـاً لوطنــه ميكــن أن ينقــاد إليــه أو أن
خيــدع بــه ،وكلــي ثقــة أن األهــداف الدنيئــة مــن وراء هــذا العمــل لــن تتحقــق أبــداً أبــداً  -إبذن هللا
 ،ولشــهداء الوطــن الرمحــة واألجــر وألهاليهــم الصــر والســلوان ،أمــا املعتــدون فلهــم اخليبــة واخلسـرانوعليهــم مــن هللا مــا يســتحقون «وميكــرون وميكــر هللا وهللا خــر املٍاكريــن».
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حلم هؤالء أن يختطفوا البالد والعباد
فهد اخلليف:
حنــن يف عــامل جمنــون ،نعــم اي ســاديت تلــك احلرائــق والفــن متــوج بنــا والنــار مــن مســتصغر الشــرر
واألعــداء يرتبصــون بنــا مــن كل حــدب وصــوب.
الــذي حصــل يف واحــة األحســاء تلــك االحســاء األم الــرؤوم لنــا والــي يشــكل نســيجها
االجتماعــي تناغمـاً فريــداً يف العــامل عــر مئــات الســنني ..ومــن عمــل مــا عمــل يف حســينية املصطفــى
هــو خــارج عــن ثوابــت الوطــن واالنســانية ،وهيئــة كبــار العلمــاء مبوقفهــا الصلــب كعادهتــا ســطرت أكــر
دليــل علــى الــرد علــى مهجيــة وغجريــة ســفهائنا ،ألن هــذا التصــرف ال نقبلــه ونســتنكره وحنــارب ضــده.
الوطــن لــه حرمــة ومــن ينتهــك حرمتــه أمامــه دولــة تضربــه بيــد مــن حديــد ،وهــذا مــا حصــل وال
يســعين يف هــذه العجالــة إال أن أســطر كلمــات الشــكر واالمتنــان ألجهزتنــا األمنيــة الشــاخمة وأخــص
جهــاز املباحــث العامــة.
الوطــن ..الوطــن ال أحــد يعــرف قيمــة األمــن واألمــان إال مــن فقدهــا ،حنــن يف أمــن حنســد عليــه
واملرتبصــون واحلســاد ليــس هلــم إال الـراب ،ولكــن هنــاك مثـاً مشاليـاً مجيـاً يقــول «بــردك مــن غطــاك»
وهنــا تكمــن بـوادر الفــن والشــرور ،اللهــم احفــظ أمننــا ووطننــا.
الدواعش يتقمصون أوجها خمتلفة ولكنهم يظلون يف هناية النهار دواعش.
اللحمــة الوطنيــة ال تقبــل احلكومــة وال الشــعب برمتــه املســاس مبكتســباهتا وســندحر الظالميــن
الداعشــيني ألهنــم ضــد احلتميــة التارخييــة وضــد الطبيعــة اإلنســانية ،إن حلــم هــؤالء أن خيتطفـوا البــاد
والعبــاد إىل العصــور احلجريــة ويصــادروا كل أن ـواع احل ـرايت الطبيعيــة ،اي لــه مــن وجــه قبيــح خيــدش
الطبيعــة اإلســامية الســمحاء.
وســوف اســتعري تلك الكلمات من مقالة أخي النبيل الفاضل عبد الوهاب الفايز واليت نســبت
لـ د .حممود سعود احللييب:
اي مشعل النار يف احسائنا حسداً
سر ويف علن
خابت نواايك يف ّ
أما وجدت سوى االحساء متطرها
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شراً وتبذرها من بذرة الفنت..
ّ
احساؤان ال حتزين
إان هنا متوحدين..
وخيسأ اخلذالن
ما دمعة من خنلة سقطت أسى
إال وضمت حزهنا األحضان
نبكي معاً..
وطن ويف
ويصوغنا ٌ
أنىب تفرق مشله النريان.
ومثل هذا التصرف جرمية ترفضه شريعة االسالم.
عندمــا ســقط علـ ّـى اخلــر كالصاعقــة لقــد اخرتقــي اخلــر املفجــع كنصــل الســكني يف ســويداء
القلــب إنــه فعـ ٌـل شــنيع وخمجــل .إخوتنــا الشــيعة هــم إخواننــا يف اإلســام ويف الوطــن وشــركاؤان يف كل
شــيء والــذي أمل يف قريــة الدالــوه أملّ يف أصغــر قريــة يف مشــال وطننــا احلبيــب أو جنوبــه يف شــرقه أو غربــه
كلنــا يف اهلــم شــرق إنــه جرحنــا مجيع ـاً ومصابنــا مجيع ـاً ولــن نرضــى هلــذا الســلوك اإلجرامــي البغيــض،
اهنــا حالــة شــاذة ،ودولتنــا وشــعبنا ديدهنمــا أن يقفــا ســداً منيع ـاً أمــام هــؤالء الغجــر يف هــذا العصــر،
وعـزاؤان أن هــذه الطغمــة ســتنال عقاهبــا ودمــاء هــؤالء األبـرايء ال تضيــع هــدراً والســيف أصــدق إنبــاء
مــن الكتــب .كمــا قــال ابــو متــام.

يف أفواههم الله ويف أعضائهم الشيطان
فهد الشقريان:
كان جارهــم الشــيعي يضــيء إانرة الشــارع مــن بيتــه فجـراً ألن اإلمــام الســي ســيمر مــن هنــا يف
طريقــه إىل املســجد ،هكــذا غــرد شــاب ســعودي علــى «تويــر» راواي حكايــة جــده اإلمــام مــع اجلــار
الشــيعي النبيــل .إن هــذه القصــة القصــرة ختتصــر الفــارق االجتماعــي والفكــري والنفســي بــن املاضــي
واحلاضــر ،هبــا تتبــن مســتوى احلــاالت التصعيديــة الطائفيــة والــي مل تكــن شــيئا مذكــورا قبــل أربعــة عقــود
مــن اآلن .مل يكــن االنتمــاء إىل الطائفــة غايــة بــل كان وســيلة تعبديــة عاديــة ،وإمنــا الغايــة يف االندمــاج
واالخنـراط مــع اجملتمعــات يف تســيري الــرزق والســعي يف األرض.
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كانــت املناطــق املأهولــة ابلشــيعة يف الســعودية منســجمة أشــد االنســجام ،بــن اجلــرة والشـراكة
يف التجــارة والتــآزر يف املصائــب والتعــاون علــى الدنيــا أبفراحهــا وأتراحهــا ..هــذه هــي بــادان العظيمــة.
مــع املــد األصــويل ووفــود األفــكار اإلحيائيــة للمندثــر مــن قــدمي التعاليــم ،وصعــود الصــوت الزاعــق
ابلنظ ـرايت االصطفائيــة مــن دون العاملــن ،ومــع املــد األصــويل ابلتزامــن مــع الثــورة اإليرانيــة وتصاعــد
اخلطابــن الصحويــن الســي والشــيعي مــع كل مــا مضــى أصبــح املــد الطائفــي خميف ـاً ،وآيــة ذلــك أن
التعايــش بــن الســنة والشــيعة أجهــز عليــه ليــس يف الســعودية فحســب ،وإمنــا يف دول اخلليــج ولبنــان
وكل دول العــرب واملســلمني بــن هاتــن الطائفتــن.
لطاملــا شــبه املفكــرون الص ـراع الســي والشــيعي ابلص ـراع الربوتســتانيت  -الكاثوليكــي ،والــذي
بلــغ ذروتــه يف القــرن الســابع عشــر مــن خــال حــرب الثالثــن عامــا بــن عامــي  1618و،1648
وهــو صـراع فجــر أورواب مــن أطرافهــا وأثــر فيهــا ومزقهــا؛ نشــبت احلــرب يف البدايــة كصـراع ديــي بــن
الكاثوليــك والربوتســتانت وانتهــت كص ـراع سياســي مــن أجــل الســيطرة علــى الــدول األخــرى ،بــن
فرنســا وهابســبورغ.
كانــت هــذه احلــرب وال ت ـزال ندبــة علــى جبــن القــارة األوروبيــة والــي قــادت فيمــا بعــد أســس
التســامح وشــحذت مفاهيــم التنويــر واإلصــاح الديــي وتبلــورت مــع أحداثهــا الضاريــة أســس العلمنــة
والليرباليــة والفردانيــة .هــذه املقارنــة بــن مذهبــن إســاميني وبــن اجتاهــن مســيحيني رمبــا نســتفيد منهــا
يف حتاشــي الصراعــات الدمويــة الــي تبــدأ مــن خــال الضــخ الديــي ويســاعد علــى إذكاء انره رمــوز
التطــرف يف الطائفتــن ممــن يســتخدمون العبــارات املقدســة مــن أجــل تلويــث الواقــع وجــر اآلمنــن إىل
ختريــب واقعهــم وعصيــان قادهتــم واالنغمــاس يف األحقــاد والتقيــد أبغــال اإلرث القــدمي.
بعــد حادثــة األحســاء األخــرة الــي وقعــت يــوم الثــااثء  4نوفمــر «تش ـرين الثــاين» احلــايل
زعقــت القن ـوات املناوئــة والصحــف املعاديــة بنــرة الفتنــة ،بينمــا هــذه احلادثــة اإلرهابيــة نقرأهــا علــى
أهنــا اســتهداف لســعوديني مواطنــن ،وهــي اعتــداء علــى اإلنســان ،ومــن قتــل نفســا فكأمنــا قتــل النــاس
مجيعــا ،هــذه هــي النــرة الصائبــة الــي جتعلنــا مندجمــن مــع املواطنــة املدنيــة احلقــة ،حيــث ال ثنائيــات
تتصــارع ،وال ايفطــات طوائــف تتنافــس ،وإمنــا هــو اإلنســان مبعــى الكلمــة ،حمققــا املواطنــة الكاملــة،
ومقتــل ســعودي يف األحســاء أو القطيــف أو بريــدة أو ال ـرايض أو جــدة كلــه مصــاب جلــل بنفــس
املســتوى املـؤمل العميــق .حــن نصــل إىل هــذه النــرة املدنيــة يف توصيــف احلــدث فنحــن قــد بــدأان نتجــاوز
التصعيــد الطائفــي الــذي غرقنــا بــه بســبب رمــوز الضــال الذيــن أغرق ـوا اجملتمــع الواحــد ابلكراهيــة،
وأخــص بذلــك الرمــوز املتأثريــن ابإلخـوان املســلمني ،وكذلــك بعــض التيــارات الــي كان هلــا ســطوهتا يف
الثمانينــات وهــي رايديــة يف أتميــم التبديــع وتعميمــه بــن املســلمني.
ال بــد مــن البــدء بتصحيــح مفاهيــم التديــن لــدى املســلمني مجيعـاً ،حبيــث يتحــول موضــوع الديــن
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إىل مســتوى ذايت ال ميتــد إىل غــرك ،وأن تتوقــف املناوشــات اآليديولوجيــة ،فالديــن جتربــة ذاتيــة
خاصــة ،والعمــل يف هــذا اجملــال يقتصــر علــى املؤسســة الرمسيــة مبــا حيتاجــه النــاس ،وااللتفــات إىل
األفــكار التنمويــة واملشــارب العلميــة ،والتطــور املهــي والفــي واجلمــايل .إن مســاحات احليــاة وجمــاالت
اإلمثــار فيهــا أكــر مــن املفاهيــم الطائفيــة وأوســع مــن أغــال الرمــوز املخادعــة املتالعبــة بعواطــف النــاس،
ـخ يف العقــول مــع املوجــات األصوليــة املهرتئــة،
ال بــد مــن إجيــاد منــط مــن التديــن خيتلــف عــن الــذي ضـ ّ
وذلــك مــن خــال «فردنــة التديــن» حينهــا خيــف هــذا التــأزمي املزعــج يف بلــدان املســلمني مجيعــا.
كلمــا كانــت األفــكار مأزومــة كان الواقــع مأزومــا ،وهــذا الــذي جعــل ودايانً مــن الدمــاء تســيل يف
هــذه املناطــق احمليطــة .يف القــرن الرابــع اهلجــري كان الفيلســوف العالمــة املســلم أبــو احلســن العامــري
يقــول« :الديــن لإلنســان ..وليــس اإلنســان للديــن» ،أمــا رمــوز التصعيــد ،أولئــك املرجفــون ،إهنــم ممــن
صــح فيهــم قــول القائــل« :يف أفواههــم هللا ،ويف أعضائهــم الشــيطان».

جرمية الدالوة ..نكراء وتثري الفتنة
فهد عبد هللا الغامن:
هــزت جرميــة «الدالــوة» أرجــاء الوطــن كافــة ،وعــر مجيــع أطيــاف اجملتمــع الســعودي عــن ســخطه
وأملــه ملــا حــدث ملواطنــن ســعوديني أبـرايء مــن قبــل أشــخاص معتديــن ارتكبـوا جرميــة نكـراء.
هــؤالء مــن مثــري الفــن وحيســدون بلــدا ينعــم ابألمــن واالســتقرار حتــت قيــادة خــادم احلرمــن
الشـريفني «حفظــه هللا» واختــاروا منطقــة آمنــة كمثــل مناطــق اململكــة األخــرى ولكنهــا ليســت مبنــأى
عــن رجــال األمــن املخلصــن والقيــادة احلكيمــة وذلــك عندمــا اســتنفرت األجهــزة األمنيــة مباشــرة بعــد
احلــادث ووقفــت بــكل حــزم واقتــدار وبفــرة قياســية ويف عمليــات أمنيــة متزامنــة مت تنفيذهــا يف حمافظــة
شــقراء مبنطقــة ال ـرايض وحمافظــي االحســاء واخلــر ابملنطقــة الشــرقية مت القبــض علــى كثــر ممــن هلــم
عالقــة ابجلرميــة اإلرهابيــة.
جــرح االحســاء األخــر والــذي ســالت علــى أرضــه دمــاء األبـرايء لــن يؤثــر يف النســيج االجتماعــي
خصوصـاً يف االحســاء والــي متثــل وال زالــت تالحــم أبنــاء الوطــن الواحــد امللتفــن حتــت قيــادة حكيمــة
وضعــت علــى رأس أولوايهتــا املواطــن ومــا يصبــو إليــه ،فســامة الوطــن واملواطــن وأمنــه هــي اهلاجــس
األكــر للحكومــة الرشــيدة.
الفتنــة الطائفيــة ال وجــود هلــا عنــدان ال يف املاضــي أو احلاضــر وحــى املســتقبل إبذن هللا تعــاىل.
وإن كان مــا اقرتفــه هــؤالء اجملرمــون داخــل هــذه الواحــة املســاملة والــذي كان عنواهنــا دائمـاً وأبــداً «واحــة
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التعايــش الســلمي» فمنــذ قــرون طويلــة واالحســاء تشــهد عمق ـاً ممي ـزاً يف التعايــش وقــوة العالقــة بــن
كافــة طوائفهــا منــذ أجدادهــم وحــى آابئهــم ،هــم كانـوا وال زالـوا حيرتمــون أنفســهم قبــل غريهــم ،وحيبــون
اخلــر للجميــع .ولتظــل االحســاء مدينــة النخيــل شــاخمة بعزهــا وكربايئهــا وقــدرة رجاهلــا املخلصــن
وتغليبهــم العقــل علــى املضــي قدمـاً والذهــاب بعيــداً حنــو مزيــد مــن التكاتــف والتالحــم والصفــاء فيمــا
بينهــم لتظــل كمــا كانــت عالمــة فارقــة يف وطننــا الكبــر« .وحســاان فلــه».

«الدالوة» و«جدار برلني»
فهد عريشي:
اغتالــت أايدي اإلرهــاب أرواح األبـرايء يف قريــة «الدالــوة» وروعــت اآلمنــن قبــل أايم قليلــة مــن
الذكــرى ال 25لســقوط جــدار برلــن ،اجلــدار الرمــز للعنصريــة البغيضــة ،اجلــدار الــذي جعــل أبنــاء
املدينــة الواحــدة يعيشــون منقســمني رغــم األرض الواحــدة الــي مجعتهــم.
بعــد ربــع قــرن مــن ســقوط «جــدار برلــن» وهــل يعتقــد منفــذو جرميــة قريــة «الدالــوة» أهنــم
ســينجحون يف حماوالهتــم جتربــة التقســيم العنصــري يف األحســاء ،وأن يبنـوا ســورا شــاهقا يفصــل الســنة
عــن الشــيعة؟ أم كانـوا يعتقــدون أن اململكــة ســهلة املنــال ويكفــي إلشــعاهلا أن تــزرع الفتنــة الطائفيــة؟
مــن يعتقــد أن جتربــة أعــداء الع ـراق وجناحهــم يف إاثرة العنصريــة املذهبيــة فيهــا كافيــة لتطبيقهــا يف
اململكــة فإنــه خمطــئ للغايــة ،أقوهلــا وأان الســي الــذي عايشــت إخ ـواين «الشــيعة» يف كل مــكان ،يف
الشــرقية وجن ـران واملدينــة ،كنــا ومــا زلنــا بعــد قضيــة «الدالــوة» أصدقــاء خنتلــف يف املذاهــب وحنــارب
اإلرهــاب وجيمعنــا الوطــن ،وطــن اســتطاع أن يكــون مثــاالً يف القضــاء علــى اإلرهــاب وأصبــح املثــل
األول يف صــد الفتنــة والعنصريــة واإلرهــاب ،وأصــاب «القاعــدة» يف مقتــل منــذ ســنوات عديــدة
وبعمليــات اســتباقية إلفشــال خمططاهتــم قبــل تنفيذهــا ،وال أعتــر حماولتهــم األخــرة يف قريــة «الدالــوة»
إال حماولــة اليائــس الــذي مل يعــد يســتطع أن ينفــذ عملياتــه يف أماكــن جتمــع رجــال األمــن وال يف
مســاكن األوروبيــن واألمريكيــن وال حــى يف املنشــآت احلكوميــة كمــا كان حيــاول ســابقا ،فاجتهـوا إىل
«حســينية» آمنــة يف قريــة لينفــذوا عمليــة ايئســة ممنــن أنفســهم بنجــاح أهدافهــم منهــا ،ولكــن كانــت
خيبتهــم كبــرة وقاســية وهــم يروننــا أكثــر وحــدة ،وخابــت أمانيهــم وهــم يــرون وزيــر الداخليــة يقــف
جنبـاً إىل جنــب مــع أهــايل الضحــااي الشــيعة ،والعبــارات الــي كررهــا أبنــاء قريــة «الدالــوة» ضــد الفتنــة
والعنصريــة هــي أيضــا صفعــة يف وجــه األعــداء الذيــن مــا زالـوا يدعمــون اإلرهــاب يف اململكــة ومــا زادهتــم
حماوالهتــم إال خيبــة وفشــا .العنصريــة الــي جنحــت بفــرض نفســها علــى مدينــة «برلــن» يف القــرن
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املاضــي ماتــت مبك ـراً ومــا أن انتهــى بنــاء «جــدار برلــن» حــى بــدأ هدمــه ،ومــا أن انفصــل ســكان
برلــن وأصبحـوا شــرقيني وغربيــن حــى اســتوعبوا مــدى اجلرميــة الــي اقرتفوهــا يف حــق أنفســهم واترخيهــم
ومســتقبلهم فهرعـوا يهدمــون اجلــدار الــذي عزهلــم غــر مبالــن بــكل الفروقــات الــي خلفهــا االســتعمار
واألحـزاب الشــيوعية والرأمساليــة ،وبــدأوا يعملــون علــى توحيــد اقتصادهــم وثقافتهــم رغــم كل املعوقــات
حــى احتفلـوا أخـراً بنجاحهــم يف جعــل قصــة «جــدار برلــن» جمــرد ذكــرى ســيئة لــن تعــود ولــن تتكــرر.
إبمــكان أي منظمــة أو هيئــة أو مدرســة أن تعلمنــا أي مهــارات يدويــة وتدربنــا علــى أن نكــون
أقــوايء ،ومترننــا علــى الرمايــة والدقــة يف إصابــة األهــداف ،ولكنهــا ال تســتطيع أن تعملنــا الصــدق
والوفــاء واإلخــاص واإلجيابيــة واخلــر ،بــل هــي عوامــل يف فطــرة اإلنســان علــى حســب قدراتــه يف
توجيههــا حنــو الصـواب أو اخلطــأ وحنــو اخلــر أو الشــر وحنــو اإلرهــاب أو الســام ،لذلــك فــإن برانمــج
املناصحــة مهمــا حــاول لــن يتمكــن مــن تغيــر قناعــات بعــض األشــخاص الداخلــن حتــت نطاقــه.
القانــون هــو وحــده العــادل ،ألن بعــض مســتفيدي برامــج املناصحــة مــا زال ـوا يســتغلونه للمواربــة
والتمهيــد لعمليــات أخــرى أكثــر بشــاعة.
األشــخاص الذيــن ســعوا لبنــاء «جــدار برلــن» حتــت أهــداف اســتعمارية واقتصاديــة لــو أتيحــت
هلــم الفرصــة مــرة أخــرى ألعــادوا بنــاءه رغــم أن التاريــخ أثبــت فشــل جدارهــم العنصــري املقيــت ،وجــورج
بــوش االبــن لــو أتيحــت لــه الفرصــة مــرة أخــرى ملمارســة غــروره بغــزو الع ـراق لفعلهــا دون أن ترمــش
لــه عــن ،ومهامتــا غانــدي لــو أتيحــت لــه الفرصــة لدحــر االســتعمار عــن بــاده لفعلهــا علــى طريقتــه
ابخلــر والســام .وكذلــك أي شــخص لديــه حمــاوالت إرهابيــة نســتطيع أن نعلمــه مهنــة وندربــه عليهــا،
ولكننــا أبــداً لــن نســتطيع أن نــزرع فيــه اخلــر والســام ومقــت العنصريــة مــا مل تكــن لديــه الرغبــة الفعليــة
والقناعــة الداخليــة.
منيعــا جعلتهــم يؤمنــون أهنــم أكثــر
«الدالــوة» مل تكــن طريقـاً ملخططاهتــم اليائســة بــل كانــت ســداً ً
فشـاً مــن أي وقــت مضــى.

العمق الوطني يف حادثة الدالوة
فهد علي اخلرس:
حــادث قريــة الدالــوة اإلرهــايب أكــد مبــا ال يــدع جمــاال للشــك أن وحــدة أبنــاء الوطــن اثبتــة حبيــث
ال تؤثــر فيهــا مثــل هــذه اجلرائــم الــي تســتهدف ســامة اجملتمــع األحســائي وأمــن الوطــن أبكملــه ،وهــو
حــادث مســتنكر وقبيــح ال يقــوم بــه مــن آاتهــم هللا تعــاىل عقــا مييــز الطيــب مــن اخلبيــث ،واحلــق مــن
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الباطــل ،والصحيــح مــن اخلاطــئ.
أثبتــت األحســاء علــى مــر التاريــخ أهنــا أرض احلضــارة واإلنســان والتطــور الفكــري واالجتماعــي
والثقــايف ،وقــد اكتســب أهلهــا مزاجــا اجتماعيــا فريــدا انصهــروا خاللــه رغــم اختالفاهتــم املذهبيــة،
حبيــث يتعايشــون يف أمــن وســام ال يعكــر صفــوه حــادث مــن تدبــر الضالــن والذيــن يكيــدون لتفتيــت
اللحمــة الوطنيــة وتفريــق أبنــاء الوطــن وتصنيفهــم مبــا جيعلهــم يتقاتلــون ويتناحــرون.
ظلت األحساء عنواان مستداما للتعايش والتآخي ،يرتبط جمتمعها أبقوى الصالت ،ويستنفرون
بعضهــم لنصــرة ضعيفهــم والوقــوف مــع بعضهــم يف الشــدائد واألف ـراح ،مقدمــن بذلــك أحــد أفضــل
منــاذج اجملتمعــات املتصاحلــة واملســاملة الــي ال ميكــن أن تســمح ملثــل هــذه األفعــال النك ـراء أن تؤثــر
علــى وحدهتــا وســامها.
مل يبــادر أهــايل األحســاء اىل اهتــام بعضهــم ،أو إلقــاء اللــوم علــى بعضهــم ،وإمنــا تكاتفـوا ووقفـوا
جبانــب بعضهــم يواســون عائــات الضحــااي الذيــن أييت مصاهبــم كمصــاب لــكل أحســائي أصيــل ،وقــد
أظهــر ذلــك معــدن األهــايل وطيــب معشــرهم وحقيقــة ارتباطهــم القــوي ببعضهــم ،فقدمـوا للمجرمــن
درســا كبـرا يف التعايــش أبن كيدهــم قــد رد اليهــم يف حنورهــم وأهنــم مل يبلغـوا هدفهــم ،ألن مجيــع األهــايل
علــى قناعــة اتمــة أبن مــن يفعــل ذلــك ال ميكــن أن أييت مــن بينهــم وإمنــا هــو غريــب علــى طبائعهــم ومل
يعــرف عمــق الصــات الــي تربــط األحســائيني.
يتبــادل أهــايل األحســاء احملبــة بينهــم بصــدق ،وال يتوقفــون عنــد مذهــب هــذا أو ذاك ،أو يؤثــرون
يف قناعــات هــذا أو ذاك ،وإمنــا يقــدرون بعضهــم حــد االحـرام ،وميضــون بعيــدا عــن املهاتـرات واجلــدل
الــذي ال ينتهــي اىل شــيء مفيــد ،فهــم ال يضيعــون وقتهــم فيمــا خيتلفــون فيــه وإمنــا يســعون اىل احلـوار
البنــاء واهلــادف الــذي يعــزز نشــاطهم االجتماعــي والفكــري والثقــايف ،ويوطــد أواصــر املــودة واألخــوة
بينهم.

أطروحة لحل مشكلة األقليات يف بالدنا العزيزة
فؤاد عبد اهلادي الفضلي:
من نزيف اجلرح األحسائي كتبت هذه الكلمات  ...لعلها تلقى أذانً صاغية.
ردود الفعــل علــى جرميــة الدالــوة ابألحســاء الغاليــة مل تقــف علــى جوهــر املشــكلة بشــكل مباشــر رغــم
كثرهتــا وتنوعهــا ،وبقيــت تــدور حــول األســباب الناجتــة عــن ذلــك اجلوهــر.
وال أبس أن يغيــب جوهــر املشــكلة عمــن يعيــش خــارج بــادان ،ولكــن كل أبنــاء هــذه البــاد
يعلمــون بــه ولكنهــم يتفــادون احلديــث املباشــر عنــه خوفـاً مــن االهتــام ابلطائفيــة أو غريهــا مــن أســاليب

310

الكبــت والتعتيــم والتخويــف.
فتحملــوين ألن بعــض املعلومــات معروفــة ولكــن
وســأحاول أن أسلســل املوضــوع خطــوة خطــوةّ ،
التسلســل يتطلــب إيرادهــا.
كمــا هــو معلــوم ،فــإن الدافــع األســاس الــذي حـ ّـرك اجلنــاة الرتــكاب هــذه اجلرميــة الكــرى كان
(الدافــع الديــي) ،فهــؤالء يعتقــدون أن عملهــم هــذا جهــاد يف ســبيل هللا ويؤمنــون أهنــم يتقربــون بذلــك
إىل هللا تعــاىل.
أمــا نســبة ذلــك إىل أجهــزة السياســة واملخابـرات ،فهــي قــد تكــون صحيحــة كدوافــع غــر مباشــرة
يف التوجيــه والتوقيــت واملــكان والتأثــر واالســتفادة مــن اجلرميــة ،..ولكــن الدافــع املباشــر للجــاين يف
جرميتــه كان الدافــع الديــي.
والــذي غـ ّذى هــؤالء هبــذه العقيــدة هــي (فتــاوى دينيــة) مــن مشــايخ يف هــذه البــاد ،فمــا هــؤالء
إال أدوات مطيعــة هلــؤالء ،يعملــون وفــق فتاواهــم وتوجيهاهتــم وأوامرهــم ،فاحملـّـرك هلــم هــم (املشــايخ).
وحركتهــم للعمــل عــن إميــان غرســته
إذاً ،فالدافــع األول هــي (الفتــوى) الــي آمــن هبــا هــؤالء ّ
مرجعياهتــم الدينيــة (املشــايخ).
وأيضـاً كمــا هــو معلــوم ،فــإن املشــايخ املقصوديــن هنــا هــم مشــايخ (املذهــب الســلفي) املتســلط
يف هــذه البــاد ،والــذي تتبنــاه الدولــة مذهبـاً رمسيـاً هلــا.
واملذهــب الســلفي تســلط ابلقــوة ودعــم الســلطة منــذ أتســيس اململكــة وعلــى مــدى عش ـرات
الســنني علــى الســاحة الفكريــة يف البــاد ،حــى طغــت عقائــده علــى العقــول وتغلغلــت يف النفــوس
وأصبحــت متثــل الديــن اإلســامي لــدى أغلبيــة الطبقــة العامــة واخلاصــة مــن أهــل الســنة يف اململكــة.
يف ضــوء هــذه السلســلة ،فــإن جوهــر املشــكلة يكمــن يف (املذهــب الســلفي ومشــاخيه) ،املذهــب
الــذي يقــوم علــى عقائــد التشــدد الديــي والتكفــر ،واملشــايخ الذيــن يسوســون العقــول والقلــوب هبــذه
العقائــد الــي يصوروهــا علــى أهنــا اإلســام احلقيقــي وكل املذاهــب األخــرى خمالفــة للديــن يف نظــره.
مــن هنــا ،فــإن إصــاح اخلطــاب اإلعالمــي وتعديــل املناهــج التعليميــة ظاهـرايً لــن حيـ ّـل املشــكلة،
ألن املشــايخ (محــاة العقيــدة الســلفية) ســتبقى هلــم الســلطة األوىل علــى هــؤالء كمــا هــي مــن منابــر
املســاجد ومــدارس حتفيــظ القــرآن واجلامعــات ..وغريهــا.
لقــد عاشــت األقليــات املذهبيــة يف هــذه البــاد مــن مذاهــب إســامية للســنة والشــيعة (مالكيــة
وشــافعية وحنفيــة وإماميــة وزيديــة وامساعيليــة) صراع ـاً طوي ـاً قــارب القــرن مــن الزمــان مــع املذهــب
الســلفي.
وجابــه أتبــاع هــذه األقليــات احلــروب التكفرييــة املتتابعــة واإلبعــاد والضغــوط مــن الدولــة ومذهبهــا
الرمســي الســلفي.
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ومل تقدم الدولة ومذهبها تنازالً إال شكلياً يف بعض الظروف الضاغطة عليها.
حقيقــة اجملتمــع يف اململكــة أنــه متعــدد االنتمــاءات (املناطقيــة واملذهبيــة) ،وهــو عبــارة عــن أقليــات
حتكمهــا أقليــة واحــدة ،أقليــات مذهبيــة حيكمهــا املذهــب الســلفي ،وأقليــات مناطقيــة حتكمهــا منطقــة
واحدة.
ولتوضيح هذه الصورة ،ولنضع رســالة واضحة لألقلية املذهبية املتســلطة ،فإنه على مدى عقود
ويرمــون مــن تدريــس أبنائهــم
طويلــة ،كان فيهــا أتبــاع املذاهــب األخــرىُ :تــارب منابرهــم وُتنــع كتبهــم ُ
ويــرون علــى دراســة املذهــب الســلفي ،ورغــم كل هــذا مــا زال كلٌّ منهــم متمســك
وفــق مذاهبهــم ُ
مبذهبــه وعقائــده .وعــدم جنــاح هــذا املذهــب الســلفي يف ذلــك ،نتيجــة لضعفــه الفكــري مــن جانــب،
وألن أتبــاع املذاهــب األخــرى مــن جانــب آخــر ،اطلعـوا علــى املذهبــن وقارنـوا بينهمــا فكانــت لديهــم
ميــزة القناعــة الواعيــة واملضاعفــة مبذهبهــم.
إذا نظـران هلــذا الوضــع يف اململكــة كمــا يعرفــه أهلهــا جيــداً ،جيــب أن يكــون احلــل وبصراحــة القــول
يف رفــع حتكــم أقليــة بباقــي األقليــات ،وجيــب الدعــوة ملشــاركة عادلــة لــكل هــذه األقليــات (املذهبيــة
واملناطقيــة).
وجيب االتفاق ابحلوار الوطين العاقل واهلادئ على املشاركة العادلة مبا حيقق العدالة االجتماعية
املطلوبة من كل األقليات ،وحيفظ حقوق هذه األقليات ،فال تطغى إحداها على األخرى.
تعمــدت اســتخدام األســلوب املبســط يف طــرح املوضــوع لتصــل الرســالة وختضــع للنقــاش واملداولــة
واحل ـوار الشــعيب والوطــي.
ومل أتطرق لشواهد على ما ذكرت ،ألن أهل البيت أعرف ابلذي فيه فال حيتاجون لذلك.
وهللا من وراء القصد ألن يهدينا مجيعاً إىل صراطه املستقيم ويصلحنا إىل اخلري والعزة والسمو.

الدالوة ومرسحية الحرب الطائفية
فؤاد عبد اهلادي الفضلي:
هناية مشهد وبداية مشهد
املخرج( :خمابرات األسياد والعبيد)
مالحظــة :هنــاك مشــاهد ســابقة يف األجـزاء الســابقة للمســرحية وهــذا قــد يكــون اجلــزء الرابــع وحيتــوي
مشــهدين وخروجـاً واحــداً عــن النــص.
بِ ْسم هللا تبدأ املسرحية يف السرد الذي يتطلب بعض تركيز وتدبر.
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املشهد األول  -معركة اجلمل يف العراق وسوراي
قبــل وخــال مــا مســي بتحريــر العـراق وهــو يف احلقيقــة كان تدمــر العـراق ..بــدأ املشــهد بتأســيس
قنـوات الفتنــة الطائفيــة مــن متطــريف الشــيعة (الغــاة) حيــث بــدأت وخبطــة مدروســة ومرســومة بطــرح
كل أنـواع الغلــو واخلرافــة والتشــويه للتشــيّع مــن جانــب والتهجــم أبســلوب قــذر واســتفزازي علــى رمــوز
أهــل الســنة والتعــرض لعــرض النــي األكــرم (ص) ...هــذا األســلوب البعيــد والنقيــض ألخــاق القــرآن
وأهــل البيــت وشــيعتهم واملخالــف لوصــااي أئمتهــم (ع).
وللرد على اإلعالم الطائفي الشيعي بدأ جتييش اإلعالم السين من متطريف أهل السنة (السلفية
الوهابيــة) بــكل املســتوايت واســتخدام ذات األســلوب يف التكفــر والتحريــض القــذر واالســتفزازي,
وكال اإلعالمــن يديرمهــا خمــرج واحــد هــو خمــرج مســرحيتنا هــذه.
معركة اجلمل الطائفية:
اســتمرت احلــرب اإلعالميــة حــى اســتوت األرضيــة وأصبحــت النفــوس ملتهبــة ومســتعدة للنفــر
العــام دفاع ـاً عــن أهــل الســنة واجلماعــة وأم املؤمنــن وأصحــاب الرســول؛ أعلنــت احلــرب وأ ٓذنــت
املخابـرات يف بــاد األســياد والعبيــد (حــي علــى اجلهــاد) وبــدأت معركــة اجلمــل بعــد أن لبــس املخــرج
قميــص عثمــان وأخــذ يف طحــن الشــيعة الكفــار األخطــر علــى ديــن هللا يف الع ـراق وغريهــا.
هــذا املشــهد اســتمر صعــوداً يف العـراق بنجــاح يف عمليــة التدمــر حــى بعــد هنايــة املشــهد األول
كمــا ســنرى ألن خمــرج املســرحية لــه أيــد كثــرة يف العـراق وألن (العـراق بــا قيــادة).
مالحظة :أمسيتها معركة اجلمل ألن فيها تشاهباً كبرياً من أسباب وأحداث معركة اجلمل التارخيية.
خروج عن النص:
بعــد موجــة الربيــع العــريب الــي فاجئــت خمــرج املســرحية ابخلــروج عــن النــص ..أعــاد املخــرج ترتيــب
بعــض املشــاهد لضــرب هــذا الربيــع.
ففــي مصــر قــام حبــرف الثــورة جيشــها العظيــم بتصعيــده لألخـوان إىل الســلطة بــدالً عــن الثائريــن
وهــم الذيــن خربهــم ســابقاً وعــرف أهنــم مــن الســهل حذفهــم مــن اخلارطــة املصريــة بعــد اســوداد الصــورة
يف األعــن نتيجــة اهتمــام اإلخ ـوان بشــكلية ومنطيــة للديــن اخلــاوي مــن اجلوهــر وخديعتهــم مــن
حلفائهــم الســلفيني.
وكانــت فرصــة املخــرج ال تعــوض يف حــرف الثــورة الســورية وجرهــا إىل احلــرب الطائفيــة ليســتفيد
منهــا يف تدمــر ســوراي كمــا فعــل يف العـراق وجنــح يف ذلــك.
املشهد الثاين
وقد بدأ بعد إعالن داعش دولتها...
فبني غمضة عني والتفاتتها
يبدل هللا من حال إىل حال
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فبعــد أن كانـوا علــى مــدى ســنوات جماهديــن يف ســبيل هللا أصبحـوا إرهابيــن يف انقــاب كامــل
بــا اســتحياء
وبعــد أن كانــت املؤمتـرات الرمسيــة يف كل دول املنطقــة تعقــد لدعمهــم وتســليحهم أصبحــت تعقــد
للتحالــف ضدهــم وضــد احنرافهــم الفكــري والتكفــري.
كانوا املدافعني اجملاهدين فأصبحوا اخلوارج املارقني ,واإلعالم مهج رعاع يتبعون املخرج العبقري
فيمــا ينعــق بعــد أن يقبــض بعضهــم الثمــن والبقيــة يتبعونــه بــا مثــن وال عقــل.
انتهــى دور اإلخ ـوان يف مصــر فضرب ـوا ضربــة قاضيــة ,وانتهــى دور الســلفية اجلهاديــة يف الع ـراق
وســوراي بعــد حتقيــق إضعــاف الدولتــن وتدمريمهــا وعــدم جنــاح اخلطــة الكاملــة ألن املخــرج اكتشــف أن
هنــاك خمرجــن آخريــن يلعبــون يف املنطقــة مل يســتطع جتاوزهــم وإكمــال مســرحيته كمــا أراد يف املشــهد
األول فــكان البــد مــن مشــهد اثن وممثلــن جــدد.
وكان إعــان الدولــة الداعشــية هنايــة الصعــود للحــرب الطائفيــة الشــعواء الــي جــاء هتديــد املخــرج
الثــاين قــوايً فتوائيـاً معلنـاً هنايــة املشــهد األول وبــدأ عهــد هبــوط الســلفية اجلهاديــة يف املشــهد الثــاين,
وهنــا أتيت ح ـوادث متعــددة ومتتابعــة بســرعة يف هــذا املشــهد نرتكهــا للرتكيــز علــى حادثــة الدالــوة
األليمــة.
واقعة الدالوة ضمن السياق:
مــن يقـرأ حادثــة وجرميــة الدالــوة ضمــن الســياق للمشــهد الثــاين ســوف لــن يســتغرب حدوثهــا..
ولنــدع املخــرج يعلمنــا حتليـاً خمتلفـاً هلــا وهــو:
بعد جناح صمود املخرج الثاين يف سوراي والعراق وانتقاله إىل اليمن بنجاح :تغريت املعادلة
حيــث اكتشــف املخــرج األول أن الوضــع بــدأ ينقلــب حولــه ,واألخطــر أنــه انكشــف يف حربــه الطائفيــة
املســعورة لدرجــة البــد مــن تصحيحهــا لعــدة أهــداف منهــا إقليميــة وخليجيــة.
مــن هنــا كان البــد مــن إعــادة قميــص الطائفيــة املشــوه إىل الصنــدوق فــرة مــن الزمــن (كمــا حــدث
يف ف ـرات ســابقة ملــن عاشــها ويتذكرهــا) ولبــاس قميــص آخــر ينفتــح فيــه علــى اآلخــر ليعيــد ترتيــب
أوراق النفــوذ الــي فقدهــا هبدنــة توقــف احلــرب الدمويــة وتنتقــل إىل األولــوايت السياســية والضغــط
السياســي ,واآلخــر هنــا إقليمــي وخليجــي وســعودي ..والبــد مــن حتســن الصــورة يف كل هــذه الدوائــر
ألهــداف متعــددة.
وال حنتــاج إىل ســرد الشـواهد األخــرى يف املوضــوع ألن اإلعــام (وىف وكفــى) وســنركز علــى فهــم
واقعــة الدالــوة ,وســأختصر ألن مــا كتــب وقيــل عــن حتليــل األســباب واألهــداف كثــر وحاضــر يف
األذهــان.
اهلــدف األهــم ملــن يعــرف السياســة تقـرأه بعــد معرفــة املســتفيد األكــر (مــن صنــع العمــل أو أداره
كمــا يريــد).
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اهلدف ابختصار هو :التلميع والرتغيب بعد اإلرهاب والذبح والتدمري.
لقــد جنــح اإلعــام يف إدارة مــا بعــد احلــدث يف عمليــة تلميــع الصــورة يف ذهنيــة ووجــدان املواطــن
الشــيعي أبنــه أصبــح مواطنـاً معرتفـاً بوجــوده (أخـراً) وأنــه يســتحق العيــش الكــرمي واملدافعــة عــن حقوقــه
العادلــة واإلنصــاف وووو ..وحتــول يف ليلــة وضحاهــا مــن جمــرم وفاقــد املواطنــة بعــد انتهــاء احلــرب
املســعورة ضــده إىل مواطــن صــاحل والؤه غــر مشــكوك فيــه ودمــه حـرام ..وبعــد أن دفــع املســكني الثمــن
غاليـاً عندمــا حتــرك يف الفــرة األخــرة يف املنطقــة للمطالبــة حبقوقــه يف املواطنــة الكاملــة والعــدل واحلريـّـة
والكرامــة وجوبــه بسياســة التخويــن والرتهيــب املنظــم ,كان نتيجــة ذلــك وممــا أضافتــه احلــرب الطائفيــة
يف احمليــط العراقــي والبحـراين إحباطـاً وآالمـاً خســرت هبــا الدولــة تعاطــف أبنــاء الطائفــة الصامتــن يف
البــاد وأصبــح اجلميــع يشــعر ابلظلــم واالضطهــاد واخلــوف والــذل واإلهانــة اجلماعيــة ويبحــث عــن
خمرج للتغيري  ..واآلن حان وقت سياســة الرتغيب لكســب تعاطف الشــيعة مرة أخرى أو قســم كبري
منهــم لغــاايت سياســية مرحليــة حســب الظاهــر.
والسؤال:
هل سيكون هناك تنازالت عملية ملموسة غري اخلطاب اإلعالمي الرمسي؟
أم أهنا هدنة كسابقاهتا تنتهي ابنتهاء وقتها؟!
مجلة للتدبر:
التنــازل األكــر حــى اآلن كان مــن قبــل الشــيعة بعــد إعــان الــوالء الكامــل والــذي يبــدو أنــه كان شــرطاً
حســب الظاهر أيضاً  ..فهل ســتقدم الدولة ومذهبها الرمسي التكفريي التنازل؟
وهنــا أضــع كلمــة جارحــة لنــا مجيعـاً مــع االعتــذار وهــي :التنــازل املطلــوب مــن الدولــة ومذهبهــا
الوهــايب ســيأيت يف حالــة واحــدة وهــي إن كنّــا أع ـزاء نطالــب حبقوقنــا بعــزة ال هب ـوان وذل وال نربــط
التنــازل واحلــل ابلتغيـرات اإلقليميــة وأن نصنــع واقعنــا (حنــن) ألننــا األعــرف بواقعنــا واألحــق ابلتغيــر
واإلصــاح لنــا ولبــادان العزيــزة.
ولألســف فــإن أغلــب املتصديــن لألمــر مــا زالـوا كمــا كانـوا ال ميلكــون العــزة املطلوبــة للــكالم حــى
أن بعضهــم ال يفــرق بــن احلــق والواجــب ويتحــرك دومـاً بعقليــة طائفــة مســتضعفة تســتجدي حقوقهــا
وال يتحــرك ضمــن شــعب كامــل يتشــكل مــن طوائــف كلهــا مســتضعفة مــن طائفــة متســلطة.
ولكــن جيـاً جديــداً تشــكل يف املنطقــة ميلــك هــذه العــزة وفيــه األمــل معقــوداً إبذن هللا وبــدأ حيــدد
مطالبــه إبطــار دائــرة الوطــن والتغيــر الشــامل ليحقــق آمــال كل الطوائــف املســتضعفة.
وســنرتك هنايــة املشــهد الثــاين بــدون توقعــات فاملنطقــة تغلــي وعســى أن يكــون التغيــر لألفضــل
إبذن هللا تعــاىل.
وما دام اإلنسان يسري يف سبيله فهو القادر فوق عباده وهو على كل شيء قدير
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الدالوة ..الشّ اهد ُة والشّ هيدة
ّ
ليايل الفرج:
مل يكن صداح املنشد الشهيد حممد البصراوي ،ذي ال  16ربيعاً ،يف جملس املصطفى يف بلدة
ال ّدالــوة مبحافظــة األحســاء حينمــا راح يكــرر يف مرثيــة مقطع ـاً تضمــن عبــارة« :أظــن الگــوم ترتقّــب
قتلنا» ،يف مقطوعة شــعرية ،ســوى أحد إســقاطات هذا املعىن على الواقع الذي راحت يد اإلرهاب
اآلمثــة وأشــباح التكفــر والضــال حتــاول أن تضــرب مقـ ّدرات الوطــن ،عــر جراثيــم اإلنســانية ،والــروح
الــي تغ ّذيهــا املشــاعر العدوانيــة لإلنســان ولل ّديــن اإلســامي وللقيــم الفاضلــة ،وكل هــذه األوبئــة والبــؤر
واخلــااي العفنــة ليســت إال نتاجـاً طبيعيـاً ملـزارع ومصانــع ومــدارس لــذوات غــر أخالقيــة ،ونفــوس أييت
يف مق ّدمــة أولوايهتــا تصنيــع الكراهيــة.
بينمــا تســطع روح احلــب والتضحيــة للوطــن وأبنائــه حينمــا نقـرأ يف آخــر تغريــدة لشــهيد الواجــب
العريــف تركــي الرشــيد حينمــا يقــول« :مــا عطفــت إال علــى انســي الصــاة /ومــا حســدت بدنيــي إال
الشــهيد  /مــا أيب مــن هاحليــاة إال النجــاة /ومــا أيب إال العفــو يــوم الوعيــد» ،وكــم ميكــن أن جنــد مــن
املعــاين اجلوهريــة ضمــن هــذا املكتنــز األخالقــي لــروح تطلــب الشــهادة ألجــل ســامة ومحايــة الوطــن
وأبنائــه.
واتفــق اجلميــع مــن مفكريــن وعلمــاء وسياســيني ومثقفــن وكتــاب ،علــى األمنــوذج الناجــح
والتعاطــي احلكيــم مــن اجلميــع مــع هــذه الفاجعــة الــي كانــت حتمــل أهــداف الفتنــة الطائفيــة ،وتســعى
لنشــر مفاهيــم االح ـراب الداخلــي وضــرب الوحــدة الوطنيــة واالنقضــاض علــى كل مــا مييــز النســيج
الوطــي ،ويفتــت مفــردات التعايــش.
يلح هنا ،وماذا بعد؟
والسؤال الذي ّ
ويف الواقــع حينمــا نتأمــل يف حتليــل املشــهد الوطــي جنــد حجــم التفاعــل واحل ـراك اإلعالمــي
والفكــري والثقــايف واالجتماعــي ،الــذي أعقــب هــذا احلــدث الــذي اعتــره اجلميــع منعطفـاً خطـراً ملــا
ميكــن أن يُقـرأ فيــه مــن خطــط وأهــداف ،يتابــع اجلميــع نتائــج مــا تكشــف عنــه اجلهــات املســؤولة مــن
هــذه اخلطــط وكذلــك األهــداف الــي اســتفرغت فيهــا خــااي قادمــة مــن اخلــارج مــع تلــك النائمــة يف
الداخــل جهــوداً يبــدو مــن األعــداد واملناطــق واملــدن الــي يكشــف عنهــا أهنــا حتمــل مشــروعاً جيــب
ضربــه واقتــاع جــذوره اإلرهابيــة.
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ويبــدو أن احللــول الوقتيــة غــر جمديــة مــع هــذه الغــدد الســرطانية الــي ابت خطرهــا ماث ـاً أمــام
اجلميــع ،ممــا يســتدعي اســتئصاالً خلطرهــا الكبــر .فقن ـوات الفتنــة ال ميكــن أن تنتــج ســوى احلرائــق
الــي يتكســب مــن ورائهــا أصحــاب مشــاريع الفــن ،ويطالــب اجلميــع إبيقــاف هــذه القنـوات الــي ابن
شـ ّـرها علــى بــادان.
ويف نفــس الوقــت ابت ضــرورة وجــود رؤيــة سياســية وإصــدار قانــون يُعــرف مــن خاللــه بــكل
املكــوانت الوطنيــة ويعمــل علــى ترســيخ روح الوحــدة الوطنيــة عــر أتكيــد أج ـواء األلفــة والتعايــش
الكــرمي ،والدعــوة للتواصــل الوطــي إبطــاق مشــاريع يف هــذا االجتــاه ،وتعزيــز الثقــة املتبادلــة بــن
املكــوانت الوطنيــة .وتصحيــح ومعاجلــة مناهجنــا التعليميــة وهــذا مــا أشــار لــه الغالبيــة ممــن عايشـوا هــذا
احلــدث األليــم وأشــباهه ،واندوا بضــرورة صياغــة ثوابــت ال ميكــن املســاس هبــا أو جتاوزهــا ،ممــا يُعــى
بنشــر الوســطية واالعتــدال ونشــر ثقافــة التســامح بــدالً عــن ضــخ مفــردات الكراهيــة ودروس اإلقصــاء
لآلخــر يف الوطــن ،كمــا مينــع مــن كل مــا فيــه متييــز وتصنيــف ســليب.
رحــم هللا شــهداء ال ّدالــوة الشــاهدة علــى عظــم خطــر اإلرهــاب الــذي اســتهدف الوطــن وأبنــاءه،
وهــي الشــهيدة علــى أرض تعشــق الوطــن ،فعشــقها اجلميــع ،ورحــم هللا شــهداء الواجــب.

اشق األ ْح َساء
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جــاءت هــذه األبيــات الرائعــة للشــاعر األحســائي الشــاب حممــد بــن عبــدهللا احلــدب ضمــن ديوانــه
الشــعري األول «نغمــة وتــر علــى ضفــاف هجــر» علــى ِغ ـرار قصيــدة الشــاعر األحســائي املخضــرم
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الغــي عــن التعريــف ،والــذي ُيــاورين يف هــذه الزاويــة كل أســبوع ويُتحــف قُـراءه بــكل مــا هــو مجيــل
ور ٍاق مــع ُنبـ ٍـة منتقـ ٍ
ـاة مــن اجلـران « ُكتَّــاب الـرأي» الذيــن أُغبــط علــى ِجوارهــم ملــا ميتلكونــه مــن فكـ ٍر
ُ
وخلُـ ٍـق رفيــع ،فقــد اســتهلَّها بقولــه:
وأدب ُ
سطَّر «اجللو ِ ِ
ب
اح» ش ْع َراً م ْن َذ َه ْ
َ ُ
َ َ
ي
ـ
ب
ا
م
وت
ق
ا
الي
ر
ـ
ث
ب
ط
الر
َ
ُ
ُّ
يـَنـْ ُُ َ َ َ ََْ
ْ
ِ
«ه ْج ٍر» قَائِالً:
حينَ َما غَ َّن ِل َ
ب»
«غَ ِّن َه ْج َراً فَ َ
لها َْيلُو الطََّر ْ
ِ
سائنَا»
يـَْع ِز ُ
ف األ ْلَا َن ِف ْ
«أح َ
ِِ
ب»
َ
ساءُ ْ
«هذه ْ
أص ٌل َولََق ْ
األح َ
عــام  2006م كتبــت يف زاويــة متواضعــة علــى صفحــات معشــوقيت «جريــدة اليــوم» مقــاالً
بعنـوان «إال األحســاء» ،وكان هــذا العنـوان هــو أول مــا تبــادر إىل ذهــي عندمــا قـرأت زاويــة للكاتــب
األحســائي االجتماعــي عــادل امللحــم ،والــذي ختصــص يف الكتابــة والنقــد الرايضــي فيمــا بعــد ،فقــد
كتــب يف زاويتــه يرثــي حــال األحســاء مــع اإلعــام إابن إحبــاط حماولــة إرهابيــة اســتهدفت معامــل بقيــق
النفطيــة ،فكررهتــا يف نفســي كثـراً قبــل أن أكتبهــا «إال األحســاء» ،،نعــم إال األحســاء ،وأقوهلــا بــكل
عنفـوان وإاب :وإال شــرقية اخلــر أيهــا اجلُهــاء أايً كانــت مطامعكــم وأهدافكــم الدنيئــة ،،وإال الوطــن،
ط أمحــر ال يُســاوم عليــه.
فالوطــن ابلنســبة لــكل مواطـ ٍن شـريف خـ ٌ
هــذا املقــال وجــد صــدى مل أتوقعــه يف اجملتمــع األحســائي ،الــذي أحببتــه منــذ نعومــة أظفــاري،
وكان وال يزال بفضل هللا تعاىل يل فيه أخوات وصديقات وجارات ال أرضى هبن عوضاً ،ألهنن حبق
ال يُقــدَّرن بثمــن ،وحينهــا اكتـ َّ
ـظ بريــدي االلكــروين بعبــارات ِوٍّد أعجــز عــن وصفهــا لكــم رغــم مــرور
الســنوات ،وظـ َّـل هــذا التفاعــل مصــدراً مــن مصــادر ســعاديت كلمــا ذكرتــه ،فأهلــج ألجلهــم ابلدعــاء أبن
حيفــظ هللا األحســاء وأهــل األحســاء مــن كل ســوء.
ت
«ألِ ٌ
ف» تـَْع ِن أُنُوفَاً قَ ْد َسَ ْ
ب
«حا ُؤ َها» للَّناس ُح ٌّ
ب َ
َ
س ْ
وح َ
ْب ِسلْم ،س ِ
ِ
ِ
ال
ل
ق
ال
ف
ا»
ه
ـ
ن
ـ
ي
«س
ِ ْ َُ ْ َ
ٌ َ ٌ
ب
يَ ْ
ص ُد ُق التَّا ِري ُخ َح َّقاً َما َك َذ ْ
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ِ
ه َزةٌ
االس ِم فِيـَْها َ ْ
ام ْ
َوختَ ُ
سبـ َق ْ ِ
ب
أص ٌل َو َ
ت ِبملَ ّدْ ..
أد ْ
ََ
ِ
«ه ْج َراً» َستـََرى
َوإ َذا َما ج َ
ئت َ
ِ
ِ
ب
ُك َّل شٍْب يتـَغَ َّن ب َلع َج ْ

واليــوم ..وكأن التاريــخ يُعيــد نفســه مــن جديــد يف حادثــة قريــة «الدالــوة» ،يُس ـ ِطّر األحســائيون
ملحمــة وفــاء مســتمرة مل تتغـ َّـر يومـاً ومل تتبــدل ،لنــأيت اليــوم ونظـ َّـن أننــا نتحــدث عنهــا أو نُســلِط عليهــا
الضــوء!! ،وأجــدين  -وبــا مبالغــة  -جــزءاً مــن هــذا النســيج االجتماعــي املفعــم ببســاطته وعفويتــه
التعصــب والطائفيــة ونبــذ اآلخــر ،نعــم هكــذا هــي األحســاء وهكــذا ســتبقى إبذن هللا تعــاىل
بعيــداً عــن ُّ
رغــم أنــف احلاقديــن الذيــن قــال عنهــم جملــس الــوزراء املوقــر يف كلمــة خمتصــرة َعـ َّـرف فيهــا احلـَ َـدث:
«حادثــة األحســاء عــدوا ٌن إرهــايب مــن حاقديــن اســتباحوا دمــاء املســلمني».
«أحساء» ..ما أَحلَى التـَّو ِ
اس َي بـَيـْنـَنَا
َُْ َ ْ
َ
ِ
هِ
ِ
ِ
اك ْام ُزِجيـَْها أَ ْد ُم ًعا بد َماء!
َ
والدالــوة هــي إحــدى قــرى األحســاء األربــع والعشـرين ،ف «واحــة األحســاء» األكــر يف العــامل
هــي احملافظــة الوحيــد يف اململكــة الــي حتــوي عــدة مــدن وقــرى ومراكــز ،وتشــكل  67ابملائــة مــن
مســاحة املنطقــة الشــرقية ،فيمــا يعــود اترخيهــا إىل مــا قبــل امليــاد ب  4000ســنة ،وفيهــا اثين مســجد
أقيمــت فيــه صــاة اجلمعــة يف اإلســام بعــد مســجد الرســول  -عليــه الصــاة والســام  -ويعــرف
حاليــا ب «جـوااث» ،وقــد مسيــت بذلــك لكثــرة األحســية فيهــا ،واحلســي يقصــد هبــا األرض الصخريــة
املغطــاة بطبقــة رمليــة ختتــزن ميــاه األمطــار ،حبيــث ميكــن احلصــول عليهــا نقيــة عذبــة حبفــر حفــرة بســيطة
جــدا ،فســبحان خالقهــا وابرئهــا.
قبل الوداع:
سألتين :مب ستختمني؟
فقلــت :أقــول لــكل مــن قتــل غــدرا ألجــل الوطــن ،ودفاعــا عــن الوطــن ،ســتظل دماؤكــم النقيــة ومســا
علــى جبينــه ال ولــن ينســى ،واألهــم أن تبقــى قلــوب األحيــاء علــى العهــد ،فيحفظــون البيعــة ،وينصــرون
إخواهنــم ظاملــن أو مظلومــن ،كمــا علمنــا رســول هللا  -صلــى هللا عليــه وآلــه وســلم  ،-وكمــا جــاء يف
حديــث الســفينة الــذي يوجــز مــا حيــدث اليــوم يف أقــل القليــل مــن الكلمــات ،وهللا مــن وراء القصــد.
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أوقفوا املحرقة
السيد ماجد السادة:
احلادثــة الــي ذهــب ضحيتهــا ســبعة شــهداء اغلبهــم مــن االطفــال دون الثامنــة عشــر مثلــت جــرس
انــذار ونذيــر شــؤم ملرحلــة قادمــة قــد أتخــذان اىل احملرقــة.
إن مــا جــرى ليــس بــن حلظتــه بــل هــو نتــاج واقــع ادى اىل صناعــة هــذا املــوت ،فمــا حــدث ال
ميثــل صدمــة امــام مــن يتابــع ويقـرأ واقعنــا ،لــذا علينــا وبــكل مســؤولية ان نفضــح هــذا الواقــع ونعريــه دون
ادىن مـواراة ،واال فالقــادم اقســى.
إن هذا الواقع االجرامي حبق اقلية تعيش يف هذه البالد صنعته وغذته اكثر من جهة وحمور:
مناهج التعليم
أول مغــذي واهــم صانــع هلــذا الواقــع االجرامــي والتعبئــة الطائفيــة ضــد مكــون مهــم مــن مكــوانت
هــذه البــاد هــي تلــك املناهــج التعليميــة الــي ال توفــر مناســبة إال وأشــارت اىل الشــيعة ابلتكفــر
والتش ـريك.
هــذه املناهــج الــي تغــذي الطالــب وعلــى مــدى اثــي عشــر عامــا بــل اكثــر بــدءا مــن مرحلــة
االبتدائيــة مــرورا ابملتوســط وانتهــاء ابلثانويــة او اجلامعــة وتعــد اهــم مغــذي وابين لألجيــال واملســتقبل،
فيــا تــرى كيــف ســيكون مســتقبل االمــن االجتماعــي ألجيــال جمتمعنــا احلاضــرة واملســتقبلة؟! االمــر
الــذي ميثــل هتديــدا جــداي علــى امــن الشــيعة يف البــاد.
الصحافة احمللية
اربعــة عشــر صحيفــة وعش ـرات املواقــع االخباريــة االلكرتونيــة يف شــرق البــاد وغرهبــا ومشاهلــا
وجنوهبــا ووســطها ،وال ميــر اســبوع إال وهــذه املنابــر االعالميــة حتــرض وتعبــئ ضــد الشــيعة عــر االخبــار
املفربكــة واملقــاالت الطائفيــة واألقــام احلاقــدة واملأفونــة لتصنــع بذلــك رأاي عامــا يغلــي ابلطائفيــة ضــد
الشــيعة يف البــاد وغريهــا ابت النــاس يلمســون ااثرهــذه التعبئــة يف حياهتــم العامــة يف مقــار عملهــم
ودراســتهم وغريهــا.
منابر اجلمعة
ال زالــت الفتنــة ختــرج مــن تلــك املنابــر الــي تبــث مسومهــا وابســم الديــن احلنيــف لتــزرق مراتديهــا
ابلطائفيــة املقيتــة ضــد احــد مكــوانت اجملتمــع فبــن فينــة وأخــرى تثغــو الســن تلــك املنابــر بعبــارات
التأليــب والتكفــر ضــد الشــيعة بــل ومــن اعلــى ســلم تلــك املنابــر حيــث منابــر احلرمــن املكــي واملــدين،
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ممــا يعطــي شــرعية واضحــة لتلــك االحقــاد وتلــك التعامــات الطائفيــة املقيتــة ضــد الشــيعة.
قنوات الفتنة
تســتوطن بــادان جمموعــة قن ـوات فتنــة ليــس هلــا حديــث إال ضــد الشــيعة والتحريــض والتعبئــة
ضدهم وبث ســيل هتم التكفري والتشـريك يف عملية تعبئة للشــارع واجملتمع ضد الشــيعة املنتشـرين يف
اربــع جهــات البــاد ،ويف مقدمــة تلــك القنـوات قنــاة وصــال الــي ال تفتــأ حتــرض ابلقتــل ضــد الشــيعة.
هــذه كلهــا متثــل ادوات اجلرميــة لتلــك احلادثــة واحلـوادث القادمــة ال مســح هللا ،الــي صنعــت بيئــة
غــر امنــة للشــيعة ،وأهلبــت الواقــع االجتماعــي ضدهــا ،فعلــى مــن يريــد ان يقتلــع اجلرميــة مــن جذورهــا
ويتتبــع خيوطهــا ومنابعهــا بصــدق ومســؤولية أن ال يكتفــي ابلقبــض علــى اجلنــاة املباشـرين بــل عليــه ان
يوقــف منابعهــا وميســك أبدوات صناعتهــا.
ولــن تقــف هــذه املنظومــة التعبويــة العدائيــة ضــد الشــيعة إال اذا وقــف الشــيعة جبديــة لتغيــر هــذا
الواقــع ،اذ البــد ان يعتلــي الصــوت اليــوم عاليــا وبشــكل عملــي أيضــا وليكــن مــا قبــل اجملــزرة غــر مــا
بعدهــا عــر اخلطـوات التاليــة:
 البــد يف البــدء مــن ايقــاف مناهــج التكفــر يف تعليمنــا الــي تســيء لنــا وتشــوه صورتنــا وتكفـرانوعــدم القبــول والركــون اىل هــذا الواقــع الــذي يصنــع قتلــة ابنائنــا وجمتمعنــا.
 ال بــد مــن تفعيــل املطالبــة اجلديــة بقانــون جتــرمي التحريــض علــى الكراهيــة وكل اشــكال التعبئــةضــد الشــيعة كصمــام امــان حيمــي الطائفــة برمتهــا يف شــرق البــاد وغرهبــا ،وأي جهــود اخــرى بــدون
هــذا القانــون ال تعــد محايــة حقيقيــة وجديــة للشــيعة يف هــذه البــاد.
 املطالبــة الفوريــة وبصــوت عــال وإحلــاح شــديد إليقــاف قنــاة وصــال ســيئة الصيــت فيمــا تبثــهمــن برامــج تتقصــد فيــه الشــيعة حتديــدا هبــدف تعبئــة شــارعها ضــد الشــيعة ولــن يكــون مــن املقبــول
بعــد اليــوم بقــاء هــذه القنــاة فبقاؤهــا يعــي بوضــوح بقــاء ســيف القتــل مســلط علــى الشــيعة وختلــي عــن
املســؤولية االمنيــة جتــاه الطائفــة الشــيعية.
هــذه اقــل مــا جيــب علــى الشــيعة وكبــار شــخصياته املطالبــة بــه والعمــل عليــه حلمايــة اجملتمــع،
فــكل جهــد دون ذلــك يعــد ركضــا وراء س ـراب ومراوحــة يف املــكان ،وان مل تتحمــل اجلهــات املعنيــة
مســؤوليتها بشــكل جــدي فــإن ســحب الفتنــة ونذرهــا قادمــة ال حمالــة لتأخــذان والبــاد اىل حمرقــة لــن
يســلم فيهــا احــد.
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األحساء ..األرض واإلرهاب
ماجد عبد هللا:
كانت وما زالت اململكة العربيّة السعوديّة تواصل مساعيها احمللية والعاملية إلقناع العامل بضرورة
التحـ ّـرك الفعلــي ملكافحــة اإلرهــاب الــذي يربطــه الغَــرب دوم ـاً ابإلســام ،اإلرهــاب الــذي اكتــوت
الســعودية وشــعبها األيب بنــاره يف ظــل شــرح وإقنــاع هيئــة كبــار العُلمــاء منــه كــون هــذا اإلرهــاب ال ديــن
لــه ،ولعـ َّـل مــا حــدث قبــل أايم يف قريــة الدالــوة مبحافظــة األحســاء مــن جرميــة إرهابيــة عكــس لنــا التوجــه
الكبــر واملؤثــر للســعودية حكومـةً وشــعباً مبختلــف أطيافــه ،فرصــد وجــود عــدد مــن املشــتبه بتورطهــم يف
املشــاركة هبــذه اجلرميــة وســرعة القبــض عليهــم ،الــي راح ضحيتهــا عــدد مــن األبـرايء اآلمنــن يف بيوهتــم
بعــد توفيــق هللا.
إن مــا حــدث يف واحــة الوطــن الغنَّــاء األحســاء اجلميلــة الــي حتيطهــا اخلضــرة والظــال والعيــون،
األرض الــي تنعــم ابخل ـرات والطيبــن مــن النــاس ،احملافظــة الكــرى يف شــرق الســعودية ،أمـ ٌـر يدعــو
للحزن ويدعوان مجيعاً مبختلف الطوائف إىل أن نتحد لنقف يف وجه هذا العدو الذي ُياول زعزعة
ُ
الســام الداخلــي بعملياتــه اإلرهابيــة الــي ال متثــل اإلســام وال اإلنســانية .ومــا حــدث مــن تالحــم أبنــاء
األحســاء جبميــع طوائفهــم يف مواجهــة هــذا اخلطــر رســالة واضحــة لــكل مــن تسـ ّـول لــه نفســه حماولــة
تفكيــك هــذا التكاتــف االجتماعــي أبن الوطــن لــه ابملرصــاد وإن اختلفــت األســاليب واألقنعــة هلــذه
اآلفــة .فهــو مل ِ
أيت إال مــن احلاقديــن علــى الوطــن الذيــن يبحثــون عــن إاثرة الفــن وختويــف اآلمنــن
وهتــك حرمــة املعاهديــن ،واســتهداف األبـرايء ،وتدمــر املنشــآت ،وتشــويه مسعــة الديــن.
صنعــت الســعودية يف جمــال حماربــة آفــة اإلرهــاب كثـراً مــن االسـراتيجيات ،فهــي جــزء مــن العــامل
الــذي تضــرر كثـراً مــن وجــود هــذه الفئــة ،وكمــا قــال مســو وزيــر اخلارجيــة األمــر ســعود الفيصــل ،يف
أحــد تصرحياتــه ،إن التجربــة الســعودية يف مكافحــة اإلرهــاب عملــت منــذ البدايــة علــى كســب الرضــا
الشــعيب ،بــل واإلســهام إىل جانــب الســلطات احلكوميــة يف هــذه احلــرب ،فاململكــة عانــت مــن أعمــال
اإلرهــاب ُمنــذ ســنوات ،وهــا هــو يتكــرر ذات الســيناريو اإلرهــايب الــذي تعــددت أســاليبه وصــوره كونــه
آفــة خطــرة وال وطــن وال ديــن لــه ،لكنــه  -مبشــيئة هللا  -لــن يهــزم مشــوخ خنيــل هــذا الوطــن الكبــر
بتالحــم القيــادة والشــعب جبميــع طوائفــه.
ابإلضافــة إىل ذلــك ،جيــب علــى رجــال الديــن يف الســعودية مبختلــف مذاهبهــم أن يتصــدوا هلــذه
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الفئــة الضالــة ،وأن يقارع ـوا احلجــة ابحلجــة ويفنــدوا ويبين ـوا ابألدلــة خطأهــم وبُطــان هنجهــم ،وأن
يكســروا جماديــف املزايديــن علــى اإلســام وعلــى الوطــن ،الذيــن يســعون يف األرض فســاداً ،أولئــك
الذيــن جعلـوا الديــن ذريعــة يســتخدموهنا يف خطاابهتــم لتأجيــج الفتنــة يف الشــارع الســعودي ،واإلســام
منهــم بــريء ك ـراءة الذئــب مــن دم يوســف – عليــه الســام  ،-وعلــى رجــال األمــن األبطــال أن
جيففـوا منابــع الفئــة الضالــة عــن طريــق احلــق ،تلــك الفئــة الــي تســر علــى ُخطــى مــن مبــادئ أفكارهــم
ومنهجهــم الضــال ،هــذه الفئــة الــي تســعى إىل تدمــر الوحــدة الوطنيّــة ،والــي يتفــق اجلميــع حــول نياهتــم
القــذرة يف أتجيــج الشــارع الســعودي ،كمــا أن للجهــات احلكوميــة مبختلــف مؤسســاهتا وأجهزهتــا
الرتبويــة واإلعالميــة الــدور يف التعريــف ابلرســالة األمنيــة وإيضــاح خطــر اإلرهــاب مبــا ميليــه الواجــب
لــكل مواطــن ومقيــم لإلســهام بفاعليــة يف حفــظ األمــن بعيــداً عــن التفرقــة الطائفيــة ،فاألمــن الفكــري
هــو مطلــب وطــي شــامل وتضامــي حلمايــة اجملتمــع مــن األعمــال اإلرهابيــة الفكريـّـة ،خاصــة أن نعمــة
األمــن واألمــان الــي تفتقرهــا عديــد مــن البلــدان مــن حولنــا ونعيشــها تلزمنــا ابحلفــاظ عليــه مــن كل
هــادم حاقــد علــى تلــك النعمــة.

ما الحل مع هؤالء؟
مازن العليوي:
كارثــة أن يصبــح القتــل وســيلة تســتخدم جملــرد االختــاف يف الفكــر أو العقيــدة أو الديــن .ومــا
حادثــة األحســاء قبــل يومــن وأفعــال تنظيــم داعــش يف الع ـراق وســورية ،وقبــل ذلــك مــا كان حيــدث
يف بعــض البلــدان مــن تفج ـرات مــن قبــل منتمــن إىل مذهــب مــا يف أماكــن دينيــة ملــن ينتمــون إىل
مذهــب آخــر .املســألة يصعــب حلهــا كمــا يبــدو مــن التطــورات عــر الســنوات املاضيــة ،فهــؤالء القتلــة
غابــت عقوهلــم وحفظـوا درســا واحــدا هــو تصفيــة املختلــف الــذي ال يتفــق كليــا مــع أفكارهــم املتطرفــة.
القضيــة ليســت فكريــة ،ألن مــن حيمــل فك ـرا مســتعد لتقبــل احل ـوار ،والفكــر يعــي أن العقــل
يفكــر يف مــا يتلقــاه أو يطلــع عليــه ،غــر أن عقــول هــؤالء القتلــة توقفــت عــن العمــل ،وثبتــت علــى
نقطــة واحــدة مت استســهال القتــل عربهــا .فمــا فعلــه اجملرمــون يف األحســاء يشــبه يف جوهــره متامــا مــا
يفعلــه «الدواعــش» مــن قطــع رقــاب وعمليــات إعــدام وقتــل ومتثيــل ابجلثــث ،فاالختــاف هــو الســبب
الرئيــس لتربيــر إهنــاء حيــاة إنســان ،وهــذا مــا مل يــرد يف الســرة النبويــة الشـريفة ،ومــا مل يذكــر يف القــرآن
الكــرمي .أمــا املــررات الــي يســتند عليهــا القتلــة فــا أســس هلــا وال تتجــاوز كوهنــا احنرافــا يف العقــل
البشــري مــن حالتــه اإلنســانية إىل صــورة دمويــة يف منتهــى البشــاعة.
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ال منطق مثال لدى «داعش» قبل أايم يف إعدام طبيب سوري لعله مل يرق ألحد «الدواعش»
فاهتمــه ابلــردة ،وصــدر عليــه حكــم ابلقتــل ،كذلــك تالشــت اإلنســانية لــدى الدواعــش يف الرقــة قبــل
أايم عندمــا ربط ـوا جثث ـاً وســحلوها بدراجــات انريــة يف ش ـوارع املدينــة إلرعــاب أهلهــا وبــث رســالة
لآلخريــن ليخافـوا إن اقــرب عناصــر «داعــش» منهــم ،وابملقابــل مل يفكــر القتلــة يف األحســاء أبن مــن
أجرمـوا حبقهــم هــم مواطنــون شــركاء معهــم يف الوطــن ،فطغــت نزعــة القتــل علــى االنتمــاء للمــكان.
لذلــك فــإن التوافــق بــن مفــي عــام اململكــة وهيئــة كبــار العلمــاء وبــن علمــاء القطيــف وكذلــك
عامــة الشــعب وكل مــن مســع ابحلــادث ..يف اســتخدام لغــة العقــل ورفــض العنــف واســتنكار العمــل
اإلجرامــي يف األحســاء ،هــو رســالة ألولئــك اجملرمــن وزعمائهــم ومنظريهــم أهنــم صــاروا منبوذيــن مــن
اجلميــع ،وأن العقــاء قــادرون علــى اســتقطاب أصحــاب العقــول الواعيــة جملاهبــة العقــول املنحرفــة أو
املغيبــة عــن اإلنســانية.
الواقــع صعــب واحلقيقــة مــرة ،وهــي أن تلــك العقــول لــن يقضــى عليهــا بــن يــوم وليلــة ،ورمبــا اخليــار
املتــاح لنهايــة الظالميــن هــو املواجهــة املباشــرة والتضييــق عليهــم أينمــا كانـوا ،وعــزل مــن يقبــض عليــه
منهــم عــن البشــر ،إىل أن يتناقــص عددهــم تدرجييــا حــى ال يظــل منهــم أحــد.

بذور النامء يف تراب وطن العطاء
ماضي املاضي:
أان وأنت وهو وهي بذور يف تراب هذا الوطن وحنن وهلل احلمد كما متنينا أن نكون كنا.
فنحــن تلــك النبتــة املثمــرة وارفــة الظــال الــي يســتظل هبــا ويتلــذذ بثمارهــا كلنــا .تلــك النبتــة الــي تتغــذى
علــى احلــب والعطــاء بــن مــن يرعاهــا ومــن ينتظــر خرياهتــا وهلــذا ســنكون إبذن هللا دومـاً طارحــن لبــذور
احملبــة حــى يتحــول وطننــا املعطــاء إىل جنــة نفخــر هبــا وهــذا هــو الفــرق بيننــا وبــن الكثــر مــن الــدول
الــي حتــول تراهبــا إىل أرض خصبــة لبــذور لنبــااتت ســامة أشــبه بشــجرة الزقــوم ،وهلــذا فهــم يريــدون أن
يصــدروا هــذه النبتــات لتغــرس يف أرض العطــاء وبــذور النمــاء حبلــم االجتيــاح ،ولكــن هيهــات أن جتــد
تلــك النبــااتت مــكاانً هلــا يف أرض ال تقبــل إال املثمــر مــن النبــااتت ،وكيــف جتــد هلــا مــكاانً يف أرض
تشــابكت نبااتهتــا فلــم تــرك إال مــكاانً لضــوء الشــمس وقطـرات املطــر ،وهلــذا فالفشــل دومـاً هــو مــا
جينيــه كل مــن حــاول أن يغــرس بيننــا شــجرة مؤذيــة وهلــذا علينــا أن نزيــد مــن جرعــات احملبــة بيننــا حــى
ختضــر أرضنــا ويــزداد عطاؤهــا وهلــذا ترفــض بــذور اخلــر كل مــن يريــد أن يــزرع بــذور الفتنــة يف أرضنــا
ومــا حادثــة األحســاء يف األســبوع املاضــي إال واحــدة مــن تلــك احملــاوالت الفاشــلة وهلــذا كان تالحــم
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الشــعب والقيــادة وأســر الضحــااي  -رمحهــم هللا  -ضربــة مؤملــة هلــذا املعتــدي حيــث أغلقــت عليــه كل
الســبل واحملــاوالت الــي  -وهلل احلمــد  -ال حتظــى إال ابلفشــل وبــدالً مــن أن حيقــق ذلــك املعتــدي
خطــوة لإلمــام جيــد أن حماوالتــه الفاشــلة انعكســت علينــا تشــابكاً وتالمحـاً ورفضـاً لــه  -وهلل احلمــد -
وهلــذا فنحــن يف حاجــة دائمــة للحمــة الوطنيــة يف كل مــا نقــوم بــه يف حياتنــا اليوميــة وعلينــا أن ننبــذ
الكراهيــة حــى يف أبســط حاالهتــا وأن نبعــد أبنــاءان وجمتمعاتنــا عــن أي مســببات هلــا فكلنــا يف هــذا
الوطــن نشــهد أن ال الــه إال هللا وأن حممــداً رســول هللا وليــس لنــا ديــن غــر اإلســام مهمــا تعــددت
مذاهبنــا ،وهلــذا هــو جامعنــا األقــوى ومــا عــداه اختالفــات ينطبــق عليهــا أهنــا «ال تفســد للــود قضيــة»
وهلــذا هنالــك مــن ينــدس يف وســائل التواصــل االجتماعــي بيننــا مدعي ـاً أنــه منــا ســاعياً لفتــح أب ـواب
للفتنة وال يرتك أي ابب إال وحياول الدخول منه سواء كان دينياً أو اجتماعياً أو رايضياً أو سياسياً
أو غريهــا ،وكلهــا هبــدف واحــد هــو إجيــاد مســاحة بــن هــذه األشــجار املثمــرة ليــزرع بــذوراً لنبــااتت
الفتنــة ،وهيهــات لــه طاملــا أننــا نعلــم أن تعصبنــا الديــي لإلســام حمبــة ال عــداء ألن ديننــا ديــن ســام
ومعايشــة ســلمية مــع بقيــة األداين فمــا ابلــك مبعايشــة مــن يديــن هبــذا الديــن .وإن تعصبنــا الرايضــي
هــو مــن مبــدأ املنافســة للبحــث عــن األفضــل وليــس مــن مبــدأ الكراهيــة للمنافــس وإقصائــه فنحــن نعلــم
أن منافســتنا ال تســتمر بــدون أكفــاء ينافســوننا ألهنــم وقــودان ملزيــد مــن العطــاء ،فبدوهنــم نقــف وهبــم
نتقــدم خطـوات لألمــام فكيــف نكــره مــن يقــودان خطـوات لألمــام؟ وإن أتينــا لنقــدان لبعــض قطاعاتنــا
فنحــن نؤمــن أبن النقــد إصــاح ال جتريــح وال نيــل مــن بعضنــا البعــض ،ألســنا كلنــا قيــادة وشــعباً بــذوراً
نبتــت يف أرض هــذا الوطــن لتكــون هــذه الصــورة اجلميلــة لوطــن معطــاء.
إن على إعالمنا بكافة وســائله املرئية واملســموعة واملقروءة الدور األكرب يف تعميق روح التالحم
بيننا والبعد كل البعد عن االنســياق وراء بعض من حياولون النيل منا ،فهنالك شــعرة بني نقد احملب
ونقــد احلاقــد وال يفوتنــا أن نعــرف هــذه الشــعرة فنقصيهــا أبقالمنــا وأبصواتنــا وأبعمالنــا ،فوحدتنــا بعــد
هللا هــي أســاس تالمحنــا وحياتنــا الكرميــة الــي لــن نســمح ألي أحــد أن جيــد لــه موقعـاً لبــذرة ،فأرضنــا
ال مــكان فيهــا إال ألشــجار العطــاء وبــذور احملبــة.
حفــظ هللا هــذا الوطــن وقيادتــه وشــعبه وأدام عليهــم نعمــه الــي ال تعــد وال حتصــى ،وحرســه مــن
عــن كل حاســد وحاقــد ،فــأرض هبــا احلرمــن حيــق هلــا أن تنــام قريــرة العــن.
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الداولة الجميلة  ..ملثل هذا يذوب القلب من كمد
مبارك بوبشيت:
الدالــوة قريــة ال تــكاد تُبــن وجههــا لألهــل واألحبــاب يف األخبــار احملليــة وإذا هبــا تطفــو علــى
ســطح األنبــاء العامليــة يف « »MBCوالقنــاة العربيــة ســافرة الوجــه تلــك وريب مــن املفارقــات القدريــة.
الدالــوة بلــدة ريفيــة هادئــة وادعــة بيــوت مرتاصــة حيضنهــا جبــل القــارة مــن مشاهلــا وحتتضنهــا ســامقات
النخيــل اخلضـراء مــن بقيــة اجلهــات تنــام قريــرة العــن إذا َجـ َّـن عليهــا الظــام وتصحــو مــع أول تباشــر
الفجــر لتـزاول مــا يهمهــا مــن شــئون الدنيــا بعــد أن تفــرغ مــن عبــادة رهبــا.
بلــدة الدالــوة ورثــت مــن أبيهــا اجلبــل «جبــل القــارة» القــوة واألســاس الراســي وبيــاض األخــاق
ومسوهــا وحســن النيــة والطويــة وأخــذت مــن امهــا النخلــة اخلضــرة والعطــاء والســماحة املعروفــة يف كل
بــي األحســاء فهــا هــي تبــدو لنــا يف مجيــع وســائل اإلعــام وأجهــزة التواصــل االجتماعــي قويــة صامــدة
حمتســبة خضـراء اينعــة العطــاء ترفــل متجملــة بــكل حلــل الصــر والتجلــد والقــدرة علــى حتمــل احلــدث
اجللــل الــذي يذيــب احلجــر الصلــد .وهــذا دليــل علــى ان هــذه الكائنــة الوادعــة مؤمنــة بقضــاء هللا
وقــدره .ومــلء كيــان أبنائهــا كبــاراً وصغــاراً رجــاالً ونســاء .قــول هللا تعــاىل «قــل لــن يصيبنــا إال مــا كتــب
هللا لنــا هــو مــوالان وعلــى هللا فليتــوكل املؤمنــون»  - 51التوبــة .وال غرابــة يف ردة الفعــل هلــذا احلــدث
الــذي أذهــل العــامل كلــه وأدهــش  -قبــل ذلــك كلــه  -أذهــل اجلبــل األصــم ومجــوع النخيــل الــي منــذ
قــرون وهــي واقفــة ترتقــب مل يرعهــا مثــل هــذا احلــدث اجلبــان .ال غرابــة يف ردة الفعــل العاقلــة تلــك..
ألن الدالــوة بلــدة مــن تلــك القــرى الســتني الــي حتتضنهــا األحســاء حبناهنــا ورقتهــا ومجاهلــا وخضرهتــا
ومياههــا اجلاريــة يف جداوهلــا .تلــك هــي أرومتهــا الراســخة يف أعمــاق التاريــخ واملثــل العــريب يقــول:
مــن شــابه أابه فمــا ظلــمَ ..ه َجـ ٌـر بلــد النخيــل وبلــد الشــعر والشــعراء .فمــا ان تعالــت ألســنة هلــب
هــذا احلــدث يف بلدتنــا الدالــوة هنــا يف الشــرق حــى جتــاوب معهــا أقــام يف الشــرق والغــرب والشــمال
واجلنــوب يدافعــون عنهــا ويدفعــون يقــول الدكتــور حممــود احلليــي يف ذلــك :اي ابغــي الشــر أدبــر إهنــا
َه َجـ ٌـر ..إنســاهنا غيمــة ابلطيــب تنهمــر ..وأمــا الدكتــور حممــد الدوغــان أبــو قصــي فامسعــه نغم ـاً يف
قــوة ..وقــوة يف نغــم .حســدوا األحســاء ملــا أيقنـوا أهنــا ليســت خللــف موطنــا نعــم إهنــا األحســاء .وطــن
التآلــف والــوائم واحملبــة واللحمــة الواحــدة وصــدق يف قولــه :اي مشــعل النــار يف إحســائنا حســداً خابــت
نـواايك يف ِسـ ٍر ويف َعلـ ِن ،أمــا وجــدت ســوى األحســاء متطرهــا شـراً وتبذرهــا مــن بــذرة الفــن.
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األحســاء هــذا العضــو مــن الوطــن لــن تؤثــر فيــه مثــل هــذه األحــداث احلاقــدة واملغرضــة..
واحلاســدة .إن هــذه الصفــات اخللقيــة يف أعــداء الوطــن .احلقــد واحلســد .وبقيــة مفــردات الشــر ..إذا
نبتــت يف صــدور قــوم ال يؤمنــون ابهلل ورسـوله انكفــأت علــى صاحبهــا وســامته ســوء العــذاب مث بعــد
ذلــك تنهشــه أبنياهبــا املســمومة ولــن تُبقــي منــه شــيئاً يذكــر ..وهلل در القائــل :هلل در احلســد مــا اعدلــه.
بــدأ بصاحبــه فقتلــه.
واألحساء صابرة وبلدتنا الدالوة صابرة وحنن مؤمنون أبن املكر السيئ ال حييق إال أبهله .عظم
هللا لنــا األجــر واملغفــرة حنــن أبنــاء األحســاء عمومـاً والدالــوة خصوصـاً وأهلمنــا مجيعـاً الصــر والســلوان
علــى مــا استشــهد مــن أبنائنــا الــررة وأســكنهم فســيح جناتــه فلقــد اغتاهلــم اجملرمــون علــى حــن غــرة
واجملرمــون ليس ـوا مســلمني وال ع ـرابً وال رجــاالً .ألهنــم قتل ـوا ع ـزالً حيــث تســللوا حتــت جنــح الظــام
وقتلـوا النســاء واألطفــال والشــيوخ ،ولقــد صــدق شــاعران امللهــم جاســم الصحيــح يف قولــه« :عصابــة
اإلرهــاب هــؤالء اجملرمــون ال ديــن هلــم وال طائفــة ينتمــون إليهــا ،وإمنــا هــم جمموعــة مــن األفاعــي دخلـوا
احلديقــة وقتل ـوا بعــض العصافــر وأفزع ـوا البعــض االخــر ســاعة مــن الزمــن ،ولكــن هــذه احلديقــة لــن
تفقــد خضرهتــا أبــداً ولــن ميــوت فيهــا الــورد الناضــر الــذي يتألــق علــى غصــن مــن غصوهنــا اآلدميــة
اجلميلــة» ..وأقــول :آه اي دالــوة..
ملثل هذا يذوب القلب من كمد ..إن كان يف القلب إسالم وإميان.

روح السعودية الوطنية مكة الكرمة
جماهد عبداملتعايل:
أتملــت الواقــع الســعودي بعــد حادثــة «حســينية األحســاء» ،نعــم حســينية شــيعية إلخواننــا
الشــيعة ،وليــس يف ذكرهــا أي عــار أو خجــل ،أقــول أتملتهــا بعــد ذهــاب الصدمــة األوىل الــي أصابتنــا
مجيع ـاً حنــن املواطنــن الســعوديني ،وسأســتخدم هنــا مفــردة مواطــن ســعودي ،س ـواء كان يف اس ـراحة
يف العواميــة أو اسـراحة يف شــقراء .اجلميــع مواطنــون ســعوديون هلــم حقــوق املواطنــة وعليهــم واجبــات،
وعليــه فــإن مفهــوم الوطنيــة الــذي دارت عليــه الســنني يف مركــز امللــك عبدالعزيــز للحـوار الوطــي ،ومل
تتحــول توصياتــه أو حــى نظراتــه الفكريــة إىل واقــع ميكــن اســتثماره ،ســوى يف بعــض الصــور رأينــا فيهــا
الرمــوز الدينيــة متســك بيــد بعضهــا بعضــا ،كأننــا يف محلــة عالقــات عامــة ،ننصــرف بعدهــا بــا جــدوى
أو فائــدة ،رغــم أن املســألة عنــد العقــاء تتجــاوز جماملــة مغلقــي الفهــم والعقــل ،فهــذا وطــن مشــرك
للجميــع ،وليتعــظ املعتوهــون وفاقــدو العقــل ممــا يرونــه يف الع ـراق ،فمــن يعــود لإلحصــاءات العراقيــة
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لضحــااي التفج ـرات الطائفيــة خييفــه الرقــم الــذي جتــاوز اآلالف ،هــل نفهــم معــى كلمــة آالف مــن
اجلثــث البش ـرية مــن شــباب ونســاء وأطفــال ،أم أن هــذا الرقــم يســيل لــه لعــاب املعتوهــن مــن الفئــة
الضالــة ،وبعــد هــذا الرقــم ابآلالف هــل قضــى الســنة علــى الشــيعة يف العـراق؟ أو هــل قضــى الشــيعة
علــى الســنة؟ أبــداً ،وقبــل هــذا اجلنــون الطائفــي كان صــدام حســن يســتمرئ مذحبتــه ابآلالف لألكـراد
الســنة ،ومثلهــا يف الشــيعة العراقيــن ،وهــا هــو مــات حتــف أنفــه ،وبقــي األكـراد وبقــي الشــيعة ،إذن،
املســألة ليســت جمرد هتديدات ولعبة رقص سياســي على مجاجم الشــعب ملعتوهني يتاجرون ابخلطب
الدينيــة علــى رؤوس مواطنيهــم ،وإمنــا املســألة هتديــد حقيقــي ســاطع كعــن الشــمس ،النفــات ال يفــرح
بــه إال مــن لعنــه هللا والنــاس أمجعــون.
عندمــا يذهــب الســعودي إىل الغــرب الــذي يعتنــق املســيحية يعيــش ســنواته الدراســية بــن أولئــك
الذيــن يقولــون يف حــق هللا إنــه اثلــث ثالثــة ،فهــل عنــاه مــن كل هــذه املســائل الدينيــة الــي تعنيهــم
شــيء ،هلــم دينهــم ولــه دينــه ،فيعــود ابــن الوطــن أحيــاانً ،وقــد ختــرج مبرتبــة الشــرف الــي منحــه إايهــا
هــؤالء املســيحيون ،شــاكراً هلــم ،ذاكـراً لفضلهــم العلمــي عليــه ،وعندمــا يســتقبل بلــدان هــذا التنــوع مــن
اجلنســيات كعمالــة أجنبيــة مــن اهلندوســية والبوذيــة وغريمهــا مــن أداين وثنيــة ..مث يســتطيع املواطــن أن
يتعايــش مــع كل هــذا دون حــرج أو إشــكال ،فأيــن تكمــن املشــكلة؟ إهنــا تكمــن يف أولئــك الذيــن
يضعــون العدســة املقعــرة فقــط علــى طائفــة أو فئــة خمصصــة مــن املواطنــن ،ففــي مصــر وضعوهــا علــى
فــرج فــوده فقتلــوه هبــا ،ويف اليمــن وضعوهــا علــى أمــن عــام احلــزب االشـراكي املســاعد جــارهللا عمــر
فقتلــوه هبــا ،مث كــرت اللعبــة أكثــر وأكثــر فأصبحــت توضــع علــى مســتوى اجلماعــات والطوائــف لنصــل
إىل مــا وصلنــا إليــه يف العقــد األخــر مــن العـراق شــرقاً حــى أقصــى أفريقيــا غـرابً.
الوطنيــة املطروحــة كمشــروع ســعودي ابمتيــاز جيــب أن تراعــي اهلويــة الدينيــة هلــذا البلــد ،وجيــب أن
تراعــي أنــه قبلــة ألكثــر مــن مليــار مســلم علــى اختــاف مذاهبهــم وطوائفهــم ،وهــذه املســؤولية شــرف
حقيقــي جيعلنــا نســتقبل أكثــر األعــداء السياســيني هلــذا البلــد برتحــاب الزائــر للمشــاعر املقدســة ،مث
يعــود إىل وطنــه ليكمــل شــتمنا إن أراد يف قناتــه وإعالمــه ،ولكــن يف ذلــك مزيــد مــن الشــرف لنــا إذ
كنــا كبــاراً كمــا يليــق بعظمــة احلمــل الــذي شــرفنا هللا بــه ،وهكــذا هــي القصــور العاليــة فظالهلــا تظلــل
اجلميــع ،فكيــف نعجــز بعــد كل هــذا عــن أن نســتوعب بشــكل حقيقــي بعضنــا البعــض علــى اختــاف
مذاهبنــا وآرائنــا وتوجهاتنــا؟
الرهــان احلقيقــي كمــا أراه هلويتنــا القادمــة ،ال يكمــن يف البحــث عــن قيــم مواطنــة لنظريــة شــرقية
أو جتربــة غربيــة ،ولعــل مــا يفســد كثـرا مــن التجــارب أهنــا تؤخــذ مــن خــارج البلــد نظـرايً ويتــم إســقاطها
علــى بــادان بشــكل فــج ،لكــن التجربــة الــي أعنيهــا خاليــة مــن عيــوب اســتعارة جتــارب أورواب أو
اليــاابن ،بــل هــي ماثلــة عنــدان يف منطقــة احلجــاز ،ممثلــة يف أهــل مكــة األب ـرار ،فحســب جتربــي
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الــي تنقلــت فيهــا موظف ـاً وطالب ـاً بــن أكــر مناطــق اململكــة ،أجــد أن النمــوذج احلجــازي للمواطــن
الســعودي هــو النمــوذج احلقيقــي الــذي جيــب أن نســعى إليــه ،فهــو مؤهــل أكثــر مــن غــره ،ليكــون هــو
النمــط الســائد للشــخصية الســعودية القادمــة ،علــى مســتوى اململكــة عموم ـاً .الشــخصية احلجازيــة
حبكــم خدمتهــا الدينيــة ملختلــف الطوائــف اإلســامية تشــكلت بطريقــة حضاريــة تســتطيع اســتيعاب
اآلخــر دون التفريــط إبرثهــا ومستهــا الديــي الســعودي ،وعلــى ابقــي املناطــق اســتثمار التجربــة احلجازيــة
يف التســامح والتكاتــف وروح التمــدن احلضــاري احلقيقــي.
جيــب أن نعــرف أن مكــة املكرمــة هــي «العاصمــة املقدســة» الدائمــة لقلوبنــا ،والتجربــة احلجازيــة
اســتطاعت اســتيعاب كل الطوائــف ،بــل وكل التوجهــات االجتماعيــة علــى املســتويني اخلــاص والعــام.
دائمـاً مــا خييــف احلريصــن علــى مســائل اهلويــة الدينيــة :أيــن تكــون يف معادلــة املواطنــة ،فنقــول
هلــم :ســتكون هــي قلــب املعادلــة القادمــة لكــن أبفــق التســامح احلجــازي الــذي أهلنــا الســتقبال حجــاج
بيــت هللا احلـرام مــن أقصــى بــاد اهلنــد إىل أقصــى أمــركا الشــمالية ،فهــل هــذا يرضيهــم ويريــح اجلميــع
كحــل اس ـراتيجي تتمحــور حولــه أطروحــات املواطنــة وشــروطها ،أم عندهــم شــروط تســتبطن مجــر
الطائفيــة حتــت خترجيــات تراثيــة ضيقــة النظــر ،متناســن عبــارة ابــن عــريب اخلالــدة «ال يوجــد يف العــامل
مــرض حيتــاج لعــاج ،كل مــا هنالــك تعصــب حيتــاج إىل تواضــع»؟.
قــد يقــول قائــل :ملــاذا ال نتكــئ علــى قانــون جتــرمي الطائفيــة ونشــر الكراهيــة الــذي تطرحــه كثــر مــن
الــدول احلديثــة ،بــدالً مــن سفســطة حــول الشــخصية احلجازيــة أو اجلنوبيــة أو النجديــة؟ اجلـواب أن
مونتسكيو كان يقول :جيب أن تلقن العادات أوالً مث أتيت القوانني لتسن بعد ذلك ،وقد قام احلوار
الوطــي بتلقــن العــادات ولكــن رمبــا أتخـران يف ســن القوانــن ،الــي أصبحــت كمــا يــرى الكثــر «فــرض
عــن» ،أمــا اختيــاري للشــخصية احلجازيــة فألهنــا هــي الوحيــدة الــي اســتطاعت دائمـاً احتمــال تنوعنــا
القــادم هلــا مــن كل مناطــق اململكــة للعمــرة وقضــاء إجــازة الشــتاء يف عــروس البحــر «جــدة» لنكــون
فيهــا أكثــر أرحييــة وتقبـاً لبعضنــا البعــض مــن مدننــا وقـراان وهجـران الــي قدمنــا منهــا.
احلجــاز كان احلضــن الدافــئ ملناطــق اململكــة ،ومــا زالــت مكــة املكرمــة هــي األم ببعدهــا الروحــي
وبســماحة أهلهــا الك ـرام مــع كل طوائــف املســلمني مــن كل أحنــاء العــامل ،ختام ـاً  -لســت حجــازايً
وليــس يل أي قرابــة أو مصاهــرة أو منفعــة مــن أي نــوع مــع أي حجــازي ،وهلــذا فشــهاديت فيهــم
بشــروطها الفقهيــة معتــرة هنــا ،ولكــي أفخــر هبــم ألين وإايهــم أبنــاء وطــن واحــد  -وليحفــظ هللا هــذا
الوطــن بــكل مناطقــه وطوائفــه ،وتبقــى األجنــدات الوطنيــة ،علــى املســتوى التشـريعي املــدين ،ملفهــوم
املواطنــة ،سياســياً واجتماعيـاً ،ألبنــاء الشــعب ،مرتوكــة ألهــل النظــر األعمــق واألبعــد ،إمنــا لــن يطفــئ
القلــق واهللــع قتــل القتلــة ،بــل منــع اجلرميــة قبــل وقوعهــا بســن العــادات االجتماعيــة اجلديــدة الــي حتــرم
اجلميــع حبكــم املواطنــة كســعوديني ،ال حبكــم املذهــب أو القبيلــة وفــرض القوانــن تباعـاً هلــا ،فالطائفيــة
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خطــر حقيقــي ،ولســنا حباجــة لتجربــة علقمهــا يف شــبابنا وأطفالنــا ونســائنا لنعــرف حقيقتهــا ،فالعـراق
بــن ضحــااي حســينياته ومســاجده خــر واعــظ ملتعــظ ،وأرجــو أن ال نتأخــر كثـراً لنطــرح مقــاالً آخــر
بعــد عــام أو عامــن  -ال مســح هللا  -عــن جتــارب اليمــن املــرة يف جتاهــل التعصــب القبلــي ،فحياتنــا
وأطفالنــا وأمــن وطننــا ال حيتمــان التأخــر.

الدالْ َوة..؟
ماذا بعد ّ

حممد اجللواح:
ُسـ ْـر وذوي شــهداء العقيــدة والوطــن الذيــن تقاطــرت
قبــل كل شــيء ..أقــدم أحــر التعــازي أل َ
دماؤهــم الزكيــة علــى بوابــة حســينية املصطفــى مســاء العاشــر مــن احملــرم ،يف بلــدة «ال ّدالْـ َـوة» مبحافظــة
ومـ ّـن ابلشــفاء علــى جرحــى هــذه العمليــة
األحســاء ،وشــهيدان مــن رجــال األمــن ..رمحهــم هللا مجيعــاَ ،
اإلجراميــة.
والكلمــات التاليــة تقــدم بطاقــة معرفيــة ملســمى هــذه البلــدة اجلميلــة الطيبــة اهلادئــة الــي تغفــو
بــكل أمــان ،والــي مل خيطــر ببــال أي فــرد منهــا أن يطــأ تراهبــا جمــرم يرتبــص أبهلهــا اآلمنــن لكــي يطلــق
النــار عليهــم بــروح ابردة ،والــي تصــدرت أي ال ّدالْـ َـوة وســائل اإلعــام العربيــة واألجنبيــة الســمعية منهــا
والبصريــة والورقيــة واإللكرتونيــة واللوحيــة والكفيــة خــال األســبوعني األخرييــن ،بعــد أن َك ـ ّدر صفــو
هدوئهــا ذلــك الرصــاص القاتــل املتطايــر مــن قلــوب اإلرهابيــن قبــل فوهــات أســلحتهم.
ال ّدالْـ َـوة حبســب املصــادر القليلــة املوفــورة لــدي ..بســكون الــام الثانيــة ،وفتــح ال ـواو بعدهــا..
بلــدة أحســائية صغــرة تقــع يف حميــط جبــل القــارة ،ومسيــت بذلــك الختــاذ أغلــب ســكاهنا حرفــة صناعــة
«ال ّدلــو» اجللــدي ،واملطاطــي واخلوصــي ،املســتخدم يف الــري والزراعــة ،وذلــك قبــل حنــو قرنــن مــن
الزمــن ،وتذكــر املصــادر أيضــا أن ســبب تســميتها بذلــك هــو أهنــا كانــت حماطــة ببســاتني و«دوايل
ِ
ِ
العنــب» مــن جهاهتــا الثــاث ،وذلــك قبــل حنــو قرنــن ونصــف أيضــا ،وهــذا مــا أميـ ُـل إليــه وأ َُر ّج ُحــهُ
العتبــارات كثــرة ال داعــي لذكرهــا ،وهللا أعلــم «املصــدر :كتــاب األحســاء اتريــخ وإنســان ،للدكتــور
عبدالعزيــز بــن ســليمان املاجــد ،طباعــة بــروت  2001م» ،موقــع :ويكيبيــداي احلــرة مــادة ال ّدالْـ َـوة.
أما احلديث عن الدماء الطاهرة للشــهداء الشــباب الذين تســاقطوا ..فهي فداء الوحدة الوطنية
الــي جتســدت «قــوال وفعــا» أبجلــى صــورة ،وقــد كــرس ذلــك مــا قــام بــه املســؤولون وعلــى رأســهم مســو
وزيــر الداخليــة ومســو أمــر املنطقــة الشــرقية ،ومســو انئبــه ،ومســو حمافــظ األحســاء ،وبيــاانت هيئــة كبــار
الســنّة والشــيعة واملواطنــون ،ممزوجــة بدمــاء شــهيدي الوطــن اللذيــن قدمــا روحيهمــا
العلمــاء ،وعلمــاء ُّ
مــع قافلــة ضحــااي األحســاء.
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وال ننســى أبنــاءان املضرجــن بدمــاء اجلـراح مــن هــذه العمليــة الشــنعاء الــي هــزت بــادان الغاليــة
مــن أقصــاه إىل أقصــاه ،وجتاوبــت معهــا كل األوســاط اخلليجيــة والعربيــة والعامليــة .وهنــا ال بــد أن أذكــر
ابخلــر والشــكر والعرفــان أخــي الفاضــل األســتاذ الناقــد الدكتــور معجــب الزهـراين ،الــذي اقــرح علينــا
وحنــن يف قاعــة مهرجــان الشــعر الثــاين لنــادي الباحــة األديب يف األســبوع املاضــي أن يقــوم املشــاركون
يف املهرجــان إبصــدار «بيــان الباحــة الثقــايف» بشــجب واســتنكار مــا تعرضــت لــه األحســاء مــن عمليــة
إرهابيــة ويوقــع عليــه املشــاركون ..وقــد لقــي هــذا االقـراح جتــاواب سـريعا ،ومت التوقيــع عليــه مــن قبلنــا،
وقــام الدكتــور معجــب بتالوتــه أمــام املشــاركني.
ورمبــا لــن أضيــف علــى مــا ذكــر حــول هــذه الســابقة اخلطــرة الــي حدثــت يف واحــة احلــب والشــعر
والنخيــل ..األحســاء ،ومــا كتــب عــن ذلــك يف وســائل اإلعــام املختلفــة خــال األســبوعني األخرييــن،
لكــن ال بــد مــن اإلشــارة إىل ثــاث نقــاط هامــة هــي:
هــذه احلشــود اهلائلــة جــدا الــي شــاركت يف تشــييع وع ـزاء الراحلــن مــن كل حــدب وصــوب،
وهــذه اجملاميــع الشــبابية الــي شــاركت يف التنظيــم ابلتعــاون مــع رجــال األمــن ..تعكــس مبــا ال يــدع
جمــاال للشــك أننــا بلــد مرتابــط ومتعــاون بشــكل حقيقــي ،ويــرز ذلــك يف مثــل هــذه الن ـوازل واحملــن
واألحــداث ،والفــن ..وقــاان هللا منهــا.
النقطة الثانية :يف الوقت الذي أعرب عن إعجايب وشكري وامتناين بصفيت مواطنا سعوداي من
األحســاء لرجــال األمــن الســعوديني علــى ســرعة القبــض علــى اإلرهابيــن يف وقــت قياســي جــدا فــاق
تصــور كل أحــد ،مبــا فيهــم اجملرمــون أنفســهم ..أمتــى منهــم أن يســارعوا يف تنفيــذ العقــوابت الصارمــة
عليهــم ،ليـُب ـَِّـرُدوا قلــوب آابء وأمهــات كل الشــهداء الذيــن ســقطوا يف هــذه اجلرميــة املروعــة ،وأالّ ينتظــروا
مــداوالت القضــاة وقوانينهــم فاحلكــم واضــح وال حاجــة إلثبــات جريرهتــم قضائيــا ،واإلسـراع بذلــك س
«يشــفي صــدور قــوم مؤمنــن» ،وسريســل رســالة واضحــة لإلرهابيــن الذيــن أرادوا زعزعــة األمــن وشــق
صــف الوحــدة الوطنيــة وحلمتهــا ،أن األمــن والوطــن واملواطــن خطــوط محـراء عصيــة عليهــم.
وابلتــايل أتيت النقطــة الثالثــة تســتمد كنههــا ممــا ســبقها ،وهــي أهنــم لــن يفكــروا إبذن هللا أن يكــرروا
جرميتهــم يف األحســاء وغريهــا مــن مــدن اململكــة ،لكــن يبقــى السـؤال قائمــا وقلقــا:
ماذا بعد ال ّدالْ َوة؟ ،إن أعداء السالم لن يقر هلم قرار ولن يهدأ هلم ابل؟.
أمتــى أن يكــون الــذي بعــد الدالــوة مــن قبــل رجــال أمننــا .اســتباق أمــي نوعــي حلمايــة وطننــا وأبنائنــا
يف كل املناطق من خطر التكفري واإلرهاب والتحريض والتجييش واالصطفاف ،واإلقصاء والتشــدد
والغلــو ،واملبالغــات ،وهــوس النــكاح ،والفكــر األســود .إخل
كما أمتىن أن تكون هناك مراجعات وتنقيح ومبادرات يف املناهج التعليمية واإلعالمية وغريها،
بقطــع دابــر جــذور كل مــا يعكــر صفــو وأمــان الوطــن واملواطــن اآلمــن يف بيتــه.
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قد يكون هذا الكالم عاما وإنشائيا ومكرورا لكنه ُملِ ّح ،وال مندوحة من تكراره.
كمــا أنــه ال بــد مــن اإلشــارة إىل خطــر بــث بعــض القن ـوات التلفزيونيــة التحريضيــة املشــحونة
ابلكراهيــة والفرقــة والتنابــز ،مــن القنـوات الــي تنفــث ابلشــحناء إذ جيــب أن يعــرف النــاس أهنــا قنـوات
كراهيــة ،ال قن ـوات حمبــة ،وهــي أحــد أســباب مــا يتأثــر بــه بعــض الشــباب والكهــول أيضــا فيقومــون
مبــا يقومــون بــه.
اللهم ارحم شهداءان ،واشف جرحاان ،واحم بالدان.

الدالوة ١١٥٧ ..ه
حممد احلاجي:
بعــد مذحبــة الدالــوة الــي راح ضحيّتهــا مثانيــة شــهداء يف إحــدى قــرى األحســاء ليلــة العاشــر مــن
احملــرم ,غــرق املشــهد الســعودي بتعابــر االســتنكار واالدانــة ,وتع ـ ّددت املطالِــب والق ـراءات .متــت
ردح مــن الزمــن لفهـ ِم مــا حــدث.
مقاربــة احلادثــة مــن عـ ّدة زوااي ,وهنــا حماولــة لتع ّقــب خطواهتــا قبــل ٍ
بعــد ســويعات قليلــة مــن وقــوع االعتــداء اآلمث يف الدالــوة ,أعلنــت الداخليــة إلقــاء القبــض علــى
خليــة إرهابيــة “هلــا عالقــة ابجلرميــة “ يف عـ ّدة مــدن -توالــت االعتقــاالت الح ًقــا لتصــل إىل أكثــر مــن
ـردا .ممــا نتــج عــن تلــك املواجهــات استشــهاد رجلَــي أمــن ومقتــل أحــد املطلوبــن.
عشـرين فـ ً
مل ميضي أكثر من يوم حىت توجه وزير الداخلية األمري حممد بن انيف إىل األحساء وابلتحديد
إىل موقــع االعتــداء يف حســينية املصطفــى ليجلــس مبعيــة أصحــاب العمائــم ,يف مشـ ٍ
ـهد رومانســي
ّ
حــامل هــو األضخــم مــن نوعــه .تبعتــه الح ًقــا زايرة أمــر املنطقــة الشــرقية إىل نفــس املــكان ومــع نفــس
املسـ ِ
ـهيدي الواجب صور الشــهداء الثمانية ,وقد
ـتضيفني .يف يوم التشــييع املهيب ,انفســت صور شـ َ
لُّفـُـت اجلثامــن ابلعلــم الســعودي يف مشـ ٍ
ـهد غــر مألــوف يف الســاحة احملليــة .هــذا كلــه حيــدث بينمــا
الشــعارات الوحدويــة واخلطــاابت الوطنيــة متــأ أرجــاء املــكان.
ـاوت
هــذه اجملـرايت ســامهت يف طبــع تلــك الصــورة األبويــة احلانيــة للنظــام والــدور البطــويل لــه ,وتسـ َ
الســلطة يف املخيلة الشــعبية مع املغدور هبم يف مذحبة الدالوة ,حىت بدا اجلميع يف مســتوى واحد من
ُ
التضحيــة .دعــوان نقــف خطــوة للــوراء لننظــر إىل الصــورة الكبــرة ,الصــورة املتجــردة مــن أي تفاصيــل
فوضوية.
الدرعيــة ١١٥٧ ,هــُ ,زِر َعــت البــذرة األوىل ملــا ســيُعرف الح ًقــا ابلدولــة الســعودية وذلــك عــر
الت ـزاوج الشــهري بــن الزعامــة الدينيــة بنســختها الســلفية متمثّل ـةً ابلشــيخ حممــد بــن عبدالوهــاب,
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الســلطة السياســية متمثل ـةً أبمــر الدرعيــة حينهــا حممــد بــن ســعود .تش ـ ّكل هــذا التحالــف ليكــون
و ُ
العمــود الفقــري لنظــام احلكــم يف اململكــة عــر دوالهتــا الثــاث .شــروط احللــف هــذه ,والــي تفضــي إىل
“اإلطبــاق علــى الشــرك واجلهــل” كمــا يف روايــة ابــن بشــر ,حـ ّددت معايــر دينيــة حمـ ّددة تنطلــق منهــا
الدولــة يف رؤيتهــا ويف حتديــد عالقتهــا مــع ابقــي املكـ ّـوانت الشــعبية .أي أن أســاس احلكــم واملواطنــة يف
هــذه البــاد اليافعــة انطلــق مــن معيــار اهلويــة الدينيــة (واملذهبيــة) يف املقــام األول .اســتمرت الش ـراكة
بــن الشــيخ واالمــام مــع انبعــاث الدولــة الســعودية الثالثــة وفرضــت هــذه الرؤيــة نفســها علــى أداء
كافــة أجهــزة الدولــة البريوقراطيــة بعــد تش ـ ّكلها مــن وزارة اخلارجيــة وحــى وزارة التعليــم .اليــوم ،هــذه
اآليدولوجيــة الــي انعقــدت قبــل ثالثــة قــرون مــا زالــت هــي الفيصــل ,مــع اختــاف درجــة فاعليتهــا
حســب الظــروف املوضوعيــة وبرامجاتيــة النظــام.
املنهجيــة السياســية الــي حتتكــم للمعيــار أعــاه ّأدت إىل خلـ ٍـل بنيـ َـوي أنتـ َـج ثنائيــة مذهبيــة سـواءً
ـي (حنــن) و (هــم)( .هــم) هنــا يدخــل
علــى الصعيــد السياســي أو االجتماعــيّ :أدت إىل تشــكيل قطـ َ
فيهــا كل َمــن مل يتبــع طريقــة ابــن عبدالوهــاب مثــل الشــيعة الذيــن ينتمــون لطغمــة “املشــركني” يف
األدبيــات الوهابيــة ,وهــم ليس ـوا أبفضــل حــال مــن أهــايل حرميــاء والزلفــي -ســاب ًقا -الــذي حارهبــم
الشــيخ لـ”تطهــر البــاد مــن الشــرك واالرتــداد” ,حســب رســائله .ومــا كانــت معاهــدة أهــل األحســاء
حريتهــم الدينيــة
لألمــر عبدالعزيــز بــن الرمحــن صيــف  ١٩١٣يف اســتعدادهم ملبايعتــه شـريطة أن يصــون ّ
توجــس شــيعة املنطقــة مــن اعتــداءات “تطهرييــة” قــد يرتكبهــا
ويوفّــر هلــم األمــان إال دليـ ًـا علــى ّ
متحمســو “إخـوان مــن طــاع هللا” وابقــي املؤمنــن مبنهجيــة الشــيخ .نعــم مت ّكــن امللــك عبدالعزيــز مــن
ّ
البقــاء علــى هــذا العهــد ,إال أ ّن اإليدولوجيــة نفســها مــا زالــت متماســكة.
تنامــت الدولــة الســعودية بكافــة أجهزهتــا ,ومحلــت معهــا إرثهــا القــدمي يف ثنائيــة الســنة والشــيعة.
تؤصــل تكفــر الشــيعة ويف خطــب
هــذا التمايــز أحيـ ً
فاقعــا كمــا يف مناهــج التعليــم الــي ّ
ـان يكــو ُن ً
ـان أخــرى يكــون
املســاجد ووســائل االعــام الــي تدعــو جهـ ًـارا هنـ ًـارا لســفك الدمــاء الشــيعية ,وأحيـ ً
احلساســة.
هــذا التمايــز مضمـ ً
ـورا خافتًــا كمــا يف اســتبعاد الكفــاءات الشــيعية مــن املناصــب اإلداريــة و ّ
هــذا علــى املســتوى الرمســي ,أمــا علــى املســتوى الشــعيب فــا أعتقــد أننــا حباجــة لتبيــان الفجــوة الواســعة
بــن الفريقــن ,ومــا زالــت هــذه الفجــوة يف اتســاع مطّــرد كمنتـ ٍـج جانــي للصـراع االقليمــي ,وكانــت آخــر
جتلّياهتــا -علــى مــا يبــدو -جرميــة الدالــوة.
نســتطيع رمبــا أن ن ـوازي جرميــة الدالــوة أبحــداث  .١١\٩فكمــا دخــل النظــام يف سلســلة
يتوجــب
مهمــة ومراجعــات شــاملة بعــد مــأزق ســبتمرب لــردم اهلـ ّـوة بــن ُمســلميه والعــاملّ ,
اصالحــات ّ
صارمــا يف النظــر لألســباب
عليــه اآلن القيــام ابملثــل لســد الفجــوة بــن املواطنــن أنفســهم .كان النظــام ً
اجلذريــة الــي ّأدت لـ”غــزوة نيويــورك” علــى مســتوى املناهــج واالعــام واملســاجد ,وســتكون مــن
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احلكمــة كذلــك غربلــة اخللفيــة الثقافيــة والسياســية الــي أنتجــت جرميــة الدالــوة .علينــا أن نقــوم مبكاشــفة
صادقــة التفــاق  ١١٥٧ه ـ لنعيــد صياغتــه وصياغــة ُمنتجاتــه وف ًقــا ملبــادئ املواطنــة احلديثــة الــي حتيّــد
اهلــوايت الدينيــة والعِرقيــة والقبليــة لنصــل إىل مســتوى اهلويــة الوطنيــة اجلامعــة ,ولنضــع هناي ـةً لثنائيــة
مهم ًشا
يلمح إىل مثل هذه الرؤية ولكنه ما زال ّ
ُمربِكة ال تتالءم والزمن احلاضر .نعم نظام ّ ١٩٩٢
يف الكثــر مــن بنــوده خاصــة فيمــا يتعلّــق ابملــادة الثانيــة عشــر الداعيــة لـ”تعزيــز الوحــدة الوطنيــة”.
احللــول املقرتحــة كقوانــن التحريــض والكراهيــة وإغــاق القنـوات ســتكون خطــوة لألمــام ولكنهــا
ســتبقى جمـّـرد مسـ ّكنات ألعـراض مـ ٍ
ـرض مزمــن ,وهــذا مــا يرجــوه أشــد املتفائلــن إن راعينــا الواقعيــة.

مغناطيس الدم
حممد اخلويلدي:
مــن الطبيعــي أن جيتــذب املغناطيــس معــادن اخــرى اصغــر منــه حجمـاً مثــل احلديــد ،أو ان يكــون
الــدم هــو املغناطيــس رمبــا يكــون طبيعــي ايضـاً لــدى بعــض احليـواانت البحريــة مثــل امســاك القــرش او
الربيــة مثــل الــذائب لوجــود القــدرة لديهــا علــى شــم رائحــة الــدم والتوجــه اىل مــكان وجــوده ،امــا ان
يكــون للبشــر نفــس اجلاذبيــة فهنــا جيــب التأمــل جيــداً!.
ففــي الــدم مــن القــوة املغناطيســية والعنفـوان مــا حيــر العقــول ،خاصــة إذا كان الــدم املســفوك علــى
هــذه األرض دم ســفك دون وجــه حــق ظلم ـاً وعــدواانً ،ويبقــى خالــداً ومتجــذراً يف النفــس والتاريــخ
اكثــر كلمــا كانــت طريقــة ســفك الــدم طريقــة قاســية ووحشــية ابإلضافــة اىل شــخصية اإلنســان املقتــول
ظلماً.
ورمبــا اكثــر دم مجــع العــامل حنــو قضيتــه هــو الــدم احلســيين الشـريف الــذي ســال يف أرض كربــاء
عــام  61ه ـ  ،فالــدم فيــه مــن اجلــذب والصالبــة مــا يكفــي ألن يغــر حركــة اجملتمــع والتاريــخ ويبــدل
مواقــف ويلــن قلــوب قــوم ويقســي قلــوب قــوم آخريــن ،رمبــا وهــج الــدم يفــوق بعنفوانــه جــروت الظلــم
والطغيــان واالحقــاد ،وكلمــا ســال الــدم جــذب املتعاطفــن مــن كل مــكان ،فلــو ان احلســن عليــه
الســام مــات يف حادثــة او حــى قتــل مســموماً لــكان ذكــره مثــل ذكــر ابقــي األئمــة ســام هللا عليهــم
ومل حيظــى بتميــز يف ذكــرى شــهادته املؤملــة ،ومل يكــن معروفـاً لباقــي األمــم والشــعوب لدرجــة ان يؤلــف
الكثــر مــن الكتــاب املســيحيني بعــض الكتــب الــي تتحــدث عــن كربــاء كمــا فعــل ”بولــس ســامه“،
فلقــد خطــت دمــاء احلســن عليــه الســام الزكيــة احــداث التاريــخ وســامهت يف انعطافــات اترخييــة
كبــرة اســقطت حكومــات الظلــم والقهــر ،فكلمــا اوغــل الظــامل يف البطــش كلمــا ترســخت قيــم املظلــوم
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وافــكاره وحتققــت اهدافــه ،وهــو مــا ابقــى النهضــة احلســينية وابقــى الديــن خالــداً شــاخماً عزيـزاً قــوايً.
عندمــا وقعــت جرميــة الدالــوة يف األحســاء علــى يــد عصابــة مل تتــورع عــن اراقــة الــدم احل ـرام يف
الشــهر احل ـرام ،ففعلــت جرميتهــا دون خــوف مــن هللا او رادع مــن القانــون ،توجهنــا يــوم التشــييع اىل
تلــك املنطقــة الــي مل يســمع احــد منــا عنهــا شــيء قبــل ذلــك احلــدث ،ومل تكــن معروفــة رمبــا حــى
علــى اخلريطــة ،خاصــة عندمــا شــاهدت ابنــاء املنطقــة بقضهــم وقضيضهــم يتوجهــون بقلــوب منكســرة
ملواســاة عوائــل الشــهداء ،بســبب ان اولئــك قتلـوا يف حادثــة ارهابيــة بشــعة ،ولــو مــات اولئــك الشــباب
يف حــادث اايً يكــن نوعــه ابلتأكيــد مل حيضــر حــى ربــع املتواجديــن يف مواكــب التشــييع الــي فاقــت
املائتــن الــف مــن كل بلــد ومــن كل حــدب وصــوب يلبــون صرخــة الــدم املظلــوم ،وهــذا ابلتأكيــد يعتــر
عالمــة هامــة يف وعــي األمــة وتعاطفهــا مــع القضــااي االنســانية.
واملتطرفــن واجملرمــن عندمــا يســفكون الدمــاء كأهنــم ال يعلمــون ان القتــل يزيــد املقتــول حيــاة
ويرســخ قيمــه وافــكاره ورؤيتــه يف قلــوب وأرواح النــاس وخيلــده يف ضمائرهــم ،ويعطيــه حيــاة مضاعفــة
عندهــم ،فالــدم هــو الــذي اجتــذب عش ـرات اآلالف اىل تشــييع ثلــة مــن الشــباب ،هــؤالء الشــباب
ذهب ـوا وبقــي دمهــم يســيل علــى هــذه االرض يطالــب اجلميــع ابلتوحــد حنــو مكافحــة االرهــاب
واالفــكار املتطرفــة الــي هتــدم االوطــان ولنــا يف غــران عــرة عظيمــة!.

كلنا األحساء
حممد الرشودي:
صــادف العاشــر مــن حمــرم حــدث إرهــايب أودى حبيــاة جمموعــة مــن شــباب األحســاء أثنــاء أتديتهــم
شــعائرهم وطقوســهم الدينيــة ..األمــر أحــدث ضجــة واســعة يف أوســاط اجملتمــع الســعودي ،حيــث إننــا
كشــعب نقــف ضــد هــذا اإلجـرام وال ندعــه ميــر مــرور الكـرام ألننــا نعيــش يف وطــن آمــن مل يعتَــد علــى
مثــل تلــك األفعــال.
اســتهجان كثــر مــن أفـراد جمتمعنــا سـواء علــى الصعيــد الشــعيب أو علــى الصعيــد الرمســي أو مــن
قِبــل الشــخصيات العامــة كالعلمــاء والدعــاة ..يــدل علــى ترســخ قناعــة أبن أمــن الوطــن خــط أمحــر أايً
كان مرتكب اجلرمية وأايً كان املســتهدف ،وروح التعايش واالســتقرار صفة أزلية يف نفوس أبناء هذا
الوطــن وال يقبلــون اجلــدال حــول مــدى ارتضائهــا مــن عدمــه.
تعيــش بعــض البلــدان األخــرى سـواء داخــل النطــاق العــريب أو اإلســامي بــروح الطائفيــة والتناحــر
بــن املذاهــب ،ممــا أودى حبيــاة كثــر مــن األب ـرايء ..وتلــك الــروح ال تعــي ابلضــرورة أن تنتقــل إىل
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وطننــا ،وأن نتعايــش كأفـراد مرتبطــن بشــعوب أخــرى مــى تصاحلــت أنفســهم ومــى تشــاحنت ،حنــن
منلــك اخلصوصيــة يف فكــرة التعايــش والتالحــم منــذ األزل ..فهنــا جــارك الســي وذلــك اجلــار الشــيعي
لــه حــق املواطنــة وحــق اجل ـوار ،متســاوين يف حقوقهــم وحــق ممارســة عبادهتــم ،ومل نعهــد أن تباغضنــا
الختــاف عقائــدان ..فنحــن جنتمــع حتــت قبــة وطــن واحــد ونؤمــن أبننــا نتقاســم خرياتــه وندافــع عــن
ثـراه الطاهــر حتــت رايتــه.
البــد مــن وقفــة أتمــل حيــال مســألة الطائفيــة يف بلــد آمــن كالســعودية قبــل أن تتفاقــم وتــزداد
محاقــات بعــض املتنطعــن واملتزمتــن ،وذلــك أبن تكــون هنــاك شراســة وض ـراوة شــعبية ورمسيــة ضــد
مــروج الطائفيــة ومتبنيهــا وضــد أي شــخص حيــاول إاثرهتــا ..فجرميــة األحســاء ابلتأكيــد مل تكــن وليــدة
اللحظــة ،بــل كانــت فع ـاً ســبقه كثــر مــن التحريضــات والتغريــر للقيــام بــه ضــد أانس عُــزل.
حنــن يف ال ـرايض نتــأمل مــن اإلرهــاب س ـواء يف األحســاء أو اجلــوف أو احلجــاز أو اجلنــوب..
الوطــن احلقيقــي الــذي يتأمــل أبنــاؤه مســتقبالً مشــرقاً ال يُبــى علــى أســاس التفريــق املذهــي والتناحــر
الطائفــي ،بــل تكــون أهــم مبادئــه الســامية أن التعايــش حــق مكفــول لــكل مواطــن يعيــش حتــت ظــال
هــذه األرض املباركــة.

هل تفتح حادثة األحساء باب النزاع الطائفي يف اململكة؟
حممد الشيوخ:
علــى خلفيــة حادثــة االحســاء الشــنيعة ،الــي وقعــت مســاء االثنــن « 3نوفمــر 2014م» ،وراح
ضحيتهــا  8شــهداء معظمهــم مــن أطفــال ،و12جرحيــا مــن بينهــم إحــدى الفتيــات ال يتجــاوز عمرهــا
17عامــا ،وصــف رئيــس هيئــة كبــار العلمــاء املفــي العــام للســعودية الشــيخ عبــد العزيــز بــن عبــد هللا
آل الشــيخ اجلرميــة النكـراء ب ”العــدوان الغاشــم“ ،مشـرا إىل انــه كان يســتهدف ”فتــح ابب النـزاع
الطائفــي يف البــاد ليقتــل بعضنــا بعضـاً“.
جــاء تصريــح مفــي اململكــة يف ســياق محلــة واســعة مــن ردود األفعــال الشــعبية الوطنيــة ،املســتنكرة
لذلــك العمــل اإلجرامــي الــدينء .ردود األفعــال الشــعبية تلــك ،وقبــل إعــان اجلهــات األمنيــة عــن
هويــة اجلنــاة الذيــن يقفــون خلــف احلادثــة ،وبيــان األســباب الــي دفعتهــم للقيــام هبــذا الفعــل اإلجرامــي
اجلبــان ،وضعــت النقــاط علــى احلــروف ،حمــددة بذلــك اجلهــة الظالميــة اجملرمــة ،الــي قامــت بذلــك
الفعــل الشــنيع ،مشــرة إىل معظــم اســباب ومســببات هــذا الفعــل اهلمجــي اجلبــان ،الــذي ميكــن ان
يتكــرر يف أي حلظــة ،إذا مل تتــم معاجلــة مســبباته مــن جذورهــا ،كمــا اقرتحــت أيضــا اإلجـراءات الرمسيــة
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واخلطـوات الشــعبية ،الــي ينبغــي اختاذهــا علــى الصعيديــن الرمســي والشــعيب ،كــي ال تتكــرر احلادثــة يف
ذات املــكان أو أماكــن أخــرى ،فتدخــل البــاد يف نفــق مظلــم ال تعــرف مــى وكيــف يتــم اخلــروج منــه،
أســوة ابلبلــدان اجملــاورة للملكــة ،الغارقــة يف وحــل الصراعــات الطائفيــة واملذهبيــة والسياســية الداميــة
والزالــت ،نتيجــة أحــداث طائفيــة مشــاهبة ،دون ان تبصــر طريــق اخلــروج مــن تلــك األزمــات بعــد.
لــذا ،مــن غــر املناســب هنــا تك ـرار اســباب ومســببات احلــدث أو اإلشــارة إىل اجلهــة املنفــذة
وطبيعــة تفكريهــا وميوالهتــا واســتهدافاهتا ،كمــا لــن أشــر إىل مــا ينبغــي فعلــه ومــا ال ينبغــي فعلــه كــي ال
تتكــرر احلادثــة األثيمــة ،ألهنــا ابتــت معروفــة ،وهــي حباجــة فقــط إىل ترمجــة علــى األرض ،مــن خــال
اختــاذ قـرارات سياســية رمسيــة شــجاعة ليــس إال .وإمنــا حنــن بصــدد التعليــق علــى بعــض القضــااي املرتبطــة
ابحلادثــة ،ومبــا صــرح بــه املفــي حتديــدا بشــأن ”إمكانيــة فتــح ابب النـزاع الطائفــي يف البــاد“ ،علــى
حــد تعبــره ،األمــر الــذي مبوجبــه ســتنزلق األمــور إىل مــا حيمــد عقبــاه .وهنــا ميكــن التعليــق مبــا يلــي:
أوال :مــن خــال الشــهادات املرويــة عــن احلادثــة مــن شــهود العيــان ،يتضــح أن احلادثــة ليســت
عفويــة ،وإمنــا هــي أمــر خمطــط ومدبــر لــه مســبقا وإبحــكام أيضــا ،كمــا ان اهلــدف األساســي مــن
العمليــة هــو القيــام مبجــزرة كبــرة تكــون ضحاايهــا النســاء ابلدرجــة األســاس ،ولكــن نظ ـرا لوجــود
مفاجئــات غــر مأخــوذة يف احلســبان ،مــن قبيــل :ان بوابــة احلســينية اخلاصــة ابلنســاء أغلقــت إبحــكام
مــن قبلهــم بعــد مشــاهدة اجلنــاة عــر الكام ـرات ،األمــر الــذي أثــر علــى ســر العمليــة ،ممــا جعــل
اجلنــاة يطلقــون النــار بكثافــة علــى وجــه الســرعة وبشــكل عشـوائي ،علــى اخلارجــن مــن القســم الثــاين
للحســينية ،أي اجلهــة املخصصــة للرجــال ،وحــدث مــا حــدث .لــو أن العمليــة املخطــط هلــا ،جنحــت
وحصــدت ابلفعــل أرواح عشـرات أو مئــات النســاء لــكان وقــع احلــدث وصــداه أكــر ،كمــا ان ردود
الفعــل قطعــا ســتكون خمتلفــة ،ملــا متثلــه املـرأة مــن مكانــة وحساســية يف اجملتمــع ،مــع أن مــا جــرى ليــس
أم ـرا يس ـرا ،بــل هــو فعــل مــروع وفظيــع للغايــة .ومبــا أن اجلرميــة الســالفة هــي نتــاج فعــل خمطــط لــه،
وليــس فعــا عش ـوائيا ،فــإن احتماليــة وقــوع ح ـوادث مماثلــة ،أمــر غــر مســتبعد ،ممــا يســتوجب أخــذ
كامــل االحتياطــات األمنيــة علــى الصعيديــن الرمســي والشــعيب.
اثنيــا :الرتمجــة املبســطة لتصريــح املفــي مــؤداه :ان العــدوان الغاشــم الــذي قــام بــه املتطرفــون
الطائفيــون ،حبــق املواطنــن املســلمني الشــيعية ،وهــم ميارســون طقوســهم العباديــة يف موقــع ديــي يــوم
العاشــر مــن احملــرم احل ـرام ،هــو كفيــل أبن يكــون مبثابــة الش ـرارة الــي تفتــح ابب جهنــم علــى اجلميــع
«احـراب طائفــي» ،وابلتــايل ســنغرق مجيعــا يف مســتنقع لــن نتمكــن اخلــروج منــه ،أي ”يقتــل بعضنــا
بعضــا“ ،حبســب تعبــره .ومبــا أن مــن قــام هبــذا الفعــل هــم أانس طائفيــون ،جيــدر بنــا التوقــف قليــا
عنــد هــذا املفهــوم وكيفيــة نشــأته يف بيئتنــا احملليــة ،لنتمكــن مــن معاجلتــه الحقــا.
فالطائفــي حبســب التعريــف العلمــي ،هــو ذلــك الشــخص الــذي يتبــع بشــكل متعنــت طائفــة
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معينــة ،ويرفــض الطوائــف األخــرى ويغبنهــا حقوقهــا ،ومــن مث يســعى ألن يُكســب لطائفتــه تلــك
احلقــوق الــي لغريهــا ،تعاليــا علــى بقيــة الطوائــف ،أو جتاهــا هلــا وتعصبــا ضدهــا .وهــذا يعــي أوال ان
جمــرد االنتمــاء أي شــخص إىل طائفــة ،أو فرقــة ،أو مذهــب ،ال جتعــل منــه إنســاان طائفيــا ،كمــا يتوهــم
البعــض .واثنيــا حنــن معنيــون مجيعــا ابلوقــوف علــى تلكــم األســباب الثقافيــة والدينيــة والسياســية ،الــي
عــززت لــدى شــرحية ليســت قليلــة مــن أبنــاء وطننــا ،الشــعور الطائفــي املتعــايل واملعــادي لآلخريــن،
لنتمكــن مــن معاجلــة األســباب بشــمولية ومــن جذروهــا أيضــا ،كــي ال تتكــرر مثــل حادثــة االحســاء
ويفتــح البــاب الــذي خنشــاه مجيعــا.
اثلثا :إن الصراع الطائفي غري املستبعد اندالعه يف السعودية ليس وشيكا أو حتميا ،لكنه بكل
أتكيــد ،ليــس مســتحيال أو مســتبعدا ،كمــا ان اندالعــه يســتوجب وجــود خنــب ومرجعيــات طائفيــة
تتبــى ،كلهــا أو بعضهــا ،إس ـراتيجية الص ـراع الطائفــي ،وهــي إس ـراتيجية قوامهــا التعبئــة اجلماهرييــة
والتعبئــة املضــادة ،وجرائــم ذات بعــد طائفــي ،لتنجــر البــاد الحقــا يف نـزاع طائفــي مقيــت .بيــد أن هــذا
النــوع مــن النـزاع يف اململكــة ،حبســب العديــد مــن املعطيــات احملليــة ،الزال بعيــد املنــال .لكــن ،ذلــك
ال مينــع مــن أن يقــوم بعــض الطائفيــن بعمليــات مشــاهبة حلادثــة االحســاء ،وتكــون هــذه العمليــات
اإلجراميــة مبثابــة الفتيــل الــذي أيخــذ البــاد كلهــا حنــو اجملهــول .وهــذا مــا حــذر منــه املفــي بشــكل
واضح وصريح ،وهو حتذير يف حمله ويتفق معه اجلميع .ان هذا السيناريو ممكن ان حيدث ،وهنالك
ختــوف جــدي مــن قبــل العديــد مــن املراقبــن مــن دخــول اململكــة يف نزاعــات طائفيــة ،خصوصــا بعــد
عــودة املتطرفــن الســعوديني مــن العـراق وســوراي ،الذيــن ال يتورعــون عــن ســفك الدمــاء الربيئــة ،أســوة
مبــا قــام بــه زعيــم اخلليــة املنفــذة هلجــوم االحســاء ،القــادم مــن تلــك البلــدان حبســب بيــاانت الداخليــة.
رابعــا :مــع إننــا ال نرغــب مجيعــا وصــول بلــدان إىل تلــك املرحلــة اخلطــرة واملدمــرة ،إال ان الرغبــات
واألمنيــات وحدهــا غــر كافيــة لتجنــب املخاطــر .واحلقيقيــة الــي ينبغــي ان تقــال هنــا بوضــح هــي:
ان كل مقومــات وموجبــات الصـراع الطائفــي حمليــا وإقليميــا قائمــة ،وبعــد احلادثــة اآلمثــة أصبحنــا يف
املرحلــة اخلطــرة .فاألج ـواء والظــروف الــي تشــهدها املنطقــة والبلــدان اجملــاورة حتضــر للفوضــى ،وهلــذا
النــوع مــن الص ـراع حتديــدا ،والبيئــة الســعودية احملليــة ،بشــكل خــاص ،لديهــا القابليــة أكثــر مــن أي
بيئــة أخــرى ألن تنســاق إىل خمتلــف أشــكال الصراعــات ،ال ســيما ان ذهنيــة ش ـرائح ليســت قليلــة
مــن الشــبان الســعوديني ،خصوصــا العائديــن مــن بــؤر الص ـراع ،مشــحونة ابلعاطفــة الدينيــة املغلوطــة
والقائمــة علــى النبــذ واإلقصــاء والكراهيــة والقتــل األهــوج ،بســبب التحريــض الطائفــي البغيــض.
وابلتــايل فــإن هــذه الظــروف ،متثــل عوامــل مشــجعة ومســاعدة للقيــام ابملزيــد مــن العمليــات
اإلجراميــة ذات الطابــع الطائفــي ،والــي قــد جتعــل األبـواب مشــرعة علــى مصراعيهــا للنزاعــات الدمويــة
يف البــاد .فتكفــر وتبديــع املواطنــن الشــيعة مثــا ،مــن خــال اخلطــب والصحــف واملناهــج الدراســية،
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والنظــر إليهــم بوصفهــم قتلــة ومتآمريــن علــى دوهلــم وإخواهنــم الســنة يف أوطاهنــم ،يســتوجب التعامــل
معهــم ،حبســب العقليــة الطائفيــة ،بطريقــة مشــاهبة ملــا مت يف االحســاء ،دون مراعــاة أي اعتبــارات
إنســانية ووطنيــة ،وهنــا مكــن اخلطــر.
ومــا ينبغــي إدراكــه هنــا أيضــا ،ان التحريــض الطائفــي يف عاملنــا العــريب ،س ـواء املشــرعن أو
املســكوت عنــه ضــد املواطنــن الشــيعة أو س ـواهم مــن املذاهــب والطوائــف األخــرى ،يســيل لعــاب
الطائفيني املتعطشــن للدم ،وينســجم مع اعتقاداهتم اخلاطئة ،ويشــكل غطاءا ومســوغا للقتل والذبح
والتهجــر ،وهــو الــذي يــؤدي إىل فتــح أب ـواب الن ـزاع الطائفــي يف كل البلــدان بــا اســتثناء .كمــا ان
قناعــة واحــدة مــن بــن عشـرات القناعــات اخلطــرة والراســخة يف الذهنيــة املتشــددة مــن قبيــل :ان مــن
يصنفــون ابلعلمانيــن أو اللرباليــن أو الشــيعة أو الصوفيــة وغريهــم ،هــم كفــار ومبتدعــة ،وأولويــة قتلهــم
أرجــح مــن قتــل الكفــار ،هــي كفيلــة وحدهــا أبن تفتــح أبـواب جهنــم يف تلــك البلــدان ،وجتعــل األمــن
واالســتقرار االجتماعيــن علــى كــف عفريــت .كيــف ال ،واحلــال أكثــر مــن ذلــك بكثــر.
ان القناعات الظالمية ،اليت حتتاج إىل قناعات مضادة لتفتيتها ،ابتت اليوم تعاضدها عشرات
فتــاوى القتــل وخطــب الكراهيــة ومناهــج التكفــر والتبديــع ،هــذا عــدا عــن ســيل جــارف مــن الكتــب
والبيــاانت واملؤمتـرات التحريضيــة وقنـوات التجييــش الطائفــي كوصــال وأخواهتــا.
مجــاع القــول ،مــا هــو قائــم يف الســعودية مــن بغــض وكراهيــة وحتريــض وتكفــر وختويــن للمختلــف
مذهبيــا ،هلــو مؤشــر خطــر ويعــد مبثابــة ابرود جاهــز لالشــتعال يف كل إقليــم مــن أقاليــم اململكــة ويف
أي حلظــة أيضــا .وضمــن هــذا الوضــع القــامت واملخيــف ،خصوصــا بعــد الــذي حــدث ،فــإن اجملتمــع
الســعودي بنخبــه السياســية والفكريــة والدينيــة وبطوائفــه ومذاهبــه ومدارســه املتنوعــة أمــام خياريــن ال
اثلــث معهمــا :أمــا أن يســعون بــكل جهــد ومبختلــف الســبل النتـزاع فتائــل الصراعــات احملتملــة ،ويف
مقدمهــا التنــازع الطائفــي ،أو ننتظــر مجيعــا التحريضيــن والتكفرييــن الطائفيــن القتلــة ،ليأخــذوا الوطــن
وطوائفــه إىل اجملهــول.

الدالوة  ..يف وجه الفتنة
حممد الطميحي:
مــا بــن األحســاء وعنيــزة وحائــل تنقــل األمــر حممــد بــن انيــف حامــا معــه تعــازي القيــادة يف
شــهداء الوطــن الذيــن راح ـوا ضحيــة اإلرهــاب أو استشــهدوا وهــم حياربــون املتورطــن فيــه.
كانــت بدايــة األحــداث مــن قريــة الدالــوة الــي شــهدت االعتــداء اآلمث الــذي اســتهدف مواطنــن
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آمنــن يف قريتهــم الوادعــة مبحافظــة األحســاء يف جرميــة قتـ ٍـل عشـوائية هدفهــا األبــرز زرع الفتنــة بيننــا،
فمــا زادان ذلــك إال متاســكا وقــوة.
ويف دليــل علــى قناعتهــم الكاملــة ابجلهــود الــي تبذهلــا الدولــة يف مالحقــة املتورطــن يف االعتــداء
الدامــي علــى قريتهــم اســتقبل أهــايل الدالــوة مســو وزيــر الداخليــة حبفــاوة خاصــة ألن هــذه الـزايرة أتيت
بعد ســاعات على اعتقال أكثر من عشـرين عنصرا ومقتل اثنني من الفئة الضالة يف عمليات نوعية
استشــهد خالهلــا اثنــان مــن رجــال األمــن مــا جعــل أهــايل القريــة يبادلــون مســو األمــر العـزاء.
ويف عنيــزة احتضــن األمــر حممــد بــن انيــف أبنــاء الشــهيد النقيــب حممــد العنــزي ،وكــم كان املوقــف
مؤث ـرا عندمــا بــدأ ميســح بيديــه دمــع الطفــل ســلطان ويقبــل يــده مواســياً لــه وهــو يــردد لعائلتــه أبن
أبنــاء الشــهيد العنــزي هــم أبنــاء عبــدهللا بــن عبدالعزيــز اآلن ،يف إشــارة إىل مقــدار الرعايــة الــي يوليهــا
خــادم احلرمــن الشـريفني لعائــات مــن ضحـوا بدمائهــم يف ســبيل هــذا الوطــن فكيــف مبــن ضحــا بدمــه
مرتــن؟
وملــن ال يعلــم فقــد أصيــب الفقيــد حممــد قبــل تســع ســنوات وابلتحديــد يف صفــر عــام  1426ه ـ
يف مواجهــة ســابقة مــع الفئــة الضالــة يف حمافظــة الــرس وحظــي حينهــا بـزايرة يف املستشــفى مــن األمــر
انيــف بــن عبدالعزيــز  -رمحــه هللا.
ّأمــا يف حائــل فــكان املشــهد أكثــر أتثـراً مــع الطفلــة الرضيعــة «نــورة» ابنــة الشــهيد العريــف تركــي
الرشــيد ،إذ كان األمــر حممــد يالطفهــا أببــوة حانيــة مــدركاً أبهنــا ال تعــرف مــا يــدور حوهلــا وال الســبب
الــذي دفــع ابلعشـرات مــن النــاس إىل التوافــد إىل منزهلــا دون أن يكــون بينهــم وجــه والدهــا الغائــب.
كــم نــورة تربــت دون والدهــا ،وكــم ســلطان ســأل أايدي الغــدر أبي حــق قتلــت أابه ،وكــم مدينــة
ســعودية ل ّفهــا احلــزن ج ـراء هــذا الفكــر املتطــرف؟
والس ـؤال األهــم إىل مــى سنســمح ملــن حياولــون زرع الفتنــة بيننــا ابعتــاء مناب ـران والظهــور علــى
شاشــاتنا لبــث مسومهــم يف هــذا اجلســد الــذي نتســاوى فيــه مهمــا كانــت اختالفاتنــا؟

السعوديون ص َّوتوا ضد الطائفية
حممد العثيم:
كتبنــا هنــا عــن الشــباب واإلرهــاب؛ حينمــا ألقــى خــادم احلرمــن الش ـريفني امللــك عبــدهللا بــن
عبدالعزيــز خطــااب يف جملســه الكــرمي ،حتــدث ألهــل العلــم احلاضريــن عنــده يف ذلــك اليــوم ،متهمــا بعــض
العلمــاء ابلكســل ،ألهنــم مل يفعل ـوا كل مــا جيــب مــن نصــح الشــباب بعــدم االخن ـراط يف اإلرهــاب،
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والســفر إىل املناطــق الســاخنة ،واالخنـراط يف «داعــش» ،و«القاعــدة» وغريمهــا ،وهــي ظاهــرة معاصــرة
ال ختــص الســعودية وحدهــا ،بــل تعــاين الظاهــرة أورواب ،وأمريــكا ،فاإلرهــاب وابء العصــر.
هــذه املــرة ،وبعــد حادثــة األحســاء املؤســفة الــي مــات فيهــا رجــال وأطفــال مســاملون يف حســينية
للتذكر والعزاء لســرة ســبط الرســول احلســن بن علي ،فوجدهم اإلرهاب هدفا ســهال ليضرب جبنب،
ويفــر ،وبعدهــا بســويعات تطيــح قـوات األمــن ابخلليــة اإلرهابيــة بعــد أن يقتــل اجملرمــون اثنــن مــن رجــال
األمــن ،فيعــم احلــزن اململكــة وتشــجب العمــل املشــن هيئــة كبــار العلمــاء ،وهــي أعلــى ســلطة دينيــة يف
اململكــة ،مث يشــجبه كل املواطنــن الســعوديني مــن املذاهــب كافــة.
الــذي حــدث يف اململكــة األســبوع املاضــي هــو تواصــل ذكــرى الع ـزاء بســيد شــباب أهــل اجلنــة
احلســن بــن علــي ،ليعــم الوطــن بشــهداء ســقطوا بيــد جمرمــة ،بعضهــم مواطنــون وبعضهــم رجــال أمــن،
ولتوقــف قنـوات نعقــت ابلطائفيــة وتفريــق اجملتمــع؛ ليكتشــف اجلميــع أهنــم ســنة ،وشــيعة ضــد االعتــداء
علــى أي مواطــن أو رجــل أمــن ،وليطــب اجلميــع ابلوقــوف صفــا واحــدا يف وجــه اإلجـرام اإلرهــايب ،مث
يتحــدث الكتّــاب واملغــردون يف التواصــل االجتماعــي بصــوت واحــد برفــض اإلرهــاب وأهلــه.
احلادثــة أثبتــت اللحمــة الوطنيــة وكانــت تصويتــا علــى رفــض كل مــا خيــل أبمــن الوطــن ،وكانــت
صــوات ضــد الطائفيــة والعنصريــة والتعصــب القبلــي والرايضــي وكل مــا يؤثــر يف الوحــدة وانســجام
اجملتمــع ،وفعــا ثبــت هــذا مــن الصغــار والكبــار ،مــا أفســد خطــط مــن أرادوا اإلخــال ابألمــن وتعكــر
الصفــو العــام أبغراضهــم اخلبيثــة؛ فأحبــط هللا مــا خطط ـوا لــه بلحمــة الوطــن ووالء شــعبه لقادهتــم.
مــا بقــي هــو أن تســتغل احلادثــة يف تعزيــز اهلويــة الوطنيــة بعمــل م ـواز يســتثمر هــذا التصويــت
اجلماعــي ملصلحــة الوطــن حبلــول عمليــة تربــط منافــع املواطــن بوطنيتــه وتؤكدهــا ،وأقــول حلــوال عمليــة
حــى ال تتحــول إىل حــادث إعالمــي ال أييت للمواطــن بشــيء؛ فاملواطــن الــذي صــوت ألمــن الوطــن
وأثبــت الــوالء بصــدق يســتحق أن يربــط هــذا بتأكيــد اهلويــة ابلنفــع الشــخصي زايدة علــى نفعهــا
املعنــوي.

ال تزايدوا عىل اإلرهاب
حممد العصيمي:
بعــد جرميــة الدالــوة املؤســفة ،قلــت يف برانمــج «اجتاهــات» علــى تلفزيــون رواتان إنــي دائــم الفخــر
بســعودييت ،لكنــي اآلن أكثــر فخ ـرا لســببني .الســبب األول هــو هــذه «اللمــة» الوطنيــة الرائعــة الــي
مجعتنــا علــى أرض التفاعــل والع ـزاء لــذوي الشــهداء واملصابــن يف هــذه اجلرميــة .والســبب الثــاين هــو
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يقظــة جهــاز األمــن يف اململكــة الــذي اســتطاع أن ميســك طــرف خيــط هــذا اإلرهــاب األســود بعــد
ســاعات مــن ارتــكاب اجلرميــة .لكــن مــا هــو ليــس بفخــر يل وال لغــري ،بــل هــو مــن املخ ـزايت ،مــا
يرتكبــه البعــض اآلن علــى وســائل التواصــل االجتماعــي مــن مزايــدات علــى اإلرهــاب واإلرهابيــن بــن
األطيــاف املتناحــرة ذاهتــا .تلــك األطيــاف الــي ال شــغل وال هــم هلــا ســوى صناعــة البغضــاء والتشــاحن
والتنابــز.
هــؤالء الذيــن مل تعجبهــم صــورة اللحمــة الوطنيــة ومشــاهد دفــن الفتنــة يف مهدهــا يف األحســاء،
ينشــطون اآلن ،وبســرعة وســخونة واضحــة ،ليعيــدوا مســألة الطائفيــة إىل املربــع األول ،حيــث جتلــب
جمــددا كل مثـرات هــذه الفتنــة وتوظــف ،مــع ســبق اإلصـرار والرتصــد ،لكــي ال تقتلــع أســافني الفتنــة
الــي أرادوهــا وأراد هللا بفضلــه وعنايتــه غريهــا.
ســاءهتم ،بطبيعــة احلــال ،هــذه املواقــف الوطنيــة الناصعــة الــي أرســلتها كل مناطــق اململكــة إىل
أهــل الواحــة اهلادئــة والعاقلــة .وال بــد أهنــم أصيبـوا يف أكثــر مــن مقتــل حــن رأوا حشــود الوفــود الرمسيــة
والشــعبية املعزيــة واملتأملــة ملــا حــدث؛ ألن هــذا يعــي احرتاقــا بينــا لورقــة «الطائفيــة» الــي لعب ـوا هبــا
لســنوات وأوغلـوا يف صــب الزيــت علــى انرهــا .وهــم ،عندمــا يلعقــون اآلن جـراح هزميتهــم أمــام ثبــات
العقــل الوطــي الســعودي الــذي رد كيدهــم إىل حنورهــم ،ســيعملون كل مــا بوســعهم ليفجــروا مزيــدا
مــن طــرق االلتقــاء واملــودة بــن أطيــاف اجملتمــع حــى يصلـوا إىل مــا يتمنونــه مــن فرقتــه وتناحــره واقتتــال
أبنائــه.
ولذلــك مــن املهــم جــدا وعلــى الفــور أن تبــى مصــدات وطنيــة حقيقيــة تتكســر عليهــا تربصــات
وخمططــات اإلرهابيــن الذيــن لــن يتوقفـوا عــن نواايهــم اخلبيثــة يف زعزعــة أمننــا واســتقراران وتفتيــت حلمــة
جمتمعنــا الــي أثبتــت صالبتهــا علــى أرض األحســاء .وبــذات املصــدات نبــي واقعــا جديــدا ،فك ـراي
وثقافيــا ،يكــون هــو أوال املصــد األكــر واألكثــر رســوخا يف اجملتمــع لنصنــع احليــاة بعــد أن طــال بنــا أمــد
بنــاء مــا يهــدد هــذه احليــاة .وغــدا إبذن هللا نتحــدث بشــيء مــن التفصيــل عــن هــذا الواقــع اجلديــد
الــذي نطلبــه وحنتاجــه إبحلــاح قبــل فـوات األوان.

لسنا وحدنا من يهمه استقرار هذا البلد!
حممد الكثريي:
قلــت ذات مــرة يف هــذه اجلريــدة ،إن هــذا الوطــن مل أيت رخيصـاً هكــذا ،ومل خنــرج فجــأة حنــن أو
آابؤان لنجــده بطرقــه وشـوارعه ومدارســه ومنشــآته ومؤسســاته ،كمــا هــو شــأن الكثــر مــن بــاد الدنيــا.
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مــا زال الكثــر مــن األحيــاء يتذكــر بدايــة نشــأة هــذا البلــد وأتسيســه ،بــل وجتميعــه بقبائلــه ومناطقــه
ومدنــه وقـراه حتــت مظلــة واحــدة ،ومــا زالــت األغلبيــة تســرجع بــداايت التنميــة ،واحلالــة الــي كانــت
عليهــا البــاد قبــل أربعــن أو مخســن عامــا ،الــي هــي ال شــيء يف عمــر الــدول والشــعوب .ال نبالــغ اذا
قلنــا إن توحيــد هــذه البــاد يعــد واحــدا مــن أكــر إجنــازات العصــر احلديــث ،اذ هــو االســاس يف كل مــا
تبعــه ويتبعــه مــن تطويــر وحتديــث ،ولــوال ذلــك األســاس ،ملــا وصــل املتابــع مــا وصــل اليــه.
هــذه مقدمــة البــد مــن أتكيدهــا واســرجاعها ،ووطنــا ميــر مبرحلــة خطــرة نتيجــة مــا حــدث يف
أحــد األجـزاء الغاليــة واملكــوانت الرئيســة هلــذا البلــد ،وهــي منطقــة االحســاء الــي عرفــت وعــرف أهلهــا
ابلطيبــة والتســامح والبســاطة واالنفتــاح .مــن حقنــا أن خنتلــف مــع بعضنــا البعــض يف البيــت الواحــد،
أو يف الشــارع الواحــد ،أو يف احلــي الواحــد ،أو املدينــة الواحــدة ،أو بــن مدينــة وأخــرى ،ولكــن أن
يصــل ذلــك االختــاف إىل حــد اجلنــون ،فــان ذلــك أمــر مرفــوض بــكل املقاييــس واملعايــر ،ومــا حــدث
يف االحســاء ليــس إال جنــون جيــب علينــا مجيعــا الوقــوف ضــده ونبــذه ورفضــه ،ورفــض وحماربــة مــن
قــام بــه ومــن يقــف وراءه ،اذ إن أمــن واســتقرار هــذا البلــد يعتــر خطــا أمحــر ال جيــب أن يســمح ألحــد
بتجــاوزه مهمــا كان وأينمــا كان.
علينــا أن نقــر ،كمــا قلــت يف البدايــة ،ونتذكــر أن مؤســس هــذا البلــد ومــن كان معــه مــن اآلابء
واألجــداد بذل ـوا الغــايل والنفيــس يف ســبيل توحيــده وجتميــع شــتاته .وقــد كان لالختالفــات املناطقيــة
والقبليــة بــل واملذهبيــة دور يف صعوبــة التأســيس ،بــل وصعوبــة مــا تــاه مــن بنــاء وتطويــر .وهــذا األمــر
جيــب أن يكــون حاض ـرا وحنــن نق ـرأ ذلــك احلــدث وتلــك اجلرميــة الــي مل يكتــو بنارهــا أهــل االحســاء
فقــط ،بــل كان األثــر والتأثــر واضحــن يف كافــة مناطــق اململكــة وبــن أبنــاء اململكــة ،والــي ان كان
للفواجــع وجــه اجيــايب ،فــإن ردة فعلهــم وتكاتفهــم ورفضهــم ملــا حــدث يعتــر هــو الوجــه االجيــايب ملــا
حــدث .لقــد كان رد فعــل أبنــاء وبنــات الوطــن وجتاوهبــم ابلرفــض ملــا حــدث داللــة أكيــدة علــى متاســك
مواطــي هــذا البلــد وتقديرهــم ملــا حيــاك ضدهــم وضــد وطنهــم.
إن الــدول املتحضــرة الــي تنظــر وتتطلــع دائمــا للمســتقبل مســتفيدة مــن ماضيهــا وحاضرهــا ،هــي
تلــك الــي ال تقــف عنــد مــا ميــر هبــا مــن أحــداث موقــف الشــاجب واملســتنكر ،بــل عليهــا أن تقــوم
بقـراءة مــا ميــر هبــا مــن أحــداث وفــق ســياقاهتا ودالالهتــا ،ومــا قــد تفضــي إليــه يف املســتقبل ،اذا مل تتــم
املعاجلــة اجلذريــة لبواعــث مــا حــدث وحيــدث .وأول مــا جيــب العنايــة بــه والتأكيــد عليــه هنــا أن مثــل
هــذه األحــداث مرفوضــة وغــر مقبولــة ،ليــس مــن اجلهــات األمنيــة فقــط ،أو مــن مدينــة دون أخــرى أو
مــن مذهــب دون آخــر ،بــل إهنــا مرفوضــة مــن اجلميــع حكومــة ومواطنــن ومقيمــن.
بــل ان األمــر يتطلــب ليــس رفــض مــن يقــوم مبثــل هــذه األمــور ،لكــن مــن حيــرض ويشــجع علــى
مثــل هــذه االمــور هــو حمــل اســتنكار وعــدم قبــول ،مــا يتطلــب علينــا االســتعجال يف إصــدار أنظمــة
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وقوانــن جتــرم كل أشــكال تشــجيع النعـرات واخلالفــات سـواء مذهبيــة كانــت ،أو مناطقيــة ،أو قبليــة،
علينــا أن نصــدر أنظمــة أكثــر صرامــة ووضوحــا تضمــن وحــدة الوطــن وتعاقــب مــن يعمــل خــاف ذلــك
سـواء ابلقــول أو الكتابــة أو الفعــل املباشــر أو غــر املباشــر.
األمــر اآلخــر ،الــذي ال يقــل أمهيــة عــن حماربــة الســاعني إىل زعزعــة اجملتمــع واســتقراره ،هــو
االقـرار أن العــدو األول للمفســدين واملخربــن وأولئــك الذيــن يصطــادون يف املــاء العكــر ،هــو التنميــة
واالهتمــام مبــا تقدمــه مــن خدمــات وبرامــج ومشــروعات حيتاجهــا املواطــن وحتقــق تطلعاتــه وتالمــس
رغباتــه .علينــا أن هنتــم ونواصــل بنــاء البلــد وتطويــره مبــا يضمــن توفــر املزيــد يف كل مــا حيتاجــه املواطــن
مــن خدمــات يف االســكان والتعليــم والصحــة واملواصــات وغريهــا .ســنجد بذلــك أن املواطــن الــذي
ميكــن اســتغالله مــن هــذا اجلانــب ســيكون أكثــر والء وأكثــر انتمــاء وأكثــر رفضــا جلنــون أولئــك
املتطرفــن املفســدين حينمــا يكــون يف وطــن يعتــي بــه ويهتــم مــن أجلــه ويســعى إىل خدمتــه وتوفــر
كل مــا حيتاجــه مــن أســباب وأســاليب العيــش ،أاي كان موقــع ذلــك املواطــن وأاي كانــت بدايــة امســه أو
هنايتــه .وهــذه التنميــة تتطلــب حماربــة الفســاد بــكل اشــكاله ،والــي يف مقدمتهــا الفســاد االداري حيــث
توظيــف الصحــب واألقــارب وابنــاء املنطقــة أو العشــرة ،مبــا يقــود ذلــك إىل فســاد مــايل هــو عــدو
التنميــة الصحيحــة املتوازنــة وخصمهــا اللــدود.
علينــا أن نزيــد اهلمــة واحلمــاس يف بنــاء وطننــا كــي نقطــع الطريــق علــى كل مرتبــص وحاســد
يف الداخــل واخلــارج .علينــا أن نؤكــد للجميــع أن هــذا البلــد قــام ،كمــا تؤكــد قيادتــه دائمــا ،بفضــل
مــن هللا ســبحانه وتعــاىل مث جبهــود ابنائــه املؤســس منهــم والبــاين واملطــور .وأن هــذا البلــد خبرياتــه الــي
اســتفاد منهــا االف العاملــن مــن خمتلــف بقــاع األرض ،وابحتضانــه ألطهــر بقعــة علــى وجــه األرض،
مل يعــد اســتقراره وتطــوره وبقــاؤه أمـرا خيــص ابنــاءه وحدهــم ،بــل هــو أمــر يهــم كل املخلصــن واملدركــن
والصادقــن يف كل بقــاع األرض مــى أحســنا إيصــال الرســالة..
محى هللا بلدان وموطنينا ورجال أمننا من كل مكروه.

ربيع الشهادة
حممد املبارك:
مــا إن تقبــل علــى ربــوع االحســاء حــى تنحــي لــك ســعيفات خنيالهتــا مرحب ـةً بقدومــك وخييــل
لــك أهنــا تصافحــك يــد بيــد وتســمع خريــر ميــاه عيوهنــا العذبــة النقيــة الدالــة علــى نقــاوة قلــوب أهلهــا
الطيبــن املســاملني.
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فكل من عرف االحساء ويعرفها عرب اترخيها الطويل عرفها مساملة آمنة مل يعرف أهلها العنف
حىت قبل أن يعرفوا أخالق اإلسالم فدخلوا فيه طواعية بسل ٍم دون معارك أو قتال.
ومــن ذلــك احلــن مل تعتــد االحســاء وأهلهــا علــى احلــروب ومحــل الســاح أو إطــاق الرصــاص
بــدون ســبب مقــاوم وذلــك بــكل أطيافهــا وتوجهاهتــا بــكل مدهنــا وقراهــا.
وهلــذا كانــت احلادثــة املأســاوية يف قريــة الدالــوة حادثــة غريبــة علــى اجملتمــع االحســائي الــذي مل متــر
عليــه شــبيهة هلــا يف اترخيــه.
ـر
هــذه القريــة اآلمنــة املطمئنــة الوادعــة الــي تقــع شــاخمة يف شــرق االحســاء والــي أبــت إال أن تـ ّ
أمهــا االحســاء يف طيبتهــا الــي امتــدت وتدلــت كتــديل عناقيــد العنــب يف مزارعهــا اخلض ـراء.
هذه القرية فُجعت يف ليلة العاشر من احملرم احلرام ابستشهاد كوكبة من ابنائها أثر عمل إرهايب
جبــان طاهلــم وهــم يزفــون أنفســهم خارجــن مــن تعزيــة ســيد الشــهداء اإلمــام احلســن عليــه الســام مــن
مــكان يعبــد فيــه هللا ويذكــر فيــه امســه ويصلــى فيــه علــى رسـوله وآلــه «عليــه وعليهــم الســام» إال وهــو
حســينية املصطفــى صلــى هللا عليــه وآلــه.
فهنيئــا هلــذه الكوكبــة الشــهادة والــي مثّــل األشــبال فيهــا والشــباب الشــرحية الكــرى فجلّهــم يف
ربيــع العمــر وكأهنــم أب ـَ ُـو إال أن تتفتــح أزهــار ســنيهم بعــروج أرواحهــم إىل رهبــم ،وهكــذا هــم الشــهداء
وهــذه هــي الشــهادة ،كيــف ال وقــد وعدهــم احلــق ســبحانه احليــاة الدائمــة األبديــة والســرمدية عنــده،
«وال حتســن الذيــن قتلـوا يف ســبيل هللا أمـواات بــل احيــاءً عنــد رهبــم يرزقــون».
وكيــف ال وقطــرة مــن دمهــم هــي أفضــل قطــرة ت ـراق ،يقــول اإلمــام الســجاد عليــه الســام «مــا
مــن قطــرة أحــب إىل هللا مــن قطرتــن ،قطــرة دم يف ســبيل هللا وقطــرة دمعــة يف سـواد الليــل ال يريــد هبــا
العبــد إال هللا».
ِ
ِ
وال يفوتنــا يف بيــان فضــل الشــهادة قولــه صلــى هللا عليــه وآلــه «فــوق كل ذي بـ ّـر بـ ّـر حــى يقتــل
الرجــل يف ســبيل هللا فــإذا قُتِــل يف ســبيل هللا فليــس فوقــه بِـ ّـر».
فحقــا هلــؤالء الشــهداء هبــذا الفضــل وهبــذه الشــهادة اجلنــة ،وحقــا لذويهــم الفخــر والعــزة ،وحقــا
لقاتليهــم الــذل والعــار ،ومــا عنــد هللا تعــاىل أعــز وأبقــى للشــهداء وأذل وأخــزى هلــؤالء القتلــة اجملرمــن.
وحــدوا الكلمــة ورصـوا الصــف ضــد االرهــاب
وقبــل اخلتــام أقــدم كلمــة شــكر هلــؤالء الشــهداء الذيــن ّ
وأعلنوهــا مدويــة أن ال جمــال لبــث الفتنــة وزرعهــا بــن أبنــاء الوطــن الواحــد.
وال يســعين بعــد الدعــاء هلــؤالء الشــهداء ابلرمحــة واملغفــرة إال أن أســأل املــوىل الكــرمي أن حيفــظ
املســلمني وبالدهــم مــن كيــد أعدائهــم وأن يــرد كيدهــم إىل حنورهــم أنــه مسيــع جميــب.
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ليك ال تتكرر جرمية األحساء
الشيخ حممد احملفوظ:
يف البــدء مــن الضــروري إعــان اســتنكاران للجرميــة النكـراء الــي اســتهدفت األبـرايء يف قريــة الدالــوة
ابإلحســاء ،وتضامننــا مــع أهــل الشــهداء واجلرحــى الذيــن ســقطوا يف هــذه املنطقــة العزيــزة علينــا مجيعـاً
وراح ضحيتها العديد من الشهداء واجلرحى .كما ال يفوتنا أن نقدم واجب العزاء إىل ذوي شهداء
الواجــب الذيــن ســقطوا وهــم يواجهــون اجملموعــة اإلرهابيــة الــي قامــت ابلفعــل الشــنيع يف األحســاء.
وهــذه اجلرميــة تؤكــد بشــكل ال لبــس فيــه أننــا كوطــن نواجــه خط ـراً حقيقي ـاً وجــدايً يتجســد يف
اإلرهــاب واملشــروع اإلرهــايب القائــم علــى ســفك الدمــاء وقتــل األب ـرايء وختريــب االســتقرار واألمــن
االجتماعــي يف الوطــن واجملتمــع .وان مواجهــة هــذا اخلطــر ،تتطلــب تضافــر كل اجلهــود واإلمكانيــات
الرمسيــة واألهليــة إلهنــاء هــذا اخلطــر الــوابء الــذي يهــدم وال يبــي ،ويدمــر وال يعمــر ،ويعيــد صناعــة
اإلحــن واألحقــاد بــن أهــل الوطــن الواحــد .وإزاء هــذه اجلرميــة النك ـراء نــود التأكيــد علــى النقــاط
التاليــة:
أوال :ال ريــب أن مثــة ضــرورة وطنيــة حقيقيــة ،لرفــع الصــوت عالي ـاً ضــد هــذه اجلرميــة اإلرهابيــة
ومعاقبــة كل الفاعلــن واملتســببني .ألنــه ألول مــرة يف اتريــخ هــذا الوطــن تســتهدف عمليــة إرهابيــة
جمموعــة مــن املواطنــن الشــيعة ويف منطقــة تعيــش حالــة مــن الــوائم والتعايــش بــن أهلهــا ..لذلــك فــإن
رفــع الصــوت عالي ـاً ،ضــد هــذه اجلرميــة ،يعــد بطريقــة أو أبخــرى رفض ـاً صرحي ـاً ،ضــد كل احملــاوالت
الــي تريــد ختريــب حالــة التعايــش يف منطقــة األحســاء واإلضـرار حبقيقــة ومشــروع الوحــدة الوطنيــة يف
اململكــة.
مــن هنــا فإنــه مــن أجــل الوحــدة الوطنيــة ،حنتــاج أن نرفــع صوتنــا عالي ـاً ضــد هــذه اجلرميــة ،ومــن
أجــل محايــة التعايــش األهلــي الســلمي ،حنتــاج أن نرفــض كل عمليــات اإلرهــاب واجلرميــة .ومــن أجــل
محايــة وطننــا مــن موجــة اإلرهــاب واحلــروب الطائفيــة ،حنــن حباجــة مــن خمتلــف مواقعنــا إىل إدانــة ورفــض
جرميــة األحســاء ،والتعامــل معهــا بوصفهــا جرميــة وطنيــة ،ألهنــا متــس الوطــن كلــه مــن أقصــاه إىل أقصــاه.
فهــذه اجلرميــة تؤكــد مــرة أخــرى ،أن اإلرهــاب ال ديــن وال مذهــب لــه ،وإن جتلبــب اإلرهابيــون
بديــن أو مذهــب .فالســنة يف اململكــة بـراء مــن هــذا الفعــل الشــنيع الــذي اســتهدف األبـرايء مــن أبنــاء
وطنهــم.
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إن إدانتنــا لإلرهــاب ،ال تعــي أبي شــكل مــن األشــكال ،حتميــل أخوتنــا أهــل الســنة مســؤولية
مــا جــرى ،هــم مــع أخوهتــم الشــيعة مــن مواطــي اململكــة يف خنــدق رفــض اإلرهــاب وإدانــة أيــة ممارســة
إرهابيــة .لذلــك مــن الضــروري يف ظــل هــذه األجـواء االلتفــات إىل أمهيــة وحقيقــة أن اإلرهــاب ال ديــن
وال مذهــب وال منطقــة لــه ،وإننــا كمواطنــن نديــن فعــل اإلرهــاب ،ونرفــض إدخــال وطننــا يف متاهــات
العنــف واإلرهــاب .وان عمليــة نقــل الفوضــى القائمــة يف دول احمليــط إىل وطننــا ،مــن اجلرائــم الكــرى
الــي تســتهدف راهــن ومســتقبل هــذا الوطــن واســتقراره االجتماعــي والسياســي.
اثنيــا :تؤكــد جرميــة األحســاء أن املســافة الفكريــة بــن فعــل اإلرهــاب والتحريــض عليــه ،مســافة
قصــرة .لذلــك مــن الضــروري الوقــوف حبــزم ضــد كل مــن حيــرض علــى العنــف واإلرهــاب ويدعــو إىل
قتــل املختلــف معــه س ـواء يف الديــن أو املذهــب أو املوقــف السياســي والفكــري .ألن صمتنــا علــى
احملرضــن واملغطــن لفعــل اإلرهــاب ،يعــي مساحنــا بتأســيس جيــش مــن اإلرهابيــن والقتلــة .هلــذا ال
ميكــن أن ننجــح يف مشــروع حماربــة اإلرهــاب ،وحنــن منــارس الصمــت إزاء عمليــات التحريــض والتعبئــة
الطائفيــة واملذهبيــة.
ونقوهلــا بصراحــة اتمــة ،بــدون حماســبة احملرضــن واملغذيــن فكـرايً ودينيـاً لفعــل اإلرهــاب ،فــإن جرميــة
األحســاء ســتتكرر .وحنــن هنــا ال نقــول رمج ـاً ابلغيــب ،وإمنــا هــي مــن طبائــع األمــور .الــذي حيــرض
ويعبــئ ويــزرع األحقــاد ضــد اآلخريــن ،فإنــه ســيحصد العديــد مــن املتحمســن املســتعدين لبــذل حياهتــم
يف ســبيل إفنــاء موضــوع التحريــض والتعبئــة .هلــذا فثمــة تكامــل اتم بــن حماربــة اإلرهابيــن والقتلــة
الفعليــن وبــن حماربــة أهــل التحريــض الذيــن يغرســون يف عقــول الناشــئة أفــكار احلقــد والقتــل ضــد
اآلخريــن .وفعــل القتــل ينبغــي أن يــدان ويواجــه ،كمــا أن التحريــض علــى القتــل جيــب أن يــدان ويواجــه.
اثلثــا :علــى املســتوى الوطــي واالجتماعــي ،مثــة حاجــة للعمــل املتواصــل والس ـريع علــى محايــة
التعايــش والــوائم بــن أهــل الوطــن الواحــد ،عــر تطويــر هــذا النظــام وإثرائــه حبقائــق ومبــادرات جديــدة.
فــا يكفــي أن نلعــن ظــام العنــف واإلرهــاب ،مثــة حاجــة إىل بنــاء حقائــق الــوائم والتعايــش علــى
املســتوى الوطــي .فاجملتمعــات املفككــة غــر قــادرة علــى مواجهــة خطــر اإلرهــاب ،ألن خطــر اإلرهــاب
سيتســلل إىل جمتمعنــا مــن ثقــوب التفــكك والتشــظي .لذلــك مــن الضــروري أن نعمــل مجيعـاً يف هــذه
الفــرة لتصليــب وحدتنــا الوطنيــة واالجتماعيــة ،وإفشــال أهــداف اإلرهابيــن والذيــن يســتهدفون هبــذه
اجلرميــة وحدتنــا وتالمحنــا الداخلــي .وندعــو يف هــذا الســياق مركــز امللــك عبدالعزيــز للح ـوار الوطــي،
إىل جتــاوز بعــض عثراتــه والعمــل بروحيــة جديــدة مــن أجــل صيانــة وحدتنــا الوطنيــة علــى أســس التفاهــم
العميــق بــن خمتلــف األطـراف واملكــوانت.
فــإذا ازددان وعي ـاً وتفامه ـاً ووحــدة علــى الصعيــد الوطــي ،متكنــا مــن الناحيــة الفعليــة إفشــال
خمططــات اإلرهابيــن والتكفرييــن .ألن جرثومــة اإلرهــاب ال تنمــو ،إال يف ظــل االنقســام والتشــظي
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والدخــول يف متاهــات احلــروب الطائفيــة واملذهبيــة .هلــذا حنــن حباجــة إىل املزيــد مــن التالقــي الوطــي،
مــن أجــل ســد الثغ ـرات ومعاجلــة األم ـراض ،والوقــوف صف ـاً واحــداً ضــد اإلرهــاب واإلرهابيــن.
رابعـاً :ال ميكننــا كمجتمــع ســعودي أن نواجــه خطــر اإلرهــاب واإلرهابيــن ،إال بتجســر العالقــة
بــن الدولــة واجملتمــع .ألن مؤسســة الدولــة بوصفهــا رمــز الوحــدة الوطنيــة وحاميتهــا ،تتحمــل مســؤولية
أساســية يف مشــروع احلــرب علــى اإلرهــاب .وإن هــذه اجلرائــم اإلرهابيــة ،ينبغــي أن ال تغــري أحــداً،
وتدفعــه إىل االعتقــاد أنــه قــادر بوحــده أن حيمــي نفســه وحميطــه االجتماعــي وحماربــة اإلرهــاب .فالدولــة
وحدهــا القــادرة علــى إحلــاق اهلزميــة ابإلرهــاب واإلرهابيــن وأبنــاء الوطــن يتحملــون مســؤولية إســناد
ودعــم الدولــة يف مشــروع احلــرب علــى اإلرهــاب .ويف هــذا الســياق نقــدم شــكران إىل األجهــزة األمنيــة،
الــي متكنــت يف فــرة زمنيــة وجيــزة مــن إلقــاء القبــض علــى اخلليــة اإلرهابيــة.
لذلــك نقوهلــا بصراحــة اتمــة ،ال بديــل عــن الدولــة يف مشــروع محايــة اجملتمــع والوطــن .والدولــة
وحدهــا هــي القــادرة علــى دحــر اإلرهــاب وجتفيــف منابعــه األصليــة والفرعيــة .مــن هنــا وحــى ال
تتكــرر جرميــة اإلحســاء ،ندعــو أبنــاء الوطــن مــن أقصــاه إىل أقصــاه ،إىل التعامــل اجلــاد مــع قيمــة
اللحمــة الوطنيــة ،وضــرورة احلفــاظ علــى النســيج االجتماعــي ،وإن مــامت التعبــر عنــه مــن قيــم وحدويــة
وتضامنيــة ،ليــس تكتيــكاً أو مــن مقتضيــات اللحظــة ،وإمنــا هــو إميــان عميــق ،أبن الشــيء الوحيــد
الــذي مينــع ان ـزالق جمتمعنــا إىل مــا انزلقــت إليــه اجملتمعــات األخــرى ،هــو وحدتنــا وتفامهنــا العميــق
مــع بعضنــا ،ومنــع كل عمليــات التحريــض والتعبئــة الطائفيــة .وجرميــة األحســاء حتملنــا مســؤولية دينيــة
وأخالقيــة ووطنيــة ،مفادهــا انــه انتهــى زمــن اخلطــاابت الثنائيــة املتناقضــة ،حبيــث نعبّــئ مجاعتنــا اخلاصــة
ضــد اآلخريــن ،ونتحــدث يف الظاهــر عــن قيــم الوحــدة والــوائم االجتماعــي .واملطلــوب مــن كل
األط ـراف ،رفــض كل أشــكال التحريــض وبــث الكراهيــة بــن املواطنــن ،والعمــل علــى خلــق حقائــق
االئتــاف والتفاهــم والتعايــش الفعلــي بــن مكــوانت الوطــن الواحــد.

نظرية العواجي ..املواطنون الرهائن
د.حممد املسعود:
ـدث إذ أحتــدث وأان مــن جــال احلــزن قريــب املــكان ،قريــب احلــس ،فاملســافة مل تعــد قصــرة
أحتـ ُ
بــن الشــهداء مــن حائــل وبريــدة حــى الدالــوة ،تدانــت الــروح مــن الــروح ،وتباعــدت املســارات بــن
القــر والقــر.
لــوال أن الصمــت أحيــاان احنيــاز للباطــل ،ملــا شــاغلنا أنفســنا ابلكتابــة عــن ســقط الكلــم ،ومــردود
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املتــاع ،وحنجلــة الرقــص فــوق طــن قــر رطــب.
ليست هي املرة األوىل اليت يظهر فيها الدكتور حمسن العواجي يف قناة تلفزيونية يكرر فيها ذات
اخلطــاب الــي نســمعها دائمــا مــن القنـوات الطائفيــة ،وهــي بــذات الرســالة بــكل مفــردات الكراهيــة،
والتحريــض عليــه ،ذاك اخلطــاب االســتعالئي ،املرتكــز علــى امتــاك احلــق املطلــق يف األرض ،واحلقيقــة
املطلقــة يف الديــن والسياســة ،والــي ميثلهــا هــو ونظائــره مــن بعــض التيــار الديــي يف اململكــة العربيــة
الســعودية ،كظاهــرة اجتماعيــة وأمنــاط فكريــة ،وســلوكية ،ذات خصائــص مشــركة ،ومســات حمــددة.
أحســب أن اجلميــع يعــرف مساهتــا العامــة ،وصورهتــا النهائيــة الــي ال زال العــامل حــى اليــوم ،يكتــب
عنهــا يف املقدمــات والنتائــج.
هذا اخلطاب الناشف الذي يكرره فضيلته ،ينحصر يف علم القانون مبفهوم  -املواطنون الرهائن
 حيــث أن تصفيــة احلســاب مــع إيـران ،جيــب أن تدفعــه األقليــة الشــيعية يف الســعودية ،املواطــن يفنظــر ســعادة الدكتــور  -جمــرد رهينــة  -مــن املمكــن أن يتكــرر قتــل أحــد أطفالــه أمامــه ،لكــي ترتــدع
دول إقليميــة عــن سياســتها يف ســوراي أو العـراق!.
هــذا منطــق أحســب أن تنظيــم القاعــدة يف حكومــة طالبــان كانــت قــد ترفعــت عنــه متامــا ،وأتصــور
أهنــا مل متارســه ،ومل تقــدم عليــه .يف الوقــت الــذي يتبــاه ســعادة الدكتــور حبماســة التنظــر الديــي ،التربيــر
السياســي لــه بعقليــة االنتقــام البديــل ،والضحيــة الضعيفــة يف جغرافيــا بديلــة.
القتــل غيلــة ،وغــدرا ،للمدنيــن العــزل ،واألطفــال ،والنســاء حمتمــل ،وقريــب الوقــوع ،طاملــا أهنــم
مل يعلن ـوا براءهتــم مــن بشــار األســد اجملــرم !..ولكــن ســعادة الدكتــور ســلمه هللا غفــل أن يبعــث هلــم
فاكــس يف أقــرب ســوبر ماركــت جمــاور لقريتهــم لعــدم احلاجــة إليــه يف قريتهــم ،خيربهــم أبن التدخــل يف
السياســة اإلقليميــة واجــب شــرعي مــن شــأنه أن يعصــم دمهــم ،وأن الـراءة ممــن يوجــب الدكتــور الـراءة
منــه واجبــة ،وإال كان عقوبتــه أن أتيت عصــاابت تقتلهــم يف بيوهتــم ومســاجدهم وبــدم ابرد مث تســكب
األســيد علــى أجســادهم اهلامــدة.
وإن عتــب ضمــر العــامل علــى الدكتــور كبــر ،يف كونــه مل يعمــم نظريتــه «املواطــن الرهينــة» الــذي
يتــم قتلــه كفاتــورة سياســية مل يتــم الوفــاء هبــا مــن قبــل دولــة جمــاورة اليــوم إيـران وغــدا حــزب هللا ،أو أي
هيئــة أو مجاعــة أخــرى.
النظريــة العواجيــة هــذه مــن شــأهنا أن تؤســس لنظــام احلظائــر البشـرية ،الــي يتــم ذبــح عــددا منهــم يف
الوقــت املناســب ،ألهنــم ينتمــون إىل هويــة مذهبيــة لتلــك الدولــة املعاديــة ،أو املعانــدة هلــا يف السياســة.
متامــا كمــا يتــم تســمني اخلـراف قبــل عيــد األضحــى متامــا ،وبــذا نضيــف حــرف ح :حظــرة .أو راء:
أي رهينــة .كرمــز تصنيــف للمواطنــن.
وهبذا اإلرهاب يف إيران يقدم األضاحي البشرية من األقلية السنية ،ألن السعودية تدعم سقوط
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النظــام الســوري ،واإلرهــاب يف الســعودية تقــدم األضاحــي مــن األقليــة الشــيعية ألن إيـران تدعــم بقــاء
النظام الســوري.
مل يذهــب داود الش ـراين بعيــدا عــن النظريــة العواجيــة ،فطاملــا أن قنــاة شــيعية حتــرض مــن لنــدن
يصبــح القتــل يف األحســاء انتقــام لنــدين علــى أرض ســعودية .وكــردة فعــل مــررة ،وإن القتلــة حمــض
غاضبــون دينيــا ،ألقـوال اللنــدين احملمــي ابلشــرطة الربيطانيــة .بينمــا هــؤالء الضحــااي ميكــن تناوهلــم فهــم
أيســر وأســهل وأقــرب شــاة للذبــح!..
وهبــذا تصبــح نظريــة الوطــن واملواطــن ثالثــة أقســام :املواطــن واملكتســب للجنســية ،واملواطــن الرهينــة
أو احلظــرة ،وهــي النظريــة العواجيــة األخــرة ،حلفــظ احلقــوق الفكريــة ،ونســبة الفضــل إىل أهلــه.
بقي أن حنمد هللا تعاىل أن الوعي للمجتمع السعودي فاق كل التصورات ،وأن اللحمة الوطنية،
جعلــت الكثرييــن ميثلــون أنفســهم كخطــاب معــزول يــردد صــداه يف غرفــة التصويــر ويرتــد كرتــن علــى
مــن فيــه خاســئا وهــو حســر .أمــام الــروح الوطنيــة اجلامعــة املتناميــة.
الباطــل مكنونــه زبــد يذهــب جفــاء ،والكراهيــة وجــه إبليــس ،والتديــن غايتــه الرمحــة واحلــب والعطــاء
اخلــر للوجــود كلــه ،مــن يعتــذر جلمهــور ألنــه قــدم العـزاء يف الشــهداء ..كان مــن اخلــر لــه أن ال أييت..
ألن اعتــذاره فضيحــة لــه ،وشــتيمة قــدرة جلمهــوره .مــن يبحــث عــن قطعــة مــن ســبب يســر هبــا ســوءة
القتلــة وشــناعة جرمهــم .يهتــك ســر نفســه.
األايم اليت ســوف أتيت ســتجعلنا أطهر وأنقى وأمسى رمبا ألننا قدمنا إىل هللا وإىل وحدتنا الوطنية
أطهــر أرواحنــا ،فســقط أمــام طهرهــم ونورهــم املبطلــون واملرجفــون يف املدائــن .إهنــا بقيــة دعــوة إبراهيــم
وأمانتــه فيكــم
«وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبين وبين أن نعبد األصنام»

هذه الفئة «امللوثة»
حممد الوعيل:
رغم أن جرمية قرية «الدالوة» مبحافظة األحساء كشفت كيف أن هذا الوطن استهدف لضرب
وحدتــه الوطنيــة ،مــن قبــل خفافيــش الظــام والتعتيــم الفكــري ،الــي ال متلــك إال اإلقصــاء وســيلة لبســط
هيمنتهــا ،إال أن هــذه اجلرميــة أيقظــت ابملقابــل ،احلــس الوطــي الكبــر ،واالنصهــار الكامــل بــن مجيــع
مكــوانت اجملتمــع الســعودي ،دينيــا وفكـراي وثقافيــا وشــعبيا.
وإذا كانت اإلدانة أو االستهجان مها األبرز يف هذه احملنة ،إال أنه أيضا ،كان االنصهار الشعيب
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والتماســك ملمحــا رئيســا ،أظهــر وحــدة هــذه األمــة ،مهمــا كانــت مســاحات االختــاف والتنــوع،
وهــذا مــا حنتــاج بلورتــه كمثقفــن علــى نطــاق واســع.
ومــع إمياننــا أبن اجملرمــن والقتلــة ســينالون القصــاص الـرادع ،مــن دولــة تبــذل كل جهدهــا لتأمــن
مواطنيهــا بــا تفرقــة ،إال أن دوران مــع إعالمنــا الوطــي ،حيتــاج إلعــادة نظــرة وتفكــر مــرة أخــرى ،يف
التعامــل مــع مثــل هــذه األحــداث األليمــة ومواجهــة مروجــي الفتنــة والضــال ،ابلتـوازي مــع جهــد أمــي
وخطــاب دعــوى مؤثــر ،ملكافحــة أصحــاب هــذه التلــواثت اإلرهابيــة اجملنونــة.
أوىل خط ـوات املصارحــة ،تكــون عــر االع ـراف أبن لدينــا شــرحية «ملوثــة» فك ـراي ،أصبــح مــن
الواضــح أن جمــرد «املناصحــة» معهــا وحــده ال يكفــي ،خصوصــا بعــد تنامــي موجــات التطــرف
يف املنطقــة العربيــة مــن حولنــا ،والــي ابت مؤكــدا أن هلــا أجنــدة «عمليــة» ترتبــط مبشــروع «أممــي»
خارجــي ،ال يعــرف قيمــة للوطــن ،وال يفهــم معــى اســتقالليته ووحدتــه ،ولألســف هــذا املشــروع الــذي
يقــدم علــى أنــه إســامي بعيــد كل البعــد مــن قيــم ديننــا احلنيــف وتعاليمــه.
علينــا أن نعــرف دون خجــل أن مجاعــة اإلخـوان ،هــي الــي غرســت فكــرة هــذا املشــروع األممــي
عــر نظريتهــا يف «أســتاذية العــامل» الــي تعــي ببســاطة اهنيــار حــدود الــدول ،واإلخــال مببــدأ املواطنــة
األساســي يف التعايــش بــن مكــوانت الوطــن الواحــد ،كمــا أن مــا يســمى مبشــروع «الصحــوة» كان
أفــدح األخطــاء واألخطــار الــي مل ينتبــه إليهــا أحــد لعقــود طويلــة ..والدليــل األوضــح ،متثــل فيمــا
يشــهده عاملنــا العــريب مــن تنظيمــات ومجاعــات كفــرت اجلميــع ،ومحلــت الســاح ضــد أبنــاء الوطــن
الواحــد ،يف أسـوأ عمليــة ارتــداد علــى كل القيــم والتقاليــد الســمحة لتكشــف لنــا عــن عــورات فكرهــا
املتمثــل يف داعــش ،وجبهــة النصــرة ،وحــزب هللا ،واحلوثيــن وغريهــم مــن التنظيمــات اإلرهابيــة.
ورمبا يتساءل البعض :ما احلل؟
ال أملــك اإلجابــة وحــدي ،ولكــي أمتــى أن نســارع يف تنفيــذ اس ـراتيجية عميقــة وحازمــة طويلــة
املــدى تبتعــد عــن نظـرايت «الطبطبــة» و«الالمبــاالة» ،مبشــاركة علمائنــا األفاضــل وشــيوخنا اإلجــاء
الذيــن جيــب عليهــم أن يتحملـوا املســؤولية يف هــذا الظــرف املعقــد مــن حولنــا.
أمتــى عقــد مؤمتــر وطــي عــام ،يناقــش جــذور املشــكلة احلقيقيــة ،ويســتمع لــكل الســلبيات ،مهمــا
كانــت مؤملــة دون شــعارات أو عبــارات راننــة ودون أن حنمــل مســؤوليتها كمــا اعتــدان علــى جهــات
خارجيــة ،هـراب مــن الواقــع.
فــأن الدمــاء الــي ســالت هــي دمــاء مــن أبنــاء هــذا الوطــن ،مبثــل مــا أن الرصاصــات الــي وجهــت،
هــي رصاصــات بيــد مواطنــن أيضــا.
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ما بعد الخطاب األممي ..الوطن أوالً
حممد بن علي احملمود:
لــن أحتــدث اليــوم بشــكل مســتفيض عــن أخطــار الطائفيــة احملدقــة بنــا ،تلــك الطائفيــة الــي فتكــت
 وال ت ـزال تفتــك  -ابجملتمعــات مــن حولنــا؛ ألنــي ســبق وأن حتدثــت عنهــا يف أكثــر مــن عشــرمقــاالت نُشــرت كلهــا هنــا يف «الـرايض» .هــذا مــن جهــة ،ومــن جهــة أخــرى؛ لــن أحتــدث ابســتفاضة
عــن أخطــار هــذه الطائفيــة؛ ألن اخلطــر الطائفــي أصبــح مــن املتعــن الواقعــي الــذي يـراه النــاس أشــاء
ودمــاء وتشـريداً وتدمـراً علــى شاشــات اإلعــام الفضائــي كل ُيــوم؛ فبــات يعقلــه حــى أبســط النــاس
تفكـراً وأقلهــم تدبـراً يف الواقــع واملــآل.
هلــذا ،ســيكون اهتمامــي منصب ـاً علــى إشــكالية أعــم وأمشــل وأخطــر :إشــكالية الوطــن واملواطنــة،
ومنهمــا ميكــن التعريــج علــى األخطــار الطائفيــة كإحــداى حمــاور هــذه اإلشــكالية .وســأحاول جهــدي
أن يكــون حديثــي خمتصـراً ومباشـراً ،حــى لــو اقتضــى ذلــك اإلخــال بكثــر مــن شــروط املقاربــة العلميــة
ـي
الــي تســتلزم تنــاول الظاهــرة مــن أبعادهــا الالمنظــورة والالمباشــرة ،قبــل املباشــرة واملنظــورة؛ ألن املَْعـ ِ َّ
هبذا اخلطاب  -بصورة أولية  -هم عموم مجاهري اخلطاب الديين التقليدي الذين جرى  -يف غفلة
مــن الزمــن  -جتريــف وعيهــم الفطــري ابلوطــن وحبقائــق الديــن علــى حــد سـواء.
رغــم مأســاوية مــا وقــع يف األحســاء مــن جرميــة هلــا بُعدهــا الطائفــي الواضــح؛ إال أهنــا قــد تكــون
أنقذتنــا مــن أخطبــوط فكــري حركــي كان ينمــو ويتغـ ّـول يف نســيجنا االجتماعــي .كان ينمــو ويتغـ ّـول؛
بينمــا حنــن يف غفلــة مــن إحســان الظــن ،ومــن هتويــن غــر اهلـ ّـن يف اخلطــاابت اإلقصائيــة الــي متتهــن
تصديــر الكراهيــة ابجملــان.
رمبــا كانــت أرواح الضحــااي  -رمحهــم هللا  -فــداء ألرواح كثــر منــا ،بــل رمبــا كانــت فــداء ملســتقبل
أجيــال وأجيــال ســتأخذ طريقهــا إىل احليــاة بصــورة خمتلفــة ،بصــورة أكثــر مدنيــة وأشــد حتض ـراً؛ بعــد
أن أيقظهــا اإلرهــاب مــن ُســبات اإليديولوجيــات الفارغــة إال مــن الرعــب ،ووضعهــا وجهـاً لوجــه أمــام
حقيقــة أن الوطــن هــو املوئــل األول واألخــر لإلنســان.
مــا حــدث يف األحســاء كان ضربــة موجعــة أيقظــت معظمنــا مــن غفلتــه ،وحتديــداً فيمــا خيــص قيمــة
الوطــن كفضــاء للعيــش املشــرك اآلمــن ،كمــا عرفتنــا أن مثــة وعي ـاً مطمــوراً ،وعي ـاً كامن ـاً يف األعمــاق
بضــرورة األمــن؛ وعيــا مل يتعــرف عليــه حــى أصحابــه ،وذلــك أن هــذا األمــن الــذي يتفيــأ اجلميــع ظاللــه
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ظــل طـوال العقــود املاضيــة حقيقــة واقعيــة مل ُتــرق ،حبيــث بــدا وكأنــه مــن البدهيــات املتح ّققــة مبحــض
ُ
الوجــود الطبيعــي.
اليــوم ،وبعــد أن أفــاق أكث ـران علــى حقيقــة أن األمــن ليــس وجــوداً طبيعي ـاً ،بــل هــو ُمْنجــز إبرادة
وفعــل وتصميــم ومتابعــة وتضحيــات معلنــة وغــر معلنــة ،وأنــه ليــس مضمــوانً علــى الــدوام ،ويف كل
األح ـوال ،بــل قابــل ألن ُيــرق؛ يف حــال مل يتوفــر إمجــاع حاســم ،إمجــاع جمتمعــي ومؤسســايت علــى
صيانتــه؛ خاصــة يف الفـرات الــي تتصاعــد فيهــا مســتوايت اجلرميــة اجلنائيــة أو اإلرهابيــة .وكمــا ابملــرض
يعــرف اإلنســان قيمــة الصحــة الــي كان يع ّدهــا قبــل املــرض مســألة مفروغ ـاً منهــا ،كذلــك ابخلــوف
وابلوقائــع اإلجراميــة البشــعة يعــرف اإلنســان قيمــة األمــن الــذي يعــده قبــل اخلــوف مســألة مفروغ ـاً
منهــا .ومــن هنــا يتضــح للجميــع أن التهديــد األمــي يف أي جــزء مــن أجـزاء الوطــن ،ويف أي مســتوى
مــن مســتوايته ،هــو هتديــد مباشــر لــكل فــرد /مواطــن ،ال يف حاضــره فقــط ،وإمنــا يف مســتقبل أجيالــه
أيضـاً.
إن حادثــة األحســاء كشــفت عــن حقيقــة كان بعضهــم يريــد التعميــة عليهــا ،وهــي أن األغلبيــة مــن
أبنــاء هــذا الوطــن ليسـوا طائفيــن وليسـوا ُمتعاطفــن مــع خطــاابت الكراهيــة ،أي اخلطــاابت األصوليــة
املتطرفــة الــي تصــدر عــن رؤى تكفرييــة صراحــة أو ضمنــا .فانتفاضــة الوطــن مــن أدانه إىل أقصــاه
إلدانــة هــذا الفعــل ،والتضامــن الالحمــدود مــع أهــايل الضحــااي مــن املدنيــن والعســكريني ،وكــون أبطــال
املواجهــة العســكرية مــع مــن هلــم عالقــة هبــذا االعتــداء اآلمث ينتمــون طائفيـاً إىل غــر طائفــة الضحــااي؛
كل هــذا أكــد علــى أن املســألة مســألة وطــن ومواطــن؛ قبــل كل شــيء؛ وبعــد كل شــيء ،أي فــوق
حســاابت الطوائــف والتحـزابت الضيقــة الــي حيــاول بعــض املتعصبــن مذهبيـاً إيهــام كثــر مــن األتبــاع
الرعــاع أهنــا أهــم مــن الوطــن الــذي حيتضــن اجلميــع.
أمجــل مــا يف مفهــوم الوطــن كونــه إطــاراً مدني ـاً للتســامح اإلنســاين .مــا خفــف األمل يف حادثــة
األحســاء ،أن رجــل األمــن الســي يُطــارد ويقتــل متطرف ـاً إرهابي ـاً ُســنّياً؛ حلمايــة شــيعي ،ال ألنــه
شــيعي ،وإمنــا ألنــه مواطــن .هكــذا تبــدو الصــورة طائفيـاً «وفيهــا مــا فيهــا مــن مجــال الوحــدة الوطنيــة
والتســامح» ،لكنهــا يف احلقيقــة األمجــل ،هــي ابختصــار :رجــل أمــن شــجاع يطــارد ُمرمــن «بصــرف
النظــر عــن هويتهــم» ألهنــم اعتــدوا علــى مواطنــن أب ـرايء «بصــرف النظــر عــن هويتهــم».
مــا حــدث كان نتــاج فكــر تكفــري إرهــايب .وإذا كان التطــرف واإلرهــاب مشــكلة تعــاين منهــا
معظم الدول اإلســامية ،بل وحىت كثري من اجلاليات اإلســامية يف الغرب ،فإن بؤرة هذا اإلشــكال
الــذي تثــره األصوليــة اإلســامية املتطرفــة ال يكمــن يف جمــرد العنــف مــن حيــث هــو ســلوك عيــي،
وإمنــا فيمــا وراء ذلــك ،وحتديــداً يف األمميــة الــي تتبناهــا األصوليــات بشــكل متطــرف ،بــل ومتطــرف
إىل درجــة إلغــاء الوطــن ال ُقطْــري ابلكامــل .فالوطــن ال ُقطْــري ال وجــود لــه يف جممــل التصــورات الدينيــة
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الــي يطرحهــا هــؤالء املتطرفــون .إهنــم ال يرونــه  -يف أحســن أحواهلــم  -إال حمطــة انطــاق ،أو اسـراحة
عبــور ،بــل ويف بعــض األحيــان يرونــه عائقـاً أمــام األمميــة الــي يُنشــدوهنا ،ويبذلــون أرواحهــم يف ســبيل
حتقيــق وســائلها؛ وصــوالً إىل التجلــي األبــرز واألهــم هلــذه األمميــة :اخلالفــة! .وهلــذا مل يكــن غريب ـاً أن
يقول املرشــد العام األســبق لإلخوان املســلمني يف مصر” :طز يف مصر“ عند حديثه عن األهداف
العابــرة للحــدود.
أســتطيع أن أقــول بــكل ثقــة :إن كل التيــارات الدينيــة التقليديــة الــي تســتمد تصوراهتــا العامــة مــن
التاريــخ ال تقيــم للوطــن وزانً يـوازي حجــم أمهيتــه احلقيقيــة يف الواقــع ،بــل بعضهــا ال تقيــم للوطــن وزانً
البتــة ،ورمبــا تصورتــه كثــرٌ مــن التيــارات احلركيــة عائقـاً أمــام مشــاريعها العابــرة للحــدود ،ومــن مثّ اختذهتــا
عــدواً .هــذه حقيقــة يعرفهــا كل مــن عــاش ويعيــش أجـواء تقلبــات الطقــس الوعظــي ،الــذي قــد يتجــه
ذات اليمــن ،وقــد يتجــه ذات اليســار؛ إال أنــه  -ويف كل أحوالــه  -لــن يضــع الوطــن أوالً ،الوطــن
الــذي ال يُريــد هــذا الواعــظ أن يعــرف أنــه يعيــش عليــه ،ومنــه ،وبــه ،وأن وجــوده قــد ينتفــي ابنتفــاء
هــذا الوطــن الــذي يضعــه  -إن رأى لــه موضعـاً  -يف آخــر ســلم االهتمامــات.
طبعاً ،أان هنا لست ضد العواطف واملشاعر العابرة للحدود ،وال ضد االنتماء إىل إطار إنساين
التوجــه أو ذاك ،كل هــذا حــق ألي أحــد ،بــل
عــام ،بــل وال ضــد أن تكــون لإلنســان ميــول إىل هــذا ّ
وطبيعــي مــن حيــث حمــض الوجــود اإلنســاين يف مســتوى انتماءاتــه االجتماعيــة املتنوعــة .ال ضــر يف
كل هــذا؛ شــرط أن أييت الوطــن أوالً ،أن يكــون الوطــن حبــدوده اجلغرافيــة وبكيانــه املتمثــل يف تشــكله
النظامــي /القانــوين هــو حمــور االنتمــاء الــذي تتمفصــل علــى مصاحلــه احليويـّـة بقيــة االنتمــاءات األخــرى
ذات البعــد العاطفــي ،أو حــى ذات البعــد املــادي املباشــر.
الواجــب األكيــد هــو أن يكــون الوطــن أوالً ،ومــن مث أتيت كل هــذه امليــول ،بــل إن مــن كمــال
الفاعليــة اإلنســانية ومجاهلــا األمســى أن يتســع اإلنســان عقـاً وعاطفــة إىل مــا هــو أبعــد مــن مصلحتــه
اخلاصــة الــي تتجســد واقعـاً يف الوطــن اخلــاص الــذي هــو اإلطــار احلقيقــي لوجــوده .لكــن ،ال تكــون
التضحيــة ابلوطــن «الــذي يكفــل هــذا الوجــود» ألجــل آخريــن ،آخريــن قــد تنفعهــم هــذه التضحيــة
قليـاً ،وقــد تكــون َوَبالً عليهــم ،ودمــاراً ألوطاهنــم ال ُقطريــة الــي حتتضــن وجودهــم ،والــي جيــري تدمريهــا
 حبســن نيــة أو بســوء نيــة  -علــى يــد األ َُمـِ ّـن ،علــى يــد األممــن الذيــن حيتقــرون األوطــان أو يُهملوهنــاحلســاب أوطــان أخــرى؛ فتكــون النتيجــة تدمــر هــذه وتلــك حلســاب َوْهــم مجيــل!
ولتكــون الصــورة أوضــح ،أقــول جلماهــر الوعــظ التقليــدي األممــي :إن مــن حقــك أن ُتســن إىل
أصدقائــك وزمالئــك ،وأن تُقــدم هلــم الكثــر مــن املشــاعر الصادقــة ومــن الدعــم املــادي؛ لكــن ال يكــون
ذلــك علــى حســاب بـ ّـرك بوالديــك ،وال علــى حســاب اعتنائــك بنفســك وأهــل بيتــك ،هــؤالء الذيــن
جيــب أن تكــون هلــم األولويــة دائم ـاً .إن َمـ ْـن يُق ـ ّدم الدعـ َـم املعنــوي واملــادي ألصدقائــه وزمالئــه ،بــل
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ولإلنســان عامــة ،هــو إنســان ر ٍاق ومجيــل ويســتحق التقديــر واالحـرام والتبجيــل ،ولكــن  -يف الوقــت
نفســه َ -مـ ْـن يقــدم هــذا الدعــم ألصدقائــه وزمالئــه علــى حســاب أمــه وأبيــه وأهــل بيتــه؛ هــو إنســان
انقــص اإلنســانية ،إنســان عــاق وانكــر للجميــل ،وال يســتحق إال اإلدانــة واالزدراء.
لقــد أ ْشــبَعنا الوعــا ُظ ورمــوز الطــرح العقائــدي األممــي أبدبيــات الوحــدة الدينيــة واملذهبيــة مــع بقيــة
الشــعوب العربيــة واإلســامية .وبســبب هــذا الطــرح الســقيم أصبحنــا هنتــم مبشــاكل اآلخريــن أكثــر
بكثــر مــن اهتمامنــا مبشــاكلنا ،أصبحــت مصلحــة بورمــا وأفريقيــا الوســطى ومــايل ،فضـاً عــن ســورية
والع ـراق أهــم مــن مصلحــة وطننــا الــذي تتحــدد «نوعيــة حياتنــا» بنــاء علــى مــا حيــدث لــه حتديــداً،
وليــس بنــاء علــى مــا حيــدث يف بقيــة األقطــار؛ مهمــا كانــت أمهيتهــا يف الوجــدان العــام.
عممهــا علــى مجاهــره مــن
مشــكلة الوعــي الديــي التقليــدي أنــه يســتمد تصوراتــه السياســية الــي يُ ّ
وعــي ماضــوي ال عالقــة لــه ابحلاضــر ،أي أنــه ال يــرى احلاضــر بــكل تعقيداتــه وحتوالتــه إال بعيــون
الســابقني .وابلتــايل هــو ال ي ـراه حقيقــة ،بــل يــرى أوهامــه يف الواقــع.
الوعي الديين التقليدي ال يســتطيع أن يدرك حقيقة ابتت واضحة إىل درجة أهنا تعيش معنا يف
كل تفاصيــل حياتنــا اليوميــة ،وهــي أن املواطنــة احلديثــة هــي مواطنــة حمــدودة حبــدود اجلغرافيــا ،وليســت
حبــدود األداين أو املذاهــب أو اإليديولوجيــات العابــرة للحــدود .كل احلقــوق ،وكل الواجبــات ،وكل
املســؤوليات القانوينــة  -حملي ـاً ودولي ـاً  -تتح ـ ّدد اليــوم مــن خــال االنتمــاء إىل وطــن جغ ـرايف حمــدد؛
بــه وبظروفــه يســعد اإلنســان أو يشــقى ،وال يســعد أو يشــقى مبــا حيــدث ألوطــان اآلخريــن؛ حــى وإن
كان مــن عُ ّشــاقها املتـَيّمــن.
مــى يــدرك ُ
اجلميــع أن الوطــن هــو احلاضــر واملســتقبل ،وأنــك بــا وطــن تــكاد تكــون خــارج
الوجــود؟ .مــى يــدرك اجلميــع أن حــدود الوطــن هــي الــي ترســم حــدود ســعادهتم أو تعاســتهم ،وأن
مصــرك ومصــر مواطــن لــك علــى بعــد ألــف ميــل مــن مكانــك يــكاد يكــون متماث ـاً ،بينمــا علــى
الضفــة األخــرى مــن احلــدود الــي قــد ال تبعــد عنــك أكثــر مــن ميــل واحــد ،يعيــش اإلنســان حيــاة خمتلفــة
متامـاً ،ال يف األمــن وال يف الوفــرة وال يف البــى التحتيــة ...إخل فحســب وإمنــا  -أيضـاً  -يف املســتقبل
الواعــد ألجيــال وأجيــال؟
مــى يــدرك املواطــن  -أايً كان موقعــه ،وأايً كان مذهبــه ،وأاي كان توجهــه الفكــري  -أن األمــة
تضخمــت يف الوجــدان ،وأنــه هــو وإخوانــه وأوالدهــم
الواحــدة جمــرد َوْهــم ،أهنــا جمــرد َوْهــم؛ مهمــا ّ
وأحفادهــم لــن يســتفيدوا شــيئاً لــو أصبحــت مــايل أو أفغانســتان ...إخل أقــوى وأغــى دولــة يف العــامل،
بينمــا سيســعد هــو وإخوانــه وأوالده وأحفادهــم لــو بقــي هــذا الوطــن يف مثــل هــذا األمــن وهــذه الوفــرة؛
حــى لــو اختفــت مــايل وأفغانســتان أو غريمهــا مــن الوجــود؟
هــذا هــو احملــور األهــم الــذي أردت الرتكيــز عليــه هنــا ،والــذي جيــب أن يكــون منطلق ـاً حلــل
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إشــكاليات االختــاف والتنــوع الداخلــي .أمــا الطائفيــة وخطــاابت اإلقصــاء والكراهيــة ففــي ظــي
اصــر بقوانــن وأنظمــة رادعــة ،فض ـاً
أن األغلبيــة الســاحقة بــدأت تعــي خطورهتــا ،وأهنــا جيــب أن ُت َ
عــن مواجهتهــا الفكريــة خبطــاب التســامح التنويــري الــذي ُي ّهــد فكـرايً ووجدانيـاً ملواضعــات التعايــش
الســلمي .ولعــل مــن إجيابيــات حادثــة األحســاء أن كث ـرا ممــن كان مــرددا يف ُ
التفاعــل مــع خطــاب
ً
ً
التســامح الــذي يضمــن للجميــع بدهيــات التعايــش الســلمي؛ أصبــح اليــوم مؤمنـاً بضــرورة تفعيــل هــذا
اخلطــاب ،وأن البديــل عنــه ليــس إال خطــاب الكراهيــة الــذي لــن يــؤدي إال إىل ضيــاع اجلميــع.

األمن مسؤولية الجميع
الشيخ حممد بن منصور املدخلي:
يقــرن مفهــوم األمــن ابلديــن وحبيــاة اإلنســان واقتصــاده وأفــكاره ومعامالتــه؛ ليصبــح جــزءًا ال يتجـزأ
مــن الشــعور العــام ابألمــان اإلنســاين الــذي يصــرف املــرء مــن القلــق والضيــق إىل الطمأنينــة التامــة ليتفــرغ
املــرء بعــد ذلــك لعبــادة اخلالــق ســبحانه وتعــاىل وعمــارة األرض؛ ولــذا فــإن املتأمــل يف املعــاين العظيمــة
ألمهيــة مفهــوم األمــن اإلنســاين يف دعــاء اخلليــل إبراهيــم – عليــه الســام  -حينمــا قــدم الدعــاء ابألمــن
للبلــد احلـرام مث أعقبــه ابلدعــاء ألهلــه ابلــرزق والثمـرات ،يف قولــه تعــاىل :وإذ قــال إبراهيــم رب اجعــل
هــذا بلـ ًـدا آمنًــا وارزق أهلــه مــن الثم ـرات مــن آمــن منهــم ابهلل واليــوم اآلخــر *قــال ومــن كفــر فأمتعــه
قليل مث أضطره إىل عذاب النار * وبئس املصري» سورة البقرة األية  .126عندئذ سيدرك أن فوائد
ً
هــذه احلكمــة متعــددة؛ فباألمــن أيمــن النــاس علــى عباداهتــم بتأديتهــا  -كمــا أمرهــم املــوىل ســبحانه -
ودمائهــم وأعراضهــم وعقوهلــم وأمواهلــم .ولــذا فــإن كل منصــف غيــور علــى حرمــات هللا يعلــم أن أمــن
هــذه البــاد أمــن جلميــع املســلمني ،وقــد حــرص والة األمــر يف هــذه الدولــة املباركــة علــى محــل رســالة
اإلســام بوســطيته وابدروا بنصــرة قضــاايه وخدمــة الديــن اإلســامي يف شــى أرجــاء العــامل منــذ عهــد
املؤســس امللــك الصــاحل عبدالعزيــز بــن عبدالرمحــن آل ســعود  -غفــر هللا لــه وطيــب هللا ث ـراه  -إىل
عهــد خــادم احلرمــن الش ـريفني امللــك عبــدهللا بــن عبدالعزيــز الــذي لــن ينســى العــامل مبادراتــه الرائــدة
بتأســيس مركــز احل ـوار العاملــي لــأداين إليصــال صــورة اإلســام املشــرقة وتصحيــح املفاهيــم املغلوطــة
الــي حــاول أعــداء اإلســام إلصاقهــا ابملســلمني ،وممــا ال شــك فيــه أبن هــذه األرض الشــاخمة بعقيــدة
التوحيــد اخلالصــة ومساحــة الديــن اإلســامي ،وهبمــم رجاهلــا املخلصــن لدينهــم ووطنهــم ووالة أمرهــم.
إن حادثــة االعتــداء الغــادر مــن قبــل فئــة ضآلــة عــن هنــج العقيــدة الصحيحــة ومنهــج اإلســام
الوســطي؛ ابرتكاهبــم جرميــة القتــل غــدراً مبواطنــن أَزهقــت دماءهــم يف قريــة الدالــوة مبحافظــة األحســاء
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مســاء يــوم االثنــن املوافــق العاشــر مــن شــهر هللا احملــرم؛ هلــي يف املي ـزان اجلنائــي جرميــة نك ـراء هــزت
مأســاهتا اجملتمــع الواحــد مــن مشالــه إىل جنوبــه ومــن شــرقه إىل غربــه ،واتضــح مبــا ال يــدع جمــاال للشــك
أبن مــن يقــف وراء هــذا اجلــرم البــن ال هــدف لــه ســوى إاثرة الفتنــة وحماولــة إحــداث شــرخ يف نســيج
الوطــن الواحــد ،ولكــن بفضــل هللا مث بيقظــة رجــال أمننــا البواســل الذيــن ضح ـوا أبرواحهــم يف مهــام
ضبطهــم ألفـراد العمــل اإلجرامــي مــن الفئــة الضآلــة؛ يف إجنــاز أمــي أشــاد بــه اجلميــع.
إن مســؤولية األمــن هــي مســؤولية اجلميــع وابلتفــاف اجملتمــع مــع قيادتــه احلكيمــة ســيتم فضــح
خمططــات أعــداء الديــن مث الوطــن ،ولــذا فــإن النســيج الواحــد واالعتصــام اجملتمعــي حببــل هللا يف وطننــا
وطــن العقيــدة الصحيحــة وطــن الدعــوة إىل هللا ابحلكمــة واملوعظــة احلســنة قــادر علــى مواجهــة كل
فكــر ضــال.
إن اجلميــع يــدرك أن الوطــن ميــد يــده لــكل مــن أراد الرجــوع عــن أفــكاره املغلوطــة ليعــود إىل جــادة
الصـواب ووســطية اإلســام ومنهــج الشــرع الــذي بــي علــى مقاصــد عظيمــه؛ قدمــت فيهــا الضــرورايت
علــى احلاجيــات فالتحســينيات ،ومــع كل هــذا وذلــك جنــد أن مــن تــوىل كــره ليفــن النــاس مبحاولــة
إدخاهلــم يف أم ـواج الفتنــة املتالطمــة بدعــوى نصــرة اإلســام واإلســام مــن أفعالــه العدوانيــة الغــادرة
بـراء.
إن مــن يتمــادى يف أفــكاره املنحرفــة ويبتعــد عــن وســطية اإلســام ويتخبــط يف تكفــر اجملتمعــات
واســتباحة دمائهــم املعصومــة يعــد معتــدايً مفســداً وهكــذا هــو احلــال مــع جرميــة الفئــة الضآلــة يف حمافظــة
األحســاء؛ ألن هــذا االعتــداء الســافر ال يقصــد منــه ســوى شــق صــف اجلماعــة واإلســاءة إىل الديــن
وتضليــل العامــة ولكــن بفضــل هللا مت فضــح ودحــر عناصــره ومــن يقــف وراءهــم ،نســأل هللا أن يــدمي
علينــا أمننــا ،وأن حيفــظ علــى هــذه البــاد املباركــة دينهــا ووالة أمـران وعلــى رأســهم والــد اجلميــع خــادم
احلرمــن الشـريفني امللــك عبــدهللا بــن عبدالعزيــز؛ الــذي ســخر الكثــر مــن اإلمكانيــات البشـرية واملاديــة
والعلميــة ملكافحــة اإلرهــاب  -فجـزاه هللا عنــا وعــن املســلمني خــر اجلـزاء  -وأيــده بنصــره وأعانــه ومســو
ويل عهــده األمــن ومســو ويل ويل عهــده علــى كل مــا فيــه رفعــة وصــاح األمــة اإلســامية واستشـراف
املســتقبل الــذي ينهــض بســماحة اإلســام وعدلــه ورمحتــه ضــد تيــارات التطــرف والغلــو والتخريــب؛
كمــا أســأله تعــاىل أن يزيــد أهــل هــذه البــاد متســكاً بعقيدهتــم الصحيحــة وأن حيمــي شــبابنا مــن كل
فكــر ضــال وأن يــرد ضاهلــم للحــق ومنهــج اإلســام الوســطي الصحيــح ،إنــه ويل ذلــك والقــادر عليــه
وصلــى هللا علــى نبينــا حممــد وعلــى آلــه وصحبــه أمجعــن..
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فاجعة الدالوة ..وجرح الوطن القديم
حممد جواد املسلم:
الدالــوة ..يل يف هــذه القريــة الصغــرة الوادعــة عــدد مــن األصحــاب واألحبــاب ،وأدرك بعــد
املســافة بــن نفوســهم املليئــة ابحلــب والســام وبــن لغــة الــدم والرصــاص !..والزلــت أتســاءل كيــف
كانــت رائحــة اإلرهــاب النتنــة حينمــا اختلطــت برائحــة الرحيــان يف مزارعهــا ،يف جرميــة إرهابيــة أســفرت
عــن مقتــل  7شــهداء «أغلبهــم أطفــال» وإصابــة  12آخريــن يف هجــوم مســلح نفــذه جمموعــة مــن
التكفرييــن علــى إحــدى احلســينيات ليلــة العاشــر مــن احملــرم.
جرميــة هــي األوىل مــن نوعهــا يف وطننــا ،رغــم ذلــك الميكننــا اعتبارهــا حالــة شــاذة او حــادث
عابــر ،كمــا الميكننــا اعتبــار منفذيهــا وحــوش ظهــروا فجــأة مــن بطــن األرض او خملوقــات قدمــت الينــا
مــن كوكــب آخــر! فمنفــذي هــذه اجلرميــة هــم مــن أبنــاء هــذا الوطــن ،وقــد تعلمـوا يف مدارســه ،واراتدوا
مســاجده ،وجلسـوا حتــت منابــر دعاتــه ،واســتمعوا وشــاهدوا وقـرأوا خمتلــف وســائل اإلعــام فيــه .فهــم
نتــاج منظومــة تربويــة واعالميــة متكاملــة الميكــن اغفاهلــا ان أردان الوقــوف علــى واقــع احلــدث ،ووضــع
اليــد علــى اجلــرح ،وعــدم اإلكتفــاء بتفاعــل حلظــي متليــه العاطفــة.
فهــؤالء القتلــة تعلم ـوا يف مــدارس الوطــن منــذ صفوفهــم األوىل أن دائــرة اإلســام ضيقــة جــداً،
يكفــي للخــروج منهــا زايرة لضريــح ويل !..وأن اإلســام حمصــور يف فئــة معينــة ومجيــع مــن خيالفهــا يف
ال ـرأي والتوجهــات هــم عرضــة للوقــوع يف الكفــر والشــرك األكــر.
ولطاملــا اســتمعوا يف مســاجده خلطــب التحريــض ضــد شــركائهم يف الوطــن ،ولطاملــا نشــروا ايديهــم
للدعــاء عليهــم ابلويــل والثبــور ،وحينمــا نتحــدث عــن خطــب املســاجد ،ال نشــر اىل زمــن بعيــد او
مــاض قــد وىل ،بــل حاضــر مـؤمل ندركــه مجيعــا ،وال يفتقــر اىل األدلــة واألمثلــة.
امــا الدعــاة فقــد تــورط الكثــر منهــم بفتــاوى التكفــر والتحريــض ليــس ضــد الشــيعة فحســب بــل
ضــد كل خمالــف ملنهجهــم وطريقتهــم ،وقــد تفننـوا وبرعـوا يف طأفنــة األحــداث والصراعــات مــن حولنــا،
فصــوروا جلمهورهــم ان تلــك الصراعــات اساســها مذهــي حبــت ،وان القتــال الدائــر هــو قتــال عقيــدة،
وابب مــن أبـواب اجلهــاد ضــد الكفــار واملشــركني مــن النصرييــة والرافضــة واجملــوس الذيــن يســعون إلابدة
أهــل الســنة يف كل مــكان!..
امــا اعالمنــا فليــس بريئــا مــن املســامهة يف امللــف الطائفــي ،وان تباكــى اليــوم علــى فاجعــة
األحســاء .فهــو ينقصــه الكثــر ليكــون اعالمــا وطنيــا يعكــس واقــع املواطنــن ومهومهــم مبختلــف
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اطيافهــم وانتماءاهتــم .فقــد كان اعالمــا صامتــا إزاء الكثــر مــن وقائــع التحريــض ضــد شــرحية كبــرة
مــن املواطنــن «ان مل يكــن مشــاركا فيهــا» .بــل كان والزال يتجاهــل وجودهــم واحلديــث عــن مهومهــم
وقضاايهــم .كان بعيــدا عنهــم اىل درجــة مسحــت بنســج اخليــاالت واألســاطري حوهلــم وحــول مناطقهــم
وحــول ممارســاهتم الدينيــة ،فاحتــا اجملــال امــام قنـوات التحريــض والفــن الــي تبــث مــن اســتوديوهات يف
قلــب العاصمــة لتقــدمي صــورة مكذوبــة ومشــوهة عنهــم.
امــا أحــد فرســان إعالمنــا عندمــا اراد حتليــل القضيــة وتشــخيص اجلــرح ،أوصلتــه عبقريتــه الفــذة اىل
ان مرتكــي تلــك اجلرميــة هــم جمموعــة مــن الغيــارى الذيــن اســتفزهتم تصرحيــات معمــم يقطــن يف لنــدن،
فقتلـوا جبريرتــه جمموعــة مــن األطفــال والعــزل يف وطنهــم!..
عجبــا!!! اىل مــى ســنظل نلتــف حــول مشــاكلنا؟! ومــى ســنواجه أنفســنا بواقعنــا املــر؟! هــل الزلنــا
حباجــة اىل كثــر كالم إلثبــات وجــود خطــاب حتريضــي ســلفي متشــدد يســر هبــذا الوطــن حنــو اهلاويــة؟!
مــن املعيــب ان يكــون لدينــا اكثــر مــن  3آالف إرهــايب انضــم لصفــوف داعــش مث نتجاهــل وجــود
مصانــع هلــذا الفكــر لدينــا ،وال نكتفــي بذلــك بــل نرمــي ابلالئمــة علــى اآلخريــن !..مث ان اولئــك
اإلرهابيــون ينتمــون اىل تنظيمــات ولغــت يف دمــاء الشــيعة والســنة علــى الس ـواء ،وان كان ذلــك
اإلعالمــي العبقــري قــد بــرر هلــم قتــل الشــيعة ،فكيــف عســاه ان يــرر قتلهــم ألبنــاء الســنة والذيــن كان
آخرهــم اثنــان مــن جنــود الوطــن؟!!
عــدان للتــو مــن زف شــهداء األحســاء ،وقــد رأينــا مشــهدا وطنيــا مهيبــا مبشــاركة متعــددة الطوائــف
أصــر فيهــا عشـرات األلــوف علــى دفــن الفتنــة قبــل دفــن شــهدائهم ..وقــد فعلـوا .منتظريــن قيــام اجلميــع
أبدوارهــم املكملــة لعــاج هــذا اجلــرح الــذي أهنــك الوطــن.
ففاجعــة الدالــوة مل تكــن ســوى مضاعفــات جلــرح وطــي قــدمي أُمهــل عالجــه ..وهــا حنــن نعيــش
مرحلة النتائج .لكن مايشــغلنا أكثر هو قلقنا على اســتقرار هذا الوطن إن غاب التشــخيص الســليم
للقضيــة وحص ـران اجلرميــة يف  20شــخصا خطط ـوا ونفــذوا ،وتغافلنــا عــن مصانــع اإلرهــاب ومكائــن
التفريــخ الــي أنتجتهــم.
الشك أبننا نعيش اآلن مرحلة حرجة ،فحينما يسيل الدم ال جمال للخطأ يف العالج ،وال سبيل
للتنصــل عــن املســؤولية .فدمــاء الشــهداء «شــيعة وســنة» تطالبنــا ابجتثــاث هــذا الفكــر ومنظومتــه
املتكاملــة مــن اجلــذور ،وســن القوانــن الرادعــة ضــد التحريــض الطائفــي بــكل أشــكاله ،وحماســبة كل
مــن تــورط يف هــذا امللــف.
هــي مطالــب كتبــت ســابقا حب ـ ٍر علــى ورق ،وهاهــي اآلن كتبــت ابلدمــاء علــى أرض الوطــن..
واضعــة حكومــة البلــد وأصحــاب القـرار أمــام خياريــن :إمــا الســعي لتحقيــق تلــك املطالــب الوطنيــة او
املبــادرة لتوســعة مقابــر الوطــن وتوفــر أكــر عــدد مــن األكفــان ألبنائــه!..
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وكالء الخري ووكالء الرش
حممد حامد الغامدي:
جرميــة بلــدة «الدالــوة» ابلعزيــزة االحســاء ذ ّكــرت مبقــال كتبتــه عــام « »1424املوافــق «»2003
بعنـوان« :وكالء الشــر» .تضمنهــا كتــايب« :التفــاؤل هلــذا الوطــن» .أعيــد التذكــر جبــزء منهــا .ســتظل
املقالــة صاحلــة يف كل زمــان ومــكان؛ ألهنــا علميــا توضــح خط ـوات أن تكــون إرهابيــا ..أن تكــون
طاحلــا أو صاحلــا .تقــول املقالــة :للخــر وكالء ..وللشــر أيضــا وكالء ..مجيعهــم يولّــدون يف النّــاس
الرغبــة يف التغيــر ..يســعون الســتقطاب املزيــد مــن النّــاس.
وكالء الشر هم وكالء تغيري ،مهمتهم بغيضة ..هلم تطلعات مقيتة ..ممرضة ..وختريبية .هدفهم
مرســوم بدقــة .يعملــون وفــق برامــج لتحقيقــه .ينتشــرون بــن النّــاس للتغريــر ..عــن طريــق تعزيــز مهــوم
يصوروهنــا ..ســاعني إىل الفتنــة خبطـوات متتابعــة ..تفضــي يف النهايــة لتحقيــق مــا يريــدون.
هلــم أهــداف منحرفــة .هلــم برامــج مبنيــة علــى سياســات واسـراتيجيات .يعملــون جاهديــن لتحقيقهــا.
يســعون يف اخلطــوة األوىل لتحقيــق خلــق النّيــة للتغيــر بــن النّــاس ..هــي اخلطــوة األهــم ..تعتمــد علــى
تنبيــه النّــاس حلاجتهــم إىل التغيــر .يســعون لطــرح الكثــر مــن البدائــل للمشــاكل الــي يقنعــون النــاس
هبــا .هــي يف النهايــة أهــداف مبنيــة علــى آمــال وتطلعــات وحاجــات النّــاس .يومهــون النــاس جبــدوى
التغيــر ..لتحقيــق حاجاهتــم الــي مت إقناعهــم هبــا.
وللنــاس حاجــات وتطلعــات ..يســعى وكيــل الشــر إىل اســتغالهلا وتوظيفهــا ..منهــا :حاجاهتــم
الوطنيــة ..حاجاهتــم الدينيــة ..حاجاهتــم النفســية ..حاجاهتــم االقتصاديــة ..حاجاهتــم الصحيــة..
حاجاهتــم التعليميــة ..وحاجاهتــم الوظيفيــة .إهنــا سلســلة مــن احلاجــات ..ال تنتهــي ..لكنهــا ختتلــف يف
أمهيتها من شخص لشخص .انتقاء األشخاص يتم بدقة ..حيث يتم اقتناصهم وفقا الحتياجاهتم.
بعــض هــذه احلاجــات ختلــق للنّــاس خلقــا .تُصـ ّـور علــى أهنــا أولــوايت البــد مــن حتقيقهــا ..كل ذلــك..
لكــي يكونـوا أدوات انجحــة لــوكالء الشــر.
وكالء الشــر ..كمــا يبــدو ..جتــاوزوا هــذه املرحلــة ..انتقلـوا إىل املرحلــة الثانيــة بنجــاح ..هــي تطويــر
العالقــة بــن الوكيــل والضحــااي املغــرر هبــم مــن النّــاس ..كنتيجــة لنجاحهــم يف تدشــن خلــق حاجتهــم
إىل التغيــر .تعتمــد هــذه اخلطــوة علــى خلــق الشــعور ابلثقــة يف وكيــل الشــر وتصديقــه ..وقــد جنح ـوا
أيضــا يف حتقيــق هــذه اخلطــوة .مت االنتقــال إىل اخلطــوة الثالثــة ..تتمثــل يف تشــخيص املشــكلة لديهــم.
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هــي خطــوة تعتمــد علــى حتليــل مشــكلة مــن مت اقتناصــه مــن الشــباب .إهنــا خطــوة مهمــة لبنــاء
هــرم األســباب الــي حتــول دون حتقيــق احتياجاهتــم .يبــدو أهنــم جنحـوا يف حتقيــق هــذه اخلطــوة املهمــة.
** االنتقــال إىل اخلطــوة الرابعــة ..يعتمــد علــى خلــق النيــة للتغيــر .دور وكيــل التغيــر يف هــذه املرحلــة
دفــع وتشــجيع أتباعــه علــى إحــداث التغيــر املطلــوب .هــي خطــوة أيضــا مت جتاوزهــا .بعدهــا مت
تنفيــذ اخلطــوة اخلامســة ..ترمجــة النيــة إىل عمــل ..ابلســعي املتواصــل إىل التأثــر علــى ســلوك األتبــاع
املخدوعــن .هــي خطــوة مســتمرة مث تكــون اخلطــوة السادســة ..تتمثــل يف تثبيــت هــذا التغيــر الــذي
حــدث ..ذلــك بتوجيــه الرســائل الــي تدعــم وتســعى لتأكيــد الق ـرار الــذي اختــذوه .هــي خطــوة يتــم
حتقيقهــا بعــدة وســائل انجحــة ومؤثــرة.
مث أتيت اخلطــوة األخــرة ..وقــد جتاوزوهــا .هــي تقليــص دور وكيــل الشــر .فيهــا يتــم نقــل األتبــاع
مــن وضــع يعتمــدون فيــه علــى الوكيــل إىل وضــع يعتمــدون فيــه علــى أنفســهم .هــذا الوضــع هــو األخطــر
علــى العبــاد والبــاد واملصــاحل.
كل هــذه اخلطـوات يتــم إجنازهــا يف غيــاب الطــرف الثــاين ..وكيــل اخلــر .ميكــن قطــع الطريــق علــى
وكالء الشــر يف أي مرحلــة .األهــم وضــوح أهــداف اخلــر ..ابتبــاع نفــس اخلطـوات الســابقة .خطـوات
علميــة مدروســة تقــود للنجــاح حنــو التغيــر أاي كان نوعــه.
ـدرس يف مدرســته جيــب
ميكــن أن نكــون مجيعــا وكالء خــر ..نقطــع علــى وكالء الشــر عملهــم .املـ ّ
أن يكــون وكيــل تغيــر حنــو اخلــر .خطيــب وإمــام املســجد جيــب أن يكــون وكيــل تغيــر حنــو اخلــر.
املوظــف يف مكتبــه جيــب أن يكــون وكيــل تغيــر حنــو اخلــر .األســرة يف البيــت جيــب أن تكــون وكيــل
تغيــر حنــو اخلــر .التاجــر يف متجــره ..وامل ـزارع يف حقلــه ..والعامــل يف مصنعــه ..اجلميــع جيــب أن
يكون ـوا وكالء تغيــر حنــو اخلــر .املســؤولية مســؤولية اجلميــع.
تظــل النشــاطات يف املــدارس واجلامعــات مــن أهــم األنشــطة الــي تقــود حنــو اخلــر ..وجتنــب
الناشــئة الوقــوع يف أيــدي وكالء الشــر .اجلميــع يف ســباق .جيــب أن يفــوز ابلســباق وكالء التغيــر حنــو
اخلــر .التســابق حنــو كســب الشــباب هــو احملــور الــذي يعــول عليــه علــى املــدى الطويــل .جيــب علــى
وكالء اخلــر طــرق أبـواب هــذا اجليــل قبــل أن يســبقهم إليهــم وكالء الشــر .بتضافــر اجلهــود ..ســينتصر
اخلــر ..بعــون هللا.
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أحفاد الشيطان
حممد حسن مفيت:
اجلرائم اإلرهابية رمبا ختتلف بعض الشيء عن اجلرائم اجلنائية ،فاجلرائم اإلرهابية عادة ما تعتمد
علــى مســوغ أيديولوجــي ومــرر فكــري ،وغالبــا مــا يكــون هلــا عقــل مدبــر ومنفــذون ،وقضيــة األحســاء
ال ختتلــف كثـرا عــن ذلــك التصنيــف اإلجرامــي الدمــوي ،فهنــاك عقــول شـريرة تدبــر وتفكــر وحتــرض،
وهنــاك منفــذون مغــرر هبــم وأذرع شــيطانية لتلــك العقــول الشـريرة تنفــذ مــا يطلــب منهــا ،وهــم مجيعــا
سـواء كانـوا حمرضــن أو منفذيــن أشـرارا أو مغــرر هبــم يف طليعــة قيــادة تنظيــم جبــان أو ضمــن صفوفــه
اخللفيــة ،جمموعــة مــن اجملرمــن واجلبنــاء احلمقــى ممــن ابعـوا دينهــم ووطنهــم وأخالقهــم لصــاحل الشــيطان
بثمــن خبــس ،فهــم أحفــاد الشــيطان وأوليــاؤه يف األرض.
ال أعــرف حتديــدا أي جــروت أو قــوة شــيطانية حتكمــت يف هــؤالء املرتزقــة لدرجــة جتعلهــم
يقدمــون علــى قتــل أب ـرايء مل يقرتف ـوا إمثــا وال ذنبــا ،مــا الــذي يدفعهــم للقصــاص مــن أف ـراد مل يســيئوا
هلــم بشــكل شــخصي أو أبي شــكل مــن األشــكال وجيعلهــم يريقــون دمــه بثبــات دون أن يطــرف هلــم
جفــن ،أمــا احملرضــون فــا جــدال أن طــرح تلــك األســئلة لــن جيــدي معهــم نفعــا ،فهــم يف واقــع األمــر
جمموعــة ممــن حتكمــت أهواؤهــم ونزعاهتــم الدنيويــة ومشــارهبم اخلاصــة يف تكويــن عقدهــم الفكريــة،
فــكل شــر داخلهــم يتلبــس بفكــرة ،وكل ضغينــة تســتعر يف أعماقهــم ختتبــئ خلــف شــعار ،فهــم علــى
درايــة كافيــة ،بــل وكاملــة ،بعواقــب أفعاهلــم ومــدى أتثريهــا املدمــر علــى اجملتمــع والوطــن بكاملــه ،وعلــى
وعــي عميــق مبــردود ســلوكياهتم ودورهــا يف تقويــض أركان اجملتمــع اآلمــن املســتقر.
من املؤكد أن عملية األحســاء األخرية دلت على عدة مؤشـرات ،لعل أمهها فشــل العقل املدبر
احملــرض يف حتقيــق أهدافــه اإلعالميــة ،فلــم حيــدث لــه مــا أراده مــن إاثرة للشــغب وتعميــم للفوضــى
يف ربــوع اجملتمــع ،مــن خــال ســعيه إلشــعال االقتتــال الطائفــي الــذي قــد يعكــس درجــة مــن التفتــت
يف البنــاء اجملتمعــي للدولــة ،ويظهــر هشاشــة يف درجــة تالحــم املواطنــن والتفافهــم حــول هــدف واحــد
وقائــد واحــد ووطــن واحــد ،وهــو مــا فشــل فيــه ابمتيــاز ،وعندمــا وجــد الرفــض الشــعيب لتمزيــق األمــة أو
حــى تقســيمها ،وملــس درجــة مــن التفــاين واإلخــاص والــوالء لثــرى الوطــن ،جلــأ ملنهــج اخلـوارج املقيــت
املعــروف منــذ القــدم ،وهــو شــق الصــف مــن خــال القيــام بقتــل فئــة مــن املواطنــن الهتــام فئــة أخــرى
بتنفيــذ عمليــة القتــل ،وهــو مســلك شــائن تكــرر حدوثــه علــى مــدار التاريــخ وانتهجتــه لفــرة مجاعــة
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اإلخ ـوان املســلمني خــال ســبعينات ومثانينــات القــرن املاضــي ،والــي توجتهــا األحــداث الــي يطلــق
عليهــا فتنــة الزاويــة احلمـراء.
كمــا دلــت تلــك العمليــة القــذرة اجلبانــة علــى وجــود خــااي إرهابيــة تنشــط يف بعــض األحيــان
وتزدهــر عنــد توجيــه مهــام إجراميــة حمــددة هلــا ،وهــذه اخلــااي جيــب اســتئصاهلا مــن جذورهــا واقتالعهــا
عــن بكــرة أبيهــا ،فهــي خــااي مســرطنة تدمــر اجملتمــع وحتمــل لــه يف داخلهــا بغضــا ال هنايــة لــه،
واقتالعهــا وإن كان ابهــظ الثمــن إال أنــه شــر ال بــد منــه ،فآخــر العــاج الكــي ،وال مفــر مــن مواجهــة
الشــر وجهــا لوجــه لتطهــر اجملتمــع منــه ،أمــا املؤشــر الثالــث فيــدل علــى أن كال مــن حمرضــي ومنفــذي
تلــك العمليــات اإلجراميــة مل يعـوا الــدرس جيــدا بعــد ،فاململكــة عصيــة علــى االخـراق ،وشــق الصــف
الوطــي لتفكيــك أواصــر اجملتمــع هــو أمــر غــر ممكــن ابلفعــل ،فرتبــة اململكــة ال تنمــو فيهــا نبتــات الفتنــة
الشــيطانية ،وثراهــا ال يتقبــل إال النفــوس الطيبــة ،ويشــهد هلــا ابالنســجام والتســامح بــن أبنائهــا وإن
اختلفــت طوائفهــم أو عقائدهــم أو خلفياهتــم الفكريــة.
مــا رأينــاه مــن هلــع املواطنــن واســتنكارهم لتلــك العمليــات الدمويــة واجلبانــة هلــو أبلــغ رد علــى
القائمــن عليهــا ،فالشــعب الســعودي ميقــت الظلــم ويرفــض االحنيــاز وســفك دمــاء األبـرايء ،ويرفــض
أن يتســلل عرب حدوده أحفاد الشــيطان يســعون يف األرض فســادا .يفتعلون الفنت الطائفية ويهدرون
دمــاء املواطنــن ويثــرون البلبلــة والقلــق بــن جنبــات اجملتمــع ،إن الشــعب يرفــض أن تكــون بــاده جــزءا
مــن الفتنــة الدوليــة واإلقليميــة ،ويرفــض أيضــا حبــزم وبصــورة قاطعــة تصديــر الصراعــات مــن دول اجلـوار
لداخــل أراضيــه ،وال شــك لدينــا أن بعــض دول املنطقــة يؤذيهــا اســتقرار اململكــة ،ويقــض مضجعهــا
تالحــم الشــعب واصطفافــه حــول مشــروعه الوطــي املتمثــل يف دعــم االســتقرار السياســي وتوطيــد
االزدهــار االقتصــادي.

مشايخ القطيف وهزمية اإلرهاب
حممد محد الصويغ:
أمجع مشــايخ وعلماء القطيف على شــجبهم للعمل اإلرهايب ابألحســاء ،وأدانوه ،وأوضحوا أن
اللحمــة الوطنيــة ابململكــة قويــة وصلبــة ،وال ميكــن أن ختــدش بفعــل هــذا العمــل اإلجرامــي املتطــرف.
فاســتتباب األمــن ابململكــة أمــر ال ميكــن القفــز علــى مســلماته الواضحــة ،واحتـواء ذلــك العمــل فــوت
الفرصــة أمــام احلاقديــن ومــن يف قلوهبــم مــرض إبمكانيــة التالعــب أبمــن هــذا الوطــن ومواطنيــه ،مــن
خــال مــا فعلــوه ،ونس ـوا أو تناس ـوا أن جــذوة الطائفيــة يف الوطــن ال ميكــن أن توقــد أبي حــال مــن
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األحـوال ،يف ظــل التعايــش الســلمي الــذي تعيشــه واحــة األحســاء ويعيشــه أبناؤهــا.
إن العمــل الســافر الــذي ارتكبــه أولئــك املارقــون ،وإدانــة علمــاء األحســاء وعلمــاء القطيــف
لــه ،يؤكــد أن اململكــة ماضيــة قدمــا لنشــر ثقافــة احملبــة والتســامح وروح األخــوة ،كمــا جــاءت يف
نصــوص العقيــدة اإلســامية الســمحة واهلــدي النبــوي الشـريف ،فمبــادئ اإلســام ترفــض ذلــك العمــل
اإلجرامــي وتديــن فاعليــه.
وقــد أكــد علمــاء القطيــف أن تغليــب املصلحــة الوطنيــة العامــة هــو فــوق مــا كان يرمــي إليــه أولئــك
العابثون أبمن الوطن ،وأن أبناء الشــعب الســعودي ملتفون حول قيادهتم الرشــيدة ،ويؤيدون القبضة
احلديدية اليت تســتخدمها ضد من حياولون املســاس أبمن الوطن واســتقرار أبنائه.
وال شــك أن املضــي يف مالحقــة اإلرهــاب واإلرهابيــن يف اململكــة ميثــل وســيلة انجعــة وهامــة؛
لقطــع دابــر الكراهيــة بــن أف ـراد األمــة ،ومينــع التحريــض علــى العنــف واإلرهــاب والتخريــب وإزهــاق
األرواح الربيئــة الــي هنــى رب العــزة واجلــال يف حمكــم كتابــه الش ـريف عــن عــدم ازهاقهــا بــدون وجــه
حــق ،فالتعــاون وتوحيــد الصــف واهلــدف للحيلولــة دون تفشــي اإلرهــاب يف اململكــة ،هــو مســعى
محيد ،ما زال أبناء الوطن متمســكني به ،وهو مســعى يصب يف روافد حتقيق مقاصد الشـريعة الغراء
الــي جيــب رعايتهــا وصيانتهــا واحملافظــة علــى اســتمراريتها.
إن إدانة علماء القطيف ومشاخيها ملا حدث يف األحساء من عمل إرهايب ،يؤكد من جديد أن
مــا يشــاهد اليــوم ابلعيــون اجملــردة مــن اقتتــال واحـراب وخـراب ودمــار يف كثــر مــن األمصــار واألقطــار
العربيــة ،حيتــم علــى أبنــاء اململكــة القيــام مبســؤولياهتم جتــاه الوطــن وأمنــه ،وحيتــم علــى اجلميــع مناهضــة
اإلرهــاب والتصــدي لــكل عمــل إرهــايب مــن شــأنه املســاس أبمــن هــذا الوطــن وحريتــه واســتقراره.
إن االلتفــاف حــول القيــادة الرشــيدة ،وحتمــل املســؤولية كاملــة جتــاه التصــدي ألي عمــل إرهــايب،
هــو تفويــت ألي فرصــة قــد يقتنصهــا أولئــك املارقــون واخلارجــون عــن تعاليــم العقيــدة اإلســامية للعبــث
أبمــن هــذا الوطــن .والوقــوف وراء اجملهــودات املبذولــة مــن قبــل القيــادة الرشــيدة الحتـواء اإلرهــاب يف
هــذا الوطــن العزيــز ،وحتمــل املواطنــن ملســؤولياهتم الكــرى حفاظــا علــى أمــن بلدهــم ،ميثــان واجبــا
هامــا مــن أوجــب األمــور الشــرعية الــي تنــادي ابشــاعة األمــن واالســتقرار يف أي جمتمــع إســامي .وال
بــد أن يــدرك كل مواطــن يف هــذا البلــد اآلمــن ،أن مــن واجبــه اجتثــاث خطــاب الكراهيــة والتحريــض
مــن اجلــذور؛ المخــاد انر الطائفيــة البغيضــة الــي إن أوقــدت يف أي مــكان فقــل عليــه وعلــى أهلــه
الســام.
وال خيتلــف اثنــان علــى أن املســؤولية الشــرعية واالجتماعيــة الــي جيــب أن يتحلــى هبــا كل مواطــن،
حتتــم علــى اجلميــع صيانــة وحــدة اجملتمــع ،وتغليــب املصلحــة الوطنيــة دائمــا ،وأن يتحلــى اجلميــع
ابلتمحــور حــول القيــادة الرشــيدة ،وهــي تــؤدي واجبهــا املشــروع يف التصــدي لإلرهــاب وقطــع دابــره
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ومالحقــة اإلرهابيــن والقصــاص منــه ،تنفيــذا لتعاليــم العقيــدة اإلســامية الســمحة والســنة النبويــة
الش ـريفة.
ويعلــم القاصــي والــداين ،أن اجملتمــع الســعودي عــرف منــذ قيــام كيــان اململكــة أنــه جمتمــع مــن
عالماته الفارقة األمن املســتتب يف كل جزء من أجزائه ،وعرف بتالحم أبنائه وتكاتفهم وتعايشــهم،
فهــم اليعرفــون أســاليب االرهــاب واالرهابيــن بــل يدركــون متامــا ثقافــة احملبــة والتســامح وبــث روح
األخــوة فيمــا بينهــم ،وتلــك أمــور حثتهــم عليهــا تعاليــم ومبــادئ العقيــدة اإلســامية الســمحة.
ويبقــى القــول أن تعزيــز التالحــم الوطــي وااللتفــاف حــول القيــادة الرشــيدة ،ولفــظ أســاليب
اإلرهــاب؛ متثــل أبلــغ رد علــى اجلرميــة النكـراء ،الــي حدثــت يف األحســاء ،ومتثــل الطريقــة املثلــى الــي
ال بــد مــن التمســك هبــا؛ صيانــة جملتمــع آمــن يــدرك متامــا أن اســتقراره يكمــن يف التصــدي لظاهــرة
اإلرهــاب وحماربتهــا.

وطن آمن ..ورشذمة فاسدة
حممد سليمان اليوسف:
مما ال شك فيه أن كل عمل إجرامي وقع أشغل رجال األمن وأرهب املواطنني نشأ عنه إزهاق
أرواح معصومة وأدمى أجســاداً حمرتمة شــرعاً وافتيات على ويل األمر وخروج عليه واســتهانة حبرمات
هللا عــز وجــل دون أي وجــه شــرعي أو مســتند حــق يف دولــة هــي معقــل اإلســام ومــأزر التوحيــد
وجممــع اإلميــان ومنبــع الســلفية ومنبــت الوســطية وصاحبــة االعتــدال ،ولقــد مجــع مــن ارتكــب هــذا
العمــل بــن الســوءات املشــينة ابألعمــال احملرمــة القبيحــة الــي علــى كل واحــدة أدلــة مــن الشــرع تنفيهــا
وجتــرم فعلهــا وفاعلهــا وحياكــم بســببها ،فمنهــا انتهــاج فعــل اخل ـوارج ومنهــا اســتباحة دمــاء املســلمني
املعصومــة وأجســادهم احملرتمــة شــرعاً ،ومنهــا االفتيــات علــى ويل األمــر وعصيانــه يف أوامــره وهــذا حمــرم
شــرعاً وعقـاً وهــز األمــن وإشــغال رجالــه وترويــع اآلمنــن وإرهاهبــم ،ومنهــا إشــعال الفتنــة بــن اجملتمــع
املتماســك املتعايــش يف وطــن يســوده احملبــة واإلخــاء واملواطنــة اهلادئــة بســبب هــذا اخلــروج والعصيــان
واالفتيــات والتفلــت ،وان مــا وقــع يف حمافظــة األحســاء بقريــة «الدالــوة» وكــذا القصيــم ويف حمافظــة
شــقراء ومــا قبلهــا يف غريهــا جـ َـرم بـ ّـن وعــدوان ظاهــر وعمــل إرهــايب ومنكــر عظيــم تنكــره العقائــد
املســتقيمة والفطــرة الســليمة ،وال شــك ابن فاعلــه جمــرم أثيــم وظــامل مبــن ال يعــرف حــق هللا تعــاىل وال
حــق عبــاد هللا وال حــق وطنــه ألنــه أصيــب يف عقلــه وغــرر بــه يف فكــره فتنكــر لبلــده وألهلــه وجملتمعــه
وملــا مــع هــذا وقفــات.
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األوىل :حــق هللا تعــاىل علينــا بطاعتــه وعبادتــه واحملافظــة علــى مــا عصمــه واحـرام حرماتــه ابحملافظــة
علــى دمــاء املســلمني وأعراضهــم وأجســادهم وأمواهلــم وعصمــة كل معصــوم قــال ال إلــه إال هللا والتديــن
ابلديــن احلــق والتمســك ابملعتقــد الصحيــح وســلوك املنهــج املســتقيم معتقــد أهــل الســنة واجلماعــة
ومنهــج ســلف األمــة.
الثانيــة :لــويل األمــر الســمع والطاعــة وااللتفــات حولــه ونبــذ كل فكــر ضــال وإننــا حبــول هللا
وقوتــه متماســكون وحمافظــون علــى جمتمعنــا ودولتنــا ومقدراتنــا والوطــن واملواطــن مســؤولية اجلميــع ونبــذ
التطــرف واإلرهــاب والتعصــب البغيــض واملمقــوت واملخالفــة مــع اآلخريــن ال تفســد املواطنــة والتعايــش،
وعلينــا أن نرتقــي بثقافاتنــا للمســتوى الراقــي املطلــوب شــرعاً وعقـاً ومــروءة.
الثالثة :دمت اي وطين شــاخماً عزيزاً منصوراً ودمت اي موطين حبمى هللا مث محاية امللك والشــعب
األيب املتماســك املرتابط املتالحم النابذ للفوضى بكافة صورها وأشــكاهلا.
الرابعــة :يف مثــل هــذه الظــروف يــرز جلي ـاً مــدى التالحــم بــن الراعــي والرعيــة وجنســد احملبــة
واالح ـرام ويظهــر مــدى التمســك بتعاليــم الديــن وأوامــره.
خامسـاً :وختامـاً أســأل هللا عــز وجــل أن يــدمي األمــن واألمــان واالســتقرار يف بــادان وأن يعــز ويل
أمران وويل عهده وويل ويل عهده واألســرة احلاكمة وأن يســدد العلماء ويرشــد األئمة ويكشــف الغمة
عــن أمــة حممــد صلــى هللا عليــه وســلم ومــن أراد بنــا وببــادان وحكامنــا وعلمائنــا ســوءا أو منك ـراً أو
شـراً أن يكشــف هللا عـواره ويهتــك أســتاره ويفضحــه علــى األشــهاد ،ومــا هــو إال جــرم يرمــى يف مزابــل
التاريــخ ،وجمرمــن إىل حمكمــة عادلــة وقضــاة عادلــن ،ودمــت اي وطــن .وصلــى هللا علــى نبينــا حممــد.

جرح األحساء الدامي
حممد صاحل النعيم:
يف غفلــة والنــاس املســلمون املســاملون ماضــون يف دروب حياهتــم أينمــا كانـوا يف األحســاء أو أي
شــر مــن هــذا الوطــن الغــايل ،آمنــن مطمئنــن ال يعرفــون للشــيطان طريقــا ،هــذا مــا تعــودوه يف حياهتــم
اليوميــة وســاروا علــى هنجــه ودربــه منــذ أن أتســس هــذا الكيــان العظيــم ،علــى يــد املغفــور لــه جاللــة
امللــك عبدالعزيــز  -يرمحــه هللا  -يــؤدون واجباهتــم اليوميــة يف معابدهــم وأعماهلــم وبيوهتــم ،مل حيســبوا أن
لإلجرام خمالب غادرة ،ال تراعي دينا وال إنسانية وال وطنا ،سالكني دروب الشياطني هدفهم ترويع
اآلمنــن وزرع الفتنــة بــن أبنــاء الوطــن الواحــد ،ومتزيــق الكيــان املـراص ال يعلمــون أهنــم أخطــأوا الطريــق
وأن الشــعب املتالحم يزيد متاســكا وتالمحاً ضد املتطرفني ،ولن ينجروا لنواايهم اخلبيثة املغرضة ،وأن
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العيــون الســاهرة هلــم ابملرصــاد خيرجوهنــم حــى ولــو كانـوا يف جحــور أوكارهــم ،هــذا مــا حصــل فعـاً ،وهلل
احلمــد مت القبــض علــى اجملرمــن املعتديــن علــى األبـرايء الغافلــن يف بلــدة الدالــوة وغريهــا مــن مناطــق
اململكــة ،وطــاردوا أتباعهــم حــى مت القبــض علــى جمموعــة منهــم يف األحســاء واخلــر وشــقراء ابلـرايض
وبريــدة ابلقصيــم .وستنكشــف كل مالبســات هــذا اإلجـرام الــدينء ومــن يقــف وراءهــم ،وهبــذه الفعلــة
النك ـراء ضــج شــعب هــذا الوطــن املتالحــم شــاجبني مســتنكرين بشــى وســائل اإلعــام ،وتغريــدات
التواصــل االجتماعــي ملــا حصــل يف دالــوة األحســاء وغريهــا مــن املناطــق اآلمنــة املطمئنــة ،رحــم هللا
املوتــى وعجــل بشــفاء اجلرحــى وفضــح كل مــن فيــه شــر وأوقعهــم يف شــرور أعماهلــم.

أيضاً حادث األحساء
حممد عبد العزيز السليمان:
كمــا نقــول ونشــاهد عناصــر اإلرهــاب بــدأت ابلتخبــط والرتنــح مبمارســة اإلفــاس والتعــرض
لألب ـرايء يف األماكــن العامــة ،وكأهنــم حيرقــون أوراقهــم األخــرة ويدفعــون هبــا يف ســاحات اإلرهــاب
ومياديــن الــذل واالعتــداء دون وازع مــن ضمــر أو خــوف مــن هللا ،فحــادث األحســاء الــذي ذهــب
ضحيتــه مخــس أرواح وجرحــى ،وحلقــه مــن استشــهد مــن رجــال االمــن يف مدامهــة املتورطــن حنســبهم
شــهداء وهللا حســيبهم ،كمــا راح ضحيتــه املثــل اإلنســانية واســتباحة الــدم املســلم وفســاد األخــاق،
لقــد عـ ّـر احلــادث األليــم عــن مظاهــر مل تكـ ُـن مطروقــة مــن العبــث والســفه ألســاليب فاضحــة للعجــز
وضيــق األفــق وهــو مــا يبشــر بــزوال واهنـزام عناصــر اإلرهــاب وممارســي اجلنايــة علــى أنفســهم أوالً وعلــى
دينهــم وجمتمعهــم ،كمــا يعــر عمــا يُعايشــونه مــن ضيــق وحماصــرة هلــم مــن حـراس األمــن ورجالــه.
إن اولئــك املتورطــن يف احلــادث مــن أصحــاب الس ـوابق واالص ـرار علــى اعتنــاق الفكــر الضــال
الذي يقود إىل العبث واالســتهتار مببادئ العقيدة واإلنســانية اليت كرمها هللا ووصف من قتل النفس
الــي حــرم هللا كأمنــا قتــل النــاس مجيع ـاً ومــن أحياهــا فكأمنــا أحيــا النــاس مجيع ـاً ،يعتقــدون أهنــم علــى
احلــق مســتقيمون وأن مــا يقومــون بــه ســيعود عليهــم بفــاح الدنيــا واألخــرى ،ومهمــا تكــن منطلقاهتــم
ونواايهــم ،أفعاهلــم ال يقرهــا عقــل وال ديــن وإذا هــم تورطـوا بشــر أعماهلــم يبقــى أن يــدرك مــن يتعاطــف
أو يؤيــد فعلهــم أنــه علــى ضــال بشــهادة العلمــاء الذيــن شــخصوا املوقــف مباجــاء يف كتــاب هللا وســنة
رسـوله حممــد عليــه الصــاة والســام وهــو املنهــج احلــق الــذي يهــدي إىل الطريــق املســتقيم بعيــداً عــن
دواعــي الضــال واالحن ـراف الفكــري والعقــدي الــذي بلــي اجملتمــع بــه وعــززه وغــذاه دعــاة الفســاد
واألطمــاع اخلارجيــة.
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وال يســتبعد أن ِمــن ورائــه مــن يريــد الفتنــة واإلخــال أبمــن البــاد وإاثرة الفوضــى وهــذا أســلوب
ميارســه األعــداء واملأجــورون ومــن وراءهــم مــن الصهيونيــة العامليــة يف ســاحة البــاد العربيــة واإلســامية،
مــن هــذا املنطلــق أصبــح علــى أفـراد جمتمعنــا أن يعـوا مايــدور داخلــه وحولــه ،وقــد أحســن فضيلــة الشــيخ
صــاحل بــن محيــد يف خطبتــه اجلمعــة املاضيــة يف بيــت هللا احلـرام فأجــاد وأفــاد وتكلــم حبرقــة الغيــور علــى
دينــه وأمتــه وبــاده ،فحبــذا أن تصــل هــذه اخلطبــة إىل أبنائنــا يف املــدارس وشــبابنا يف اجلامعــات لتحيــي
فيهــم روح املواطنــة.
محــى هللا بــادان وبــاد املســلمني مــن كل ســوء ومكــروه ،وحفــظ قيادتنــا الرشــيدة وجعلهــا ذخـراً
لإلســام واملســلمني.

األحساء غري قابلة لالخرتاق الطائفي
حممد عبد العزيز السماعيل:
الس ـؤال اجلوهــري فيمــا يتعلــق ابلعالقــة الوطنيــة الفريــدة بــن أبنــاء منطقــة األحســاء ..هــو
كيــف وصل ـوا اىل تلــك احلالــة املثاليــة مــن التعايــش والتقــارب الــذي يش ـ ّكل مصــدر قــوة لوضعيتهــم
االجتماعيــة والوطنيــة؟ واإلجابــة بســيطة للغايــة وهــي يف جوهــر أبنــاء املنطقــة وعمقهــم اإلنســاين الــذي
يوفــر هلــم ثوابــت اترخييــة حيافظــون عليهــا حبيــث تصبــح مصــدر قــوة هلــم ،وتقدمهــم كنمــوذج اجتماعــي
ميكــن أن يكــون قاعــدة لفكــر وطــي غــر قابــل للكســر أو اخلــدش.
منحــت منطقــة األحســاء إنســاهنا أفضــل مــا لديهــا مــن أبعــاد حضاريــة وإنســانية كفيلــة بصهــر أي
اختالفــات ،وتذويبهــا يف بوتقــة وطنيــة جامعــة يصبــح معهــا عصيّــا علــى أي جهــة أو أطـراف ممارســة
ســلوكيات ضــارة بذلــك التمــاذج والتعايــش ،ولعــل االســتطراد والغــوص يف أحشــاء تلــك العالقــة املتينــة
بــن أبنــاء املنطقــة حيتــاج اىل كتــب لتتبــع وقائعــه وشــرح مثالــه اإلنســاين الرفيــع الــذي ظــل حيافــظ علــى
تلــك العالقــة عــر الســنوات الطويلــة ،فاجلميــع يتشــرب ذات املبــادئ والقناعــات الــي حتمــي الفكــرة
االجتماعيــة والوطنيــة يف وجــدان وعقــل كل حســاوي.
حادثــة قريــة الدالــوة األخــرة مل تنجــح يف حتقيــق هدفهــا الطائفــي وســط أبنــاء املنطقــة ألن الثابــت
يف مثــل هــذه احلالــة أنــه ميكــن اجلــزم أبنــه ال يفعلهــا أحــد مــن أبنــاء املنطقــة ،ذلــك ضــد منطــق الطبيعــة
اإلنســانية ألبنــاء املنطقــة ،وذلــك مــا ثبــت مــن خــال قيــام رجــال األمــن األشــاوس يف ســاعات قليلــة
ابلقبــض علــى إرهابيــن وطائفيــن فشــلوا يف تفتيــت اللحمــة االجتماعيــة والوطنيــة بــن أهــل األحســاء
الذيــن أثبتـوا علــى مــر التاريــخ أن مــا جيمعهــم أكــر بكثــر مــن أن يفرقهــم أو يســمح ابخرتاقهــم ،فقــد

368

ظلـوا ،ســنة وشــيعة ،يعيشــون بســام وأمــان دون أن يتضــرر فكرهــم االجتماعــي أو الوطــي.
واســتحضر يف ســياق أتكيــد اللحمــة االجتماعيــة القويــة بــن أبنــاء املنطقــة مبثــال يف عائلتــن
كبريتــن يف األحســاء ومهــا عائلتــا الســماعيل والبقشــي ،وذلــك يف إطــار تقــدمي مثــال علــى مــدى
االرتبــاط املتــن بــن أهــل املنطقــة ،فعائلــة الســماعيل مســت ابنهــا ابســم أحــد أبنــاء عائلــة البقشــي،
والعكــس حيــث مســت عائلــة البقشــي أحــد أبنائهــا ابســم عبداإللــه مــن عائلــة الســماعيل ،واألول
مــن رجــال التعليــم الســابقني ،والثــاين مــن كبــار املخلصــن اجلمركيــن يف اململكــة ،وذلــك ال حيــدث
دون وجــود مــودة وألفــة حقيقيــة تعكــس الواقــع املثــايل للتعايــش بــن أبنــاء األحســاء علــى اختــاف
مذاهبهــم الدينيــة.
تلــك احلالــة مــن املؤكــد أال تتعــرض ألي أض ـرار طائفيــة متطرفــة ،ألن الذيــن يصلــون اىل هــذه
احلالــة اإلنســانية واالجتماعيــة ال ميكنهــم أن يســمحوا لســلوكيات إجراميــة أن ختــرق أمنهــم أو تؤثــر
علــى تعايشــهم وتقارهبــم وتوادهــم وتعاطفهــم وصالهتــم ،ولذلــك ميكــن القــول إن األحســاء عــر التاريــخ
واحلاضــر واملســتقبل ضــد اإلرهــاب والطائفيــة والتطــرف ،وال ميكــن أن يؤتــى أمــن اململكــة مــن قبلهــا،
فهــي ال تصلــح ســوى أن تكــون منوذجــا متفــردا للتعايــش ميكــن ألي آخريــن يف اململكــة أو بــادان
العربيــة أن يدرســوه ويقتــدوا بــه ويطبقونــه مــن أجــل احلفــاظ علــى أمنهــم االجتماعــي واالرتقــاء بفكرهــم
احلضــاري الــذي يصــل هبــم اىل ذات التعايــش الــذي حيــدث يف األحســاء حيــث اإلنســان والتاريــخ
عنـوان ابرز وملهــم لإلنســانية أبمجعهــا يف حتقيــق أعلــى درجــات التقــارب واألمــن والســام الداخلــي.

الفتنة ال تنتقي ضحاياها
حممد علي الربيدي:
جمــزرة األحســاء حصــة إرهــاب منطيــة ال طائفيــة فيهــا وال مــا حيزنــون؛ هــي جــزء مــن الفتنــة الــي
أتيت عميــاء صمــاء ومتشــي وســط ظــام دامــس ،وحينمــا يُشــرق الصبــاح بعــد حــن يكــون أوان النــدم
قــد فــات ..تذكــروا أن ســد مــأرب هدمتــه فــأرة مل يعبــأ هبــا أحــد ،ومــن يظــن أن فضائيــات التحريــض
تفــرق بــن مســجد وحســينية فهــو واهــم أو فاجــر!..
الغاضبــون مــن تعاطــف بعــض شــيعة الســعودية مــع أقراهنــم يف الع ـراق وســوراي؛ يتعاطفــون هــم
أيضـاً مــع أقراهنــم يف نفــس البلديــن ،وال أحــد أسـوأ مــن أحــد يف هــذه احلكايــة املــرة واحلزينــة ،ولذلــك
ليــس هــذا هــو الســبب كمــا يقــول بعــض الطائفيــن ..الســبب األعمــق هــو التحريــض ،وكــم مــن كلمــة
متخلفــة وخــارج العصــر أودت بغــر حمتقــن إىل اجلحيــم.
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الشــيعة أهــل وطــن أوالً وأخـراً ،وليسـوا وافديــن أو طارئــن علــى اململكــة؛ هــم مثلكــم متامـاً بنـوا
هــذه الســفينة حجـراً حجـراً وشــاطئاً شــاطئاً ،وهــم خيافــون عليهــا مــن الغــرق مثلمــا ختافــون؛ ألن غرقهــا
ال مسح هللا ســيغرق املســجد واحلســينية والشــيخ والســيد ..طهروا بالدان فقط من احملرضني ،وســنبقى
كمــا كنــا أنكل معـاً ونغــي مواويــل العشــق ابنتظــام.
قبــل يومــن كتبــت هنــا عــن «شاشــة علــي وشاشــة معاويــة» ،وقبــل أشــهر كتبــت أيض ـاً عــن
«فضائيــات القاعــدة» ..مل أكــن أضــرب الــودع اي ســادة بــل كنــت أق ـرأ هنــاايت ومــآالت قصــة
التحريــض ..األحســاء مل تُضــرب فجــأة ،ومل تؤخــذ علــى حــن غــرة .لقــد كان ســيناريو مــا حــدث ومــا
ســيحدث يُعــد أمامنــا هبــدوء وحنــن نتغافــل ،واآلن هبــط التحريــض يف األحســاء فمــاذا أنتــم فاعلــون؟
أان ال أشــجب وال أســتنكر ،ولــن أقــول لكــم إن هــذا األمــر مرفــوض .هــذا اإلنشــاء ال يناســبين
أبــداً ولــن أتبنــاه كــي ال أصبــح مناســباتياً فجـاً يف كل مصيبــة؛ بــل أطالــب مبنتهــى الوضــوح والصــدق
مبحاســبة احملــرض يف الفضائيــة والكتــاب والتغريــدة واملنشــور ..هــؤالء هــم اجملرمــون األساســيون ،وليــس
فقــط ذلــك الغــي الــذي فــرد عضالتــه علــى مواطنــن آمنــن مثلــه.
بعضنــا يداهــن التحريــض الفضائــي ويعتــره تنفيسـاً لذيــذاً لعقــده املزمنــة ،ولكــن حصــاده مـٌّـر علــى
اجلميــع؛ أرجوكــم أوقفـوا مهــازل التحريــض «الطائفــي حتديــداً» قبــل أن يســمم حياتنــا مجيعـاً مث اشــجبوا
واســتنكروا كمــا تريــدون ..هــذا وطــن ال شــقة مســتأجرة إلطــاق مــارد الفوضــى بقصــص إعالميــة
ابهتــة ومتحدثــن مرضــى.

عليكم بجذور اإلرهاب
د.حممد انهض القويز:
مشــكلة اإلرهــاب الديــي قدميــة جــداً تســتعر وختبــو بــن حــن وآخــر .ومل تســلم منهــا ملــة وال
أيديولوجيــة ،ولكــن جتذرهــا يف اإلســام يســتدعي مراجعــة شــاملة .اجلوامــع واملناهــج وكثــر مــن
املســلمات الــي يتناقلهــا املتحمســون تتنــاىف مــع مبــادئ اإلســام.
ولقــد حاجــج أجــداد خـوارج اليــوم اخلليفــة الرابــع عليـاً رضــي هللا عنــه ومل يســتطع إقناعهــم بقــرآن
وال حديــث رغــم أنــه أكثــر منهــم فهمـاً لديــن هللا ،فقتلـوا عليـاً ابتغــاء مرضــاة هللا! كل هــذا وملــا يتأصــل
فقــه اخلـوارج بعــد أو عــدم فقههــم كمــا أتصــل فيمــا بعــد ،وقــد بلــغ ذروتــه هــذه األايم فيمــا ميكــن أن
نســميه أكادمييــات اخل ـوارج يف بــؤر ومواقــع هلــم يف الســعودية وخارجهــا .فكثــر مــن عرابيــي التكفــر
ومنظريهــم ومفتيهــم معروفــون أبمسائهــم ومســاجدهم وهلــم مـراتدون يتجرعــون منهــم التكفــر.
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ولقــد أدركنــا منــذ منتصــف الثمانينــات امليالديــة مــن القــرن الفائــت أننــا متجهــون إىل حقبــة
خوارجيــة ســوف أتكل األخضــر واليابــس .ففــي كل مجعــة كنــا نســمع مــا ننكــر مــن اخلطبــاء مــن ســيئ
الدعــاء ممــا مل يؤثــر عــن النــي صلــى هللا عليــه وســلم مث صــار يدنــو شــيئاً فشــيئاً .فــكل مــن كان لــه رأي
خمالــف صنــف علماني ـاً أو ليربالي ـاً أو زنديق ـاً أو عمي ـاً مث يصــب عليــه دعــاء اخلطبــاء و”الدعــاة“
ويهــددون جبــز الــرؤوس .يضــاف إىل ذلــك الدعــاء علــى مــن ينعتوهنــم ابلروافــض.
وألنــي كرهــت أدعيــة اخلطبــاء فقــد كنــت أغــر املســاجد يف كل مجعــة .وأحيــاانً أغــر املســجد
لكــي أقيــم اخلطبــة فأجــد األمــر يف العمــوم ســيئاً أقلــه أن يدعــو ابلنصــر والتمكــن للخـوارج علــى أهنــم
جماهــدون .مث تفاقمــت األمــور ومت ســجن الكثــر مــن األحــداث بتهمــة اإلرهــاب مث قيــل لنــا عــن جنــاح
برامــج املناصحــة فــإذا منهــم مــن ينتكــس مــن جديــد يف قضــااي قتــل وتفجــر .ولــن أســتغرب فشــل
املناصحــة مــع بعضهــم ألن مناصحــة بعــض ســجناء املخــدرات  -مث ـاً  -جعلــت بعضهــم يــرك
املخــدرات ويتجــه إىل اإلرهــاب .وهنــاك أمثلــة لشــباب ســجنوا يف قضــااي خمــدرات مث أفــرج عنهــم فــإذا
هبــم يتجهــون إىل اإلرهــاب دعم ـاً وممارســة.
مسعنــا عــن آيــة الســيف الــي يدعــون هبتــاانً أهنــا نســخت اآلايت الــي ســبقتها .ورأيناهــم يســوقون
أنصــاف اآلايت أو آايت اجتزئــت مــن موضوعهــا لتربيــر اجلرائــم الــي يقرتفوهنــا ابســم اإلســام.
أو يســوقون أحاديــث أو يستشــهدون آبراء فقهــاء أو كتــاابت معاصريــن وحياجــون هبــا غــر آهبــن
ابلتفريــق بــن حالــة احلــرب والســلم .ومتناســن وصيــة الرســول صلــى هللا عليــه وســلم جليــش أســامة
الــذي جهــزه حلــرب الــروم وتــويف عليــه الصــاة والســام قبــل أن يتحــرك اجليــش ممــا يعــي أنــه مل ِ
أيت
بعدهــا ماينســخها يقــول ال تقتل ـوا صبي ـاً وال ام ـرأة وال شــيخاً كب ـراً وال مريض ـاً وال راهب ـاً وال تقطع ـوا
وعـ ِن ابــن عبــاس
ُمثمـراً وال ختربـوا عامـراً وال تذحبـوا بعـراً وال بقــرة إال ملــأكل وال تغرقـوا حنـاً وال حترقــوهَ .
ـول َِّ
ـالَ :كا َن َر ُسـ ُ
رضــي هللا عنهمــا قَـ َ
ـث ُجيُ َ
الل صلــى هللا عليــه وعلــى آلــه وصحبــه وســلم إِ َذا بـََعـ َ
وشــهُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الل َم ْن َك َفَر ِب َّلل َل تـَ ْغد ُروا َوَل تـَغُلُّوا َوَل تَُثّلُوا َوَل تـَْقتـُلُوا
قَ َ
الل تـَُقاتلُو َن ِف َسـبِ ِيل َّ
”اخُر ُجوا بِ ْسـ ِم َّ
الْ :
الص َو ِام ـ ِع“.
ـاب َّ
الْ ِولْـ َـدا َن َوَل أ ْ
َص َحـ َ
ومثله فعل أبو بكر وعلي رضي هللا عنهما يف وصاايمها جليوشهما.
كل مــا اســتند إليــه دعــاة الغلــو والتكفــر والقتــل والتمثيــل يف تربيــر ســيئ فعلهــم.
وهــذا يناقــض ّ
بــل ينســف مايشــاع عــن آايت أو أحاديــث انســخة لــآايت الــي تؤصــل ألخــاق املقاتــل املســلم.
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الس َّنة والشيعة
حادثة الدالوة ..و َّحدت بني ُّ
حممدعلي قدس:
يف قريــة الدالــوة ..انتفــض الشــر ..واشــتعلت انر الفتنــة .جرميــة بشــعة اهتــزت هلــا مشــاعر كل
فــرد يف جمتمعنــا املتكاتــف واملتآلــف .أفقنــا علــى جــرس إنــذار خطــر مبــا حيــدق أبمننــا ووحــدة كياننــا.
تبــت يــد اإلرهــاب ،وحبــط مــا صنــع اإلرهابيــون بــكل قواهــم .حادثــة الدالــوة مؤشــر خطــر ،كان
اهلــدف منهــا دق «إســفني» بــن الســنة والشــيعة ،وخلــق فتنــة طائفيــة .فهــذا مــا ختطــط لــه قــوى الظــام
والفئــة الضالــة .احلادثــة وفاجعتهــا تنبهنــا إىل أمــر خطــر لتحــركات التنظيمــات اإلرهابيــة ومــا تدبــر لــه،
ممــا يعــي وجــود عناصــر هلــا يف خــااي انئمــة مبواقــع خمتلفــة يف مناطــق اململكــة ،بعــد أن متكــن رجــال
األمــن مــن إلقــاء القبــض علــى العناصــر الــي نفــذت اجلرميــة ،يف مــدن متفرقــة ابململكــة.
حــن دعــا امللــك عبــدهللا بــن عبدالعزيــز يف بدايــة توليــه قيــادة البــاد ،إىل أن يتمســك أبنــاء
البــاد بوحدهتــم ونبــذ اخلالفــات الطائفيــة واملذهبيــةَ ،حّــل العلمــاء واملفكريــن واملثقفــن مســؤولية توعيــة
وتوجيــه اجملتمــع للحفــاظ علــى اللحمــة الوطنيــة ،والتجانــس الفريــد الــذي يعتــر مــن أبــرز مســات اجملتمــع
الســعودي بشــيعه وأطيافــه .وحثهــم علــى نبــذ الطائفيــة والقبليــة املتعصبــة ،فاالنتمــاء أوالً وأخـراً للوطــن
ووحــدة كيانــه .وإذا كان أعــداء الوطــن أرادوا املســاس هبــذه الوحــدة ،فقــد أبــت اجلمــوع الغفــرة الــي
شــيعت الضحــااي مــن أبنــاء قريــة الدالــوة ،إال أن جتعــل مــن تلــك املناســبة األليمــة ،تظاهــرة للتعبــر عــن
اســتنكار أبنــاء األحســاء مــن الطائفتــن  -الشــيعة والســنة  ،-حلادثــة الدالــوة الــي أزهقــت فيهــا يــد
اإلرهــاب أرواح ضحــااي أبـرايء ،ونفــذت يف تضامــن يغيــظ الظاملــن ،ورفعــت اجلمــوع املشــيعة شــعاراً
اهتــزت لــه املشــاعر «إخ ـوان ســنة وشــيعة ..هــذا الوطــن مــا نبيعــه» كمــا رفع ـوا صــور الشــهداء مــن
رجــال األمــن الذيــن استشــهدوا دفاع ـاً عــن الوطــن يف حرهبــم علــى العناصــر اإلرهابيــة .فحــن تتقــد
وتتــأزم األوضــاع ..ال شــيء أغلــى مــن أمــن ووحــدة كيانــه.
البــد لنــا أن نعــرف أننــا هتـ َّ
ـاون يف اجتثــاث جــذور التعصــب واحلقــن الطائفــي والتطــرف والتشــدد
الديــي ،وتراخينــا يف البحــث عــن األســباب ،حــى حتـ َّـن اإلرهابيــون فرصتهــم بعــد بيــات غــر طويــل
يف جحورهــم ،وهتيــأ هلــم املنــاخ الفكــري ،للحشــد والتأليــب والتحريــض ،ضــد الدولــة واجملتمــع ،عــر
رســائل وتغريــدات للمتشــددين مــن الدعــاة ومنظــري الفكــر الظالمــي ،وابلرغــم ممــا بذلتــه قــوى األمــن
مــن جهــود ،لرصــد اإلرهــاب وإحبــاط مؤامراهتــم وخمططاهتــم التخريبيــة ،وحققــت علــى مــدى ســنوات،
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جناح ـاً ال نظــر لــه ،بض ـرابت اســتباقية متميــزة يف القضــاء علــى اإلرهــاب وجتفيــف منابعــه ،إال أن
آليــات احلظــر علــى النشــاطات املشــبوهة للمؤسســات واملنظمــات الــي ســامهت يف دعــم اإلرهــاب
ومتويــل عملياتــه ،مل تكــن مقننــة وكافيــة .وهــذا مــا جعــل قــوى الظــام أعــداء الوطــن ،غــر منقطعــن
عــن املــدد والســند.
إننــا مقتنعــون أن قضــااي اإلرهــاب معلقــة وحلوهلــا أبيــدي القــوى اخلارجيــة الــي تدعــي حماربتــه،
واململكــة حبكمــة قادهتــا أدركــت ،أن نيــات الغــرب يف القضــاء علــى اإلرهــاب ليســت صادقــة ،ودعمهــا
ملؤام ـرات إشــعال ن ـران الفــن الطائفيــة واملذهبيــة يف املنطقــة يصــب يف مصلحــة تلــك القــوى ،الــي
مــن مصلحتهــا زرع الفــن بــن الطوائــف واملذاهــب لزعزعــة أمــن املنطقــة ،وقــد أعاهنــا اخلونــة مــن
املتأســلمني ،وأعــداء الديــن ،وألن اململكــة كانــت ســباقة وصادقــة يف عزميتهــا ،يف القضــاء علــى بــؤر
اإلرهــاب وجنحــت يف إحبــاط كثــر مــن املؤام ـرات ،وكشــف خمططــات اإلرهابيــن ،وهــو مــا جعلهــا
مســتهدفة مــن قبــل األعــداء واملغــرر هبــم مــن املواطنــن لإلخــال أبمنهــا واســتقرارها.
إن أردان أن حنافظ على كيان هذا الوطن ،ومحايته علينا كمواطنني ومقيمني نستظل أبمن هذه
البــاد ،أن نكــون عيــوانً ســاهرة وأيــدي قويــة للتصــدي لإلرهــاب ومؤيديــه وحماربــة أصحــاب الفكــر
اإلرهــايب وذوي الثقافــة املنحرفــة الــي يســعى أصحاهبــا للفتنــة واخلـراب وهتديــد أمــن واســتقرار البــاد.

من «كابول» إىل «الدالوة»!
مساعد العصيمي:
يف مطلــع الثمانينــات امليالديــة مــن القــرن امليــادي املاضــي ،كنــا شــبااب ايفعــا متطلعــا ،مل نكــن
نعــرف شــيئا عــن احلــرب وال اإلرهــاب .نعــم مــرت علينــا حادثــة جهيمــان ،لكــن كنــا قلبــا وقالبــا صغــارا
وكبــارا مــن الرافضــن هلــا ..لكــن يبــدو أن فصــول التطــور املعــريف واإلرهــايب لــن ترتكنــا حبالنــا ،لــذا
جــاء غــزو الســوفيت ألفغانســتان ليمثــل التحــول األهــم يف التاريــخ احلديــث هلــذه البــاد ،ليــس إال
أن موجــة عارمــة مــن الدعــاة واملبش ـرين ابخللــود والشــهادة ،وســرعة االق ـران ابحلــور العــن يتســابقون
إلقنــاع الشــباب ابجلهــاد ..بــل وليشــاهدوا املعجـزات اإلهليــة عيــاان بيــاانً ،وكيــف ترتــد القنابــل امللقــاة
مــن الطائــرة الروســية لتعكــس اجتاههــا إىل داخلهــا ،ويتبينـوا كيــف أن القنبلــة ال تنفجــر وهــي تقــع بــن
اجملاهديــن ،وغــر ذلــك ممــا احتوتــه كتــب عبــدهللا ع ـزام وأشــباهه تلــك الــي كانــت تصــل إلينــا أبيســر
الســبل وأســهلها.
نعــرف أن األمــر مت وفــق تســهيالت متاحــة أمنــت كث ـرا مــن تكاليــف الســفر واالســتقبال
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والســاح ،لكــن كان النتــاج وابال علــى هــذه البــاد مــن فــرط أن بعــض مــن ذهبـوا للجهــاد قــد عــادوا
أبفــكار إرهابيــة تفجرييــة مل يســلم منهــا أهلهــم وبالدهــم ..مث مــاذا بعــد ذلــك :ابت تصديــر التفجرييــن
مســة مل يتخــل عنهــا دعــاة اإلرهــاب مــن تالميــذ أفغانســتان ،حــى ابتــت بــادان تعــاين وتعــاين ،وبعدمــا
كنــا الشــعب األكثــر أمــاان أصبحنــا األكثــر أتخـرا وتفتيشــا يف املطــارات ،أو ليــس بعضنــا مــن ضمــن
األكثــر حضــورا يف مياديــن اإلرهــاب والتفجــر؟! هــذه مــا جنتــه علينــا أفغانســتان ،بــل مــا جنينــاه علــى
أنفســنا بســبب أفغانســتان!
ما حدث انتهى وال سبيل إىل إعادة سياقه ،لكن حري أن نعمل على إصالح بعض أخطائنا
الــي تشــبه أخطــاءان األوىل حــن الســماح ابملشــاركة يف موقعــة كابــول ومثيالهتــا ،وحتاكــي التســاهل مــع
الدعــاة واملبشـرين ابملهــدي وقــرب يــوم القيامــة ،كمــا كان فريــق جهيمــان يؤكــد يف رحلتــه بــن القــرى
والضواحــي! نعــم نــدرك أنــه ليــس مبقــدور أحــد أن يضحــك علــى شــبابنا اآلن حبكايــة القنابــل الــي ترتــد
علــى مطلقيهــا ألهنــم أصبحـوا أكثــر وعيــا أبن ســنن هللا يف خلقــه ال تتبــدل ألجــل طائفــة أو بشــر..
ممــا يدعــوان وبقــوة ألجــل أن نوقــف مسلســل الكراهيــة والدعـوات النتنــة الــي تنطلــق فيمــا بيننــا كنتــاج
لغــزوة كابــول األوىل دون وعــي أبخطارهــا ..نوقــف احملرضــن ..حناســبهم ،نقتلــع دعــاة الطائفيــة..
نكشــفهم ونعريهــم قبــل أن حناســبهم علــى مســاوئهم.
علينا أن جند وجنتهد يف جترمي دعاة االنقسام واحملرضني ،حىت خطب اجلمعة الداعية إىل الكره
والدعــاء علــى املســلمني اآلخريــن نرفضهــا ونرفــض أصحاهبــا ..جديــر أن نعمــل كــي ال يعــود الفكــر
األفغــاين ليتغلغــل مــن جديــد ،علينــا أن جنتــث جــذوره ..كــي نضمــن أنــه ال كارثــة أخــرى ســتحدث
كمــا كانــت كارثــة األحســاء.
األمــر ابت يتطلــب عمــا وطنيــا كبـرا نعــرف مــن خاللــه أبخطائنــا الســابقة الــي أســهمت دون
إدراك منــا يف صناعــة قاعــدة لإلرهــاب يف بــادان وبــاد أخــرى .ومــن مث تصحيــح مــا جيــب تصحيحــه
داخليا.

أضعف طرف يف حرب اإلرهاب
مشاري الذايدي:
اإلرهــاب ،نشــط يف أســبوع واحــد ،يف الســعودية ومصــر وتونــس وســوراي والع ـراق ،بفعاليــة
شــيطانية.
يف الســعودية هجــم قتلــة داعشــيون علــى مواطنــن ابألحســاء ،وقتل ـوا وجرح ـوا أب ـرايء جتمع ـوا يف
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حســينية .فـّـر اإلرهابيــون ،الحقهــم األمــن الســعودي ،ومــن شــاركهم اجلرميــة ،يف مناطــق متفرقــة ،قتــل
بعضهــم ،وقتلـوا هــم ضابطــا وعســكريني مــن محــاة األمــن الســعودي.
يف تونــس إرهــاب جديــد مــن نوعــه ،اســتهدف حافلــة عســكرية ،فيهــا مدنيــون ،يــؤدي لقتــل 5
جنــود .يف مصــر سلســلة مــن التفج ـرات والضحــااي وقنابــل معلقــة يف اجلســور .حصيلــة أســبوع يف
منطقتنــا ،وأغلبهــا ســلوكيات إرهابيــة جديــدة.
يف الســعودية كان رد الفعــل علــى جرميــة األحســاء رائعــا علــى مســتوى الدولــة واملواطنــن .األمــن
الســعودي كان حتــت االختبــار عقديــن يف حماربــة اإلرهــاب ،كان علــى الوعــد ،واإلعــام الســعودي
كان لــه دور حاســم .والقضــاء الســعودي مؤخ ـرا ،كان لــه دوره ،والحظنــا صــدور أحــكام مشــددة
يف األشــهر األخــرة ،بعــد ســنوات مــن املــداوالت ،خاصــة أن القضــاة كان ـوا حتــت طائلــة التهديــد
اإلرهــايب.
بــكل صراحــة ،فــإن احللقــة األضعــف يف منظومــة املواجهــة الســعودية ،هــي مرفــق الدعــوة والثقافــة
الدينيــة واخلطابــة ،واجلهــة املعنيــة هبــذا اجملــال يف الدولــة هــي وزارة الشــؤون اإلســامية.
د .توفيــق الســديري ،وكيــل وزارة الشــؤون اإلســامية والدعــوة واإلرشــاد ،قــال يف تصرحيــات ل
«الشــرق األوســط» حــول جرميــة الدالــوة ،إنــه قــد «جــرى التعميــم علــى كافــة خطبــاء املســاجد يف
مناطــق اململكــة ،لتخصيــص موضــوع اخلطبــة عــن احلادثــة « »...للتأكيــد علــى اجملتمــع ابللحمــة
الوطنيــة» .وقــال« :مــن مل يلتــزم ،ال مــكان لــه بيننــا».
كالم شـ ٍ
ـاف ،ولكن الواقع يقول إن األداء على األرض ليس على مســتوى املأمول ،خاصة إذا
عرفنا أن عدد اجلوامع واملســاجد يف الســعودية يزيد عن 304 94جوامع ومســاجد.
مــن يراقــب خطــاب هــذه اجلوامــع؟ مــن يدقــق الكلمــات واملواعــظ الــي تلقــى علــى املصلــن؟ مــن
يرصــد أدعيــة «القنــوت» الــي حيتــال هبــا بعــض املتعاطفــن مــع «داعــش» و«النصــرة» و«القاعــدة»
علــى إبــداء الدعــم واملســاندة للجماعــات اإلرهابيــة؟
هنــاك دول عربيــة وضعــت الكثــر مــن الضوابــط ،س ـواء الدســتورية ،أو اإلجرائيــة ،لعــدم تــرك
هــذه األماكــن بعيــدة عــن نظــر الدولــة؛ مثــا املغــرب واإلمــارات ،واآلن مصــر ،هنــاك جتــارب فريــدة يف
ضبــط خطــب اجلمعــة واملواعــظ ،ال نقــول بنســخها ،فلــكل بلــد مستــه اخلاصــة ،ولكــن املهــم املغــزى.
أعطــي مثــاال واحــدا علــى الفجــوة بــن املرغــوب والواقــع علــى األرض لــدى الــوزارة ،فهــي أصــدرت
تعميمــا قدميــا شــهريا مبنــع مكـرات الصــوت اخلارجيــة يف املســاجد ،وقصــر الصــوت ،ابســتثناء األذان،
علــى داخــل املســاجد ،وصــدرت فتــوى مؤيــدة للشــيخ الراحــل حممــد بــن عثيمــن هبــذا ،ولكــن هــذا
القـرار منــذ صــدوره ليــس لــه أثــر علــى األرض ،وكثــر مــن أئمــة املســاجد ينفــي وصــول هــذا التعميــم
لــه! وقــادة الــوزارة يؤكــدون كل رمضــان وجــود هــذا القـرار ووصولــه لألئمــة ،الواقــع يقــول إن املكـرات
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صمــاء عــن التعميــم العتيــد ،كأن الــوزارة ختاطــب كوكبــا آخــر!
الصراحــة صابــون القلــوب ،وزارة الشــؤون اإلســامية يف الســعودية هــي احللقــة األضعــف يف
منظومــة امللحمــة الســعودية اجمليــدة مبحاربــة اإلرهــاب.

األحساء عذراً ..مل يفهموا الدرس!
مشاري العفالق:
مــر علــى حادثــة األحســاء أســبوع طويــل شــهد العديــد مــن املواســاة ألهــايل املصابــن ،مــن خمتلــف
الشــخصيات واألســر اإلحســائية ،وكأن اجلميع حرص على أتكيد الصالت التارخيية ألهايل املنطقة
بصــرف النظــر عــن اختالفهــم املذهــي والفكــري ،لكــن السـؤال الكبــر ســيبقى حــول أســباب اجلرميــة
الــي حدثــت.
قبــل التوقــف لتحليــل هــذا احلــدث الغريــب علــى املنطقــة ،متنيــت أن أشــارك  -لــوال تواجــدي
خــارج اململكــة  -يف مواســاة أهــايل املصابــن وضحــااي هــذا االعتــداء ،ألنــه واجــب علــى كل مــن
يعيــش يف هــذه املنطقــة جتــاه األرض واجلــار ،ومــن جانــب آخــر ألعيــش حلظــات التقــارب والتعايــش
املشــرك الــذي كان وال ي ـزال أحــد مالمــح األحســاء.
هــذا امللمــح ليــس مــن الســهل أن يفهمــه كثــرون مــن املناطــق أو الــدول اجملــاورة ،وهــذا التعايــش
يف األحســاء ليــس فقــط بــن كل اهــل االحســاء بــل وبــن كل املذاهــب الفكريــة األخــرى والــي ال جتــد
يف األحســاء ذات الصـراع أو التصعيــد الــي غالبـاً مــا يكــون أينمــا وجــد االختــاف.
لكــن السـؤال ال يـزال حمـراً مــا الــذي يدفــع شــباان مــن منطقــة أخــرى إىل القــدوم لألحســاء لتنفيــذ
اعتــداء مــن هــذا النــوع ويف يــوم فضيــل وإن اختلــف الســبب؟ ومــا الــذي دفــع أهــايل األحســاء وكثـرا
مــن العقــاء مــن شــى أحنــاء اململكــة إىل إدانــة احلــدث دون مزايــدة أو تــردد؟
لنتحدث بصراحة فمثل هذه األحداث ال ميكن التعامل معها بسطحية أو جتاهل الواقع الذي
يشــر بوضــوح إىل أن الصراعــات الــي حتــدث يف الــدول اجملــاورة للمملكــة تزيــد مــن فتيــل االحتقــان
الداخلــي ،حــى إن احلديــث عــن هــذا النظــام أو تلــك الدولــة أو اجملموعــة مل يعــد ابإلمــكان النظــر
إليــه بتجــرد.
هــذه األحــداث اخلارجيــة شــئنا أم أبينــا ال يتــم النظــر إليهــا مبنظــور واحــد ،أو تفســر واحــد
بــن أتبــاع الطائفــة الواحــدة فضـاً عــن الطوائــف املختلفــة ،هــذا األمــر ال يعــي بشــكل أو آبخــر أن
صاحــب هــذا ال ـرأي أو ذاك ميكــن جتريــده مــن وطنيتــه أو االعتــداء عليــه ،فهــذا الواقــع ال ميكــن أن
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يتغــر إال مبزيــد مــن التعايــش والعقالنيــة.
ألــوم مــن محــل الســاح علــى أي مواطــن كان وال ميكــن تربيــر فعلــه ،لكــي أفهــم مــدى صعوبــة
اســتيعاب طبيعــة العالقــة الــي مجعــت أهــايل األحســاء مئــات الســنني ،وليــس غريب ـاً حــن ذاك أن
أيمتــن األجــداد أبنــاء الطائفــة األخــرى ليعلمـوا أبناءهــم القــرآن الــذي هــو أعظــم مصــدر تشـريعي علــى
اإلطــاق.
عــدم االرتيــاح بســبب االختــاف يف وجهــات النظــر يف مثــل حالــة الصـراع الــي تعيشــها املنطقــة
حــدث ومــن الصعــب اجلــزم بعــدم حدوثــه يف املســتقبل ،خاصــة وأن بعــض اجلهــات اخلارجيــة قــد
تســهم يف ذلــك بشــكل أو آبخــر إمــا لتصديــر حالــة االحتقــان الداخلــي أو لدوافــع أخــرى تســر
سياســاهتا.
ابلرغــم مــن كل ذلــك ظلــت العالقــات الــي جتمــع اهــل األحســاء أكــر مــن مثــل هــذه
التحــدايت ،وظلــت عالقــات الــود واألرض والوطــن جتمــع األشــقاء ،ألهنــم ببســاطة يعرفــون أن
األحــداث والصراعــات متغــرة لكــن الوطــن اثبــت ،وأن التفريــط يف هــذا التآخــي وهــذه اللحمــة لــن
جيــر إال الويــات.
التفريــق بــن النظــر والتحليــل العــام لألحــداث والصراعــات يف الــدول اجملــاورة ،وبــن الشـراكة يف
الوطــن واملســؤولية املشــركة عــن أمنــه والتعايــش ودوام األلفــة بــن اجلـران ،مفهــوم ليــس مــن الســهولة
فهمــه خاصــة مــن قبــل مــن مل يعيشــيوا يف هــذه املنطقــة ،لكنــه أحــد أهــم املفاهيــم املتفــق عليهــا يف
األحســاء.
اليــوم حنــن أمــام مشــهد مــن املـؤازرة للمصابــن وأهــايل الضحــااي يقــوده اجملتمــع األحســائي بشــى
مذاهبــه وأفــكاره وحبــس عــال للمســؤولية االجتماعيــة ولتحــدي الظــروف مــرة أخــرى ،وكمــا جنــح فيهــا
مـرات عديــدة منــذ اهنيــار حكــم الشــاة مــروراً ابحلــرب العراقيــة اإليرانيــة ،ومــا تــا ذلــك مــن أحــداث،
وهــي مناســبة أيض ـاً لتقــدمي درس جديــد لــكل املتعصبــن يف العــامل نعــم خنتلــف يف كل شــيء لكننــا
نتفــق علــى الوطــن.

الدالوة واللحمة الوطنية
مشاري النعيم:
مل يــدر خبلــد مــن نفــذ العمليــة اإلرهابيــة يف قريــة الدالــوة يف األحســاء ردة الفعــل الوطنيــة الــي
أكــدت أن االســتقرار واألمــن االجتماعــي الوطــي خطــوط محـراء ال أحــد يســتطيع جتاوزهــا .احلقيقــة
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أن املوقــف اجملتمعــي الــذي اســتنكر هــذه احلادثــة الدخيلــة علينــا أدهــش العــامل ،فقــد أتصــل علــي
أحــد الزمــاء مــن بريطانيــا يقــول يل لقــد فاجأتنــا اململكــة مبوقــف الســلطة واألف ـراد ،لقــد كان ينقــل
لنــا عكــس هــذه الصــورة بينمــا كان املوقــف الرمســي الس ـريع الــذي مل يتوقــف عنــد الســلطات األمنيــة
بــل حــى الســلطات الدينيــة الــي اســتنكرت االعتــداء بــدل صــورة اململكــة يف أذهاننــا ،وأحــرج الكثــر
مــن الــدول الــي حتــاول أن تصــور اململكــة وجمتمعهــا بعكــس الواقــع .قلــت للزميــل ،اي أخــي مل حيــدث
يف يــوم أن اعتــدى أحــد يف بــادان علــى انس ميارســون شــعائرهم الدينيــة ومل يذكــر يف اترخينــا أن
الســلطة أمهلــت يف محايتهــا للحـرايت الدينيــة املعتدلــة ،بــل إننــا وعــر قــرون عشــنا ،وكنــت أقصــد الســنة
والشــيعة ،متجاوريــن ومل خيطــر يف أذهاننــا يف يــوم أن مثــل هــذا االعتــداء قــد حيــدث والدليــل علــى ذلــك
اســتنكار اجملتمــع الســعودي واجملتمــع األحســائي هلــذا الفعــل غــر املســؤول ومشــاركة كل فئــات اجملتمــع
يف تقــدمي واجــب العـزاء لــذوي املتوفــن.
أحتــدث هنــا بصفــي أحــد أبنــاء األحســاء وقــد عشــت حيــايت يف هــذه املنطقــة ويف ذهــي
شــخصيات ال ميكــن أحصيهــا مــن أبنــاء الشــيعة الذيــن تقاطعــت معهــم يف كل مراحــل حيــايت ومل
يصــدف يف يــوم أن حــدث بيننــا خــاف ،رغــم تعليقاتنــا علــى بعضنــا وحواراتنــا الطويلــة أحيــاانً
حــول القناعــات الشــخصية ولكــن مل تفســد تلــك احلـوارات العالقــة والــود .اجملتمــع األحســائي عــرف
بســلميته وابنفتاحــه علــى اآلخــر وقــد ســاهم هــذا يف تقبــل كل الفئــات والطوائــف واملذاهــب لبعضهــم
البعــض دون تعصــب ودون تقوقــع علــى الــذات .حــى علــى املســتوى املذهــي عرفــت األحســاء أبهنــا
”واحــة التســامح“ فصــاة العصــر ال تفــوت علــى أحــد فاالحنــاف عــادة مــا يؤخروهنــا قبيــل الغــروب
وأصحــاب املذاهــب األخــرى ال جيــدون أي حــرج أن يذهب ـوا للمســاجد احلنفيــة ليصل ـوا فيهــا.
هــذا اإلحســاس اجلميــل املتســامح املنفتــح علــى اآلخــر موجــود إىل يومنــا هــذا وهــو الــذي جعــل
أبنــاء األحســاء يســتنكرون حادثــة ”الدالــوة“ املتطرفــة الــي مل يعهدهــا أبنــاء هــذا اجملتمــع مــن قبــل.
ابلنســبة يل مل أتفاجــأ مــن هــذا التســامح األحســائي حــى مــن قبــل املعتــدى عليهــم ،فهــذه صفــة
أصيلــة نبتــت يف األحســاء كالنخيــل الــي تقــدم اخلــر بصمــت ورأســها شــامخ للســماء .التســامح
الصفــة األكثــر وضوحـاً الــي جعلــت هــذه الواحــة آمنــة مطمئنــة أيتيهــا رغدهــا كل حــن ،وأبعدهــا عــن
أي صــدام رغــم تواجــد الطوائــف املختلفــة متجــاورة منــذ قــرون .األحســاء مل تســمح ألي متطــرف أن
خيــدش تســاحمها فبقيــت علــى الــدوام ملجــأ لــكل مــن يريــد األمــن ،فهــو بــن أهلــه وذويــه.
كمــا أن الدالــوة ،القريــة الصغــرة البســيطة ،الــي تلتحــف ابلواحــة وتغــوص داخــل غــاابت النخيــل
مل تتوقــع مثــل هــذا االعتــداء ،ومل تتصــور أن أيهتــا املعتــدي مــن بعيــد ليعكــر صفــو مناســبة دينيــة ســنوية
كانــت متــر هبــدوء ودون ضجــة ،فقــد تشــكلت ثقافــة التســامح الديــي يف األحســاء منــذ أمــد بعيــد،
وكل أبنــاء اجملتمــع يعــرف املناســبات الدينيــة وطقوســها ،ومل حيــدث يف يــوم أن أحــداً اعتــدى علــى
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أحــد ،لكــن كانــت هــذه القريــة الــي تنــزوي بــن النخــل واجلبــل علــى موعــد مــع التاريــخ لتكــون مســرحا
يؤكــد أن جمتمعنــا أقــوى بكثــر ممــا خيطــط لــه األعــداء.
لعــل األمــر الــذي أدهشــي هــو اكتشــايف اجلديــد للمجتمــع الســعودي الواعــي ،فقــد أتكــدت أن
التعصــب والتطــرف اللذيــن يقودمهــا القلّــة مل يؤثـرا يف البنيــة الذهنيــة للمجتمــع ،وأن أبنــاء اململكــة يف
األزمــات يتّحــدون ويهبــون يــداً واحــدة وعقـاً واحــداً للدفــاع عــن اللحمــة الوطنيــة الــي ال يقبلــون عنهــا
بديـاً .هــذه الصــورة أشــعرتين ابلراحــة وجعلتــي أثــق يف املســتقبل أكثــر مــن قبــل وأكــدت يل أن أبنــاء
اجلزيــرة تغلــب عليهــم أصالتهــم وعمقهــم احلضــاري أكثــر مــن دعــاوى الفرقــة والتفتــت .مــن كان يراهــن
علــى انقســام اجملتمــع خســر خســارة فادحــة ،ومــن كان يتوقــع أن يرتاشــق أبنــاء اجملتمــع الســعودي
االهتمــات الطائفيــة وجــد صــورة مغايــرة حتــث علــى التمســك ابلوطــن ومكتســباته وتنبــذ العنــف ومــن
يــروج لــه .هــذه الصــورة الــي أدهشــت زميلــي الربيطــاين وجعلتــه يســأل ويتصــل هــي ”اجلوهــر“ احلقيقــي
هلــذا اجملتمــع األصيــل الــذي عــر بعفويــة عــن قناعاتــه احلقيقــة دون أن ينقــاد ألحــد.
حنــن أمــام حتــد كبــر وص ـراع طويــل مــع أعــداء الوطــن ،فهــؤالء مههــم الوحيــد هــو الفتنــة ،فهــم
يقتاتــون عليهــا ويفقــدون وجودهــم دوهنــا ،أمــا االســتقرار والتنميــة فهمــا عدوهــم األول ،ومــا اختيارهــم
لألحســاء لتنفيــذ ضربتهــم إال أهنــم وجــدوا يف هــذه الواحــة املطمئنــة خط ـراً كب ـراً علــى وجودهــم،
فرغــم وجــود الشــيعة والســنة فيهــا منــذ قــرون إال أنــه مل يســمع أحــد يف يــوم عــن اعتــداء طائفــي يف
األحســاء .هــؤالء القتلــة املوتــورون الذيــن يزعجهــم اســتقرار هــذه البــاد أرادوا أن يضرب ـوا مناطــق
االســتقرار التارخيــي فيــه حــى يثبتـوا للعــامل أن بــادان يف أزمــة لكــن أبنــاء هــذا البلــد ورجــال األمــن فوتـوا
الفرصــة عليهــم وحاصروهــم فكـرايً وأمنيـاً حــى إن الرســائل الــي كانــت تصلــي عــر الواتــس أب كانــت
تقــول ”ال تنشــروا أي رســائل حــول مواقــع نقــاط التفتيــش حــى يتمكــن رجــال األمــن مــن اإلمســاك
ابجلنــاة“ .هــذا الوعــي وهــذا اإلحســاس ابملواطنــة ”العفويــة“ ســوف يغضــان مــن مضجــع هــؤالء
القتلــة ومــن جنّدهــم ،فقــد كانـوا يظنــون أببنــاء هــذه البلــد الظنــون فتفاجــؤوا أهنــم متمســكون بوحدهتــم
الوطنيــة ورأوا كيــف هب ـوا مجيعهــم دون اســتثناء يف وجــه الفتنــة والفرقــة.
إنــه درس عظيــم يف التعبــر عــن الوطنيــة احلقــة دون أن يطلــب أحــد هــذا التعبــر ،وهــذا يف رأيــي
يؤكــد نضجـاً اجتماعيـاً ثقافيـاً أمتــى أن يتحــول إىل عمــل حقيقــي يســاهم يف بنــاء وتنميــة كل جــزء مــن
وطننــا الغــايل .إننــا يف وقــت جيــب أن نغلــب فيــه املصلحــة الوطنيــة العليــا علــى أي مصلحــة فئويــة وأن
نعمــل مجيعـاً علــى قطــع مجيــع اخلطــوط علــى الراغبــن يف العبــث مبســتقبلنا ومســتقبل أبنائنــا .وماحــدث
يف قريــة الدالــوة ميثــل مشــهداً وطنيـاً إجيابيـاً حيــث علــى مزيــد مــن التماســك وينبــذ الفرقــة ويقــرب أبنــاء
الوطــن مــن بعضهــم البعــض.
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الخروج عن النص شعب مبستوى التحديات
مطلق املطريي:
كتبــت يف هــذه الزاويــة قبــل أحــداث األحســاء أن اململكــة هبــا مجاعــات متطرفــة وال يوجــد هبــا
طائفيــة ..فقــد عــر اجملتمــع الســعودي بــكل تنوعاتــه املذهبيــة والفكريــة عــن تضامــن وطــي  -ينــدر
وجــوده يف حميطــه العــريب  -جتــاه العمليــة الغــادرة يف الدالــوة ليثبــت أنــه دائم ـاً شــعب مبســتوى
التحــدايت وال ينقــاد وراء الدعـوات املضللــة الــي تريــد أن يكــون بلــدان ســاحة لتصفيــات احلســاابت
الطائفيــة أو انفــذة ضعيفــة تدخــل منهــا رايح الفتنــة وتزلــزل أســاس الوحــدة التارخييــة الــي مجعــت قبائــل
ومذاهــب ومناطــق يف إطــار وطــي واحــد.
نتذكــر بــكل اعتـزاز وقفــة الشــعب الســعودي  2011بوجــه فرضيــة حنــن اهلالكــة ،الــي زعمــت
أن الشــعب الســعودي ســوف خيــرج غاضب ـاً يف الش ـوارع واملياديــن ليكمــل ضــال العــرب بضــال،
فنتذكــر يف ذاك اليــوم  -الــذي أردانه أن يكــون وطني ـاً وأراده أعــداؤان أن يكــون مشــؤوماً  -وجــوه
اإلعالميــن الغربيــن احلائــرة بــن اإلعجــاب بتماســك الشــعب الوطــي وبــن إفالســهم املهــي بعــد أن
ضــاع جهــد مشــقة الســفر عليهــم ومل جيــدوا مــا يعــوض تعبهــم ولــو بغضــب شــارع واحــد واتضــح هلــم
زيــف دعــوة حنــن ورجعـوا لبلداهنــم خبفــي حنــن بعــد أن خســروا حنــن ..فودعناهــم خبطــاب عظيــم
مــن رجــل عظيــم املغفــور لــه إبذن هللا األمــر انيــف بــن عبدالعزيــز:
”هنيئاً للملك هبذا الشعب وهنيئاً هلذا الشعب هبذا امللك“.
أحــداث األحســاء تثبــت مــرة بعــد مــرة متاســك الشــعب ووطنيتــه ..فاإلرهــاب أرادهــا أن تكــون
فتنــة طائفيــة والشــعب الســعودي جعلهــا وقفــة وطنيــة بوجــه ســاح اإلرهــاب فرتحــم بــروح إميانيــة علــى
شــهداء الوطــن يف األحســاء ومــدت األايدي الوطنيــة للمواســاة والثــأر مــن اإلرهــاب وســال دم العنــزي
والرشــيد الطاهريــن يف ميــدان البيعــة الوطنيــة لنتجمــع يف ع ـزاء شــهداء الوطــن حــول حكايــة واحــدة
وخســارة واحــدة وشــهادة واحــدة فأصبــح اجملتمــع الســعودي مجيعــه أبنــاء طائفــة واحــدة امسهــا اململكــة
العربيــة الســعودية.
أمقــت بشــدة لغــة التحذيــر مــن االنشــقاق الطائفــي وفتنتــه املتخليــة الــي يزعــم أهــل اختــاق
القصــص وجودهــا ،يف أحــداث األحســاء خس ـران شــهداء مواطنــن ومل خنســر طائفــة ،فاملزعــج أن
مــا كان يريــده اإلرهــاب أن حيــدث واقع ـاً يف اجملتمــع الســعودي مــن فوضــى طائفيــة تبناهــا بعــض
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اإلعالميــن بــدون قصــد مــن خــال حتذيراهتــم مــن الفتنــة الطائفيــة وكأن حادثــة دالــوة متهيــداً لــه،
والواقــع عكــس ذلــك متام ـاً فــكل القضيــة أن عمليــة إرهابيــة قــام هبــا أف ـراد متطرفــون ومنشــقون عــن
اإلمجــاع الوطــي وســقطوا بشــر أعماهلــم ،فتحذيــر اجملتمــع مــن الفتنــة فتنــة جيــب أن يتوقــف خطاهبــا،
ويرتفــع بــدالً منــه خطــاب الوحــدة الوطنيــة الــذي صــاغ بيانــه الســنة والشــيعة يف هــذا البلــد« ،مالكــم
كيــف تنظــرون» أم أن الــكالم عــن الفتنــة لغــة املنطقــة ونشــيدهاالقومي وال يصــح عـزاء أو مواســاة إال
مبفرداهتــا املقيتــة ،نريــد خطــاابًكخطــاب األمــر انيــف بــن عبدالعزيــز الــذي قلــد الوطــن وأبنــاءه مفــردات
االعت ـزاز والفخــر تقدي ـراً ملــا قدمــوه هلــذا الوطــن احلبيــب ومل يقــدم هلــم خطــاب اليــأس والتحذيــر مــن
عاقبــة أمــر لشــيء مل يكــن موجــوداً.

التعددية املذهبية يف األحساء
مهدي الرمضان:
هل ال يزال مبجتمع األحساء تعددية مذهبية فاعلة؟
مــع بدايــة الطفــرة االقتصاديــة األوىل يف اململكــة خــال الســبعينيات مــن القــرن املاضــي وإرتفــاع
مســتوى دخــل الفــرد وتنامــي ظاهــرة املخططــات الســكنية وبيــع اراضيهــا لالفـراد ،فتــح ابب اإلقـراض
احلكومــي لبنــاء مســاكن فتأسســت علــى أثرهــا احيــاء وضواحــي جديــدة وإتســع النطــاق احلضــري
للمــدن يف اململكــة.
جلــب هــذا التحــول والفــورة يف اإلعمــار الســكين والتوســع العمـراين تغـرات هيكليــة جذريــة يف
األحســاء وإعــاد رســم خريطــة العالقــات اإلجتماعيــة فإقتلــع مــن اجلــذور نظــام إختــاط اجملــاورة ألتبــاع
املذاهــب يف االحيــاء واحلــارات القدميــة املمتــد لقــرون والــذي كان يتســم بثبــات معادلــة دميوغرافيــة
ســكان احلــارات مــن االســر والعائــات ذات اخللفيــات املذهبيــة املتعــددة.
كانــت تلــك احلــارات وبنظامهــا التخطيطــي والســكين القــدمي تفــرض منــط مــن احليــاة املختلطــة
واحلميميــة يف العالقــات بــن خمتلــف اتبــاع املذاهــب اخلمســة .فتجــد يف ذات احلــارة الشــيعي والســي
يعيشــون يف بيــوت متالصقــة ال يفصلهــا إال جــدار واحــد وجتــد ابنــاء الســنه والشــيعة يرتبــون معــا
ويشــركون يف اللعــب يف الرباحــات واالزقــة وخيتلطــون إجتماعيــا يف كل مناســبات الفــرح والــرح
يف احلــارة .بلغــت احلميميــة يف العالقــة حــداً ان ترضــع م ـرأة شــيعية طفــل ســي وابلعكــس .بوجــود
احلســينيات يف تلــك احلــارات كان مــن الطبيعــي ان حيضــر الســنة جمالــس الوعــض واخلطابــة أايم
عاشــوراء ويتعرفـوا علــى تفاصيــل مــا يــدور فيهــا .يتـزاور الكبــار ويعملــون ســواي يف املـزارع وغريهــا مــن
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احلــرف واملهــن ويعيــش الصغــار معـاً يف إختــاط اتم فــكان مســتوى الشــفافية واملعرفــة البينيــة عــايل فــا
تــكاد ختفــى خافيــة علــى املختلطــن مــن ســكان احلــارات القدميــة.
تزامنــت الطفــرة وحيــاة البحبوحــة االقتصاديــة يف إحــداث اســتقطاب وفــرز إجتماعــي مصاحــب
كان علــى اثرهــا أن تشــكلت احيــاء جديــدة تتســم إبحاديــة املذهــب وال تضــم بيوهتــا إال ســكان مــن
طيــف مذهــي واحــد ورمبــا يف بعــض احلــاالت بلــغ الفــرز أن ال يتجــاور يف الســكن إال افـراد مــن عائلــة
واحــدة ومــن اتبــاع مذهــب واحــد.
هــذا التحــول يف النمــط اإلجتماعــي للحــارات واالحيــاء اجلديــدة أحــدث شــبه إنفصــام يف
العالقــات االس ـرية الــي كانــت ســائدة واحــدث مــا يشــبه قطيعــة يف التواصــل واإلختــاط بــن أبنــاء
الطرفــن .فلــم يعــد ألبنــاء الســنة اليافعــن والشــباب يف مقتبــل العمــر ونظرائهــم مــن الشــيعة فرصــة لبنــاء
عالقــات صداقــة مبكــرة خيلقهــا اللعــب واإلختــاط اليومــي املتواصــل وصنــع ذكـرايت طفولــة مشــركة
ترســخ عالقــات الكــر الحقـاً كمــا كان جيــل آابئهــم بــل اهنــم حرمـوا حــى مــن فــرص اللقــاءات وجهــا
لوجــه يف املــدارس االبتدائيــة والثانويــة فقــد اصبحــت حــى املــدارس يف االحيــاء اجلديــدة ال يراتدهــا
تقريبـاً إال طلبــة ينتمــون ملذهــب واحــد.
هذه احلواجز والقطيعة الشبه اتمة بني االبناء منذ الثمانينات خلق جيل كامل ال تربطه اواصر
وعالقــات صداقــة ومعرفــة بينيــة حقيقيــة .مــا نـراه اآلن حيــدث بــن اوالدان ان اول لقــاءات بينهــم تتــم
يف املرحلــة اجلامعيــة .وحــى تلــك اللقــاءات يف اجلامعــات بعــد ان تقولبــت ادمغتهــم بثقافــات أهاليهــم
تكــون عــادة عابــرة غــر عميقــة متليهــا فقــط الزمالــة يف قاعــات احملاضـرات واملختـرات فهــي ال تؤســس
لعالقــات مســتدمية متينــة إال اندراً.
حدثــت فجــوة إجتماعيــة واضحــة ومؤثــرة بــن اف ـراد جيــل مــن شــبابنا االبنــاء وســتزداد الفجــوة
لالســف عمقـاً وإتســاعاً مبــرور الزمــن وســتكون أتثرياهتــا اإلجتماعيــة أخطــر بعــد أن نغــادر حنــن جيــل
اآلابء الذيــن عشــنا خمتلطــن وكــوان صداقــات راســخة مــع إخواننــا الســنة هــذه احليــاة وتتــم القطيعــة
اإلجتماعيــة للعيــش املشــرك ويعيــش أبنائنــا وابناهــم يف معــزل اتم ويف جــزر متباعــدة ال يتعرفــون وال
يهتمــون مبعرفــة مــن خيتلــف مذهبيــا معهــم مــن الذيــن يســكنون يف حــارات بعيــدة عــن حارهتــم.
وقد إحندرت احلالة لألسوء مع ما نراه ونلمسه من تنامي الشحن الطائفي وزرع بذور الكراهية
والعنصريــة مــن منابــر تزامنــت وإمتــدت تقريبــا منــذ بدايــة الطفــرة وظهــور مــا يســمى ابلصحــوة فنشــأ
جيــل مــأزوم مذهبيــا تسـ ّـر معظــم أفـرادة الكراهيــة لآلخــر .حشــيت ادمغــة الشــباب ابلصــور الذهنيــة
املشــوهة عــن اقراهنــم الشــاب يف الطــرف املختلــف معهــم مذهبي ـاً دون ان تكــون هنالــك قــوى خـ ّـرة
وفاعلــة مضــادة تــزرع بــذور التســامح وتؤســس لفهــم مشــرك وتتــدارك خماطــر هــذا التوجــه الطائفــي
لتخفــف مــن آاثره الســلبيه.
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بــدأ يتــآكل مفهــوم فاعليــة التعدديــة املذهبيــة يف االحســاء كمــا كنــا نعرفــه ونلمســه منــذ الطفــرة وال
ميكــن إعتبــار االحســاء حاليــا جمتمــع ذي فاعليــة تعدديــة مذهبيــة حقيقيــة لالســف .مــا هــو موجــود
حالي ـاً هــو جمتمــع يضــم اتبــاع مخســة مذاهــب يلتقــون يف بعــض املناســبات ويف الش ـوارع واجملمعــات
التجاريــة الكبــرة ويف دواويــن العمــل ولكنهــم اآلن قليــا مــا خيتلطــون حبميميــة او يتبادلــون ال ـزايرات
االسـرية إبنتظــام مــع بعضهــم او يتشــاركون إجتماعـاً يف كل مناحــي احليــاة اليوميــة كمــا كانــو يفعلــون
قبــل اربعــة عقــود.
حنتــاج ان نقــر هبــذه احلقيقــة املؤملــة وهبــذا التحــول اهليكلــي الســليب يف جمتمعنــا االحســائي إن
اردان ان نعيــد قــوة اللحمــة وذلــك مــن خــال إقـرار وتطبيــق خطـوات مدروســة تعيــد أتســيس عالقــات
إجتماعيــة فاعلــة بــن كل املكــوانت املذهبيــة كــي نســتحق لقــب «جمتمــع التعدديــة املذهبيــة الفاعلــة».
أمل ان نتمكن من ذلك.

جرمية الدالوة ..املوقف واملهمة العاجلة
مهنا احلبيل:
هزت وجدان أبناء الشــعب يف األحســاء ويف اململكة يف حادثة اســتهداف
اجلرمية اإلرهابية اليت ّ
األب ـرايء املدنيــن واألطفــال يف بلــدة الدالــوة شــرق االحســاء ،مل تكــن حتتمــل أي تــردد يف إدانتهــا
ورفضهــا واختــاذ املوقــف العاجــل التضامــي مــع الضحــااي مــن كل أبنــاء االحســاء بطائفتيهمــا ،وهــو مــا
جــرى ابلفعــل كخطــوة أوىل تســجل املوقــف العاجــل الــذي تزامــن مــع اعتقــال الســلطات األمنيــة أحــد
املتهمــن ابجلرميــة الشــنعاء وهــو األمــر املهــم لتتبــع تفاصــل اجلرميــة.
إن املشــاعر اإلنســانية العفويــة مــن ُســنّة االحســاء ومــن مواطــي اململكــة تدفقــت ابط ـراد كبــر
للغايــة وصعــدت علــى أي مواقــف أو مشــاعر ســلبية دنيئــة وحتريضيــة ،وهــو املوقــف املتوقــع الــذي
صـ ّـور مشــاعر األمل واحلــزن والدهشــة لوصــول هــذه املشــاريع اخلطــرة ذات البصمــة الطائفيــة املســلحة
اىل منطقتنــا ،وهــو ســياق تضامــي نؤكــده وحنمــد هللا انــه حاضــر بــن املثقفــن وطلبــة العلــم ورجــال
االعمــال وكل شـرائح الـرأي العــام الوطــي يف األحســاء ويُدعــم مــن حشــد كبــر مــن مناطــق الوطــن.
وهــذا املوقــف املبدئــي واملشــاعر الــي لــن تُعيــد الضحــااي رمحهــم هللا لكنهــا تعلــن اختــاذ موقــف مــن هــذه
الفتنــة يدعــم ويســاند وأدهــا كخيــار لألحســاء ولــكل الوطــن ،انــه العقــل والديــن وثقافــة اإلنســان أن
نرفــض أن ُتّــر األحســاء لكوهنــا متداخلــة مــن مئــات الســنني بــن الطائفتــن اىل مثــل هــذه املشــاريع
الكارثيــة الــي مل ولــن تنصــف مظلومــا يف أي بقعــة بــل تقتــص حبماقــة مــن أبـرايء وتــزرع مشــاريع احلريــق
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الكبــر لــكل أهــل الــدار.
وأمامنــا بــا شــك مهــام عديــدة لتطويــق اخلطــاب التحريضــي الــذي تُعــاين منــه املنطقــة مــن أكثــر
مــن منــر وحتريــك برانمــج احل ـوار الوطــي اجملتمعــي يف املنطقــة الشــرقية الــذي ســبق أن طرحتــه يف
صحيفــة اليــوم كمهمــة لفــرع املركــز ابخلــر والوطــي الشــامل ،كمــا أن لدينــا رســالة يف منظومــة عالقتنــا
االجتماعيــة حتتــاج لتحريــك ودعــم وتشــجيع مــن املؤسســات الرمسيــة واإلعالميــة لتعزيــز ثــروة األحســاء
والشــرقية ذات املخــزون املهــم للوعــي الديــي واملــدين للتعايــش كق ـرار هنائــي وحاســم لبقــاء كل وطــن
وأرض.
إن هــذا املخــزون لــه أدواتــه ولكــن حيتــاج أن يباشــرها وُتنــح لــه املنابــر خلطــاب عاقــل وهــادئ
لكنــه حاســم ضــد أي عمــل جنائــي او إرهــايب أو حتريــض يــؤدي لظلــم األبـرايء أو تعزيــز ثقافــة اللعــن
والكراهيــة بــن اجملتمــع الواحــد ،وحنتــاج أن نواجــه اخلطــة اخلطــرة الــي انطلــق منهــا الفعــل اإلرهــايب
يف الدالــوة وهــي خلــق بيئــة صـراع طائفــي أكــر ،عــر تعزيــز التواصــل الواقعــي والعقــاين الــذي يعــرف
مــدار اخلــاف وحتييــده عــن مصاحلنــا يف احلفــاظ علــى ســامة اجملتمــع وأفـراده وتنميتــه ،لتعزيــز الشـراكة
الســنية الشــيعية يف مســارات تنميــة يبصرهــا اجلميــع ويشــتغلون يف جمــال تقــدم مشــاريع جمتمعهــم ال
هــدم تعايشــهم وإحـراق أرضهــم.
خالــص التعــازي ألهلنــا والدعــاء ابلشــفاء التــام للمصابــن يف الدالــوة ويف كل األحســاء وحنــن
نُعـ ّـزى معكــم يف ضحاايكــم رمحهــم هللا وربــط علــى ج ـراح قلوبكــم.

األحساء ستبقى واحة أمن وإخاء
مهند املهند:
ســاءان مجيعا نبأ االعتداء اإلجرامي اآلمث الذي حدث يف احدى قري مدينة األحســاء ،والذي
راح ضحيته مخســة قتلى وإصابة تســعة آخرين ،يف عملية ارهابية اســتهدفت األبرايء العزل ،واجلميع
يف مملكــة األمــن عــر عــن رفضــه لألعمــال الغوغائيــة واســتنكاره وشــجبه املمارســات اإلرهابيــة ،ملــا
فيهــا مــن هتــك حلرمــة النفــس املعصومــة ،وتعــد ســافر علــى حيــاة املواطنــن اآلمنــن املطمئنــن ،وحماولــة
لزعزعــة األمــن والعبــث ابســتقرار الوطــن.
عادة يف مثل هذا احلادث يكون الغموض ســيد املوقف واألمور يكتنفها تشــابكها وتعقيداهتا،
واجملرمــون هلــم طريقتهــم يف إخفــاء األدلــة وخلــط األوراق وتشــتيت انتبــاه رجــال األمــن ،وحتتــاج القضيــة
مزيــدا مــن الوقــت لفــك طالمسهــا ،ممــا يؤخــر عمليــة الوصــول للجنــاة والقبــض عليهــم ،إال أن هــذه املــرة
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ويف قضيــة األحســاء األخــرة حتديــدا ،وجــدان تعاطــي رجــال أمننــا البواســل وجتاوهبــم ابتــداء خمتلفــا أداء
واســلواب .فمنــذ اللحظــة االوىل للحــادث كان هنــاك اســتنفار يف كل اجتــاه ،وتطويــق للمنطقــة بكاملهــا
ممــا ضيــق اخلنــاق علــى اجملرمــن ،وقــد ســجل التاريــخ بفخــر ســرعة بواســلنا القياســية يف القبــض علــى
اجملرمــن الســتة قبــل أن جيــف دم ضحاايهــم ،ممــا جيعلنــا فخوريــن هبــذا اإلجنــاز االمــي غــر املســبوق،
ونرفــع لرجــال أمننــا األشــاوس «عُقلنــا» ونســجل هلــم تقديـران وامتنــاان علــى هــذه اليقظــة واالحرتافيــة
يف أداء مهامهــم االمنيــة والوطنيــة.
مل نطلــع حــى اآلن علــى نتائــج التحقيــق ودوافــع اجلرميــة ،واحلقيقــة الوضــع ال حيتــاج لكثــر
جهــد وعنــاء حــى تكتشــف اسـرار هــذه القضيــة ،فهنــاك معطيــات وإرهاصــات تعطيــك قـراءة أوىل،
ومتكنــك مــن قـراءة اخلطــوط العريضــة لدوافــع اجلرميــة ومالمــح مرتكبهــا ،فزمــان اجلرميــة ومكاهنــا وهويــة
ـدي خفيــة ووجوهــا مقنعــة ،حتــاول بــدانءة اســتخدام الورقــة الطائفيــة
مرتكبيهــا تدلــل علــى أن هنــاك أيـ َ
لضــرب اللحمــة الوطنيــة وتلــك األطـراف مــا فتئــت تبــث الفرقــة يف اجملتمــع الواحــد ،جلــر الوطــن لدوامــة
الص ـراع املذهــي وإشــعال الفتنــة الطائفيــة ،فليــس جبديــد ســعي أعــداء الوطــن احلثيــث وبــكل وســيلة
ممكنــة الختــاق األزمــات والتوتـرات والتالعــب ابلتناقضــات يف ممارســات غبيــة غــر حمســوبة النتائــج،
ليجعل ـوا مــن هــذا الوطــن ســاحة اقتتــال وســفك للدمــاء ،وحبــول هللا ســتخيب مســاعيهم وســتضرب
اململكــة بيــد مــن حديــد علــى كل عابــث ،فأمــن الوطــن ووحدتــه وحلمتــه خــط أمحــر.
«احلسا» قبل أن تكون واحة خنيل غناء ،فهي واحة كبرية من السلم االجتماعي الفريد ،فمنذ
أتســيس الوطن وقبل أتسيســه وقاطنو «احلســا» ينعمون بتعايش ســلمي وتواد وآتلف ليس له مثيل،
فالكيــان االجتماعــي احلســاوي املتنــوع فكـراي ومذهبيــا أبعــد مــا يكــون عــن التخندقــات الطائفيــة أو
التحـزابت املذهبيــة ،ومنــذ زمــن بعيــد اســتطاع احلســاويون ان جيعلـوا مــن نســيجهم منــوذج تنــوع حيــوي
اجيــايب ال منــوذج تنــوع تضــاد ســليب ،فتمكنـوا أبرحييــة إنســانية مــن التفعيــل االجيــايب ملــا هــو متوافــر مــن
املشــركات البينية ،ومتجاوزين مبســئولية مجيع فوارقهم واختالفاهتم الفكرية واملذهبية ،ومن زار احلســا
ســيطيب بــه املقــام وســيالحظ هــذه احلقيقــة ماثلــة أمــام انظــره ،فمــن الصعوبــة مبــكان حتديــد اهلويــة
املذهبيــة للشــخص الــذي تتعامــل معــه ،فهــم يتشــاهبون بطيبتهــم وتســاحمهم واحرتامهــم لآلخريــن ،وهــذا
نتــاج ثقافــة التعايــش الســائدة يف املنطقــة ،وهــي ميــزة ينفــرد هبــا اجملتمــع احلســاوي عــن غــره ،لذلــك بقــي
اجملتمــع احلســاوي بعيــدا عــن املؤث ـرات اخلارجيــة ،ومل تكــن بيئتــه يومــا مــا صاحلــة للشــحن الطائفــي،
وليــس فيــه موطــئ قــدم للصراعــات املذهبيــة املقيتــة ،هــذا االرث االجتماعــي الطيــب حافــظ عليــه
اجلميــع يف احلســا وعضـوا عليــه ابلنواجــذ فهــو مطلــب وغايــة ،وال شــك أن اللحمــة الوطنيــة والتعايــش
الســلمي هــو هاجــس تعمــل علــى ترســيخه وإبـرازه النخــب الدينيــة والثقافيــة ،يف منطقــة والدة لــأدابء
والشــعراء واملبدعــن واحــدى منــارات العلــم والثقافــة يف وطننــا.
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سعوديتنا وسعوديتهم
ميثم اجلشي:
حــذر الكثــر مــن الكتــاب واملثقفــن منــذ انــدالع الفوضــى العربيــة قبــل أربعــة أعـوام وقبلهــا مــن أثــر
التطــرف والطائفيــة يف جمتمعاتنــا العربيــة وجمتمعنــا الســعودي بشــكل خــاص ،وقــد كتــب الكثــر منهــم
عــن التشــدد والطائفيــة واإلقصــاء املذهــي واملناطقــي والقبلــي ،حمذريــن مــن تالشــي هويتنــا الوطنيــة يف
ظــل هــذا التجــاذب الطائفــي الــذي حياصــر اململكــة مــن الشــمال يف الع ـراق وســورية ،ومــن اجلنــوب
يف اليمــن ،وقــد اقــرح الكثــر مــن الكتــاب اقرتاحــات لتجــاوز هــذه احلالــة الضبابيــة بســام ،وهــذا كلــه
قبــل أن يطــل علينــا اإلرهــاب الطائفــي يف حادثــة قريــة الدالــوة يف األحســاء ،الــذي اســتهدف جمموعــة
مــن املواطنــن الســعوديني الشــيعة ليلــة العاشــر مــن احملــرم خــال إحيائهــم مراســم عاشــوراء ،الــي اعتــاد
الســعوديون الشــيعة إحياءهــا كل عــام آمنــن علــى أنفســهم.
اإلمجــاع الوطــي املنقطــع النظــر علــى إدانــة احلادثــة مــن كل جوانبهــا األمنيــة والدينيــة هــو أمــر
يدعــو للفخــر لنــا كمواطنــن ســعوديني ،فقــد التقــى اجلميــع مــن جملــس الــوزراء واألجهــزة األمنيــة وهيئــة
كبــار العلمــاء ومساحــة املفــي وعلمــاء ديــن شــيعة وســنة ،مثقفــن وكتــااب ومواطنــن حــول رفــض الفتنــة
املذهبيــة ،وأن هــذه احلادثــة كان مــن أهدافهــا ضــرب الوحــدة الوطنيــة مــن خــال اللعــب علــى الوتــر
الطائفــي .نعــم لقــد عـ َـر اجلميــع نفــق هــذه العمليــة اإلرهابيــة بســام وبتماســك وطــي كبــر ،ولكــن هنــا
يــرز سـؤال مهــم ،مــاذا بعــد هــذه احلادثــة؟ قبــل احلادثــة مل منــر كمواطنــن ســعوديني ابختبــار حقيقــي
أمــي يبــن تقبــل اجملتمــع للفتنــة املذهبيــة مــن عدمــه ،وأكاد أجــزم أن هنــاك مــن راهــن  -مــن أطـراف
خارجيــة وجيــوب داخليــة  -علــى عــدم جتــاوز اجملتمــع الســعودي آاثر هــذه احلادثــة أمنيــا ووطنيـاً ،إال
أن هــذه املراهنــات حتطمــت علــى صخــور مــن الوعــي والفطنــة علــى الصعــد كافــة .أمــا وقــد جتــاوزان
هــذه احملنــة بنجــاح حنســد عليــه ،فقــد آن أوان التأســيس القانــوين الــذي حيمينــا كبلــد وكمواطنــن مــن
أتــون الصراعــات املذهبيــة ،الــي تطــرق أبوابنــا مــن حــن آلخــر عــر ســن قانــون واضــح وجــريء وصــارم
ضد أي رأي أو فعل أو فكرة تؤدي من قريب أو من بعيد للفتنة املذهبية وتفتيت الوحدة الوطنية.
هــذا االقـراح كان يتــداول يف اجملالــس والديوانيــات قبــل احلادثــة بــن املثقفــن وقــادة اجملتمــع ،أمــا بعــد
احلادثــة فقــد بــرز بشــكل واضــح عــر املقــاالت ويف مواقــع التواصــل االجتماعــي ،وقــد بــرز األمــر يف
جملس الشــورى عرب اقرتاح جريء من األســتاذ حممد رضا نصر هللا أبن يبادر اجمللس كجهة تشـريعية
برفــع مقــرح قانــون للمقــام الســامي جيــرم ويعاقــب كل مــن ميــس الوحــدة الوطنيــة للمملكــة عــر النفــق
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املذهيب الكريه أو عرب أي نفق آخر ،وهذا املقرتح إن تبناه اجمللس فســيمثل قيمة كبرية لنا كأول بلد
يف املنطقــة يضــع قانــوان هكــذا .األهــم مــن كل هــذا أن كل الســعوديني ابختالفاهتــم املناطقيــة والقبليــة
واملذهبيــة آمنـوا حبقيقــة واحــدة أن هــذا الوطــن للســعوديني مجيعـاً ،بــا أي تعريفــات جانبيــة ،أو بــا
أقـواس كمــا عنــون املثقفــون الشــيعة بياهنــم .راهــن البعــض أبن الســعودية ســعودية التطــرف واالحـراب
املذهــي ،وآمــن الســعوديون بســعودية األمــن واالســتقرار والعــدل ،آمنــا بســعوديتنا الــي ليــس فيهــا
شــيعي وســي ،وقبلــي وخضــري ،وحجــازي وجنــويب ،آمنــا بســعودية الســعوديني مجيع ـاً فقــط ،رحــم
هللا شــهداء الدالــوة وشــهداء الواجــب ،والوفــاء احلقيقــي هلــذه الدمــاء هــو ســن قانــون لتجــرمي املــس
بوحدتنــا الوطنيــة.

حادثة األحساء ..نقطة التح ُّول!
انصر املرشدي:
لــو تبنَّــت أي جهــة مشــروعاً للتقــارب الشــيعي الســي ســعودايً ،لرمبــا مل حتقــق بعضـاً ممــا حتقــق بعــد
حادثــة األحســاء ،واجلميــل يف األمــر أن كل شــيء أفرحنــا بعــد احلادثــة الــي أحزنتنــا ،كان مببــادرة مــن
الشــارع ،الــذي تصــرف أفـراده بتلقائيــة وعفويــة عكســت طيــب معــدن ابــن هــذا الوطــن.
خــرج أبنــاء قريــة الدالــوة الشــيعة ليشــيِّعوا أبناءهــم ضحــااي احلادثــة ،ويف خضــم أحزاهنــم مل ينسـوا
إخواهنــم رجــال األمــن الســنة الذيــن قتلهــم عــدو مشــرك للوســطيني مــن أبنــاء املذهبــن.
مجــوع املشــيعني صفعــت كل مرتبــص حــاول توظيــف احلادثــة طائفيـاً ،وأرســلت صــواتً وصــورة رســالة
وطنيــة صرفــة ،مفادهــا «شــيعة وســنة ،إبمكاننــا التعايــش ،فعــدوان ليــس املذهــب ،عــدوان التطــرف
واإلرهــاب أايً كان مصــدره».
ومــن وراءهــم ،وأســقطوا األحســاء مــن
بعــد هــذه احلادثــة ،أُســقط يف أيــدي خفافيــش الظــام َ
حســاابهتم القــذرة ،ولــن جيــدوا هلــم إبذن هللا علــى امتــداد الوطــن كهف ـاً يؤويهــم.
شــخصياً ،أشــعر أن هــذه احلادثــة نقطــة حتـ ُّـول يف عالقــة الســعودي ابلســعودي ،تقفــز علــى
خلفيــات االف ـراق واخلــاف بينهمــا ،وصــوالً إىل مشــركات كــرى ،حتيــل اخلــاف إىل اختــاف،
وتُنتــج مــن االف ـراق نقــاط التقــاء.
املهــم أتطــر هــذا التحـ ُّـول بقانــون صــارم حلمايــة الوحــدة الوطنيــة ،يعــزز فــرص التعايــش ،وجيـ ِّـرم
الكراهيــة والتصنيــف ،وجيعــل امتيــاز الفــرد مرتبطـاً ابحرتامــه للمشــركات الكــرى ،وبقيمــة مــا يســهم بــه
يف تقويتهــا ،ال ابلقيمــة الــي مينحهــا لنفســه انطالقـاً مــن أي فكــرة أخــرى.
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ِ
ترسخ مفهوم «الوطن مشرتك يستوعب اجلميع بكل اختالفاهتم»،
حنتاج إىل تعزيز ثقافة وطنية ّ
لــك فيــه مــن احلــق كمــا للمختلــف عنــك ،لــك حريــة معتقــدك بشــرط أالَّ متــس مقدســاته بســوء ،ولــه
حريــة معتقــده بشــرط أن حيــرم مقدســاتك ومــا تؤمــن بــه ،أنــت وهــو تســتطيعان التعايــش مع ـاً بــكل
اختالفاتكمــا ،ويف النهايــة هللا الــذي تعبدانــه كالكمــا ،هــو مــن إليــه معادكمــا ،وهــو مــن سيحاســبكما.

الوطن عندما نحتضنه!
جنوى هاشم:
اســتُنفر الوطــن وأبنــاؤه يف األايم القليلــة املاضيــة بعــد حادثــة قريــة «الدالــوة» يف األحســاء ..الــي
غضــب فيهــا اجلميــع مســتنكرين مــا قــام بــه هــؤالء اجملرمــون جتــاه أبـرايء عــزل ..كانـوا يف حســينيتهم..
ال يعرفــون القتلــة وال ســبب قتلهــم ..ويف املقابــل فــإن املنفذيــن مــن اإلرهابيــن ..يقتلــون أب ـرايء ال
يعرفوهنــم لصــاحل اشــخاص أيضـاً ال يعرفوهنــم ..هــم املســتفيدون مــن تداعيــات مــا ســيرتتب علــى هــذا
القتــل اجملــاين ..الــذي وحــد املواطنــن يف وجــه عنــف ودمويــة وإج ـرام اإلرهابيــن ..ورفــع األص ـوات
عاليـاً للوقــوف صفـاً واحــداً أمــام كل مــن يفكــر يف املغامــرة أبرواح األبـرايء ..أو تعريــض امــن الوطــن
للعبــث ..وجعــل العنــف هــو اخليــار الوحيــد أمــام الدولــة وأمــام مواطنيهــا وليــس مــن ضمــن خيــارات
عــدة تتهــدد الوطــن وحتــاول أن تعصــف بــه!!..
امللفــت أن احلادثــة تبــدو وكأهنــا جرميــة منظمــة اهلــدف منهــا ليــس فقــط ترويــع اآلمنــن ..ولكــن
زرع الفتنــة الطائفيــة ..وأتجيــج روح التطــرف ..وتعقيــد األمــور مــن خــال هــذا الغطــاء الديــي الــذي
اســتخدمه اإلرهابيــون يف جرميتهــم واختيــار التوقيــت لتفجــر الوضــع الداخلــي ..وجــر البــاد إىل دائــرة
العنــف املتبــادل الطائفــي أســوة ابلــدول اجملــاورة والــي يتبــادل املغامــرون فيهــا نــزف الدمــاء ..يف مشــاهد
حمزنــة وكارثيــة ..أخفــى فيهــا العقــاء أصواهتــم ..وغابــت ســلطة الدولــة وحضــرت كل تلــك اجلهــات
الــي ترجــح كفــة الــدم والعنــف ..والقتــل دون مــرر!..
ولكــن مــن يســتوعب التاريــخ ويق ـرأه جيــداً يعــرف أنــه ال يكــرر نفســه ..وهــو يف ســباق مــع
املســتوعبني لدروســه وليــس مــع مــن فهــم معــى اخلســائر وجتاهلهــا ..لذلــك كانــت هــذه احلادثــة األليمــة
هــي الكاشــف احلقيقــي ملعــدن املواطنــن احلقيقيــن الذيــن يســتوعبون معــى كلمــة وطــن مــن خــال هــذا
التفاعــل اإلنســاين وهــذه اللحمــة الوطنيــة اجلماعيــة ..وهــذا التنديــد هبــذه احلادثــة املوجعــة ليــس ألبنــاء
األحســاء الكـرام ولكــن لــكل املواطنــن الذيــن قــد يتعرضــون ملثــل هــذه احلادثــة بعيــداً عــن طائفتهــم..
شــعر املواطــن أبمهــات القتلــى وأبســرهم وأبوجاعهــم ..جتمــع املواطنــون مــن خــال املأســاة واألحـزان..
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تقارب ـوا وهــم إبحساســهم اجلمعــي حيمــون الوطــن وخيافــون عليــه مــن التمــزق ..وتقطيــع أوصالــه..
غضب ـوا ألهنــم يرفضــون أن أتيت فئــة جمرمــة ضالــة وتدمــر اســتقرار الوطــن ..مبشــاهد القتــل املرعبــة..
وتفرضــه وكأنــه هــو احلاضــر الــذي علينــا أن نســتكني داخلــه ..وأن نتوقــف ملتابعــة الصــورة ..مقابــل
اســتمرار مثــل هــؤالء اإلرهابيــن يف الزحــف علينــا هبمجيــة وجنــون هلــز هــذا الوطــن وتفتيــت مفاصلــه..
توحــدان يف اإلحســاس ..وفقــد اجملرمــون أتثريهــم وهــي يف نظــري القاعــدة الثابتــة ..لإلرهــاب الــذي
فشــل وهــو يتحــرك اآلن ســاعياً إىل بــث الفتنــة الطائفيــة وكأهنــا هويتــه القادمــة والبديــل ملــا فشــل فيــه
قبــل ذلــك بعــد الضـرابت االســتباقية الــي انهلــا مــن وزارة الداخليــة!!
مــا بعــد احلادثــة والتحــرك األمــي السـريع كان هــو الرســالة الثانيــة والصــورة األقــوى يف احلادثــة..
حماصــرة اجلنــاة يف أكثــر مــن مدينــة وبســرعة شــديدة ..واستشــهاد ثالثــة منهــم أحدهــم ســبق لــه أن
أصيــب يف حادثــة ارهابيــن مماثلــة عــام 2005م وإصابــة آخريــن مــن اجلنــود البواســل ..والقبــض علــى
20إرهابيـاً وقتــل آخريــن منهــم 12ســبق هلــم أن ســجنوا وغــادروا وهــا هــم يعــودون لقتــل أبـرايء ..وهــذه
قضيــة أخــرى تســتحق مزيــدا مــن الدراســة مــن وزارة الداخليــة .فتحــرك اجلهــاز األمــي كان هــو الطبيعــي
واملفــرض إلمخــاد شـرارة الفتنــة البغيضــة ..والتأكيــد علــى أن أبنــاء هــذا الوطــن سواســية مــا يصيــب ابــن
جــازان يوجــع األم يف الشــرقية ،ومــا يصيــب ابــن األحســاء يـؤمل أمهــات وآابء املناطــق كلهــا!.
زايرة مســو األمــر حممــد بــن انيــف وزيــر الداخليــة تعكــس أيضـاً أننــا اســرة واحــدة وتعزيتــه ألهــايل
املفقوديــن وزايرة اجلرحــى ..أننــا عائلــة واحــدة نستشــعر األمل ..معـاً !..وبيــان املفــي وبيــان هيئــة كبــار
العلمــاء ..والبيــان الــذي أصــدره مشــايخ األحســاء ..وأيض ـاً بيــان الشــيخ حســن الصفــار ..كلهــا
شــددت على أن االرهابيني يريدون اشــعال الفتنة الطائفية وفتح ابب النزاع ليقتل املســلمون بعضهم
البعــض ..وزعزعــة األمــن وتفجــر النســيج الوطــي االجتماعــي ..هــذا التكاتــف اجلمعــي علــى مســتوى
الدولــة واملشــايخ واملواطنــن مبختلــف أطيافهــم ..هــو الطريــق الــذي لــن يصــل مــن خاللــه العابثــون أبمــن
الوطــن إليــه ..وهــو املســار اآلمــن هلــذا الوطــن الــذي ســيظل أفقــه مســدوداً امــام مــن يســعى إلشــعال
احلرائــق بــه ..أو يعتقــد أنــه مــن الســهل أن يعبــث كمــا يشــاء ..ذلــك أن التطلــع مــن بعــد جيعــل األمــور
تبــدو خمتلطــة علــى مثــل هــؤالء الذيــن مل يعرفـوا قيمــة االوطــان ..أو قيمــة أن يكــون لــك وطنـاً ترجتــف
أوصــال خصومــك أمامــه عندمــا تلتصــق بــه مــن املهــد إىل اللحــد ..طواعيــة وخاصــة يف مراحــل األمل..
جنــح الوطــن ألنــه ســارع بقــوة إىل البحــث عــن حقــوق ضحــاايه ومحايتهــم كحــق شــرعي علــى وطنهــم..
ألنــه ال يرغــب يف صناعــة الكارثــة أو انتظــار مــا ســيرتتب علــى احلــادث ..لعلهــا مرحلــة مــن مراحــل
أزمــات الشــعوب الــي تتعلــم مــن نوعيــة الـرايح الــي تضرهبــا وتكســر زحــاج نوافذهــا ولكنهــا تتصــدى
هلــا وجتتــاز حمنتهــا!..
حفــظ هللا الوطــن ومحــاه ..ورحــم هللا أبنــاء األحســاء إخواننــا وشــركاءان يف الوطــن وداوى جروحهــم
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وشــاىف مرضاهــم ..ورحــم هللا جنــودان البواســل وتغمدهــم برمحتــه وجــر أهاليهــم.

بل هم إخوة لنا!!
جنيب عصام مياين:
لــوالك كان العــامل مغــارة مــن الظلمــات ال تعــرف قطــرة مشــس ،أو مســاء دون جنــم يلمــع ،أو حبــا ال
يعــرف حـرارة قبلــة ..لــوالك كان العــامل حبـرا ال زرقــة فيــه ،هــذا بلــدي أان وليــس بلــد رســول محزاتــوف،
بلــدي الــذي يعيــش علــى ذرات رملــه املوحــد كل األطيــاف واملذاهــب يف نســيج ال ينفصــم ع ـراه،
مل يســتطع فكــر الظــام أن يطفــىء نــور مشســه أبفعالــه الســوداء .مؤســس هــذا الكيــان اســتطاع أن
يؤاخــي بــن مجيــع أطيافــه علــى خطــى رســول هللا عليــه الصــاة والســام يف مؤاخاتــه بــن املهاجريــن
واألنصــار فكانــت وحــدة مــأت أركان الدنيــا ونشــرت نورهــا حــى اليــوم .الدمــاء الــي اختلطــت
بـراب األرض يف حادثــة الغــدر ابألحســاء زادت هــذه الوحــدة قــوة وصالبــة فــكان الفقــد عرســا يؤكــد
وحــدة إنســان قيــادة وشــعبا ضــد احلاقديــن واملندســن واملروجــن للكــره والفرقــة والقتــال ،جمموعــة مــن
خملفــات اخل ـوارج بعفــن أفكارهــم اعتقــدوا أهنــم فهم ـوا اإلســام علــى حقيقتــه وأهنــم رســل هللا علــى
أرضــه ،ماحــدث يؤكــد اســتمرارية التحريــض والتجييــش فاإلرهــاب ال مذهــب لــه ،ينطلــق منظــروه مــن
تصــورات خاطئــة كمــا حــدث مــن إحــدى الفضائيــات الــي انطلقــت بعــد توقــف لتظهــر أحــد الوجــوه
املتشــنجة موجهــة ســهامها إىل اجلميــع مــررة جرميــة األحســاء يف صــورة اســتفزازية فيهــا الكثــر مــن
الــدس الرخيــص ،فهــؤالء ال يفهمــون حقيقــة اإلســام الــي تقــوم علــى العــدل واإلحســان واحملافظــة
علــى النفــس ،خمتطفــن النصــوص مــن ســياقها الســلمي إىل القتــل والعنــف وكــره املخالــف والتــرؤ مــن
الوســطية ورفــض احلضــارة ،والعيــش داخــل الكهــوف وحتــت األرض .األحســاء تغــى هبــا الشــعراء
وخــرج مــن رمحهــا األدابء والعلمــاء ،واحــة هلــا يف ضمــر التاريــخ الكثــر مــن احلــكاايت واألحــداث
مهــوى األفئــدة مــن عطــش الصحـراء تنــوخ هبــا القوافــل لتعيــش احليــاة ،مــن أيوي إليهــا جيدهــا حقيقــة
وليســت سـرااب ،مدينــة عاشــت فيهــا املذاهــب يف حــب ووائم وصفــاء قبــل أن يصطلــي اجملتمــع أبفــكار
الصحــوة املنكــرة الــي يعــود إليهــا مصــاب الوطــن يف أبنائــه .أرســى نــي الرمحــة قواعــد اإلخــاء والتســامح
برســالته إىل حاكــم األحســاء املنــذر بــن ســاري «فــإن مــن صلــى صالتنــا ونســك نســكنا واســتقبل
قبلتنــا وأكل ذبيحتنــا فــذاك مســلم لــه مالنــا وعليــه مــا علينــا لــه ذمــة هللا ورس ـوله» .حــادث غريــب
علــى جمتمعنــا وأبنائــه ممــن عرفـوا حقيقــة اإلســام ومل ينحرفـوا إىل التصنيفــات الصحويــة نتيجــة لطبيعــة
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التكويــن الرتبــوي الــذي مــورس عليهــم يف غفلــة مــن الزمــان .رجــال أمــن الوطــن يف مواجهــة الفئــة
الباغيــة بــكل قــوة واقتــدار ضـرابت موجعــة يدوســون أبقــدام مــن حديــد علــى عقوهلــم الصدئــة ،حســهم
األمــي الــذي بنــاه انيــف بــن عبــد العزيــز رمحــه هللا ورعــاه االبــن البــار خلطــى أبيــه حممــد بــن انيــف يف
احملافظــة علــى أمــن الوطــن وحلمتــه ووحدتــه ،رجالــه شــوكة يف حلــق الفئــة الباغيــة الــي ال تعــرف مــن
اإلســام إال امســه .وقــف الوطــن مجيعــا مســتنكرا اجلرميــة متعاطفــا مــع إخوانــه يف الدالــوة ،مواســيا هلــم
قــوال وعمــا يف رســالة تضامــن وإشــارة إىل كارهــي الوطــن ومثــري الفــن أبننــا إخــوة نعيــش معــا يف أمــن
وأمــان وأن أطروحاهتــم وقنواهتــم وفكرهــم لــن يســتطيع أن ينــال مــن وحــدة األرض الــي صنعهــا القــدر
بيــد املؤســس عبدالعزيــز البطــل .األمــر حممــد بــن انيــف وهــو يواســي ضحــااي الوطــن وأبنــاءه اجلنــود
ليشــعر ابألســى واحلــزن أن هنــاك أحــد عشــر إرهابيــا مــن اخلليــة الفاجــرة الــي طالتهــم األيــدي املباركــة
لتســوقهم صاغريــن إىل مصريهــم احملتــوم نكايــة مبــا اقرتفــت أيديهــم االمثــة قــد ســبق أن متــت مناصحتهــم
واحتضاهنــم بــن ذراعــي الوطــن وإســباغ النعمــة عليهــم لعلهــم يتوبــون ويعرفــون حــب الوطــن وتقديســه
ولكنهــم أبـوا واســتكربوا وعــادوا لضالهلــم القــدمي ،فالبــد أن يعاملـوا معاملــة العرنيــن مــن قضاعــة الذيــن
جــاؤوا إىل رســول هللا عليــه الصــاة والســام وأســلموا وأحســن إليهــم مث اســتومخوا املدينــة فأمــر الرســول
إببــل مــن الصدقــة خيرجــون هبــا ويشـربون مــن ألباهنــا فلمــا صحـوا ومسنـوا قتلـوا راعــي النــي عليــه الصــاة
والســام ومسلـوا عينــه ،فســمع الرســول مبــا حــدث فلحقهــم املســلمون ومت قتلهــم مبوجــب اآليــة القرآنيــة
«إمنــا ج ـزاء الذيــن حياربــون هللا ورس ـوله ويســعون يف األرض فســادا أن يقتل ـوا أو يصلب ـوا أو تقطــع
أيديهــم وأرجلهــم مــن خــاف أو ينفـوا مــن األرض ذلــك خــزي هلــم يف الدنيــا وهلــم يف اآلخــرة عــذاب
عظيــم» .فاآليــة صرحيــة يف وجــوب قتــل اإلرهابيــن وعــدم مناصحتهــم والتســاهل معهــم فالوطــن أهــم
وخــر وأبقــى مــن الفاســدين وشــيوخ اإلرهــاب ومنظريــه والســاعني إىل خرابــه.
أكــد املفــي حفظــه هللا أن هــذه احلادثــة عــدوان ظــامل خطــط لــه حاقــدون يف داللــة واضحــة وضــوح
الشــمس أننــا وطــن واحــد ضــد اإلرهــاب بــكل أشــكاله ،كمــا مسعنــا صــوت الشــيخ حســن الصفــار
مؤكــدا أن منفــذي العمليــة اإلرهابيــة أرادوا تفجــر النســيج االجتماعــي الوطــي وإننــا مطالبــون ابلــرد
علــى جرميتهــم بتعزيــز التالحــم والتعايــش الوطــي ونشــر ثقافــة التســامح وإدانــة الشــحن الطائفــي..

مشوار الرأي الرسالة الواضحة
ندى الطاسان:
أوالً وقبــل أن نبــدأ؛ ندعــو ابلرمحــة لضحــااي اإلرهــاب مــن مواطنــن ورجــال أمــن ،والتعــازي احلــارة
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ألهاليهــم فمــا أصعــب أن تفجــع بفقــد حبيــب.
قــد يــرى البعــض يف جرميــة األحســاء املفجعــة منعطفـاً إرهابيـاً خطـراً ،وقــد يراهــا البعــض ترمجــة
وانعكاسـاً الحتقــان فكــري متعصــب مبــدأه رفــض التعايــش ،وقــد يشــم فيهــا البعــض رائحــة املؤامــرة.
وكل هــذه األفــكار املطروحــة يف ردود الفعــل علــى هــذه اجلرميــة هــي حماولــة لفهــم مــا حيــدث ،وكلهــا
تشــكل جــزءاً مــن الصــورة حملاولــة اإلجابــة علــى س ـؤال مهــم جــداً وهــو؛ ملــاذا؟ فمــا هــو التحــور الــا
إنســاين الــذي يبعــث روح اجلرميــة داخــل هــؤالء اإلرهابيــن؟ وهــو سـؤال مهــم جــداً .فإنســاخ اإلنســان
مــن انتمائــه الوطــي ،إيهامــه أبن احلــل ملشــكلة مفتعلــة يف ذهنــه يرتكــز يف قتــل األبـرايء وزعزعــة األمــن،
اســتحداث روح العــداء داخلــه ،فصلــه عــن بيئتــه الطبيعيــة وتغيــر أولوليــات والئــه كل هــذه عوامــل قــد
تســاعد يف غســل مــخ اإلنســان وحتويلــه إلرهــايب يقتــات علــى الكراهيــة ويســعى لنشــرها.
يف فجيعة «الدالوة» كان التحرك األمين سريعاً كما هو متوقع ،فال جمال للعبث يف أمن الوطن
وهــي داللــة واضحــة علــى خــرة اجلهــات األمنيــة يف التعامــل مــع هــذه احلـوادث اإلرهابيــة وتفوقهــا يف
ذلــك .وكان يف التحــرك اجملتمعــي
أيض ـاً رد قــوي ضــد خطــاب الكراهيــة ،فالصــوت الــذي ارتفــع هــو صــوت التآخــي واحملبــة،
والنمــاذج الطاغيــة هــي منــاذج التفاعــل اإلنســاين وهــي ردة الفعــل الطبيعيــة لإلنســان الســوي الــذي
يســعى للبنــاء وليــس اهلــدم .وهــذه الصــور هــي رد عملــي ملــن حياولــون نشــر الفتنــة فالتآخــي موجــود
ويف األزمــات يكــون التكاثــف بــن أف ـراد اجملتمــع الواحــد وجتســد ذلــك أثنــاء تشــييع ضحــااي اجلرميــة
اإلرهابيــة.
الرســالة الــي كانــت واضحــة مــن خــال ردود الفعــل علــى هــذه اجلرميــة هــي أن اجملتمــع الســعودي
يرفــض االنســياق وراء خطــاب الفتنــة الــي حــاول منفــذو اجلرميــة إشــعاهلا .وهــي رســالة مهمــة جــداً
جيــب أن تتبعهــا خطـوات عمليــة يف تعزيــز فكــرة التالحــم الوطــي.

حدث ُمد ّبر
نورة اخلاطر:
مــا حــدث يف حمافظــة األحســاء مــن إطــاق انر ،جرميــة مدبــرة ظاملــة ،ومل ِ
أتت صدفــة ،وقــد
نتــج عنهــا قتــل وجــرح جمموعــة مــن املواطنــن ،ال ذنــب هلــم ،مــن بعيــد وال قريــب ،فقــد كانـوا يــؤدون
طقوســهم الســنوية اخلاصــة هبــم ،والــي لســنا هنــا بصــدد حبــث صواهبــا مــن خطئهــا ،قــال تعــاىل:
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«ولِـ ُك ٍل ِوجه ـةٌ هــو مولِّيهــا فَاســتَبِ ُقوا ْ ِ
الل َِ
ِ ِ
اللَ َعلَـ ٰـى ُك ِّل
ج ًيعــا إِ َّن َّ
َ ّ ْ َ ُ َ َُ َ ْ
الَي ـْ َـرات أَيْـ َـن َمــا تَ ُكونُـوا َيْت ب ُكـ ُـم َُّ
َشـ ْـي ٍء قَ ِديـ ٌـر».
لذلــك ،فمــا حــدث يعــد جرميــة يعاقــب عليهــا القانــون اإلهلــي واإلنســاين ،لذلــك علينــا ككتّــاب
كل مــن منطلــق
رأي الوقــوف عالنيــة وبقــوة يف وجــه العــدوان الغاشــم ،وتبيــان خطئــه للنــاس كافــةٌ ،
رؤيتــه وزاويتــه الــي ينظــر هبــا للموضــوع ،وثقافتــه أيضــا ،وعلينــا مجيعــا األخــذ ابلـرأي احلــق والنظــر بعــن
العــدل ،نظــرة اثقبــة ،تــؤدي بنــا مســتقبال لتجــاوز مثــل هــذه األخطــاء واجلرائــم ،الــي ال أصــل هلــا ابلديــن
وال عالقــة هلــا ابلثوابــت أبــدا.
يف منطقــة األحســاء ،وابلتحديــد يف بلــدة الدالــوة ،حدثــت اجلرميــة الــي ال يقرهــا عاقــل ،وهــي
شــبه تك ـرار مــع ســبق اإلص ـرار والرتصــد ،حل ـوادث قتــل ظلمــا ،علــى يــد مــن كان يكــون ،فذلــك ال
يهــم ،األحــداث موغلــة يف مســارب التاريــخ ،وكل لــه قولــه الــذي خيتلــف مــن راو إىل راو غــره ،ومــن
مؤلــف إىل آخــر ،ومــن جمتمــع إىل س ـواه مــن اجملتمعــات اإلســامية ،وإن اختلفــت الــرواايت إال أن
مــاال خيتلــف عليــه اثنــان ،أبن القتــل العمــد ح ـرااام.
وعلــى مــدى األزمنــة كان اخلــر والشــر ،واحليــاة واملــوت ،والســعادة والشــقاء ،قــدر اإلنســان علــى
كوكــب األرض منــذ اهلبــوط األول ،وحــى حيــن موعــد الرحيــل ،ولــكل أجلــه الــذي أجــل لــه والــذي
هــو حمــدد بتوقيــت ،ال خيتلــف أبــدا يف صحــة حتديــده ،ولــزوم الرضــوخ لقضــاء هللا وقــدره الــذي ال
مفــر منــه.
مــا حــدث جرميــة أحزنــت نفوســنا ،واســفنا علــى مــن ذهب ـوا ضحيــة هلــا ،ومــن هــذا املنــر أقــدم
خالــص الع ـزاء ألهــايل املغــدور هبــم مجيعــا ،وابألخــص أمهــات املتوفــن  -رمحهــم هللا  ،-واجلرحــى
عافاهــم هللا ،وآلابئهــم ،وذويهــم ،ولــكل أهــايل منطقــة األحســاء الغاليــة علــى قلوبنــا.
اجلديــر ابلذكــر ،أن املصــاب اجللــل حيتــم علينــا أال ننســى وحــدة الوطــن ،وأن نتذكــر أن مــن فعــل
جرميــة الظلــم ،يريــد حتمــا فتــح ثغــرة وجــرح يف جســد الوطــن ،وتفتيــت وحــدة الــدم واحلــب واألرض
والديــن والســام واألخــوة ،وزرع ن ـواة الفتنــة يف كل مناطــق بلــدان الغــايل ،ولــذا ،وجــب علينــا احلــذر
واالنتبــاه مــن االنصيــاع لــه وحتقيــق مآربــه اخلبيثــة.
انفذة ضوء /ابحلب وليس ابلكراهية يســود الســام ،وينعم الوطن ابخلري واألمن واألمان ،ونريب
أجياال ال تعرف طريقا للشــر وال لألحقاد ،بل تفكر يف خري وهنضة الوطن.
وليتأكــد اجلميــع أبن الديــن عنــد هللا هــو اإلســام وهــو الســام ،وأبن هللا يكافــئ علــى اخلــر واحلــب،
وال يكافــئ علــى الغــل واحلســد أبــدا ،بــل ال حيبهمــا وال يشــجع عليهمــا ولذلــك فالســام والــرؤوف
والــودود مــن أمســاء هللا ،الــذي ليــس كمثلــه شــيء والــذي ال يرضــى لعبــاده الظلــم ،وال يشــجعهم وال
حيثهــم عليــه.
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ال مكان بيننا لفكر ضال وحاقد
هاشم عبده هاشم:
يقف املواطن يف هذه البالد هذه األايم أمام حتد خطري ولكنه ميثل ابلنسبة له ..فرصة حقيقية
إلثبــات أنــه يف مســتوى املســؤولية وعيــا ..وإدراكا ..وحتمــا للمســؤولية بعــد استشــعار اخلطــر حبجمــه
الطبيعــي واســتنفار كافــة قـواه ملواجهتــه ..هــذا اخلطــر يتمثــل يف انكشــاف حقيقــة طاملــا حــذران منهــا
وجــاء الوقــت الــذي يتوجــب علينــا أن نواجههــا مجيعــا ..بــكل الوســائل ..وأبعظــم اإلمــكاانت ألن
الرتاخــي أمامهــا أو عــدم إدراك حجــم األخطــار املرتتبــة علــى انتشــارها يف بلــدان اآلمــن يعــي تعريــض
هــذا الكيــان العظيــم هلــزة عنيفــة ..ال جيــب أن نســمح هبــا ..أو نتغافــل عنهــا ..أو ال نعريهــا مــا هــي
جديــرة بــه مــن اهتمــام ..ومــن إعــداد حقيقــي للنفــس ..وللطاقــات ..ألن املســألة تتجــاوز كل حــدود
املشــكالت املألوفــة واملعروفــة ،فهــي «هنــا» مســألة حيــاة أو مــوت ..مســألة وجــود كبــر ..مســألة أن
نكــون أو ال نكــون ..ملــاذا؟
ألهنــا ترجــع  -يف أساســها  -إىل مفاهيــم ثقافيــة «مغلوطــة» و«مشوشــة» و«ظالميــة» جيــب أن
تــزول ومتحــى قبــل أن تتمكــن وتســود..
هــذا اخلطــر الــذي قصــدانه هــو ..ثقافــة املــوت ..والكراهيــة ..والتوحــش الــي أطــل هبــا علينــا
تنظيــم القاعــدة أوال ..مث تنظيــم داعــش منــذ بضعــة أشــهر وكانــت اململكــة العربيــة الســعودية أول مــن
حــذر منــه ..وكان خــادم احلرمــن الشـريفني امللــك عبــدهللا بــن عبدالعزيــز هــو أول وآخــر مــن نبــه إىل
أنــه يتأهــب للزحــف علــى أورواب وأمريــكا وكل مــكان يف هــذا العــامل..
هــذا اخلطــر وبعــد أقــل مــن شــهرين ..ظهــر لنــا يف «األحســاء» ويف «القصيــم» ورمبــا يظهــر يف
أكثــر مــن مدينــة وقريــة وحمافظــة بعــد أن كشــف حــاداث األحســاء وبريــدة أن هــذا الفكــر مل يعــد جمــرد
قناعــات عابــرة ..وإمنــا أصبــح عمــا حركيــا منظمــا ..وســيلته العنــف وغايتــه النهائيــة هــي ضــرب هــذا
الكيــان يف الصميــم مــن خــال ضــرب مكوانتــه الثقافيــة ..بعضهــا ببعــض ..وإاثرة الفتنــة بــن الســنة
والشــيعة ..بــل ضــرب الســنة أنفســهم بعضهــم ببعــض عــن طريــق تصنيفهــم إىل فئتــن تعارف ـوا علــى
تســمية الفئــة املســتنرية منهــا يف جمتمعنــا ابلفئــة املارقــة واعتبــار كل مــن مل يعتنــق الفكــر املتشــدد كافـرا..
حيــل دمــه ..وجيــب قتلــه ..والقضــاء عليــه..
ظهــر هــؤالء يف األحســاء مســتغلني مناســبة مــن املناســبات الــي اعتــاد اإلخــوة مــن املنتمــن إىل
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املذهــب الشــيعي علــى إحيائهــا بطريقتهــم اخلاصــة ..وذلــك هبــدف إاثرة الفتنــة ..وإشــعال حرائقهــا يف
بلــد قــام علــى احلــب والتآلــف ..واالحـرام بــن مكوانتــه..
وظهــر هــؤالء يف القصيــم يف اليــوم التــايل ..هبــدف إرابكنــا ..وإعطــاء االنطبــاع أبن وجودهــم..
ال يقتصــر علــى منطقــة واحــدة ..وأن حتركهــم ال ميكــن احلــد منــه ..أو احليلولــة دون وقوعــه ..لكنهــم
اكتشــفوا بعــد ســاعات ألن عيــون الوطــن ..وضمــر املواطــن ..حاض ـران يف كل شــر مــن أراضــي
الوطــن ..حيــث مل متــض ســاعات علــى إقدامهــم علــى ممارســة تلــك اجلرميــة الشــنعاء الــي أودت حبيــاة
« »5وأصابــت « »9مــن املواطنــن األبـرايء الذيــن الذنــب هلــم ..حــى ألقــي القبــض علــى عــدد كبــر
منهــم ..وإن تســببوا يف مقتــل ضابطــن يف القصيــم وإصابــة آخريــن.
إن هؤالء «الغالة» قد اســتحلوا دماء املســلمني قبل غري املســلمني وأابحوا ألنفســهم أن يعتدوا
علــى كل مــن خيالفهــم يف «الفهــم» املريــض ..لنصــوص الش ـريعة اخلالــدة واخلــروج هبــا عــن الثوابــت
املعروفــة لــدى صاحــب كل بصــرة يف هــذا الكــون..
وابلرغــم مــن متكــن رجــال األمــن األقــوايء بعــون هللا ..وخبربهتــم العاليــة يف التعامــل مــع بــؤر
اإلرهــاب ..مــن إبطــال مكيدهتــم هــذه املــرة ..إال أهنــم قــد يظهــرون لنــا اثنيــة واثلثــة يف مواقــع أخــرى..
وأبشــكال خمتلفــة ..ويف وقــت مــن األوقــات ..ألن التنظيــم الــذي كان مــن صنعــوه خيططــون الجتيــاز
حــدودان الشــمالية واجلنوبيــة والتســرب إلينــا ..قــد أدرك ـوا أهنــم غــر قادريــن علــى حتقيــق أهدافهــم يف
ظــل التعبئــة واالســتعداد الشــامل ملواجهتهــم بــكل قــوة ..هــذا التنظيــم وصانعــوه وجــدوا أن التســرب
إلينــا ..أو إيقــاظ خــااي انئمــة مــن بقــااي القاعــدة املوجوديــن بيننــا رمبــا يوصلهــم إىل اهلــدف النهائــي..
وهــو إلقــاء هــذه البــاد يف غياهــب وأنفــاق مظلمــة ..ال يعلــم مداهــا إال هللا..
فشل خمطط ضرب املسلمني ببعضهم
فعلوا هذا رغم جتربتهم القاسية مع مؤسسة األمن العمالقة يف هذه الدولة ..هذه املؤسسة اليت
متكنــت مــن القضــاء علــى القاعــدة واســتأصلت خالايهــا متامــا ..ومل نعــد جنــد هلــا صــدى أو وجــودا
علــى مــدى الســنوات العشــر األخــرة وهلل احلمــد ..وابلــذات بعــد أن أدرك الوطــن مــدى خطورهتــم
وارتفــع وعــي املواطــن ..ملواجهــة خمطــط رهيــب رمســوه إلحلــاق الضــرر أبرض القداســة والنــور وضربنــا
يف العمــق..
ذلــك املخطــط الــذي رمســه مــن صنعـوا القاعــدة أوال كان يقــوم علــى فرضيــة أن اجملتمــع الســعودي
جمتمع إســامي وال ميكن أن يقاوم أي دعاوى تنبع منه وتقوم على أســس شــرعية أو ثقافية دينية..
وابلتــايل فإهنــم راهنـوا علــى جنــاح «القاعــدة» يف التغلغــل يف أوســاط النــاس واجتذاهبــم إىل جانبهــم..
وحماصــرة أصحــاب الفكــر املســتنري املنطلــق مــن مساحــة اإلســام ومبادئــه القائمــة علــى الوســطية
واالعتــدال ونبــذ التشــدد والعنــف والتطــرف والقضــاء علــى اجملتمــع والدولــة بضربــة واحــدة..
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لكــن أســقط يف أيديهــم بعــد أن اكتشــفوا خطــأ هــذا املخطــط ..وتبين ـوا أن اجملتمــع الســعودي
أقــوى مــن أن تقســمه دعــاوى الضــال والظــام إىل فئــات ..وأط ـراف ..وأجنحــة متناحــرة ..وأن
اجملتمــع الــذي راهنـوا علــى اســتقطابه ..قــد توحــد ضدهــم بــكل فئاتــه ومكوانتــه الفكريــة ..وأن الدولــة
بكافة مؤسســاهتا ويف مقدمتها املؤسســة الدينية املســتنرية واملؤسســة األمنية اخلبرية قد أصبحت أكثر
قــوة بعــد تالحــم أبنــاء الوطــن كافــة معهــا ..ووقوفهــم وراءهــا ..ووجــد اجلميــع يف امللــك اإلنســان الرمــز
الــذي التفـوا حولــه ..وطهــروا هــذه البــاد مــن شــرور مــن أرادوا حتويلهــا إىل منطلــق لنشــر الظــام يف
كل أحنــاء األرض..
وهكــذا ســقطت رهاانهتــم بعــد أن تبينـوا أن اململكــة العربيــة الســعودية ..اهلويــة الثقافيــة ..والنظــام
السياســي ..والوعــي اجملتمعــي ..غــر مســتعدين هلــذا التحــول الظالمــي الــذي أراد بــث ثقافــة الفوضــى
يف املنطقــة بــدءا أبقــدس البقــاع وأطهرهــا ..وانتهــاء ببقيــة أرجــاء الوطــن العــريب ..ويف مرحلــة الحقــة
تعميــم هــذا النمــوذج علــى خمتلــف أحنــاء العــامل اإلســامي..
وعندمــا طــردت فلــول القاعــدة مــن كل شــر مــن بــادان ..وقضــي علــى خالايهــا النائمــة ..انتقــل
املخطــط إىل أوطــان عربيــة أخــرى ..بعضهــا جمــاور لنــا ..وبعضهــا بعيــد عنــا بعــض الشــيء ..وبعضهــا
كان ســقوطه مســألة حتميــة إذا ســقطت الكيــاانت السياســية الكــرى ..وســادت ثقافــة القتــل..
والتدمــر يف كل مــكان..
لكــن هــذا الفشــل الذريــع ..مل يثنهــم عــن معــاودة الكــرة مــرة أخــرى ..وبــدأت املخططــات
تتكشــف أمامنــا ..وظهــرت فلــول القاعــدة وداعــش جمــددا علــى مقربــة منــا ..وحــدث مــا حــدث يف
األحســاء والقصيم ..فهل انتهت املشــكلة بســقوط العشـرات بني شــهداء ومصابني ..وإلقاء القبض
علــى أكثــر مــن « »10أشــخاص مــن هــؤالء القتلــة والســفاحني؟
بكل أتكيد« ..ال»
وبــكل أتكيــد ..أن مــن أوجــدوا القاعــدة بدايــة مث مــن صنعـوا داعــش بعــد ذلــك لــن يقبلـوا اهلزميــة
مــن أول جولــة..
ألهنــم وبــكل حقــد الدنيــا الــذي حيملونــه لعقيدتنــا «أوال» وألوطاننــا «اثنيــا» فإهنــم لــن يتوقف ـوا
عنــد هــذا احلــد ..ويرتكــوان وشــأننا ..ويســلموا أبن هــذه البــاد مســتعصية عليهــم يف احلاضــر ..كمــا
اســتعصت يف املاضــي ..ملــاذا؟
ألهنــم مصممــون علــى إعــادة رســم خارطــة املنطقــة مــن جديــد ووفقــا حلســاابهتم ومصاحلهــم
اخلاصــة ..وبواســطة أدوات حمليــة أو عربيــة وغــر عربيــة أيضــا..
استخدام األدوات احمللية
فهــم بــدال مــن أن أيتـوا إلينــا جبنودهــم ..وســفنهم ..وصوارخيهــم عابــرة القــارات ويدفعـوا إزاء ذلــك
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كلفــة عاليــة ..حلــرب قــد تطــول كثـرا ..وقــد تضاعــف مشــكالهتم االقتصاديــة واالجتماعيــة كثـرا..
فقــد فضلـوا اللجــوء إىل حماربــة دولنــا وشــعوبنا مــن داخلهــا ..داخــل منطقتنــا «أوال» مث داخــل أوطاننــا
«اثنيــا» مث بضــرب أنظمتنــا بعضهــا ببعــض «اثلثــا» وكذلــك ضــرب شــعوبنا ببعضهــا عــن طريــق إاثرة
الفتنــة الطائفيــة واملذهبيــة ..كمــا حــدث يف لبنــان ..والعـراق ..والبحريــن ..واليمــن ..وســوراي..
ومــن املؤســف حقــا ..أن يكــون «صانعــو» طبخــة اإلرهــاب س ـواء مــن داخــل اإلقليــم أو مــن
خارجــه ..قــد وجــدوا فينــا مــن يتعــاون معهــم ..ويتبــى خمططهــم ..ويتــرع بتنفيــذه ألســباب ختصــه..
وتعــود إىل حســاابته وطموحاتــه اخلاصــة ..وإىل عقــده التارخييــة املتأصلــة أيضــا..
كمــا وجــدوا مــن يتجــاوب معهــم يف العــزف علــى وتــر «التديــن» س ـواء صــدر هــذا التجــاوب
عــن جهــل حبقيقــة العقيــدة اإلســامية أو اخللــط بــن مفهومــي «التديــن» و«التشــدد» ..أو كان
نتيجــة شــعور متعاظــم لــدى هــؤالء أبن ســلطة الدولــة فاقــت ســلطتهم يف التأثــر علــى عقــول العامــة
وتضليــل صغــار الشــاب والتغريــر ابلعشـرات بــل املئــات فراحـوا يســتعدوهنم ضــد البلــد ..بقطــع صلتهــم
ابلوطــن وجذهبــم بعيــدا عنــه عــن طريــق دعــاوى «الــوالء» و«ال ـراء» واخلــروج علــى البيعــة لــويل
األمــر ..اباللتحــاق ابلتنظيمــات اإلرهابيــة ..وابســتهداف الوطــن حبمــات إعالميــة مكثفــة عــر
رســائل التواصــل االجتماعــي ..وضــخ مشــاعر الكراهيــة ملختلــف مكــوانت اجملتمــع وفئاتــه ..عــر
شــحن متواصــل للنفــوس ..وتعبئتــه للخواطــر ضــد بعضنــا البعــض ..إباثرة النعـرات ..وتســفيه األفــكار
واملعتقــدات وحتريــض البعــض ضــد البعــض اآلخــر..
حــدث كل هــذا وبــرز أمامنــا يف أكثــر مــن صــورة ..ليــس يف منطقتنــا فحســب وإمنــا داخــل بــادان
أيضــا ..ويف أوقــات خمتلفــة..
ومــن جديــد جــاءت حادثــة األحســاء أخـرا لتؤكــد لنــا أن تلــك القــوى الفكريــة الظالميــة ابتــت
جاهــزة لضــرب وحدتنــا الوطنيــة يف العمــق مــن جديــد..
وحنــن وإن كنــا مل نفاجــأ هبــذا الظهــور ..مــن خــال العمــل اإلجرامــي الــذي ظهــر بــه أولئــك
امللثمــون يف «الدالــوة» وانقضـوا فيــه علــى إحــدى احلســينيات يف يــوم عاشــوراء ..واعتــدوا علــى أبـرايء
هنــاك ..ألن فكــر ..وثقافــة هــؤالء الظالميــن ال يعمــل إال يف ظــل إاثرة الفتنــة وإاثرة القالقــل وزعزعــة
ثقــة النــاس بعضهــم جتــاه البعــض اآلخــر ..كــي يظهــر احلــدث وكأنــه مبثابــة حــرب بــن الســنة والشــيعة..
هبــدف االســتقطاب والتأليــب ضــد فئــة مــن أبنــاء الوطــن ومكوانتــه الثقافيــة املتجانســة علــى مــدى
التاريــخ الطويــل ..لتشــتعل الفتنــة وتنشــب احلــرب «املدمــرة» ويصبــح العنــف مســة حياتيــة يوميــة..
وخبـزا معتــادا يف كل الــدول الــي طالتهــا الفــن الضــارة مــن قبلنــا..
التفاف اجلميع حول الوطن
لكــن مــا حــدث مــن نصــر عليهــم خــال األايم املاضيــة ..وإن كان أمـرا متوقعــا ..ابلنســبة ألبنــاء
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هذه البالد الشــرفاء ..إال أنه كان ابلنســبة هلؤالء «املأفونني» يف عقوهلم و«ضمائرهم» مبثابة صدمة
عنيفــة ..وغــر متوقعــة..
فمــا صــدر مــن بيــاانت ..وتصرحيــات ..ومشــاعر ..عــن كبــار الشــخصيات املنتميــة إىل املذهــب
الشــيعي يف حمافظــي األحســاء والقطيــف بــل ويف غريمهــا ..أكــد علــى « »5أمــور هامــة هــي:
أوال :أن الوطــن ..كلــه بســنته وشــيعته ..بصغــاره وكبــاره ..بعلمائــه ..ومثقفيــه ..وإعالمييــه
ومعلميــه وأطبائــه ومهندســيه ومزارعيــه وطالبــه وطالباتــه برجالــه ونســائه وأطفالــه كان ـوا مجيعــا يف
مســتوى املســؤولية وإدراك األهــداف «القميئــة» الكامنــة وراء هــذا العمــل اإلجرامــي اخلبيــث ..وكانـوا
مجيعــا علــى عكــس مــا أراده أولئــك احلاقــدون وتوقعــوه ..أشــد متاســكا وتالمحــا وترابطــا أكثــر مــن أي
وقــت مضــى..
اثنيــا :إن هــذا الشــعور الوطــي العــام قــد مجــع بــن قــدرة الدولــة علــى احت ـواء املوقــف ومعاجلتــه
بســرعة فائقــة وبــن وقــوف املواطنــن خلــف قيادهتــم ومؤسســتهم األمنيــة وقفــة إنســان واحــد ..وحــال
اجلميــع دون حتقيــق أي هــدف مــن أهــداف تلــك اجلرميــة الــي رمــت إىل شــق الصــف وضــرب الســنة
ابلشــيعة وفتــح اجلــروح يف اجلســد املوحــد« ..قاتلهــم هللا أىن يؤفكــون»..
اثلثــا :إن مساحــة مفــي اململكــة وهيئــة كبــار العلمــاء وكافــة النخــب يف اململكــة كانـوا  -كعادهتــم
 وكمــا هــو معــروف عنهــم ومتوقــع منهــم ،علــى أعلــى مســتوايت املســؤولية بعــد حلظــات مــن اإلعــانعــن هــذا العمــل اإلجرامــي اجلبــان ..حيــث كان بيــان مساحــة الشــيخ «عبدالعزيــز بــن عبــدهللا آل
الشــيخ» بعــد ســاعات قليلــة مبثابــة البلســم الــذي أطفــأ النــار يف مهدهــا ..وترحــم علــى الشــهداء
وضمــد جـراح املصابــن وخفــف عــن أهلهــم وذويهــم ..وابلــذات عنــد وصــف هــؤالء ابجملرمــن حيــث
قــال« :إن الديــن اإلســامي بــريء مــن أعمــال مثــل هــؤالء املفســدين الذيــن حياولــون إشــعال الفتنــة
بــن املســلمني خاصــة بــن أبنــاء اجملتمــع الســعودي ..ومــا حــدث فتنــة يف األرض وجــرم خطــر حــذر
منــه املصطفــى صلــى هللا عليــه وســلم» ..وشــدد مساحتــه علــى أمهيــة حماكمتهــم بشـريعة هللا الــي حتــرم
قتــل النفــس« ..وحــذر مــن أن هــذا العمــل يدعــو إىل إحــداث الفوضــى يف األمــة»..
هــذا املوقــف الشــرعي واألخالقــي مــن مساحــة املفــي وهيئــة كبــار العلمــاء ..وضــع األمــور يف
نصاهبــا وأابن ألبنــاء هــذه البــاد ســنة وشــيعة ولغــر أبنــاء هــذه البــاد ..أن عقيــدة اململكــة واحــدة..
وأنــه الفــرق بينهــم وال ميــزة ألحــد علــى أحــد منهــم وأن اجلميــع يســتظلون بظــال ملــك عــادل وحكيــم
وأب حيمــل للجميــع كل احملبــة وأهنــم ميلكــون مــن الوطنيــة والتوحــد والتالحــم ماجيعلهــم يقفــون مجيعــا
بوجــه تلــك األعمــال «الشــائنة» أاي كانــت دوافعهــا ومهمــا كانــت قــوة األطـراف الــي تقــف وراءهــا أو
تغــذي أفكارهــا ابلســموم ..أو تســتثمر «جهالتهــا» وســوداوية فكرهــا..
رابعــا :إن هــذه اجلرميــة املنكــرة حققــت عكــس مــا كان يريــده وحيلــم بــه أولئــك احلاقــدون
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والكارهــون والظالميــون ..أبن تشــتعل انر الفتنــة بــن الشــيعة والســنة ..غــر أن مــا حــدث هــو أن
أبنــاء اململكــة كلهــم ويف مقدمتهــم أبنــاء املنطقــة الشــرقية مــن الشــيعة أكــدوا أهنــم علــى قلــب إنســان
واحــد ..وأهنــم مواطنــون صادقــون وصاحلــون وأن هــذه اجلرميــة البشــعة موجهــة إىل الوطــن كل الوطــن
وإىل أبنــاء الوطــن يف كل مــكان مــن هــذه البــاد..
وليــس غريبــا أن نقـرأ مــا صــدر عــن العقــاء مــن رجاهلــم األجــاء مــن بيــاانت ومواقــف أكــدت أن
هــذا الوطــن خبــر مــا دام أن فيــه عقــاء ألهنــم يدركــون حقيقــة مــا يدبــر هلــذه البــاد وأبنــاء هــذه البــاد..
بياانت التأليف بني القلوب.
ومن تلك البياانت ما صدر عن « »50شخصية حمرتمة من مشائخ أهل األحساء وقالوا فيه:
«إن الطغمــة اإلجراميــة الــي أقدمــت علــى هــذا العمــل البشــع ال متــت بصلــة إىل الوطــن وال تعــر عــن
ديــن بــل تعــر عــن فكــر شــيطاين خبيــث يســتهدف متزيــق وحدتنــا وحلمتنــا الوطنيــة واإلســامية وعلينــا
أن نفــوت عليهــم فرصــة اســتثمارها مبزيــد مــن الوحــدة والتالحــم الوطــي» ..ومثن ـوا مبزيــد مــن الفخــر
واالعتـزاز التفاعــل اإلجيــايب الــذي أبــداه أبنــاء الوطــن شــجبا واســتنكارا هلــذه اجلرميــة..
وكذلــك البيــان اآلخــر الــذي صــدر عــن « »11شــخصية مــن مشــايخ األحســاء النبــاء وقالـوا
فيــه« :إن املســؤولية الشــرعية واالجتماعيــة حتتــم علينــا صيانــة اجملتمــع ووحدتــه واحلفــاظ علــى نســيجه
االجتماعــي وعــدم املســاس أبمنــه ووحدتــه وتالمحــه ..كمــا نقــف مثمنــن ومؤيديــن املواقــف الشــرعية
والوطنيــة املســؤولة الصــادرة عــن هيئــة كبــار العلمــاء ابململكــة وعلــى رأســهم مساحــة مفــي عــام اململكــة
الشــيخ عبدالعزيــز آل الشــيخ الــذي نثمــن مواقفــه احلكيمــة واملســؤولة عاليــا ومــن كافــة األجهــزة األمنيــة
الــي ابدرت مبحاصــرة اجلنــاة وتعقبهــم حرصــا علــى إطفــاء شـرارة الفتنــة والعبــث أبمــن واســتقرار الوطــن
واملواطنــن»..
وقالوا أيضا« :إن التأكيد على اللحمة الوطنية واســتتباب األمن وتفويت الفرصة على العابثني
أبمــن هــذا الوطــن العزيــز ونشــر ثقافــة احملبــة والتســامح وبــث روح األخــوة واالح ـرام بــن مكــوانت
هــذا الوطــن وتغليــب املصلحــة الوطنيــة العامــة وااللتفــاف حــول القيــادة الراشــدة واجتثــاث خطــاب
الكراهيــة والتحريــض ومل الصــف والتعــاون علــى الــر والتقــوى ال علــى اإلمث والعــدوان ،هلــو مــن أوجــب
األمــور الشــرعية الــي حتقــق مقاصــد الشـريعة الغـراء خصوصــا يف هــذه املرحلــة الــي متــر هبــا املنطقــة ومــا
نشــاهده اليــوم مــن اقتتــال واح ـراب وخ ـراب ودمــار يف الــدول احمليطــة بنــا حيتــم علينــا مجيعــا القيــام
ابملســؤولية الواعيــة جتــاه وطننــا وأمنــه»..
هــذه املضامــن الواعيــة واملســؤولة وردت أيضــا يف تصريــح للشــيخ حســن الصفــار ..قــال فيــه «إن
الــرد املطلــوب علــى هــذه اجلرميــة النك ـراء هــو تعزيــز التالحــم والتعايــش الوطــي بنشــر ثقافــة التســامح
وجتــرمي التحريــض علــى الكراهيــة وإدانــة الشــحن الطائفــي»..
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كمــا قــال أيضــا «إن مواقــف التعاطــف الواعيــة النبيلــة الــي انطلقــت علــى مســتوى الوطــن مــن
مســؤولني وعلمــاء وكتــاب وإعالميــن تؤكــد الوحــدة واملســاواة بــن املواطنــن وترفــض منهــج التطــرف
واإلرهــاب والتكفــر ..وهــي مشــاعر تؤكــد علــى أمهيــة اســتثمارها والتأســيس عليهــا لتعزيــز الوحــدة
الوطنيــة وســد الثغـرات الــي ينفــذ منهــا أصحــاب الفكــر الضــال» كمــا مثــن جهــود وتضحيــات رجــال
األمــن الشــرفاء الذيــن ســقط منهــم شــهداء قدم ـوا أرواحهــم فــداء للوطــن..
خامســا :إن الشــعب بعامتــه ابت اليــوم أكثــر إدراكا للخطــر احلقيقــي الــذي تشــكله حــرب
التكفــر الــي عصفــت ابلعديــد مــن اجملتمعــات العربيــة مــن قبــل ويف مقدمتهــا اجملتمعــن اجلزائــري
واملصــري ..وتعصــف اآلن ابلعـراق واليمــن وليبيــا ..وقــد متتــد إىل دول أخــرى ..ويريــد هلــا أعــداء هــذه
األمــة وأعــداؤان علــى وجــه التحديــد أن متتــد إىل بــادان ..وتشــتعل يف أرجــاء جمتمعنــا..
ومــا حــدث يف األحســاء ..والقصيــم هــو عينــه ..مــن هــذه املمارســات احلاقــدة أو هــو اختبــار
إلرادة هــذا الشــعب ووعيــه ويقظتــه يف مواجهــة اخلطــط التدمرييــة لدولنــا وجمتمعاتنــا..
أخطار حقيقية وغري مسبوقة
وابلقدر الذي شــكل تالمحنا «دولة وشــعبا» والتفافنا حول قيادتنا التارخيية ..ضربة قوية هلؤالء
وأولئــك ابلقــدر الــذي فتحــت العمليــة اإلجراميــة يف األحســاء والقصيــم أعيننــا علــى مايدبــر لبــادان..
ويـراد لنــا مــن ســوء ..إلحلاقنــا بتلــك الــدول واجملتمعــات املأزومــة يف أقــرب وقــت ممكــن «الابرك هللا يف
أهدافهــم ونواايهــم وخمططاهتــم اإلجراميــة تلــك»..
فمــا يقولــه املســؤول يف هــذه البــاد ..ومــا يطالــب بــه العــامل ..ومــا تتفــق عليــه النخــب ..ومــا يقــول
بــه املواطــن العــادي ..يف أي مــكان وموقــع مــن هــذا الوطــن ..هــو أننــا منــوت وحنيــا يف هــذا الوطــن ومــن
أجلــه ..وأنــه ال مــكان بيننــا لفكــر ضــال ..وال إلرهــايب حاقــد ..كمــا أنــه ال قبــول أبــدا لــكل احملــاوالت
اليائســة اليت هتدف إلاثرة الفتنة بيننا ..وشــحن نفوســنا ضد بعضنا البعض..
لذلك أقول ..إن «رب ضارة انفعة» فقد وحد احلدث مشــاعران ..وعزز حلمتنا وقرب املســافة
بــن بعضنــا البعــض ..وأشــعر اجلميــع بقيمــة الوطــن وأمهيــة االلتفــاف حــول قيادتنــا ..وتكاتفنــا..
وتكامــل جهــودان ..وتوحــد مواقفنــا جتــاه كثــر مــن املســائل الــي كنــا حباجــة إىل تعديــل أو تصحيــح
مســاراهتا يف حياتنــا..
وأان متأكــد أبن هــذا احلــدث ســيؤدي بنــا إىل مــا هــو أكثــر مــن هــذا املســتوى الرفيــع مــن التالحــم
معاجلــة لبعــض اخللــل الناشــئ عــن ســوء الفهــم ..توحيــدا للصــف وتعزي ـزا للوحــدة الوطنيــة املتينــة..
وتعميقــا للــوالء لقيــادة أمينــة وصادقــة ..ولوطــن هــو خــر األوطــان ولتاريــخ ومصــر مشــرك ال يســمح
ابلفرقــة وال يقبــل ابخلــروج علــى اإلمجــاع ..وال يعطــي الفرصــة الخ ـراق صفوفنــا ..ألي ســبب كان
وحتــت أي ظــرف يكــون..
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وإذا حــدث هــذا ..وذلــك مــا أتوقــع وأرجــو ..فــإن جرميــي األحســاء والقصيــم البشــعتني تكــوانن
قد ســامهتا يف إغالق ملف اســتغله األعداء أسـوأ اســتغالل ..وذلك يظل مرهوان مبدى ارتفاع درجة
الوعــي حبقــوق املواطنــة املقدســة لــدى بعــض األطـراف املعنيــة ببعــض األمــور املعلقــة ومعاجلــة األســباب
الــي أدت إليهــا ومتنــع تكــرر حدوثهــا ..فتتعــزز بذلــك حلمــة الوطــن ..وتســد مجيــع املنافــذ الــي تســتغل
لإلضـرار بوطــن اخلــر واملواطنــة الصاحلــة والــوالء الــذي ال ميكــن جتزئتــه أو إتيــان أعمــال تتعــارض مــع
مصــاحل الوطــن وأمنــه وســامته واســتقراره..
***
هــذا الوطــن إذن ..كان ومــا زال وســيظل قــواي بوحدتــه ..وبصــدق والء كل أبنائــه ..وإبصرارهــم
علــى أن يظلـوا يف مســتوى قداســته ..وعظمــة اترخيــه ..وتطلعاهتــم إىل غــد أكثــر أمــاان وازدهــارا وقــدرة
علــى العطــاء والبقــاء والتوحــد.

الوجه اآلخر من حادثة «الدالوة»
هايل الشمري:
لــو علــم جنــاة حادثــة «الدالــوة» كيــف ســتكون ردة فعــل أبنــاء الوطــن جتــاه مــا اقرتفتــه أيديهــم،
لــرددوا كثـرا قبــل ارتــكاب جرميتهــم البشــعة .ولــو أخربهــم أحــد أن مــا فعلــوه مل يــزد اللحمــة الوطنيــة
إال متاســكا ،فحتمــا ســيقضون مــا تبقــى مــن حياهتــم يف حســرة ونــدم.
وحــى قبــل حلظــات مــن ورود أخبــار فاجعــة «الدالــوة» ،كانــت مواقــع التواصــل االجتماعــي
تعــج ابلنقاشــات واجلــدال بــن املغرديــن ،بعضــه كان صاخبــا يتجــاوز ســقف اهلــدوء .لكــن مــا إن ذاع
خــر تلــك العمليــة اإلجراميــة حــى ذابــت كل االختالفــات وانصهــرت التغريــدات يف حمتــوى واحــد:
«نســتنكر جرميــة الدالــوة» ،و«نعــزي أنفســنا قبــل أهلهــا» ،ف «املصــاب واحــد» ،و«ننــادي بتقــدمي
اجلنــاة للعدالــة».
خابــت ظنــون مــن حاول ـوا جــر الوطــن إىل مســتنقع الطائفيــة ،فبينمــا اعتقــدوا أبن الن ـران الــي
أطلقــت يف «الدالــوة» ستشــعل فتيــل الفتنــة ،تســابق أبنــاء هــذا الوطــن علــى إمخادهــا .وجــاء الــرد
مكمـاً لآلخــر ،فاســتنكر الســنّة احلادثــة مندديــن مبقتــل األبـرايء ،وأكــد إخوهتــم الشــيعة بدورهــم أن
املعتديــن ال ميثلــون إال أنفســهم ،وأنــه مــن غــر املعقــول حتميــل اجلميــع مســؤولية هــذا الفعــل اإلرهــايب،
بــل يتحملــه مــن اســتباح دمــاء اآلمنــن.
مــا مل يســتوعبه مثــرو الفتنــة أنــه برغــم اختــاف املذهــب واملعتقــدات ،إال أن ذلــك كلــه يــذوب
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 عفــواي  -حلظــة الشــعور بوجــود مــا يهــدد وحــدة الوطــن وســامة مواطنيــه .ومــا زلــت أحتفــظ يفهاتفــي برســالتني بــذات النــص ،أرســلهما يف اليــوم التــايل للحادثــة صديقــان مــن األحســاء ،أحدمهــا
ســي واآلخــر شــيعي ،كانــت حتــذر مــن الفتنــة وتطالــب بتغليــب العقــل وتوحيــد الصــف.
عندمــا اثرت رصاصــات الغــدر يف وجــه أبنــاء «دالــوة» األحســاء ،واجهتهــا يف مــكان آخــر مــن
الوطــن صــدور إخواهنــم مــن رجــال األمــن ،حــى ارتقــى عــدد منهــم إىل الســماء ،لتتجســد اللحمــة
الوطنيــة يف أوضــح صــورة.
ســتفتح سـرادق العـزاء يف «الدالــوة» ،وســيكون مجيــع أبنــاء الوطــن مبختلــف مكوانهتــم املذهبيــة
إىل جـوار أشــقائهم أهــايل وأصدقــاء الضحــااي ،هــذا إن مل يكونـوا يف اســتقبال املعزيــن يتلقــون التعــازي
بفقــدان إخواهنــم يف الديــن والوطــن.

دالوة ووفد مكة وتجريم الطائفية
هتون أجواد الفاسي:
عاشــوراء هــذا العــام مل ميــر ككل األع ـوام حيــث تصــك رؤوســنا أخبــار األعــداد املخيفــة ممــن
ســقطوا قت ـاً عنــد مشــارف كربــاء أو النجــف أو احلســينيات املختلفــة يف الع ـراق وابكســتان .هــذا
العــام كان مــن ســقط قتيـاً هــم أبنــاء الوطــن وعلــى أيــدي مــن هــم حمســوبون علينــا أبنــاء وطــن كذلــك،
لكنهــم أبنــاء عاقــون مفســدون يف األرض ،اختــاروا طريــق التطــرف اجلاهــل اخلاســر .كان مــن ســقطوا
هــم إخوتنــا وأبنــاؤان الشــيعة يف إحــدى قــرى األحســاء الزراعيــة اهلادئــة وتدعــى الدالــوة ،مثانيــة شــهداء
ســقطوا تــرى وهــم خيرجــون مــن حســينية أدوا فيهــا شــعائر عـزاء عاشــوراء يف آخــر تلــك الليلــة ،وكان
بينهم مخســة أحداث حتت ســن الثامنة عشــرة وأصغرهم يف التاســعة ،واثنا عشــر جرحياً جلهم أطفال
ممــن كانـوا يقتعــدون مدخــل احلســينية ليضيّفـوا الداخلــن.
مدينــة الدالــوة دخلــت التاريــخ بقصتهــا احلزينــة ودمــاء وجـراح أبنائهــا األبـرايء لــروي أرضـاً عطشــى
للمــاء والــزرع لكــن ليــس للدمــاء .صغــرة ال تزيــد علــى ألفــي نســمة وكلهــم أقـرابء ،فكانــت فجيعتهــم
متــس كل فــرد فيهــا ،فالشــهيد إمــا أخ أو ابــن أو ابــن عــم أو ابــن ابــن عــم أو ابــن عمــة أو أبــو أحدهــم
إخل ..كان الــكل قريبـاً مــن الــكل .وعندمــا تعــزي إحداهــن تنتفــض بــكاء وحـزانً قاطعـاً نيــاط القلــوب.
وقمنا هبا ،رحلة املعانقة والتآزر ،العزاء واملواساة ،من احلجاز لألحساء ومن أم القرى إىل هجر.
نعــم كنــا هنــاك ،كنــا يف قريــة الدالــوة نشــارك أهلهــا حزهنــم وســعادهتم بوفــد الوطــن القــادم مــن
أرض احلرمــن ،مــن أم القــرى ،كانــت زايرة ذات وقــع خــاص ،وجتربــة فريــدة مــن نوعهــا ،بــدأت عفويــة
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وأينعــت وأمثــرت حب ـاً وســاماً بــن مناطــق اململكــة بعضهــا وبعــض .بعفويــة تنادينــا أن نعمــل شــيئاً
يقــف يف وجــه التطــرف الطائفــي القبيــح والــذي يقــع يف بــادان ألول مــرة هبــذه الوحشــية حيــث يُغــدر
اآلمنــون جملــرد أهنــم يعتنقــون مذهبـاً خمالفـاً للغالبيــة الســنية.
فــكان هنــاك اقـراح أبن نذهــب إليهــم معزيــن مســاندين ،وعلــى الفــور نشـران عزمنــا علــى الذهــاب
إىل الدالــوة لتشــييع الشــهداء وتعزيــة أهــل األحســاء ابســم وفــد مــن مكــة املكرمــة ،وانتهينــا مبكــة ومــا
حوهلــا ،أي جــدة ،الــي رافقنــا منهــا عــدد مــن األخ ـوات واإلخ ـوان ومضينــا نســتمتع بضيافــة أهــل
القطيــف وأهــل األحســاء ،وســط حفــاوة وترحــاب ال مثيــل هلمــا ،مل يكــن ابلكــم ولكــن ابحلــب الــذي
يقابلونــك بــه .وصلنــا وقــت الصــاة علــى ضحــااي االعتــداء الغاشــم ،أو «الشــهداء» وقــد أخــذت
التجــاذابت هــذا النعــت ممــا تــرك اجملــال رحبـاً لبعــض مــن ســوء التفاهــم.
وفــدان الرمــزي أراد أن يـرأب الصــدع وهــو يــرى هــذه اجلرميــة ،الــي ليــس هلــا ســابقة ،تُقــرف علــى
أرضنــا وكلنــا خــوف مــن انفـراط عقــد أماننــا ووحدتنــا .فوطننــا مثلــه كمثــل املؤمنــن يف توادهــم وترامحهــم
وتعاطفهــم .وطننــا كاجلســد الواحــد ،عندمــا يشــتكي منــه عضــو يتداعــى لــه بقيــة األعضــاء ابلســهر
واحلمــى واملواســاة ،وهــذا مــا ســعى وفــد مكــة املكرمــة القيــام بــه وأنمــل أن يكــون قــد جنــح يف إيصــال
رسالته.
لــى وفــد مكــة ومــا حوهلــا نــداء الواجــب ،العـزاء واملواســاة ،ولنقــول ال للكراهيــة ،ال للعنــف ،ال
للعنصريــة ،ال لإلقصــاء ،ال للتطــرف وال للتحريــض عليهــا ،ولنعلــن أننــا مجيعـاً ال نقبــل أبقــل مــن ذلــك،
فهــذا حــق لنــا وعلينــا ،وعســى هللا أن حيفــظ لوطننــا ســلمه وأمنــه واســتقراره.
إن جرميــة األحســاء النك ـراء الــي هــزت الضمــر الشــعيب ال ميكــن جتاوزهــا أو تعويــض دمائهــا
الثمينــة الــي ســالت علــى أرضهــا إال بتجــرمي الطائفيــة ،جتــرمي مــن يك ّفــر إخوتنــا الشــيعة ،جتــرمي مــن
ينبزهــم يف األلقــاب مبــا يكرهــون مثــل «الرافضــة» وغريهــا.
إن التجــرمي يف واقــع األمــر هــو القانــون الــذي يثبــت مــدى جديتنــا أمــام هــذا الغــول القــادم الــذي
قــد أييت علــى األخضــر واليابــس ،فــإن هللا يــزع ابلســلطان مــا ال يــزع ابلقــرآن.
وتســتعد دالوة واألحســاء األســبوع القادم للقيام برحلة عزاء ومواســاة إىل القصيم وأهايل شــهداء
الواجــب الذيــن ســقطوا وهــم يدافعــون عــن األحســاء وأمنهــا .واألمجــل مــن ذلــك أن وفــداً مــن مكــة
املكرمــة ســوف يشــارك أهــايل األحســاء يف هــذه الرحلــة ،فبتواصلنــا ســوف حنمــي دايران ،وهــو الشــعار
الــذي قــرر املكيــون تبنيــه علــى مســتوى الوطــن لتكــون مبــادرة التواصــل وطنيــة تشــمل كل أطرافــه.
وترك لنا أهل األحســاء مجلة امتنان بليغة« :شــرفتوان بعدد خنيل األحســاء» ،ونرد قائلني« :هللا
يشــرف مقداركــم ويعلــي مقامكــم» .اللهــم صـ ّـر قلــوب األمهــات واألهــايل الثــكاىل ،وارحــم الشــهداء
الثمانيــة وشــهداء الواجــب الذيــن قدمـوا أرواحهــم للقبــض علــى القتلــة الغادريــن .اللهــم وأدخلهــم مجيعـاً
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فســيح جناتــك مــع الشــهداء والصديقــن وحســن أولئــك رفيقــا ً ،واشــف اللهــم املصابــن ومتعهــم
ابلصحــة والعافيــة.

أفق الشمس مرة أخرى وأخرى األمن الفكري
هيا عبد العزيز املنيع:
مــا حــدث يف الدالــوة مبحافظــة االحســاء والــذي ذهــب ضحيتــه اب ـرايء مــن ابنائنــا واخوتنــا
الســعوديني سـواء أكانـوا مــن املدنيــن او مــن رجــال االمــن رمحهــم هللا مجيعــا ..هــل كان عمــا مفاجئــا
للجميــع ام هــو جرميــة متوقعــة ممــن يســتقرئ خطــاب املنابــر مــن اجلهتــن؟ حيــث ابت اخلطــاب مكتنــز
بعبــارات العنــف وأتجيــج ن ـران الطائفيــة عــر خصومــات اترخييــة ال انقــة وال مجــل فيهــا الجيــال
احلاضــر.
حــن يكــون االختــاف رمحــة يف ديننــا االســامي فلحكمــة ال يعرفهــا اال هللا ..وحــن يكــون
االختــاف منبــع خصومــة وعــداوة عنــد بعــض البشــر فلضيــق افقهــم ولســيطرة ثقافــة االقصــاء عنــد
كل طــرف!
اختــاف املذاهــب ليــس خط ـرا بذاتــه ولكــن خطورتــه بعــدم ادراك كل طــرف ان هللا عــز وجــل
بقدرتــه تســامى جباللــه وعظمتــه عــن اختــاف البشــر حــول دينــه ..حيــث قــال عــز وجــل «لكــم دينكــم
ويل ديــن».
إن قــدرة املؤسســة االمنيــة يف ســرعة القبــض علــى منفــذي اجلرميــة النكـراء وان كنــا حنمــده لرجــال
الداخليــة ونقــدر هلــم ســرعة القبــض علــى اجملرمــن ..اال انــه يعيــدان للمربــع الدائــم واالهــم وهــو االمــن
الفكــري منابــع ومنابــر صناعــة ثقافــة وتعليــم ابنائنــا وبناتنــا ..فمؤسســات التعليــم العــام بــكل تنوعاهتــا
مــن مــدارس تعليــم عــام وحتفيــظ قــرآن والتعليــم العــايل واالعــام واملســجد و ..وغــر ذلــك مــن منابــر
صناعــة الفكــر لشــبابنا مــن اجلنســن ..هــل عملــت بتناغــم او علــى انفـراد علــى بنــاء منظومــة الفكــر
الوطــي وفــق رؤيــه التوحــد لالنتمــاء لوطــن واحــد مــع اح ـرام االختــاف املذهــي او الفكــري او
االجتماعــي ..دون تصنيــف اقصائــي او تعــال مــن فئــه علــى اخــرى ،أم اهنــا او علــى االقــل بعضهــا
حتــول لالســف لبيئــة مناســبة لنمــو الفكــر املتشــدد؟!
ماحــدث يف الدالــوة لــن نتجــاوزه بعمــل امــي فقــط ..وهنــا اعــود لتأكيــد ماســبق وذكرتــه يف
غــر مقــال انــه أتخــر قيــام املؤسســات االخــرى حبمايــة امننــا الفكــري مــن هــؤالء املتشــرذمني ..مــن
خــال بنــاء منظومــة فكريــة ترتكــز علــى وحــدة وطنيــة فسيفســائية يتناغــم فيهــا التنــوع واالختالفــات
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االجتماعيــة والطائفيــة والفكريــة لتشــكل يف النهايــة الوطــن الواحــد ..حتقيــق ذلــك لــن يكــون بقبضــة
امنيــة فقــط ..بــل بوعــي مؤسســات التنشــئة االجتماعيــة وخاصــة املؤسســات التعليميــة الــي نريــد
منهــا انت ـزاع رايــة بنــاء املنظومــة الفكريــة للشــباب وفــق عمــل اس ـراتيجي ومنطلقــات وطنيــة يتكامــل
فيهــا االختــاف بــكل تصنيفاتــه املذهبيــة واالجتماعيــة والفكريــة حبيــث تعمــل علــى تقليــل نقــاط
االختــاف بــن كافــة االط ـراف وتعمــق ثقافــة اح ـرام االختــاف ..وان الوطــن للجميــع بنفــس
الضوابــط وااللتزامــات والواجبــات واحلقــوق.
املرحلــة احلاليــة ال حتتمــل ان نلقــي ابملوقــف وتبعاتــه علــى املؤسســات االمنيــة فقــط بــل
البــد مــن عمــل اس ـراتيجي لبنــاء منظومــة فكريــة ترتكــز علــى وحــدة وطنيــة اوال وقبــل اي شــيء..
منظومــة تســتطيع محايــة ابنائنــا مــن االختطــاف الفكــري وحتصينهــم مــن اصحــاب الفكــر املتشــدد
ومــن اصحــاب الفكــر االقصائــي ..حنتــاج وبســرعة لربامــج تســتطيع مواجهــة اخلطــاب املتشــدد سـواء
إبيقــاف اصحابــه ،وهــو االهــم ،وإحــال خطــاب تنويــري خمتلــف يف حمت ـواه واهدافــه حبيــث يكــون
خطــااب يســتهدف املصلحــة العامــة وتعزيــز القــوة الفكريــة عنــد الشــباب وحتصينهــم عــن اي حماولــة
لتشــويه فكرهــم او ســلبهم عقوهلــم منظومــة فكريــة حتقــق التصــاحل والتعايــش االجتماعــي بــن ش ـرائح
اجملتمــع ككل.
اجلرميــة رغــم بشــاعتها وخطورهتــا اال اهنــا مل تكــن تســتهدف هــؤالء االطفــال ..بــل كانــت
تســتهدف امننــا ووطننــا ..ولكــن لالســف احلادثــة رغــم بشــاعتها ورغــم خطورهتــا مــرت مــرور الكـرام
امــام مؤسســاتنا التعليميــة وبعــض مناب ـران الثقافيــة الــي اكتفــت ابســتمرار خطاهبــا التقليــدي.

دالوة األحساء ..حني يسفر األمل عن وحدة الوطن
وليد السليم:
مل يكــن ذلــك املســاء عــادايً يف بلــدة الدالــوة اهلادئــة اهلانئــة ،بطيبــة أهلهــا ،تلــك الطيبــة الــي ينبــض
هبــا ذلــك العــرق املمتــد إىل الشــرق مــن اجلســد األحســائي املفعــم ابلســماحة واحلــب والــوائم املســكون
ابلعالقــة التارخييــة بــن مجيــع مذاهبــه وطوائفــه وأطيافــه ومكوانتــه واهلانئــة ابألمــن واألمــان يف وطــن
األمــن واألمــان واخلــر واإلميــان.
كنــت ومــا زلــت أقــول إن اخلــوف علــى النســيج األحســائي املمتــد لقــرون مــن التعايــش االســتثنائي
لــن أييت مــن داخــل املكــون األحســائي الفريــد بــل إن هتــك هــذا النســيج وتدمــره وحرقــه بنــار الكراهيــة
والتحريــض واحلقــد والســاح  -ال قــدر هللا  -ســيكون مســتورداً ودخيـاً وهــذا مــا جيــب أن نســعى
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مجيعـاً إىل صــده ومنعــه بــكل مــا نســتطيع أبن نتحــول تروسـاً واقيــة وحصــوانً منيعــة ضــد مــن يوقــظ انر
الفتنــة وينفــخ يف كــر االحـراب ومــن أي طــرف كان.
وتبقــى األحســاء عصيــة علــى مــن يغــذي فكــر إنســاهنا ابلدمــار أو يســعى يف تراهبــا ابخل ـراب،
فمكاســب توارثهــا األبنــاء واألحفــاد عــن اآلابء واألجــداد ملئــات الســنني مــن العالقــة الطيبــة املتأصلــة
يف النفــوس لــن ميحوهــا الغــاة اخلارجــون عــن الصـراط املســتقيم واملنحرفــون عــن الطريــق القــومي مهمــا
حاول ـوا وخطط ـوا ،فنخيــل األحســاء الســامقة ســتبقى إبذن هللا شــاهقة بســموها ،مجيلــة يف منظرهــا
واخضرارهــا ،غنيــة بطيــب مثرهــا ،يظللهــا وطــن اإلابء والشــموخ والعطــاء.
ومــن أوىل اللحظــات الــي حدثــت فيهــا تلــك اجلرميــة البشــعة النك ـراء يف القريــة الوادعــة مل أر
إال اســتنكاراً عامـاً وشــامالً وسـريعاً مــن مجيــع األحســائيني رجاهلــم ونســاءهم صغارهــم وكبارهــم وقبــل
االســتنكار وبعــده مســاحة شاســعة جــداً مــن االســتغراب بــل التأكــد حــد اليقــن مــن أن يكــون هــذا
الفعــل اجملــرم شــرعاً وعق ـاً صــادرا مــن أي أحســائي فاألحســائيون رغــم االختــاف والتعــدد املذهــي
مل حيمــل بعضهــم علــى بعــض الســاح ومل يطلــق أحدهــم رصاصــة واحــدة علــى اآلخــر بســبب طائفــي
إنــه منجــز اترخيــي الفــت ال تــكاد تــرى لــه يف العــامل مثيـاً.
إن العقالء من أهل العلم والوجاهة ومن النخب الفكرية والثقافية ومن الناشطني االجتماعيني
والوطنيــن ينبغــي أن يضاعف ـوا اجلهــد يف هــذه املرحلــة ل ـرأب الصــدع وتربيــة النــشء علــى مســتوى
مــن التعايــش الوطــي والتعامــل اإلنســاين الــذي كان عليــه اآلابء واألجــداد والــذي مل يكــن يوم ـاً
ليــدون يف وثيقــة قانونيــة أو خمطوطــة تراثيــة بــل كان تعايش ـاً مجي ـاً طبيعيــا كان وال ي ـزال ينســاب
كجــداول األحســاء النقيــة الرقراقــة العذبــة ،هــذا التعايــش الــذي أفــرز منتجـاً إنســانياً الفتـاً مــن «الســلم
االجتماعــي».
الســلم االجتماعــي الــذي يســعى احلاقــدون لزلزلــة أركانــه وتقويــض بنيانــه ولكــن هيهــات هيهــات
ملــا يرغبــون وأيملــون ،إن أولئــك القادمــن جبــذوة الكراهيــة واحلقــد املشــعلني لنــار الفتنــة قــد أخطــأوا
العنـوان حــن قدمـوا إىل األحســاء ،فــا مــكان عنــدان أيهــا الكارهــون ألنفســهم الطاحمــون مبكرهــم ال
مــكان عنــدان لطيــور الظــام وأرضنــا ليســت صاحلــة لنبااتتكــم الســامة ونفوســنا جبلــت علــى اخلــر
وفطــرت علــى الطيبــة والتســامح وقبــول اآلخــر وســوف تلفــظ كل جســم غريــب وتقــاوم كل مــرض
خطــر هــذه املقاومــة الــي أتخــذ طابــع التلقائيــة النافــرة مــن أصحــاب األهــداف املشــبوهة والنفــوس
اخلبيثــة.
ومل يكــن االســتنكار واالســتغراب مقتص ـراً علــى األحســاء واألحســائيني بــل إن الوطــن بكاملــه
ويف مجيــع أرجائــه توحــد منــذ أن تناقلــت األنبــاء ذلــك املشــهد الدامــي ليقــف اجلميــع صفـاً واحــداً مــع
أهلنا يف الدالوة ذلك التوحد والوقفة الواحدة والشعور الواحد الذي انطلق من والة األمر  -أيدهم
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هللا  -إىل أصغر مواطن فكانت ردة الفعل املستنكرة مباشرة ودون أدىن تصنع دليال ال يقبل الشك
علــى أننــا شــركاء يف وطــن واحــد وحتــت قيــادة واحــدة ولــن تســعى األيــدي الغــادرة والعقــول املاكــرة ألن
حتــدث أي شــرخ يف كياننــا القــوي إبميانــه الشــديدة أركانــه املتآلفــة واملرتابطــة أيــدي وقلــوب ســكانه.
أيهــا املخططــون إلشــعال انر الفتنــة الفاعلــون للجــرم العظيــم الــذي نســتنكره وندينــه ونقــف صفـاً
واحــداً أمامــه لــن جتــدوا يف أرضنــا إال اهلزميــة واخلــذالن فأرضنــا أرض احللــم والعلــم والتســامح واخللــق
الرفيــع ســتبقى  -إبذن هللا  -عالمــة فارقــة يف الســلم واحملبــة علــى مــدار الســنني ذلــك الســلم الفريــد
وتلــك املــودة الرائعــة حتفهــا الربكــة والتوفيــق يف وطــن عظيــم وقيــادة مســددة وشــعب أيب.
هــذه الوقفــة الصامــدة الصلبــة أمنــوذج ســيتكرر مــن الوطــن واملواطنــن ضــد كل مــن خيطــط أو
يتقــدم ش ـراً واحــداً فك ـراً أو فع ـاً لزعزعــة وحدتنــا الوطنيــة وأايً كان ومجيعنــا ســنبذل الغــايل والنفيــس
للحفــاظ علــى حلمتنــا الوطنيــة ومحايــة أمننــا والــذود عــن حيــاض بلــدان الغــايل.
محاك هللا اي وطين.

كيف لهكذا عقول أن تبني وطن!
ايسني آل خليل:
األمــم تتعلــم مــن جتارهبــا وجتــارب اآلخريــن فتبــي أوطاهنــا يف بيئــة تســودها احلريــة والتنــوع الفكــري
علــى اختــاف مذاهبهــم ودايانهتــم وأعراقهــم .أمــا يف أوطاننــا فلألســف مازالــت هنــاك عقــول تريــد أن
ترجــع بنــا إىل أايم اجلاهليــة األوىل حيــث ال قيمــة للعقــل ألنــه هــو اآلخــر أصبــح ”بدعــة“ يف نظرهــم.
فبعــد أكثــر مــن ألــف وأربعمائــة ســنة عندمــا كانــت ت ـوأد البنــات وهــن أحيــاء ،نشــهد اليــوم أحــدااث
ال تقــل شــناعة وبشــاعة عمــا كان عليــه احلــال .فالنســاء اليــوم يســقن إىل ســوق النخاســة ليبتاعوهــن
وتقبــض أمثاهنــن علــى أهنــن غنائــم حــرب ،هــذ بعــد أن يقتــل رجاهلــم وأطفاهلــم جملــرد اختالفهــم يف ديــن.
كل هــذا حيصــل يف بــاد املســلمني مــن قبــل أوابش ال يعرفــون الرمحــة وال اإلنســانية ،كل ذلــك وهــم
يعتقــدون أهنــم حيســنون صنعــا.
فالفاجعــة األليمــة الــي أحلقهــا ثلــة مــن اإلرهابيــن أببنــاء لنــا مســاملني وحمبــن هلــذا الوطــن ألمــر
بغيــض تشــمئز لــه النفــوس وهتتــز لــه لــه الضمائــر وهــو أمــر مــدان بــكل املقاييــس .هــذه املصيبــة فتحــت
جرحــا كبـرا ال تداويــه التعــازي وال املواســاة بقــدر مــا ينتظــره املواطنــون مــن وقفــة حــق تضــع هنايــة هلــذا
الوحــش الغاشــم بشــى الوســائل والســبل ابتــداء مــن جلــم ألســن مــن يعبثــون أبمــن هــذا الوطــن مــن
خــال بثهــم لســمومهم وعبثهــم الغــر مســئول بعقــول شــبابنا حــى أصبحـوا لقمــة ســائغة يف أيديهــم،
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مــرة يســوقوهنم اىل أماكــن الص ـراع خــارج الوطــن ،يفنــون فيهــا أنفســهم يف حــروب قــد أومهوهــم أبهنــا
تدخلهــم اجلنــة وكأن اجلنــة خلقــت للتكفرييــن أمثاهلــم ومــن تلطخــت أيديهــم بدمــاء األب ـرايء ،ومــرة
أخــرى حيركوهنــم يف الداخــل لتهديــد الســلم األهلــي وقتــل املواطنــن ورجــال األمــن.
اليــوم الوطــن يئــن لفقــد كوكبــة مــن شــباب ”الدالــوة“ ال لذنــب اقرتفــوه إال تعبريهــم عــن حبهــم
آلل بيــت النــي .وايهلــا مــن جرميــة اســتبيحت علــى أثرهــا دماءهــم الطاهــرة .الوطــن واملواطنــة ال تبــى
ابلكراهيــة واحلقــد والتحريــض ابلقتــل لــكل مــن خيتلــف يف الـرأي .فاإلختــاف والتنــوع هــو ســنة اخللــق
ـاس إِ َّن َخلَ ْقنَا ُكــم ِّمــن ذَ َك ـ ٍر َوأُنثَــى
منــذ أن خلــق هللا األرض ومــن عليهــا واآليــة الكرميــة َ
”ي أَيـَُّهــا النَّـ ُ
ند َِّ
الل أَتـَْقا ُك ْم“ خلري دليل على أن شــذاذ العقول ال
وب َوقـَبَائِ َل لِتـََع َارفُوا إِ َّن أَ ْكَرَم ُك ْم ِع َ
َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُشــعُ ً
يقـرأون وإن قـرأوا فهــم ال يفقهــون شــيئا ،ومــا تعلقهــم ابلديــن إال مطيــة توصلهــم إىل مآرهبــم الشــيطانية
فيفســرون اآلايت علــى أهوائهــم وكيفمــا اشــتهوا.
ما حدث سيبقى جرحا يف قلوب أمهات وعوائل الفاقدين هلؤالء الشباب من مواطنني ورجال
أمــن .ربــط هللا علــى قلــوب أهليهــم وعظــم مصاهبــم .يبقــى هنــاك الكثــر ممــا ميكــن فعلــه للحــد مــن
انتشــار هــذا الســرطان الــذي ابت يفتــك ابألمــة أينمــا وجــدت ،واحلديــث عــن هــذه املشــكلة يف يــوم
أو يومــن مث نســيانه كأن مل يكــن لــن ينهــي ذلــك املــرض اخلبيــث ،بــل ابت علــى أصحــاب القـرار أن
يضعـوا اسـراتيجية شــاملة حتــد مــن انتقــال ذلــك الشــرر إىل أماكــن أخــرى مــن بلــدان احلبيــب.
أوهلــا يتمثــل يف جلــم تلــك األف ـواه الــي تنعــق ليــل هنــار يف بعــض القن ـوات والصحــف ووســائل
التواصــل اإلجتماعــي والــي ليــس هلــا شــغل يشــغلها غــر أتجيــج الفتنــة وروح الطائفيــة واإلنشــقاق
بــن أفـراد اجملتمــع الواحــد ،ممــا ينــذر أبن القــادم أسـوأ إذا مل توضــع هنايــة حتســم فيهــا هــذه القضيــة مبــا
خيــدم الوطــن واملواطنــن جبميــع مكوانتــه ،فالوطــن للجميــع ومحايتــه تتطلــب تعــاون كل مــن ينبــض قلبــه
ابحلــب هلــذه األرض ومــن عليهــا .أمــا إذا تقاعســنا وتركــت األمــور علــى عواهلهــا فــإن ذلــك مبثابــه
مــن يعطــي الضــوء األخضــر لذلــك احلريــق أن يكــر ويتســع ليلتهــم األخضــر واليابــس وال يبقــي ابقيــة.
اثنيــا علــى اإلعــام والرتبيــة والتعليــم نشــر ثقافــة احلــب لتحــل حمــل الكراهيــة ألننــا ال ميكننــا
كحكومــة وشــعب أن نعمــر بلــدان يف الوقــت الــذي تــروج فيــه الكراهيــة لآلخــر وكأن الوطــن وجــد
لشــرحية حمــددة بعينهــا دون غريهــا .ويف هــذا املقــام البــد مــن توجيــه كلمــة لــكل مــن اســود قلبــه وامتــأ
حقــدا ،أنــت مل خيتــارك اخلالــق وصيــا علــى بقيــة اخللــق فإمــا أن يتبعـوا طريقــك الظالمــي أو أن يكــون
مصريهــم اهلــاك علــى يــدك.
علــى اجلميــع أن يعتــروا ممــا حيصــل يف بلــدان ليســت ببعيــدة عنــا ،كانــت تنعــم ابألمــن واألمــان
قبــل أن تشــتعل فيهــا انر الطائفيــة فأصبــح العيــش فيهــا ض ـراب مــن املســتحيل ،فقتــل مــن قتــل وشــرد
مــن شــرد ومــن تبقــى ال يعــرف إذا كان ســرى مشــس اليــوم القــادم أم ال .اليــوم وحنــن قــد دخلنــا فصــا
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جديــدا مــن فصــول اإلرهــاب الــذي يســتهدف األبـرايء مــن املواطنــن ،فهــذا نذيــر شــؤم علــى اجملتمــع
أبكمله ألنه ال ميكن ألي جهة حكومية أو مدنية أن تتنبأ ابملكان وال الزمان الذي خيبئه خفافيش
الليــل هــؤالء ليفتكـوا بضحيتهــم القادمــة.
الس ـؤال الــذي ي ـراودين يف هــذه اللحظــة هــو ”هــل حنــن ابلفعــل حنــب هــذا الوطــن ،وإذا كان
اجل ـواب“ نعــم» ..كيــف هلكــذا عقــول أن تبــي وطــن!..

مرحلة مصريية تستوجب الوحدة
يسرى الزاير:
بدايــة أتقــدم أبحــر التعــازي مــع عميــق احلــزن واألمل ألهــايل شــهداء االحســاء وأهــايل شــهداء
الواجــب ولــكل الوطــن.
عنــد هــذا املنحــى اخلطــر مــن الواجــب التحــدث بصــوت عــايل وهــاأان اســطر احاديــث نفســي
واطلقهــا حتلــق علهــا جتــد عنــد شــطآن القلــوب مــا يطبــب األوجــاع ويبــدد القلــق الــذي بــا شــك
يعرتينــا مجيع ـاً.
هــا هــي الفتنــة قنبلــة اشــعل فتيلهــا الفكــر االرهــايب املتطــرف الــذي اســتغل اضعــف جــزء يف
جســد الوطــن أال وهــو الفئــة اهلزيلــة اجلاهلــة فكـرايً ،املهــزوزة نفســياً يلتــف عليهــا أبســاليب شــيطانية
ليجردهــم مــن انســانيتهم وحيوهلــم اىل اليــات قتــل ودمــار ،خيطفهــم مــن اســرهم ومســتقبلهم ويرمــي هبــم
اىل جحيــم اإلج ـرام.
لست هنا للخوض يف من قام برتويج الفتنة وملاذا يكفي أن نقتنع مجيعاً أبهنا أحد أهم أدوات
التكفرييون لتفكيك اجملتمع ألجل متهيد أرضية مناسبة الحتضاهنم.
ومــا يعنينــا هــو أن جرميــة التكفرييــون االرهابيــون يف االحســاء بــكل بشــاعتها ووحشــيتها مبجلــس
ع ـزاء ســبط املصطفــى عليــه و يفــرض أهنــا ايقظــت كثــر مــن املخــدرون أبفيــون الفتنــة الطائفيــة
والعصبيــة املذهبيــة بنفســها الصهيــوين.
حيــث حيتــم احلــدث ان تســتعيد ذاكرتنــا سلســلة اجلرائــم االرهابيــة الــي طالــت الوطــن منــذ عــام
 2003يف اجملمعــات الســكنية واملؤسســات احلكوميــة واملنشــأت احليويــة يف العديــد مــن املناطــق الــي
اســفرت عــن عــدد كبــر مــن الشــهداء أخرهــم يف االحســاء.
كمــا ال ننســى جتلــى الغــدر واخلبــث منهجـاً هلــم عندمــا اســتقبلوا للمناصحــة أمنــن ليقومـوا بتفجــر
املــكان مبــن فيــه مــع مضيفهــم األمــر حممــد بــن انيــف مســاعد وزيــر الداخليــة انــذاك.
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وال خيفى على أحد جرائمهم يف الدول الشقيقة ودول العامل ،حيث التفجريات والذبح والسيب
لــكل ملــة ومذهب.
هــؤالء ادخل ـوا علــى البش ـرية هنــج اجرامــي غــر مســبوق مل يعهــده أي عصــر مــن العصــور فقــد
تفوق ـوا علــى التتــار علــى جحافــل هوالكــو وســفاحينه ،لقــد اتقن ـوا صناعــة عصابــة قتلــه انتحاريــن
مغس ـولني األدمغــة.
وهاهــي جرميــة االحســاء تســقط مشــجب الطائفيــه لألبــد وتســد ثغـرات متزيــق املواطنــة بعــد أن
ازاحــت الســتار عــن الوجــه احلقيقــي ملفتعليهــا لتعــود اللحمــة الوطنيــة واحليــاة اإلنســانية الطبيعيــة بتنــوع
فسيفســائي متناغــم قــدره هللا وأنعــم بــه علينــا.
نعيــش حاليــا مرحلــة مصرييــة ال حتتمــل التباطــؤ والتأجيــل جيــب علينــا حتويــل كل املشــكالت
واخلالفــات الســابقة اىل ركام نعتليــه لنرتفــع بــه ،نبقيــه اســفل ارجلنــا نذكــره كلمــا حتركنــا لنحــذر التعثــر
اثنيــة.
فاليــوم اجلميــع يف مركــب واحــد وهــو يف قلــب عاصفــة هوجــاء تســتلزم التكاتــف والوحــدة بعزميــه
وإصـرار لرتســو هنايــة املطــاف يف مرفــأ واحــد ملســتقبل أمــن مســتقر يرتقــي ابلــكل وللــكل.
أمــا ابلنســبة للحلقــة الغبيــة لــداؤد الــي كانــت صادمــة لــكل املواطنــن الشــرفاء الذيــن دائبــو
علــى متابعــة الربانمــج لظنهــم أبنــه يهتــم هبمــوم املواطــن وإذ بــه يف أدق األحــداث يكشــر عــن أنيــاب
العنصريــه املقيتــه ،ويفاجئنــا مبوهبتــه يف التمثيــل وفشــله كامقــدم برانمــج اجتماعــي.
نســأل هللا أن حيفظنــا أمنــن يف اوطاننــا وأن يــرد كيدهــم يف حنورهــم وينتقــم منهــم عاجــا ليــس
أجــا.

وحدة أبناء الوطن
يوسف القبالن:
يف تشــييع الشــباب الذيــن قضـوا يف احلــادث اإلرهــايب يف قريــة الدالــوة توقفــت أمــام لوحــة معــرة
رفعهــا املواطنــون لتأكيــد وحــدة أبنــاء الوطــن .تقــول العبــارة يف هــذه اللوحــة «الوطــن يتســع للجميــع،
اســتطاع االرهــاب قتــل ضحــاايه ولكــن لــن يســتطيع قتــل وحــدة أبنــاء الوطــن ،ســنة وشــيعة».
هــذا املســتوى مــن الوعــي هــو الســاح القــوي ضــد التطــرف واالرهــاب ،واحلفــاظ علــى وطــن آمــن
يتعايــش فيــه اجلميــع أبمــن وســام .وكمــا قــال القاضــي يف حمافظــة القطيــف الشــيخ حممــد اجلـراين -
حســب الـرايض « -علينــا أن نتخطــى هــذا األمــر أبن نتوحــد ضــد مــن يســتهدف األمــن واالســتقرار،
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وننبــذ مجيــع أشــكال التطــرف ومــا يــؤدي اىل ذلــك قــوال وفعــا».
وحيــث إن القــول يســبق الفعــل فــا بــد مــن االشــارة اىل خطبــة إمــام وخطيــب املســجد احل ـرام
فضيلــة الشــيخ الدكتــور ســعود الشــرمي وفيهــا يقــول يف عبــارة بليغــة« :إن املســاومة علــى أمــن اجملتمــع ال
تقــع اال ضمــن نســيج مــن األعــداء املرتبصــن بــه وإن اســتعملوا يف تنفيــذ اختاللــه األغـرار مــن أبنائــه
واألجـراء ممــن لديهــم قليــل مــن العقــل».
يف العبــارة الســابقة اشــارة اىل املرتبصــن وهــم ابلتأكيــد منبــع الفكــر املتطــرف والتحريــض عــر
وســائل اتصــال متعــددة تضــر ابألمــن الوطــي عندمــا تتحــول اىل أفعــال .وهلــذا البــد مــن أمــن شــامل
وهــو املفهــوم الــذي تطــرق اليــه الشــيخ الشــرمي ويف نفــس اخلطبــة متحــداث عــن األمــن مبعنــاه الشــمويل
يقــول« :ومــن أجــل معرفــة حقيقــة األمــن وصورتــه فــا بــد أن تكــون هــذه املعرفــة متصفــة ابلشــمولية
وأال يضيــق عطنهــا مــن خــال طــرح مســتهجن بقصــر األمــن علــى اخللــو مــن اجلرائــم اجلنائيــة فحســب،
وإمنــا مفهــوم األمــن أعــم مــن ذلــك مبراحــل ،كمــا أن رجــل األمــن ليــس املســؤول عــن األمــن فحســب
إذ كل فــرد مــن أف ـراد اجملتمــع املســلم جيــب أن يكــون رجــل أمــن ،وينبغــي علينــا معرفــة مشوليــة األمــن
وأنــه يشــمل مراكــز القــوى يف اجملتمــع املســلم الواحــد وعلــى رأســها األمــن الديــي وذلــك ابالستســام
هلل ابلديــن والعمــل علــى حتقيــق مــا يرضيــه».
هــذا األمــن مبعنــاه الشــامل هــو الــذي جيعــل الوطــن يتســع للجميــع ،وحيقــق وحــدة أبنــاء الوطــن،
وأي قــول أو عمــل يهــدد األمــن ســوف يقابــل ابلرفــض مــن كافــة أطيــاف اجملتمــع .وهــا حنــن نــرى إمــام
املســجد ،والقاضــي ،واالداري يف كل املســتوايت ،والتاجــر ،والطالــب واملعلــم ،ورجــل األمــن ،وكل
أبنــاء الوطــن يف املواقــع املختلفــة يســتنكرون أفــكار التطــرف ويقفــون ضــد االرهــاب ويدافعــون عــن أمــن
الوطــن مدركــن أن فقــدان األمــن خطــر علــى اجلميــع.
إن الوقفــة الوطنيــة املخلصــة مــن أبنــاء الوطــن تعــر عــن االنتمــاء والتمســك ابلوحــدة الوطنيــة
وإدراك أمهيــة األمــن يف اجملتمــع االنســاين ،وخطــر التدخــات اخلارجيــة الــي تريــد نقــل مشــكالهتا
وقالقلهــا اىل بــادان.

ملاذا ال نجعل الحوار عقدنا الوطني؟!
يوسف الكويليت:
الدالــوة» حتولــت مــن قريــة صغــرة هادئــة علــى ضفــاف النخيــل ،إىل رمــز وطــي كبــر وضعنــا
علــى خــط التضامــن احلقيقــي ،فاهلبّــة الشــعبية الــي وقفــت وســاندت مل تكــن مدفوعــة أبوامــر رمسيــة أو
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توجيهــات بــل جــاءت تلقائيــة تديــن وترفــض اإلرهــاب أايًكان مصــدره ،والرائــع ليــس فقــط مــن خطــب
يف اجلمع من الطرفني الســنّة والشــيعة ابلوقوف مع بعضهما يف موقف غري مســبوق ،فاجلميع شــركاء
وطــن وإذا كان املتطرفــون الســنّة أصبحـوا رهينــة عقــل مســيّس ومدبــر ،فــإن الوطــن ليــس ابملـزاد العلــي
تعتقــد تلــك األطـراف أهنــا خمولــة يف إدارتــه ،فاإلخــوة الشــيعة مواطنــون ليسـوا طارئــن علــى الوطــن أو
مســتوردين ،وبصــرف النظــر عــن اخلالفــات املذهبيــة الــي جتــاوزت مئــات الســنني مل نرهــا تديــر احلــروب،
وألننــا تباعــدان أبفــكاران وطروحاتنــا فهنــاك مــن اســتغل املواقــف لتفجــر بلــدان مــن متطــريف الطرفــن..
مشــاهد األايم املاضيــة يف زايرات الع ـزاء مــن املــدن والقــرى ،وتظاهــرة مجعــت ســنّة وشــيعة،
ورفعــت صــور الشــهداء مــن رجــال األمــن واملواطنــن هــي عالمــات مهمــة مل تكــن انفعاليــة ،بــل تذهــب
إىل مــا هــو أبعــد يف ترســيخ مبــدأ املواطنــة ،واألهــم اإلدراك العــام أن اإلرهــاب هــو عــدو لنــا مجيع ـاً،
وأننــا اهلــدف والضحيــة ،ولذلــك َرفضــت احلادثــة وتبعاهتــا ،فلنشــر ْع بــدون مقدمــات أو حساســيات
أو أحــكام مســبقة إىل إدارة حـوار جــاد بــن الســنّة والشــيعة يف اململكــة ومــن خــال علمــاء وفقهــاء
ورجــال أعمــال وسياســيني ،وكل مــن لــه وظيفــة أتثــر علــى الـرأي العــام ،لنفــك عقــدة التاريــخ واملاضــي
ونصــل إىل عقــد مشــرك بعيــداً عــن التيــارات اخلارجيــة ،وابعتبــاران املســؤولني عــن وطننــا وبنائــه والعيــش
فيــه..
أعــرف أنــه جــرت حـوارات ولقــاءات علــى خمتلــف املســتوايت لكنهــا مل حتقــق النتائــج الــي انتظرهــا
املواطــن مــن اجلانبــن ،وحنــن نعــرف التعقيــدات املذهبيــة واخلالفــات الفقهيــة ،وأن تغيريمهــا ال أييت بــن
يــوم وليلــة طاملــا مل تتواصــل اجلهــود ،وتغلــق بعــض امللفــات احلساســة والشــائكة ،لكــن دائمـاً البــداايت
صعبــة ،وقــد مــرت املســيحية مبــا هــو أخطــر وأعمــق يف خالفاهتــا مــع املســلمني لكنهــم اســتطاعوا إجيــاد
احللــول بعقــد اجتماعــي وسياســي وحقوقــي ألغــى التماي ـزات يف وضــع الدســاتري والقوانــن ،وليــس
ابلضــرورة استنســاخ تلــك التجــارب بســبب التباعــد الزمــي ،وأيضـاً طبيعــة اجملتمعــات وتكوينهــا..
نعــرف أن الطرفــن لديهمــا علمــاء أفاضــل ســعوا إلجيــاد طريــق واحــد يربــط اجلميــع حبلــول اترخييــة،
الســيما وأن اململكــة هــي بــاد احلرمــن ،وال جنــد تلــك اخلالفــات طاغيــة يف احلــج والعمــرة وال ـزايرة،
واجلميــع يتوجــه لقبلــة واحــدة ونــي واحــد ،وهــذه مــن املفاهيــم الــي ال حتتــاج إىل شــرح أو تطويــل ،لكــن
أن نســعى لبنــاء عمــل مســؤول وملــزم ،هــو مهمــة العلمــاء ألهنــم الرمــوز الذيــن ميلكــون طريــق التقــارب،
ولوضــع جــدول عــام يطــرح مشــروع احللــول ليــس مــن خــال زمــن حمــدد ،بــل جلعــل احلـوار ميتــد ويعطــي
األولــوايت لفهــم كل طــرف لآلخــر يف بنــاء الثقــة أوالً ،مث طــرح القناعــات والبحــث عــن اجلامــع بــن
املذاهــب والطوائــف ،وحــى لــو امتــد إىل مؤمت ـرات عامليــة يدعــى هلــا علمــاء املســلمني لوضــع صيغــة
تصــاحل تــدوم ،وال نظــن أن النـوااي احلســنة غــر موجــودة ،وحنــن نشــهد حــروب الطوائــف ومــن يغذوهنــا
يف وقــت ال تتحمــل أط ـراف اخلــاف ذات القاعــدة الكبــرة قطــع تلــك الطــرق وإحــداث تغي ـرات
تضــع املســلمني علــى الــدرب الواحــد أمــام حتــدايت اترخييــة خطــرة تســتهدفهم مجيعـاً..
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قانون تجريم الطائفية ال يكفي
يوسف النمر:
حىت لو مت سن قانون يعاقب كل من ميارس التمييز الطائفي فإن مثل هذا القانون ال يكفي..
ذلــك أنــه ال يعــاجل املشــكلة وإمنــا هــو أشــبه مــا يكــون بوضــع بســر اجلــرح عــن العــن وليــس معاجلتــه،
يف حــن أن املطلــوب هــو املعاجلــة للجــرح واالنتقــال ابجلســد الوطــي إىل حالــة التعــايف ..يف حــن أن
القانــون يســمح للحالــة الطائفيــة أن تبقــى يف النفــوس والبيــوت وخــارج وســائل اإلعــام  -لــو  -مت
ســنه فعـاً ..وإال فالتمييــز قائــم وهــو علــى أوجــه حــى أثنــاء اســتنفار الدولــة ضــد اخلليــة اإلرهابيــة.
علــى ســبيل املثــال صــرح حمســن العواجــي أبن املطلــوب مــن الســنة هــو إثبــات قوهتــم واجلمــع بــن
العقــل والســيف متوقعـاً املزيــد مــن االعتــداءات علــى الشــيعة يف الســعودية.
داود الشـراين أيضـاً كان صرحيـاً يف أن الدافــع لالعتــداء اآلمث علــى حســينية املصطفــى يف الدالــوة
هــو مــا وصفــه ابلتحريــض الشــيعي ،ومثلــه قنــاة وصــال الــي أقيــل وزيــر اإلعــام بعــد قـراره وقــف بثهــا
مــع عــدم إنفــاذ قـراره.
كل هــذه املؤش ـرات تــدل مــن يريــد إمعــان النظــر مــن خــارج املشــهد أن التيــار الســلفي املتنفــذ
يف العديــد مــن أجهــزة الدولــة لــن يتغــر بقـرار مينــع التمييــز الطائفــي ..فهــذا التيــار يعتقــد أنــه الوصــي
علــى الديــن وأن كل املذاهــب األخــرى املوجــودة يف الدولــة هــي تيــارات ضالــة ال حيــق هلــا أن تعيــش
إال يف حــال أن تتســنن.
وهــذا التيــار هــو املشــكلة ..ومشــكلته ليســت مــع الشــيعة أو غريهــم مــن األقليــات األخــرى يف
اجملتمــع الســعودي ..وإمنــا مشــكلته مــع البــاد كلهــا ..وأســوق علــى ذلــك عــدة شـواهد.
هذا التيار حارب عملية التعليم النظامي ومنع النســاء من االلتحاق ابملدارس ،وحرم اســتخدام
التلفزيــون والثالجــة ومكـرات الصــوت وقيــادة املـرأة للســيارة وزايرهتــا للقبــور ..وحــرم مــن اللبــاس مــا ال
يــروق لــه ..وحــرم املوســيقى واألغــاين الشــعبية واحلالقــة وجلــوس البنــت مــع أبيهــا بــدون حمــرم ..وحــرم
اقتنــاء النســاء للهواتــف ومراجعــة الدوائــر احلكوميــة عليهــن ..وحــرم علــم الفلــك والفيـزايء والكيميــاء
والكثــر مــن األمــور الــي ال تعــد وال حتصــى والــي مــا زالــت حمرمــة لديــه.
الدولــة جتامــل هــذا التيــار أكثــر ممــا ينبغــي ..وال تســن القانــون إال بعــد إقناعــه بــه ..واترخيي ـاً
ميكــن البحــث عــن احلـوار الــذي دار بــن امللــك عبــد العزيــز وبــن أقطــاب هــذا التيــار حــول التلفزيــون
لتتضــح الفكــرة.
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هــذا التيــار الســلفي إذا بقــي متمكنـاً ومتنفــذاً يف األجهــزة احلكوميــة فلــن حتــل كثــر مــن مشــاكل
هــذا الشــعب وأخطرهــا التمييــز الطائفــي.
إن هــذا التيــار مل يعــرف إىل اليــوم أبن املذاهــب األخــرى هــي مذاهــب إســامية ..وهــو يعتقــد
أهنــا حتمـاً ذاهبــة إىل النــار إال مــا يصطلــح عليــه أهــل الســنة واجلماعــة ..وهــذا مــا تنــص عليــه مناهــج
التعليــم الدينيــة املقــرة مــن وزارة الرتبيــة والتعليــم ،وأكثــر مــن ذلــك هــو يعتقــد أن التقــاط الصــور للبشــر
يدخلــك إىل النــار ..وكث ـراً مــا يستفســر الطــاب :ومــاذا عــن صــورة امللــك علــى العملــة؟! فيتــورط
املــدرس ويقــوم مبمارســة التقيــة وجيــد لنفســه أي خمــرج.
لذلــك فاملطلــوب هــو تنظيــف الدوائــر احلكوميــة ومراكــز الق ـرار مــن الســلفيني املتشــددين
واســتبداهلم أبانس يعتقــدون ابلوطنيــة أهنــا حــق لــكل مــن هــو مواطــن ..وكذلــك ابلعمــل علــى إفهــام
التيــار الســلفي أن مــن حــق كل مواطــن أن يعبــد هللا مبذهبــه الــذي ي ـراه صحيح ـاً.
مــا املانــع أن خيــرج علمــاء الديــن مــن أي مذهــب كان علــى وســائل اإلعــام الرمسيــة لإلجابــة
علــى أســئلة النــاس؟
مــا املانــع أن تتحــول مناهــج التعليــم مــن هــذه املناهــج الــي تــريب الطــاب علــى تكفــر بعضهــم
ألتفــه األســباب إىل مناهــج تشــتمل علــى آراء املذاهــب كلهــا حبيــث يــدرك الطالــب أن الفــروق هــي
فــروق طفيفــة جــداً وال قيمــة هلــا؟!
مــا املانــع يف أن يــؤم املســلمني يف املســجد احلـرام إمــام شــيعي لــرى مــن يعتقــد أن للشــيعة ذيــول
أن هــذا اإلمــام ال ذيــل لــه وأنــه يصلــي مثلمــا يصلــي أي مســلم ويبــدأ خطابــه حبمــد هللا والصــاة علــى
رسـوله كأي مســلم؟!
مــا املانــع يف أن تتحــول مبــادرات امللــك عبــد هللا حلـوار األداين إىل الداخــل وأن يعمــل الفقهــاء
مــن كل املذاهــب يف هــذا الوطــن علــى إصــدار موســوعة فقهيــة شــاملة موافقــة لــكل املذاهــب ليــدرك
اجلميــع أهنــم سـواء حتــت لـواء ال إلــه إال هللا حممــد رســول هللا.
قرار جترمي الطائفية ال يكفي ..بل إنه يف ظل وجود التيار السلفي متنفذاً يف أركان هذه الدولة
ســيتحول إىل جتــرمي ألي عمــل وفــق أي مذهــب غــر املذهــب الســلفي ابلرؤيــة املتخلفــة الــي حيملهــا
بعــض أقطــاب هــذا التيــار.
لذلــك فإنــي أدعــو كل مــن هتمــه مصلحــة البــاد مــن القيــادات والشــخصيات إىل تبــي مشــروع
الدمــج االجتماعــي بــن كل مكــوانت الشــعب الدينيــة والفكريــة يف ظــل قانــون يكفــل لكلهــم العمــل
وفــق رؤيتــه يف دولــة جيــب أن تبقــى قبلــة للمســلمني ليــس يف صالهتــم فقــط وإمنــا يف طموحاهتــم ..نعــم
جيــب أن يتحــول وطننــا يف كل جوانبــه االجتماعيــة واالقتصاديــة واحلضاريــة إىل دولــة عظمــى يطمــح
كل العــامل إىل التشــبه هبــا.
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وهــي دولــة ال تفتقــر إىل مقومــات احلضــارة ..وإمنــا حتتــاج إىل تنظيــم طاقاهتــا وإدارة البشــر فيهــا
علــى أفضــل وجــه يستشــمر علومهــم وطاقاهــم ويســمح هلــا ابالنطــاق إىل الرقــي بــه ورســم مســتقبله.

أرادوها فتنة فأصبحت نعمة
يوسف معتوق البو علي:
حــدث اهلجــوم علــى قريــة الدالــوه ابألحســاء حــدث غريــب جــداً يف هــذه البــاد ،بــاد األمــن
واألمــان ،بــاد التعايــش الســلمي واحلرمــن الشـريفني ،ولكــن هنــاك فكـرا غــذى العقــول ومــأ القلــوب
وأطلــق األلســن واأليــدي بضــال وفــن وحقــد وإرهــاب مرعــب ،وإال كيــف يوجــه الرصــاص ويقتــل
فتيــة وآابء وإخـواان يف مقــر دارهــم.
قــول احلــق« :قــل ال أســألكم عليــه أجـرا إال املــودة يف القــرىب» .أُريـ َـد مــن هــذا العمــل اإلجرامــي الــدينء
الفتنــة فتحــول بقــدرة القــادر العظيــم ســبحانه وتعــاىل إىل نعمــة .كيــف كانــت هــذه النعمــة ألول وهلــة
للحــدث ..تضافــرت اجلهــود مــن القيــادة الرمسيــة إىل اجلهــات واألجهــزة األمنيــة مبالحقــة هــذه الشــرذمة
واعتقاهلــم ومتابعــة خليتهــم يف مجيــع مناطــق وحمافظــات بــادان الغاليــة ،فلــم ُيس ـوا ليلتهــم إال وهــم
يف دار العــدل للعقوبــة واجل ـزاء ،أحاطهــم مكــر هللا تعــاىل ،حيــث يقــول يف كتابــه اجمليــد﴿ :وميكــرون
وميكــر هللا وهللا خــر املاكريــن﴾ اآليــه .أي مكــر هلــوالء مــن هــذا املكــر الــذي أرادوا بــه متزيــق وتفريــق
األمــة وأطيــاف هــذا البلــد وشــعبه الــويف جبــذوره وعروقــه وأصالتــه يف التعايــش واإلخــاء واأللفــة واحملبــة،
كلهــا مظاهــر جتلــت يف تســارع الشــعب مواطنــن وحكومــة ممثلــة حبضــور وزيــر الداخليــة مســو األمــر
حممــد بــن انيــف إىل موقــع احلــدث ،ومواســاة أهــل املصيبــة بشــكل خــاص ،وأهــل األحســاء بشــكل
عــام ،ومــن مث أمــر املنطقــة الشــرقية مســو االمــر ســعود بــن انيــف وحمافــظ االحســاء صاحــب الســمو
االمــر بــدر بــن جلــوي ،ومــن يف معيتهــم مــن ام ـراء ومرافقــن قدم ـوا املواســاه وأخــذوا خباطــر أهــل
املصيبــة ،وزاروا اجلرحــى ،فــردة الفعــل علــى حــدث دالــوة االحســاء أكــر وأكــر مــن أن تتصــور أو
حتــدد حبجــم ،فوفــود املواســاه وتقــدمي العـزاء واملشــاركة يف التشــييع قدمــت مــن داخــل البــاد وخارجهــا،
وكمــا ذُكــرت يف قــروابت التواصــل االجتماعــي والتغريــدات علــى هــذا احلــدث كانــت تعــر عــن شــعار
االســام يف التآخــي واحـرام االنســان ومــا يربــط االنســان املســلم ابآلخــر سـواء كان مســلما أو غــر
مســلم ،فاملســلم من ســلم املســلمون من يده ولســانه وقلبه ..وما له من حقوق إنســانية ووطنية جتعل
االعـراف بــكل طائفــة وخصوصيتهــا وممارســة حريتهــا فيمــا لديهــا يف منهجهــا العقائــدي ضمــن االطــر
والق ـرارات الرمسيــة املعلنــة ،وهــذا يف حــد ذاتــه يســاهم يف بســط االمــن والتعايــش ،ويــردع مــن تســول
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لــه نفســه سـواء كان فــردا أو مجاعــة أو تنظيمــا زرع الفتنــة ومسومهــا وتفريــق ومتزيــق اجملتمــع واإلخــال
ابألمــن ،حيــث تعشــش يف ذهــن هــذه الفئــة الضالــة افــكار خبيثــة ،ولكــن بفضــل هللا الكــرمي رأت هــذه
الفئــة ومــن وراءهــا ان احلكومــة راعيــة للشــعب جبميــع طوائفــه ،وتســعى إىل احلفــاظ واألمــن والســلم
للوطــن واملواطــن ،فهــذه أَنعــم النِعــم مــع دوام الصحــة.
إجيابية احلدث /هذا ما كان ال يُعرف ابألمس ..عُرف اليوم.

فشلت رهانات اإلرهاب ..وماذا بعد؟
يوسف مكي:
منــذ العمــل اإلجرامــي يف بلــدة «الدالــوة» ،وموضوعــات وأقــام الكتــاب ابململكــة تتـوايل مدينــة
العمــل اإلرهــايب الشــنيع .ليــس ذلــك فحســب ،بــل إن مجوعــا مــن املواطنــن مــن خمتلــف مناطــق البــاد
اجتهـوا إىل األحســاء لتقــدمي واجــب العـزاء ،ومشــاطرة أهــايل الشــهداء واملصابــن أحزاهنــم.
لقــد طــرق اإلرهــاب جمــددا بــادان العزيــزة واختــار قريــة وادعــة ،يف أثنــاء أدائهــا مراســم عاشــوراء،
لتنفيــذ جرميتــه النكـراء .وجــاءت ردود الفعــل الرمسيــة والشــعبية ،متماهيــة مــع جســامة احلــدث ،ولتؤكــد
مــن جديــد متاســك النســيج الوطــي وقوتــه .وكان أهــم مــا بــرز مــن تداعيــات هــي الصــورة الــي تبــدت
هبــا الوحــدة الوطنيــة أبقــوى صورهــا.
أثبتــت األجهــزة األمنيــة التابعــة لــوزارة الداخليــة مهــارة عمليــة وســرعة قياســية يف إلقــاء القبــض
علــى اجلنــاة لينالـوا القصــاص العــادل .وكانــت مشــاطرة وزيــر الداخليــة شــخصيا مــع األهــايل أحزاهنــم،
قــد أســهمت يف ختفيــف معــاانة املصابــن.
جــاء احلــادث األثيــم يف ظــل ظــروف غــر طبيعيــة متــر هبــا املنطقــة العربيــة ،حيــث تســود الفوضــى
وتفــكك األوطــان ،وتضيــع اهلــوايت ،وميــارس القتــل مــن غــر رادع أو حســاب .وقــد امتــدت ظواهــر
اإلرهــاب املقيتــة هــذه لتشــمل عــدة بلــدان عربيــة ،كمــا هــو احلــال يف ســورية والع ـراق ولبنــان واليمــن
ومصــر وتونــس وليبيــا واجلزائــر .ولذلــك مل يكــن مســتغراب أن يطــال بــادان بعــض مــن اللهــب.
اســتهدف اجلنــاة جبرميتهــم الغــادرة تعكــر األمــن وحالــة االســتقرار .كمــا اســتهدفوا ضــرب حالــة
االنســجام بــن أبنــاء بلــد واحــد ،يربطهــم ديــن ودم وأواصــر قــريب ووطــن .وكان التعــدد والتنــوع الفكــري
والعقــدي والتفاعــل اخلــاق واملبــدع بــن مكــوانت بــاد هــو ســر ثرائهــا وخصبهــا.
لقد فشل اإلرهاب يف حتقيق هدفه ،ومل يتمكن اجلناة من خدش الوحدة الوطنية .لكن السؤال
الذي يقلق كثريا من املواطنني ،هو ماذا بعد؟! ومصدر القلق يكمن يف طبيعة احلدث املروع.
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فقــد متكــن اجلنــاة مــن التســلل حتــت جنــح الظــام ،ونفــذوا جرميتهــم .وكان مــن الالفــت لالنتبــاه
العــدد الكبــر للجنــاة ،الذيــن بلغـوا وفقــا لبيــاانت وزارة الداخليــة أكثــر مــن  22فــردا.
هــل حنــن أمــام حادثــة معزولــة لــن تتكــرر مــرة أخــرى ،أم أننــا أمــام موجــة جديــدة مــن أعمــال
اإلرهــاب ،موجــة تعيــد إىل الذاكــرة ،أعمــال التخريــب الــي مــرت هبــا بــادان قبــل عــدة ســنوات؟ وقــد
دحــرت يف حينهــا بفضــل السياســة احلكيمــة للقيــادة ،وأيضــا بفضــل املواجهــة اجلســورة مــن قبــل رجــال
األمــن الشــجعان ،وكيــف ينبغــي أن تكــون املواجهــة الوطنيــة لإلرهــاب؟ وممــا يضاعــف مــن حالــة القلــق
يف جمتمعنــا هــو أوضــاع أشــقائنا يف اجلـوار الذيــن اكتــووا بنــار اإلرهــاب.
أســئلة عديــدة تعشــعش يف نفــوس املواطنــن منــذ جرميــة العاشــر مــن احملــرم يف «الدالــوة» .بعــض
األســئلة تركز على اجلانب الفكري جملموعات اإلرهاب ،وجيد أن اجلذور الفكرية لإلرهاب ،ال تزال
تعشــعش يف الربامــج التعليميــة والرتبويــة واإلعالميــة .وأنــه ال بــد مــن عمليــة تصحيــح تركــز علــى إشــاعة
التســامح وترفــض هنــج التكفــر وتســلم مببــدأ املواطنــة املســتند علــى النديــة والتكافــؤ.
لقــد أدلينــا بدلــوان ،وعــر صحيفــة الوطــن الغ ـراء ،أثنــاء املواجهــة احملليــة مــع اإلرهــاب قبــل عــدة
ســنوات ،أبن مواجهــة اإلرهــاب مــع اإلرهــاب ينبغــي أال تقتصــر علــى خنــدق واحــد ،وتــدع اخلنــادق
األخــرى مكشــوفة وقابلــة لالخ ـراق .وجــرى التأكيــد علــى أمهيــة وجــود مشــروع اس ـراتيجي وطــي
للمواجهــة ،يتخطــى التش ـرنق يف أوســاط النخــب املثقفــة ،ليصبــح مشــروعا وطنيــا يــزج بطاقــات
الشــعب كلــه يف املواجهــة الوطنيــة ضــد اإلرهــاب.
وقــد شــددان علــى أن مــن الطبيعــي أن تكــون املرتك ـزات الفكريــة والثقافيــة ألي جمتمــع هــي
احلاضــن األمشــل لــكل مــا يصنعــه ويبدعــه ذلــك اجملتمــع مــن األفــكار واألشــياء وطرائــق العمــل .لكــن
ذلــك يتطلــب تنقيــة مســتمرة ومواجهــة لضــروب النشــاط االجتماعــي والفكــري الســلبية واملؤذيــة الــي
متــارس يف خمتلــف املياديــن.
مــن هنــا فــإن مواجهــة اإلرهــاب تقتضــي يف أبســط أجبدايهتــا ق ـراءة شــاملة لتلــك املرتك ـزات
وتفكيكهــا وإعــادة تركيبهــا بطريقــة تفتــح األب ـواب مشــرعة وتتيــح اجملــال للتعدديــة الفكريــة والثقافيــة
وتعميــم لغــة احل ـوار واح ـرام ال ـرأي اآلخــر والتســليم ابحلــق يف االختــاف مبــا يعــزز الوحــدة الوطنيــة
وخيــدم مشــروع النهضــة.
إن هنــج اإلقصــاء ورفــض لغــة احل ـوار وعــدم التســليم ابحلــق يف االختــاف ليــس حاصــل مجــود
يف تفســر النــص ،واحتــكام إىل اخلرافــة وتســفيه للعلــم احلــق فحســب ورفــض االجتهــاد ،ولكنــه أيضــا
حاصــل بنيــة اجتماعيــة هشــة ومتخلفــة ..إنــه انعــكاس موضوعــي حلالــة ضعــف يف هيــاكل النخــب
الثقافيــة والوطنيــة ..وهــو ضعــف يشــمل قــاع اجملتمــع وســفوحه ووداينــه ،ال فــرق .وال يســتثىن مــن
ذلــك أحــد.
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تلجــأ النخــب الثفافيــة والفكريــة الــي يفــرض فيهــا أن متــارس عمليــة التفكيــك والتحليــل ،نتيجــة
عــدم اســتيعاهبا ملناهــج التحليــل االجتماعــي وتطبيقاهتــا ،ولعجزهــا عــن التصــدي لواقعهــا ومشــاكلها
اخلاصــة ،وبســبب غياهبــا عــن التحــوالت الكونيــة الــي شــهدها هــذا العصــر ،إىل احليــل الدفاعيــة،
فرتفــض التعايــش مــع عصرهــا ،وتســتعري أطروحــات و”كليشــات“ مــن خــارج دائــرة بيئتهــا وحميطهــا،
ومــن الزمــن الســحيق.
املشــكلة مــع اإلرهــاب أنــك مــع منــوذج غريــب مــن البشــر ،يرفــض التعايــش مــع جمتمعــه ،منــوذج ال
يؤمــن بســنن الكــون الــي اعتــرت اختــاف النــاس رمحــة .واملعضلــة مــع هــؤالء ال تكمــن يف اختالفــك
معهــم ،فذلــك مــا ميكــن التعايــش معــه ،ولكنهــا تضعــك بــن خياريــن ال اثلــث هلمــا ،إمــا التســليم
أبطروحاهتــم الواهيــة املســتندة علــى الوهــم والــي مــا أنــزل هللا هبــا مــن ســلطان ،أو املواجهــة املســلحة مــع
اجملتمــع أبســره ،حيــث تكــون أهــداف إرهاهبــم النســاء واألطفــال واملدنيــن العــزل.
املواجهــة الوطنيــة الفكريــة لإلرهــاب ســتكون طويلــة ،ألهنــا مواجهــة مــع أفــكار ومــع ســلوك
منحــرف ،وال مــن منــاص مــن خوضهــا .رحــم هللا شــهداء «الدالــوة» الذيــن ســقطوا ضحيــة اإلرهــاب،
وأســكنهم فســيح جناتــه ،ورحــم هللا اجلنــود البواســل الذيــن ســقطوا يف معركــة الشــرف ،وهــم حياولــون
اجتثــاث اإلرهــاب ،وجعلهــم مــع الشــهداء والعليــن« ،إان هلل وإان إليــه راجعــون».
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القصائد والمراثي
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صـخ ٌـر عـلـيـهـا قـد تـك ّ
فـلـيـقـبـع الـخـ ّفـاش يف ظـل ِ
ـماته
ُ
اب
ر
ـ
غ
ـن
ت
ـ
م
ـ
ص
ـ
ي
ـ
ل
و
،
ا
ـ
ع
ـ
ـ
ـ
ـ
ـوج
ت
ـ
م
َّ
ّ ً
ُ
الـمـجـد لـلشهداء ..أين عدوهم؟
ـهاب؟
الـمـجـد لألحـساء كـيـف تَ ُ

***
إبراهيم بوشفيع
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بيني وبينك يا حسني
ِ
صباح ْه
سفك
ُ
الظالم على الـرصيف َ
وأرا َق فـي الـوطـ ِن ال ِ
رب َح ْه
ـعليل َ
ِ
وح ْسبُهُ
وط ٌـن تـع َّـم َـق يف الشتات َ
جـرح يـوِّزعُ فـي ال َّ ِ
اح ْه
ـشـتَـات نـَُو َ
ُ ْ ٌ َُ
ٍ
ب اي إخوانَهُ
كـم يـوسـف فـي اجلُ ِّ
اح ْه
مـا بـي َـن أيـديـكـم أض َ
ـاع َس َـر َ
ٍ
ـل لكي
كـم قـتـلـة يـحـت ُ
ـاج هـابـي ٌ
ـحـيِ ْـي بـنـي ِـه ويـسـت َّ
اح ْه؟
يُ ْ
ـرد لُـ َق َ
وخاض يف
املخيف
الليل
َ
من َ
َ
أطلق َ
ـاحـ ْه
األف ِـق الـوديـ ِع َد ًمـا وم َّـد رم َ
ـاء لـيـلةَ حزهنا
ـس األحـس َ
مـن ألـب َ
اح ْه
َعـطَ َ
ـش الـحـسيـ ِن وثوبَهُ وجر َ
ـسني رصاصةٌ
بـيـنـي وبـيـن َ
ـك اي ح ُ
ِ
سالح ْه
ـاز ِم ْـن شـم ِر
تـجـت ُ
الضباب َ
فـتـحـت لـنـا األحساء فـي مرآهتا
جـرحـا فـزادت كـربـالء مـسـاحـة

***
السيد أمحد املاجد
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أمة الخريية
ت ـبَّــت أي ــادي زمــرة اجلـبـن ِ
ـاء

ب ـم ـصـيـب ٍـة فـي ي ِ
ـوم عـاشـوراء
***

ـؤاد بـخنج ٍر ،فكأنين
طـعـنـوا الـف َ
ـضرج بدماء
جـسـ ُد الـحـسـيـ ِن م ٌ
ذاك الـلـيـل أحـلـك لـيـلـة
وكـأن َ
ـاص يـفيض ابلظلماء
فـيـهـا الـرص ُ
كـانـت دمـوعُ األبـريـاء حـسـينَنا
تـبـكـي ،فـزادت فـي دمـاء بـكاء
ك ـيـ ٌد أُريـد بـأمـتـي ،فـتـربـصـي
ِ
يــا َّأم ـتــي ب ـم ـكــائـد األعـداء
إنــي أق ـلـب نـاظـري ،وكـم أرى
ـالء يـزيـد بـاألبـنـاء
ف ـي ـهــا ال ـب َ
كـنـا دعـاةً فـي مـنـاك ِ
ـب أرضـنـا
ودعــاتُـنـا مـن خـي ِ
ـرة الـسـفـراء
ضنا
مـا بـالـنـا صـرنـا نـقـتِّـل بـعـ َ
ـل الـضـ ِر لـلـضـراء
و ن ـزي ـ ُد ك ـي َ
وأظـل أسـأل أيـن مـكمـن دائنا؟!
يف الناس؟ يف احلكام؟ يف العلماء؟
ـالف ط ـبـيـعـةٌ وحـضـارةٌ
اإلخ ـتـ ُ
ٍ
لـكـن يُـسـاس بـحـكـمـة وذكــاء
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ال ـنــاس أج ـزاءٌ فـصـاروا وحـدةً

وال ـجــزءُ م ـنــا صـار فـي أجـزاء

والـديـن يـبـرأُ مـن مـذاهب ٍ
فتنة
ِ
وسفك دماء
ـت لـتـكـفـيـ ٍر
ُجـعـل ْ
والــديــن رحـمـةُ ربـنـا بـعـب ِ
ـاده
ُ
طُـوبـى لـمـن قد صار يف الرمحاء
ِ
السالم إذا اهتدت
لألرض
ـدين
ُ
وال ُ
ـدت مـعـلـقـةً بـنـوِر س ـمــاء
وغَ ْ
وشـعـارنـا ( اعتصموا) ِ
حببل إهلنا
ـزب تـحـت كـل لواء
فـذروا الـتـح َ
ـام فـي الورى ( َخ ْـيـ ِريَّةٌ)
فـلـنـا وس ٌ
لـلـن ِ
ـاس كـونـوا خـيـرةَ الـشـهداء

***

أمحد بن هالل العربي
عمان
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نزف الشفق ..
ُ
ِ
من ِ
الش ِ
لألحساء ذي َّ
مم
ط
خنلة اخلَ ِّ
ـاع واأللـ ِـم
ـرع األوج ِ
جـئـنـا ب ُـمـفـت ِ
حد الب ِ
كاء بِنَا
جـئـنـا نـج ُّـر الـ ُخطى َّ ُ
لـنـسـتـطـيـل شـمـوخـاً هـادراً ِ
بدم
َ
آبــاؤنــا ال ـحـز ُن والـ ُدنـيـا تُـم ِّـرُرهُ
لـنـا لـنـبـكـي مـن سـف ٍـح إىل ق ِ
ـمم
َ
ومـن عـقـي ٍـق تـدلَّـى فـي م ِ
ـدامعنا
ِ
ـزف م ِ
ـبتس ِم
أش ُّـد مـن شـف ٍـق بـالـن ُ
ِ
إلـى الـشـه ِ
صفصاف رعشتِها
ـادة يف
جـئـنـا وأحـرفـنـا فـي ص ِ
ـهوة ِ
القلم
ع ـزاؤنــا ظــامـ ٌـئ ال يـرتـوي أبــداً
ـاة الـم ِ
لـكـنـه مـن رع ِ
ـاء مـن قِـ َدمِ
ُ ُ
ِ
ـل وتـمـتـمةٌ
عـلـى شـواطـيـه تـرتـي ٌ
ِ
ـرب مـن الـ ِّديَ ِـم
واألمـه ُ
ـات هـنـا س ٌ
ـول ج َّ
ـاره َّـن ذب ٌ
ـف مـنـبـعُـهــا
أزه ُ
ِ
ب والقيَ ِم
فـف َ
ـاض عـلـيـاؤهـا بـال ُ
ـح ِّ
طافت بِِم وبنا
ـني قَ ْد
ْ
فـذي الـقـراب ُ
إن يـرتـفـع نـزفُـهـم مـن ن ِ
ـزفه ي ُدمِ
ْ
مـن احلُس ِ
اهتدت آهاتُم فمضوا
ني
ْ
ط ِ
ابلنغم
جرح ِخي َ
عـلـى ابـتـسام ِـة ٍ
عرجت
لبيك اليت
ْ
عـلـى ابـتـسـام ِـة َ
ِ
ـت بـفمي
واسـاقـط ْ
هلل فـي عـاشـ ٍر ّ
مـحـمـلـو َن خـلـوداً فـي تـوه ِ
ُّـجـ ِـه
ّ
سـواسـن الـض ِ
ـوء حىت مطل ِع اللَ ِ
مم
ُ
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بـأعـيـ ِن ال ِ
ـشمس مسكونون تُتعبُهم
ِ
ابلكرم
ظـفـائ ُـر اللـي ِـل مـسـكـونو َن
مرت ِ
برونقها
ـك فـي صـوتِـهـم ْ
لـبـي َ
ـالت لَ ْـم هتدأْ َوَلْ ِ
تنم
كـمـا الـنـخـي ُ
ِ
الغزل
ـت قـصـائـ ُدهم
كالنورس َ
كـان ْ
ـال يف مـوطـ ٍن مستبش ٍر بَ ِس ِم
الـتـرح َ
وفـي ع ِ
منت
تلك
ُ
الطفوف ْ
ـناقيدهم َ
ـات واألِمل
ـب والـهـيـه َ
بـكـام ِـل الـح ِّ
قَـ ْد أكـمـلـوا ِع َّـد َة األنصا ِر فانتصروا
كـانـوا الـثم ِ
اجلرح مر ِ
تس ِم
َ
ـانني مثْ َل ِ ُ
تفص ُل من
ـنب الكربى ِّ
هـنـا نـرى زي َ
ردائـهـا كـفـنـاً مـن شـهـق ِـة الـظُـلَ ِم
ـب احلز َن من ِ
منديل دمعتها
تـخ ِّ
ـض ُ
ـلب ِ
بـأمح ٍر مـن رفـي ِ
ـف الـق ِ
حمتدِم
َعـلَ ْـي ِـه خـاص ِ
ـرت الـدنـيا مبِـحج ِرها
فـهـاؤم اآل َن عُـرس امل ِ
ـوت وال َـعـلَ ِـم
ُ
َ
اح أمـنـي ٍـة
هـي الـشـهـادةُ مـن أقـز ِ
وح مل ُتل ْق من ِ
العدم
بـخـاطـ ِر ال ُّـر ِ
ـت لـلـطُـهـ ِر من ِ
دمهم
تـبّـاً ألي ٍـد دن ْ
ْ
ت ـب ـا ل ـكـ ِـل شـق ٍـي فـي ِـه مـنـه ِ
ـزم
ً ّ ّ
وب ترتدي وهنا
أحـسـاءُ م ٌ
ـح ٌ
ـوت َش ُ
ـت تـهـويـدةَ الـنِّ َـع ِم
مـالئ ٌ
ـك حـمـل ْ
مـن الـقـطـي ِ
ـف الـتـقينا والعزاءُ بِنَا
يـفـوح دمـعـاً حـسـيـنياً ِ
إليك َِهي
ُ ّ
ُ
تـقـبّـلـيـنـا قـلـوبـاً فـي مـسـارحـِها
تـجـلَّـل الـشـجو مـن ٍ
ابك على ِ
األمم
ُ
َ
***
أمل الفرج/القطيف*
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فتي ٌة آمنوا بربهم
ِ
وجـ ٌـع يـسـاف ُـر والـ ّدمـوعُ م ُ
ـدادهُ
ـج فـي كـب ِـد ال ِ
وتـض ُّ
ـسـماء ُر ُ
عودهُ
ّ
هـم فِـتـيـةٌ قـد آمـنـوا ِ
ابهلل حىت
ُْ
ِ
ـاءهـم بـاسـم الـتـه ُّ
ـجـد ط ُ
ـودهُ
ج ُ
زرعـتـهـم ال ُّـدنـيـا بِـبِ ِ
ـذرة طُهـْرها
ُ
والزرعُ فـي األقـدا ِر حـان حـصي ُد ُه
ّ
مـا كـان قـنّاص الـح ِ
ـتوف يصيبـُُه ْم
ُ
ِ
ِ
ِ
ـاد ُه
ن
ز
ـاء
ش
ـد
ق
ـ
ح
ـ
ل
ا
ـش
ـي
ـ
ط
ـ
ب
إال
ُ
ْ
أرض تـض ُّـم ُرفـاتـه ْـم
فـتـبـاش ْ
ـرت ٌ
والـم ْـو ُ
جاء وفُ ُ
ودهُ
ـس حـيـن َ
ت آن َ
وطـن سـيـجـعـل لـلـخـل ِ
ـود عالمةً
ٌ
ُ
تـبـقـى بـهـا ِ
ِ
حدود ُه
مان
ـز
ل
ا
ـر
ب
ـ
ع
َّ
ُ
ِ
ـل فـي األحساء يُ ُ
طلق سع َفهُ
الـنّـخ ُ
بـاألمـنـيـات فـيـسـتـقـي ُـم نضي ُدهُ
ورسـالـةُ الـشـرف ِ
ـاء لـلـفـكـ ِر الذي
أرض فـاحـتـواهُ ج ُ
ولــدت ــهُ ٌ
ـدودهُ
تعج ُن ُخبزها
وحـنـي ُـن أمـي حـني ُ
ِ
فتدير قرص
الشمس ُ
حيث ُ
وجودهُ
ُ
ـسر ِاة طعامها
ـانت تـم ُّـد إلـى ال ُّ
كـ ْ
ال ش ْـيء يـثـنـي عـزمـهـا و يُبـي ُدهُ
ـجـناةُ وقد أضـاعوا ِخلسةً
فـأتـى ال ُ
ح ـب ـالً مـتـيـنـاً كـلُّـنا سـنـعـيـ ُدهُ
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جـاؤوا إلـيـنـا يـحـرقـون سـنـاب ـالً
ِ
كـانـت تُـش ُّـع احلُ َّ
ـب وهي ُ
وقودهُ
يـسـتـنـسرون وحرمةُ الوطن الذي
ـور ِ
سـيـع ُ
اجلناح طري ُدهُ
ـود مـكـس َ
ل ِ
رب سـوف يـحـمي ِخدرها
ـألرض ٌ
ـل لـن يُسىب وفيه ُ
أسودهُ
والـحـ ُق ُ
***
غرض
وطـنـي اسـتـق ّـر فلن َ
ينالك ُم ٌ
ِ
الظالل
ـجج
ـك مـن لُ ِ
تـأتـي َ
ُ
حشودهُ
ـك رم ٌـز لـلـصـم ِ
فـلـدي َ
ـود وجدتـهُ
ِ
مـن تُـر ِبة األحـسـاء يُـرف ُـع ع ُ
ـودهُ
ولـديـك جـنـ ٌد مـن سـمائك أُنزلوا
ِ
حنن عبي ُدهُ
نـطـقـوا بـوحـي هللا ُ :
يك ٍ
بطلقة
ـب يـشـتـر َ
ولـدي َ
ـك شـع ٌ
مـن نـار تـزهـقـهُ وذاك وعـ ـ ُ
ـودهُ
فـاهـنـأ بـع ِ
هم
ـرس الـراحـلـني ُ
وزفّ ْ
فـجـراً سـيـدوي يف ال ّـز ِ
مان نـشي ُدهُ
فـالـشـع ُـر ال حيين الرؤوس إشادةً
ِ
ـب األُبــاةَ ق ـص ـيـ ـ ُدهُ
إال إذا ُوهـ َ
***

هتاين حسن الصبيح /١٦ /حمرم ١٤٣٦
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يف رحاب اإلمام الحسني
ه ـب ـطــت عـل َّـي بـوحـيـهـا الواثب
ذك ـراك  ..فـانـتـفضت عروق خطايب
وســرت بــروحـي مـن نضالك نسمة
ف ـت ـجــاي ـشــت بـدمـائـها أعصىايب
وطـفـقـت أبـحـث أين خلَّدت السما
م ـع ـنــاك ب ـيــن مـدارج األحـقـاب
ف ـبــرزت ح ـب ـاً فـي القلوب وفكرًة
قــدس ـيــة ال ـخـطـرات يف األلـب ِ
ـاب
تــأبــى ال ـش ـهـادة أن يدس مناضل
ب ــالـ ـح ــق ب ـيـن حـجـارة وتـراب
ال ت ـح ـب ـســوا صـوت احلسني مبأمت
ف ـي ـض ـيــع ب ـيـن حـنـاجـر النُ َّداب
مــا ضــاع صــوت هللا إال ح ـي ـنـمـا
حـ ـبـ ـس ــوه ب ـيــن مـآذن وقـبـاب
***
يـا كـسـرة الـخـبـز األخـرية حـيـنـمـا
ض ــاق الــزمـان ب ـجــوعــه الغـلَّ ِ
ب
ال ـجــوع ع ــاد ول ـيــس مثـة كـسرة
زوادة األربـ ـ ـ ـ ِ
ـاب
إالك فـ ـ ـ ـ ــي َّ
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وســاللـة الـثـمـر الـحـرام تـنـاسـلت
فـي األرض أشـبــاحـاً مــن اإلرهــابِ
فـاعـذر نـحـيـب الـناي إن زمــان ـنـا
ق ـصــب ي ـكــابــد ُمـدية الـقـصاب
جـرذان هـذا الـحـقـل تـقـضم عشبه
كـيـمـا تـشـوه وسـامــة األع ـشــاب
قــالــت لـي األشـجـار يف صـرخـاتـها
والـفـأس تـحـطـب أمـنـيـات الـغاب
مـا نـفـع زغـردة الـبـالبـل فـي الـرىب
إن لـم تــرقــق م ـهـجـة الـحـطــاب
***
يــا أنــت يــا ســبب السماء وال أرى
أن ال ـس ـمــاء ب ـع ـيـدة األس ـبــاب
ح ـس ـبــي بــأن أمنــى إليـك ألرتقي
وأرى اإلله ع ـلــى مــدى أهــدابــي
خـذنـي وإن طـال الـذهاب فلم يكن
إال إل ــى أقـ ـصــى هــواك ذهــابـي
يـحـتـلُّـنـي ذئـب الـحـنـيـن فإن دعا
داعــي ال ـغ ـرام ت ـصــوفـت أنـيـايب
كــل الــذيــن م ـشـوا إلــيك تنفسوا
ولـهـي  ..وجـاؤوا يـحـمـلـون عــذايب
أنــا فــي م ـشــاعــرهـم أتـيت كأمنا
ال فــرق ب ـيــن ح ـضــورهـم وغيايب
مـن أيـن أدخـل يف حـمـاك ُمـ َخـلِّـ َفاً
ش ـف ـتـ َّـي ت ـت ـحــدان بــاألع ـتـاب
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لــك ألــف بـ ٍ
ـاب ل ـلـدخـول وإنـمـا
بــاب الـ ـش ـهــادة أوســع األبــواب
وأان ابن شوقك يف الدروب فما احنىن
ع ـلـمــي وال عـثـر السـرى بـركـابـي
اح رضيعة
نـشـأت عـلى مـهـدي الـجر ُ
وتـرعـرعـت فـي الـسـرب مـن أترايب
هـذي حـقـيـقـتـك الـعـلـيَّـة مل تــزل
ُّ
ِوردي وظ ـل ــك مل يـزل م ـح ـرابــي
لـم تـرتـفـع شـمـس بـأفق مـشاعري
إال ل ـت ـب ـحــث ع ـنــك بــني سحايب
أان مـجـمـع الـشـهداء حيث وجدهتم
وس ـعـت حـسـب مـقـاسـهـم أثـوايب
وحـضـنـتـهـم بـيـن الـضـلـوع لعلَّين
أبـنـي بـهـم فـي الـروح بـعض خرايب
ـج َـر الـشـهـادة والـفدا
والـيـوم يـا َه َ
ســأض ـيــف أمـتـاراً إلـى جـلـبـابـي
ـرب مل خين
فـهـنـا مـن الـشـهـداء س ٌ
فـي الـحـب سـابـقـه مـن األسـ ـراب
و هـنـا الـحـسـيـن مبـا تـفتَّح من ٍ
دم
ميـ ـتـد مــن ع ـقــد إلــى أع ـقـ ِ
ـاب
***
أم ـل ـ ِّقـحـاً بـلـهـيـب روحــك ثــورة
عـذراء  ..مـا عـقـمـت عـن اإلنـجاب
مــاء اإلبــاء ي ـفــور داخـل رحـمـهـا
م ـت ـحــدراً مــن أشــرف األص ــالب
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ـل ك ِـل قـصـيـ ٍ
ـدة
هـذا قـمـيـصـك ظ ُّ ّ
ف ـي ـنــا ورأســك ف ـكــرة ال ـ ُكـتَّـاب
فـرغـت مـن األعــواد ع ـلـبـة نـارنــا
ل ــم ي ـب َـق إال أنــت عــود ث ـقــاب
نـحـن الـشمـوع بصـحن حبك مل نزل
ن ـتـ ـلــوك بـاألضــواء آي كـ ـت ــاب
والـدمـع سـر بـقـائـنـا فـي وهـ ــدة
ح ـيــث ال ـح ـيـاة تـضـج ابألحـزاب
ه ـم ـزات وصــل مــن هواك تشدان
مــا ق ـطـ ـع ــت بــأس ـنــة وحراب
أغ ـراب فـي كـل الـعـصـور وحـسبنا
بــك مــوط ـن ـاً يــا س ـيــد األغـراب
آتـيـك فـي قـلـق الـنـبـوءة حـيـنـمـا
يـجـتـاحـنـي حـتـى يـجـف لـعـابـي
حـيـران هـل أروي غـلـيـل يـراعـتـي
بــدمــاك أم مبــدامــع األحـ ـبـ ــاب
ف ـكــالهـ ـمــا نـبـع تـفـجر وارتوت
م ـنــه ال ـح ـيـاة بـأقـدس األنـخـاب
إنــي أؤلــف فــي ســواك خــواطـراً
وأخـ ــط فـ ـي ــك أزاهـ ـراً وروابــي
سـهـرت مـنـاجـاتـي لـديـك لـعـلـهـا
تـحـظـى بـأقـدس لـفـتـة وجـ ــواب
عـمـق الـقـصـيـدة عمق مهي حينما
ن ـفــق ي ـهـ ِّـرب ـنــي إلــى سـ ِ
ـرداب
والـحـب صـيَّـرنـي مـك َّـعـب سـ ـ َّـك ٍر
غــرقــان فـي كـأس الـحـنـان ُم ِ
ـذاب
أحسه
أبـكـي إذا ارت ـفــع الــدخــان ُّ
م ــا كــان إال آه ــة األخ ـ ـشـ ــاب
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ـيب لنفسه
ي ـخ ـتـارنـي الـتـعـب الـن ُّ

واألن ـب ـيــاء ح ـق ـي ـقــة األت ـعـاب

أواه ل ــو أن الـ ــزمـ ــان بــأه ـل ــه
ي ـم ـضــي ع ـلــى مـا تشتهيه ِرغايب
ألعــدت ت ـرت ـيـب الوجود فلم أضع
وجــه ال ـح ـقـيـقـة مـن وراء ضباب
يـا مـن سـلـبـت من الدهور خلودها
هـل بـعـد هـذا الـسـلـب من أسالب
ق ـس ـم ـاً مبــا أدركــت مــن أبـديـة
تـمـتـد عـن طـوبـى وحـسـن م ــآب
يـكـفـي مـن الـتـاريـخ صـيـد ٍ
هنيهة
يــا صــائــد ال ـتــاريــخ واألح ـقـاب
ُجـعـلـت لـك األرض الـطـويـلـة قامةً
مـاذا يـضـيـف إلـيـك طـول خـطـاب

***

جاسم الصحيح
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اإلكسري والفراشات الثامن
دمك الضوء أيها اإلكسري
وهلذا لك الفراش يطري
دمك الضوء يف كرايته نبض
كثري له دوي كبري
واخللود اللماع يعصره جرحك
فالكون كله مبهور
سئم الظل .أهنكته املسافات
فأغراه ابلوجود النور
فلهذا لك اجلهات استدارت
وهلذا لك الفراش يطري
***
كربالء اجملاز فالقاتل املقتول
فيها والقاهر املقهور
والرماح اجلرحى ونزف الشهيدين
ضماد والكسر فيها جبري
ودموع املعذبني أفانني
خنيل ندية ومتور
والفناء اخللود...تفصح عنه
يف عروق األفكار اي إكسري
والفراش األيب جيذبه فصحك
إذ هد جاحنيه النفور
***
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دمك الضوء ها هنا يتدىل
مل تغريه فيزايء غيور
يف ثرى كربالء فجر نبع
وبرمل األحساء ند غدير
وتسامت ابلنخل {دالوة} فالتمر
يف طعمه هتيم احلور
والفراشات قد فتنهن فما
يدرين هذي أانمل أم حبور
***
اصربي اي أحساء فالصرب حلو
رغم أن الفراق صعب مرير
أقتيل بني القبور دفني
أم قتيل على الفالة عفري
شيعته اآلالف أم ألفته الوحش
والليل حوله مذعور
كفنوه البياض أم كفنته الريح
والصمت نعيه والنفري
اصربي اي أحساء إن سراج الطف
يف ظلمة القلوب ينري
اصربي اي أحساء إن أخا العباس
ابلبذل قانع وشكور
واطمئين فقد نصرت حسينا
واطمئين فالناصر املنصور
***
السيد محزة النمر
2014/11
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أريج ألبواب الجنة
هـم سـبـعـة فـي العشق سبعة ألوية
ودروعـهـم شــوق إل ـيــك و تـلـبـيـة
وال ـثــامــن الـمـنسـي يـحـمـل رايـة
لـم تـشـتـعـل إال بـحـرق األخـبـيـ ــة
هـجـريـة قـسـمـاتـهـم مـثـل الـنخيل
ونـبـضـهـم طـيـب كـطـيـب األنـويـة
بـذروا الـكـرامـة فـي الـرمـال فأمثرت
بـعـض الـثـمـار تـلـذ فـيـهـا الـتـقفية
وألن ـهــم قــد أي ـق ـنــوا أن الـتـراب
ط ـريـ ـقـهـم دلقوا عـلـيه األمـ ـنـيـة
سـ ـج ــدوا وغــابــوا فــي ال ـصــالة
وأدمنوا هلج الدعاء وأشرعوا يف الرتوية
ورأيـت أطـيـاف الـدمـا تـعلوا وتوغل
فـي الـفـضـاء إلـى الـسـمـاء املـجزية
فـي كـل أبـواب الـجـنـان أقـيـم عيـد
فــارمتــوا فــوق امل ـنــافــذ أضـحـيـة
وت ـنــزلــت م ـن ـهـم مـوائـد لـلـوالء
ولـإلخـاء تـزاحـمـت فـي الـتـنـمـيــة
كـانـوا مـضـيـفـا والـحـسـني شـعارهم
وهللا تـكـفـي الـكـون لـقـمـة تـغذية
ـف الـعظيم عطاؤهم
ُخـلـ ٌق مـن الـط ِّ
ـت مـثـل الـطـف يـجـزل أَعـطـية
أرأي َ

438

الـ ـط ــائ ـف ـيــة داء ج ـيــل كـامـل
عــرفـوه فـاح ـتـالـوا وكـانـوا األدويـة
فـقـهـوا بـرغـم سـنـي عـمر ورودهم
أن األريــج هــو اخ ـت ـراق األب ـن ـيـة
زهــر تــربـى مـن سـالف م ـح ـمــد
وبـرحـلـة اإلصـالح ت ـحـلـو الـتـربـيـة
أنـا بـالـقـطـيـف رأيـتـهـم وبـحـائــل
ـل يـجـ ْد هـالل الـتضحية
مـن يـسـتـه ُ
مـا جـئـت فـي ركـب الـعـزاء مـدامعا
لـكـن أتـيـت لـرشـف عـذب الـتـزكية
***
مـا ف ّـر مـن رعـب الـرصـاص صـغـريان
حـبـر الـشـهـيـد يـزيل صوت التعمية
لـم يـلـتـفـت للـجـنب يف وجه البنادق
كــان م ـش ـغــوال بـنـبـض الـتـعـزيـة
سـيـشـع مـن بـيـن الـثـقـوب كـرامـة
وتـظـل هـيـهـات الـضـمـيـر مـدويــة
***
رائد أنيس اجلشي 
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ود
وف غَ ْد َراً َع َم ُ
َ
وم َس َجاايَ َن
ل
ـ
ي
؛
ا
ض
ع
ـ
ب
ا
ين
ت
فَ ْارََ َ َْ َ ً َُ ُ
بِبـَْع ٍ
ض ؛ ِف ِش ْل ِوِه تـَْق َدي ُد
أَتـََراهم ؟
ِ
الع ْت َمةُ ِش ِّق ِ
ني ؛ ُم ْوقَ ٌد و َجلَي ُد
َوَْن َن تـَْقس ُمنَا َ
و َلا ِمن َك ِ
يل
الم ِهم َما َخ َ
َ ْ
ض ٌ
ِ
ِ
ضي ُد
َو لَنَا ِم ْن َمالمه ْم َما َخ َ
ُثَّ يَ ْستَ ْم ِط ُرو َن ِم ْن ُم ْق ِف ِر
البط ِ
ود !
صنَاً يَ ِزينُهُ عُنـُْق ُ
ْحاء غُ ْ
َ َ
ص َحا ٍر َكأَنـََّها أَوطَا ٌن
ِ ْف َ
ِ
ود !
صا ٍر يـَُق ُ
ال َ :ه َذا ُح ُد ُ
َو ح َ
***
َي أَساَانَ  ،ل ََّما ُِن ْد َك
ِ
الع ِ
اثّ َو َد ْم ٌع َوقَي ُد ..
ى َج ُ
فَفي َ
ني قَ َذ ً

ْسى َوَلْ يـََز ْل ِم ْن ُس َر َان
َك َ
يف َن َ
ض ِمي ُد ؟
ُج ْرحنا َن ِغ ٌر َو َل تَ ْ
قَ ْد ظَنـَّنَا ِب َّ
ف
َن َم ْد َم َعنَا ؛ َس ْي ٌ
و تـ ْنحابـنَا ؛ فَىت ِ
ص ْن ِدي ُد !
َ ََ َ
ً
ضتـَُها َم ْعنَا
ب
ـ
ق
اء
م
الس
َو نـََق ُ
ول َ َ ُ َْ َ
فَ َل بُ َّد َح َّقنَا َستُ ِعي ُد !
وع ُكنَّا َعلِ ِيه
فـَتـََرَكنَا اليـُنـْبُ َ
ِ
ود !؟
أ ْن لدى آخ َر الطََر ِيق ُوعُ ُ
َّ
احاً
سُ
ني َ
صبَ َ
ُكل َما يَ ْش َه ُر احلُ َ
ِ
ود
اجلَتُهُ الغُ ُم ُ
ل ُرَؤ َان تـََع َ
***
الش َهي ُد َّ
َّ
الش َهي ُد ِ ْف َد ِم ِه
ِ
ِ
ود
الرعُ ُ
ور يُ َ
النُ ُ
صلّي و تَ ْستَع ُّد ُ
ٍ
الوْر ُد
ُهو ِف ل ََمحة َِييءُ  ..يَُ ُ
ور َ
ود
يف َخطْ ِوهُ … َو تـَْن ُمو عُ ُه ُ
وت ُ ..ه َو
ُهو أ َ
َوف ِم ْن أَ ْن يََ َ
ِ
ِ
ود
اء احلَيَاة َ ..و ْه َو اخلُلُ ُ
الس ُّر َوَر َ
َو إِ َذا ْامتَ َّد ِبحلُس ِ
ني َج َل َلً
َ
ِف َجَ ٍ
ال فَ َما لَهُ تـَْقلَي ُد
وف َتْتَ ِ
ص ُر املََع َن
َو ْه َي َه ِذ ْي الطُُّف ُ
ابتكاراً فيبدع التغري ُد
ش ِّق ُقنَا البِي ُد
ري أَنَّ ُهنَا تُ َ
غَ َ
ِ
ِ
لِنـَْنأَى م ْن ُدونَا أَو نـَبَي ُد
ب ِف َال ْر ِ
ض نَ ْسأَلُهُ َعنـَْها
ال نـَ ٌَّ
ود ..
فـََق ْد َ
ضاق َر ْحبـَُها املَ ْم ُد ُ
ضو َن ل ِ
َك ْن
َلْ ُِت ْد َجْ َعنَا األ ََر ُ
الس َماءُ ُِتي ُد ؟
أَتـَُرى بـَْع َد َها َّ
***
السيد صادق السيد حسن النمر
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وللمـآتم جاءوا
املـمـات
َ
د َفـنـوا
ِ
ـات وللم ِ
ـآمت جاءوا
دفَـنـوا املـم َ

وامل ُ
ـوت يـشـهـ ـ ُد أنّ ْ
ـهم أحــياءُ
ِ
هم
جـاءوا ِ
جبرح ِّ
الطف ،فوق أك ّف ْ
ِ
ت ُ
ـنساب من جسد احلُسني دماءُ
ـف عـب ٍ
وأك ُّ
جرح ُه ْم
ـاس تـعان ُـق َ
حـي ُ
ـث األك ِّ
ـف شـهـامةٌ وإب ــاءُ
ِ
الطفوف فلم يعُ ْد
يتيممون من
ّ
ِ
ـاء
م
ة
مث
هناك
ن
ـ
ي
ـس
ـح
ل
ا
د
ـ
ع
ـ
ب
ّ
َ
َ
َ ُ
ُ
تقود ُه ْـم
بالء ُ
يـتـهـافـتـون وكـر َ
ِ
نـح َـو الـخـلـود ونزفُ ُـهم أشـذاءُ
ـاب األكـب ُّ
ـري كـأنّـهُ
هـذا الـشـب ُ
ـاح إنّــي للـحس ِ
قــد صـ َ
ني فداءُ
ِ
رت
تكر ْ
هـي كـربالءٌ فـي الوجود ّ
حـيـن
ْ
استعارت َ
دورها األحساءُ
خـرجـت أببناها فكيف بكـربال
نـح َـو املـص ِ
ـارع تَـخـ ُ
ـرج األبنـاءُ
ـحرسهم بعـ ِ
ني لوائ ِـه
ـاس ي ُ
عــبّـ ُ
ولـهـم ت ُّ
ـضخ
َ
صمودها احلـوراءُ
إيـ ٍـه بـنـي األحـس ِ
ٍ
شهادة
أي
ـاء ُّ
ـاز عزاءُ؟!
ـلتم ،وهل حيوي املف َ
ن ْ
ـل نع ٍ
ـش
ِ
للشموخ حكايةٌ
فـي ك ِّ
ـف تطــاله العلي ِ
ـاء
ـار كـي َ
ُ
وتـحـ ُ
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وبـمـو ِ
ذاك كأهنا
كب الـتـشـيي ِع َ
يـا أيـهـا املـاضـو َن بوِر َك بذلُ ُك ْم

فـو َق األضـالـ ِع تـلـط ُـم الـزهراءُ

هذا وخ َ
ـهل واجلُهــالءُ
ـاب الـج ُ
ِ
كم
يـا من ُْ
نصرت ابلدماء ُحسينَ ْ
وتـعـط ْ
ّرت بـدمـا ُك ْم األرج ـ ــاءُ
ـضـ اإلرهاب عزم ِ
ِ
جباه ُك ْم
ُ َ
ال ُي ُ
وجـب ُ
ـاهـك ْـم يف النشأتني مسـاءُ
***
ِ
متهـلوا
يـا حـامـلي تلك
النعوش ّ
ِ
نزف
ال تـمـسـحـوا َ
الشهيد فإنهُ
الدماء فإنــها
ال تـغـسـلـوا مـنهُ
َ

ـور ُّ
تـل َ
ـك الـقـب ُ
حيفها استحــياءُ
لـدم ال ُ
ـحـسـيـ ِن حتيّ ـةٌ ووفــاءُ
ورٌد تـبـ ُّ
ـث ش ــذاهُ عــاشــوراءُ

أعاد إىل ال ِ
حياتا
ـحياة َ
هـو مـن َ
ِ
وبـه اسـتـفـاق ْ
ـت حـولنا األشياءُ
الرصاصةَ قائالً:
ـودهُ اخرت َق
وصـم ُ
َ
إ ّن الـشـهــاد َة ِرف ـع ـةّ ومنـ ــاءُ
دم الشهادة طاملا
ال لـن يـضـيـع ُ
ِ
تـجري بـنـا بـيـن العروق دمــاءُ
فبكل من ٍ
جرح منهُ تبـزغُ ثــورةٌ
ٍ
وبـكـل نــزف ُشع ــلةٌ وض ــياءُ
***
سيدعلوي الغريفي
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يف رثاء شهداء حسينية املصطفى باألحساء
قـدموا على املوىل احلسني وقدموا
فــي مــأتــم لـعـزائـه أرواحـهـم
والـشـبـل إذ يـلـقـي الـعزاء كـأنه
عـلـم املـنـون وقـد أتـى أبـوابـهم
يـسـتـشـعـرون احلزن يف أعماقهم
لـمـصـاب مـوىل قد أطال بكاءهم
يـحـيـيـون أمـر السبط يف عاشوره
وهللا يـجـزل بـالـعـطـاء ثـوابـهـم
دأبـوا عـلـى نـدب الـحـسـني وآله
وبـه يـواسـون الـهـداة مـصـابـهم
هـم شـيـعة لـبين النيب املصطفى
فـانـظـر مـآتـمـهـم تـرى أخبارهم
فـي مـوسـم األحـزان شـهـر حمرم
لألطـهـريـن يـتـرجـمـون والءهـم
وبـلـيـلـة الـعـاشـور حـلوا مـأتـما
فـرتى على السبط الشهيد عزاءهم
وشـعـيـرة قـامـوا بـهـا يف لـطمهم
تـلـك الـصـدور وأقـرحوا أجفاهنم
هـل كـان هـذا جـرمهم أن يقتلوا
ويـرى املـحرم ابلصعيد دماءهم؟!
هـجـمـت عليهم ابلرصاص عصابة
قـد ضـيـقـوا حـال اهلجوم لثامهم
وتـعـجـلـوا نـار الـجـحيم بفعلهم
غـضـب يـنـالـهـم وال مـوىل لـهـم
سـلـكـوا عـلى هنج الدواعش سرية
فـهـم وهـم كـل رأى أعـمـالـهــم
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فـلـم الـتـعجب اي أخي منهم وقد
وجـدوا ملأرهبـم هـناك (وصاهلـم)
تـلـك الـقـنـاة تـمـدهـم وتـحثهم
لـلـفـتـك مـمـن لـم يـكن أمثاهلم
تـاريـخـهـم أضـحى قـتـامـا حالكا
أوبـعـد لـم تـدرك لـديـك ضالهلم
سـفـكـوا دمـاء األبـريـاء بـغـري ما
حــق هـنـاك وكـشـروا أنـيـابـهـم
ظـنـوا انـتـصـارا حينما قـد أمعنوا
بـالـقـتـل لـكـن لـم يـروا إمهاهلم
ولـئـن فـجـعـنـا بـالذين تساقطوا
مـتـضـرجـني على الثرى طوىب هلم
كـنـا كـمـن قـد قـدمـوا حلسينهم
فـي نـصـره شـبـانـهم وصـغـارهم
كـسـبـوا الـشـهادة مغنما وسعادة
والـفـخـر نـالـوا مـثـلـما قد انهلم
أحـسـاء قومي كفكفي دمعا جرى
واسـتـبـشـري بـمـن اإلله أرادهـم
ل ـجــواره وجــوار عـتـرة أح ـمـد
ف ـل ـقـد وربــي أدركـوا آمـالـهـم
هـبـت لـتـشـيـيـع الـثمانية األوىل
ظـلـما وعـدوانـا قـضـوا آجـالـهـم
تـلـك اجلموع وقد بدت يف مظهر
يـحكي التالحم إن نظرت عدادهم
وأخـص بـالـذـكر القطيف وأهلها
فـلـقـد أتـوا لـيـسـانـدوا إخواهنم
ويـقـدمـوا لـهـم الـعـزاء بـفـتـيـة
قـد خـط تـاريـخ الـوال أسـماءهم
وبـمـوكب الـتـشـييع دوت صرخة
وطـنـيـة ونـسـوا هـنـاك جراحهم
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هـم يـعـلـمـون يـد اخليانة أيـنها
لـكـن حـفـاظـا أضـمروا أوجاعهم
واروا جـثـامـيـنـا لـهـم فـي روضة
فـيـهـا سـيـلـقـون الـنـعيم قباهلم
قـد أبـنـتـهـم بـالـعـزاء مـراج ــع
تـبـدي ظـالمـتـهـم وتـعلي شاهنم
فـازوا وربـي ما كـذبـت وكيف ال
وسـجـل أنـصـار الـحـسني أضافهم
هـذي قـرابـيـن الـوالء تـقـدمــت
والـذكر يـبـقـى بـعدهم ووراءهم
ولـعـل فـيـمـا قـد دهـانـا فـيـهـم
عـبـر تـصـحـح لـألوىل أفـكـارهـم
إذ لـم تـزل فـرق تـكـفـرنـا ول ــم
تـبـرح وفـيـنـا لـم جنـد إنـصافهم
ربــاه ج ـن ـب ـنـا شـرور نـواصـب
كـنـا ومـا زلـنـا نـذوق نـكـالـهــم
واحـفـظ أيـا رب الـعـبـاد بـالدنــا
وامـنـح جـمـيـع املـسلمني أماهنم .
***
20/1/1436
املال عيسى البدن
القطيف  /العوامية

447

اإلرهاب البغيض
وحـدت شـعـبـا أيها اإلرهاب
لـيـسـيـر منهاج الكرامة كلما
الـطـائـفـية ولولت وتباعدت
قـد كـنـت تـعـهد انه متفرق
وحـدتـه بـجـرمية قد مللـمت
شـعـب مـشاعر رمحة بروية
ال يـسـتـطيع أبن مييل بدربنا
وحـدتـم شـعـبـا كـرميا طـاملا
و جـعـلتم األحساء آية حزننا
ودم الـطـفولة والـرتاب ملون
واألمـهـات مـن الطفولة آيس

وجعلت وحدته هي االعتاب
مـرت عـلـيه شديدة ومصاب
ملـا قـدمـت وركـبـك االذانب
لـكـن وفـي تفريقه االعجاب
مـنـه الـجراح وما رعاه سراب
وإىل األمـان يـسـيـر االطـياب
عـن وحـدة تـسري بنا سالب
حـاولـتـم اإلذالل ذاك سـراب
فـي لـيـلـة واحلزن فيه الباب
بـدمـائه ذاك املـسيل خضاب

اذ فـارقـته ويف القلوب عتاب
***
منصور اجلشي
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دمكم قاض
َّح هللاُ َلُ ْم أَبـَْوابَِه ال ُكبـَْرى
فـَت َ
اه ْم
َوَن َد ُ
ْك النـَّو ِ
ف الن ِ ِ
اصي
فـََر َّ ُ
ُّور م ْن تل َ َ
ع ِ
ِ ِ
سين
َ ُ
رجوا م ْن َعتبَة البَاب احلُ ِ ّ
إِ َل ُخ ِ
لد النَّبِيـَْي املعلّى
اج األَقَ ِ
اصي
فـَْو َق أَبـَْر ِ
ت
جذبةٌ أَ ْلََمت املَْو َ
ض ْو ًءا
ملهم َ
لكي حيَ ْ
ِ
ص ِ
اص
َّار َعلَى ظَ ْه ِر َّ
الر َ
أب ْن يَْتَط َي الن َ
ف ِ
فـهووا ل ِ
هللا
َك ْن بِ َك ِّ
ََ
ِ
ِ
ِ
ْك العراص
ل
ت
ى
ل
ع
ب
ى
د
َو
أ
ت املَْو َ
ََ َ
ل َْي َ
ت َ
َّاجو َن
َعلِ ُم َ
ون أَيـَُّها الن ُ
ِم ْن َس ْي ِل املَُع َان ِة َوِم ْن َْب ِر املعاصي
ف ن ْنجو ِمن سج ِ
ون ال ِطّ ِ
ني
َك ْي َ ُ ْ ُ ُ
كِي نَسلُ ُ ِ
اج اخلالص؟
ك م ْع َر َ
ْ
ِ
ِ
َّ
اج
ه
ـ
ف
ب
ر
الد
ف
اء
ض
ي
ـ
ب
ت َش ْه َوةُ
َك ْي َ
ْ ََ َ ْ
ف َل َح ْ
ت َم َه َرةٌ َْ َ ُ
ال َق ْن ِ
ص
َوأَبْ َديـْتُ ْم فـُنُو َن اإلقْتِنَ ِ
اص؟
موالنا األغلى
فَغدت أ ْ
َسَا ُؤُك ْم ّ
ِ
ْجل ابألبواق
َوإن جل َ
َتْ ِري ُخ ِّ
الر َخاص
قسما ِب َّ
لد ْم ِع جمموراً
ضب
َوِبجلُْر ِح الَّ ِذي فَ َّجر تـَنـََّوَر الغَ َ
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عل
أبسى أُ ْش َ
ً
كِي ُْيرق أستار ِّ
الريَب
َد ُم ُك ْم قَ ٍ
اض
اب
رب ا ِإل ْرَه ُ
َن َيه َ
إِ َذ ْن ل ْ
ِمن سي ِ ِ
ص ِ
اص.
ْ َْ
ف الق َ

***

انجي حرابه
.٢٦/١/١٤٣٦
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سـيـحـمـل قـلـ ُب ِك املـفجـو ُع
ُ
مـاذا
مـاذا سـيـحـمـل قـلـب ِ
ك املـفجـوعُ
ُ ُ
ِ
و لـقـ ْد كـفـاهُ بـجـرحه الـتـودي ُـع
ـل مـرهـ ٌق
وأحـاطَـهُ بـالـحـزن لـي ٌ
أسـى مـوجوعُ
لـيـري َـق عـتـمـتـهُ ً
ـصر املدى
فـإذا بـه يـطـفـو ويـعـت ُ
ـضيع
عـمـراً سـيُـطـفـأُ حـل ُـمه وي ُ
ـاوَزتْـهُ رصـاصـةٌ
وإذا الــوئ ُ
ـام تـجـ َ
ـب اآلم ِ
وب ـمـوك ِ
ـات رب ـيـ ُـع
ـال م َ
ومـع الـهـت ِ
ت
ـاف عـال
ُ
اهلتاف فكبـَّر ْ
لـتـضـج بـالـهـيـه ِ
ـات في ِ
ـك ُجوعُ
ّ
ِ
السواد و كثّفوا
السواد على
شروا
نَ
َ
دمـعـاً بـدمـ ٍع ،فـالـوج ُ
ـود َمــروعُ
ِ
اجلهات
أحـسـاءُ وامـتـ ّدت على أمل
الـس ِّ
ـت مـنـك مـحـاب ٌـر ودمـ ــوعُ
ـف مـلـونـةُ الـفـص ِ
ـقصها
ـول ،ي ّ
ط ٌّ ّ
عـب ُـق الـحـس ِ
ني ،ل
َ
صدوعُ
ـتستفيق ُ
ِ
فها ُهنا
ماء َ
الس َ
َج َـر ُحـوا بـدمـعتك ّ
بـالـخـطْ ِ
ع أحـمـ ٌد ويـسـوعُ
ـب ُرِّو َ
***
السيدة نورة النمر
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