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مقدمة
بعد جمزرة الدالوة املروعة اليت وقعت يف ليلة العاشر من احملرم من هذا العام 1341ه
واليت وقعت يف حاضرة األحساء ،بعدها بعدة أشهر طلعت علينا اجلماعات اإلرهابية املتطرفة
من جديد بعمليتني إرهابيتني استهدفت املكون الشيعي يف حواضره األخرى شرق اململكة
العربية السعودية ،حيث وقعت جمزرة يف القطيف من خالل استهداف مسجد اإلمام علي
بن أيب طالب عليه السالم يف قرية القديح يف يوم اجلمعة الرابع من شهر شعبان ،وأتبعها
حماولة استهداف مسجد اإلمام احلسني عليه السالم يف حاضرة الدمام يف اجلمعة التالية يوم
احلادي عشر من شعبان.
هذه األعمال اإلرهابية حفرت يف صلب نفوس وأرواح أبناء املنطقة حبيث ال تعد
أحدااثً عابرة ،وإمنا هي حمطة دموية زودت الناس ابلكثري من املشاعر ،وأسست لوعي جديد
وأسلوب جديد ،ينطلق ابجملتمع حنو أفق جديد حمفوف ابلدماء واخلطر.

وألن كثرياً من املطالب اليت رفعها العقالء يف هذا الوطن – واليت رصدهتا يف اجلزء

األول من هذا الكتاب – مل يتم أخذها بعني االعتبار ،بل على العكس ،كثري من األخطاء
أخذت ابلتصاعد ،لذلك فإن ردود الفعل اختلفت حدهتا اليت تصاعدت إىل حد كبري ،فال
اإلعالم الرمسي وشبه الرمسي خفف من حدة خطابه املستهدف للشيعة ،وال الصحافة
واإلعالم أوقفا التحريض ،وقبل ذلك مل يصدر من اجلهات الرمسية اعرتاف واضح أبن الشيعة
مسلمون ،هذا ابإلضافة إىل ختوين كثري من املواطنني الشيعة ونسبتهم إىل "املشروع اإليراين"
عرب كثري من وسائل اإلعالم.
كل ذلك ابإلضافة إىل إراقة دماء أبناء هذه الطائفة الذي ال ملربر إال هويتها
املسحوقة واملكفرة يف اإلعالم الرمسي وشبه الرمسي ،كل ذلك ساهم يف رفع الشيعة صوهتم
مبطالبهم اليت تضمن هلم احلماية واألمن واحملافظة على تدينهم وبالدهم.
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ويف هذا الكتاب قمت برصد ردود األفعال واإلداانت وحىت اجملامالت اليت مل تكن
ختلو من التحامل على الشيعة واالستماتة يف تربئة خصومهم من احملرضني فيما وراء سطورها.
ردود األفعال هذه اليت صدرت يف اخلطب واملقاالت والبياانت والقصائد واملواقف اليت وردت
حول فاجعة "شهداء احملراب" اليت وقعت يف القديح ،والوقفة البطولية اليت وقفها "محاة
الصالة" يف الدمام ،وذلك يف تبويب شبيه مبا سرت عليه يف اجلزء األول من هذا الكتاب
والذي كان حول شهداء الدالوة.
ومل أفصل بني احلادثتني يف هذه األبواب رغم ترتيب املقاالت حسب األسبقية
وذلك لوحدة سياق احلادثتني رغم بعض الفروق بينهما ،فما حدث يف القديح هو غدر
وهجوم من اخللف وقد "وقع املوت عليهم" ،وأما ما حدث يف الدمام فهو رصد للجاين
وافتداء للمؤمنني ابألرواح ،أي إهنم "وقعوا على املوت" ،وما داموا على احلق فإهنم ال يبالون
أوقعوا على املوت أم وقع املوت عليهم كما يقول سيد الفداء علي األكرب بن اإلمام احلسني
بن علي عليهم السالم.
وأضفت هنا توثيقاً للحدث مع عرض للمقدمات وتعليق على بعض ردود األفعال

اليت كان البد من الوقوف عليها ،متحرراً يف هذا اجلزء من العمل حتت مزاج أحد كما حدث
يف اجلزء األول ،حيث عملت مبا تراه اللجنة مناسباً ،ومع ذلك فإن الكتاب مل ينشر من
قبلهم وال متت اإلشارة إليه بعد نشره على اإلنرتنت.

وحبسب متابعيت فإن هناك من املؤمنني املهتمني بتوثيق هذا احلدث من عمل على
توثيق كل حادثة من احلادثتني على حدة ،ويف ذلك من األمهية الشيء الكثري ،ألن تلك
اجلهود قد تسلط االنتباه على دائق أمور رمبا يفوتين ذكرها بسبب بعدي اجلغرايف عن موقع
احلدث وقت العمل ،ابإلضافة إىل أن اإلخوة عملوا على ذلك وهم يف الوطن ،وهذا يعطيهم
ميزة عين ال جيب أن يغفلها املتتبع.
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وللحيلولة دون تشكيل البعد اجلغرايف ثغرة كبرية يف وجه هذا الكتاب فقد تعاون
معي بعض املؤمنني يف الوطن للوصول إىل بعض احلقائق اليت مل أمتكن من الوقوف عليها
من خالل وسائل اإلعالم وذلك عرب التواصل السهل ابلوسائط املختلفة ،فلهم جزيل الشكر
على كل ما قدموه يف سبيل هذه القضية من تعاون ومن عمل شاق يف مواكبة األحداث
ابملساعدة واملشاركة ورفع صوت الظالمة اليت وقعت على شيعة أهل البيت عليهم السالم
من الطغمة الظالمية الفاسدة.
وإن حق الشهداء ال يوفيه سفر وال فيلم وال جملس ،ولكن هذا العمل هو فقط
حماولة لتخليد هذه احلوادث يف الذاكرة املكتوبة ،لالستفادة منها يف املراحل القادمة ،وأؤكد
هنا على ما قلته يف مقدمة اجلزء األول ،أن هذا الكتاب هو مبثابة اهليئة االستشارية ملا فيه
من اآلراء املختلفة حول القضية.
وال يفوتين التنبيه إىل عدة أمور هي غاية يف األمهية وذات عالقة صلبة مبوضوع بيد
أهنا ال تدخل ضمن موضوع هذا الكتاب:


تفجري مسجد اإلمام الصادق عليه السالم يف دولة الكويت والذي استهدف
الشيعة أيضاً وتبناه داعش ونفذه سعودي من مدينة القصيم ،فهو مرتبط حبادثيت
القديح والعنود ولكنه مل يدخل يف هذا الكتاب لعدة أسباب منها عدم إملامي
بتفاصيل املشهد يف الكويت وأن يف الكويت من هو أقدر على الكتابة حوله.



تفجري مسجد قوات الطوارئ يف مدينة عسري ،فهو أيضاً مرتبط هبتني العمليتني
وكذلك عملية مسجد اإلمام الصادق ،وكذلك نفذه تنظيم داعش ،وهو خطري

جداً من الناحية األمنية من حيث اخرتاق قاعدة عسكرية ،ومل يدخل يف هذا
الكتاب لعدم إملامي ابحلادثة ابلشكل الكايف.


امتناع جملس الشورى عن النظر يف قانون الوحدة الوطنية ،وذلك رغم احلاجة إليه،
فلم أفرد لذلك فصالً ،وإمنا أشرت إليه يف بعض اهلوامش ،كما نقلت بعض
املقاالت اليت تناولته ومنها مقاالت أعضاء سابقني يف اجمللس.
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كذلك جيدر اإللفات أن وزير التعليم احلايل عزام الدخيل قدم بعض الوعود
إبصالح مناهج التعليم ،ولكن مناهج العام الدراسي التايل للحادثتني أتت غري
ختل من التكفري الصريح،
خميبة للتوقعات ،ولكنها خميبة للوفاق الوطين ،حيث مل ُ

ولعلي أو غريي نوفق يف رصد ذلك يف عمل مستقل.
واجملرمني.

وختاماً أسأل هللا أن حيقن دماء املسلمني يف كل مكان وأن جيتث شأفة الظاملني

يوسف النمر
مدينة دنفر ،كولورادو
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القديح

1

الغدر
مدخل:
منذ االعتداء اآلمث على حسينية املصطفى يف قرية الدالوة ابألحساء يف مطلع العام
اجلاري  1341ه وتنظيم داعش يصرح يف خطاابته أن الشيعة يف السعودية هم هدف من
أوىل أهدافه استهدافاً ،فضال عن أن أدبياته تعج بتكفريهم والرغبة إبخراجهم من جزيرة
العرب ،وبني الفينة واألخرى تطفح وسائل اإلعالم بعزمه – أي التنظيم – أو أنصاره على
اعتداءات مماثلة لعدوان الدالوة ،وكل ذلك مرتافق مع معارك سياسية إقليمية تتقنع ابلطائفية،
أمهها على صعيد الداخل السعودي هو اهلجوم على إيران "الشيعية" وأتباعها "الشيعة" يف
الوطن العريب الذين "يريدون مد والية الفقيه إىل أوطاننا" حبد زعم اإلعالم ،مما جعل هذه
احلملة مستنقعاً يعمل بشكل خطر على تغذية أيدلوجيا الكراهية املشحونة ابلسواد حىت
خناعها.
هذه الدعوة كانت تطلع كل يوم على مدى عقود من الزمن متسلحة بتبديع
وتكفري وتفسيق للشيعة ،وهلا قنوات عديدة ،كمنابر اجلمعة ،واإلذاعة ،والتلفزة بقنواهتا اليت
تكاد ال حتصى ،والصحافة ،ووسائل التواصل االجتماعي عرب اإلنرتنت ،والندوات
واحملاضرات املختلفة.
ومل تغفل هذه احلرب السياسية منذ عقود أن تطال املكون الشيعي داخل السعودية،
بل إهنا مشلته أكثر من مرة وحددته ابلتكفري يف املناهج ووسائل اإلعالم ،والتهديد ابلقتل،
والقذف يف األعراض ،والتخوين بدعوى والئهم إليران ،وغري ذلك من التعدايت الكثرية.
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يف املقابل كان الشيعة يف السعودية وما يزالون ميلكون من التعقل واحلكمة ما
مينعهم من مناجزة من يهامجهم مبثل ما يفعل ،بيد أهنم يلجؤون إىل الوسائل القانونية واحملاكم
واجلهات املسؤولة حملاولة إيقاف هذا السيل اجلارف من اإلساءات والتعدايت ،دون جدوى
تذكر ،فبعض اجلهات النافذة يف الدولة تقف سداً منيعاً دون احملرضني ،وعلى سبيل املثال
فإن الشيعة بعد جمزرة الدالوة رفعوا أصواهتم عالياً مطالبني إبيقاف التحريض الذي يؤدي إىل

هذه النتائج الدامية ،حني ذاك أحس وزير اإلعالم السابق عبد العزيز خوجة ابملسؤولية
األخالقية اليت يتحملها جراء صمته عن هذا التحريض ،فأعلن إغالق مكتب قناة وصال
الطائفية يف الرايض ،لكن اجلهات النافذة كانت أقوى منه ،فتم عزل الوزير بعد ساعات من
قراره ليتواصل تدفق الكراهية من هذه القناة.
واستمر التصعيد الطائفي ضد الشيعة بوترية أعنف ،وتضاعف بعد االنتصارات
اليت حققها اجليش العراقي واحلشد الشعيب ضد جمموعات داعش اإلرهابية من جهة ،وتفجر
بعد اندالع احلرب على احلوثيني يف اليمن من جهة أخرى ،وألن احلوثيني شيعة واحلشد
الشعيب متهم أبنه شيعي صرف ،فقد استخدم اإلعالم سالح الطائفية والتبديع حلرهبم دون
أي استفادة من درس الدالوة ،وال أي رؤية الستبعاد شيعة الداخل من حتمل تبعات حروب
إقليمية ال انقة هلم فيها وال مجل.
كل هذه األجواء تظافرت مع تصعيد مناصري داعش خطاهبم ضد الشيعة يف
السعودية واخلليج ،وألهنا احلرب فلم يسلط الضوء على هذه املشكلة على األقل يف اإلعالم،
بل إن استخدام اللغة العقائدية الطائفية قدم لداعش فرصة استثمار هذا اهليجان الطائفي
لتوظيفه يف ضرب الداخل السعودي حيث أصدر التنظيم عدداً من املقاطع اليت يؤكد فيها

أنه ال يفرق بني شيعي عراقي أو شيعي حوثي أو شيعي سعودي ،فكلهم كفار وكلهم جيب
قتلهم ،وهذا ما حدث يف القديح.
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شهداء احملراب:
بني يدي هللا عز وجل وقف أهايل القديح يف مسجد اإلمام علي بن أيب طالب
عليه السالم ألداء صالة يوم اجلمعة املوافق لذكرى ميالد سيد الشهداء عليه السالم يف
الرابع من شهر شعبان املعظم من عام  1341ه ،وهم آمنون على أنفسهم أبمان هللا ويف
بيت هللا ،وأثناء انشغاهلم ابلصالة ،وإذا بغالم يتمرتس ابجلنب وحيرتف الغدر ،هامجهم من
وراء ظهورهم متزنراً بكل األحقاد اليت بذرت يف رأسه طوال سنوات من دراسة التكفري يف

املناهج ورضاعة الكراهية من وسائل اإلعالم وحصادها على منابر تصفية احلساابت ،واضعاً
يف حزامه مواداً شديدة االنفجار ،اقتحم بيت هللا وفجر نفسه ،واستعرت "النار ذات الوقود"

وقتل الركع السجود.

فكانت جمزرة مروعة غادرة خلفت ما يربو على املئة بني شاهد وشهيد ،ليبقى
أثرها جرحاً راعفاً يف ذاكرة البالد ،ولتكون منعطفاً يف أتريخ املنطقة ،خيتلف ما بعدها عما
قبلها ،وقد متخضت عن كثري من التداعيات نعرض هلا مفصلة فيما يلي من الفصول.
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التداعيات الولية
وأقول األولية ألهنا كانت قريبة جداً من زمن احلادثة ،وهذا ال يعين أنه ال تداعيات

على املدى األطول ،فبعد هذه العملية اجلبانة قامت قائمة البالد من أقصاها إىل أقصاها،
وفيما يلي أرصد التداعيات احمللية يف اجملتمع املستهدف ،أي اجملتمع الشيعي يف املنطقة
وعلى وجه اخلصوص جمتمع القطيف.

الغضب االجتماعي:
فقد جاء هذا العدوان وملا تندمل جراحات الدالوة بعد ،ومل يقدم اجلناة يف الدالوة
إىل العدالة بعد ،لذلك تولد شعور لدى اجملتمع ابلتقصري من قبل بعض اجلهات املسؤولة
والوجوه االجتماعية احمللية يف تعاملها مع حادثة الدالوة ،ألهنم تعاملوا معها وكأهنا حدث
وطين سعودي ،وليس استهدافاً للطائفة الشيعية على وجه اخلصوص ،فاختلفت ردود الفعل

الشعبية ،وتبدلت نربة اخلطاابت من علماء الدين واملثقفني ،فقد ألقيت الكثري من اخلطاابت
اليت دعت إىل اليقظة واجلدية يف التعامل مع احلدث لتجنب تكرار هدر الدماء ،وأن أبناء
الطائفة لديهم االستعداد للوقوف يف وجه هذه التهديدات اجلبانة.

اإلداانت الواضحة:
مل يطل الوقت حىت نشر تنظيم داعش بيان تبين العملية اآلمثة ،ومل يطل الوقت
حىت جابت املسريات شوارع القطيف رافعة ايفطات اإلدانة املباشرة والصرحية لوجوه الدعوة
املتطرفة ووسائل بث الفتنة ،وكانت هذه املسريات على روعة شجاعتها يف حتديد من حرض
وألَّب ،وتسمية األمور مبسمياهتا دون مواربة ،كانت إبداعية يف أسلوهبا الفين ،فقد كان
شكل املسرية على صورة جناة يقادون ابحلبال للتشهري هبم يف األزقة والطرقات ،غطي وجه
كل منهم بصورة أحد احملرضني الذين يكفرون الشيعة يف وسائل اإلعالم ،وقد رفض األهايل
تواجد مندويب اإلعالم الرمسي وشبه الرمسي لتغطية احلدث ،وذلك ألن هذا اإلعالم متهم
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ابلتحريض والتصعيد ضد الشيعة ،وكذلك فإنه عمل طوال أعوام ضد هذه الطائفة ،وسيتبني
يف جرمية العنود بعض ما فعله هذا اإلعالم يف حبث مفصل.
أما النخب من رجال العلم فقد أصدر العديد منهم بياانت تعرب إدانتهم للعدوان
وتعرض إىل العديد من التوصيات للمجتمع وللجهات املسؤولة لتجاوز هذه املرحلة ،وكذلك
فقد أدان هذا العدوان لفيف من املسؤولني السياسيني والدينيني يف البالد ،وشددت بياانهتم
وتصرحياهتم اإلعالمية على الوحدة الوطنية والتعايل على اجلراح يف هذه املرحلة احلساسة.
رأس السلطة يف البالد امللك سلمان بن عبد العزيز أدان بعبارات شديدة هذا
العدوان وأكد بلغة واضحة أن كل من شارك وحرض وتعاطف مع املرتكبني فإهنم سيكونون
عرضة للمحاسبة واملسائلة ،وقد أوفد ويل عهده األمري حممد بن انيف بن عبد العزيز لتعزية
ذوي الشهداء وللوقوف بشكل شخصي على جمرايت األمور ،وسنتعرض لتفاصيل زايرته
وتعزيته بشكل مفصل يف مكانه يف الفصول القادمة.

الدعوة إىل املسامهة يف حفظ األمن:
وألن البالد مستهدفة ،وألن الطائفة على وجه اخلصوص مستهدفة ،فقد انربت
بعض القيادات االجتماعية للدعوة إىل مسامهة املواطنني يف توفري األمن جنباً إىل جنب مع

اجلهات املسؤولة يف الدولة ،وقد قوبلت هذه الدعوات من قبل اجلماهري ابلقبول احلسن،
فلم يعد هناك من يتمكن من الدخول إىل جتمعات التعازي أو الصالة أو غريها قبل أن
خيضع إىل تفتيش شخصي من قبل اللجان األهلية اليت تشكلت على الفور ،وسريعاً ما

تعممت هذه الطريقة على جل مساجد املنطقة وحسينياهتا ،ومل يبد من الناس أي ضيق
حيال تلك اإلجراءات الوقائية.
وأجد أن كلمة مساحة السيد طاهر الشميمي اليت ألقاها على اجلماهري احملتشدة
يف القديح تعد صورة انصعة إليضاح هذا املطلب ،وكيف أنه يسد هذه الثغرة األمنية ،كما
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أكد مساحته يف كلمته أن اخلطأ الذي وقع يف التعامل مع قضية الدالوة كان من نتائجه تكرار
االعتداء ،وأن الوضع قابل لتجدد االعتداءات إذا مل تقابل احلادثة بوقفة جدية.
فقد قال مساحة السيد يف كلمته ما نصه" :علينا أن نلتفت وننظر إىل أن الطائفة

مستهدفة أكثر من غريها ،وأن هذا احلدث ليس حداثً عرضياً وليس حداث استثنائياً .لو

مت التعامل مع حادثة الدالوة أبفضل مما كان التعامل به ألمكننا تفادي مثل هذه احلادثة
الثانية ،وإذا مل نعترب ومل أنخذ األمر بعني اجلد واالجتهاد واليقظة واحلذر ،فإن احلادث

سيتكرر ثالاثً وأربعاً وعشراً.
علينا أال نتعامل مع هذه اجملزرة ،مع هذه األضحية تعامالً مهرجانياً فلكلورايً شعبياً وطنياً

أو مثل مهرجان اجلنادرية أبداً ،هؤالء حسينيون ،فطروا على احلسينية ،وعاشوا مع
احلسني ،وختموا حياهتم أيضا مع احلسني ،علينا أن نتعامل مع هذا احلدث أنه حدث
مبدئي شيعي والئي ابلدرجة األوىل ،مث نتعامل معه على أنه حدث يف املنطقة ابلدرجة
الثانية ،مث نتعامل معه أنه حدث وطين ،فالوطن مستهدف كله ،ولكن ابخلصوص هذه
املنطقة ،والسؤال يطرح نفسه :هل حنن مستهدفون دون غريان؟ هل حنن قادرون على

أن حنمي أنفسنا؟ هل الغري قادر على أن حيمينا؟ حتتاج هذه األسئلة إىل إجاابت مرة!
إذا مل يستطع الغري أن حيمينا فلننسق ولنوكل األمر إىل أنفسنا ،احلماية الذاتية ،ما حك
جلدك مثل ظفرك".
وقد لقيت كلمته من األصداء والقبول الشيء الكثري وأعادت للناس شعورهم أبهنم قادرون
1

على محاية أنفسهم من أي اعتداء آخر عرب ثقتهم ببعضهم البعض ،فضالً عن دور رجال
األمن الذي يلعب الدور األساس يف هذا اجلانب.

إىل ذلك فقد عقد اجتماع طارئ للقائمني على املساجد بدعوة من األستاذ علي
العايل القائم على جامع الكوثر يف صفوى ملناقشة سبل محاية املساجد ابلتكاتف مع اجلهات
األمنية املنوط هبا محاية املواطنني ،وقد خلص اجتماعهم إىل عدد من التوصيات:
 1لالستماع إىل الكلمة:
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 .1إدانة العدوان على مسجد اإلمام علي بن أيب طالب عليه السالم ابلقديح.
 .2شكر كل من تعاطف وتضامن مع أهايل الشهداء من داخل الوطن وخارجه.
 .3طالبوا أبن تقوم الدولة مبسئوليتها كاملة جتاه الوطن ومحاية املواطنني وخاصة
أماكن التجمعات من مساجد وحسينيات ومدارس وغريها ،وأن يكون الدم

يف املنطقة معصوما

وحمتما.

 .4الدعوة لسن قوانني واضحة وصرحية ورادعة لتجرمي التحريض الطائفي وبث
الكراهية والفرقة بني مكوانت اجملتمع ،وعدم زج اسم الطائفة ألي سبب

سياسي كان يف أتون الفتنة والتجاذب السياسي السيما مع وجود حالة

التحريض اليت تشهدها البالد عرب الوسائل اإلعالمية املختلفة واملقررات

الدراسية وما حتمله خطاابت الكراهية اليت تبث من خالل املنابر

الدينية.

 .5ضرورة مالحقة اجملرمني ومن يقف وراءهم ممن ارتكبوا هذه اجلرمية النكراء
ومن حرضهم إبيقاع احلكم العادل حبقهم وعدم التسويف أو التأجيل

فيه.

 .6أمهية تواجد األخوة املؤمنني واملشاركة الفاعلة كما هو عهدهم يف تشييع
الشهداء والوقوف مع األهل يف القديح اجلرحية.

 .7ضرورة أخذ احليطة واحلذر ورفع ثقافة احلس األمين حىت ال تتكرر مثل هذه
اجلرمية يف أماكن أخرى مع األخوة املؤمنني مجيعا وخصوصا القائمني على
املساجد واحلسينيات

وإداراهتا.

اإلقبال على املساجد:
مل يعرف اخلوف طريقاً إىل قلوب أبناء هذا اجملتمع ،وال تزعزع إمياهنم أبمهية الشعائر

الدينية ،بل إن هذا التهديد الذي طرأ على وضعهم الراهن استحثهم على تكثيف احلضور
إىل املساجد كـرد عملي واضح على كل من يتصور أن اإلرهاب خييفهم أو يزلزهلم عن
موقفهم ،واستجابة للدعوات اليت أطلقها علماء املنطقة وخطباء اجلمعة واليت أوصوا فيها
14

الناس على تكثيف احلضور للمساجد وإحياء الشعائر ،فكانت املساجد تغص ابملصلني
بشكل أكرب مما كانت احلال عليها قبل التفجري.
وقد تظارفت جهود أهايل القطيف من شباب ورجال أعمال وفنيني وأصحاب
مصانع فوراً لرتميم ما خلفه العدوان من أضرار يف املسجد ،حىت إهنم رفعوا أصواهتم على

مئذنته ابألذان قبل الفراغ من كامل أعمال الرتميم ،فغص املسجد ابملصلني من القطيف،
ومن مناطق خمتلفة كالدمام واألحساء والبحرين ،يف رسالة صرحية املضمون يف عدم الرهبة
وال اخلوف ،ويف مشهد لرص الصفوف ضد أي عدوان ،فاملؤمنون أثبتوا يف هذه النائبة أهنم
جسد واحد.
ترافق مع هذا اإلقبال – كما أوضحت سابقا – مع تكثيف للنقاط األمنية الشعبية
املساندة لألمن واملنتشرة حول األماكن املقدسة وأماكن التجمعات للتعزية ابلشهداء وللتنديد
ابلعدوان.
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التشييع والتعزية
أمجع الرأي العام الشيعي بعد العدوان على مسجد اإلمام علي بن أيب طالب أن
للتعامل مع الدالوة بشكل مرتاخ األثر الكبري يف تشجيع البغاة من مجاعة داعش على تكرار
اجلرمية بشكل أكرب ،وعلى ذلك فقد كان مرفوضاً بشكل قاطع وغري قابل لألخذ والرد
تكرار التعامل الشعيب مع القضية كحدث وطن ،ألن ذلك هو مبثابة االنتحار السياسي،
وأحملت الكثري من اخلطاابت واملقاالت والتعليقات إىل رفض تكرار "اجلنادرية" يف إشارة
سخرية لإلفراط يف إبراز اهلوية الوطنية الذي بدر يف تشييع شهداء الدالوة الكرام ،الذين
استشهدوا يف حسينية ويف ليلة احلسني ليلة عاشوراء ،فكانت شهادهتم حسينية ابمتياز ،بيد
أن تشييعهم مل يظهر هبذا الطابع ،وإمنا مت لف اجلنائز بعلم اململكة وليس علم سيد الشهداء
وذلك العتبارهم شهداء الوطن ،يف سابقة مل حتدث يف اتريخ اململكة وال حىت اتريخ األسرة
احلاكمة ،وكذلك كان خطاب مساحة السيد علي السلمان الذي ألقاه قبل التشييع وطنياً
صرفاً ،وأصبح املشهد العام هو حماولة إثبات والء الطائفة للوطن وللحكومة أكثر مما هو
عليه من مظلومية.

وقد القت هذه املظاهر انتقادات عديدة يف حينها ،بعضها صريح وبصوت مرتفع،
وبعضها خجول إىل حد ما ،ولكن األمر اختلف بعد جمزرة القديح ،حيث أصبح الكل يريد
التخلص من شبح الدالوة ،وسادت خشية أبن يتكرر املشهد من جديد ،ولذلك ارتفعت
األصوات اليت استبقت احلدث وأكدت على أن الطائفة ليست أبداً يف وارد إبراز وطنيتها

وال والئها ،وإمنا على العكس ،فالوطن حبكومته ومبكونه السين هو املطالب ابالعرتاف

ابلشيعة أهنم وطنيون.
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التحضري للتشييع:
هبذه اهلواجس وهذه املواقف وما استتبعها من تساؤالت احتشد املئات من أهايل
القديح لتشكيل جلان التشييع ،وملا تزل الصورة ضبابية ،وكان من أبرز احلضور حديثاً يف
ذلك االجتماع هو مساحة الشيخ حممد العبيدان ،الذي ألقى خطبة كانت هي الفيصل يف

هذا الكم من األخذ والرد حول املوضوع.
قال مساحته" :ليس كل منا ميلك القدرة على التحمل ،ليس كل منا ميلك

القدرة على التماسك ،كلنا مفجوعون ،وكلنا مثكولون ،وكلنا نعيش األمل ،أخ فقد أخاه،
وأب فقد ولده ،وزوج فقدت زوجها ،وأبناء ذكوراً وإاناثً فقدوا أابً ،أصدقاء وأحبة،
زمالء وأرحام وأقارب ،إال أن األمر كيف ينبغي وكيف يلزم؟
إمنا أود أن أنبه على أمر ،من هذا املنرب أدعوكم ألمرين وكلي أمل أن نعي ما
يقال :أوال :أدعوكم إىل ضبط النفس واهلدوء والسكينة واالستقرار ،ال يعين ذلك اخلنوع
وال الذل وال االنبطاح ،فرق بني أن أسعى إىل احلفاظ عليكم ،وبني أن أطالبكم أن

تكونوا خانعني ذليلني ،اهلدوء ،ضبط النفس ،واالستقرار ملا ستالقونه غداً.
من احملتمل أن تبدأ عوامل االستفزاز ،وأن تبدأ عوامل اإلاثرة ،وأن تبدأ العوامل
ننجر إىل ما يريد هؤالء أن
االنتهازية ،فكيف ميكننا أن نتعاطى مع هذه األمور؟ هل ُّ
جيروان إليه؟! هل ننبعث ملا يريد هؤالء أن يبعثوان إليه؟! أم أننا نكون أصحاب حكمة

ودراية ،فال نزيد اجلرح جرحاً ،وال نزيد املصاب مصاابً ،وال نزيد األمل أملاً.
أيها األحبة ،ال أظنكم ختالفوين الرأي أنين وإايكم متبول ،إن كنتم فقدمت إخوة

فقدت أبناء وفقدت أحبة،
أو فقدمت أصدقاء ،أو فقدمت آابء ،فوهللا الذي ال إله إال هو
ُ
وهللا ِ
ِ
وهللا ما هجعت يل عني ،دموعي مل تتوقف ،ولست ممن يتاجر معكم ،وإمنا أقوهلا
بقلب صادق إليكم ،أان منكم ،ومعكم ،آمل ملا أتملون ،وأحتسس ما تتحسسون ،بنات
هؤالء الشهداء بنايت ،وأبناؤهم أبنائي ،آابؤهم ،إخواهنم ،عوائلهم ،هم حتت نظري

ولست ممن يتاجر.
وحتت رعاييت،
ُ

إذاً أوال :أطالبكم بضبط النفس واهلدوء واالستقرار.
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اثنياً :لن يضيع دم شهدائنا ،ولن أرضى أن تكون عندان "جنادرية" اثنية يف
أرض القديح ،سوف جتدون الشهداء يزفون زفاف األبطال ،ويزفون زفاف الشموخ
والكربايء ،يزفون زفاف احلسني وأصحاب احلسني ،لن جتدوا شهدائنا إال وهم يُل ُّفون
بربدة احلسني ،وال ينادى معهم إال بنداء احلسني ،وال يسمى عليهم إال ابسم احلسني،

حنن هكذا ،سنسري على درب هؤالء ،وسنمضي معهم.

لن نقبل من أي أحد أن يطالبنا بشيء ،لسنا املسؤولني عن إثبات وطنيتنا،
من أراد فليقدم هو ليثبت لنا أننا وطنيون ،إذا أثبت لنا أننا أبناء الوطن ،بعد ذلك

أبرزان له هويتنا الوطنية ،حنن لسنا مسؤولني عن إثبات وطنيتنا ،وليقبل من يقبل ،ولريض
من يرضى ،ولريفض من يرفض.

لن نثبت وطنيتنا ألحد على نزم دمائنا ،وال على جروحنا ،ولن نتنازل عن أي

شيء ،من أراد هو عليه أن يثنب أننا أبناء الوطن ،وبعد ذلك لن جيد منا إال أننا نثبت
ولست مطالباً بذلك،
ولست ملزوماً أن أثبت وطنييت،
أننا وطنيون ،حنن لن نتناول،
ُ
ُ
أنت اي من تدعي أن هؤالء للوطن أثبت لنا أهنم أتباع الوطن وبعد ذلك ستجد مين

أنين أان من يتصدى إلبراز هوييت الوطنية ،أما أن أثبت أان فأبداً ،أثبت وطنييت على
حساب جرحي؟! وعلى حساب َكلَمي؟! وعلى حساب أملي؟! وعلى حساب نزيف

للدم؟! أبداً  ..أبداً!
هؤالء االنبطاحيون ،هؤالء املرتزقة ،هؤالء أصحاب الروائح النتنة اليت سئمنا
من خطاابهتا ،وسئمنا من كلماهتا ،حنن ال ميثلنا هؤالء ،وال نعريهم مسعاً ،وال نعطيهم
أُذانً.
حنن أصحاب مصاب ،من أراد أن يشاطران مصابنا فأبناء القديح يفتحون

القلوب قبل أن يفتحون البيوت ،يفتحون األرواح قبل أن يفتحون اجملالس ،حيّاه هللا
وبيّاه ،أما أن مشاطرتك أملنا بثم ٍن ،فلسنا مأجورين ،لسنا مأجورين ،وال نرضى أن
نقبض أجراً لدمائنا اليت نزفت ،وال لشهدائنا الذين وقعوا.

حنن أبناء القديح ،مصابنا يف القديح ،ويرتبط ابلقديح ،وخيص أهل القديح.

من أراد من الدنيا كلها أن يشاطر القديح مصاهبا فحياه هللا ،ال إشكال عندان يف ذلك،
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وال أدعو إىل حتديد ،فالقطيف والقديح شيء واحد ،لكن القطيف أهل الشرف،
القطيف أهل الكرامة ،القطيف أهل العزة ،القطيف أهل اإلميان ،ليس القطيف أهل

االنبطاح ،وليس أهل الذل واخلنوع.

أان ال أؤجج ،ولكن أطالب أن أبقى يف َكلَمي ويف حزين ،أان أرجوك ،اتركين
وما أان فيه ،ما طالبتك شيئاً ،فال تطالبين بشيء ،دعين أمللم جراحي ،ودعين أمللم
آهايت ،ودعين أمللم آالمي ،وأان أنطوي على نفسي ،وأان أحتمل ،كل منا يشاطر اآلخر

حزنه ،ويطبطب على اآلخر ليخفف عليه أمله ،أما أين أطبطب على هؤالء؟! أان
املكلوم؟! أان اجملروح؟! أان الذي أمضي ألطبطب؟! أبداً!
وقلت لن
وخذوها مين كلمة :لن جتدوا شهدائكم إال يزفون زفاف األبطال،
ُ
جتدوا إال احلسني عليه السالم يقودهم ،وإن شاء هللا يدان واحدة وكلمتنا واحدة ،وهدفنا

واحد ،وغايتنا واحدة.

حنن ال نطالب شيئاً ،لكننا نطالب أن نبقى وأملنا ،أن نبقى ومشاعران ،أن نبقى

وأحاسيسنا ،هم أال يقولون أن هذا التفجري يرتبط بطائفة؟ حنن نقبل الطائفة .أال يقولون
أن التفجري يرتبط مبنطقة؟ كلكم قرأمت ومسعتم الوسائل اإلعالمية ،هل وجدمت جهة معينة

عربت عنا مبواطنني؟! أو قالت عن شهدائكم شهداء الوطن؟! إذا شهداؤكم ليسوا أبناء
الوطن!! إذا اعتفوا بكم أنكم أبناء الوطن فحني إذ لكل حادث حديث.

أكرر التعزية وأكرر األمل وأكرر املصاب ،كلنا مثكولون وكلنا مصابون ولن

نرضى أن يتاجر أحد مبشاعران ،ولن نرضى أن يعمد أحد إىل مطالبتنا إبثبات وطنيتنا
عوضاً عن أن يثبتها هو".

1

هذه اخلطبة اليت تنضح ابلغرية على دماء الشهداء وعلى أبناء الطائفة املظلومة
تضع املطالع هلا يف كل أجواء احلالة اليت كانت بعيد التفجري اآلمث ،وهي تقطع الطريق على

 1لالستماع إىل الكلمة:
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من وصفهم الشيخ بـ "االنبطاحيني" وهم شرحية اجتماعية هلا توجهاهتا اخلاصة اليت يعتقدون
أن فيها مصلحة للطائفة والوطن.
كانت هذه اخلطبة ابإلضافة إىل العديد من املواقف املشرفة اليت أطلقت من قبل علماء
املنطقة – وكثري منها مرصود فيما يلي – كفيلة بنزع فتيل الغضب ،وإبعادة االعتبار
للناس اليت أحست ابملظلومية واخلذالن ملا فُـ ِّرط به يف حادثة الدالوة وما قبلها من املواقف
العديدة اليت ليس هنا مورد تبياهنا.

وابلعود إىل تشكيل اللجان فقد انبثق االجتماع عن عدة جلان وهي :جلنة نظام
السري واحلركة ،وجلنة املواصالت ،وجلنة األمن والسالمة ،واللجنة الطبية ،واللجنة املالية،
وجلنة شؤون الشهداء ،وجلنة التغذية والتموين ،وجلنة مراسم التشييع ،وجلنة احلفل واخلطابة،
وجلنة اإلعالم ،وجلنة العالقات واالستقبال ،جلنة املراقبة العام ،وتطوع للعمل ضمن هذه
اللجان أربعة آالف متطوع من أهايل القطيف واملناطق األخرى ،كان لسواعدهم األثر الكبري
يف جناح فعاليات التشييع والتعزية.

التجهيز:
كانت جراحات شهداء احملراب رضوان هللا عليهم عظيمة األثر يف أبداهنم كما كانت
عظيمة يف أتريخ الطائفة يف املنطقة ،هذه اجلراحات واإلصاابت ابإلضافة إىل عدد الشهداء
الكبري ،استلزم توزيع جثامينهم العطرة على عدد من مغتسالت املوتى يف القطيف ،ليتم
التغسيل يف وقت مناسب ،وقد مت توزيع العمل وفق اآليت:


جتهيز غسيل الشهداء "حممد العفرييت ،وموسى مرار ،وعلي صاحل الغزوي ،ونبيل
العلوي" من قبل إسعاف مجعية مضر ملغتسل القديح



الرئيسي.

جتهيز غسيل الشهداء "السيد كمال العلوايت ،والسيد حمفوظ العلوايت" من قبل
إسعاف مجعية العوامية ملغتسل مقربة

احلليلة.
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جتهيز غسيل الشهداء "سعيد إمساعيل الغزوي ،وحيدر جاسم املقيلي" من قبل
إسعاف مجعية العوامية ملغتسل مقربة



رشالة.

جتهيز غسيل الشهيد "حسني يتيم" من قبل إسعاف جممع البطي ملغتسل مقربة
رشالة.



جتهيز غسيل الشهداء "عيسى أمحد الغزوي ،وحممد حسني الغزوي" من قبل مجعية
سيهات ملغتسل

الدبيبية.



جتهيز غسيل الشهيد "يوسف أمحد الغزوي" من قبل أبو علي انس ملغتسل الدبيبية.



جتهيز غسيل الشهداء "حممد أمحد املسباح ،وحممد حسن عبد رب النيب" من قبل
حسني سهوان ملغتسل الفاطمية



جتهيز غسيل الشهداء "سعيد علي العبيد ،وأمحد سعيد العبيد" من قبل إسعاف
مجعية اجلارودية ملغتسل



اجلارودية.

جتهيز غسيل الشهداء "علي جاسم الدرويش ،ومصطفى اجلنيب" من قبل إسعاف
مجعية أم احلمام ملغتسل أم



"البستان".

احلمام.

جتهيز تغسيل الشهيد "رضي حسن العراجنة" من قبل إسعاف العوامية ملغتسل
العوامية.



جتهيز تغسيل الشهيد "عبد هللا علوي القدحيي" من قبل إسعاف مجعية صفوى
ملغتسل



اجلش.

جتهيز تغسيل الشهيد "مهدي أمحد اخلاطر" من قبل انصر القرين ملغتسل

املالحة.

وقد اجتمع ما يربو على الثمانني من مغسلي املوتى للتنسيق وتوزيع املهام فيما
بينهم ،وختلل ذلك االجتماع استعراض لألحكام الشرعية اليت ختص تغسيل الشهداء وتراعي
جراحاهتم ،وقد مت التأكيد على عدد من التوصيات اليت شدد عليها أهايل الشهداء كعدم
تصوير اجلثامني وتناقل صورهم ،وذلك حفظاً حلرمتهم.
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التشييع:
أعدت اللجان خطتها للتشييع ،وأعلنت أنه سينطلق من أمام سوق اخلميس وسط
القطيف ليتجه إىل مقربة القديح مروراً ابلبحاري ،وقد تعهدت اجلهات األمنية الرمسية ببذل
كل التسهيالت واملساعدات حلفظ أمن هذا التجمع ،كما عملت اللجان على جتهيز
خميمات التعزية على مساحة بلغت  2511مرت مربع ،كما مت توفري اخلدمات العديدة اليت
ستحتاجها األعداد اهلائلة اليت ستحضر للتشييع ،من نقاط لوقوف السيارات ،إىل املاء
والدواء ،وكذلك مت نشر نقاط لتقدمي املساعدات الطبية ،واخلدمات اليت حيتاجها كبار السن
وذوي االحتياجات اخلاصة ،وقد ُش ِّجر الطريق الواصل بني مغتسل بلدة القديح ومقربة
احلليلة أبشجار الرحيان ،وقد بلغ عدد املتطوعني للعمل يف جلان التشييع أكثر من أربعة
آالف متطوع من خمتلف املناطق.
ونظراً لفداحة ما حدث يف هذا العدوان فقد هتشمت أجزاء كبرية من أجساد
الشهداء حممد عبد النيب وحممد املسباح وكمال العلوايت ،وقد أكد الكادر الطيب عدم قدرة
أجسادهم الطاهرة على حتمل احلرارة ملدة طويلة ،لذلك فقد تقرر تشييعهم قبل املوعد احملدد
لزفاف الشهداء األبرار ،وقد حضر هذا التشييع أعداد غفرية من املؤمنني ولفيف من العلماء.
وجاء موعد التشييع ،فماجت القطيف يف حبر متالطم من األحرار الذين رفعوا
كربالء يف راايهتم ويف شعاراهتم ،وجعلوا احلسني صرختهم وقائدهم ،جعلوا من هذا التشييع
مسرية احتجاج كربى مل تكن هلا أخت فيما مضى يف اتريخ هذه املنطقة ،هتفت مبجد
الشهداء ،وأدانت قاتليهم والساكتني عن أسباب القتل املباشرة وغري املباشرة ،وكان الشهداء
كالزوارق اليت حيملها اليم إىل الساحل ،حىت استقر هبا املقام يف روضة الشهداء يف مقربة
القديح ،حيث رضوان هللا تعاىل ،ومرافقة النبيني والصديقني واألبرار.
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ومل ختل هذه املسرية من املواقف اليت تستدر العربات ،فما أكثر الثكاىل الذين آملهم
فراق أحبتهم ،وما أكثر الشهداء الذين كانوا عظيمي األثر يف نفوس الناس ،وما أمجل الصرب
إال على مثل هؤالء.
وقد كانت هذه املسرية نعم املواساة ألهايل الشهداء ،وكانت نعم البطولة يف حتدي
شبح املوت الذي مل يكن هذا احلشد الكبري بعيداً عن أفكاره الظالمية يف القتل والتصفية،
وكانت نعم الوقفة الشجاعة اليت رفعت الصوت ابملظامل اليت ال تسقط مبرور األايم والليايل.

التعزية:
أما جملس التعزية فلم يكن تقليدايً أبداً ،فباإلضافة إىل ما جرت عليه العادة من

قراءة القرآن الكرمي ،وإقامة جملس سيد الشهداء عليه السالم ،فقد أقيمت يف خميم العزاء
مراسيم اإلدانة واالستنكار للشحن الطائفي ،وكانت هذه املراسيم صرحية وواضحة ،فعلى
سبيل املثال مت تعليق بعض الكتاابت التحريضية اليت يكتبها بعض الدعاة وخطباء اجلمعة،
ومتت عنونتها بـ"دعاة فتنة" ،وإىل ذلك فقد متت اإلشادة ابملنصفني من أبناء الوطن،
وخصص لكتاابهتم قسم خاص أيضا ،كما متت مصارحة الكثري من املسؤولني مبا يقع على
عاتقهم من املسؤولية ،وما جيب عليهم فعله.
وقد حضرت إىل العزاء وفود كثرية من مناطق عديدة ومن املذاهب املختلفة ،وقد
كان من املعزين بعض أصحاب اإلساءات والتحريض والتكفري ،ولكن أهل العزاء استقبلوهم
ابالستقبال احلسن وودعوهم أبفضل توديع.

تعزية ويل العهد األمري حممد بن انيف:
وكان من أبرز املسؤولني الذين حضروا للتعزية ،حيث حضر إىل قاعة امللك عبد
هللا يف القديح لتعزية ذوي الشهداء ،وقد أكد هلم حينها أن الدولة لن تدخر جهداً يف

القضاء على مرتكيب هذه اجلرمية ،وأن توجيهات امللك تنص على اجتثاث هذا الفكر من
22

جذوره ،وعدم اللني مع هذه الفئة وكذلك اجلهات املخططة واملدبرة وكذلك اجلهات
املتعاونة.

وقد استمع األمري إىل مطالب األهايل ،واليت نقل التلفزيون السعودي الرمسي
بعضها ،فقد قال أحدهم :كلمة خادم احلرمني جيب أن يتبعها كل مواطن ،واملتعاطف
جيب أن يعاقب ،وقال غريه من ذوي الشهداء :حنن نقول إذا مل تقم احلكومة بدورها
فهي – امسح يل اي مسو األمري – فهي شريكة يف هذا اجلرم.
فأجابه األمري :أان أدري أنك منفعل ،وال ألومك ألن هناك شهداء متوفون.
الدولة قائمة بدورها ،وأي أحد حياول أن يقوم بدور الدولة فسيحاسب ،ولن أتخذ
الدولة يف هللا لومة الئم ،الدولة ستبقى دولة ،وستضبط األمن مع كل من خيالف كائناً

من كان ،فلنكن كلنا يداً واحدة مع الدولة.

1

 1لالطالع على املقطع:
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العنود
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حماة الصالة
تبني لنا من خالل ما سبق أن املساجد قد أخذت احتياطاهتا األمنية ،وأن الشباب
قد شكلوا اللجان األمنية اليت حتمي املقدسات من أي اعتداء حمتمل ،وكان مسجد اإلمام
احلسني عليه السالم يف مدينة الدمام من تلك املساجد اليت أخذت االحتياطات األمنية
أيضاً ،فقد مت وضع احلواجز وحتديد املداخل ،ابإلضافة إىل اقتصار الصالة يف املسجد على
الرجال دون النساء وذلك يف ليلة اجلمعة احلادي عشر من شعبان.

وكان عموم خطباء اجلمعة يف البالد قد خصصوا هذا اليوم الستنكار جرمية
القديح ،بعضهم بدافعه الديين واألخالقي ،وبعضهم بدافع من وزارة األوقاف اليت ألزمت
اخلطباء هبذا املوضوع.
مساحة السيد علي السلمان كان يف خطبته تلك يتحدث عن الذين يرون احلق
ابطالً والباطل حقاً ،متهيداً للمثال الذي حدث من االعتداء على املسجد ،وعندما وصل

السيد يف خطابه إىل املقطع الذي يشري فيه إىل اجتماع املؤمنني يف بيت من بيوت هللا ،اهتز
املسجد جراء انفجار مدو وقع خارج املسجد ،فما كان من السيد إال أن وجه املصلني
ابلسكينة وعدم اخلوف.
تبني بعد الصالة أن االنفجار قد أودى حبياة أربعة من خرية شباب الدمام ،كانوا
قد أوثقوا جمرماً جباانً تزيـى بعباءة عاره وأثقل جسده ابملتفجرات ،وقصد قسم النساء الذي
كان موصد الباب ،فحاول اخرتاق حاجزهم لريتكب جرميته ،ولكن الشباب أرخصوا
أرواحهم يف سبيل محاية الصالة واملصلني.
كان الشهداء هم :الشهيد عبد اجلليل مجعة األربش ،والشهيد حممد مجعة األربش،
والشهيد السيد هادي اهلاشم ،والشهيد حممد العيسى ،وأرواح شهداء القديح معهم ،كيف
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ال وهي بعروجها إىل هللا دقت هلم انقوس اخلطر وشحذت مهمهم هلذه الوثبة احليدرية ،اليت
كانت كوثبة أمري املؤمنني على عمرو بن ود واليت قال عنها رسول هللا صلى هللا عليه وآله:
برز اإلميان كله إىل الشرك كله.
رمبا مل يسمع الكثري صوت الشهداء األبطال وهم ينقضون انقضاض الشواهني
على ذلك الضبع الغادر ،ووهللا إهنا صرخات حيدرية وصوالت حسينية وفدائية عباسية،
فقد احتوشوه من كل جانب وهم يف عتادهم الكامل ،كان سالحهم سواعدهم اليت التفت
عليه ومنعته من االقرتاب من مسجد هللا ،وكانت متاريسهم صدورهم املفعمة ابلشجاعة،
كانت وثبتهم اهلصور حلظة من اللحظات

اخلالدة.

عندما يرتعد اجملرم خوفا من ضحيته ،وعندما يهرب املسلح من األعزل ،وعندما
خيتبئ القاتل يف عباءة العار ويرفع القتيل هامته يف وجه القاتل ،تكون حلظة تراجيداي يكتبها
هللا ويشهدها املالئكة وترتعد منها

الشياطني.

وهذا العدوان الغادر أسفر عن عاصفة من ردود األفعال اليت أييت تفصيلها فيما
يلي من الفصول.
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الرواية
الرواية الرمسية األولية:
فور إحباط الشهداء هلذا العدوان ،وتقدميهم أرواحهم محاية للمصلني أصدرت
وكالة األنباء السعودية (واس) البيان التايل:
الدمام  11شعبان  1436هـ املوافق  22مايو  2115م واس
صرح املتحدث األمين لوزارة الداخلية أبن اجلهات األمنية متكنت بفضل هللا
وتوفيقه من إحباط حماولة تنفيذ جرمية إرهابية الستهداف املصلني جبامع العنود مبدينة
الدمام وذلك أثناء أدائهم لصالة اجلمعة ،حيث متكن رجال األمن من االشتباه بسيارة
عند توجهها ملواقف السيارات اجملاورة للمسجد وعند توجههم إليها وقع انفجار يف
السيارة نتج عنه مقتل ( )4أشخاص يُعتقد أن أحدهم على األقل كان قائد السيارة،

واشتعال نريان يف عدد من السيارات.

وقد ابشرت اجلهات األمنية يف استكمال إجراءات الضبط اجلنائي والتحقيق
فيه ،وسيصدر بيان إحلاقي ابلتفاصيل ،وال يزال احلادث حمل املتابعة األمنية ،وهللا ويل
التوفيق.
//انتهى

//

مالحظات على الرواية:


مل تذكر الرواية أي دور للشهداء األبرار يف محاية املصلني ،رغم أهنم هم وحدهم
من تصدى للهجوم ،وهلم بعد هللا الفضل يف سالمة املؤمنني يف املسجد.
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ذكر البيان أن العملية انمجة عن انفجار سيارة ،بينما كانت العملية انمجة عن
حزام انسف.



عندما وقع االنفجار كان رجال األمن يف سياراهتم ومل يكونوا يف معرض التوجه
للمشتبه به ،خبالف ما ورد يف البيان.



الذين استشهدوا يف احلادثة أربعة شهداء ،وقد انتحر اجملرم ،ومل يكن القاتل أحد
األربعة كما ذكر البيان.
هذه املالحظات رمبا مل تكن قد توضحت هلم بعد يف ذلك الوقت ،ولكنها وضحت

بعد ساعات من العملية ،إال أن اإلعالم الرمسي وشبه الرمسي قد أغفلها بشكل جارح ألهايل
الشهداء ،ولعموم الطائفة ،وأييت فيما يلي تفصيل ذلك:

قناة العربية:
قامت هذه القناة حبملة منظمة لتهميش دور الشهداء بشكل ال ميكن أن يكون
عن طريق اخلطأ ،ومت هذا التهميش عرب سلسلة من التقارير اليت "تدس السم يف العسل"
وختلط احلق ابلباطل ،وهذه القناة هي ابمتياز مدرسة يف "الكذب االحرتايف" يف العديد من
امللفات السياسة اليت كان ملف شهداء الدمام أحدها.
ورمبا ميكن التماس العذر للقناة لو أهنا اكتفت فقط بدور الصحافة املتخلفة اليت
ال عمل هلا سوى نقل البياانت الرمسية ،دون أي جهد يبذله الصحايف أو اإلعالمي للوقوف
على احلقيقة ،وإعادة النظر يف املعطيات ،والعمل ابلطبيعة الصحافية اليت حترتم احلقيقة،
والقناة ال تنقصها الرباعة يف التتبع واالستقصاء ،ولكن هللا أراد زايدة ثواب الشهداء ابلظلم
الذي ظلمتهم إايه هذه القناة وأخواهتا من وسائل اإلعالم ،والذي وصل إىل حد استخدام
دمائهم لرسم قصص غامضة تناقض احلقيقة لغاايت مشبوهة.
وسأعرض هنا جمموعة من التقارير اليت عرضتها القناة واليت نقلتها من املوقع الرمسي
للقناة ،وروابطها على اإلنرتنت مدرجة يف اهلوامش ،أعرضها مع إبداء املالحظات عليها:
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التقرير األول:
ديب -زينب خرفايت
التقط عبد اجلليل مجعة األربش صورة سيلفي إىل جانب ابن خالته العيسى دون أن يعلم
أهنا ستكون األخرية

لكليهما.

ومل تكد متر دقائق معدودة ليدفع األربش حياته مثناً حلماية املصلني ،عندما منع انتحارايً من

الدخول إىل مسجد اإلمام احلسني حبي العنود يف

الدمام.

وفجر االنتحاري نفسه أمام املسجد بعد أن طاردته الشرطة اليت انتشرت بكثافة أمام
املساجد منذ تفجري مسجد القديح األسبوع

املاضي.

األربش أحد املبتعثني السعوديني يف أمريكا ،درس يف جامعة ويشيتا ستايت يونيفرسييت بوالية
كانساس ،وكان قد عقد قرانه قبل يومني من اهلجوم على

املسجد.

والده مجعة األربش ،فخور ببطولة ابنه الذي أنقذ مئات املصلني من اهلجوم

اإلرهايب.

وقفز هاشتاغ #تفجري_العنود إىل صدارة اهلاشتاغات السعودية ،بعد تدشينه بساعة واحدة،
حيث جاءت التغريدات مستنكرة للحادث اإلرهايب ،وحمتفية يف الوقت ذاته بعمل األربش
البطويل.

1

مالحظات:
يعزف التقرير على وتر إنساين ،حيث عرض إىل بعض خصوصيات حياة الشهيد
الذي عقد قرانه قبل شهادته بيومني ،وأنه شاب ملا يزل الطموح أمامه ،وأن والده يقف وقفة
األبطال مفتخراً بولده وموقفه البطويل املشرف.

 1ملشاهدة التقرير:

وملشاهدته يف موقع القناة:
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هذه املعلومات تثري يف نفس املتلقي حساً عاطفياً يشعره أن صاحبة التقرير متعاطفة

مع الشهداء ،ولكن التقرير ميرر معلومة وهي أن اإلرهايب كان مطارداً من قبل الشرطة ،ولكن

الشهداء وقفوا يف وجهه ،وهذا خمالف حلقيقة ما حدث ،فالذي اشتبه ابجملرم هم الشهداء،
وقبل أن يشتبهوا به خاطبوه على أنه امرأة وطلبوا منه االنصراف ألن مصلى النساء مغلق،
ولكنه حاول اخرتاق حاجزهم ،وعند ذلك انقضوا عليه ،فما كان منه إال أن فجر نفسه.
ابإلضافة إىل ذلك فإن هذا التقرير يقول أبن رجال األمن طاردوه ،وهذه املعلومة
مل ترد حىت يف التصرحيات اليت نقلتها وكالة األنباء الرمسية ،وإمنا هو اختالق لشيء مل يكن،

ومترير هذه املعلومات اخلاطئة واالختالقات السافرة هبذه الطريقة هو احرتاف للكذب ليس
غريباً على هذه القناة ملن يتتبع احلقائق من ورائها.

التقرير الثاين:
الدمام -بدر الشهري وإبراهيم احلسني
بعد أسبوع من انفجار مسجد القديح ابلقطيف ،انفجار آخر يستهدف مسجد العنود
ابلدمام ،حيث أحبطت سلطات األمن السعودية حماولة لتفجري مسجد العنود يف الدمام
وهو مكتظ ابملصلني عرب سيارة مفخخة يقودها انتحاري.
نتائج التحقيقات األولية كما تضمنها البيان التكميلي لوزارة الداخلية أكدت أن االنفجار
تزامن مع توقف السيارة املشتبه هبا ،وكان انجتاً عن قيام شخص متنكر بزي نسائي بتفجري
نفسه حبزام انسف عند بوابة املسجد أثناء توجه رجال األمن للتثبت منه.

احلصيلة حبسب البيان  3قتلى بينهم االنتحاري ،إضافة إىل إصابة  3مت نقلهم إىل املستشفى.
اهلجوم هو الثاين الذي يستهدف مسجداً للشيعة يف السعودية يف أسبوع واحد ،فاجلمعة

املاضية فجر انتحاري نفسه يف مسجد علي بن أيب طالب ببلدة القديح يف القطيف ،ما

أدى إىل سقوط العشرات بني قتيل وجريح.
41

هجوم مسجد القديح تبناه تنظيم داعش ،وأاثر ردود فعل منددة داخلياً وإقليمياً ودولياً.
السلطات السعودية صعدت من محلتها ضد خالاي تنظيم داعش ،وأعلنت عن تفكيك
خلية سامهت يف تفجري مسجد القديح.
املعلومات اليت أعلنتها وزارة الداخلية السعودية أظهرت كيف يعمل تنظيم داعش على
استخدام وسائل التواصل االجتماعي لتجنيد األطفال واملراهقني لتنفيذ عملياته اإلرهابية.
العاهل السعودي تعهد يف برقية لويل العهد ووزير الداخلية األمري حممد بن انيف مبواصلة
احلرب على اإلرهاب مشرياً إىل أن كل من نفَّذ أو خطط أو دعم أو تعاطف مع التنظيمات
اإلرهابية سيتم عقابه.

1

مالحظات:
رمبا جيدر هنا أكثر من أي موضع آخر أن أستطرد قليالً يف بعض آداب املهنة

الصحافية ،فهناك من الصحافيني من يطلق عليه "صحايف مكتب" ويقصد به الصحايف
الكسول الذي يكتفي مبا يصل إليه من الرسائل وما ينشر على وسائل اإلعالم وما حيصل
عليه عرب اهلاتف ،من دون أن يكلف نفسه القيام بواجب الصحايف احملرتم الذي ينقل
األخبار بشكل مباشر.
"صحايف املكتب" هو منط منتشر يف إعالمنا العريب ،وهم األغلبية من الصحافيني
لألسف ،لذلك فإن البحث عن احلقيقة يف وسائل اإلعالم العربية أصبح من الصعاب،
وهذا التقرير مثال واضح على صحايف املكتب الكسول ،فقد اكتفى الصحافيان املعدان
للتقرير ابلبحث عن طريق اإلنرتنت ،وإرفاق بعض ما نشر يف الصحافة ،ومل يقوما حىت
مبراجعة التقرير ،ومل ينتبها إىل أن التقرير يذكر يف املقطع األول أن االنفجار انجم عن سيارة
مفخخة ،ويف املقطع الذي يليه يعلل االنفجار حبزام انسف ،يف خطأ انسف للتقرير،
 1ملشاهدة التقرير:

ولالطالع عليه يف موقع القناة:
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واملضحك املؤسف أن مدير األخبار يف القناة والذي يفرتض به أن يراجع أي تقرير قبل
العرض ،مل يفطن إىل هذه الفداحة يف التقرير.
يضاف إىل ذلك أن التقرير فيه من االرتباك ما ال خيفى على أحد ،فال أدري كيف
يقول يف الفقرة األوىل أن قوات األمن أحبطت استهداف املسجد ،وأن السيارة املفخخة قد
انفجرت أمام املسجد؟! وال أدري أين هو املكان الذي جيب أن تنفجر فيه السيارة لكي
تنجح العملية يف نظر هذا الصحايف احلاذق؟!

التقرير الثالث:
أنتجت قناة "العربية" فيديو يوضح كيف مت إحباط عملية تفجري كانت تستهدف املصلني
مبسجد العنود مبدينة الدمام شرق السعودية.
ويظهر الفيديو توقف سيارة مشبوهة أمام املسجد ،لينزل منها رجل متنكر بزي امرأة ،يف
وقت مل يتم فتح املصلى اخلاص ابلنساء ألسباب أمنية ،وهذا ما أاثر الشك أكثر لدى رجال
األمن املتواجدين يف املكان ،لذلك ترجلوا إليه من اخللف للتأكد من هويته ،ويف نفس
الوقت تقدم إليه شاابن من املتطوعني ابلتنظيم يف املسجد من اإلمام ،ليقوم اإلرهايب بتفجري
احلزام الناسف الذي كان يرتديه ،ونتج عن ذلك استشهاد ثالثة سعوديني من املتطوعني.
قوة االنفجار أدت إىل تطاير بعض أشالء االنتحاري إىل أكثر من مئة مرت ،لتسقط يف أحد
املنازل

اجملاورة1.

مالحظات:
يف بناء اخلرب جيب على الصحايف أن يكتب أهم عنصر يف اخلرب يف اجلملة األوىل
منه ،وهذا من األساسيات يف الصحافة ،لذلك يتبني أن القناة كانت سعيدة ألهنا أنتجت
هذا املقطع ،وأن أهم ما يف املوضوع هو أهنا أنتجت املقطع ،بينما املفرتض من قناة هي
 1لالطالع على التقرير:

ولالطالع عليه يف موقع القناة:
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األوىل عربياً من حيث القدرة على اإلنتاج ،أال يكون مثل هذا املقطع إال وسيلة توضيحية،
وليس صلب موضوع اخلرب.

وابلعود على املقطع فإنه أيضاً حماولة قوية لتثبيت رواية مل تتكلف القناة وال
صحافيوها عناء النزول إىل موقع احلدث للتأكد منها ،وإمنا مت العمل عليه بناء على املعلومات
اليت وصلت إليهم دون أي عناء ،وال خيفى أن املشهد اجملسد له أثر ابلغ يف ترسيخ الرواية
يف األذهان ،ألن الفطرة البشرية تصدق ما تراه ابلعني عادة ،وهذا ما يتكلم عنه املخرجون
والسينمائيون عندما يقولون :إن السينما التارخيية هي ختليد للحدث التارخيي يف الذاكرة.
وقد لفت نظري أن اإلخوة يف اللجنة اإلعالمية لشهداء القديح الكرام كانوا قد
أنتجوا مقطعاً جيسد عملية االعتداء على مسجد اإلمام علي عليه السالم ،وقد عملوا أيضا
على مقطع جيسد حماصرة الشهداء األبرار يف الدمام لإلرهايب اجلبان الذي مل جيد غري

االنتحار مفراً منهم ،وكان إنتاجهم أكثر إبداعاً من فيديو العربية ،ولكن القناة كانت أسبق
يف النشر ألسباب ال ختفى على أحد ،وكذلك كانت سعيدة هلذا العمل لغاية ليست خافية.

التقرير الرابع:
الدمام – إبراهيم احلسني
مل تستطع والدة عبد اجلليل األربش أن تفارق رائحة ابنها يف موقع االنفجار بعد تشتت
أشالئه عند مسجد اإلمام احلسني حبي العنود ،فاهنمرت دموعها حىت وقت متأخر من
مساء أمس جبوار سيارته اليت مل تتحرك من البوابة الشمالية ،ابألمس حتتفل بقرانه ،واليوم
حتزن بوداعه ،إال أن خامت اخلطوبة مل

حيرتق.

ويف موقف أشعل وسائل التواصل االجتماعي ،قامت الكاتبة كوثر األربش ،والدة الضحية
حممد النب عيسى ،بتعزية والدة االنتحاري الذي فجر نفسه الختياره خرية الشباب الذين
حاولوا الدفاع عن املصلني ،وهذا يؤكد مقولة ابنها اليت نقشها يف أعلى حسابه مبوقع
االنستاغرام قائال" :يوما ما سريى األعمى بصميت ،وسيسمع األصم
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بسرييت".

اخلطيب علي الناصر مل يتوقع أن تردد اسم القديح من أعلى املنرب أدى هليجان اإلرهايب حىت
فجر نفسه ابحلزام الناسف ،وراح ضحيته شباب أبرايء ما زالوا يف ريعان شباهبم ،وأكثر من
 21سيارة هتشمت من هذه

احلادثة.

أما الدكتور طاهر األربش الذي ابشر عالج أخيه عبد اجلليل وقع ساجدا أمام املتجمهرين
القلقني بشأن الضحية وقال "وهللا لقد رفع رؤوسنا" ،وكان موقف أهايل الضحااي متماسكا
يف جملس الناصر والسلمان الذي استقبل أفواجا كبرية من

املعزين.

وأوضح املتحدث الرمسي لوزارة الصحة ابلشرقية أن مستشفيات املنطقة خالية من إصاابت
هذه احلادثة بعد خروج اإلصابة الرابعة من جممع الدمام املركزي مساء

أمس.

يذكر أن أهايل حي العنود أقاموا صالة املغرب والعشاء يف نفس املسجد بعد احلادثة مع
تواجد أمين كثيف لالنتهاء من اإلجراءات الرمسية واحلفاظ على استتباب

األمن.

1

مالحظات:
أن يذهب الصحايف إىل موقع احلدث ،وينقل مشاهداته أو أقوال الشهود ،ومعاانة
املتضررين ،فإن ذلك هو املطلوب منه حبكم مهنته ،ولكن أن يؤلف الصحفي أحدااثً مل تقع

للتغطية على تكاسله وتقاعسه عن عمله فإن ذلك خمالف جلوهر املهنة وهو نقل األحداث

وليس أتليفها.
والتقرير السابق هو منوذج واضح للصحايف الذي يؤلف األحداث أتليفاً ،فمن اتبع

ورمبا حىت من مل يتابع ،البد وأنه مسع عن احلاجة فاطمة األربش ،وعن صربها وعنفواهنا
واستعدادها للتضحية مبن بقي هلا من ذرية صاحلة بنفس راضية ،وقلب مؤمن ،وابلرغم من
معرفيت التامة أن هذه املرأة الصاحلة ليست كما صورها التقرير أبهنا تذرف دموعها "حىت
وقت متأخر" ،فتواصلت مع ابنها األخ العزيز الدكتور علي مجعة األربش ألستوضح منه
 1لالطالع على التقرير:

عليه يف موقع القناة:
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حقيقة األمر ،فأخربين أن هذا مل حيدث أبداً ،وأوضح أن األمن قد منع الدخول للموقع
ولكنهم مسحوا هلم بشكل استثنائي ألهنم أهل الشهيد ،وطلبوا منهم املغادرة بسرعة ،ومل
يتجاوز الوقت  15دقيقة ،وكذلك يؤكد أخوها حممد موسى األربش أهنا ذهبت إىل موقع
التفجري ظهراً ،وسجدت هلل شكراً على نعمة استشهاد أوالدها ،وذلك يف مقطع فيديو
نشرته اللجنة اإلعالمية.

التقرير اخلامس:
ديب – حممد اليوسي
اإلرهاب يف السعودية ليس وليد حادثيت القديح

والعنود.

البداية املنتظمة كانت منذ مايو ألفني وثالثة ..عندما دشن تنظيم القاعدة نشاطه العلين،
وأعلنت الداخلية السعودية عملية واسعة ملالحقة

املطلوبني.

مايو 2113
ثالث سيارات تستهدف ثالثة جممعات سكنية لسعوديني ومقيمني يف الرايض ،واحلصيلة
عشرون قتيالً وحنو  211مصاب
نوفمرب 2113
سيارة مفخخة تستهدف جممع احمليا السكين يف الرايض واحلصيلة سبعة عشر قتيالً وأكثر

من مئة

مصاب.

أبريل 2114
انتحاراين يستهدفان مبىن إدارة املرور يف الرايض بسيارة
مايو 2114
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مفخخة.

هجوم على جمموعة شركات يف ينبع غريب السعودية ،خيلف  1قتلى .يف الشهر نفسه
إرهابيون يهامجون شركات وجممعاً سكنياً يف اخلرب ،واحلصيلة أكثر من 21

قتيالً.

ديسمرب 2114
فشل اقتحام القنصلية األمريكية يف جدة ،ومقتل املهامجني واعتقال

آخرين.

فرباير 2116
إحباط تفجري معمل بقيق النفطي
عام 2112
جناة ويل العهد السعودي من االغتيال بعملية انتحارية
يوليو 2114
إرهابيو القاعدة يهامجون منفذ الوديعة مع اليمن
أبريل 2115
إحباط خمطط لتنظيم داعش بتفجري  7سيارات
مايو 2115
انتحاري يفجر نفسه يف مسجد القديح ،وخيلف  22قتيالً .يف الشهر نفسه إحباط تفجري
مسجد العنود بعملية

انتحارية.

1

املالحظات:
أنوه هنا أن التقارير السابقة قد صدرت يف اليومني األولني للحادثة ،ولكن هذا
التقرير صدر من القناة بعد تسعة أايم من احلادثة ،أي بعد أن صححت وزارة الداخلية
 1لالطالع على التقرير:

ولالطالع عليه يف موقع القناة:
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روايتها وأكدت على دور الشهداء البطويل ،ومع ذلك فإن هذه القناة بقيت مستمرة يف
هتميش دور الشهداء األبرار عرب العديد من التقارير ،هذا واحد منها ،حيث تورد خرب تفجري
العنود دون أي إشارة تذكر لدور الشهداء ،بل تكتفي ابلقول إنه إحباط للعملية ،ومن دون
اإلشارة إىل دور الشهداء األبرار فإن املستمع لن يفهم إال أن الذي أحبط العملية هم رجال
األمن.
هذه بعض النماذج للتقارير اليت بثتها هذه القناة ،واليت حاولت بكل استماتة أن
هتمش دور الشهداء األبرار وتضحيتهم أبجسادهم وأرواحهم يف سبيل محاية املصلني.

الصحافة احمللية:
كان للصحافة احمللية أيضاً دور كبري يف حماولة هتميش دور الشهداء األبرار ،جتلى

هذا الدور من خالل التقارير اليت صادرت تضحيات الشهداء لصاحل قصص خمتلقة ،وهو
واضح يف التقارير اليت سأعرض مثالني هلا ،ألهنا كلها تكاد تكون نسخة مكررة وسردها
كلها مضيعة للوقت:

صحيفة الوطن:
العنوان :اليقظة حتمي الدمام من سيناريو القديح
العنوان الثانوي :إفشال حماولة هجوم انتحاري لتفجري جامع العنود الرتكي لـ الوطن :عززان
إجراءاتنا حول مواقع حمتمل استهدافها.
اخلرب :منعت السلطات األمنية يف السعودية أمس تنظيم داعش من تكرار سيناريو تفجري
القديح اإلرهايب ،وذلك عقب أن تصدت النتحاري تنكر بزي نسائي وحاول زرع نفسه
بني مصلي جامع العنود ابلدمام ،قبل أن يلجأ إىل االنتحار خارج أسوار اجلامع يف وقت
كان يهم رجال األمن ابلقبض عليه ،يف حادثة أسفرت عن استشهاد ثالثة مواطنني وإصابة
أربعة آخرين.
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وأبلغ "الوطن" املتحدث األمين يف وزارة الداخلية اللواء منصور الرتكي أبن سلطات األمن
عززت من اإلجراءات الوقائية يف حميط عدد من املواقع احملتمل استهدافها من قبل تنظيم
داعش ،وهو ما أسهم ،بعد توفيق هللا ،يف إفشال دخول االنتحاري ،مشيدا يف الوقت نفسه
ابلدور الذي يلعبه املواطنون جنبا إىل جنب مع رجال األمن ،يف التصدي ألية حماوالت من
هذا النوع.
وتتملك وزارة الداخلية قناعة بصلة تنظيم داعش وتورطه يف احملاولة الفاشلة .وقال الرتكي
"كل ما وقع من عمليات إرهابية خالل األشهر املاضية أييت يف سياق التهديدات اليت كان
يطلقها داعش ضد أمن السعودية وسعيه إىل إاثرة الفتنة بني املواطنني".
من جديد ،أطل تنظيم داعش برأسه البغيض ،ولكن هذه املرة عرب حماولة إرهابية أفشلت
األجهزة األمنية السعودية تنفيذها ابلشكل املخطط هلا ،وذلك عقب أن اضطر انتحاري
إىل أن يفجر نفسه خارج أسوار جامع العنود مبدينة الدمام ،بعد أن كان قد خطط لدخول
اجلامع وتفجري نفسه بني املصلني ،حيث حالت اليقظة األمنية دون حتقيقه مبتغاه وتكرار
سيناريو ما حدث يف جامع اإلمام علي بن أيب طالب ابلقديح اجلمعة ما قبل

املاضي.

ويسود االعتقاد لدى وزارة الداخلية السعودية أبن احملاولة اإلرهابية اليت أحبطتها ابألمس،
أتيت امتدادا الستمرار تنظيم داعش اإلرهايب يف سعيه إلاثرة الفتنة بني املواطنني السعوديني
واستهداف رجال

األمن.

وأوضح املتحدث األمين لوزارة الداخلية اللواء منصور الرتكي ،يف تصريح صحفي أمس أن
نتائج التحقيقات األولية ،أكدت أن االنفجار تزامن مع توقف السيارة املشتبه هبا ،وكان
انجتا عن قيام شخص متنكر بزي نسائي بتفجري نفسه حبزام انسف عند بوابة اجلامع أثناء
توجه رجال األمن للتثبت منه ،حيث نتج عن ذلك مقتله وثالثة أشخاص آخرين وإصابة
أربعة إبصاابت غري مهددة للحياة ،ونقلهم إىل املستشفى وقال الرتكي يف اتصال هاتفي
أجرته معه "الوطن" أمس ،إن كل ما وقع من عمليات إرهابية خالل األشهر املاضية وعملية
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أمس الفاشلة ،أييت يف سياق التهديدات اليت كان يطلقها داعش ضد أمن السعودية ويتسق
مع ما وقفت عليه األجهزة األمنية من خالل التحقيقات اليت أجريت مع املقبوض عليهم
وثبت من خالهلا تورط داعش يف كل ما جيري .وعزا الرتكي متكن األجهزة األمنية من إحباط
تلك احملاولة الفاشلة ،إىل اإلجراءات الوقائية اليت اختذهتا وزارة الداخلية حول األماكن احملتمل
استهدافها ،اليت قال إهنا ال تقاس ابإلجراءات الظاهرة للعيان ،بقدر ما ختضع لعدد من
اإلجراءات

املتعددة.

وأضاف ابلقول "اجلهات األمنية اختذت العديد من اإلجراءات األمنية الوقائية حول املواقع
احملتمل استهدافها أبي عمل إرهايب ،وهو ما ساهم بتوفيق هللا ابحليلولة دون حدوث تفجري
األمس".

وحول ما أثري من أن مواطنني قاموا ابلتصدي لالنتحاري قبل دخوله اجلامع ،علق املتحدث
األمين على ذلك بقوله "حنن نتحدث عن جرمية إرهابية ..والتحقيقات األمنية اجلارية
ستمكننا من الوقوف على التفاصيل الدقيقة لكل جمرايت احلدث ..املهم اآلن هو أن العمل
اإلرهايب مت إحباطه واحليلولة دون متكن االنتحاري من تنفيذ جرميته بني املصلني وهم يؤدون
الصالة".

لكن اللواء الرتكي شدد يف املقابل على الدور الذي يلعبه املواطنون يف اململكة جنبا إىل
جانب مع رجال األمن ،حلماية االستقرار يف الوطن ،وإحباط كل املؤامرات اليت حييكها
أعداء الوطن .وعن السيارة املشتبه هبا ،وما إذا كان قد مت العثور فيها على أية خيوط تظهر
عالقتها ابالنتحاري ،قال املتحدث األمين بوزارة الداخلية "حنن أوضحنا يف البيان اإلحلاقي
أبنه اتضح أن االنفجار انتج عن قيام شخص متنكرا بزي نسائي بتفجري نفسه حبزام انسف،
ومل يثبت عالقة السيارة به" .واستبعد اللواء الرتكي أن يكون من بني الضحااي الذين مت
اإلعالن عنهم ابألمس ،أي شخص على صلة ابالنتحاري .وقال "حنن ننتظر النتائج ،ولكن
األقرب أن مجيعهم شهداء من املواطن".
 1لالطالع على التقرير:

1

ولالطالع عليه يف موقع الصحيفة:
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املالحظات:
مل يذكر اخلرب أي جهد للشهداء يف إحباط العملية ،ومل يصورهم سوى أهنم ضحااي
للعملية ،كما أنه نقل اخلرب بصورة النجاح للجهات األمنية ،بينما هو يف حقيقته جناح
للشهداء دون غريهم ،بل إن التقرير يوضح نـفس الصحيفة يف أخذ املوقف املسبق من
الشهداء ورفضها لفكرة إحباطهم للعملية ،فتعبريهم عن ذلك بعبارة " وحول ما أثري من أن
مواطنني قاموا ابلتصدي لالنتحاري" فكلمة ما أثري تنسب الرواية للمجهول ،وكلمة إاثرة يف
هذا السياق توحي مبعىن سليب ،ابإلضافة إىل كل ذلك فإن التقرير يظهر أيضاً أن الصحيفة
تنقل عن وسائل اإلعالم ومصادرها يف مكتبها ،ومل تقم ابلتغطية امليدانية للحدث.

جريدة اليوم:
العنوان :شهود عيان :جرمية "العنود" بشعة ونثق بقدرة الدولة على ضرب من حياول املساس
أبمننا
اخلرب :أكد شهود عيان لـ "اليوم" أن االنفجار الذي وقع يف ساحة جامع العنود يف الدمام،
أمس ،عند صالة اجلمعة ،وأوقع  3قتلى بينهم منفذ العملية ،حول الساحة إىل ركام وأحلق
أضرارا بـ  14مركبة ولطخ جدران املباين اجملاورة وأاثر الرعب لدى املصلني.
وأوضح ابراهيم ابلعيس أن جامع العنود يعد من أقدم جوامع املنطقة الشرقية ويستوعب حنو
 5آالف مصل ،منوها إىل تواجد اجلهات األمنية اليت طوقت موقع احلادث؛ لرفع الوقوعات
حيث تواجدت قوة املهمات والواجبات واألدلة اجلنائية ودورايت الشرطة واملرور والدورايت
األمنية والبحث اجلنائي وقوات األسلحة واملتفجرات واجملاهدين واألمن الوقائي.
وقال إن لطف هللا أنقذ أراوحا بريئة داخل اجلامع ،مشيدا جبهود األمن ،ومطالبا بتكثيف
الدورات واحملاضرات التوعوية لشباب الوطن .وأن من يقوم هبذه األعمال هم أعداء الوطن.

31

وأكد عبد احلليم حسن كيدار عمدة اتروت أن ما حدث عمل جبان يزيدان يقينا بوحدتنا
ومتسكنا بقيادتنا الرشيدة ووحدة وطننا لن يعبث هبا عابث ،وأضاف أن ما حدث زادان
قوة ،وحنن ابناء الوطن يد واحدة واصفا اجلرمية ابملصاب اجللل.
وقال كيدار إن العمل اخلسيس يف استغالل اجلوامع واملساجد واملرافق العامة والذي ال يفرق
بني شيخ كبري وطفل صغري يدلل على دانءة اجملرمني ،مؤكدا أن ما حدث يثبت للجميع أن
مجيع املواطنني موحدون ويلتفون حول قيادهتم الرشيدة بقيادة خادم احلرمني الشريفني وويل
عهده وويل ويل عهده -حفظهم هللا.-
وأكد عبد هللا احلمود وهو جار مالصق للمسجد أن ما حدث عمل جبان هدفه خلق
الفتنة ،مؤكدا أن املستهدفني من هذه األعمال اجلبانة ابناء الوطن كافة ،وأن اجملرمني لن
ينجحوا يف شق وحدة الصف ألبناء الوطن ،فهم يد واحدة يلتفون حول قيادهتم احلكيمة،
وحنن نقف صفا واحدا ضد من يريد الفتنة.
وقال علي عبد هللا احلمود :اجلرمية متس مجيع أبناء الوطن دون متييز ،فاجملرمون هدفهم واضح،
ولن ينجحوا بتحقيق أهدافهم الدنيئة.
ووصف حسني النمر أحد االهايل املتواجدين مبوقع احلادث ما حدث جبامع العنود ابجلرمية
البشعة ،نفذهتا ثلة حاقدة.
ونشد على يد الدولة لتضرب بيد من حديد على هذه الثلة احلاقدة واملريضة ،واليت اظهرت
بغضها ،مؤكدا أن االهايل ومجيع أبناء الوطن يقفون صفا منيعا مع الدولة -حفظها هللا-
ضد أي عمل إرهايب حياول املساس أبمنها.

 1لالطالع على التقرير:

1

وملطالعته يف موقع الصحيفة:
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املالحظات:
الذي تفوقت فيه هذه الصحيفة هي بذهلا للعناء وتركها للمكتب والنزول إىل
الشارع لتغطية اخلرب ،ومقابلة بعض األهايل وجريان املسجد ،والوقوف على اآلاثر التدمريية
اليت خلفها العدوان ،وكل ذلك حسن.
ولكن هذا جيعل احلجة عليها أشد ،فهي مل تسأل عن الشهداء ،ومل تذكرهم ،بل
إهنا جتاوزهتم بطريقة مشينة ،فال خالف أن ما حدث هو لطف من هللا كما ذكر التقرير،
ولكن تضحية الشهداء األبرار كانت مظهر لطف هللا يف هذه احلادثة ،وهبم لطف هللا
ابملصلني ،وهم من اختارهم هللا هلذا الدور دون غريهم ،أما جتاوزهم هبذه الطريقة فهو
إجحاف.
وهناك مالحظة ال جيب أن تفوت ،وهي يف شكلها فنية صرفة ،ولكنها يف مضموهنا
تستبطن غاايت حمددة ،وهي أن اجلريدة قد اختارت من أقوال الشهود كل ما حيلو هلا،
ولكنها مل أتخذ منهم الشهادة وهي صلب املطلوب منهم ،فمن حق كل منهم إبداء رأيه
عندما تسأله الصحافة عنه ،ولكن اخلطأ هو خطأ الصحايف الذي يتعامى عن أن املطلوب
من الشاهد هي احلقيقة اليت شاهدها وعاينها ،ولذلك هو شاهد عيان ،ولكن هذه املعاينة
هي ما ال تريد الصحيفة نقله ،ألنه سيظهر دور الشهداء األبرار يف افتداء املصلني أبنفسهم،
ويبني أهنم وحدهم من رصده وأوقفه وقضى عليه ومحى املسجد من العدوان.

اإلشادات ابلرواية الرمسية:
ابإلضافة إىل هذه احلملة اليت تطوع اإلعالم هبا ،مهمشاً دور الشهداء ومعتماً
عليه أو منتقصاً منه ،فإن كثرياً من املسؤولني واإلعالميني واجلهات الرمسية واخلارجية قد
أصدروا إداانهتم للحادثة من دون أي إشارة للشهداء ،بل نسبوا اجلهود للجهات األمنية،
ما ساهم يف مظلومية الشهداء وزاد من استفزاز جمتمعهم وأهاليهم ،واجلهات اليت أشادت
ابلرواية الرمسية ونسبت جهود الشهداء وتضحياهتم إىل رجال األمن هي:
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األمني العام جلامعة الدول العربية نبيل العريب.
األمانة العامة جمللس وزراء الداخلية العرب.

1

2

4



منظمة التعاون اإلسالمي.



أمانة جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة التعاون اإلسالمي.



مفيت عام اململكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ.

3

5

1



وزير النقل عبد هللا بن عبد الرمحن املقبل.



السفري السعودي يف السودان فيصل بن حامد معال.



الناطق الرمسي ابسم حتالف عاصفة احلزم العميد أمحد عسريي.



الرئيس العام هليئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر الشيخ عبد الرمحن بن عبد هللا
السند.



7
8

9

املدير العام لفرع الرائسة العامة هليئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر مبنطقة
الرايض تركي الشليل.

11
11



رئيس الربملان العريب أمحد بن حممد اجلروان



رئيس احملكمة العامة مبنطقة جنران الشيخ ماجد

 1ملشاهدة اإلشادة:

الرجيعي12.

وملطالعتها يف موقع جامعة الدول العربية:

ويالحظ أن إدانة

العريب تضمنت إدانة إحلاق األذى بـ"عشرات" اجلرحى ،يف حني مل يكن عدد الشهداء واجلرحى يتجاوز العشرة ،وهذا دليل تتبع نبيل العريب الدقيق
ألوضاع العامل العريب ووقوفه على حقيقة جمرايت األمور.
 2ملشاهدة اإلشادة:

وملطالعتها يف موقع (واس):

 4ملشاهدة اإلشادة:

وملطالعتها يف موقع صحيفة الرايض:

 3ملشاهدة اإلشادة:

وملطالعتها يف موقع (واس):

 5ملشاهدة اإلشادة ابلفيديو:
 1ملشاهدة اإلشادة:
 7ملشاهدة اإلشادة:

وملطالعتها يف موقع (واس):
وملطالعتها يف موقع (واس):

 8ملشاهدة اإلشادة ابلفيديو:
 9ملشاهدة اإلشادة:
 11ملشاهدة اإلشادة:
 11ملشاهدة اإلشادة:
 12ملشاهدة اإلشادة:

وملطالعتها يف موقع (واس):
وملطالعتها يف موقع (واس):
وملطالعتها يف موقع صحيفة الرايض:
وملطالعتها يف موقع (واس):
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رئيس قسم اإلعالم يف جامعة امللك سعود األمري انيف بن ثنيان بن حممد.

1

2



مدير جامعة الباحة املكلف عبد هللا بن حممد الزهراين.



مدير عام فرع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ابملنطقة الشرقية
الشيخ عبد هللا بن حممد اللحيدان.



4

مدير عام فرع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد مبنطقة الباحة
الشيخ فهيد بن حممد الربقي.

3
5



انئب الرئيس العام لشؤون املسجد احلرام الشيخ حممد بن انصر اخلزمي.



وكيل وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد لشؤون املساجد والدعوة
واإلرشاد توفيق بن عبد العزيز السديري.



1

النائب يف جملس األمة الكوييت حممد احلويلة.

7

ولك أن تتصور –عزيزي القارئ – أن كل تصريح من هذه التصرحيات يتم تكراره
يف العديد من تلك الصحف اليت ال تعمل إال نقل البياانت الرمسية والتصرحيات املنشورة،
وستتلقفه القنوات اليت تعمل على هتميش دور الشهداء ،وكل هذا التكرار للخرب بعدة
صياغات ومن جهات خمتلفة وعرب وسائل عديدة ،كفيل أبن يرسخ يف ذهن املتلقي أن هذه
حقيقة دامغة ال ريب فيها ،فإذا وصله خرب أبن الشهداء كانوا هم من قاوم اإلرهايب وأفشل
هجومه ،فإنه ال يكاد يصدق.

 1ملشاهدة اإلشادة:

وملطالعتها يف موقع (واس):

 2ملشاهدة اإلشادة:

وملطالعتها يف موقع (واس):

 4ملشاهدة اإلشادة:

وملطالعتها يف موقع (واس):

 3ملشاهدة اإلشادة:

وملطالعتها يف موقع (واس):

 5ملشاهدة اإلشادة:

وملطالعتها يف موقع (واس):

 1ملشاهدة اإلشادة:

وملطالعتها يف موقع (واس):

 7ملشاهدة اإلشادة:

وملطالعتها يف موقع (واس):
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املراوغة يف األوصاف:
ابإلضافة إىل هذا الظلم يف إنكار إجناز الشهداء فإن الظلم وقع عليهم وعلى
جمتمعهم وطائفتهم من قبل "املشايخ والدعاة" ،ألن الدولة فرضت على خطباء اجلمعة
احلديث عن احلادثتني واستنكار ما حدث ،فإن الكثري من "املشايخ والدعاة" املعروفون،
أظهروا براعة يف االلتفاف على التعزية ،فكان استنكارهم لزعزعة األمن ،وأن األمن ال جيوز
املساس به ،من دون التطرق لتجرمي القتل على الشيعة ،وبعضهم عرب عن استهداف "دور
العبادة" لتحفظهم على أن للشيعة مساجد ،فجماهريهم ال تسمع منهم أن الشيعة يعبدون
هللا أو يصلون ،وإمنا يسمعون الرتهات والصور املغلوطة عن احلسينيات وهي أوصاف غري
الئقة ابألدب وال الكرامة.
وكذلك استخدموا ألفاظاً مثل :الضحااي ،املوتى ،املتوفني ،وذلك لتحفظهم على

إطالق وصف الشهداء على شهدائنا األبرار ،وذلك انبع من تكفريهم للشيعة ،وال ميكن
أن يكون الكافر شهيداً ،ولقد أصدر قرابة  91منهم بياانً وقحاً تكفريايً ،كان جوهره

التأكيد على كفر الشيعة ،وأن املسؤول عن تطبيق احلدود عليهم هو ويل األمر وليس أي

أحد ،ولقد مت تناول هذا البيان يف بعض املقاالت والبياانت كما سيأيت يف حينه.

اهتام إيران وحزب هللا:
وابلرغم من أن تنظيم داعش اإلرهايب أعلن بشكل واضح وصريح تبنيه للعمليتني
يف القديح والعنود ،ورغم أن منفذيها سعوديو اجلنسية ومن مدينة القصيم املعروفة ،إال أن
الصحافة يف مقاالهتا وتقاريرها أيضاً سارعت إىل اهتام إيران وحزب هللا ابلوقوف وراء هذه

التفجريات ،وكذلك فعل أرابب التطرف من الدعاة واملشايخ ،رغم أن وزارة الداخلية كانت
صرحية يف حتديد من يقف خلف املوضوع ،وإعالهنا لقوائم مطلوبني كلهم سعوديون وأرابب
سوابق وبعضهم سبق اعتقاله بتهم اإلرهاب ،وبعضهم خضع لربانمج املناصحة وأفرج عنه.
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هذه التهم ال تقتصر على النكاية السياسية ضد إيران وحزب هللا ،وإمنا تشتمل على
عدة أخطار منها:
 .1توهني صورة الدولة بدعوى أهنا خمرتقة يف عقر البيئة السلفية النافذة يف الدولة.
 .2التعامي عن املشكلة الداخلية اليت أدت إىل هذه اجلرائم ،واليت تكاد ختلو من أي
عامل خارجي غري والء داعش ،ألن الداخل لديه من الفكر الداعشي املتشدد ما
يغنيه عن أي شيء من اخلارج.
 .4اإلحياء أبن املشكلة هي مشكلة بني الشيعة وأنفسهم وال عالقة للبالد هبا ،ويؤيد
ذلك حماولة البعض إشاعة أن القاتل شيعي قطيفي وأنه هرب املتفجرات من
البحرين.
 .3التصريح بعدم احلاجة إىل اختاذ أي إجراء الحتواء الشيعة يف الوطن ،وال أخذ
مطالباهتم بعني االعتبار.
 .5زايدة يف التحريض الطائفي ،وتعميق الكراهية لدى اجلمهور السين ضد الشيعة
الشركاء يف الوطن.
وكنموذج على هذه االهتامات ميكن مطالعة التقرير التايل يف صحيفة الوطن:
العنوان :تفجري القديح يرسم مالمح حتالف الدواعش مع حزب هللا ..وإيران
العنوان الثانوي :الداخلية تكشف هوية االنتحاري ..وأمساء مستهديف دورية اخلزن
االسرتاتيجي ..وتؤكد ارتباطهم ابلتنظيم اإلرهايب
اخلرب :رمست النتائج اليت خلصت إليها وزارة الداخلية يف إطار تعقبها للتفجري االنتحاري
الذي ضرب مسجد علي بن أيب طالب يف القديح ،مالمح عالقة مفرتضة بني تنظيم داعش
الذي ثبتت مسؤوليته عن العملية ،وبني حزب هللا وإيران ،والذين يشتبه بتورطهما يف احملاولة
الفاشلة إلدخال كميات كبرية من مادة الـ RDXاملتفجرة إىل األراضي السعودية عرب مملكة
البحرين.
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وخالل  23ساعة فقط ،متكنت وزارة الداخلية السعودية من كشف هوية انتحاري القديح،
ويدعى صاحل عبد الرمحن القشعمي" ،والده موقوف منذ فرتة" ،وهو خالف االسم الذي
روج له تنظيم داعش يف إعالنه تبين

العملية.

وكشف املتحدث األمين بوزارة الداخلية اللواء منصور الرتكي أن األجهزة املختصة ثبت لديها
أن املادة املستخدمة يف تصنيع احلزام الناسف هي مادة الـ ، RDXوهي املادة ذاهتا اليت
أحبطت القوات األمنية ومصلحة اجلمارك هتريب كميات منها عرب جسر امللك فهد الرابط
بني السعودية

والبحرين.

اللواء منصور الرتكي مل يستبعد أن تكون هناك عالقة بني حماولة إدخال تلك املادة من
البحرين وبني تفجري القديح ،إذ أوضح أن التحقيقات اليت جرت مع املوقوفني آنذاك كشفت
عن متكن بعض العناصر من إدخال كميات مهربة إىل داخل األراضي السعودية ،وزرعها يف
بعض املواقع ،الستالمها من بعض املوجودين يف

الداخل.

وكانت األجهزة األمنية البحرينية دمهت كثريا من املواقع يف أعقاب حماولة هتريب مادة الـ RDX

شديدة االنفجار ،وضبطت يف أوكار اإلرهابيني شرائح اتصاالت إيرانية وأعالما تتبع ميليشيا
حزب هللا ،وهو ما يعزز من وجود عالقة حمتملة بني األطراف الثالثة يف عملية استهداف
أراضي

اململكة.

وحيال إمكانية أن تكون تلك العالقة قائمة علق اللواء الرتكي لـ"الوطن" على ذلك بقوله
"االحتمال قائم ..ولكننا ننتظر نتائج التحقيقات اجلارية يف

القضيتني".

منفذ عملية القديح هو من اخللية اإلرهابية ذاهتا اليت أعلنت السلطات السعودية يف رجب
املاضي القبض على  21من عناصرها ،وكانت ختطط لتنفيذ عمل إرهايب هبدف إاثرة الفتنة
الطائفية بني مكوانت اجملتمع السعودي ،وهي اخللية املسؤولة كذلك عن إطالق النار على
دورية اتبعة ألمن املنشآت مكلفة حبراسة مباين اخلزن االسرتاتيجي يف الرايض قبل حنو
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أسبوعني ،واليت نفذت عمليتها يف اليوم نفسه الذي أحبطت فيه القوات األمنية هتريب مادة
الـ  RDXمن مملكة

البحرين.

وأعلنت وزارة الداخلية أمس عن إلقائها القبض على األشخاص اخلم ــسة املتورطني يف
استهداف دورية أمن املنشآت الذي نتج عنه استشهاد قائدها اجلندي ماجد عائض
الغامدي .

وقال بيان الداخلية إن املوقوفني اخلمسة أقروا جبرميتهم والتمثيل جبثة قائد الدورية عرب إشعال
النار فيها ،وهم" :عبدامللك فهد عبدالرمحن البعادي ،حممد خالد سعود العصيمي ،عبدهللا
سعد عبدهللا الشنيرب ،حممد عبدالرمحن طويرش الطويرش ،حممد عبدهللا حممد

اخلميس".

وأكد بيان وزارة الداخلية أنه ضبط حبوزة املوقوفني اخلمسة رشاشني من نوع كالشينكوف
ضبطا داخل مزرعة مبحافظة القصب ،وأثبتت املضاهاة والفحوص الفنية هلما مبعامل األدلة
اجلنائية أهنما السالحان املستخدمان يف اجلرمية ،كما مت ضبط ثالث رشاشات مع  13خمزان
هلا ،إضافة إىل مخس بنادق ،وتسعة مسدسات ،و 12خمزان هلا ،وأسلحة

بيضاء.

ومن بني املضبوطات اليت عثر عليها حبوزة مرتكيب جرمية استهداف دورية اخلزن االسرتاتيجي
 241كيلو جراما من ماديت نرتات األملنيوم ونرتات البواتسيوم اليت تدخل يف صناعة اخلالئط
املتفجرة.

كما أعلنت وزارة الداخلية كذلك عن  21امسا ميثلون بقية أفراد اخللية اليت مت تفكيكها
أواخر رجب املاضي ،من بينهم ثالثة صغار يف السن ال يتجاوز عمر أكربهم  11عاما،
ومتثلت أدوارهم بـ"تبين فكر تنظيم داعش اإلرهايب والدعاية له وجتنيد األتباع خاصةً صغار
السن ،ومجع األموال لتمويل عملياهتم ،ورصد حتركات رجال أمن وعدد من املواقع احليوية،

والتسرت على املطلوبني أمنياً وتوفري املأوى هلم ومن ضمنهم منفذ العملية االنتحارية ببلدة
القديح الذي ظهر أن املوقوف عصام سليمان حممد الداود كان يؤويه".
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وأكدت وزارة الداخلية السعودية أن تلك األعمال اإلرهابية اليت تستهدف املصلني ودور
العبادة واملواطنني الشرفاء نفذت أبدوات تدار أبيد خارجية هدفها شق وحدة اجملتمع وجره
إىل فتنة طائفية ،مبينة أن استنكار اجملتمع السعودي بكل فئاته هلذه اجلرمية النكراء ووقوفه
صفا واحدا ضد هذا العمل اجلبان يقول هلؤالء :خبتم وخاب

مسعاكم.

1

مناذج على اهتام إيران:
وهنا جند تقريراً لقناة اجلزيرة تستعرض فيه بعض أرابب التطرف من اإلعالميني ومشايخ

الفتنة الذين اهتموا إيران ابلضلوع يف العملية منذ الساعات األوىل للتفجري ،وهذه حماولة
حرف واضحة للرأي العام عن املشاكل الداخلية ،ابإلضافة إىل غري ذلك مما سبق ذكره:
عنوان التقرير :مغردون عن تفجري القطيف :فتشوا عن إيران
بعد ساعات من تفجري مسجد للشيعة يف منطقة القطيف السعودية ،تصدر وسم
#تفجري_إرهايب_يف_القطيف موقع تويرت ،واهتم عدد كبري من املغردين إيران ابلوقوف وراء
التفجري إلحداث فتنة مذهبية ابلسعودية ردا على عاصفة احلزم ضد احلوثيني

ابليمن.

صب مغردون ونشطاء التواصل االجتماعي جام غضبهم على إيران ،بعد تفجري مسجد
يراتده سعوديون شيعة مبحافظة القطيف شرقي السعودية خلف عشرات القتلى واجلرحى.
ورغم احلديث عن أن سعوداي فجر حزاما انسفا داخل مسجد اإلمام علي بن أيب طالب يف
بلدة "القديح" أثناء صالة اجلمعة ،اهتم نسبة كبرية من املغردين طهران بتدبري هذا اهلجوم
االنتحاري خللق فتنة مذهبية يف السعودية.
وأمجع النشطاء على وصف التفجري ابإلرهايب وأطلقوا ومسا (هاشتاع)
#تفجري_إرهايب_يف_القطيف" ،تصدر تويرت عامليا بنحو  451ألف تغريدة.
وملطالعته يف موقع الصحيفة:
 1لالطالع على التقرير:
مالحظ هنا طريقة الصحيفة يف حماولة ربط بعض األحداث ببعضها البعض بطريقة سطحية ال تستند إىل دليل ،فضالً عن أن هذا النوع من االهتام -
كما أسلفت – كيدي وال غرض منه إال متييع القضية ،ووزارة الداخلية السعودية أعلنت بشكل واضح مسؤولية تنظيم داعش عن احلادثة.
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ويرى األكادميي السعودي أمحد بن راشد بن سعيد يف تغريدة أن "صمود بالدان يف وجه
املشروع الصفوي ليس بال مثن .كانت جرمية تفجري القديح متوقعة بعد عاصفة احلزم ،ودعم
أهلنا يف سوراي .لكنها حشرجة املوت!".
يف السياق يؤكد الداعية واملفكر اإلسالمي حمسن العواجي أن "تفجري دور العبادة جرمية
بشعة ال يعرفها املسلمون ،ابتدعتها الصهيوصفوية :أمل يهددان هبا اإليراين أمحد بوردستان يف
2115/3/14؟".
أما املغرد السعودي سعيد الشهراين فيذكر يف تغريدة أن "هذا ما فعلته إيران يف العراق ولبنان
قامت بتفجري املساجد واحلسينيات لتزرع الفتنه بني الشعوب ،لكن خيسون إبذن هللا".
وال يستبعد الداعية السعودي حممد الشنار أن تكون طهران خلف التفجري ،وغرد "إيران
خلف ذلك سواء من قريب أو من بعيد ،عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله ،فاللهم من
أراد بالد احلرمني بسوء فأشغله يف نفسه".
وحيذر احلقوقي اجلزائري أنور مالك قائال "قامت خمابرات إيران بعمليات إرهابية ضد شيعة
العراق حلشدهم طائفيا ضد السنة ،وهو ما تكرره يف السعودية وغريها!" .واتبع يف تغريدة
اثنية "فتشوا عن خمابرات إيران يف أي عملية تستهدف الشيعة ابلوطن العريب ،فهي تريد
فوضى شاملة إلنقاذ مشروعها يف سوراي واليمن!".
ويذهب الناشط املصري عمرو عبد اهلادي إىل أن "تفجري مسجد للشيعة يف السعودية..
املستفيد الوحيد منه هو إيران ،تذكروا تفجريات الشيعة يف احلرم" .ويوافق الكاتب مجال
سلطان مواطنه ويغرد "من ارتكبوا اجلرمية أرادوا عقاب السعودية وليس الشيعة ،واإلشارات
اإليرانية ابلعقاب كانت مادة يومية طوال الشهر املاضي".
وحتدث مغردون آخرون عن أن التفجري يهدف لضرب "الوحدة الوطنية وخلق فتنة طائفية
بني السنة والشيعة".
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ويعترب الداعية سلمان العودة أن التفجري "جرمية نكراء واستهداف لألمن والوطن والوحدة
وحماولة خللط األوراق".
وحيذر اخلبري األمين واالسرتاتيجي السعودي إبراهيم آل مرعي من أن "الغرض من هذه
التفجريات ضرب الوحدة الوطنية السعودية ،وفتح جبهة داخلية .خابوا وخاب مسعاهم".
ويؤكد األكادميي الكوييت عبد هللا الشاجيي أن التفجري يهدف "إلاثرة الفتنة املذهبية يف
السعودية .الوحدة الوطنية كفيلة إبحباط خمطط الفتنة املرفوض واملدان".
ويشري املغرد السعودي خليفة امللحم إىل أن "االرهايب ال مهه سين أو شيعي ،مهه زعزعة هذا
الوطن اآلمن ،لكنها إبذن هللا مزايدة خاسرة على شعب واع ملا جيري من حوله".
ومدان،
ويثري الكاتب السعودي كساب العتييب عدة تساؤالت بتغريدته "العمل إجرامي ُ

وتوقيته مشبوه ،ومكانه يُثري التساؤالت .أمن الوطن خط أمحر".

ويشدد اإلعالمي السعودي صاحل الصقعيب على "كلنا القطيف ،من استشهد هم أبناء هذا
الوطن ،اجملرم الذي فجر نفسه يهدف لتمزيق هذا الوطن ،على كل وطين الوقوف ضد هذه
اجلرمية".
وكانت الفتة تغريدات اإلعالمي السعودي املقرب من دوائر القرار مجال خاشقجي "عمل
إرهايب طائفي ابمتياز ،حان وقت جترمي الطائفية ووضع تعريف صريح جلرميتها خيشاه الكبري
والصغري ،ما مل نفعل فإهنا فتنة كربى" ،وأضاف "إن بررت جلرمية تفجري القديح ألهنم شيعة
فاعلم أن داعش مثلما كفر الشيعة ملذهبهم سيكفرك ويستبيح دمك مبسجدك ويعتربك
صحوات ألنك مل تدخل يف طاعته".
ويكرر اإلعالمي السعودي سلطان اجلمريي كالم خاشقجي بصيغة اثنية ويغرد "من يفجر
يف القطيف اليوم ألهنم "شيعة" ..يفجر غدا يف الرايض ألهنم مرتدون".
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ويغرد الداعية السعودي عائض القرين "اللهم من أراد اململكة بسوء فأشغله يف نفسه ورد
كيده يف حنره ،اللهم احفظ علينا أمننا وسالمتنا".

1

ماذا قال الشهود؟
هذا السؤال هو املهم اآلن ،فعليه يتضح الواقع الذي يبتىن عليه املوقف ،ومن
خالله يتبني اخلطأ الذي قام به اإلعالم احمللي.
نبدأ مع الدكتور علي مجعة األربش – وهو أخو الشهيدين حممد وعبد اجلليل –
حيث صرح لربانمج "الوطن اليوم" على قناة "اآلن" بتصريح مطول ومفصل 2يؤكد فيه أن
الشهيدين عبد اجلليل األربش وحممد العيسى كاان يفتشان الداخلني من البوابة اجلنوبية
للمسجد وأنه – أي علي -كان خلفهما يقف عند البوابة ،وقد شاهد امرأة مغطاة ابلعباءة
وال يظهر منها أي شيء ،ويؤكد علي أن عبد اجلليل انتبه إىل أن مشيتها ليست مشية امرأة
عادية ،فنادى عبد اجلليل رجال األمن الذين كانوا يف سياراهتم ،ولكنهم مل ينتبهوا ألهنم
أغلقوا نوافذ السيارة من حرارة اجلو ،فذهب أحد املتطوعني مسرعاً إىل سيارة الشرطة
ملناداهتم ،فأسرع اإلرهايب حماوالً اجتياز احلاجز األول الذي يقف فيه الشهيد عبد اجلليل
وذلك لكي يصل إىل املصلى ،فما كان من الشهيد عبد اجلليل إال أن واجهه ،وأمسكه
وصرخ يف وجهه صرخة مدوية "اطلع" أي اخرج ،مث سحبه الشهيد وضربه وأبعده عن
املسجد إىل ما بني السيارات ،ومل تتجاوز املدة بني صرخة الشهيد عبد اجلليل وبني االنفجار
 12اثنية ،مؤكداً أيضاً أن الشهيد حممد األربش كان يقف معه متطوعاً ،يدخل إىل املسجد
وخيرج منه ملعاينة الوضع ،وأن حممداً اختفى يف هذه األثناء ،ليتبني أنه كان مع الشهداء.

الشاهد اآلخر هو السيد حممد ايسني اهلاشم – وهو من أقرابء الشهيد السيد
هادي اهلاشم – يف شهادته اليت بثتها اللجنة اإلعالمية للتشييع على قناهتا يف يوتيوب ،يؤكد

 1ملشاهدة التقرير:

وملطالعته يف موقع اجلزيرة:

 2ملشاهدة املقابلة كاملة:
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السيد أهنم أثناء التفتيش شاهدوا امرأة كانت واقفة على بعد أمتار عنهم ،فأخربوها أنه ممنوعٌ
دخول النساء اليوم ،فأخذت تقدم رجالً وتؤخر أخرى وكأهنا متوترة ،بعدها اجته إليها عبد

اجلليل األربش وأمسكها ،فتوجه السيد حممد اهلاشم إىل دورية األمن وهو يصرخ :إرهاب ..
إرهاب ولكن التفجري حدث يف أقل من دقيقة ،وقد تواصلت معه ألأتكد هل كان اإلرهايب
املتنكر بزي امرأة مطارداً من قبل أحد ،فأجابين السيد ابلنفي.
هذا ما قاله الشهود ،وواضح من خالله أن اإلرهايب مل يكن مطارداً ،بل وصل إىل

املكان من دون شعور رجال األمن املتواجدين به ،ومل يشتبه به أحد سوى الشهداء األبرار،
ومل ميسكه ويقضي على خطته وحيبطها إال هم ،وهذا موثق بكالم الشهود ،وكذلك بكامريات
املراقبة يف املسجد ،واليت أظهرت اإلرهايب واقفاً أمام الشهداء يف التفتيش دون أي أثر
للمطاردة ،وأظهرهتم وهم ينقضون عليه كالشواهني دون أي تدخل من غريهم ،1وكل ما

طبلت وعزفت به الصحافة من قصص أخرى فهو غري صحيح.

امتعاض أهايل الشهداء:
عندما طلعت الصحافة هبذه التصرحيات فهي رمبا عكست ما تريده من تصورات،
ولكنها مل حتسب ومل تر ِّاع أن هلذه الدماء اليت سفكت ،واألوصال اليت قُ ِّطعت ،واألشالء

اليت تناثرت ،واألرواح اليت افتدت ،والنفوس اليت جاهدت ،أن هلا أهل وأقارب متمتعون

ابلوعي ،ويتابعون جمرايت األمور ،بل ويصنعوهنا أبنفسهم وبفلذات أكبادهم ،وإال ملاذا
يفرحون ويستبشرون وأوالدهم أشالء متناثرة إال ألهنم يدركون إدراكاً واسعاً أن وراء هذه

التضحية أهدافاً سامية تستحق ذلك ،وأن هذا الشرف يهون دونه الدم واملال.

لذلك فإهنم انزعجوا عندما استفاقوا على الصحافة وهي تضع دماء أوالدهم على اهلامش،
وحتذفها من املشهد ،فرفعوا أصواهتم حبق الشهداء ،وتبيان حقيقة تضحياهتم ،وأنقل بعض
مواقفهم فيما يلي:
 1ملشاهدة الفيديو من كامريات مراقبة املسجد:
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والد الشهيد حممد العيسى :وملاذا ختفون شهداءان؟!
ظهر احلاج حسن العيسى والد الشهيد حممد العيسى يف مقطع فيديو نشرته اللجنة
اإلعالمية على قناهتا يف موقع يوتيوب وهو ميسك بنسخة من جريدة اليوم ويقول" :فوجئت
جبريدة – وهي موجودة خبرب" :الداخلية حتبط خمطط اإلرهاب" وملاذا ختفون شهداءان؟"
ويؤكد حبرقة أن الذين أحبطوا العملية هم الشهداء األبرار.

أهل الشهيد اهلاشم :أنصفوا الشهداء بكلمة حق.
يقول الدكتور السيد جاسم العلي خال أيتام الشهيد السيد هادي اهلاشم أبن
اإلعالم ينشر معلومات وبياانت خاطئة ،حيث يتأسف السيد أن اإلعالم يدعي أن رجال
األمن هم من صد اإلرهايب ،و"هذا الكالم غري صحيح" ،مؤكداً على وجود دورية واحدة
فقط ،وأن رجل األمن الذي كان يف السيارة "مل ينزل ومل حيرك ساكناً حىت بعد مناشدة من

الشباب الذين كانوا حيرسون املسجد بعدما تعرفوا على اإلرهايب وضموه وأمسكوه ،مل يتحرك
أحد" ،راجياً من رجال اإلعالم أن ينصفوا شهداءان بكلمة حق ،وأن تذكر أمساؤهم.

فاطمة األربش :رجال األمن أغلقوا على أنفسهم سياراهتم
فاطمة اليت أدهشت مالئكة هللا بصربها وسرورها مبا قدمت يف سبيل حفظ الدين
وبيت هللا املعظم ،تقف وقفة يعجز عنها الرجال ،مواجهةً عواصف اإلعالم الكاذب بصدق
كلمتها ،مقدمة منوذج الرتبية احلسينية أمام مناهج الرتبية اليت طفحت حقداً وتكفرياً ،تزأر

هذه اللبوة اليت خرجت من عرين سباع أهل البيت رافعة مطالب الطائفة املظلومة ،دون أن

ترفع هلا أو لعياهلا مطلباً ،ولو وقفت مع هذه املؤمنة يف كتاب كامل ملا وفيتها حقها ،لذلك
سأعود إىل صلب املوضوع.

متتعض فاطمة ،وتؤكد أن رجال األمن أغلقوا على أنفسهم سياراهتم ،وهي راضية
مسرورة ألن أوالدها هم من تصدى لإلرهايب اجملرم ،ويف مقطع فيديو منشور من قبل اللجنة
اإلعالمية ،تدين مناهج التعليم ووسائل اإلعالم اليت حترض ضد الشيعة ،وتستنكر سوء
53

معاملة أوالدان يف املدارس والتمييز الذي يتعرضون له ،وتتأسى على أن الشيعة يف الدمام
ليس هلم مقربة يدفنون فيها أمواهتم ،وتستعرض معاانهتم بسبب منعهم من شعائرهم،
واضطرارهم لالنتقال من مدينتهم إىل غريها إلقامة مأمت سيد الشهداء عليه السالم ،حمملة
الدولة املسؤولية عن ذلك كله ،ومطالبة إايها إبيقاف التحريض ضد الشيعة.

تصحيح الرواية الرمسية:
بعد هذه املواقف من أهايل الشهداء ،واليت ترافق معها إشعال لوسائل التواصل
االجتماعي على اإلنرتنت ،ورفع الصوت عالياً حبق الشهداء ابالعرتاف هلم ابإلجناز،
أصدرت وزارة الداخلية البيان التايل أنقله عن وكالة األنباء السعودية:
جدة  11شعبان  1341هـ املوافق  14يونيو  2115م واس
صرح املتحدث األمين لوزارة الداخلية أبنه إحلاقاً ملا سبق إعالنه  ،يوم اجلمعة املوافق / 11

1341 / 8هـ  ،بشأن إحباط حماولة تنفيذ جرمية إرهابية تستهدف املصلني داخل مسجد
احلسني (رضي هللا عنه) حبي العنود مبدينة الدمام أثناء أدائهم صالة اجلمعة  ،من قبل
شخص كان متنكراً بزي نسائي أاثر وضعه املريب انتباه رجال األمن  ،واستشعار مواطنني

من املصلني لذلك  ،مما حال دون دخول اجلاين للمسجد  ،وإقدامه على تفجري نفسه
حبزام انسف يف مواقف السيارات املقابلة ملدخل املسجد  ،ونتج عن ذلك مقتله ،
واستشهاد ( )3أربعة مواطنني (تغمدهم هللا بواسع رمحته)
عليه  ..فقد أسفرت التحقيقات القائمة يف هذا العمل اإلرهايب الدينء عن النتائج

التالية :

-

أوالً :اتضح من إجراءات التثبت من هوية منفذ اجلرمية اإلرهابية اآلمثة مبسجد احلسني
(رضي هللا عنه) يف حي العنود مبدينة الدمام ،أبنه يدعى  /خالد عايد حممد الوهيب

الشمري (سعودي اجلنسية) من مواليد 1311/1/29هـ ،كما أثبت املعمل اجلنائي من
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خالل فحص عينات من بقااي جثة اإلرهايب وموقع احلادث أن املادة املستخدمة يف
التفجري هي من نوع (آر دي إكس)
اثنياً :اتضح من إجراءات الثبت من هوايت ضحااي احلادث اإلرهايب ،أبهنم كل
عبد اجلليل مجعة طاهر
حممد مجعة طاهر

األربش.

األربش.

هادي سلمان عيسى
حممد حسن علي

من: -

اهلاشم.

العيسى.

الذين ضربوا بعملهم الشجاع وتضحيتهم أبرواحهم ودمائهم الطاهرة أصدق مثال على أن
املواطن هو رجل األمن األول ،وتقديراً من الدولة أعزها هللا لتضحيتهم اجلليلة فقد صدر

توجيه خادم احلرمني الشريفني حيفظه هللا مبعاملتهم معاملة شهداء الواجب ومنحهم نوط

الشجاعة ،رمحهم هللا وتقبلهم يف

الشهداء.

هذا وال تزال مالبسات هذه اجلرمية النكراء اليت مل تراع حرمة الدماء وال حرمة املكان حمل
املتابعة

األمنية.

غصة البد منها:
املؤمل أن اإلعالم الرمسي مل يعرتف حبق الشهداء إال بعد أسبوع من وفاهتم ،بل إن
ذلك جاء على مضض ،ولكن اإلعالم األمريكي تبىن بطولة الشهيد عبد اجلليل األربش
منذ اللحظات األوىل ،وقد منحوه من التكرمي الشيء الكثري ،وعدته جامعته مفخرة هلا،
وأرسلت الدولة وفداً دبلوماسياً إىل منزله يف الدمام للقيام بواجب التعزية ،وهذه املفارقة

جديرة كل اجلدارة ابلوقوف أمامها ملياً
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التداعيات االجتماعية
موقف أهايل الشهداء:
استبشر أهايل الشهداء بنبأ استشهادهم كما يستبشر األب الذي يبشر بوليد
جديد ،بل أكثر من ذلك ،فكلهم سجد هلل شكراً على هذه النعمة ،ومل يقبلوا التعازي،
وإمنا علقوا على أعناقهم أكاليل الورود ،وراحوا يستقبلون التهاين ،فرحني مستبشرين.

ومل يقتصر ذلك على اآلابء ،فحىت أمهات الشهداء ،وإخواهنم ،وأوالدهم،
وأزواجهم ،وأصدقاؤهم ،كلهم أبدوا جلداً وعزماً من حديد ،ومل يظهر عليهم اخلوف أو

الرهبة ،وكان هلذا املوقف األثر الكبري يف رفع معنوايت اجملتمع ،بل إن موقفهم كان درساً
تربوايً متعدد اجلنبات ،تناولته العديد من املنابر واألقالم واملواقع من جوانبه املتعددة ،ألنه
عكس بيئة املنابر واحلسينيات اليت أنتجت شهداء الفداء واإلقدام.

وكان أبرز تلك الدروس هو أن الشهداء هم صفوة هللا اليت يصطفيها هلذا املقام
الرفيع ،وليست الصدفة هي اليت توقع الشهيد ،وهذه الشهادة حتتاج إىل حتضري رابين وإميان
حقيقي ،وتربية صاحلة ،وتعلق ابهلل ورسوله وأهل بيته تعلقاً حقيقياً ،ولقد أخذت العناصر
النفسية واملعنوية للشهداء وأسرهم مساحة يف فضاء اإلعالم وأصبحت حديث اجملالس،

وسيتبني الكثري منها يف قسم املقاالت من هذا الكتاب.

التظاهرات يف الدمام:
فور خروج املصلني من املسجد ،ومشاهدة أشالء الشهداء وهي متناثرة يف املكان،
والدماء تصبغ األرض ،والدخان يغطي السماء ،سار املصلون يف تظاهرات ترفع شعارات
العزة واإلابء اليت رفعها أبو األحرار يف كربالء ،فكانت صرخاهتم هتز الدمام "هيهات منا
الذلة" ،كما حتلَّق الشباب وراحوا يلطمون صدورهم على وقع القصائد احلسينية والفدائية
اليت ألقيت يف املكان.
57

اإلقبال على املسجد:
مل ِّ
يثن العدوان أحداً من املؤمنني عن الصالة ،فتدفق أهايل الدمام ومن حضر من

املدن اجملاورة كاخلرب والظهران والقطيف وسيهات إىل املسجد ألداء صاليت املغرب والعشاء،
فكان احلضور مهيباً فاق عددهم الثالثة آالف ،وبعد الصالة رفع املؤمنون شعار "هيهات
منا الذلة" يف املسجد ،يف رسالة واضحة ملن يعتقد أن اخلوف يعرف إىل قلوهبم سبيالً.

1

تشريح الواقع يف اإلطار اإلقليمي:
وذلك ابعتبار أن هذه احلوادث ال تنفصل عما حيدث يف اإلقليم من االعتداءات
اليت خنرت دول اجلوار خنراً ،فالعراق ال تكاد تفيق إال على القتل والذبح ،والتنظيمات

اإلرهابية تسرح ومترح يف اليمن ،وحتكم مساحات من سوراي ،وتضرب أطناهبا يف العراق،
وتتطلع إىل ساحات أخرى ،لذلك فقد قدم مساحة السيد حسن النمر تشرحياً هلذه

األحداث ووضعها يف سياقها العام ابلنظر إىل الداخل واخلارج ،مشرياً بشكل واضح إىل
مصلحة إسرائيل ومن يقف خلفها ،واضعاً اليد على األسباب الداخلية من التكفري

والتبديع ومصادرة الرأي وغري ذلك من العوامل ،وكانت خطبته بعد العدوان على مسجد

اإلمام احلسني بلحظات ،وهذا نص خطبته أنقله من موقعه:
"بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيد األنبياء واملرسلني حممد وعلى آله الطيبني
الطاهرين ،رب اشرح يل صدريِّ ،
ويسر يل أمري ،واحلُل عقدة من لساين يفقهوا قويل.
عباد هللا! أوصيكم  -ونفسي  -بتقوى هللا.

 1دار يف الوسط االجتماعي جدل حول هذا املوقف وذلك إثر توبيخ السيد علي السلمان للمؤمنني بعد رفعهم لشعار "هيهات منا الذلة" ،حيث كان
فقد كان عنيف اللهجة ،يف حني إن رفع هذا الشعار يف هذا املورد هو موقف صمود
توبيخه كما يف هذا الرابط
واعتزاز واقتداء أبيب األحرار عليه السالم الذي قاهلا يف أحلك الظروف وأقساها ،وقد أشيع عرب وسائل عديدة أن السيد اعتذر عن موقفه ،ولكن ذلك
غري موثق وال صحيح ،فالصحيح أن مساحته أعاد وجهة نظره بلهجة أخف حدة.
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انفجار يف الدمام عند مسجد
مسلسل اإلجرام يتكرر .حصل اآلن  -أيضاً -
وال يزال
ٌ
ُ
العنود .وكأن هذه األمة وهذا اجملتمع يُراد أن ُجير إىل فتنة ،ونسأل هللا سبحانه وتعاىل لشهداء
الدالوة ،ولشهداء القديح ،وملصايب تينك احلادثتني ،وملن أصيب أيضا يف هذه احلادثة،

وبطبيعة احلال البد أن هناك إصاابت.
عنوان حديثي سيكون حتت عنوان (حىت ال تنقدح الفتنة).
كبري .ولذلك ،علينا  -مجيعاً  -أن نتحمل املسؤولية من
وهذا اجملتمع.
ُ
كثري ،واألمل ٌ
احلديث ٌ

جهة ،وعلى اآلخرين  -مبختلف مسمياهتم  -أن يشاركوان املسؤولية.

ما حييط هبذا البلد وهذا اجملتمع؛ بل ما حييط ابألمة مجعاء ،ال يسمح ألحد ابلتقصري ،وال
التهاون ،وال بصرف األنظار عن اجملرمني احلقيقيني؛ الذين ال يتمثَّلون يف أفراد ،وإمنا هناك
سهل معها ألصحاب املنظمات
ثقافة  -لألسف الشديد  -تشيع يف بعض األوساط ي ُ
الشريرة أن تلتقط منهم ،وممن آمن هبذا الفكر العدواين ،واإلجرامي ،واإلرهايب ،واإلقصائي،
واإللغائي ،لآلخرين.
ولذلك ،ال جند من ال يتبىن هذا الفكر ابتلي هبذه اآلفة.
العقل والنقل والوجدان ال يسمح مبثل هذه األشكال من العدوان ،بل مبا هو أقل من ذلك؛
مل معها لألسف الشديد .ولو خاختذت اإلجراءات املناسبة
فحادثة الدالوة اليت مل ُحيسن التعا ُ
لكان ذلك كفيالً  -إىل حد ما  -لتقليص دائرة اخلطر ،ال نقول إلزالة اخلطر؛ ألن هذا
اخلطر لن يزول إال ابجتثاث هذا الفكر ،وليس ابجتثاث املنظمات اليت كانت يف يوم من
األايم ،القاعدة ،ويف يوم الحق صارت داعش ،ويف يوم من األايم قد أتخذ مسميات أُخرى.
املشكلة ليست يف هذه املنظمات ،املشكلة يف الفكر الذي يستقي منه هؤالء اجملرمون منابع
هذه العدوانية ،وهذه اآلفة.
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هللا سبحانه يقول يف الكتاب الكرمي  -بعد أن ساق قصة ابين آدم ،بعد ما حصل من
قابيل؛ وهو عنوان الشر ،هابيل؛ وهو عنوان اخلري -
العدوان من أخ جتاه أخيه؛ حيث قتل ُ
ساق هللا سبحانه حكماً هبذا الصيغة " ِّم ْن أ ْج ِّل ذلِّك كتـْبـنا على ب ِّين إِّ ْسرائِّيل أنَّهُ م ْن قـتل
ض فكأَّمنا قـتل النَّاس ِّ
نـ ْف ًسا بِّغ ِّْري نـ ْفس أو فساد ِّيف ْاأل ْر ِّ
مج ًيعا وم ْن أ ْحياها فكأَّمنا أ ْحيا النَّاس
ِّ
مج ًيعا" "املائدة."42 /
مر ال يقبله
فمثل هذه األفعال؛ سواءً كانت يف مراتبها الصغرية أو يف مراتبها الكبرية ،هذا أ ٌ

انزل من عنده هللا عز وجل .ولو ارتضاه أح ٌد  -كبرياً كان
دين ٌ
ٌّ
حر ،وال يقبله شر ٌ
يف ،وال ٌ

أو صغرياً  -فال ميت إىل اإلسالم بصلة.

أمر ،لكن أن يصل بك االختالف إىل حد
أن ختتلف مع أحد يف فكرة من األفكار هذا ٌ

اإلقصاء واإللغاء؛ والذي يبدأ ابلكالم ويسبق ذلك ابلبعد النفسي ،مث ُميارس معه اإلجرام

والعدوانية ،كالذي حصل يف الدالوة ،والذي حصل أسبوع املاضي يف شهداء القديح الذين

بعد مل جتف دماؤهم .ومن العجيب أن يتكرر هذا الفعل بعد مثانية أايم فقط!
ُ
أين هي اجلهات األمنية؟
أين هم املسؤولون عن أمن الناس؟
وكيف يُعاب على الناس أن يبحثوا عن وسائل مشروعة يف درء األخطار عن أنفسهم إذا

تسيبت األمور مبثل هذه الكيفية؟!

األمن هذا من مهات الدولة احلصرية .ليس من حق أحد أن يزاحم الدولة يف مسألة األمن.
تتحمله بشكل كامل ،وإذا حصلت
إذا كان هذا حقاًّ حصرايًّ؛ فيجب على الدولة أن َّ
خروقات أمنية ،فإن املسؤولني هم األمنيون؛ ألن الناس ليس من تكليفهم؛ إال إذا أردان
للفوضى أن تعم وتشيع.
جمال هلذا السبب أو ذاك ،فإن األمور ستكون خطرية وكبرية.
إذا فُسح للناس ٌ
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طلب منا أن هندئ النساء .أخوايت وإخواين طريقنا حنن الذي ورثناه من أهل البيت هو
طريق الشجاعة ،وطريق الصالبة ،والثبات .ليس من حقنا إخواين وأخوايت أن نفسح اجملال
ألحد أن يثري فينا الرعب ،بل جيب أن نقلب عليه الطاولة .الشهداء أحياء عند هللا يرزقون.
وما حصل يف الدالوة ،وما حصل يف القديح ،وما حصل اليوم عند مسجد اإلمام احلسني
ثباات وإصر ًارا وصالبةً على أننا ماضون يف ما مضى عليه
حبي العنود ابلدمام ،لن يزيدان إال ً
رسول هللا (ص) وأهل بيته عليهم اإلسالم دون أن حيصل ،لذلك ،فإن املطلوب من النساء

هو اهلدوء.
نعم هذا هو منطقكم والذين كان وال يزال ،ولن يزال .وإذا تصور أح ٌد أن ابلفتك بنا سيورث

فينا خوفاً أو رعباً ،فإننا نقول له "هيهات منا الذلة".

وأما إرهابكم  -أيها اإلرهابيون  -فجوابنا بكلمة واحدة " كال كال لإلرهاب ".
اخلطر الذي حصل اليوم مت التعامي عنه عندما انتشر يف العراق ،وفتك أبهلنا وإخواننا؛
ِّ
سينيات ،فتكوا
فجروا املساجد واحل
حتت عناوين ومربرات وذرائع ما أنزل هللا هبا من سلطانَّ .
ابلكبار والصغار؛ ظناًّ منهم أن ذلك سيثري حالة من الضعف فما وجدوا إال واألمر عاد
ابلسلب عليهم ،فازداد ذوو الشهداء ،وحمبو الشهداء ،ومريدو الشهداء ،صالبةً وصموداً
وإصراراً؛ فأصبح أولئك اإلرهابيون يستغيثون منهم؛ ألهنم فقط قالوا "لبيك اي حسني".
الدروس والعرب اليت جيب علينا  -مجيعاً  -أن نتعلمها ،ونستلهمها ،مما حصل يف الدالوة،

ومما حصل يف القديح ،ومما حصل  -اليوم  -يف الدمام ،ومما ميكن أن حيصل؛ ألن من فعل
هذه األفاعيل لن يقف عند حد!
تنبؤ ،وإمنا هو قراءة ملنطق األمور .هناك خمطط قذر تديره
ليس هذا علماً ابلغيب ،وال هو ٌ

قوى كربى؛ قوى كربى تتمثل يف االستكبار العاملي ،يف إسرائيل ،يف أمريكا ،الذين ال يريدون

هلذه األمة أن جتتمع على خري ،فيبحثون عن خصومات يف داخل هذه األمة؛ ليصرفوا النظر
عنهم ،وليزيدوا اخلصومات فيما بني هذه األمة .هذا اخلطر خطر حمدق ابلعباد وابلبالد.
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أما العباد فإن فيه إزهاقاً للنفوس اليت حرم هللا إزهاقها ،وإن فيه هتكاً للمعنوايت اليت ال جيوز

"هتكها" ،عدوان على املقدسات من مساجد وحسينيات.

وأما البالد فإن من ِّ
أشد ما فيه من اخلطورة  -أيها اإلخوة واألخوات  -هو أن يثريوا؛ وهذا
جيب أن يلتفت له املسؤولون ،هو أن يثريوا يف نفوس الناس أن الدولة غري قادرة على حفظ
ظ أمن الناس،
أمن الناس! وهنا على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها احلقيقية .إذا تطلب حف ُ
ونفوس الناس ،أن تزرعوا عساكر وشرطة أمام كل مسجد وحسينية ،فإن هذا من واجبكم
أن تفعلوه ،وإن مل تتمكنوا وتفعلوا ِّ
أخربوا الناس ،واستعينوا ابلناس ،وستجدون أن يف هذا
اجملتمع ،ويف هذه األمة ،رجاالً أويل أبس شديد؛ ميلكون من العزمية ،والفهم ،والقدرة،
والتعاون ،ما يسد هذه الثغرة ،وهذا اخللل ،وإن كنت أقول أن هذا من مهمات الدولة،
ثقيل ،وأعان هللا اجلميع .أن ينكشف
ليس من مهمات أحد .ولذلك ،فإن العبء عليهم ٌ

خطري! يعين ما الذي سيقوله الناس ،من حمرم حادث ،يف
أمر ٌ
الوضع األمين للدولة هذا ٌ
شهر شعبان حادث ،األسبوع املاضي حادث ،وهذا اليوم حادث!
أمل يتوقع أحد أن يتكرر هذا احلادث يف مثل هذه املناطق؟! ولعلل هناك تسريبات ،أان ليس
عندي إحاطة .لكن الفعل هذا سيفتح اجملال للكثري من التأويالت ،الكثري من األحاديث،
بعضها اآلخر ،هناك أزمة ،والبد لنا أن نبحث فيها عن
بعضها ،وقد خيطئ ُ
اليت قد يصيب ُ

حل.

كثري؛ ال أريد أن أخوض يف أمر متشعب وواسع .لكن أشري إىل أمر يهمنا،
قلت:
ُ
احلديث ٌ
ويعنينا كشرحية من شرائح هذا البلد ،ومكون من مكوانت هذا البلد.

وقع علينا الضرر للمرة الثالثة ،للمرة الثالثة ،بعد الذي حصل يف العنود اليوم ،هذه هي املرة
الثالثة .ولذلك ،من حقنا على الدولة أن نتكلم ،ومن حق الدولة علينا أن تسمع وتنصت.
لألسف الشديد هناك عوامل سامهت يف مثل هذه األفعال اإلجرامية ،أذكر أربعاً منها:
العامل األول :التحريض
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دعوان من هذين
يض موجوداً ،الدعاء على الشيعة! ُ
الذي كان  -وال يزال  -ال يزال التحر ُ
اليومني .والدعاء على الشيعة يف منابر اجلمعة ،يف جمالس الوعظ اليت تنتشر تسجيالهتا

املسموعة واملرئية .وحينما يُرىب بعض الشباب األغرار على أن الشيعة خونة! على أن الشيعة
أعداء! ما الذي نتوقع أن حيمله هذا الشاب؟!

منظمات إجراميةٌ وإرهابيةٌ لتوجهه ألن
إن مل جيد ما يعرب به عن نفسه  -كفرد  -ستلتقطه
ٌ
ِّ
يفرغ شحنة العداء ،حىت لو كان يف بيت من بيوت هللا ،حىت لو كانت يف مسجد من
املساجد ،حىت لو كانت يف حسينية ،حىت لو كانت يف أوساط مجاعات من اآلمنني.
الذين يربونه على أن من خيالفهم يف الدين حالل الدم.
لكنهم  -لألسف الشديد  -يسمع الدعاء على من يشاركونه يف الدين ،ومن يشاركونه يف
املواطنية يف هذا البلد .فالتحريض الذي حيمل كل هذه العناوين من مهمات الدولة أن
ترفعه.
وأما التخفيف منه ،واملراوغة عنه ،والتنكر له ،فلن يزيد األمر إال أزمةً .وسيُفسح اجملال ملثل
هذه األفعال اإلرهابية أن تتكرر ،وأان ال أتكلم  -هنا  -عنها عن منابر فقط.

املسألة أوسع بكثري لألسف الشديد.
هناك صحف يف البلد إذا أرادت أن تتحدث يف شأن سياسي ،تريد أن تعرب عن مرئيات
الدولة يف خماصمتها لدولة من الدول ،ال جتد إال الثغرة املذهبية اليت يضربون عليها!
فما ابلنا ؟!
حنن مواطنون يف هذا البلد .حنن نفتخر أبننا أتباع أهل البيت ،وأننا ننتمي ملذهب التشيع،
شئتم أو أبيتم .ليس من حقك أن ختاصم أحداً سياسياًّ ،مث أكون  -أان الشيعي  -ضحيةً
هلذا التحليل األعوج واألهوج ،والذي ال ينم عن إحساس ابملسؤولية ،وال ينم عن إدراك لِّما
ميكن أن يرتتب عليه من الضرر واخلطر.
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وقد َّ
حذران من سنني ،وها هي الطامة وقعت! ونعوذ ابهلل من أن تتكرر.
أثر إذا وجد أذانً صاغيةً،
قلنا ذلك فيما مضى ،ونقوله اآلن .لكن إمنا يكون هلذا احلديث ٌ
إذا وجد أذانً واعيةً! أما إذا وجدان الصمم ،ووجدان من ال يسمع الكالم ،وكأننا نريد أن
خناصمه يف أمر من األمور ،املتوقع أن تتكرر هذه احلادثة.

وها هي حادثة! بعد كل هذا االستنفار الوطين ،واالستنفار الرمسي ،والتعاطف الظاهري.
رحبنا به يف جمالس
خوننا قبل أايمَّ ،
وقد تعاطف معنا  -مشكوراً  -من شتمنا قبل أايم من َّ

العزاء ،وقلنا له حياك هللا ،أهالً وسهالً! مع أنه مل ِّ
ميض على كالمه  -أن الشيعة خونة،
وأعداء  -مل ِّ
شهر! لكن مع ذلك قلنا عفا هللا عما سلف ،نسأل هللا أن
ميض على كالمه ٌ
يكون هلؤالء الشهداء بركة ،أن تعيدك إىل جادة الصواب.

هل تلتفت اآلن إىل أن هذا ضرر لنا ولك؟!
ألنه ال ميكن أن يلحق بنا الضرر وحدان! من فعل بنا هذا سيفعله بك!
أولئك املنظمات ،أولئك الفجرة ،أولئك القتلة ،ليسوا أعداءان وحدان! هلم أجندهتم ،هلم
ترتيباهتم ،هلم أغراضهم املعلنة! ال حيتاج أن يقوم هبا أح ٌد ،هم يفعلون الفعل ،ويصدرون
املعوجني يف التفكريِّ ،
البيان التوضيحي ألسباب فعلتهم ،ومع ذلك جتد بعض ِّ
املعوجني من
َّ
الناحية النفسية ،يريد أن يصرف النظر إىل اليمني وإىل اليسار.
هذا عامل.
العامل الثاين :التفكري والتبديع
وهنا أشري إىل أمر .حنن حينما نسجل مالحظتنا ،وإدانتاان ،للتكفري والتبديع ،ال نريد أن
نقول للسنة  -وهم إخواننا يف الدين ،وإخواننا يف هذا اجملتمع ِّ -
غريوا من معتقداتكم!

وليس من حقكم  -أيضاً  -أن تطالبوان أن ِّ
نغري من معتقداتنا!
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التكفري  -كرأي  -افعل ما تشاء ،ما حيلو لك .اعتقد يف معتقدات الشيعة ما حيلو لك،
وليعتقد الشيعةُ يف مرئياتك ويعتقدون.
حنن نتكلم عن التفكري اإلقصائي ،التكفري العدواين ،أال جتد أحداً ختتلف معه ،وتعاديه،
وتقصيه ،إال هذا الشيعي الشريك لك يف الوطن؟!
أليس يف بيتك سائق هندوسي ،وسائق نصراين؟!
ملاذا ال تشتمه يف الليل والنهار؟!
أمر ليس جديراً أبن حتقق من خالله مصلحتك،
أمر ٌ
معيب ،ألن ذلك ٌ
ألنك جتد أن ذلك ٌ
فما ابل هذا الشيعي الذي ال جيد من "بعض" هؤالء  -لألسف الشديد  -إال اإلقصاء

ون َِّّ
واإللغاء والشتم؟! مع أن هللا عز وجل يؤدبنا ويقول "وال تسبخوا الَّ ِّذين ي ْدعون ِّمن د ِّ
اَّلل
ُ ْ ُ
ُ

اَّلل ع ْد ًوا بِّغ ِّْري ِّعْلم " "األنعام."118 /
فـي ُسبخوا َّ

ب! ومن فتح ابب الفتنة عليه أال يتوقع أن تقف الفتنةُ عند حد من احلدود.
سب ُس َّ
من َّ
ونعوذ ابهلل أن يصيبنا ما حصل ،ونعوذ ابهلل أن يصيب إخواننا يف الوطن ما أصاب.
هذه كارثة! هذا أمل! هذا إمث! هذا إجرام! يهدم ،ويقوض كيان هذا اجملتمع ،وكيان هذه
الدولة .علينا أن نضع أيدينا يف أيدي بعض؛ بصدق وإخالص؛ لنجتث هذا التحريض،
وهذا التكفري اإلقصائي.
الشيعي كما حيب ،لكن لتكن الدولة على مسافة واحدة من
كن سنياًّ كما حتب ،وليكن
خ

اجلميع ،تكون دولةً ملواطنيها السنة ،وابملقدار نفسه دولةً للمواطنني الشيعة.

شيعي  -مذهبياًّ  -على السنة فلتأخذه وتُطبق عليه القانون ،ولو فعل مثل ذلك
وإذا تطاول ٌ

السين ،وتعدى على أخيه املواطن الشيعي  -مذهبياًّ  -فليُطبَّق عليه القانون.
خ
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لكن أيضاً هنا نقول :يُفرتض مبن يطبق القانون أال يكون منتمياً إىل هذا الفكر التحريضي؛

ألن هذا الفكر التحريضي ال ميكن أن يتصوره إال فينا ،وكأننا حنن الذين منلك الصحف،

أمر يضر ابجلميع.
ومنلك القنوات ،ومنلك كل هذه الوسائل!! هذا ٌ
العامل الثالث هو :التفجري
هذا الفعل اإلرهايب الذي حصل يف الدالوة قبل أشهر يف يوم عاشوراء ،والذي حصل يف
القديح يف األسبوع املاضي يف مولد اإلمام احلسني.
ويبدو أن هؤالء ال ُخيفون أن عندهم مشكلةً مع اإلمام احلسني ،عندهم عقدةً؛ ال يتحملون

ذكر اإلمام احلسني ،والتويل لإلمام احلسني!

ونقول هلم  -بكل وضوح  -حنن مع احلسني؛ يف حياتنا ،ويف مماتنا ،يف قيامنا ،ويف قعودان.
ِّ
فليمت بغيظه ،حنن حسينيون،
ومن أراد هذا وقبله فليقبل ،وليقبلنا ابحلق ،ومل يُرد هذا ُ
وعلويون ،وجعفريون ،ومسلمون .لن نكف عما آمنا به ابلدليل والربهان ،وافعل لنفسك
وتنب  -أنت  -من العقائد ما حيلو لك .هذا ال يضريك وال يضرك أن أكون  -أان  -شيعياًّ،
َّ
ولن يضرين  -أان  -أن تكون أنت سنياًّ.

هذا الوطن  -هبذه البقعة اجلغرافية الواسعة  -يسع السنة ،ويسع الشيعة ،وميكن أن يكونوا
 مجيعاً  -شركاء يف هذا الوطن.العامل الرابع واألخري ،والعامل الرابع واألخري ،هو :التملص والتربير
فجر يف األسبوع املاضي ،والذي حصل  -أيضاً  -من
فجر،
اإلرهايب الذي َّ
هذا الذي َّ
خ
تنفيذ قذر هذا اليوم ،وكذلك يف الدالوة ،هؤالء أدوات رخيصة ،هؤالء ابلفعل هم ضحااي
هذا الفكر!
هذا مسع ذلك اخلطيب الذي دعا على الشيعة "اللهم أهلِّك الشيعة والرافضة أمجعني" هذا
الدعاء حصل يف مسجد ،يف منرب مجعة!
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منشور ،حينما تض خج العشرات ،بل املئات ،إن مل نقل اآلالف ،من
وأان ال أذيع سراًّ ،هذا
ٌ

كثري منهم من العقل واملنطق
املساجد ابلدعاء على الرافضة ،قد ال يتأثر خ
كل احلاضرين! ميلك ٌ
واحلكمة ما جيعله يرمي مبثل هذا الدعاء إىل حيث جيب أن يُرمى ،لكن قد يكون هناك
سفهاءُ حيملون هذا الدعاء على أن هذا دعا ابهلالك ،وهللا سبحانه وتعاىل كلفنا  -حنن -
أبن نقوم بعملية اإلهالك .فيبحث له عن وسيلة إجرامية؛ ليوقِّع هذا األمر أن أييت هذا

وخون ليتملص اليوم ،وليربر ،يتملص! أي يقول أان مل أفعل! أان مل أ ِّ
كفر!
الذي دعا َّ

مرحباً به يف جملس العزاء ،وهم كثريون ،وكذلك الذين لما
كما أشرت إىل بعض من جاء َّ
قرأوا تعزية خادم احلرمني الشريفني واملسؤولني الكبار ،سارعوا  -أيضاً  -هم إىل حماكاة ما

وعزوا ،وواسوا!
فعله عاهل البالدَّ ،

هذا يعين أن الدولة ،هي اليت  -لألسف الشديد  -حتمل عملية التغيري واإلصالح .إذا كان
ثقيل.
ثقيل ،وإن العبء عليها ٌ
هؤالء يطيعون ويل األمر يف كل ما يفعل فإن محل الدولة ٌ
أبناء هذا الوطن  -كلهم  -أبناء الدولة ،فإذا وجد راعي هذه الدولة ،واملسؤول األول يف
هذه الدولة ،أن بعض أوالده اعتدى على بعض عليه أن يدرس األسباب احلقيقة والكاملة.
فإذا وجدان أن املناهج  -وهي موجودة ،مقررات مدرسية  ،-ووجدان أن هناك منابر ،وأن
هناك صحفاً ،ليس من تكليفي أان املواطن ،أان ال حيلة يل ،أان أملك أن أمنع نفسي -
على مثل هذا املنرب َّ -أال أتكلم ،وال أعرب إال "إخواننا السنة" ،لكن ال أملك شيئاً أفعله

حيال ذاك الذي يدعو على الشيعة!
من ميلك هذا األمر؟

متلكه الوزارة اليت كلَّفته أن يؤم اجلماعة ،وخيطب ،يف ذاك املسجد أو ذاك.
وإذا كانت كلمةٌ؛ قيلت من فرد من أفراد األسرة احلاكمة يف هذه البالد" ،كلمة" قيلت يف

حق شخص ،طعن فيها من أصول هذا املواطن؛ أبنه ليس من املواطنني األصليني  -بكلمة
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معروفة  -استدعت أن يتصدى خادم احلرمني الشريفني  -بنفسه  -خالل أقل من 23
ساعة ،وُمينع هذا الفرد من األسرة املالكة أن يظهر يف وسائل اإلعالم! هذا تصرف حكيم،

وتصرف نرجو أن حيصل مثله.
وتصرف مسؤول ،وتصرف مشكور،
ٌ

كل خطيب ،كل خطيب يدعو على الشيعة ،حنن نرى ذلك أنه أشد ضرراً من كلمة تعيري

فليعزل هذا اخلطيب ،ولنجد كم خطيباً
تُقال يف حق مواطن؛ أصوله ليست من هذه البالد! ُ
آخر لديه االستعداد أن يكرر فعلته القبيحة؟!
أان  -شخصياًّ  -ال أعتقد أن أحداً سيفعل مثل هذا الفعل؛ ألن هؤالء  -لألسف الشديد

 مثل هذا ،يثريون النعرات املذهبية والطائفية اليت تلحق الضرر ابلعباد والبالد ،مث إذا وجدواأثرها وابن ،متلَّصوا .قلنا ومل نقل! فعلنا
أن الضرر ُ
كرب ،والفاحشة انتشرت بني الناس ،وظهر ُ
ومل نفعل! مل يكن هذا قصدان!
هذا أمر يضر ابجلميع.
احلل املقتح:
أما احلل فهناك ثالث خطوات ،أعتقد أن من الضروري املبادرة إليها ،أشرت إىل بعضها:

األمر األول :هو أن الدولة ومؤسسات الدولة جيب أن تكون على مسافة واحدة من اجلميع
دون متييز.
هذه الدولة ليست للسنة وحدهم .وبطبيعة احلال ،لن تكون للشيعة وحدهم .هذه الدولة
لكل مواطن على أرضها ،بل ِّ
لكل مقيم فيها ،بل إن العبء على هذه الدولة أكرب ،هذه
الدولة تنتسب قبل غريها إىل اإلسالم ،هي حامية احلرمني الشريفني ،يعين أن قيم اإلسالم
يُفرتض هبذه الدولة أن تكون هي املتصدرة يف تطبيق هذه املسائل.
كبري؛ أن تتحقق هذه األمنية؛
ولذلك ،أملنا كبري ،ورجاؤان  -بعد هللا سبحانه وتعاىل ٌ -
حبيث ال يشعر أح ٌد أبنه من الدرجة الثانية! أو من الدرجة الثالثة!
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األمر الثاين :كفالة حق التدين يف هذا البلد مع مراعاة التعددية املذهبية.
شئنا أم أبينا ،هذا البلد فيه مذاهب متعددة ،فيه سنة سلفيون ،وسنة أشعريون ،وهناك
حق يف هذا الوطن.
زيدية ،وهناك إمساعيلية ،وهناك شيعة إمامية .كل هؤالء هلم ٌّ
مثل ما أن السلفي له احلق أن يتعبد هللا مبا يراه هو؛ بعد قيام الدليل عنده ،جيب أن يُكفل
هذا احل خق  -بشكل كامل ،وبشكل مساو  -للشيعي ،ولإلمساعيلي ،وللزيدي ،ولألشعري.
حق جيب أن يُكفل.
هذا ٌّ
إن مل يُكفل سيشعر أولئك أبهنم أصحاب متيخز ،وأن نصيبهم يف الدولة أكرب من نصيب
غريهم! وهذا يفتح ابب العدوان؛ شئنا أم أبينا .ألنه هناك وعي وهناك ال وعي.
خادم احلرمني يقول أن الدولة ال متيز بني املواطنني ،وال بني أبناء املناطق ،كيف يُرتجم هذا

املعىن؟

يرتجم أبن يشعر اجلميع أن الشيعة حتميهم الدولة مثل ما حتمي السلفيني ،وأن الزيدية حتميهم
الدولة مثل ما حتمي السلفيني الدولة.
وأان ال يعنيين االنتماء الشخصي للمسؤول ،أان أتكلم عن الدولة ،هذه الدولة كل من حيمل
اهلوية املدنية هلذه الدولة هو حيمل االنتماء الوطين هلذا البلد ،وجيب أن يكون ح خقه مكفوالً
مثل ما يكون لآلخرين.
األمر الثالث واألخري :جترمي التحريض
بعد أن ُحيدد معناه ابإلطار الذي ذكرته.
إذا كانت الدولة على مسافة واحدة من اجلميع سنجد أن هناك حالةً من التعايش السلمي.
ال فرق فيما يتعلق ابالنتماء الوطين ،ال فرق بني الشيعي والسين .بل نتجاوز ،سيستحي
الناس حني ذاك أن يسأل هذا "أنت شيعي؟" ،أو أن يسأل هذا "أنت سين؟".
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وهذا هو الوضع الطبيعي ،والوضع الذي تعيشه الدول املتقدمة ،الذين جتاوزوا هذه املسألة.
صل هلل كما شئت ،صم كما شئت ،حج كما شئت ،خصوصاً فيما توافقنا عليه ،األمور

اليت خنتلف فيها إذا مل نكفل حق االختالف سنؤسس؛ من حيث شئنا أو مل نشأ ،من حيث
انتبهنا أو مل ننتبه ،ملثل هذه احلوادث اإلجرامية؛ اليت وقع إىل اآلن يف الفرتة األخرية على
األقل ،واست ِّ
هدف هبا املواطنون الشيعة يف هذه البلد ،هذه هي احلادثة الثالثة ،وهذا مؤشر
ُ
خطري جيب أن يلتفت إليه اجلميع.
أسأل هللا عز وجل لشهداء الدالوة ،وشهداء القديح ،ولكل شهيد سقط يف هذه البلد ،ال
ندري هل وقع ضحااي يف الدمام أو ال ،إن وقع ،ولكل شهيد وقع مظلوماً يف هذه البالد

وسائر بالد املسلمني ،نسأل هللا عز وجل له علو الدرجة واملغفرة والرمحة ،وللمصابني مجيعاً
الشفاء العاجل والكامل ،ولذويهم وحمبيهم الصرب والسلوان.
ونسأل هللا عز وجل أن حيمي بالدان هذه؛ ومجيع بالد املسلمني ،من كل خطر ،ومن كل

ضرر ،وأن جيمع مشل أمة اإلسالم على ما حيب ويرضى ،وأن يصلح األحوال.
بلغين اآلن أن هناك اثنني شهداء ،نسأل هللا عز وجل إن شاء هللا السالمة للجميع.
قبل هناية احلديث ،صدقات هذا اليوم ستخصص  -بطلب من مجعية سيهات  -لأليتام
واألرامل الذي وقعوا ضحااي للشهداء يف األسبوع املاضي .ولذلك ،أنمل ونرجو من األخوة
التعاون يف هذا الباب ،ستسلم هذه الصدقات إىل مجعية مضر ابلقديح.
نسأل هللا عز وجل أن جيعلنا وإايكم من املسامهني واملشاركني يف محل بعضنا بعض.
اللهم صل على حممد وآل حممد
اللهم كن لوليك احلجة ابن احلسن صلوات عليه وعلى آابئه ،يف هذه الساعة ،ويف كل
ساعة ،ولياًّ ،وحافظاً ،وقائداً ،وانصراً ،ودليالً ،وعيناً؛ حىت تسكنه أرضك طوعاً ،ومتتعه فيها

طويالً.
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اللهم انصر اإلسالم واملسلمني ،واخذل الكفار واملنافقني.
اللهم اشف مرضاان ،وارحم مواتان ،وأغن فقرائنا ،وأصلح كل فاسد من أمر ديننا ودنياان وال
خترجنا من الدنيا حىت ترضى عنا.
أنبه:
اإلجراءات التنظيمية  -اليت جتدوهنا  -هناك ما يربرها ،وما حصل اليوم يف الدمام هناك
يفرض علينا مجيعاً أن نقوم هبذه اإلجراءات اليت  -إن شاء هللا  -تُستقبل من اجلميع بصدر
رحب؛ ألن هللا عز وجل يقول " ُخ ُذوا ِّح ْذرُكم" "النساء."71 /

حنن  -لألسف الشديد  -يف حالة حرب مع هذا اإلرهاب ،مع هذا العبث ،مع هذا
اإلجرام .ولذلك ،املأمول ،أكرر ما ذكرته يف األسبوع املاضي بعد أن مسعنا ابحلادث ،تكثيف
احلضور يف املساجد ،التعاون مع األخوة واألخوات الذين يقومون بعملية التنظيم ،اإلثبات
ألولئك اجملرمني أن إجرامكم ال جيدي نفعاً فينا أبي شكل من األشكال.
وصلى هللا على حممد وآله الطيبني الطاهرين".
وبعد هذه اخلطبة ال يوجد ما أضيفه للتوضيح ،فهي أوضح من أن توضح ،ولذلك نقلتها.

زايدة التطوع للجان األهلية:
كان ما حققه الشهداء األبرار من الناحية األمنية جناحاً كبرياً ،حيث منعوا كارثة

من الوقوع ،وهذا شحذ مهم الشباب يف السري على هذا الطريق ،فما حدث يف الدمام
خيتلف عما حدث يف القديح ويف الدالوة ،فما سبق الدمام كان غدراً ،وكان يدعو إىل
اليقظة واحلذر ،واحلق يقال أنه لوال دماء شهداء القديح وما تبعها من رفع احلس األمين
وتكثيف احلراسات على املساجد ،ملا كانت هناك أي نقطة تفتيش على مسجد اإلمام
احلسني عليه السالم يف العنود ،لذلك فإن بركات دماء الشهداء يف القديح كان هلا فضل
كبري يف محاية الصالة ،ولكن البطولة اليت أظهرها شهداء الدمام كان هلا الدور الكبري يف
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ترسيخ فكرة احلماية املدنية للمساجد واملقدسات ،لذلك فقد شهدت هذه اللجان إقباالً
أكرب من املتطوعني ،وزال الشعور ابخلوف الذي سيطر على البعض بعد الدالوة والقديح،
وهو اخلوف من الغدر ،ذلك أن الشهداء األبرار متكنوا من إفشال عمل الغدر الذي كاد
أن يقع على املسجد ،وكذلك فقد أصدر جمموعة من شباب الدمام بياانً أكدوا فيه على
أهنم ماضون يف محاية مقدساهتم.
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بيان شباب الدمام:
بسم هللا الرمحن الرحيم
ِ
ِ
اه ُدوا ه
ض ٰى َْحنبَهُ َوِم ْنـ ُه ْم َم ْن يَـ ْنـتَ ِظ ُر ۖ
اَّللَ َعلَْي ِه ۖ فَ ِم ْنـ ُه ْم َم ْن قَ َ
ص َدقُوا َما َع َ
م َن ال ُْم ْؤمنِ َ
ني ِر َجال َ
يال صدق هللا العلي العظيم.
َوَما بَ هدلُوا تَـ ْب ِد ً
تسللت أفعى اإلرهاب التكفريي مرًة اثلثةً ساعية للدغ مجاعة مؤمنة من أهلنا ولكن

هذه املرة يف الدمام ،ولوال االجراءات األمنية االحرتازية وجسارة وبطولة من استشهد على
إثر ذلك من الشباب املؤمنني لوقعت فاجعة كربى تنضم إىل أخواهتا السابقات ،بدايةً
ابلدالوة يف حمافظة األحساء ،ومن مث يف القديح يف حمافظة القطيف.
وحنن إذ نستنكر وندين أبشد العبارات هذا االستهداف للطائفة الشيعية خصوصاً وللوطن

عموماً من مجاعات اإلرهاب التكفريي اجلبانة ،نؤكد على البنود

التالية :

أوالً:

نُشيد بدور شبابنا الشهداء األبطال الفدائيني (حممد بن مجعة األربش ،السيد هادي اهلاشم،
عبد اجلليل بن مجعة األربش ،حممد بن حسن العيسى) يف التصدي للتكفريي اهلالك حيث
منعوه من ارتكاب جمزرة كربى كادت ،لوال تضحياهتم الباسلة ،أن تقضي على املئات من
املؤمنني الراكعني الساجدين يف هذا اليوم املبارك وبيت هللا املبارك .كما نقف وقفة إجالل
للصرب اجلميل والفخر العظيم الذي أبداه ذوو الشهداء فهذا املوقف الشهم الذي مل يتزلزل
ومل يرتبك أمام آلة اإلرهاب اجلبانة ساهم كثرياً يف شحذ اهلمم وشجع الناس على مواجهة
أي اعتداء قادم ال مسح هللا بكل رابطة جأش وعزم على محاية

املؤمنني.

اثنياً:

إننا نؤكد على استعدادان للسري على هذا الدرب احملمدي األصيل يف محاية األماكن املقدسة
واألرواح احملرمة واألعراض املصانة ولن نسمح ألي إرهايب جبان جمرم أن يعتدي على اآلمنني
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وسنستمر يف أخذ االحرتازات األمنية يف وجه اإلرهاب وذلك ابلتعاون والتنسيق الكامل
مع اجلهات األمنية املختصة يف الدولة ،ألن هذه املرحلة جديرة جداً ابلتعاون اجلاد بني
املواطنني ورجال األمن وبني احلاكم واحملكوم .
اثلثاً :

إن ما يعانيه اإلسالم من تشويه على يد الطغمة اإلرهابية اليت ال تفرق بني شيعي وسين أو
كبري وصغري أو رجل وامرأة وال تراعي لبيوت هللا حرمة حتتاج منا التسامي على اخلالفات
الصغرية وتوحيد الكلمة واملوقف وعدم االجنرار وراء املهاترات الطائفية اليت ختدم التكفرييني
ومن يقف خلفهم من القوى

الكربى.

رابعاً :

وجود مذاهب متعددة يف هذا الوطن ليس أمراً طارائً ،كما أنه مدعاةٌ للفخر وقوةٌ للوطن،
ولذا ندعو لالعرتاف رمسياً ابلتعددية بدون مواربة وال شبهة وال إقصاء وال متييز ،يتساوى

اجلميع فيها أمام عقد اجتماعي مكتوب

بتوافق.

خامساً :

يُفرتض ابلدولة يف هذا العصر أن تكون حمايد ًة وفوق أن تكون طرفاً يف االختالفات
االجتماعية لتكون على مسافة واحدة من اجلميع ويفرتض أن األصل يف مواطنيها هو الوالء
ال التشكيك فيه لذلك يكون مطلب االعرتاف ابلتعدد ركناً مؤسساً للتعامل بصراحة بني

املواطنني والدولة حىت ال يبقى للريبة موطئ

قدم.

سادساً :

إن محاية أمن الوطن ال تقتصر على حتصني األماكن املستهدفة واملهددة وإمنا جيب أن يُدعم
ذلك حبملة كربى لتنقية وسائل اإلعالم والتثقيف من كل ما فيها من التحريض والتكفري
والتبديع والكراهية واإلقصاء ،لذلك جيب على اجلهات املسؤولة االلتفات ملا
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يلي: -

 -1سن قانون مينع بشكل صريح أي شكل من أشكال التحريض الطائفي ابلتصريح وحىت
التلميح يف كل وسائل اإلعالم والنشر والصحف ومواقع التواصل االجتماعي.
 -2تنقية املناهج الدراسية والبحوث اجلامعية من تكفري أي طائفة يف

الوطن .

سابعا:

ال نكشف سراً إن قلنا أن من يوصفون ابألقليات يف هذا الوطن يتعرضون إىل التمييز رغم

أهنم أصيلون يف هذه األرض أصالة جتعل وصفهم ابألقلية انتهاكاً حلقهم التارخيي وتـعد على
هويتهم املشرتكة مع بقية املواطنني ،فضالً عن حقهم يف عدم التمييز الديين وحقهم يف حرية
املعتقد واملمارسة الدينية من العبادات واملعامالت واألعراف والتقاليد ،فالتأسيس القانوين

لذلك هو

احلل .

اثمناً:

هذه اخلروقات اإلرهابية من مجاعة "داعش" خصوصاً ،تؤكد أننا لسنا مبعزل عما حيدث يف

عاملنا العريب وال ختدم سوى مآرب الكيان الصهيوين وأعداء الوطن ،ومن هذا املنطلق،

ندعو لتحصني أنفسنا والنظر إىل احلفر وردمها خارجياً وداخلياً ،فالسعيد من اتعظ

بغريه.

اتسعاً :

نطالب اجلهات القضائية مبحاكمة عادلة وعلنية ملن اهتموا ابجلرمية ومن عاوهنم ممن قبض

عليهم يف فاجعة االعتداء على حسينية املصطفى يف قرية الدالوة ورجال األمن يف الرايض
ومسجد اإلمام علي بن أيب طالب (ع) يف القديح ليكونوا عربة لكل من تسول له نفسه
االعتداء على هذا الوطن ورجاله

ومواطنيه.

إننا إذ نؤكد على هذه البنود نرى أهنا من الضرورة مبا كان وأن فيها حفظاً لألوطان واملواطنني
ووفاء لدماء الشهداء األبرار وصورة للتعاون اجلاد بني املواطنني ورجال األمن صفاً واحداً يف

وجه اإلرهاب

اجلبان.
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وختاماً نسأل هللا أن يلهم ذوي الشهداء الصرب وأن يسبغ عليهم من ألطافه وأن حيشر
الشهداء يف زمرة األنبياء واألوصياء والصديقني ومن سبقهم من الشهداء األبرار ،إنه تعاىل
مسيع

جميب.

املوقعون:

 .1السيد أمحد إبراهيم اهلاشم

 .21السيد علي العبد احلميد النمر

 .2أمحد مجيل حسن بن صاحل

 .21السيد علي حسني احلمود

 .4أمحد حسن يوسف النمر

 .22السيد علي حسني احلميد النمر

 .3حسن العبد هللا النمر

 .24علي حسني النويصر

 .5السيد حسن علي النمر

 .23السيد علي سلمان اهلاشم

 .1حسني العامر

 .25السيد علي لؤي الصاحل

 .7حسني عبد الكرمي حسني النمر

 .21السيد علي واصل العلي

 .8السيد محزة أمحد النمر

 .27السيد عمار حسن العلي

 .9خليفة بن أمحد

 .28السيد عمار حممد العلي النمر

 .11السيد صادق السيد حسن النمر

 .29السيد عيسى إبراهيم اهلاشم

 .11السيد صادق عبد هللا العلي

 .41فيصل احلسني

 .12احملامي طه حممد احلاجي

 .41السيد قاسم إبراهيم اهلاشم

 .14السيد عبد الكرمي إبراهيم اهلاشم

 .42السيد ماجد مسري النمر

 .13السيد عبد هللا هادي العلي

 .44ماجد فايز العيثان

 .15السيد عبد هللا حممد النمر

 .43حممد احلسني

 .11عبد هللا يعقوب املبارك

 .45السيد حممد السيد جعفر النمر

 .17السيد عبد اهلادي العلي النمر

 .41السيد حممد السيد حسن النمر

 .18السيد علي أمحد العبد هللا النمر

 .47حممد الشيخ عبد هللا النمر

 .19علي العامر

 .48السيد حممد حسن حممد العلي النمر
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 .49السيد حممد حسن عبد هللا العلي النمر  .14السيد حيدر السيد علي احلمود
 .31السيد حممد مسري النمر

 .13السيد علي عبد الكرمي احلمود

 .31السيد مصطفى السيد حممد النمر

 .15السيد حممد عبد الكرمي احلمود

 .32مصطفى العرب

 .11السيد يوسف عبد الكرمي احلمود

 .34مصطفى عبد هللا بو سعيد

 .17السيد مرتضى امحد العبد هللا النمر

 .33السيد مهدي السيد حسن النمر

 .18حممد السيد عبد العزيز النجيدي الصائغ

 .35السيد مهدي أمني العلي

 .19السيد محيد أمني الصائغ

 .31موسى العيثان

 .71السيد علي حممد العبداحلميد النمر

 .37ميثم السلطان

 .71السيد امحد الصايغ

 .38يوسف حسن النمر

 .72زكراي حسني الصاغة

 .39السيد يوسف عبد احملسن النمر

 .74السيد امحد العبداحلميد النمر

 .51السيد علي مسري الناصر

 .73السيد امحد عدانن البو سليمان النمر

 .51السيد يوسف امحد املبارك

 .75السيد انصر السيد مال حممد املال انصر النمر

 .52حسن علي موسى عايش األربش

 .71السيد حممد السيد امحد العبد هللا النمر

 .54السيد سلمان عبد هللا العبد هللا النمر  .77السيد محيد السيد انصر املال انصر النمر
 .53السيد حسني عبد هللا العبد هللا النمر  .78علي مجعة طاهر االربش
 .55السيد حممد الناصر

 .79السيد عبد الغين السيد موسى املبارك

 .51امين بن حسن بن علي املهناء

 .81السيد عمار عبد العزيز عبد هللا احلمود

 .57حسني عبد الغين عبد هللا احلمود

 .81مؤيد عبد هللا عايش النمر

 .58السيد جمتىب عبد هللا الناصر

 .82السيد جمتىب حسن عايش النمر

 .59امحد نواف احلمود

 .84علي عبد هللا عايش النمر

 .11علي مسلم بوجباره

 .83حسني سلمان العبد هللا النمر

 .11زهري الياسني

 .85سلطان عبد احملسن السلطان

 .12جعفر انصر عبد هللا الرتيكي

 .81السيد حسني علي الناصر املبارك
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 .87حممد شاكر بو صاحل

 .91حسن عبد هللا بو عيسى

 .88السيد عمار يوسف العبد هللا

 .91السيد يوسف علي حممد العبد هللا

 .89السيد رضا عبد هللا علي العبد هللا

 .92السيد عبد اجلليل حسني العلي

إصدار ترخيص مقربة لشيعة الدمام خارج الدمام:
أثري يف وسائل اإلعالم أن الشهداء األبرار سيدفنون خارج مدينتهم وذلك ألنه ال
مقربة يف الدمام تسمح هلم أو لغريهم من الشيعة ابلدفن فيها ،فكان ذلك عامل ضغط أدى
إىل إصدار ترخيص ملقربة كانت تنتظر هذا الرتخيص منذ سنوات ،وأقتبس هنا من مقايل
حول مطالب الشيعة يف الدمام كتبته بعد إصدار هذا الرتخيص بساعات:
رغم السماح لنا أخرياً مبقربة إال أهنا ليست يف مدينتنا  ..بل إننا تعودان على دفن

أمواتنا الغالني يف مقربة سيهات  ..وال يصح أن نرتك مقربة للذهاب إىل أبعد منها  ..فاملقربة
املرخصة بعيدة عن املدينة  ..وال أدري ما احلساسية يف دفن املوتى يف

مدينتهم.

كما أن تصريح املقربة أوهم الكثري ولو للحظات أهنا مثن لدماء شهدائنا الفدائيني قدس هللا
أرواحهم  ..والشهداء ليسوا يف مورد التقييم فضال عن أن الناس واجملتمع ليس يف مورد قبض
أمثان لدمائهم الطاهرة اليت ال تقدر بثمن إال اجلنة ..وإمنا املورد هو مورد طلب حقوق
مستحقة منذ زمن وقد برزت مظلوميتنا يف قضية املقربة عندما أخذت قضية عدم دفن
الشهداء يف مدينتهم وجاء تصريح املقربة وكأنه جواب على ذلك  ..إال أن الشهداء لن
يدفنوا يف مدينتهم حىت مع هذا التصريح للمقربة  ..فهو ليس حل للمشكلة بقدر ما هو
حل ملشكلة الرأي العام الذي يكتفي ابلتفاعل مع اهلاشتاقات والتغريدات ليس إال  ..كما
أنه إرضاء لبعض القانعني بكل الظروف وأصحاب منطق "هللا ال يغري

علينا".

مراسيم التشييع:
أتخر تشييع الشهداء رضوان هللا عليهم أكثر من مخسة أايم ،وذلك ألن الكثري
من أشالئهم قد تناثرت يف دائرة واسعة ،وقد التقطت بعض األشالء من أسطح املنازل،
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وبعضها من اجلدران ،وذلك ألهنم قد أطبقوا على اجملرم من كل جانب ،وكان أكثر الشهداء
متزقاً مها الشهيد حممد مجعة األربش والشهيد السيد هادي اهلاشم ،الذين مل يبق منهما عضو
متصل بعضو ،ولقد أتخر اإلعالن عن شهادهتما لصعوبة التعرف عليهما.

وبعد مجع أطرافهم وأشالئهم رضوان هللا عليهم ،نقلت جثامينهم املباركة إىل مغتسل
مقربة سيهات ،وكذلك مت التشييع يف سيهات ،وكان تشييعاً مهيباً يشبه تشييع شهداء
القديح جرأة يف رفع مظلومية الطائفة ،ويشبهه يف احلشود اليت حضرت من املناطق املختلفة،
وقد رفع املشيعون صور "املعتقلني املنسيني" وابخلصوص عبد الكرمي النمر ،الذي انتشر له
مقطع صويت يؤكد فيه أن الشهداء مفخرة لنا وأن هذه األعمال لن تفت من عضدان ،وقد
طالب املشيعون ابإلفراج عنهم مجيعاً.
أما خميم التعزية فقد استُفيد من جتربة خميم القديح ،فعلقت الكثري من الرسومات

والصور التوضيحية اليت كانت معلقة يف القديح ،ألن الرسالة هي الرسالة ،واملطالب هي
املطالب.
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اإلدانات
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مراجع التقليد والفقهاء
السيد علي السيستاين:
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82

الشيخ الوحيد اخلراساين:
بسم هللا الرمحن الرحيم
إخواين وأحبائي أهل القطيف األعزاء
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
لقد فجعنا معكم مبا أمل بكم من هذا احلادث اجللل الذي أصابكم وأصاب قوماً
مؤمنني يف بيت من بيوت هللا ،ال لشيء إال ألهنم فتية آمنوا برهبم فزادهم هللا هدى فكانت
ضريبة متسكهم ابلثقلني املأمورين ابلتمسك هبما كتاب هللا وعرتة نبيه أن قتلوا وأوذوا ِّفإ َّان َِّّللِّ
وإِّنَّـا إِّلْي ِّه ر ِّاجعون.
ومما يهون اخلطب أنه بعني هللا تعاىل وقد قال عز من قائلَ (:وَم ْن خيَْ ُر ْج ِم ْن بَـ ْيتِ ِه
هاجراً إِ َىل هِ
م ِ
َج ُرهُ َعلَى ه
اَّلل).
ور ُسولِ ِه مثُه يُ ْد ِرْكهُ ال َْم ْو ُ
ت فَـ َق ْد َوقَ َع أ ْ
ُ
اَّلل َ
فطوبی ملن التحق منهم اىل الرفيق األعلى وعرجت روحه من بيت اَّلل يف طريق
الصالة اليت هي معراج املؤمن ،وطوبی للمصابني هبذه املصيبة ،فقد قال تعاىل( :إِ همنا يُـ َوفهی
َج َرُه ْم بِغَ ِْري ِحساب).
ال ه
صابُِرو َن أ ْ

اللهم اشف اجملروحني الذين فازوا ابلسعادة يف سبيل طاعة اَّلل.
۵شعبان املعظم۶۳۴۱
مكتب مساحة آية هللا العظمى
الشيخ حسني الوحيد اخلراساين
مد ظله العايل
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الشيخ بشري النجفي:
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السيد حممد سعيد احلكيم:

85

الشيخ إسحاق الفياض:
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السيد حممود اهلامشي الشاهرودي:
بسم هللا الرمحن الرحيم
إان هلل وإان إليه راجعون
االخوة الكرام أبناء مدينة القطيف حفظهم هللا تعاىل ورعاهم
نتقدم بوافر العزاء واملواس ــاة ألس ــر الش ــهداء الذين تعرض ـوا لالعتداء الغادر األثيم
يف مسجد اإلمام علي (عليه السالم) – منطقة القديح-
ندعوا هللا س ـ ــبحانه وتعاىل أن حيش ـ ــر ش ـ ــهداء هذا احلادث اإلجرامي مع اإلمام
احلســني (علبه الســالم) ،وأن يلهم أهلهم وذويهم مجيل الصــرب وجزيل األجر ،وأن مين على
اجلرحى ابلشفاء العاجل ،إنه مسيع جميب.
وحنن إذ نسـ ـ ــتنكر هذا االعتداء الغاشـ ـ ــم ندعو أبناء االمة اإلسـ ـ ــالمية وعلمائها
األعالم إىل الوقوف بوجه هذا االحنراف التكفريي اخلطري ،والذي بدأ يشــوه مسعة االســالم
واملسلمني ،ويدمر تكاتف املسلمني ووحدهتم .وال حول وال قوة اال ابهلل العلي العظيم.
السيد حممود اهلامشي
 /6شعبان  1436 /هـ
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الشيخ حممد السند البحراين:
بسم هللا الرمحن الرحيم
(إن الذين قالوا ربنا هللا مث استقاموا تتنزل عليهم املالئكة أال ختافوا وال حتزنوا وأبشروا
ابجلنة اليت كنتم توعدون)
نتقدم أبخلص التعازي ملوايل أهل البيت (عليهم السالم) يف القطيف احلبيبة
وألهل القديح خاصة ،ولعوائل الشهداء واجلرحى ابألخص ،على حادثة اإلعتداء اجلبان
الغادر الفاجر على املصلني يف مسجد اإلمام علي (عليه السالم) ،كما نستبشر ابألمل
بقيام املؤمنني ابملراقبة واليقظة واحلذر وأخذ احليطة الكافلة حلماية أمنهم من الغدرة وأهل
الغيلة ،فإن املسؤولية إمنا يرعاها أهلها.
ونسأل هللا أن يبعث اهلمم فيهم والتسديد ليكتب هلم احلفظ والسالمة.
مكتب || مساحة آية هللا الشيخ حممد السند "دام ظله"
النجف األشرف
 6شعبان  1436هـ ق.
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السيد منري اخلباز
بسم هللا الرمحن الرحيم
يل هِ
"وَال َحتْس ه ه ِ
ين قُتِلُوا ِيف َسبِ ِ
َحيَاء ِع ْن َد َرّهبِِ ْم يُـ ْرَزقُو َن َ"  -سورة آل
اَّلل أ َْم َو ًاات بَ ْل أ ْ
َ ََ
نب الذ َ

عمران ،آية  - 119صدق هللا العلي العظيم.

مل يكد يستفيق املواطنون املساملون من جراحهم يف اليوم الدامي يف قرية الدالوة
احلبيبة ،حىت اخرتقتهم سهام الغدر واإلرهاب يف قديح اخلري والعطاء ،واغتالت يف رحاب
أن احلدث امل ِّ
بيت هللا كوكبةً من البدور الساطعة من خرية شباب القطيف األبية ،غري َّ
روع
ُ
أيقظ العقالء يف أرجاء الوطن العزيز ،يف جنده وحجازه ،وقطيفه وهجره ،بِّ ُسنَّته وشيعته؛ إىل
جمموعة من القضااي املصرييَّة:


أن الوحش املعتدي يف امل ْوقِّع ْ ِّ
األوىلَّ :
يطل بوجهه البشع ،فهو
ني واح ٌد ،وأنَّه مازال خ
ُ
تستغل بعض وسائل اإلعالم ومواقع التواصل لتشويه
ليس فرداً ،بل هو زمرةٌ معروفةٌ
خ
الشريعة ،والتغرير ابلعقول ،والتحريض على حرمات املسلمني.



الثانيةَّ :
أن مقتضى املسؤولية الشرعية امللقاة على عاتق علماء األَُّمة جبميع مذاهبهم
ُ
يف خمتلف ربوع وطننا الغايل؛ هتذيب اخلطاب الديين انطالقاً من القرآن الكرمي
شلُوا
از ُعوا فَـتَـ ْف َ
حيث قال  -عز وجل " :-إِ همنَا ال ُْم ْؤِمنُو َن إِ ْخ َوة" ،وقال" :و ََ َال تَـنَ َ
ب ِرحيُ ُك ْم َۖ" وذلك من خالل استبدال لغة التكفري والشرك يف حق ِّ
أي
َوتَ ْذ َه َ
مذهب ُخمتلِّف يف الرؤية إىل خطاب يرتكز على حفظ حرمة املسلم ،وصون
األخوة اإلسالمية ،ويقخر ابلتعددية املذهبية يف أرجاء البالد،
كرامته ،ويعتمد ترسيخ َّ



ُخوة الوطنية أن يتحول من الشعارات لواقع عملي
الثالثة :لقد آن األوان ملشروع األ َّ

وحيرتم الرموز واملقدسات والشعائر للمذاهب اإلسالمية األخرى.

ملموس ،حيث ال متييز على خمتلف األصعدة ،وال أبواق إعالمية مريضة.

89

كما ال ننسى التأكيد على ما اندت به مجيع الغيارى على وطنهم؛ بضرورة تشريع
أي انفذة إعالميَّة ،أو ِّ
وتطبيق قانون جترمي اللخغة الطائفيَّة ،من ِّ
أي وسيلة من وسائل االتصال.
ويف األخري؛ أذكِّر أخويت املفجوعني من أهل القطيف العزيزةَّ ،
أن هذا احلدث
ابب لوحدة كلمتنا ،وأتليف قلوبنا ،وحشد طاقاتنا ،وتالحم جهودان ،مهما تعددت
اخلطري ٌ
رؤاان ،وتنوعت مناهجنا ،وليس ابابً لالختالف والفرقة ،قال  -عز وجل " -وا ْعتَ ِ
ص ُموا
َ
ِحبب ِل هِ
اَّلل َِ
مج ًيعا َوَال تَـ َف هرقُوا".
َْ
رحم هللا شهداءان األبرار ،وأحلقهم بسيِّد الشهادة أيب األحرار احلسني ،وأصحاب
احلسني ،الذين بذلوا مهجهم دون احلسني ،وم َّن الرمحن على اجلرحى ابلشفاء والعافية،
وجعل غدان خرياً من حاضران ،واحلمد هلل ِّ
رب العاملني.
السيد منري اخلباز
اإلثنني  6شعبان املعظم 1436هـ
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السيد كمال احليدري:

91
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علماء الدين
السيد حسن النمر:

94
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السيد حسن نصر هللا
قال األمني العام حلزب هللا مساحة السيد حسن نصر هللا يف خطابه مبناسبة عيد
املقاومة والتحرير :أتوجه ابمسكم أبمسى آايت العزاء واملواساة إىل أهلنا الطيبني املظلومني يف
بلدة القديح يف القطيف على ما أصاهبم نتيجة العمل الوحشي اهلمجي الذي استهدف
املصلني يف مسجد اإلمام علي عليه السالم.
وأضاف مساحته :نعزيهم بشهدائهم ،ونسأل هللا تعاىل جلرحاهم الشفاء والعافية،
كما نسأل هللا تعاىل هلم مجيعاً أن حيميهم وحيرسهم بعينه اليت ال تنام ،ويعينهم على
مواجهة هذا اخلطر احملدق وميكنهم من ذلك.

ويف خطابه مبناسبة ميالد اإلمام املهدي املنتظر عجل هللا فرجه ،أشاد مساحته
ببطولة الشباب الذين محوا مسجد اإلمام احلسني عليه السالم يف الدمام ،ومنعوا اإلرهايب
من دخول املسجد ،مرتضياً على الشهداء األبرار.
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السيد علي السلمان:

97

السيد فاضل الدرويش:
قال تعاىل :ومن أظلم ممن منع مساجد هللا أن يذكر فيها امسه وسعى يف خراهبا...
"البقرة اآلية ."113
بقلوب يعتصرها األمل واحلزن على فراق أحبة قد اغتالتهم يد اإلجرام اآلمثة يف
حمراب العبادة _ يف بيت من بيوت هللا _ ،من قبل فكر عفن قد استباح دماء األبرايء ،ومل
ير حرمة للمساجد ودور العبادة ،نعم إنه الفكر املارق الذي اغتال أمري املؤمنني علي بن أيب
طالب يف حمرابه ،قد جتدد فيه دماء الشر والبغي واحلقد الدفني ،هؤالء القتلة قد انتزعت
الرمحة من قلوهبم فلم يرمحوا حىت الطفل الصغري "الشهيد حيدر" ،وجرى هلم غسيل دماغ
فزعموا التقرب إىل هللا تعاىل بسفك الدماء الزاكية يف عملية تدل على مدى حقارة هؤالء
اجلبناء الذين ال يطعنون إال يف الظهر على حني غفلة.
وإذ هنيب ابملؤمنني ابملشاركة الواسعة يف تشييع هذه الكوكبة احلسينية إىل املثوى
األخري ،كحق هلم علينا ابلوفاء لدمائهم الغالية ،وكصرخة إابء حسينية تصك آذان الشامتني
والراضني عن فعلة هذا اجملرم الذي فجعنا أبحبتنا ،ولتصل الرسالة واضحة :التهديد ابلقتل
على اهلوية ال يرعب أبناء على واحلسني والسيدة زينب ،فطريق التضحية والشهادة ممتد على
طول التاريخ.
كما ينبغي _ ويف رد قوي على مرتكيب جمزرة اجلمعة الدامية _ تكثيف احلضور
يف صالة اجلماعة يف املساجد واملشاركة يف املناسبات الدينية يف احلسينيات؛ ليعلم هؤالء
اجلبناء أن انتحارييهم ال يرهبوننا أبدا.
كما ينبغي أخذ احليطة واحلذر يف التجمع لتشييع الشهداء وما بعده يف املناسبات
املختلفة ،فوجود الغيارى ممن ينظم مثل هذه التجمعات سيكون مورد طمأنينة إن شاء هللا
تعاىل.
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من قام هبذه اجلرمية ليست العصبة اآلمثة اليت خططت ومولت وأرسلت هذا اجلبان،
بل األخطر منهم تلك املناهج التكفريية اليت تغذي عقول هؤالء إبابدة الشيعة وكل من
خيالف فكرهم الضال والتخلص منهم ،وتلك املنابر التحريضية واليت تعبث بعقول الناس
دون أن حتاسب على نفث مسها الزعاف.
وال ميكن أن ننسى املشاركة الوجدانية الصادقة من إخواننا السنة ،فكلنا شركاء يف
وطن جيمعنا ويستحق منا العمل على رقيه وازدهاره ،فيدا بيد نثبت للجميع أن اإلرهاب ال
دين وال هوية له ،ونسأله تعاىل أن يبعد شرور هذه العصبة اآلمثة عن مجيع املسلمني،
فاإلرهاب ال يفرق بني سين وال شيعي.

99

السيد حممد رضا السلمان:
طالب السيد حممد رضا السلمان اجلهات الرمسية ابلضرب بيد من حديد ،منوها
أن هيبة احلكومات والدول ال ُحتفظ إال أبقننة القوانني.
وطالب إبقامة احلدود وعدم تعطيلها حىت ال يُسهم ذلك التعطيل يف إذكاء هذه

الروح اخلبيثة أبن يقع ما هو األسوأ ،وألن وضع احلد ملثل هذه التجاوزات هو الذي يستطيع
أخذ السفينة لساحل النجاة.
وحذر مساحة السيد حممد رضا من أبناء الطابور اخلامس الذين هم املنافقني
املرتبصني ابملؤمنني السوء منذ عهد الرسول إىل يومنا ،ألهنم رمبا ي ِّ
رسلون بعض الرسائل اليت
ُ
فيها االستثارة وجرجرة املؤمنني إىل مواطن هم يف غىن عنها ،وقال إن علينا حذف هذه
الرسائل وعدم تناقلها ألهنا ال تزيد املشهد إال مأساوية ،وال تدخلنا إال يف حساابت خاسرة.
وجدد مساحته الثقة يف أن املسؤولني مىت ما أرادوا فإن هلم اليد الطوىل يف أن يضعوا
حالً وجيتثوا الشجرة من أصلها ألن الشجرة مىت ما تدلت غصوهنا مث أسقطت مثارها وجاء
من يسقيها مباء اخلبث واملكر والنفاق فال ترجو أن أتكل منها إال حنظالً ،وحنن هنمس يف
آذاهنم ونلتمس منهم أن يكونوا جادين يف أن تكون الصرامة هي سيدة املوقف.

وأوضح مساحته أن اإلرهاب ال يفرق بني أحد مهما كان دينه أو مذهبه ألنه عدو
لإلنسان والسالم ،وال يظن أحداً أننا سنُخلي مساجدان بتفجري هنا أو هناك ،ولن نلغي

اجتماعاتنا يف احلسينيات ،ألننا أبناء مدرسة مل تبخل ابلدم طيلة حياهتا.
انسفة.

وأكد أن التاريخ يشهد لنا أننا مل نغدر ومل نطعن من اخللف ومل نُفجر أبحزمة
وأعلن السيد إلغاء احتفاالت ميالد أقمار شعبان نتيجة للتفجري اإلرهايب الذي

حصل ظهر اجلمعة يف مسجد اإلمام علي مبنطقة القديح ابلقطيف.
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وقال مساحته أن احلادثة أفجعت قلوب املؤمنني وقلوب كل من حيمل ضمرياً حياً
وأنه أيمل أن إلغاء احتفاالت املواليد الشعبانية يُدخل السرور على أصحاب املناسبة ألننا

نعيش آالم شيعتهم.

وأشار إىل أنه إن كان هؤالء األوغاد يراهنون هبذه األعمال اإلجرامية يف أن ينالوا
من إمياننا أبهل البيت فهم دون ذلك ولن يستطيع أحد منهم أن ينال من إمياننا وأفكاران يف
حممد وآل حممد قيد أمنلة ،كما أهنم أجنب من أن يزايدوا على وطنيتنا ،ألننا أبناء االرض
وحنن من ُولدان وتشكلنا من تراهبا وشربنا من مائها وتنفسنا من هوائها وعشنا أهلها حباً
وحمبة عرب القرون.
وقال :نزف هذه الكوكبة النرية لسيد الشهداء يف ذكرى مولده ألنه األوىل
ابستقباهلم هذه الليلة يف عامل امللكوت األعلى ،ونتوسل إىل هللا آبل بيت العصمة أن يطبب
جراح اجلرحى وميسح على قلوب ذوي الشهداء ابلصرب والسلوان.
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الشيخ إبراهيم امليالد:
اان هلل واان اليه راجعون
قبل أشهر قليلة قامت مجاعة تكفريية إبطالق النار بطريقة عشوائية على املؤمنني
العزل اجملتمعني يف احدى حسينيات قرية "الدالوة" من حمافظة االحساء حيث سقط على
إثرها مجع من الشهداء االبرار الذين سفكت دماؤهم حقدا بدم ابرد تقراب للشيطان.
واليوم ويف يوم من اايم هللا "اجلمعة" ويف شهر من االشهر الفضيلة "شعبان" ويف
بيت من بيوت هللا "مسجد اإلمام علي ع" ويف ذكرى ميالد السبط الشهيد اإلمام احلسني
ويف قرية القديح من حمافظة القطيف يقوم شخص تكفريي أخر بتفخيخ نفسه حبزام انسف
مث يفجر نفسه بني املصلني ليتحول املسجد يف أقل من حلظة اىل اشالء موزعة واعضاء
مقطعة وقتلى وجرحى ودماء وحطام وكأن املسجد قد تعرض اىل زلزال مدمر!
فأسفر هذا العدوان اجلديد عن سقوط أكثر من عشرين شهيدا والعشرات من
اجلرحى غري الذين هم يف حاالت حرجة.
ولقد عاينا املكان بشكل مباشر بعد وقوع احلادث فوجدانه حبق يف وضعية تبعث
على احلزن واألس والذهول! ومن الدمار واخلراب ما ال ميكن ان تفي بوصفه الكلمات وهو
ما يكشف لك عن حجم االنفجار وما ادى إليه من اضرار يف االنفس واملمتلكات.
ان هذا احلدث اجللل وهذه اجلرمية البشعة النكراء ال ميكن أبي حال من احلوال
ان متر علينا مرور الكرام وكأن شيئا مل يكن أو ليكتفى فيها ابلشجب واالستنكار أو اظهار
احلزن واألمل أو شيء من الغضب مث ينتهي كل شيء!
ان حداث هبذا احلجم من حيث البشاعة واخلسائر واألمل مما ال سابقة للمنطقة مبثله
يتطلب من كل من يهمه األمر ويعنيه "احلكومة والشعب" ان يتعامل معه وكأنه إعالن
حرب وعلى هذا االساس ينبغي التعامل معه كفعل وكردود افعال.
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ان حداث اجراميا وكارثيا هبذا احلجم من اجلرم والعنف والعدوان يتطلب من احلكومة
يف الدرجة األوىل املهام واملسؤوليات التالية:
- 1البحث العاجل والسريع عن كل االطراف اليت دبرت وخططت ونفذت بل
وحرضت عليه وحترض على امثاله لتحاسب وحتاكم وتعاقب بشكل علين وفقا للشريعة
والقانون.
- 2وضع قانون ُجيرم على أساسه كل احملرضني على التمييز أو التكفري أو القتل

أو التسقيط حفاظا على الكرامة واحلرية واحلقوق.

- 4اغالق كل القنوات احملرضة على الفنت الطائفية واملتصدية لنشر روح احلقد
والكراهية والداعية اىل التكفري والقتل والتمييز الطائفي ..وكذا الصحف واجملالت..
- 3اصالح وتغيري املناهج الدراسية اليت حتتوي أو تتضمن افكارا ومفاهيم
ومعلومات من شأهنا ان تزرع الكراهية يف النفوس وتثري غرائز التمييز وحترض على الطائفية
وتدعو اىل استباحة االعراض والدماء.
- 5عزل وابعاد كل رموز الطائفية والتطرف عن مناصبهم واستبداهلم بغريهم ممن
ال يكون مثلهم يف املوقف من التعددية املذهبية وليكونوا هم من دعاة األلفة والوحدة واحملبة
بني ابناء الوطن الواحد.
- 1السعي احلثيث وراء حتقيق مبدأ العدالة االجتماعية بني مجيع ابناء الوطن
الواحد يف توزيع فرص التعليم والعمل والرخاء واحلياة الكرمية بعيدا عن كل ألوان االحنياز
واشكال التمييز.
هبذه الرؤية العادلة واملتوازنة وهبذه املسلكية احلكيمة ميكن ان حتافظ الدول على
روح العدالة والوحدة بني ابناء الوطن الواحد ومن دون ذلك ستتحول احلياة اىل حلبة صراع
ومعرتك للفنت والتكفري والقتل.
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وليس من شك يف ان احلكومة يف هذه البالد لو قامت مبسؤولياهتا أو بشيء منها
مما قد أشران اليه اعاله منذ زمن طويل ملا كانت حادثة الدالوة فيما مضى وملا كانت حادثة
القديح اليوم.
ان حادثة "القديح  /القطيف" االليمة واملفجعة هي أكرب وأخطر مؤشر على ما
ميكن ان تسقط فيه البالد واملنطقة من عنف ودموية فيما لو مل تتحمل حكومة البالد
واحلكومات يف اخلليج واملنطقة مسؤولياهتا يف اختاذ االجراءات الالزمة بل الضرورية يف ضبط
األمن وحتقيق العدالة ونبذ التمييز واالستبداد.
ان التساهل يف شيء من ذلك سيعرض كل شيء يف البالد واملنطقة للفنت
والفوضى واالهنيار واخلراب.
ويف االخري :ال يسعين اال ان ارفع يدي متضرعا هلل تعاىل ان يتغمد الشهداء بواسع
رمحته وان مين على اجلرحى ابلصحة والعافية وان يلهم اهل الشهداء وذويهم الصرب والسلوان
وان جيعل أموران اىل خري وعاقبتنا اىل خري انه مسيع جميب واخر دعوان ان احلمد هلل رب
العاملني.

الشيخ ابراهيم امليالد
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الشيخ جواد اخلالصي
أدان الشيخ جواد اخلالصي التفجري االنتحاري الذي نفذه تنظيم "داعش" يف أحد املساجد
ابململكة العربية السعودية ،مشرياً اىل أن االستنكار الواسع ينبغي أن ينقلب إىل عمل جدي

لوقف احلروب الشاملة وإطفاء "احلرائق

الطائفية".

وقال اخلالصي يف بيان "ندين اجلرمية البشعة اليت ارتكبت حبق املصلني أثناء أداء صالة
اجلمعة يف مسجد اإلمام علي (ع) يف القديح يف املنطقة الشرقية من اجلزيرة العربية وأشباهها
من اجلرائم يف كل مساجد

املسلمني".

وأضاف ،أن "هذه اجلرمية رغم إدانة كل اجلهات الرمسية والشرعية هلا ما كانت لتحدث لوال
الشحن الطائفي اخلطري الذي مسعناه على لسان كبار العلماء ويف أقدس بقاع املسلمني
أتييداً للحروب العدوانية ودفعاً لشرعنتها ابلتوجه الطائفي املسموم والذي يؤثر على عقول

اجلهلة املغرر هبم ليندفعوا اىل اقرتاف مثل هذه اجلرائم اخلطرية وأثناء أداء الصلوات يف بيوت
هللا".

واتبع اخلالصي ،أن "االستنكار الواسع ينبغي أن ينقلب إىل عمل جدي لوقف احلروب
الشاملة وإطفاء احلرائق الطائفية الواسعة من العراق إىل اليمن ومن البحرين إىل الشام ومن
مصر إىل ليبيا والسودان ،وليؤكد اجلميع إن خمطط الفتنة الطائفية اخلطري ومنهج التكفري
والتفجري والقتل والتهجري ال خيدم إال أعداء األمة
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والدين".

الشيخ حبيب اخلباز:
طالب الشيخ حبيب اخلباز مبواجهة التطرف مبختلف أشكاله ومصادره ،مشددا
على ضرورة مواجهة اإلرهاب الفكري واإلقصائي والقضاء والقبض على العابثني واملتورطني
وعدم االكتفاء مبطاردة اإلرهابيني واجملرمني فقط.
وحذر يف مقال له نشر بعنوان "رسالة فاجعة القديح" من خطورة التعبئة الفكرية
اليت تساهم يف تغذية عقول الشباب وتشجيعهم على االخنراط يف صفوف التيارات املنحرفة.
وانتقد الشيخ اخلطاابت الطائفية اليت تصدر من رجال الدين واليت يرتتب عليها
املواقف املعادية والصراعات املستمرة بسبب ما تبثه من خطاابت وحتريضات من شأهنا زرع
الكراهية والبغضاء ضد اآلخرين واملذاهب األخرى من خالل مسوغات بعيدة عن مفاهيم
اإلسالم ،كاحلكم ابلتكفري والضالل يف ظل االختالفات واآلراء.
وطالب اخلباز بوضع قوانني جترم مثريي الفنت أو النعرات الدينية والسياسية ،مبينا
احلاجة لوجود مراقبة وحماكمات أمام اجلميع ليكون عربة ،داعيا ملعاقبة املتعدين للحرايت
واخلصوصيات الدينية للطوائف واألقليات.
وشدد على أمهية القانون والذي تساهم سيادته يف محاية وحفظ حقوق مجيع
مكوانت الوطن ،ابإلضافة إىل للمشاركة السياسية والتمثيل لكل اجلهات الوطنية.
وأشاد الشيخ اخلباز مببادرة البعض من الطائفة السنية الكرمية ابالستنكار والتهدئة،
الفتا إىل ضرورة حل املشكلة الطائفية من خالل تنقية املناهج التعليمية واليت وصفها أبهنا
حتمل "اللغة الطائفية املقيتة" ابإلضافة إىل اإلعالم املسيس واملنحاز.
ودعا الدولة إىل التجاوب مع املطالب اليت تنادي أبمهية اختاذ الدولة تدابري
وخطوات جريئة وقرارات إصالحية جذرية ،للحد من تفاقم املآسي املماثلة ،منوها بضرورة
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تبين سياسات وطنية عادلة تكون فيها الدولة راعية للجميع وعلى مسافة واحدة من
مواطنيها.
وأكد على ضرورة تكريس سياسات املصاحلة الوطنية ،والعمل على القضاء على
بؤر الفساد ومنابر الفنت ،وتوجيه اإلعالم اهلادف يف خدمة الوطن واإلصالح والتنمية.
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الشيخ حسن الصفار:
بسم هللا الرمحن الرحيم
تشييع الشهداء رسالة ثبات وصمود
أراد اإلرهابيون القتلة بفعلتهم الشنيعة اليت استهدفت بيتاً من بيوت هللا ومجعاً من

املصلني املؤمنني يف يوم اجلمعة مبسجد اإلمام علي عليه السالم يف القديح ،أرادوا أن يبثوا
يقادا للفتنة
الرعب والذعر يف النفوس ،وأن يدفعوا الناس ابجتاه مواقف التشنج والتوتر إ ً
الطائفية ،لكن آمال اإلرهابيني قد خابت وفشلت ،فأبناء القطيف قد رضعوا الشجاعة
والثبات والعزمية والقوة بتمسكهم بدينهم ووالئهم للنيب صلى هللا عليه وآله وآل بيته الكرام
(عليهم السالم) ،وهم خيتزنون احلب الصادق للوطن ،والوعي العميق ابلوحدة الوطنية ،لذلك
من الطبيعي أن ينجحوا يف جتاوز هذا االمتحان الصعب مع هول الفاجعة وقسوة األمل.
نظريا ،أثبت فيه
لقد كان التشييع للشهداء
ً
مشهدا ً
عظيما مل تشهد البالد له ً
األهايل تالمحهم ،وقدرهتم على إدارة املواقف ،وتنظيم األمور.
وكانت رسالتهم واضحة يف الثبات والصمود ضد اإلرهاب واإلجرام ،ويف إدانة
ورفض التحريض على الفتنة الطائفية ،هذا التحريض املستمر الذي يوغل يف جرح كرامتهم
والتشكيك يف دينهم واهتامهم ابلكفر والشرك واالبتداع ،والقدح يف والئهم الوطين ،أبساليب
قذرة ،ولغة بذيئة ،عرب خمتلف وسائل اإلعالم واملنابر.
وطاملا خاطبوا املسؤولني يف الدولة لوضع حد هلذا التحريض املهني ،وخاصة بعد
حادثة الدالوة األليمة يف األحساء قبل شهور ،هذا التحريض الذي جيرح الكرامة ويوحي
ابملهانة واإلذالل ،ويهيئ أجواء الفتنة ،ويشجع على القتل واإلرهاب.
وأنمل أن تؤدي هذه الرسالة اليت أكدها مئات اآلالف من املشاركني يف التشييع
دورها ،وأن جتد اإلصغاء واالستجابة الضرورية حلفظ أمن الوطن ومحاية وحدته.
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رحم هللا الشهداء األبرار الذين عرجت أرواحهم إىل ابرئها يف يوم مبارك ،ومكان
مقدس ،وهم يؤدون الصالة لرهبم.
ومن هللا على اجلرحى ابلشفاء العاجل وأهلم هللا أهايل القديح الكرام خاصة ،وأهايل
َّ

القطيف عامة الصرب والسلوان.

وشكرا للجهود املبذولة من قبل اللجان ومجيع املواطنني يف إظهار هذا التشييع
ً
ابملظهر الالئق ،وجزيل االمتنان للوفود اليت شاركتنا هذا املصاب األليم من خمتلف املناطق
من داخل اململكة وخارجها.
واحلمد هلل رب العاملني.
حسن الصفار
 6شعبان  1436هـ
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الشيخ حسني النمر:
استنكر إمام وخطيب مجعة العوامية مبحافظة القطيف الشيخ حسني النمر البيان
الذي وصفه بـ املتشدد الذي أصدره  93داعية ،على خلفية التفجريين اإلرهابيني األخريين
يف القطيف والدمام ،معترباً أنه ميثل األرضية لإلرهاب الطائفي يف املنطقة.
وأوضح الشيخ النمر يف خطبة اجلمعة أن البيان التسعيين يعترب هتديداً ألمن شيعة

البالد ،لكونه ينظر هلم ككفار ومرتدين ،وتوقف عند فقرات متعددة تضمنها البيان تعترب
حتريضاً غري مباشر على شيعة البالد.
وأوضح أن البيان التسعيين ال يرفض قتل الشيعة إال من منطق أمين ،وحلفظ النسيج
االجتماعي من الفتنة والفوضى اليت تضيع معها احلقوق.
واستهجن الشيخ النمر وصف البيان للشيعة ابألعداء الذين يستغلون األحداث
من أجل التضييق على وسائل اإلعالم اليت حتارب العقائد املنحرفة ،على حد وصفه.
ورفض الشيخ النمر اللغة االستعالئية اليت حتدث هبا البيان السلفي ،واستهجن
تعامله مع شيعة البالد على أساس أهنم مكون حقري ال حيق له املطالبة بتغيري املناهج الدراسية
اليت تكفرهم بشكل صريح ،وأضاف أن فقرات هذا البيان فيها تكفري وحتقري لنا ولكرامتنا
وحقوقنا.
واعترب أن بيان  93داعية والفكر الداعشي ملة واحدة ،فكالمها ينطوي على
التكفري والتحريض على اإلرهاب حتت عناوين دينية.
ومن جهة أخرى ،مثن الشيخ آل منر يف خطابه اجلهود العظيمة اليت يبذهلا محاة
الصالة والذين يتكبدون الوقوف حتت أشعة الشمس احلارقة من أجل محاية املصلني ،واصفاً
إايهم ابألبطال.

111

ودعا كافة شرائح اجملتمع إىل تقدير "محاة الصالة" والتعاون معهم وتقبل
االحرتازات األمنية اليت ينبغي أن تطبق على اجلميع من أجل حفظ أمن املصلني.
وحث على التطوع وزايدة أعداد املتطوعني ،من أجل ختفيف األعباء الكبرية اليت
يتحملها "محاة الصالة".

111

الشيخ عبد الكرمي حبيل:
طالب الشيخ عبد الكرمي احلبيل املؤمنني بتشكيل جلان حلماية املواقع والنفس،
داعيا أن يتحمل اجلميع احلس األمين.
وذكر يف مسجد العباس ابلربيعية أبن على أبناء املنطقة أن يكملوا هذا الواجب
ملنع أي عدوان ،مشرياً اىل أن املنطقة هلا جتمعات كثرية منها اجلمعة واملناسبات الدينية.
وأضاف أن مجيع أبناء املنطقة مهددة من أكرب طاغية يف داعش واملسمى أبمري
املؤمنني البغدادي ،حيث يطلب من مجاعته قتل الشيعة وأن ينغصوا عليهم معيشتهم ،وأن
هذا التهديد يوجه للقطيف واألحساء.
وشدد على ضرورة أخذ احلذر والتماسك ومعرفة كيفية محاية النفس والتحلي
ابلصالبة وعدم امللل يف احملافظة على األمن.
وحتدث ابنه ذكر سابقاً عدة احتياطات امنية كمنع دخول السيارات عند
املساجد ،ووضع حواجز قبل الوصول للمسجد وتفتيش الغرابء ،ولكنه مل يرى شيئاً من
ذلك.

وأوضح أبن ابناء املنطقة هم اعرف أبهلها وابلغرابء وهم اعرف مبدخلها ،فيجب
تشكيل جلان محاية ،وأن تكون لدينا محاية ذاتية ،حيث متكن الدواعش من الدخول اىل
املنطقة ،الفتاً اىل اننا ال نعلم كم واحد منهم يتنقل بيننا ،مشدداً على أمهية اخذ االحتياطات
الالزمة حيث اننا ال نعلم عن نواايهم النكراء.

وأشار اىل ما حصل سابقاً يف شهر حمرم يف األحساء ،وأنه جيب على املؤمنني أن

حيذروا حىت ال تتكرر تلك الفاجعة واملأساة ،حيث أن العدو إذا متكن مره فسيصوغ له أن
يكرر ذلك مرارا ،وان االنسان احلكيم عليه ان خيطط التخطيط السليم وأن ميسك بزمام
املبادرة قبل أن يتمكن العدو منه.
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وذكر احلبيل "أنه إذا كان يظن أولئك اإلرهابيون التكفرييون القتلة أهنم سيقلقون
من عزمتنا أو يسلوا شوكتنا أو ينالوا من عقيدتنا ومن مذهبنا فهيهات هيهات".
وقال حنن ال نتزلزل ولن نستكني وأننا سنواصل مسريتنا وإحياء مناسباتنا وإقامة
شعائران ،مهما هددان التكفريين ومهما فعلوا.
واختتم بدعاء هللا أن يطهر بالد املسلمني كافة من الكفرة القتلة وأن يوفقهم اىل
ما حيبه هللا ويرضاه ،وأن يرحم شهداء القديح بواسع رمحته ويسكنهم جنته ،ويتفضل على
اجلرحى ابلشفاء ،وأن يربط على قلوب الفاقدين ابلصرب ،واخللود للشهداء ،واللعنة على
التكفريين.
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الشيخ عبد هللا اليوسف:
أدان الشيخ عبد هللا أمحد اليوسف بشدة حادثة اإلرهاب الغاشم الذي وقع يف
مسجد اإلمام علي يف بلدة القديح قبل أسبوعني وحادثة مسجد اإلمام احلسني حبي العنود
يف الدمام قبل أسبوع ،معترباً ذلك من أشد احملرمات يف اإلسالم ،وهو أمر ال يقره دين وال
مذهب وال منطق وال عقل وال ضمري حي.

وأكد مساحته يف كلمته ليوم اجلمعة على أن اإلسالم يؤكد على وجوب احرتام
األنفس واألعراض واألموال ،وعدم جواز التعدي أو التجاوز على حقوق اآلخرين أو سلبها؛
ومن أهم هذه احلقوق :حق احلياة ،حيث ال جيوز لإلنسان أن يقتل نفسه ،وابألوىل أنه ال
جيوز قتل اآلخرين بغري حق ،إذ أن ذلك من أكرب اجلرائم وأعظم الذنوب واملعاصي.
وقد ابتدأ الشيخ اليوسف خطبته أن القرآن شنع قتل املؤمن فتالً متعمداً بل وجعل

ملرتكبه أربعة عقوابت يف اآلخرة وهي :اخللود يف جهنم وكذلك غضب هللا عليه والطرد من
رمحته وأخرياً العذاب العظيم الذي أعده هللا خصيصاً ملرتكيب هذا اجلرم العظيم.
ونوه الشيخ أبن القرآن ذكر قتل مؤمن واحد فكيف بقتل أكثر من عشرين مؤمناً
وهم يف حالة الصالة ويف بيت من بيوت هللا ويف يوم اجلمعة كما حدث يف جرمية قتل
املصلني يف القديح؟!
وقال :أنه ومما ال شك فيه أن هؤالء األشخاص يفعلون ما يفعلون جراء ما ميلكون
من فكر وثقافة سوداء زرعت يف أدمغتهم من مناهج ومنابر وقنوات إعالمية تتسم ابلطائفية
فتدعو إىل الكره واحلقد والتمييز ضد املخالف بل ويتعدى ذلك إىل تكفري الطوائف األخرى،
مبيناً أن خطورة التكفري ليس يف كونه جمرد رأي وحسب بل تنبع خطورته مما يرتتب عليه

من حلية دم املسلم وماله وعرضه".

وأما أخطار اإلرهاب على األمة فعدد الشيخ اليوسف بعضاً منها مثل إشعال

الفتنة الطائفية بني املسلمني وجرهم إىل حروب تدمي اجلميع وتقتل الكل وهذا ما جيب أن
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يقف ضده اجلميع شيعةً وسنة متالمحني يف وجه هذا العدو الواحد .كما أن اإلرهاب يشوه
صورًة اإلسالم ،فهؤالء اإلرهابيون يدعون اإلسالم وهو بريءٌ منهم ومن أفعاهلم الوحشية
اليت يبثوهنا للعامل أمجع.
ويف مواجهة اإلرهاب ذكر الشيخ أموراً عديدة لو طُبقت لكانت كفيلةً بتحصني

املسلمني من هذا الشر فكان منها سن قانون جيرم الطائفية والكراهية الذي أصبح مطلباً
شعبياً يطالب به مجيع العقالء واحلكماء يف هذه البالد؛ وهذا القانون جيب أن يكون واضحاً
فال يفهم أبكثر من طريقة أو يفسر أبكثر من تفسري .وما حدث من أعمال إرهابية تدعو

إىل ضرورة إجياد معاجلات جادة خلطاب الطائفية والكراهية والتمييز حىت ال تتكرر مثل هذه
األعمال اإلرهابية يف بالدان.
وأضاف قائالً :ليس كافياً يف هذه احلوادث اإلرهابية أن نقوم ابالستنكار واإلدانة

وإن كان مطلوابً يف حد ذاته ولكن األهم أن ُجيرم مسببو اإلرهاب وحمرضوه واحلاثون عليه
واملتعاطفون معه.

ودعا إىل تطوير وتعديل املناهج اليت تُدرس يف املدارس واجلامعات واليت ينشأ عليها

األطفال ويبين الكبار منها ثقافته فبدالً من عرض رأي مذهب واحد وهتميش آراء بقية

املذاهب مما ينتج عنه التعصب والتشدد تكون الدراسة بطريقة املقارنة يف الفقه والعقائد وهو
األمر الذي يساعد على التسامح واالنفتاح وفهم ما لدى اآلخر.
وطالب بوجود خطاب يتسم ابحملبة ويدعو إىل االنفتاح على اآلخر والقبول به
حىت وإن مل تقتنع برأيه أو أن يغري هو من قناعته ،وهنا يكمن دور اإلعالم يف هذا اجملال.
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الشيخ فيصل العوامي:
بسم هللا الرمحن الرحيم
والصالة والسالم على نبينا املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطاهرين وأصحابه املنتجبني.
ث ِمن ِعب ِ
اد َان َم ْن َكا َن تَِقيًّا (مرمي.)14 :
قال احلق جلت قدرته :تِل َ
ْك ا ْجلَنهةُ الهِيت نُوِر ُ ْ َ
ما ال ُحيصى من التحيات تُ خ
زف إىل أرواح طاهرة حازت وسام الشهادة بكل جدارة

وصدق .أحخر التعازي واملواساة إىل كل اثكل ومفجوع من أهلنا يف القديح والعنود الطيبتني.
رت فيه أجساداً طاهرةً فتسارعت أرواحها
إن األحزمة الغادرة يف الوقت الذي فج ْ

كت بوصلة العقل املسلم ابجتاه اخللل اخلطري الذي
لتحتل منازهلا يف جنات عدن ،فإهنا حر ْ

ولد مثل هذا اإلجرام والدموية ،وحرك احلماسة عند املصلحني لتلمس احللول الناجعة .لكن
اندفاعا وقتيًا يتالشى مع جفاف الدموع وقد تُصرف يف
مثل هذه احلماسة غالبًا ما تولد
ً
تفرغ يف مكاهنا الصحيح.
فراغ ،إهنا محاسةٌ حممودة جيب أن َّ

ال شك أن القرار السياسي لتجرمي التحريض على الكراهية له أثره الفاعل يف هذا
السياق وجيب أن نطالب به ،لكنه ليس احلل اجلذري.
إن احلل اجلذري ما يضطلع به املصلحون من العلماء واملفكرين إلصالح العقل
اإلسالمي .هنا مكمن اخللل .تقومي هذا العقل وبناؤه ابلشكل الصحيح يتطلب منا كعلماء
ومفكرين نشاطًا ممنهجاً ميتد جليلني ،رمبا مخسني سنةً أو أكثر ،فال نلهي أنفسنا ابلرتقيع

حبلول سطحية.

إننا لن نتجاوز هذه احملن ما مل نركز على هذا البعد ونعطيه حقه من االهتمام.
سددان هللا وإايكم للصاحلات ،وحفظ بالدان من كل سوء.
فيصل العوامي األحد  /13شعبان1436 /هـ
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الشيخ مصطفى املوسى:
طالب الشيخ مصطفى املوسى اجلهات املسئولة مبحاربة مؤججي الطائفية ،مشددا
على ضرورة احلد من الدعوات التكفريية على شاشات التلفاز.
ودعا املوسى يف كلمته اليت ألقاها للطلبة املبتعثني يف تورنتوا بكندا ،إىل رفض
التحزابت واليت من شأهنا متزيق اجملتمع ،وتفتيت وحدته.
وأكد على أمهية وحدة الصف ،بني مكوانت اجملتمع ،داعيا إىل تصعيد مستوى
االستنكار إليصال الصوت إىل من يهمهم األمر ،مطالبا أبخذ احليطة واحلذر وأن يكون
األهايل على قدر املسئولية امللقاة على عاتقهم.
وأشاد الشيخ املوسى خبطوة أتسيس جلان محاية لألماكن العبادية ،واصفا إايها ب
"األمر احلسن" ،ومشددا على ضرورة املبادرة يف محاية املساجد واحلسينيات .متسائال "ملاذا
ننتظر ان أييت من يدافع عنا".
وذكر أن اهلجوم اإلرهايب التكفريي يف القديح يعد مؤشرا خطرا ،مشريا إىل أمهية
التعامل معه حبذر ألنه ينذر ابملزيد من املخاطر ،ومنوها إىل ضرورة التعاطي مع احلادثة
بشكل يليق بدماء الشهداء.
وانتقد املوسى النزعة الطائفية اليت عرب عنها ب "داء العصر" ،داعيا أفراد اجملتمع
وأبناء الوطن إىل التكاتف للتصدي له واالستنكار له.
اجلدير ابلذكر أنه تضامنا مع حادثة القديح اليت راح ضحيتها  21شهيدا أقام
الطلبة املبتعثني يف كندا جملس قراءة القرآن على أرواح الشهداء.

117

الشيخ مصطفى ملص:
دان رئيس حزب اللقاء التضامين الوطين الشيخ مصطفى ملص "التفجري اإلرهايب الرببري
الذي استهدف مسجد اإلمام علي يف السعودية ،والذي أدى اىل استشهاد عشرات املصلني
اثناء أتديتهم صالة اجلمعة" ،مؤكدا "أن هذا التفجري هو استكمال ملسلسل القتل الذي
نشاهد فصوله يف سوراي والعراق

واليمن".

ودعا الشعب السعودي وأهايل القطيف "لعدم االجنرار وراء خمططات اجلماعات التكفريية
اإلرهابية اليت تسعى اىل زرع الفتنة يف خمتلف الشعوب العربية ،وااللتفاف حول بعضهم من
أجل حماربة ظاهرة االرهاب اليت تتمدد يف الدول العربية".
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كبار العلماء يف البحرين:

بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل وإن عظم اخلطب ،والصالة والسالم على نيب الرمحة حممد بن عبد هللا
الصادق األمني وآله الطاهرين وأصحابه األخيار امليامني.
اإلرهاب اجلاهلي السائد هذه األايم يف الساحة اإلسالمية وعلى أيد تزعم أهنا متثل
اإلسالم متخرد صريح على فكر القرآن والسنة ،وما كان منه غري ذلك فهو جهل وفهم أعمى
لإلسالم.

إرهاب منفر للعقول والقلوب عن اإلسالم وهو ينسب إليه زوراً وهبتاانً ،وأداة
ٌ
شديدة الفاعلية يف تشويهه وإسقاطه .إرهاب فيه تفكك لعرى األمة اإلسالمية ،وهدم
لوحدهتا بصورة عاجلة .إرهاب يشعل احرتاابً داخل األمة ال حدود له بال رمحة وال رأفة وال

اعتبار للدين وال إنسانية .إرهاب بلغ من درجات الطغيان حد التالعب بدماء املسلمني
وحرماهتم.
هلذا كله فإن موقفنا وموقف غريان من أهل الغرية على اإلسالم والذين حيرتمون
ثوابته وأحكام شريعته ،ويقدرون لإلنسان قيمته ،موقف الشجب واإلنكار والتنديد والعداء
هلذا السلوك اإلجرامي املنايف للواضح البني من اإلسالم والقيم اإلنسانية .يستوي يف ذلك
كل اإلرهاب جاء من قريب أو بعيد ،وصدر من أهل هذا املذهب أو ذاك ،ومن حكومة
أو شعب ،ومن أي فرد أو من أي جتمع وفئة واجتاه ،وسواء أصاب هذا البلد أو ذلك البلد،
وأهل هذا املذهب أو ذلك املذهب ،وأهل هذا الدين أو ذلك الدين.
وما صار يف القديح من القطيف من عملية إرهابية شنيعة استهدفت املصلني يف
ركوعهم للخالق العظيم يوم اجلمعة ويف بيت من بيوت هللا عز وجل ،واحدة من أبشع صور
اإلرهاب احملرم اآلمث املتحدي لكل حرمات اإلسالم وشريعته الغراء ومقدراهتا.
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إهنا جرمية ابلغة اخلسة والقذارة والفجور دالَّة بكل وضوح على االستخفاف
الفاضح ابإلسالم العظيم وقيمه ،ويف الفرض اآلخر على اجلهل األعمى ابجللي البني
الضروري من أحكامه .عملية حتمل من التشويه لإلسالم ما يُغين عن ألف محلة غربية حاقدة
معادية له .واإلرهاب ال يوجد وال يولد تلقائياً ،وإمنا له أسبابه ومقتضياته وبيئته وحمضنه.
وهو كذلك يف منوه واستشرائه وتوسعه.

خيف اإلرهاب ،وال ينكمش ،وال تضيق مساحته ،وال يناله احنسار وال ينتهي
وال خ
إال حيث ِّختف هذه األسباب ،وتنتهي وتتوارى.
اإلرهاب ابق ويزداد قوة واشتداداً يف ظل دعمه ابملال والسالح والرجال سراً أو

علناً .وهو ابق ويزداد اشتداداً ما بقيت السياسة يف األمة داعمة له ،وما بقيت توفر له البيئة
املناسبة من ظلم واضطهاد للشعوب وإفقارها ،ومن هتميش وحماربة للكلمة احلرة البناءة فيها.
وإن انتشار البطالة والفراغ يف شباب األمة من تقصري احلكومات ليوفر البيئة
املناسبة لظاهرة اإلرهاب وتوسعه وميدها بسبب قوي من أسباب هذا التوسع والبقاء
واالشتداد .ويف حماربة حكومات األمة للفكر اإلسالمي الناصع ،وحجبها للمساحة الكبرية
من اإلسالم مما ال ترى فيه خدمة لسياستها الظاملة مصيبة على اإلسالم ،وعامل مهم من
عوامل انتشار ظاهرة اإلرهاب.
ويبقى اإلرهاب ويشتد اإلرهاب ما مل يتوقف لعب السياسة بكل ما هلا من
إمكاانت وأساليب قذرة بورقة اإلرهاب ،ولن يشهد أي احنسار وسيزداد يف القوة واالنتشار،
وهي ورقة تستخدمها حكومات عديدة يف سياستها الداخلية واخلارجية.
ونرى أنه مما جيب على كل املراكز العلمية املعتربة يف األمة واليت متثل مصدراً للفتوى

من كل املذاهب أن جتمع كلمتها يف إعالن صريح حبرمة هذه الظاهرة الفتاكة ابلدين واألمة
وأن يتواصل هذا اإلعالن مدعوماً من علماء األمة الغيارى على اإلسالم واألمة اإلسالمية
مصحوابً ذلك ابلتبصري العلمي ملنافاة اإلرهاب ملا عليه فكر اإلسالم والواضح من ضروراته
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وبديهياته ،والتبصري العملي مبا تودي إليه هذه الظاهرة احلارقة من القضاء على األمة ودينها
العظيم .وال نرى أبداً أن حيارب اإلرهاب إبرهاب مثله ففي ذلك نشر للفوضى ،وزايدة يف
نشر الرعب احلرام وسرف يف سفك الدماء احملرمة ،وأخذ للربيء ابملذنب ،والصحيح ابلسقيم
يف عمليات إجرامية جمنونة عامة تنال من تنال من غري تفريق .مقابلة اإلرهاب السائد
إبرهاب مثله إضافة ظلم لظلم ،وسوء إىل سوء ،ومنكر إىل منكر .هذا النوع من مواجهة
اإلرهاب اشرتاك يف تشويه اإلسالم وهدم أسسه وتفتيت األمة.
وإننا لنشارك األعزاء املؤمنني من أهل القديح والقطيف عامة وكل املؤمنني حزهنم
العميق وأملهم احملض للحدث اجللل الذي تسببت فيه يد اإلجرام اآلمثة يف تفجري مسجد
القديح الذي أغرق املسجد ابلدماء الزكية للمصلني.
إننا نرفع أحر التعازي وأصدق املواساة ألعزائنا من أهل القديح والقطيف وعموم
املؤمنني .رحم هللا شهداء هذه الفاجعة ورفع درجتهم يف اجلنة ،وكف يد السوء والعدوان عن
مجيع املؤمنني واملسلمني يف مشارق األرض ومغارهبا ،وكشف هذه الغمة وكل غمة عن هذه
األمة.
واحلمد هلل الذي ال حيمد على مكروه سواه.
الثالاثء  26مايو 2115
 7شعبان  1436هـ
املوقعون:
السيد جواد الوداعي -الشيخ عيسى أمحد قاسم -السيد عبد هللا الغريفي-
الشيخ عبد احلسني الستي -الشيخ حممد صاحل الربيعي
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علماء ووجهاء سيهات:
استنكر مجع من علماء ووجهاء سيهات اجلرمية الشنعاء اليت استهدفت مسجد احلسني حبي
العنود اليت اودت حبياة  3شهداء وسقوط عدد من اجلرحى اثناء أتدية صالة اجلمعة.
قالوا يف بيان "بقلوب يعتملها احلزن واألسى ،ابمسنا وابسم أهلنا يف مدينة سيهات ،نتقدم
خبالص العزاء واملواساة ألهلنا يف مدينة الدمام لسقوط الشهداء األبرار جراء العمل اإلجرامي
اجلبان ،حينما اسرتخصوا أنفسهم ليحموا مئات املصلني ،متمثلني بذلك موقف أصحاب
احلسني  ،- -عندما وقوه أبنفسهم ليصلي وبقية أصحابه حىت انلوا عظيم الفوز ابلشهادة،
فطوىب هلؤالء الفتية الذين اصطفاهم رهبم شهداء عنده يرزقون فرحني مبا آاتهم هللا من فضله،
ونستنكر أشد االستنكار هذه اجلرمية الشنعاء".
واضافوا ،إننا اذ نعرب عن إجاللنا وإكباران ملقام الشهداء ابمسنا وابسم أهايل مدينة سيهات
نبدي ألهلنا ابلدمام ولذوي الشهداء عظيم رغبتنا أن تتضمن أرض سيهات جثامني الشهداء
والتشرف بدفن الشهداء األبرار يف مقربة سيهات ونيل شرف بركاهتم ،لتُتوج هبم مقربتنا،
فقد جاء يف احلديث" :الشهداء أمراء أهل اجلنة".
وسألوا ،هللا أن يتغمد الشهداء بواسع رمحته وأن جيعلهم مع حممد وآله يف جنات النعيم وأن
يلهم ذويهم الصرب والسلوان وإان هلل وإان إليه راجعون.
علماء ووجهاء مدينة سيهات:
الشيخ جواد آل جضر ،الشيخ حبيب اخلباز ،الشيخ انجي ال زواد ،الشيخ سعيد آل
ابراهيم ،الشيخ فهمي زين الدين ،الشيخ مصطفى املسلم ،الشيخ حسن ال سليس ،الشيخ
محيد ال درويش ،الشيخ عبد املنعم آل سيار ،الشيخ صاحل املنيان ،السيد حممد الساخن،
السيد ماجد السادة ،الشيخ شوقي املقداد ،الشيخ شاكر املعلم ،الشيخ محيد آل عباس،
الشيخ جعفر آل داوود ،الشيخ زامل الشوخيات ،الشيخ صاحل ال عيد ،الشيخ سعيد البيات،
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الشيخ هاين آل خامت ،الشيخ عبد اجلليل الزاكي ،الشيخ صادق الرواغة ،الوجيه عبد الرؤوف
املطرود ،الوجيه حممد علي آل خليفة ،الوجيه سامل السامل.
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جملس علماء الدمام:
بسم هللا الرمحن الرحيم
ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاانً
إِّ َّان َِّّللِّ وإِّنَّـا إِّلْي ِّه ر ِّاجعون
يف اليوم الذي كانت قطيفنا احلبيبة تبتهج بفرحة مـولـد أيب األحرار احلسني بن
علي عليهما السالم امتدت يـد التكفرييني إلـى أهالينا يف ال ُقـديـح ويف بيت مـن بيوت هللا
وهـم يؤدون صالهتم لرهبم يف يوم اجلمعة فأراقت دماءهم الزكية ظلماً وعدواانً .وإننا يف جملس
ُ

علماء الدمام إذ ندين هذه اجلرمية البشعة أشد اإلدانة نوضح ما

يلي:

-1إن استهداف ُمصلني أبـريـاء يف بيت ِّمـن بيوت هللا يف يـوم مجعة يكشف زيف ادعاء
الـمـنـفذيـن واحملرضني املتلبـسـني بلباس الدين.
ُ
-2إن وصول هذا اجملرم الغريب املتحزم ابملتفجرات يثري االستغراب أمام هشاشة اإلجـراءات
األمـنـيـة ِّمـن قِّـبـل الـجـهــات املختصة.
ـرض على الـجـهـات املختصة االهتمام
-4إن تكرار احلدث اإلرهايب بعد حادثة الـدالـوة يـف ُ
اجلاد يف القيام مبسؤولياته يف حـمـيـة املناطق الـتـي يقطنها الـشـيـعــة املستهدفون من قِّبل
التكفرييني.

-3إن ال ُـمتـسبب احلقيقي هلذه اجلرمية البشعة هـي مـنـابـر التحريض الطائفي ومشـايـخ الفتنة

الذين يتاح هلم ولألسف اجملال لبث مسومهم عرب قنوات

رمسية!

-5ندعـو مجيع املؤمنني للمشاركة الفاعلة يف اسـعـاف الـجـرحـى والتـبـرع بـالـدم واالحتشاد يف
تشييع األجساد الطاهـرة واحلضور الكبري يف جمالس

العزاء.

-1إن شركاءان يف الـوطـن من إخـوانـنـا ال خسنـة ال يتحملون وزر هذه اجلرمية وإن الـذيـن يستحقون

املالحقـة وإنزال اجلزاء هم التكفرييون الـذيـن يستهدفون ُكـل من خالفهم شيعة كانوا أم
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سنة.

-7إن هؤالء التكفرييني الذين يستبيحون الدم احلرام إمنا هم أدوات أبيدي أعداء الدين الذين
يعملون على ايقاع الفتنة بني املسلمني شيعة وسنة وغريهم واالقتتال

بينهم.

نسأل هللا الرمحة وعلو املقام لل خشهـداء األبرار والشفاء العاجل للجرحى وان حيفظ
يف اخلتامُ :
لنا األمن

واألمان.

جملس علماء الدمام
اجلمعة  /3شعبان املعظم1436 /
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الجهات الرسمية
امللك سلمان بن عبد العزيز:
قال خادم احلرمني الشريفني إن "فداحة جرم االعتداء اإلرهايب اآلمث الذي استهدف
مسجدا بقرية القديح يتناىف مع القيم اإلسالمية واإلنسانية ،وفجعنا مجيعاً هبذه اجلرمية
النكراء".
وأكد خالل ترؤسه اجللسة األسبوعية جمللس الوزراء ،االثنني ،أن "جهود اململكة
لن تتوقف يوما عن حماربة الفكر الضال ومواجهة اإلرهابيني والقضاء على بؤرهم .مشددا
على ما وجه به أبن يكون كل مشارك أو خمطط أو داعم أو متعاون أو متعاطف مع هذه
اجلرمية عرضة للمحاسبة واحملاكمة ،وأن ينال عقابه الذي يستحقه ،مقدما تعازيه احلارة ألسر
املتوفني من أهايل القديح.
بدوره أعرب جملس الوزراء عن استنكاره للحادث اإلجرامي الذي استهدف
املسجد ،وما نتج عنه من سفك للدماء وقتل لألبرايء وهتك حلرمة النفس املعصومة،
وحرمات األمن واالستقرار وحياة املواطنني اآلمنني.
وعد اجمللس ذلك "عدواان إرهابيا ظاملا ،من حاقدين استباحوا دماء املسلمني
واستهداف املصلني" .منوها مبا حققته األجهزة األمنية من الكشف السريع عن منفذ تلك
اجلرمية النكراء ،والقبض على أغلب أعضاء اخللية اإلرهابية اليت ينتمي إليها وتتلقى توجيهاهتا
من تنظيم داعش اإلرهايب يف اخلارج هبدف إجياد فجوة بني أبناء الوطن ونشر العداوة والفنت
وشق وحدة اجملتمع.
ووجه خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز برقية لألمري حممد بن
انيف ويل العهد انئب رئيس جملس الوزراء وزير الداخلية فيما يلي نصها :لقد فجعنا مجيعا
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ابجلرمية النكراء اليت استهدفت مسجدا بقرية القديح خملفة ضحااي أبرايء ،ولقد آملنا فداحة
جرم هذا االعتداء اإلرهايب اآلمث الذي يتناىف مع القيم اإلسالمية واإلنسانية.
إن كل مشارك أو خمطط أو داعم أو متعاون أو متعاطف مع هذه اجلرمية البشعة
سيكون عرضة للمحاسبة واحملاكمة وسينال عقابه الذي يستحقه ولن تتوقف جهودان ًيوما
عن حماربة الفكر الضال ومواجهة اإلرهابيني والقضاء على بؤرهم.

ونرغب إليكم نقل تعازينا احلارة ألهلنا يف القديح من أسر املتوفني ،ـ نسأل هللا
تعاىل أن يتغمدهم بواسع رمحته ومغفرته ويسكنهم فسيح جنته ،ونقل متنياتنا ودعواتنا
للمصابني أبن مين هللا عليهم ابلشفاء العاجل.
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األمانة العامة هليئة كبار العلماء:
أدانت األمانة العامة هليئة كبار العلماء  بشدة  احلادثة اإلرهابية اليت
استهدفت املصلني يف صالة اجلمعة ،ببلدة القديح مبحافظة القطيف ،وعدهتا جرمية بشعة
هتدف إىل ضرب وحدة الشعب السعودي ،وزعزعة استقراره ،ويقف وراءها  بال شك 
إرهابيون جمرمون ،هلم أجندات خارجية ،وليس هلم ذمة ،وال يراعون حرمة ،وغاظهم أشد
الغيظ قيام اململكة بواجباهتا الدينية والعربية واإلسالمية.
وسألت هللا تعاىل أن ميكن من هؤالء اجملرمني عاجال غري آجل؛ إلنزال أشد
العقوابت هبم؛ ليكونوا عربة ومثال ملن تسول له نفسه االعتداء على أيsمواطن أو مقيم على
ثرى هذا البلد اآلمن األمني.
وقال األمني العام هليئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد املاجد :إن وعي
الشعب السعودي سيكون  بعد هللا تعاىل  أقوى رادع هلؤالء اإلرهابيني الذين نزع
اإلميان من قلوهبم ،ويطمعون أن يوقعوا الفتنة بني أفراد هذا الشعب الكرمي ،الذي اجتمع
على والة أمره ،وحتقق له األمن والرخاء واالستقرار يف حميط مضطرب تعصف به الفنت
واحلروب.
وطالب اجلميع من مواطنني وعلماء ومثقفني أن يتنادوا إىل تقوية اللحمة الداخلية،
وتفويت الفرصة على األعداء املرتبصني الذين ما فتئوا  ومنذ عقود يتحينون الفرصة
خللخلة أمن واستقرار بالد احلرمني الشريفني؛ ولكن هللا تعاىل هلم ابملرصاد ،مث املواطن الذي
هو رجل األمن األول ،ورجال أمننا البواسل ،الذين قدموا أرواحهم يف سبيل الدفاع عن
حرمات هذا الدين وحدوده وأمنه واستقراره ،وثقتنا فيهم كبرية بعد هللا تعاىل يف تقدمي من
يقف خلف هذه العملية اإلرهابية؛ لينال عقوبته الشرعية الرادعة.
وسأل هللا تعاىل أن ميكن من هؤالء اجملرمني عاجال غري آجل ،وأن يرينا فيهم ما
يشفي غيظ قلوبنا ،وأن حيمي بالدان وبالد املسلمني من كل سوء ومكروه ،إنه مسيع جميب.
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املفيت العام للمملكة العربية السعودية:
أدان مفيت عام اململكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز آل الشيخ،
العمل اإلجرامي الذي أدى لسقوط  19شهيداً.
وقال املفيت يف حديث لقناة إلخبارية :هذا العمل اإلجرامي هو منهج األعداء
ابإلجرام واإلفساد واخرتاق صفوف األمة ،وهذا العمل جرم وعار وإمث عظيم.
وأضاف :لعن هللا من خطط ودبر له وأعان عليه ،والواجب علينا تقوى هللا ،وأن
نكون يدا واحدة ،وأن نؤيد والة أمران ،ونشد أزرهم ،وندعو الناس للتآلف بينهم.
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رئيس ديوان املظامل:
استنكر رئيس ديوان املظامل رئيس جملس القضاء اإلداري الدكتور خالد بن حممد
اليوسف العمل اإلجرامي الذي وقع ظهر اجلمعة ،يف أحد املساجد ببلدة القديح مبحافظة
القطيف؛ حيث قال :إن هذا العمل عمل إجرامي ال ميخت لإلسالم بصلة ،وفيه قتل
لألبرايء ،وإزهاق لألرواح اآلمنة املصلية ،وشق لصفوفهم.
ووصف اليوسف :هذه الفئة اليت قامت هبذا التفجري؛ ابلفئة الضالة اليت خالفت الكتاب
والسنة ،ومل تراع حرمة الزمان واملكان ،وابءت أفعاهلم اإلجرامية الشنيعة ابخلسارة والوابل
يف الدنيا واآلخرة.
ودعا هللا سبحانه وتعاىل أن حيفظ على هذه البالد أمنها واستقرارها بقيادة خادم
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز  حفظه هللا  وأن نكون يدا واحدة ضد
املرتبصني أبمن بالدان ،سائال هللا العلي القدير أن يتقبل الشهداء ،ويرد كيد الكائدين يف
حنورهم.
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وزير العدل:
أدان وزير العدل رئيس اجمللس األعلى للقضاء الدكتور وليد بن حممد الصمعاين
العمل اإلرهايب اآلمث الذي استهدف مسجدا ببلدة القديح يف حمافظة القطيف عقب صالة
اجلمعة.
وقال يف تصريح لوكالة األنباء السعودية :إن هذا العمل اآلمث اجلبان فعل جمٌرم ال

تفعله أو تقره وترضى به إال أن ٌفس مألها احلقد والبغض ملا تعيشه بالدان  وهلل احلمد 
من آتلف ووحدة أغاظت األعداء ومرضى النفوس ،مبدايً استنكاره ملثل هذه األعمال
اإلرهابية اآلمثة اليت تستهدف أرواح األبرايء واآلمنني اليت ال يقرها ديننا احلنيف وشريعتنا

اإلسالمية.
وأكد إدانة مجيع منسويب وأعضاء اجمللس األعلى للقضاء ووزارة العدل هلذا العمل
اإلجرامي ومجيع األعمال اإلرهابية بكل صورها وأشكاهلا وأاي كانت دوافعها البعيدة كل
البعد عن الدين اإلسالمي احلنيف وتعاليمه السامية.
وشدد الدكتور الصمعاين على أن القضاء يف اململكة الذي يستمد أحكامه من
الشريعة اإلسالمية سيقف حبزم وعدل يف وجه كل مفسد وعابث أبمن البالد؛ حتقيقا للعدالة
وتعظيما حلق األنفس املعصومة اليت جاءت الشريعة حبفظها والتشنيع على من استهان هبا،
مستشهدا بقوله سبحانه وتعاىل فيمحكم التنزيل من قتل نفسا بغري نفس أو فساد يف
األ ِرض فكأ هن ما قتل ال هن اس مجًيعا ،واستتبااب لألمن الذي امنت هللا به على عباده وجعله
وآمنهم من خوف.
من أعظم النعم قال تعاىل الهذي أطعمهم من جوع ُ
وأكد أن القضاء الشرعي يف اململكة ستكون أحكامه رادعة وحازمة يف حق كل
من يثبت تورطه أو حتريضه أو أتييده ملثل هذه األعمال اإلجرامية الدنيئة؛ وذلك بعد استيفاء
الضماانت القضائية واإلجراءات اليت حتقق العدالة وحتفظ احلقوق وتردع اجلناة واملفسدين
بكل حزم وقوة.
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اجمللس األعلى للقضاء:
استنكرت األمانة العامة للمجلس األعلى للقضاء احلادث األليم واآلمث الذي وقع أمس يف
جامع العنود ابلدمام ،وقالت "إن احلادث الذي وقع بعد أسبوع على حادث مسجد القديح
ابلقطيف يؤكد على استهداف أمننا واستقراران ووحدتنا ويسعى خمططوه ومنفذوه إلذكاء انر
الطائفية وإشعاهلا وأتجيج اخلالفات املقيتة خدمة للقوى اخلارجية اليت حتاول إشغال دولتنا
حرسها هللا وأيدها بنصره

وتوفيقه".

وأوضح معايل األمني العام املتحدث الرمسي للمجلس األعلى للقضاء الشيخ سلمان بن
حممد النشوان أن هذه احلوادث ليست املستهدف فيها طائفة معينة بل هي ترمي ملا هو
أبعد من ذلك لشحن النفوس ونشر الفوضى والعنف دون أي إحساس حبرمة الدماء
وعصمتها.

وقال "إننا أمام منعطف خطري واختبار كبري لوحدتنا والتفافنا حول والة أمران وعلماءان،
فينبغي أن تزيدان هذه احلوادث قوة وتعاوانً للتصدي للمحاوالت البائسة واألفكار التكفريية

اليت يدعو هلا فئات من الناس أعماهم اجلهل والتبس عليهم احلق وأصموا آذاهنم عن صوت
العلماء الراسخني يف العلم فتلطخت أيديهم الغادرة بدماء سيسألون عنها يوم القيامة عند
حكم عدل ال يظلم مثقال ذرة جل يف

عاله".

وأشار معاليه إىل أنه حبمد هللا وفضله وتوفيقه مث بيقظة اجلميع وجهود رجال األمن مل يستطع
منفذ اجلرمية من دخول اجلامع مما قلل من اخلسائر يف األرواح ،فاحلمد هلل على قضائه وقدره.

ودعا معاليه إىل االجتماع على اهلدى واحلق والوقوف صفاً واحداً ضد هذا الفكر الضال

املنحرف الذي يريد من خالل قيامه هبذه اجلرائم إحداث فتنة وفرقة سيكون هلا األثر السيء
على اجلميع إن مل حنكم عقولنا وجنتمع على كلمة سواء خلف والة أمران وعلماءان الذين
يسعون للقضاء على هذا الفكر املنحرف وهذا االستهداف
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السافر.

وقال الشيخ النشوان يف ختام تصرحيه :إن اجمللس األعلى للقضاء برئيسه وأعضاءه وعموم
القضاة ومنسويب اجلهاز القضائي والعديل كافة ،يستنكرون هذا احلادث االجرامي األليم
ويدعون هللا عز وجل أن حيفظ بالدان وبالد املسلمني من كل سوء ومكروه وأن يعيذها من
الفنت ما ظهر منها وما بطن وأن جيمعنا على احلق والسنة ويدمي أمننا وأماننا ويزيدان إمياان
وصالحاً ويوفق والة أمران ملا فيه صالح البالد

والعباد".
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الرئيس العام هليئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر:
استنكر معايل الرئيس العام هليئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر الشيخ الدكتور
عبد الرمحن بن عبد هللا السند ،التفجري اإلرهايب الذي وقع اجلمعة يف أحد مساجد القديح
مبحافظة القطيف ،ونتج عنه قتل وإصابة العديد من املصلني ،وعده عدواان آمثا وجرما عظيما
وقتال لألنفس املعصومة اليت حرم هللا قتلها؛ بل وجعله من كبائر الذنوب ،مستشهدا بقوله
جهن م خالدا فيها".
تعاىل "ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه َّ
وأوضح معاليه أن هذا احلادث اإلجرامي ال خيدم إال أعداء اإلسالم ومن يريدون
النيل منه وتشويهه أبعماهلم الشنيعة وجرائمهم النكراء ،مشريا إىل أن هذا العمل ليس من
اإلسالم يف شيء؛ وإمنا هو ظلم وبغي وعدوان وإجرام أتابه الشريعة اإلسالمية املطهرة وتنكره
الفطر السوية وترده العقول السليمة.
وقال معاليه :إن هذا التفجري اآلمث عالوة على كونه قتال لألنفس املعصومة إال أنه
مجع بني ذلك وبني قتل املصلني الذين جاء حترمي االعتداء عليهم فيكل دين ،مما يغلظ اإلمث
ويعظم اجلرمية.
وأكد معايل الدكتور السند أن هذه البالد ستظل  إبذن هللا  صامدة وقوية
ابهلل أوال ،مث بوالة أمرها الذين حيكمون الشريعة وحيققون العدل ،ويقيمون شعائر اإلسالم،
وإبخالص املواطنني والتفافهم حول والة أمرهم ،وسعيهم إىل الوحدة ونبذ الفرقة ،وكل ما
خيل أبمن هذا الوطن واستقراره.
وحذر معاليه اجملتمع عموما والشباب خصوصا من االغرتار بدعاة الفتنة والضالل،
الذين يبثون أفكارهم املنحرفة ،دون مراعاة وال رجوع لدين وال خلق وال فضيلة ،بل جتردوا
من كل معاين اإلنسانية والقيم السوية ،داعيا إىل الرجوع إىل العلماء الراسخني الذين هنلوا
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العلم من مصادره واعتمدوا الكتاب والسنة مصدرا وشريعة ،وسلمت نفوسهم من األهواء
واالحنرافات الفكرية.
ودعا معايل الرئيس العام هليئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر هللا عز وجل أن
يدمي على بالدان نعمة األمن واإلميان ،وأن حيفظها من كل سوء ومكروه ،ومن كل حاقد
وحاسد ،وأن حيفظ لنا خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،ومسو
ويل عهده األمني ،ومسو ويل ويل العهد ،وأن يدميهم ذخرا هلذه البالد.
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الرئيس العام لشؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي:
أعرب معايل الرئيس العام لشؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرمحن
بن عبد العزيز السديس ابمسه واسم أئمة وخطباء
وعلماء ومدرسي احلرمني الشريفني ومنسويب الرائسة العامة لشؤون املسجد احلرام واملسجد
النبوي عن استنكاره للحادث اإلجرامي واهلجوم الدموي الذي استهدف املصلني أثناء أداء
صالة اجلمعة ببلدة القديح يف حمافظة القطيف.
وعد كل ذلك إجراما وفسادا وعدواان وإرهااب وطغياان مستشهدا بقوله تعاىل َوَال تَـ ْقتُـلُوا
ِ
ِ
النهـ ْفس الهِيت َح هرَم ه ِ ِ
هم َخالِ ًدا
اَّللُ إ هال اب ْحلَ ِّق وقوله تعاىلَ :وَم ْن يَـ ْقتُ ْل ُم ْؤمنًا ُمتَـ َع ّم ًدا فَ َج َزا ُؤهُ َج َهن ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ب ه
يما
اَّللُ َعلَْي ِه َولَ َعنَهُ َوأ َ
فَ
َع هد لَهُ َع َذ ًااب َعظ ً
يها َوغَض َ
ودعا معاليه إىل تقوى هللا عز وجل واحلذر من أعمال العنف واجلرائم اإلرهابية اليت هي من
الشر العظيم الذي يهدد أمن اجملتمعات واستقرارها مشريا إىل أن هذه األفعال الشنيعة
واألعمال اإلرهابية هي خديعة أعداء اإلسالم.
وبني معاليه أن الدماء اليت تراق دون وجه حق وبال سبب شرعي إمنا هي ظلم وعدوان
وإرعاب وإرهاب ومسالك جاهلية ،حيث جاء يف احلديث اليزال اْملرء يف فسحة من دينه
ُ
يصب دما حراما" ،مشددا على أن الشريعة الغراء جاءت حلفظ الدماء وتعظيم شأهنا.
ما مل ْ
وأهاب معاليه ابجلميع احلذر من هذه املسالك الضالة ،وحتقيق األمن جبميع صوره السيما
على األنفس واألبدان مؤكدا خطورة استهداف بيوت هللا
واملساجد ودور العبادة واملصلني مبثل هذه االعمال الشنيعة فحق املساجد عمارهتا وصيانتها
وجتنيبها كل ما خيل برسالتها فضال أن جتعل مكاان للجرائم واملوبقات وعدم مراعاة حرمة
املكان والزمان وتعريض أمن بالد احلرمني الشريفني للعبث والفوضى وخرق وحدة شعبه
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بتصرفات جتسد الفرقة وتذكي الطائفية وختالف ما سارت عليه هذه البالد املباركة منذ عهد
املؤسس امللك عبد العزيز بن عبد الرمحن آل سعود رمحه هللا.
ودعا معايل الرئيس العام لشؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي للشهداء ابلرمحة واملغفرة
والرضوان وأن يكونوا يف عداد األبرار يف أعايل اجلنان.
كما دعا للجرحى ابلشفاء والعافية ولوالة األمر وألهل الشهداء حبسن العزاء وجرب املصاب
وإهلام الصرب واالحتساب وعظم األجر واملثوبة وأن حيفظ هللا بالدان من عدوان املعتدين
وإرهاب احلاقدين املرتبصني وأن يدمي علينا وعلى بالدان وبالد املسلمني األمن واألمان
واالستقرار واالطمئنان ،إنه مسيع جميب.
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مدير اجلامعة اإلسالمية
دان مدير اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة املكلف الدكتور إبراهيم بن علي العبيد اهلجوم
اإلرهايب على مسجد العنود ابلدمام وأزهقت فيه أرواح اآلمنني

املصلني.

وقال العبيد :إن التفجري اإلرهايب الذي حدث يف صالة اجلمعة يف حي العنود ابلدمام اعتداء
على أمن الوطن وعلى مواطنيه اآلمنني املصلني فهو أمر مستنكر ال يرضاه هللا وال عباده
املؤمنني ،وأن هذا العمل امتداد لألعمال اإلرهابية اليت عانت منها اململكة منذ سنوات من
قبل ثلة احنرفت عن املنهج السليم لتثري الفتنة بني املواطنني ،وتشق وحدة

الصف.

وأكد الدكتور العبيد أن اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة جبميع منسوبيها تستنكر هذه اجلرمية
اليت أزهقت فيها أرواح اآلمنني من مواطين هذا الدولة املباركة ،رافعا التعازي خلادم احلرمني
الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ويل عهده األمني ولسمو ويل ويل
العهد حفظهم هللا وإىل ذوي الشهداء ،سائالً هللا سبحانه وتعاىل أن حيفظ البالد
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ومواطنيه.

مدير جامعة طيبة ابملدينة املنورة:
ندد معايل مدير جامعة طيبة الدكتور عدانن بن عبد هللا املزروع ابلعملية اليت استهدفت
تفجري مسجد حي العنود مبدينة الدمام أثناء صالة اجلمعة يوم أمس ،مؤكدا أن إحباطها
بفضل هللا يدل على فشل خمططات األعداء إلاثرة الفتنة يف بالدان واستغالهلم اجلهلة وسفهاء
األحالم مطية لتحقيق تلك األهداف ،إلدراك مجيع أبناء هذا الوطن ما يهدفون إليه من
زعزعة لألمن واالستقرار الذي تعيشه

بالدان.

وأضاف الدكتور املزروع يف تصريح لوكالة األنباء السعودية :لقد انكشف وجههم القبيح
الذي ال يفرق بني آمن مستأمن واقفاُ بني يدي هللا وصغري أو كبري يف سبيل حتقيق أهدافهم
الدنية.

وقال الدكتور املزروع :إن احملاولة الفاشلة اليت وقعت أمس يف جامع حي العنود وسط مدينة
الدمام وقبلها يف القديح ،جرمية نكراء تنم عن جهل ِّ
ابلدين ومساحته وخمالفة صرحية هلدي
الرسول صلى هللا عليه (وآله) وسلم ورسالته "وما أرسلناك إال رمحة للعاملني" وزاد من قبحها
أهنا استهدفت بيتاً من بيوت هللا اليت ال جيوز التعرض هلا يف مجيع الرساالت وحىت يف أوقات

احلروب فهي دور أمن

وأمان.

وشدد معاليه أمهية أن يقف اجملتمع كله صفاً واحداً يف استنكار هذا العمل اإلجرامي ،وأن

يشرتك اجلميع يف محاية أمن هذا البلد ،ويكونوا عوانً ألجهزة األمن وعدم السماح لكائن

من كان أن يزرع بذور الفتنة وشق وحدة الصف فكلنا يد واحدة جتمعنا أخوة الدين والوطن
واللغة.

ورفع مدير اجلامعة خالص العزاء لوالد اجلميع ويل أمران خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان
بن عبد العزيز آل سعود حفظه هللا وألسر الضحااي ،سائالً املوىل أن ي ِّ
صربهم على مصاهبم
ُ
وأن يربط على قلوهبم وجيرب مصاهبم ،وأن يوفق والة أمران ملا فيه خري للبالد والعباد وأن حيبط
مكائد األعداء ويرد كيدهم يف حنورهم.
131

انئب الرئيس العام لشؤون املسجد احلرام
عرب معايل انئب الرئيس العام لشؤون املسجد احلرام الدكتور حممد بن انصر اخلزمي عن
استنكاره للحادث اإلرهايب اجملرم الذي تعرض له املصلون يف أحد املساجد ببلدة القديح
مبحافظة القطيف اجلمعة سائال هللا أن يتقبلهم شهداء عنده وأن مين على املصابني ابلشفاء
العاجل.
ورفع معاليه تعازيه خلادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ومسو ويل
عهده األمني ومسو ويل ويل العهد  حفظهم هللا  وأسر الشهداء والشعب السعودي
واألمة اإلسالمية.
وقال إن اإلسالم يرفض اإلرهاب بكل صوره وأشكاله رفضا قاطعا ألنه عدوان ،وهللا ال
حيب املعتدين ،ومن فضل هللا عز وجل وعونه أن اململكة
استطاعت خالل الفرتة املاضية إدارة أزمة اإلرهاب يف معاجلة مثل هذه املواقف حبزم ولن
ختضع البتزاز أي تنظيم أو مجاعة إرهابية ممن يدعون
تطبيقهم لشرع هللا وهم ميارسون أبشع اجلرائم حبق اجملتمع وحبق الوطن ابتداء من جرائم القتل
وزرع الفتنة والكراهية ،فنهج اململكة واضح يف الضرب بيد من حديد على كل من يروع
أمن اآلمنني دون الدخول يف تعامل يضفي هلم شرعية".
وأكد معاليه حرمة الدماء املعصومة حيث يقول هللا عز وجل َوَم ْن يَـ ْقتُ ْل ُم ْؤِمنًا ُمتَـ َع ِّم ًدا
فَجزا ُؤهُ جهن ِ ِ
ِ
ب ه
َع هد لَهُ َع َذ ًااب َع ِظي ًما وقد قال النيب
اَّللُ َعلَْي ِه َولَ َعنَهُ َوأ َ
هم َخال ًدا ف َ
يها َوغَض َ
ََ َ َ ُ

صلى هللا عليه (وآله) وسلم يف خطبته يف حجة الوداع :إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم
عليكم حرام ،كحرمة يومكم هذا ،يف شهركم هذا ،يف بلدكم هذا.
ودعا معايل الدكتور اخلزمي اجلميع إىل أن يقفوا صفا واحدا جتاه البغاة واملفسدين القتلة مهما
كانت جنسياهتم أو توجهاهتم ،وقال إن هؤالء يستهدفوننا يف ديننا وأمننا ووطننا ،ولن يعكر
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صفوان  إبذن هللا  عبث عابث أو حترش جمرم حقري" ،مؤكدا أن ما حدث يعد جرمية
كربى يف حق أمن الشعوب واستقرارها ورخائها.
وهنأ معاليه رجال األمن على شرف خدمة دينهم وعقيدهتم وبالدهم ومقدساهتم والذود عن
حياض الوطن ومقدراته ،حااث كل فرد من أفراد اجملتمع على أن يكون عوان لرجال األمن يف
ساهرة يف احلفاظ على أمن هذه البالد واإلبالغ عن كل متورط
أداء مهمتهم العظيمة وعينا ً

أو داعم هلذه األعمال اإلجرامية واألفعال التخريبية ،حفاظا على أمن الوطن.

ودعا معايل انئب الرئيس العام لشؤون املسجد احلرام هللا أبن حيفظ أمن هذه البالد ويدمي
عزها وأمنها يف ظل القيادة الرشيدة واحلكيمة من خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن
عبد العزيز ومسو ويل عهده األمني ومسو ويل ويل العهد حفظهم هللا.
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اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان:
دانت اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان بشدة اهلجوم الذي استهدف املصلني يف صالة
اجلمعة يف أحد املساجد ببلدة القديح مبحافظة القطيف ،واصفة من قام هبذا العمل ومن
يقف وراءه أبنه جمرم تعدى على احلق يف احلياة وانتهك حرمة الدماء املعصومة.
وقالت اجلمعية يف بيان هلا " :تستنكر اجلمعية هذه اجلرمية البشعة اليت هتدف إىل النيل من
وحدة الشعب السعودي وزعزعة استقراره ،وإاثرة الفوضى ،وتؤكد أهنا على ثقة اتمة أبن
األجهزة املختصة ستعمل على تقدمي من يقف وراء هذه اجلرمية البشعة للعدالة.
وقد أعرب رئيس اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان الدكتور مفلح القحطاين عن استنكاره هلذا
العمل اإلجرامي الذي يهدف إىل النيل من احلق يف األمن الذي يتمتع به شعب اململكة
ومن يقيم على أراضيها ،مؤكدا أن من يقف وراء هذا العمل لن ينجح من النيل من وحدة
الشعب السعودي وترابط وتالحم نسيجه االجتماعي ،فوعي اجملتمع سيكون ابملرصاد هلؤالء
اإلرهابيني الذين جتردوا من إنسانيتهم ،ويسعون إليقاع الفتنة بني مكوانت اجملتمع الذي
يتمتع ابألمن واألمان والرخاء واالستقرار يف منطقة غري مستقرة.
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رئيس هيئة حقوق اإلنسان
أدان معايل رئيس هيئة حقوق اإلنسان الدكتور بندر بن حممد العيبان التفجري اإلرهايب اآلمث
واجلبان الذي استهدف مسجدا ببلدة القديح يف حمافظة القطيف عقب صالة اجلمعة وذهب
ضحيته عدد من األبرايء.
وقال إن هذا العمل اإلرهايب يتناىف مع القيم اإلسالمية واإلنسانية كافة ،مؤكدا أن اململكة
العربية السعودية بقيادة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود 
أيده هللا  ستمضي بكل قوة يف مكافحتها لإلرهاب واجتثاثه وأن أبناء اململكة يقفون
صفا واحدا ضد هذه األعمال اإلجرامية اليت تنتهك كل القيم واألعراف واحلقوق.
وبني العيبان أن القضاء الشرعي العادل يف اململكة سيحاسب بكل عدالة من حرض ونفذ
ودعم هذه األعمال اإلرهابية.
ورفع معايل رئيس هيئة حقوق اإلنسان أحر التعازي خلادم احلرمني الشريفني امللك سلمان
بن عبد العزيز آل سعود ،ومسو ويل عهده األمني ،ومسو ويل
ويل العهد  حفظهم هللا  وألسر الضحااي وأبناء وطننا العزيز كافة ،وأن مين على اجلرحى
واملصابني ابلشفاء كما دعا املوىل جل وعال أن حيفظ اململكة من كل سوء ومكروه.
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حمافظ القطيف وحمافظ اخلفجي:
استنكر حمافظ القطيف خالد بن عبد العزيز الصفيان التفجري اإلرهايب الذي وقع يف أحد
مساجد بلدة القديح مبحافظة القطيف ،ونتج عنه وفاة 21من املصلني وإصابة العديد منهم.
وقال :إن ما حصل مؤسف ويعد عدواان وإمثا استهدف نفسا حمرمة وقتلها بغري حق" ،مؤكدا
أن ذلك يتناىف مع قيم الدين اإلسالمي احلنيف.
ويب ن الصفيان أن هذا احلادث اإلجرامي ال خيدم إال أعداء الدين ومن يريدون النيل منه
َّ

موضحا أن هذا العمل ليس من اإلسالم يف شيء؛ وإمنا هو
وتشويهه أبعماهلم وجرائمهمً ،

ظلم وبغي وعدوان وإجرام.

وأكد أن اململكة ستظل إبذن هللا وحتت قيادة خادم احلرمني امللك سلمان بن عبد العزيز
ال سعود ،ومسو ويل عهده األمني ومسو ويل ويل العهد حفظهم هللا  ستتصدى ألي
فتنة ،داعيا املواطنني إىل الوحدة الوطنية والوقوف خلف القيادة أيدها هللا ورص الصفوف
ونبذ الفرقة ،وكل ما خيل أبمن هذا الوطن واستقراره للحفاظ على املكاسب الوطنية هلذا
البلد املعطاء.
وحذر الصفيان من عدم االجنرار وراء الفكر الضال واملنحرف ومن يبث دواعي الشر،
وكذلك عدم إعطاء الفرصة لكل من يريد الرتبص أبمن وسالمة املواطنني ،مشريا إىل أن
اإلرهاب ال يعرف دينا وال وطنا ،داعيا هللا عز وجل أن حيفظ الوطن من كل سوء ومكروه،
ومن كل حاقد وحاسد.
واستنكر حماولة استهداف املصلني يوم أمس اجلمعة ،يف تفجري جامع حي العنود ابلدمام،
الذي أوقع عدداً من الشهداء وأصاب آخرين ،يف الوقت الذي مل يراع فيه هؤالء حرمة
الدماء وبيوت

هللا.
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ووصف الصفيان هذا العمل أبنه إرهايب جبان تقف وراءه نفوس ضعيفة مغرر هبا تستهدف
أمن هذا الوطن ،وبث الفتنة وضرب اللحمة الوطنية وتفريق

الشمل.

وقال " :إن من يقوم مبثل هذه األعمال هو خارج عن الدين ،داعياً إىل توحيد الصف
والرتابط من أجل إحباط أي خمطط يستهدف أمن هذا البلد وعدم االنسياق ألي فتنة،
مؤكداً إن بالدان ستظل صامدة مرتابطة ال يتخللها أي مجاعات تسعى لتفرقة أبناء الشعب
الذين أثبتوا ترابطهم ودحر أعداء الوطن الغايل قبلة املسلمني وكل ما حاولوا توسعة الفرقة

بني أبناء الوطن زادت

اللحمة.

وسأل هللا عز وجل أن حيفظ بالد احلرمني من كل مكروه وأن يرد كيد الكائدين يف حنورهم
وأن يدمي عزها واستقرارها يف ظل قيادة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز
آل سعود ومسو ويل عهده األمني ومسو ويل ويل العهد حفظهم هللا ،وأن يتقبل شهدائنا ومين
على املصابني ابلصحة

والعافية.

من جانبه أكد حمافظ اخلفجي زيد بن عبد العزيز العتييب أن تفجري جامع حي العنود؟
ابلدمام يهدف من وراءه هؤالء اإلرهابيني إىل إاثرة الفتنة بيننا وهذا أمر غري مقبول وستصدى
له أجهزتنا األمنية بكل قوة لردع هؤالء اخلفافيش وسيقضى عليهم إبذن

هللا.

وقال "إن من أراد هبذه البالد فتنة وإحداث فيه جرماً أو تفجرياً يف أي شرب فيها ،فندعو
هللا عز وجل أن يفضح أمره ويهتك سرته والدين من هؤالء الشرذمة
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براء".

مدير جامعة أم القرى
استنكر معايل مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق عساس التفجري اإلرهايب
الذي أسفر عن مقتل وجرح عدد من املصلني أثناء أدائهم صالة اجلمعة يف أحد املساجد
ببلدة القديح مبحافظة القطيف.
ووصف معاليه أن هذه األعمال اإلجرامية اليت هتدف لزعزعة أمن واستقرار هذه البالد
املباركة إمنا هي أعمال ختريبية ليس هلا هدف سوء زرع الفنت اليت نبذها ديننا اإلسالمي
احلنيف يف كافة شرائعه ،مؤكدا أن هذه البالد املباركة ستبقى صامدة إبذن هللا يف ظل قيادة
خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ومسو ويل عهده األمني ومسو
ويل ويل العهد  حفظهم هللا .
وقال الدكتور عساس :إنه مهما قام املخربون واملفسدون للسعي لشق صف اللحمة والوطنية
بني أبناء هذا الوطن ،إال أننا وهلل احلمد يف هذه البالد املباركة سنظل نرفع راية التماسك
والتالحم " مبًينا أن متاسك أبناء اململكة وتالمحهم هو الدرع احلصني بعد هللا تعاىل لوحدة

هذا الوطن املعطاء الذي يقوم على مبادئ العقيدة اإلسالمية السمحة اليت ترفض أعمال
اإلفساد يف األرض واإلخالل ابألمن واإلساءة إىل هذا الكيان املستقر بفضل هللا ومنته.
وأشاد مدير جامعة أم القرى مبا يقوم به رجال األمن البواسل من بذل أرواحهم وأنفسهم يف
سبيل حفظ أمن هذه البالد واستقرارها وبث روح الطمأنينة بني شعب اململكة واملقيمني
عليها ،مربهنني للجميع أبنه ال مكان لألعداء يف اململكة ،وأهنم مهما خربوا وأفسدوا فإهنم
مدحورين خائبني إبذن هللا.
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مدير جامعة الباحة:
أكد مدير جامعة الباحة املكلف الدكتور عبد هللا بن حممد الزهراين أن الشعب السعودي
يستنكر احلادث اإلجرامي الذي وقع ببلدة القديح يف القطيف وذهب ضحيته جمموعة من
املصلني وعدد كبري من اجلرحى.
وقال الدكتور الزهراين يف تصريح لوكالة األنباء السعودية لقد امتدت اليد اآلمثة على املصلني
اآلمنني هبذا املسجد ومن خطط هلذا التفجري هبدف زعزعة األمن واالستقرار يف بالدان
الغالية وإجياد جو من االضطراب وعدم االستقرار يف الوقت الذي تسعى فيه بالدان لرد
مكائد األعداء ويقوم جيشنا الباسل حبماية احلد اجلنويب ورد خمطط اإلجرام عن الشعب
اليمين الشقيق.
وبني أن هذه التفجريات اآلمثة تنم عن خمطط شرير يستهدف أمن واستقرار بالدان وحلمتنا
الوطنية وهي حرب على الدين وأهله وال ختدم إال أعداء ديننا ووطننا الغايل ،مؤكدا أن
الشريعة اإلسالمية السمحة تنبذ هذا العنف وال تقر هذه التفجريات وجاءت حبفظ
الضرورات اخلمس ،سائال هللا أن حيفظ لنا ديننا وبالدان ووالة أمران من حقد احلاقدين
وخمططات اجملرمني وأعداء الدين.
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مدير جامعة امللك خالد:
أكد معايل مدير جامعة امللك خالد يف أهبا الدكتور عبد الرمحن بن محد الداود أن اجلرمية
اإلرهابية اليت اقرتفتها يد الغدر يف بلدة القديح مبحافظة القطيف شاهد آخر على بشاعة
الفكر الضال ودانءة خمططاته ،وحماولة ابئسة إلشاعة الفتنة ،وزعزعة االستقرار يف بلد آمن،
وجمتمع متماسك.
وقال يف تصريح لوكالة األنباء السعودية :إن استهداف أرواح اآلمنني وترويعهم وسفك
دمائهم املعصومة ،هو منهج من ضلت بصريته واحنرفت فطرته ،وخابت مساعيه ،فكيف
إذا كان ذلك على ثرى أرض احلرمني ،ومهبط الرسالة ،وقبلة املسلمني".
ودعا اجلميع إىل مكافحة هذا الفكر الضال ،ودعم اجتثاثه ،ونشر تعاليم الدين اإلسالمي
السمحة اليت حفظت للناس دماءهم وأعراضهم وأمواهلم ،مع أمهية قيام العلماء واملربني وأهل
الرأي ورجال اإلعالم ،بواجب بيان احلق للناس والتحذير من شرور اإلرهاب ونتائجه،
ابحلكمة واملوعظة احلسنة ،واحلوار واإلقناع ،مشريا إىل أن التعاطف مع منفذي مثل هذه
اجلرائم مشاركة هلم يف اجلرمية ووزرها.
اضحا
وأوضح أن استنكار أفراد اجملتمع السعودي بكافة أطيافه هلذه اجلرمية النكراء كان ردا و ً

صفا
على أرابب األفكار الضالة ،ورسالة صرحية للعامل أمجع أبن متاسك هذه البالد ووقوفها ً
واحدا خلف قيادهتا احلكيمة يف وجه كل مرتبص سيقطع الطريق على كل من تسول له

نفسه إشاعة الفتنة أو حماولة اإلفساد والتخريب يف وطن وسع اجلميع حبا وعطاء.
ودعا معايل مدير جامعة امللك خالد يف ختام تصرحيه هللا تعاىل أن حيفظ هذه البالد وأن
يدمي عليها أمنها ورغدها ،يف ظل قيادة خادم احلرمني الشريفني ومسو ويل عهده األمني ومسو
ويل ويل عهده ،وأن جينب هذه البالد الطاهرة كيد الكائدين ،ومكر احلاقدين ،وضالل
املفسدين.
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مدير الشؤون اإلسالمية ابلباحة:
استنكر مدير عام فرع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد مبنطقة الباحة
الشيخ فهيد بن حممد الربقي احلادث اإلجرامي ،الذي استهدف املصلني يف بلدة القديح
مبحافظة القطيف ،مؤكدا أن هذا التفجري اإلرهايب الذي انتهك حرمة بيت من بيوت هللا ال
ميكن أن يقدم عليه إال إرهاب يتجرد من اإلسالم واإلنسانية وكل مبادئ الشريعة اليت تعصم
مجيعها حرمة النفس.
وقال يف تصريح ل واس إن هذا العمل ليس من اإلسالم وإمنا هو ظلم وبغي وعدوان وإجرام
مل يراع فيه حرمة الدم احلرام ،حمذرا من تلك األايدي اخلفية وراء هذه األعمال اليت تسعى
من خالهلا إىل زعزعة األمن والفرقة بني أبناء الوطن.
وبني أن اململكة قيادة وشعبا ماضية إبذن هللا يف حماربة اإلرهاب جبميع فئاته وأشكاله
ومالحقة كل من يقوم به حىت يتم اجتثاثهم وتطهري اجملتمع منهم ،مؤكدا وقوف اجلميع مع
والة األمر ورجال األمن ضد األعمال اإلرهابية.
وسأل مدير فرع الشئون اإلسالمية ابلباحة ،هللا تعاىل أن يرد كيد الفئة الضالة يف حنورهم،
وأن حيفظ على بالدان أمنها واستقرارها.
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مدير عام الشؤون اإلسالمية بنجران:
استنكر مدير عام فرع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد مبنطقة جنران
العمل اإلرهايب الذي وقع أمس يف أحد مساجد بلدة القديح مبحافظة القطيف ،ونتج عنه
مقتل وإصابة عدد من املصلني.
وعد الشيخ الرويس يف تصريح لوكالة األنباء السعودية هذا العمل اإلرهايب من األعمال
اإلجرامية والتخريبية اليت هتدف إىل إاثرة الفنت والقالقل يف هذا البلد األمني الذي هو مهبط
الوحي وقبلة للمسلمني ،مستشهدا بقوله تعاىل :ومن يرد فيه إبحلاد بظلم نذقه من عذاب
أليم ،ومن اإلحلاد والظلم االعتداء على األنفس املعصومة بقتلها وترويعها.
وقال :إن مثل هذه األعمال إمنا ختدم وحتقق أهداف أعداء اإلسالم واملسلمني ،وأن من قام
هبذا الفعل املشني فيه داللة واضحة على ما تنطوي عليه نفسه من خبث النية واحلقد
مقدما نفسه رخيصة يف سبيل الشيطان انهيك عما يعد له يف اآلخرة من اإلمث املبني
الدفنيً ،

من قتله لنفسه" ،مشريا إىل أن السنة الصحيحة حرمت قتل النفس سواء ابالنتحار أو قتل
األنفس الربيئة.
ودعا مدير عام الشؤون اإلسالمية بنجران املواطنني إىل التفطن ملا حياك للبالد والعباد من
وراء تلك األعمال اليت ال ختفى على كل مسلم ما يراد من وراءها من إاثرة الفنت وإعانة
أهل الشر والفساد لزعزعة األمن واألمان يف بالد احلرمني ،مشريا إىل أن فتاوى هيئة كبار
العلماء يف اململكة تؤكد دائما إنكارها لتلك األعمال اإلجرامية والتخريبية اليت ال متت
لإلسالم واملسلمني براء منها.
وسأل يف ختام تصرحيه هللا عز وجل أن حيفظ أمن واستقرار البالد ويرد كيد العابثني
واملرتبصني يف حنورهم وأن يرحم شهداء الوطن ويتقبلهم برمحته.
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وزير اخلدمة املدنية:
أكد معايل وزير اخلدمة املدنية األستاذ خالد بن عبد هللا العرج أن التفجري اإلرهايب اآلمث
الذي طال مسجد بلدة القديح ابلقطيف ،هو عمل فاسد متجرد من اإلنسانية وبعيدا كل
البعد عما أمر به الدين اإلسالمي يف حترمي قتل النفس بغري احلق.
وأوضح معاليه أن هذا العمل اإلجرامي املنايف لتعاليم الدين اإلسالمي واملخالف لكافة
القوانني واألعراف البشرية ،سيكون حبول هللا وقوته داعما قواي على األرض الصلبة للحمة
الوطنية اليت تتميز هبا اململكة العربية السعودية منذ أتسيسها على يد امللك عبد العزيز 
رمحه هللا  الذي مجع ووحد هذا الوطن على العقيدة اإلسالمية الصحيحة وعلى احلب
والوفاء ونبذ الفرقة ،وسار على هذا النهج القومي أبناؤه الربرة من بعده.
وأضاف معاليه :إن اململكة حكومة وشعبا كانت وال تزال واحلمد هلل ،من أوائل الدول اليت
حتارب اإلرهاب والتطرف وتنبذ الفرقة ،وهي سباقة يف دعم اجملهودات الدولية يف حماربة هذا
الداء ،وكانت يف مواقف كثرية صاحبة املبادرات والتحذير من خطر اإلرهاب ،إىل جانب
أهنا وبفضل هللا ومنته استطاعت أن تكون أمنوذجاً يف تقدمي األساليب الفعالة للقضاء عليه.
ودعا معايل وزير اخلدمة املدنية املوىل عز وجل أن حيفظ للوطن أمنه وعزته ورفعته بقيادة
خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ومسو ويل العهد ومسو ويل ويل
العهد  حفظهم هللا .
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رئيس اهليئة العامة للطريان املدين:
أدان معايل رئيس اهليئة العامة للطريان املدين األستاذ سليمان بن عبد هللا احلمدان العمل
اإلجرامي الذي استهدف املصلني يف أحد مساجد بلدة القديح مبحافظة القطيف الذي
أدى إىل إزهاق أرواح بريئة يف صورة عمل إرهايب جبان يتناىف مع قيم الدين اإلسالمي
احلنيف.
صفا واحدا ضد هذه األعمال
وقال معاليه يف تصريح لوكالة األنباء السعودية :إننا نقف ً
اإلجرامية اليت تستهدف أمن بالد احلرمني الشريفني ،وتتناىف مع القيم واملبادئ اإلنسانية.
ونوه ابجلهود اليت تبذهلا حكومة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز آل
سعود  حفظه هللا  القتالع جذور اإلرهاب وحماربته بكل قوة
وحزم ،مشريا إىل أن اململكة حققت يف ذلك إجنازات كبرية على مستوى العامل يف مكافحة
اإلرهاب وبذلت الكثري من اجلهد والدعم يف سبيل التصدي هلذه الظاهرة اليت تسفك الدماء
املعصومة دون وجه حق.
وأكد احلمدان حرص اململكة على إحقاق احلق وحماسبة املفسدين يف األرض ،وقال :حنن
على يقني أن من يقف وراء هذا العمل اإلجرامي سواء من خطط ودعم ستطاله يد القضاء
الشرعي العادل يف بالد احلرمني اليت حتتكم إىل تعاليم الدين اإلسالمي احلنيف.
ورفع معايل رئيس اهليئة العامة للطريان املدين أحر التعازي خلادم احلرمني الشريفني امللك
سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،ومسو ويل عهده األمني ،ومسو ويل ويل العهد  حفظهم
هللا  وألسر الضحااي وأبناء الوطن العزيز كافة ،داعيا هللا أن مين على اجلرحى واملصابني
ابلشفاء العاجل وأن حيفظ اململكة من كل مكروه وأن يدمي عليها نعمة األمن واألمان.
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وزير النقل:
استنكر معايل وزير النقل املهندس عبد هللا بن عبد الرمحن املقبل احلادث اإلجرامي األليم
الذي تعرض له أبناء الوطن أثناء أتديتهم صالة اجلمعة يوم أمس ببلدة القديح مبحافظة
القطيف.
وأكد معاليه أن هذا العمل اإلرهايب الذي أدى إىل استشهاد وإصابة عدد من املواطنني
األبرايء يتناىف مع مبادئ ديننا اإلسالمي احلنيف وقيمنا وأخالقنا اإلسالمية واإلنسانية.
وأوضح املهندس املقبل أن هذا احلدث يبني أن من يقف خلفه أعداء ألمن واستقرار هذا
الوطن املبارك ووحدة صفه حيملون ضده كل احلقد والكراهية ملا هو فيه من خري وأمن
واستقرار واجتماع لكلمته وااللتفاف حول قيادته.
وقال :إن اململكة العربية السعودية بقيادة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد
العزيز آل سعود  أيده هللا  مستمرة بكل قوة يف مكافحة اإلرهاب واجتثاثه ،إضافة إىل
صفا واحدا ضد هذه األعمال اإلجرامية اليت تنايف كل القيم
تالحم أبناء الوطن الذين يقفون ً

واألعراف.

وقدم معايل وزير النقل التعازي ألهايل املتوفني ،سائال هللا أن يتغمدهم بواسع رمحته وأن
يشفي املصابني ،وأن حيفظ بالدان وبلدان املسلمني من الشرور وأن يرد كيد الكائدين يف
حنورهم.
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مدير تعليم عسري:
استنكر مدير عام التعليم مبنطقة عسري جلوي بن حممد آل كركمان اجلرمية اإلرهابية اليت
اقرتفتها يد الغدر والعدوان يف بلدة القديح مبحافظة القطيف ،مشريا إىل أنه عمل إرهايب
جبان يتناىف مع قيم الدين اإلسالمي احلنيف ،وحماولة ابئسة لزعزعة االستقرار يف جمتمع
متماسك وبلد آمن.
وقال يف تصريح لوكالة األنباء السعودية :لقد خابت مساعي أرابب الفكر الضال ومن
حيرضهم ،يف بث الفرقة بني أبناء الوطن ،فيجب على اجلميع أن يقفوا يدا واحدة ويستنكروا
هذا العمل اجلبان من هذه الزمرة الفاسدة ،وقد بعثوا رسالة للعامل أمجع أبننا مجيعا مواطنني
أوفياء يف وطن احتوى اجلميع حبا وعطاء ،وقيادة حكيمة تقف يف وجه كل من تسول له
نفسه اإلفساد والتخريب".
ودعا مدير تعليم عسري إىل مكافحة هذا الفكر الضال ،واجتثاثه ،واحلرص على نشر تعاليم
الدين اإلسالمي اليت حفظت للناس دماءهم وأعراضهم وأمواهلم ،مع أمهية قيام اجلميع كل
يف جماله بواجب بيان احلق للناس والتحذير من شرور اإلرهاب ونتائجه ،ابحلوار واحلكمة
واملوعظة احلسنة ،منوها ابجلهود اليت تبذهلا حكومة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان
بن عبد العزيز آل سعود  حفظه هللا  القتالع جذور اإلرهاب وحماربته بكل قوة وحزم،
اليت حققت إجنازات كبرية على مستوى العامل يف مكافحته ،وبذلت الكثري من اجلهد والدعم
يف سبيل التصدي هلذه الظاهرة اليت تسفك الدماء املعصومة دون وجه حق.
ورفع آل كركمان أحر التعازي واملواساة إىل خادم احلرمني الشريفني ،ومسو ويل عهده األمني،
ومسو ويل ويل العهد  حفظهم هللا  وألسر الضحااي وأبناء الوطن العزيز كافة ،سائال هللا
تعاىل أن مين على اجلرحى واملصابني ابلشفاء العاجل وأن حيفظ الوطن من كل مكروه.
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جملس أمناء مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطين:
استنكر جملس أمناء مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطين احلادث اإلجرامي البشع الذي
تعرض له املصلون يوم أمس الذين كانوا يؤدون صالة اجلمعة مبسجد ابلقديح مبدينة القطيف
الذي راح ضحيته العديد من املصلني األبرايء ما بني قتيل وجريح.
وعرب اجمللس عن ابلغ أسفه ،وعن إدانته الشديدة هلذا احلادث البعيد عن كل القيم اإلسالمية
والوطنية ،واإلنسانية وأن من قام به ال يوجد يف قلبه ذرة
من إميان أو احرتام حلرمة بيوت هللا ومراتديها ،ومما يؤكد أن هذا االعتداء يستهدف اململكة
يف أمنها ووحدهتا ،مقدما خالص تعازيه ألسر الضحااي ،داعيا هللا أن خيفف أحزاهنم ويلهمهم
الصرب والسلوان.
وقال معايل رئيس جملس أمناء مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطين الشيخ عبد هللا بن حممد
املطلق :ابمسي واسم جملس أمناء مركز امللك عبد العزيز
للحوار الوطين إننا نستنكر هذا احلادث اإلجرامي البشع وان هذه األعمال اإلجرامية لن
تزيد الشعب السعودي إال متاسكا واتلفا والتفافا حول قيادته احلكيمة.
وأضاف الشيخ املطلق أن بالد احلرمني الشريفني ،ستظل آمنة على الدوام بفضل هللا عز
وجل ويف ظالل القيادة احلكيمة خلادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز  آل
سعود حفظه هللا  ومسو ويل عهده األمني ،ومسو ويل ويل العهد ،وبتضامن مواطنيها بكل
فئاهتم وأطيافهم االجتماعية.
وأوضح أن مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطين ميد يده دائما ويفعل منظومة من احلوارات
اليت هتدف إىل مكافحة التطرف واإلرهاب والتمسك بكل ما
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يدعو له ديننا اإلسالمي احلنيف من متاسك وتسامح ووسطية وحث على التضامن واألخوة
والتعاضد بني املسلمني والوقوف صفا واحدا أمام التحدايت اليت تواجه البالد يف هذه
املرحلة.
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منسوبو تعليم املدينة املنورة:
عرب منسوبو إدارة التعليم مبنطقة املدينة املنورة عن ابلغ استنكارهم للعمل اإلجرامي اآلمث
واهلجوم الدموي الذي استهدف أمس ،أحد مساجد بلدة القديح مبحافظة القطيف ،وراح
ضحيته عدد من أبناء الوطن ،رافعني أحر التعازي واملواساة ألهايل الضحااي.
وندد مدير عام التعليم مبنطقة املدينة املنورة انصر بن عبد هللا العبد الكرمي هبذا العمل اإلرهايب
اجلبان حبق األبرايء ،الذي ينم عن قلوب حاقدة حاسدة تفتقر ألي معىن من معاين الرمحة
واإلنسانية ،ألانس غلبت عليهم شقوهتم ،مبينا أن ديننا هو دين السماحة والسالم ،وجمتمعنا
هو جمتمع األلفة والوائم.
وقال :خيب هللا تعاىل أمل احلاقدين يف حتقيق أهدافهم السوداء لزرع الفتنة ،والتحريض،
والشحن بني أبناء اجلسد الواحد ،فشعب هذا الوطن ال هتز حلمته مثل هذه األعمال
اإلجرامية وأكرب مما يتخيل هؤالء اجملرمون من أن تنال هذه اجلرائم اإلرهابية من ألفته وسلمه
االجتماعي.
وأكد العبد الكرمي أن هذا العمل اجلبان لن يؤثر حبول هللا على النسيج الوطين املتالحم،
معراب
سائال املوىل تعاىل أن يتقبل املوتى يف الشهداء وأن مين على املصابني ابلشفاء العاجلً ،
عن ثقته التامة يف أن القيادة الرشيدة أيدها هللا تعاىل حبكمتها وحرصها سخرت كل
إمكانياهتا للحفاظ على أمن هذا الوطن الغايل واستقراره.
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مدير جامعة جنران:
وصف مدير جامعة جنران الدكتور حممد إبراهيم احلسن التفجري الذي حدث يف أحد مساجد
القديح مبحافظة القطيف أثناء صالة اجلمعة ابلعمل اإلرهايب اجلبان الذي ينم عن حقيقة
الفكر الذي حيرك هذه اجلماعات اإلجرامية.
وقال الدكتور احلسن يف تصريح لوكالة األنباء السعودية "يعتقد هؤالء اإلرهابيون ومن يقف
ورائهم أهنم مبثل هذه األعمال اإلجرامية سيحدثون فرقة وتناحر بني أبناء الوطن ،وهذا أمر
ال ميكن أن حيدث والتجارب السابقة والفاشلة هلم وغريهم من أعداء وطننا العزيز أثبتت مبا
ال يدع جماال للشك خطأ حساابهتم وفشل كل خططهم ،فكل عملية إرهابية تزيد التالحم
بني مجيع أطياف اجملتمع ،ونرى بعدها هبة واحدة يف وجه كل من له يد أو دور يف أيعمل
إرهايب يطال أي جزء عزيز من وطننا وذلك من نعم هللا على هذا البلد الذي يفتخر ابحتضانه
ورعايته للحرمني الشريفني".
وقدم الدكتور احلسن التعازي ابمسه واسم مجيع منسويب جامعة جنران ألسر الشهداء ،سائال
هللا الرمحة هلم والشفاء للمصابني.
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مدير تعليم جنران:
أستنكر مدير عام التعليم مبنطقة جنران انصر بن سليمان املنيع ،التفجري اإلرهايب ،الذي وقع
مبسجد يف بلدة القديح مبحافظة القطيف ،الذي استهدف عددا من املصليني األبرايء أثناء
أدائهم صالة اجلمعة.
وقال إن املفاهيم اخلاطئة اليت زرعت يف رؤوس اجلماعات اإلرهابية الضالة ،حتت خمتلف
املسميات وتقوم بنشرها يف عاملنا العريب واإلسالمي ،اليوم خطر حمدق ابجلميع ال يقتصر
على مكون واحد فقط بل يطال مجيع مكوانت اجملتمع ،األمر الذي يستوجب منا مجيعا
أحدا للتصدي لتلك األفكار واملمارسات التخريبية اليت تستهدف اللحمة
الوقوف صفا و ً
الوطنية والقيم اإلسالمية العليا لإلسالم".
وأشار املنيع إىل أن العامل أبسره يف مواجهة مفتوحة لدحر تلك العصاابت اإلجرامية اإلرهابية
اليت شوهت صورة الدين اإلسالمي احلنيف الذي يدعو للتسامح والتعايش بسالم ،مبينا أن
تلك الفئة الضالة قد أعمى احلقد والكراهية قلوهبا ،مما أدى إىل خروجهم من اإلنسانية
والعقالنية.
ودعا مدير عام تعليم جنران ،أفراد اجملتمع إىل التحلي بضبط النفس والتبصر ،فيما حياك
لوطننا الغايل من قوى الشر والظالم ،الذين يسعون بكل حقد وكراهية إىل استهداف وحدتنا
الوطنية والنيل من مكتسبات مملكتنا الغالية ،سائال هللا عز وجل أن يدمي على هذه البالد،
أمنها واستقرارها ،وأن يرحم ضحااي الوطن ويتقبلهم برمحته.
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إمام املسجد النبوي ابملدينة املنورة:
عرب فضيلة إمام وخطيب املسجد النبوي وقاضي حمكمة االستئناف ابملدينة املنورة الشيخ
الدكتور صالح بن حممد البدير عن ابلغ استنكاره واستهجانه الشديدين ،للتفجري اإلرهايب
استهدف مسجدا يف بلدة القديح مبحافظة القطيف.
وقال الشيخ البدير يف تصريح لوكالة األنباء السعودية :إن األمة ال زالت تتلقى سهام الغدر
من الفئات الضالة والتنظيمات اإلرهابية الشاذة يف عقيدهتا وفكرها ومنهجها الذي يقوم
على التكفري والقتل والغدر والتخريب والتدمري والتفجري والعبث.
واتبع فضيلته القول "ما زال هؤالء األشرار يستخدمون بعض الشباب األغرار لضرب األمة
يف وحدهتا وأمنها واستقرارها بتنفيذ عمليات إجرامية خبيثة تستبيح الدماء املعصومة ،ودور
العبادة ،ومن آخر اجلرائم البشعة واملروعة اليت جيب على كل عاقل استنكارها ورفضها واليت
منها هذه اجلرمية اليت وقعت يف بلدة القديح ابلقطيف وراح ضحيتها العشرات بني قتلى
وح رم قتل النفس املعصومة بغري
ومصابني ،حمذرا األمة من أن اإلسالم عَّ ظم شأن الدماءَّ ،
س الهِيت َح هرَم ه
اَّللُ إِهال ِاب ْحلَ ِّق "،
حق ،مستشهدا بقول احلق تبارك وتعاىل " َوَال تَـ ْقتُـلُوا النهـ ْف َ
ومستدال مبا ورد يف السنة النبوية حيث قال الرسول صلى هللا عليه (وآله) وسلم ،ال تقتل
نفس ظلما إال كان على ابن آدم األول كفل من دمها؛ ألنه أول من سن القتل وقوله عليه
الصالة والسالم ال يزال املؤمن يف فسحة من دينه ما مل يصب دما حراما ".
وأكد الدكتور البدير أن هذا االعتداء الذي وقع يف بلدة القديح ٌعمل إجرامٌّ ي وظلم
وعدوان حترمه الشريعة اإلسالمية وال ت خق ره ،وهو قتل للنفوس
إرهاب ي يناقُض روح اإلسالم ومقاصده اليت قامت
املح رمة بغري حق ،وعمل
ٌّ
املعصومة َّ
على العدل ومعاين الرمحة ونبذ الظلم والبغي والعدوان ،منبها إىل
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أن هذه العملية العدوانية اخلبيثة البغيضة اليت وقعت هتدف إىل زرع الفتنة يف اململكة وزعزعة
األمن وبث بذور الفوضى ،مشددا على أن شعب اململكة يرفض الفوضى والعبث أبمنه
واستقراره ".
وقدم فضيلته تعازيه لذوي القتلى ومواساته للمصابني ،مبا خيفف عنهم مصاهبم اجللل ،حاثهم
على التحلي ابلصرب واحلكمة.
ودعا الشيخ البدير كل من اغرت من الشباب املسلم أبفكار رؤوس الشر والفتنة أبن يتقوا هللا
يف أنفسهم وأن هذه األعمال العبثية ال ختدم دين اإلسالم وال
تنصر قضيته وال ترفع رايته وال حتقق مصلحته بل جتر املفاسد العظيمة واملصائب الكبرية
عليه وعلى املسلمني ،اليت ما أصيب اإلسالم مبثلها قدميا وحديثا.
وخاطب الفئة الضالة واملارقة واملغرر هبا وكل من تسول له نفسه املساس أو اإلخالل أبمن
بالد احلرمني الشريفني ابلقول ال تشوهوا هبذه األفعال القذرة واخلبيثة اإلسالم وجالله ومجاله
وكماله ابألفعال الشاذة والفتاوى النادرة والسلوكيات العدوانية ،واجلرائم اخلبيثة اليت أتابها
ويستغل ها خصومه
نصوصه ،وترفضها مبادئه ومقاصده ،وترخد ها وسطيته ومساحته ورمحته،
خ

الت هم به ،وتشويه صورته ،وتنفري الناس منه ،وهتييج العداء ضده.
إللصاق خ

ويف ختام تصرحيه سأل إمام وخطيب املسجد النبوي املوىل عز وجل أن يدمي على بالدان
أمنها واستقرارها ووحدهتا وأن حيفظ خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز آل
سعود ومسو ويل عهده األمني ومسو ويل ويل العهد والشعب السعودي كافة.
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املنظمة العربية للسياحة
أدانت املنظمة العربية للسياحة التفجري االنتحاري الذي استهدف أحد املساجد ببلدة
القديح مبحافظة القطيف يوم أمس ،معربة عن ابلغ تعازيها يف ضحااي احلادث اإلرهايب،
داعية هللا العلي القدير الشفاء العاجل للمصابني وأن يلهم املوىل عز وجل أسر الضحااي
الصرب والسلوان.
وأكد معايل رئيس املنظمة الدكتور بندر بن فهد ال فهيد ابمسه ونيابة عن منسويب األمانة
العامة للمنظمة كافة ،وأسرة السياحة العربية إدانتهم هلذا التفجري اإلرهايب ،مشريا إىل أن
اهلدف من هذا العمل اإلرهايب هو زعزعة أمن واستقرار اململكة ومواطنيها واملقيمني على
أراضيها.
ودعا آل فهيد هللا تعاىل أن حيفظ اململكة بقيادة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن
عبد العزيز آل سعود وحكومته الرشيدة من كيد الكائدين وحسد احلاسدين.
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رئيس غرفة التجارة الدولية:
قدم رئيس غرفة التجارة الدولية السعودية ايسني بن سعيد آل سرور ،تعازيه لعائالت ضحااي
احلادثة اإلرهابية اليت وقعت مبسجد بلدة القديح مبحافظة القطيف ،مؤكدا أهنا جرمية إرهابية
لن تؤثر على نسيجنا الوطين واالجتماعي ،ولن حتقق غاايهتا يف تفرقة أبناء الوطن الذين
ميلكون وعيا كبريا وعميقا ملا حياك ضدهم.
وقال إن اإلرهاب ال دين له وال جنسية أو انتماء غري اجلرمية ،اليت تستهدف األبرايء وأمن
وسالمة الوطن ،مؤكدا أن وطننا ظل على مر اترخيه عصيا على عوامل التفرقة ألنه قام على
أسس من التوحيد جلميع أبنائه على اختالف مذاهبهم ،ولذلك ال ميكن السماح حلوادث
مثل هذه أن حتقق أهدافها هبدم مبادئ وقيم التعايش بني أبناء هذا الوطن.
ودعا آل سرور أبناء الوطن مجيعا لاللتفاف حول قيادهتم والثقة ابهلل مث فيهم من أجل إيقاف
مرتكيب هذه األعمال املتطرفة ومنعهم من تشويه أمن بالدان ،سائال هللا تعاىل أن حيفظ
لوطننا أمنه وأمانه يف ظل حكومتنا الرشيدة ،بقيادة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان
بن عبد العزيز آل سعود ،ومسو وليعهده األمني ،ومسو ويل العهد  حفظهم هللا .
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مدير تعليم ينبع:
شجب مدير التعليم مبحافظة ينبع الدكتور معجب الزهراين العمل اإلرهايب الذي استهدف
املصلني مبسجد القديح مبحافظة القطيف ،وأسفر عنه إزهاق األنفس الربيئة وإصابة عدد
من املصلني ،مقدما تعازيه للقيادة والشعب السعودي وأهايل ضحااي تلك اجلرمية.
وأكد أن املخططات اليت يرمسها صناع اإلرهاب لتنفيذها يف قبلة املسلمني شاهد على بعد
منفذيها عن اإلسالم وشاهد عليهم كتنظيمات دموية هتتم إباثرة الفنت واالنطواء حتت عباءة
الدول املصدرة لإلرهاب وعاجزة عن اخرتاق وحدة اجملتمع السعودي.
وأوضح الزهراين أن هذا العمل املنايف ملبادئ الدين وأحكامه يدعو إىل العمل على تتبع
جذور هذا الفكر الضال ومعرفة مصادره والتصدي لتصحيحه وتقوميه من قبل أهل العلم
والرأي ،معراب عن استنكاره إلرهاب اآلمنني.
وأكد أبن مثل هذه األعمال لن تؤثر حبول هللا تعاىل على كيان الدولة ،ولن تنال من أية
مكتسبات ،ولن حتقق أي هدف ،فقد أثبت هذا الشعب أن دولة حتكم شرع هللا وسنة نبيه
صلى هللا عليه (وآله) وسلم لن هتزم ،ولن يقدر أعداؤها على زعزعة الثقة بني قيادهتا وشعبها.

جملس الدعوة واإلرشاد:
استنكر جملس الدعوة واإلرشاد احلادث اإلرهايب اآلمث الذي استهدف أحد مساجد بلدة
القديح مبحافظة القطيف يوم اجلمعة املاضي وأدى إىل إزهاق األرواح الربيئة ،ووصف اجمللس
احلادث أبنه عمل إرهايب شنيع ،وجرمية نكراء فيها انتهاك حلرمة بيوت هللا ،وحرمة دماء
املسلمني ،كما أن هذا العمل اإلجرامي يتناىف مع قيم الدين اإلسالمي احلنيف وتعاليمه
السمحة ،عادا مرتكبه ومن يقف وراءهم من أصحاب الفكر الضال واملنحرف أبهنم من
املفسدين يف األرض.
وأكد فضيلة وكيل وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد لشؤون املساجد
والدعوة واإلرشاد الدكتور توفيق بن عبد العزيز السديري عضو اجمللس أن مرتكب تلك
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اجلرمية الشنيعة يعد من الضالني يف حق عقيدهتم ،ودينهم ،وآمث خالف شرع هللا ،وسفك
الدم احلرام ،وروع اآلمنني.
وشدد الدكتور السديري يف تصرح له على أن ذلك العمل اإلرهايب الذي استهدف اآلمنني
يعد جرمية كربى منافية للقيم والتعاليم اإلسالمية بل هو من أعظم أحوال اإلفساد يف األرض،
وأن هذا احلادث لن يثين من عزمية والة امران يف حماربة اإلرهاب بكل الوسائل والسبل أاي
كان مصدره ومرتكبه ،وأن هذا التفجري اإلجرامي لن يؤثر يف ترابط وتكاتف أبناء الوطن
يف مواجهة هذه الفئة الباغية اليت حتاول بكل ما أوتيت من قوة أن تنشر الفوضى والفنت.
وأهاب ابجلميع إىل االعتصام بكتاب هللا وسنة نبيه صلى هللا عليه (وآله) وسلم واحلذر من
دعاة الفتنة والفساد ،وترويج الشائعات ،والتعاون مع رجال األمن لتتبع املفسدين يف األرض
الذي حياولوا النيل من أمن هذه البالد واستقراراها ،مشددا على أمهية تقوية اجلبهة الداخلية
يف مواجهة األعداء املرتبصني الذين حياولون ابستمرار خلخلة أمن واستقرار بالد احلرمني
الشريفني.
وقدم فضيلة وكيل الوزارة لشؤون املساجد والدعوة واإلرشاد العزاء لذوي الشهداء ،سائال هللا
هلم املغفرة ،كما سأل هللا ان مين على املصابني ابلشفاء العاجل ،معراب عن ثقته أبن رجال
األمن بتوفيق من هللا سبحانه وتعاىل قادرون على تقدمي من يقف خلف هذه العملية اإلرهابية
للقضاء لينال عقوبته الشرعية وفق كتاب هللا سبحانه وتعاىل وسنة رسوله صلى هللا عليه
(وآله) وسلم.
وسأل الدكتور توفيق السديري يف ختام تصرحيه املوىل عز وجل أن حيفظ أمن واستقرار هذه
البالد املباركة بقيادة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،ومسو
ويل عهده األمني ،ومسو ويل ويل العهد حفظهم هللا ،وأن حيمي مجيع من يعيش على أراضيها
من كل مكروه.
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اجلدير ابلذكر أن اجمللس يضم يف عضويته ،رائسة البحوث العلمية واإلفتاء ،وهيئة كبار
العلماء والرائسة العامة لشؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي ،والرائسة العامة هليئة االمر
ابملعروف والنهي عن املنكر ،ووزارة العدل ،وجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،
واجلامعة االسالمية يف املدينة املنورة.

هيئة اإلغاثة:
أدانت هيئة االغاثة االسالمية العاملية التابعة لرابطة العامل االسالمي ،اجلرمية اليت وقعت يف
أحد مساجد بلدة القديح مبحافظة القطيف ،ووصفتها ابلعمل اإلرهايب.
وأوضح األمني العام للهيئة إحسان بن صاحل طيب ،أن مثل هذه اجلرمية النكراء يف حق
أرواح بريئة ال ميكن أن تصدر إال من صاحب عقل خمتل ،وال ميكن أن يقرتفها مواطن ميت
ملثل هذه االرض الطاهرة.
وقال :إن القلوب اعتصرها أمل شديد وحزن عميق هبذا اخلرب املفجع الذي وجد استنكارا
كبريا ليس على مستوى اململكة بل على مستوى العامل ابسره.
وأضاف :إن من وراء هذا احلادث املريب جمموعة من اإلرهابني الذين ظلوا على الدوام يبثون
أحقادهم وضغائنهم من خالل عقول فجه وابسم عقيدتنا السمحاء ،ذلك ألن الغرض
األساسي من مثل هذه األعمال الدنيئة ،أييت خلدمة األعداء ،متناسني أن الشعب السعودي
املتمسك بكتاب هللا سبحانه وتعاىل مث ابلتفافه حول قيادته الرشيدة لن يتيح ملثل هؤالء
األعداء أية فرصة للنيل من هذا الوطن العزيز.
وأشار طيب إىل أن هذه الفئة الضالة اليت تسعى إىل زعزعة األمن يف بالدان ،ووحدهتا ،ال
يدركون أن مثل هذه األعمال اإلجرامية ال تزيد شعبنا إال متاسكا والت ًفافا حول قيادته

احلكيمة ،سائال هللا العلي القدير أن حيفظ اململكة وأن يدمي عليها أمنها واستقرارها.
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الشيخ علي احلذيفي:
استنكر إمام وخطيب املسجد النبوي الشريف الشيخ الدكتور علي احلذيفي ،احلادث
اإلرهايب الذي استهدف أحد املساجد مبحافظة القطيف ،مؤكدا أن ذلك العمل اإلجرامي،
يعد من اإلفساد يف األرض والغدر واخليانة والعدوان.
وأكد يف تصريح لوكالة األنباء السعودية ،أن القصد من هذا الفعل الشنيع هو زرع الفتنة،
وقد رد هللا كيد اإلرهاب وأزهق شره ،وثبت توحد الصف واحلمد.
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إمام املسجد النبوي:
عد فضيلة إمام املسجد النبوي ابملدينة املنورة الشيخ عبد هللا بن عبد الرمحن البعيجان ،ما
وقع من تفجري يف بلدة القديح مبحافظة القطيف ،حماولة
لزعزعة أمن هذه البالد بني أبنائها ،معراب عن يقينه التام يف أن هللا عز وجل سريد كيد
الكائدين يف حنورهم ،وجيعل تدبريهم تدمريا عليهم ،مؤكدا أهنذه الفعلة اإلجرامية لن تؤثر
إبذنه تعاىل على ترابط وتكاتف أبناء هذا الوطن.
وقال يف تصريح لوكالة األنباء السعودية :إننا حنمد هللا عز وجل على ما من به علينا يف هذه
البالد املباركة من األمن واألمان واجتماع الكلمة ووحدة الصف ،ونسأله سبحانه املزيد من
فضله ،وأن يوزعنا شكر نعمه.
وأوضح الشيخ البعيجان ،أن هذا العمل اإلجرامي هو من الفساد الكبري الذي ال يقبله عقل
وال دين وال ترضى به الشريعة لقوله تعاىل وال تقتلوا النفس اليت حرم هللا إال ابحلق ،وقوله
صلى هللا عليه (وآله) وسلم :ال يزال املرء يف فسحة من دينه ما مل يصب دما حراما.
ودعا فضيلة إمام املسجد النبوي ،اجلميع إىل تقوى هللا جل وعال واالعتصام ابلكتاب
صفا واحدا خلف والة األمر  حفظهم هللا  ،إلفشال خمططات من
والسنة ،والوقوف ً
يريدون الفتنة هلذه البالد ،سائال هللا أن حيفظ هذه البالد.
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جامعة جازان:
أعربت جامعة جازان عن ابلغ حزهنا واستنكارها الشديد وإدانتها للحادث اإلرهايب
واإلجرامي الذي استهدف املواطنني أبحد مساجد مدينة القديح مبحافظة القطيف يوم
اجلمعة املاضي.
وأكدت اجلامعة يف بيان هلا ،أن تلك األعمال اإلجرامية تستهدف أمن الوطن وزعزعة
استقراره من قبل الضالني ،وأن تلك األعمال تتناىف مع رسالة اإلسالم وقيمه ،مشرية إىل أن
شاخما لن تزعزع وحدته تلك األعمال.
الوطن سيبقى ً
ونوهت بوقوف اجملتمع السعودي مبختلف شرائحه ضد هذا العمل اإلرهايب ،وهو ما جيسد
اللحمة الوطنية يف ظل ما ينعم به هذا الوطن من أمن واستقرار.
وقدمت جامعة جازان للوطن وللقيادة الرشيدة وألهايل الشهداء ،أحر التعازي وصادق
املواساة ،سائلة املوىل عز وجل أن مين ابلشفاء العاجل على املصابني ،وأن حيفظ أمن
واستقرار وحلمة الوطن.
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جامعة تبوك:
قدمت جامعة تبوك للوطن وللقيادة الرشيدة وألهايل ضحااي مسجد القديح مبحافظة
القطيف أحر التعازي وصادق املواساة ،سائلة املوىل عز وجل أن مين ابلشفاء العاجل على
املصابني من هذا احلادث اإلجرامي اجلبان ،وأن حيفظ أمن واستقرار وحلمة الوطن.
وأعربت جامعة تبوك يف بيان هلا عن ابلغ حزهنا واستنكارها الشديد وإدانتها للحادث
اإلرهايب واإلجرامي الذي استهدف املواطنني يف مسجد القديح مبحافظة القطيف يوم اجلمعة
املاضية.
وشجبت اجلامعة كل األعمال اإلجرامية اليت تستهدف أمن الوطن واملواطن وزعزعة استقراره
من قبل الفئة الضالة ،وقالت :إن هذه األعمال تتناىف مع رسالة اإلسالم السمحة وقيمة
شاخما ،ولن تزعزع وحدته تلك األعمال اجلبانة.
مشرية إىل أن الوطن سيبقى ً
النبيلةً ،
وأثنت جامعة تبوك على وقوف أبناء اجملتمع السعودي مبختلف شرائحه ضد هذا العمل
اإلرهايب وهو ما جيسد اللحمة الوطنية يف ظل ما ينعم به هذا الوطن من أمن واستقرار بقيادة
خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود  حفظه هللا .
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رئيس جملس الشورى:
أدان معايل رئيس جملس الشورى عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبد هللا بن حممد
بن إبراهيم آل الشيخ حادث التفجري اإلرهايب الذي وقع يف مسجد ببلدة القديح يف حمافظة
القطيف واستهدف عددا من املصلني األبرايء أثناء أدائهم صالة اجلمعة.
وقال معاليه يف تصريح لوكالة األنباء السعودية :إن هذا العمل اإلرهايب يتناىف مع مبادئ
الدين اإلسالمي والقيم اإلنسانية ،هدفه األول زرع وبث الفتنة الطائفية بني شعب اململكة
وتنفيذ أجندة خارجية لتمزيق وحدة اململكة.
صفا واحدا جتاه كل من حياول بث
وأكد الدكتور آل الشيخ أن شعب اململكة سيقف ً
الفرقة بني أطياف اجملتمع وزعزعة استقرار البالد ،وإحداث الفتنة بني أبنائه ووحده النسيج
الوطين.
وأضاف معاليه :إن اململكة العربية السعودية بقيادة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان
بن عبد العزيز آل سعود  حفظه هللا  ستمضي قدما بعون هللا يف مكافحة اإلرهاب
حبزم الجتثاثه ،مشيدا هبذا الصدد مبا يبذله رجال األمن ومجيع األجهزة األمنية بقيادة مسو
ويل العهد انئب رئيس جملس الوزراء وزير الداخلية من جهود يف سبيل حماربة اإلرهاب
ومالحقة اإلرهابني ووأد خمططاهتم.
ورفع رئيس جملس الشورى التعازي خلادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز آل
سعود ،ومسو ويل عهده األمني ،ومسو ويل ويل العهد حفظهم هللا  وألسر الضحااي وأبناء
وطننا العزيز كافة ،داعيا املوىل جل وعال أن يتغمدهم برمحته وأن يكتبهم من الشهداء ،وأن
مين على اجلرحى واملصابني ابلشفاء ،كما دعا املوىل جل وعال أن حيفظ اململكة من كل
سوء ومكروه.

1

 1جيدر ابإلشارة أن جملس الشورى قد أجهض قانون محاية الوحدة الوطنية املعد من قبل بعض األعضاء على خلفية هذه االعتداءات ،وقد القى هذا
اإلجهاض رفضاً شعبياً واسعاً ،إال أن بعض احلقوقيني كانوا يرون أن نص القرار مل يكن مناسباً ،وسبب اإلجهاض غري مناسب أيضاً.
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مدير اجلامعة اإللكتونية:
ندد مدير اجلامعة السعودية اإللكرتونية املكلف الدكتور عبد هللا بن عبد العزيز املوسى،
حبادثة تفجري مسجد اإلمام علي بن أيب طالب يف بلدة القديح مبحافظة القطيف يف شرق
اململكة ،اليت راح ضحيتها عدد من املصلني األبرايء ،وأصاب العديد منهم أثناء أتديتهم
صالة اجلمعة

املاضية.

وقال الدكتور عبد هللا املوسى يف تصريح لوكالة األنباء السعودية :إن هذه اجلرمية الشنعاء
اليت ال يقرها الدين وال يقبلها العقل ،تستهدف حلمة الوطن ،من خالل زعزعة أمن جزء
عزيز علينا من بالدان ،وإاثرة البلبلة بني أبناء اجملتمع ،وهي من األساليب اليت يروجها
اإلرهابيون احلاقدون على نعمة أمن واستقرار اململكة ،والتفاف الشعب السعودي حول
قيادته

الرشيدة.

وأوضح أن التفاعل السريع بني أبناء اململكة يف التعبري عن رفضهم هلذه اجلرمية البشعة ،يؤكد
جبالء أن الشعب السعودي يعي ويدرك مثل هذه األساليب الباطلة اليت تبغي الفساد يف
احدا  -إبذن هللا تعاىل -
األرض ،كما يُشدد من جهة أخرى على وقوف الشعب ص ًفا و ً

خلف والة األمر بقيادة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود،

ومسو ويل عهده األمني ،ومسو ويل ويل العهد  -حفظهم هللا  -ضد من حياول أن ينال من
وطننا

األيب.

ونوه الدكتور عبد هللا املوسى ،ببسالة رجال األمن يف كشف خمططات شبكات اإلرهاب
اليت حتاول النيل من بالدان ،داعيًا  -املوىل عز وجل  -أن حيفظ والة أمران من كل سوء،

ويسدد خطى رجال األمن املخلصني يف مساعيهم اجمليدة حلفظ واستباب أمن البالد ،ويتغمد

قتلى حادثة القديح بواسع رمحته ،وجيرب مصاب أهلهم وذويهم ،ويُشفي من أصيب
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فيها.

أكادمييو جامعة حائل:
أمجع مسؤولو جامعة حائل على بشاعة العمل اإلرهايب الذي استهدف املصلني يف مسجد
اإلمام علي بن أيب طالب  -رضي هللا عنه  -يف بلدة القديح مبحافظة القطيف وراح ضحيته
 21شهيداً كانوا يؤدون فريضة صالة اجلمعة ،مؤكدين أن هذا العمل اإلرهايب ضمن أجندة
ختريبية هتدف إىل زعزعة أمن اململكة وضرب وحدهتا

الوطنية.

وقال معايل مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن ابراهيم الرباهيم "نعلم جيداً أن هذه األعمال
اإلرهابية اليت تستهدف أبناء الوطن يقف وراءها قوى خارجية هتدف إىل زعزعة متاسك

السعوديني واستهداف حصنهم املنيع بوحدهتم الوطنية" ،مضيفاً أن هذه احلادثة زادت من
التفاف الشعب حول القيادة احلكيمة وأوضحت للعامل أمجع أن السعوديني مبختلف

توجهاهتم الفكرية وشرائحهم العمرية ال ميكن أن خترتق صفوفهم مثل هذه األعمال التخريبية.

وأكد الرباهيم أن ضحااي القديح ليسوا وحدهم بل يشاركهم كل من قدم قطرة دم لبالده يف
الشمال واجلنوب مبختلف مدن اململكة ومناطقها ،مشدداً على أن دم أبنائنا يف القديح لن
يضيع يف عهد سلمان احلزم وأن اجلهود الكبرية اليت تبذهلا اجلهات األمنية واملتخصصني

لتحصني أبناء الوطن ومقدراته األهم من هذا الفكر التخرييب ،الذي يسعى الستغالل صغار
السن أبشع استغالل ،مشرياً أن على اجلامعات تقدمي مبادرات إجيابية تتماشى مع اجلهود

وشاابته فاعلني لبناء
املبذولة جلعل شبان هذا الوطن َّ

جمتمعهم.

وقدم معايل مدير جامعة حائل العزاء ابمسه واسم منسويب اجلامعة للقيادة والشعب على
شهداء هذه اجلرمية الشنعاء ،داعياً املوىل عز وجل أن حيفظ للوطن أمنه واستقراره بقيادة
خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،ومسو ويل عهده األمني،

ومسو ويل ويل

العهد.
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من جانبه عد وكيل اجلامعة للتطوير األكادميي وخدمة اجملتمع الدكتور راشد احلمايل أن
حادثة القديح زادت من متاسك الشعب ووقوفه خلف القيادة احلكيمة ،مشرياً إىل دور
اجلامعات يف مواجهة األعمال اإلجرامية ابلفكر وحماربة التطرف وتعزيز االنتماء الوطين.
وأكد وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبد هللا الدوسري أن أبسط
املبادئ اإلنسانية ترفض هذه األعمال اإلرهابية اليت تسعى لضرب النسيج االجتماعي وتبث
الطائفية بني أفراد اجملتمع ،مضيفاً أن هذه الفئة الضالة ،اليت مل تر ِّاع حرمة املكان وال الزمان

أصبحت أفعاهلم خسارة هلم يف الدنيا واآلخرة ،حيث تعمل وفقاً ألجندات خارجية ،مؤكداً
أن الشعب السعودي قد أحبط هذه املخططات بتماسكه ووقوفه وراء قيادته الرشيدة.
وأوضح وكيل اجلامعة الدكتور ابراهيم الشنقيطي أن اجملتمع السعودي يعي جيداً ما حياك

ضده ويعلمون أن التفجري اإلرهايب للمسجد مل يكن إال استهدافاً لوحدة الوطن

واستقراره.

كما أابن عميد معهد البحوث يف جامعة حائل الدكتور عبد هللا الفوزان أن احلقيقة اليت
يعرفها السعوديني جيداً تتمثل بوجود عدو خارجي ،وأن هذا العدو لن يستطيع إجناح هذه
املخططات بعون هللا تعاىل وتوفيقه مث بتماسك الشعب السعودي ووحدته بقيادة خادم

احلرمني الشريفني ومسو ويل عهده األمني ومسو ويل ويل

العهد.

أما عميد شؤون الطالب يف اجلامعة الدكتور سعود النايف شدد على أن دور اجلامعات يف
التوعية من أخطار التطرف الفكري الذي أدى إىل احنراف بعض الشبان والشاابت ووقوعهم
فريسة للتنظيمات اإلرهابية ال يقل أمهية عن الدور الذي متارسه اجلهات األمنية حملاربة
اإلرهاب ،مشيداً ابلدور الكبري الذي تقوم به هذه اجلهات لتحقيق األمن واألمان للمجتمع

السعودي.
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منسوبو جامعة امللك خالد
استنكر منسوبو جامعة امللك خالد مع العمل اإلجرامي الذي قام به أحد اإلرهابيني األسبوع
املاضي ،أبحد مساجد بلدة القديح التابعة حملافظة القطيف ،مبينني امتعاضهم من قباحة
الفعل ودانءة التفكري الذي يهدف يف املقام األول إىل متزيق الوحدة

الوطنية.

وبني وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية واألكادميية الدكتور حممد احلسون أن األحداث األخرية
اليت شهدهتا منطقة القديح يف حمافظة القطيف وذهب ضحيتها عدد من أبناء الوطن هتدف
لزعزعة وطن احلرمني الشريفني والعمل على شق النسيج االجتماعي ،وزرع الفتنة بني أبناء
الوطن الواحد ،وأتيت ضمن خمططات خارجية تستهدف بلدان بلد األمن

واالستقرار.

وقال "هي أحداث مؤسفة جتعلنا نقف وقفة جادة يف مواجهة هذه األفكار والتصدي هلا
سليما حيفظ وسطية فكرهم ،وينمي
ومعاجلة القصور يف أفكار شبابنا وتوجيههم توجيها ً
حبهم للوطن ولوالة األمر ،وقبل ذلك للدين اإلسالمي احلنيف الذي أيمر ابلوسطية ،ويرفض
الغلو يف كل أمر من أمور الدين

والدنيا".

وأضاف "بلدان مير مبرحلة حتتاج وقوفنا صفا واحدا ضد أعداء الدين والوطن كما تتطلب
منا أن نعمل على حشد كل اإلمكانيات ،ونعمل مؤازرة القيادة السياسية ،وحتقيق السلم
االجتماعي".

بدوره بني وكيل جامعة امللك خالد للتخصصات الصحية الدكتور خالد بن سعد ال جلبان
أن ما حصل يعد عمالً إرهابياً يهدد الوطن وأبناءه ،مؤكداً أن ما حدث يعد عمال مأساواي
هز الوطن أبكمله ،وتسبب يف قتل عدد من الشهداء

األبرايء".

وبني أن القضية ال متس القديح فقط بل متس الوطن وأمنه وأبناءه ووحدته ،مشرياً إىل أن

أرضنا املباركة  -حفظها هللا  -ال تقبل مثل هذا العمل املسموم واملخططات اخلبيثة الفاشلة
خاصة ،وأن أطيف جمتمعنا تعي جيداً األهداف احلقيقية وراء هذا الفعل الشنيع الذي ال
ميت لإلسالم

بصلة.
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من جهته أوضح وكيل اجلامعة لكليات البنات الدكتور سعد بن حممد دعجم أن ما حدث
يف القديح من تفجري وقتل انس أبرايء ترفضه األداين السماوية كافة ويرفضه كل البشر ،ومن
بري من هذه األعمال اليت يقوم هبا من ابع دينه ووطنه مث يدعي أنه يدافع
هنا فإن اإلسالم ْ

عن

الدين.

وأضاف وكيل اجلامعة لكليات البنات الدكتور أن ما حدث نرفضه حنن سكان اململكة
العربية السعودية وال نقره ألننا نعترب من قام به أشخاص خارجني عن ديننا اإلسالمي احلنيف
الذي يدعو للرمحة وال يعرف التفرقة بني شخص وآخر إال

ابلتقوى.

بدوره بني عميد كلية الشريعة وأصول الدين الدكتور أمحد بن حممد احلميد أن األمن
واالستقرار والوحدة واالئتالف مسات ابرزة يف وطننا الغايل الذي يعيش أبناؤه ابألمن
واالستقرار منذ عهد امللك املؤسس إىل عهد ملكنا املفدى سلمان بن عبد العزيز آل سعود
 -حفظه

هللا-.

وقال "على مدى اتريخ هذا الوطن وهو يتعرض إىل حماولة لزعزعت أمنه رغبة من أعدائه
لتدمري مقدراته ولكنها ابءت مجيعها ابلفشل وهلل احلمد ،وهذا بفضل من هللا أوالً مث بفضل
اللحمة الوطنية بني الشعب والقيادة آليت عمادها البيعة الشرعية وما تفرضه من

واجبات".

وأضاف ما حصل يف قرية القديح الغالية على قلوبنا من جرمية بشعة اهتزت هلا النفوس
املؤمنة اليت تؤمن حبرمة دم املسلم وحرمة الزمان واملكان وتستشعر تبعاهتا ،سائالً هللا للشهداء
األبرايء الرمحة واملغفرة وللمصابني الشفاء العاجل ،مهيباً أببناء الوطن أن حيافظوا على
مقدراته ،وأن يصموا آذاهنم عن كل من يريد به السوء وأن يكونوا عينا ساهرة وأذان واعية
لكل داع هلدم مقدرات

وطنهم.

من جانبه بني عميد كلية الطب الدكتور عبد هللا سعيد عسريي أن من نعم اخلالق جلة
قدرته علينا معشر البشر معجزة اليدين فمن منا يستطيع لو التفكري فقط دون حماولة العيش
دوهنما.
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وأضاف أنه ابلرغم من أهنما من الناحية التشرحيية الشكلية واجلوهرية ال ختتلفان كثريا ،إال
أن يف حياة البشر يدان جمازيتان ختتلفان وال تشتبهان البتة مع أايدي البشر ،ومها يد البناء
ويد اهلدم وكلتا اليدين تتمتعان أبصابع ذات مهارات نوعية ،وأكف مبسوطة ،ومغلولة
وترتوي ابلشرايني واألوردة وأتتزر ابملعاصم وتشتد ابلسواعد والزنود وتتحرك وتناور ابملفاصل
وتستقوي

ابلعضالت.

وقال "شتان بني أايدي اهلدم والغدر وأايدي البناء والعطاء ،فأايدي اهلدم والغدر أصابعها
ملطخه بدماء األبرايء جاحدة ألنعم رهبا موجهة هلدم كل مجيل ،عدوة للحضارة والبشرية،
ال جتيد إال فن التشريك والتفجري وتستدرج للتخريب والتدمري ،تراها دوما خلف كل خراب،
كفوفها مكتوب عليها الشقاء والتعاسة وسوء اخلامتة ،شرايينها تغيظ ابلدماء الفاسدة
مشحونة ابلكره والبغضاء قامتة اللون عفنة الرائحة وأوردهتا مكتظة ابلدماء

اجلامدة".

بدوره أوضح عميد كلية طب األسنان الدكتور إبراهيم بن سليمان الشهراين أن التفجري
اإلرهايب يف بلدة القديح مبحافظة القطيف انتهك حرمة بيت من بيوت هللا يف يوم مجعة
واستهدف مصلني يؤدون فرض ،األمر الذي ال ميكن أن يقدم عليه إال إرهايب جترد من
إسالمه ومن إنسانيته ،ويدل على مدى اخلسة والدانءة هلؤالء

اإلرهابيني.

وأضاف أن الذين قاموا هبذا العمل وخططوا له ودعموه ،إمنا ينفذون توجها يعمل على
تفكيك مكوانت املنطقة ،وتغليب روح االنقسام بني مواطنيها ،وكسر توازهنا اجملتمعي
التارخيي ،وشق الوحدة الوطنية املتينة ،وهي تريد النيل من املنجز احلقيقي

لبالدان.

من جهته أوضح عميد كلية العلوم الدكتور سليمان بن عبد هللا ال رمان أن ما حدث من
استهداف لألبرايء العزل وهم يؤدون صالة اجلمعة يف بيت من بيوت هللا ،عمل إجرامي ال
يقره عقل وال دين خمالف جلميع تعاليم األداين السماوية استنكره القاصي قبل الداين ،وهذا
الفعل يدل على بشاعة الفكر الضال املنحرف ومن يؤيده أو يتعاطف
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معه.

وأضاف أن هذا الفعل املشني يهدف إىل شق الصف واللحمة بني أفراد اجملتمع السعودي،
ُ
ورغم كل ذلك فقد سطر أبناء اجملتمع السعودي جبميع أطيافه صغريهم وكبريهم أروع األمثلة
بني املنقذ واملسعف واملتربع بدمه ملن طالتهم يد

الغدر.

من جانبه بني عميد كلية الرتبية الدكتور عبد هللا آل كاسي أن احلادث اإلجرامي األليم
الذي تعرض له أبناء الوطن أثناء أتديتهم لصالة اجلمعة عمل بشع خميف ،مشريا إىل أن
الرسول صل هللا عليه (وآله) وسلم أخرب كما عند البخاري من حديث عبد هللا بن عمر أن
املؤمن ال يزال يف فسحة من دينه ما مل يصب دما

حراما.

وأضاف أن ما حدث يف بلد آمن هلو جرمية بشعة هدفها زعزعة األمن وزرع الفتنة ،إال أن
وعى الشعب السعودي جبميع طوائفه كفيل إببطال أهداف هذه

املخططات.

فيما أكد عميد خدمة اجملتمع والتعليم املستمر الدكتور مبارك بن سعيد ال محدان أن الشعب
جبميع أطيافه يفاخر ابلوحدة الوطنية املباركة اليت أرسى دعائمها امللك املوحد عبد العزيز -
رمحه هللا  ،-مشرياً إىل أنه من فضل هللا علينا يف هذا الوطن أن حباان حلمة وطنية ال مثيل

هلا من مشال اململكة إىل جنوهبا ومن شرقها إىل غرهبا ،لذلك مل يفتأ احلاقدون والكائدون
والناعقون يف تكرار حماوالت شق صف الوحدة الوطنية ،وإاثرة الفتنة والنعرات الطائفية

املقيتة.
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الجهات الدولية
اململكة األردنية اهلامشية:
أدانت اململكة األردنية اهلامشية ،التفجري اإلرهايب الذي وقع يف أحد املساجد يف بلدة القديح
ابلقطيف.
وأعرب الناطق الرمسي ابسم احلكومة األردنية الدكتور حممد املومين يف تصريح صحفي ،عن
أسف احلكومة األردنية واستنكارها هلذا العمل اإلرهايب.
وأكد املومين وقوف بالده إىل جانب اململكة العربية السعودية يف كل الظروف واألحوال
والسيما يف مواجهة اإلرهاب الذي يستهدف املساس أبمنها واستقرارها وسالمة مواطنيها،
معراب عن تعازي احلكومة ألسر املتوفني الذين سقطوا جراء االعتداء األليم.
كما أكد أن األردن يرفض كل أشكال اإلرهاب والعنف واالعتاء على املدنيني األبرايء يف
كل العامل.
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اإلمارات العربية املتحدة:
أدانت دولة اإلمارات العربية املتحدة العملية اإلرهابية اليت استهدفت املصلني يف أحد
املساجد ببلدة القديح يف حمافظة القطيف ،ونتج عنه مقتل وإصابة العديد من املصلني.
وقال وزير الدولة للشؤون اخلارجية معايل الدكتور أنور بن حممد قرقاش يف تصريح صحفي:
إن هذه اجلرمية اإلرهابية تقتضي ضرورة تضافر جهود اجملتمع الدويل وتكثيفها على األصعد
كافة ملواجهة هذه األعمال اجلبانة والفكر الضال الذي ال يرعى للنفس البشرية وأماكن
العبادة أية حرمة ،مؤكداً موقف بالده الثابت والرافض لإلرهاب أبشكاله كافة واليت تتناىف

مع الشرائع والقيم الدينية واألخالقية.

وأضاف معاليه أن دولة اإلمارات تعرب عن استنكارها الشديد هلذه األعمال اإلجرامية
وجتدد رفضها الدائم أشكال العنف واإلرهاب كافة وتؤكد تضامنها ودعمها للمملكة
العربية السعودية يف مواجهة هذه اجلرائم اإلرهابية اخلطرية اليت تستهدف النيل من وحدة
النسيج الوطين ابململكة.
وأعرب معايل الدكتور أنور بن حممد قرقاش عن تعازي دولة األمارات العربية املتحدة
حلكومة وشعب اململكة ولعائالت الشهداء ومتنياهتا يف الشفاء العاجل للجرحى واملصابني.
كما أدانت اإلمارات العربية املتحدة التفجري اإلرهايب الذي حاول استهدف مسجد
العنود يف مدينة الدمام أثناء صالة اجلمعة وأسفر عن سقوط عدد من الضحااي األبرايء.
وقال معايل وزير الدولة للشؤون اخلارجية اإلماراتية الدكتور أنور بن حممد قرقاش يف تصريح
له" :إن دولة اإلمارات إذ تدين بشدة هذا العمل اإلرهايب اجلبان ،وجتدد رفضها الدائم
لكل أشكال العنف واإلرهاب؛ لتؤكد على تضامنها ودعمها القوي للمملكة العربية
السعودية يف مواجهة هذه اجلرائم اإلرهابية اخلطرية اليت تستهدف النيل من وحدة النسيج
الوطين ابململكة".
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وأكد أن هذه اجلرمية اإلرهابية تقتضي ضرورة تضافر جهود اجملتمع الدويل ،وتكثيفها على
األصعدة كافة؛ ملواجهة األعمال اإلرهابية ،والفكر الضال الذي ال يرعى للنفس البشرية
وأماكن العبادة أية حرمة ،مشدداً على حرمة الدماء ،وبيوت هللا.
وأعرب معاليه عن تعازي دولة اإلمارات احلارة حلكومة وشعب اململكة وأسر القتلى
األبرايء ،ومتنياهتا ابلشفاء العاجل للجرحى واملصابني ،داعياً هللا أن يدمي للمملكة أمنها
واستقرارها ،وأن حيفظها من كل شر وسوء.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية:
أدانت اجلزائر بـ "شدة" اهلجوم اإلرهايب الذي استهدف اجلمعة مسجدا يف بلدة القديح
مبحافظة القطيف ،خملفا قتلى وجرحى من بني املصلني ،داعية إىل تكثيف اجلهود الدولية
حملاربة االرهاب.
وقال املتحدث الرمسي لوزارة اخلارجية ،عبد العزيز بن علي الشريف ،يف تصريح "لوكالة األنباء
اجلزائرية" :ندين بشدة اهلجوم االنتحاري الغادر الذي استهدف اجلمعة مسجدا ببلدة
القديح يف حمافظة القطيف ابململكة العربية السعودية وأسفر عن سقوط العديد من القتلى
واجلرحى من بني املصلني.
وأضاف أن هذا االعتداء اإلرهايب يستوقفنا جمددا حول أمهية وضرورة تكثيف اجلهود يف
كل البلدان وعلى املستوى الدويل حملاربة هذه اآلفة البغيضة اليت يسعى عرابوها لنشر الرعب
والفوضى وزعزعة األمن واالستقرار يف كثري من بلدان العامل.
واتبع وإذ جندد إدانتنا القوية لإلرهاب بشىت أشكاله وصوره فإننا نؤكد تضامننا ووقوفنا إىل
جانب األشقاء يف اململكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا ،كما نتقدم خبالص
التعازي وأصدق املواساة ألسر املتوفني.
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اجلمهورية اللبنانية:
أدانت وزارة اخلارجية واملغرتبني اللبنانية بشدة التفجري اإلرهايب الذي استهدف أمس
مسجدا يف بلدة القديح مبحافظة القطيف.
اجلمعة
ً
ودعت اخلارجية اللبنانية يف بيان هلا إىل رص الصفوف ملواجهة اإلرهاب الذي ابت يهدد
أمن وأمان وسالمة واستقرار اململكة وكل دول املنطقة من دون متييز ،مؤكدة وقوف لبنان
إىل جانب قيادة اململكة يف حرهبا احلازمة على اإلرهاب حىت استئصاله هنائيًا من املنطقة.
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مجهورية السودان:
أعربت احلكومة السودانية عن إدانتها واستنكارها حلادث التفجري اإلرهايب الذي استهدف
أمس جامع العنود يف مدينة الدمام شرقي اململكة العربية السعودية الذي أسفر عن سقوط
عدد من األبرايء.
وأكد املتحدث الرمسي ابسم وزارة اخلارجية السودانية السفري علي الصادق يف تصريح له
رفض السودان زعزعة األمن يف اململكة العربية السعودية ،مشرياً إىل أن مثل هذه األعمال

اإلجرامية لن تثين اململكة على مواصلة مسريهتا اليت تدعو إىل احلق واخلري ومناصرة املظلومني.
كما أكد وقوف السودان إىل جانب اململكة وأتييدها يف كافة اإلجراءات اليت تتخذها
للحفاظ على أمنها واستقرارها.
واختتم تصرحيه ابلتضرع إىل هللا سبحانه وتعاىل أن يتغمد الضحااي بواسع رمحته ويسكنهم
فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصرب والسلوان وأن حيفظ اململكة العربية السعودية الشقيقة
وشعبها العزيز من كل سوء.
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اجلمهورية التونسية:
أدانت تونس بشدة االعتداء اإلرهايب اآلمث الذي استهدف مسجداً ببلدة القديح يف حمافظة

القطيف وراح ضحيته عدداً من املواطنني األبرايء.

واستنكر بيان صادر عن وزارة اخلارجية التونسية هذه العملية اإلرهابية الشنيعة اليت تستهدف
زعزعة استقرار وأمن اململكة ،معرباً عن تضامن تونس مع قيادة وشعب اململكة وأهايل
الضحااي.
وجددت تونس أتكيدها على دعم ومساندة اململكة يف جهودها حلفظ األمن واالستقرار يف
ربوعها وضمان أرواح مواطنيها وممتلكاهتم ،داعية مجيع األطراف الدولية إىل ضرورة تفعيل
جهود مقاومة ودحر اآلفة اإلرهابية اليت أضحت متثل هتديداً ملصاحل واستقرار الدول ولألمن
والسلم يف العامل.
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مجهورية مصر العربية:
أدانت مصر بشدة حادث التفجري اإلرهايب الذي استهدف جامع العنود مبدينة الدمام
شرقي اململكة العربية السعودية ،وراح ضحيته عدد من األبرايء.
وأكد املتحدث ابسم اخلارجية املصرية السفري بدر عبد العاطي يف تصريح له ،تضامن مصر
الكامل ووقوفها مع اململكة يف مواجهة اإلرهاب الغاشم ،معرابً عن تعازي مصر حكومة
وشعباً ألسر الضحااي.
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مجهورية جيبويت:
أدانت جيبويت احلادث اإلرهايب الذي وقع أمس اجلمعة يف أحد املساجد ببلدة القديح يف
حمافظة القطيف وأسفر عن مقتل وإصابة العديد من املصلني.
وقال سفري مجهورية جيبويت وعميد السلك الدبلوماسي ابلرايض ضياء الدين سعيد ابخمرمة
احلكومة اجليبوتية أدانت يف بيان صدر فورا احلادث ،وعربت فيه عن استنكارها الشديد
للتفجري اإلجرامي اجلبان الذي استهدف املصلني يف املسجد.
وشدد السفري على أن بالده " تشجب بقوة هذا العمل اآلمث اجلبان الذي يتناىف مع القيم
واملبادئ اإلسالمية واإلنسانية كافة ،مؤكداً وقوف بالده مع اململكة العربية السعودية الشقيقة

يف تصديها لألعمال اإلجرامية اليت هتدف إىل زعزعة األمن وبث الفتنة ..وتؤيد كافة
اإلجراءات اليت تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها.
وجدد سفري مجهورية جيبويت موقف بالده الثابت من نبذ األعمال اإلرهابية والعنف بكافة
صوره وأشكاله وأاي كانت دوافعه.
ورفع السفري ضياء الدين ابخمرمة ابمسه واسم السلك الدبلوماسي املعتمد يف اململكة ،تعازيه
احلارة ومواساته إىل خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،وإىل مسو
ويل عهده األمني ،وإىل مسو ويل ويل العهد ،واىل أسر وضحااي ومصايب احلادث اإلجرامي
وللشعب السعودي الشقيق.
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دولة الكويت:
أدانت دولة الكويت بشدة االعتداء اإلرهايب الذي استهدف أحد املساجد يف بلدة القديح
مبحافظة القطيف وأدى إىل مقتل وجرح عدد من املصلني.
وقال مصدر مسؤول يف وزارة اخلارجية الكويتية يف تصريح "لوكالة األنباء الكويتية" :إن دولة
الكويت تدين هذه اجلرمية النكراء اليت تستهدف أمن واستقرار اململكة العربية السعودية وزرع
بذور الفتنة اليت تنبذها كافة الدايانت السماوية وترفضها أعرافنا اإلنسانية واألخالقية.
وأضاف أن هذه اجلماعات وأعماهلا اإلرهابية تتطلب منا مضاعفة جهودان اإلقليمية والدولية
لوأدها وختليص العامل من شرورها.
وأكد املصدر وقوف دولة الكويت إىل جانب اململكة العربية السعودية وأتييدها يف
اإلجراءات كافة اليت تتخذها لرتسيخ األمن واالستقرار ،جمددا موقف دولة الكويت الثابت
الرافض لإلرهاب إبشكاله وصوره كافة.
وأعرب املصدر يف ختام تصرحيه أبن يتغمد هللا الضحااي بواسع رمحته ويسكنهم فسيح جناته
وأن يلهم ذويهم الصرب والسلوان وأن مين على اجلرحى ابلشفاء العاجل وأن حيفظ اململكة
العربية السعودية وشعبها العزيز من كل مكروه.
كما أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين حلادث التفجري اإلرهايب الذي
استهدف أمس مسجد العنود يف مدينة الدمام الذي أسفر عن سقوط عدد من األبرايء.
وأفاد مصدر مسؤول يف وزارة اخلارجية الكويتية يف تصريح لوكالة األنباء الكويتية أن هذا
العمل اإلرهايب الشنيع الذي يهدف إىل إشعال الفتنة يف اململكة العربية السعودية الشقيقة
وزعزعة األمن واالستقرار فيها لن ينال من عزم وإصرار األشقاء على مواجهة هذه الظاهرة
اخلطرية وفكرها الضال الذي ال يراعي حرمة النفس البشرية مما يؤكد أن من يقف خلفها
بعيد كل البعد عن اإلسالم وقيمه السمحاء.
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وأكد املصدر وقوف دولة الكويت إىل جانب اململكة وأتييدها يف كافة اإلجراءات اليت
تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها.
وأختتم املصدر تصرحيه ابلتضرع إىل هللا سبحانه وتعاىل أن يتغمد الضحااي بواسع رمحته
ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصرب والسلوان وأن حيفظ اململكة العربية السعودية
الشقيقة وشعبها العزيز من كل سوء.
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دولة قطر:
أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجري اإلجرامي الذي استهدف
املصلني أثناء أتديتهم لصالة اجلمعة يف أحد مساجد بلدة القديح مبحافظة القطيف ،وأسفر
عن وقوع عدد من القتلى.
وأكدت وزارة اخلارجية يف بيان هلا وقوف دولة قطر مع اململكة العربية السعودية يف تصديها
لألعمال اإلجرامية اليت هتدف لزعزعة األمن وبث الفتنة بني أبناء الشعب السعودي ،مشددة
على أتييد دولة قطر الكامل لإلجراءات األمنية كافة اليت تتخذها اململكة العربية السعودية
للحفاظ على أمنها واستقرارها.
وجدد البيان موقف قطر الثابت من نبذ األعمال اإلرهابية والعنف بصوره وأشكاله كافة،
معرباً عن تعازي دولة قطر ومواساهتا ألسر الضحااي الذين سقطوا جراء هذا العمل اآلمث.
كما أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجري الذي استهدف مسجد
العنود مبدينة الدمام ،والذي أسفر عن سقوط عدد من األبرايء.
وأكدت وزارة اخلارجية يف بيان هلا ،وفقا لوكالة األنباء القطرية "قنا" ،أن هذا العمل اإلجرامي
يتناىف مع كافة القيم واملبادئ األخالقية واإلنسانية والدين اإلسالمي احلنيف ،مشددة على
وقوف دولة قطر جبانب اململكة العربية السعودية ،وأتييدها الكامل لكافة اإلجراءات اليت
تتخذها اململكة من أجل تعزيز األمن واالستقرار ..كما أعربت اخلارجية عن ثقتها يف قدرة
األجهزة األمنية للمملكة العربية السعودية يف الكشف عن مثل هذه األعمال اإلجرامية
وإبطاهلا وتقدمي اجملرمني للعدالة.
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سلطنة عمان:
أدانت سلطنة عمان بشدة التفجري اإلرهايب اآلمث الذي استهدف جامع العنود مبدينة الدمام
شرقي اململكة العربية السعودية أمس وأسفر عن سقوط عدد من األبرايء.
وأكدت وزارة اخلارجية العمانية يف بيان بثته وكالة األنباء العمانية استنكارها ورفضها الدائم
لكل أنواع العنف واإلرهاب وجتدد تضامنها الثابت مع
الشقيقة اململكة العربية السعودية يف مواجهة هذه اجلرائم واآلفات اخلطرة حبق األبرايء والبشرية
مجعاء.
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مملكة البحرين:
أدانت مملكة البحرين التفجري اإلرهايب اآلمث الذي استهدف املصلني يف صالة اجلمعة أبحد
املساجد ببلدة القديح يف حمافظة القطيف.
وقال بيان لوزارة الداخلية البحرينية :نؤكد دعمنا الكامل لإلجراءات األمنية املتخذة لضمان
أمن واستقرار اململكة العربية السعودية ،مشددين على أن مملكة البحرين تقف قلبا وقالبا مع
شقيقتها اململكة العربية السعودية يف خندق واحد للتصدي لألعمال اإلرهابية واإلجرامية
يف ظل العالقات الوثيقة والتارخيية اليت تربط بني قياديت البلدين وشعبيهما الشقيقني.
وعرب البيان يف ختام تصرحيه عن تعازيه ومواساته لقيادة اململكة العربية السعودية والشعب
السعودي.
كما أدانت مملكة البحرين التفجري اإلرهايب الذي استهدف جامع العنود مبدينة الدمام
وراح ضحيته ثالثة من األشخاص األبرايء وإصابة أربعة آخرين.
وأكدت يف بيان بثته وكالة أنباء البحرين أن هذا العمل اإلرهايب يتناىف مع كل القيم األخالقية
واإلنسانية ويتناقض مع األداين السماوية كافة وتعاليم الدين اإلسالمي احلنيف ومبادئه
السمحة ،حمذرة من أن مثل هذه األعمال اإلجرامية هتدف إلشعال الفتنة الطائفية تؤدي
إىل صراعات مقيتة ومدمرة للجميع.
وقدمت مملكة البحرين خالص التعازي واملواساة ألسر ضحااي هذا احلادث األليم وذويهم.
وأشادت ابجلهود املباركة خلادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -
حفظه هللا  -يف مكافحة اإلرهاب على الصعيدين اإلقليمي والدويل ،مثمنة جهود قوات
األمن اليت حالت دون تنفيذ جرمية إرهابية تستهدف املصلني أثناء أدائهم لصالة اجلمعة.
وأكدت موقفها الداعم للمملكة العربية السعودية وأتييدها يف كل ما تتخذه من إجراءات
لبسط األمن وتعزيز االستقرار يف خمتلف أرجاء البالد ،مشددة على أن أمن اململكة العربية
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توحدا عربيًا وتضامنًا
السعودية هو من أمن العاملني العريب واإلسالمي وهو ما يستوجب ً
وتعاوان دوليًا من أجل القضاء على اإلرهاب الذي يهدد مجيع الدول والشعوب
إسالميًا
ً

دون تفرقة أو متييز وختليص العامل من تلك اآلفة اخلطرية.
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اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية:
أدانت إيران على لسان املتحدثة ابسم وزارة خارجيتها مرضية أفخم بشدة العملية االرهابية
ضد املصلني يف مسجد اإلمام علي عليه السالم يف بلدة القديح مبحافظة القطيف السعودية.
وأکدت أفخم يف تصريح هلا مساء أمس اجلمعة على ضرورة حتديد ومعاقبة التكفرييني
اجملرمني يف هذه احلادثة االرهابية.
وقالت مكافحة اجلماعات التكفريية وعدم التورط يف مغامرات خارجية ووقف فرض
إمالءات على شعوب املنطقة هي خطوات ضرورية جيب وضعها يف االولوية.
كما استنكرت املتحدثة ابسم اخلارجية اإليرانية ،مرضية أفخم ،التفجري اإلرهايب الذي
استهدف مسجدا شيعيا مبدينة الدمام ابلسعودية.
وحبسب وكالة أنباء "إران" اإليرانية ،جاءت تلك التصرحيات على هامش مؤمتر صحفي عقد
مساء أمس اجلمعة ،حيث أشارت أفخم ،إىل اجلرائم اإلرهابية اليت يرتكبها تنظيم الدولة
اإلسالمية "داعش" خالل األسبوعني املاضيني ضد مصلني املنطقة الشرقية ،مشددة على
ضرورة وضع العديد من اخلطوات اجلادة للحد من تلك اجلرائم اليت تستهدف األمن
واالستقرار يف املنطقة هذا ابإلضافة إىل تصعيد اخلالفات الدينية واحداث فنت بني صفوف
الشعب.
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مجهورية ابكستان اإلسالمية:
دان الرئيس الباكستاين ممنون حسني ورئيس الوزراء نواز شريف احلادث اإلرهايب الذي وقع
يف أحد املساجد ببلدة القديح يف حمافظة القطيف وأسفر عن مقتل وإصابة العديد من
املصلني ،وأكدا وقوف ابكستان مع اململكة العربية السعودية يف التصدي لإلرهاب.
وقال الرئيس الباكستاين يف بيان صادر عن القصر الرائسي وفق ما بثته وكالة األنباء
الباكستانية إن ابكستان تعرب عن تعازيها وحزهنا العميق يف ضحااي هذا احلادث اإلرهايب.
وقدم التعازي إىل خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه هللا
يف ضحااي احلادث اإلرهايب ،مؤكداً أن ابكستان تقف مع اململكة العربية السعودية وتتضامن
معها يف هذا الوقت احلرج .من جهته قال رئيس الوزراء الباكستاين نواز شريف يف بيان
صادر عن ديوان رائسة الوزراء إبسالم آابد إن ابكستان تقف متضامنة مع اململكة العربية
السعودية يف وجه األعمال اإلرهابية اجلبانة ،وأعرب عن تعازيه يف ضحااي احلادث اإلرهايب،
ومتنياته ابلشفاء العاجل للجرحى.
كما دان الرئيس الباكستاين ممنون حسني ودولة رئيس الوزراء نواز شريف بشدة التفجري
اإلرهايب الذي استهدف جامع العنود مبدينة الدمام وراح ضحيته عدد من القتلى األبرايء.
وأوضح التلفزيون احلكومي الباكستاين أن الرئيس ممنون حسني ورئيس الوزراء نواز شريف
جباان،
داان بشدة التفجري اإلرهايب الذي استهدف جامع العنود ابلدمام وعداه ً
عمال إرهابيًا ً
وأكدا وقوف ابكستان مع اململكة العربية السعودية يف التصدي لإلرهاب ،وأعراب عن
تعازيهما للقيادة والشعب السعودي وذوي القتلى يف ضحااي التفجري.
كما دان وزير اإلعالم الباكستاين برويز رشيد التفجري اإلرهايب ابلدمام وقدم خالص التعازي
واملواساة ألسر ضحااي هذا احلادث األليم.
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الوالايت املتحدة األمريكية:
دان البيت األبيض اجلمعة اهلجوم اإلرهايب الذي استهدف أحد املساجد ببلدة القديح
مبحافظة القطيف خالل صالة اجلمعة.
وقال املتحدث ابسم البيت األبيض جوش ايرنست :نعرب عن حزننا لفقدان األرواح وندين
هذا العنف.
كما أعربت الوالايت املتحدة األمريكية عن إدانتها للتفجري اإلرهايب الذي حاول
استهداف مسجد العنود مبدينة الدمام وراح ضحيته عدد من األبرايء ،مؤكدة وقوفها إىل
جانب اململكة حكومة وشعبًا يف مواجهة اإلرهاب.
وقال املتحدث ابسم اخلارجية األمريكية جيف راثكي يف اإلجياز الصحفي اليومي :إن
واشنطن تستنكر العمل اإلرهايب الوحشي الذي قام به هؤالء اإلرهابيني داخل دور العبادة،
مضيفاً أن هذا االعتداء دليل واضح على عدم اكرتاث هؤالء اإلرهابيني حلياة البشر".
وأكد راثكي وقوف الوالايت املتحدة إىل جانب اململكة العربية السعودية يف مواجهة هذا
العنف والتزامها ابلعمل مع اململكة وشركائها الدوليني يف مكافحة اإلرهاب والتطرف.
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مجهورية أملانيا االحتادية:
أدانت احلكومة األملانية بشدة ،التفجري اإلرهايب الذي استهدف أمس اجلمعة مسجدا يف
بلدة القديح مبحافظة القطيف.
وأعربت انئبة الناطق ابسم احلكومة األملانية كريستينه فريتس يف تصريح هلا ،عن أسف
احلكومة األملانية واستنكارها هلذا العمل اإلرهايب ،ووصفته ابلعمل اجلبان واخلسيس يريد
القائمون وراءه زعزعة األمن يف اململكة العربية السعودية.
وأكدت فريتس وقوف بالدها إىل جانب اململكة العربية السعودية يف كل الظروف
واألحوال والسيما يف مواجهة اإلرهاب ،معربة عن تعازي احلكومة ألسر املتوفني الذين
سقطوا جراء االعتداء األليم.
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جملس التعاون لدول اخلليج العربية:
دان جملس التعاون لدول اخلليج العربية احلادث اإلرهايب الذي وقع يف بلدة القديح ابململكة
العربية السعودية ،وأدى إىل وفاة وجرح عدد من املواطنني األبرايء الذين كانوا يؤدون صالة
اجلمعة يف مسجد اإلمام علي بن أيب طالب رضي هللا عنه.
ووصف معايل األمني العام جمللس التعاون الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزايين هذا احلادث
املؤمل أبنه عمل إجرامي جبان ،يتناىف مع القيم واملبادئ اإلسالمية واإلنسانية كافة ،معرابً
عن شجب دول جملس التعاون واستنكارها الشديد الستهداف املواطنني األبرايء وهم
يتعبدون يف بيوت الرمحن ،ومساندهتا للمملكة يف كل ما تتخذه من إجراءات حلماية أمنها
واستقرارها.
وقال معاليه" :إن مرتكيب هذه اجلرمية البشعة استهدفوا من ورائها إشعال انر الفتنة وهتديد
النسيج االجتماعي وزعزعة أمن واستقرار اململكة" ،معراب عن ثقته يف كفاءة أجهزة األمن
يف اململكة العربية السعودية وقدرهتا على كشف مالبسات هذا العمل االرهايب ،وحماربة
الفكر اإلرهايب الضال " ،معرباً عن تعازيه احلارة لذوي الشهداء وللحكومة والشعب
السعودي ،متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.

199

املنظمة اإلسالمية للتبية والعلوم والثقافة "إيسيسكو":
أدان املدير العام للمنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" الدكتور عبد العزيز
بن عثمان التوجيري ،بشدة ،التفجري اإلرهايب الذي استهدف مسجدا يف بلدة القديح
مبحافظة القطيف.
وأوضح بيان صادر عن منظمة لإليسيسكو ،من مقرها ابلرابط ،أن التوجيري وصف هذا
العمل اإلرهايب "ابجلبان والدينء" ،ويعد فسادا يف األرض واعتداء على نفوس معصومة يف
مكان طاهر ويف يوم عظيم هو يوم اجلمعة ،مؤكدا أنه "إجرام شنيع ال يقوم به إال جمرمون
ضالون وقتلة مارقون".
وأشار مدير عام املنظمة أن "أهداف هذه اجلرمية البشعة لضرب الوحدة الوطنية يف اململكة
العربية السعودية ،وإاثرة الفتنة بني أبنائها ،لن تتحقق ،ومن يقف وراءها سيتم إبذن هللا
كشفه وإنزال أقسى العقوابت عليه".
كما دان املدير العام للمنظمة اإلسالمية للتبية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" الدكتور عبد
العزيز بن عثمان التوجيري التفجري اإلرهايب الذي حاول استهداف مسجد العنود مبدينة
الدمام وأسفر عن سقوط عدد من الضحااي األبرايء.
وقال الدكتور التوجيري يف بيان صادر عن املنظمة" :إن قيام عناصر إرهابية ابستهداف
املساجد هو دليل على ضالهلم وبعدهم متاماً عن اإلسالم الذي حيرم قتل النفس املعصومة
والفساد يف األرض".

وأكد املدير العام للمنظمة وقوف اإليسيسكو بقوة مع اململكة يف حرهبا على اإلرهاب الذي
يستهدف أمنها وسالمة مواطنيها ،مشرياً إىل أن من يقف وراء هؤالء اإلرهابيون ويدعمهم

أايً كان وضعه سيلقى جزاءه العادل والرادع.
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اللجان الشعبية الفلسطينية يف لبنان:
أدانت اللجان الشعبية الفلسطينية يف لبنان بشدة االعتداء اآلمث الذي استهدف جامع العنود
مبدينة الدمام.
وأكدت اللجان الفلسطينية يف بيان أن تلك األعمال اإلرهابية أتيت يف إطار حماوالت جهات
مشبوهة لضرب أمن واستقرار اململكة ملا هلا ولقيادهتا من دور إجيايب يف معاجلة قضااي املنطقة.
وأعلنت اللجان وقوفها إىل جانب اململكة يف مواجهة التحدايت اليت تواجهها ،مؤكدة أن
الشعب الفلسطيين لن ينسى يد اخلري والربكة اليت قدمتها ومازالت تقدمها اململكة قيادة
وشعبًا إىل الشعب الفلسطيين.
وشددت اللجان على أن الشعب الفلسطيين سيبقى وفيًا للمساعدات اليت قدمتها قيادة
اململكة احلكيمة للقضية الفلسطينية.
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املركز العريب األورويب حلقوق اإلنسان والقانون الدويل:
دان املركز العريب األورويب حلقوق اإلنسان والقانون الدويل العمل اإلرهايب الذي استهدف
املصلني مبسجد القديح يف القطيف وراح ضحيته حنو  21شخصاً وإصابة حنو مائة شخص.
وأكدت األمانة العامة للمركز يف بيان هلا أن اهلدف األساس من هذا العمل اإلرهايب يف هذا
التوقيت واألوضاع اليت تشهدها املنطقة ما هو إال السعي إىل إحداث الفتنة بني أبناء شعب
اململكة العربية السعودية.
وأوضحت أن القتل والتخريب واستهداف اآلمنني عمل غري أخالقي وجرمية غري مربرة بال
ضمري إنساين وهذا النوع من اإلرهاب الذي جيب على اجلميع مواجهته بكل حزم.
وأضافت أن األمني العام الدكتور إيهان جاف وأعضاء األمانة العامة يقدمون خالص عزائهم
ومواساهتم خلادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،ومسو ويل العهد
ومسو ويل ويل العهد  -حفظهم هللا  -وألهايل الضحااي وأبناء الشعب السعودي سائلني هللا
الشفاء العاجل للمصابني.
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حزب هللا:
أدان حزب هللا بـ "شدة" التفجري اإلرهايب احلاقد الذي استهدف مسجد اإلمام علي (ع)
يف بلدة القديح يف القطيف ،والذي أدى إىل استشهاد أكثر من عشرين مصلياً وجرح
العشرات ،فيما كانوا يؤدون صالة يوم اجلمعة املباركة.

واعترب احلزب يف بيانه أن هذه اجلرمية " واحدة من اجلرائم اليت تستهدف املساجد واملراكز
الدينية على امتداد عاملنا اإلسالمي واليت ترتكبها مجاعات ال تعرف معىن للصالة وال تراعي
حرمةً لبيوت هللا ومراكز عبادته ،وال تقيم وزانً حلرمة الدماء الطاهرة الربيئة اليت تُسفك على
مذابح اجلهل واحلقد والتحريض الطائفي واملذهيب".

وقال" :إن أصحاب الفكر التكفريي اإلرهايب اآلمث ال مييزون بتفجرياهتم بني شيعة وسنة ،أو
بني مسلمني وغري مسلمني إمنا ميارسون وحشيتهم ضد اجلميع ،منطلقني من فكر حاقد
يكفر كل من عداهم وحيل ذحبهم ،فريتكبون حبقهم أفظع اجملازر وأبشكال توازي أفظع ما
شهدته البشرية على امتداد اترخيها ،منفذين بذلك أهداف القوى املعادية ألمتنا عن سابق
إصرار وتعمد.
وتقدم حزب هللا أبحر التعازي ألهايل الشهداء األبرايء الذين قضوا يف هذا التفجري اآلمث،
ويعرب عن مواساته للجرحى الذين أصيبوا راجياً هلم الشفاء العاجل .ويؤكد أن النصر بعون
هللا تعاىل حليف الصابرين املؤمنني احملتسبني على الظاملني والطغاة وأدواهتم الشيطانية.
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دار اإلفتاء املصرية:
استنكرت دار اإلفتاء املصرية التفجري اإلرهايب الذي حاول استهداف مسجد العنود مبدينة
الدمام.
وأكدت دار اإلفتاء يف بيان هلا أن اجلرمية تستهدف ضرب االستقرار ابملنطقة العربية أبسرها
من خالل نشر بواعث الفتنة الدينية والطائفية ،وجر املنطقة ملربع الفوضى.
وأضافت أن هذه األعمال اإلجرامية ال متت لإلسالم وال للمسلمني بصلة ،وأهنا عبارة عن
إمالءات تنفذها عناصر تدعي زوراً وهبتاانً محل لواء الشريعة والدفاع عن الدين ،يف حماولة
إلاثرة الفتنة ونشر الفوضى.
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كتلة املستقبل النيابية يف لبنان:
أعربت كتلة املستقبل النيابية عن استنكارها الشديد وإدانتها للجرمية االرهابية اليت نفذها
وفق ما أعلن التنظيم االرهايب "داعش" واليت استهدفت مواطنني مسلمني أبرايء كانوا يؤدون
الصالة يف أحد املساجد يف بلدة القديح يف حمافظة القطيف يف اململكة العربية السعودية.
وقالت الكتلة" :إن هذه اجلرمية املشبوهة واخلبيثة حتمل معها خماطر هائلة ألهنا هتدف اىل
إشعال الفتنة بني املسلمني وختريب عقوهلم وتدمري عمراهنم وشق صفوفهم .والفتنة أشد من
القتل إذ أهنا ال تعرف حدوداً وال حتتاج إذا انطلقت إىل جواز مرور بل تتفشى لتطال
اجلميع".
ودعت يف املقابل لوقف التحريض والتجييش املذهيب واالمتناع عن بث السموم وتشويه
املفاهيم وحتوير احلقائق وذلك من أجل قطع الطريق على ذلك التناسل املريض واخلبيث
ألولئك االرهابيني معترباً أن هذا اهلدف ال ميكن أن يتحقق إال ابلعودة إىل التمسك ابلعروبة

املستنرية اليت تعرتف بكل املكوانت واليت تشكل القاسم املشرتك بينها وكذلك التمسك
جبوهر اإلسالم الذي يدعو إىل السلم واالعتدال والوسطية والتسامح.
أضافت" :املطلوب من اجلميع ومن العقالء ابلذات التصدي هلذه االفة السرطانية اليت تشوه
االسالم واملسلمني واليت من الواجب جماهبتها والوقوف يف وجهه من يتقصدها وحيرض عليها
وذلك للحد من انتشار مفاسدها وجرائمها اليت ختدم أعداء العرب واملسلمني".
وتقدمت الكتلة اىل عائالت الشهداء االبرايء واىل السلطات واملسؤولني يف اململكة العربية
السعودية أبحر التعازي القلبية احلارة ،وختمت" :إننا يف كتلة املستقبل نتضامن مع عائالت
الشهداء ونقف اىل جانبهم ونعترب ان هذه اجلرمية امنا تستهدفنا كما استهدفتهم ابعتباران
عراب ولبنانيني كما تستهدف مجيع العرب واملسلمني".
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جملس األمن الدويل:
أدان جملس األمن الدويل التفجري اإلرهايب الذي استهدف مسجداً يف بلدة القديح ابلقطيف.
وأوضح اجمللس يف بيان رائسي أن أعضاء اجمللس اخلمسة عشر "يدينون أبشد عبارات
اإلدانة" التفجري اإلرهايب ويعربون عن تعاطفهم العميق ويقدمون تعازيهم إىل عائالت ضحااي
هذا العمل الشرير وإىل حكومة اململكة العربية السعودية.
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جملس علماء فلسطني يف لبنان:
استنكر جملس علماء فلسطني يف لبنان التفجري اإلرهايب اإلجرامي الذي وقع أبحد املساجد
يف بلدة القديح مبحافظة القطيف.
وأكد يف بيان أصدره يف بريوت أن اإلسالم براء من هذه األفعال ومن يقوم هبا هو جمرم
متأمر على تفتيت األمة وال ميت إىل اإلسالم بصلة.
وقدم اجمللس التعازي لذوي الضحااي ومتىن للجرحى الشفاء العاجل.
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رئيس جملس الوزراء اللبناين متام سالم:
استنكر دولة رئيس جملس الوزراء اللبناين متام سالم حادث التفجري الذي تعرض له أحد
املساجد يف بلدة القديح يف حمافظة القطيف ووصفه أبنه عمل جبان.
وقال سالم يف تصريح له :إن اجلرمية الوحشية اليت تعرض هلا مصلون أبرايء إمنا تدل على
عقل إجرامي أسود ال يقيم وزانً للحرمات وال صلة له ابإلسالم واملسلمني ويهدف إىل القتل
اجملاين بغرض إيقاع الفتنة السوداء بني أبناء البلد الواحد.

وأضاف :إن عمالً من هذا النوع ال ميكن وضعه يف أي سياق سياسي وال ميكن النظر إليه

إال ابعتباره عبثاً خالصاً من شأنه اإلساءة إىل األمن واألمان واالستقرار اليت طاملا عرفت هبا

اململكة العربية السعودية.

وقال :إننا واثقون من أن القيادة يف اململكة العربية السعودية ستتعامل مبا هو معروف عنها
من حكمة وحزم مع هذه اجلرمية النكراء ومن يقف وراءها مبا حيفظ امن بالد احلرمني
الشريفني ووحدة أبنائها ".
وختم الرئيس سالم ابلقول" :إننا إذ نعزي أهايل الشهداء األبرايء ونتمىن الشفاء العاجل
للمصابني نتقدم ابسم الشعب اللبناين أبحر التعازي إىل خادم احلرمني الشريفني امللك
سلمان بن عبد العزيز واىل الشعب السعودي الشقيق ،مؤكدين أن الضيم الذي يصيبهم إمنا
يصيب اللبنانيني مجيعاً".
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سعد احلريري:
قدر السعودية ان تواجه االرهاب بكل اشكاله وتنظيماته وكياانته الفكرية واألمنية ،وقدر
السعودية ان تدفع مرة جديدة ضريبة احلملة على الفكر الضال ورفض االجنرار اىل الفتنة
اليت تعمل هلا دول وأدوات ومنظمات ،وتريد للبلدان العربية واإلسالمية ان تغرق يف حرائقها.
وقدر السعودية أيضاً ان تبقى قبلة الدفاع عن القيم النبيلة لإلسالم وان تتصدى للخطر

الذي جيتاح العامل زوراً ابسم االسالم واملسلمني.

االنفجار الذي استهدف مسجد العنود يف مدينة الدمام ،هو عمل خسيس ال غرض منه
وال غاية سوى النفخ يف رماد الفتنة واستدعاء الوابء املذهيب الذي حتركه جهات معلومة اىل
الداخل السعودي ،يف حماولة دنيئة إلاثرة الغرائز املذهبية بني ابناء اململكة.
ولن يكون هناك من رد مسؤول ورادع على مثل هذه اجلرائم اإلرهابية ،أفضل من الرسالة
اليت وجهها خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز اىل ويل العهد االمري حممد
بن انيف بن عبد العزيز ،بعد االنفجار الذي استهدف بلدة القديح يف القطيف ،وهي
الرسالة اليت حتدد خطوط املواجهة مع االرهاب والساكتني عنه واملتعاطفني معه ،وتضع
وحدة النسيج الوطين السعودي ومحايته من اي هتديد ،يف اولوية االهتمامات اليت ترعاها
الدولة.
ان تنظيم داعش يعتقد ان الرد على التدخل اإليراين يف الشؤون العربية ،يكون ابالنتقام من
ابناء الطائفة الشيعية يف اململكة أو لبنان أو العراق أو سواها ،وهو تفكري اسود ال ميت اىل
قيم االسالم والعروبة بصلة ،بل هو الوجه القبيح اآلخر للجرائم اليت ترتكب يف سوراي وغريها،
ويندرج يف سياق املخطط اجملنون جلعل الفتنة املذهبية بني املسلمني ،القاعدة اليت تتحرك
فيها ساحات الصراع السياسي.
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لكن السعودية ستبقى خبري ،وهي قادرة ،إبذن هللا بوحدة ابنائها وحكمة خادم احلرمني وارادة
ويل العهد وويل ويل العهد ،قادرة على التصدي للمحنة ووأد الفتنة يف مهدها ،مهما حاول
داعش أو سواه اىل ذلك سبيالً.
انين اذ اتوجه من خادم احلرمني الشريفني أبحر التعازي للضحااي اليت سقطت يف االنفجار،
اسأل هللا سبحانه وتعاىل ان يتغمد الشهداء برمحته وان مين على اجلرحى ابلشفاء والسالمة،
وان حيمي السعودية وشعبها من كل شر.
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مفيت مجهورية مصر العربية شوقي عالم:
أدان مفيت مجهورية مصر العربية شوقي عالم ،اهلجوم الذي استهدف أحد املساجد ببلدة
القديح يف حمافظة القطيف واصفا مرتكبيه بـ "املتطرفني اجملرمني".
وقال يف بيان له اليوم :إن هؤالء جترأوا على حرمة بيت من بيوت هللا ،وسفكوا فيه دماء
املصلني الذين اجتمعوا ألداء فريضة صالة اجلمعة ،ومل يراعوا لدماء املسلمني وال بيوت هللا
حرمة ،فأصبحوا بذلك من أهل اخلزي يف الدنيا والعذاب العظيم يف اآلخرة ،مستشهداً بقول
هللا تعاىل "ومن أظْلم ِّممَّن َّمنع مس ِّ
امسُهُ وسعى يف خر ِّاهبا أ ُْولئِّك ما
اجد اَّللِّ أن يُذْكر فِّيها ْ
ْ ُ
ِّ ِِّّ
ِّ
ِّ
اب ع ِّظ ٌيم" ،وقوله
ي وهلُْم ِّيف اآلخرةِّ عذ ٌ
كان هلُْم أن ي ْد ُخلُوها إالَّ خائفني هلُْم ِّيف ال خدنْـيا خْز ٌ
ضب َّ ِّ
تعاىل "ومن يـ ْقتُل م ْؤِّمنًا خمتـع ِّم ًدا فجز ُاؤه جهنَّم خالِّ ًدا فِّيها وغ ِّ
اَّللُ علْيه ولعنهُ وأع َّد لهُ
ُْ
ُ ُ
ِّ
يما".
عذ ًااب عظ ً
وطالب مفيت مصر شعب اململكة العربية السعودية أبال ينجروا وراء من وصفهم ب "دعاة
سواي من أجل مواجهة "املتطرفني الذين يسعون إىل إشاعة
الطائفية والفتنة" ،وأن يتوحدوا ً
الفوضى والفساد يف بالدان العربية ،وهو ما يصب يف مصلحة أعدائنا.
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وزير األوقاف املصري حممد خمتار مجعة:
استنكر وزير األوقاف املصري حممد خمتار مجعة العمل اإلرهايب الذي استهدف املصلني
أبحد املساجد يف بلدة القديح مبحافظة القطيف.
وقال :إن اإلرهاب كله ملة واحدة ،وهدفه هو القتل والتخريب واستهداف اآلمنني بال وازع
من دين أو خلق أو ضمري إنساين حي.
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شيخ األزهر الدكتور أمحد الطيب:
استنكر شيخ األزهر الدكتور أمحد الطيب التفجري اإلرهايب الذي استهدف أحد املساجد
ببلدة القديح يف حمافظة القطيف ،وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من املصلني.
بعيدا عن الصراعات،
وأكد يف بيان اليوم ،حرمة الدماء وحرمة بيوت هللا وضرورة النأي هبا ً

مشدداً على أمهية التأكيد على أخوة اإلسالم ،وضرورة تغليب العقل واحلكمة وعدم
االنسياق وراء خمططات إشعال الفنت الطائفية.
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عضو هيئة رائسة جملس النواب العراقي الشيخ الدكتور مهام محودي:
دان عضو هيئة رائسة جملس النواب العراقي الشيخ د .مهام محودي التفجري اإلجرامي الذي
استهدف املصلني يف مسجد اإلمام علي يف مدينة القطيف والذي يعد األكثر دموية داخل
األراضي السعودية والذي ينذر أبوضاع خطرية.
وحذر الشيخ د .محودي من خطورة دعم اإلرهاب التكفريي مشددا على وجوب معاقبة
الداعمني هلم ابملال واملقاتلني واإلعالم ،فضالً عن االنسياق للمخططات االجنبية االقليمية

اليت هتدف اىل اشعال الفنت الطائفية يف عموم املنطقة ،وعدم االجنرار اىل الفكر الضال
املنحرف الذي ال ميت لإلسالم أبية صلة والذي جاءت به عصاابت داعش االرهابية.
وذكر عضو هيئة رائسة جملس النواب ،اململكة السعودية بنتائج دعم ومنو االرهاب التكفريي
عرب الرتويج له ودعمه ماليا وبشرايً ،مما انعكس سلباً على أمن واستقرار مجيع املنطقة.
وقال الشيخ محودي "إن حادثة  11ايلول  2111منوذج واضح ودرس بليغ جيب ان أيخذ
به مجيع الدول كيف ان النار ستعود على من اشعلها" ،مشدداً على ان املوقف الصحيح
هو ايقاف دعم اجلهات التكفريية االرهابية ومعاقبة الداعمني هلم ابملال والرجال واإلعالم،
الفتاً إىل ان االرهاب ال ميكن حتديده وحصره مبنطقة دون أخرى ،وكرر الشيخ محودي
مطالبته "علماء جند" إبدانة فكرة التكفري وقتل املصلني املسلمني من املذاهب االخرى سيما
وان علماء جند يتحملون اجلزء االكرب من مسؤولية تربيره وتروجيه ،مؤكداً على ضرورة االتفاق

بني الدول االسالمية على معاقبة من يروج له ويدعمه ،واصدار قوانني جترم ذلك وتعاقب
عليه.
وقدم الشيخ محودي تعازيه ومواساته اىل اسر شهداء املصلني ،معرابً عن حرص العراق على
استقرار املنطقة ووحدة شعوهبا.
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مفيت اجلمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دراين:
دان مفيت اجلمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دراين العمل اإلجرامي الذي استهدف
املصلني يف أحد املساجد ببلدة القديح يف حمافظة القطيف ،ووصفه ابلعمل اإلرهاب حبق
اإلسالم ومشروع فتنة بني املسلمني.
وقال املفيت يف بيان له اليوم :إن أمن اململكة العربية السعودية حاضنة احلرمني الشريفني
واملؤمتنة على رعايتهما هو من أمن العامل اإلسالمي كله واالعتداء على أمنها هو اعتداء
على أمن كل مسلم يف كل مكان من العامل واستهداف بيت من بيوت هللا يؤدي فيه
املؤمنون الصالة هو استهداف لإلسالم نفسه ،ولذلك فإننا نع ٌد املسلمني مجيعا مسؤولون
عن الوقوف مع اململكة العربية السعودية ملكافحة هذا اإلجرام الذي يستهدف من خالله
اإلنسان واملقدسات.
وأشاد املفيت دراين أبجهزة األمن يف اململكة على وقفتها الشجاعة ضد اإلرهاب يف املنطقة،
مقدما التعازي للشهداء ومتمنيا الشفاء للجرحى.
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وليد جنبالط:
استنكر رئيس "اللقاء الدميوقراطي" النائب وليد جنبالط "التفجري اإلرهايب الذي استهدف
منطقة القطيف يف اململكة العربية السعودية ،وعرب عن شجبه الشديد "الستهداف املدنيني
االبرايء أثناء أتديتهم الصالة يف املسجد".
وأكد أن "هذا احلادث اإلرهايب الرببري املدان يؤكد مرة جديدة أن اإلرهاب ال مييز بني
املناطق أو األشخاص أو الطوائف أو املذاهب ،وهو يستهدف ضرب استقرار اململكة
والتعرض ألمنها الوطين الذي يبقى ركنا أساسيا من منظومة األمن العريب".
وتقدم جنبالط ابلتعازي احلارة من عائالت الشهداء وذويهم ،متمنيا "دوام االستقرار
للمملكة العربية السعودية يف هذه املرحلة العصيبة اليت متر هبا املنطقة".
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ما كتب
حول األحداث
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املقاالت
سراج أبو السعود :القديح ..فاجعة الوطن
مؤملة هي فاجعة القديح اإلرهابية ،اليت أودت حبياة عشرات املصلني وجرح أضعافهم ،يف
مسجد اإلمام علي عليه السالم يف القديح ،إحدى بلدات مدينة القطيف أمس اجلمعة،
حينما فجر أحد اإلرهابيني نفسه ابستخدام حزام انسف أوصله سريعا إىل جهنم وبئس
العَّزل اآلمنني إىل اجلنة إن شاء هللا ،والعزاء موصول لكل
املصري .وعرج هبؤالء الشهداء ُ
مواطن آملته هذه الفاجعة احملزنة ،وشعر وأيقن َّ
أن املستهدف هو الوطن أبسره ،وما هذا
العمل إال سعي من أجل إذكاء روح الكراهية وصناعة أسباب اإلرهاب املقابل ،لتنشأ
ابلنتيجة فتنة وتناحر يف هذا البلد ال يعلم خطورهتا إال هللا سبحانه وتعاىل ،هذا القاتل اجملرم
مل ير ِّاع حرمة بيت هللا ومل حيفظ له كرامة ،حينما منح نفسه احلق يف تفجريه وقتل املصلني
الذين ُملئ دماغه من الشحن ضدهم أبهنم مشركون ومستباحو الدم ،فجاء متقرابً إىل هللا
سبحانه وتعاىل هبذا العمل وإرضاء وإسعاداً ملن ألقموه هذا

االعتقاد.

القاتل احلقيقي كما أعتقد هو كل طائفي تفرغ لنشر ننت روحه املريضة يف تويرت أو يف اإلعالم
أو يف املنابر ،كل هؤالء الذين يشتمون الشيعة ليل هنار ويؤلبون ضدهم ويكفروهنم شركاء
يف هذه اجلرمية ،بل كل من حياول بطريقة أو أبخرى منح القتلة تربيرا لفعلهم ،ألهنم حينما
فعلوا ذلك صنعوا أسباب اإلرهاب والتقرب إىل هللا سبحانه وتعاىل بقتل الشيعة واستباحة
دمائهم ،وجعلوا من هذا القاتل يظن ابلفعل أن مصريه اجلنة ورضا هللا سبحانه

وتعاىل.

الوطن ينزف دما ،الوطن طُعن غدرا وعدواان ،الوطن هنا هو القطيف واألحساء ،هو الرايض
والقصيم ،هو مكة واملدينة وجدة ،الوطن هو كله دون جتزئة ،من قام ابجلرمية ورضي هبا
وترحم على فاعلها هو اجملرم احلقيقي ،الذي طعن وسيبقى يطعن الوطن وخيربه ويفسده كلما
سنحت له

الفرصة.
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ليس املطلوب من أحد أن يرتك دينه أو مذهبه أو حىت أن يقول ما يُعجب اآلخر ويظهر

االحرتام ملعتقده ،املطلوب هو أن يعي الناس أن الدين واملذهب والفكر أمور شخصية ليس
ألحد أن يفرضها على اآلخر ،أعجبك مذهيب أو مل يعجبك فهذا شأنك ،أما أن ُجتيز
علي وعلى غريي فهذا ال وألف
لنفسك فرض رأيك َّ

ال.

حينما دخل امللك عبد العزيز عليه الرمحة القطيف أابن زعيمها الفقيه اإلمام علي أبو عبد
الكرمي اخلنيزي  -بُويع برغبة من الشيخ وكثري من زعماء القطيف ورجاهلا ،الذين رفضوا
حكم اإلجنليز  -رغبتهم يف منحهم حكما ذاتيا حينذاك ،وانضموا طوعا إىل حكم امللك.
القطيف هي عنوان كبري وشامخ للوالء هلذه األرض ،ومن حاول ومل يزل حياول اإلساءة
للقطيف وأهلها هو شخص مأجور أو مستغفل ،جيهل هذه األرض الطيبة وأهلها الوطنيني
الذين كانوا وما زالوا بُناة حقيقيني هلذا البلد ،سالحهم العلم والتفاين واإلخالص يف كل ما
يوكل إليهم ،حىت أصبحوا حمل ثقة كل من عرفهم ،ال سيما كربايت الشركات اليت سعت

دائما

الستقطاهبم.

رحم هللا الشهداء وأهلم ذويهم الصرب والسلوان ،وأسأل هللا أن حيمي هذا البلد وحيفظه من
كيد الكائدين ،وإان هلل وإان إليه

راجعون.
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سلمان حممد العيد :اإلرهاب مرة أخرى
وعاد اإلرهاب يطل برأسه مرة أخرى ،ويقدم هدية مثينة لدعاة الطائفية واملذهبية ،بعد أن
قام شاب سعودي يوم اجلمعة " 2شعبان /22 ،1341مايو "2115/بتفجري نفسه حبزام
انسف وسط عدد من املصلني الشيعة يف مسجد اإلمام علي ببلدة القديح مبحافظة
القطيف ،فأهلك نفسه ،خملفا وراءه عددا من الشهداء واجلرحى ،بعملية طاملا تكررت يف
أكثر من بلد عريب ،خصوصا

العراق...

وقد متت العملية يف منطقة تقع على بعد بضعة كيلومرتات من بعض آابر النفط ،وبعض
اجملمعات الصناعية يف الظهران واجلبيل والدمام ،ما يعين أن العملية قد ختلف آاثرا سلبية
على االقتصاد الوطين ،فاملنطقة اليت جتتذب املليارات من االستثمارات احمللية واألجنبية
تتعرض إىل هجوم ينسف استقرارها واستمرارها يف العطاء من هذا اجلانب ،فاملستثمر األجنيب
سوف يضع يف حسبانه مسألة االستقرار األمين مع كافة مقومات املناخ االستثماري لكي
يقرر أن

يستثمر.

ابلتايل فاألمر خطري ،بل خطري للغاية ،فاالقتصاد يتعرض خلطر ،وبالدان تفاخر األمم
والشعوب واحلكومات بقوة اقتصادها ،ففي حال تكرر مثل هذا الفعل فهل نتصور أن تكون
بالدان عنصر جذب ملستثمر أجبين ،إذا ما انتشرت وشاعت مثل هذه األجواء املعبأة
ابلعنف ،واملليئة بلغة الدم والقتل ،ولنا شواهد كثرية يف دول جماورة ،فهل أحد جيرؤ على
االستثمار يف العراق أو سوراي على سبيل

املثال.

واألمر الثاين ،أن العملية نفذها مواطن حيمل التابعية السعودية ،حبق مواطنني كلهم من
اجلنسية نفسها ،فمواطن يقتل مواطنني ،ما يعين أن العملية هتدد الوحدة الوطنية ،اليت نفتخر
هبا ،وتتباهى هبا صحافتنا احمللية املتنورة ،فالوحدة الوطنية جاء من ينسف جدارها ،ويقصف
أسوارها ،ويتخطى حدودها ،تلك الوحدة اليت طاملا تغىن هبا بعض الكتاب والصحفيني وهي
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خط أمحر ،هذا اخلط ختطاه مواطن يدعى أبو علي الزهراين ،الذي ال ميكن مقارنة ما قام
به مع أي شخص آخر وصف ابإلرهاب والعمل ضد الوحدة الوطنية مثل الشيخ منر

النمر.

من هنا فالوحدة الوطنية ابتت على احملك ،فمواطن يقتل مواطنني ،ورمبا حيدث يف املستقبل
تبادل للقتل والسحل ،فهذا يقتل ذاك ،ففي هذه احلالة ترتشح البالد ألن تدخل نطاق
احلرب األهلية ،واليت إن ابتدأت لن هتدأ ولن تتوقف ولدينا شاهد كبري هو لبنان ،الذي
دخل يف العام  1975أتون احلرب األهلية املسلحة ،وإىل اليوم هو يقاسي ضراوة تلك النار،
واحلرب هناك أخذت بعدا

آخر.

واألمر الثالث ،إن النطاق اجلغرايف للعملية مت يف بلدة القديح مبحافظة القطيف ،وهي منطقة
يتبىن أهلها املذهب الشيعي ،ومن قام بعملية التفجري وإهالك األرواح الربيئة شخص ينتمي
اىل املذهب السين احلنبلي على طريقة الشيخ حممد بن عبد الوهاب ،وهو مذهب بالدان
الرمسي ،فاملسألة تنطوي على بعد طائفي ابمتياز ،أي ان الدوافع للقيام هبذه العملية هي
دوافع طائفية مذهبية بال جدال ،فهي جرمية موجهة ضد الشيعة ،نفذها شخص سين عريب
سعودي

زهراين!!

ابلتايل فالطائفية بعد هذه العملية ابتت قائمة يف بالدان بصورة ال تقبل النقاش ،وأخذت
بعدا خطريا هو الدم والقتل واألحزمة الناسفة ،وما يؤسف له حقا أن من قام هبذه العملية
يزعم لنفسه اإلسالم واجلهاد ،ويرى نفسه سوف ينال الشهادة بعد قتله عددا من الشيعة
الرافضة.

وتبعا لذلك ،فإن احلالة الطائفية اليت كنا منزعجني منها ،وهي اليت كانت يف حدود التجييش
اللفظي ،نراها قد أخذت طريق التصفية اجلسدية ،فالتفاهم واحلوار ابت يعتمد لغة الدم،
أي أن الطائفية ابتت دموية ،فمنفذ اجلرمية انطلق من دوافع مذهبية ،وقيل أنه قد دخل
برانمج مناصحة ،كان من انجتها هو اللجوء اىل هذه العملية ،والنتيجة من كل هذا القول
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أن الذي يقول أن بالدان ليست طائفية عليه أن يزيل الغشاء من على ذهنه ،ويعيد النظر
يف

تفكريه.

وبناء على كل ذلك جيدر بنا التوقف قليال عند ظاهرة معينة ،وهي أن بالدان وبعد بعد
اهلجوم السعودي على احلركة احلوثية يف اليمن ،وما جرى من حوادث حتت إسم عاصفة
احلزم وإعادة األمل ،ارتفعت النربة الطائفية يف وسائل االعالم السعودية والتابعة هلا ،وكذلك
األصوات يف اخلطب ،ومواقع التواصل ،والقنوات الفضائية ،وتركز احلديث عن الشيعة
ومشروعهم الصفوي ،وعدائهم جتاه السنة ،واجته احلديث صوب التشيع كمذهب ،وصوب
الشيعة كطائفة يف كل مكان ،مركزين على خصوصياهتم كالتقية ووالية الفقيه واملهدي املنتظر
واملوقف من الصحابة ....اخل ،وهي عقائد طاملا شرحها الشيعة يف كتبهم ،ومن يطلع عليها
بشكل واع يكشف براءة الشيعة من كل التهم اليت تلصق هبم حتت هذه املسميات ،لكن
اآلخر كما يبدو مل يفهمها بشكل صحيح ،أو فهمها وأصر على التعاطي ابخلطأ معها،
هذه احلالة كانت موجودة منذ زمن بعيد ،حىت قبل انتصار الثورة يف إيران ،ولكن متت إعادة
انتاجها بصورة فجة وعدائية يف األايم املاضية ..وطاملا دأبت هذه الوسائل االعالمية واملنابر
والدراسات على تصوير الشيعة على أهنم خطر على اإلسالم ،وخطر على األمن الداخلي،
وخطر على كل شيء عريب ،فقد مت إظهار الشيعي واليهودي يف صورة واحدة ،بل الشيعي
لديهم أخطر ،ذلك بعيدا عن الصراع القائم مع دولة ايران الشيعية ،وبعيدا عن خالفات
حكومتنا الرشيدة مع الشيعة يف كل مكان ..ففي مثل هذه األجواء ال بد أن يظهر مثل
هذا اإلرهايب الذي يعتقد أنه بفعله سوف يدخل اجلنة ،وسوف خيدم اإلسالم ،وسوف
يكون يف قائمة الشهداء ،وهذا ما حصل فقد ظهر من يشيد بعمله ويرتحم عليه ويدعو

له.

ويف املقابل ،وكلما ظهرت الدعوات الواعية من الشيعة والسنة لتجرمي االفعال الطائفية،
وحماربة األفعال ذات البعد الطائفي ،تقابل ابلرفض الرمسي وجند الزايدة يف الطرح الطائفي
يوما بعد يوم ،بدليل ان قنايت وصال وصفا وكالمها يبثان مسومهما الطائفية من بالدان احلبيبة،
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بعكس القنوات الشيعية اليت حتمل التوجه نفسه ،واليت تبث من اخلارج وال عالقة مباشرة لنا
كشيعة يف السعودية

معها.

وتبعا لذلك ،مازالت مناهجنا العلمية ،ومنابران الثقافية ،وجامعاتنا املوقرة ،فضال عن
الديوانيات واالسرتاحات ومواقع التواصل مجيعها تعج ابلعداء ضد الشيعة ،والعمل على
مقاومتهم ،فالشيعة ابتوا خطرا على األمن الفكري والسياسي واالقتصادي واالجتماعي،
بينما لو دققنا يف األمر لوجدان العكس هو

الصحيح.

اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه األمة ،جرمية تتم يف يوم اجلمعة ،يف صالة اجلمعة ،يف
مسجد اإلمام علي ،حبق مجاعة يلهجون عاليا بصوت األذان ،وابلشهادتني ،ومع ذلك يتم
استباحة دمهم من قبل مواطن يشرتك معهم يف الدين والوطن واللغة ،على أهنم "كفرة
مبتدعة" ..تلك وهللا كارثة ما

بعدها كارثة.
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حسن آل مجيعان :أبي ذنب تقتل القديح؟
تتبعثر الكلمات وتتشابك األحرف وختتلط األفكار من هول ما جيري من قتل وعنف
وارهاب الضحية األوىل ذلك االنسان الذي ال حول له وال قوة ،ال أعلم أي نفس ال جتزع
من قتل نفس طاهرة وتتأمل ملا يصيبها من أمل ،لقد ماتت ضمائر تلك القلوب القاسية اليت
ال تعرف إال لغة الغدر والقتل والرتهيب ،حيث الدين صار مشوها ومالحمه غري واضحة
بسبب ما قام به أولئك احلمقى الذين حولوا دين هللا إىل لغة دم

ودمار.

فجعت قرية القديح الوادعة ابلقطيف شرق السعودية بعملية ارهابية أليمة ظهر يوم اجلمعة
قام هبا ارهايب منزوع الرمحة والضمري يف مسجد اإلمام علي عليه السالم حيث املصلون أيدون
الصالة خاضعني هلل وقلوهبم تنتظر املغفرة والرمحة ،فإذا ابنفجار داخل املسجد الصغري الذي
ال يعرف إال لغة الدعاء واحلب ،وما نتهى صوت دوي االنفجار إال أبكثر من عشرين
شهيد وخملف الكثري من اجلرحى بعضهم يف حالة حرجة جدا نسأل هللا هلم الصحة والعافية
وألرواح الشهداء الرمحة

واملغفرة.

االرهاب مل أييت فجأة ومل يكن حدث عابر بل هو نتيجة إىل تراكمات كثرية أنتجها خطاب
الكراهية والتحريض الطائفي البغيض الذي هو نتيجة موروث اترخيي ضخم فيه احتكار
للحق ونزعة الصوت الواحد وتقسيم البشر إىل فسطاطني إما أن تكون معي أو أنت ضدي
وبذلك تستحق املوت والتنكيل ،هذا التاريخ الذي خيتزل العنف علينا تنقيحه وغربلته حىت
ال تتكرر النزعات العنفية اليت تتربك ابلدماء ولغة

القتل.

سن قانون جيرم التحريض املذهيب واحلث على الكراهية من اخلطوات األوىل اليت جيب القيام
هبا حلماية السلم األهلي واالجتماعي لكي ال تتكرر مثل هذه احلوادث االرهابية مرة أخرى
يف أي مكان يف الوطن ،ال سبيل لنا للحفاظ على أمننا إال سيادة القانون لكي حنمي
وحنافظ على أمن البلد ومحاية املواطن من أي اعتداء قد يتعرض له مما يسبب له األذى
والضرر ،استقرار البلد وسلمه االجتماعي ال يكون إال بوجود قانون حيمي الكل من الكل
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وال أحد فوقه حيث هو سيد على اجلميع وحيمي اجلميع وبذلك نكون حافظنا على التنوع
والتعدد املوجود يف هذا الوطن من أي هتديد أو عمليات ارهابية ال مسح هللا يف

املستقبل.

اخلطوة األخرى علينا بث روح احملبة والتسامح والتعايش بني أبناء الوطن الواحد وعدم التفريق
بني املكوانت االجتماعية املوجودة والقائمة يف هذا الوطن املرتامي األطراف ،التعدد احلاصل
هو حقيقة اترخيية وحضارية ال ميكن لنا اقصائها أو إزالتها من اخلارطة االجتماعية يف هذا
البلد ،حتقيق السلم االجتماعي مكفول ابحرتام هذا التنوع والتعدد وال غىن لنا عنه وال سيبل
لنا إال ابلقبول به واحرتامه واحلفاظ عليه ألنه من مصادر الثراء والقوة واالزدهار ألي أمة
تريد احلياة واالستقرار هلا وإىل

شعبها.

أخريا تربير االرهاب ال حيل األزمة وال يزيل اخلطر القائم بل جيعلها تشتعل أكثر مما يهدد
أمن واستقرار الوطن ،إذا أردان أن حنل املشكلة علينا االعرتاف هبا أوال حىت نتمكن من
معاجلتها وتفاديها يف املستقبل ،مؤمن أبن أول خطوات احلل ألي مشكل هو االعرتاف به
ومن مث تشخيصه بشكل جيد حىت نتمكن من القضاء عليه حىت ال يتكرر مرة أخرى ،مؤمن
أيضا أن الوطن للجميع وال حيق ألي أحد أن يزايد على أحد فيه ألننا شركاء فيه ومتساوون
يف احلقوق والواجبات ،ومؤمن أبن التنوع والتعدد سبب لقوة وثراء األمم حيث هي سنة
احلياة اليت ال مفر منها من أراد أن يكون مبفرده فليبحث عن كوكب آخر غري األرض لكي
يعيش فيه أما هذه األرض فهي ستظل كذلك إىل أن يرث هللا األرض ومن
إىل شهداء القديح والوطن الرمحة

والرضوان.
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عليها.

سارة الرشيدان :دماء القطيف تسيل منا
أمتىن أن تصدر توجيهات وأنظمة متنع الدعاء على املختلفني على املنابر خاصة الشيعة وجيرم
تناقله كما يتم جترمي كل أنواع العدوان اللفظي اليت هتز وحدتنا الوطنية اليت حنن اليوم أبمس
احلاجة هلا لرأب الصدع.
سـ ـ ـ ـ ــيقولُـ ـهُ يف يوِم ـ ـ ِ
ك،
َ
َ
ب "احلس ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ني" مساءُ!
أرضـ ـ ـ ـ ــا ..هلا ُح ُّ

ِ
ِ
مـ ــا مل يَـ ُق ْل ـ ـهُ أبَمس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك ،الشـ ـ ـ ـ ــعراءُ
ت
هــذي ِه َي "األحس ـ ـ ـ ـ ــاءُ" من ـ ُذ تَ َك هوَر ْ

الش ـ ـ ـ ـ ـهـ ــداءُ:

ـري واحل ُّ
ـب نبض فيهما ،ودماءُ
ومصـ ـ ـ ـ ـ ُ
هـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ــرب ال ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـريـ ـ ـ ـ ِـق إخـ ـ ـ ــاءُ

وط ـ ـري ـ ـ ُق ـ ـه ـ ــا عـ ــرب املصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري َحمَ ـ ـبهـ ـ ـة

ه ـ ــا حنـ ُـن :شـ ـ ـ ـ ـ ــراي ُن اهلــوى ووريـ ـ ـ ُدهُ

شاعر الوطن جاسم الصحيح يرثي شهداء

األحساء:

أكتب هذا املقال وخرب عن تبين داعش لعملية تفجري يف جامع اإلمام علي يف القديح
ابلقطيف.

صور األشالء اختلط فيها بقااي املفجر مبن ذحبهم .وصور األشالء والدماء تغطي األرض
وترفع سؤاال للسماء أبي ذنب

قتلت؟!

عشرون شهيدا ومئة جريح ما زالت دماؤهم تسأل من أخرجها من عروقها عدواان وأساهلا
على األرض؟
صورة للداعشي يف تويرت تظهره مبتسما قبل العملية بعد أن أبلغوه ابقرتاهبا وحساابت تنسب
لداعش تتناقل اخلرب

بفرح!

سؤال آخر من أنتم أيها املختلفون عن املسلمني ومن هم املسلمون ابلنسبة
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لكم؟!

كيف سلم منكم احملاربون ومل يسلم املصلون؟! مث كيف يبتسم من يقدم على قتل مصلني
يوم اجلمعة؟ هل أقنعوه أنه سيدخل اجلنة؟ هل أقنعوه أن من يصلي اجلمعة يف جامع يستحق
املوت؟! كان شااب يرتدي زاي ابكستانيا ويفجر يف القطيف ،مزيج معتاد أن يرتدي أبناء
الوطن ما ال ميثلهم بل ميثل عدوهم

اخلارجي!

قبل أايم كان أحد اإلرهابيني يقول إنه الوحيد على حق واليوم جند من يدعم رأيه وميوت
ورمبا يظن أيضا أنه الوحيد على

حق!

مللنا القول إن شباب الوطن لقمة سائغة ألعدائه يفخخوهنم ويفجروهنم مىت ما أرادوا ،بل
هم قنابل متحركة يضغطون على الزاند يف أي حلظة يريدون .هناك خطر خيرتقنا من الداخل
جيعل حتويل أبنائنا إىل قنابل متفجرة أمرا

سهال.

دعوان نعيد ما قاله شاعر حلبيبته ونوجهه لداعش ومن

فقلت كما شاءت وشاء هلا اهلوى

خلفها:

قتيلك قالت أيهم فهم

كثر؟!

لعشاق داعش واملنظرين جبهل هلا أفيقوا ما طال الشيعة شرب ويشرب منه السنة من أايم
جممع احمليا وحىت آخر دورية قتلوا أفرادها؛ هذا لو كان والؤكم طائفيا ..وما ذاق العجم جترع
مرارته العرب أكثر ،فالواقع أهنم يدعون حماربة الكافر األجنيب لكن املسلم العريب هو من
ميوت بقدرة قادر ورمبا ذحبه من ال يتكلم

لغته!

املوت خبزان اليومي يف الوطن العريب يف نفس الوقت مبصر واليمن فكيف تفرحون مبوت أو
قتل جديد؟! وكيف تستبشرون أبخبار قتل

املصلني؟!

القضية ابختصار احلرب على املواطنني حرب على الوطن ،واحلرب على حسينية أو مسجد
حرب على اإلسالم أوال والوطن أوال واثنيا

وعاشرا.
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أصبحنا نعرف أعداءان وال شك؛ لكن هناك من يدعمون العداوة على الوطن جبهلهم ،فرمبا
ألقى أحدهم بكلمة تثري حزن وأمل املصابني وهو يظن أنه يوجهها

للعدو!

أن يتباهى أحدهم أبن اخلطيب دعا ألن يزلزل هللا األرض حتت الشيعة فانفجرت األحساء
قمة احلمق واحلقد

والغباء.

السياسة وحروهبا أبعد ما تكون عن الدين ألن كل األداين حىت الوثنية منها أخالقية فكيف
ابإلسالم أيب

املكارم؟!

من يفرح مبصابنا يف األحساء سيفرح به عدوه غدا حني يصاب واألايم دول والبالء يدور
بني البشر ،عدا أن القاتل له أهل انفطرت قلوهبم وال شك ملوت ولدهم وتناثر جسده الشنيع
قاتال لكن ال دية ملن قتلهم ترد عنه

املوت!

هنا ندرك أنه حىت التفجري اإلرهايب يوحد حزننا الشيعي السين .أهل القاتل ضحااي فاجأهم
اخلرب

ابلتأكيد.

هذا املقال الثاين يف حيايت بعد مقايل ليلة وفاة امللك عبدهللا الذي أكتبه وال أكاد أميز
احلروف من البكاء ألين أختيل كل الشهداء واجلرحى شفاهم هللا وهم يتعطرون ويذهبون
للمسجد واألمهات واألبناء واألحفاد والزوجات ينتظرون عودهتم كما ذهبوا فتعود هلم أخبار
التفجري وتبكي النساء واألطفال من مات ومن أصيب .أذكر أن الراحل العظيم امللك عبدهللا
كان يعقد تقاراب بني املختلفني مل مينعه ما كان ينعق به الناعقون من أعداء اإلنسانية فقارب
أدايان ومذاهب وحقق الكثري ،رمحه هللا؛ لكن بقي هناك أمر مهم طالب به كثريون من السنة
والشيعة وهو حترمي وجترمي الطائفية والتكفري؛ وما دام هذا التفجري شهد من قلة ابتهاجا
فيجب أن حناكمهم على انعدام الوطنية واإلنسانية ونشر الفرقة بيننا وحنن اليوم نلمس تطورا
عظيما يف حسم القضااي احلقوقية ال يتجاوز الساعات ،فأمتىن أن تصدر توجيهات وأنظمة
متنع الدعاء على املختلفني على املنابر خاصة الشيعة وجيرم تناقله ،كما يتم جترمي كل أنواع
العدوان اللفظي اليت هتز وحدتنا الوطنية اليت حنن اليوم أبمس احلاجة هلا لرأب الصدع حىت
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ال يرتفع صوت البكاء وننزف املزيد من الدماء ونصيح اي لثارات الشيعة أو السنة ،ولنعلم
أن الكلمة هنا أمانة حتفظ األوطان أو

تدمرها.

حسني العبد اجلبار :الدالوة والقديح :اإلعتاف ابملشكلة احمللية فضيلة
وفر بيان "جنود اخلالفة بوالية جند" التابع لداعش عناء البحث جمدداً عن اجلاين ،وحدد
للسعوديني نقطة البداية ملنع املزيد من الكوارث الطائفية .البيان أوضح بال لبس أن هناك

فكر تكفريي حملي سعودي مل تُروه دماء دالوة األحساء ومل يكتفي بدماء قُديح القطيف.
فتوعد البيان املواطنني الشيعة ابملقبل من األايم السود حىت إخراجهم من اجلزيرة العربية .فهذا
الفكر يرى أن الشيعة مشركون وأن مساجدهم اليت يصلون فيها اجلمعة معابد يستخدموهنا
لسب

الصحابة.

من احلماقة اليوم التغاضي عن أصوات التحريض الطائفي املكشوف يف القنوات الفضائية
ووسائل التواصل اإلجتماعي .مل يعد جمدايً إلقاء اللوم على اآلخرين وتسويف الوقت يف
التحليالت الفارغة ،ولن جتدي نفعاً بياانت اإلدانة اخلجولة اليت تلعن اجملرم وال ترتحم على

الضحية .البياانت الوطنية هي تلك اليت تدين اجملرم وترتحم على الشهداء وتعزي ذويهم

وتدعوا هلم ابلصرب والسلوان .وإن كان صاحب البيان جهة دينية فمن واجبه أيضاً تبيني
فظاعة هتك بيوت هللا وحرمة كتابه الكرمي وال سيما يف يوم اجلمعة .ما حيتاجه السعوديون

اليوم هو التحلي ابلشجاعة واملسؤولية لإلعرتاف بوجود هذا الفكر الضال كثقافة ومنهج
للكثريين.

هذا املنهج مل ِّ
يرس أعمدته ويكون له شعبية واسعة من فراغ .فإىل األمس ما زال هناك نقاش
حول اعتبار شهداء القديح شهداءً أم جمرد قتلى .وتبني ذلك جلياً على لسان أحد رجال

الشرطة يف الفيديو املتداول حني ترحم على اإلنتحاري مستفزاً أهايل الشهداء بدالً من أن

خيفف عليهم ويطمئنهم أبن العدالة ستأخ ُذ جمراها .كذلك كان مراسل قناة "اإلخبارية"
الذي وصف الشهداء ابلقتلى مما أاثر حنق األهايل املفجوعني .ال شك أن هؤالء سيعاقبون.
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ولكن هاتني احلادثتني يدالن على وجود ثقافة عامة تشكك إبسالم الشيعة ووطنيتهم نتيجة
تراكمات طويلة من فتاوى التكفري ومناهج التعليم اإلقصائية .ولن يكون احلل بعقاابت
فردية.

منذ بداية املشكلة السورية ازداد اخلطاب الطائفي يف السعودية بال رادع وتفاقم يف شدته
بعد املشكلة اليمنية .ومت التشكيك يف وطنية الشيعة واإلستهزاء من عقائدهم يف الصحف
احمللية والقنوات الفضائية ووسائل التواصل اإلجتماعي .بل وصل األمر إىل حد هتديد شيعة
السعودية واخلليج علنياً .وكان العقالء حيذرون من خطورة هذه التهديدات على السلم
األهلي واللحمة الوطنية واندوا إىل ضبط اإلعالم وجترمي الطائفية .فاحلروب األهلية إن
اشتعلت فهدامة لألوطان بكل مكوانهتا ومقدراهتا ،ال تفرق بني سين وشيعي وال بني جنويب
ومشايل ،وال غالب فيها وال منتصر وإمنا اجلميع مغلوب .وليس العراق وسوراي ببعيدتني وال
نتاج احلرب األهلية يف لبنان خيفى على

العقالء.

ال شك أن أحباءان وإخواننا من املذهب السين يتأملون هلذا املصاب اجللل .فالوطنيون
اإلنسانيون هم األغلبية يف جمتمعاتنا .ورغم تلوث وسائل التواصل اإلجتماعي مبخرجات
التكفري إال أن صوت الوطنيني عالهم هذه املرة .وكان ألحباءان بين خالد موقفاً كالبلسم
الشايف حني وقف أحدهم بعد تربعه ابلدم خاطباً ومعرباً عن أمله ومواسياً وداعياً إلخوانه

القطيفني ابلصرب والسلوان والسالمة يف

الوطن.

غداً يف تشييع الشهداء وكما كان يف الدالوة ،سينادي املشيعون بوحدة الوطن وعدم اإلجنرار
للفنت .لكن ذلك لن يكون كافياً ملنع املزيد من سفك الدماء املؤدي لإلحرتاب الطائفي.

فتشريع قانون حازم جيرم اخلطاب الطائفي ويعاقب احملرضني من أي منرب كان ،أصبح ضرورة
وطنية لردع العابثني أبمن الوطن .وكما أن الثقافة تواجه بثقافة ،فيجب أن تكون مراجعة
مناهج التعليم وتنقيتها من الطرح اإلقصائي جزءاً من خطة طويلة األمد لتخريج العقول
الوطنية املتحابة واملتساحمة بدالً من العقول املفخخة واإلقصائية .ويبقى على اإلعالم الرمسي
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املسؤولية الكربى يف الرتويج للخطاب الوطين العاقل واإلنشغال مبعاجلة هذه املشكلة
احلساسة بعيداً عن املشكالت اخلارجية وتشنجات احملللني

الطائفية.

رحم هللا شهداء ال ُقديح الطيبة وألبس جرحاها لباس الصحة
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والعافية.

فجرتنا مجيعا
جنيب الزامل :اي من
َ
فجرت مسجد القديحّ ..
هذا الذي حدث يف القديح ،وأسال الدماء اآلمنة يف مسجد من مساجد هللا ،بيت من
بيوت هللا ،آمن وأطهر بقاع األرض ،الذي أحزن البالد ،وروع الناس ،وخلع القلوب ،واستدر
الدموع ،ويف صالة اجلمعة اجلامعة الفضيلة ..ال ميكن أن يكون عمال إنسانيا ،بله أن يكون
دينيا.

ال ميكن ملؤمن يدخل مسجدا أبي مكان على البسيطة ،إال ويغمر قلبه اخلشوع ،ويستسلم
لدين اإلسالم ذلك الذي أيخذ مشاعر املسلم مباشرة للسماء ،والقرب من خالق السماء،
العليا اليت تربط املخلوق
فينفيه عن كل رغبة وعاطفة دنيوية ،ما عدا هذه العاطفة ُ

خبالقه.

هذا التفجري ابللحم احلي يف وقت التواصل مع هللا تعاىل واخلشوع ابإلميان الذي ميأل قلب
املؤمنني ،ال ومليون ال ..ال ميكن أن يكون دينياً ،وال أبي سبب ديين مهما كان .ولن يقتنع
عاقل على األرض من املسلمني ومن كل دين ومعتقد أن هناك ديناً أو تعليمات دين
واح ٌد ٌ

فجر ابللحم الربيء احلي ،فضال أن يؤجر عليه ..ومن العبث ومن تقليل العقول
تسمح أن يُ َّ

املسلمة املؤمنة أن حناول أن نثبت أن اإلسالم بكل شرائعه حيرم ذلك حترميا قاطعا مطلقا..
اثبت
بل ال جيوز عقال ومنطقا أن حناول إثبات ما هو ٌ

بذاته.

ابألمس حتولت قاعة امللك عبدهللا ابلقطيف ،إىل مستشفى موقعي ،كمستشفى ميادين
احلروب ،واملوت حيوم على اجلرحى النازفني من اجلروح العميقة النازفة ،واألشالء تتساقط
منهم ..ملاذا؟ ملاذا؟ من يقول يل ملاذا؟ آه اي ريب كل هذا احلزن ،كل هذه الدماء ،كل هذا
الرعب.

ابألمس الدم شحيح ،واألجهزة اليت تنقل الدم شحيحة ايضا مع أن أحدا مل يبق يف احملافظة
إال وذهب يتربع بدمه ،ولو طلبوا منهم أكثر من الدم لقدموه .وجتمعت كل كوادر القطيف
الطبية ،ووصل من الدمام واخلرب األطباء واملمرضون
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املتطوعون.

كيف أقول لكم إنه يف وسط الدم ،ودوامات الظالم ،تبزغ جنوم تضيء األجواء الكاحلة
املريعة ،جنوم التكاتف القوي ،أمواج من األحزان والدعاء من كل مكان وكأهنم معهم يف
وسطهم ،هم أهلهم ،أخواهتم وإخواهنم ..وملا نقلوا اجلرحى ملستشفى امللك فهد التخصصي
ابلدمام اثر العمل كسيل ،كطوفان عملي عاطفي ..حىت أن التغريدات صارت ال تستمهلين
من مستشفى امللك فهد" :أين أنت؟ أعد تغريداتنا بطلب التربع ابلدم" .وتقع عيين على
تغريدة عابرة من فتاة بطلة امسها بشرى القحطاين تقول" :اآلن بطلع مع خوايت لنتربع" .بل
إن البطل خالد عمر الضواين بتغريدة يقول يل" :شروطهم تعجيزية ،رفضوا تربعي ألين
مسوي حجامة من أربعة شهور ،ويطلبون أن مير عليها سنة!" انظروا خالد يشتكي حزينا
ال ألمر مصلحي له ،بل ألنه يريد أن يهب دمه إلخوته الذين

حيتاجونه.

حنن أمةٌ واحدة رضي من رضي ،وأىب من أىب .حنن أهل واخوة رضي من رضي ،وأىب من

أىب .حنن حنزن مجيعا لكل مصاب حيل أبي مكان هبذه البالد ،رضي من رضي وأىب من
أىب .حنن سواسية عند هللا ،رضي من رضي وأىب من أىب .مث من عاهل البالد مباشرة حنن
سواسية عنده ،رضي من رضي وأىب من
اليوم دموع ،وغدا يعدان هللا بيوم

أىب.

جديد.
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خلف احلريب :قنابل الكراهية يف القطيف!
وهكذا يرتكب اإلرهابيون جرمية جديدة يروح ضحيتها عشرات األبرايء من أبناء هذا الوطن،
لتتأكد املخاوف أبن قوى الشر والظالم لن تتوقف عن حماولة السعي إلدخال البالد يف
دوامة العنف الطائفي اليت أحرقت الدول اجملاورة ،هكذا ينتظر الطفل عودة أبيه من املسجد
فال جييء أبدا؛ ألن مثة يدا آمثة وروحا خائنة وعقال مغسوال بدماء األبرايء قررت أن تقلب
حياة عائلته رأسا على

عقب.

هذا اجملنون الذي فجر نفسه يف القطيف ليقتل أانسا ال يعرفهم هو صنيعة روح مشبعة
ابلكراهية قبل أن يكون صنيعة من خططوا هلذه العملية القذرة ،هذه الكراهية اليت تتحول
يوما بعد يوم إىل مرض ال تتوقف أخطاره عند احلقد الطائفي املريض ،أو اخلروج على سلطة
الدولة ،أو تنفيذ رغبات األعداء أبخبس األمثان ،بل متتد لتحول احلياة كلها إىل عبث

أسود.

دول كثرية حولنا حتولت إىل ركام ،يقتل فيها اإلنسان جاره ويهجر زميله يف السكن ويطلق
النار على شخص ال يعرفه؛ ألن اإلنسان فيها كان مستعدا للسباحة يف حبر الكراهية ،أو
أنه يف أحسن األحوال وجد نفسه مضطرا للسباحة بعد أن وضعه جتار الكراهية بني خيارين
ال اثلث هلما :أما أن يسبح معهم أو أن يغرق مثل بقية

األبرايء.

حنن مثل غريان ..لسنا أفضل حاال من أي أحد ..إذا استسلمنا لدعوات الكراهية سوف
نغرق ،إذا سكتنا على السموم اليت يبثها احملرضون سوف جيرفنا الطوفان املرعب من حيث
ال نعلم ،إذا قبلنا ابلكثري من العبارات الطائفية والعنصرية والشتائم اإلرهابية بسبب
االختالف يف املعتقد أو تباين وجهات النظر لن ينفعنا غدا البكاء على اللنب املسكوب،
كل السوريني والعراقيني والليبيني كانوا يعيشون يف دول عرفت بقبضتها األمنية القوية ،وال
يتخيلون أبدا أن شوارع مدهنم سوف تتحول إىل مسارح للقتل اجملاين ،ولكنهم وقعوا حلظة
ما يف فخ كراهيتهم لبعضهم البعض ،ومل يعد إبمكاهنم العودة إىل تلك اللحظة اآلمنة البعيدة.
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كلنا أخوة ،وكلنا أبناء وطن واحد ..جيمعنا علم واحد وأرض واحدة ومصلحة واحدة..
وكلنا القطيف ..هي منا وحنن منها ..ونسأل هللا العلي القدير أن يتقبل شهداء الوطن
ويشفي اجلرحى ،وجيرب مصاب األسر الكرمية اليت فجعت هبذا احلادث اإلجرامي كما فجعنا
به مجيعا ..وأن حيمي البالد والعباد من جنون هؤالء القتلة الذين أعمت عيوهنم الكراهية
وشحنت نفوسهم ابألحقاد الطائفية ،فتحولوا إىل قنابل بشرية تنشر املوت وتبشر ابخلراب
الكبري!.
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عادل احلسني :ما بني الدالوة والقديح
مل جتف دماء الشهداء األبرار الذين سقطوا يف الدالوة ليلة العاشر من احملرم من عام 1341
هجرية ،ليلة استشهاد سبط رسول هللا صلى هللا عليه وآله ،اإلمام احلسني عليه السالم،
هذه داعش تفجع املسلمني من جديد يف يوم ميالد اإلمام احلسني عليه السالم يف يوم
اجلمعة الثالث من شهر شعبان من عام  1341هجرية ،يفجعنا التكفرييون يف القديح
مبسجد اإلمام علي عليه السالم بسقوط عشرات الشهداء األبرار وإصابة أكثر من مائة
جريح.

يد الغدر واإلجرام ،ومعول التكفري والتفخيخ تطال تلك الفتية الذين آمنوا برهبم الواحد
األحد الفرد الصمد ،ال ذنب هلم سوى أهنم يؤدون صالة اجلمعة يف بيت من بيوت هللا.
كانوا يف ضيافة هللا ،يلهجون بذكر هللا ،يركعون ويسجدون هلل وحده ال شريك

له.

لكن تلك اآلفة املدمرة للبالد والعباد ،إهنا آفة التكفري اليت خنرت أدمغة الشباب يف عاملنا
اإلسالمي من أقصاه إىل أقصاه ،فعشعشت يف عقوهلم الكارهة لكل مجيل .ومتكنت من
عقوهلم املعادية لكل ما هو خمتلف معهم دينيا ومذهبيا وطائفيا وعنصراي وقبليا ومناطقيا.
فأصبحوا ال يؤمنون ابحلوار ،وال يقرون حبرية اإلميان واالعتقاد .أمسى دينهم اإلرهاب والقتل
والذبح والتنكيل والتفجري والتفخيخ .ال يفرقون يف إجرامهم بني مسجد وحسينية ومدرسة
وكنيسة ،كلها يف عقيدهتم مستهدفة للتفجري والتدمري وقتل األبرايء

فيها.

الشبه بني الدالوة والقديح أن كالمها قريتان هادئتان هانئتان يسكنهما أانس طيبون مساملون،
حمبون للخري والسالم لكل الناس .الذنب الوحيد ألهل هاتني القريتني أهنم موالون ألهل
البيت عليهم السالم .ذنبهم أهنم يصرخون بقول اإلمام احلسني عليه السالم ":هيهات منا
الذلة" .إذن املستهدف يف تلك اجلرميتني اللتني مت ارتكاهبما من قبل التكفرييني يف الدالوة
والقديح ،واللتني هدرت فيهما تلك الدماء الزكية ،كان املستهدف فيهما هو اإلمام
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احلسني عليه السالم ".يريدون أن يطفئوا نور هللا أبفواههم وأيىب هللا إال أن يتم نوره ولو كره
الكافرون".

رحم هللا شهداءان األبرار وحشرهم مع حممد وآل حممد الطيبني الطاهرين يف الفردوس األعلى.
وأنزل سكينته على أهلهم وذويهم وأهلمهم الصرب والسلوان .ونسأل هللا سبحانه وتعاىل أن
مين على اجلرحى واملصابني ابلشفاء والصحة والعافية حبق حممد وآل حممد الطيبني الطاهرين
صلوات هللا وسالمه عليه وعليهم

أمجعني.
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حيول اإلنسان إىل وحش سادي
يوسف أاب اخليل :التعصب املذهيب حني ّ

الراصد حلمم الطائفية وهي تتبوأ رأس السنام يف السياق العريب اإلسالمي املعاصر ،ال بد وأن
يدركه اخلوف ،ويتملكه الفزع مما تنذر به من عقابيل ينفطر هلا قلب الشجاع األشم .إن
الرائد الذي ال يكذب أهله ليجد اليوم فؤاده كفؤاد أم موسى ،وحزنه كحزن يعقوب ،وخوفه
كخوف كليم الرمحن .ذلك أن الطائفية ابتت اليوم تُوظف يف غالبية النشاطات اإلنسانية،
حىت تلك اليت هي بعيدة منها بعد الثرى من

الثراي.

ال حيدث اليوم حدث ،وال يستجد أمر ما ،إال ويؤول أتويالت طائفية ،حىت وإن كان منها
بعد املشرقني .مثة روح مذهبية بغيضة تتلبس الروح اإلسالمية لتجعلها أسرية ألحداث مضى
عليها ما ينيف على ألف وأربع مئة

سنة.

وتزداد الطائفية سوءاً على سوئها إذ انضاف إليها حقيقة أن التعصب هو األصل يف تكوين
اإلنسان ،بينما التسامح وقبول التعددية يف إطارها الشامل ،هو

االستثناء.

إن أحداث التاريخ ،يف قدميه كما يف حديثه ،لتنضح مبا يؤكد أتصل التعصب والعنف يف
طبيعة اإلنسان ،وأبن التخفيف منه ال يكون ابملواعظ اجملردة اليت تقفز فوق القيم اجملتمعية،
بقدر ما يتطلب تفكيك بنيته الفكرية اليت متده أبسباب االستدامة

والتمدد.

إن الغرب املعاصر شاهد حي على ضرورة تفكيك البنية الفكرية للتعصب ،للوصول إىل
جمتمع متسامح .ذلك أهنم مل يتخلصوا من اإلرث الطائفي البغيض الذي أحل هبم دار البوار
وخراب الداير ،إال بعد أن سلط عليه الفالسفة وعلماء االجتماع والتاريخ أضواء النقد
التارخيي الذي أعاد زرع مقوالته يف الفضاءات والسياقات اليت أنتجته استجابة لدواع سياسية
واجتماعية ودينية .وهو ما حيتاجه اليوم الصراع الشيعي السين ،الذي ال يقل بشاعة ودموية
عن الصراع الكاثوليكي

الربوتستانيت.

من مآسي الصراع الطائفي يف الغرب ما ذكره املؤرخ األمريكي" :ول ديورانت" يف "قصة
احلضارة" من قيام امللك لويس الرابع عشر يف عام 1185م إبلغاء ما كان يعرف ب "مرسوم
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اننت" ،وهو مرسوم كان ينظم العالقة بني الربوتستانت والكاثوليك يف فرنسا ،ويسمح
للربوتستانت "اهليجونوت" الفرنسيني هبامش من املساواة االجتماعية والسياسية مع األغلبية
الكاثوليكية ،وبنوع من حرية العبادة ،بعد أن مر على فرنسا ،كما على بقية بلدان أورواب،
سنني كسين يوسف من احلروب الدينية املذهبية بني طائفتني ينتميان إىل دين واحد ،كل
منهما تدعي أهنا وحدها الفرقة الناجية ،وأن األخرى قد كفرت أبنعم هللا وبتعاليم يسوع،
وأبغضت وشتمت احلواريني .وهي نفس االهتامات اليت يطلقها كل من الشيعة والسنة اليوم
يف حق بعضهم ،سواء بسواء وما ربك بظالم

للعبيد.

ماذا ترتب على إلغاء لويس الرابع عشر ل "مرسوم اننت"؟
لقد أ ُِّذن للجنود الكاثوليك "أن يقرتفوا كل جرمية حبق اهليجونوت .فكانوا ،مثال ،يُكرهوهنم

على الرقص حىت يدركهم اإلعياء ،مث يقذفون هبم يف البطاطني إىل أعلى ،ويصبون املاء املغلي

وحيرقون أذرعهم وسيقاهنم بواسطة هليب
يف حلوقهم ،ويضربون أقدامهم ،وينتفون حلاهمُ ،
الشموع ،ويكرهوهنم على أن يقبضوا على اجلمر امللتهب أبيديهم ،وحيرقون أرجل الكثريين

منهم إبمساكها طويالً أمام انر كبرية ،ويُلزمون النساء أبن يقفن عارايت يف الطريق حيتملن

هزء املارة وإهاانهتم .وقد أوثقوا مرة َّأماً مرضعاً إىل عمود سرير ،وأمسكوا برضيعها بعيداً
عنها وهو يصرخ طلباً لثديها ،فلما فتحت فاها لتتوسل إليهم بصقوا فيه .وقد أُ ْك ِّره حنو

 311.111من الربوتستانت على حضور القداس الكاثوليكي وتناول القرابن ،وحكم على
الذين بصقوا قِّطع القرابن بعد مغادرهتم الكنيسة ابحلرق وهم أحياء .وزج ابلذكور من
اهليجونوت املعاندين يف سجون حتت األرض أو زنزاانت غري مدفأة .أما أطفال الربوتستانت،
ممن بلغوا سن السابعة فما فوق ،فقد فُ ِّ
صلوا عن أهاليهم ،محاية هلم من أن يرتبوا على عقيدة

آابئهم الفاسدة ،ولكي يربوا على العقيدة الكاثوليكية ،اليت وحدها "الصحيحة" ،املنجية من
عذاب النار وبئس

املصري".
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وقبل إبرام هذا املرسوم أبكثر من عشرين عاما ،كان الفرنسيون على موعد مع جمزرة شهرية
من جمازر الصراع املذهيب بني الربوتستانت والكاثوليك ،تلكم هي ما تعرف ب "جمزرة سانت
ابرتيليمي" ،اليت ال تزال عالقة يف الذاكرة اجلمعية الفرنسية حىت

اليوم.

فما كاد الليل يُرخي سدوله ليلة الرابع والعشرين من شهر أغسطس عام 1572م ،حىت
اندى رجال الدين الكاثوليك يف ابريس وما حوهلا بقتل كل بروتستانيت يُعثر عليه ،فلم تكد
اجلماهري الكاثوليكية تسمع تلك النداءات من القسس والرهبان ،حىت أطلقت لدوافعها
احليوانية العنان ،لتقتل من الربوتستانت ما يقرب من مخسة آالف وهم انئمون! .هدأت
املذحبة قليالً ،ولكن ما حدث يف يوم االثنني اخلامس والعشرين من نفس الشهر ،أعاد عجلة
املذحبة إىل الدوران .ذلك أن شجريات الشوك الربي أزهرت يف غري أواهنا يف مقربة لألطفال،

فهلل الكهنة لألمر ،وع خدوا احلدث معجزة وعالمة على رضا هللا تعاىل على ما يفعله
الكاثوليك أبعدائه من الربوتستانت .وملا قُ ِّرعت أجراس الكنائس يف ابريس احتفاالً ابملعجزة،

ظنت اجلماهري الكاثوليكية املتعصبة أن هذا القرع دعوة إىل جتديد املذحبة ،فاستأنفت القتل

من جديد .ويف تلك األايم املرعبة أرسل املمثل البابوي يف ابريس رسالة إىل اباب روما قال
فيها" :أهنئ قداسة البااب من أعماق قليب على أن هللا جل جالله شاء أن يوجه شؤون هذه
اململكة يف مستهل اببويته توجيهاً غاية يف التوفيق والنبل ،وأن يبسط محايته على امللك
وامللكة األم حىت يستأصال شأفة هذا الوابء "املذهب الربوتستانيت" ،بكثري من

احلكمة".

وحني وصل النبأ إىل روما نفح حامله "الكردينال اللورين" ألف كراون وهو يهتز طرابً.
وسرعان ما أضيئت روما كلها ،وأطلقت املدفعية من قلعة سانت أجنلو ،وقرعت األجراس
يف ابتهاج عارم ،وحضر جرجيوري الثالث وكرادلته قداساً مهيباً لشكر هللا على "هذا الرضا

الرائع الذي أبداه للشعب املسيحي" ،والذي أنقذ فرنسا والكرسي البابوي املقدس من خطر
عظيم .وأمر البااب بضرب ميدالية خاصة تذكاراً ملذابح

اهليجونوت.

لنلحظ كيف حيول التعصب املذهيب رجال الدين ،الذين هم أوىل الناس بتقدمي الدين على
أنه رمحة للعاملني ،إىل ساديني ال يتلذذون بشيء كتلذذهم لقتل وسحق مجاجم خمالفيهم يف
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املذهب ،وبشيهم على النار وهم أحياء ،وببقر بطون نسائهم وإخراج األجنة منها ورميها يف
صناديق

القمامة!

إن الدوافع احليوانية اليت تنطلق من العصبيات الدينية واملذهبية ال ختتلف بني دين وآخر ،أو
بني مذهب وغريه .وما حيدث اآلن من اجلماعات اإلرهابية ،وامليليشيات املتطرفة ،ومن
متطريف الشيعة والسنة أكرب دليل ،فهي ال ختتلف كثرياً عما كان جيري بني الكاثوليك
والربوتستانت يف العصور الوسطى .وهللا تعاىل ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما أبنفسهم.
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رضي املوسوي :القديح "الفازعة" للخري ،املنكوبة إبرهاب خطاب التكفري
إن هذا اإلرهاب ،ما مل جتفَّف منابعه وحماصرة املبشرين به ،فسوف يضرب يف أمكنة أخرى،
قريبة من املنطقة الشرقية أو يف عمقها
كأمنا قدر البلدات الوادعة النائية البعيدة عن الضجيج أن تتلقى الضرابت اإلرهابية املوجعة
املوجهة إىل خاصرة الوطن ،اهلادفة إاثرة الفتنة واالحرتاب الداخلي الذي ال يبقي وال يذر.
حدث ذلك ابألمس مع بلدة القديح املعروفة بفزعة أبنائها لكل مستنجد هبم ،وبكرمهم
احلامتي ومبناقبيتهم العالية .رمبا ألن طبيعة مهن أبناء هذه القرية واترخيها الذي ينحدر من
صيد السمك واللؤلؤ والزراعة ،قد أرسى قيماً أخالقية يتسم هبا أبناء البحر والزراعة خصوصاً.
كان اإلرهاب ميتحن مضر  -القديح يف مناقبيتها ابرتكاب اجلرمية البشعة اليت راح ضحيتها
عشرات الشهداء واجلرحى ،ليثكل األهايل مبصيبة أشد من مصيبة وجرمية قرية الدالوة يف
شهر نوفمرب  ،2113عندما سدد اإلرهاب رصاصاته على إحدى حسينيات القرية ليقتل
وجيرح أبناء القرية ،فضالً عن املنتسبني من رجال األمن

السعودي.

بلدة القديح اليت تسمى أيضاً مضر ،قرية ضاربة جذورها يف التاريخ ،ترختي على أطراف
مدينة القطيف مشاالً ،وتبعد عنها مسافة ميل واحد تقريباً ،بينما حتتضنها الكثبان الرملية
العالية من الغرب .وألن املنطقة الشرقية غنية بنخلها ،فإن غاابت النخيل تغطي املساحات

وبينها بساتينها املعطاءة ،احململة بعبق اتريخ البحرين الكربى ،املعطرة برائحة "الطلع" الذي
يبشران بقدوم موسم الرطب إيذاانً مبهرجاانت التمور املمتدة يف األرض الطيبة .يبلغ عدد

سكان القريح قرابة  41ألف نسمة ،كانت تطل على اخلليج قبل الزحف العمراين الذي
أبعد البحر ،لكنها التزال تتنفس هواءه الكامن يف أحشاء اترخيها ،حيث كان أهلها يغوصون

حبثاً عن اللؤلؤ ليأيت جتار اخلليج واهلند ينتقون ما جادت به تلك السواعد من صيد قيعان
اخلليج .هذه البلدة اليت يعود اترخيها إىل  4511سنة قبل امليالد ،تدخل التاريخ إبصرار
على ولوج العلم واملعرفة احلديثة ،ويوجد هبا اآلن ،وفق بعض اإلحصاءات ،مخس مدارس
للبنني وتسع مدارس للبنات .ال ندري أي مقربة من مقابر القديح األربع ستحتضن اجلثامني
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الطاهرة :مقربة رشالة أو مقربة احلليلة أو مقربة عيال عبد احلي ،أم مقربة األطفال غري
املستخدمة

حالياً.

واألهل يهيلون الرتاب على أحبتهم  -أحبتنا يف القديح ،مثة من يرقص فرحاً على أشالء

الشهداء ،ومثة من سيزور احلقائق وحيرف بوصلة االهتام بعيداً عن اجملرم احلقيقي الذي مهمته
التخطيط لعملية إرهابية أخرى ،فاإلرهاب ليس له دين وال مذهب .ومن قام هبذه اجلرمية

ولد من خوارج العصر ،ومن رحم اخلطاب التكفريي الذي يرفع شعاراً واحداً ال غريه هو

الفرقة الناجية اليت لن يدخل اجلنة غري أفرادها .خطاب ساد يف السنوات األخرية يف وسائل
إعالم غري قليلة ،ومورس على املنابر يف تعبري عن حالة تيه وضياع ال ميكن فهمها إال من
زاوية واحدة هي السعي لتفتيت األمة وبلداهنا .هكذا يفعل اإلرهاب بشىت صنوفه :يرفض
اآلخر املختلف وخيرجه من امللة وحيلل دمه وقتله من خالف .هذا اخلطاب متهم بتجذير
عقلية اإلقصاء واالنتقام والشطب من على وجه األرض بعمليات انتحارية يريد صاحبها
الذهاب سريعاً للحور العني الآليت ينتظرنه على أحر من اجلمر ،حسبما لقَّنه أسياده ،فجاء
إىل الدالوة قبل عدة أشهر ،مث أسرع ابألمس إىل القديح ليفجع أهلها بتفجري نفسه وقتل

العشرات بينهم ذلك الطفل الذي ينتظر هدية من والده بعد أن خيلص من صالة اجلمعة
األخرية.

إن هذا اإلرهاب ،ما مل جتفف منابعه وحماصرة املبشرين به ،فسوف يضرب يف أمكنة أخرى،
قريبة من املنطقة الشرقية أو يف عمقها ،على الرغم من اجلهود اليت قامت هبا وزارة الداخلية
السعودية ،اليت كشفت يف الشهر املاضي عن إحباط خمططات إرهابية بسيارات ملغومة كان
يفرتض أن تنفذها عناصر تلقت أوامرها من تنظيم الدولة اإلسالمية "داعش" ،حيث بلغ
عدد السيارات املعدة للتفجري حنو سبع سيارات ،ثالث منها جاهزة للتفجري ،فضالً عن
هواتف نقالة وأموال لتنفيذ مزيد من العمليات

اإلرهابية.

لكن ِّ
منفذ جرمية القديح َّ
متكن من اخرتاق كل احلواجز والدخول إىل املسجد ،بينما الناس
سجداً يدعون هللا أن يتقبل أعماهلم الصاحلة ،ليأتيه األمر ابلتفجري فتطري
يف صالهتم ركعاً َّ
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أشالؤه وأشالء الشهداء واجلرحى ،يف حماولة إليقاظ تلك الفتنة اليت لعن هللا موقظها ولعن
حرض عليها ومن أراد إغراق أوطاننا بفنت قد نعرف كيف بدأت ،لكننا ال نعرف
هللا من َّ

مىت تنتهي ،خصوصاً وأن هسترياي اإلرهاب التكفريي تتمدد اليوم يف جغرافية الوطن العريب،

وتثري عالمات استفهام وعالمات تعجب ال

ُحتصى.

الرمحة لشهداء بلدة القديح والشفاء جلرحاها والصرب والسلوان ألهلنا يف مصاهبم
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اجللل.

حممد آل سعد :جبهتان :داخلية وخارجية ..أيهما أخطر؟
أعادت فاجعة القديح إىل األذهان ما حدث يف الدالوة مبحافظة األحساء ،مساء اإلثنني،
املوافق العاشر من شهر حمرم للعام احلايل ،لكن ما حدث للمصلني يف مسجد القديح أكرب
أملاً ،وأعظم وقعاً ،ألن هذه الواقعة ما هي إال امتداد لألوىل ،وحدوثها دليل قاطع على
استمرار العبث اإلرهايب أبمن البلد.
تشري املعلومات األولية إىل أن ما حدث يف مسجد القديح عبارة عن عملية إرهابية بشعة،
نفذها إرهايب تكفريي ،مستهدفاً األبرايء املصلني ،يف بيت من بيوت هللا ،ليس هلم ذنب إال
أهنم يؤدون فريضة الصالة ،وقد يكون هذا اإلرهايب على شاكلة من شاهدمتوه ،قبل أايم،

على إحدى القنوات الفضائية يف مقابلة يعرتف فيها ببشاعة فكره ،وأنه كان يتعاطى
املخدرات ويقتل املسلمني ،طالباً إىل اجلنة

طريقاً.

هناك من يعزف على أواتر الطائفية ،يغرد حيناً ،وخيطب حيناً آخر ،يلمح حيناً ،ويصرح

حيناً آخر ،هناك من يتوارى خلف الستار ،وهناك من يعبئ العقول اخلاوية ،العقول اليت
أهنكتها املخدرات والفساد حقباً من الزمن ،مث تدعي التوبة ،وغسل الذنوب ،والتقرب إىل
شياطينهم بقتل املسلمني األبرايء ،وحيسبون أهنم حيسنون

صنعاً.

من يتابع مواقع التواصل االجتماعي ،خاصة "تويرت" ،يرى القوم فريقني ،فريقاً يتأمل مما حدث،
وفريقاً يشمت ،ويبارك ،ويتوعد مبزيد ،أبمساء مستعارة ،وأمساء صرحية ،ما يلبث أصحاهبا إال

ويعلنون أن حساابهتم خمرتقة ،ليخرجوا من طائلة احملاسبة

القانونية.

بلدان يواجه حرابً خارجية ،وأخرى داخلية ،والداخل أشد خطراً ،وأكرب فتكاً ،عندما يغدر
ابلدار أحد أبنائها ،فال بد من اليقظة واحلذر ،فاجلهات األمنية تقوم بدور كبري ،وعلى

اجلميع مساندهتا ،كي ال يتحول بلدان إىل ميدان للطائفية ،ولنا يف اجلوار
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عربة.

رحم هللا شهداء القديح ،املصلني ،األبرايء ،وأعان دولتنا لتضرب بيد من حديد على أيدي
الغالة اجملرمني ،الذين يعيثون يف األرض فساداً ،ويقتلون النفس اليت حرم هللا إال ابحلق ،إنه
مسيع

جميب!
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ابقر علي الشماسي :لقد أنفلتت الضباع من جحورها فمن املسئول؟
هل املسؤول عدم مفاجأهتا يف جحورها للقضاء عليها؟ أم املسؤول االفاعي يف خطب
اجلمعة على منابر دور العبادة ومل يردعهم أحد؟ أم املسؤول القنوات اليت تضخ ثقافة الكراهية
وإابحة دماء الطائفة الشيعية يف كل مكان من أجل أن يذهبوا إىل اجلنة؟ أم املسؤول املناهج
التدريسية؟
أم املسؤول قناة الوصال وامثاهلا يف لندن قناة ايسر احلبيب؟ أم حنن كنا يف غفلة عن أنفسنا
وانشغالنا يف االختالفات بيننا؟ أم املسؤول عدم وجود قانون حيرم ويعاقب من يبث الكراهية
بني املذاهب االسالمية؟
ان هذه العناوين االنفة الذكر كلها جمتمعه هي من أسباب استمرار الفتنة الطائفية ..أما
اإلداانت من هنا وهناك والبياانت والتصرحيات إبدانة اجلرائم الطائفية وخصوصا مذحبة
القديح مبحافظة القطيف يوم اجلمعة املاضي يف املسجد ويف صالة اجلمعة ،فهذه اإلداانت
والتصرحيات أمر مقبول ومطلوب ولكن هذا ال يكفي للقضاء على هذه الفتنة الطائفية مامل
يُسن قانون صريح ومعلن إبلغاء التمييز الطائفي من جذوره من مناهج أو يف االعالم أو يف

القنوات أو يف التوظيف بقانون معلن وإال فنحن اتئهون ومقبلون على مصري

جمهول.

وحنن أنمل من القيادة أن تعاجل هذه األفة الطائفية قبل أن تتمكن من بث مسومها أكثر مما
كان وحينئذ يكون مرضاً مزمناً عصي العالج ولكن سرعة املعاجلة هلذه االفة هو احلل :رحم
هللا شهدائنا يف كارثة مسجد اإلمام علي ابلقديح رمحهم هللا وادخلهم فسيح جناته ونسأل
هللا ابلشفاء العاجل للجرحى واملصابني يف هذه

الكارثة.
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أمحد اجلميعة :من "الدالوة" إىل "القديح" ..وحدتنا الوطنية تنتصر
الواضح أننا أمام مشوار رمبا يطول هذه املرة مع اجلماعات اإلرهابية ،وأكثر من ذلك رمبا
أيخذ منحى نوعياً آخر يف استهداف املدنيني وإاثرة الفتنة الطائفية ،وحتديداً بعد أحداث

الدالوة يف األحساء مطلع نوفمرب  ،2113واليت راح ضحيتها سبعة مواطنني ورجال أمن..
وأمس حادثة تفجري مسجد يف بلدة القديح يف القطيف ونتج عنه وفيات وإصاابت

خطرية.

الفارق الزمين بني احلادثتني ال يتجاوز سبعة أشهر ،رغم اختالف مكان االستهداف من
األحساء إىل القطيف وهذا له دالئل أُخرى ستكشفها نتائج التحقيق ،ولكن اهلدف واحد
وهو حماولة ضرب الوحدة الوطنية من جذورها ،والتمهيد لزعزعة األمن واالستقرار ،وإرابك
املشهد الوطين املتالحم أرضاً وإنساانً وقيادة ،وحماولة استفزاز كل طرف على اآلخر ،وبث
روح الفرقة واالنقسام على أساس

طائفي.

ويبقى سيناريو اإلرهاب يف كل مرة حمتمالً بسقوط القتلى واملصابني ،وتدمري املباين ،ولكن
ال ينجح إطالقاً ..إطالقاً يف إاثرة الفتنة الطائفية داخل جمتمعنا ،والشواهد على ذلك كثرية،

ويكفينا من حادثة الدالوة األخرية حني خرج املواطن يف األحساء أكثر وعياً ابملؤمرة ،ومتسكاً
بثوابت وطنه ،وثقة برجال أمنه ،ووحدة جمتمعه ،ويف املقابل عرب الوطن من كل حدوده
واجتاهاته بتضامنه مع أسر القتلى واجلرحى ،واصطف مع أهايل الدالوة يف مشهد وطين
مهيب ،ومحيم ،ونزيه يف سلوكه وعاطفته ،وهذه املرة سيتكرر مشهد وحدة الوطن يف القطيف
حني خيرج املواطن هناك وهو أكثر عزماً وتصميماً على مواجهة اإلرهاب ،ونبذ الطائفية،
وااللتفاف حول الوطن ،واملضي معاً بصف واحد ملواجهة التهديدات ،ومثريي الفتنة ،وقبل
ذلك الثقة برجال األمن يف كشف احلقيقة ،وإظهارها يف وقت قياسي ،ومالحقة كل من

تورط يف احلادثة اإلجرامية ،كما حصل يف الدالوة حني كانت النتائج أسرع مما توقعه
اإلرهابيون ومن يقف

وراءهم.
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أعود مرة أخرى للفارق الزمين بني الدالوة والقديح ،وهو فارق بسيط يف إعداد وجتهيز وجتنيد
إرهابيني لتنفيذ عملياهتم اجلبانة ،واستهداف األبرايء ،وهو ما يعطينا دالئل عدة أبرزها "أوالً"
أن هناك خالاي ال يزال جتنيدها واستماالهتا والتأثري فيها من أهم أهداف اجلماعات اإلرهابية،
حيث أخذت وقتاً ليس طويالً يف التشكيل اإللكرتوين ،والفكري ،والسلوكي ،ورمبا التدريب

خارج الوطن ،وعادت مرة أخرى ملهمة التنفيذ ،وهو ما يعين أننا أمام حتد ملواجهة جتنيد

الشباب لصاحل التنظيمات اإلرهابية ،و"اثنياً" ان هذه اجلماعات تبحث هلا عن مسرح
للتواجد على األراضي السعودية إلظهار جزء من مكانتها ،وقوهتا ،ولفت االنتباه إليها،
وهذا يعين أن اململكة هي على رأس الدول املستهدفة من اإلرهاب ،وزاد عليه إاثرة الفتنة
الطائفية بني أبناء الوطن الواحد ،و"اثلثاً" ان اجلماعات اإلرهابية تدرك أن اجلهات األمنية
يف اململكة أحبطت هلا حماوالت عدة الخرتاق احلدود ،أو حماولة استهداف مواقع حيوية،

أو مدنية ،وهو ما حتقق يف مناسبات كثرية ومل يعلن عن معظمها ،وابلتايل هذه اجلماعات
تعلم أن عملية إرهابية واحدة من بني عشرات العمليات اليت مت وأدها يف بداايهتا من قبل
رجال األمن يف اململكة يعد هلا مكسباً كبرياً ،ولكن الذي ال تدركه هذه اجلماعات أن
انفالت عملية هنا أو هناك يكشف مزيداً من املعلومات واحلقائق ،ويظهر نسيجاً وطنياً
أكثر متاسكاً من قبل ،ومينح اجلميع فرصة الوعي ابلتهديدات والتحدايت ،وابلتايل رغم األمل
واجلرح الذي فينا من عملية القديح سوف ننهض أقوايء ،وأكثر تصميماً على املواجهة،
والوقوف مع رجال

األمن.

أيضاً الفارق الزمين بني الدالوة والقديح تغريت معه عوامل عدة ،أمهها أحداث املنطقة،
وعاصفة احلزم حتديداً ،وتداعياهتا سياسياً وأمنياً وعسكرايً ،وهو ما يعين أن حالة احلرب اليت
خاضتها قوات التحالف يف اليمن الستعادة شرعيته من االنقالبيني؛ ال بد أن يكون هلا

تبعات أمنية ،وهو فعالً ما تصدت له قوات األمن يف مناسبات كثرية جداً ،وجنحت ،ولكن
يبقى وعي املواطن هو األهم يف هذه املرحلة احلساسة ،ويدرك أن وحدته هي سالحه،
ومصدر قوته ،وهو فعالً ما شاهدانه من ردود فعل على مواقع التواصل االجتماعي حني
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وقف اجلميع مع القديح ،وأهلها ،واعتربوا أن املصاب واألمل هو لنا مجيعاً ،وجرح جزء من
الوطن هو جرح لبقيته ،وهو ما يعين أن خمطط الطائفية فشل مع ردة الفعل األوىل ،واألايم
شاهدة على أن هذا الوطن ال خيسر ،وال ينكسر أمام الطائفية
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البغيضة.

ميثم اجلشي :القديح مسئولية من؟
قبل سبعة أشهر إستفاق الوطن على جرمية الدالوة البشعة واليت استهدف فيها إرهابيوا داعش
حسينية يف قرية الدالوة ابألحساء ،وراح ضحيتها سبعة شهداء كانوا حيتفلون بشعائر عاشوراء
كما يفعلون كل سنة .اليوم تكررت نفس احلادثة يف القطيف ولكن بشكل أكثر دموية
بتفجري أحد إرهابيي داعش نفسه مبسجد اإلمام علي عليه السالم ابلقديح ،خملفاً وراءه 21
شهيداً قضوا وهم واقفني بني يدي

رهبم.

إننا اليوم نقف مدهوشني حائرين أمام مشهد دموي ومأساوي تنهد أمامه مهم الرجال
ورجاحة احلكماء وشجاعة الفرسان .اليوم نرى أشالء أهالينا متناثرة فوق املصاحف يف بيت
من بيوت هللا ،يف يوم من أايم هللا ،فتصاعدت أرواحهم إىل ابرئها خملفني ورائهم أرامل وأيتام
وثواكل ،وجمتمع مكلوم من أقصاه إىل

أقصاه.

ابألمس وبعد حادثة الدالوة سأل الناس بعضهم البعض ماذا بعد؟ واليوم يسأل كل منا
اآلخر ماذا بعد؟ أستكون هناك دالوة جديدة وقديح جديدة؟ وكيف ستكون هذه املرة؟
وكم ضحية ستسقط على مذبح هذا اإلرهاب األسود والذي ال مييز بني صغري أو كبري أو
شيعي أو سين؟
اإلرهاب ليس وليدا هلذه اللحظة ،بل هو نتاج لرتاكم الشحن والتكفري واحلث على الكراهية
لسنوات طويلة ،يف السابق كان حمصوراً بني دفعات الكتب ،أما اليوم فتجد أن له منابر

تصدح به ،ومجاعات تعتنقه وأفراد يروجون له يف كل مكان ،ووسائل التواصل اإلجتماعي
تعج هبذا الغثاء ليل هنار .اليوم جند بعض اجلرائد الرمسية تنشر رسومات كاريكاتري ومقاالت
تشتم الشيعة بكل صراحة ،وجند بعض مدعي العلم والفقه ممن إستأمنتهم الدولة على عقول
النشئ يغردون بكفر الشيعة جهاراً هناراً دون رقيب وال رادع ،ومن انحية أخرى جند أن أي
أزمة سياسية أو أمنية يزج ابلشيعة فيها عرب مقاالت وتصرحيات لبعض الكتاب واملثقفني
حىت أصبحنا أمام حماكمات يف الوطنية من قبل هؤالء إلثبات وطنيتنا اليت أثبتها املاضي
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واحلاضر ،بل حىت أصبحت كلمة شيعي هتمة وسبة .وكل هذا أدى ليس لإلستخفاف بدماء
الشيعة فقط ،بل أدى هذا إىل إستهداف البلد كله من تبوكه إىل جيزانه ومن ينبعه إىل
قطيفه ،والتهاون

أبمنه.

بعد حادثة الدالوة طالب الكثري ممن حيبون هذه البلد من الشيعة والسنة بسن قانون جيرم
الطائفية والتكفري واحلض على الكراهية وتطبيقه على اجلميع شيعة وسنة ،وها حنن اليوم
نطالب بسن هذا القانون من جديد للحفاظ على حلمتنا الوطنية ،ولكي نكون صفاً واحداً
بوجه أعداء هذا الوطن من اخلارج والداخل .إن سن هذا القانون أصبح ضرورة ملحة ،فقد
أصبحنا على مشارف فتنة هتدد كيان وجوهر هذا الوطن بكل أطيافه اليت هي مصدر قوته
ومنعته وصالبته بوجه

أعدائه.

اليوم أصبحنا منشي ونتلفت حولنا خائفني مضطربني ال أنمن ال على أنفسنا وال على
عوائلنا ،فالفطني من تعلم من جتارب غريه ،وها حنن نعيش وحولنا برك من الدم واحلروب
الطائفية تتغذى ابلتكفري والتحريض على القتل ابهلوية ،وإذا فقد اإلنسان أمنه واستقراره فقد
رغبته ابحلياة وركن لليأس

والتطرف.

اليوم ال أوجه كالمي هذا لعلماء الدين شيعة أو سنة ،وال أوجهه للمواطن العادي البسيط،
ولكين أوجهه للمسئول األول عن أمن واستقرار هذا الوطن ألنه أملنا األخري وسور منعتنا
الذي نلوذ به من نكبات هذا الزمن

املشئوم.

اليوم أقف على اببك ألطالبك كمواطن بل كإبن من أبنائك بسن قانون حيميين وحيمي
أبنائي وأهلي ووطين من فتنة تدق أبوابنا بعنف ،أطالب مطالبة احملب هلذه األرض اليت
رويت اليوم بدماء  21شهيداً كما رويت من قبل يف الدالوة بدماء  7من شهدائها .إن سن

هذا القانون وتطبيقه هو خط الدفاع األول عن وحدة هذا الوطن ،وهو الذي سيضع اجلميع

أمام مسئولياهتم الوطنية والدينية ،دون حيف وال
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تفريط.

اليوم جيب أن نقف مجيعاً أمام املرآة ونصارح أنفسنا يف جردة حساب طويلة ،مليئة ابلشحن
املذهيب واحلث على الكراهية ،اليوم صراحتنا مع أنفسنا وإعرتافنا أبخطائنا كحكومة

وكمواطنني هو املطلب األول ،وحتصني أمننا الداخلي عرب قانون قوي حازم وعازم هو السياج
احلقيقي حلماية أمن هذا البلد واستقراره .اليوم ضرب اإلرهاب بالدان من أخطر خاصرة،
ضرهبا عرب اللعب على الطائفية واملذهبية النتنة ،واليت لومل تكن موجودة ملا خشي أي منا أن
تتحول حادثيت الدالوة والقديح إىل بداية حلرب هوايت

ومذاهب.

يف احلروب اخلارجية يكون العدو واضحاً وصرحياً ،أما يف الفنت الداخلية ،فإننا حنارب
أشباحاً ،ومل مل يكن هلذه األشباح منفذاً ملا خشينا على أمننا وإستقراران .ستجد اي سيدي
كثرياً من األقالم املنافقة املزورة للحقائق واليت ستنتهي إىل القول أبننا ال حنتاج إال إلدانة
هذا الفعل عرب مقاالت وزايرات جماملة ال تلبث أن تتبخر وتنسى ،كما حصل بعد حادثة

الدالوة .اليوم نقف حنن وأنت أمام إستحقاق مصريي خطري ،جيب أن نواجهه بصراحة
وواقعية دون أي جتميل ،اإلرهاب قد يضرب أي بلد ،ولكن إذا كان هذا البلد حمصن بقانون
صارم وحازم وعازم حلماية خمتلف أطيافه ،فإنه ال خيشى على أمنه وال على قوة جبهته
الداخلية ،أما إذا مل يكن هذا القانون موجوداً ،وكان هناك منابر ومؤسسات إعالمية تضج
ابلتكفري وإهانة أطياف كبرية من املواطنني ،فإننا سنكون كمن يهدم بيته فوق

رأسه.

إننا اي سيدي نعيش يف بيت واحد ،وأي خلل أو هتديد هلذا البيت فإنه هتديد لكل ساكنيه،
وأنت رب هذا البيت ،وليس لنا سواك من بعد هللا سبحانه وتعاىل ،وأنت راع ،وكل راع
اب
مسئول عن رعيته ،والراجي ال يستحي ،وهلل أبو ٌ
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مفتحة.

السيد ماجد السادة :أتنم شركاء يف دمنا ما مل جترموا تكفريان
رفضت اجلماهري الساخطة دخول طاقم قناة إحدى القنوات الرمسية موقع احلدث لتغطية
تلك اجلرمية النكراء اليت ذهب ضحيتها حىت كتابة هذه السطور أكثر من عشرين شهيدا
وأربعني جرحيا جراء عملية انتحارية جبانة استهدفت مجوع املصلني مبسجد اإلمام علي عليه
السالم يف القديح يوم اجلمعة  4شعبان 1341

هـ.

هذا الرفض يكشف عن مدى االحتقان املعتمل يف نفوس املواطنني الشيعة جتاه إعالم
بالدهم الرمسي وشبه الرمسي وما يقوم به من حتريض وتعبئة ضدهم ،ومن انفلة القول أن هذه
اجلرمية جاءت ظهرية اليوم الذي اختتم فيه إمام مجعة الرايض خطبته ابلتحريض على الشيعة،
كما وجاءت بعد أايم من مقال حتريضي يف احدى الصحف اليت تصدر يف املنطقة الشرقية
ذات الكثافة الشيعية

العالية.

إن ما جرى من تفجري إرهايب بني مجوع املصلني مل يكن حاداث عارضا وابن حلظته بل هو
حادث أتسس على تعبئة حتريضية مستدامة ضد الشيعة تغذيها املناهج التعليمية سواء يف
املدارس أو اجلامعات ويرسخها اإلعالم احمللي من صحافة وقنوات وراديو ،ومجلة من الربامج
الدينية كخطب اجلمعة واحملاضرات والندوات واملؤمترات ،حتت مرأى ومسمع اجلهات الرمسية
دون أدىن اعرتاض

منها.

هذا السلوك الرمسي مع املكون الشيعي يف البالد املتمثل يف إطالق العنان حلمالت التعبئة
والتكفري والتحريض ضدهم ،فوق كونه يعد استهتارا أبمن هذا املكون االجتماعي ،يعترب يف
احلقيقة ممارسة غري مباشر إلابدة إنسانية قائمة على العنصرية اإلثنية حبق احد مكوانت
اجملتمع يف البالد ،مما ال يبقى هلا عذرا أمام اجلرمية النكراء حبق شهداء اجلمعة

الدامي.

يف العرف االممي احلكومات هي املسئولة األوىل أمام الشرعة الدولية عن امن ومحاية جمتمعها
مبختلف تنوعاته ومكوانته العرقية واإلثنية وغريها ،بل ال مربر لوجودها ما مل حتقق األمن
واالستقرار للمجتمع ،وان عدم جترمي التكفري والتحريض ضد الشيعة يف هذه البالد سيفهمه
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اجملتمع إطالق لعنان التكفري والتحريض وتواطأ على اإلجرام حبقه وانتهاك حرماته ودمه،
وهذا الشعور إذا ما استحكم يف جمتمع سيجد نفسه وحيدا ومكشوفا أمام املخاطر اليت
تتهدده مما يضطره ألن يبادر بنفسه ليتحمل مسؤولية آمنه والدفاع عن ذاته وكيانه دون
اللجوء للجهات الرمسية ،مما يؤدي ذلك إىل انفراط ِّعقد األمن االجتماعي ،وبعدها ال
تستغرب ردود فعل بعض أفراد اجملتمع إىل جتاه أي مؤسسة إعالمية يشعر أهنا هتدد أمنه
مبمارسة التحريض ضده ،حينها ستخرق السفينة ويتشرذم اجلمع والت حني

مندم.

االستجابة احلقيقية حلادثة القديح واليت سيعتربها املكون الشيعي خطوة جدية جتاه محايته
وأمنه االجتماعي هو جترمي أي سلوك أو ممارسة حتريضية وتكفريية ضد الشيعة يف البالد،
وذلك بدءا مبناهج التعليم ومرورا خبطب اجلمعة والربامج الدينية وانتهاء ابإلعالم املرئي
واملسموع واملقروء ،وإال اعتربت كل إجراءات دون ذلك هو لعب على الذقون وجمرد
مسوحات جتميلية ال

أكثر.

وأهيب هنا ابلكتاب واإلعالميني أن يعزموا على كتابة تقرير موثق عن كل ممارسات التحريض
ضد الشيعة يف اإلعالم احمللي حتديدا ونشره أمام الرأي العام والضمري العاملي

واملسؤولني.

ويف األخري نبتهل إىل هللا تعاىل أن يتقبل شهداءان عنده وجيعل هلم قدم صدق عنده مع
احلسني وأصحاب احلسني الذين بذلوا مهجهم دون احلسني عليه السالم ،وان يلهم ذويهم
الصرب والسلوان ،وإان هلل وإان إليه

راجعون.
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كل االستنكارات حلادث القديح اليت صدرت من اجلهات والشخصيات الدينية لن تكون
ذات قيمة حىت يبينوا موقفهم بصراحة يف الشيعة

اجلعفرية:

هل هم مسلمون ؟ وإن كانوا كذلك  ،كيف جنمع بني احلكم إبسالمهم وتقريرات (الدرر
السنية) اليت تقرر كفرهم صراحة أو كفر من اعتقد عقائدهم وعمل أعماهلم من وجوه عديدة
دون إعذار جبهل أو

أتول.

فال بد من التصريح ببطالن تلك التقريرات وبنقضها بكل وضوح وقوة  ،ليكون احلكم
إبسالم الشيعة اإلمامية مقبوال يف األوساط الدينية  .وإال سيبقى التناقض مانعا من قبول
احلكم إبسالمهم  ،وسيكون احلكم إبسالمهم عند املك ِّفرين  :تقية من أولئك العلماء وإكراها
سياسيا هلم  ..وهللا املستعان على غربة

اإلسالم!!

فإن مل يكن الشيعة اإلمامية مسلمني عندهم  :فهل هم كفار يعاملون معاملة أهل الكتاب
أبحكام أهل الذمة ؟
فعليهم حينئذ أن يبينوا دليل ذلك احلكم بوضوح  ،لو أمكنهم إثبات أهنم كأهل الكتاب ،
وكيف هلم أن يكونوا مواطنني يف جزيرة ال جيتمع فيها دينان  ،وأن يدخلوا مكة

؟!

وإن كانوا عندهم ليسوا مسلمني وال من أهل الكتاب  ،فهل هم ملحقون أبهل الكتاب يف
أحكام أهل الذمة  ،كاجملوس ؟
وحينئذ  :كيف هلم أن يكونوا مواطنني يف جزيرة ال جيتمع فيها دينان  ،وهل يسمحون أبخذ
اجلزية من غري اجملوس وأهل الكتاب ؟! فكثري من العلماء ( ومنهم اإلمام أمحد) أن الكفار
غري أهل الكتاب واجملوس ال جزية عليهم  :خيريون بني اإلسالم أو

 1ورد املقال بال عنوان ،فاقتبست العنوان من املقال بتصرف.
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القتل.

فإن مل يكونوا عندهم مسلمني وال كتابيني وال ملحقني أبهل الكتاب ؟ فهل هم كفار
أصليون ،رغم نطقهم ابلشهادتني وانتساهبم لإلسالم وصالهتم وزكاهتم وصيامهم وحجهم ؟
فإن كانوا كفارا أصليني  ،فكيف يكونون مواطنني يف جزيرة اإلسالم  ،وكيف يُسمح هلم

بدخول مكة واملدينة

؟!

فإن مل يكونوا كذلك كله عندهم  ،فلم يبق إال أن الشيعة اإلمامية مرتدون  ،وهم يرون حد
الردة  :االستتابة مث القتل على من مل يتب  ،فهل هذا هو حكم الشيعة اجلعفرية ؟ فإن كانوا
كذلك فهل املانع من قتلهم والداعي لعدم القتل هو فقط خشية الفتنة وعدم القدرة على
تطبيق احلكم يف الوقت الراهن ،ملا يرتتب عليه من مفاسد  .فإن رجعت األمور لذلك :
فقد خيالفهم اآلخرون يف تقدير املفاسد  ،وقد يعتربون أهنم ابلقيام هبذه العمليات االنتحارية
قد حققوا مصلحة إقامة احلد  ،ومل يوقعوا الدولة يف حرج ؛ ألهنم خالفوا نظام الدولة وافتأتوا
على ويل األمر  ،فللدولة حق التربؤ من فعلهم  ،وقد وقع أجرهم على هللا  ،إبقامة حد من
حدود هللا !! كما يقررون ذلك يف تصريح احلج  :من حج بال تصريح فحجه صحيح  ،وأمث
مبخالفة ويل األمر  ،ولكن من حج فلم يرفث ومل يفسق رجع كيوم ولدته

أمه!!!

إن أردان اإلصالح حقا فعلينا الرجوع إىل أصل املعضلة  ،وحلها من أساسها  .وأساس
املشكلة الطائفية ديين  ،وليس

سياسيا.

أخريا :أعلم خطورة هذه األسئلة  ،لكن اشتعال املنطقة جيعلنا نقدم مصلحة األمة على
مصلحة النفس ؛ فلو مل يكن يف ذلك إال السعي يف أتمني مستقبل أبنائنا واجليل الصاعد ،
لكفى  ،مع ما نرجو أننا نرجوه من ثواب اآلخرة.
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عادل أمحد آل عاشور :كم أنت عظيم أيها القديح
لطاملا محلت هذه البلدة العظيمة من الصدق والوفاء حلب النيب وآله األطهار يف متسكها
ابلنهج احلسيين

األصيل.

يسا حلالة الطائفية البغيضة اليت
إن التفجري األرهايب الدامي على بلدة القديح ماهو إال تكر ً
حيملها املتطرفون الضالون ،أصحاب الفكر اهلدام واملنحرف .والذين ال يتورعون عن سفك
الدماء الطاهرة يف كل مكان .فهم ال حيققون مآرهبم اخلبيثة والدنيئة إال بطرق اخلزي والعار
الذي نشأوا وترعرعوا

عليه.

قدما يف التزاحم على الصفوف
إن هذه االعمال البائسة واملفلسة مل ولن متنعنا من املضي ً
األوىل لكل صالة ،ومن احلضور أيضا يف كل الشعائر احلسينية .متوكلني ومعتمدين على هللا

الذي كتب لكل نفس أجلها وهو من يتوىف األنفس يف منامها .فال قٌدرة ألحد أن يرد شيئًا
قد قضاهٌ هللا ،أبن يتوج ثلةٌ من املؤمنني اتج الشهادة يف مولد سيد الشهداء احلسني ابن

علي عليه السالم يف يوم اجلمعة الذي خصه هللا ابلعظمة

والشرف.

إن ثقافة صغريان وكبريان مستلهمة من قول سيدان اإلمام السجاد زين العابدين عليه
السالم حيث قال :أابملوت هتددين اي أبن الطلقاء ،إن املوت لنا عادة وكرامتنا من هللا
الشهادة.

هنيئًا للشهداء األبرار وسام الوالء يف حب احلسني عليه السالم وجعلهم هللا يف جنات اخللد
والنعيم .سالم لك أيها القديح العظيم فأنت فعال عظيم مبا نلت من شرف الشهادة ألهلك

الطيبني

املخلصني.

عظم هللا أجوران وأجوركم هبذا املصاب اجللل وأهلم هللا الفاقدين الصرب والسلوان ،وحنتسب
األجر والثواب من عند هللا الرؤوف

الرحيم.

إان هلل وإان إليه راجعون وال حول وال قوة إال ابهلل العلي
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العظيم.

معتوق احلرز :بني اهلوية والقانون ..مطالبات ابلتجرمي ضد الكراهية
أصيب من أصيب واستشهد من استشهد يف احلادثة الثانية اليت تستهدف الشيعة فيها يف
هذه السنة ،أستشهد فيها خيار هذا البلد من أطفال وشباب وأابء .رمحهم هللا مجيعاً
قبل أن تُكمل هنا مالحظة :ال أحاول تقدمي حل أو تفسري هنائي فهنالك أوجه متعددة
للحدث وهنالك تفسريات كثرية ،بعضها واقعي وبعضها غري

السعوديون واهلوايت

واقعي.

الفرعية.

أان من الطائفة الفالنية وأنت من القبيلة الفالنية .يقول د .فؤاد ابراهيم أن يف السعودية
الثقافات الفرعية والروابط التقليدية هي حمفزات على االنتماء إىل اهلوايت اخلاصة ،1وحبسب
د .توفيق السيف أن أبرز اإلشكاالت اليت تواجه اهلوية اجلامعة هو القلق على مصري اهلوايت
األخرى.2
إذاً موضوع اهلوية اجلامعة يف السعودية مل يتم بلورته ابلشكل املطلوب الذي من مهامه معاجلة
موضوع التمييز حبيث تكون اهلوية اجلامعة حاضنه جلميع اهلوايت الفرعية وتصبح هذه

أمرا ومهًا اثنوي .التمسك ابلتقاليد واهلوايت الفرعية خوفاً على مكانتها الطبيعية
اهلوايت ً
هو الذي يشعر الناس ابلقلق حيال ما سيصلون إليه بعد التضحية ،وابلتايل فسوف يتم
التمسك هبا خوفاً عليها .املواطنة كحل هلذه املعضلة .يذكر د .توفيق السيف يف هذا السياق

أن "تبين اجملتمع السياسي ملبدأ ملواطنة ...هو اخلطوة األوىل لتشكيل اهلوية الوطنية " 4.إذاً
اخلطوة األوىل هي التحول من شاعرية الوطن إىل تبين املبدأ القانوين الذي يوضح فيه أن

اجلميع شركاء يف الوطن وهلم نفس احلقوق وعليهم نفس الواجبات وأهنم سواسية ال قبيلة

 1فؤاد إبراهيم  -الشيعة يف السعودية ص39
 2توفيق السيف  -أن تكون شيعياً يف السعودية ص151
 4توفيق السيف  -أن تكون شيعياً يف السعودية ص153
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فوق قبيلة وال طائفة فوق طائفة ،فباليت فإنه ال خوف على أي هوية من اهلوايت الفرعية
سواء كانت دينية أو عرقية أو قبلية ،كل اهلوايت حمفوظة ابحلاضنة
الشيعة وقانون جترمي

األساسية.

الطائفية.

مطالبات عدة قام برفعها السعوديون بوجود قانون بتجرمي الكراهية .الشيعة طالبوا الدولة
هبذا القانون أكثر من غريهم  -أنظر نص وثيقة شركاء يف الوطن  ،-إذ أن هذا األمر يعترب
من األزمات اليت يعيشها أي شيعي يف السعودية ،وذلك يف ظل التمييز الذي يتعرض له
الشيعة ،نرى كل يوم خطاابت حتريضية ضد الشيعة وتتهمهم ابلعمالة وعدم الوطنية واخلروج
عن

اإلسالم.

سلطة القانون هي احلل .إن اميان الناس ابملطالبة بقانون جيرم الكراهية والتحريض انبع عن
عدم ثقة وفقدان أمل الناس ابملبادرات اليت حصلت حتت عنوان االنفتاح على اآلخر ،إذ
أن هذه املبادرات كانت على مستوى الطبقة الدينية ومل تكن على مستوى الشباب الذي
ميثل األغلبية يف السعودية ،أيضاً نرى أن التشنجات يف العامل اإلسالمي يف ازدايد خصوصاً
بعد األزمة يف العراق وسوراي .الناس اليوم ترى يف أن حل مشكلة الطائفية يكون ابلعمل
السياسي وليس

ابلدين.
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إميان الفردان :كيف حالك اليوم اي قطيف؟
أصبحت اليوم اي قطيف وأنت تكتسني ثوب احلزن واألمل ،يرتمن الفاقد على ضفاف حبرك
الدامي ،متمنيا رجوع قلوب متزقت لرتتطم أمواجها بضفاف حبر قلبك الغارق حتت آالم
الفقد

املوجعة.

ابألمس كان هناك صباح يشع أمال وضاءا وحلما ابمسا ،واليوم أصبحت تلملمني رحيق
ذكرايت وأحالم وئدت يف عنفواهنا ،أصبحت وقد اغتيلت صالة تئن وتشكو خلالقها ممن
برتها ،أصبحت وقد اغتيلت الطفولة الطاهرة يف حمراب الصالة تلك الرباءة اليت اتقت لتنال
هدية والدها لتصلها هدية السماء

السامية.

ابألمس كان هناك أب يصلي ويرجوا العودة ألبنائه ليحفهم برعايته ويضمهم حبنانه ،وكان
هناك أخ سند ألهله واخوته حييطهم ابهتمامه وحمبته وحيلم مبستقبل مشرق تزهو به حياته،
وكانت هناك زوجة فاقدة انشب اليتم أظفاره على عنق أطفاهلا ليجعلها كالطري

املذبوح.

واليوم حل عليك الصباح ايقطيف وأنت تشمني ثياب أحباب عطرهتا دماء الشهداء،
فنشرت عطرا انتشر عبق شذاه راب وخنيل قطيفنا الثكلى ،فأي قلوب أصبتموها وأدميتموها
جبهلكم ،إهنا قلوب تشربت حالوة اإلميان ،ووعت معىن الشهادة واإلابء ،أبت إال أن ختتار
طريق الشهادة والبقاء واحلياة األبدية ،يف حلظة اغتيلت فيها اآلمال واألحالم ،فما ابل
السكون والذبول يلف أحياءك احلانية الرؤوفة ،لقد اختار هللا هلم الشهادة وأي شهادة،
شهادة يف أقدس يوم ،وأطهر مكان ،وأفضل

عبادة!
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أمين القطري :الدالوة ..القديح ..فهل من مزيد؟!
هي األوىل من نوعها ،حبزام انسف يفجر إرهايب مجعاً من املصلني يف اململكة العربية السعودية

مبنطقة القطيف "بلدة القديح" .حدث جيعل مسؤويل الوطن يف حمك عظيم قد جتاهلوه
ابألمس حني حدث ما حدث يف "الدالوة" .ال أدري كم من دروس األمل والفقد واملصاب
حنتاج حىت نفهم أنه ال أمان من الطائفية املقيتة ما مل

ُجترم؟!

أتذكر جيدا صراخات أهل الوطن حني سقط شهداء "الدالوة" مطالبني ِّ
بسن قانون جيرم
الطائفية العمياء .الصغري والكبري ،السين والشيعي ،الشمايل واجلنويب ،الشرقي والغريب كلهم
اندوا بذلك يف جمالسهم ،وكتاابهتم ،وخطاابهتم .ولكن كل هذه األصوات إىل اآلن مل جتد
أذان صاغية .ولكأن الدماء املساالت مل تكن هلا
هلا ً

حرمة!

ال خيفى أزيز هذا اإلحتقان املتمادي واملتفشي على عاقل! ولرمبا ابت موضة من ال موضة
له .وسائل التواصل حبلى جبيش من الوحوش يف تويرت ويوتيوب وفيسبوك .يكتبون وينطقون
دومنا أية خوف أو رادع .ولكثريا ما يفخرون ويؤججون وال من رقيب عتيد .حينما تتجول
يف أحدها ،جتد قنابل موقوتة ترتصد اهلجوم على مكون من مكوانت الوطن مىت ما سنحت
الفرصة .لك يف ذلك ما خيزي العني حني حبثك عن مفردة "الروافض" يف أفنية التواصل
اإلجتماعي .وأين الغرابة؟! فكل ذلك نتاج طبيعي ملا متتلئ به بطون الرتاث من شىت أصناف
التكفري ،والتخوين ،والتعدي على املسلمني الشيعة فضال عن الفتاوي اليت ال تكاد جتد فيها
سوى شرعنة القتل والتفنن فيه .قبل فرتة ليست ابلطويلة تتعدى جريدة من جرائد الوطن
انشرة قبيح نسخها بكل "أمان ساملني" متجاهلة واجبها يف تفتيت الطائفية .فهل جنت
"اليوم" اليوم مثارها؟! اإلعالم اإلجتماعي من جهة والصحافة من جهة واملناهج والفتاوي
من جهة ،الكل يهذي مبا يشاء انشرا لثقافة احلقد والطائفية وطاعنا يف بعض أبناء

الوطن.

أبناء الوطن الشرفاء اليوم مجيعا يف عزاء .وسيظل هذا العزاء متجددا يف يومياهتم ما مل تُنقح

املناهج التكفريية وتُستهجن يف فصول املدارس واجلامعات بعد أن لُقنت لسنني وسنني .جمرد
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اإلدانة والشجب واالستنكار ال يعين سوى الضوء األخضر للمزيد من املآسي والويالت.
فُجعنا ابألمس ابلعزيزة "الدالوة" ،واليوم ابحلبيبة "القديح" وحتما سيستمر اإلفتجاع ما دامت

"شخطة قلم" قرار جترمي الطائفية

متعسرة.
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أمحد علي الشمر :شكرا لكم على هذه املواقف
لكننا مازلنا نطالب بسن قانون حاسم ..لتجرمي التحريض والتجييش

الطائفي.

بوادر مجيلة ورائعة تلك البياانت والدعوات الصادرة ،من قبل خمتلف اجلهات واهليئات
احلكومية والقطاعات العامة واخلاصة ،اليت شجبت واستنكرت اجلرمية اإلرهابية البشعة اليت
وقعت أمس يف القديح ،وراح ضحيتها أكثر من عشرين شهيدا ،وعشرات املصابني ،بعضهم
إصاابهتم

حرجة.

اقول أن تلك الشك وقفة رائعة ومجيلة ومشكورة ،من مجيع اجلهات اليت حرصت وابدرت
ابلعمل على أمهية إثبات التأكيد على هذه الوقفة ،إىل جانب املواطنني املنكوبني يف هذه
الكارثة األليمة ،وهي وقفة النشك يف إخالصها ووفائها ،الذى يدل على صلة التالحم
والتآزر مع املواطنني األعزاء مبختلف مكوانهتم يف هذا الوطن العزيز ،ومن مث التأكيد على
ضرورة الوقوف والتصدي حبزم ،هلذه اجملاميع اإلرهابية املتطرفة ،اليت تسعى للنيل من وحدة
النسيج االجتماعي ،والتأثري على عنصر اللحمة الوطنية ،وحماولة زعزعة األمن واالستقرار
وإشاعة الفوضى ،وارتكاب أعمال التفجري والتفخيخ والقتل ،اليت تستهدف املواطنني اآلمنني
واألبرايء ،وتدمري املرافق واملمتلكات ،وغري ذلك مما تقوم به هذه اجلماعات من أعمال
شنيعة وجمازر دموية رهيبة ..لقتل الناس يف املساجد وأماكن العبادة ،دون جريرة أو رمحة أو
واعز ديين أو رادع ضمريي أو

أخالقي!!..

ما أود التأكيد واإلشارة إليه يف هذه العجالة ،أن هذه اهلبة الرائعة جلميع املسؤولني ،والعديد
من اهليئات املؤسسية والكثري من القطاعات واألفراد ،من املواطنني األعزاء ،الذين أعربوا عن
استنكارهم وشجبهم هلذه اجلرمية ،وتعاطفهم مع املواطنني املغدورين ،أقول ليت مجيع هذه
العواطف اجلياشة والدعوات االستنكارية احلماسية ،ليتها ترتجم إىل عمل حاسم وحازم من
قبل اجلميع لقطع دابر هؤالء األشرار ،وذلك ابالستعداد العملي الفاعل ،لوضع خطة وآلية
أتسيسية ،للتصدي للمجرمني ومواجهة هذا الفكر اإلرهايب املنحرف ،وخاصة ما يبث منه
213

على وجه التحديد عرب املنابر والوسائط اإلعالمية ،مما ينفثه ويرسله املغرضون والطائفيون،
وكل من حياول بث التفرقة وإاثرة الفتنة والنعرة الطائفية والقبلية البغيضة وزعزعة االستقرار
والتواصل بني مجيع مكوانت املواطنني يف هذا الوطن

العزيز.

أقول أن من الواجب على مجيع أفراد وهيئات اجملتمع املدين مبختلف توجهاته واختصاصاته،
وحنن نواجه هذه احملن اخلطرية اليت يتعرض هلا الوطن واملواطنني ،الواجب العمل بضرورة جتنيد
مجيع الطاقات وبذل املساعي املمكنة ،ومبساندة ودعم اجلهات املعنية ابلدولة ،حملاربة هذا
الفكر الضال للوقوف صفا واحدا ،أمام كل احملرضني واملدسوسني ،وكل من حياول املس
والتطاول على مكوانت الوطن واملواطنني ،ومذاهبهم وطوائفهم ،من الذين ينشرون الفكر
التحريضي ويزرعون بذور الفنت وعوامل الشقاق وإاثرة النزعات الطائفية ،بني مكوانت
املواطنني بذرائع شىت ،والذى يكون مردوده ومؤدى نتائجه التحريضية يف هناية املطاف ،هو
هذه األعمال اإلرهابية اإلجرامية ،اليت يذهب ضحيتها األبرايء من املواطنني ،وسواء كان
ذلك عرب الوسائل التعليمية ،أو عرب منابر وخطب اجلمعة أو ما ينشر ويذاع ويعرض مبختلف
الوسائط

اإلعالمية.

أقول أخريا ..أن مجيع هذه اجملهودات اليت تبذل برغم أمهيتها يف مواساة املواطنني املغدورين،
ويكتفى فيها فقط على مسألة احلماس الوقيت ..برفع أصوات ونداءات ودعوات الشجب
واالستنكار ،سوف تذهب سدى ولن جتدي نفعا ..ولن تزيل العوامل املؤدية إىل مسوغات
هذه اجلرائم ،إن مل تعاجل دوافعها يف بذل العمل على قطع دابر أسباهبا الرئيسية ،وجترمي
أصحاهبا..؟!

وىف مثل هذا املوقف وحنن منتثل اضطرارا ،ملا قيل من قبل يف شعران العريب "لقد امسعت لو
انديت حيا ولكن ال حياة ملن تنادي" فلقد أجهدان القول الذى سبق وأن قلنا من قبل،
ومازلنا اآلن نكرره ..أنه حىت ميكننا القضاء على أسباب ودوافع هذه األعمال واملمارسات
اإلرهابية

والتكفريية!!..

215

املطلوب هو تكريس العمل بسرعة من أجل سن قانون حازم وصارم ،جيرم أعمال التحريض
وأعمال وأفعال الشحن الطائفي واملذهيب املقيت ،الذى يذاع ويعرض وينشر عرب املنابر
والوسائط التعليمية واإلعالمية

املختلفة.

وكما قال من قبل أيضا ،طيب الذكر وزميلنا العزيز الكاتب األستاذ علي سعد املوسى ،يف
مقالته الرائعة املنشورة بصحيفة "الوطن أون الين" بتاريخ  2113 / 7/11م حتت عنوان
"املوجة الثانية من خراج اإلرهاب" ومبا خلصه يف مضمون قوله "حنن حنارب املنتج ولكننا مل
نقفل

املصنع.
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حسني العلق :شهداء القديح
وسفكت الدماء الربيئة يف القطيف هذه املرة .ولُدغنا من ذات اجلحر التكفريي
وقع األسوأ ُ

مرة أخرى ،كما كان متوقعا لألسف ،ومل ميض سوى أشهر قليلة على سفك الدماء يف دالوة
األحساء .وعلى غرار احلادثة األوىل سيتلقى أهايل شهداء القديح وجرحاها سيال من بياانت
التعاطف وبرقيات التضامن ،وتغريدات اإلستنكار ،من أعلى اهلرم السياسي والديين

واإلعالمي نزوالً  -واي للمفارقة  -إىل آخر حمرض تكفريي على سفك هذه الدماء نفسها!.

إال انه ال مناص من وضع كل ما سبق ضمن خانة النفاق السياسي من البعض ،ما مل يتبع

إبجراءات سياسية وأمنية وقضائية جدية ،توقف العبث الطائفي الذي ابت يقتل

األبرايء.

ان اعالن التعاطف مع الضحااي أمر انساين مطلوب .لكن هذا التعاطف نفسه سرعان ما
ينقلب إىل عملية استخفاف بدماء األبرايء ،حني نرى البعض يوزع بياانت التضامن مع
الضحااي من جهة ،ويف ذات الوقت يغض الطرف  -إن مل يساهم من حيث يشعر أو ال
يشعر  -يف ترويج فتاوى التكفري ودعاوى القتل والتحريض على العنف ضد هؤالء الضحااي
أنفسهم .هذا اللون من التعاطف امللطخ ابلدماء ال حيتاجه ضحااي القديح اليوم ،بقدر ما
حيتاجون ملن حيقن دمائهم وأيخذ حبقهم وحيمي أرواح أبنائهم وحيفظ كرامتهم املهدرة على
شاشات الفتنة وجرائد

الغفلة!

لن يقبل األهايل بعد اليوم ،أن يتعاطف معهم أحد يف يوم ،ويسيء هلم ابقي أايم السنة!
هذا هو ابختصار لسان احلال هنا يف األحساء والقطيف وهو كذلك صوت كل أصحاب
الضمائر احلية يف كل شرب من هذه البالد .ذلك ان حجم اإلساءات وسيل التكفري ودعوات
القتل والتصفية ،أضحت على مرأى ومسمع اجلميع ،بل ابتت مادة للمباهاة واملزايدة بني
التكفريين املتطرفني "وعلى عينك اي اتجر" ،وال من حسيب وال رقيب ،فإذا وقعت الواقعة
وسفكت الدماء انسكبت حينها بعض دموع التماسيح على ارواح الضحااي ،هنيئة ،أال تبا
هلاتيك الدموع

الوقحة!

217

ينبغي أن يقال أيضا ،أنه قد آن األوان ألن تنتهي لعبة اإلساءة وهتديد املواطنني حتت غطاء
النزاعات اخلارجية .فمن غري املقبول أبدا ،أن مترر الشتائم وتستمر فضائيات الفتنة والتكفري
يف البث من أراض بالدان ،ضمن لوازم النزاعات السياسية خارج حدودان ،فعالوة على تلقي
اإلساءة والتكفري على مدار الساعة ،ابت يدفع أهالينا الثمن من دمائهم وأرواحهم! ولذلك
نقول أبن آوان اللعب ابلبيضة واحلجر قد وىل ،بعد أن رأينا اآلن بعض احلصاد املر
وانعكاسات ذلك على أمن البالد

والعباد.

من هنا ،فاجلميع مدعوون ملمارسة دور ضاغط حنو اختاذ إجراءات سياسية وأمنية وقضائية
ملموسة حتت مظلة القانون ،ضد العبث الطائفي املنفلت .عدا عن ذلك ،ستبقى بياانت
التعاطف وبرقيات التضامن وتغريدات اإلستنكار ،من طرف من حنسن الظن فيهم ،ليست
إال "مسكن آالم" مؤقت يف أحسن األحوال ،انتظارا لوقوع املكروه مرة أخرى ،أما عند
البعض اآلخر فال تعدو كلمات االستنكار إال مسايرة مؤقتة لويل النعمة ،مث تعود حليمة
لعادهتا التكفريية القدمية .ولذلك نقول ونكرر ،شبعنا نفاقا ..نريد

أفعاالً!

نسأل هللا الرمحة لشهداءان األبرار يف بلدة القديح ،كما نقدم خالص العزاء لعوائلهم الكرمية،
والدعاء ابلشفاء العاجل جلميع

املصابني.

218

ساملة املوشي :أن حتب هللا ..أن ال تقتل عباده

أن حتب هللا يعين أن حتب كل خلقه .أن ُِّحتب ألخيك اإلنسان ما ِّحتب لن ْفسك .ما عدا

هذا جمرد أفكار ومهية متسك هبا العقل ألهنا منحْته هوية .إن أقصى درجات التطرف اإلنساين
والسياسي والديين أن يستباح قتل املصلني يف املسجد أايً كانت طائفتهم أو مذهبهم أو
معتقدهم .من جتاهل هذا األمر وكان له رأي آخر فهو يربر كل جرمية ترتكب من هذا النوع.

أظهرت لنا األحداث األخرية أمناطا من البشر جتعلنا أمام حقائق مريعة عن حجم الفكر
املضطرب واملشوه الذي حيملونه يف رؤوسهم ويتداولونه ويؤمنون به .فمنهم من تبني أنه مل
يكن معارضا بشكل من األشكال لكل معاين القتل والتطرف يف معناها املطلق ،فهو قابل
لكل هذه األشكال احلركية حتت أية مسميات .بل ولديه الدافعية النفسية والفكرية ليكون
مقاتال شرساً ألجل القتل يف حد ذاته وليس ألجل

املبدأ.

ومن أمناط الذين يتساقطون كل يوم أمامنا أشخاص معروفون أبمسائهم االعتبارية
وشخوصهم ،ومنهم من يعد ذا شعبية كبرية واسعة ،وبكل حرية وثقة يبث مسومه املبطنة
للفكر التخرييب فيتلقفه األتباع متأثرين ومؤثرين يف غريهم .هذا الفرد املؤثر املضطرب الذي
ال ينظر ملصلحة الوطن أكثر مما ينظر إىل النقطة الضيقة يف فكره املتشبعة ابهلوس التدمريي
من منطلق أنه "رجل الرب الصاحل يف األرض" ،وغريه كلهم جيب أن يقتلوا ويفجروا وإن
كانوا على سجادة صالة .مثل هذا النموذج جيب أن ُحيجم

متاما.

إن فعلهم وقوهلم ليس إال شراً يكمن فيه كل الباطل .وعلى الرغم من هذا فهم متواجدون
وبكامل لياقتهم املعنوية والشعبية .يوجهون وحيركون الدمهاء والعامة وميسكون بعقول الناس
بقوة رافعني شعار الدين وحب هللا والرسول ليمسوا روح اإلنسان املسلم يف عمق مسلماته
وهبذا املدخل احلق الذي هو أهم قيم املسلم .ينساق مع البقية يف تيار تطرفهم الفكري من
دون أن يعارض كل خطوة وكل فكرة ،من دون أن يفكر جمرد تفكري يف
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مضموهنا.

الذين هللوا ورحبوا وابتهجوا سراً وجهراً خبرب مساع تفجري مسجد القديح ،بل دافعوا عن
مشروعية احلدث ألسباب طائفية حبتة ليس هلا موقف من الصاحل الوطين .هم أنفسهم من
ال يرون أن مهمة بناء الدولة واجملتمع واملؤسسات واالهتمام بوحدة الوطن هي فوق كل
االختالفات .أصبحنا أمام أشباه بشرية خطرة تربر القتل واخلراب على حساب الوطنية
وسالمة

الوطن.

271

خالد السليمان :أبي ذنب قتل حيدر؟!
يصر ابين عبدالعزيز البالغ من العمر أربع سنوات ونصف على أن يرافقين إىل املسجد لصالة
اجلمعة رغم كل حماوالت إثنائه حىت ال يشغلين أثناء االستماع للخطبة ،لكنه يقدم مجيع
التعهدات اباللتزام ابهلدوء للحصول على إذن

الذهاب!

يف املسجد ،جيلس هادائ كما وعد يتأمل أعمدة وقبة املسجد وجيول بنظره بني صفوف
املصلني ،وأكاد أشعر إبحساسه وتفكريه ،فهو ينقلين إىل سنوات بعيدة يف أعماق طفوليت
عندما كنت أصر على مرافقة والدي رمحه هللا إىل املسجد حلضور خطبة وصالة اجلمعة،
كانت حلظات ساحرة يستشعر فيها الطفل حلظات اإلميان النقي الذي مل تلوثه الدنيا
مبعاصيها

بعد!

كان املكان ابلنسبة يل مقدسا ،فهو بيت هللا ودار عبادته وملتقى مشاعر املؤمنني به ،مل
أشعر فيه يوما سوى ابألمان والرمحة ،وهو شعور منا معي حىت اشتد عودي ،وعندما بدأت
أعي األخبار اليت حتمل أنباء تفجري وقتل املصلني يف بعض مساجد املسلمني يف ابكستان
وغريها أصبت بصدمة عظيمة ،فمن ذا الذي يفكر بقتل املصلني يف دار

العبادة؟!

حيدر ،الطفل السعودي الذي مل يتجاوز من العمر مخس سنوات ذهب إىل مسجد قريته
ليحضر صالة اجلمعة ،لكنه مل يرجع من املسجد ،لقد اخترب صدمة تفجري وقتل املصلني يف
دار العبادة مبكرا ،واختطفه املوت عند عتبات احلياة

األوىل!

لن يعرف حيدر من قتله وال ملاذا قتله ..ولن تشغل تفكريه حرية السؤال :كيف ميكن جملاهد
يطلب الشهادة أن يطرق أبواب اجلنة منتحرا عند ابب

مسجد؟!

شاء هللا تعاىل أن يكون حيدر طريا من طيور اجلنة ،وترك الدنيا لغرابن املوت
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والكراهية!.

بسام الفليح :جرح القديح
أعطت حادثة "القديح" وقبلها حادثة "الدالوة" للشعوب العربية والعاملية واإلسالمية درساً
اترخيياً يف مدى التالحم والرتابط الذي ميتاز به الشعب السعودي.
ال يعرف اإلرهابيون جيداً طبيعة الشعب السعودي وتركيباته وترابطه وحلمته ،وال يعرف
هؤالء "مهج العصر احلديث" املنغلقون أخالقياً واجتماعياً وفكرايً ،وحبيسو بوتقة فكرهم
الضال واملتطرف ،أنه ليس ابستطاعة أعىت القوى واألفكار واأليديولوجيات اليت مرت

وعصفت ابملنطقة أن حترك أو تؤثر قيد أمنلة يف عالقة املواطنني السعوديني بعضهم ببعض،
أو أن تشق الصف والوحدة والرتابط واللحمة ،أو حتاول أن تضرب اجملتمع بعضه ببعض
سواء طائفياً أو قبلياً أو مناطقياً أو فئوايً ،فاجملتمع السعودي جمتمع يعي جيداً تلك الدسائس
واألالعيب اليت من الصعب أن تنطلي عليه ،واليت ابتت ال تنطلي حىت على الطفل ،فالذي

ال يدرك ذلك هم وحدهم داعش "فتائل املوت" منفذو العملية القذرة واخلسيسة ،الذين مل
يستوعبوا الدرس جيداً منذ حادث "الدالوة" الذي أظهر للعيان والبيان مدى التماسك
واللحمة واملساندة لشعب هذه األرض الطاهرة ،إال هؤالء املغيبني عن أرض الواقع
"ابحلشيش املتطرف" ،الذين مت وضع حجاب أسود على عقوهلم وعيوهنم ويسريهم تطرفهم
وفق اإلشارة أو نقطة االنطالق اليت أيمرهم هبا قادهتم وأمراؤهم ليعيثوا يف األرض فساداً
ودماراً.
اململكة العربية السعودية عصية عليكم كما كانت عصية على أنظمة ودول كربى وعظمى
ضمرت الشر لبالدان ولكنها حتطمت

وتالشت.

حفظ هللا اململكة وشعبها من كل مكروه ،ورحم هللا من راحوا ضحية هلذا احلادث الشنيع
الذي متقته اإلنسانية مجعاء ،حيث إن اإلرهاب ال دين وال مذهب له ،وال ينتمي ألي
شكل من اإلنسانية ،فجرح القديح هو جرح غائر يف قلوب السعوديني

272

أمجع.

راشد الفوزان :كلنا سعوديون هبوية وطنية
اإلرهاب ال جنسية وال دين وال دولة وال لون له ،يكذب من يقول هذه التفجريات تتعلق
أبي شيء إنساين انهيك عن أنه ديين سواء كان إسالما أو غريه ،قتل النفس اليت حرم هللا،
هي كالذي يقتل الناس مجيعا ،يقول هللا سبحانه يف كتابه الكرمي "م ْن قـتل نـ ْف ًسا بِّغ ِّْري نـ ْفس
مجيعا ومن أحياها فكأَّمنا أحيا النَّاس ِّ
ِّ
أو فساد ِّيف ْاأل ْر ِّ
مج ًيعا" ..املائدة؛
ْ
ض فكأَّمنا قـتل النَّاس ً ْ ْ
هل تكفي هذه األية وختتصر كل شيء؟؟ نعم تكفي فقتل النفس والرتويع والفنت وشق
الصفوف ليس من اإلسالم بشيء ،وليست من أي دين وال أي إنسانية يف هذا العامل ،ما
حدث "ابلدالوة مث اآلن ابلقديح" مبنطقة من بالدان هو "إرهاب" أاي كان من قام به يف دينه
أو شخصه أو أين ينتمي ،حنن كلنا سعوديون يف الدولة من عهد املؤسس امللك عبدالعزيز
 رمحة هللا عليه  -وحىت عهد امللك سلمان بن عبدالعزيز  -حفظه هللا  -استندت إىلاملساواة والعدل بني الناس ،من شهادة امليالد إىل الشهادات العلمية من االبتدائي إىل ماشاء
هللا من شهادات ،من اهلوية الوطنية ،من دفرت العائلة ،من جواز السفر ،لرخصة القيادة ،كل
الواثئق احلكومية ال تكتب إال "سعودي" ورقم اهلوية ،فال يذكر ببالدان واحلمدهلل ال دين وال
طائفة وال لون وال قبيلة وال منطقة ،كلنا سعوديون؛ وهذا ما جيب أن يرسخ ببالدان ،كلنا
سعوديون وهوية وطنية فقط هي املوحد لنا وحبب هذا الوطن ،فال شيء مييز

بيننا.

قبل يومني وقبل تفجري "القديح" بيوم واحد أكد خادم احلرمني امللك سلمان بن عبدالعزيز
 حفظه هللا  -خالل استقباله رئيس هيئة حقوق اإلنسان ورئيس اجلمعية الوطنية حلقوقاإلنسان بكلمات واضحة جليه ال لبس هبا أن اململكة قامت دعائمها على التمسك
ابلشريعة اإلسالمية اليت دعت إىل حفظ حقوق اإلنسان ومحايتها ،مؤكداً أن احلكم يف
اململكة قام على أساس العدل والشورى واملساواة .هذا هو منهج الدولة واحلمدهلل تسري عليه

أعري أي أمهية
منذ عهد املؤسس ولليوم واملستقبل ،كل ما حيدث من إرهاب وقتل اآلن وال ُ

للجنس أو الدين أو املذهب فكلنا أبناء وطن وسعوديون ،هو استهداف هلذا الوطن لشق
صفه وهذا ما يدركه وهلل احلمد كل مواطن ،وعلينا أن نعمل على التعايش وغرس وترسيخ
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حب هذا الوطن هبويتنا الوطنية "كسعوديني" وأن حيارب ومينع ويعقاب كل من مييز أو حيقن
الكراهية سواء الدينية أو املذهبية أاي كانت ،أبي وسيلة متارس به ،وأن نعمل صفا واحدا
حبماية هذا الوطن ،وكل مواطن عليه دور كبري ومهم ،أبن يدرك ويعرف ما حياك من أعداء
هذا البالد اليت وهبها هللا سبحانه أمنها وأماهنا وبقيادة وحكم دولة تعمل على ذلك بكل
قوة واستطاعة فحفظت النفس واملال ،واألهم

الوطن.

نريد نشر التسامح واحلب بني أبناء هذا الوطن ،وهنا اجلميع مسؤول كمواطن أو مسؤول
واجلميع ،كلنا "سعوديون" اهلوية الوطنية ال تصنفك إال أنك "سعودي" وطن قائم على
املساواة بني شعبه ،وهذا ما جيب أن نتعايش به بنشر التسامح واحلب واحملبة ووقف كل
تصنيف وحقن واحتقان وكراهية ..كلنا

سعوديون.
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حسن آل قريش :إدانة اإلرهاب يف "القديح" ال تكفي
دان اجلميع وشجب ورفض وندد ابحلادث اإلرهايب يف مسجد اإلمام علي يف بلدة القديح،
شهيدا من بينهم طفل نزف حىت املوت ،ومل يفكر أحد أو يتطرق
الذي راح ضحيته ً 22
إىل منابع الفتنة وكيف جنففها ومننع انتشارها يف عروق اجملتمع السعودي ومواجهة املسؤول

عنها بشىت

الطرق.

أوقفوا الفتنة من منابعها فاإلدانة ال تكفي ..هذا ما نريده يف األايم املقبلة حىت ال يعم الظالم
مجيعا يف الفتنة اليت يريدها أعداؤان ،ولعلي بتلك الكلمات أبدأ طري ًقا
مستقبلنا ،ونسقط ً
حيتاج إىل دعم وجهود كل أبناء الوطن ،وال يكفي أن ألفت االنتباه إليه ،فالبد السعي إىل
حماصرة الفتنة والقضاء عليها فهي مسؤولية جمتمعية وأخالقية وإنسانية لكل أبناء اململكة
قبل أن تكون

رمسية.

أول طريق الفتنة الكلمة املتداولة يف كل وسائل اإلعالم املسموع واملقروء واملرئي ،فهناك
مسؤولية على وزارة اإلعالم يف التصدي ملنابر ودعاة الفتنة ،من هنا نستطيع أن نقف على
أهم األسباب ،فإذا علم اجملتمع أن احلرف يقتل والكلمة تقتل والعبارة تقتل سيفكر ألف
مرة كل من يكتب أو يتكلم يف وسائل اإلعالم ،فإذا أراد أن ينقد للبناء فأهال وسهال وإذا
أراد أن ينقد للفتنة واهلالك والدمار فال أهال وال سهال ،وهذا ينفذ ابلقانون واحملاسبة حىت
تتضح املسؤولية أمام

اجلميع.

اثنيًا املناهج الدراسية والكتب املنشورة اليت حتمل آراءً يف طياهتا براثن الفتنة وتسري يف وعي
وعقول أبناء اململكة ،البد من تقنني ومراجعة كل املناهج الدراسية وتطويرها حىت تتفق مع

التسامح واألمن والسالم اجملتمعي وتبتعد عن الفتنة وتغذيتها بكل الطرق املباشرة وغري
املباشرة ،أما الكتب املنشورة البد من مراجعتها واإلشارة إىل ما تتضمنه من آراء تساعد
على بث الفتنة ،والتنويه إليها ،واختاذ اإلجراءات الالزمة جتاهها وتوعية اجملتمع خبطورهتا،
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والسيما املثقفون وال ُكتَّاب بذلك ،فهي مسؤولية شاملة تقع على كاهل كل أبناء اململكة
بال

شك.

والبد أن نشري إىل أمهية جترمي إرهاب أي فئة يف اجملتمع ،بشىت الطرق فاإلرهاب صوره كثرية،
وال ينحصر يف سفك الدماء ،كما حدث يف القديح ،فاإلرهاب الفكري ،أشد من اإلرهاب
الدموي ،فالشيعة يُكفَّرون علنًا؟ هل هذا يصح أو ينهي الفتنة واإلرهاب؟ هل هذا يبين
اجملتمع وينهض به؟ هل واجه أحد تلك الظاهرة؟ من هنا البد أن نقف حلظة ..من هنا
يبدأ القضاء على

الفتنة..

يكفي البكاء على اللنب املسكوب ،فال أ ِّ
ُفضل حصر األعمال اإلرهابية اليت عاىن منها
الشيعة يف اململكة العربية السعودية ،وأمثن كل اإلداانت ملسؤويل اململكة وعلى املستوى
العريب والدويل ،ولكن ماذا بعد؟ ماذا نفعل؟ بعد كل عمل إرهايب ندين ونشجب ونرفض
ونندد ،البد أن نبدأ يف فعل شيء لوقف الفتنة وإراقة

الدماء.

ولعل اعتبار خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أن كل من شارك
أو خطط أو دعم أو تعاون أو تعاطف مع اجلرمية اليت استهدفت مسجد اإلمام علي بن أيب
طالب يف القديح سيكون عرضة للمحاسبة واحملاكمة ،بداية لطريق ممنهج للقضاء على
الفتنة ،ولكن البد أن يدرك اجلميع أن الطريق طويل وحيتاج إىل جهد كبري وتكاتف من كل
أبناء اململكة وسعي دؤوب من املسؤولني ،فمن حقنا أن حنلم مبستقبل أفضل يتعايش فيه
أبناؤان ابحملبة والسالم واخلري واألمان ،محى هللا الوطن من كيد
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األعداء.

فرايل اهلاجري :كلنا قديح القطيف
سبحان هللا واحلمد هلل وال إله إال هللا وهللا أكرب ،أصبحنا وأصبح امللك هلل يف يوم مجعة مبارك
نصبح على صوت اآلهات واألمل والدماء يف أحد بيوت هللا الطاهرة بتفجريه من قبل مجاعة
إرهابية تبنت هذا احلدث وأعلنت مسؤوليتها عنه بفخر .مجاعة ال متت لإلسالم بصلة
واإلسالم بريء منهم .مجاعة يهمها سفك الدماء وإشعال الفنت ،واختالق الفوضى ببالد
احلرمني لتفريق املسلمني بغض النظر عن املذهب ،فهي تقتل السنة األبرايء حبجة أهنم كفار،
وتقتل الشيعة األبرايء حبجة أهنم شيعة ،تقتل بوجهني آللة قتل واحدة .تلك اجلماعة
الداعشية اليت قالت :أشرقت مشس اخلالفة على منهاج النبوة ،وشع نورها ،وفتح هللا على
يديها البالد وقلوب العباد ..اخل .أين أنتم من كالم الرسول عليه الصالة والسالم وأفعاله
فهي بعيدة عنكم بعد السماء عن األرض! أين النور وأنتم الظالم؟ أين البالد اليت تفتحوهنا
وأنتم الفساد فيها! أين قلوب العباد وأنتم من يذبح العباد! ال تبالون وال تشعرون مبا تسببتم
به ملئات األسر من حزن وأمل وعناء ،يتمتم أبناءهم ورملتم نساءهم ،وشوهتم اإلسالم ،وأسأمت
للمسلمني مجيعاً يف شىت بقاع األرض  -املسلمون الذين يعرفون لإلسالم معىن والذين
يفرقون بني احلق والباطل ،من حيرتمون دينهم ويطيعون والة أمورهم  ،-أهدافكم دنيئة،
ونواايكم قذرة تقتلون الشيعة وتسحبوهنم حلرب طائفية متناسني أن السنة والشيعة يف
السعودية عينان يف رأس وال مكان بيننا للطائفية وال اإلرهاب وال الضالل وال الظالم وال
لكم وملن وراءكم ،هدفنا واحد وهو األمن واألمان يف ظل حكومتنا الرشيدة اليت ال تغفل هلا
عني وكلنا هلا جنود جمندة منثلها أبمنها واستقرارها ،وديننا واحد وهو اإلسالم ،ولن تقوم لكم
قائمة يف بالد احلرمني إبذن هللا تعاىل ،سنحاربكم حنن وقيادتنا بكل ما استطعنا من عزم
وقوة وكلمة

واحدة.

اخواين يف اإلسالم؛ ما حدث يف تلك القرية اآلمنة يعد عمال إجراميا يهدف إىل تفريق
األمة ،وزعزعة األمن ،ونشر الفنت ،فال تساعدوهم على حتقيق أهدافهم الدنيئة ،تعاونوا
وتكاتفوا وأثبتوا هلم وللعامل أمجعه أننا اخوان متكاتفون متعاونون .فالسعوديون سيبقون مهما
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عملتم قلبا واحدا ويداً واحدة واألمثلة كثرية ال حتصى وال تعد وأبرزها على الساحة موقف
ويل العهد ووزير الداخلية ووزير الصحة والشعب أبكمله عندما نزفت قلوهبم حزانً وأملاً ملا

حدث وسارع كل بدوره للوقوف مع املتضررين والتربع بدمائهم للمصابني بكارثة القديح
لكم منا مجيعاً كل التقدير واالحرتام .رحم هللا األبرايء وعجل بشفاء اجلرحى وحفظ الوطن

من أعدائه يف الداخل واخلارج ،وجعل كيدهم يف حنورهم ،فلألبرايء حوبة ،وللمظلومني صرخة
تصعد للسماء بدون حجاب ،فحسبنا هللا ونعم
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الوكيل.

مها الشهري :مصابنا يف القطيف
حادثة جديدة أصابت جزءا من جسدان الوطين وأتملنا ألجلها مجيعا ،وحنن اآلن نستجدي
مواقف العقالء ،فهي إحدى الوسائل اليت تستهدف أمن املسلمني وتنتهك حرماهتم ،وتدفع
بدمائهم كفاتورة من أجل توسيع دائرة الفوضى واستغالل التوتر الطائفي الذي جيتاح املنطقة،
حينما أخذ التوتر يشكل ثغرة يسهل لألعداء اللعب على أوراقها وإاثرة نزعاهتا مع كل
حدث ،إزاء عقليات جاهلة ومؤدجلة ابعت شرفها وضمريها ودينها ،وكانت أداة سهلة
ألعداء

الوطن.

إذا كنا سنتساءل عن اجلهة املستفيدة من حدوث اجلرمية وتفشيها يف جمتمعنا ،فال شك أهنا
تنظيمات شاذة تتعاون وتعترب أن نسبة أي ممارسة ذات شذوذ أخالقي إليها رفعة من شأهنا،
وال شك أن التطرف أحد مكوانهتا األساسية ،فهي متارس اإلرهاب وتتجرأ على حرمة املسلم
وانتهاكها حىت يف بيوت هللا ظنا أبنه السبيل الذي تستطيع به مد نفوذها ،األمر الذي حيتاج
إىل وقفة أمنية ووطنية تعمل على سد الثغرات اليت يستخدمها األعداء للتغلغل

بيننا.

على العقالء جتاوز فكرة التعميمات والتصنيف والتنميط اليت تؤزم املواقف الضدية ،واحلقيقة
أننا التمسنا من هذا احلدث مواقف مشرقة وتعاطفا إنسانيا ووطنيا يغض النظر عن
االختالفات اإلثنية واملذهبية ،ومن ختلف عن هذا اإلطار فعلينا إعادة النظر يف الرتبية اليت
عملت على إنتاجه وحرفت إدراكه وتصوراته ،حني ال بد من مقاومة الفكر الذي ينمي
الفروق واالختالفات ويضع دالالت لتكريس التعصب

والتفرقة.

رجاؤان أن نتجه إىل بناء اهلوية وتعزيز االنتماء الوطين يف مجيع مكوانتنا الثقافية ،وتذويب
الفروقات وإزالة احلواجز النفسية ،وذلك من خالل تنميتها وإشغاهلا ببناء جمتمعها وخدمته
سعيا يف تقويته كمجتمع مدين حديث ،وعلينا أن ندين هذا الفعل اإلجرامي مهما كان
مصدره ودافعه ،فهو يروج للفوضى والعشوائية وينمي اإلجرام ،وقد حان الوقت إلقرار
القانون الذي يضع حدا مفصليا لألساليب اليت تعمل على التحريض وتشعل الطائفية،
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وتتعاكس مع أهداف وحدتنا الوطنية ،ومما ال شك فيه أن مثل هذه األحداث تعطي
انعكاسات كثرية ومتفاوتة ،وهناك من يستفيد من حدوث هذه اجلرائم ،ويتمىن أن تشتعل
الفتنة لتنهش يف كياننا

االجتماعي.

األمر الذي حدث يطالنا مجيعا ،ومصابنا يف القطيف جيعلنا نشعر حبجم الفراغ الذي حيدثه
التساؤل :ماذا يعين أن يهدد اإلنسان يف أمنه؟! وبقي لنا أن نوجه العزاء إىل أهالينا يف
القطيف ..جرب هللا مصابكم ،ورحم شهداءكم ،وإان هلل وإان إليه
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راجعون.

فراس التكي :شبابنا أمانة
فجع الوطن أبكمله ،ظهر اجلمعة ،بتفجري جبان يف أحد مساجد القطيف أودى حبياة
العشرات من األرواح الربيئة ،يف فعل ال يقره دين أو عقل أو إنسانية ،ودخيل على وطن
ينعم ابألمن

واألمان.

وفورا اعرتفت إحد فرق الفكر الظال ومعول اهلدم والشر ابقرتاف هذه الفعلة الشنيعة،
وبنفس مربرات كل مرة تزهق فيها روح بشرية .وأتصيل هذا الفكر املدمر من قبل هذه الفئة
الضالة هو ما تسعى إليه يف كل مرة ترتكب فيه جرمية ابسم

الدين.

وهذا الفكر ،وإن اختلفنا حنو مسببات وعوامل نشأته ،هو فكر دخيل على هذا اجملتمع،
حىت وإن التحق به فئة من املغرر هبم ،ولكن األهم هو عدم إجياد البيئة اخلصبة النتشاره،
واجثاثه من جذوره هي مسؤولية جمتمع

أبكمله.

حماربة هذا الفكر ال تكون إال بفكر معاكس يقر أبن االختالف هو سنة من سنن احلياة،
ولو شاء هللا جعلنا متشاهبني ،ولكن حكمته عز وجل شاءت ذلك ،وهو ما مل يستوعبه كثر
رغم تقدم العمر

واألزمان.

وحدة الوطن وشبابه لن تتأثر مبثل هذه التصرفات اخلارجة عن منهج ديننا ووطننا ،وردة
الفعل األولية وتالحم أفراد وطننا لداللة أخرى أبن الدخالء ليس هلم مكان البتة .كما أن
وعي كافة أفراد اجملتمع جتاه هذه األحداث ودحض كل اإلشاعات وحماربة زرع الفنت مهام
كل واحد

منا.

توقيت هذا العمل اإلجرامي وحماولة جر االنتباه والبلبلة يف وقت اجلهود ملتفة حول ردع
اهلجوم اجلنويب من احلوثيني وأعواهنم ،يدل مبا ال يدع جماال للشك أبن هذه اللحمة ونعمة
األمن واألمان من ضمن املستهدفني يف زعزعة

وطننا.
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وال يقوم وطن بدون شبابه عماد املستقبل ،فهم هدف ملثل هذا الفكر الدخيل ،ولزام على
كل مسؤول يف األسرة أو املدرسة أو اجلامعة أن خياطب عقل الشاب مبنطق هدفه البناء
ورفعة شأن جمتمعه ،وأن يكون معول بناء ،وليس عالة أو أداة هدم
ماقل

ودل:

"وال تنازعوا فتفشلوا"
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وختريب.

حممد آل الشيخ :داعش حتيي سنن املغول
آخر املنتجات القطبية األخوانية األكثر غلواً وتطرفاً وعنفاً وتوحشاً بني حركات اإلسالم

املسيس ،هي بال شك "داعش" ،اليت مل ترث جرائم القاعدة اإلرهابية القذرة ،وتسري على
ُ
العنفية مل
اإلرهاب
كات
حر
إىل
جديدة
عنف
فظاعات
أضافت
بل
فحسب،
ال
و
املن
ذات
ُ
يعرفها التكفرييون قبلهم .ولعل آخر بدعهم ،وما ألصقه هؤالء األوابش املتأسلمون ابإلسالم،
تفجري املساجد ،بقصد القتل اجلماعي؛ كحادثة تفجري مسجد القطيف اليت مل تصدم
السعوديني فقط بل العامل أمجع ،وبينت مبا ال يدع جماالً ألي رأي آخر أال حل هلذه النبتة
اخلبيثة إال اجتثاث األصل واألفرع ،مهما كانت التبعات

والتضحيات.

هذه البدع ،مل تعد فقط قوهلم البدعي جبواز قتل النفس ،حبجج واهية مفربكة ما أنزل هللا هبا
من سلطان ،وإمنا جتاوزهتا إىل تكريس ثقافة "التوحش" اليت استلهموها من الطريقة "املغولية"
يف احلروب والغزو ،حني انتهجها "جنكيز خان" فوظف الرعب واحلرق والتخويف ابلقتل
وإابدة اجلموع البشرية ،والتفنن يف قتلهم بوحشية ،وسيلة إلجناح اجتياحه ملعظم العامل
اآلسيوي يف القرن الثالث عشر امليالدي؛ فأصبحت اإلمرباطورية املغولية اليت أسسها أكرب
إمرباطورية عرفها التاريخ على اإلطالق؛ كانت تتكون مما يُعرف اآلن ابلصني ومنغوليا وفيتنام
واتيالند وأجزاء من سيبرياي ومملكة الوس ومينمار ونيبال وبواتن ،مث أضاف خلفاؤه الشرق

األوسط وأجزاء من أوراب الشرقية؛ حتقق له ذلك من خالل "وحشية مفرطة" مل يعرف هلا
التاريخ مثيالً؛ فقد كان  -مثالً  -إذا استعصت عليه بلدةُ ،حيرقها وحيرق األسرى من أهلها

ابلنار عندما يفتحها ،كما فعل الدواعش ابلطيار األردين "الكساسبة" ،وكما فعلوا  -أيضاً
 جبنود سوريني أسروهم بعد اقتحامهم قرية سورية ،فأشعلوا شعور رؤوسهم ابلنار وهممكتفون ،وتركوهم حيرتقون حىت املوت ،حبجة أهنم علويون كفار؛ وكان هدف جنكيز خان
من هذه األساليب الوحشية ،أن يُرعب أهل البلدان اليت يستهدفهم بغزوه ،فإذا بلغتهم
األخبار الوحشية للغزاة املغول القادمني إليهم ،تركوا بلداهنم وفروا؛ وهذا هو األسلوب نفسه

الذي انتهجه الدواعش وطبقوه على األرض يف عملياهتم االنتحارية اإلرهابية ،يف غزوهم
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للعراق وسوراي ،وطوروا هذا األسلوب املغويل ،وفحواه "استباق احلرب ،ابلتخويف من
أهواهلا" أبن جعلوا من التصوير واإلخراج السينمائي احملرتف ،ممراً ومعرباً لبث الذعر يف من

يستهدفوهنم من خالل شبكات التواصل االجتماعي يف اإلنرتنت ،على طريقة املغول
الوحشية ذاهتا ،ولكن من خالل تقنيات

حديثة.

لذلك ميكن القول وابألدلة القطعية ،إن الدواعش والطرق اليت ينتهجوهنا طريقة حمض
"مغولية" ،وال متت بصلة للسلفية التقليدية ،وال للسلفية املتأخونة ،وال حىت لفرق اخلوارج،
وال ألخالق املسلم احملارب ،بل وال ألخالق العرب يف جاهليتهم كذلك ،رغم أهنم يزعمون
تطبيق الشريعة؛ غري أن وحشيتهم وبربريتهم ،وعدم اكرتاثهم بضوابط الشريعة يف اإلسالم،
جعلهم خارج إطار اإلسالم ،وعالة على

اإلنسانية.

ويبدوا أن الظاهرة الداعشية ،أخذت من كل توجه قبيح قطرة ومن كل منهج شاذ فكرة ،مث
مزجوا بعضها ببعض ،ونسبوها زوراً وهبتاانً للسلف فكانت داعش وكان الدواعش ،وكان

نسف املساجد على الركع السجود،

عمالً جهادايً!

ورغم مهجيتهم ووحشيتهم ،فثمة من يعتربهم سلفيني الختاذهم جانباً من مقررات السلف

العقدية ومدوانهتم وكتبهم يف مقرراهتم التعليمية وحلقات الشحن العقدي يف املساجد ،إال
أن بينهم وبني السلف كالذي بني جنكيز خان واإلسالم .وهناك من يعتربهم قطبيني لثوريتهم
وميلهم إىل العنف فضالً عن تبجيلهم لسيد قطب يف أدبياهتم ،غري أن القطبيني  -إذا
استثنينا القاعدة منهم  -مل يقرتفوا رغم ثوريتهم وميلهم إىل العنف والتغيري ابلقوة ،من اجلرائم
مثل هذه الصور اهلمجية الفظيعة اليت يقرتفوهنا يف ممارساهتم اإلرهابية ،وإن كنت ال أشك
أن البذرة األصلية كانت قطبية قطعاً .وهناك من يعتربهم تيميني سلفيني ،وابن تيمية ،وإن

كان يغلب عليه التشدد يف بعض أقواله ،إال أنه ال خيرج عن مدلول النص املباشر واحلريف

قيد أُمنلة ،وهؤالء القوم بينهم وبني نصوص الشريعة مثل ما بني النقيض ونقيضه؛ فهم يف
الواقع ،خليط من هذا وذاك وهذه وتلك ،أشبه ما يكونون ابلوحوش البشعة شكالً ومضموانً
يف أفالم اخليال العلمي اهلوليودية املرعبة ،اليت استمدوا أفكارها من إحياءات "هندسة اجلينات
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الوراثية" وما ميكن أن يصل إليه هذا العلم حني ختتلط جينات الكائنات بعضها ببعض،
لتظهر النتيجة  -كما يف األفالم  -مبخلوق عجيب غريب ،مل يُعرف له ساللة من قبل؛
فالداعشي ،كأنه جاء نتيجة خللطة من جينات خنزير وجينات ضبع أعرج وجينات ثعبان
وجينات فأر جنس مع جينات إنسان قطيب إخواين خسيس ،فانتهت هذه اخللطة املختربية
إىل خملوق مشوه قبيح "داعشي" فيه من كل تلك الكائنات صفة قميئة ،إال أنه ليس إنساانً
بكل أتكيد.
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أميمة اجلالمهة :جرمية يتربأ منها رابئب الشيطان
لدينا وزارة داخلية واعية وقوية ومتمرسة متلك من اإلمكانيات البشرية والقدرات اللوجستية
يف مكافحة اإلرهاب واجلرائم على اختالفها ما أهبر العامل ،وهي جزء من منظومة وطنية
تسعى لرعايتنا واحلفاظ على مقدراتنا
املعضلة الكربى اليت نعيشها اليوم يف داخل البالد وخارجه هي وجود أانس امتهنوا كره
أنفسهم ،أانس فقدوا األمل واعتقدوا أن قتل أنفسهم وقتل غريهم يعدان الوسيلة املثلى
للنجاة ،هؤالء أومهوا أنفسهم وأمثاهلم أن اجلنة هي مثواهم ..أتساءل أهؤالء جهلة؟! أم
فقدوا عقوهلم؟! ففي خضم حبثهم عن النجاة ارتكبوا جرائم يتربأ منها رابئب

الشياطني.

نطالب قضاتنا األفاضل إبيقاع "حد احلرابة" على أمثال هؤالء ومن دعمهم وساند جرائمهم
وصفق لقتلهم وترويعهم لآلمنني ،إذ لن أيبه العامل بنا لو قتل أبناؤان وروع أطفالنا وتيتموا،
ولو ترملت نساؤان ،وسيكون حال العامل معنا كحاله مع سورية والعراق وبورما وفلسطني
وليبيا وحىت اليمن ..فالعامل األول جييد التنظري بدرجة أوىل ،ولن يتحرك ساكنا إال يف حال
تعرضت مصاحله للخطر ،وابلتايل ليس من احلكمة أن ننتظر الرمحة من هذا العامل ..بل علينا
أن نولد مصاحله يف أرضنا لعله يعيد النظر يف سياساته ضد اإلرهاب ليس خوفا علينا ،بل
على مصاحله من الضياع ،فالسياسة اليت اعتمدها جتاه اإلرهاب ال ختلو من تسويف..
حنصد حنن كأمة إسالمية وعربية نتائجها على األرض ،نتائج تتعرض ألمن البالد

والعباد.

منذ سنوات وحنن حناول إفاقة هذا العامل من غيبوبته االختيارية أمام حتركات إرهابية ولدت
حولنا وكان ابإلمكان قتلها يف مهدها إال أن تقاعس العامل عن التحرك يف مواجهتها دفعها
لتنمو وتتشعب وتنثر مسومها يف الدول اجملاورة ،حماولة نقل فريوساهتا القاتلة إىل أرضنا وداخل
خمادعنا ..هذه اجلماعات سواء كانت تدعي أهنا توافقنا يف املذهب أو كانت ممن خيالفنا
مذهبيا تتحرك حتت مظلة اإلرهاب ..مؤمنة به وأبيديولوجية تروع اآلمنني ،فأاي كان هؤالء!
ومهما كانوا! عليهم أن ينالوا عقوبة رادعة ،والعقوبة اليت فيها جناتنا هي تطبيق "حد احلرابة"
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إذ الواجب علينا جتاه ديننا مث وطننا جتاه أحفادان قبل أبنائنا أن نقف صفا واحدا يف مواجهة
إرهاب يسعى للمساس بوحدة البالد وأمن

العباد.

ليس ملن دعم اإلرهاب أي مكان بيننا ولو اكتفى ابلضغط على أحد أزرار أجهزة الكمبيوتر،
فالدعم اإللكرتوين سريع االنتشار وقد يقوم بدور املدرب للعمليات اإلرهابية ،ومن هنا كان
علينا وعلى دول العامل العمل على ختصيص جيوش وطنية قادرة على مراقبة هذا اجلهاز،
كما على مؤسسات التعليم يف بالدان العمل على توعية شبابنا بواجبهم جتاه وطنهم وخطورة
هذه الشبكة ،اليت حبول هللا ستكون أوهن من بيت العنكبوت .ال أختيل كيف ابتت أسر
من قتلوا ،وكيف أصبح حال األمهات والزوجات واألطفال! ولكين أعلم أن اململكة حكومة
وشعبا انتفضت جمددا عن بكرة أبيها أمام جرائم ال متت إىل انتمائنا الوطين بصلة ،أمام أفراد
ال ينتمون لنا بصلة ،فقد لفظناهم وتربأان إىل هللا سبحانه منهم ،ومن توجهاهتم اإلجرامية
اليت استفحلت

وجتربت.

حبمد هللا لدينا وزارة داخلية واعية وقوية ومتمرسة متلك من اإلمكاانت البشرية والقدرات
اللوجستية يف مكافحة اإلرهاب واجلرائم على اختالفها ما أهبر العامل ،وهي جزء من منظومة
وطنية تسعى لرعايتنا واحلفاظ علينا وعلى مقدراتنا ،ورجاهلا أبناؤان ،فقد عهدانها يف أحوالنا
كلها ساهرة وحنن نيام ،كما أهنا تعمل دوما على اإلمساك مبن تسول له نفسه املساس
أبمننا ،ولوال هللا سبحانه مث رجاهلا لكنا حنصد يوميا عشرات اجلرائم أمثال جرمية "القديح"
ولفقدان اآلالف من األبرايء .حنن كمواطنني مطالبون أن ندعم جهود وزارة الداخلية ونساند
حتركاهتا ،ومندها مبا نعرف وحىت مبا نشك أننا نعرف ،داعني هللا سبحانه أن يسدد خطاها
لإلمساك مبن كان خلف هذه اجلرمية الوحشية ومبن دعم حتركاهتا اإلرهابية متطلعا لإلضرار
أبمننا وسالمة وطننا حكومة وشعبا ،وترويع من جاءان آمنا مطمئنا من معتمرين وحجاج
وغريهم.

ويف النهاية أوجه التعازي ألهايل "القديح" بشكل عام وألهايل الضحااي بشكل خاص ،وإان
هلل وإان إليه

راجعون.
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سعد الدوسري :لنكشف األقنعة ..لنحافظ على الوحدة
هل جيب أن نستشهد ابآلايت القرآنية واألحاديث النبوية ،لكي نثبت بشاعة جرم قتل
املسلم للمسلم ،وحجم العذاب الذي ينتظره يف انر جهنم؟! ال أظن أننا حنتاج لذلك ،طاملا
أن القاتل يدعي أنه ابن كتاب هللا وسنة حممد صلى هللا عليه (وآله) وسلم .لنوفر جهودان
يف هذا اجلانب ،ولنحاول أن نقنعه أبن من جندهُ الرتكاب هذه اجلرمية الوحشية ،هو أبعد
ما يكون للدين ،وأقرب ما يكون لألهداف

السياسية.

َّ
إن هذا الشاب العشريين الذي ينتحر يف عرعر أو يف األحساء أو يف القطيف ،ال ينتحر من
أجل أيب بكر البغدادي ،بل من أجل هللا ،فم ْن استطاع أن يقنعه أبنه سيدخل اجلنة احملفوفة
حبور العني ،بعد انتحاره؟! هذا هو من جيب أن نتحدث بلغته .وجيب أيضاً أن نرتك احلديث
بلغة القرآن ،لكي نثبت أن هذا الفعل اإلجرامي ال ميثِّل اإلسالم ،فكل عاقل يعي أن ليس
لتعاليم هذا الدين احلنيف عالقة ابلعمليات االنتحارية اجلبانة اليت ال تقتل سوى

األبرايء.

اليوم ،جيب أن نركِّز جهودان الشعبية والرمسية يف فضح هؤالء الذين ِّ
يقدمون شبابنا قرابني
ألغراضهم السياسية .جيب أال نرتدد أو نتساهل يف فضحهم ،مهما حاولوا أن يرتدوا عباءات
الدين ،وأن يتخذوا منه حصانة هلم؛ هل نقول هذا الكالم ،ألنه طفح الكيل بنا؟! ال ،فلقد
طفح منذ زمن طويل ،لكن أحداً مل يكن يستمع لتحذيران .أما وقد ،صعدوا حرهبم ضد
وحدتنا ،يف وقت ال حنتاج فيه سوى الوحدة ،فهذا طفح الطفح .وجيب على من يدعي أنه
عما جيري اليوم ،من
ال يزايد على الدين ،أن يُ ْس ِّمعنا صوته ،وأن يقول كالماً واضحاً َّ
حماوالت ِّ
جر البلد إىل صراع طائفي دموي ،يدفع مثنه األبرايء.
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أسامة القحطاين :إسالم الطائفة وطائفة اإلسالم
هللا مل جيعلنا أوصياء على آخرين يف فهمنا للدين ،بل األصل هو "ال إكراه يف الدين"،
فاإلكراه ال جيوز يف أصل الدين بنص القرآن ،وهو إحدى قواعد اإلسالم ،ولذلك فإن نية
املكره وتصرفاته غري حماسب عليها يف اجلملة
ُ
خص هللا تعاىل أمة اإلسالم حبفظ كتاهبا "إان حنن نزلنا الذكر وإان له حلافظون" ،وكان من
َّ
أعظم ِّحكم هذا احلفظ أن يبقى اإلسالم منيعا من تدخالت البشر ،فطاملا بقي القرآن
حمفوظا ،فإنه مهما زاغ البشر عن احلق؛ فإن النص الذي حيكم عليهم ما زال حمفوظا وميكن
العودة إليه ومعرفة احلق من خالله ،والتجديد احلقيقي هو السعي لعزل الشرع احملض وأصول
الدين عن تدخالت البشر

واجتهاداهتم.

هل اإلسالم هو دين الطائفة املعينة اليت تشكلت بعد اختالف البشر بدوافعهم املختلفة
السياسية والعنصرية والعادة وغريها؟ كم نسبة املسائل العقدية اليت اختلف عليها املسلمون
وجند فيها نصا قطعيا يقطع اخلالف فيها؟ وكم نسبة اخلالفيات اليت جيلس العلماء يتناظرون
حوهلا يف جملدات إلثبات صحة هذا وذاك؟ هل حيتاج القطعي من الدين أن نثبته بكل تلك
اجمللدات؟ أم أن األمر يف احلقيقة هو أننا خنتلف فيما تركه الشارع احلكيم ليحتوي طبائع
البشر واختالف مشارهبم وعقوهلم؟
من أعظم مقاصد اإلسالم وأحد أمجل أصوله؛ أنه ال جيعل أحدا من البشر  -مهما كان -
وسيطا بني العبد وربه ،وهذا املعىن هو فحوى ومقصد الرساالت مجعاء ،وهو يشمل وساطة
البشر ابلعبادة املباشرة أو من خالل اختاذهم وسطاء بني هللا وعباده يف فهم الدين وتفسريه
مثال "يف اجلوانب االجتهادية حتديدا اليت مل أيت فيها الشرع ابلقطع" .فتوحيد هللا يشمل
العبادة بكل جوانبها ،مبا يف ذلك فهم النص الشرعي ابلطرق العلمية الصحيحة .وإال فما
الفرق بني وضع الوسائط احملسوسة كاألصنام بني العبد وربه وبني وضع وسائط معنوية من
البشر بني العبد وربه يف فهم كالمه تعاىل؟
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أعود وأقول إن الشرع احلنيف مل يرتك جماال للتحكم يف املعاين األصلية والكبرية اليت جاء
الوحي ألجلها ،فكلها جاءت ابلنص القطعي الذي ال جمال لتفسريه بشيء خمالف ملعناه،
فنصوص تلك األصول كلها جاءت قطعية النقل "مبعىن جاءت ابلنقل الصحيح املتواتر"
وقطعية الداللة مبعىن أن النص يدل على املعىن بداللة املطابقة على املعىن وليس بداللة
االلتزام مثال أو التضمن أو غري ذلك من أنواع الدالالت .فال ميكن تفسري "وأقيموا الصالة"
إال ابألمر إبقامة الصالة ،وكذا قوله "وال تشركوا به شيئا" إال ابلنهي عن إشراك شيء ابهلل
تعاىل .ولذلك؛ فإن تفسري هذين النصني ال ميكن أن ينحرف عن مساره الصحيح ،وإال
فإن املخالف قد خالف النص صراحة وال ميكن أن يُقبل أتويل مثل هذا النص

مبعىن خمالف.

ولكن هذا األمر ال ينساق لفرعيات تلك األصول ،فال يُقبل حتريف حترمي اإلسالم للراب
مثال ،حيث جاء النص القطعي بتحرميه بنفس الطريقة أعاله ،ولكن اخلالف جاء يف
فرعيات ،مثل اختالف العلماء يف التورق هل هو راب أو ال؟ وال جيوز القول أبن من يرى
إابحة التورق أنه يبيح

الراب.

أذهب لنقطة أعمق قليال؛ ماذا عن اخلالف بني املذاهب اإلسالمية يف العقيدة؟ ماذا إذا
كان الباحث اجملتهد مقتنعا ويدين هللا برأيه الذي يعتربه البعض خمالفا ،وكان ذلك يف مسائل
مل أيت النص ابلشروط أعاله عليه؟ هل نقول جيب عليك أيها اجملتهد أن تعبد هللا حسب
رؤية الطائفة األخرى أو العامل الفالين؟ أم حسب ما تدين هللا به أنت؟ إذا كان الواجب هو
األول فما هو الدليل عليه؟ وما الفرق بني هذا والشرك ابختاذ الوسطاء؟ وأرجو أن يُعاد
التأمل يف هذا السؤال بتجرد وإخالص.
االلتزام ابلكتاب والسنة واجب على كل مسلم ،ولكن ماذا عن اإللزام ابتباع فهم عامل وإمام
معني أو طائفة معينة؟ وهنا أسئلة كثرية حول عبارة "السنة واجلماعة" " /أهل البيت" /
"السلف الصاحل" وغريها ،ولكن ما ضابط هذه العبارات؟ كيف نفرق بني الصاحل من أهل
اجلماعة /أهل البيت /السلف والطاحل منهم؟ أليس الدليل هو الكتاب والسنة؟ وما الدليل
على وجوب اتباع هؤالء بدال من االجتهاد املتجرد هلل تعاىل؟ وهل اتباع فهم هؤالء حتول
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ليصبح أحد مصادر التشريع املعروفة غري ما يذكره علماء أصول الفقه؟ إذا كان نعم فأين
الدليل؟ وما الفرق بني هذا املبدأ الذي تقرره الطوائف وبني مبدأ التوحيد الكامل بطاعة هللا
وحده؟ هل ميكن فهم بعض هذه املصطلحات مبعىن اإلمجاع؟ فكالم العلماء حول اإلمجاع
موجود يف أصول الفقه وشروطه وضوابطه معروفة ،ومعلوم أن اإلمجاع القطعي هو فقط ما
جاء النص القطعي مبعناه ،وال يدخل حتته أغلب مسائل اخلالف بني الطوائف ،وكل إمجاع
ختلى عنه شرط من شروط اإلمجاع القطعي يصبح ظنيا ،وال شك أن آراء السلف الصاحل
وأهل البيت الصاحلني أحد أهم األنوار اليت تضيء لنا الطريق الصحيح ،ولكن الكالم هنا
على صعيد نقاش الدليل الشرعي الذي حناسب به

اآلخرين.

هللا مل جيعلنا أوصياء على آخرين يف فهمنا للدين ،بل األصل هو "ال إكراه يف الدين"،
فاإلكراه ال جيوز يف أصل الدين بنص القرآن ،وهو إحدى قواعد اإلسالم ،ولذلك فإن نية
املكره وتصرفاته غري حماسب عليها يف اجلملة ،وكذلك يف فروع الدين وفهمه ،فكل ابحث
ُ
جمتهد يفهم الشرع حسب ما يفهم هو وليس حسب فهم آخرين! وسيحاسبه هللا فقط
بفهمه وما يدين هللا به هو فقط .نعم هناك أصول وقواعد علمية ودقيقة لفهم النصوص،
وجيب االلتزام هبا ،وهذا مينع الوصاية على اآلخرين أبال يفهموا إال بفهمنا حنن طاملا اجلميع
ملتزم ابلقواعد العلمية ،إال إذا كان معرض احلديث هو البحث والنقاش

العلمي.

كم هي املسائل اليت يعتربها البعض أصال من أصول الدين وهي يف احلقيقة خافية على أئمة
وعلماء كبار من ذوي الصالح! ابلرغم من أن أولئك العلماء من أقرب الناس وأكثرهم قراءة
وأتمال للكتاب والسنة! فهل أصول اإلسالم خفية إىل هذه الدرجة؟ أم أن احلقيقة هي أن
تلك املسائل اليت يعتربها البعض أصوال هي يف حقيقتها اجتهادية مل ِّ
أيت اإلسالم فيها
ابلنص القطعي ،فال ميكن أن تكون من أصول الدين؟
هذه تساؤالت أرجو أن تكون مفتاحا حلل الكثري من االحتقان والتشدد الذي نعيشه،
وأسأل هللا تعاىل احلفظ من الزلل

واخلطأ.
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حسن آل عامر :أبعدوا املساجد عن حساابتكم
ايها

اإلرهابيون..

أيها السياسيون
أيها

املخابراتيون..

أيها

الطائفيون...

أيها

املكفرون..

يف كل مكان

وزمان..

فعلتم كل شيء ،دمرمت كل مجيل يف كل مكان ،زرعتم األحقاد والفنت يف كل األزقة وحتت
كل اجلدران متعددة األلوان واألشكال اليت عاشت مئات السنني متجاورة يستند بعضها
على بعض ويقوى بعضها ببعض عن أي هزة أرضية أو عقلية متر حوهلا ،جنحتم كثريا وفشلتم
أكثر .أصبحتم تقودون اآلالف ورمبا املاليني من املغيبني فكراي ،الذين صدقوا كذبكم الكثري،
وانساقوا يف ركاب أجنداتكم ومصاحلكم اخلاصة ،اليت مل جتدوا هلا وقودا سوى أرواح األبرايء
والبسطاء ،الذين صدقوا أهنم يدافعون عن "األمة" وهم جمرد ألعاب شطرنج يف أيدي خمابرات
وساسة ال يهمهم سوى بقاء مصاحلهم واستمرار نفوذهم وسيطرهتم على العقول
اي

واألبدان.

هؤالء..

مل يبق لنا حنن البسطاء والعامة ،إال املساجد اليت نعبد هللا فيها كل حسب ما أاته هللا من
علم ومعرفة فاملعابد واملساجد منذ بدأ اإلنسان يف عبادة ربه ،هي املكان اآلمن الذي يلجأ
إليه يف أي حمنة .فانظروا إىل أين وصلتم بنا ..أصبحت املساجد مكان خوف ورمبا
أيها

احملرضون..

أيها احملتفلون

ابلدماء..
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قتل.

مىت تدركون أن الدماء عندما جتري يف مكان ما ،فإهنم رمبا تتحول إىل أهنار جتتاح اجلميع؟..
مشكلتكم أنكم على سرر وثرية فال تصل أرجلكم ولو بعض األشواك اليت مزقت أقدام
وحياة البسطاء والعامة الذين صدقوكم ،وانساقوا جنودا لكم ،يرهنون عقوهلم لكم ،مث
يتحولون يف حلظات إىل حطب تشعلونه أن

شئتم.

ابلطبع سيقال الكثري وسيتحدث املئات وسنسمع اإلداانت ،ولكن مىت نسمع أو نقرأ ملن
يقول كفى تضليال واستغفاال للبسطاء؟ ..مىت وأين سنرى من يرد بصدق وحزم على ما
يروج من أكاذيب متبادلة بني الطائفيني يف العامل العريب واإلسالمي .فلنكن صادقني مع
أنفسنا ،فإن أكثر االحتقاانت الطائفية اليت عشعشت يف اجملتمع أتت من ترويج أكاذيب
ومبالغات حول ممارسات هذه الطائفة أو

تلك.

فهل تكون حادثة مسجد القديح بداية حقيقية لتصحيح بعض هذه األكاذيب الشائعة؟
نتمىن ذلك .واألهم أن تبعد املساجد ودور العبادة عن املزايدات
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السياسية.

عبده خال :واجبنا ضد اإلرهاب
بلغت احلصيلة اإلمجالية للجرمية اإلرهابية اليت شهدهتا بلدة القديح  119حاالت ،منها
 21حالة وفاة ،والبقية تعددت

إصاابهتم.

هكذا ،مثة حمرضون وشخص ينفذ العملية اإلرهابية والقتلى واجلرحى ابلعشرات ،هذا هو
السيناريو املتبع يف كثري من العمليات

اإلرهابية.

ويف كل عملية إرهابية مثة شخص يتجه لنسف نفسه بيقني أنه أدى واجبا مقدسا ،فمن
أسلم هذا الشاب لذلك اليقني؟
وقبل اإلجابة عن هذا السؤال ،علينا االعرتاف أننا نعيش يف عامل طفحت منه العنصرية
واملذهبية والطائفية ،وكل منها يتم تغذيتها أبقوال وشروحات للمريدين حىت تشبع الفرد
مبشاعر الكره اجتاه أي مغاير

له.

ويف حادثة القديح "وما قبلها" طرأت ابلبال صورة منفذ أي عملية انتحارية كيف مت توجيهه
وأبي احلجج واألدلة والرباهني اليت سيقت لعقله وثقافته كي جتعله مفتاحا للدمار ،كيف مت
إيصال املنتحر إىل نقطة اهلاوية حىت مل يعد للوجود أي قيمة ،وكل شيء حتول إىل فناء :ذاته
واملستهدفون

واألبرايء.

حقا ،كثري من املنفذين لعمليات اإلرهابية هم مساكني هم ضحااي للمحرضني اكتسبوا ثقة
عمياء لدى هؤالء الشباب ،فقادوهم لتنفيذ خمططاهتم السياسية ابسم نصرة الدين ،ويف كل
مرة يذهب املنتحرون ومعهم عشرات األبرايء ،ويبقى احملرضون يستعدون حملرقة جديدة
وشباب جدد ينفذون هلم ما يتمنونه ..كل هذا العمليات املنظمة تتم ابسم

الدين.

ومع كل عملية انتحارية شبابية "كلهم شباب" علينا أن نلوم منظومة اجتماعية كاملة سهت
عن هذا الشاب حىت وصل إىل السقوط النهائي ،كل املنظومة تسأل كيف لشاب أن خيتطف
لتنفيذ عملية انتحارية؟ أين املدرسة؟ أين املسجد؟ أين األسرة؟ أين اجلامعة؟ أين املؤسسات
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املدنية؟ كل هذه املؤسسات تتحمل مسؤولية شاب يقدم على نسف ذاته ،وألن املنظومة
فشلت يف محاية الشاب املنتحر تكون قد أعطت الفرصة الكاملة للمحرضني كي يعيثوا
فسادا يف عقول

شبابنا.

واملستهدفون لوحدة وأمن وطننا يعملون على فك عناصر معادلة الوحدة الوطنية من خالل
أتجيج اجملتمع من الداخل ،ولعدم وجود جتاذابت داخلية ،،وها هم اآلن يلعبون على فك
معادلة الوحدة الوطنية

مذهبيا.

وعلى املواطنني "قبل الدولة" التنبه من أين أييت اخلطر ،فليس مقبوال اآلن رفع املذهبية ،سواء
مت ذلك من خالل وسائل اإلعالم أو من حناجر أئمة املساجد أو يف جمالسنا ،فالوطن ليس
مذهبا وليس عزبة يستقل هبا أطراف دون أطراف ،بل هو وطن اجلميع ،وما ميس فرد واحد
ميس اجلميع "كلنا يف

واحد".

وتقديران لرجال األمن ويقظتهم ،علينا التنبه إىل أن اختيار املناطق بقصدية حتميلها حتميال
مذهبيا يزيدان يقينا أن املستهدف هو فك معادلة الوحدة

الوطنية.

ومحاية الوطن ليست مسؤولية رجل األمن مبفرده ،بل هي واجب على اجلميع احملافظة على
كل املكتسبات لنا كأفراد وكوطن يظللنا من املخاطر احملدقة من كل

295

صوب.

حممد العصيمي :جرح الوطن يف القديح
حني أييت إرهايب ويفجر نفسه ابملصلني يف مسجد القديح ،فإن هذا يعين حدوث تطور
نوعي يف استهداف أمن اململكة وأهلها .ولست شخصيا بصدد البحث عن من وراء هذه
اجلرمية النكراء ،كما حدث عند كثريين بعيد مساعهم خبرب التفجري املدان سعوداي من أقصى
بالدان إىل أقصاها .ما يعنيين ابلدرجة األوىل أننا مل نعد مبنأى عن نريان الطائفية البغيضة
اليت تنهش اآلن يف حلمنا ،كما هنشت من قبل يف حلوم شعوب عربية حتيط بنا من كل
مكان.

وما يعنيين أكثر هو أن نبقى على نفس احلال من اإلدانة والشجب واالستنكار ملا حدث
مث نعود إىل ما حنن فيه من غلواء تعرض بعضنا لبعض على أساس طائفي ومذهيب ،إذ ال
ميكن أن ننكر أبن هناك من الكتب والتغريدات والتصرحيات ما يفجر كل يوم حلمتنا الوطنية
ونسيجنا االجتماعي .وهناك أمساء معروفة ،من السنة والشيعة ،ال يكاد يتوقف حربها
الطائفي املقيت عن السيالن .بل إنين أزعم أبن هناك من طابت له بغضاؤه وطائفيته،
فأصبح ال خياطب الناس ،على كل وسائل التواصل االجتماعي ،إال بكل ما هو دافع إىل
كره ونبذ أبناء الوطن الواحد

لبعضهم.

بيننا أشخاص نذروا أنفسهم وأدبياهتم لشق الصف وزرع بذور الفرقة والتمزق وهتديد سالمتنا
االجتماعية بشكل عام .وهؤالء لن يتوقفوا عن غيهم وإسرافهم ،يف تفريقنا ومتزيقنا ،مبجرد
أن نتمىن عليهم ذلك أو ندعوهم إليه ابحلسىن .بل ال بد أن يؤخذ على أيديهم وأفكارهم
من خالل سن أنظمة صارمة جترم الطائفية وجتر من ينفخ يف بوقها إىل حتفه بتفويض من
اجملتمع ككل .هذا اجملتمع الذي اصطف رجاله ونساؤه ابلطوابري ليتربعوا ابلدم جلرحى جرمية
القديح .وهو ذات اجملتمع الذي جتمع عن بكرة أبيه يف بلدة الدالوة ابألحساء قبل حوايل
سبعة أشهر مستنكرا ومعزاي ومواسيا يف قتلى وجرحى تلك احلادثة
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البشعة.

من صفوف هذا اجملتمع الذي ما زال وسيظل إبذن هللا مرتابطا متكاتفا ورافضا لكل
املمارسات الطائفية وجرائمها القذرة ميكن أن تسن هذه األنظمة اليت تقطع دابر الطائفيني
الذين ما فتئوا يلبسون ويدلسون ويزعمون أهنم يتقربون إىل هللا ،زورا وهبتاان ،ابلتحريض
والتأليب وهتديد سالمة اجملتمع

والناس.

حنن اآلن إبزاء حالة جديدة ال تستثين منا أحدا .وال بد من أنظمة انجزة لتجرمي الطائفية،
قوال وفعال وتصرفا ،تتعدى منطقة النوااي احلسنة واألمنيات الرحبة؛ لنحمي جمتمعنا من دعاة
الفنت.
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حممد األحيدب :وليس سنياً وال شيعياً

متاما مثلما أن من فجر جزءا من مبىن املرور ابلرايض استشهد فيه عدد من أبناء هذا الوطن
املسلمني ،منهم املراجعون وعدد من املوظفني املدنيني والعسكريني ،ومن فجر اجملمع السكين
يف عليا الرايض "جممع احمليا" ،وذهب ضحيته عدد من السكان املسلمني ،مل يكن مسلما
أصال ،انهيك عن أن يكون شيعيا أو ينتمي ألي مذهب أو طائفة ،فإن من فعل فعلته
اإلجرامية املخرجة من امللة بقتل األنفس اليت حرم هللا قتلها إال ابحلق والغدر ابملسلمني وهم

يصلون اجلمعة يف مسجد اإلمام علي بن أيب طالب يف بلدة القديح مبحافظة القطيف ليس
مسلما أصال ،انهيك عن أن يكون سنيا أو ينتمي ألي مذهب أو

طائفة!!.

هذه حقيقة وحجة لدحر من يريد بنسيج وحدتنا الوطنية شرا عن طريق زرع الكراهية الطائفية
جيب أن نركز عليها مجيعا ،وعلى اختالف مذاهبنا وطوائفنا ،علماء ومعلمني ،مشايخ
ودارسني ،مرجعيات واتبعني ،فجميعنا ندرك أن قتل النفس اليت حرم هللا قتلها إال ابحلق
ليس من اإلسالم يف شيء ،فكيف نقبل أبن نصنفه فرعا ،وهو ليس من

األصل؟!.

من يوجد لديه ذرة من عقل ومتييز ،وليس فقط العاقل املثقف املطلع على ما حيدث اآلن
يف أحناء بالد املسلمني ،يدرك دون عناء تفكري أن أعداء اإلسالم ال يستطيعون حماربة
املسلمني ابملواجهة ،وأن أسهل حرب جنحت على املسلمني دون خسائر أو حىت عناء متت
ابلتفريق بني الطوائف واملذاهب وزرع الفنت بني اجلهلة

منهم.

وواضح جدا ألي مدرك لديه شيء من متييز أن عدو وطننا احلايل إقليميا ،وإن كان يدعي
اإلسالم ،أكثر من تشري إليه أصابع االهتام فيما حيدث يف حمافظة القطيف من عمليات
إرهابية ،وما قد يتبعه يف غريها يف اجلانب اآلخر هبدف إاثرة الفرقة والفنت بني املذاهب
وتصوير األمور على أهنا فعل وردة فعل!! ،فعلينا احلذر ،بل حىت ما حيدث خارجها إعالميا
يف قنوات فضائية مغرضة ويف مواقع "تويرت" و"الفيس بوك" ،فاهلدف واضح والوسائل واضحة

298

ومتعددة ،ويبقى أن نتعامل معها بعقل وحذر و"متييز" ملا حياك بنا وليس "متييزا" مذهبيا بيننا
عند كل جرمية أاي كان

موقعها!!.

حسن مشهور :اإلرهاب األعمى يضرب جمدداً

ال ينفك أعداء الوطن يطرقون كل ابب قد يؤدي فتحه لتوليد مزيد من حالة االحتقان

الداخلي واإلضرار بسلمنا األهلي واإلساءة لنا على الصعيد اخلارجي .إن ما جرى يف مسجد
اإلمام علي "رضي هللا عنه" ببلدة القديح يف حمافظة القطيف ،هو اإلرهاب بعينه ،نرفضه
مجيعاً كمواطنني ،وقبل ذلك يرفضه الشرع وال تقره القوانني كافة وال األداين

السماوية.

من استشهدوا هم مواطنون من هذا البلد ،هم أهلنا وبنوان ،وهي عملية إرهابية تعد ابلدرجة
األوىل موجهة لنا كسعوديني حكومة وشعباً ،وليست جمرد عمل فردي نتاج فكر متشدد
كما قد يعتقده بعضنا للوهلة األوىل.
فامتالك حزام انسف يكون ملدى وقطر وقوة تفجريه كل هذا احلجم ،واختيار هذا التوقيت
ابلذات وقت صالة اجلمعة حيث يكون املسجد مزدمحا ابملصلني أكثر من أايم األسبوع،
هو أمر ال يستطيعه فرد ،وال ميلك مقومات تنفيذه ،وإمنا هو نتاج ختطيط تنظيمي على
درجة عالية من اإلعداد والتنظيم والتخطيط

والتنفيذ.

وفشل هذا املخطط يكون أوالً وأخرياً ،يف التفافنا وتكاتفنا ووقوفنا يداً بيد كحائط صد ضد

هذه احملاولة اإلرهابية وغريها من احملاوالت الدنيئة اليت تستهدف أمننا وحلمتنا الداخلية

وتستهدفنا كمواطنني ابلدرجة األوىل .يد الغدر قد جربت أن تلعب على وتر الطائفية من
قبل ولكنها قد فشلت ،وما زلنا نذكر تلك اجلرمية النكراء اليت ارتكبتها يد الغدر والعدوان
حبق املواطنني األبرايء يف قرية الدالوة مبحافظة األحساء يف مساء اإلثنني العاشر من حمرم
للعام اجلاري ،ولكن كان أبناء الوطن يداً واحدة يف رفض مثل هذا اإلرهاب ،كما كان
ألجهزتنا األمنية دور رايدي يف كشف اجلناة يف وقت قياسي ،حيث تكشف الحقاً ارتباطهم
جبهات خارجية معادية للوطن ولألمة تسعى لإلضرار بنا وبوحدتنا الداخلية وبسلمنا األهلي.
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رحم هللا شهداءان من أبناء القطيف ،وحفظ هللا وطننا وشعبنا وقيادتنا من كل شر ومكروه
ورد كيد كل حاقد إىل حنره ،وإان هلل وإان إليه

راجعون.

عايض بن مساعد :جرمية "القديح" اإلرهابية ..ونظام الوحدة الوطنية!..
مل يتورع اإلرهابيون عن تنفيذ جرميتهم البشعة يف بلدة "القديح" اهلادئة ،يوم اجلمعة املاضي؛حيث ال أيهبون حبرمة الدماء ،وال حيرتمون خصوصية اليوم الفضيل ،وال يؤمنون بقدسية دور
العبادة ،وفظاعة التعدي عليها ،فضالً عن تفجريها ،وقتل األبرايء اآلمنني ،فكيف ابملصلني
املسلمني ،شركاء األرض والنبض

والوطن..؟!

هذه اجلرمية النكراء؛ إحدى الثمرات الشيطانية للتحريض والفتنة والتطرف ،فال جرمية بالمقدمات ،وال عمل بال قناعات ،وإن أردان السلم اجملتمعي ،واألمن الوطين ،فلنعلم أن معظم
اجلرائم والفنت؛ شرارهتا األوىل احلروف والكلمات ،فمىت خيرس املذهبيون واحملرضون ،دعاة
الفتنة الذين تُركوا لبث مسومهم وأفكارهم الشيطانية ،قبل أن تتكاثر مسوخهم

اإلرهابية..؟!

كل حمرض وداعية فتنة جيب أن خيرس لألبد ،أايً كان مذهبه أو معتقده ،فإن تركناهمينبحون ،ويتقيأون سم الطائفية الزعاف ،وينشرون عدوى التفرقة والتشتت بني أبناء الوطن
الواحد؛ غرقنا مجيعاً ،وندمنا حني ال ينفع

الندم!..

اي شركاء الدين واألرض والوطن؛ ال جمال اليوم لتبادل االهتامات ،وتصفية احلساابت،حالل لديه ،وسيقتل األخ
فعدوان واحد ،وهو ال يفرق بني مذهب وآخر ،فدماء اجلميع ٌ
بعدما جيهز على أخيه ،وهدفه شق الصف ،وزرع الفتنة ،وواجبنا أن نتكاتف ونتعاون ،لدحر
اجملرمني ،وكسر شوكة

اإلرهابيني!..

اي وجهاء اجملتمع ومثقفيه ،وعلماءه ومفكريه؛ مىت تقومون بواجباتكم الوطنية ،وتؤدونأدواركم احلقيقية؛ لتعزيز قيم التسامح والتعايش واإلخاء واملواطنة ،بال تردد وال مواربة ،فمن
املعيب أن ختبو أصواتكم املبشرة ابحلب واحلياة ،وتعلو أصوات غرابن الشؤم واملوت
واخلراب!..
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-ختاماً؛ مىت خيرج "نظام الوحدة الوطنية" للنور؛ لتجرمي التطرف والطائفية والعنصرية ،ومعاقبة

احملرضني على الكراهية ،وقطع الطريق على هواة التمييز والتصنيف بكل أشكاله
ومسمياته..؟!
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أمل الطعيمي :اجلهاد األسود
اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم دينا أفبعد قول هللا
عز وجل من قول؟ أو بعد اإلسالم واالستسالم واملساملة والسلم من قول أو عمل بني
املسلمني إال الرتاحم واإلرشاد ابلعقل واحلب واللني والكلمة احلسنة؟ أيعقل أن أييت جاهل
امتأل غرورا ويظن أنه يصلح دين الناس ابلسيف واملتفجرات!! ال وهللا ال يعقل ولكنها دانءة
البشر وأطماع البشر وجنون ما بعده جنون يغلف ابلدين ويسترت ابإلصالح وخلفه ما خلفه
من أطماع سياسية غرقت خمططاهتا بدماء املسلمني اليت أساهلا الفجور والطغيان البشري
حني يتلبسه الشيطان فيزين هلم القبيح ،ويشوه كل مجيل أراده هللا للناس

واحلياة.

فجيعة أخرى فجعنا هبا األشرار أايً كان امسهم وانتماؤهم ،ودماء مسلمة سالت مع تكبرية
اإلحرام يف واحد من بيوت هللا .فجيعة رتبت أحداثها ابسم الشر والكره واحلقد والرغبة

الشيطانية احملمومة يف نزع فتيل الفنت يف بلد آمن مطمئن يعمل فيه اجلميع على صناعة
احلياة وتنميتها بكل متطلباهتا؛ ليحقق اإلنسان فيها أسباب وجوده فيها فيما بينه وبني هللا،
وفيما بينه وبني البشر .هكذا يف حلظة وبضغطة زر على الشر تتطاير أشالء جسد ركبه
الشيطان فيقتل نفسه ليقتل!! ال يف ساحة للحرب؛ بل يف ساحة للطهر والعبادة والوقوف
بني يدي هللا اخلبري العليم .وكأنه جاء إىل هناك ليتأله على هللا!! كأنه جاء برسالة غري رسالة
حممد الذي جاء رمحة للعاملني .حممد الذي كان على خلق عظيم وجاء بشرياً ونذيرا ،وما
جاء ليقتل ،جاء ابلكلمة احلسنة وما جاء ابلسيف إال ملن

اعتدى.

فإذا مل يكن كل ذلك الشر ابسم الدين فهو ابسم السياسة؛ وهذه أشد وطأة منهم وأشد يف
االستنكار منا ،فتلك السياسة اخلرقاء ال ترتدد يف توظيف أي شيء وكل شيء من أجل
حتقيق مآرهبا مبا يف ذلك الدين فقبحت من سياسة وقبحت من أهداف تتالعب ابلعقول
ابسم الدين! وهنا تكون اجلناية مضاعفة منهم ،وتتطلب منا مقاومة مضاعفة ليست مقاومة
سالح بل مقاومة عقول حرفت معاين الذكر احلكيم ونظرت إىل بعضه وأعرضت عن بعض!!
وإال فأين أولئك عن قوله تعاىل "من قتل نفساً بغري نفس أو فساد يف األرض فكأمنا قتل
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الناس مجيعاً ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس مجيعاً" أال تكفي هذه اآلية لتضيء للناس
الدروب املظلمة اليت مألت قلوهبم وعقوهلم ابلسواد .أال تكفي هذه اآلية لتسرتشد هبا الدول
فتسن القوانني اليت تقف ابملرصاد لكل من سولت له نفسه أن يسعى ابلفساد العملي أو
اللفظي التحريضي الذي جير إىل القتل كاستخدام ذلك القاموس الدموي الذي راج بني
بعضهم وهو ميتلئ أبلفاظ مثل التكفري وحز الرؤوس واجلهاد الشيطاين األسود .أال تكفي
هذه اآلية اليت مجعت بني أثر القتل وأثر اإلحياء لتنري العقول .أال تكفي ليكف اجلميع عن
التأله؟! بلى وهللا إهنا كافية شافية ملن يتدبر فما ابل أقوام يصدون عن احلق ويدعون أهنم
ُمحاته؟
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مسا يوسف :وحدة الوطن  ..لن ميزقها حزام انسف
إن ما حدث يوم اجلمعة يف مسجد اإلمام علي بن أيب طالب يف القديح من اعتداء آمث
على العزل اآلمنني يف بيت من بيوت هللا ال يقبله عقل وال دين وال منطق ،فهو إرهاب
وترويع بكل ما تعنيه الكلمة ،وهذا يثبت أن اإلرهاب ال دين له وإمنا هدفه القتل والتدمري
ومتزيق وحدة الصف والكلمة وخلخلة األمن ونشر الفوضى واخلوف بني الناس ،وهذا ما
يرفضه اجملتمع السعودي بكل فئاته وطوائفه ،ألن هذه البالد منذ أن أسسها املغفور له إبذن
هللا جاللة امللك عبدالعزيز بُنيت على هدي من الكتاب والسنة النبوية املطهرة ،ودستورها
اإلسالمي يكفل لكل مواطن ومواطنة احلياة الكرمية واملساواة يف احلقوق والواجبات وحفظ

املال والعرض ،وهذه األعمال اإلجرامية لن تزيد أبناء الشعب السعودي إال متاسكاً والتفافاً
حول قيادهتم ومحاية وطنهم.
والذين يراهنون على وحدة الوطن واستقراره هم وامهون وخاسرون ،ألن سقف املواطنة عند
أبناء اململكة ال ميكن أن تؤثر فيه هذه التصرفات اجلبانة ،والوطن ووحدته من الثوابت عند
كل مواطن سعودي وسعودية ،بغض النظر عن املذهب والتوجه والفكر ،ويلتقون يف هدف
واحد هو "الوحدة الوطنية" ،وليس هناك من يستطيع زعزعة هذه الوحدة وهذا االنتماء
لوطننا الغايل ،وبيعتنا لوالة أمران توجب علينا أال نتخلى عن وطننا وقيادتنا ومنجزاتنا التارخيية.

إن هؤالء اجملرمني املأجورين جيب أن يفهموا أن كل مواطن ومواطنة سعودية من أبناء هذا
الوطن الغايل لديهم من الوعي والنضج الفكري ما ميكنهم من معرفة أهداف ومرامي اإلرهاب
والدافعني به من اخلارج بقصد زعزعة أمننا واستقراران الذي ننعم به يف هذه البالد الطاهرة
بعد أن عصفت الفوضى بكثري من البلدان يف عاملنا املعاصر ،وابلتايل لن ُجتدي هذه األفعال
الرعناء يف زرع الفرقة والشحناء والتناحر بني أبناء هذا الوطن األوفياء من شرقه وغربه ومشاله
وجنوبه.
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نرتحم على شهداء القديح ونعزي قيادتنا امللك سلمان وويل عهده األمري حممد بن انيف
وويل ويل عهده األمري حممد بن سلمان ،ونعزي أنفسنا وذوي املتوفني األبرايء ،ونسأل هللا
للمصابني الشفاء العاجل ،وهو مصاب آملنا مجيعاً قيادة وشعباً ،ولكنه لن يزيد أبناء هذا

الوطن إال ُحلمة ومتاسكاً وإمياانً حبق املواطنة ومحاية أمننا واستقراران بعيداً عن مزايدات األعداء
ورهاانهتم اخلاسرة .اللهم من أراد هلذا الوطن سوءاً فرده عليه ،و ِّ
احم قيادتنا من كل مكروه!
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محود أبو طالب :مجعة القديح  ..مجعة الوطن
الساحة هي نفسها؛ ألهنا يف اسرتاتيجيتهم الساحة اخلصبة لتفجري اجملتمع من الداخل،
واملستهدفون هم أنفسهم ،اإلخوة الشيعة الذين يظنون أنه بتكرار استهدافهم ميكن خلخلة
الوطن وزعزعة أمنه متهيدا لتحويله إىل تناحر طائفي ومذهيب يضمه إىل بقية األوطان اليت
نراها اآلن تذوب وتتفتت ،التغري النوعي هذه املرة أن عملية القديح تشبه انفجارات يوم
اجلمعة املتكررة اليت نراها يف مساجد العراق وحتصد مئات األرواح منذ فرتة طويلة ،بعدما
حتول العراق إىل جمتمع طائفي ابمتياز نتيجة خمطط جهنمي مت إعداده بعقول شيطانية.
وسبق أن أكدان كثريا أن اململكة تضايقهم كثريا؛ ألهنا قاومت كثريا وال تزال مستقرة وآمنة
بكل املقاييس ،فكيف هلا أن تستمر كذلك ،وأن تصر على محاية نفسها من وصول احلرائق
اليت حتيط

هبا.

اآلن ،ويف هذه اللحظة ،وقبل أي شيء آخر ،ال بد أن يكون مصاب القديح مصااب إنسانيا
ووطنيا يف املقام األول ،وأي شخص ال يعتربه كذلك أو يوارب رأيه أو يستخدم التعبريات
العائمة والكلمات املواربة ،فهو متجرد من اإلنسانية وبعيد عن الوطنية بل وخائن هلا .الذي
يغتبط أبذى من خيالفه يف فكره ومذهبه وطائفته داخل وطنه ،فال عالقة له بكل القيم
األخالقية والوطنية ،يكفينا ما مسعناه وشاهدانه واكتوينا بنتائجه ،واملسألة مل يعد فيها خيار
غري محاية الوحدة الوطنية بكل األساليب والوسائل

املمكنة.

وسواء أتكد أن وراء احلادثة تنظيم داعش أو غريه ،فإنه ممكن جدا ورغم االنتباه األمين
الشديد أن يتسلل شخص إىل داخل اململكة من ساحته اجلهادية املتوحشة أو أن يتم جتهيزه
يف الداخل ليقوم مبثل عملية القديح ،ليست املشكلة يف مثل هذا االنتحاري؛ ألنه أداة،
وإمنا املشكلة يف العملية اللوجستية املعقدة اليت جعلته يصل إىل اهلدف .أطراف هذه العملية
فكرا ومتويال وجتهيزا وتسرتا ونقال ومحاية هم الثعابني املختبئة يف جحورها ،واليت ال بد من
القصاص منها وجعلها عربة قوية لغريها .جيب أال يكون الوطن متساحما أبي شكل مع الذين
يسعون إىل النيل

منه.
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إهنا مجعة حزينة نتمىن أال تتكرر ،ونسأل هللا الرمحة واملغفرة لشهداء الغدر واخلسة واخليانة،
والسالمة والعافية للمصابني .ودمت اي وطننا مظلة يعيش حتتها اجلميع يف سالم
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ووائم.

حممد املختار الفال :أوقفوا خطاب الكراهية
تقسيم املنطقة على أساس ديين طائفي إثين مشروع قدمي وضع خطوطه واستنبت جذوره
االستعمار وترك قابليته للتفعيل قائمة ..ومل تنجح الدولة الوطنية يف النظام العريب يف انتزاع
أسبابه هلشاشة هذا النظام ..وحديثا أحيا هذا املشروع املفكر األمريكي برانرد لويس؛ متهيدا
طبيعيا لقبول فكرة الدولة اإلسرائيلية القائمة على أساس ديين ..ويف السنوات األخرية ظهر
املشروع مرة أخرى يف ثوب "نظرية الفوضى اخلالقة" اليت عمل على بلورهتا األمريكي
دوجالس فايت وارتبطت ابسم وزيرة اخلارجية األمريكية كونداليزا

رايس..

وما جيري اليوم هو تطبيق عملي للمشروع ،بغض النظر عن املسميات أو الالفتات املرفوعة..
ومن املؤسف أن تكون سياسة إحدى دول املنطقة األداة اليت تساعد على تنفيذ املشروع
أو حتقيق أهدافه ،حىت وإن ظلت تعلن صباح مساء أهنا ما سعت الكتساب القوة إال
ملقاومة املشروع الصهيوين ونصرة املستضعفني الذين اغتصبت أرضهم وشردوا من دايرهم
"!!".

إن ما نشاهده اليوم يف سوراي والعراق من إاثرة النعرات العرقية والتمايز الطائفي يشكل
الربهان والدليل القاطع على أن موجة الكراهية وفتح خمزون األحقاد سيقود إىل تدمري املنطقة
وإهدار طاقاهتا وإفقار شعوهبا ،وتغذية نريان احلروب األهلية اليت لن يستطيع أحد إطفاءها
إذا عمت األرجاء ومل يتداركها

العقالء..

إن هذه الفوضى اليت يريد أصحاهبا حتقيق األهداف اخلاصة جتد غذاءها ودعمها يف أخطاء
السياسيني الطائفيني ،الذين جاءت هبم محاقة بوش االبن حني سلم العراق إىل فئة فقدت
بصرية التاريخ وغابت عنها دروسه ،فظنت ،يف حلظة النشوة ،أن الظرف سيمكنها من القفز
على الواقع وجتاوز احلقائق لتؤسس مشروعا طائفيا يتجاهل جزءا مهما من النسيج العراقي
الثري بتنوع أطياف جمتمعه .وهناك أخطاء ،بل خطااي اخلطاب الثقايف والديين ،يف املنطقة
بصفة عامة ،حني مل يتمكن من الفصل ما بني اخلالفات السياسية وإن تذرعت بالفتات
طائفية وبني االختالفات املذهبية وتباين وجهات النظر يف الكثري من القضااي الوطنية ..إن
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خطاب الكراهية املتنامي يف املنابر ووسائل التواصل االجتماعي يفسد ما تعمل الدولة
إلصالحه على مستوى احلقوق والواجبات ..وقد تسللت اجملموعات اإلرهابية حتت مظلة
اخلطاب املتوتر واللغة املشحونة والرتكيز على عيوب ونقائص املختلف ،لتغري بعض السفهاء
قليلي العلم والدين واخلربة ليكونوا وقود انرها املوجهة إىل اجلميع ..وإذا مل يعاجل هذا اخلطاب
الباث للكراهية ،فأخشى أن يتزايد التباغض وسوء الفهم وشحن النفوس ،وهو األمر الذي
لن يستفيد منه إال من يريد أن يرى شعوب هذه املنطقة ودوهلا وقد دخلت يف صراع مدمر
حيرق األخضر

واليابس.
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سعود القصييب :القديح وصرخة الوطن
عظم هللا أجر أهايل شهداء القديح
حنن نعلم أن الغلو يؤدي إىل التطرف ومنه إىل منهج التكفري ،وحنن نعلم أن التكفري يؤدي
إىل اخلروج عن الدين وطاعة ويل األمر وإابحة دم املسلم اليت منها األعمال اإلرهابية للفرقة.
وال بد لنا كأفراد وجمتمع بكل أطيافه وأجناسه ،أن ننبذ ما يفرق وجنتمع على ما يقرب،
ومنها أن حنث على اللحمة الوطنية أينما كانت وكيفما كانت ،ندين فيها الغلو والتطرف
ومنهج التكفري ومجيع األعمال

اإلرهابية.

فنحن أبناء هذا الوطن من بره وحبره ومن جباله وأوديته ومن هضابه وسهوله ندين وبشدة
العمل الشائن اإلجرامي اإلرهايب الذي أتى على أهالينا يف بلدة القديح من مسجدها بقيام
أحدهم بتفجري نفسه ممن ضل عن سبيله إليقاع الفتنة يف اجملتمع وإحداث أكثر الضرر
وإراقة دم املسلم .فرحم هللا شهداء أهايل مسجد بلدة القديح من هذا العمل اإلجرامي
مدركني جلل مصاهبم مواسني جرحاهم ،ونسأل هللا هلم الثواب واألجر وألهاليهم أجر
االحتساب وال حول وال قوة إال ابهلل العلي

العظيم.

فما أراد فاعلو هذا العمل الشائن اإلجرامي اإلرهايب الذي تدينه كل األداين والطوائف وامللل
والنحل ،إال الفرقة لكي تسود الفوضى ولكي يضطرب اجملتمع فينقض على بعضه بعضاً فال
يكون إال الشحناء والبغضاء وال يتحكم العقل ،فتضطرب معه الطبيعة اإلنسانية البشرية،

فينسى فيها املرء إسالمه وعروبته

ووطنيته.

ونقول ملن كان وراء هذا العمل ،خسئتم فلن تستطيعوا أن تفرقوا بيننا والنيل منا ،فنحن
جسد واحد ..ومن أبناء بلد واحد .ومهما اختلفنا ومهما كان من تعدد هنجنا أو من قبائل
وفصائل بلدان نظل أبناء هذا الوطن ومن نسيجه ..جسد

واحد.

وألعداء األمة أينما كانوا نقول هلم سيكفينا هللا شروركم وأفعالكم وحسبنا هللا عليكم ونعم
الوكيل .واحلمد هلل فبلدان بلد األمن واألمان ،وهو برضا الرمحن موطن اإلسالم وحتت قيادة
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حكيمة راشدة رشيدة ،وحتت لواء وراية وكلمة واحدة ،وال يستطيع أن يفرق بلدان كائناً من

كان ،أو أن ينزع منها حلمتها وأصالتها وعروبتها ويتمكن من زعزعة نسيجها .فلن تنالوا
منا ولن تبلغوا مناكم ولن حتققوا مآربكم مهما سعيتم وقلتم

وفعلتم.

وما لنا يف آخر حديثنا إال أن نكرر أن عظم هللا أجر أهايل شهداء القديح ،وقلوبنا كلها
منفطرة ومعكم ،وملن أصيب منكم شفاه هللا وريب حيفظكم
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ويرعاكم.

سعود املريشد :وعينا خبطر اإلرهاب أكرب مما مضى
جتربة اململكة شعباً وحكومة مع اإلرهاب فكراً ومنهجاً جتربة قاسية ومريرة بكل املقاييس،
وكون تلك األعمال اإلرهابية مل ِّ
أتت من غريب فهي أشد وقعاً على النفس ،ألهنا جاءت

ممن ترىب يف كنف هذا البلد املعطاء وعاش يف ظله وهنل من خرياته ،مث ما لبث أن تنكر هلذا
وذاك وابت يهدد أمن وطنه وأمن أبناء جلدته وحلمتهم وأمن مكتسبات الوطن اليت خص
هللا  -سبحانه وتعاىل  -وفضَّل هبا هذا البلد عن غريه من سائر بالد العاملني .كما أن جتربة
التعامل مع اجلرائم اإلرهابية وتبعاهتا جتربة فريدة من نوعها ومضرب للمثل بني الدول ،بسبب
أهنا برهنت للعامل أمجع مدى تالحم ووالء والتفاف كل أبناء هذا الوطن أبطيافه حول
حكومتهم وشجبهم كل فكر منحرف واستعدادهم لتقدمي الغايل والنفيس من أجل رفعة هذا
الوطن الغايل واحلفاظ على أمنه واستقراره من العبث ابملصري الذي نتقاسم

نتائجه.

وهلذا نقول إن مكمن قوة وعزة شعبنا بكافة أطيافة ومكوانته هو درجة وعيه خبطر اإلرهاب،
وما يشكله من هتديد لكيان الدولة ووحدة الوطن وآتلف الشعب فيما بينه ومع حكومته،
وإدراكه ملا حياك ضده من مؤامرات لغرض النيل من ذلك التآلف ،والعزم على التصدي
النظامي والشعيب لإلرهاب وفكر التعبئة املنحرف املغذي له ،وأن اجملتمع يدرك أكثر مما
مضى أن اللعب بورقة الطائفية لن تزيده إال

تالمحاً.
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عيسى اجلوكم :القديح  ..وقرارات امللوك
القديح مدينة حاملة عصامية ،مل مينعها "قصر اليد من طول اليد" يف احملافل الرايضية ،فهي
املدينة اليت حققت حلما سعوداي طال انتظاره بلقب كأس آسيا لكرة اليد والوصول للعاملية
يف هذه

اللعبة.

طموح أهايل هذه املدينة ليس له حدود ،فقد عرفوا جبمالية املفردة يف املدرج ،واجلدية داخل
امللعب ،وحتويل الشوك لورد يف أحلك الظروف ،فرغم قلة اإلمكانيات والتدريب على
مالعب مسفلتة وسط األجواء املناخية املتعددة حرا وبردا ومطرا وغبارا ،إال أن رجال هذه
املدينة أوفياء لقدحيهم لدرجة جتعلك تصفق كثريا لفنهم ومهاراهتم وتطرب جلمهورهم عندما
تتابع يدهم يف الصاالت أو قدمهم يف

املالعب.

لقد أهبر أهايل القديح اجلميع رايضيا ،وها هم يبهرون اجلميع بصربهم يف الشدائد ومتاسكهم
يف املصائب ،ووعيهم وصدهم لكل من حياول استثمار دمائهم ضد بلدهم وشعبهم وقيادهتم،
فاملصاب واحد عند اجلميع ،واألمل الذي أصاب القديح يف صالة اجلمعة بفاجعة التفجري
اآلمث والذي راحت ضحيته دماء زكية تناثرت شظاايه حرقة يف قلوب مجيع أبناء اململكة وكل
الشرفاء ،فاليد الغادرة اليت فجرت يف القديح احلبيبة هي نفسها اليت فجرت يف الرايض وجدة
والقصيم واجلنوب ومل تفرق بني مواطن وآخر ومنطقة وأخرى ،وال بني مدين وال عسكري
وال مسئول ،فهي يد ال حتمل يف أجندهتا سوى اخلراب والدمار للجميع بفكر تربأ منه
اجلميع.

لك هللا أيها القديح ،فقد واكبت املصائب بساطة أهلك الذين ال يعرفون سوى الطيبة عنواان
واالبتسامة تفصيال والعفة والكرامة كتااب ،فباألمس القريب كانت فاجعة حريق أفراحك
الذي راح ضحيته " "17إمرأة وفتاة ،وحينها كانت يد العطف من امللك عبدهللا بن عبدالعزيز
"رمحه هللا" إبنشاء صالة أفراح

ابلقديح.
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واليوم خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز  -حفظه هللا  -يتوعد كل من
شارك وخطط ودعم وتعاون وتعاطف مع جرمية القديح النكراء سيكون عرضة للمحاسبة
واحملاكمة والعقاب الذي

يستحقه.

"اي أهلنا يف القديح" هكذا خياطب القائد العادل احلازم سلمان بن عبدالعزيز أهايل وأسر
الشهداء يف تفجري القديح

البشع.
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سلمان اجلشي :إنه الوطن اي سادة
وأان أتلقى عالجي يف املستشفى ،تلقيت عن طريق الواتس أب رسالة من ابين ذي ال 15
عاما عبارة عن أجزاء من جسم مضرج ابلدماء ،هل لكم أن تتخيلوا مشاعره؟ وما األثر
النفسي لتلك الصورة ،ليس وقت إرساهلا ولكن يف املستقبل؟ جمرد سؤال أطرحه؟ صديق
عزيز يسألين :ملاذا تقتبس وال تكتب عن فاجعة قرية القديح يف منطقة القطيف؟ وإجابيت:
إن يدي تعجز أن ِّ
تعرب عن مشاعري ،إحساسي! دموعي هي اجلواب .لذا سآخذكم معي
عرب به املواطن اإلنسان عن
يف جولة قرائية تتعرفون خالهلا على ما َّ

الفاجعة:

خليل الذاييب "حينما كنت يف عمره كنت أحتفظ بفيديو حنر أحد األجانب بعد أن صوروايل أهنا ضرب من ضروب النصر والعزة! قاتلهم هللا فقد

أفزعوان".

خالد بن أمحد "رحم هللا شهداء مسجد القديح .مل يفلح اجملرم ولن يفلح أمثاله يف التفريقبني أبناء الشعب السعودي

الشقيق".

سلطان اجلمريي "من يفجر يف القطيف اليوم ألهنم" شيعة " ..يفجر غدا يف الرايض ألهنممرتدون".

حممد القويز "ال بد أن يدرك الغالة من الطائفتني أن جرائمهم تقربنا من بعضنا البعضسنة

وشيعة".

الشيخ عبد العزيز آل الشيخ "إن التفجري اإلرهايب الذي وقع ببلدة القديح يف حمافظةالقطيف جرم وعار وإمث عظيم ،مشددا على وجوب وحدة الصف

والتآلف".

أصحيح ..جاءك وغ ٌد ،يصلي
صديقي العنيزاوي "اي قطيف اخلري ..قويل ما اخلرب،ٌ
ارتدى ثوب املهانة واشتهى النوم على انر

سقر" !

هيلة املشوح "أفال يـتدبـَُّرون الْ ُق ْرآن أ ْم على قُـلُوب أقْـفا ُهلا" آية تستحق415

التأمل!.

فكفر!

عزام الدخيل "الوحدة الوطنية الصادقة تتبني بوقوفنا مع أهلنا يف القديح ،نرفض اخرتاقنا،ومعا ضد العابثني ،فاإلرهاب ال دين

له".

إميان األمري "يدينون ...يستنكرون ...وهللا اإلدانة وحدها ال تكفي! حباجة إىل قانون جيرمهذا احلقد الدفني للطائفية ..احتووا شبابكم الذي ضيعته أسطواانتكم املشروخة منذ
أفغانستان".

زايد الدريس "حادثة القديح بشعة وجرمية بكل املقاييس ،الدينية واإلنسانية والوطنية .هذاالفعل ليس من اإلسالم ،لكنه ابسم اإلسالم مع

األسف!".

أمحد احلناكي "عندما تتأمل مواقع التواصل االجتماعي وما يكتبه بعض املتطرفني عنالشيعة تشاهد العجب واملعاداة واإلساءة" وكأن الشيعة ليسوا

مسلمني"

مجيل الذاييب "أليس مؤسفا أنه ال يزال بيننا بعد كل هذه السنوات" احلرجة "من ال يزاليصمت عن سلوكيات وممارسات هؤالء اإلرهابيني؟"
هل تريدون املزيد أم استوعبتم؟
وامسحوا يل أن أتساءل :هل الفكر أو التفكري الداعشي موجود يف العقليات الداعشية فقط؟
وأهني مقايل أبن القطيف وأهلها يستحقان املواساة ،وكلنا مع القديح ،خالص العزاء لك اي
وطننا.

وأحلم حبلم سارة الرشيدان "جترمي كل أنواع العدوان اللفظي اليت هتز وحدتنا الوطنية اليت حنن
اليوم يف أمس احلاجة إليها لرأب الصدع حىت ال يرتفع صوت البكاء" الذي هو حلمكم
وحلم أبنائي

وأبنائكم.

حفظ هللا وطننا وأهلم أهايل الشهداء الصرب

والسلوان.
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سامي اجلمعان :روح التوحد والصف
من ابلغ األسف وعظيم احلسرات أن يكون أكثر سؤال مت تداوله منذ أن مت تنفيذ العملية
اإلرهابية اخلسيسة يف القديح :هل املنفذ سين أم شيعي املذهب؟ ،وكأننا لسنا بصدد عملية
إرهابية تستهدف الوطن واملواطنني على اختالف مذاهبهم ،أو لسنا حيال عدو واحد وضعنا
نصب عينيه ،دون أن أيبه ابنتماءاتنا املذهبية ،وتوجهاتنا الفكرية ،أو حىت جبغرافياتنا
املناطقية ،وكم متنيت أن نعي الدرس منذ أن وقعت حادثة الدالوة األليمة قبل فرتة ،وقبلها
ما وقع يف الرايض أو مدينة بقيق ،فعلى أقل تقدير كانت حادثة الدالوة درسا استثنائيا أكد
لنا قاطبة أن اإلرهايب الدينء يستهدف ضرب الصف الواحد وتشتيت اللحمة الوطنية وزعزعة
صفوفها ،فتعامل اجلميع مع احلادثة وفق هذا التصور الواضح ،فجاءت إدانة أهايل األحساء
شيعة وسنة الواقعة وساروا يدا بيد ليقولوا لذلك اإلرهايب خسئت وابتت مساعيك إىل فشل
ذريع.

اآلن وحنن نقف حيال حادثة إرهابية جديدة تستهدف الوطن أبسره صران يف أمس احلاجة
إىل الرتفع عن سؤال على درجة كبرية من السطحية والسذاجة ،وتكراره وتكريسه حيقق
لإلرهاب مآربه وأهدافه ،وخيتصر الطريق على ما وضعه من خمططات ،تضع الشيعي يف
مواجهة مباشرة مع اخيه السين ،حني تلقى التهم جزافا على النحو الذي رصدانه يف مواقع
التواصل االجتماعي ،بل انطلت اللعبة على أانس يقودون الفكر وكنا ننتظر منهم أن جياهبوا
الطائفية وفكرها ويضعوا نصب أعينهم الوطن ووحدة

صفه.

ما أفهمه من هذه العملية اإلرهابية النتنة أن مثة من خيطط ويرسم وينفذ ضد وطين ،نعم:
وطين الذي استهدفوه وزعزعوا أمنه وروعوا الراكعني الساجدين يف بيوت هللا ،أو يف أي بقعة
فيه ،وهذا هو ما يعنيين :أن ال أنساق وراء الذين يصبون حقدهم الطائفي يف هذه الفرتات
العصيبة حتديدا ليؤلبوا املواطنني على بعضهم البعض ،يف بلد آمن يتفأ ظالل اخلري ورغد
العيش ،فترتصده أعني احلاقدين وعلى رأسهم الطائفيون فكرا وممارسة ،وهذا حبد ذاته اخلطر
الداهم الذي حييق بنا مجيعا إن عززان أسباب وجودهم ومنحناهم فرصة للتحرك
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بيننا.

رحم هللا من طالتهم يد الغدر واإلرهاب والنذالة واخلسة واجلنب يف قرية القديح ،وحسبهم
هللا فيمن عنده ،وأسكنهم جنات النعيم ،وحفظ هللا هذه البالد وأهلها من فتنة الطائفية
املقيتة ،فقد ابت األمر جليا أبننا حيال مشروع منظم هدفه الرئيسي خلق هذه املواجهة بني
الطائفتني ،وإشعال فتيلها ،وأتجيج نرياهنا ،وابلتايل ابت دوران أكرب من التنظري وأهم من
التعبري ،أبن نكون عمليني وفاعلني من حيث ما يلي :أوال :بث روح التوحد يف الصف
والكلمة واملصري بني أبناء الوطن ،اثنيا :أتكيد املواطنة مبعناها العميق ،جبعلها منطلقا ملواقفنا
وممارساتنا ،اثلثا :ضرورة العمل على إسقاط األقنعة عن وجوه كل خائن ،امتهن الرتويج
للطائفية ،والدعوة هلا ،أو تبىن موقفا أتليبيا بني أبناء هذا الوطن الغايل العزيز ،وستبقى الدالوة
والقديح والرايض رغم قسوة ما حدث حمفزا لنا على احملافظة على الصف الواحد يف هذا
الوطن.
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حممد الرشيدي :كان من املمكن أال يكون إرهابيا
الطفل السوري "أسيد برهو" يبلغ من العمر  13عاما كاد يف ديسمرب العام املاضي ان يفجر
نفسه حبزام انسف ويقتل العشرات من الطائفة الشيعية مبسجد ابلعراق ،هذا الطفل الذي
ارسله التنظيم االرهايب داعش لقتل االبرايء ابملسجد ،كان طموحه ان يصبح طبيبا ويعشق
كثريا فن اننسي عجرم وافالم جاكي

شان.

كان شجاعا بكل ما تعنيه الكلمة ،النه قبل التفجري سلم نفسه للشرطة العراقية واخربهم
ابهلدف االجرامي الذي طلبته منه داعش ،من يعشق الفنون وحيلم ان يكون طبيبا ويساعد
الناس ،مهما حاولت التنظيمات االرهابية لغسل دماغه لن

تستطيع.

لالسف حنن يف السعودية لسنا غريبني عن اهلجمات االنتحارية ،اقسى قصص تفجري
االشخاص انفسهم من اجل قتل االبرايء موجودة يف صفحات اترخينا القريب ،يف كل مرة
نردد "شباب مت التغرير هبم

ونصمت"!.

وكاالت االنباء العاملية مل تركز يف حادث مسجد القديح ابلقطيف كثريا على عدد القتلى أو
املصابني أو القصص االخبارية املرتبطة مباشرة هبذا احلدث من انحية انسانية ،امنا ركزوا كثريا
على منفذ العملية االنتحارية وعالقة اللقب الذي حيمله بقتل

الشيعة.

من قام بتفجري املسجد ابلقديح وغريه من ابنائنا السعوديني جند ان سهولة التغرير هبم
مستمرة منذ سنوات وان كانت الطرق تتطور اكثر واكثر ،تذكرون الشاب الذي تناولت
قصة انضمامه للقتال ابلعراق والتقى به برانمج الثامنة ،أخوان جالس يف بيتهم ويتابع بتأثر
مقاطع اليوتيوب واالحرتافية اليت يعمل هبا من يقومون بنشر مثل هذه املقاطع لغزو عقول
الشباب حتت مشروع الدعوة للجهاد واالستمتاع ابحلور

العني!!..

ال زال املسلسل مستمرا لالسف ،والزال استغالل وسائل التواصل االجتماعي هبذا اخلصوص
اكثر احرتافية ،يف ظل جمتمع منغلق لالسف ،وال جند فيه أي وسطية ابآلراء بدون جترد ،اي
ابيض اي اسود ،وهذا التناقض الذي زادت حدته كثريا مع تطور تقنيات االتصال والتواصل
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تسبب كثريا يف تزايد عدد شبابنا املنضمني دون عقل أو تفكري للمنظمات االرهابية ،وتزايد
اخبار تفجري انفسهم وقتل

اآلمنني!!

السينما كأداة تثقيفية واداة تسلية يعترب جمرد احلديث عنها فسقا وفجورا ،رغم اهنا من املمكن
ان تكون اداة مهمة حملاربة التطرف الفكري املوجود لدينا ونعاين منه ،اعمالنا الدرامية بعيدة
كل البعد عن واقعنا ،الكل يريد ان يكون كوميداي

ساجما.

لدينا شباب سعودي وابخلفاء لالسف يقدمون اعماال سينمائية رائعة وذات مضمون فكري
عميق ،ولكن ال صوت هلم ،االسبوع املاضي شاهدت فيلم شقة رقم  1للربانمج اجلديد
والرائع "بعيون سعودية" على ال  MBCوصاحب فكرة الربانمج زميلنا رجا املطريي ومن تقدمي
انصر القصيب ،كان الفيلم ذا رؤية ابداعية بواقعنا احلايل وجيسد جزءا من أمل هذا اجملتمع
وحصار البعض له هبدف االستمتاع ابلسلطة وليس اهلدف االمسى املفرتض ان يقوموا به،
مما ولد لنا كبتا اجتماعيا جعل البعض يصل هبم التفكري للتفجري مبسجد ،ختيلوا مسجدا
واانسا ابرايء ومساملني ومن ابناء وطننا ،اطفاال وكبار

سن.

الطفل اسيد وحبه لنانسي عجرم وافالم جاكي شان جعله يفكر ابحلياة حلظات قبل ان
يقتل االبرايء ،متنيت ان هذا االمر حدث ملفجر مسجد القديح ،كان من املمكن ان يكون
اكثر حبا للحياة واملهم ان يكون انساان وليس

ارهابيا.
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رشود اخلريف :الوطن للجميع
فجع القاصي والداين على أرض الوطن مبا حدث يف "القديح" مبحافظة القطيف يوم اجلمعة
املاضي ،وقضى فيه أبرايء ال ذنب هلم .إهنا جرمية شنعاء تُنكرها األداين السماوية السمحة،

وترفضها القيم اإلنسانية النبيلة ،مأساة مؤملة ،ختيلوا أن يذهب أحدان لصالة اجلمعة ليجد
نفسه بني دماء وأشالء األحباب واألقارب واجلريان! ومع كثرة التحليالت السياسية ،فإن
املنطق والعقل يشريان إىل تفسري واحد ال اثين له ،أال وهو أن هذا احلادث حماولة مغرضة
لزرع الفتنة بني أبناء الشعب الواحد ،الذي استطاع بتماسكه أن يرفض العنف ويتجاوز
مراحل اترخيية صعبة .ولكن يبقى السؤال املفتوح :من وراء هذا احلادث الدينء؟
ال شك أن معرفة املدبر هلذا احلادث األليم يساعد يف محاية اجملتمع من تكراره مرة أخرى،
ولكن األهم واألجنع لقطع دابر الفتنة هو الوقوف صفاً واحداً حلماية الوطن وتبين منهج
االعتدال والتسامح الديين ،فال إفراط وتطرف يف اجتاه منهجي "داعش" و"طالبان"
التكفرييني ،وال تفريط ابلدين وقيمه يف االجتاه املقابل ،فكال األمرين ال خيدمان الدين يف
شيء ،وال يؤداين إىل استتباب األمن واالستقرار ،وال يُسهمان يف بناء جمتمع إسالمي
عصري فاعل وحمصن أمام التفكك األسري والضياع .كم حنن يف حاجة إىل تطبيق مبادئ
الدين اإلسالمي السمحة ،دون غلو وتشدد ،ودون هتاون وتسيب يفقد الدين هيبته وفاعليته
يف تنظيم اجملتمعات اإلسالمية ،فاإلسالم صاحل لكل زمان ومكان ،ما يعين أال نفرض فهمنا
الشخصي أو الطائفي للدين على املسلمني اآلخرين ،فالدين اإلسالمي للجميع ومناسب
لكل األعراق واألجناس والبلدان وأمناط احلياة سواء يف اهلند أو الصني أو أمريكا أو الدول
العربية.

والتشدد املذهيب ال جيلب األمن واالستقرار وازدهار البلدان ،بل يفكك األوطان ،ويؤدي
إىل هجرة العقول إىل اخلارج ،ومن مث يعرقل التنمية ،وجيلب التخلف ،ولنا يف العراق اجلريح
مثاالً قريباً .ولكن من الالفت للنظر أن اإلرهاب مل ينحسر رغم اجلهود الدولية واملؤمترات

والندوات .وهنا تربز تساؤالت مهمة :أين اخللل؟ وما أسباب هذا التطرف الديين؟ وكيف
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العالج؟ وكيف رأب الصدع بني السنة والشيعة حلماية اجملتمعات اإلسالمية من االستغالل
اخلارجي؟ وكيف ميكن تعزيز التعايش والقبول ابآلخر؟
البد من تعزيز مفاهيم "املواطنة" و"الوطنية" ،فجميع املواطنني سواسية أمام النظام ،وهلم
مجيع احلقوق وعليهم مجيع الواجبات للوطن .وهذا يتطلب أن ندرك مفاهيم مهمة مثل
العمل على التعايش والقبول ابالختالف بني مكوانت الوطن الواحد .وهذا ما أكد عليه
خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز  -حيفظه هللا  -خالل استقباله رئيس
هيئة حقوق اإلنسان يف كلمته اليت جاء فيها" :إن أنظمة الدولة تتكامل يف صيانة احلقوق
وحتقيق العدل وكفالة حرية التعبري والتصدي ألسباب التفرقة ودواعيها وعدم التمييز ،فال
فرق بني مواطن وآخر وال بني منطقة وأخرى ،فأبناء الوطن متساوون يف احلقوق والواجبات".
إذا فالتسامح الديين شرط لتعزيز االنتماء الوطين ،واالنتماء الوطين شرط لالستقرار
واالزدهار .أدعو هللا أن حيفظ الوطن من كل سوء ،وأن ينشر السالم واألمن يف أرجاء
املعمورة.
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فوزي صادق :حنن عهدة وأمانة يف رقابكم
لقد سال الدم يف حمراب الصالة ،وهتكت العبادة ،وهدمت املساجد ،ويتمت البيوت
ورملت النساء .لكن أين؟
بدار أبن سعود! ومبملكة التوحيد ،وجبوار قبلة املسلمني ،وجبوار قرب خامت
األنبياء

وصحبه الكرام ،فلقد فجع الوطن من قبل ،وآخرها ابلدالوة واليوم ابلقديح،

فغدر وقتل املواطن مواطنيه ،من الطفل حىت الشيخ ،أي أبن الوطن قتل أبناء الوطن ،تقرابً
وقرابانً هلل!
إىل والدان خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز حفظه هللا ،وإىل احملمدين
الكرميني حفظهما هللا ،وإىل كل مسؤول هبذا الوطن الكرمي ،بعد التحية والسالم بتحية
اإلسالم.

أابءان وحنن وأبنائنا عيال امللك عبدالعزيز طيب هللا ثراه ،عهدة وأمانة منه يف رقابكم ،وأنتم
أهالً هلا وأهالً هلا وأهالً هلا ،ونطالب بتجرمي الطائفية املذهبية املقيتة ،وبكل وسائلها وطرقها

ودهاليزها ،بدءاً ابألعالم وقنواته وصحفه ،والتعليم ومعلميه وكتبه ،واملساجد وخطبائه
وخطبه ،والتجمعات والفعاليات ،وبكل وسائل التواصل االجتماعي اإللكرتوين ،وأن يعاقب
املخالف وحياكم ،وكل من حيرض على الطائفية وزعزعة أمن البالد وأشاعه الفتنة بني العباد،
فأمن البلد خط أمحر ،وال جدال فيه! وأمام كل مواطن ،وبغض النظر عن انتمائه أو

حنلته.

رحم هللا شهداء الوطن ،من يذب عنا ابحلدود ،ورجال األمن واملواطنني ،وشفى املرضى،
والعزاء لذويهم ،وحنمد هللا على وعي املواطنني مبختلف أطيافهم ،وتالمحهم ،وتعاضدهم،
الذين اختلطت دمائهم أبجسادهم بعد املصيبة ،وهذا يدل على طيبة ومساحة الشعب
السعودي خلف قيادة حكيمة حفظها هللا ،فخيبوا أمال
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أعدائهم.

حسن القرين :قادحو الطائفية
فاجعة بلدة القديح حبثت عن ركام الفتنة الطائفية فكان سور الوطن شاخماً أمامهم وحىت ال

يصل أولئك ابجملتمع إىل ُمستنقع الفرقة فإن علينا مراجعة مشهد ما قبل القديح وما بعده

على طريقة القيادة احلازمة

والشابة.

دور العبادة يف القطيف أو يف غريها من وطننا الكبري دور هلا حرمتها وأداء الناس لعبادهتم
يف أمن وطمأنينة أمر يكفله الدين وحترص عليه الدولة وحىت ال أييت يوم آخر يُساق فيه
احلزن إىل بيواتت الناس ،فإن احرتام مشاعر الناس ومصاهبم ومتابعة معاانهتم اليومية وتفهم
تركيبة أفكارهم مسألة جيب أن تُؤخذ يف

احلسبان.

أرقام القديح كانت أرقاماً مؤثرة وأصابت كبد كثريين من أهلها وغري أهلها فقتل النفس اليت
حرم هللا إال ابحلق اثين أعظم جرائم البشر بعد

الشرك.

ورغم قناعة اجملتمع ابلدور األمين ،الذي يبذله رجالنا للحفاظ على سالمة اجملتمع إال أن
تسلل مثل هذا اإلرهايب ووقوفه بني صفوف املصلني ثغرة جيب أن ترتق بطريقة وقائية هتتم
ابلفكر الذي أنشأ شاابً وغيبه عن الواقع ليقدم جرميته

النكراء.

وزارة الداخلية حتقق مكاسب شبه يومية وهي مكاسب نرفع هلا أمسى آايت الشكر والتقدير،
وال أعتقد أن شيئاً يعدل تقدمي هؤالء الرجال ألرواحهم يف مناسبات أمنية ُمتعددة؛ لكن يف
حاجة ماسة إىل فتح قنوات أكثر حركة مع أفراد اجملتمع بكل أطيافه لرسم خارطة تقينا شرور

املستقبل.

الدور التثقيفي التنويري على مستوى الوزارة عرب قطاعات شبابية أخرى يف الدولة جيب أن
تضربه عصا التغيري ،فتعدد حاالت االعتداء على دورايت األمن وعمق بعض صور االنفالت
املروري اليومي
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دون وجل من النظام وتقوقع شرحية عريضة خلف مواقع التواصل االجتماعي ُمتضي ساعات
يف ظل سبات أسري ،وأمثلة كثرية ال جمال حلصرها تتطلب شراكة عالقة حقيقية بني الوزارة
واألسر غري تلك اليت تعتمد منطاً ُمستهلكاً ال يستطيع الوفاء أبمناط احلياة يف كل

منطقة.

إن جهاز العالقات العامة أو اجلهة املعنية ابلتواصل مع اآلخرين يف وزارة الداخلية بكل
قطاعتها تقريباً يعاين ضموراً وال يُسجل عمالً وقائياً ُمشبعاً ملسؤولية املواطن وهو أمر ال
حيتاج إىل دليل رغم وجود مسو ويل العهد على رأس هذا اهلرم وعنايته اخلاصة بكل تفاصيله
وهو ما أعطاه بُعداً تطويرايً على مستوى حاجة املواطن

اخلدمية.

أثبتت التجارب مبا ال يدع جماالً للشك أن إقامة املناسبات الشبابية الرتفيهية ومثلها تكثيف
اجلوالت األمنية الضبطية للمخالفني ومالحقة البؤر اإلرهابية جناعتها يف رسم ُمستقبل

ُمطمئن ،لكنها مؤشرات يف حاجة إىل تعزيز لكي تكتمل

الصورة.

إن مراجعة العالقة مع األسر واملدارس واملخيمات واالسرتاحات وكل تفاصيل الشباب يف
كل مكان من شأنه إزاحة الستار عن عالقة ظلت مشوبة ابحلذر مع رجل أمن ارتسم يف
أذهان الناس أبنه منتج للعقوبة

فقط.
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مطلق املطريي :مجعية آلابء اإلرهابيني
تعد أسر اإلرهابيني األكثر أملاً وخسارة يف اجملتمع ،فمن يرى اسم ابنه على قائمة املطلوبني

أمنيا ،أو يشاهد يف التلفزيون العملية االنتحارية اليت نفذها ابنه ،سيتمزق كل عرق يف جسده
وينفجر من عظم املصاب ،االبن الذي عده حلماية الوطن خيون الوطن ،فإن تعاطف مع
ابنه بدافع األبوية آذى وطنه ،وإن وقف مع وطنه الم نفسه على الرتبية واحلماية البنه ،حالة
األب املعذب من فعل ابنه املتطرف حالة نشاهدها ونعرفها ولكن ماذا قدمنا هلا؟ وهل هي
حالة فعال تستحق املساندة؟
آابء اإلرهابيني احتمال أن يكون لديهم خطاب تربوي جديد ،مل تعرفه مناهج التعليم من
قبل أو وسائل االعالم ،فهم اصحاب جتربة واقعية مع االرهاب ولو كانوا غري مدركني
خلطورهتا يف حينها ،اال اهنم بعد اكتمال التجربة األليمة بغفلة منهم ،أدركوا خطورة بعض
تصرفات ابنائهم اليت منت امام اعينهم ،بسبب ثقتهم ابالبناء ،فاالب احملب عادة ال يكتشف
االحنرافات خاصة وان حجبت عنه بغطاء ديين ،فبعد انكشاف ما أُخفي عنه ،عرف خطأ
املتابعة والتوجيه وامتلك حاسة خاصة يف معرفة التوقيت املناسب ملنع اجلرمية وهي يف مهدها..

االب الذي ابتلي اببن من نوع املتفجرين شراً ،لديه أمل حارق ،حيتاج ان يثبت جملتمعه ان
ضالل االبن ليس انجتا عن احنراف يف عقيدة االب أو سلوكه ،ولكن ماجرى كان مصيبة

حلت به واصابت غريه ايضا وسوف تستمر لغريهم ،يف معركة الشر مع اخلري ،ومن امل االب
اتيت فكرة انشاء مجعية الابء املتورطني يف اعمال ارهابية ،ليس املقصود الرعاية الملهم عن
طريق الشفقة ،ولكنها رعاية من نوع آخر ،رعاية متتد اىل كل الوطن وابمسه ،فهذا الرجل
مسلم ابتلي ويريد ان يدفع امل االبتالء عن غريه ،فهو ميلك التجربة ويستطيع ان يرويها
بشكل تربوي مفيد ،ولكي تكتمل دائرة الفائدة يفرتض ان تكون هناك مؤسسة ترصد
التجارب وتقدمها على لسان من عايشوها ،يف املدارس واالعالم
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واملساجد.

األب الذي خياطب الطالب أبمله يف مدارسهم سيكون أتثريه أبلغ وأصدق ،ولن يتحقق
ذلك اال بعمل مؤسسي تربوي ،يقوم على أصحاب التجربة خلدمة أبناء الوطن ،وأم تذهب
ملدارس البنات تبث عليهن حزهنا وخذالهنا ،لتنقذ وتريب عاطفة النشء على احلق املبني،
عاطفة ال ترضى عذاب االمهات واحراق افئدهتن ،فتأسيس خطاب تربوي جيب اال خيطئ
جتارب من خربوا االرهاب وانهلم عذابه ليس مرة أو مرتني بل الف مرة ،فهؤالء االابء حيبون
وطنهم وابناءه ويريدون ان حيموه من خالل رواية جتارهبم وتفسريها بصيغة التحذير املنقذ،
الذي مينع الشر قبل حدوثه ،ولعل وزارة التعليم تبادر بتأسيس هذه التجربة الرتبوية واطالقها
من صدور من مروا فيها اىل الفصول

الدراسية.
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خالد السليمان :الطائفية  ..اخلاصرة الضعيفة
كشف هوية منفذ اجلرمية اإلرهابية مبسجد قرية القديح يضع نقاطا على حروف ،فهو يربط
منفذ اجلرمية خبلية داعش اليت مت كشفها والقبض على العديد من أفرادها قبل أسابيع ،مما
يعين أننا أمام دائرة إرهابية هتاوت أحجارها وابتت مكشوفة لألجهزة

األمنية!

كما أن العملية تؤكد أن مسار زعزعة استقرار البالد اختذ منحىن جديدا حنو إاثرة الفتنة
الطائفية ،على أمل أن تكون اخلاصرة الضعيفة ،فقد بدأت ابستهداف األجانب ،مث رجال
األمن ،واليوم وضعت املواطنني الشيعة هدفا بغرض شحن الطائفة واستقطاب أفرادها حنو
دوامة الفعل وردة

الفعل!

فهم يستدعون الفتنة الطائفية؛ ألهنا البيئة اخلصبة واحلاضنة لإلرهاب والتكفري ،ففيها خيلق
العدو الطائفي ،وبه تستقطب وجتند الطائفة خللق مشهد تضيئه النريان ويلعب فيه اجلميع
األدوار حلساب

اآلخرين!

هنا أييت دور املثقفني للتوعية وإضاءة كواليس املسرح بدال من الصعود إىل خشبته للمشاركة
يف لعب نفس األدوار ،مثال ذلك إلقاء املواعظ ضد التحريض ،بينما هم يف حقيقة األمر
ميارسون التحريض

املقابل!

جيب أن ندرك مجيعا أهداف اللعبة ،فال نقع يف شباك الالعبني ،فتفجري دور العبادة عمل
مستفز ال يستهدف من هم داخلها بقدر ما يستهدف من هم خارجها ،فاالنفجار احلقيقي
يقع خارج املسجد عندما تشتعل انر الفتنة وتصم اآلذان عن مساع صوت العقل وتعمى
األبصار عن رؤية احلقيقة ،ولنا يف العراق

عربة!

قدران الوحيد الذي منلكه كي ال هنزم أمام عدو يستبيح دماءان مجيعا ،أن نكون يدا واحدة
تقطع يد اإلرهاب وتبرت أصابع الفتنة وتقتلع ألسن دعاة
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التكفري!

عزيزة املانع :اإلفساد يف األرض
حقا ،كم هو حمزن ومؤمل ما حدث يف القطيف يوم اجلمعة املاضي من فقد ألرواح بريئة
مؤمنة ،اختطفت حني كانت واقفة آمنة يف بيت من بيوت هللا تؤدي شعرية اجلمعة يف يوم
من أايم هللا

املفضلة.

ولكن ما كان أكثر إيالما وأشد إاثرة للحزن واألسى ،أن ذلك احلدث املفزع كان بيد واحد
منا ،ابن من أبنائنا ،ولو أنه حدث بيد غريبة ،أو نتيجة كارثة طبيعية ال يد ألحد يف وقوعها،
لرمبا كان وقعه على القلب أهون ،وأمله

أخف!!

رغم أن تنظيم داعش ابدر إبصدار بيان يفخر من خالله بتبين تلك احلادثة البشعة ،إال أن
احلقيقة الفعلية ،اليت تطعننا يف األعماق ،هي أن داعش ما كان ألتباعه أن جيدوا موطأ قدم
بيننا لو مل يكن فينا من ميهد هلم الطريق ويفتح هلم األبواب ،حىت وإن مل يكن عن عمد،
فهذا اإلجرام الذي يتفاخر داعش أبنه فاعله ،ما كان له أن يقع ،لو مل تشتعل داخل جمتمعنا
منابر وقنوات وصفحات تويرت والفيس بوك والصحف اإللكرتونية والورقية وغريها ،حبطب
التحريض؛ ألن احملرضني على الكراهية يتجاهلون أننا كلنا مسلمون ،مفضلني أال يعرتفوا
بتلك احلقيقة؛ حىت يكون اجملال أمامهم أوسع لبث روح التعصب وتغذية األحقاد واستباحة
الدماء ،فكان أن جنحوا يف تربية أفراد رضعوا حب اإلفساد يف األرض ،وصاروا ميارسونه وهم
يظنون أهنم حيسنون

صنعا.

وما نرجوه اآلن هو أن يكون يف وقوع هذه احلادثة املفجعة يف القطيف وما قبلها من
حوادث ،صفارة إنذار توقظ فينا الشعور مبدى ما ننساق إليه من خطر مىت استمرران على
ما حنن فيه من تبادل قذائف الكره والتحريض ورفض التسامح والقبول للمختلف

عنا.

ولعل الوقت قد حان لتتجه وزارات الشؤون اإلسالمية واإلعالم والتعليم إىل معاجلة هذه
الدعوات البغيضة الداعية إىل النفور والعداوة بني األطياف ،بتبىن محالت مكثفة تدعم روح
التسامح والتقبل والرفع من الوعي أبمهية الوحدة بني أبناء الوطن الواحد يف مواجهة العدو
429

وهزمية املفسدين يف األرض ،ويف الوقت نفسه حتكم قبضتها على كل من يتلفظ أو خيط
بيده حرفا ينجم عنه إاثرة الفتنة وخلخلة األمن

واالستقرار.

رحم هللا املوتى ،وأهلم أهلهم الصرب وال حرمهم األجر ،وشفى اجلرحى وألبسهم عن قريب
ثوب الصحة والعافية ،وال حول وال قوة إال

ابهلل.
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مبارك بو بشيت :وما أشبه الدالوة اهلادئة ابلقديح الوادعة
بلدة وادعة هادئة يصافحها البحر من الشرق وتشرق على وجناهتا الشمس من الشرق
ويالمس خديها حبنان ورقة عفوية نسيم البحر القادم خبطراته الناعمة من الشرق

ايضاً.

وأما خضرهتا الندية فتلحظها يف النخيل وسعفها وأشجار اللوز والليمون وبقية اخلضار
املكتنزة بنعم هللا ..إهنا القديح اليت أرسلت سفراءها اىل اجلنة يف حفلة استشهاد ال مثيل

هلا.

إذ اختار هللا هلذه الكوكبة من الشهداء شرف الزمان وهو وقت صالة اجلمعة الغراء واختار
هلا شرف املكان وهو املسجد اجلامع "جامع اإلمام علي بن أيب طالب رضي هللا عنه وكرم
هللا وجهه" واختار هلا شرف املوقف واحلدث وهو الركوع هلل

االعلى.

إن أعظم سعادة جيدها املسلم يف حياته ووقت وداعه هلذه احلياة القصرية ووقت دخوله عامل
الربزخ ..نعم إن من أعظم السعادات سعادة حسن اخلامتة ومن وفقه هللا  -سبحانه وتعاىل
 حلسن اخلامتة قبل موته فقد فاز فوزا عظيماً ..قال بعض السلف رمحه هللا :إذا أراد هللابعبد خرياً وفقه لعمل صاحل مث يقبضه

عليه.

فما أحراان وأحرى كل مسلم ان يسأل هللا ليل هنار ان حيسن خامتته ويستعيذ ابهلل من سوئها.

قال أحد الصاحلني عن الدنيا :لو ان االنسان عرف قدر الدنيا وما طبعت عليه من االكدار
واالنكاد واملصائب واالحزان وعرف ان ما فيها خداع وسراب بقيعة حيسبه الظمآن ماءً حىت

إذا جاءه مل جيده شيئاً هلانت عليه املصائب وخف وقعها الن هذا هو حال
طبعت على كدر وانت تريدها صفواً من االحزان

الدنيا.

واالكدار.

فنسأل هللا  -الكرمي  -أال يبتلينا ببالء يعجز عنه صربان وان يرحم ضعفنا واخواننا املسلمني
وأمجل ابملسلم ان يعترب مبا حوله من األحداث ويعلم أن هلل يف ذلك احلكمة البالغة وأن
يعاجلها ابلصرب

اجلميل.
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وحنن مأمورون ابلصرب بل مرغبون فيه إذ حيثنا ديننا اإلسالمي احلنيف على االمتثال القدار
هللا والصرب عليها لنحصل على اجلزاء االوىف ابلصرب

واالحتساب.

فلقد ورد عن النيب "صلى هللا عليه (وآله) وسلم" حديث شريف ما معناه :إذا أراد هللا بعبد
خرياً عجل له العقوبة يف

الدنيا.

فاهلل  -سبحانه وتعاىل  -هو املقدر واملصرب فما على املؤمن إال ان يصرب على ما أصابه من
العسر والشدة واملصائب وحيمد هللا ويثق يف ان مع العسر يسرا وان املصيبة أو الرزية البد
ان يعقبها فرج من هللا ،ولقد قال الشاعر

القدمي:

وإذا مسك الزمان بضر عظمت دونه اخلطوب وجلت
فاصطرب وانتظر بلوغ األماين فالرزااي إذا توالت

تولت.

ولقد صدق الدكتور سامل العجمي حني قال هذه العبارات اليت تكتب مباء الذهب ملا فيها
من احلكمة واملوعظة احلسنة :وإن مما يسلي عن املصيبة ويهوهنا ،وجيلب الصرب إبذن هللا:
العلم أبن تشديد البالء خيص

األخيار.

لذلك قال النيب "صلى هللا عليه (وآله) وسلم"" :أشد الناس بالء األنبياء مث األمثل فاألمثل،
يبتلى الناس على قدر دينهم ،فمن وجد يف دينه صالبة زيد يف بالئه ،ومن وجد يف دينه رقة
خفف

عنه".

ومما يعاجل به املرء املصائب :الرضا بقضاء هللا  -عز وجل  -وقدره ،واالستعانة ابهلل  -عز
وجل  -فيما أصابه من املصائب بدعائه والتضرع إليه ألن يثبت قلبه وأن يقوي يقينه ،ألن
قوة اإلميان ابهلل وقضائه وقدره تثمر الطمأنينة مبا قضى هللا سبحانه
ومما خيفف املصاب أن يعلم أبن املصيبة اثبتة ال قدرة له على
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وتعاىل.

تغيريها.

فإن فقد فقيداً له ان يرجو من هللا اخللف فيما فقده كما ينبغي ان يتأمل يف حال من ذهبت

نفسه بسبب حوادث الزمان فإن كان على صالح حال فليحمد هللا إن كان فقيده مصلياً
صائماً طائعاً لربه.
رحم هللا شهداءان االبرار ومن على املصابني ابلشفاء العاجل ورزقنا وذويهم حسن العزاء..
"إان هلل وإان إليه

راجعون".
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محود أبو طالب :خلطة التكفري والتفجري
كعادهتا ،كانت وزارة الداخلية سباقة يف كشف تفاصيل العملية اإلرهابية يف القديح ،لكن
املعلومات اليت تضمنها بيان الوزارة فيها الكثري من األمل واإلحباط واخلوف مما سيحدث ال
قدر هللا إذا استمر استقطاب االنتحاريني بعد حقن أدمغتهم ابلسم الزعاف .فعندما يكون
بعض أفراد اخللية الداعشية يف سن املراهقة املبكرة ،فإننا إزاء مأزق كارثي إذا مل نتمكن من
القضاء على كل األسباب والعوامل اليت جتعل فىت يف سن اخلامسة عشرة يتحول إىل إرهايب
تنفيذي لديه استعداد لتفجري نفسه كي يقتل أكرب عدد من البشر داخل وطنه .كيف يتم
حتويل صيب يف املرحلة املتوسطة إىل كادر انتحاري؟ .مىت وأين بدأ يتشرب فكر التكفري
لينتهي إىل قناعة أبن جمتمعه ودولته وأهله وأقاربه كلهم كفار وجهادهم واجب شرعي عليه.
كيف يصبح مثل هذا الفىت تنظيميا رغم ما يف عمل التنظيمات من تعقيد وخماطر .إهنا
قضية يف منتهى اخلطورة؛ ألهنا تشري إىل أننا مل نتعامل حبسم مع املنابع والبؤر اليت ختتطف
عقول الشباب ،ومل نفكك حلقات املنظومة اليت حتول شااب يف مقتبل العمر إىل تكفريي
تفجريي داخل وطنه .وعندما يتكشف لنا يف حوادث كثرية أبن بعض الشباب الذين
يفجرون أنفسهم أو جيهزون ألعمال ختريبية كان مقبوضا عليهم مث أطلق سراحهم ،فإننا أيضا
أمام إشكالية ال بد من التعامل معها حبزم وحسم ووضوح .لقد أعلن هؤالء احلرب على
الوطن واجملتمع بشكل واضح ،إهنم ليسوا فئة ضالة وال منحرفني عن جادة الصواب أو
خمطئني يندمون ويتوبون ،إهنم إرهابيون إرهابيون إرهابيون ،وال يوجد هلم تعريف أو مسمى
غري ذلك ،والذين ما زالوا مياحكون ويرتددون يف وصفهم هبذا الوصف هم جزء خطري من
املشكلة .إهنا حرب لن تنتصر فيها األجهزة األمنية بشكل حاسم رغم أدائها املتفوق إذا مل
تتضامن معها جبهات كثرية .املسار الذي مير خالله صيب من نقطة الرباءة إىل نقطة التفجري
ال بد من فحص األلغام املزروعة فيه ونزعها ،وإال فإننا كمن يداوي سرطاان خبيثا ابملسكنات.

حنن يف مرحلة خطرية ال بد أن تكون أساليب التعامل فيها خمتلفة عن ذي قبل حىت حنقق
األمان واحلماية لوطننا

وجمتمعنا.
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هايل الشمري :كنت يف قرية شيعية:
قبل  15عاما ،عينت يف قرية ذات أغلبية شيعية ،أذكر يومها أين طلبت تغيري مكان العمل،
ولو إىل موقع أبعد .مل أكن أملك إجابة مقنعة عندما سألين املسؤول عن السبب ،لكنه قال
يل" :ابشر عملك هنا وجرب ،إذا ما أعجبك الوضع بعد شهر تعال ويصري

خري"!

بعد بضعة أشهر زارين ذات املسؤول يف مكان عملي ،وجلسنا معا يف مكتيب على انفراد،
فسألين هل ما زلت عند طليب يف البحث عن مكان آخر؟! ذكرته أبنه وعد بنقلي إىل مكان
آخر إن مل يرق يل هذا املكان ،لكين اليوم أطلب عدم نقلي داخليا إىل مكان آخر ،ولو
كان أقرب من هذا ،حىت تنتهي فرتة عملي هنا ابلكلية ..لقد تطورت زمالة العمل إىل
صداقة

خارجه!

يف العام التايل انتقل إلينا زميل شيعي ،وأخربين أنه قادم من مسقط رأسي ،مل يكن يتوقف
عن سرد ذكرايته هناك ،وال أذكر يوما أنه حكى يل مساعه خالل فرتة عمله هناك حديثا
طائفيا ضده ،أو متييزا يف املعاملة رغم أنه املوظف الشيعي الوحيد

بينهم.

مر شريط تلك الذكرايت سريعا وأان أاتبع تداعيات جرمية تفجري مسجد بقرية القديح،
وكيف جنح العقالء من الطرفني يف وأد الفتنة الطائفية ابكرا ،وأفشلوا حماوالت احملرضني
استغالل احلادثة يف حنر التعايش بني أبناء الوطن

الواحد.

واهم من يظن أن مرتكب جرمية القديح كان يستهدف أصحاب مذهب بعينه بقدر ما كان
يريد ضرب اللحمة الوطنية ،أمل يفجر من قبل شركاؤه يف الفكر الضال أنفسهم يف مركز
سويف احلدودي ليستشهد ثالثة من رجال

األمن؟!

احلقيقة أن كال اجلانبني ضحااي للتطرف واإلرهاب ،رغم هذا ال يزال البعض  -من كال
الطرفني  -يستغل مثل هذه احلوادث يف بث مسوم الفرقة وشحن النفوس وإيهام فئة بعينها
أبهنا مستهدفة دون

غريها!
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حنن نعيش خطرين ،أوهلما الفكر الداعشي التكفريي املتطرف ،واآلخر هو الفكر التحريضي
الذي يبث الكراهية بني أفراد اجملتمع ،وكما جرمنا الفكر األول ابت من الضروري جترمي
اآلخر الذي ال يقل عنه

خطورة.
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شالش الضبعان :أيها الوطن  ..السعيد من وعظ بغريه
يف دين الرمحة كان املصطفى صلى هللا عليه وآله مينع صغار السن أن يشاركوا يف معارك حترير
الناس من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد رغم أن املعركة واضحة املعامل والقائد رسول األمة
صلوات هللا وسالمه

عليه!

ويف دين الزيغ والضالل جيند صغار يف السن أعمارهم ستة عشر عاماً ومخسة عشر عاماً
حتت راايت جمهولة ليقتل هبم أهل اإلسالم!
وصدق املصطفى – صلى هللا عليه وآله  -يف احلديث الذي يرويه عنه أبو احلسن علي بن أيب
طالب رضي هللا عنه "يكون يف آخر الزمان قوم حداثء األسنان ،سفهاء األحالم ،يقولون
من أحسن الناس قوالً ،ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية ،وهم شر اخللق واخلليقة،

طوىب ملن قتلهم أو قتلوه ،إن ملن قتلهم عند هللا

أجراً".

بيان وزارة الداخلية ابألمس ،والذي جاء بعد جرمية القديح ،وبني أن منفذ العملية ما هو
إال أداة يف خلية عاثت يف األرض فسادا ابلتدمري وقتل رجل أمن مسلم حيمي مكتسبات
أهل اإلسالم ،بل والتمثيل جبثته من خالل إشعال النار فيها ،وفوق ذلك السعي والتخطيط
ملزيد من اجلرائم اليت وفق هللا رجالنا

إلحباطها!

هو رسالة لكل واحد منا ،ولآلابء واألمهات واألخوة الكبار خصوصاً أن يعيدوا النظر يف
طرق تربيتهم ألبنائهم ،فالتحدايت يف هذا الزمن ليست كالتحدايت يف زمنهم ،ومل يعد

املفسد رافعاً للواء اإلفساد ،بل تفردان مبفسدين يرفعون راية اإلسالم

ولألسف!

ولذلك على كل أب وأم أن يعيدا النظر يف أساليبهما الرتبوية ويرقيان هبا ،وذلك ابلرتكيز
على زايدة وعي األبناء وعلمهم وربطهم ابلدين احلق من خالل مصادر التلقي املوثوقة وهي
كثرية يف جمتمعنا وهلل

احلمد!
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كما أن على األب خصوصاً أن يطيل اجللوس مع أبنائه وأن يسمع منهم ويناقشهم ،فهم

استثماره احلقيقي وكل دقيقة يصرفها من أجلهم سيحصل نتيجتها يف حياته وبعد

مماته!

وعلى الوالدين أن يفعال أساليبهما الرقابية ويتابعا مدارس أبنائهما وأصدقائهم واملواقع اليت
يزوروهنا ،فالوقاية يف املراحل األوىل أسهل من العالج عندما يستفحل الداء وينتشر

املرض!

أيها األب ،أيتها األم ،أيها األخ كان هللا بعونكم فاملهمة كبرية ولكن نتائجها عظيمة ومثمرة
فسريوا بعون

هللا!
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علي أمين بزرون :التفت مييناً فارتعب يساراً فيُغشى عليه

ُحلُم؟ كلنا حنلم ونستيقظ من بعد ذلك ولكن الول مرة اعيش حلماً الايم معدودة وسيبقى
معي ابد الدهر ..كيف استطيع االستيقاظ ومنه واان فور ما فتحت عيناي كان كل شيء
يُذكرين مبا قد حصل ،ذاك السقف الساقط والزجاج املتكسر واللحوم املتطايرة ..كيف يل

ان استوعب مثل هذه املناظر اليت كنا نشاهدها عرب التلفاز يف دول اخرى؟ ذاك الزحام عند
الباب ..ختيل نفسك يف وسطهم وتنظر اىل الرجال املمددين على االرض حيملوهنم
ليخرجوهم سريعاً حماولني انقاذهم ..تسمع الصراخ آت من كل انحية ..فتلتفت مييناً يساراً
تُصدم ..تلتفت ُجمدداً ُفرتعب! الدماء يف كل بقعة ..والسقف قد اهنار على اخلالئق ..وذاك

الرجل الطاعن ابلسن كان جالساً عند الباب ملطخاً ثوبه بدماء ابنائه ..صامتاً ينظر اىل
االرض وسط كل تلك املعمعة ..يهمس بلسان حاله ،اي رب ..اان رجل طاعن ابلسن..

عشت من العمر ما يكفي ..وها اان يف مسجد ..يف صالة ..مجعة ،اهلي مل مل خترتين شهيداً
معهم..؟ فيأيت له الرد يكفينا شرفاً ان اختار هللا من اهلنا شهداء ..وكلما زادت لوعة الفراق
زاد لنا االجر يف حلظة ..استصعبت علي ختيلها ..فرأيت اماً تُلقن ولدها احلروف واالرقام..

طفل يف الروضة للتو يتعلم االرقام ..واحد اثنان ..لدى حممد تفاحتان ،خترج من هذه املرحلة
قبل عدة اايم فكيف به وهو متحمس للذهاب اىل املدرسة ..اليت ال يذهب هلا اال الكبار..
ها هو وقد انتقل من مرحلة اىل مرحلة ابلفعل ،قد ذهب اىل هناك ابعد ما ميكن ..اىل
الرفيق االعلى ..بعيداً عن كل هذا الدنس والقاذورات اليت ال يستطيع ان يتعايش معها

احد ..فكيف به طفل اراد هللا ان خيلصه من كل هذا؟ ولكن ..ماذا عن الطفل اآلخر؟
كان يف املنزل يشاهد التلفاز كعادته ظهرية اجلمعة ،ينتظر عودة ابيه اىل املنزل ..اُمي لقد

أتخر والدي يف العودة اليوم فما قد حصل؟ هل سيقف كي يشرتي يل بعضاً من احللوى؟

ابلتأكيد سيفاجئين أبمر آخر اي ترى ما هو؟؟ فيأيت الرد صعقاً :نعم يفاجئك اليوم اابك اي

ولد ..سيأيت لك أبغلى هدية ..بلقب مل حتلم به يوماً اي ابن الشهيد فهنيئاً لك والبيك هذا

الشرف .واليوم ..التفت مييناً فأرتعب ..يساراً ،فيغشى
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علي.

جعفر الشايب :من الدالوة إىل القديح :احلقائق املرة
من الصعب على اإلنسان أن يعرب عن مدى احلزن الكبري واألمل الشديد ،وهو يشاهد أمام
انظريه جثث الشهداء وضحااي تفجري اجلمعة الدامي ،مبسجد اإلمام علي ببلدة القديح،
وقت صالة اجلمعة ،األشالء موزعة يف خمتلف أرجاء املسجد واجلدران كلها مضرجة ابلدماء
والزجاج املتطاير مل يبق جسدا إال

اخرتقه.

خارج املسجد عشرات اآلالف من الناس متجهمني جاءوا من خمتلف أرجاء احملافظة وعليهم
سحاابت احلزن والكآبة واألمل والذهول ،ومئات األسئلة يف أذهاهنم تبحث عن إجاابت
واضحة ملا جيري ،لكنهم جيمعون يف هتافاهتم املوحدة على إدانة اإلرهاب والتطرف وكل من
يقف

خلفه.

سبعة أشهر مضت بني فجيعيت الدالوة ابألحساء والقديح ابلقطيف ،تتشاهبان يف أن
اجلرميتني وقعتا يف أماكن دينية تعبدية ،ويف مناسبات دينية مقدسة ،واستهدفت مواطنني
أبرايء شيعة يؤدون شعائرهم ،وأن منفذي اجلرميتني شباب إرهابيون من أبناء الوطن يرتبطون
جبماعات

متطرفة.

املتطرفون هؤالء مل تقتصر أعماهلم اإلرهابية على خمالفيهم من أتباع املذهب الشيعي فقط،
بل مشلت مؤسسات الدولة ومصاحلها وجنودها وعديدا من األجانب الغربيني املقيمني يف
اململكة ،والتهديد ابلقتل والتصفية بلغ كل من خيالفهم فكرا أو

عمال.

كثريون هم من حياولون التهرب من مواجهة احلقائق املرة اليت أدت إىل حدوث مثل هذه
األعمال اإلرهابية املوجهة ضد املواطنني الشيعة من أبناء اململكة ،وحتت حجج ومربرات
واهية وغري أخالقية أو إنسانية ،وتصورات وامهة .وسنقرأ ونسمع مزيدا من هذا الغثاء
األجوف الذي يلقي ابلالئمة على الضحااي األبرايء ،أو يربط هذه العمليات اإلرهابية
أبسباب خارجية

أاي كانت.
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لسنا يف وارد توزيع االهتامات يف وقت مل توار فيه جثث الشهداء إىل اآلن ،ولكن واجبنا
الوطين حيتم علينا املشاركة يف نقل مشاعر أهايل الضحااي يف كلتا الفاجعتني األليمتني.
والعمل على اكتشاف اخللل كي نتعاىف من هذا املرض الفتاك ،الذي ينتشر بيننا كالسرطان،
مهما كانت هذه احلقائق مرة أو

صعبة.

فاخلطاب التكفريي ينظر للمسلمني الشيعة على أهنم مشركون ويصنفهم مبتدعة ينبغي
حماربتهم ،وينسحب ذلك بطبيعة احلال على املواطنني الشيعة يف اململكة الذين ينعتون يف
خمتلف الوسائل اإلعالمية والدعوية ابلرافضة ،وأحفاد عبد هللا بن سبأ وابن العلقمي وأبناء
املتعة وعبدة القبور وعمالء إيران واجملوس والصفويني وما إىل ذلك من أوصاف سخيفة ال
تستقيم مع مساحة الدين أو حقوق

املواطنة.

هذا اخلطاب األرعن واملنفلت الذي ينتشر بيننا ،الذي يروج له من جهات حمددة ومعروفة
عرب القنوات الفضائية وخمتلف وسائل اإلعالم ،وملا حيمله من حض مباشر على العنف
والكراهية ،هو ما يدفع عديدا من هؤالء الشباب لاللتحاق ابجلماعات اجلهادية املتطرفة
اليت تنشر قتل وتصفية

املخالفني.

اليزال هذا اخلطاب الطائفي مبؤسساته وهيئاته وشخوصه هو املهيمن على الساحة الفكرية
والثقافية واإلعالمية ،ويدفع مبزيد من التوتر والتشنج واالستقطاب املذهيب ،وكلما حدثت
جرمية كهاتني اجلرميتني سعى رموزه لتربئة ساحتهم وإدانة هذه األعمال ،مع أهنم هم ذاهتم
من حيرضون

عليها.

من أجل املعاجلة اجلادة ينبغي أن يكون هناك إقرار رمسي وواضح مبوقعية الشيعة يف خارطة
هذا الوطن ،من انحية كوهنم مسلمني ال جيوز تكفريهم أبي صورة ،وأهنم مواطنون متساوون
مع البقية هلم ذات احلقوق وعليهم نفس الواجبات ،وأن أي تشكيك أو اهتام يف والئهم
للوطن أو ختوينهم يعد إضرارا ابلوحدة

الوطنية.
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كما ينبغي الوقوف حبزم أمام اجلهات التحريضية اليت تواصل تغذية حالة التطرف وحماسبة
أي صاحب دعوى طائفية ،من أجل السعي لتخليص وطننا من اآلاثر اليت ترتتب على
تصاعد موجة هذا اخلطاب التكفريي ،الذي يهدد أمن وسالمة الوطن
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ووحدته.

انصر املرشدي :مفجر القديح "ضحية"
التفجري اإلرهايب يف القديح ،وكل عملية قتل مماثلة سبقتها أو ستليها  -ال قدر هللا  ،-هي
يف هناية األمر مثرة صغرية مرة ،لشجرة كبرية شيطانية ،تطابق وصفاً شجرة الزقوم اليت ذكرها
هللا يف كتابه" :إهنا شجرة خترج يف أصل اجلحيم * طلعها كأنه رؤوس

الشياطني".

"زقوم اإلرهاب" شجرة خترج يف أصل عقول مريضة غري سوية ،تسقى ماء آسناً ،وتسمد
أرضها مساداً ملواثً ،لتكرب وتتمدد ،طارحة علينا وبيننا طلعاً من شياطني

اإلنس.

موقفنا من هذه الشجرة اخلبيثة ال يعدو لعن طلعها املر ،وإن أجهدان يف أمرها ضربنا عليها
سوراً ،نظن أننا حناصرها به ،بينما أغصاهنا تنمو وتتمدد يف الفضاء ،وتطرح طلعها خارج

السور ،وال نشعر به إال حني يتزقمه أحد منا أو من أهلنا يف بقعة ما من الوطن ،وسنبقى
كلنا دون استثناء عرضة ألن نغص بثمرة من مثار هذه الشجرة اللعينة ،طاملا بقي هلا

أصل.

ال شيء سيجدي طاملا مل جنتث هذه الشجرة من جذورها ،ونستصلح األرض اليت نبتت
فيها ،مث نزرع يف مكان كل شجرة خبيثة اجتثت ،شجرة

طيبة.

اإلرهاب فكرة ،والفكرة ال متوت مبوت انتحاري فخخ عقله هبا ،وفخخ جسده ابلديناميت
لينثره بيننا أشالء ،ظناً منه أنه يدفع مهر حورية تنتظره عند ابب اجلنة ،ليس بينه وبينها إال

أن

ميوت!

هذا االنتحاري جمرد هناية طرفية عملية ملنظومة طويلة ومتشابكة من األفكار والشخوص
واملنظمات ،بعض عناصرها مع شديد األسى واألسف منا وفينا ،بني

ظهرانينا!

قبل أن حنمل هذا االنتحاري اجلرم علينا قبل ذلك أن نعرف أنه ضحية كما هو جمرم متاماً،
ضحية ظروف اجتماعية وتعليمية وتربوية صنعت من عقله إانءً فارغاً قابالً ألن ميتلئ أبي
شيء! لكن اجملرم األكرب واألخطر هو الذي صنعه! الذي استغل ظروفه ،ومازال يرتبص

أبمثاله الفارغني ،ليحقنهم أبفكاره القاتلة ،وحيوهلم إىل هناايت طرفية عملية
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هلا!

يقول الفيلسوف الفرنسي "ابسكال"" :ال يرتكب املرء الشر كامالً وببساطة مثلما يرتكبه

بناء على عقيدة دينية" .يف ظل استشراء "القطيعية" ال أسهل من تعبئة العقل الفارغ بعقيدة
شر مستطري يُقرتف مبنتهى
دينية مقلوبة يصنعها قائد قطيعي ،والنتيجة ٌّ
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البساطة!

حممد إبراهيم فايع :املقصود الوطن ال "القديح" بذاهتا
بداية أقول ليس املقصود ابلعمل اإلجرامي الذي فاجأان اجلمعة املاضية مدينة "القديح"
بذاهتا ،وهي جزء غال من الوطن ،إمنا املقصود هبذا العمل اإلرهايب هو "الوطن أبكمله".
فالقديح أرض سعودية ،وجمنون من يعتقد أنه إذا كان ساكنوها من "الشيعة" أهنا ليست
سعودية ،أو أهنا لن هتم أي سعودي ،ومن يعتقد هبذا ،فعليه أن يراجع وطنيته ووالءه للوطن،
وكما قال القصييب  -رمحه هللا " -وحنن جزيرة العرب افتداها ..ويفديها غطارفة وأسد" هذا
القول الفصل الذي جيب أن يعيه كل سعودي ،صرف النظر عن مذهبه وانتمائه ومن يكون،
فاإلرهاب الذي طال "القديح" هو نفس اإلرهاب الذي طال "الرايض" ،وهو نفس اإلرهاب
الذي طال منفذ "عرعر" ،وهو نفس اإلرهاب الذي حاول "هتريب أسلحة قادمة من
البحرين" ،وهو نفس اإلرهاب الذي خيطط له إرهابيون كانوا سنة أم شيعة لتخريب وحدة
الوطن ،وهز أمنه ،وزعزعة استقراره ،هذا الكالم الذي جيب أن يُفهم ويُثار ويُقال ،وهلذا
حينما حياول بعضهم "توظيف العمل اإلرهايب" واالستفادة منه لتحقيق مصاحل سياسية
واجتماعية ،ويرفع شعارات على حساب دماء "الشهداء" فهذه خطيئة ال يرتكبها إال محقى
املثقفني

والكتبة.

فالكل أمجع على "إدانة العمل اإلرهايب" الذي جرح "القديح" مثلما الكل أدان "قتل اجلنود"
الذين سالت دماؤهم يف مواجهة اإلرهاب يف كل مكان من الوطن ،والكل مسى ضحااي
"القديح" شهداء ،ومسى العملية "إرهاابً" وكذلك سقوط "جنود الوطن" يف مواجهة
اإلرهابيني ،أاي كانوا ،هم "شهداء وليسوا قتلى" .والعمل الذي سقطوا ضحااي فيه ملواجهة
اإلرهابيني هو "إرهاب" وليس

"حاداث".

هبذه املعادلة املتساوية "سنجعل العدو خيسر أهدافه" اليت خططها ليستهدف بالدان،
وسنجعله ينكص على عقبيه خاسرا ذليال "حينما" يراان وقد اصطففنا خلف "امللك سلمان
بن عبدالعزيز" الذي أشار  -حفظه هللا  -أنه ينظر إىل كل مواطن ،وكل منطقة "نظرة
واحدة" ليس عنده فروق واختالفات بينها وبينهم ،فكل مدينة وقرية وهجرة هي "اململكة
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العربية السعودية" ،وكل ساكنيها على اختالف أطيافهم ومذاهبهم هم "سعوديون" فلريتق
من يسمون أنفسهم مثقفني ،وليضطلعوا مبسؤولياهتم الوطنية ،فمن "املعيب" هذا الرتاشق
الذي حيدث يف وسائل التواصل االجتماعي ،وحيمل الفكر الظالمي والتكفريي ألبناء الوطن
الواحد ،ألقول هلم مجيعاً حنن يف وطن ،ولنا قيادة حكيمة تدعو لالبتعاد عن التفرقة العنصرية
واملذهبية ،فمثل هؤالء املغردين على وسائل التواصل االجتماعي يعملون على "تقسيم"

الوطن إىل "فريقني متحاربني" .وما تلك التغريدات العمياء إال هدف من أهداف العدو
الداعشي لنا ،أعود ألقول إن املقصود هو "الوطن" وليس "القديح" .فال تعطوا العدو
الداخلي واخلارجي ،فرصة ألن حيقق هدفه يف تفكيك نسيجنا

431

االجتماعي.

نداء آل سيف :أطفالنا وحادثة القديح
سألتين ابنة أخيت ذات الثمانية أعوام ،عن سبب حادثة التفجري االنتحاري الذي استهدف
املصلني يف بلدة القديح ،وراح ضحيته  21شهيدا ،فتسمرت مكاين ،ابحثة يف ذاكريت عن
جواب ميكن أن تستوعبه دون أن يشعرها ابخلوف ،وحينما ادركت هذه الصغرية بفطرهتا
مدى احلرية اليت أوقعتين هبا ،صفعتين بقوهلا "خالص أصال أان ما بروح املسجد وبقول ألبوي
بعد يرتك املسجد

لألبد".

عبارهتا األخرية كانت أشد أملا من السؤال نفسه .كنت بصدد أن أجعلها تعدل عن رأيها
وأن أقول هلا أبن املساجد آمنة ،ولكنين تراجعت خوفا من أن يتكرر ذات احلدث فتظنين
كاذبة ،لقد خشيت أن أبني هلا أن ما حدث شيئا عابرا ولن حيصل اثنية ،فتساءلت يف
داخلي "وهل أملك ضماان بذلك" أومل تتكرر دالوة األحساء بعد أقل من مثانية

أشهر!!

نعم أعرتف بعجزي عن اجلواب عن سؤاهلا وعن إقناعها بعكس ما تفكر به .وماذا عساي
القول لطفلة ال تعرف تعصب املذاهب وال خالفاهتا الطائفية ،هل أصدمها وأقول هلا أن ما
حدث بسبب مناهج كتبك املدرسية اليت تزرع الكراهية وحتتضن بني سطورها بذور النزاع
الطائفي والعنصري ،بدال من أن حتمل هذه املناهج املقيتة على عاتقها مسئولية تربية األطفال
على قيم التعايش وثقافة املواطنة اليت البد أن يرتىب النشء

عليها.

وهل أخربها أبن اإلعالم وهي اليت حتلم أن تكون صحافية يف املستقبل ،هو سبب آخر يف
ما حدث ،فإعالمنا بكل وسائله أمسى أرضية خصبة للتحريضات الطائفية وملعبا لتبادل
االحرتاب الطائفي وإشعال التناحر والصراع .حىت أوشك أن يصبح مقربة ألي فكرة تلملم
مشل هذا الوطن وتسعى إىل وحدته ،إمياان أبن احلروب تولد من رحم اإلعالم" ..فاحلرب
أوهلا كالم" مث تتطور وتكرب لتتحول إىل تبادل الرصاص

والتفجريات.

وهل أملك اجلرأة ألخرب صغرييت أن إعالمنا حيتاج إىل حروف املواطنة وأن منسوبيه عليهم
أن يتعلموا لوائح الشرف املهين ،فأكثرهم يعتقد جهال وتعنتا أن منصبه اإلعالمي هو فرصة
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لسكب الزيت على النار ،فتحرق أخضر وايبس الوطن فال تبقي لنا ال خنلة األحساء وال
قمح القصيم وال حىت صحراء

الرايض!.

واي ترى ،هل من املناسب إعالمها أبن عليها احلذر حينما تفتح قنوات التلفاز ،وأن ال
ترجف خوفا مبجرد مساع من يطالب بقتلها ،وال تطلب االختباء يف املنزل حني تسمع من
جياهر بشوقه للحور العني وأن الطريق إىل اجلنان مير بدماء أهلها ،وهل علي هتيئتها ملا
ستسمع من خطب ونداءات لشخصيات هلا وزهنا وثقلها االجتماعي ،فلرمبا كان مستقبال
أستاذها يف أحدى اجلامعات من يغرد بقتل املنتمني إىل مذهبها ،وآخر من العاملني يف
القطاع العسكري يتغىن أبمنياته يف أن يكون الفارس املغوار الذي يقتل أهلها يف القطيف
صغريهم

قبل كبريهم.

وهل من اجليد إخبار طفلة يف عمرها أن بالدها احلبيبة ،ال يوجد هبا قانون لتجرمي الدعوات
واخلطاابت اليت من شأهنا إن تنتهي بتفجريات أكثر ضررا رمبا .فرغم كل املطالبات اليت
ينادي هبا العقالء من الطرفني مازالت حكومة بالدان صماء

عنها.

كيف يل أن أبرر هلا ما تسمعه من أخبار هذه احلادثة واليت قد يكون أشدها املا نبأ استشهاد
الطفل حيدر املقيلي والذي خترج للتو من روضته؛ ومباذا أجيبها حينما تسألين عن الشهيد
علي آل غزوي ذو العاشرة من عمره والذي رحل مع ركاب

الشهداء..

أعرتف بعجزي ،وأين ال أعرف ماذا أجيبها لو عادت وسألتين جمددا ،فهل علي أن أزيف
هلا واقعنا أبلوان الطيف وأننا حنيا يف الدولة املثالية اليت تكرس معاين الوطنية ومفاهيم الوحدة،
فلعلها تكرب وقد تغري احلال الذي نعيشه ،أم على أن أصدمها من اآلن وأخربها ابلواقع املر
الذي نتجرع مرارته من هدر الكرامة وسلب

احلقوق.

ولعلي أكتفي بـ " ِّ
ساحمك هللا اي جود ،دائما تسأيل أسئلة ال أعرف جواهبا" فلرمبا كان اجلهل
أنفع من املعرفة

"املؤملة"!
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جاسم العبود :القديح عروس لن حتتضر عند أقدام اجلرمية
يف يوم اجلمعة املاضي ،يف يوم عيد املسلمني ويف بيت من بيوت هللا ببلدة القديح رفع األذان
واإلعالن للصالة ،ما أن رفع املصلون أايديهم تقراب إىل هللا كأهنم البنيان املرصوص ،حانت
ساعة الصفر وامتدت يد الغدر بكل خبث ودهاء كخفافيش الظالم ،إذ بدوي انفجار هز
أرجاء بلدة القديح وهز معها قلوابً ثكلى ،امتزج صوت الدعاء وصوت االنفجار ،وتراكمت

جثث الشهداء الطاهرة وتطايرت أشالؤهم ،ونزفت دماؤهم الزكية وعال الصراخ وتبددت

األحالم وآمال

املستقبل.

حانت قيامة النفوس األبية ،كلٌّ مصدوم مل يستيقظ من هول الفاجعة وعنف احلدث ،كلٌّ
جيري مذعوراً إىل املسجد وإىل املستشفيات اليت أعلنت حالة الطوارئ وأطلقت نداءات
االستغاثة ،فاستجاب هلا الشرفاء من كل ملة وطائفة ،استجابوا لنداء اإلنسانية اليت غصت
يف دواعي احلزن واملرارة ،وجسدوا الوحدة املباركة يف فاجعة أكرب من أن توصف بقلم أو
يسردها كاتب أو تنقلها صحيفة أو تبثها

شاشة.

جثث تراكمت وجرحى ملقاة أجسادهم ودماء زكية وأشالء تناثرت ،وصرخات موجعة
اختلطت بني جريح وفاقد مل نشهد هلا مثيال ،معربة عن مأساة واحتضار لإلنسانية عند
مقاصل التطرف واملؤامرة والعمالة واخليانة واإلرهاب ،هكذا زفت بلدة القديح كالعروس لن
حتتضر عند أقدام اجلرمية وطواغيت العصر والزمان ،ولن تصمت أقالمنا يف حضرة الشر
فهذه الدماء زكية وهذه األجساد

طاهرة.

ما حدث يف بلدة القديح من اعتداء آمث على عزل آمنني يؤدون ركنا من أركان اإلسالم
"الصالة" ،يف بيت من بيوت هللا "املسجد" ال تقبله أي داينة مساوية ،مجيع الدايانت حترم
سفك الدماء كما أنه جرس إنذار مبكر ملسلسل أحداث قادمة ،وتفجريات انتحارية
تستهدف وحدتنا ،ومن مث وجب علينا وحدة الصف والتخطيط احلكيم ملواجهة هذا اخلطر
احملدق بنا

مجيعا.
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نتقدم أبحر التعازي وصادق املواساة ألهايل القديح ،ونسأل هللا أن يتغمد الشهداء األبرار
بواسع رمحته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته ،ومين على املصابني ابلشفاء العاجل ،وأن
حيمي بلدان وشعبنا وحكومتنا من كل شر ومكروه ،ويرد كيد كل ذي كيد يف حنره ،إنه مسيع
جميب.
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ألباب الكاظم :يف التفجري اإلرهايب على القديح
احلدث األخري الذي هز املنطقة الشرقية والساحة اإلسالمية ،ابستهداف مسجد اإلمام علي
ع ،يف القديح ،من قبل إرهايب داعشي ،اندس بني حشود املصلني األبرايء ،ليفجر حزاما
انسفا ارتداه ،فخلف كثريا من الشهداء والضحااي واجلرحى أثناء ركوعهم بني يدي هللا
عزوجل .ذلك التفجري الذي سعت أقالم وهابية كثرية جلعله إيراين املصدر ،واضح املعامل
حىت قبل إعالن التنظيم الداعشي الوهايب تبنيه .فما حصل يف القديح قد حصل آالالف
املرات يف العراق من قبل الدواعش ،وطاملا رأينا مساجد العراق وهي حتتضن أشالء املصلني،
بنفس الطريقة اليت حصلت يف مسجد

القديح.

مل يعد خافيا على أحد ،التعصب الطائفي الذي يقوم الوهابية بتأجيجه على الشيعة يف
الداخل واخلارج ،مع التطبيق العملي ملا يتبنونه من معتقدات جتيز ذبح وقتل اآلخر املخالف
هلم فكراي وعقائداي .وراح على إثر ذلك املاليني من الشيعة يف العراق ولبنان وسوراي واملنطقة
الشرقية ،القطيف

واإلحساء.

ومن اجلدير ابلذكر لفت االنتباه لآلراء املتعددة يف مواقع التواصل االجتماعي اليت كانت
ترمي ابجلرمية البشعة حبق األهايل الشيعة ،على إيران ،حىت بعد إعالن تنظيم داعش مسؤوليته
عنه ،وبعد أن أعلنت الدولة أن املسؤول عن التفجري داعشي ،غريت تلك األقالم رأيها
معلنة تعاطفها مع الضحااي ومسلمة أبن التفجري داعشي ،وهذا مؤشر غري اجيايب ابلطبع
على عدالة أصحاب تلك اآلراء اليت إذا الريح مالت مالوا حيث متيل ،وال ميكن أن يُعول

عليها فيما ميس قضااي الشيعة أصال .ألهنا أصوات اتبعة ملن يضمن مصاحلها الشخصية.
لذلك ينبغي املطالبة ابالعرتاف ابملذهب الشيعي وإبعطاء هذا احلق الطبيعي ألفراده ،للتعبري
عن قضاايهم وإدارة شؤوهنم ابلصورة الصحيحة ،أسوة ابلدول الشيعية اليت تعرتف ابملذهب
السين بل وابلدايانت األخرى ،أو السنية اليت تعرتف ابملذهب
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الشيعي.

وإن إلقاء التهمة على إيران من قبل أصحاب الفكر الوهايب ،هو تكتيك مكشوف ،ألن
معارضة احلقيقة اليت اعلن عنها من قبل الدولة ،لن أتيت بنتيجة ذات فائدة ،لذا يلجأ البعض
يف هذه احلالة إىل ما يعرف يف أدبيات الرأي العام ،بتحويل االنتباه أي حتويل انتباه الناس
حنو موضوع آخر ىف مثل أمهية املوضوع املثار أو أكثر أمهية منه .ويتمظهر يف حالتهم تلك
إبلقاء التهمة على إيران .وهل يوجد ما هو أكثر إاثرة وإخافة ابلنسبة لآلخرين من إيران!
وأخريا حىت ال ينزف اجلسد الشيعي مزيدا من الدماء الطاهرة على الشيعة مجيعا السعي وراء
حتصيل ذلك احلق ،وهو احلق يف اعتناق املذهب الذي اندى به شيخنا الكرمي منر النمر
حفظه هللا وأعاده

ساملاً.
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ليلى الزاير :الشيطان أبلف صورة
هناك مواقف تزدحم فيها الكلمات لتعرب عن مجال احلدث ،بينما كلمايت تقف على استحياء
ألهنا التستطيع أن ترسم املوقف جبميع أبعاده احملزنة "ولألسف

الشديد".

ويف حياتناصورمتعددة مرت بنا ومواقف حمزنة جاهبناها وخضنا غمارها بدءا ابملناهج الدراسية
وتكفريها لنا منذ كنا صغارا ومرورا ببعض معلمات الدين الاليت اعتمدن أسلوب "إليك أعين
وامسعي ايجارة" يف التجريح مبذهبنا إىل أن وصلنا للجامعة وجاء استبعادان حنن الطالبات
الشيعيات من حضور حفل خترجنا اجلامعي هذا فضال عن تعمد إيذاءان طوال سنني دراستنا،
ومماعلق يف ذاكريت تفوق واجتهاد إحدى طالبات القديح اليت كنا نضع اآلمال عليها أبن
تكون إحدى األستاذات اجلامعيات عند خترجنا إال أن القسم اجلامعي اختار من دفعتنا
الطالبات ذات املذهب السين وكالعادة انزوينا بعيدا عن كل منصب أو امتياز حنلم

به.

صديقيت القدحيية تسكن جبانب مسجد اإلمام علي عليه السالم املنكوب وقد قرأت ابألمس
اسم والدها من بني الشهداء

السعداء.

آه منك ايدهر من رفيق! تتواىل األحزان تباعاعلينا فقط ألننا ننتهج أهل البيت سالم هللا
عليهم كمذهب نعتقده ويسري يف دمائنا لذلك كانت الضريبة ابهضة الثمن ،تصل لسفك
دمائنا وقتل أوالدان ،وهتميش املتميز من طاقاتنا .تلك احملبة اليت مجعت بيننا وبني أهل البيت
هي يقني اتم يف قلوبنا مل تزعزعه مناهجهم التكفريية وال تلك اإلهاانت اليت تطالنا حال
عودتنا من زايرة األماكن املقدسة يف املطار ،وال ضربنا وشتمنا يف املسجد احلرام واملسجد
النبوي وال حىت القنوات الفضائية اليت تسعى لنشر ثواب من يقتلنا كل ذلك له نكهته اليت
نستعذهبا يف سبيل الوالء احلسيين واليت ستظل مالزمة لنا أبد الدهور .ولو حلقت قلوبنا
بعيدا ستحط ركاهبا عند احلسني بن علي بن أيب طالب ،كم كنا ضيوفا عنده ليستضيف
بكرمه شهداء األحساء والقديح يف

أايمه.
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التقل يل ايصاح إين مغالية يف حب احلسني وال تقل خرجت عن قضيتنا ألنك لو قلبت
قلوبنا رأسا على عقب سرتى الدماء تنساب ابسم احلسني ألن قضيتنا احلقيقية هي احلسني
وحنن نعيش من أجلها نبكي لنمسح األمل بداخلنا ونشعر ابلراحة النفسية عندما ينتهي العزاء
على احلسني بذرف الدموع ،والبعض مناُ شفي من مرضه بربكة احلسني سالم هللا عليه،
ونعود من مراقدهم الشريفة وحنن حمملون هبداايهم .وأخريا رحلت ابألمس كوكبة من شهدائنا
يف يوم ميالد احلسني عليه

السالم.

حنن مثل احلسني النبدأ بقتال والنرفع متفجرات وقنابل وعندما نرى الشياطني املنتشرة أبلف
صورة نستعني عليها ابهلل تعاىل الذي وعد املستضعفني ابلنصرة واالستخالف يف األرض،
وكم من شيطان بث الرعب يف أتباعه ،وخوف أنصاره لكنه ليس له سبيل علينا وهذا ماحنمد
هللا تعاىل عليه فمن املستحيل أن ميتلك الشيعي فكرة تفجري اآلخر وهو يصلي قائما راكعا
هلل تعاىل مث يطلب من هللا أن يدخله جنته ويزوجه ابحلور العني ،ليس هذا يف معتقدي وال
معتقد أجدادي وآابئي المنتلك أهدافا معادية لإلسالم ،ولن ننزح خلف منظمات داعشية
إرهابية وسوف ندافع عن أنفسنا وعن معتقداتنا بثبات وتضحية وال يهمنا أن وقعنا على
املوت أو وقع املوت

علينا.
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فاطمة الناصر :أمي :احتضنيين قبل أن يصنعوا مين قنبلة!
"األم مدرسة لتعليم التعمري ال

التفجري"!

تعددت احلضارات ،وتعرت تضاريس األرض ،ومتاهت احلدود ،وبقيت األمومة احلانية اثبتة
ال تتغري ،حواء األم مهرجان الفرح ،وصمام األمان للبشرية ،هي من نثرت نواة احلياة يف
بطنها ،وتعاهدهتا ابلسقيا ،قد سهرت وربت وعانت من أجل أن ال ميس تلك النواة أذى؛
ولكن لنا وقفة عند مفارقة رائعة يف فلسفة األمومة؛ فبالرغم مما نراه من محايتها البنها من
كل مكروه إال أهنا يف ذات الوقت تُعِّدخه ليعمر الوطن ويذود عنه بروحه ودمه؛ من أجل

الوطن و ِّ
ليعم السالم البشرية؛ فكم رأينا من أم تشيِّع
الدين تتخلى األم عن أاننيتها جتاه ابنها َّ
جثمان ابنها ابلزغاريد والورد إمياان منها بسمو هدف الدفاع عن األرض ،ونيل

الشهادة!

أما اآلن فإن هذا العامل يبدوا خميفا وحنن جند بعض رائدات الرتبية هن مصانع الفكر املنحرف
ألبنائهن بشكل مباشر إبرضاعهم املفاهيم اخلاطئة وال ُكْره أو غري مباشر بتسليمهم للمضللني

وعدم االهتمام مبناقشتهم وإشباع هنمهم إزاء بعض املتغريات واالختالفات فذلك جعل من

العَّزل اآلمنني املتعبدين" فماذا
أبنائهن قنابل موقوتة هن زججن هبا لتفجري "األبرايء الغافلني ُ
فعلت بعقل ابنك لتجعليه يتحزم النار وحيرق الساجدين

الركع؟!

نعم أيتها املربيات ،حنن مسؤوالت أمام هللا عن تثقيف أبنائنا ،وارتفاع مستوى وعيهم،
ومساعدهتم على استيعاب املتغريات ،وحقوق وواجبات اآلخر؛ يف ظل الرتبية القومية اليت
نشأان عليها رحم هللا والدينا الذين سقوان اخلري و ِّ
الدين احلنيف قدوة وتلقينا أما ما تفعلنه
برمي أبنائكن يف براثن ال ُكْره ،والدم ،فهذا ما يشعل اجملتمع ابلوحشية اليت ال متت لديننا

بصلة.

عمر األرض
أاي أم :عودي الحتضان أطفالك وتربيتهم على هدي اإلميان فمنذ األزل ال تُ َّ
وال تستقيم املثُل إال على ِّ
ضفاف األمومة.
ُ
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عصام املالكي :داعش  ..وإرهاب اآلمنني!
إن حادث استهداف أحد مساجد قرية القديح مبحافظة القطيف ،عن طريق انتحاري حيمل
فجره أثناء صالة اجلمعة ،مما أسفر عن مقتل ما يزيد على عشرين ُمصلِّيًا،
حز ًاما انس ًفا َّ
وإصابة العشرات ،ليؤكِّد َّ
أن يد اإلرهاب والتطرف ي ٌد ِّآمثة ،ال تُقيم وزًان للدم املعصوم ،وال
تـعرف حرمة ِّ
لبيوت هللا ،وال كرامة لألشهر الفاضلة ،واألزمنة املباركة.
ْ ُ
ُ
الفكْري اليت تتشظَّى قنابل وم ِّ
وإن بذور التطخرف ِّ
تغتال سكون اآلمنني ،وتُ ِّزه ُق أرواح
تفجرات ُ
ُ
األبرايء ،وتـ ْه ِّد ُم بُنيان هللاِّ ،فيكونون حقيقني ابللعنة اليت قررهتا هلم اآلاثر الشريفة يف السنة
النبوية.
ِّ
َّ
وسالمها ،جديرون أبن
األمة ،وتكدير أمنها
إن هؤالء املتطرفني الساعني إىل زعزعة استقرار َّ
نو ِّاجه عدواهنم بال هوادة ،وأن تتضافر قوى األمة مجعاء الستئصال شأف ِّة الش ِّر الذي حيملونه
يف صدورهم ،وينفذونه يف

جرائمهم.

استنكرت مجيع اهليئات اإلسالمية والعربية ،اإلقليمية والدولية ،هذا االعتداء األثيم
ولقد
ْ
على بيوت هللا وروادها ،يف يوم من أفضل أايم هللا ،فاستنكرته الدول العربية مجعاء ،وأدانه
أمني عام اجلامعة العربية ،كما استنكرته وأدانته منظمة التعاون اإلسالمي ،ورابطة العامل
اإلسالمي ،ونعت مفيت عام اململكة احلادث ابجلرمية

اخلطرية.

يسمى ب "داعش" مبسؤوليته عن احلادث ،يضيف جرمية جديدة إىل سجل
وإن اعرتاف ما َّ
جرائم هذا التنظيم املمقوت ،ويضع على عاتق السلطات األمنية مسؤولية مالحقة ُكل
الضالعني يف هذه اجلرمية ،سواء ابلتخطيط ،أو ابلتحريض أو ابلتنفيذ ،وأال يُفلِّت هؤالء من
سوُل له نفسه النـَّيل من استقرار هذا ِّ
قبضة العدالة ،وأن يكونوا ِّعْبـرةً لكل من تُ ِّ
البلد اآلمن
ُ ْ

املبارك.

ُ
وإننا لن تزيدان هتديدات الدواعش إال إصر ًارا على حماربة اإلرهاب ،وجتفيف منابعِّه الفكرية،
لن تُفلِّح تلك العمليات الق ِّذرة يف إيقاظ
ود ْعم وسطية اإلسالم البعيدة عن التطرف والغُلُو .و ْ
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النعرات الطائفية البغيضة يف أوطاننا ،فالشيعة يف بالدان يتعايشون مع السنة بكل ود ،حيث
تُعلي حكومتنا من قيمة املواطنة اليت ال تفرق بني املواطنني بسبب العرق أو اللون أو الطائفة،
كل الواجبات.
فكلخنا حتت ِّمظلة الوطن ننعم بكافة احلقوق،
ونتحمل إبخالص ُ
َّ
َّ ِّ
ِّ
لما ،ستكون لعنة على الظاملني ،ووابال على اجملرمني ،ودافعاً لتوحد كل
إن دماء من قُتلُوا ظُ ً

طوائف األمة حنو مواجهة املفسدين وجرائمهم ،وإن األجهزة األمنية لن تتواىن يف اختاذ كافة
التدابري لضمان أمن املواطنني ،وتعقب اجلناة الذين لن يفلتوا من العقوبة ،ولن يهنئوا مبقام
يف أرضنا الطيِّبة.
ِّ
صاحل البالد
حفظ هللا بالدان من ُك ِّل مكروه وسوء ،وهيأ لوالة األمر ُكل خري يف ِّ

457

والعباد.

خالد الشريدة :إرهاب القديح ميس الوطن أبكمله
احلادث اإلرهايب يف مسجد القديح يؤكد بصورة قاطعة أن اإلرهاب يزداد شراسة يف ضرب
أحد أهم عوامل الوحدة الوطنية ،فلم يعد األمر جمرد عملية إجرامية ألفراد ضلوا واحنرفوا
مبنهجهم العقدي وإمنا تطور ذلك سلبيا لتهديد حلمة الوطن وتفرقة أبنائه ،اعتمادا على
مبادئ تكفريية ضالة ال عالقة هلا بدين أو عرف أو قيم اجتماعية وإنسانية ،فما حدث
مأساوي ومؤسف ألنه طال بعض أبناء وطننا اآلمنني وهم يف بيت هللا يؤدون صالهتم ،ومن
يتطاول على حرمة املسجد ال ميكن أن يكون دينه اإلسالم الذي يدعو إىل السالم والتسامح.

احنراف املنهج الديين هو أساس التفكري اهلمجي للضالني الذين يتم تغييبهم عقليا ليتحولوا
إىل أدوات متفجرة ال تتورع عن قتل األبرايء مبن فيهم أطفال بكامل براءهتم ،وحني ننظر يف
الصورة اليت مت فيها احلادث نتأكد أن ذلك الفعل اإلجرامي ال يصدر إال من شخص جمرم
ال يستند إىل دين مطلقا ألنه ال يوجد دين يهلك األنفس هبذا املنحى الوحشي ،والعدائي
الفاجر ،فكل األداين ويف مقدمتها اإلسالم تكرم النفس وتصون حرمتها إال ذلك الفكر
الذي فقد البوصلة وانتهى ابملوت والتفجري حىت يف بيوت هللا

اآلمنة.

عزاؤان لعائالت الضحااي وهم أخوة لنا يف الدين والوطن واإلنسانية واجملتمع الواحد الذي
ننتمي اليه ،واختالف مذاهبنا إمنا هو من السنن الطبيعية يف البشر ،وليس ذلك موجبا
للوصول ابخلالف واالختالف إىل الدم والقتل وانتهاك حرمات األنفس ،وما صدر فعل
مذموم يلقى كل االستهجان واالستنكار ،ألنه جرمية مبعىن الكلمة ،ولكنها حالة إرهابية ال
تزال تستهدف بالدان بصورة عامة وال ختص فئة دون أخرى ،ألن ما حدث يف القديح
سبقته أحداث يف الرايض وجدة

وغريها.

الشر يعم واخلري خيص ،تلك قاعدة لألسف تتطابق مع اجملرايت اإلرهابية لفئات ضالة ال
تزال تعتقد يف أفكار عقدية ابطلة تقدم لنا مثل هذا اإلجرام واإلرهاب ،وبالدان ظلت تعاين
لسنوات من إرهاب هؤالء الضالني مبا يستوجب وعيا وعمال مجاعيا يعزز حلمتنا ويكفينا
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الفتنة اليت ميكن أن يتسبب فيها هذا اإلجرام ،فالفاعل يف حادث القديح مطلوب أمنيا
ووالده موقوف وينتمي لتنظيم إرهايب ،وذلك يفرتض أنه مت التخطيط للجرمية وتنفيذها بدم
ابرد.

اإلرهاب يتطلب مواجهة شاملة خيتص هبا كل مواطن سعودي ،ألن املستهدف هو الوطن
واستقراره وأمنه وسالمه وتعايش أبنائه ،وإذا مل نرتفع ابلوعي اىل املستوى الذي ميتص تلك
املخططات واألهداف القبيحة فإننا لن نسلم ،ولنا يف عرب التاريخ وجتارب غريان من الشعوب
عظة ودرس ،فإمنا حصلت فيها التفرقة حني استسلمت ألهداف الضالني وتعاملت دون
وعي مع ما يفعلون لتفريقهم وتشتيتهم فكان ان انتهوا ألحقاد وفنت وصراعات فقدوا فيها
الوطن والسالم

الداخلي.

يف اعتقادي أننا ووطننا أكرب من أن نسمح ابخرتاقنا من خالل جرائم إرهابية كهذه ،ومن
خالل جتارب أجهزتنا األمنية وفعاليتها يف مالحقة هؤالء املتطرفني ميكننا أن نثق فيها للحفاظ
على األمن ،وأن ندعمها أبفق يتسع الستيعاب أغراض الذين حييقون مبكرهم السيئ على
بالدان ،فنحن من نقاوم ونصد كيدهم بوعينا وتكاتفنا واحرتامنا
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لبعضنا.

منصور الضبعان :إىل الطفل القطيفي حيدر يف قربه :أنت حي
 .1اي حيدر املقيلي ..يظنون أن يف متزيق براءتك نصراً للدين! ،ويعتقدون أن يف
تلويث طهرك بدمائهم النجسة هدماً للسور احلصني! ،ويزعمون أن يف حنر طفولتك
يصنعون يف الصف فرقة! ..ولكن

هيهات!

 .2اي حيدر املقيلي ..يبكي "مشيعوك" وأنت تضحك! ،تضحك ألنك احلي وهم
أموات! ،وتضحك من "قاتلك"! ،كيف سلم "رأسه" جلبناء؟! ،وكيف سلم جسده
ليمزقه "احلثالة" أومهوه ب "اجلنة" وكأهنم ميلكوهنا ..وكأهنم ال

يريدوهنا!

 .4اي حيدر ..اي أمجل األمساء" ..وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خري لكم" ..هاهو
السور يزيد قوة ،وهاهي الصفوف تزيد متاسكاً ،ال تعتب! ،فقاتلك قد قتل إخوة
لك يف "الرايض" و"مكة" و"بغداد" و"دمشق"!" ،جبان" اليعرف إسالماً ال سنة
وال شيعة وال إنسانية! ،يعرف الدم فقط! ،وحنن نعرف

"هللا"!

 .3اي حيدر املقيلي ..ستكون للناس مفتاح خري! ،وسننحر "الكراهية" و"الفرقة"
و"الريب على قبورهم! ،وسنضيء ب" نور هللا" مث حمياك عتمة طال أمدها وصربان
عليها كثريا فكنت  -جعلك هللا جبوار إبراهيم عليه السالم  -الدليل والفاتح العظيم..

 .5ايحيدر ..لقد بدأت حياتك حني أرشدتنا إىل أن القوم إن تركوا "السفيه" خيرق
السفينة غرقوا كلهم! ،وأنرت بصائران إىل أن العدو احلقيقي هو ذاك الذي يلبس
مالبسنا وأيكل أكلنا ويسكن معنا ولكن مالحمه "هالمية" غري واضحة! ،وعلمتنا
أن "األمن" هو احلياة! ،و"فضحت" جهلنا وتطرفنا حني أهلمتنا أن "التعايش"
ممكن وذكرتنا جبار نبينا حممد صلى هللا عليه

وآله..

 .1ايحيدر ..أيها الشاهد الشهيد ..إىل جنة اخللد وملك ال يبلى ..إىل إبراهيم عليه
السالم.
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زيد املليحي :حادثة القديح والتالحم الوطين
فجعت اململكة العربية السعودية والعامل اإلسالمي يوم اجلمعة املاضي إثر اخلرب األليم الذي
ضجت به وسائل اإلعالم فور حدوثه ،وهو قيام أحد اإلرهابيني ،ابلتسلل ملسجد علي بن
أيب طالب رضي هللا عنه يف بلدة القديح مبحافظة القطيف ،وقيامه بتفجري نفسه بواسطة
حزام انسف استشهد على أثره  21وجرح  112مواطن سعودي بينهم أطفال بعمر "حيدر"
الذي أبكى مجيع مواطين هذا البلد

اآلمن.

مجيعنا كمواطنني وأبناء يف هذا الوطن من شرقه إىل غربه نستغرب قيام مثل هؤالء هبذه
األعمال اإلرهابية اليت ال متت للدين بصلة وليس هلا عالقة ابإلسالم ،ولكنها أصبحت
دخيلة علينا وعلى بالد احلرمني الشريفني ،وهؤالء الذين مل يراعوا حرمة صالة اجلمعة وقيامهم
بتفجري عباد هللا يف املساجد ،وقتل رجال األمن ،كما فعلوا برجل أمن املنشآت يف الرايض
ُ
الذي أُطلق عليه طلق انري ،واستشهاده ومن مث التمثيل جبثته حبرقه يف مركبته أثناء أتدية
عمله.

مثل هؤالء ال ينتمون لطائفة أو دين بل ينتمون لإلرهاب ،وهدفهم هدم اللخحمة الوطنية اليت
وضع لبناهتا األوىل املغفور له امللك عبدالعزيز ودعمها أبناؤه امللوك الذين أكدوا على أن
الوطن للجميع ،وأن مجيع من عاش على هذا الرتاب فهو مواطن وله كافة حقوقه وممارساته
اليت يستطيع أن ميارسها يف حدود املواطنة املتفق

عليها.

وقد محلت رسالة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز يوم أمس األول إىل
ويل العهد وزير الداخلية األمري حممد بن انيف خطاابً صرحياً جتاه من قام هبذا العمل وجاء

فيه "إن كل مشارك أو خمطط أو داعم أو متعاون أو متعاطف مع هذه اجلرمية البشعة سيكون
عرضة للمحاسبة واحملاكمة ،وسينال عقابه الذي يستحقه ،ولن تتوقف جهودان يوماً عن
حماربة الفكر الضال ومواجهة اإلرهابيني والقضاء على

411

بؤرهم".

حفظ هللا أمن بالدان وحفظ لنا قيادتنا احلكيمة يف ظل وجود خادم احلرمني الشريفني سلمان
بن عبدالعزيز وويل عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري حممد بن انيف وويل ويل
عهده صاحب السمو امللكي األمري حممد بن

سلمان.
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علي الزين :التمييز واملناهج الدينية يف الكتب الدراسية تسبب اإلختناق
الطائفي
بسم هللا الرمحن الرحيم
والحتسنب الذين قتلوا يف سبيل هللا أمواات بل أحياء عند رهبم يرزقون
ببالغ احلزن واألمل ننعى اهلنا يف القديح وأسأل هللا أن يربط على قلوهبم ابلصرب

والسلوان.

إننا ندين هذا العمل اإلجرامي واإلرهايب وندين من يربر هلذا القتل ويرمي ويتهم من ليس له
أي عالقة هبدا التفجري سواء كان املربر صحيفة رمسية أو من رجال الفتنة مهما كانت
مكانته.

هنينء شهداءان األبرار على ماانلوه من مراتب عاليه ومكانة سامية استحقوا أن يكونوا يف
جنة اخللد مع احلسني وأهل بيت احلسني وأوالد احلسني

وأصحابه.

هذه الكوكبة من الشهداء األبرار متيزوا يف حياهتم حببهم هلل وحببهم لرسوله وأهل بيته اىل
جانب عملهم الطيب وسريهتم احلسنه املباركة من الرمحة والتسامح وحسن اخللق وأهل بلدهم
يشهدون هلم بذلك فإهنم نعم اإلخوة

الربرة.

لقد امتدت يد الغدر واخليانة من أصحاب الفكر األموي البغيض وهم أدعياء اإلسالم وهم
اسالم اإلسم والرسم إىل فعل جمزرة يهتز له عرش الرمحن بقتل أانس قالوا ربنا هللا مث

استقاموا.

تعلم أصحاب الفكر التكفريي من اسيادهم األمويني قتل شيعة علي عليه السالم على التهمة
والظنة بل من ليس له ذنب كهؤالء األبرايء املصلني املتقني

العباد.

االكثري مسع كلمات من هنا وهناك هلا واقع وهي نفثات مصدورين إن صح التعبري وقد تكلم
عنها من قبل كتاب كثر خملصون وطنيون شرفاء عن ضرر هذا الفكر الظالمي الذي يكفر
كل من اليلتقي معه يف الفكر والسيما الشيعة فإهنم أخدوا النصيب األول يف تكفريهم
واعتبارهم أعظم خطرا من اليهود

والنصاري.
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لكن األدهى وأمر وهو أمر تغتم له النفوس وحتزن أن أخوتنا من أهل املذاهب اإلسالمية
ومن يدعي الوسطية يف كثري من األحيان مضلل اليريد أن يعرف عن الشيعة أي شي ء بل
ويتهمها مبا أنزل هللا به من سلطان ويطعن يف عقائد الشيعة بغري علم بل أيخذ املطاعن من
أعداء الشيعة وأيخذه إرسال املسلمات وإن كانت العقائد حقه وفقههم سامل وبيانه من أهل
البيت الذين أذهب هللا عنهم الرجس وطهرهم

تطهريا.

نفثة مصدور خرجت من قلب طاهر
متجرعا بغصته ومل خيرجها إال بعد هذا املصاب اجللل وهو حيمل املسؤولية أنتم وكتبكم يف
املدارس صنعت داعش ،خطباء مساجدكم وجامعاتكم وقنواتكم الفضائية أمثال وصال
وصفا هي اليت خترج هذا الفكر املتخلف .املسلمون من مجيع أبناء املدارس الفكرية املختلفة
الذين يقدسون رسول هللا وأهل البيت والصاحلني ويعتربوهنم مثال أعلى حيث يزورون قبورهم
ويتربكون بقرب النيب حيث تدل عليه الرواايت الصحيحة على أختالف مشارب أصحاب
املذاهب مع األسف يتم ممانعتهم بل وضرهبم ومنعهم حىت من كتاب دعاء وزايرة .ملاذا
اليتمتع املسلمون ابحلرية يف عبادهتم يف مسجد نبيهم والتسليم على رسول هللا .اليس هذا
األمر يولد فكرا متشددا متحجرا يدرج عليه الصغري ويشيب عليه الكبري .اليس هذا األمر
وذاك يسبب احتقاان واختالفا بني املسلمني مع النهي الشديد من القرآن الكرمي عن الفرقة
قال تعاىل :واعتصموا حببل هللا مجيعا والتفرقوا والتنازعوا فتفشلوا فتذهب

رحيكم.

نفثة مصدور خرجت من قلب هذا املؤمن حيث يقول إن التمييز يف املناصب اإلدارية وإن
كان الشيعي مؤهال وهو أوىل من غريه لكنه يقدم عليه من ليس أهال بل يقدم عليه شخص
من غري

املواطنني.

ملاذا الكتاب من أهل السنة يفسحون هلم اجملال يف الصحف يتكلمون ويطعنون يف الشيعة
بل يؤلبون عليهم ومل يفسح للشيعة أن يعربوا ويعرفوا بعقيدهتم خصوصا إذا طعن هبا
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اآلخر.

نعم بسبب هذا التمييز وجعل الشيعة مرتبة دونية وهذا الكالم تكلم الكثري عنه وهو عدم
استحقاق للمعلمة الشيعية أن تكون مديرة مدرسة .وأغلب حمافظات اململكة حىت يف املناطق
النائية فيها جامعات والقطيف هي أم اخلري مل تنل جامعة واحدة وقد طالب مرارا وتكرارا
مساحة العالمة اجلليل الشيخ عبد احلميد اخلطي رمحه هللا زعيم القطيف جبامعة واند أديب
حىت يف مقابالته يف الصحف ولكن دون جدوى .هذا غري البطالة أقصد العاطلني عن
العمل وهم أصحاب شهادات حىت وإن كان الحيملون شهادات أال يستحقون العيش
الكرمي .هذه ظالمات نبثها نريد تغيري الواقع الفاسد البد من فتح جامعات يف القطيف
وتشغيل العاطلني من شبابنا وتغيري املناهج الدينية خصوصا الكلمات اليت ختص الشيعة
ونبزهم ابلروافض والصفوية واجملوس واملشركني وعبدة القبور وهذا وإن كان عدم ذكره ابملطابقة
ولكن أكثر املناهج تتضمن

ذلك..

يتميز الشيعة عن غريهم أبن عندهم ارتفاع الرصيد األخالقي وهذه عدالة ووسطية تلقوها
شيعة آل حممد كابرا عن كابر بفضل توجيه أئمتهم ومراجعهم وسرية أئمتهم ومراجعهم حافلة
بذلك لو أراد أن يتتبع املتتبع بروح موضوعية .وإال بربك هذه الدماء اليت تسفك يف كل
مكان وزمان ،يف العراق وابكستان ،ولبنان ،وسوراي واآلن يف السعودية وسفك الدم ليس
رخيصا والشيعة ليسو جبناء ومهجتهم رخيصة يقدموهنا ولكن فقط يف سبيل الدين والوطن
والعرض حسب مقتضى احلال وغري ذلك اليقبلون أبدا ولكن مع ذلك تراهم يضبطون
أنفسهم ويصفحون ألهنم يقدمون األهم على املهم كما يعمل أئمتهم .ويبادرون خملصني
ابلوحدة الوطنية ،واللحمة األخوية ،واجتثاث الفتنة والقضاء عليها ،وعدم توجيه الالئمة
ملذهب أو قومية ،إنطالقا من تعاليم الدين والقرآن الكرمي ،والتزر وزارة وزر أخرى .بلوغ
هذه املرتبة العالية من ضبط النفس اليلقاها إال ذو حظ عظيم ،والشجاع من ملك نفسه
عند الغضب ،هذا الرصيد األخالقي الكبري الذي ميلكه الشيعة ينبغي للعامل أن يعرتف به
ويقر حىت وإن كان لدولة شيعية تعاديها ال أن يدير ظهره ،ولكن مع األسف يف بلداننا
اإلسالمية وبسبب التضليل األموي يضع اإلستفهامات تلو اإلستفهامات على الشيعة،
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وليس فقط يف صدق النوااي ،وإمنا أكرب من ذلك وهو اعتبارهم مشركني وخارجني عن ربقة
اإلسالم وهم يعلمون إبسالمهم وإمياهنم لكنهم يتغافلون أبن الشيعة يف آانء الليل وأطراف
النهار يعملون ابإلسالم على النحوين العبادي واملعاملي ولكنه البغض املتأصل يف

النفوس.

غدا سيكون تشييع الشهداء املتقني الطاهرين من شيعة أهل البيت نتمىن أن يكون تشييعا
مهيبا يكون مرضيا عند حممد وآل حممد وتكون نتيجته صالح ونصر لشيعة أل حممد ،نسأل
هللا أن يعجل فرج أل حممد وأن ينتقم من

عدوهم.
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هيا عبد العزيز املنيع :شهداء الركعة الثانية
بدايةً أكرر عزائي ألهلنا يف قرية القديح حيث كان العمل اإلجرامي الذي اودى حبياة شهداء

صالة اجلمعة األوىل من شهر شعبان ..الشهداء سعوديون واجملرم سعودي ..املكان مسجد

من مساجد هللا اليت ينادى فيها للصالة وال شيء غري

الصالة..

استشهد الشيخ والشاب والطفل يف حلظة احنناءة هلل يف ركعتهم رمبا األوىل ورمبا الثانية..
اإلمام يكرب للركوع واإلرهايب يضغط على حزامه

الناسف..

هل ذلك من االسالم..؟ هل ذلك يرتبط أبي شكل وأبي دين مساوي ..وهل يتداخل مع
احلس االنساين ألي انسان مهما بلغ تبلده وموت ضمريه..؟
اسئلة تتقاطر ولكن ال جواب ،ال جواب ..سوى حسبنا هللا ونعم الوكيل يف إجرام دخل
بيوت هللا ويف حمرضني قتلوا األمن داخل بيوت

هللا..

أملي وأمل كل مواطن يتزايد حني نعلم ان هؤالء أو اكثرهم هم منا ومن حلمتنا الوطنية ،هم
من شاركوان يوما طعامنا ..وهم من شارك اخوتنا وابناءان مقاعدهم الدراسية ..هم من كانوا
جرياان ألحدان ،هم من فرحت امهاهتم واابؤهم بقدومهم وسهروا الليل ألملهم وأتملوا لتسرهبم
من املدرسة وتسرهبم النهائي من منظومة احلياة والعطاء

والدين..

البد أن يتم الرتكيز يف هذه الفرتة على منابت ومنابع التطرف ..بعضهم يف ساعات املساء
وعرب شبكات التواصل االجتماعي وخاصة تويرت ينثرون ثقافة التشدد ويعلنون تطرفهم ولعنهم
لكل من خيتلف معهم ..مث يذهبون صباحا لقاعات احملاضرات لتلقني ابنائنا العلوم !..مث
نصرخ النتشار فكر التشدد والتطرف بني

شبابنا..

يف منابر بعض مساجدان يتزايد خطاب التشدد وال يرتدد بعضهم يف تكفري بعضنا جملرد
االختالف يف

الرأي..
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الذراع األمنية قوية وابترة ولكن لألسف بقية املؤسسات الزالت متفرجة ال حراك سوى
تنديد واستنكار لفظي اليسمن وال يغين من جوع وال يقابل

احتياجا..

التفجري األخري يفرض على اجلميع من ابب الوطنية ان ينفض الغبار عن مؤسسته ويعمل
على اجتثاث الفكر املتشدد واقتالع جذوره اينما وجدت البد من عمل اسرتاتيجية وطنية
يتم تنفيذها بقوة وبتوقيتات زمنية واضحة مع متابعة تنفيذها وتقوميها بشكل سنوي من
جهاز متنوع التخصصات وليس من ختصص واحد اسرتاتيجية حتدد مسؤولية كافة
املؤسسات الوطنية يف محاية األمن الفكري وبنائه بعيدا عن كل أشكال التطرف اليت ابتت
تنخر جمتمعنا وتسفك دماء ابنائه بدم ابرد وحترض على تكفري بعضه البعض ..مع ضرورة
ان يتم سد الفراغ التشريعي الذي جعل من الطائفية والعنصرية بكل اشكاهلما سببا يف
التحريض والقتل اىل ان وصل األمر هبم لقتل اخوهتم يف املسجد يوم

مجعة..

ثقافة التطرف تزيد وخطورهتا تتعمق فهي ترتدي الدين لباسا وعقيدهتا دموية واهلدف زعزعة
وطننا بقتل ابنائه أببنائه ..ومواجهتها ال أتيت حبزام امين فقط بل حبزام فكري يواجه هذه
الثقافة بقوة ودون مواراة ..البد من اقتالع جذور هذا الفكر فأصحابه يشاركوننا الوطن
والطريق ويستظلون بسمائنا وطابور الباحثني عن "االنتحار" إن مل نواجهه ابلفكر فسيطول
ويطول.
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عبري العلي :اإلدانة واالعتاف بني الدالوة والقديح
قبل قرابة الستة أشهر كتبت يف مقال نشر يف هذه الصحيفة –صحيفة الوطن – بعد العمل
اإلرهايب الذي استهدف جملس عزاء يف قرية الدالوة واستشهد فيه عدة أشخاص :أنه جيب
أن ال ينسينا فرحنا ابلتالحم الذي ظهر بني الشعب ووقفته املنكرة لذلك االعتداء الغاشم،
البحث عن املتسبب احلقيقي خلفه ،وأنه جيب أال نكتفي ابإلدانة والتنظري والتضامن ابلكالم
العاطفي واملكرر بعد كل مأساة تنتهك اإلنسانية وتستبيح دماء اآلمنني ،بل علينا التحرك
بشكل عملي حيمي اإلنسان واملكان من قادم جمهول ال يُتكهن به ،خاصة وحنن على فوهة
بركان من الفنت واالقتتال الطائفي احمليط بنا يف الدول اجملاورة .وأنه ينبغي أن تُسن قوانني
عاجلة ،صارمة وواضحة ضد التحريض الطائفي والعنصري بكل أشكاله ومن أي طرف،

ففي فرض القوانني حلٌّ لكثري من مشاكلنا املرتاكمة وضمان عدم حدوث األسوأ

مستقبال.

ولألسف أتى هذا املستقبل أقرب مما نتصور لتطال يده الغادرة بيتا من بيوت هللا علق فيه
املصلون أرواحهم بني يديه لينتزعها املوت غيلة وهم آمنون يف صالهتم ،متوجهون لقبلة يؤم
املسلمون من كل بقاع الدنيا وجههم حنوها دون تصنيف أو تراتب مينح أحدهم األفضلية
على اآلخر ،تناثرت أشالؤهم الطاهرة بسبب جسد غادر اندس بني صفوفهم ابحليلة والغدر،
مقدما جسده وحياته قرابان حلياة أخرى أُوهم أن فيها نعيما دائما له إن استهان ابلدماء
واألرواح.

وحنن نستعرض صور احلادثة األليمة ووجوه الشهداء صغارهم وكبارهم ،تقفز للنفس السوية
اليت آملها هذا اإلزهاق لألنفس واالستباحة لإلنسانية عدة تساؤالت عن الدافع الذي جعل
مثل هذا الشخص اإلرهايب يتجرد من إنسانيته ومن دينه ومن الرغبة يف احلياة حىت يؤذي
اآلخرين؟ وهو يف هذه السن الصغرية من الذي خلق لديه هذا التوجه وعزز لديه الرغبة يف
إراقة الدماء؟ وابسم أي دين أقنعه أن يفعل ما فعل؟ والتساؤل األكثر وجعا :كيف وجد
هؤالء املسوخ بيئة خصبة لنواايهم وأفكارهم؟ وأي متكني حصلوا عليه ليكون هلم معه ضمان
انقياد أعداد كبرية خلفهم كالقطعان؟ اإلجابة صادمة ،وتصيبنا يف مقتل ظن األفضلية الذي
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نعتقده على العامل والشعوب واملذاهب والطوائف والفرق األخرى .هذه احلقيقة الصادمة اليت
يرفض الكثري تصديقها أبن أبناء الدين الواحد والوطن الواحد يتخلون عن إنسانيتهم
ويستبيحون دم اآلخر ليكون هلم طريقا للجنة بتحريض من نفس أبناء الدين

والوطن.

بعد بيان وزارة الداخلية يوم السبت الذي كشفت فيه هوية منفذ التفجري اإلرهايب يف مسجد
اإلمام علي ببلدة القديح يف القطيف أثناء أداء صالة اجلمعة وانتماءه لتنظيم داعش اإلرهايب،
وظهور قائمة ابملوقوفني من املنتمني أيضا لداعش واملتضامنني معه الذين يقومون بتجنيد
األحداث والتغرير هبم ومجع األموال لتمويل العمليات اإلرهابية وترصد رجال األمن واملواقع
احليوية وغريها مما ورد يف البيان ،يتضح لنا أن البيئة اليت انطلق منها ذلك اإلرهايب ليقف
بني صفوف املصلني يفجر نفسه ليست بعيدة وال غريبة أو خارجية .ولو افرتضنا جدال
ذلك ،فجميعنا يعلم أنه ال توجد يف شريعة داعش املنحرفة حرمة لدم مسلم أو غري مسلم
وال لرجل أمن أو مواطن آمن ،وال ملنتم حلكومة عربية أو إسالمية ،إال من وافق هواه هواهم،
وآمن مبا يؤمنون به من تكفري وقتل وتقسيم وحتريض .فاجلميع يف أعينهم كفرة ،ومجيعنا
مستهدف يف أي فرصة جيدوهنا لتكرار هذا الفعل يف جامع آخر أو جتمع خمتلف ،لن يثنيهم
عنه إنسانية وال دين أو وطنية .وخطوهتم اجلريئة للدخول ألهداف مدنية بدؤوها مبسجد يف
صالة مجعة ،تصرف ينم عن حتد صريح وجرأة بشعة وقادم ال يُعلم كيف سيكون ما مل تكن

للحكومة وقفة حازمة لتجفيف املنابع اليت تستوعب من حيرض وخيطط ويهيئ اجملرمني للقيام

مبثل هذه

العمليات.

أصوات اإلدانة واالستنكار مسعناها على مستوى احلكومة واملؤسسات واألفراد  -متاما كما
كان أايم الدالوة  -وتواصل اإلنكار من الدول واهليئات اخلارجية ،وانربى بعض من كان
حيرض ابألمس ،وميهد يف األنفس اهلشة الطمأنينة واالرتياح لقتل من خيتلف معهم أو
إيذائهم ،انربى للتربير واإلنكار بعد حادثة القديح ،بينما آثر آخرون الصمت .وأصوات
العامة والعاديني يف جمالسهم ورسائلهم اخلاصة هي الوجه اخلفي واحلقيقي ملوقفهم جتاه ما
حدث وهي األهم لاللتفات هلا وحماولة تفهم مشاعرهم ومعرفة أسباهبا وعالجها ،خاصة
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تلك املتضامنة مع ما حدث أو املؤمنة أبن هلم احلق يف حماسبة اآلخرين ممن خيتلفون معهم
ولو وصلت هذه احملاسبة إىل إزهاق أرواحهم

غيلة.

أُكرر كما ذكرت سابقا :أن موقفا ضد اإلرهاب ينبغي أال يكون تسجيل موقف وحسب،
بل حترك عملي وواقعي تبدأه اجلهات العليا .وأن نؤمن أن بداية التغيري تبدأ من أنفسنا ومن
أبنائنا واختبار مشاعران جتاه من يُقامسنا اإلنسانية والدين والوطن ،وننقي ما خالط فهمنا
سواي لنا ولألجيال القادمة
ومشاعران جتاه اآلخر من تدليس احملدثني واملتطرفني ،لنخلق جمتمعا ًّ
يؤمن بقداسة األرواح واألوطان ويتخذ من التعايش والسالم أسلوب حياة.
رحم هللا شهداء القديح ،وأحسن العزاء لذويهم وعزاء الوطن فيهم ويف من انل من أمنه ومحاه
من كيد

الكائدين.
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عبده خال :أكلوا األكباد
حادث القديح يف القطيف كان مهيجا للمشاعر ،وفاجعا على كل املستوايت اليت استوعبت
أن احلادث حماولة مستميتة لفك التالحم بني أفراد الوطن الواحد ،كمحاولة للقفز على
واقعنا احلقيقي أبن الوطن كتلة موحدة أبطيافها وتشكالهتا ومتايزها ال تسلم جهة جبهة ،وأن
املواطنة وعاء يتسع للجميع من غري مزايدة أو أفضلية ملنطقة على أخرى أو طيف على
طيف.

ومع أي حادثة متس هذا الوجود لن ينربى األفراد للدفاع عن هذا الوطن بل سنكون مجيعا
يف صف واحد خلوض معركتنا الفاصلة إلبقاء أمننا واستقراران وضد العبث

والتمزق.

ويف مواجهتنا جمتمعني لكل عناصر الدمار والقتل سنكون شهداء عصر على رؤية مواقع
مصارعهم ،وسوف ندفن كل كائن ارتضى ابلقتل واحلرق كوسيلة

حياة.

ويف كثري من العمليات اإلرهابية نكتشف أن املنفذين هم صغار يف السن وأعمارهم ال
متكنهم من معرفة خبااي ما حيدث من جتنيد ملشاعرهم وتوجيهها ضد دينهم

ووطنهم..

وألن العمليات اإلرهابية األخرية كان أبناؤان هم املنفذون هلا وهذا يعيدان إىل املربع األول أبن
شبابنا هم وقود يتم استخدامه يف إضرام اإلرهاب داخليا وخارجيا ،يف أمثال التنظيمات
اإلرهابية "داعش أو القاعدة" ،والسبب يف ذلك التحريض الذي يرى أن اجلميع على اعتالل
عقدي يستوجب نفري الشباب من أجل إصالح تلك املعتقدات الواهية ،ويف هذه النقطة
تعب الكتاب وهم يشريون ألمهية إحداث مراجعات فكرية حقيقية والقبض على احملرضني
الذين يدفعون هبؤالء الشباب إىل املوت وهم ينعمون خبري الدنيا ونعيمها ..وتكون املبالغ
النقدية اليت محلها اإلرهابيون إشارة واضحة إىل التمويل السخي فمع جتفيف منابع األموال
للجماعات والفئات اإلرهابية إال أن التموين الزال يصلهم بسخاء وهذا يشري إىل انتقال
األموال عن طريق شخصيات بدال عن

البنوك.
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وحني أييت إعالن داعش عن تبين اهلجمات اإلرهابية نلتقط إشارة من هذا اإلعالن أبن
داعش تريد وهجا إعالميا أبن هلا متددا على أراض

عديدة..

ومع كل حدث إرهايب نتطلع أن تكون من معطيات هذا احلدث دراسة ونتائج تدلنا إىل
الوسائل الناجعة ملواجهة دواعش الداخل قبل اخلارج ،فما يصلنا من رذاذ اإلرهاب إال من
خالل أبنائنا الذين درسوا يف مدارسنا ودخلوا وخرجوا من مساجدان جيعلنا نضع أيدينا على
رؤوسنا وإذا علمنا أن بعض األسر متعاطفة أو مشاركة مع تلك اجلماعات نكون فعال حباجة
للمراجعة.

كما أن الوقت مل يعد كافيا لكل هذه التهجئة فاإلشارات جمتمعة تؤكد على ضرورة املراجعة
مبا حيفظ الدين والوطن ليس فقط من اجلانب األمين ،إذ أصبح من الضروري أن تكون
املواجهة مواجهة فكرية شاملة ومدعومة لكي يكون هناك معىن ملا حتققه األجهزة األمنية
من إجناز وسرعة القبض على اخلالاي

اإلرهابية.
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ألباب كاظم :يف التفجري اإلرهايب على القديح
احلدث األخري الذي هز املنطقة الشرقية والساحة اإلسالمية ،ابستهداف مسجد اإلمام علي
عليه السالم ،يف القديح ،من قبل إرهايب داعشي ،اندس بني حشود املصلني األبرايء ،ليفجر
حزاما انسفا ارتداه ،فخلف كثريا من الشهداء والضحااي واجلرحى أثناء ركوعهم بني يدي
هللا عزوجل .ذلك التفجري الذي سعت أقالم وهابية كثرية جلعله إيراين املصدر ،واضح املعامل
حىت قبل إعالن التنظيم الداعشي الوهايب تبنيه .فما حصل يف القديح قد حصل آالالف
املرات يف العراق من قبل الدواعش ،وطاملا رأينا مساجد العراق وهي حتتضن أشالء املصلني،
بنفس الطريقة اليت حصلت يف مسجد

القديح.

مل يعد خافيا على أحد ،التعصب الطائفي الذي يقوم الوهابية بتأجيجه على الشيعة يف
الداخل واخلارج ،مع التطبيق العملي ملا يتبنونه من معتقدات جتيز ذبح وقتل اآلخر املخالف
هلم فكراي وعقائداي .وراح على إثر ذلك املاليني من الشيعة يف العراق ولبنان وسوراي واملنطقة
الشرقية ،القطيف

واإلحساء.

ومن اجلدير ابلذكر لفت االنتباه لآلراء املتعددة يف مواقع التواصل االجتماعي اليت كانت
ترمي ابجلرمية البشعة حبق األهايل الشيعة ،على إيران ،حىت بعد إعالن تنظيم داعش مسؤوليته
عنه ،وبعد أن أعلنت الدولة أن املسؤول عن التفجري داعشي ،غريت تلك األقالم رأيها
معلنة تعاطفها مع الضحااي ومسلمة أبن التفجري داعشي ،وهذا مؤشر غري اجيايب ابلطبع
على عدالة أصحاب تلك اآلراء اليت إذا الريح مالت مالوا حيث متيل ،وال ميكن أن يُعول

عليها فيما ميس قضااي الشيعة أصال .ألهنا أصوات اتبعة ملن يضمن مصاحلها الشخصية.
لذلك ينبغي املطالبة ابالعرتاف ابملذهب الشيعي وإبعطاء هذا احلق الطبيعي ألفراده ،للتعبري
عن قضاايهم وإدارة شؤوهنم ابلصورة الصحيحة ،أسوة ابلدول الشيعية اليت تعرتف ابملذهب
السين بل وابلدايانت األخرى ،أو السنية اليت تعرتف ابملذهب
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الشيعي.

وإن إلقاء التهمة على إيران من قبل أصحاب الفكر الوهايب ،هو تكتيك مكشوف ،ألن
معارضة احلقيقة اليت اعلن عنها من قبل الدولة ،لن أتيت بنتيجة ذات فائدة ،لذا يلجأ البعض
يف هذه احلالة إىل ما يعرف يف أدبيات الرأي العام ،بتحويل االنتباه أي حتويل انتباه الناس
حنو موضوع آخر ىف مثل أمهية املوضوع املثار أو أكثر أمهية منه .ويتمظهر يف حالتهم تلك
إبلقاء التهمة على إيران .وهل يوجد ما هو أكثر إاثرة وإخافة ابلنسبة لآلخرين من إيران!
وأخريا حىت ال ينزف اجلسد الشيعي مزيدا من الدماء الطاهرة على الشيعة مجيعا السعي وراء
حتصيل ذلك احلق ،وهو احلق يف اعتناق املذهب الذي اندى به شيخنا الكرمي منر النمر
حفظه هللا وأعاده

ساملاً.

475

عادل احلسني :هل جيتمع اإلرهاب وحب أهل البيت يف قلب واحد؟
بسم هللا الرمحن الرحيم واحلمد هلل رب العاملني وسالم على عباده الذين

اصطفى.

اَّللُ ِّعبادهُ الَّ ِّذين آمنُوا
قال هللا سبحانه وتعاىل يف حمكم كتابه الكرمي" :ذلِّك الَّ ِّذي يـُب ِّشُر َّ
الص ِّ
احل ِّ
وع ِّملُوا َّ
ات قُل َّال أ ْسألُ ُك ْم علْي ِّه أ ْجًرا إَِّّال الْموَّدة ِّيف الْ ُقْرىب ومن يـ ْق ِّرت ْ
ف حسنةً ن َِّّزْد لهُ
ور" ،سورة الشورى :آية .24
فِّيها ُح ْسنًا إِّ َّن َّ
ور ش ُك ٌ
اَّلل غ ُف ٌ
جعل هللا سبحانه وتعاىل أجر رسالة اإلسالم اليت جاء هبا نبينا حممد صلى هللا عليه وآله،
وبكل ما فيها من نور وخري وسعادة يف الدارين ،جعل هللا أجر ذلك كله هو املودة لقرىب
رسوله صلى هللا عليه وآله يف قوله تعاىل" :قُل َّال أ ْسألُ ُك ْم علْي ِّه أ ْجًرا إَِّّال الْموَّدة ِّيف الْ ُق ْرىب".
ونعت هذا األجر ابلبشارة للمؤمنني الذين آمنوا برسالة النيب صلى هللا عليه وآله  ،وعملوا
الصاحلات اليت أمرهم هبا .قال العالمة السيد الطباطبائي يف تفسري امليزان :أن احلسنة اليت
ف حسنةً ن َِّّزْد لهُ فِّيها ُح ْسنًا" تعين مودة قرىب رسول هللا صلى
وردت يف قوله تعاىل" :ومن يـ ْق ِّرت ْ
هللا عليه وآله .وبشرت اآلية الكرمية أيضا املؤمنني الذين يودون أهل البيت عليهم السالم أبن
هللا سوف يزيدهم ُحسنا يف كل حسنة يقرتفوهنا ،وتعرب كلمة "احلُ ْسن" عن كل شيء مجيل

يف حياة اإلنسان املؤمن .وقد تكون تلك الزايدة يف احلُ ْسن تشمل الزايدة يف اإلميان،
واإلخالص ،والثبات ،والطمأنينة ،والسكينة ،وغريها من املفردات احلسنة .فهل يتصور أحدان
قطعا سوف تكون
مقدار تلك الزايدة  -يف احلُ ْسن  -الصادرة عن املطلق سبحانه وتعاىل؟ ً
تلك الزايدة بال حد وال هناية .فهنيئا ملن يلقى هللا سبحانه وتعاىل يوم القيامة ويف قلبه تلك

احلسنة وهي مودة أهل البيت عليهم

السالم.

نالحظ يف اآلية الكرمية السابقة أن هللا سبحانه وتعاىل قرن اإلميان ابملودة ،ووعد املؤمنني
ابملكافأة على مودهتم ألهل البيت عليهم السالم أبنه سوف يزيدهم ُح ْسنًا على ُح ْسن يف

كل شيء مجيل ويف كل شيء حسن

يقرتفونه.
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الس ِّكينة ِّيف قُـلُ ِّ
اان َّمع
وقال تعاىل يف آية أخرىُ " :هو الَّ ِّذي أنزل َّ
وب الْ ُم ْؤِّمنِّني لِّيـْزد ُادوا إِّمي ً
ض وكان َّ ِّ
ِِّّ ِّ ِّ
ِّ
السماو ِّ
ات و ْاأل ْر ِّ
يما" ،سورة الفتح :آية  .3قال
ود َّ
إِّمياهن ْم و ََّّلل ُجنُ ُ
يما حك ً
اَّللُ عل ً
العالمة السيد الطباطبائي :هللا هو الذي أوجد الثبات واالطمئنان ليشتد به اإلميان الذي
كان يف قلوب املؤمنني قبل نزول السكينة ،فيصري بذلك أكمل مما كان قبله .ونالحظ يف
هذه اآلية الكرمية أن هللا سبحانه وتعاىل قرن اإلميان ابلسكينة ،وكالمها حملهما القلب .كما
أن اإلميان يزداد ابلسكينة ،فاإلميان أيضا يزداد ابملودة ألهل البيت عليهم السالم  .لذا جتد
أن املسلمني الذي يتولون أهل البيت عليهم السالم وحيبوهنم قوال وفعال ،يتصفون برقة القلب
وشفافية اللسان واللطف يف تعاملهم مع اآلخرين مهما كان دينهم أو مذهبهم .ينطلقون يف
ذلك من تعاليم القرآن الكرمي وسرية الرسول األعظم صلى هللا عليه وآله وسرية أهل بيته عليهم
السالم.

فهل اي ترى جيتمع اإلرهاب وحب أهل البيت عليهم السالم يف قلب واحد؟
اإلرهاب يعصف ببلدة

القديح:

يف ظهر يوم اجلمعة ،ويف اليوم الثالث من شهر شعبان من عام  1341هـ حدث انفجار
مروع يف صفوف املصلني يف مسجد اإلمام علي عليه السالم يف بلدة القديح مبحافظة
القطيف .وتبني بعد التحرايت والبحث اجلنائي أن إرهابيًّا امسه "صاحل بن عبد الرمحن
البسا
القشعمي" يُكىن ب "أيب عمر النجدي" وهو ينتمي إىل تنظيم داعش اإلرهايب ،كان ً
حز ًاما انس ًفا ،وفجر نفسه يف صفوف املصلني أثناء أداء صالهتم .وسقط بسبب هذا العمل
شهيدا وأكثر من 111
اإلرهايب الداعشي ً 21

جريح.

لو أسقطنا ما فهمناه من تدبران لتلك اآليتني الكرميتني على هذه احلادثة األليمة اليت أدمت
القلوب وأقرحت العيون ،هل من املمكن أو من الصحيح أن نقول أبن هذا اإلرهايب الذي
فجر نفسه يف بيت من بيوت هللا سبحانه وتعاىل ،ويف مسجد كان مكتظًا ابملصلني ،أن يف
قطعا سوف تكون
قلبه مود ًة ألهل البيت عليهم السالم ؟ أو يف قلبه سكينة أنزهلا هللا عليه؟ ً
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اإلجابة ابلنفي القاطع ،ملاذا؟ ألن كل مسلم يؤمن ابهلل ورسله وكتبه واليوم اآلخر ،ويؤمن
جازما أنه ليس من املنطق يف شيء أن جيتمع
ابملعاد واحلساب والعقاب ،يعتقد
ً
اعتقادا ً
النقيضان :حب أهل البيت عليهم السالم مع هذا الكم اهلائل من الكراهية املصبوبة على
مسلمني مساملني كانوا يؤدون صالهتم يف مسجد من مساجد هللا ،فيدخل عليهم هذا
قطعا
اإلرهايب بكل ما حيمل من كراهية يف قلبه ،ويفجر نفسه فيهم من غري رمحة وال رأفةً .
لن يكون يف قلبه إميان وال مودة وال سكينة .بل يقينا ،لو ُكشف لنا الغطاء لوجدان يف قلبه

شيطاان مرت ًبعا فيه ،أيمتر أبمره وينفذ خططه
ً

اإلجرامية.

لو حللنا شخصية هذا الكائن الداعشي ،لوجدان أنه يكره حىت نفسه ،لذلك أزهق روحه
وعجل هبا إىل انر جهنم وبئس

املصري.

نصيحيت لكل من حيمل هذا الفكر التكفريي املدمر للبشرية واإلنسانية ،أن جيلس مع نفسه
ويتفكر قليال يف معاين اإلسالم اجلميلة .ذلك الدين اإلسالمي احلنيف ،دين احملبة

والسالم.

إن الدين اإلسالمي احلنيف كفل جلميع الناس حرية العبادة وحرية االعتقاد وحرية التعبري.
قال هللا تعاىل" :ال إِّ ْكراه ِّيف ِّ
الد ِّ
ين ق ْد تـبـ َّني الخر ْش ُد ِّمن الْغ ِّي" ،سورة البقرة :آية  .251نستفيد

من هذه اآلية الكرمية أن االعتقاد واإلميان من األمور القلبية اليت ال ُحيكم فيها اإلكراه
واإلجبار .وسيظل الناس خمتلفني مهما خ
اختذت التدابري لتذويب االختالفات بينهم.
لذا فإن السبيل األمثل إلدارة االختالف بني األداين واملذاهب والطوائف هو الرتكيز على
ثقافة التعايش السلمي بني أفراد اجملتمع وبني أفراد األمم .وتبـين مبدأ احلوار لتقليص هوة
ع إِّىل سبِّ ِّيل ربِّك ِّاب ْحلِّكْم ِّة
االختالف .فاحلوار مبدأ قرآين أصيل جند ذلك يف قوله تعاىلْ " :اد ُ
احلسن ِّة" ،سورة النحل :آية  .125وقال تعاىل" :وال ت ْست ِّوي ْ
والْم ْو ِّعظ ِّة ْ
احلسنةُ وال ال َّسيِّئةُ
ْادفع ِّابلَِّّيت ِّهي أحسن فِّإذا الَّ ِّذي بـيـنك وبـيـنه عداوةٌ كأنَّه وِّيلٌّ ِّ
محيم" ،فصلت :آية .43
ْ
ُ
ُْ
ْ
ْ ُ
وهذا السلوك مصداق لقول اإلمام علي عليه السالم يف عهده ملالك األشرت رضوان هللا تعاىل
عليه يف وصفه للناس" :فإهنم صنفان إما أخ لك يف الدين وإما نظري لك يف اخللق" ،حممد
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عبده :هنج البالغة ،ج ،4ص .83واجلميل يف قول اإلمام علي عليه السالم أنه استخدم
مفردة "الدين" ومل يستخدم مفردة "اإلسالم" وكأنه يهدف من قوله هذا إىل خماطبة مجيع
أهل األداين املختلفة ليقول هلم :أن هذا اإلنسان إما أخ لك يف دينك الذي تنتمي إليه،
سواء كان دينك هو اإلسالم أو املسيحية أو اليهودية أو اجملوسية ،أو غريها من األداين
السماوية والوضعية األخرى ،أو أنه أخ لك يف اإلنسانية لكنه ينتمي إىل دين آخر مغاير
لدينك .ومنه نستنتج أن التعايش السلمي ومفهوم املواطنة رمسه أهل بيت العصمة عليهم
السالم يف أقواهلم وأفعاهلم منذ األايم األوىل من دعوة النيب اخلامت صلى هللا عليه

وآله.

وجتد تلك الدعوة السلمية متمثلة يف كثري من آايت القرآن الكرمي .ومثال على ذلك ما ورد
يف شأن فرعون ،حيث أرسل هللا سبحانه وتعاىل نبيه موسى وأخاه هارون عليهما السالم
إىل فرعون وقال هلما" :ا ْذهبا إِّىل فِّْرع ْون إِّنَّهُ طغى ،فـ ُقوال لهُ قـ ْوالً لَّيِّنًا لَّعلَّهُ يـتذ َّكُر أو خيْشى"،
ومتجربا على
سورة طه :آية  34وآية  .33مع أن فرعون كان طاغيًا ومتعاليًا يف األرض
ً

الناس ،وقد ادعى الربوبية ،إال أن هللا سبحانه وتعاىل أمر موسى وهارون عليهما السالم أن
يستخدما اللني والكلمة الطيبة مع

فرعون.

رحم هللا شهداءان األبرار وحشرهم مع حممد وآل حممد الطيبني الطاهرين صلوات هللا وسالمه
عليه وعليهم أمجعني .وأعظم هللا األجر لنا ولكم ولذويهم وحمبيهم وأحسن هللا العزاء للجميع.
ونسأل هللا سبحانه وتعاىل أن مين على مجيع اجلرحى ابلشفاء والصحة
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والعافية.

حممد العصيمي :غريزة القطيع
الفىت صاحل القشعمي واألطفال املنتسبون خلليته الداعشية ليسوا سوى تلك اخلرفان اليت
سقط أحدها يف الوادي فتبعته البقية بفعل غريزة القطيع .أي أهنم آحاد غبية تدفعهم غريزة
حيوانية إىل اإلرهاب ليمارسوه وينتحروا يف سبيله ،بعد أن سول هلم "الرعيان" أن ما يفعلونه
هو نصرة للدين وأهله وحرب ضد الكفار واملنافقني ومن

واالهم.

يف آخر دراسة عاملية عن االنتحار أشارت حتليالت إىل أن غريزة القطيع من األسباب
الرئيسية لعمليات االنتحار االختيارية ،مثل تلك اليت نفذها اإلرهايب القشعمي يف مسجد
اإلمام علي بن أيب طالب يف القديح والناس يصلون .ومثل مئات العمليات االنتحارية اليت
حتدث اآلن يف العراق وسوراي واليت يرتكبها حمسوبون على الطائفتني ،السنية

والشيعية.

حتت ضغط هذه الغريزة العاتية دخل الشاب الغر املسجد متمنطقا حبزامه الناسف مبيتا النية
لقتل نفسه وقتل غريه .وعند "مسع هللا ملن محده" فجر احلزام ليموت ويقتل معه واحدا
وعشرين بريئا وطفال ويصيب أكثر من مائة مصل إصاابت ابلغة هللا يعلم كيف سينجون
منها.

بطبيعة احلال ال ميكن لغريزة القطيع القاتلة أن تتحول إىل ممارسة أو إميان فردي إال بعد
وقت من غسيل املخ والنفس ،حبيث جترد هذه النفس شيئا فشيئا من كل معاين األخوة يف
الدين واإلنسانية وحرمة الدم ،وتساق هلا األدلة واملربرات اليت جتيز االعتداء على بيوت
العبادة واألبرايء حىت لو كانوا أطفاال ال حول هلم وال قوة وال ميلكون من أمرهم وال حىت من
أمر املعتدى عليهم

شيئا.

املسألة األخطر أن هذا "الغسيل" الذي يعظم من عدد القطعان يركز على الصبية وغضاضة
عقوهلم وأفكارهم ،حيث مل يفجعين أن يكون من بني خلية داعش املقبوض عليها مؤخرا من
هو يف سن اخلامسة عشرة والسادسة عشرة .ومن ال يتوقع ذلك ال يفهم طبيعة التنظيمات
اإلرهابية اليت تتغذى على الدم بغض النظر عن عمر سافكه أو أعمار ضحاايه .املهم لدى
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هذه التنظيمات أن يزيد عدد الذين يقتلون أنفسهم وغريهم يف سبيل حتقيق أهدافها ،اليت مل
تبتعد يف يوم من األايم عن األهداف السياسية عند من "يطبخوهنا" خلف جدران املخابرات
واملؤامرات.

ما حنن إبزائه يف اململكة ويف العامل العريب خطري جدا ،إذ إن اخلوارج ،بفعل غريزة القطيع،
يتزايدون وتتعاظم شرورهم وهتديداهتم جملتمعاهتم قبل غريها .وإذا مل جتتمع إرادة الدول العربية
وتلتئم اإلرادات الوطنية لتفتيت هذه القطعان ،بكل الوسائل التعليمية والفكرية واألمنية،
فإن ما سرتاه تلك الدول يف مستقبلها لن يقارن ،يف سوئه وبشاعته ،مبا رأته حىت
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اآلن.

الشيخ حممد احملفوظ :سؤال التنوع والوحدة الوطنية
يبدو من خالل معطيات عديدة ،أن ظاهرة االنقسام يف جمتمعاتنا العربية واإلسالمية حتت
ايفطات وعناوين دينية ومذهبية وقومية ،ظاهرة حقيقية ،وتتطلب معاجلة واعية وموضوعية
واترخيية ..ولقد كان العامل الفرنسي "جاك بريك" واعيا لظاهرة التصدع والتنازع اليت تشق
االجتماع السياسي العريب واإلسالمي احلديث من خالل لفت االنتباه إىل وجود ما مساه
ب "واتئري سري" واسرتاتيجيات حراك متعارضة ومتضاربة يف اجملتمع العريب الواحد ،مبا يصح
معه القول بوجود جمتمعني متقابلني ومتصادمني يف اجملتمع

الواحد.

وأتسيساً على هذه احلقيقة فإننا نستطيع القول :إن الدولة العربية  -اإلسالمية املعاصرة هي

القادرة وحدها مبا متتلك من إمكاانت وقدرات وسياسات ،من معاجلة كل التداعيات السلبية
من جراء وجود حالة من التعددايت والتنوعات يف اجملتمع والوطن

الواحد.

وال ميكن أن نتجاوز تشظيات االجتماع العريب  -اإلسالمي املعاصر ،إال خبيار الدولة
احلاضنة للجميع واملعربة عن مجيع التعبريات واملكوانت ،ومتجاوزة يف آن انقسامات اجملتمع
وتشظياته األفقية

والعمودية..

ويف تقديران أن هذا األمر يتطلب االهتمام ابلنقاط

التالية:

ضرورة أن تكون مؤسسة الدولة متعالية على انقسامات اجملتمع ،وال تكون

جزءاً منها..

أال يكون االنتماء الديين أو املذهيب أو القبلي هو قاعدة التعامل ،وإمنا تكون قيمة املواطنة
بكل محولتها القانونية والدستورية هي وحدها قاعدة التعامل يف خمتلف دوائر احلياة .فاملواطنة
بصرف النظر عن املنابت األيدلوجية للمواطنني ،هي اليت حتدد نظام احلقوق

والواجبات..

املطلوب دائما وابلذات يف الدول اليت حتكم جمتمعات خمتلطة ومتعددة ،هو صيانة التعدد
على مستوى األمة واجملتمع ،وبناء جمتمع سياسي موحد بعيدا عن نزعات
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احملاصصة..

ألننا نعتقد أن بناء الدولة على قاعدة احملاصصة الطائفية أو املذهبية ،يدمي االنقسامات،
وحييي التوترات مع كل حدث أو تطور

سياسي..

هلذا فنحن مع احرتام اتم لكل مقتضيات التعددية على مستوى االجتماع ،أما على مستوى
الدولة فإننا حباجة إىل جمتمع سياسي موحد ..حبيث تكون الكفاءة هي جسر العبور الوحيد
إىل مواقع الدولة األساسية ..ويف هذا السياق نعترب أن نظام احملاصصة الطائفية اليت عملت
الوالايت املتحدة األمريكية يف العراق على تنفيذه وتطبيقه ،من أرذل األنظمة اليت شوهت
النسيج االجتماعي العراقي ،وأدخلت العالقات الداخلية بني خمتلف املكوانت والتعبريات
العراقية ،يف حمنة شديدة مازال الواقع العراقي يدفع مثنها على خمتلف

املستوايت.

ضرورة العمل على بناء مؤسسات للمجتمع املدين ،عابرة للمناطق واألداين واملذاهب
والقبائل.

وإذا مل تتمكن شعوبنا من بناء مؤسسات مدنية وطنية جامعة لكل التعددايت ،فإن هذه
األزمات ستستمر ولن نتمكن من اخلروج من مآزق

الراهن.

فالطريق للخروج من كل التداعيات السلبية واخلطرية ،اليت تعيشها أغلب اجملتمعات العربية
واإلسالمية اليوم ،يف وقف حالة االحندار والتشظي املذهيب واجلهوي ،وإعادة االعتبار لكل
عناصر الوحدة واالئتالف االجتماعي

والوطين.

وان االستقرار السياسي العميق ،هو الشرط الشارط ألي عملية تنموية أو تطويرية لكل
املؤسسات واهلياكل اإلدارية والسياسية .وان التعامل احلكيم يف التعامل مع حقائق التنوع
االجتماعي ،يقتضي التفكري بطريقة ليست ضيقة أو منحبسة يف أطر واعتبارات ما دون
الوطنية؛ ألن هذه األطر الضيقة ،ستنتج بطبعها خيارات ضيقة ،ال تنفع حقائق التنوع
االجتماعي ،وتضر يف ذات الوقت حبقيقة الوحدة الوطنية

واالجتماعية.

ويف تقديران أن أي خيار ال يساهم يف تعزيز الوحدة الداخلية جملتمعاتنا املتنوعة ،هي خيارات
مضرة للراهن واملستقبل معا .وعليه فإننا نرى أمهية معاجلة كل مشكالت التنوع االجتماعي،
484

ولكن على قاعدة الوحدة االجتماعية والوطنية .وأن أي حماولة ملعاجلة مشكالت هذه
احلقائق ،وتفضي إىل خلق حالة من اإلرابك االجتماعي والسياسي ،فإهنا على الصعيد
الواقعي ،لن تعاجل هذه املشكالت ،وستضيف هلا حساسيات ومشكالت جديدة من جراء
التعامل اخلاطئ مع حقائق التنوع االجتماعي .ولبناء املعادلة الصائبة ،بني عدم التغافل عن
املشكالت ،ويف ذات الوقت عدم اإلضرار حبقائق الوحدة الوطنية واالجتماعية .نقرتح
االلتفات إىل األفكار

التالية:

 .1ضرورة وجود منظومة قانونية ،تعترب االنتماء الوطين واملواطنة ،مها احلقائق الثابتة
اليت حتدد قواعد املعاجلة ألي مشكلة سواء أكانت إدارية أم ثقافية أم

سياسية.

 .2إن معاجلة أي مشكلة يف اإلطار الوطين ،تساهم على املستوى الفعلي يف تعزيز
حقائق الوحدة الوطنية واالجتماعية .ونعتقد يف هذا اإلطار أن التغافل عن
املشكالت ،هو الذي يضر عرب متواليات عديدة مبستوى االستقرار الداخلي
واالنسجام

االجتماعي.

 .4العمل على زايدة وترية التواصل االجتماعي ،وتشجيع كل املبادرات اليت تستهدف
تعزيز حالة اإلخاء الوطين .الن حالة اجلفاء والتباعد النفسي واالجتماعي ،هي
اليت تضر ابلوحدة .وان التواصل االجتماعي بكل مستوايته ،هو الذي يعزز خيار
الوحدة ،ويعمق مستوى التفاهم بني مجيع املكوانت
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واألطياف.

سطام املقرن :حادثة القطيف وتفكيك الفكر الداعشي!
مواجهة العنف والتطرف تتم من خالل التفسري العقالين للنصوص الدينية ،وترسيخ التعددية
الدينية والتسامح وحقوق اإلنسان ،وهذه املفاهيم ال ميكن ترسيخها إال من خالل نقد
وغربلة الرتاث الديين
يسعى التنظيم اإلرهايب اجملرم "داعش" إىل ضرب استقرار اململكة من خالل حماولة بث الفتنة
الطائفية بني السنة الشيعة ،فشل التنظيم يف املرة األوىل يف حادثة "الدالوة" ،وها هو يكرر
احملاولة يف حادثة "القديح" لعل وعسى أن تفلح مساعيه هذه املرة ،ولكن هيهات فاملواطنون
اليوم سنة وشيعة يدركون جيدا املساعي اإلرهابية واإلجرامية هلذا التنظيم يف شق الصف
السعودي

الواحد.

لقد جنحت اململكة ممثلة يف وزارة الداخلية يف القبض على منفذي العملية اإلرهابية يف
حادثة "الدالوة" يف وقت قياسي ،مثلما جنحت يف القبض على املسؤولني يف تفجري مسجد
"القديح" ،ولكن يبقى التحدي األكرب يف مواجهة الفكر اإلرهايب الذي أنتج التنظيمات
اإلرهابية يف البالد العربية واإلسالمية مثل داعش والقاعدة وحزب هللا واحلوثيني وبوكو حرام
وغريها.

فجميع التنظيمات اإلرهابية تستند على الدين يف ترويج أفكارها ،وابلتايل احلصول على
األتباع واألموال ،وتربير عملياهتا اإلجرامية ابلشهادة ودخول اجلنة ،والقتلى من األبرايء يف
انر جهنم ،فإذا أردان قطع دابر اإلرهاب واجتثاث جذوره ،ينبغي علينا أوال مواجهة فكره
بكل شجاعة

وصراحة.

إن العنف والقتل عند اإلرهابيني عبارة وسيلة تعبدية تستمد شرعيتها لديهم من الغاية النبيلة
اليت يتصوروهنا ،وهي إقامة حكم هللا على األرض عن طريق اجلهاد يف سبيله ،لذا يلجأ
املتطرفون إىل اإلرهاب والعنف وهم يعتقدون أن ما يقومون به إمنا هو إبرادة هللا ،وعلى هذا
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األساس ال يفكر اإلرهايب الذي يقوم بقتل الناس وتعذيبهم يف جسامة وشناعة وجرم فعلته،
بل فيما سيناله يف اآلخرة من نعيم الفردوس األعلى يف

اجلنة.

فعلى سبيل املثال جند يف فتاوى بعض الفقهاء "سنة وشيعة" أمورا ال إنسانية ونصوصا
عدوانية كثرية مستمدة من التأويل أو التفسري الضيق للقرآن الكرمي وسرية نيب اإلسالم صلى
هللا عليه (وآله) وسلم املذكورة يف أمهات املصادر التارخيية ،ومن هذه الفتاوى واآلراء الدينية
تظهر املباين الفلسفية والفكرية والعقدية

لإلرهاب.

ولنأخذ بيان "داعش" األخري يف حادثة القديح كنموذج نستطيع منه استنتاج املباين الفكرية
هلذا التنظيم اجملرم ،والذي جاء فيه ما نصه .." :أصيب يف هذه العملية زهاء ".."251
جتمعوا يف املعبد يشركون ابهلل ويسبون صحابة رسوله ...قد أشرقت مشس اخلالفة على منهج
النبوة وشع نورها وفتح هللا على يديها البالد وقلوب العباد"" ..لن يقر جلنود الدولة اإلسالمية
قرار حىت حنقق وصية نبينا وخنرج املشركني ،كل املشركني من جزيرة

العرب"!

ومن البيان السابق نالحظ أن هذا التنظيم اخلبيث يستغل العاطفة الدينية املوجودة يف
اجملتمعات اإلسالمية من خالل الرتكيز على مصطلحات مثل "الشرك"" ،اخلالفة اإلسالمية"،
"منهج النبوة"" ،وصية النيب صلى هللا عليه (وآله) وسلم" ،وذلك لتربير عملياته اإلرهابية
وحتقيق أهدافه السياسية املتمثلة يف ضرب استقرار اململكة وإاثرة الفتنة يف البالد .وعلى هذا
األساس ،فإن املباين الفكرية هلذا التنظيم تستغل االعتقاد أبن احلقيقة واحدة مطلقة من
خالل الرتكيز على التفسري اخلاطئ حلديث "الفرقة الناجية" ،فإذا اعتقد اإلنسان أنه ميلك
كل احلقيقة وأن عقائده تتطابق مع احلقيقة وابلتايل فإن عقائد اآلخرين ابطلة وهم كفار
مشركون ابهلل ،فليس هناك مسوغ للتعايش أو التسامح مع اآلخر ،فهم يعرفون احلق ولكنهم
يتبعون أهواءهم ويتبعون خطوات الشيطان ،لذا جيب حماربة الباطل ونصرة احلق ،وعليه جيب
قتال أهل الباطل والقضاء عليهم وإخراجهم من جزيرة العرب ألهنم كفار
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مشركني.

ابإلضافة إىل ما سبق ذكره ،يستغل التنظيم اإلرهايب االعتقاد السائد أبن احلياة الدنيا ما هي
إال مكان لالختبار فقط وليتميز املؤمن من غري املؤمن وليس هلا أية قيمة أخرى فيتم االستهانة
ابإلنسان وحقوقه وحياته يف هذه الدنيا ،وهذه األفكار لألسف موجودة يف الفكر الديين
السائد يف اجملتمعات اإلسالمية سواء كانت شيعية أو

سنية.

وبسبب هذه األفكار واملعتقدات ظهرت التنظيمات اإلرهابية ،وبسبب إغماض أعيننا وعدم
االلتفاف إليها ظهرت تلك القوى املنفلتة اليت ال نعلم يف أي دنيا ويف أي عامل تعيش ،ويبقى
بعض رجال الدين مصرون على تلك املباين الفكرية القدمية ،وهذا اإلصرار يزيد املشكلة
حدة وعمقاً ويزيد من حاالت العنف واإلرهاب .إن القراءة الدينية التقليدية املنتجة لإلرهاب
والعنف هي حصيلة الفهم القدمي للدين وليست انشئة من الدين ذاته ،وهنا تنشأ املعضلة

اليت يصعب ضبطها والسيطرة عليها واليت ترضخ هلا اجملتمعات

اإلسالمية.

إن حل هذه املشكلة يفرض علينا مواجهة هذا اخلطر من موقع االنفتاح عليه ومواجهته من
خالل التفسري العقالين للنصوص الدينية وحقوق اإلنسان ،وترسيخ التعددية الدينية
والتسامح يف اجملتمع ،ومثل هذه املفاهيم ال ميكن ترسيخها إال من خالل النقد والغربلة
املستمرة لألفكار والرتاث

الديين.

فالتعددية تعين أن احلقيقة متعددة وكثرية وأن كل إنسان أو دين ميلك جزء احلقيقة ال كلها،
فال يصح قتال اآلخر املخالف ،ألنه ليس على ابطل وألنه ال يتبع الشيطان ،والتسامح يعين
أن كل إنسان مهما اختلف يف الدين واملذهب جيب احرتامه واحرتام حقوقه بل جيب حبه
وإسداء اخلري إليه ،وجيب احرتام هذه احلياة وإعمارها واعتبارها أعظم نعمة إهلية على
اإلنسان.

واجملتمعات اإلسالمية حباجة إىل أن تعرف وتدرك املباين احلديثة حلقوق اإلنسان والتعددية،
وأن يكون التسامح الديين واقعيا وغري صوري يقوم على أساس االختالف يف العقائد الدينية
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واملذهبية والثقافية ،مع إشباع روح اإلنسان ابلرمحة اإلهلية ..يقول هللا عز وجل" :وما أرسلناك
إال رمحة

للعاملني".

ويبقى السؤال :كيف يتم ترسيخ التعددية والتسامح يف اجملتمعات اإلسالمية للقضاء على
أفكار العنف واإلرهاب؟ ..أترك اإلجابة للعلماء ورجال الدين والدعاة يف مجيع املذاهب
والطوائف

اإلسالمية.
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بسام فتيين :التالحم مع القديح
لست أعلم كيف ُميكن إلنسان طبيعي عاقل ابلغ أن يعتقد ولو لوهلة أبن الطريق إىل اجلنة
ُ
يكون بتفجري مسجد وقتل

أبرايء!

يف حادثة "القديح" أطل الوجه القبيح لإلرهاب مرة أخرى ،لكنها الطلة األسوأ ألن املكان
بيت من بيوت هللا والزمان صالة اجلُمعة! لن أستغرب أبداً أن يلجأ اإلرهابيون للقتل فهذا
ديدهنم فهم ال يعرفون إال لغة الدم وال يعرفون من الدين إال ما صورته هلم عقوهلم املريضة،
فاستبدلوا احلِّلم ابلدم واللني ابلقنابل ،فكانت النتيجة أن تنتهي حياهتم وهم أشالء بني

األنقاض ،وكالعادة وخلف كل ظالم مثة بصيص نور جاء املوقف الرمسي والشعيب متحداً
ضد اخلطأ أايً كان فاعله والتعاطف مع الربيء أايً كانت تصنيفاته ،فال مكان للطائفية حني
جتمعنا أرضية الوطن ،فشريكي يف األرض ومن حيمل نفس جنسييت له ما يل وعليه ما علي

نتساوى كأسنان املشط أمام احلقوق والواجبات حنو الوطن .هذه اللُحمة هي رد عملي لكل
صنع فخ لنا ليجران حنو معارك طائفية ألبناء وطن واحد ،وال زلت
من يعتقد أن إبمكانه ُ
أذكر جيداً موقف "املواطنني" يف حادثة الدالوة حني تشابكت أيديهم بصف واحد وبصوت
واحد يرددون "إخوان ُسنة وشيعة هذا الوطن ما

نبيعه".

لسم التآمر أو حماولة التآمر على وطننا ومكتسباتنا،
إن هذه الوحدة هي الرتايق احلقيقي ُ
لكن إبذن هللا حنن أقوى بتعاضدان وعلينا أن نُفرق جيداً بني الفعل والفاعل والضحية ،فلسنا
حباجة لتكرار أخطاء جرياننا ممن وقعوا يف الفخ ،وعلينا أن نعترب وعلى الدولة كذلك أن

تضرب بيد من حديد على كل من يؤجج الطائفية وهم ُكثر ،وميكن مالحظتهم وبوضوح

من مسوم

تغريداهتم.

خامتة :الوطن أوالً وال عزاء

للطائفيني.
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حسني رمضان آل قريش :التحريض على الكراهية قنبلة موقوتة
االخ الكاتب حممد الرطيان احملرتم اقسم لك اننا كنا نرى القنبلة يف كل وقت ويف كل مكان
من وطننا نراها يف مناهج الدراسة ونراها يف الصحف احمللية ونراها يف بعض الفضائيات
ونراها بوضوح اثناء زايرتنا لبيت هللا احلرام وقرب الرسول االكرم عليه صلوات هللا وال نستطيع
االقرتاب منها لتفكيكها واذا اقرتبنا منها خشية ان تنفجر وتصيب اخواننا يف هذا الوطن
جند من مينعنا من تفكيكها ولقد حبت أصواتنا وحنن نناشد اجلهات الرمسية من خطورت
هذا اخلطاب "القنبلة" الذي تفجر يف قلوبنا ومشاعران وأحاسيسنا منذ زمن قبل ان يتفجر
يف دالوة االحساء العزيزة ويف قديح القطيف الكرمية وكما حصل ابالمس بعد جمزرة الدالوة
وارتفعت األصوات يف كل ارجاء الوطن مطالبة بتفكيك اخلطاب القنبلة بسن قانون جيرم
التحريض على الكراهية من أي طرف كان وحتت أي مظلة دينية أو مذهبية أو قبلية أو
عنصرية ولكن مل حيرك ساكن بل ازدادت رقعة ومساحة القنبلة املوقوتة مع كل حدث يف
خارج الوطن وخنشى ما خنشاه ان تتكرر املأساة وختفت الصرخة املدوية ابالمس اليت ضمت
اكثر من نصف مليون حنجرة حبسب تقديرات جريدة الرايض اننا يف القطيف واألحساء
كما هو احلال يف جند واحلجاز نشعر ابالطمئنان لرسائل األخوة الكتاب الذين هبوا لنصرة
هذا اجملتمع املخطوف من جهة واحدة ال احد يتجرأ وخياطر لنزع األلغام املنتشرة يف ربوع
هذا الوطن ان هذه األصوات لن يكتب هلا النجاح اذا اربطت ابحلدث مث تراجعت اىل ان
أتيت كارثة يف الوطن فيستيقظ الضمري أنمل ان يكون هذا الضمري متيقظا على الدوام حىت
أييت اليوم الذي نسمع فيه صدور قانون جيرم احملرضني على الكراهية حلماية هذا الوطن
ومكتسباته.

491

ليايل الفرج :قتلتم الصالة يف حمراهبا

ِّ
ُميَّهِّ ْ ،
أانم / ،،وال ِّحتاتِّيين يـيُ َّمه  /ما ًكو إرهايب
ْ
آسف  /انمي و ْحد ْچ  /آان هذا اليوم عند هللا ْ

أرجع
ذابل / ،،كلنا مي هللا
بقنابل / ،،ماكو وْرْد الليل ْة من
يفجْران
ْ
ْ
بسالم  /ما أري ْد ْ
اخلوف ْ
ْ
لت هذه املقطوعة
بع ْد للدنياْ ،
األرض مو للحمام ../ ،،مث ْ
آسف / ،،گليب اي ُمي ْه محام ْة  /و ْ
الشعرية اليت جاءت يف لغة شعبية دارجة ،ولكنها مشبوبة مبعاين فجائعية ال ميكنها أن تغادر
القلب إال واللوعة واألمل يعتصران من يقرتب من املشهد؛ فالشاعر علي الصايغ راح يتصور
الطفل الشهيد ،أو عصفور اجلنة البديع حيدر املقيلي ،الوجه املنري والطلعة البهية اليت افرتستها
أنياب الشر واإلرهاب الرببري احلاقد ،واغتالته الوحشية اليت تغلغل بني جواحنها الفتك
وضرب قيم اإلسالم واحملبة والسالم ..واستشهد حيدر بعد أايم معدودة من خترجه من أوىل
مراحل التعليم ما قبل املدرسي ..حيدر هو حكاية الطفولة اليت أبكت زينب ،وعلي ،ومجيع
األطفال الذين صعقتهم فاجعة اجلمعة الدامية اليت استشهد يف صالهتا  21شهيداً يف بيت

من بيوت هللا هو مسجد اإلمام علي بن أيب الطالب عليه السالم ،بسبب اجلرمية النكراء
والعمل اإلرهايب اجلبان الذي جرت فصوله على أرض مدينة القديح ،ذات البساتني اليت
أيرج فيها شجر الرازقي والورد واملشموم ،وينفح يف فضائها الليمون ،مع ابسقات النخيل
اليت تكاد سعفاهتا تنقش الكرم املضري على كل عذوق مثارها؛ إذ هي تربة العطاء والتكاتف
واحملبة ،كما هو احلال يف ابقي مدن وبلدات املنطقة ذات الوجه النضري واحلضور البارع يف
مقامات التميز واإلبداع

واإلجناز.

أييت هذا احلديث اإلنساين الذي تتشعب منطلقاته وسط بلد مكلوم وأمام رزية مفجعة،
فيما تتوزع أبعادهاملشجية وآالمه املدمية يف مدايت األفق ،وتربز جمموعةقواسم مشرتكة
لتجمع كل ذلك ضمن إطار حيمل شؤوانً ويتأوه شجوانً ،وميكن أن ننتقل عربه إىل حمطة
مهمة أييت يف مقدمتها سؤال ال مناص من طرحه ،عرب التمهيد واإليضاح

القادم.

قبل مثانية شهور ،كانت هناك واقعة مماثلة ،وهي اجلرمية اإلرهابية يف بلدة الدالوة العزيزة يف
حمل اهتمام لدى
حمافظة األحساء العزيزة ،واليت أُشبعت حديثاً ،بل وما زالت مآالهتا َّ
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الكثريين ،ولعل أهم ما أفرزته تلك الواقعة هو االلتفات إىل ما يراد من فتنة تسعى لضرب
ركائز الوحدة الوطنية عرب نشر ثقافة تكرس خطاب الكراهية والسعي إىل استغالل ضرب
متاسك املكوانت الوطنية وحماولة أتجيج لغة العنف الطائفي عرب خطط فئة مارقة خرجت
عن كل القيم واملبادئ وجتاوزت على اآلمنني الذين ُعرفوا حببهم لبالدهم وعشقهم ألرضهم،
فيما جاءت توصيات مجيع املهتمني ابلشأن العام أو الشأن الوطين بضرورة وضع نظام
لتجرمي كل ما يتسبب يف إاثرة العناوين الطائفية ونتائجها اخلطرة من خالل الرتويج ملفاهيم
الشحن الطائفي ،وحماولة جر الفنت للداخل من خالل وسائط التعبئة اإلعالمية من قنوات
تستضيف بعض طلبة العلم وبعض املشتغلني يف الدعوة أو األكادمييني يف بالدان للتعريض
ابلطائفة الشيعية اترةً وتكفريها أو هتديدها اترة أخرى ،وهذا واضح لكل راصد موضوعي،
كما أن بعض الصحف هلا ممارسات أتيت ضمن هذه اللعبة القذرة اليت حتاول إشعال فتيل
العناوين الطائفية دون حساب وال عقاب ،مثلما حدث من بعض صحف املنطقة قبل حنو
شهرين من اآلن ،وهو األمر الذي ينظر إليه العقالء أبنه معول هدم خطري وخروج على
النظام األساسي للحكم الذي مينع املساس بكل ما يضر ابلوحدة

الوطنية.

إضافة إىل أن هناك مطالبات مستمرة انقدة إليقاف ومعاجلة بعض املناهج التعليمية أو
الكتب اليت تطبع وتوزع يف الوقت الذيتحتوي على بعض املضامني اليت هلا أبعاد تطعن يف
املكوانت الوطنية األخرى؛ مما ينشر الفكر املتشدد الرافض لآلخرين املختلف معهم ،وبرتاكم
مثل هذا الفكر اإلقصائي ،تنشأ وعرب احلواضن الفكرية السلبية واملنابر املشجعة على تكفري
أو نعتهم ابلضالل والبدع؛ ما يقود إىل حالة فكرية مأزومة يكون من نتائجها ما حدث يف
الدالوة قبالً ،واآلن يف

القديح.

والسؤال هنا :ملاذا مل يتحقق من التوصيات اليت قدمت منذ الدالوة ولو بعضها؟! ،مع أن
األستاذ حممد رضا نصرهللا أشار يف حوار متلفز إىل ما جممله أنه وستة أعضاء يف جملس
الشورى سبق وأن تقدموا بضرورة وضع نظام جيرم كل ما يتسبب يف البعد الطائفي ،من
حتريض ال يزال على املنابر الرمسية ويف الصحف واملواقع اإللكرتونية ،ويف صفحات بعض
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األمساء اليت هلا عالقة ابلدعوة أو طلب العلم ،وأرجع حالة الرتاخي يف دراسة ذلك إىل احلالة
البريوقراطية يف جملس الشورى ،وهنا ألف إشارة استفهام نضعها أمام هذه احلالة من الرتاخي،
كما استغرب أبناء املنطقة من اخرتاق هذا اإلرهايب لكل نقاط التفتيش األمين اليت تطوق
احملافظة.

يتفق اجلميع على أن الوضع خطري جداً ،وال بد أن تكون هناك إرادة حقيقية للحفاظ على
مجيع املكوانت الوطنية ومكتسبات الوطن ،فهل من تلبية قريبة للمطالبات املشار هلا؟
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يوسف مكي :خماطر اهنيار الدولة الوطنية
مل تعد مشاريع تفتيت البلدان العربية ،اليت بدأ احلديث عنها منذ منتصف السبعينات من
القرن املاضي خططاً استعمارية مستقبلية ،ومل يعد ابإلمكان اعتبار احلديث عنها ،استكماالً
لنظرية املؤامرة ،فقد أصبحت واقعاً ملموساً يف عدد من البلدان العربية ،اليت كان هلا الدور
الرايدي يف قيادة مشروع النهضة العربية .فقد سقطت عملياً ،وعلى أرض الواقع ،خريطة

التقسيم اليت أعدت للمشرق العريب يف سايكس  -بيكو .وجرى تفكيك سريع لليبيا واليمن.
ومصر تعيش حالة استنزاف يومي ،لعله ينتهي بفرج قريب ،يعيد للقلب خفقاته .وحماوالت
العبث أبمن البلدان العربية واستقرارها جتري على قدم وساق ،لتصل إىل قلب اجلزيرة العربية،
يف عمل إرهايب جبان استهدف مسجداً ،أثناء أتدية صالة اجلمعة ،يف قرية القديح مبحافظة
القطيف شرق اململكة العربية السعودية ،يعلن تنظيم "داعش" عن تبنيه للعملية

االنتحارية.

أين تكمن البداية يف التصدي للمخاطر اليت هتدد الدولة الوطنية ،سؤال يراود الكثري من
املواطنني ،الذين يواجهون حرب التدمري والتكفري بصدورهم العارية .فهل يكفي أن تكون
مواجهة اإلرهاب والتطرف أمنية فقط ،أم أهنا تقتضي مراجعة لألفكار والسلوك ،وإعادة
بناء الثقافة ومناهج الرتبية ،وحتفيز فكر التسامح لدى وسائل اإلعالم العربية؟
مث لننتقل ابألسئلة إىل ما هو أعمق ..هل ميكننا القول إن التكفري هو هنج طارئ على
ثقافتنا ،أم أنه هنج راسخ وقدمي ،من حيث كونه يف مدوانتنا الفقهية والدينية ،وذلك هو
األقرب للواقع ،لكن ذلك مل يتسبب يف املاضي يف وجود انفجارات وهتديد للسلم
االجتماعي.

واقع احلال ،أن قراءة الواقع الراهن ،تشري إىل صعوبة إحالة تفسريات ما جيري إىل ثقافة
التكفري ،والصراع الطائفي .فالصراع يف ليبيا على سبيل املثال ،يدور بني أتباع مكون مذهيب
واحد ،وأيخذ شكالً خمتلفاً .مناطقي أحياانً وقبلي يف أحيان أخرى .ومل يغري انسجام الليبيني

املذهيب ،من حدة الصراع بني اخلصوم ،الذين جيمعهم دين واحد ومذهب
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واحد.

وال خيتلف الوضع كثرياً يف مصر .فاإلرهابيون يف معظمهم من املصريني الذين ينتمون مذهبياً،
إىل املذهب الذي ينتمي له معظم املصريني ،ومع ذلك تنشط يف سيناء حركات التكفري
والتفجري .ويكفر اإلرهابيون كل اجملتمع ،معتربين أنفسهم يف حال هجرة من أرض الشرك،
حمتكرين ألنفسهم صفة اإلسالم

وداره.

يف السودان كان الصراع ،عرقياً ودينياً بني الشمال واجلنوب ،ولكنه مل يكن كذلك بني املركز

واجلهة الغربية من البالد .فكلهم سودانيون مسلمون وعرب .وهذا الواقع ينطبق على

الصراعات اليت يعلن عنها بني فينة وأخرى ،يف الشمال العراقي بني األكراد يف أربيل
والسليمانية .وكال اجملموعتني تنتمي إىل مكون قومي واحد ،وتدين بدين واحد هو

اإلسالم.

نسوق هذه األمثلة ،ليس هبدف إنكار أثر الرتبية والثقافة واإلعالم ،فتأثريات هذه اجملاالت
يف إعادة تشكيل العقل مؤكدة ،وليس فيها شك .ولكن إحالة كل مسببات ما جيري من
عواصف وكوارث ،وأعمال ختريبية هلا ،سيجعلنا نغفل أموراً ال تقل أمهية ووجاهة ،يف توجيه
جيل الشباب ،يف كثري من البلدان العربية ،لالرتباط مبنظمات

التكفري.

يف حادثة العليا ،مبدينة الرايض يف هناية التسعينات من القرن املاضي ،تكشف أن مجيع من
شاركوا يف العملية ،كانوا من العاطلني ،وممن مل يكملوا حتصيلهم العلمي .واحلال هذه تنطبق
على معظم اإلرهابيني الذين يقاتلون يف عدد من البلدان العربية .فهؤالء يقاتلون أحياانً يف
سبيل احلصول على املال ،ويطمعون يف ثواب اآلخرة ،حسب ما

يعتقدون.

إن ذلك يطرح حبدة ،مواضيع ال تقل أمهية كاألمن االجتماعي واألمن الغذائي .فتفشي
البطالة ،من شأنه أن يؤدي ،يف حاالته األدىن إىل هتديد لألمن االجتماعي ،وارتفاع معدالت
اجلرمية ،وتشكيل عصاابت املخدرات والنهب والقتل .ويف حاالته األعلى إىل انضمام جيوش
العاطلني ،حلركات التكفري

والتفجري.

انتشار البطالة ،واتساع الفروقات بني الغين والفقر ،من شأنه أن يوفر احتياطاً هائالً حلركات
التطرف ،تغدو عندها العناصر األخرى ،كجمود مناهج الرتبية ،وحتريضها على التعصب،
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وركود الثقافة ،وعجز وسائل اإلعالم ،عناصر مساعدة على انتشار ظاهرة التطرف ،ولكنها
ليست سببها

املباشر.

واألنكى ،أن ظروف التخريب أدت إىل متواليات من شأهنا تعزيز ظواهره .فحاالت التدمري
املنهجي ملؤسسات الدولة ،ومؤسسات اإلنتاج االقتصادي ،وتفكيك الكياانت الوطنية،
أدت إىل مضاعفة ظاهرة البطالة ،بشكل غري مسبوق .ومل يكن أمام مجوع الفقراء واملعدمني،
سوى االلتحاق بعصاابت القتل والتكفري ،أو تشكيل عصاابهتا اخلاصة .وقد وضع ذلك
الدولة الوطنية ،ابألماكن اليت طالتها عصاابت اإلرهاب يف وضع مأساوي ال حتسد عليه،
وال يبدو يف األفق ما يشري أبن هنايته ستكون

قريبة.

يعاين الوطن العريب أيضاً ،خماطر هتدد األمن املائي العريب .فقد شاءت حقائق اجلغرافيا أن
تكون منابع األهنار الرئيسية فيه من خارجه .ومنذ السبعينات من القرن املنصرم ،خضعت
سوراي والعراق ،البتزاز تركي ،نتج عنه يف مراحل عدة جتفيف هنر الفرات ،وهتديد البلدين
ابلعطش .واحلال هذه تنطبق على هنر النيل ،الذي تشكل هضبة احلبشة منبعه الرئيسي،
ماراً ابلسودان ومصر ،إىل املصب يف حوض البحر األبيض

املتوسط.

وليس سراً أن احلبشة تقوم اآلن ببناء سد النهضة الذي يهدد بناءه إبنقاص كميات املياه
املتدفقة إىل السودان ومصر .وكلنا نعلم أن النيل هو مانح احلياة ألرض مصر ،وأن مصر

كما قال املؤرخ اليوانين هي "هبة

النيل".

وابملثل هناك هتديد ماثل للمعابر واملمرات االسرتاتيجية العربية ،وهناك أيضا خطر صهيوين
حقيقي ظل ملا يقرب من سبعة عقود ،خنجراً مسموماً يف خاصرة األمن القومي العريب.
وسيظل الوجود الصهيوين ابملنطقة العربية جرحاً انزفاً يهدد الوجود العريب أبسره.
خماطر اهنيار الدولة الوطنية العربية ،ال ميكن مواجهتها إال مبنظور األمن القومي العريب ،بكل
جتلياته .وهي مهمة ال ميكن ألي بلد عريب أن يضطلع هبا مبفرده ،فتحقيق األمن القومي،
هو حاصل تفاعل خالق ومثمر بني مجيع البلدان العربية ،واهلدف هو التصدي لكل
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املعوقات واملخاطر اليت هتدد الدولة الوطنية ،وعلى رأسها األمن االجتماعي واألمن املائي
واألمن الغذائي ،ومحاية احلدود واملعابر ،وعدم التفريط يف األطراف ،ورفض االستسهال يف
التسليم بضياع احلقوق العربية .وهي وحدها اليت تتكفل هبزمية اإلرهاب .فهل آن قرع انقوس
اخلطر؟
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عبد الواحد املطر :إىل ماذا يسعى البشر ،أفرادا ،شعواب وحكومات؟
القالب األعم الذي نستطيع اختصار الصورة فيه بشكل عام هو احلياة يف ازدهار سواء
أمنيا ،صحيا ،غذائيا ،اقتصاداي

وروحيا.

االفراد يبحثون عن توفري سبل احلياة الكرمية هلم وألسرهم وحيرصون على أتمني مستقبلهم
ومستقبل أبنائهم .واجملتمع يسعى بشكل عام للشعور ابألمن وتساوي الفرص فيما بني أفراده
وتوفر بيئة صديقة حمفزة للتطور وحتسني مستوى

املعيشة.

والدولة هتدف اىل توفري االحتياجات األساسية لشعبها عن طريق فرض األمن ومحاية البالد
من االعتداءات اخلارجية والداخلية وتطبيق مبادئ العدالة وهتيئة مناخ قانوين/إقتصادي
يساعد على النمو

والرخاء.

النجاح أو االزدهار والعيش برفاهية يستلزم تظافر جهود األطراف الثالثة وسنركز يف هذا
املنرب على اجلانب اإلقتصادي وماله عالقة به لتحقق تلك
عناصر

األهداف.

النجاح:

األفراد:

السعي الدائم لتطوير القدرات واملهارات الفردية عن طريق التعليم والتدريب .كل خربة
تكسبها تزيد من قيمتك وتعطيك ميزة إضافية على املنافسني سواء كانت وظيفة أو أعمال
حرة.

التفوق يستدعي اإلبداع والنظرة الذكية للمستقبل والعمل اجلاد لتحقيق

األفكار.

اسعى قدر ماتستطيع لنيل شهادة يف ختصص حيتاجه السوق وابتعد عن التخصصات النظرية
املزدمحة .االملام ابللغة االجنليزية ضرورة ملحة اآلن ويتقنها الكثري ممن حولك ميز نفسك
بلغة إضافية تتناسب وطبيعة

عملك.
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خطط منذ اآلن للتوفري واالستثمار طويل األجل مهما قلت مصادرك .التبذر كل دخلك
على أمور ترفيهية غري

منتجة.

اجملتمع:

قوة اجملتمع من قوة أفراده .التنمية والسعي للرفاهية جيب أن يشمل اجلميع حبيث يقوم الكبري
مبعاونة الصغري واألخذ

بيده.

اإلميان احلقيقي بوحدة املصري واملصلحة الواحدة هو أساس متاسك وترابط اجملتمع بعيدا عن
التطرف والتحزب املبين على االقصاء والتفرد ابلرأي .لنضع هذه احلكمة أمامنا دائما ،عامل
الناس كما حتب أن يعاملوك .التعامل والتعاون بني أفراد اجملتمع لتفعيل التضامن االجتماعي
والدعم االقتصادي

ألفراده.

التواصل مع األجهزة احلكومية سعيا يف تطوير اخلدمات واجب على اجلميع بشفافية وإميان
أبن اهلدف هو االستفادة القصوى من اإلمكاانت

املتاحة.

الدولة
إستغالل املوارد الطبيعية والبشرية للدولة مع التأكيد أن الشعب هم أغلى وأهم

املصادر.

توفري البيئة احلاضنة لإلبداع والتطوير واليت تبدأ من ماقبل مرحلة املدرسة بغرس حب العمل
واإلنتاج

والتميز.

صياغة األنظمة والقوانني اليت تضمن اقامة العدالة ،حماربة الفساد وتشجع على
دعم األفكار اإلبداعية وتوفري السبل الصحاب األعمال

اإلنتاج.

الصغرية.

التأكيد على املساواة يف الفرص بعيدا عن إستغالل القوي

للضعيف.

وضع ،تطبيق ومراجعة خطط التنمية مع وجود أهداف إقتصادية قابلة للقياس وفق خطط
زمنية

حمددة.
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ما ذكرت يف األعلى نظرة بسيطة موجزة ألفكارعلها تساهم ولو ابليسري يف مناء وطننا الغايل.
نعم ،قطعنا مشوارا كبريا يف تنمية بلدان ولكن األمم األخرى تتسابق يف تطوير إمكانياهتا
ايضا .ما أرغب به شخصيا أن يعيش أبنائي يف بيئة ومستوى إقتصادي أفضل مما عشته
وهو مايشاطرين فيه اجلميع واقعيا .األمن ،العدل ،العلم والعمل هي احملاور ايل ينبغي أن
تكون مرتكزا يف طريق حتقيق

أهدافنا.

يف اخلتام ،اللهم احفظ وطننا وابنائنا من كل شر .اللهم ارحم شهدائنا يف القديح وجنران
وجيزان ويف كل مناطق مملكتنا وتقبل شهدائنا جنودا ومواطنني يف
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جنتك.

ايسني آل خليل :داعش يضرب قطيف السالم
القطيف كانت وما زالت واحة سلم وحمبة وفيض من رقي األخالق والتسامح والعيش املشرتك
وقبول اآلخر .كل هذا ال يروق لشذاذ العقول وأعداء اإلنسانية وضباع الغاب من أكلة
األكباد والقلوب .أتباع داعش التكفرييني الذين طبع هللا على قلوهبم بعد أن أضاعوا ُهداه
فتومهوا أهنم بصب جم حقدهم وغضبهم وإضرام نرياهنم يف بيوت هللا وقتلهم املؤمنني وهم
ركع سيوصلهم إىل اجلنة وحيضوا مبباركة نيب الرمحة الذي هو منهم

برآء.

كفروا آبايته وضربوا عرض احلائط حبرماته يف يوم هو عند هللا من أفضل أايمه ،لينالوا من
أانس مساملني لبوا نداء اجلمعة فسعوا إىل بيت من بيوت هللا ليذكروا فيها امسه ويتقربوا إليه
ابلصالة والدعاء .مل يعلم املصلون أن تلك األيدي اآلمثة اليت اختذت من الذبح والقتل منهجاً
وسبيالً أن تصل إليهم ،فدفعت تلك العصابة اآلمثة أبحد عمالئها بعد أن غسلوا دماغه
وأفرغوه من حب حممد وأهل بيته لينفذ جرميتهم النكراء يف قطيف السلم والسالم وليسفك

ظلما وهبتاان فيفتك بصغارهم وميزق شيوخهم ويرمل نساءهم وييتم
دماء األبرايء ً

عياهلم.

ما حصل يف "قديح القطيف" من قتل وهتك حلرمات هللا متوقع وليس بغريب يف ظل بيئة
مشحونة تريد النيل من اآلخر بكل وسيلة متاحة .بيئة تسمح لكل من ارتدى لباس الدين
من غرابن هذا العصر أن ينعق مبا ال يعلم إلاثرة النعرات الطائفية وإضرام انر الفتنة وليفرق
بني مكوانت هذا اجملتمع اآلمن فتحصل الفرقة اليت هنى عنها اخلالق يف كتابه احلكيم .ما
أن تتحقق الفتنة حىت يغتنم من ضاقت صدورهم ابلضغائن والكراهية لينكلوا ابآلخر ،وكل
ذلك على حساب التعايش والسلم األهلي والذي ابت كل مواطن شريف خيشى على
ضياعه بني ليلة وضحاها واستبداله بتلك "الفوضى اخلالقة" واليت يسعى أعداء األمة من
الصهاينة لنشرها يف أوطاننا فيصبح اجلمع على ما فرطوا فيه من نعمة العيش اآلمن

اندمني.

يف الوقت الذي يتنافس فيه املتنافسون من شعوب العامل احلر للعناية ابلعقل واحرتامه وتقديسه
ألنه موطن الفكر وبه ترتقي األمم؛ يسعى دواعش عصران للنيل من كل من خيتلف معهم
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ليتهمونه ابلشرك مرة وابلكفر مرة أخرى ،وما أن تتاح هلم فرصة للنيل من ذلك اخلصم حىت
يلجؤوا إىل أبشع الطرق لتصفيته واخلالص منه .وما حصل يف "قديح القطيف" إال إمنوذجاً
جليًا لنتائج ذلك الفكر املنحرف وتلك الصناعة اخلبيثة اليت مل يشهد التاريخ هلا مثيل ..أال
وهي "صناعة املوت" واليت تنفذ أبيد داعشية ال تعرف الرمحة

واإلنسانية.

عاملنا العريب واإلسالمي مل يعد حيتمل أكثر بعد أن أحلق الدواعش اخلراب والدمار ابلبشر
واحلجر ومل يبقون على شيئ ،فحىت األموات مل تسلم من كيدهم ،فنبشوا القبور وهدموا
املساجد ودور العلم وكل ما ميت إىل احلضارة أو اإلنسانية يف شيئ .أما حنن اليوم فلسنا
ببعيدين عما حيصل حولنا ،بل بتنا نقرتب شيئًا فشيئًا إىل تلك الصورة البشعة خاصة بعد
استهداف الدواعش لكوكبة من الشباب والشيوخ واألطفال يف قطيف السالم ،ال جلرم

اقرتفوه إال توجههم خلالقهم يف يوم اجلمعة ابلعبادة والدعاء أبن جيعل هذا البلد آمنًا من كيد

الكائدين.

يف خضم هذا املصاب اجللل ال يسعين كمواطن وإنسان حيب هلذا الوطن السالمة إال أن
أحذر من خطر هذه اآلفة السرطانية املتمثلة يف داعش التكفريية ومن يدور يف فلكهم ويقف
ورائهم ويشجعهم على مواصلة غيهم وغلهم ابلكلمة املكتوبة واملسموعة وتفنيد أعماهلم دون
مؤاربة أو خوف من قانون يوقفهم عند حدهم؛ أو جمتمع واع ينبذهم ولو بكلمة أمر مبعروف
هنا قد توقظهم عن التمادي يف غيهم أو هني عن منكر هناك قد ينقذ الكثري من األنفس
اليت حرم هللا قتلها إال ابحلق وذلك أضعف

اإلميان.

حنن اليوم يف حرية ملا أصابنا من هول املصيبة اليت حلقت بنا .كل السنني الغابرة عشناها يف
غنب وظلم المس كل جوانب احلياة اليومية اليت عاصرانها كأبناء هلذا القطيف الصابر
احملتسب عسى أن أييت اليوم الذي يرفع فيه العزيز القدير تلك الغمة عن هذه األمة ،ويُعرتف
هبذا املكون البشري املسامل على أنه جزء ال يتجزأ من مكوانت هذا اجملتمع وأن ماميسه ميس
كل فرد من اجملتمع الكل .اليوم وبعد أن ُجرحنا هذا اجلرح العميق ،فإنه ابت علينا أن نرفع

مدواي عسى أن يُسمع هذه املرة .لقد مسعت آذاننا من القول الكثري حىت أخذ
الصوت عالياً ً
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الشك يراودها إن كانت هناك من مصداقية تذكر ملا يقال يف حني شدة .إبن القطيف اليوم
ينتظر أفعاالً تشعره أبنه مواطن له ما لغريه من أمن وكرامة

ووجود.

إبن القطيف ال يستحق هذه اهلجمة الشرسة وهو اإلنسان واملواطن املخلص الذي عمل
منذ القدم وما زال يكدح ليضيف نكهة إىل رغد العيش الذي يهنأ وينعم به مجيع أبناء هذا
البلد ،وهذا ما ال ينكره إال اجلاحدون .فهل جزاء اإلحسان إال اإلحسان .لكن هذا احلديث
يؤخذ بعني العربة ممن ميتلكون العقل واحلكمة ،أما لشذاذ العقول من الدواعش فهو كالنفخ
يف قربة مثقوبة .هلذا كان جزاؤكم اي أهل القطيف هو التقتيل والتهميش .إبن القطيف اليوم
ال ينتظر تلك التطمينات اجلوفاء بل يطالب قيادته أبن تقف حبزم أمام كل معتد آمث يريد
العبث أبمن هذا البلد من خالل استهداف هذا املكون أو أي من مكوانت هذا اجملتمع
اآلمن .كما أنه يطالب قيادته بسن القوانني املناهضة للكراهية وبث الفتنة .اليوم وبعد أن
استُهدفت بيوت هللا بشرر احلاقدين ابتت املطالبة ابحلماية األمنية أمر ُملح ال يستوجب
التباطئ فيه ألي سبب كان حىت يشعر التكفرييون أبن بلدان هذه ال ميكن أن تكون موطنًا
هلم يعيثون فيه اخلراب والدمار كما أيمرهم أمريهم البغدادي .كما أنه ابت للحاقدين أن
يعلموا أن شريعة الغاب اليت حيتكمون إليها ستنكسر وينتهي أمرها عندما ترص الصفوف
منيعا يف وجه الظلمة من الدواعش ومن يدور يف
وتصفوا النوااي لتبين ً
سدا ً

فلكهم.

يف اخلتام الرمحة للشهداء والشفاء للجرحى والعزاء للفاقدين .إان هلل وإان إليه راجعون واحلمد
هلل رب

العاملني.
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هاين املعاتيق :التشييع أوصل الرسالة:
حدث مل تبقى وسيلة إعالمية إال تكلمت عنه حىت العدو مل يستطع السكوت واإلشارة حىت
اليتهم ابلطائفية رمبا البعض جامل أو انفق أو سجل حضور ولكن احملصل أن احلدث اخرتق
احلجب ورفع

األقنعة.

ليس غريباً أن يقتل الشيعة يف أي مكان ومل يتفاجئوا وكأنه حدث غريب بل هو اهلاجس
الذي يسكنهم ويعلمون أنه آت فمقدماته قد استوفت حقها ووسائله اصبحت متاحه كل

ما كان يراودهم وحيريهم حقاً سر كل ذلك التأخري هلؤالء القتلة رغم تزايد منابر التحريض
العلين وبكل صوره الدموية اليت توقفت اليوم فقط مؤقتاً بل نسبياً ملتصاص احلدث وكأن
الشيعة أطفال سذج ميكن اسكاهتم بقطعة حلوى مث يواصلون مسرية الدم والتحريض دون

خجل.

احلدث وقع رغم مرارة جراحه وأمل فقد األحبة إال أنه مل مير مرور الكرام ولن تنفع معه قطع
احللوى لتسكني وجعه واهلروب من مسؤولية الدم املراق يف البيت واليوم والشهر

احلرام.

من كان يقول أن الشيعة كفار ،فقد قتلوا راكعني مصلني هلل يف مسجد يرفع فيه األذان
ويتلى فيه القرآن ويف يوم

اجلمعة.

من كان يقول أن الشيعة حيرضون على قتل السنة فإن القاتل هو ومن حرضه يقول أنه سين
والشيعة تقول هو إرهايب تكفريي أهل السنة منه براء
من كان يقول أن الشيعة مجاعات متفرقة الجيتمعون على رأي فاحلضور املليوين كايف ليعرف
العامل أن دماء أبنائه ال حيق ألحد التنازل عنها وأن حرمة الدم وهتك املعتقد خط امحر
جتاوزه يعين الشهادة عندهم واحلضور لساحات اإلستنكار دون دعوة من
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أحد.

حدث جتلت فيه أروع صور اإلستنكار ووحدة املسار وخطورة املوقف سجلت القطيف
اليوم هذا احلدث بدم الشهادة ورفعت األقنعة دون جمامالت عن كل احملرضني وتطالب
ابلقصاص من القتلة احلقيقني الذين اليزالون يبثون

مسومهم.

دماء شهدائنا ورعاية جمتمعنا من اإلرهاب والتكفري يف أعناق اجلميع وقد كان التشييع املليوين
رسالة واضحة أن الدم احلرام وقود كل املستضعفني املساملني الذين حيق هلم املطالبة ابلقصاص
كما حيق هلم اليوم أن يضعوا النقاط على احلروف دون مزايدة أو

تضليل.

رحم هللا شهداء الصالة وشاىف هللا جرحى العبادة وربط على قلوب أهل الراحلني حنو اجلنان
ابلصرب والسلوان وهنيئاً لك ايقطيف هذا العرس املخضب بدم
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الصالة.

خالد محد السليمان :جترمي التحريض
قبل سنوات فوجئت خبطيب مجعة مسجدان يلقي خطبة متشنجة مليئة ابإلساءات ملكون
من مكوانت اجملتمع ،فكتبت مقاال أتساءل فيه عن جدوى مثل هذه اخلطبة وأثرها يف
تفتيت اللحمة الوطنية وغياب رقابة املرجعية

الرمسية!.

يومها اتصل يب السكرتري اخلاص خلادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز وكان
حينها أمريا للرايض ويرافق املغفور له األمري سلطان بن عبدالعزيز يف رحلته العالجية أبمريكا
ليبلغين أن مسوه يستفسر عن اسم اخلطيب وعنوان

املسجد!.

الحقا علمت أن هناك من اهتم خالل ساعات من نشر املقال ابملسألة من وراء احمليطات
إلدراكه خطر إمهال مثل هذا العبث بنسيج الوحدة الوطنية ،بينما اجلهة املسؤولة عن اخلطباء
بوزارة الشؤون االسالمية مل حترك ساكنا إال بعد شهرين من نشره إبرسال رسالة مل يعقب
عليها أحد حىت

اليوم!.

من هنا أدرك معاين برقية التعزية اليت وجهها امللك ألهايل ضحااي تفجري املسجد يف بلدة
القديح وتعهده مبحاسبة كل من ساهم يف ذلك العمل اإلرهايب أو تعاطف معه ،ألن
التعاطف من أشكال التحريض اليت يدرك  -وفقه هللا  -أهنا من أهم وسائل إشعال الفنت
الطائفية والعرقية والعنصرية يف

اجملتمعات!.

التحريض بضاعة املتطرفني ،وال ميكن مواجهته إال ابلقوانني اليت تعاقب من ميارسونه وجترم
أفعاهلم ،جيب أن يكون تطبيقها فاعال كي يثمن كل متحدث أو كاتب كلماته ،فاملسألة
ليست رأاي خيصه وحده بل معول خيرق يف بدن سفينة ختصنا
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مجيعا!.

عبد الوهاب العريض :القديح اليت علمتين وأبكتين
مل أكن أعرف كثرياً عن بلدة القديح قبل عام 1985م غري أهنا بلدة حماطة ابلنخيل على
أطراف مدينة القطيف ،وحينما كانت خطويت األوىل حنو احلياة العملية يف جامعة امللك فهد
للبرتول واملعادن ،ودخلت إىل املبىن الرئيس فيها " ،"21ومت توجيهي للعمل ضمن قسم
احملاسبة مع شخصية مازلت أتذكر كل حرف تعلمته منه ،وكل نصيحة كان يقوهلا يل ،وكان
بيته أول بيت يف "القديح" تذهب له عائليت لتكون معرفتنا ممزوجة بني العمل والعالقة
الشخصية.

عبدالرسول تريك كان أول معلم يل يف احلياة العملية ،منه تعلمت القوانني احملاسبية ،وكيفية
التعامل مع األرقام وإدارة املشاريع ،وتعلمت منه أن اإلصرار على النجاح ال يتوقف ،وبعد
فرتة بسيطة عرفت أن معظم زمالئي يف الطابق اخلامس  -قسم احملاسبة  -هم من "القديح"
"حممد الناصر ،وأبو أجمد أبو الرحى وسلمان اخلاطر" ،وآخرين رمبا ال حتضرين أمساؤهم ،كانوا
مجيعاً يفتتحون صباحهم جبلسة مصغرة يف مكتب عبدالرمحن اجلالل "األحسائي" مدير
احملاسبة برفقة رئيس قسم احملاسبة املرحوم "سعد العبيد  -الوسطى" ،ويف الظهرية جيلس
اجلميع برفقة مدير عام الشؤون املالية "عبدالرمحن العقيل  -الوسطى" على وجبة غداء أييت
هبا حسني اخلليفة  -سيهات ،برفقة حممد أبو حليقة  -األحساء ،وحبضور اخلالدي -
عنك ،لتكون سفرة واحدة جيتمع فيها كافة أطياف الوطن على وجبة غداء

يومية.

هذه اجملموعة اليت كانت تشكل أسرة احملاسبة حينها يف اجلامعة ،وكانت العالقة بني اجلميع
لي ست فقط عالقة عمل بقدر ما هي إنسانية ومحيمية تعلمت من خالهلا أننا ال نعيش يف
عزلة بل يف وطن مصغر بكافة أطيافه ،جيمعنا مسجد واحد ،وبيت واحد وعالقة هي األمجل
يف نسيجها

االجتماعي.

من خالل هؤالء األشخاص تعرفت على بلدة القديح ،وأصبحت أتردد على بيوهتا وأزور
األصدقاء والزمالء فيها ،وهم على عالقة وثيقة ابلشعر والثقافة واللغة العربية اليت ال يقبلون
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أي حتريف هبا ،وال ختلو بيوهتا من مكتبة متنوعة األطياف ،حتتوى على كثري من الكتب اليت
يتبادلون املعرفة فيها  -رغم أوضاعهم املادية البسيطة  -وهذا ما كان يقوله ويكرره السيد
عدانن العوامي الذي كان رئيساً لبلدية القديح حينها إن أهل القديح شعراء

ابلفطرة.

تلك القديح اليت عرفتها وعرفها مجيع من اقرتب من أهلها ،بيوت علم وثقافة وهدوء ال
يشاغبون اآلخرين يف معطياهتم ،أنوا أبنفسهم عن الضجيج وابتعدوا عن فوضى املدن ،وظلوا
يف بلدهتم احملاطة ابلنخيل وأشجار الليمون ،واندراً ما يزورها الغرابء ،حىت دخلها يوم أمس
ما يزيد على ثالمثائة ألف مواطن يرددون قصيدة الشاعر العراقي كاظم الكربالئي ليزفوا

أطفاالً وشباابً وكهوالً يف حلظاهتم

األخرية:

"مية ذكريين من متر زفة شباب ..من العرس حمروم وحنيت دم املصاب /مشعة شبايب من
يطفوها ..حنيت دمي والكفن دار الرتاب /مية ذكريين مية ذكريين من متر زفة شباب /من ثدي
النيبا راضع بصايف احلليب ..وهبالشهادة صار إيل قسمة ونصيب /حوفيت بدمي خلها
يفرشوها ..حنيت دمي والكفن ذار

الرتاب".

318

عبد الرمحن مرشود :حربنا على اخلطاب الطائفي  ..جبهة أخرى
على أصحاب اخلطاب الطائفي أن يدركوا أن القضية متعلقة أبمننا وأمن أطفالنا فعليهم أن
يكفوا عن عبثهم غري املسؤول .عليهم أن يفهموا نداء الضرورة املصلحية ،إن مل يفهموا نداء
الدين والوطنية واألخالق
من التسطيح الساذج أن ننظر إىل جرمية القديح كمجرد حادثة عنف طائفي ،يقف وراءها
خطاب كراهية استعدائي من جهة داخلية أو خارجية .فاألمر أكثر تعقيدا من ذلك
ابلتأكيد ،وإن بدا واضحا أن من يقف خلف هذه احلادثة حياول استغالل حالة التوتر
الطائفي السائدة يف ظل أوضاع خاصة متر هبا املنطقة .تلوح خلف هذه احلادثة وسابقتها
يف "الدالوة" مالمح خطة بدائية حتاول استفزاز أحد مكوانت الشعب ليتصرف بطريقة تثري
ارتياب املكون اآلخر ،مما يسمح أبن تطفو حالة من االستقطاب الذي يؤدي بدوره إىل
انزالق أمين يسمح ابستغالله والنفاذ من خالله ليتم توجيهه بعد ذلك لصاحل احملرك األصلي
هلذه اخلطة .تكاد هذه اخلطة لفرط بدائيتها مفهومة من قبل اجلميع تقريبا .ولكن القضية
ال تتوقف على جمرد الفهم النظري ،بل تتعدى أمهيتها ذلك إىل ضرورة توافر النباهة العملية
لدى مجيع أطياف الشعب ليستكمل الشعب هبا مقومات احلصانة األخرى امللقاة على
عاتق األجهزة األمنية يف

الدولة.

ولذلك فإن استبعاد اخلطاب الطائفي كعامل رئيس يف وقوع هاتني احلادثتني ،ال يعين إطالقا
افرتاض االستهانة خبطورة هذا اخلطاب ،بل إن حماربته تقع يف رأس قائمة األولوايت اآلن،
فإمخاد فتيله بشكل استباقي هو الكفيل احلقيقي بتفويت الفرصة على من يهدف إىل حصول
التفاعل االنفجاري بني هذا اخلطاب وخطته املراد هبا إدخال بلدان املنطقة يف هذه املتوالية
الشريرة .لذلك فآخر ما حنتاجه اآلن تلك األدبيات االستفزازية اليت تعج هبا الكثري من
املنابر ،سواء يف العامل اإللكرتوين أو الواقعي ،علماً أبننا لن نستطيع املضي يف مكافحة مثل

هذه األدبيات قبل إقراران بوجودها والنظر إليها بعني الواقع أوال .على أصحاب مثل هذا
اخلطاب أن يدركوا أن القضية متعلقة أبمننا وأمن أطفالنا ،فعليهم أن يكفوا عن عبثهم غري
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املسؤول .عليهم أن يفهموا نداء الضرورة املصلحية إن مل يفهموا نداء الدين والوطنية
واألخالق .كما علينا كشعب يعيش يف هذه البالد ابمتنان أن نعمل بدأب على إفهامهم
بشىت السبل الفكرية والرتبوية ،وال نكتفي ابملطالبة ابلتجرمي القانوين ألفعاهلم ،وإن كان هذا
مهما بطبيعة

احلال.

ال أتصور أن تلك األايدي اليت أمثت حبادثيت "الدالوة" و"القديح" لديها نية ابلتوقف عن
كيدها أو شرورها ،بل األمر مرشح حبسباهنا إىل تكرار عملياهتا ابلطريقة ذاهتا ال مسح هللا.
لذلك من املفرتض عدم التأخر يف مكافحة األدبيات الطائفية ،سواء تلك اليت تستهدف
السنة أو نظرياهتا املستهدفة للشيعة ،فالقضية قضية

وطن.

ولعل أحد أبرز األدوار هو الدور الذي من املفرتض مبثقفي البالد القيام به ،ال من خالل
اخلطب واهلتاف بذم الطائفية والتنديد هبا فحسب ،بل عليهم أن يتجاوزوا ذلك إىل التوغل
الفكري يف بنية اخلطاب الطائفي ذاته وتفكيكه ،سواء كان ذلك بواسطة استعراض أطروحاته
وتفنيدها ،أو من خالل حتليل بواعثه السيكولوجية ومقوماته الرتاثية واالجتماعية ،يف سبيل
معاجلتها بطرق علمية جادة وصبورة ،ويف هذه البالد من مفكرين وأكادمييني من هم مؤهلون
لذلك بكفاءة

وجدارة.

ومن حسن حظنا أننا كمسلمني نستند على قيمة عليا نؤمن بكوهنا أصل الرساالت وعلة
السياسات ،وهي قيمة العدل والقسط "لق ْد أرسْلنا رسلنا ِّابلْبيِّن ِّ
ات وأنزلْنا مع ُه ُم الْ ِّكتاب
ْ ُُ
ِّ ِّ
اس ِّابلْ ِّق ْس ِّط" ،ولذلك فاألساس يف تعاملنا مع اآلخر هو حتري اإلنصاف
والْميزان ليـ ُقوم الن ُ
دون بغي أو جور ،وهذا كفيل وحده إبسقاط دعاوى الثأر والتعدي اليت جيرتها دعاة التمييز
والطائفية عرب اجرتار املروايت التارخيية الطاعنة يف هذه الفئة الدينية واملذهبية أو تلك" ،اي
أيـُها ال ِّذين آمنُوا ُكونُوا قـو ِّامني هللِّ ُشهداء ِّابلْ ِّق ْسط وال ْجي ِّرمن ُك ْم شنآ ُن قـ ْوم على أال تـ ْع ِّدلُوا
ِّ
ب لِّلتـ ْقوى واتـ ُقوا اَّلل إِّن اَّلل خبِّ ٌري ِّمبا تـ ْعملُون" ،وإن كان هذا املنطلق يف
ْاعدلُوا ُهو أقْـر ُ
التعامل مع من هو خارج سور امللة ،فهو املنطلق من ابب أوىل مع إخوة امللة والقبلة املغايرين
للمرء يف بعض املعتقدات .وهذا بال شك مما يسهل مهمة املنظرين خللع الشرعية عن دعاوى
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اخلطاب الطائفي من زاوية دينية أخالقية ،وهو مما يتسق مع فكر املواطنة احلديث الذي
يرتكز دعائمه على مبدأ املساواة أمام القانون من حيث احلقوق والواجبات ،فالقانون هو
التمثل املدين لقيمة العدل األخالقية كما هو

معروف.

ليس علينا إهدار مثل هذه املكتسبات القيمية اليت تسلحنا هبا ثقافتنا يف وجه النزعات
الغرائزية اليت يتضمنها اخلطاب الطائفي حتت أغطية خادعة من املزايدة الدينية ،اليت ال
يتوسل يف متريرها على األذهان أكثر من حيل إنشائية ،ومغالطات منطقية ،هي وسيلة كل
فكر أعوج

ومضلل.
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يوسف مكي :فشل اإلرهاب وسقطت الفتنة
عمليتا الدالوة والقديح مل تستهدفا ختريب املرافق االقتصادية يف الدولة ،بل هدفتا إىل ما هو
أعنف وأقسى من ذلك بكثري ،فاهلدف زرع بذور الفتنة ،وحصاد جلهد طويل ومستمر من
بث ثقافة التحريض والكراهية
صحيح أهنا ليست املرة األوىل اليت تواجه فيه بالدان أعماال إرهابية ،تستهدف أمنها
واستقرارها ،ولكنها املرة األوىل اليت يستهدف فيها بيت من بيوت هللا ،وأثناء أتدية صالة
اجلمعة ،ويسقط فيها هذا العدد الكبري من الشهداء

واجلرحى.

هل ميكن قراءة ما جرى مبعزل عما جيري من حولنا ،يف عدد من البلدان العربية ،وبشكل
خاص يف العراق وسورية ،حيث تتمركز داعش ،وتسيطر على أجزاء كبرية من أراضي البلدين.
سيطالب كثريون أبن جيري التعامل مع حادثة القديح ،ابعتبارها عمال إرهابيا معزوال عن
االسرتاتيجية الكربى ،اليت بدأ تنفيذها منذ أكثر من عقدين من الزمن ،واتضحت معاملها
خالل السنوات األربع املنصرمة ،وكان من نتائجها تفكيك كياانت وطنية ،وتسعري احلروب
الطائفية ،متهيدا إلعادة صياغة خارطة املنطقة ،على أساس استبدال الدولة الوطنية،
بكانتوانت طائفية

جمهرية.

مل يعد هناك جمال للسجال ،فتنظيم داعش أعلن تبنيه ومسؤوليته عن ارتكاب اجلرمية النكراء،
حبق أهلنا يف القديح .وكان قبل قرابة مثانية أشهر من هذا التاريخ قد ارتكب جرمية مماثلة يف
قرية الدالوة ابألحساء ،ذهب ضحيتها عدد كبري أيضا من الشهداء ،حنسبهم يف اجلنة إن
شاء هللا .واخليط الرابط بني احلدثني هو ارتكاهبما يف أماكن

عبادة.

ارتكبت حادثة الدالوة يف شهر حمرم احلرام ،وأثناء طقوس العزاء ابستشهاد اإلمام احلسني،
سبط رسول هللا ،وسيد شباب أهل اجلنة .أما حادثة القديح فكانت استهدافا مباشرا
للمصلني يف مسجد اإلمام علي ،وأثناء أتدية صالة
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اجلمعة.

ما تقودان إليه هذه املقدمة هو وجود نوااي مبيتة ،بدأ تنفيذها للتسعري الطائفي ،وتفكيك
مكوانت الوحدة الوطنية يف هذه البالد .فاحلداثن خبالف حوادث التفجري السابقة ،استهدفا
ألول مرة أماكن دعاء وعبادة .والفرق كبري بني استهداف مؤسسات اقتصادية ورمسية ،وبني
استهداف أماكن عبادة .فالطبيعي أن تكون أعمال اإلرهاب حبق مؤسسات الدولة
واملؤسسات االقتصادية ،عوامل توحيد والتفاف من قبل الشعب حول قيادته ،ابعتبارها
اجلهة الوحيدة القادرة على حتقيق األمن

واالستقرار.

يف احلاالت السابقة ،مل تكن هناك فرصة لتنشيط اخلطاب الطائفي البغيض ،وتربير فعل
اجلرمية من بعض من حيتسبون زورا وهبتاان على الوطن ،والذين يستهدفون وحدته ،وأمنه
واستقراره .وكانت مهمة القيادة السياسية واضحة يف هذا اجملال ،التوجه مباشرة ،ومن غري
رمحة ،حنو حماربة اإلرهاب ،ومل يكن عليها أن تعاجل التبعات النفسية وقضااي الوحدة الوطنية
وهي تتصدى جلرائم التخريب .فالكل يف خندق املواجهة ،واجلميع قيادة وشعبا يف خيمة
واحدة ،وسفينة

واحدة.

عمليتا الدالوة والقديح مل تستهدفا ختريب املرافق االقتصادية يف الدولة ،بل هدفتا إىل ما هو
أعنف وأقسى من ذلك بكثري .فاهلدف هو زرع بذور الفتنة ،وحصاد جلهد طويل ومستمر
من بث ثقافة التحريض والكراهية .ولذلك تغدو مهمة املواجهة من قبل القيادة والشعب
شاقة وعسرية ،ألن الرد على ذلك هو مواجهة ثقافة الكراهية ،وأن تستبدل ثقافة بثقافة
ورؤية برؤية ،مبا يعزز وحدة النسيج الوطين ،ويهزم خفافيش الليل ،ويعيد للجميع السالم
والطمأنينة.

يف حادثين الدالوة والقديح ،املروعتني ،تبني مبا ال يقبل الشك واجلدل ،رسوخ االنتماء
الوطين ،للمصابني وأهاليهم .جتلت ردود الفعل بوعي عميق ألهداف اإلرهاب ،فكان أن
شهدان انضباطا من قبل عوائل املصابني واألهايل ،عرب بصدق عن وعي وطين رفيع .وجاءت
ردود الفعل من كل مناطق اململكة ،من الكتاب واملثقفني ،ومن كل مكوانت اجملتمع
314

السعودي ،يف فاجعة القديح كما يف حادثة الدالوة ،لتفشل خمططات اإلرهاب ،ولتعلي من
شأن الوحدة

الوطنية.

ويف كلتا احلالتني أيضا ،برز التالحم بني الشعب وقيادته .فاإلرهاب ال يستهدف بلدا بعينه،
وال أشخاصا بعينهم ،وإن وجهت السهام مباشرة لصدورهم .اإلرهاب مشروع سياسي
يستهدف زجنا يف قلب احلرائق اليت جتري من حولنا يف عدد من البلدان العربية .إن هدفه
وجودان مجيعا ،ووجود وحدتنا ،وال ميكن فهم حقيقته ،إال يف وضعه يف سياق األجندات
الكونية الكربى ،اهلادفة لتفتيك املنطقة أبسرها ،واليت بدأ اإلفصاح عنها منذ مطالع
التسعينات من القرن املاضي .وقد تعززت ابسرتاتيجيات وخرائط تفصيلية ،مل تعد سرا على
من له قلب

وبصرية.

يف القديح قدمنا قافلة رائعة من الشهداء ،حنتسبهم مجيعا قرابان لوحدتنا الوطنية ،ووقع
مصابون كثر ،وجتلى التماسك االجتماعي يف آالف البشر ،الذين زحفوا إىل مستشفيات
القطيف والدمام ،وإىل الوحدات الصحية ،للتربع ابلدم .وامتزج دم أبناء هذه البالد يف أوردة
اجلرحى ،والدم ال يسأل عن املذهب ،وال عن اجلنس ،وال عن

املنطقة.

وكانت ردود الفعل حامسة يف كل مدن اململكة ،يف استنكار اجلرمية وإدانتها واملطالبة إبحلاق
أقصى العقوبة

مبرتكبيها.

يف يوم اإلثنني من هذا األسبوع ،كان مشهد تشييع الشهداء مهيبا وجليال .صحيح أن
احلزن كان كبريا ،للحد الذي يعجز فيه املرء عن توصيفه ،لفقد األهل واألحبة ،لكن القافلة
ستظل تسري ،وسيطل الربيع األخضر جمددا ،وستنتصر قيم الوحدة والفضيلة والتسامح،
ويهزم هنج التكفري .ورمبا حياول اإلرهابيون مرة أخرى العبث أبمن هذا الوطن ،لكن كيدهم
سريد إىل حنورهم .ففي القديح فشل اإلرهاب وسقطت الفتنة ،وعاد اإلرهابيون إىل قبورهم،
مولني

األدابر.
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ايسر سالمة :الضربة القاضية
الربقية اليت أرسلها خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان  -حفظه هللا  -لصاحب السمو
امللكي ويل العهد واليت من ضمن ما جاء فيها  -إن كل مشارك أو خمطط أو داعم أو
متعاون أو متعاطف مع هذه اجلرمية البشعة "جرمية مسجد قرية القديح" سيكون عرضة
للمحاسبة

واحملاكمة.

هذا األمر احلازم الصارم من خادم احلرمني الشريفني ،كان ضربة قاضية قاصمة على كل
مرجف يعمل على إشاعة الكذب والباطل بني املواطنني اآلمنني ،وهم لألسف وإن كانوا
قلة ال تذكر إال أهنم يعيشون بيننا وحيسدوننا وقبل ذلك حيسدون أنفسهم وأهليهم على ما
آاتهم هللا من فضل ونعمة،،
العدو صاحب الباطل اإلرهايب يسعى بكل الوسائل لدق عظم البلد ،حلمتها ووحدهتا ،وأىن
يكون له ذلك والبلد حيميها هللا مث امللك سلمان الذي أفزع املتعاطفني املنافقني النائمني
وسطنا وقلوهبم مليئة ابحلقد والكراهية

واحلسد.

التوجيه احلكيم احلصيف مبحاسبة وحماكمة املتعاطفني مع من شارك وخطط ودعم وتعاون
يف قضااي اإلرهاب مل يكن متوقعا أبدا من اإلرهابيني اخلفيني الذين كانوا يظنون أهنم مبنأى
عن احلساب بل

واألنظار.

مثل هؤالء يشكلون البيئة احلاضنة ألعمال اإلرهاب ويعملون خاسرين إلجياد العلل الواهية
والتربيرات الفاسدة لكل األعمال اخلسيسة الدنيئة اليت يقومون هبا قتلة

األبرايء.

ثقافة املوافقة والقبول وإجياد األعذار اليت يقوم هبا وحياول تروجيها املتعاطف مع اإلرهاب مل
تعد خمفية ،وهي ال تقل ضررا وخطرا على اإلسالم واملسلمني من القتل والتفجري املمارس
مبنهجية ضد

األبرايء.
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زمن السكوت عن أصحاب الوجوه امللونة انتهى وأمن البلد والناس فوق كل اعتبار ،والنفاق
املمارس بدهاء مكشوف من القلة الكاذبة الفاسدة سيكشف ويرفع عنه الغطاء ،واحلزم
وملك احلسم هو من سيواجه مثل هؤالء املنتفعني املرتزقة الذين يقولون ما ال
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يفعلون.

أميمة اخلميس :ماء العماء األول
يف األسطورة السومرية يقولون إنه يف بداية التكوين مل يكن هناك إال "ماء العماء األول ،وهو
الذي انبثقت عنه املخلوقات" حبسب ما كانوا يعتقدون! حيث ال مالمح لذلك املاء ،ال
نبض ،ال طبيعة ،ال حضارة فقط ماء غامض يسبق الكينونة ،كمصهور أسيدي

غامق..

وداعش ..ليست إال ماء العماء األول ..تنسكب على وجه العامل فتذيب املكون احلضاري،
إكسري ظالمي خال من اإلنسانية وأبعادها ومظاهرها ،يطمس املالمح ويعيد البشر إىل
حالة أميبية تستسيغ فناء املخلوقات حوهلا

لتعيش.

عملية الذبح والتهدمي واحلرق اليت ترفع داعش راايهتا ما هي إال رموز ملرجل املصهور األسيدي
الذي تنبثق عنه داعش كتنظيم منبت متاما ..ال أرضا قطع وال ظهرا أبقى ،بعيدا عن مجيع
العمران الذي كانه وحاوله سكان ما بني النهرين منذ فجر

التاريخ.

أُضيف مللف اخلطاب اإلعالمي احمللي منذ "عشرين عاما" أي بداية حربنا مع اإلرهاب
املئات من املفردات ،وتضخم ابلعديد من املصطلحات "اإلرهاب ،احملرضات ،احلاضنات،
التعايش ،قضااي الشباب ،غسيل األدمغة ،الوسطية ،التطرف..

وهكذا".

وستظل ساحة املواجهة الوطنية تقريبا هي النجاحات األمنية واإلعالم ،وما عدا ذلك فهو
سلسلة من ردود الفعل التقليدية تبدأ بصدمة يثور اجملتمع ضدها كوهنا هتدد استقراره ومتاسكه
الوطين ،مث تنطلق أصابع االهتام بغضب طائش ضد الكثريين ،فيهرع مؤصلو هذا الفكر
ليلوذوا بكلمة الوسطية ،أو الكالم العام وترحيل التهم إىل املؤامرات اخلارجية ..يكون عندها
اجملتمع قد امتص الصدمة ،وبدأت تتخطفه قضااي مهه اليومي ،وتطفو على السطح مواضع
قصور خدمايت أو تنموي ،أو حقوق مواطنة مغيبة ..وتتبدد دماء شهداء اإلرهاب بني
القضااي السابقة ،وأخريا هتدأ النفوس البشرية بل تنسى ..إىل أن تعود لصدمة جديدة عرب
فعل إرهايب

آخر.
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أجزم أنه ال توجد أم يف الوطن مل يتقلص قلبها جزعا على مرأى الشباب املتورط جبرمية
القديح الذين كانوا فريق صناعة

التوحش.

ومهما وصفناهم ابالحنراف العقدي ،وابلتوحش ،وابالحنراف ..سيكون هلم من اجلانب
اآلخر سلم قيم يرجعون له يربرهم ويباركهم وميرر هلم صكوك الغفران

واخللود.

كت وإايها جملساً ،حيث ذُكر اسم عائلة أحد
ولن أنسى موقفي مع ايفعة صدف وأن تشار ُ
املتطرفني فاستفسرت :هل تقصدون اإلرهايب؟ فالتفتت علي بتأنيب يقرتب من التوبيخ

قائلة ..:تقصدين اجملاهد؟ أتملتها مشدوهة وصمت ،ألنين ببساطة أعلم أبن هلا سلمها
القيمي اخلاص الذي حتتكم إليه ،وأي نقاش بيننا سيتحول إىل نوع من اجلدل

العقيم.

هؤالء الفتية لديهم سلمهم القيمي الذي جتذر يف أعماقهم منذ بواكري الوعي كانوا يرجعون
له يف تفسري عالقتهم مع العامل ،واهلدف من حياهتم الدنيا ،وإعمار األرض ،وعالقتهم مع
اآلخر

وهكذا..

الباقي هنا بعد جرمية القديح أعتقد أن قاموسنا اإلعالمي أصيب بتخمة كبرية ،وليس حباجة
إىل املزيد من املصطلحات تضاف له ولن نقول جديدا عندما نعلن أن خطاب التطرف
والكراهية هو من يهيمن على املشهد ..وهو حباجة

لتفكيك.

الوطن مل يعد يريد أن يسمع املزيد ..أعتقد أنه آن أوان العمل ..امليدان يريد قوانني ،يريد
اسرتاتيجيات ويتضور إىل برامج وخطط ..ذلك قبل أن يكتسحنا طوفان ..ماء العماء
األول.
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نسيمة السادة :وماذا بعد فاجعة القديح
فجعنا ،أتملنا ،بكينا ،ووارينا شهداء الوطن الرتاب وحنسبهم حياء عند رهبم يرزقون ونشكر
كل من قدم تعازيه وأعلن تعاطفه لكن مث ماذا؟
تركت الفاجعة يف ذاكرة القطيف بل والوطن جرحا عميقا سيبقى أثره اىل سنني قادمة ولن
يزال بكلمة شجب هنا أو استنكار هناك .لذلك علينا أن ننظر للمستقبل ونستشرفه وخنطط
له فهو حق أبنائنا الذي جيب صيانته والذود عنه ،فقد خلفت اجلرمية النكراء  14يتيما
وعوائل بسيطة يف بيواتت صغرية مكتظة ،راح عائلها وضعف حاهلا ،خلفت حالة من الذعر
وعدم االطمئنان لدى الصغري والكبري ،جرحى يف املستشفيات تعطلت حياهتم ولرمبا حيتاجوا
اىل فرتة طويلة من العالج وكلفة كبرية يف التأهيل اجلسدي

والنفسي.

وبعد الفاجعة ومللمة اجلراح حيني وقت العمل بواجبنا االنساين والوطين ،وهو الوقت املناسب
للوطن أن حيتضن أبناءه ويكفكف دموعهم ويشد أزرهم وينصفهم وحيميهم ،وعلى اجلهات
املسؤولة أن تضع من أولوايهتا تكفلهم ورعايتهم ومحايتهم وملدى بعيد .فتتلمس احتياجاهتم
وتعاجل صعوابهتم ،ومن جهة أخرى تسعى لقطع جذور هذا الفكر الضال من جذوره،
فهؤالء االطفال اجلهالء املغرر هبم مل يكونوا صنيعه يوم أو شخص أو حىت أسرة ،امنا هم
صنيعة مؤسسات اعالمية وتربوية تعمل من سنني يف شحن احلقد يف قلوهبم حىت انفجر يف
االخرين فقتلهم .من مناهج مل تسمح مبجال الختالف الرأي وحرية التعبري ،إلعالم حتريضي
بيننا وليس من دول خارجية ،وسلطة منحت البعض ملمارسة متييز واقصاء ضد الصغري
والكبري ،املرأة والرجل ،الشيعي والسين ،القبلي واحلضري ،فمزقت وحدة الوطن مبسميات ما
أنزل هللا هبا من سلطان وختالف ابسط مقصد اسالمي أال هو املساواة والكرامة االنسانية،
على حساب وطن أم يظلنا وتراب ومصاحل جتمعنا وكلمة حق ترفرف على

دايران.

وخلوفنا وحرصنا على الوطن وحلمته ،وحبنا لرتابنا وعزها ،طالبنا وما زلنا بنظام جيرم اخلطاب
الطائفي والتحريضي والتمييزي فهو من أوىل االولوايتفي هذه املرحلة لكبح هذه السلسلة
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املتتابعة من االجنراف ،والتحقق من تطبيق املساواة والعدالة وعدم التهاون يف عقاب أي كان
اذا ما جتاوز يف ذلك ،وأراد سحب الوطن اىل اهلاوية والتشرذم واالقتتال ال مسح هللا ،ولنا يف
دول اجلوار عربة ،والتفريق بينه وبني املطالب املشروعة للمواطن إلحقاق حق أو دفع

ابطل.

وبعد كل هذه الدماء مازال البعض يتغىن بدين واحد ولكن بشروط حيددها ،وأبفكار
يقيدها .مازال هنالك من يتجرأ ويربر سفك الدم ولألسف أو يستنكربلسانه ويقذف
ويضرب بيده ،ليس املهم ان نتوافق يف الرأي ولكن االهم أن حنرتم آراء واختالفات بعضنا
وال حنوهلا اىل خالف أو

صراع.

وماذا بعد كل هذا؟ علينا أن نقف من تلك الدماء الربيئة املسفوكة ونؤديها حقها ونستثمرها
وال جنعلها تذهب

هدرا.
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أنس زاهد :عذراً حيدر

عذرا حيدر مل أستطع أن أبكيك ..فالبكاء يف مقتلك لن يتطاول إىل هامتك ..ولن يتسامى
إىل مقام الطفولة ..ولن يليق بروحك اليت مل تعرف

الدنس.

عذرا حيدر فالبكاء مهمة صعبة يف حالتك ..يف حضرتك .إحساسي ابخليبة ،ابخلذالن،
بقلة احليلة ،بوزر الصمت ..كل ذلك مينعين من البكاء ..يتحول إىل حاجز يقف يف وجه
دموعي ،خصوصا وأان أرى من حياول تربير قتلك ،بعد أن حرض

على كرهك.

ابين حيدر :ستقول يل إنك ال تفهم ماذا يعين اإلقصاء والتحريض على الكراهية ..ستقول
يل إنك ال تفهم ماذا تعين مصطلحات كالروافض والنواصب والصفويني والسلفيني واجملوس
وعمالء إيران ..ابملناسبة :هل تعرف أين تقع إيران اي حيدر؟! ..أقصد هل تعرف اجلهة
اليت تقبع فيها؟! ..أم أنك ال تعرف بعد معىن اجلهات؟! ..رمبا مل تدرس يف روضتك ماذا
يعين الشمال واجلنوب ،الشرق والغرب ..كل ما تعرفه اي حبييب يقع خارج نطاق الكراهية
اليت حصدتك ..خارج نطاق الطائفية اليت مل تسمع

عنها.

هل تعلم اي حيدر أن بعض دعاة احلداثة محلوا جهات خارجية مسؤولية دمك دون أن
يستنكروا مقتلك ..احلداثة اي حيدر تعين أن اإلنسان هو مركز الكون ،تعين أن اإلنسان
اثبت أما األفكار فال قداسة هلا ،حىت احلقائق العلمية ميكن أن يكون بعضها متغريا ..أحد
كبار احلداثيني اي حيدر مل يوجعه مقتلك ،كفر حبداثته عند مدخل شرايينك ..هناك ..عند
بوابة أوردتك ،خلع عنه حداثته وحول مقتلك إىل فرصة لتصفية حساابته مع قوى إقليمية
ال تعرف أنت عنها شيئا! ..أكان ال بد لدمك اي حيدر أن يسيل لنعرف كم كنا مجيعا،
مسؤولني؟! ..مسؤولني ابلتحريض ،ابلتعاطف مع التحريض ،بتحويل وسائل التواصل
احلديثة ،إىل ألغام حمملة ابلكراهية واحلقد والرغبة يف االنتقام واالستبشار أبخبار الدم!
عشرات آالف املقاطع تداولناها عرب "الواتساب" ،دفعت أنت مثنها من حلمك احلي..
ملاذا؟ ..هل كان عليك أن تدفع مثن اجلهل والطائفية واجلنون والغرائزية ،حيث اخنفض
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مستوى الوجود من احلالة اإلنسانية إىل حالة دون ذلك بكثري؟! ..هل كان عليك أن تدفع
مثن من يرسل "الربودكاستات" ليحرض أو يشوه أو خياطب نزعة القتل ،أو يسخر ليمارس
تعاليا يطمئنه إىل أنه ميتلك احلقيقة املطلقة ،وأن غريه يعيش يف الضالل واالحنراف ..بل
والكفر

أيضا؟!

ترى اي حيدر كم عدد الذين شاركوا يف قتلك وهم ال يشعرون؟ ..منذ جرمية الدالوة كتبت
أحس أح ٌد بذلك ،وهل توقف
حمذرا أولئك الذين خاضوا يف الدم دون أن يشعروا ،فهل َّ

ي عدد من الناس ،مهما كان صغريا ،عن استقبال وإعادة إرسال ذلك القرف الطائفي،
أخ
حىت ال يشاركوا يف دمك ودم

أمثالك؟!

ابين حيدر :فتشت عرب اإلنرتنت عن صورك ..ملاذا تصوب عينيك يف مجيع تلك الصور
حنوي ..حنوان؟! ..ملاذا كنت حترص على النظر مباشرة يف عيين الكامريا؟! ..هل تريد أن
تدينين؟ ..جتلدين بسياط تلك النظرة؟! ..أان أيضا اي حيدر عندي بنت وابن ،صحيح أهنما
أكرب منك ،لكنهما مستهدفان مثلك متاما .صدقين اي حيدر أن املستهدف ليس شخصك،
وإمنا جيلك أبكمله ..املستهدف هو املستقبل .الغاية هي دم اجلميع ،فاليوم صوت عشاق
الدم ،صار هو األعلى ..والدم اي حيدر ال عقيدة له ،لكن عقيدة الطائفي هي الدم ..فهل
تعي الفرق اي

حيدر؟!

أعرف اي حيدر أنك مل تفهم معظم ما كتبته ،وأعرف أيضا أنك مل تفهم ملاذا قتلوك؟ سأقوهلا
ُ
لك اي حيدر :من قتلك يريد لنا أن نتحول إىل سوراي أو عراق آخر ،فهل تعرف ما هي

سوراي وما هي

العراق؟!

لن أبكيك اي حيدر حىت حياسب

هؤالء.

322

صباح عباس :وماذا بعد
ثالثة أايم مضت علی حادثة التفجري اإلجرامي الذي حدث يف مسجد اإلمام علي بن أيب
طالب عليه السالم يف منطقة القديح اجلرحية يف القطيف األبية يوم اجلمعة الدامي الثالث
من شعبان عام

.1341

ثالثة أايم لعلها فرتة كافية لتعطي مؤشرا أوليا ملا ستكون عليه األمور بعد احلادثة األليمة
ألهلينا يف قطيف الكرامة

والصمود.

لقد توالت خالل هذه األايم الصعبة والقاسية جمموعة من اخلطاابت والتصرحيات لعل أبرزها
ما جاء علی لسان املتحدث األمين لوزارة الداخلية اللواء منصور الرتكي وبعض الكتاب
وأصحاب

الرأي.

إن املتتبع واملراقب عن كثب يف خلفية هذا الزلزال الذي هز القطيف وأمنها وأفقدها أحدی
وعشرين شهيدا من خرية شباهبا األخيار الشرفاء يف هذا احلادث الفظيع واملأساوي يشعر
اجلميع ابلذهول واإلستنكار ملوقف السلطة السياسية ورموزها ،فكل ما صدر من أفعال ومن
ردود أفعال ومن تداعيات بعد احلادثة ال ترقی إلی املستوی املطلوب وال املتوقع وال املأمول
أبدا.

إن هذه اجملزرة وهذه الفاجعة مل تكن احلادثة األولی اليت تزهق فيها األرواح وتغتال فيها
األنفس وتستباح فيها احلرمات ولن تكون األخرية أيضا ،فمسلسل التحريض والتهميش
واإللغاء الزال مستمرا وتدعمه أيدي سرطانية تعمل يف اخلفاء كاخلفافيش إبمكاانت ضخمة
ومقدرات هائلة ال تتوقف وال ترتدع وال تتوقف

حلظة.

إن حالة اإلخرتاق األمين والولوج إلی أحد مساجد القديح يف قلب القطيف والتسلل إليه
وتفجري املصلني وهم يف حال الصالة متجهني للقبلة يف حالة خشوع وتوجه خلالقهم يف يوم
اجلمعة الفضيل لبداية مرحلة فاصلة وحساسة وخطرية مل تشهدها املنطقة يوما يف القطيف
وال يف

غريها.
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إن التعاطي مع احلادثة جيب أن يكون استثنائيا ألن ما حدث ميثل خطبا إستثنائيا وهذا
يتطلب موقفا استثنائيا وموقفا إنسانيا مسؤوال ليكون مبستوی احلادثة وخطورهتا ،وعلی
السلطة السياسية أن متارس دورها الفاعل واملتفاعل مع ما تواجهه منطقيت األحساء والقطيف
من تصويب فاضح ألمنها ،وتعدي سافر لرتويع أهلها .وهذا يذكران ابهلتافات واملطالبات
اليت إنطلقت بتجرمي احلس الطائفي والطائفية املقيتة والذي جتاوز ما نسبته  75يف املائة من
إمجايل التصرحيات والدعوات والتنديدات يف حادثة الدالوة يف األحساء واليت أكملت شهرها
الثامن دون أن تتخذ السلطة السياسية أي خطوة عالجية ملواجهة اخلطر التكفريي والشيطاين
كأبسط إجراء هلول ما حدث وكإستجابة أولية وواقعية هلموم الناس واآلمهم ومشاكلهم ،بل
املؤمل يف األمر أن هذا املوضوع مل حيظی حتی اآلن بطرحه يف جملس الشوری جملرد النقاش فيه
واحلديث

حوله.

إن السلطة السياسية مسؤولة عن كل قطرة دم أريقت ظلما وكل روح زهقت تعداي وجورا
وهي املسؤولة عما حدث يف القديح وما

سيحدث.

إن اإلسلوب اإلسرتخائي وموقف الصمت وغض الطرف الذي تنتهجه السلطة السياسة يف
ثالث وزارات حكومية وهي متارس الشحن الطائفي وتلعب دور اإلقصاء والتجرمي بشكل
علين والفت دون أن حترك ساكنا ملدعاة للتساؤل والريبة ،فوزارة التعليم متارس ذلك عرب
مناهجها الدراسية،
ووزارة الثقافة واإلعالم عرب منابرها وأجهزهتا اإلعالمية وقنواهتا الفضائية ،ووزارة الشئون
اإلسالمية عرب مشاخيها وخطباء املساجد وأئمة اجلمعة

واجلماعة.

علی السلطة السياسية أن تتخذ إجراءات واضحة وخطوات جادة ومباشرة مع العابثني من
أصحاب الفكر الداعشي التكفريي املشحون ابحلقد والعداء والبغيضة وإيقافهم عند حدهم.

اما مسؤولياتنا اإلنسانية واألخالقية ملا بعد الفاجعة فمسؤوليتنا أكرب وأعظم
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وأعمق.

علينا أن نتجاوز مرحلة اخلطاابت التملقية اإلنبطاحية التخديرية إلی مرحلة اخلطواتالتنفيذية الواعية اليت ترقی إلی مستوی آالم الناس املظلومني واملضطهدين وإلی مستوی
ثقتهم

وآماهلم.

علی اصحاب األقالم الرخيصة واملتزلفني أن يغريوا لغة خطاهبم اهلزيلة واملستسلمة إلی لغةاخلطاب الواعي املنبثق من الكرامة ورفض الظلم واإلعتداء فثقافتنا تفرض علينا لوان خاصا
خلطابنا ومواقفنا ومنطقنا،إنه موقف العزة والكرامة

واملسؤولية.

وحتی ال تدفن مطالبنا مع شهداءان ،وحتی ال تركن جانبا وتكون حربا علی ورق يتطلباملوقف اآلن وبكل جدية ومسؤولية إلی تشكيل جلان خاصة تتابع مع اجلهات املعنية إختاذ
التدابري الالزمة واإلجراءات احلامسة حلفظ املواطنني وحفظ كرامتهم

وحقوقهم.

إن املبادرات الشكلية لبعض الشخصيات البارزة يف الدولة يف زايرة املصابني يف املستشفياتلن تطفیء أمل احلسرة والوجع من قلوهبم وقلوب الفاقدين واملفجوعني واملرملني فاألمل عميق
وغائر

وموجع.

حيتاج املصابون مع ذلك وقبل كل ذلك كما حيتاج الناس مجيعا يف القديح كما يف القطيف
واألحساء إلی تسجيل املواقف الكفيلة برد اإلعتداء وحماربة اجملرمني وجتفيف منابع الفنت
والدسائس وسن قوانني العدل واملسأواة ليعيش اجلميع ابألمن واألمان يف جمتمع السلم
والتعايش

واحملبة.
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توفيق السيف :اليوم التايل للمذحبة
تفجري املصلني يف مسجد اإلمام علي ابلقديح قد يكون جمرد مبادرة جنونية معزولة ،وقد
يكون جزءًا من خمطط واسع النطاق .مثة كالم كثري يشري إىل االحتمال الثاين ،لكن ليس
لدينا معطيات مادية تؤكده .يف الوقت ذاته ،يصعب ختيل أن هذه اجلرمية فورة غضب حمدودة

أو

منفصلة.

اكتشاف حقيقة اهلجوم ومغزاه الفوري مهم دون شك ،لكن األكثر أمهية هو التفكري يف
انعكاساته املوضوعية؛ أي تلك اآلاثر اليت ترتتب بشكل طبيعي على مثل هذا العمل ،سواء
كانت مقصودة بذاهتا أو غري مقصودة .يقولون عادة إن احلرب تستخرج أسوأ ما يف
اإلنسان .ذلك أهنا  -على خالف الصراعات السلمية املعتادة  -تثري اخلوف الغريزي على
الوجود .وليس يف الغرائز ما هو أقوى من غريزة البقاء ،عند البشر واحليوان على السواء .إذا
شعر اإلنسان أبن وجوده مهدد فسوف يفعل أي شيء ملقاومة هذا التهديد ،ولن يفرق
آنذاك بني األفعال العاقلة وتلك اجلاهلة اليت ال تليق

ابإلنسان.

اخلوف على الوجود يبدأ كحالة شعورية ،فإذا صادف متثيالت واقعية لذلك التهديد ،فإن
الشعور يتحول إىل انشغال ذهين وروحي ابلبحث عن وسائل الدفاع عن الذات وانشغال
مواز ابالنفصال عن جهة التهديد املفرتضة .تبدأ الصراعات على هذا النحو ،مث تتطور وفق
ديناميات جديدة ،قد ال تكون ذات عالقة ابلدافع

األول.

خالل السنوات الثماين املاضية ،وابلتحديد منذ عام  2111كشفت واثئق لتنظيم "القاعدة"
تتحدث صراحة عن مثل هذا السيناريو ،ابعتباره اسرتاتيجية ميكن أن ختتصر الطريق إىل
اهلدف املركزي للتنظيم؛ أي إقامة "الدولة اإلسالمية" .مثة رسالة لزعيم القاعدة السابق يف
العراق أبو مصعب الزرقاوي ،تتحدث عن خطة حمددة غرضها الفوري هو دفع الناس للتفكري
يف إقامة منظومة لألمن الذايت .وهو يفرتض أهنا ستكون حتت هيمنة
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رجاله.

اخلطوة األوىل إذن هي إفشال الدولة وفصلها عن اجلمهور ،من خالل إقناعهم أبن عليهم
أن حيموا أنفسهم أبنفسهم وليس بقوة الدولة وقانوهنا .املرحلة الثانية أتيت بشكل طبيعي.
من يفكر يف امتالك قوة خاصة ،فال بد أن حيدد يف الوقت ذاته العدو املفرتض الذي سيكون
احدا من ثالثة :إما الدولة الوطنية أو دولة
هدفًا هلذه القوة .هذا اهلدف جيب أن يكون و ً

أجنبية أو طي ًفا آخر من اجملتمع

يصنف كعدو.

ابلعودة إىل املذحبة اليت نفذهتا "داعش" يف مسجد اإلمام علي يف القديح .فقد يكون اهلجوم
من تدبري جمموعة جمنونة ،تصرفت رمبا بدافع الكراهية الطائفية ،أو بدافع االنتقام من الدولة،
أو بغرض إثبات الوجود والقدرة على الضرب يف كل مكانً .أاي كان الدافع ،فما يهمنا هو
خطرا منه .يوم
الفعل نفسه واالنعكاسات اليت ميكن أن ترتتب عليه ،واليت قد تكون أشد ً

األحد قال بسام عطية ،العميد بوزارة الداخلية إن "داعش" تتبىن فعليًا اسرتاتيجية لتقسيم
اململكة إىل مخسة أجزاء ،وإن هجوم القديح جزء من هذه االسرتاتيجية .هذا يؤكد أن األمر
مل يعد يف نطاق االحتماالت ،أو على األقل ،إن جهاز األمن الوطين يتعامل معه كخطة
قيد التنفيذ وليس كاحتمال .حنن إذن أمام حتول جوهري يف اجتاه اإلرهاب املوجه للمملكة.
فيما مضى كنا نتعامل مع جرائم اإلرهاب ابعتبارها حماوالت إزعاج غرضها الضغط على
احلكومة ،أو إثبات الوجود ،أو حىت االنتقام ،ويف أحيان أخرى كنا ننظر إليها كانعكاس
للتوترات اخلارجية .أما اليوم ،فاألمر يتعلق مبخطط له أهداف سياسية حمددة ،أبرزها تقسيم
متاما ،تتطلب اسرتاتيجية عمل هدفها على وجه التحديد هو معاجلة
البلد .هذه قضية خمتلفة ً

البىن االجتماعية  -االقتصادية والسياسية اليت تشكل أرضية أو بنية مناسبة إلجناح املخطط
التقسيمي .كنت قد حتدثت تكر ًارا عن احلاجة لقانون واسرتاتيجية عمل لصيانة الوحدة
الوطنية وجترمي إاثرة الكراهية .وأجد اليوم أن املسألة ما عادت حتتمل االنتظار ،ألن أعداء
الوحدة الوطنية قد بدأوا فعالً بتنفيذ مشروعهم .حنن حباجة إىل تفكري جديد وإرادة جديدة
إلفشال هذا املشروع اخلطر ،كي ال نذهب إىل

مستقبل كارثي.
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رائد السمهوري :خواطر حول حادثة القديح
التطرف ال ميكن أن ينشأ يف بيئة تطرده ،وال ميكن أن يرتعرع يف أجواء ترفضه ،وأوجب
الواجبات اليوم حتصني هذه البيئة من هذا االحنراف اخلطري الذي يهدد الوحدة الوطنية
والسلم االجتماعي
إن قتل إنسان بال جريرة مهما كان دينه أو جنسه أو اعتقاده جرمية بشعة ،فكيف لو كان
املقتول مسلما يسفك دمه وهو يؤدي صالته هلل راكعا وساجدا ،مث كيف لو كان املقتول
قتل غدرا ،مث كيف لو كان املقتول مواطنا؟
إن القديح منطقة سعودية ،كربيدة والقنفذة وجنران والرايض وجدة وتبوك ،ال فرق بني مدينة
ومدينة؛ وال دم أرخص من دم" ،ومن قتل نفسا بغري نفس أو فساد يف األرض فكأمنا قتل
الناس مجيعا" .نفس نكرة يف سياق اإلثبات كما يقول األصوليون ،وهي تعين أي نفس مهما
كانت.

والذي يقصد أهل القديح ابلقتل اليوم ألهنم شيعة؛ ال يستبعد أن يهدف إىل قتل أهل مدينة
أخرى ألهنم مرتدون مثال ،ولن يعجز القاتل عن تربير فعلته مبا يشاء من شبهات وأقاويل.
وإذ تبني أن القاتل اجملرم منتم إىل تنظيم داعش التكفريي املشبوه؛ فال بد من التذكري ببعض
النقاط:

 -1تنظيم داعش التكفريي اجملرم ليست مشكلته مع الشيعة فقط ،بل هو يكفر ويقتل أهل
السنة ،ويغتال العلماء والدعاة واملصلحني منهم يف العراق والشام ،بل إنه مل يتوان عن تكفري
إخوانه يف اجلهاديني  -أعين جبهة النصرة  -فضال عن

غريهم.

 -2صحيح أن جوانب من تنظيم داعش هي جوانب تنتمي إىل احلداثة ،يظهر هذا يف
كتاهبم "إدارة التوحش"  -وليتأمل القارئ هذا املصطلح الذي كأن كاتبه سطره يف القرن
التاسع عشر امليالدي  ،-كما يظهر هذا يف تلك اآلالف املؤلفة اليت ولدت وعاشت يف
بالد احلداثة ،يف الغرب ،مث هاجرت لتحمل السالح وتقاتل وتعيش أجواء اإلاثرة ،أقول:
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صحيح أن جوانب من تنظيم داعش فيها نكهة حداثية ،فمشروع "إدارة التوحش" هذا ليس
مصطلحا قرآنيا وال نبواي وال فقهيا ،بل هو مصطلح حداثي سياسي ،لكنه يف الوقت ذاته
يستند إىل أدبيات تراثية ،إن كان أخطأ يف فهم بعضها ،فال ميكن القول إنه أخطأ يف فهم
كلها ،ولئن كان أصاب فهم بعضها على مراد قائليها ،فال ميكن القول إنه أخطأ كل اخلطأ
يف تنزيلها  -كما أراد قائلوها  ،-وما أخطأ فيه من تنزيلها فهو عند قائليها يف أسوأ حاالته
اجتهاد ينال فيه اجملتهد أجرا

واحدا!

هذا ،دون التأمل يف تلك األدبيات اليت ما هي إال فهوم بشر انتهى زماهنم ومشكالهتم ،فال
حاجة لنا هبا اآلن ال فهما وال تنزيال .وشرح هذا يطول جدا وال تتسع له مقالة .ويعلمه
املتخصصون.

 -4هذا املفجر التكفريي األثيم إمنا أقبل على فعلته اخلبيثة الشنعاء تلك مشحوان بعاطفة
جياشة ،عاطفة محلته على القتل والتصفية ،وهو يرى أنه يفعل ما يفعل تقراب إىل هللا ونصرة
لدينه .السؤال هنا :ما األدبيات اليت اعتمد عليها؟ ماذا كان يقرأ ويشاهد؟ من كان يتابع؟
ما املقوالت اليت حيفظها ويستدل هبا ويستخدمها؟ هل كان يقرأ اي ترى الكتب العلمية
احملضة اليت تناقش الشيعة يف العصمة واإلمامة والتأويل وغريها ابحلجج العلمية والعقلية
الرصينة ،يقولون ،ونقول ،وإن قالوا قلنا ،وإذا اعرتضوا بكذا فالرد بكذا  -وهو أمر مفهوم
وله أهله وسياقه وأجواؤه -؟ أم كان يقرأ ويسمع ويشاهد ما ميأله كراهية وحقدا مما هو قائم
على األحكام العامة ،والشتائم ،والتهييج ،واللعب ابلعواطف؟
 -3يقول الشيخ صاحل احلصني ،يرمحه هللا" :التشدد موجود دائما يف كل زمان ومكان ،بل
إنه مع األسف قريب من طبيعة اإلنسان ،ال سيما إذا مل تروض برتبية الوسطية واالعتدال.
والتطرف ينبعث يف كثري من األحيان عن عجز اإلنسان عن النظر إىل احلقيقة من خمتلف
الزوااي ،فالشمولية والتوازن يف النظر إىل اآلراء أو األشخاص أو األشياء ال ينموان إال يف ظل
تربية

متوازنة".
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وهذا يدفعنا مجيعا إىل االلتفات إىل الرتبية ،كيف نريب أبناءان ،يف املدارس واملساجد والبيوت،
شيعة وسنة ،أنربيهم على التطرف أم االعتدال؟
إن إنساان يرتىب يف بيئة تشحنه عاطفيا ضد اآلخر هو قريب جدا من التطرف ،إذ هناك
حالة منشئة ،وحالة كاشفة ،فاحلالة املنشئة هي تلك التغذية اليت تؤبلس وتشيطن اآلخر،
ولكنها تبقى مكتومة ،مستورة ،حتت غطاءات عديدة ،حىت إذا ما كشف الغطاء وظهرت
مكنوانت النفوس؛ فما بني فريق وفريق إال أن يسلم األسلحة فقط ،مث يكون قتل اإلنسان
أهون عند أحدهم من قتل ذاببة ،وقد رأينا هذا ونراه يف العراق

والشام.

التطرف ال ميكن أن ينشأ يف بيئة تطرده ،وال ميكن أن يرتعرع يف أجواء ترفضه ،وأوجب
الواجبات اليوم حتصني هذه البيئة من هذا االحنراف اخلطري الذي يهدد الوحدة الوطنية
والسلم االجتماعي؛ ف "داعش" وأمثاله من التنظيمات املشبوهة ال ميكنه أن يغري شبااب
حمصنا ضد التطرف ،وضد شعاراته ،وما تستند تلك الشعارات عليه من

تنظريات.

 -5ال بد من إسكات كل األصوات اليت تنفخ يف انر الفتنة من مجيع الطوائف ،ال بد من
قانون رادع يلجم تلك األفواه اليت تبث مسومها ،فهل احلرب إال من الكالم؟ وهل العنف
اللفظي إال مقدمة للعنف السلوكي؟
6.اخلطاب املتطرف ال بد أن يواجه خبطاب معتدل ،وعليه؛ ال بد أن ينال املعتدلون فرصتهم
كاملة ووافية ليواجهوا التطرف والتشدد ابلبينة والربهان والدليل من الكتاب

والسنة.

وقى هللا البالد والعباد أعمال هؤالء الشرذمة األشرار ،ورحم هللا الشهداء ،وصرب ذويهم،
وعوضهم خريا ،إان هلل وإان إليه

راجعون.
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عادل احلسني :رسالة إىل معايل وزير التعليم خبصوص املناهج الدينية
إىل معايل وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل املوقر
بسم هللا الرمحن الرحيم واحلمد هلل رب العاملني وسالم على عباده الذين
حتية طيبة

اصطفى.

وبعد..

بعد احلادثة اإلرهابية األليمة اليت أصابت الوطن احلبيب يف بلدة القديح اهلادئة اهلانئة يف
حمافظة القطيف ،علت أصوات املطالبني بتغيري مناهج التعليم الدينية اليت تدرس يف مدارسنا
وجامعاتنا ،وطالبوا أيضا بسن قانون جيرم كل أشكال التحريض على الكراهية املذهبية
والطائفية والقبلية

واملناطقية.

واستنادا هلذه املعطيات اخلطرية اليت قد هتدد السلم األهلي يف جمتمعنا املسامل بكل أطيافه
املذهبية "احلنفية والشافعية واملالكية واحلنبلية واإلمامية والزيدية واإلمساعلية والصوفية
واإلابضية ،وغريها" ،أقرتح ملعاليكم ما

يلي:

أوال :تبين مشروع اصالحي لتهذيب املناهج الدينية يف مجيع مراحل التعليم العام والتعليم
العايل .على أن تكون تلك املناهج الدينية مبنية على قيم اإلسالم اجلميلة ،حبيث تعرض
تعاليم اإلسالم كما أنزهلا هللا سبحانه وتعاىل  -نقية صافية  -على قلب نبيه األكرم
حممد صلى هللا عليه وآله ،دون التعرض إىل أي مذهب من املذاهب اإلسالمية ابهتامها
ابلبدعة والشرك .وينبغي الرتكيز على بث ثقافة التعايش واملواطنة مع مجيع أفراد الوطن بشقيه
املواطنني والوافدين من غري متييز .وميكن االستفادة يف هذا اجملال من جتارب سلطنة عمان
الرائدة يف إعداد مناهج التعليم الديين .فسلطنة عمان مثال رائع للتعايش السلمي الديين
واملذهيب بني مواطنيه ومقيميه ،لذا ينبغي على مجيع الدول اإلسالمية االحتذاء هبذا البلد
املميز.
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اثنيا :إن كان االقرتاح األول يصعب حتقيقه بسبب رفض بعض املذاهب اإلسالمية يف وطننا
العزيز ،لذا أقرتح أن تُلغى مجيع املناهج الدينية ما عدا القرآن الكرمي ،على أن يقتصر على
تالوته وحفظه وجتويده .ويُرتك أمر التثقيف الديين على عاتق الوالدين واألسرة .حبيث
يشكلون أبناءهم ابلطريقة اليت يفضلوهنا ويروهنا صائبة وفقا ملذهبهم.

الذي دعاين إىل كتابة هذه الرسالة ابلذات إىل وزير التعليم ملا تزخر به مناهج التعليم الديين
من التعرض إىل بعض املذاهب اإلسالمية واهتامها ابلبدعة اترة وابلشرك اترة أخرى .فهذه
الكتب الدينية حترض على الكراهية وتغذي الطائفية وتشجع على الفرقة والتباغض بشكل
مباشر.

قانوان جيرم كل أشكال التحريض على الكراهية املذهبية والطائفية
فإذا سن جملس الشورى ً
والقبلية واملناطقية ،سوف تكون وزارة التعليم أول املؤسسات املدنية اليت سيطاهلا القانون

املزمع سنه ابملطاردة القانونية إن مل تُسرع يف إلغاء املناهج الدينية من منظومة التعليم يف

املدارس واجلامعات ،أو على األقل

هتذيبها.

وهللا من وراء القصد ،وهو اهلادي إىل سواء

السبيل.
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فراس عامل :حوار وطين يف مسجد القديح
حادثة التفجري املفجعة يف مسجد اإلمام علي ابلقديح آملتنا مجيعاً ،آملتنا يف مكة ،وجدة،

والرايض ،وأهبا ،والباحة ،وتبوك ،وعرعر ،دوى صوهتا املفزع يف أركان البالد مجيعها من مشاهلا
إىل جنوهبا ،ومن شرقها إىل غرهبا .كل بيوت الوطن كانت على موعد مع احلزن ،كل
األمهات بكني الطفل حيدر ،الذي خترج من روضته قبل أايم ،مث التحق بربه يف املسجد
كأصغر ضحية لإلرهاب األعمى .كل الرجال كانوا يغالبون غضبهم ،ودمعهم ،وهم ميسحون
الرتاب عن وجوه الضحااي املتوضئة ،اليت اجتمعت لتليب نداء رهبا ،وقرر شخص ما أن
مينحها شرف الشهادة يف بيت من بيوت هللا دون سابق متهيد ،أو

ميعاد.

سحابة كثيفة من األسى غلَّفت السهل ،واجلبل ،وهنر من الوجع سال حىت فاض على
ضفاف اخلريطة .ومرة أخرى يثبت أبناء هذه األرض املباركة أهنم أكرب من كل مؤامرات
الغدر واخليانة ،وأن اخلنجر الذي يطعن أحد أبنائها يُدمي قلوب  41مليون أخ له قبل أن
تبلغ الطعنة

منتهاها.

عاصفة اإلنكار والدهشة ،وصرخة الوجع والرفض ،هي حال الناس ،وملاذا؟ وملصلحة م ْن؟
مها من أسئلة

مقاهلم.

لكن ذلك الوعي ابملسؤولية ،واحلس األخوي واإلنساين العايل ،كان هناك ما يعكره من
رايح العنصرية الطائفية اخلبيثة ،فوجدان وسط غبار احلادثة ،وركام األشالء النازفة ،والدماء
اليت مل جتف بعد ،م ْن يرفض الرتحم على الضحااي ،ويعايرهم مبذهبهم املختلف ،كأهنم جمرمون
ال ضحااي ،ووجدان كذلك م ْن يستنكر حادثة التفجري ،وتعكري األمن ،لكنه يرفض تسمية
الضحااي ابلشهداء ،ألهنم ليسوا على مذهبه ،وكأن األمن ميكن فصله عن محاية أرواح

املواطنني ،وسالمتهم َّأايً كان مذهبهم؟! تلك الريح اخلبيثة ليست وليدة الصدفة ،وليست
حداثً عابراً ميكن جتاهله لشذوذه ،بل هي مؤشر خطري على مدى تغلغل الطائفية والتحريض
يف نفوس فئات عريضة من اجملتمع ،ومدى القبح الذي ميكن أن تنشره لدرجة اإلخالل
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ابلسلم االجتماعي للوطن ككل عندما ال خيجل أصحاهبا من إبداء مشاتتهم ،وعدم تعاطفهم
يف حلظة مشحونة ابألسى ،والدم مثل هذه .ما الذي بقي من احلس اإلنساين لدى هؤالء
مل يتم تشويهه ،وتدمريه بعد ،وهم يشاهدون تلك املناظر املفزعة إلخواهنم يف الدين ،والوطن،
بكل ذلك الربود و ِّ
التشفي؟
لقد حان الوقت لندرك خطورة نريان التحريض الطائفي ،اليت كان بعضهم يتسلى إبشعاهلا،
مست ثوبنا ابلفعل ،وأكلت
والعبث هبا ،دون إدراك خلطرها .حان الوقت لنعرف أن النار قد َّ

حلمنا ،وفاحت رائحة دخاهنا العفن ،حان الوقت لنقف حبزم جتاه أي مجلة ،أو كلمة حتريض
ضد أي فئة ،أو طائفة ،أو مذهب ،وقفة حازمة تدينِّ ،
وجترم ،وتعاقب مرتكبها أبشد عقوبة
ممكنة .حان الوقت لنأخذ حواران الوطين الدائر منذ أكثر من عشر سنوات جبدية أكرب ،وأن
ننقله إىل مستوى أعلى ،يناقش بعمق ،ووضوح أبعاد املشكلة ،ويسمي األشياء أبمسائها.
حان الوقت كي تكون حادثة القديح منطلقاً حلوار وطين حقيقي ،وجاد ،يفتح صفحة

جديدة من اإلخاء بني أبناء الوطن الواحد ،حوار تباركه ،وتظلله أرواح الشهداء ،اليت ُدفعت

مثن صمتنا ،وختاذلنا عن إطفاء النار قبل أن تصبح
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حريقاً.

مصطفى حمفوظ :لكي ال تتكرر اجلرمية
تعرضت بلدة القديح ابلقطيف يوم اجلمعة املوافق  22مايو  /أاير إىل جرمية إرهابية بشعة،
حيث متكن إرهايب حاقد من تفجري أحد بيوت هللا وقت صالة الظهر ،مما أسفر عن قتل
وجرح عشرات املصلني .هذه اجلرمية النكراء حتملنا مجيعا مسؤوليات جسام حلماية السلم
األهلي ضد كل اجلهات اليت تستهدف أمن الوطن

واستقراره.

بعد العملية اإلرهابية مباشرة ،أدانت كثري من النخب الثقافية والدينية الوطنية احلادثة األليمة،
فيما انربى من عرف ابلتحريض الطائفي إىل إلباس التهمة إىل مكوانت خارج الوطن،
متناسيا االختالفات الفكرية بني

الطرفني.

لذلك ويف ظل اهلجمة الشرسة اليت يتعرض هلا املكون الشيعي ،ال بد من القول :أن الشيعة
السعوديون يعتربون أن وطنهم احلايل هو وطنهم النهائي .فهم على املستوى التارخيي مل يعرفوا
وطنا غري هذا الوطن .ويف ذات الوقت ،هم يعتزون خبصوصيتهم الثقافية ،ويتواصلون مع من
يشرتك معهم يف االنتماء املذهيب ،ولكنهم يرفضون أي توجه يعمل على حتويل االشرتاك يف
اخلصوصية الثقافية ،إىل مربر لبناء عالقة سياسية عضوية مع من يشرتك معهم يف االنتماء
املذهيب .فبالنسبة هلم ،ال توجد مقايضة بني االنتماء الوطين واالنتماء املذهيب .فلم يسجل
التاريخ أن املكون الشيعي ضحى ابنتمائه الوطين ،لصاحل أي انتماء

آخر.

ومن املهم يف هذا اإلطار اإلشارة إىل أنه يف داخل دائرة االنتماء املذهيب ،تبقى حقائق التنوع
الفكري والثقايف والسياسي قائمة .فمن اخلطأ التعامل مع الشيعة وكأهنم كتلة حتمل ذات
األفكار والقناعات الثقافية والسياسية .إذ ال يصح حتميل الشيعة السعوديون مسؤولية ما
يقوم به شيعة
آخرون خارج حدود الوطن .فقد رأينا  -لألسف  -أن مستوى التحريض املمنهج على
الشيعة السعوديني قد ارتفع إىل أعلى مستوى بعد احلرب القائمة يف العراق وسوراي اليمن.
فالشيعة السعوديون يتحملون كامل املسؤولية فيما يتخذونه من قرارات ،وال جيوز وطنيا
345

ربطهم أبي جمتمع شيعي خارج الوطن .فاشرتاكهم مع جمتمعات أخرى يف االنتماء املذهيب
ال يعين أبي حال من األحوال قبوهلم بكل تلك املمارسات
كما جيب تكرار املطالبة بسن قانون وطين لتجرمي الكراهية والتحريض املذهيب ،فالقانون
وحده هو الرادع لكل املتطاولني بغري وجه حق على أي من مكوانت الوطن .فاستقرار
الوطن يتطلب يف هذه اللحظة احلرجة وجود مثل هذا القانون حلماية مجيع التعددايت
املوجودة فيه من أي

هتديد.

أحسب أن هذه اخلطوات تساهم يف استقرار الوطن من مجلة اجلرائم اليت

تتهدده.

نسأل هللا تعاىل أن يرحم الشهداء األبرار وحيشرهم مع النبيني يف أعلى عليني ،ومين على
اجلرحى واملصابني ابلشفاء

العاجل.

341

مازن السديري :ال يوجد يف اململكة ال جموس وال هكسوس
جاءت جرمية مسجد القديح لتؤكد للرأي العام أبن اململكة ملكاً وشعباً هم قلب واحد
حلفظ هذه البالد من أي تشتيت أو احنراف عن مسار التنمية الذي نسعى للوصول إليه..

بال مبالغة أو دبلوماسية لست قلقاً على االقتصاد السعودي ،فال أحد يستطيع أن ينكر أن

الشعور ابألمن موجود بيننا مجيعاً ،وأن احلياة اإلنتاجية تسري على وضعها الطبيعي ،وجاءت

كلمة خادم احلرمني امللك سلمان بن عبدالعزيز  -حفظه هللا  -لتؤكد أبن األمن واملواطن

مها خط أمحر ال ميكن املساس

به.

عاشت بريطانيا لسنوات يف حرب طائفية عقيمة يف السبعينيات والثمانينيات اليت كانت
تعاين فيها من أسوأ الظروف االقتصادية بعد احلرب العاملية الثانية ،ومن يعد للتاريخ يتذكر
االنفجارات والعمليات التخريبية واالغتياالت اليت طالت أعضاء يف جملس العموم ،ومع
ذلك أصبحت بريطانيا من أعلى دول أورواب منواً بفضل إصالحات "اتتشر" اليت مل تكن

تقبل الرتاجع ..اململكة أقوى بكثري من أن يهزها انفجار هنا أو هناك ،والكل يعرف حجم
عمق معرفة اململكة مبحاربة اإلرهاب وحجم الرتسانة العسكرية السعودية ملواجهة أي خطر

جيوسياسي.

مع التغريات تكون التطورات واليت يقرتحها الكثري من اإلخوة املواطنني بفرض قانون جيرم
التعصب الطائفي أو العنصري ،واململكة مل تبخل يوماً بفرض قانون حيمي سالمتها أو يدعم
تنميتها ..أرى وأمسع آراء غريبة مثل :هؤالء خوارج وهؤالء جموس ،تسميات ال عالقة هلا
هبذا الزمن ومفهوم الدولة واملواطن ،ما أعرفه أن هذا هو مواطن صاحل ومنتج والبد من بيئة
صاحلة تساعده على النمو ،ومواطن آخر فاسد البد من قانون يعاقبه أو القصاص منه إذا
اعتنق اإلرهاب ،هذا زمن املواطن واإلنسان واإلنتاجية واملعرفة وعلى هذا األساس تصنف
الدول وقدراهتا وال تصنف على أن فيهم خوارج أو
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هكسوس.

أخرياً؛ سيبقى ذكر رجاالت أمننا ومن استشهد منهم يف دعائنا ومصدر فخران رمحهم هللا
وأسكنهم فسيح جناته ،ورحم هللا ضحااي مسجد القديح وأعان هللا ذويهم ابلصرب على

مصاهبم..
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نذير املاجد :لكي ال تتكرر حادثة القديح
دعاة الكراهية متمرسون جيداً يف غسل الدماغ ،ابرعون للغاية يف تلوين الرباءة واخلامات
البشرية أبلوان الكآبة

والسواد.

يف كل مكان حيضر االنتماء ويغيب الفكر واإلنسان .يشيع خطاب الطائفة على حساب
خطاب اإلنسان بكل رحابته واتساعه وكونيته .والضحية هذا اإلنسان نفسه ،الذي جيد
ذاته موزعا بني كراهية آخذة يف التوسع كفم كبري يلتهم ما عداه وحب للذات أيخذ شكل
نرجسية

وتعصب.

اإلنسان ضحية ألنه صار ممسوخاً هبذا الداء ،اإلنسان الطائفي إنسان مشوه .مزيج قبيح
من الكراهية والغرور والنرجسية واجلهل .ال غرابة إذن لو حتول هذا املسخ إىل بؤرة من

الكراهية والنبذ واالستبعاد قبل أن يصري قنبلة حقيقية توزع

املوت.

هذا املسكني ضحية .سنني وهو يتعلم فنون الكراهية .سنني وهو يتلقى ثقافة املوت ،ويتعلم
اجلهل يف صورة خادعة "هل ما زال هناك من يصدق هذا اإلدعاء؟" .أموال تضخ حلشو
دماغه بكل أصناف اجلهالة واحلقد .دعاة الكراهية متمرسون جيداً يف غسل الدماغ ،ابرعون
للغاية يف تلوين الرباءة واخلامات البشرية أبلوان الكآبة

والسواد.

هؤالء العصابيون ينشرون أمراضهم العصابية .أرى أن من الضروري إزاحة التعريف
السيكولوجي الشهري لسيجموند فرويد من اهتام الفكر الديين حنو اهتام جتلياته املرضية املاثلة
يف الفاشية الدينية والطائفية الدينية ،فليس الدين بصفته نصاً هريوغليفياً حباجة مستدمية إىل

التأويل والتفسري ،واملعىن الذي يضفيه التدخل البشري هو العصاب اجلماعي ،وإمنا صوره
الكاريكاتورية املمسوخة اليت يضفيها عليه العصابيون .العصاب اجلماعي هو ذلك الدجل
الديين الذي جيعل من أتباعه عصابيني" .أقول ذلك على حنو
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سجايل".

تلك القراءات الفاشية واجلاهلة للدين أحالته إىل عصاب مجاعي .إىل مرض ووابء كارثي.
بعد أن كان الدين لإلنسان صار اإلنسان للدين .أصبح القتل اليوم ابسم هللا ،ابسم احلقيقة
الدينية واألخالق وحراسة

املذهب.

ما الذي يفعله اإلرهايب وذلك الذي يزرع احلقد واجلهل املؤسسي يف ذهنه؟ حيلم مث ميزج
احللم ابليقظة مث جيعل من ضحاايه مواضيع حللمه .إنه العصاب اجلماعي الكارثي الذي
يتهددان اليوم يف كل

مكان.

كل هذه اخلواطر دامهتين بينما كنت أأتمل حادثة القديح املأساوية .حتضر املأساة بشكل
مضاعف .القاتل واملقتول كالمها ضحية .القاتل ما هو إال أداة لفاعل شبحي موزع هنا
وهناك ،هذا الفاعل خيرتق كل األمكنة واملؤسسات .إنه العصاب املنغمس يف هذايانت
استعادة املاضي املتخيل .وهي ذاهتا األحالم الفردوسية ابستعادة املاضي اليت تتحول إىل
كوابيس حقيقية تفخخ احلاضر ابجلثث .يصري احللم ابلدخول إىل اجلنة والفردوس كابوساً
مرعباً من حفالت املوت اجلنائزية ،املاضي املستعاد األكثر حياة من احلاضر نفسه يشهر
نفسه يف صورة دموية حلاضر حماصر ومفكك ومصادر .فهذا األخري ينسحب لصاحل صور

املاضي املتخيلة واستيهامات موغلة يف السادية

الفاشية.

إن نكبة احلاضر انمجة قبل كل شيء عن عزوف الفكر عن تفكيك ذلك املاضي املتخيل.
ولكي ال تتكرر حادثة القديح ينبغي البدء أوال من هنا .ابلشروع يف تفكيك مدخالت
اإلرهاب وليس جمرد خمرجاته مبا يف ذلك اخلطاب املاضوي والتهيؤات احللمية للماضي
املتخيل.

حبت األصوات املطالبة بعدم االكتفاء فقط ابحللول األمنية .جيب البدء قبل التفكري ابلزجر
عن طريق العقوبة والقانون اجلنائي ابلكيفية اليت نستطيع من خالهلا مواجهة الفكر ابلفكر.
وحىت ذلك ال يكفي ،فالتغيري الذي يقتصر على الفكر واملعاجلات الفكرية ما هو إال مثالية
فارغة .املطلوب أوال التفكري ابلسياق

والبيئة.
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أوجد بيئة انبذة لإلرهاب مث عاقبه وقم مبطاردته .وذلك حىت ال تتكرر هذه احلادثة املأساوية.

أخريا ،كلي رجاء أن تسفر هذه احلادثة  -لكي ال تتكرر ابلطبع  -عن معاجلات جدية وأن
تكون احلادثة املأساوية املسمار األخري يف نعش الكراهية والتصحري احلضاري الشائع يف
أوطاننا ،وأن تؤدي دماء الشهداء إىل بداية النهاية لذلك العصاب اجلماعي والنرجسية املقيتة
املتفشية يف أوساطنا .وحينها فقط ميكننا أن نتنفس احلرية واألمن جنبا إىل جنب ونستطيع
بناء أوطان حقيقية ميكننا فيها أن نتعلم الفلسفة والفن ونعيشهما على مستوى السلوك
والفكر واألخالق .حماربة اإلرهاب تتطلب مواجهة اجلهل ابلفكر ،العصاب واألحالم
ابليقظة ،وهسترياي الكراهية ابحلب واحلياة والتعايش والقبول

ابآلخر.

الطائفية والتطرف والكراهية اليت ندفع مثنها اليوم نتيجة لتحالف اجلهل مع النفوذ والثروة.
واإلرهاب بصفته جهالً مقدساً هذا الذي يطل علينا بوجهه املرعب ما هو إال نتيجة طبيعية

لتأسيس ممتد واترخيي هلذا اجلهل املقدس .إما داعش وأهواهلا أو احلرية واحلياة ..وما من
منطقة وسطى بني اجلنة

والنار.
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تركي العيجان :احلر تكفيه الشهادة
عدد كبريٌ من
فجع أن نشهد يف القطيف الغالية جمزرةً دمويةً ذهب ضحيتها ٌ
وم ٌ
مؤملٌ جداً ُ

الشهداء يف القديح اجلريح؛ فإان هلل وإان إليه

راجعون.

حدث اهتزت له القطيف أبهلها ،وشعر بعمق أملها اجلميع ،وتسابق املخلصون لبذل قصارى
ٌ

جهدهم يف تقدمي واجب املساندة والدعم اإلنساين ،مقدمني أروع منوذج لتالحم أبناء
القطيف ،جمسدين بذلك قول رسول هللا صلى هللا عليه وآله ":مث ُل الْ ُم ْؤِّمنِّني ِّيف تـو ِّاد ِّه ْم
اجلس ِّد الْو ِّ
وتـر ُِّ
ض ٌو تداعى لهُ سائُِّر اجلس ِّد
امح ِّه ْم وتـعاطُِّف ِّه ْم كمث ِّل ْ
احد إِّذا ا ْشتكى ِّمْنهُ ُع ْ
احلُ َّمى".
لسه ِّر و ْ
ِّاب َّ
إن هذا العمل اإلجرامي هلو أسوأ سلوك ُميكن أن يقوم به إنسا ٌن جتاه أخيه اإلنسان ،ولكن

هذا السلوك اخلطري مل يكن ليكون لو ال تلك األرضية اليت مهدت له ودفعت

ابجتاهه.

وإذا أردان أن مننع مثل هذا السلوك املشني مسقبالً ينبغي علينا أن نستأصل تلك األرضية
ُ
اخلطرية اليت تُسبب هكذا إجرام.
والسؤال املهم الذي يطرح نفسه :ما هي تلك األرضية؟
ال خيفى اليوم على ِّ
أي عاقل أن التحريض الطائفي هو األرضية اخلصبة ملثل هذا السلوك
العدواين.

ولكن كيف نشأ هذا التحريض؟
إن التحريض الطائفي يُعرب عن قراءة خاطئة لآلخر ،تطورت يف الذهن حىت أصبحت معتقداً
راسخاً ،وهذا املعتقد بطبيعته السلبية يولد سلوكاً سلبياً جتاه اآلخر.
ومثال على ذلك :لو أنك اعتقدت أن شخصاً يتصف ابلكذب ،فإنك ستتحاشى التعامل
ٌ

معه ،بل إنك لن تُصدق أقواله وأفعاله حىت وإن كان ظاهرها إجيابياً ،نظراً لذلك املعتقد
الراسخ يف ذهنك جتاهه.
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وهنا إذا أراد ذلك الشخص أن يزرع يف نفسك الثقة فيه ،فإن عليه أن يكون صادقاً معك

يف أقواله وأفعاله يف مواقف وأزمنة متعددة حىت يتمكن من استبدال ذلك املعتقد السليب يف
نفسك

جتاهه.

فالسلوك اخلارجي ُميثل املرحلة األخرية؛ وهو ما نراه من تعامل اآلخر جتاهنا ..فإذا كان هذا

السلوك ليس منصفاً وأردان تغيريه فعلينا أن نعود لذلك املعتقد الذي ولد هذا السلوك
السليب ..وإذا متكنا من حتطيم ذلك املعتقد أمكننا استئصال السلوك السليب..
وهنا أضرب مثالني واقعيني ،أحدمها من التاريخ ،واآلخر من الواقع

املعاصر:

ففي اتريخ اإلمام علي عليه السالم عمد معاوية لتشويه صورة اإلمام لدى أهل الشام حىت
اعتقد أهل الشام أن اإلمام ال يصلي ،ولذا كانت سرية أهل الشام السب والشتم لإلمام عليه
السالم وتكفريه؛ ومرة جاء أحدهم إىل الكوفة ودخل مسجدها املعظم ورأى رجالً يصلي..

فقال :من هذا؟ فأجابوه :هذا أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليه السالم فاندهش

علي يصلي؟! فكان ذلك املوقف مبثابة الصدمة اليت أيقظت
واستغرب ،وقالٌّ :

ضمريه.

ويف واقعنا املعاصر يشهد شيعة أهل البيت عليه السالم محلةً شعواء مغرضة حتريضية تصفهم
ابلروافض اترةً وابملبتدعة اترةً أخرى ومل تقف املسألة عند ذلك فقط حىت وصفوهم

ابلشرك..

وترسخت هذه األفكار يف أذهان الكثريين ،فالقنوات الفضائية املغرضة مل أتلوا جهداً يف
التحريض على الشيعة وتشويه معتقداهتم والطعن يف شخصيات قياداهتم ،وتبعتها بعض

الصحف احمللية ووسائل اإلعالم املغرضة ،وكذلك املناهج التعليمية مل تسلم من لغة الشحن
الطائفي ،وليس هذا فحسب ،بل إن الكثري من الدعاة وأئمة اجلمعة مارسوا الدور ذاته يف
التحريض ضد الشيعة ..حىت أصبحت تلك األفكار املقيتة والك ُذوبة واملغرضة معتقداً راسخاً
لدى الكثريين.
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ونظراً لطبيعة هذا املعتقد اجلائر ،فإن السلوك الناتج لن يكون سوى بغض الشيعة والتضييق

عليهم والنيل من شخصياهتم والتآمر عليهم وقتلهم حني يكون ذلك متاحاً؛ وهذا ما حصل
ابلفعل يف أكثر من بقعة من بقاع

األرض...

واليوم تشهد قطيفنا الغالية فاجعةً وجمزرًة أليمة يعود جذرها لذلك املعتقد الشنيع؛ وإننا إذ

نسلم ألمر هللا تعاىل نرفع أيدان له سبحانه أن تكون هذه احلادثة املؤملة هنايةً لذلك املعتقد

احلقري.

فأي دليل ميكن لشيعة القطيف أن يقدموه ألولئك الذين اعتمر احلقد والبغضاء يف قلوهبم
أكرب من شهداء يرتبص هبم عدوهم وهم يف بيت من بيوت هللا تعاىل وأثناء أتديتهم لفريضة
الصالة؟!!

فهل ينتظر اإلنسان احلخر دليالً أكثر وضوحاً من هذا؟ ..وهل إبمكان الشيعة تقدمي ما يثبت

إمياهنم ،وصحة عقيدهتم أكثر من هذا؟؟

إن هؤالء التكفرييني إذا كانوا ابلفعل أحراراً فإن هذه الشهادة املباركة أكرب من أن تكون
كافيةً لزعزة ذلك املعتقد اخلطري الذي ترسخ يف أذهناهنم ضد شيعة أهل البيت عليهم السالم

؛ ليعودوا إىل رشدهم ويعرتفوا للشيعة األبرار بصدق معتقدهم وحقيقة إمياهنم؛ ويرتاجعوا عن
كل أساليب التضليل والتحريض اليت سعوا إىل بثها يف أذهان التابعني هلم؛ وبذلك فقط
نقي جمتمعنا ووطننا وأمتنا ويالت هذا التحريض

املقيت.

ولنا بسبط رسول هللا صلى هللا عليه وآله اإلمام احلسني الشهيد عليه السالم القدوة واألسوة؛
والذي صادف يوم ميالده األغر أن يكون موعداً هلذه الشهادة العظيمة؛ ففي كربالء وقف

اإلمام عليه السالم خماطباً تلك احلشود األموية اليت برزت لقتاله ،فقال هلم" :ويلكم اي شيعة
آل أيب سفيان ،إن مل يكن لكم دين ،وكنتم ال ختافون يوم املعاد ،فكونوا أحراراً يف دنياكم

هذه ،وارجعوا إىل أحسابكم إن كنتم ُعرابً كما

تزعمون".

333

وإذا مل تكفي هذه الشهادة لتأكيد بطالن تلك املعتقدات ضد الشيعة ،ووجدان من يتمسك
هبا ،ويظل مسرتسالً يف طغيانه وعداوته للشيعة ،فال وربك ال ُجيدي معهم شيءٌ أبداً،
فاحلذر من أؤالئك فرض واجب ،وإعداد العدة ِّ
لصد عدواهنم مسؤولية اجلميع ،ألنه سيتحقق
ٌ
حينها فيهم قول هللا سبحانه وتعاىل":أُولئِّك الَّ ِّذين طبع اَّلل على قُـلُ ِّ
وهبِّ ْم ومسْعِّ ِّه ْم وأبْص ِّ
ارِّه ْم
ُ
اخل ِّ
وأُولئِّك هم الْغافِّلُون * ال جرم أنـَّهم ِّيف ِّ
اسرون" "سورة النحل؛ - 118
اآلخرةِّ ُه ُم ْ
ُْ
ُُ
."119
وهذا ما حصل ابلفعل ،فقد مسعنا أصوااتً نشاز ارتفعت من هنا وهناك تؤيد ما جرى،
أي معىن فضالً عن أهنا تنتمي
وتبارك له ،وابلتأكيد فإن هذه األصوات ال تفقه لإلنسانية َّ
لإلسالم الذي ضمن

لإلنسان كرامته.

ولذا فإن اعتماد قانون رمسي ُجيرم التحريض الطائفي ،ويسن عقوابت رادعة جتاه مثريي

مجاعات ترى أن
الفتنة ،أصبح ضرورة ملحة ال ُميكن التنازل عنها يف جمتمع يعيش فيه
ٌ
وجودها وبقاءها ال يتحقق إال إبلغاء اآلخر املختلف معها.
وإنين إذ أُقدم خالص العزاء واملواساة لذوي الشهداء خاصة وللقديح اجلريح والقطيف األبية
عامة ،أرفع يد ْي الضراعة إىل هللا سبحانه وتعاىل أبن حيفظ القطيف وبالدان آمنةً من شر

املعتدين ،وأن يُدمي علينا نعمة األمن واألمان ،إن وليي هللا الذي نزل الكتاب وهو يتوىل
الصاحلني؛ وإنه على ِّ
كل شيء قدير.
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حممد جواد املسلم :إذا مل حتاكموا احملرضني  ..ال حتاكموا أحداً
العذر من هللا ومن

شهدائنا..

فاحلديث يبدو خمجالً امام دماء  21شهيداً قتلوا راكعني يف حمراب الصالة ..أبحزمة صنعت
امام اعيننا فوق منابر املساجد ويف قنوات التحريض ،وأبيدي دعاة التكفري والفنت ،ومل يكن

املنفذ سوى أداة مسخت فكراي لتقتنع ان الطريق اىل جنة هللا يكون بقتل املصلني وهم
راكعني يف

بيته!..

خنجل من امهات الشهداء ان يروان وحنن نستعرض بوطنيتنا فننشغل بذلك عن املطالبه
ابلقصاص من

اجلاين!..

خنجل من براءة الطفل "حيدر" وعيناه اليت تعاتبنا ..وتقتلنا يف اليوم ألف
بعد تشييع شهداء

مرة!..

"الدالوة"..

حتدث اجلميع عن عرس وطين برعاية أهايل الشهداء حينما وأدوا الفتنة قبل دفن

أبنائهم..

ارتفعت اصوات النخب ابملطالبة بسن قانون جيرم الطائفية ،وطالبوا بتحرك سريع من قبل
الدولة إليقاف التحريض يف املناهج وقنوات الفنت ومنابر التكفري ،اذ أنه ليس من املعقول
مالحقة الفراخ ومكائن التفريخ الزالت تعمل ومتارس نشاطها مبأمن من العقاب !..وقد
حذروا من جمازر مماثلة يف حال جتاهل الدولة لتلك

املطالب.

لكن..

هاحنن اآلن نقف يف "القديح" امام جمزرة جديدة ،يرتكبها اجملرم ذاته ،ولعلها تكون حلقة
من سلسلة جمازر قادمة ،ان مل يصاحب الكالم واهلذر حترك عملي جاد للقضاء على مصانع
اإلرهاب بدل اإلكتفاء مبطاردة

منتجاهتا.
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يتحدث البعض عن أجندة خارجية ،ومؤامرات لزرع الفتنة بني أبناء الشعب الواحد ،ويف
هذا الفرض جيب علينا البحث عن إجاابت هلذه

األسئلة:

من تراه خيدم تلك األجندة اخلارجية اكثر من احملرضني ودعاة التكفري؟
اليس من املرجح ان يكون اولئك الدعاة عمالء لتلك اجلهات؟
كيف تغلغلت تلك اجلهات لتمارس الطائفية بني أبناء الشعب من قنوات تبث من داخل
الدولة ،بل من

عاصمتها؟!

كيف سيطرت تلك اجلهات على إعالمنا

وصحفنا؟!

كيف وجدت تلك اجلهات طريقها اىل اغلب املنابر يف مساجد تشرف عليها وزارة رمسية؟
وهل تلك اجلهات هي من وضعت التكفري يف مناهج التعليم
كفاان

لدينا؟!

استخفافاً ابلدماء..

تكرار هذه اإلسطوانة يعين اهلروب والتنصل من املسؤولية ..اذ ال توجد دولة يف هذا العامل
مبأمن من املؤامرات اخلارجية ..لكن التصدي لتلك املؤامرات يكون ابلتحصني الداخلي عرب
قوانني رادعة تقطع الطريق امام كل من حياول التجييش الفكري وزرع الفنت ،وهتيئة الساحات
لإلقتتال.

ابختصار

شديد..

اذا كان احلديث خمجال امام دماء الشهداء ،فاجملاملة على حساب دمائهم خيانة عظمى
للشهداء ..بل

للوطن..

غياب قانون ضد الطائفية وبقاء احملرضني بال حماكمة حيمل الدولة املسؤولية التامة عن كل
قطرة دم سالت وسوف تسيل بدافع

التحريض!..

فشعار "وطن الحنميه ..ال نستحق العيش فيه" هو شعار جيب ان تتبناه الدولة قبل الشعب..
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ومحاية الوطن يف هذا الظرف تتطلب حتركاً عملياً من حكومة البلد لقطع دابر اإلرهاب،
وإيقاف مجيع وسائل التحريض والتجييش الطائفي ،وحماكمة كل من تورط فيها ،وماعدا
ذلك ..الميكننا ان نعتربه حتركاً جاداً للقضاء على اإلرهاب ومنع إراقة املزيد من
وكل واع يعلم ..ان املطالب حينما تكتب ابلدماء ..ليس من احلكمة
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جتاهلها..

الدماء.

مريزا اخلويلدي :القديح  ..اإلرهاب واخلوف
"اخلوف" سيد املوقف! شعور جارف ابلفزع والرتويع ،يعم القطيف وهي حمافظة كبرية شرق
السعودية بعد التفجري اإلرهايب يف

القديح.

اخلوف يرسم مالحمه الكريهة يف كل اجتاه؛ آابء وأمهات صاروا خيفون نظراهتم القلقة عن
وصغارا يلوذون ابلصمت .مثة تعبريات انمجة عن هذا اخلوف ،كتلك الصيحات
أطفاهلم،
ً
املطالبة ابحلذر والتيقظ ،ومها تعبريان رمزاين لالرتياب والشك .انهيك بدعوات حسنة أو

سيئة لألمن الذايت ابلتنسيق مع السلطات احمللية .اخلوف إذن مفتاح كل الشرور .ألنه نقيض
األمن الذي نعده أفخر منتجاتنا الوطنية .مفتاح الشرور ألنه أسرع الطرق لبناء الفاصلة
الشعورية بني السكان ونصب احلواجز وجدران الفصل ،وترسيخ الكراهية ،وتعميق الشعور
ابلعزلة.

اجملتمع اخلائف كالفرد اخلائف ،فريسة سهلة لقوى الشر يف الداخل واخلارج .حالة الذعر
قسرا هبا .وال تعشعش أفكار التطرف واالنعزال
جتربه على البحث عن احلماية ،وااللتصاق ً

وخماصمة احمليط واآلخر يف بيئة أكثر خصوبة من بيئة اخلوف .فاخلوف كما يقول سقراط:

حذرا ،وأكثر طاعة ،وأكثر
"جيعل الناس أكثر ً

عبودية".

هو خطر ألنه يدمر اجملتمع من الداخل ،يصهره يف قوالب صارمة حد القسوة والتطرف،
خري من عرب عنها ووصفها برتراند راسل بقوله" :اخلوف اجلمعي حيفز غريزة القطيع ومييل
هذا اخلوف إىل إنتاج شراسة جتاه أولئك الذين ال يعتربون أعضاء يف

القطيع".

ملاذا نقول ذلك وحنذر منه؟
ألن هناك من ال يبايل ابآلاثر النامجة عن الرتويع واالستهداف اجلمعي ،أعين احملرضني
ومروجي خطاب الكراهية ،وصوالً لرعاة الفكر احلاضن
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لإلرهاب.

نصرا رمزًاي بقهر خصومهم ،وجعلهم يتأملون ويكتوون ،بعض هؤالء
يظنون أهنم يسجلون ً
لديه فائض من الكراهية يعجز عن تصريفه وتفريغه ،فيجد يف األبرايء العزل ضالته .بعضهم
أصحاب أجندات حزبية وسياسية ترتقي فوق األشالء والدماء .كل هؤالء ال يهمهم النتائج
وال يقلقهم مصري ما يفعلون .وما األوطان ابلنسبة إليهم إال بدعة أو كذبة جوفاء ،وما
التعايش إال تكاذب ونفاق

بغيض.

لذلك ال مالذ سوى "الدولة" القادرة على تطمني اجلميع أبهنم حتت مظلتها آمنون مطمئنون
على حياهتم وأرزاقهم وكرامتهم ومستقبل أطفاهلم .وهذا ال يتم إال ابلقانون الذي يتساوى
اجلميع حتت مسطرته ،ويشعر اجلميع أهنم "متساوون" حتت

جناحه.

آن األوان لتشريع صارم وفعال لتجرمي خطاب الكراهية والتحريض .آن األوان لسن قانون
مكافحة الطائفية والعنصرية واملناطقية وكل أشكال التمييز بني الناس .مبا يف ذلك التمييز
ضد املرأة أو العمال

األجانب.

آن األوان إلنشاء هيئة ملكية أو مفوضية سامية أتخذ على عاتقها محاية الوحدة الوطنية
ومنع إاثرة االنقسام واالحرتاب

الداخلي.

ما نراه أمامنا فظيع ومؤمل ،فأوطان وكياانت ذابت يف الفوضى بسبب هذا السلوك األرعن،
وعلينا أن نشد ابلنواجذ على مشروع الدولة اليت وحدها قادرة على وضع تلك العبثيات يف
موضعها وجلم احنرافها حنو التدمري .ال يوجد لدينا أغلى وال أكثر أمهية من األمن وهو
مكسب واستثمار ال جيوز التفريط به أو تعريضه لالمتحان .ستكون دماء الضحااي يف القديح
ابان زكيًا هلذا القانون الذي أصبح اليوم حاجة يتطلع إليها كل
قر ً
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السعوديني.

السيد ماجد النمر:
اترخييًا؛ الدولة اعتنقت الفكر الوهايب السلفي كإيدولوجيا رمسية تقوم على أساسه و تستمد

تنظريا و سلوًكا يف خمتلف أجهزهتا ،حبيث يصعب
منه هويتها و تنتهل شرعيتها و متارسه ً
اجملال
فصل هذه األيدولوجيا عن كيان الدولة السياسي و اإلجتماعي ،إال يف حال حتييد ُ

بنيواي .األمر الذي يدفعنا إىل
الديين عن اجملال السياسي ،ابملعىن العلماين و هذا مستحيل ًّ
مساءلة فكرة سن قانون لتجرمي الطائفية و ما قد تستبطن من ورائها من مواجهة لذاكرة
الدولة املقدسة و املرحلة التأسيسة منها .إذ يُقال أنه ما من دولة من الدول ال تستند يف
أتسيسها إىل ذاكرة أو مشروع مقدس ما ممتد من املاضي بدأ به األسالف و ينتظر من

يكمله من األخالف ،تستحصل منها الدولة شرعيتها و تصنع من خالهلا رؤيتها و تستشرف
هبا آفاق مستقبلها ،و ذلك ،لتمدها أبسباب البقاء و الدميومة بـله ،و تزودها بسطوة يف
املخيال الشعيب العام مرضخةً الشعب .و حيث أن السعودية كذلك لديها ذاكرهتا املقدسة
و سردايهتا و روايتها البطولية و األسطورية اليت ترمز لتاريخ الدولة و أجمادها و "فتوحاهتا"
تكشف عن املكنون الذي قامت من أجله و النهج الذي تسري عليه منذ مرحلة التأسيس،
ِّ
كسردية تطهري اجلزيرة العربية من املشركني و عبدة القبور و
حىت هذه اللحظة املفصلية،
األصنام ،مثالً و املقصود ،هنا ،ابلطبع ،الشيعة و السنة املتصوفة و اإلمساعيليون أو لنقل
كل ما هو خارج عباءة املرجعية الوهابية ،و توحيد شتاهتم ضمن منظومة اإلسالم التوحيدي

اخلالص من "الشرك" و "البدع" و هذه السردية التارخيية مبا حتتوي من مفاعيل و ديناميكية
ذات أتثري بعيد ليس سهالً انتزاعها من وعي املؤسسة الدينية املتنفذة و املخيال الشعيب
الذي نشأ و ترعرع على هكذا سردايت ،أتسس حلالة صراع و صدام أبدي بني مذهب
الدولة الرمسي و سائر املذاهب اإلسالمية على رأسهم املذهب الشيعي(،االثنا عشرية) ،إذ
ال ميكن أن يُنظر إليهم ،أبي حال من األحوال ،إال بوصفهم جسم شاذ و دخيل ( ال أريد
أن أستخدم الوصف الوهايب االزدرائي) على الدولة و اجملتمع الوهايب السلفي؛ بله ،على

األمة اإلسالمية و هذه مشكلة اترخيية عميق هلا امتداد يتصل بعهد اخللفاء .و ال زالت
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هذه النظرة سائدة لكن بصورهتا الوهابية املتشددة عند املؤسسة الدينية .فإصدار مثل هذا
القانون قد يستبطن إدانة فعلية للدولة و منهجها الرمسي الذي ال ميلك إال أن يكون طائفيا
بطبعه و طبيعته و إال سوف يتخلٌى عن دوره الدعوي ،إذن ،من الصعب أن يكون مثل
حل يواري
انجعا .أو هذا ما يبدو يل .أجل ،هو حماولة فقط الجرتاح خ
هذا القانون حالٌ ًَ ً
تعقيدا و تعاظم منذ أتسيس الدولة ،حىت تغلغل يف كيانه و
خلل بنيوي و تكويين قد ازداد ً

استعمر ذهنه ،فأخذت تعرب عنه ،بشكل صريح ،مناهج تربوية تكفريية و قنوات فضائية
يرتجم يف عمليات انتحارية جمنونة كما
حتريضية وصوالً بفتاوى كبار العلماء؛ و ابلنتيجةٌ ،
حصل يف مسجد اإلمام علي (ع) يف القديح الشاخمة.
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السيد رضوان النمر :السلفية املقنعة ابحلداثةد .عبدهللا الغذامي منوذجاً..

من املفارقات العجيبة الغريبة أن ترى الكثري من املبشرين ابلعقالنية و احلداثة الذين قضوا

عمراً طويالً يف ذلك حىت ُعرفوا أهنم من الرواد يف هذا اإلجتاه  ،و لكن ما إ ْن يصطدموا مع
"اآلخر" حىت ترى أن "العقالنية" ما هي إال واجهةٌ ُختفي ورائها العصبية و العقدة النفسية

احلاكمة على تفكريهم والدافعة هلم على إقصاء لـ"اآلخر" بل حماولة شطبه ،وهذا املوقف
يتجلى بوضوح يف موقفهم من "الشيعة" و "التشيع"  ،و من هؤالء األكادميي السعودي "د.
عبد هللا الغذامي" صاحب الكتب املعروفة يف النقد األديب و النقد الثقايف اليت كان هلا صدى
كبري يف األوساط الثقافية ،الذي ظهرت عليه يف األونة األخرية النزعة املذهبية الصارخة اليت
أاثرهتا احلساسية املذهبية فاملتابع لتغريداته و ريتواتته يف حسابه يف "تويرت" بعد اإلشكال
حول النظام السوري بعدما ُعرف بـ"الربيع العريب" يري ذلك بوضوح ،و قد تبلورت نزعته
املذهبية يف موقفه من تفجري القديح ،فلم تكن هذه اجلرمية رغم بشاعتها لِّتُحدث عنده توازانً
يف التفكري  ،و لنلقرأ تغريدته التالية اليت يقول فيه:
"هناك توافق وطين عام بشجب ما جرى يف
اخلالف أييت يف قراءة األصابع
كل له خمزون ذهين يوجه

القديح.

اخلفية.

قراءته.

أما أان فأضع خطط إيران يف ابيل "
و غريها من التغريدات و الرتويتات الكثرية اليت متأل حسابه و اليت من خالهلا جيتهد لصرف
األنظار عن اإلشكال الفكري املولد هلذا التطرف الذي وراء العمليات اإلرهايب و اليت جيتهد
يف الرتويج على أهنا مؤامرة

إيرانية .

و يف تغريدته السابقة و غريها و ريتويتاته الكثرية منوذج لتفكريه األعوج و حتليالته اإللتفافية
اليت تسبتطن تربير التفجري و القتل بصرف النظر عن القتلة و الفكر املسؤل
354

عنه.

مع األسف أن الغذامي ظل يطنطن ابلنسق الثقايف و أثره يف إنتاج النصوص و ضرورة قراءهتا
داخل أنساقها الثقافية و اإلجتماعية و خارجها ووو ،،،و حني جد اجلد و كانت احلقيقة
أسري لـ"النسق الثقايف املتطرف"
صادمة له و كان املوقف يتطلب العقالنية و املوضوعية إذا به ٌ

لواقعه.

إهنا العصبية الكامنة أتىب إال أن تُطل برأسها البغيض لتفضح مدعي العقالنية يف
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األزمات.

حممد النقي :قصيت ..أان حيدر جاسم املقيلي
ولدت يف أحد أحياء القطيف يف املنطقة الشرقية قبل مخسة أعوام فقط .منذ انعقاد نطفيت
جم من احلب واحلنان .أتذكر جيدا وأان يف أحشاء أمي حيث
رعتين األلطاف االهلية مع ٌ

كنت اشعر يف سكينه عجيبه ،مخسة مرات يف اليوم .مل أكن أعلم سبب تلك السكينه إىل
أن رزقين هللا حباسه السمع يف شهري اخلامس ،حيث علمت أن سبب تلك السكينه وقوف
والديت يف حمراب صالهتا وترديدها آلايت هللا يف أوضاع خمتلفه ،مابني وقوف وركوع وسجود.
دائماً ما كنت امسع أذكار والديت قبل خلودها للنوم وبكائها بصمت من خشية

هللا.

وما إن أنعم هللا علي ابخلروج إىل هذه الدنيا .وبكل صراحة مل أكن أود يف اخلروج .كنت
أخشى أن أفقد شعوري ابلطمأنينة والسكينة اليت اعتدت أن أعيشهما وأان يف كنف أحشاء
والديت احلبيبة .لكن قدر هللا وماشاء فعل خرجت هلذه الدنيا بدأت ابلتعرف على مشاعر
أخرى مجيله  -مل أحس هبا من قبل  -تبعث يف نفسي الراحة والدفء .بدأ أيب أيخذين
معه اىل املسجد حيث مجع املصلني يقفون صفا اىل صف يتوحدون يف عباده من خلقنا
مجيعا .رهيب كان هذا املنظر لطفل مثلي .ما هذا النظام واالنسجام العجيب يف حركاهتم
وترنيماهتم وخشوعهم .أحببت املسجد وعشقت الصالة فيه .مع أن معظم رواد املسجد
يفوقونين ابلعمر بكثري ،اال أنين مل أكن ألذهب للعب مع أقراين ،بل ألجد وأسرتجع ذلك
الشعور اجلميل الذي اعتدت عليه واان يف رحم

أمي.

ويف ذات مجعه .مسعت نداء االذان يعلو من املسجد الذي ال يبعد عنا اال عشرات األمتار.
لكنه كان غريبا هذه املرة .مل أمسعه يبدأ ب "هللا أكرب" فقط .كأن النداء كان

يقول:

اي حيدر ..جيب عليك احلضور اىل املسجد اليوم ..جيب عليك اليوم الذهاب ،فرب السماء
يعدك جبائزة

عظيمة!!

لذلك ذهبت وحيدا ومن دون مصاحبه أيب للمسجد يف هذه اجلمعة .وابلفعل ومع
اللحظات االوىل وأان ادخل املسجد كان الشعور غريبا ولكنه كان مجيال .وقفت يف الصفوف
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اخللفية يف مجوع املصلني وشرعت مع املصلني ب "هللا أكرب" .وقفت يف حمرايب ومل أشعر مبن
هم حويل .كأن حواسي عجزت عن متييز من هم حويل .ردد اإلمام "مسع هللا ملن محدة"ومع
انتقايل من حاله الركوع اىل الوقوف رأيت أمام عيين أمي حبجاهبا اجلميل وأيب يقف جبانبها
ومها يتبسمان يل .وعيوهنما تذرف ابلدموع .كانت الدموع تنزل ابستحياء على خديهما
الذي لطاملا كنت اقبلهما حبا وشوقا هلما .حتولت تعابري وجه أمي ،وضعت يدها على فمها
وكأهنا تتحسر وبدأ أيب ابلركض حنوي .وفجأه رأيت قطرات من الدم قد سقطت على وجه
والديت وحتولت دموعها إىل قطرات من الدم وأصبحت يد والدي ملطخة

ابلدماء.

ودم يهدر
كانت تلك اخر مشاهدة يل يف دنياي ..ابتسامات والدي ..ودموع تذرفٌ ..

يف بيت

هللا..

بعد االنفجار
أماه ..أبتاه ..لقد ربيتماين وكنتم تعلماين يف اخلمسة أعوام املاضية ،على حسن اخللق وطاعه
الرمحن وحب حممد وآل حممد .اليوم فقط علمت عظمه تلك

الرتبية.

امسحوا يل ودعوين اليوم وأان شهيد وللتو قد دفنوين يف قربي أن

أعلمكم..

ولكن قبل أن أعلمكم أود أن أقول لكما ..أماه لقد اشتقت حلضنك الدافئ ..لقبالتك
على خدي ..ليديك احلنونتني ومها تالمسان خدي ..أماه اشتقت للنوم جبانبك ..لقصصك
اليت تقولينها يل قبل

نومي..

أبتاه ..لقد اشتقت لك أيضا ..اشتقت للعب معك ..فقدت حنانك اي

أيب..

ابلرغم من كل ذلك الشوق وقسوة البعد ،اال أنين اليوم فطنت اىل عظمة تلك الرتبية اليت
ربيتموين عليها .صحيح أن قصة حيايت انتهت وأان يف اخلامسة فقط من عمري .إال أن
قصة جديدة قد بدأت للتو .بدايتها تدل على أهنا ستكون قصة يتمناها كل البشر .فبدايتها
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بدأت ببسمه رمست على حمياي .على عكس بداييت اليت ابتدأهتا بقصيت االوىل حيث كنت
أبكي وأان أخرج هلذه

الدنيا.

يف تلك اللحظة ..حلظة االنفجار! أاتين شخص ذو وجه مجيل .ملؤه النور .مل أره قط يف
حيايت ولكن شعوري حنوه كان غريبا ..وكأنين أعرفه من قدمي األزل ..جمرد رؤيته رمست
البسمة على وجهي وزرعت السعادة يف
قال

قليب..

يل:

-حبييب حيدر .أتعلم من

أان؟!

مل أعلم كيف أجيبه .احرتت يف

أمري.

-لعلك ال تعرفين ومل ترين من قبل ولكنين أعرفك حق

املعرفة.

أنت الذي كنت أتيت جمللسي وختدم فيه وتواسي بصغر سنك أمي فاطمة! أان الذي عشقتين
يف طفولتك .أان الذي ذرفت دموعك عليه ..أان الذي كنت تناديه ب ايحبييب اي حسني..
أان الذي تركت لعبك وجلست كالكبار يف جملسي ..أان الذي وضعت امسه على جبينك..
أان احلسني بن علي

وفاطمة!

مل استوعب ما كان حيدث .ركضت مسرعا حنوه ألحضنه .مشمت فيه أطيب رائحة.
أحسستين ابلراحة والطمأنينة .سد فراغ فقدي

لكما.

علم ملاذا قتلت هكذا اي حسني؟ أان ابن اخلامسة مل أذنب ومل أظلم .كل
قلت له هل لك ٌ
ما فعلته أين أحبك وأين ذهبت لبيت هللا ألصلي .فلماذا قتلوين؟

دعك منهم اآلن إن هلم من أيخذ حبقك منهم .انه هللا أحكم احلاكمني وأعدل العادلني.اليوم لك حياة جديدة ال يعرف احلزن هلا من
وماذا عن أمي وأيب؟! لقد اشتقت

طريق.

هلما.
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-ال ختشى عليهما .إن هللا وعدمها مبا هو خْيـٌر هلما يف جنته .واهنما سيلحقون بنا كما وعد

هللا.

ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
"الَّ ِّذين إِّذا أصابـْتـهم خم ِّ
ات ِّمن َّرِّهبِّ ْم
صيبةٌ قالُواْ إِّ َّان َّلل وإِّ َّان إِّلْيه راجعون*أُولئك علْي ِّه ْم صلو ٌ
ُ
ور ْمحةٌ وأُولئِّك ُه ُم الْ ُم ْهت ُدون" البقرة 157 - 151
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عبد العزيز العويشق :جرمية القديح ..كيف نواجه داعش داخلياً؟

ال بد من جترمي اخلطاب الطائفي من أي جهة كانت ،إبصدار تشريع يضع العقوابت الرادعة
ألي خطاب من شأنه شق الوحدة الوطنية ،ويتعني القيام بذلك يف أقرب وقت حلماية
اجلبهة الداخلية من التطرف والتعصب
اإلمجاع الوطين والعاملي على إدانة اجلرمية اإلرهابية اليت ارتكبت أثناء صالة اجلمعة املاضية

" 22مايو" يف مسجد اإلمام علي بن أيب طالب "رضي هللا عنه" ببلدة ال ُقديح مبحافظة
القطيف أظهر أن مدبري تلك اجلرمية أقلية منبوذة يف اململكة ،تتلقى تعليماهتا من تنظيم
مشبوه يعيش خارج التاريخ وخارج منظومة األخالق والقيم اليت تؤمن هبا األغلبية الساحقة
من مواطين هذا البلد .وجيب أن تدفعنا بشاعة هذه اجلرمية إىل التعامل حبزم مع هذه العصابة
ومؤيديها ،داخليا وخارجيا ،على حنو مينع وقوع مثل هذه اجلرائم

مستقبال.

كان الفتا للنظر قدرة األجهزة األمنية خالل وقت قصري على حتديد هوية منفذ اجملزرة اليت
ذهب ضحيتها " "21شهيدا و" "111جريح .ففي يوم السبت أعلنت وزارة الداخلية هوية
االنتحاري ،وأشارت إىل أنه مواطن سعودي ،من املطلوبني للجهات األمنية بسبب انتمائه
خللية إرهابية تتلقى توجيهاهتا من تنظيم داعش اإلرهايب يف اخلارج .وأشارت إىل أنه مت
الكشف عن هذه اخللية خالل شهر مايو احلايل ،وأنه قُبض حىت اترخيه على ستة وعشرين
من عناصرها ومجيعهم سعوديو

اجلنسية.

ابإلضافة إىل استهداف مسجد ال ُقديح ،استهدفت اخللية قوات األمن .فوفقا لبيان وزارة
الداخلية ،ثبت تورط مخسة من عناصر هذه اخللية اإلرهابية يف ارتكاب جرمية إطالق النار

على إحدى دورايت أمن املنشآت أثناء قيامها مبهام احلراسة مبحيط موقع اخلزن االسرتاتيجي
جنوب مدينة الرايض يوم اجلمعة " 8مايو  ،"2115اليت نتج عنها استشهاد أحد جنود
الدورية .وأفاد البيان أن اإلرهابيني اخلمسة أقروا بقتله والتمثيل جبثته إبشعال النار فيها.
وضبط معهم كمية كبرية من األسلحة ،مبا يف ذلك األسلحة املستخدمة يف تنفيذ اجلرمية،
ُ
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وضبطت معهم كذلك نشرات تشرح كيفية حتضري
إضافة إىل مواد لصنع املتفجراتُ ،
املتفجرات وأخرى تتضمن فتاوى للفكر الضال.
وأورد البيان أمساء أعضاء اخللية وأدوارهم ،إذ متثلت أدوار بقية املوقوفني من عناصر هذه
اخللية يف تبين فكر تنظيم داعش اإلرهايب ،والدعاية له وجتنيد األتباع خاصة صغار السن،
ومجع األموال لتمويل عملياهتم ،ورصد حتركات رجال األمن وعدد من املواقع احليوية ،والتسرت
على املطلوبني أمنيا وتوفري املأوى هلم ومن ضمنهم منفذ العملية االنتحارية ببلدة

القديح.

وكان الفتا للنظر أن من ضمن أعضاء اخللية املوقوفني مراهقني صغاراً ،أحدهم من مواليد

 1321/11/4هـ " 11يناير  ،"2111وآخر من مواليد  1321/5/22هـ " 22أغسطس
 ،"2111واثلث من مواليد  1321/9/1هـ " 27نوفمرب

."2111

ومن هذه املعلومات نرى املزيج املتفجر الذي يستخدمه تنظيم داعش يف سعيه لشق وحدة
اجملتمع السعودي وجره إىل فتنة طائفية :فتاوى من أئمة الضالل املنتمني للتنظيم ،واإليقاع
بصغار السن واألطفال واملراهقني واستغالل براءهتم وجهلهم ،والقدرة على استخدام اإلنرتنت
للتواصل وتدريب أتباعه على صناعة املتفجرات من مكوانت حملية ،وهتريب األسلحة
واملتفجرات اليت يصعب تصنيعها حمليا ،وتدريب أتباعه

عليها.

وملواجهة هذا التنظيم الضال ،جيب أن نتعامل مع كل ُم ِّ
كون من مكوانت هذا املزيج لتحييده
والقضاء عليه ،وأن يتم ذلك من خالل العمل وفق مخسة مسارات

متوازية:

املسار األول :جترمي اخلطاب الطائفي من أي جهة كانت ،إبصدار تشريع يضع العقوابت
الرادعة ألي خطاب من شأنه شق الوحدة الوطنية ،ويتعني القيام بذلك يف أقرب اآلجال
بسبب ظروف احلرب واحلاجة إىل محاية اجلبهة الداخلية من التطرف

والتعصب.

املسار الثاين :مراقبة وسائط التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم ومقاضاة من خيالف
القانون بعد

إصداره.
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املسار الثالث :استخدام وسائط التواصل االجتماعي ،ووسائل اإلعالم بشىت أنواعها،
للوصول إىل الشباب لدحض الفتاوى الضالة والفكر اإلرهايب ،ونشر الثقافة الوطنية وتشجيع
الشباب على املشاركة يف

أنشطتها.

املسار الرابع :توفري إمكاانت أكرب لتكثيف العمل األمين ،إليقاف عمليات التجنيد
والتهريب والتدريب على األسلحة

واملتفجرات.

املسار اخلامس :العمل اإلقليمي والدويل .مل يصل العمل اإلقليمي والدويل إىل املستوى الذي
بلغه العمل على مستوى اململكة يف متابعة ومراقبة أنشطة اجلماعات اإلرهابية .ونظرا إىل أن
كثريا من الدعم الذي يتلقاه أتباع التنظيم داخل اململكة يصل إليهم من اخلارج ،فإن من
الضروري نقل املواجهة إىل خارج احلدود .وهو عمل يواجه ابلطبع صعوبة ابلغة ألن دول
اجلوار اليت يرتعرع فيها تنظيما داعش والقاعدة دول ضعيفة أو فاشلة ،ولذلك يصعب
التنسيق معها ،وهو ما كان دافعا إىل تشكيل التحالف الدويل حملاربة

داعش.

وتعمل دول التحالف الدويل  -ومن ضمنها اململكة العربية السعودية  -على هزمية التنظيم
عسكراي يف العراق وسورية ،ولكن العمل العسكري مل حيقق نتائجه املرجوة حىت اآلن .ومع
احلاجة إىل استمرار العمل العسكري إلضعاف اآللة العسكرية للتنظيم ،فإن هناك حاجة
إىل أن تعمل دول التحالف على تبادل أفضل للمعلومات االستخبارية ،وبذل جهد أكرب
ملنع تدفق املقاتلني ،واعرتاض هتريب األسلحة واملتفجرات واألموال من وإىل مناطق

الصراع.

وإىل أن يتم القضاء على التنظيم خارج اململكة ،فإنه سيظل ميثل هتديدا داخليا ،كما رأينا
من اخلالاي الكثرية اليت مت ضبطها يف مناطق اململكة املختلفة ،وعلى الرغم من اجلهود األمنية
اهلائلة داخل اململكة ،متكن أتباع التنظيم من ارتكاب عدد من اجلرائم البشعة ،كان آخرها
وأشدها إيالما قتل املصلني اآلمنني يف جامع ال ُقديح يوم اجلمعة املاضي .ولذلك فال ميكن

التعويل على التحالف الدويل أو العمل العسكري وحده لدحر التنظيم داخل
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حدودان.

حليمة درويش :شهداء الصالة دماؤهم لن تباع والويل إن فعلنا
وراء كل حكاية نزف دامي جيعلك مذهوال أمام حجم االبتالء الذي اختصت به هذه
العوائل أبن كان هلا من هللا الكرامة فنظر إليها بعني الرضا واختار منهم الشهداء ،ماحدث
يف حادثة التفجري اإلرهايب يف بيت من بيوت هللا مسجد اإلمام علي عليه السالم تقشعر
منه األبدان وتذرف له الدموع ومن ميلك إنسانية حرة أبية فهو يُدرك أبن ماحدث إمنا هو
ابلغ البشاعة ليطرح األسئلة ذاهتا اليت تناولتها مواقع التواصل االجتماعي والشبكات

االلكرتونية وبعض الصحف وألول مرة قد جيتمع املختلفون على أمرا واحد وهو أن التحريض
الطائفي وإاثرة الفنت كانت أهم األسباب اليت أججت ضعاف النفوس وسيطرت على
عقوهلم فجندهتم ملصاحل بعيدة متاما عن هدفهم الظاهري الذي يتغنون به وهو إحياء العقيدة
ألهنا مل متت

أصال!

القديح تلك القرية اليت فجعت يف حمراب الصالة اجلمعة املاضية كانت أصوات املصلني فيها
تردد مسع هللا ملن محده ليكون آخر عهدهم ابلدنيا رحيال يليق أبرواحهم العاشقة ،وأي
عقيدة أمسى من تلبية نداء الرمحن يف يوم اجلمعة ويف بيت من بيوته اليت أذن أن يرفع فيها
امسه

وذكره.

وجاء التشييع أكثر مهابة حيث القطيف شاخمة كنخيلها واثبتة أصوهلا وال جمال لتشكيك
يف وطنيتها ووحدهتا وسلميتها ولكن ذلك ال يعين أن تذهب دماء الشهداء هكذا جمرد
جنازة تُشيع وعزاء

يُقام!

دماء الشهداء كان هلا زفافا ختطت أعداد حاضريه املئات من األلوف قاربت على النصف
مليون مشيع ورمبا أكثر كلهم يهتفون مبطالب قد مهد هلا الشهداء بدمائهم وأوهلا جترمي
الطائفية بقانون رمسي وقد يقول قائل أبن هذا القانون موجود فعال فإذا أين تطبيق العقوابت
على مرتكيب مثل هذه املخالفات من الطائفتني ،وكما مت تطبيق نظام املخالفات على
متجاوزي السرعة بنظام ساهر فإننا حنتاج لنظام ساهر آخر أكثر ضبطا وحزما وجدية يف
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التعامل مع حفظ األرواح الربيئة اآلمنة واليت يرتبص هبا أعداء اإلنسانية ومدعي اللحمة
الوطنية اليت صدقنا بوجودها فازددان جراحا على

جراحنا!

شهداؤان الذين رحلوا اجلمعة املاضية صنعوا ماعجز عنه الكثري فحركوا املسؤولني وجاؤوا هبم
ليستمعوا أبنفسهم للمطالب اليت كانت ومازالت حمل استغاثة قبل الدالوة وازدادت وتريهتا
بعدها ومازالت

تستغيث!!

حيدر بطفولته أهلب املشاعر وصارت صوره املتداوله خطااب واضحا ملنتهكي احلرمات وقتل
النفوس الربيئة ليكون يف كل قلب يبكي مرارة الفجيعة حيدر ماثال يتساءل برباءته أبي ذنب
قتلت...

وكما بدأت مقايل فمع كل شهيد حكاية موشحة ابألمل والوجع ومرارة الفقد وجاءت هذه
اجلرمية البشعة لتزيد اجلراح أوجاعا جديدة مااندملت ،صفية الغزوي أم خلمسة أبناء خرجوا
آلداء الصالة فاستشهد واحدا منهم وأصيب األربعة أحدمها يف حالة حرجة كيف يبدوا
البيت خاليا مرة واحدة من أبنائها وزوجها حسني أمحد الغزوي الذي عودهم منذ الصغر
على أداء الصالة يف املسجد ،وهم من عانوا مرارة الفراق وحسرة املوت منذ انر القديح اليت
أحرقت القلوب قبل 11

سنة.

وهاهي تقى ابنة الشهيدة معصومة املرزوق يف حادثة حريق القديح حتمل لقب زوجة شهيد
وهي اليت عانت اليتم منذ كانت يف السابعة من عمرها ،فأي كلمات هبا نواسي جراحهم
وأي حديث سوى أن نقول هلم لن تذهب هذه الدماء الزاكيات هدرا فدماء الشهداء
أصبحت أمانة يف عنقنا ومسؤوليتنا أن تبقى حاضرة شاهدة حىت ينال اجلناة عقاهبم وتتحقق
املطالب اليت ُرفعت شعاراهتا مع أجسادهم يف التشييع املهيب يوم االثنني

املاضي.

انهيك عن األيتام حيث قارب العدد  13يتيما فأي مصاب هو مصاهبم وأي عزاء قد
نواسيهم به وأي عذر نقدمه ألبناء الشهداء سوى أن ذويكم قتلوا ألهنم يف الصالة يعبدون
هللا.
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لكل من أنصفنا إبنسانيته قبل أي شيء آخر ،لكل من أرسل تعزيته صادقة بعيدة عن
اجملامالت الزائفة جملرد أن هتدأ األمور ،لكل من كتب كلمة وبثها يف قنوات التواصل
والصحف والشبكات منددا مباحدث مدركا أبن اخلطر سيطال اجلميع وسينال من أبناء هذا
الوطن شيعة وسنة مادام القتل لألبرايء يف عقيدهتم مباح ،لكل هؤالء أنتم شركاء معنا يف
محل املسؤولية والوقوف معا يف سد األبواب عليهم واليت متنحهم فرصة التسلل بل واجملاهرة
بفجرهم

وغيهم.

إغالق القنوات وحماسبة أصحاب الفكر املتشدد لكال الطرفني ابت أمرا ضروراي وغريها من
املطالب كتغيري املناهج واليت صدحت هبا األقالم واألصوات ومهدت هلا دماء الشهداء اليت
أريقت فعلينا أن النبيع هذه الدماء الزاكيات بثمن خبس وويل لنا إن
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فعلناها!

حممد السماعيل :قبل احلادثتني وبعدمها
بعد احلادثة االرهابية اليت هزت قرية الدالوة يف حمافظة األحساء ،وهزت الوطن أبكمله مطلع
نوفمرب  ،2113وراح ضحيتها سبعة مواطنني ورجال أمن ،جاءت حادثة ارهابية اثنية لتهز
الوطن مرة أخرى ،وهي حادثة تفجري مسجد اإلمام علي بن أيب طالب  -رضي هللا عنه -
اليت وقعت يف بلدة القديح ابلقطيف ،والفارق الزمين بني احلادثتني ال يتجاوز سبعة أشهر،
وكان اهلدف منهما سياسياً حبتاً ،متخفياً بقناع طائفي ،حيمل معه خمطط الفتنة البغيضة ليبثه
يف سائر أرجاء البالد العربية واإلسالمية؛ لتحقيق أهدافه الشريرة اليت منها زعزعة األمن

واالستقرار ،وضرب الوحدة الوطنية من جذورها ،وإرابك املشهد الوطين املتالحم ،ابستخدام
سذج ُسلبت عقوهلم ،اعتقدوا اهنم انتصروا لدينهم ،وتقربوا إىل هللا بتفجري بيته وقتل عباده

وهم سجد

ركع.

بعد احلادثتني مباشرة قمنا إبدانة الفاعل دون أن نعرف هويته ،وترمحنا على الشهداء،
وتعاطفنا مع املصابني دون أن نبحث عن هويتهم؛ ألن العنصريني والطائفيني وحدهم هم
من يبحثون عن هوية املصاب والقتيل ليحددوا موقفهم من

دمائهم.

وهبذا حددان موقفنا من القتل والدمار واالرهاب مهما كان الفاعل ،وهكذا ينبغي أن نكون
دائماً كأبناء وطن

واحد.

بعد احلادثتني االرهابيتني علمنا أهنما كانتا من بني عشرات العمليات اليت مت وأدها قبل
وقوعها من قبل رجال األمن األشاوس يف اململكة؛ وهذا يعد مكسباً كبرياً لنا ،جيعلنا نفخر

مبنجزات "العيون الساهرة" رجال االمن يف بالدان ،ونفخر حبضورهم املشرف ،ونفخر مبا
أجنزوه من نتائج يف كلتا

احلادثتني.

فهم أعمدة السكينة واالستقرار ،والواجهة األوىل اليت تواجه املوت بعزمية وشجاعة ،وتقدم
الروح يف سبيل استتباب األمن وحفظ الوطن وسالمة املواطنني

315

واملقيمني.

املتابع ملا جيري حولنا قبل احلادثتني وبعدمها يدرك أن املنطقة برمتها تُقاد اىل حرب طائفية
مفتوحة ،بربامج شيطانية ايئسة ،حتاك من أجل استفزاز السنة والشيعة يف املنطقة ،وهتدف
اىل بث روح الفرقة واالنقسام على أساس طائفي

بينهما.

لكن هيهات أن ينجحوا يف الوصول اىل هذا اهلدف الشرير يف بالدان؛ ألن املسلم السين
واملسلم الشيعي يف بالدان يتأمل أميا أتمل إذا أصاب جاره أي مكروه سواء يف حادث سيارة أو
حريق أو أي حادث آخر ،فما ابلك ابألمل الذي يعتصرمها إذا ما مت تفجري مسجد مكتظ
ابلركع السجود من أي من

الطائفتني؟!

قبل احلادثتني كان أهل املنطقة الشرقية "سنة وشيعة" يعيشون يف وائم وتعايش وسالم ،وجتلى
هذا الوائم بعد حادثة الدالوة اليت خرج بعدها مجيع أهايل االحساء سنة وشيعة مرتابطني
ومتمسكني بثوابتهم الوطنية ووحدة

جمتمعهم.

وكذلك األمر يف حادثة القديح ابلقطيف اليت هرع فيها أبناء املنطقة الشرقية "سنة وشيعة"
للتربع ابلدم ،وزأرت القصيم إبعالن أمريها االستنفار واالسراع يف التربع ابلدم إلخواننا يف
القطيف ،وكان هذا هو موقف سائر مناطق اململكة وشعبها الذي أطلق عرب وسائل التواصل
االجتماعي "اهلاشتاق" السعودي حتت مسمى "يد واحدة ملواجهة الفتنة" ،وكهذا حنن دائماً
أكثر حصانة ،وأكثر متسكاً بثوابتنا الوطنية ووحدتنا االجتماعية.
بعد احلادثتني استمعنا اىل أصوات العقالء من املراجع الشيعية والسنية والرموز الثقافية
واالجتماعية يف سائر أحناء اململكة

وخارجها.

واستمعنا اىل تصرحيات هيئة كبار العلماء اليت أكدت على جترمي استهداف بيوت هللا
واملواطنني االبرايء ،وإلمياننا الراسخ بقضاء هللا وقدره نستحضر دائماً قوله تعاىل" :وعسى أ ْن
اَّللُ يـ ْعل ُم وأنْـتُ ْم ال تـ ْعل ُمون"
تكْرُهوا شْيـئًا وُهو خْيـٌر ل ُك ْم وعسى أ ْن ُِّحتبخوا شْيـئًا وُهو شٌّر ل ُك ْم و َّ

البقرة

"."211
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لو عدان ابلزمن اىل الوراء قبل احلادثتني ،وقبل ما يسمى "الربيع العريب" لوجدان ان الناس ال
يكرهون أو حيبون بناء على اهلوية والطائفة ،ومل يكن يعنيهم كثرياً مذهب من يتعاملون

معه.

أما اليوم فالقتل صار على اهلوية والطائفة ،وأصبح حديث الناس اليومي عن الكلمات
الطائفية واملذهبية ..ما الذي جرى؟ وملاذا جرى؟
الطائفية لن تزول من تلقاء نفسها ،بل ستزول بنشر ثقافة التسامح والتعايش وحماربة
خطاابت الكراهية يف هذه املرحلة احلساسة ،وأجدين اليوم متفائالً مبخاض سينتج عنه -

إبذن هللا  -والدة إرادة جادة للصلح والتعايش ،إرادة جتعلنا أكثر تصميماً على مواجهة
الطائفية.
وإبذن هللا ستنجح هذه اإلرادة ابجلهود املشرتكة بني أبناء "الشيعة والسنة" الذين مجعتهم
أشياء كثرية منها :الدين ،وصلة الرحم ،واملواطنة ،والعيش املشرتك ،والقومية العربية ،والتاريخ
االنساين.

وكما ذكرت فان بصمات رجال األمن ممثلة يف وزارة الداخلية ملعاجلة الشق األمين يف كلتا
احلادثتني كانت واضحة ومقدرة

ورائعة.

لكن ينبغي أن تؤازرها بصمات أخرى تقمع اخلطاب العدواين إعالمياً ،بل ينبغي إطالق
مشروع وطين لنشر قيم التسامح والتعايش وقبول اآلخر بني الطائفتني السنية والشيعية.
اللهم احفظ اململكة العربية السعودية من الفنت ،واجعلها شاخمة ابللحمة الوطنية مهما حاول
االرهابيون شق الصف ،ووطننا صامد ولن يرتاجع ولن خيسر ولن ينكسر أمام الطائفية
البغيضة.
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ابقر الشماسي :مذجبة القديح من رحم الغالة ومنابرهم
أن هؤالء التكفرييني ال ميثلون إخواننا السنة ،وامنا ميثلون تنفيذ مشروع أمريكا وإسرائيل يف
الشرق االوسط لتقسيم البالد العربية وشرذمة جيوشها :لذلك جيب أن ال ننجر وراء "الفتنة
الكربى" وجيب أن نكون يقضني هلا ،حيث أن الطائفة الشيعية ابلقطيف هلا روابط اجتماعية
وودية مع أخواننا السنة من بين خالد واملهاشري وكانت هناك مؤسسات مشرتكة بني أهل
القطيف وبين خالد كمستوصف مشرتك مثالً ،ومصانع طابوق ومؤسسات مقاوالت
اخرى ..ونتبادل معهم الزايرات يف االفراح واالتراح..
أذاً هؤالء الغالة الذين يسمون أنفسهم بعلماء السنة زوراً وهبتاانً بينما هم عبيداً الستخبارات

السي أي أيه لتفجري "الفوضى اخلالقة" وعلى الطائفة الشيعية يف السعودية أن ينتبهوا هلذه
املكيدة "الفتنة الكربى" ويف اجلانب االخر من إخواننا السنة عليهم أن يتصدوا هلذه الفتنة
بكل ما أوتوا من

امكاانت ..

واما اجلانب الثالث وهو اجلهة الرمسية مطلوب منها إلغاء التمييز الطائفي من جذوره كما
هو مطلوب منها ايضاً واجب فوق كل الواجبات وهو حماربة دعاة التحريض على احلقد
والفتنة الطائفية الدموية واحلرب األهلية ال قدر

هللا ..

كما هو مطلوب ايضاً البدء إللغاء التمييز الطائفي وإيقاعاته املدمرة للمجتمعات يف كل

مكان وزمان :واملطلوب من حكومتنا الرشيدة أن تُغلق أفواه الغالة وإبعادهم عن كل دور
العبادة وخطب اجلمعة ،وإلغاء ادواهتم اإلعالمية ومعاقبتهم على ماجنوه من حتت فتاويهم
الضالة ،حيث هم السبب يف جمزرة الدالوة ابألحساء قبل ما يقارب من عام فلوال فتاواهم
الشحن والتحريض الطائفي ملا حدث ما حدث يف مذحبة القديح هذه البلدة البطلة التارخيية:
يف مسجد اإلمام علي

يوم اجلمعة ورمبا قد حيدث يف املستقبل ال مسح هللا أشد وحشية

ومهجية يف بعض أحناء القطيف وأشد سوداوية مما سبق :طاملا اهنم هؤالء الغالة الضالني
الزالت تعمل بنشاط متواصل :لذا ال يستبعد تكرار هذه الكوارث وعالج مكافحة كل
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ذلك رهن لسن قوانني صارمة ،أمنية واجتماعية والتساوي بني كل املواطنني يف كل شيء
دون

استثناء ..

أن هذه االمور هي مطالب مشروعة مساوايً وتقرها القوانني االرضية الدولية واألممية ،ولن
يتسىن للدولة تطبيق هذه االمور على أرض الواقع مامل تُقطع رأس االفعى وحمو ادواهتم بصرامة

وإال "كأنك اي زيد

ماغزيت" ..

بينما زايرة مسو االمري حممد بن انيف وزير الداخلية الكرمية إىل القطيف وخصوصاً ألهايل

شهداء مذحبة القديح وتعزيتهم االمر الذي جيعلنا حنمل اماالً ،رمبا هذه الزايرة تُعطي مؤشراً
الهتمام الدولة يف سرعة سن هذه القوانني املطلوبة اآلنفة ذكرها ..
أن مطاردة هؤالء الغالة التكفرييني ومعاقبتهم بشدة ومصادرة وسائلهم الفتنوية من أجل أمن
هذا الوطن

واستقراره ..

ومن أجل ان نسبق الزمن قبل ان يتمكن املشروع األمريكي والصهيوين بتقسيم بالدان وبالد
العرب يف الشرق االوسط ..واجلدير ابلذكر أن اهل القطيف وقفوا مع امللك عبدالعزيز رمحه
هللا ضد الدولة العثمانية فطردوهم من القطيف دون أن تسيل قطرة دم ..فهل نُكافء هبذه
الدعوات إبابحة دمنا والتمييز ضد الطائفة

الشيعية ..

فهل مكافأة أهل القطيف مقابل ذلك أن يقوم هذا القطيع من الوحوش والغالة الضالني
أن يصرخوا ليل هنار وحتت الشمس بفتاويهم إبابحة سفك دماء هذه الطائفة الشيعية ،كما
وتقوم هذه العقول املصنعة حديثاً واملعلبة يف مطابخ امريكا واسرائيل ..هلذه الفئة الضالة
واملضللة للشباب السعودي ..ويف ضوء تلك املعطيات اإلجيابية من قبل أهل القطيف
1914م مع جاللة امللك املرحوم عبدالعزيز أمل نستحق التقدير والعرفان ومساواتنا ببقية
املواطنني من اقصى البالد اىل اقصاها يف كل شيء ودون استثناء بدالً من اإلقصاء
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والتمييز.

حممد اجللواح :القديح احللقة الثانية
كلما حاول الوطن واملواطن أن ينسى شيئا من جراح احلزام الناسف وجراح اإلرهاب والعنف
واملوت والدم واملوت ..ينفجر حزام انسف
ال حول وال قوة اال ابهلل العلي

آخر.

العظيم.

ينفجر احلزام يف أي مكان ال يراعي مسجدا وال حسينية وال مستشفى وال مدرسة وال دائرة
حكومية وال مؤسسة أهلية ،وال حمال جتاراي وال طفال وال شيخا وال شااب وال امرأة وال شجرة
وال طريا وال حيواان والحبرا وال حىت طقسا أو جوا أو

مطرا.

ينفجر احلزام الناسف فتنهال كلمات احلزن والغضب والتنديد متاما كاهنيال قطرات الدماء
الربيئة اليت وقفت تصلي لرهبا يف بيت من بيوت هللا يف يوم من أشرف أايم

هللا.

نعم ..ألن اجلرمية البشعة اليت حدثت ألهلنا يف القديح ابلقطيف واستنكرهتا الدولة  -أيدها
هللا  -مبختلف جهاهتا وإداراهتا ومستوايهتا ،وراح ضحيتها عدد من األبرايء الشهداء كبارا
وصغارا وثلة كرمية من اجلرحى يف مسجد اإلمام علي لن تزيد الوطن إال أتكيدا على متاسك
حلمته الوطنية ،ولن تزيد املواطن إال إصرارا على اجملاهرة حبب الوطن ونبذ الكراهية واجملاهرة
بضرورة قبول التعددية الفكرية واملذهبية القائمة يف البلد ..كما يؤكد املواطن على جماهرته
بضرورة قبول اآلخر واالهتمام بكل الشرائح املوجودة للحفاظ على النسيج االجتماعي،
كما لن يزيده ذلك إال إصرارا على املواصلة بطلب استصدار قانون واضح جيرم  -بضم الياء
وفتح ما بعدها وتشديد الراء املكسورة  -من يقوم بذلك وحيدد العقوبة ،وسرعة تنفيذها
حبسب ما يتطلبه

األمر.

أكتب هذا املقال من اململكة املغربية الشقيقة ،حيث أشارك يف مهرجان شعري ،حضر
حفل افتتاحه سعادة سفري خادم احلرمني الشريفني ابلرابط وسعادة امللحق
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الثقايف..

لكن قليب يف بالدي اململكة العربية السعودية ،ويتفطر شوقا ألهلي وأحبيت وحزان عليهم يف
كل شرب منها ،ويصل خرب التفجري لإلخوة املغاربة هنا فيتساءلون بدهشة واستغراب وأمل
عن كيفية حصول مثل هذا األمر يف "مسجد" من "سعودي" يف "بالد احلرمني الشريفني"
فال أملك جوااب

للجميع.

إن الدولة  -حرسها هللا من كل سوء  -هلا الرايدة يف "سرعة" معرفة اجلناة والقبض عليهم،
وكشف أمسائهم للعموم لكن السؤال يبقى قائما من لدن كل املواطنني :مىت سيتم إنزال
وتنفيذ العقوبة هبم

وعليهم؟.

فجرمية الدالوة مل جيف دماء ضحاايها بعد ،وهي اليت مت الكشف عن جمرميها يف وقت
قياسي ،لكن بقيت األسئلة قائمة ومثرية .مىت سيتم معاقبة مرتكبيها؟
إن خطرهم  -هبذه احلال  -يزداد ..اي صاحب السمو امللكي ويل العهد ووزير الداخلية،
وال أشك أبدا يف مقدرة مسوكم الكرمي وجهازكم األمين البارع ،ابلضرب بيد من حديد على
هؤالء الذين حييلون األمن إىل دموع ويؤثرون على الوحدة الوطنية ..ال مسح

هللا.

وهنا لن نتوقف عند األقاويل والشائعات واالهتامات املتبادلة واإلحاالت والتخوينات
واألسباب واجلهات الداعمة واملنفذة أو املظنون هبا ،أو ما يتم تناوله وتبادله حول هذا
احلدث اجللل يف وسائط التواصل واإلعالم ..بل سنتوقف عند خوفنا من القادم ومن حدوث
املزيد من اجلرائم "الداعشية" املماثلة ،وخباصة وهم يتنقلون يف خمتلف املناطق واملدن ،وما
حادثة الرايض اليت وقعت قبل حنو شهرين عنا

ببعيد.

نعم ..إننا خنشى على وطننا السعودي العزيز اآلمن منهم ،وممن حيرضهم ابلكلمة واملقال
واخلطبة والتجييش والشحن الطائفي والقناة اإلعالمية والرايل احلرام والصورة والكتاب
املدرسي والتكفري وغري

ذلك.

إنين بصفيت مواطنا سعوداي أنعم ابالمن الذي حيرص عليه خادم احلرمني الشريفني امللك
سلمان بن عبدالعزيز وحكومته الرشيدة ..أمتىن لوطين كل سالم وخري وأمان وأعزي من قليب
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ذوي شهداء وجرحى مدينة القديح ابلقطيف ،وأسأل هللا تعاىل أن يرمحهم ويسكنهم فسيح
جناته ومين على اجلرجى ابلشفاء والصحة والعافية ويلهم ذويهم والوطن معهم مجيل الصرب
والسلوان.
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حممد آل سعد :اليوم القديح وغداً ...؟

الدولة  -حفظها هللا  -تواصل جهودها احلثيثة حىت ال ينتقل ما حدث يف مسجد اإلمام
علي بن أيب طالب يف القديح إىل مسجد أو مكان آخر من بالدان الغالية ،وال أدل على
مواصلة تلك اجلهود من أتكيد امللك سلمان  -حفظه هللا  -على قطع دابر اإلرهاب ،بكل
أشكاله ،وهو واثق مما

يقول.

ندرك ،مجيعاً ،أن اإلرهاب ال دين ،وال مذهب ،وال أرض له ،كلما توفرت له الفرصة ضرب
ضربته ،لذلك فمواجهته من أصعب املواجهات ،لتداخله وتشعباته ،وانغماسه يف النفوس

الدنيئة اعتقاداً ،وتغلغله يف العقول اخلاوية

فكراً.

املغرر هبم ،األمر يصل إىل دائرة التحريض ،إىل
األمر أكرب من تصدي رجال األمن هلؤالء َّ

أكثر من دائرة من دوائر تربية الفكر اإلرهايب ،وغرس بذوره يف عقول الناشئة ،األمر يتعدى
حماسبة القنوات الفضائية احملرضة ،إىل دوائر وحلقات

التنظري.

الوضع حيتاج إىل إعادة النظر يف قوانني حماربة الفكر الضال ،والبحث عن الثغرات املوجودة
فيها ،من أجل سدها بقوانني صارمة ،جترم كل من حيرض ،ولو بشكل ضمين ،فاملواجهة
حتتاج إىل نظام صريح تصدره الدولة ،وحتاسب من خيالفه حساابً عسرياً ،كما أشار امللك

يف

رسالته.

أغلب الرتكيز ،لدينا ،على النهاية الطرفية للعملية اإلرهابية ،أي التصدي ملن ينفذ ،ولكن
الرتكيز ،واحملاسبة احلقيقية ينبغي أن تبدأ من مرحلة البذر ،لتنقية األفكار يف البيت ،واملسجد،
واجلامعة ،ليرتىب اجلميع وفق مبدأ واحد ،أن الوطن لكل املواطنني ،وليس ملذهب دون
مذهب ،وال لطائفة دون طائفة ،وأن النظام يقف على مسافة واحدة من

اجلميع.

ال نريد أن تدخل البلد يف صراعات مذهبية ،ويبدأ مسلسل الثأر ،فاملواطن ،أيضاً ،عليه
مسؤولية كبرية ،يف ضبط النفس ،واالبتعاد عن براثن الفنت ،واحلرص على معاضدة الدولة،
374

لتبقى وحدتنا متماسكة وملتفة حول قيادتنا ،فالدولة ستنصف كل من تضرر من غدر
"داعش"

وأذانهبا.

املغرر هبم ،بل من يقف
القتلة احلقيقيون ،اي سادة ،ليسوا هؤالء َّ
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وراءهم!

منصور الضبعان :القديح صفحة للوطن وصفعة للعدو
"صرباً على شدة األايم إن هلا ..عقىب وما الصرب إال عند ذي حسب" علي بن أيب طالب
مقد ٌر هذا الغضب ،وتباً ملن ال يقدره! ،على قلوبنا مجيعاً هذا احلزن ،وتباً لقلب ال حيمله!،
تبقى القديح ويبقى رجاهلا ونساؤها وشيوخها وأطفاهلا ومساجدها وشوارعها رمزا للغضب
على "القتلة" وأيقونة االجتماع وااللتفاف

والتكاتف!

وحبجم هذا التقدير واالصطفاف نقول :ال! ،للخروج عن النص! ،فالقديح وإخوهتا يعلِّمون
الناس "التعقل" ،ويلهموننا كيف نتغلب على أحزاننا وآالمنا ونرد األمر ألهله ،وكيف نرفض
أن يدفعنا غضبنا وحزننا إىل الغوغائية والفوضى! ،فاملسلمون أهل

مرجعية.

الدنيا دار كدر وهم ومكروه وال بد أن يصاب اإلنسان فيها فالصابر واحلامد مأجوران،
والكافر مأزور ،ومهما بلغت احتياطات الناس وحذرها فأمر هللا واقع وقضاؤه اتم وما حيدثه
هو ابتالء النقول معه إال ما يرضي ربنا ،مث نرد األمر ألهله فنساندهم ونساعدهم وحنرر
عقولنا من مرض الشك والظنون فالعدو واضح وأهدافه

جلية.

"التعقل" أول طريق عودة احلق ألصحابه ،ومن مسح للغضب أبن ي ِّ
سريه هلك وأهلك ،ومن
ُ

سيطر عليه الغضب فقد اجتمعت عليه مصيبتان! ،فأصبح كأنه يعاقب نفسه ،وال يُفرتض
ب "القديح" أن تشعر أهنا وحدها! ،وهللا إننا معها وهلا ،رحم هللا أمواهتا رمحة واسعة وشفى
مصابيها شفاء ال يغادر سقماً ،وأبقى من بقي خبري وعفو وعافية

وأمان..

"ثالث منجيات :خشية هللا يف السر والعالنية ،والقصد يف الفقر والغىن ،والعدل يف الغضب
والرضى ".علي بن أيب

طالب.
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سعيد العضاضي :أحسن هللا عزاءكم اي أهل القديح وعزاءان معكم
فوجئ اجملتمع السعودي بتفجري انتحاري استهدف مسجد علي بن أيب طالب يف قرية
القديح مبدينة القطيف السعودية خالل أداء صالة اجلمعة املاضي ،ما أسفر عن سقوط ما
ال يقل عن  21شهيدا و 51جرحيا حسب آخر األرقام الواردة .فبينما مجوع املصلني يؤدون
الصالة مسع دوي انفجار هائل داخل املسجد حينما قام انتحاري بتفجري نفسه بوضعه
حزاما انسفا كان خمفيا حتت ثيابه .وقد جاء هذا التفجري يف اليوم الذي حيتفل فيه املسلمون
الشيعة بذكرى والدة اإلمام علي بن احلسني ،رابع األئمة االثين عشر .وهذا ليس التفجري
األول ،ففي نوفمرب "تشرين الثاين" املاضي أطلق مسلحون النار على مصلني يف أحد املساجد
بقرية الدالوة ابألحساء ابملنطقة الشرقية ،اليت تضم أكرب جتمع للمواطنني السعوديني الشيعة،
ما أدى إىل مقتل مثانية

منهم.

وقد انشغل الرأي العام احمللي وتكاتف الناس حول أهل القديح وعلق الكثريون حول احلادثة،
لدرجة أنين أجزم أن ليس لوسائل اإلعالم السعودية مادة إعالمية خالل األايم القليلة املاضية
سوى حادثة القديح .وأان يف العادة ال أحبذ أن أخوض يف املوضوعات اليت أشبعت كتابة
وحتليال ألن الكاتب سيكرر ما قاله غريه فيمل القارئ ،إال أن تفجري القديح حيتم علينا
مجيعا املسامهة من أجل شجب واستنكار هذا العمل اخلبيث ،وينبغي لنا أن نتعاون كتااب
ومسؤولني ومواطنني ومدنيني وعسكريني وسنة وشيعة من أجل أمننا ،وأرى ذلك واجبا دينيا
ووطنيا وإنسانيا .لذا سيكون مقايل هذا مسامهة يف فاجعة القديح ،فأهل القديح وأهل
القطيف وإخواننا الشيعة يستحقون منا الكثري ،وسنظل متالمحني مرتابطني رغما عن أنف
من خيطط لضرب بعضنا بعضا ويريد أن يوظف الطائفية ملكاسب شخصية كما فعل يف
بعض الدول العربية ،فاليد واحدة واألداة

واحدة.

وقبل أن أبدأ ،أريد أن أستغل منربي هذا ألقدم خالص العزاء واملواساة ألهلنا وإخواننا يف
القديح وأقول هلم أحسن هللا عزاءكم ،ورحم هللا مواتكم ،وعظم هللا أجركم ،فلله ما أعطى
وهلل ما أخذ وكل شيء عنده مبقدار ،فاملصاب واحد ،واجلرح واحد ،وقد آملنا ما آملكم،
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وأصابنا ما أصابكم ،ولكن ما نقول إال ما يرضي ربنا عز وجل "إان هلل وإان إليه راجعون".
ورغم هذا اجلرح الغائر وهذه املصيبة املدوية وهذا املصاب اجللل ،إال أنين أود أن أسجل
إعجايب مبا رأيته من تالحم بني أفراد الشعب السعودي ،فلسان حالنا يقول كلنا أهل القديح
سنة وشيعة ،كبارا وصغارا ،مسؤولني ومرؤوسني ،رجاال ونساء ،مثقفني وعامة .فلم يستطع
تفجري القديح أن يقيض الفتنة يف السعودية ،بل زادها تالمحا وترابطا ووعيا وإدراكا مبا يدور
حوهلا .هذا التالحم ينبئ عن فكر نري يندر وجوده يف هذا الوقت ،خصوصا أن الطائفية
قد تسللت خفية يف السنوات األخرية إىل اجملتمعات العربية ففرقت مجعها وشتتت مشلها
وقيضت فتنا ونكأت

جراحا.

فرغم اجلرح من فقدان أبنائنا وإخواننا املصلني يف مسجد علي بن أيب طالب رضي هللا عنه
يف مدينة القديح ،إال أن هذا التالحم وهذا الوعي وهذا الفهم السريع ملا وراء التفجري خيفف
اآلالم ويضمد اجلراح ،فدول متقدمة وجمتمعات متحضرة إىل اآلن مل تستطع أن تسيطر على
الفروقات اجملتمعية ،ومل تستطع أن تردم اهلوة الثقافية ،ويف مقدمتها رافعة شعار احلرية أمريكا
اليت ما زالت إىل اآلن تعاين لظى االختالفات على أساس العرق والدين واللون واجلنس
والطائفة .أما حنن ،فقد ختطينا هذه املرحلة ألننا بنينا حضارتنا على قبول بعضنا ابختالفاتنا،
وما حادثة القديح ومن قبلها حادثة الدالوة إال برهاانن على

ذلك.

ولكن دعوان نغوص قليال يف املوضوع وحنلل املوقف لعلنا نصل إىل السبب اجلوهري وراء
هذا التالحم الذي تبتهج به النفوس وتقر به األعني .أرى أن العقل اجلمعي للمجتمع
السعودي أدرك األزمة جيدا وحلل املوقف بعناية ونظر عن ميينه وعن يساره ومن فوقه ومن
حتت أقدامه فرأى الطائفية كيف مزقت العراق ،وكيف شلت حركة احلياة يف سورية ،وكيف
ضيعت البوصلة يف لبنان ،وكيف قسمت اليمن إىل شيع ومذاهب يذيق بعضها أبس بعض.
هذه الدول مل يشتتها الفقر ومل يفرقها اجلهل ،فقد ظلت عقودا ترزح حتت خطر الفقر ،الذي
فتت هذه اجملتمعات هي املؤامرات اخلارجية املبنية على أسس طائفية .وقد حتدثت مرارا
وتكرارا عن خطر الطائفية ،وكنت أخشى أن أتتينا فتكسر وحدتنا ،إال أن نبؤيت مل تكن يف
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مكاهنا ،فها هي الطائفية تدخل بالدان يف أوقات عصيبة وما زادتنا إال تالمحا وتعاضدا
وهذه نعمة من هللا ورمحة ينبغي أن حندث هبا .لقد أدرك اجملتمع السعودي سنة وشيعة ورأى
أبم عينيه كيف تفعل الطائفية ابلشعوب اآلمنة ،فاألعراض تنتهك واحملرمات تستباح واألنفس
تزهق والدماء تراق واحلقوق

تضيع.

لذا نقول ملن يباغتنا مبثل هذا الفعل اجلائر ابتعد عن بالدان فقد رأيت متاسكنا وقربنا من
بعضنا وقوة شكيمتنا وصالبة عودان ،وأظنك لن جتد ضالتك بيننا ،فقط ستخسر أتباعك
وتبدد أموالك .فكم تفجري فعلت؟ وكم كارثة صنعت! وكم سفيه جندت! كل هذا مل ينل
منا ،ومل حيقق ما أتمله منا ،الذي حدث أهنا اتضحت نيتك وتبينت أهدافك وتعرت هويتك،
ومل يزدان هذا إال تالمحا وترابطا وحمبة رغم اختالفنا .فنحن ابلفعل خمتلفون وما العيب أن
نكون خمتلفني؟ لقد خلق هللا سبحانه وتعاىل الناس خمتلفني يف اللون ،والطول ،والعرض،
واخللقة وقبلنا بذلك ،أفال نرضى أبن نكون خمتلفني يف العادات ،والتقاليد ،والدايانت،
واملذاهب؟ لذا ال حتاولوا أن تلعبوا على اختالفاتنا وأنصحكم أن تسوقوا بضاعتكم يف أماكن
بعيدة وبالد أخرى غري بالدان .بالد ال تعرف معىن احلضارة ،وأمم يغيب عنها فهم احلياة،
وأرض يصعب فيها التعايش ،وشعوب تسعر للفتنة .غادروا بالدان فليس لكم فيها حضور،
وليس لكم فيها قبول ،وال يوجد لكم هبا سوق فأنتم تلعبون يف امليدان
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اخلطأ.

ميثم اجلشي :القديح يف ضمري الوطن
املادة ال تتحرك يف الفراغ أبداً دون دافع يف بيئة احلركة ،وال تستطيع البناء فوق بركة مياه،
وال تستطيع صنع أي مادة من العدم ،كل هذه قوانني طبيعية معروفة لدى اجلميع .قبل
سبعة أشهر استفاق الوطن على جرمية الدالوة البشعة اليت استهدف فيها إرهابيو "داعش"
حسينية يف قرية الدالوة ابألحساء ،وراح ضحيتها سبعة شهداء كانوا حيتفلون بشعائر عاشوراء
كما يفعلون كل سنة .أخريا تكررت احلادثة نفسها يف القطيف ولكن بشكل أكثر دموية،
بتفجري أحد إرهابيي "داعش" نفسه يف مسجد اإلمام علي عليه السالم ابلقديح ،خملفاً
وراءه  21شهيداً قضوا وهم راكعون بني يدي رهبم .وقبل هاتني احلادثتني وما بينهما حدثت
أحداث إرهابية كثرية استهدفت جممعات سكنية ومرافق عسكرية من قبل تنظيم القاعدة،
وذهب ضحيتها املئات ،من سعوديني وغري سعوديني ،مسلمني وغري

مسلمني.

اليوم تطورت القاعدة إىل إنتاج منوذج أكثر دموية وأكثر إرهاابً ،ف "داعش" خرجت من
رحم القاعدة ،لكنها تفوقت يف استباحتها لكل احلرمات الدينية واألخالقية .يف السابق

كانت القاعدة تستهدف الدولة واملواطن على حد سواء ،فال تفرق بني مدين أو عسكري،
أو مسلم أو غري مسلم ،تضرب كل من يقف يف طريقها ،وما حادثتا جممع احمليا يف الرايض
أو جممع الواحة ابخلرب ببعيدتني عنا .يف السابق كنا حنارب القاعدة عرب جلان املناصحة
واحلركة األمنية على األرض من قبل خمتلف القطاعات األمنية يف اململكة ،اليوم "داعش"
تضربنا يف أنفسنا ،يف وحدتنا ،تضرب مشاعر التعايش لتحوهلا لكره ،ف "داعش" ال تتواىن
أن تقتل الشيعي والسين ابلطريقة نفسها واألسلوب

نفسه.

التطور اخلطري الذي أضافته "داعش" لتاريخ اإلرهاب الذي عانت منه اململكة األمرين هو
اللعب على االختالفات املذهبية ،فاجملتمع السعودي فيه الشيعي والسين والصويف
واإلمساعيلي والسلفي ،وعاش اجلميع يف مأمن مساملني .جرميتا الدالوة والقديح مها ابدرة
استهداف هذا التنوع املذهيب وبث الفتنة وشق الصف الوطين ،وها حنن نرى أهنار الدم اليت
تسيل من حولنا يف العراق وسورية نتيجة الفتنة املذهبية العفنة .اليوم جيب االلتفات لكل
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دعوة كراهية أو تكفري أو إقصاء ألي مكون من مكوانت اململكة .إن هدف أي عدو
خارجي هو زعزعة وحدة النسيج االجتماعي والسلم األهلي للمملكة ،نعم سنستطيع ردع
كل اعتداء خارجي بقوة السالح ،لكن خط الدفاع األول الذي يقف حائال أمام كل خطر
خارجي هو احلفاظ على وحدتنا الوطنية .إن أكثر ما يسعد أعداءان هو التحريض والتكفري
الذي يبثه بعض مدعي العلم يف اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي ،فعندما خيرج التكفري
أو التحريض ممن يدعي أنه داعية أو دكتور يف إحدى اجلامعات أو عامل دين ،فاعلموا أنه
عميل ألعداء هذا الوطن ،فكل من يساعد أعداءان يف اخلارج من دول ومنظمات هو عميل،
والواجب علينا كمواطنني نبذه ،والواجب على األجهزة األمنية الضرب على

يده.

بعد حادثة الدالوة تنادى بعض أعضاء جملس الشورى وآخرون لطرح قانون حيافظ على
الوحدة الوطنية ،يدعو إىل جترمي أي إاثرة طائفية أو دينية أو مناطقية أو قبلية داخل اململكة،
اليوم أصبح وجود هذا القانون مطلباً ملحاً للحفاظ على أمن واستقرار اململكة ،وسيكون

إبذن هللا اجلناح اآلخر الذي تستند إليه القطاعات األمنية والقضائية حلفظ بيضة هذا الوطن
ومتاسك جبهته

الداخلية.

إن ما جيمعنا اليوم كشعب هو كلمات امللك سلمان حفظه هللا تعليقاً على حادثة القديح
يف برقيته لويل عهده األمري حممد بن انيف "إن كل مشارك أو خمطط أو داعم أو متعاون أو

متعاطف مع جرمية تفجري مسجد يف قرية القديح سيكون عرضة للمحاسبة واحملاكمة وسينال
عقابه الذي يستحقه" .حفظ هللا بالدان وأهلنا من كل
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سوء.

صاحل الديواين :قانون القديح
مأساة "القديح" كما هي اآلن جرح الوطن ،ميكن أن تتحول إىل فكرة قانون الوطن املناهض
للغلو والتطرف ،وأن متثل نقطة مناسبة لسن قوانني جترمي العنصرية والطائفية بكافة أشكاهلا
من وجهة نظري أرى أن القانون هو أحد أهم الفنون اليت ابتدعها اإلنسان ،ليجد من خالله
طريقة متكنه من اخلروج من الغابة احليوانية ،إىل الصورة اإلنسانية اليت متثله ،وهذه الصورة
ترتكز يف مضموهنا على حماوالت فك تعقيدات االختالفات الفكرية والعادات والتقاليد
االجتماعية

والثقافية.

القانون حبد ذاته جمموعة صيغ معقدة من وجهات النظر واالقرتاحات واألفكار ،لذلك
خيضع لضرورات احلوار والتوافق واالتفاق ،وال بد من دعمه بقوى تنفيذية خمتلفة ،ليظل
مصدر اطمئنان وثقة اجملتمع أفرادا ومجاعات ،وإال فإنه سيفقد قيمته وقوته اليت يعول عليها.
فالقانون رغم تعقيده يعترب أساسا جوهراي يتفق عليه اجلميع ،لتحقيق أكرب قدر من جناح
مبدأ التعايش يف اجملتمعات اإلنسانية ،وجعله أحد أهم أعمدة بنيتها

وكياهنا.

واملشهد يف الشارع العريب يعرب بصراحة ،عن احتياجنا لسن قوانني واضحة وحمددة أكثر من
أي وقت مضى ،لتضييق اخلناق على أولئك الذين حياولون مترير أفكارهم السوداوية
واختطاف العقول ،وكذا لردع املكفرين واملتطرفني والعنصريني و"مالقيف" الفضيلة والطريق
ُ
إىل هللا تعاىل.
وحباجة إىل تشريعات ُجترم أولئك الذين يؤججون انر الفتنة ،ويؤيدون األفعال البغيضة ،وال
خيجلون من التلون ساعة احلزم بعد الكارثة! فالتحريض املبطن على الكراهية والقتل ،مث
إنكار املسؤولية من جانب احملرضني؛ مهزلة ال جيب أن خترج من سلطة القانون وطائلة
العقاب ،وإال فال جيب أن نستغرب حني خيرج علينا جيل ترىب على مساع عبارات التكفري
والتحريض وما يكرس الكراهية بني أفراد ومجاعات اجملتمع
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الواحد.

إذ إن مثل تلك القوانني والتشريعات ستتكفل على األقل بتقييد القطيع املندفع من فريق
التأييد غري الواعي مبا يفعل "على عماها" ،وستسمح يف الوقت ذاته إبطالق أجنحة الفكر
املستنري ،والدعوة إىل التسامح والتعايش ،وهنا تكمن عبقرية القانون وضرورة

وجوده.

فالعقل العريب واإلسالمي بقي قروان خارج الوعي ابملفاهيم العليا للحرية واحلرايت وممارساهتا،
وظل يفهمها على أهنا الفوضى والفساد ،وهنا تكمن أكرب قضاايه معها من جهة ،ومع من
أرادوا ويريدون له أن يراها من هذه الزاوية

احلمقاء.

ما حدث يف القديح من بشاعة ،هو نتاج فكر مريض غاب عنه العقل متاما ،ونتيجة
لسلوكيات منحرفة متت تغذيتها عرب طرق كثرية خمتلفة ،بفكر منغلق ال حيمل يف قراره إال
احلقد والسواد ،وهو أيضا خروج على منهج احلاكمية يف اإلسالم اليت منها االستخالف
والشريعة واملنهاج ،انهيك عن خروجه عن قيمة الدين واألخالق ،من خالل بثه ما يشكك
يف إميان الناس ،ويزعزع أمن البالد والعباد ،ويثري العداوة

والبغضاء.

وحني يطل علينا من حياول هتويل خطر اآلخر ،وجران إىل مساحاته الفكرية اخلربة ،يف مسألة
خطر الشيعة والتشيع ،والقول بضرورة معاداهتم ،فإن الواجب علينا أال ندع هلم احلرية يف
اختطاف العقول ،ومترير لغتهم الفكرية املتهالكة اليت ال جتد أحياان ما

يسندها.

فتعداد الشيعة يف العامل حسب إحصائية عام  2119مبوسوعة الويكيبيداي ،يبلغ حوايل
" 155إىل  "211مليون ،من اجملموع الكلي للمسلمني البالغ  1.12مليار نسمة ،تبلغ
نسبة املعتنقني للمذاهب الشيعية منهم  %14 - 11فقط ،والقول خبطرهم الداهم ،هو
جزء من التصعيد غري املقبول من جانب احملرضني ،والذي نراه يتحول من الديين إىل السياسي
حاليا على كال اجلانبني ،وما يقابله من ردود أفعال كالدعوة إىل تشكيل حشود شعبية
للدفاع عن الشيعة مثال ،وهي فكرة غري مقبولة على اإلطالق من أي كان داخل الوطن
الواحد أو خارجه ،ألن ذلك من شأنه أن يعيدان إىل املربع األول يف قانون
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الغاب.

مأساة "القديح" كما هي اآلن جرح الوطن ،ميكن أن تتحول إىل فكرة قانون الوطن املناهض
للغلو والتطرف ،وأن متثل نقطة مناسبة لسن قوانني جترمي الطائفية أبشكاهلا كافة ،والتحريض
على الكراهية ،والتحرش والعنصرية ،وتضع حدا للمندسني من أصحاب الفكر الضال بني
ظهرانينا ،لكي يستمر مفهوم الوطن للجميع

قواي.

384

حممد املسعود :أزلفت اجلنة للشهداء !..
أزلفت اجلنة للشهداء غري بعيد ،فكل شيء عنده بقدر مقدور ،وقضاء غالب ،أرواح طاهرة
جيتبيها رهبا بني ركوع وسجود ،من بني تكبري هللا أحراما هلل بصالة ،وعند رطاب ذكره كان
إليه التسليم ،إن اخلواتيم يصنعها أول السري إليه ،أول السعي ،أول األقبال ،والرضا على
العبد

آخره..!.

القديح ومعراج مجعتها ،وأرتفاع صالهتا التامة لرب هو رمحن وهو رحيم ،فرائد الطني ،أيتها
القرية الطيب نباهتا ،الطاهرة أغصاهنا ،لينة العود ،كثيفة الورق والطهر وكرم الفقراء .وفيض
صفاهتم..!.

بني صالتني يف حمرابني ،كان للقديح إسراء وعروج روح ،صالة الفجر لعلي بن أيب
طالب

يف حمراب الكوفة ،وأبن ملجم الذي خالط طهر الصالة بدم الغدر ..والغيلة..

ورجس أبليس ..وكان للشهداء موعدهم يف حمراب مسجد تسمى ابمسه ،حيمل املصلون يف
قلوهبم حبه ،وأتباعه ..ومت هلم من هللا مغفرة مدخرة ..وكان الغدر هو ذات الغدر ،والغيلة
هي الغيلة ،والصالة اليت تنثر على أرواح الشهداء الروح والرحيان وسندس أخضر .!..وأبن
ملجم بعقله وخبث ابطنه ،ال ميوت يزرع القتل وحيصده ابلغدر والغيلة

ذاهتا!..

تلتقي اخلواتيم عند الطهر األول الذي صنعها ،هذه املنزلة من الشهادة ال يهبها هللا ألي
أحد ،وليس كل أنسان هو خليق هبا ،خرج الشهداء إىل مضاجعهم اللينة ،خرج الشهداء
إىل مستودع ومستقر رغد ،عند مليك مقتدر ،خرج الشهداء إىل أجال مقدرة ال يردها
حذر ،ومجيل هذا املنقلب ونعيم هذا

املآل..!.

لقد مضى الشهداء برفعة خليقة بفرح الشهادة ،وحزن متواضع على الفقد !..إن كرامة العبد
أن ميضي يف سبيل ربه شهيدا ،فينال مراتب الشهداء ،ورفعتهم ،ومنازهلم اليت تدنيهم من
األنبياء والصديقني وحسن أولئك

رفيقا..
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ال ألفني القديح تتسربل حبس الفاجعة على خامتة ،أستجلبت من الطهر والرفعة والشرف
خامتة علي بن أيب

طالب..!.

ال يضطرب يف حس القديح البصرية واليقظة ،إن هللا غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال
يعلمون .!..فليس من نفس متوت قبل أجلها الذي قدره هللا هلا ،ليس من قاتل إال وهو
عاجز ،وليس من حمرض إال وهو قاتل أضعف منه ،وليس من صامت وساكت ،إال وهو
اتبوت لضمري ميت وقلب

أعمى..!.

اي قرية لبست يف صالهتا ومجعتها خامتة علي ودخلت إليه من حمرابه ومأذنة مسجده :إنكم
عندما تضعف نفوسكم تكونوا على أبواب أمل جديد !..ال تسمحوا ألحد أن يبدل املقام
الرفعة الذي ترقى إليه الشهداء ،بعويل قليل الصرب على مصيبته ،يسقط أجره ،ويشمت فيه
عدوه!..

إن للشهداء صالة طويلة هي أمجل مما حنسب ،وهي أطهر مما نعي ،وهي اصدق من احلزن
على رجال قد غمرهم اللطف ،وحسن املنقلب ،ومجيل فعل هللا

هبم..!.

إن هذه الفاجعة هي سلسلة طويلة جدا ،ميد يف طوهلا العمى واجلهل ،هي قصة أقدم مما
نقدر ،وأوسع مما نتصور ،وال تقف عند أحد ،أو طائفة ،وكلي يقني أن القديح لن يغادرها
صربها وال حكمتها ،فهي مل تزل خليقة ابلشرف الرفيع يف املواقف .حني يكرب الغصن يتسع
معه ما يف

داخله..

الناس موتى مجيعا ..والشهداء وحدهم هم األحياء "وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل هللا
أمواات بل أحياء عند رهبم يرزقون" آل

عمران.

ليعظم هللا للوطن كله األجر فيمن فقد منكم ،ويضاعف لكم املثوبة عليها .ويقي هللا املسلمني
كافة واإلنسانية عامة من القتل ووزر سفك الدم احلرام يف كل مكان ويف كل زمان ،وحسبنا
هللا ونعم الوكيل ،ونعم احلكم هللا ،وإليه يرجع األمر كله .وإليه املنتهى
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والرجعى.

الشيخ حبيب اخلباز :رسالة فاجعة القديح
من الطبيعي امام ما حدث من مأساة أن يبادر البعض من الطائفة السنية الكرمية ،الرمسية
واالجتماعية ،اىل االستنكار والتهدئة ،وحماولة ختفيف اجلرح وامتصاص الغضب وجتاوز
احلدث ،لكن ذلك ال حيل املشكلة واالزمة شبه املزمنة وهي اليت تكرست عرب عقود ومن
خالل املناهج التعليمية وهي لغة الطائفية املقيتة ،لكنها اليوم هي أشد خطورة وفتكا يف ظل
التحوالت والصراعات اإلقليمية وكذلك السياسات

اخلاطئة.

حيث أصبحت لغة عامة وحتولت اىل مناكفات سياسة واجتماعية عكست بظالهلا على
الوطن واملواطنني ،وأوجدت تصدعا وشرخا يف العالقات ،فهل من البساطة القضاء على
اجلرمية أو يلتئم اجلرح مع استمرار الواقع السئ؟
يف الواقع واىل االن مل جند حلوال تالمس الواقع مع كثرة املطالب ،سوى وعود وتوصيات
دون فعل يذكر ،ومع استمرار االزمات يرى الكثري من املهتمني ابلشأن االجتماعي من
خمتلف االطياف أبن ما حدث مل يكن مستغراب ،بل متوقعا مع وجود الشحن الطائفي
والصراعات اإلقليمية ،وما حدث يف األحساء ما هو اال مؤشرا وحتذيرا ونذيرا ،اما السبب
الرئيس يف كل ذلك هو وجود بيئة حاضنة بدءا من املناهج التعليمية والتعبئة الطائفية واإلعالم
املسيس واملنحاز ،ولذلك نقول اذا مل تتخذ الدولة تدابري وخطوات جريئة وقرارات اصالحية
جذرية سوف تتفاقم ونشهد مآسي
من هنا ال بد من التأكيد على

مماثلة.

أمور:

 1مواجهة التطرف أبشكاله ومن اي جهة يف داخل البالد 2تبين سياسات وطنية عادلة تكون فيها الدولة راعية للجميع وعلى مسافة واحدة 3وضع قوانني صارمة حبق من يتعدى على احلرايت واخلصوصيات الدينية للطوائفواألقليات
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 4وضع قوانني جترم كل من يثري الفنت أو النعرات الدينية والسياسية ،وان تكون هناك مراقبةوحماكمات امام اجلميع ليكون

عربة.

ولذلك نقول ايضا ان مواجهة التطرف ليست يف مطاردة اإلرهابيني واجملرمني فقط وإمنا
األهم هو يف مواجهة االرهاب الفكري واإلقصائي اوال ،والقضاء والقبض على العابثني
واملتورطني اثنيا ،ألن التعبئة الفكرية هي املقدمة واألساس واليت تغذي وتقود شباب وأبناء
الوطن اىل االخنراط يف صفوف التيارات املنحرفة ،وتزين هلم أعماهلم وترسم هلم األحالم عرب
األوهام بضمان هلم املستقبل واحلور العني ،وكذلك حينما تكون مهمة رجال الدين هي زرع
الكراهية والبغضاء ضد اآلخرين واملذاهب االخرى من خالل مسوغات بعيدة كل البعد عن
مفاهيم االسالم ،كاحلكم ابلتكفري والضالل يف ظل االختالفات واالراء ،فذلك امر يف غاية
اخلطورة ملا يرتتب عليه من مواقف معادية وصراعات ال

تنتهي.

من هنا أتيت أمهية القرارات السياسية احلكيمة يف احتواء ومعاجلة هذا التطرف ،اوال  -من
خالل سيادة القانون الذي حيمي اجلميع وحقوقهم اثنيا  -املشاركة السياسية أبن يكون
متثيل لكل اجلهات الوطنية ،اثلثا  -القضاء املستقل وغري

املنحاز.

اما املعاجلات السطحية والقشرية واآلنية ال ميكن ان تعاجل الواقع أو تنقلنا اىل وضع أفضل،
خصوصا يف ظل الظروف الراهنة يف الداخل واخلارج ،وإذا ما ارادت الدولة ان تتجنب مثل
هذه األزمات احلادة فيجب ان تكرس سياسات املصاحلة الوطنية ،وكذلك القضاء على بؤر
الفساد ومنابر الفنت ،وتوجيه اإلعالم اهلادف يف خدمة الوطن واإلصالح

والتنمية.

واما املسؤولية اليت على عاتق الناس واألبرايء امام هذا احلدث واجلرمية النكراء هو أخذ احليطة
واحلذر خصوصا يف املناسبات وعند التجمعات دون اإلعتماد الكلي على اجهزة األمن
كم".
واحلكومة ،كما قال تعاىل "اي أيـخها الَّ ِّذين آمنُوا ُخ ُذوا ِّح ْذرُ
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السيد صادق النمر :وقوف على قانون التحريض الطائفي
َّ
إن شفة الدماء الطاهرة للشهداء أبلغ منطقاً وأقوى حجةً منا كلنا علينا ،وقد توارى الشهداء

يف مثواهم األخري ليكملوا معراجهم حنو السماء حىت جياوروا أهل اجلنان حممداً وآله الطيبني

الطاهرين .يف هذا الوقت احلرج ال َّ
بد من التساؤل والبحث حقاً عن كوة ضوء يف هذا النفق
املظلم الذي نوشك الدخول فيه حىت ال ندخل فيه ،فاحلرب املسكوب منذ فاجعة األحساء

سن قانو ٌن َّ
ضد التحريض
يف "الدالوة" مي خد البحر يف كميته تنديداً وحتذيراً من أنه؛ إن مل يُ َّ
سن
الطائفي فستكرر تلك الفاجعة .مل نلبث إال أشهراً قليلةً ،كان من املمكن فيها أن يُ َّ
القانون ويُشرع يف تطبيقه أيضاً ،وها قد وقعت الفاجعة مرةً أخرى يف "القديح" ،لكن بشكل
أبشع

وأقبح.

أقف هنا على القانون املطلوب ،وطبيعته تفرض طرح األسئلة عليه وعلى الظروف احمليطة
بنا قبله ،وذلك ألن غاية املطالبني به هي منع فواجع أخرى من مثيالهتا ،إذن فالقانون يف
ِّ
أتمني ِّ
لكن ما وراء القانون هو الغاية؛ من ِّ
أطياف اجملتمع وقطع
جانب
نفسه ليس غايةً و َّ
طريق الفنت األهليةَّ .
إن طرح مثل هذا القانون دون وضوح يف الرؤية سيؤدي إىل أن يكون
سلبياً ومستخدماً كما حصل إابن الفرتة املكارثية يف أمريكا ،أداة لتصفية احلساابت ورشق
التهم واالعتقاالت التعسفية ،وعندها تتحول الدولة إىل بوليسية وهذا ما ال

نريده.

س خن هذا القانون يفرتض توفر حاضنة حقيقة لتطبيقه ،تؤسس للتعددية وتعرتف هبا يف الوطن

بدون مواربة وال شبهة وال إقصاء وال متييز ،يتساوى اجلميع فيها أمام عقد اجتماعي مكتوب
بتوافق ،وسوى ذلك فلن يكون مثله مفيداً وال انفعاًَّ ،
ألن اخلطاابت عامةً تنعكس عليها
سياسات دوهلا وتؤثر فيه بشكل واضح ،من هنا نتسائل عن إمكانية وفاعلية القانون املطالب

به ما مل تتغري سياسة الدولة يف الداخل املتعدد اليت يُراد تطبيقه

فيها.

تتبىن الدولة املذهب السين السلفي ،وليست هنا اإلشكالية ،إن اإلشكالية األساسية يف
نظري هو عدم وضوح موقف الدولة واملؤسسة السلفية اليت تتبناها من التعددية وظهور ميلهم
388

إىل رفضه ومن ذلك موقفهم من الشيعة .لقد طرح الدكتور الشريف حامت بن عارف العوين
شكر عليها ،عن موقف اجلهات والشخصيات
وهو السلفي تساؤالت جريئة وخطرية ،يُ ُ
الدينية من الشيعة بعد فاجعة "القديح" وهي جهات رمسية وشبه رمسية عديدة ،وقد غاب
الرتحم فيها على الشهداء ،فكانت تساؤالته دقيقة وملست لباب املشكلة لديهم من مخس
إشكاالت:
 .1فإما أن يكون الشيعة مسلمني.
 .2أو غري مسلمني.
 .4أو يكونوا غري ذلك من أهل كتاب ذميني.
 .3أو ملحقني أبهل الكتاب فيرتتب عليهم ما يرتتب من ذلك.
لكن تساؤله األخري كان خطرياً ويبني أن هناك خطاابً ملتوايً موجوداً وابإلمكان استخدامه

من اإلرهابيني أيضاً ووهلذا كان التساؤل عن جدوى سن القانون املطلوب مع وجود هذه

اإلشكالية.

يُفرتض ابلدولة يف هذا العصر أن تكون حمايدةً وفوق أن تكون طرفاً يف االختالفات
االجتماعية ويفرتض أن األصل يف مواطنيها هو الوالء ال التشكيك فيه لذلك يكون مطلب
االعرتاف ابلتعدد ركناً مؤسساً للتعامل بصراحة بني املواطنني والدولة حىت ال يبقى للريبة
موطئ قدم ،لكن ما نراه أن انعكسات االختالفات االجتماعية املذهبية هي املسيطرة ،فهي

رمسية يف املناهج التعليمية والصحف واخلطاب العام ،ما ي َّسر للمتطرفني احملرضني أن
يستخدموه فيما يضخر البالد والعباد.
إن مشكلة اإلرهاب التكفريي يف املنطقة عميقة وبعيدة الغور وتدعوان إىل التفكري ملياً فيما
يدور حولنا وماهية اخلطاب املرسل جتاه اخلارج وانعكاساته على الداخل أيضاً ،ومن هنا
جيب التصارح واحلوار والتساؤل بدون خوف حىت خيفت االحتقان.

ال ألفينك بعد اليوم تندبين

ويف حيايت ما زودتين
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زادا..
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شريفة الشمالن :وطن جيمعنا ال فتنة تفرقنا
ما حدث ابلقديح شيء مؤمل وحزين ،شيء ال تفي الكلمات والعبارات يف وصف مبلغ
احلزن واألمل الذي سببه ذلك التفجري الضخم الذي حصد أرواح

املصلني.

ال أدري كيف هان املصلون على االنتحاري ،كيف مل يفكر أبطفال ينتظرون آابءهم ونساء
يصنعن الغداء كي جتمعهم سفرة واحدة ،وابسم هللا ميدون أايديهم للغداء ،فال هم أكلوا وال
حنن؟
مجعة كئيبة ،ال كأي مجعة ،تسابقت األرواح للسماء كما تتسابق القبور الحتواء األجساد
الربيئة اليت حصدها

املفجر.

كل بقعة يف أرضنا السعودية هي قطعة من القلب ،وكل روح خلفها أرواح تنتظرها وتفرح
للقائها.

وخترتع فنت غري موجودة أصال .لقد عشنا إخوة وأصحااب
كم هو مؤمل وحزين أن توقظ فنت ُ
وزمالء يف العمل وكراسي الدراسة ،أمضينا أعماران وحنن خنجل أن نتحدث عن السنة
والشيعة ،ونعترب األمر مسألة شخصية ،ومن العيب أن تطرح وتناقش ،حىت أتت أمور مهيجة
جليل جديد ،جيل غري جيلنا ،ومن هنا تدفقت أمورأخرى مل نكن

نعرفها.

يف كل دول اخلليج هناك زواجات خمتلطة ،وكان العراق معقل هذه الزواجات ،والكثريون
األم شيعية واألب سين ،أو العكس ،فكيف ميكن أن تفصل أجسادا

ودماء؟!

عندما دخل املفجر أمل يتأمل الوجوه من حوله ،هناك شباب ميسكون أطفاهلم ،وهناك شيوخ
يتعكزون على أبنائهم ،أمل حيز يف نفسه ،هل سلم قبل أن جيلس ،وهل صلى ركعتني حتية
املسجد .وممكن أن أنثر آالف

األسئلة.

من أين أتت لنا الطائفية وكيف تغذت وكيف منت ومن مث ستعود لنا فتنة كبرية نسقط مجيعا
يف أتون انر ال ندري كيف ستمر علينا؟ اللهم سرتك وحسن
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عاقبتك.

ال أحد حياسب أحدا ،هللا هو الويل احلميد الذي حياسب ويعاقب ويعفو ويسامح ،القتل
واجلرح والتفجري ليس مسة املسلم ،الذي حرمه

القرآن.

إننا ندعو لتجرمي الطائفية ومن حكى هبا ومن أججها واعتباره يشق وحدة الصف الوطنية.
وهذه الدعوة تعين وجود نظام وعقوابت كبرية ملن يفعل ذلك ويشهر به ،وحدتنا الوطنية
غالية علينا والشرقية ابلذات كانت مركزا كبريا لفسيفساء الوطن نظرا لكوهنا مركز جذب
بسبب فرص العمل يف شركة أرامكو ومن مث انفتاحها حيث الكثري من املواطنني من خمتلف
املناطق والعرب وأجانب من كل أصقاع العامل كانت تنصهر فيها ،ومل تعرف التطرف يوما
وما محلت أفكارا ضد بعضها البعض .فسبحان هللا كيف هان على هذا االنتحاري أن
يفعلها ،وكيف يسخر نفسه ليفجر ويقتل ،مل يفجر حىت يعود املسجد األقصى ،ومل يفجر
حىت متأل األرض عدال لكنه فجر لفتنة سوداء

قامتة.

أخرياً البد من احلذر وانتشار األمن ليقوم بدوره يف احلماية وتفتيش الداخلني للمساجد
خاصة يف املناسبات واالحتفاالت أاي كان نوعها فالذي قتل يف الدالوة هو نفس اليد اليت

قتلت يف مسجد "علي بن طالب رضي هللا عنه" يف

القديح.

إنه حدث جلل وقطع قلوب أمهات وأطفال وشيوخ ،وحزننا كمواطنني كبري ،وال يكفي أن
نشعر ابحلزن فقط لكن أن نسعى مجيعا حملاربة التطرف والتعصب

املذهيب.

رحم هللا املوتى وتقبلهم شهداء ورعى هللا وحدتنا من كل سوء ،وحفظ لنا وطننا ساملا معاىف..
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فاطمة سلمان آل قريش :طوفان الشهادة
اليوم وأان أقف يف صفوف املعزين ..أخذتين روحي إىل يوم أربعني اإلمام احلسني عليه السالم
أغمضت عيين
حيث التزاحم والتنظيم واهلتافات والتلبيه ..كلها مراسم أتخذك إىل كربالء..
ُ
لربهة وراودتين أمنيه ..رمبا موجعه..او مفجعه ..لكنين متنيت أن تتناثر أشالءان ..وتطري أرواحنا

اىل السماء .أسوة ابلشهداء ..العجيب ..أن الكوادر أوقفوان عن السالم على ذوي الشهداء..

بقوهلم أن طوفان بشري يف اخلارج هائج من كل مكان ..وال يسع اجلميع السالم ..لفظة
طوفان تلك ..كانت مهيبة جداً..تشعرك ابلغرق الوالئي يف ِّ
حب احلسني ..هذا احلسني الذي
ابت مصدر جبنهم وضعفهم ..لدرجة أين ختيلت هذا الطوفان اهلائج ..يف عداد

الشهداء..

وأننا نغرق بدمائنا..ونسبح انحية اجلنة ..وأعلم يقيناً أن هذا الطوفان مبثابة صاعقة على
التكفريين..الدواعش ُ ..هت ِّ
ججهم..وتبني هشاشتهم وضعفهم ..وأنه مهما إبتلعنا املوت مجيعاً..
فمن كل حدب سنتناسل ..وأييت طوفان آخر..حيل حملنا ..وخيلدان التاريخ ..هذا التاريخ الذي
بدأ به األمري علي عليه السالم ..ولن ينتهي حىت ظهور القائم من آل حممد عجل هللا فرجه
الشريف ..هلذا..لن يتغري التاريخ بل يستمر بقولنا( ..أهتددان ابملوت اي ابن الطلقاء..أما علمت
أبن املوت لنا عادة..وكرامتنا من هللا الشهادة )..اللهم ارزقنا الشهادة..واحلقنا بركبهم..ويف
زمرهتم ..واحشران مع حممد وآل حممد عليهم أفضل الصالة
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والسالم...

علي جعفر الشرميي :احملرضون على الفتنة الطائفية
هناك وعي وإحساس عام خبطر خطاب الكراهية ،لكن التحريض ما زال مستمرا ،والتحاق
الشباب ابجلماعات التكفريية يف ازدايد ،وهلذا السبب ال أتردد يف املطالبة بتشريع قانون جيرم
كل أشكال العنصرية ضد اآلخر .احلادثة اإلرهابية اليت جرت قبل أايم يف "القديح" ،وقبلها
يف "الدالوة" ،تكمن خطورهتا يف كوهنا مصحوبة بدوافع طائفية حتريضية مقيتة تبث الكراهية
والتمييز ضد مكون من مكوانت الوطن .ولقد أحسنت الدولة ممثلة يف وزارة الداخلية إذ
تعاملت كما ينبغي بسرعة وشفافية ،فكانت احلصيلة أن صرح املتحدث ابسم الداخلية،
أبنه مت التثبت من هوية منفذ اجلرمية اإلرهابية وأنه سعودي اجلنسية ،وهو من املطلوبني
للجهات األمنية النتمائه إىل خلية إرهابية تتلقى توجيهاهتا من تنظيم داعش اإلرهايب يف
اخلارج .وقام ويل العهد ووزير الداخلية األمري حممد بن انيف بزايرة تضامنية للمصابني يف
مستشفى القطيف املركزي وقدم واجب العزاء ألسر الشهداء .وكما جرت العادة إابن أي
حادثة إرهابية أييت البعض ليلقي ابلالئمة على اآلخر اخلارجي ،فيتهم القوى اإلقليمية
والدولية وحيملها مسؤولية جتنيد شبابنا وتضليلهم ،هبدف إشعال املنطقة واستدامة الفوضى
فيها وصوال إىل تقسيمها طائفياً ،مث يربر احلادثة بكل سهولة أبن التطرف حالة دولية ،وأن
هناك آالفا أكثر من شباب الدول األخرى أيضا متورطني! واحلق أن اجلبهة اخلارجية مل تكن
لتنجح لوال ضعف املناعة الثقافية هلؤالء الشباب ،بعبارة أخرى لو كانت اجلبهة الداخلية
حمصنة من أفكار التطرف والطائفية والعنف ،ملا استطاع دعاة الكراهية يف اخلارج كسب
تلك العقول الشابة .ولذلك جتد أن والدة مشروع "الالطائفية" يف جمتمعاتنا ما زال متعسرا
وبل وحيتاج لعملية قيصرية كونه مل ينبع من الداخل .وعلى ذلك فإن "احلواضن االجتماعية"
هي املسؤول األكرب واألخطر يف تقبل األشقاء الثالثة :اإلرهاب والتطرف والطائفية،
سأحاول هنا رصد بعض األحداث الطائفية يف اململكة اليت شغلت الرأي العام وقد كتبت
عنها منذ سنوات ،ألنه مع األسف الشديد هناك من يعزف على هذا الوتر ابستمرار،
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وبطريقة ال تنسجم مع طبيعة املرحلة احلرجة اليت تتطلب منا مجيعا الوقوف صفا واحدا ضد
كل من ُحياول النيل من وحدتنا

الوطنية.

 -1يف فرباير  2114تفاعل مغرد "تويرت" مع خرب اإلعالن عن تنظيم حماضرة حتمل عنواان
طائفيا ألحد الدعاة يف جامعني مبدينيت تبوك والرايض ،استنكر من خالله الكثري مثل هذه
الدروس الطائفية املثرية للكراهية بني أبناء الوطن الواحد -2 .يف مايو  2114مت اإلعالن
عن دورة عقائدية محلت كثريا من العناوين الطائفية أشرفت على تنظيمها إحدى اجلامعات.

 -4يف أبريل  2114أطلق أحد األكادمييني الدعاة تغريدة انرية من العيار الثقيل ،حتمل
مضموان طائفيا حرض فيها على قتل النساء واألطفال يف العراق ،حيث ذكر أنه" :لو مارس
اجملاهدون يف العراق الغلظة والقتل حىت فيمن وقع أسريا حىت لو كان طفال أو امرأة-3...".
يف مايو  2113أطلق بعض الدعاة واألكادمييني تغريدات انرية حتريضية ضد املواطنني يف
املدينة املنورة ،ممن ينتمون إىل أحد املذاهب اإلسالمية ،وذلك عرب هاشتاق حيمل عنواان
طائفيا -5 .يف أبريل  2115ميكن العودة إىل مضمون مقال كتبته بعنوان" :أبعدوا املؤدجلني
عن عاصفة احلزم" ذكرت فيه أننا شهدان بعضا من املقاالت واخلطب الدعوية والتغريدات
التويرتية ،فيها جرعات مضاعفة من النكهات الطائفية ،وحماولة زج احلرب وتقويضها يف
التمايز املذهيب ،ليقرروا بذلك أهدافا جديدة مل تقررها

القيادة.

نعم ،هناك وعي وإحساس عام خبطر خطاب الكراهية ،لكن التحريض ما زال مستمرا،
والتحاق الشباب ابجلماعات التكفريية يف ازدايد ،وهلذا السبب ال أتردد يف املطالبة بتشريع
قانون جيرم كل من ميارس أي شكل من أشكال العنصرية ضد اآلخر ،أو ينشر الكراهية
والتحريض يف اجملتمع .وكذلك جترمي الكثري من األوصاف الطائفية اليت يتم إحلاقها ببعض
أبناء الوطن مثل" :مبتدعة ،قبوريون ،كفار ،مشركون ،رافضة ،نواصب ،أبناء املتعة ،وعمالء
إيران ،خونة ،واجملوس ،والصفويون" ،وما إىل ذلك من أوصاف تضر حبقوق اإلنسان
واملواطنة.
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عبد هللا الشمري :برقية امللك
جاءت الربقية ،اليت وجهها خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز ،حفظه هللا،
إىل صاحب السمو امللكي األمري حممد بن انيف ،رعاه هللا ،ويل العهد ،انئب رئيس جملس
الوزراء ،وزير الداخلية ،واضحة ال تقبل التفسري إال يف مسارها الذي رآه سلمان

احلزم.

جاءت الربقية واضحة يف وصف اجلرمية أبهنا فاجعة ،وأن فداحة االعتداء اإلرهايب ،الذي
استهدف األبرايء مؤمل ،وأنه فعل آمث ،يتناىف مع القيم اإلسالمية

واإلنسانية.

نعم ،لقد وضعت برقية امللك اجلرمية يف إطارها احلقيقي ،كوهنا عمالً إرهابياً جباانً ،ووضعت
ومهد هلا ،وتعاطف مع اإلرهابيني يف مكانه الصحيح ،الذي يستحق معه
م ْن قام هباَّ ،
املساءلة واحملاسبة ،فكانت كلماته السامية ،أيده هللا بنصره ،حازمة ،وقوية ال تقبل التأويل:

"إن كل مشارك ،أو خمطط ،أو داعم ،أو متعاون ،أو متعاطف مع هذه اجلرمية البشعة،
سيكون عرضة للمحاسبة واحملاكمة ،وسينال عقابه الذي يستحقه ،ولن تتوقف جهودان يوماً
عن حماربة الفكر الضال ،ومواجهة اإلرهابيني ،والقضاء على بؤرهم".
مث ختم برقيته ،رعاه هللا ،بنقل تعازيه إىل أهله يف القديح من أسر املتوفني ،ويسأل هللا أن
مين هللا
يتغمدهم بواسع رمحته ومغفرته ،ويسكنهم فسيح جنته ،وينقل متنياته ودعواته أبن َّ

على املصابني ابلشفاء

العاجل.

ينفذ ويل العهد أمر خادم احلرمني ،ويصل إىل املنطقة الشرقية ،ويزور املصابني يف مستشفى
مين هللا عليهم
القطيف املركزي ،وينقل هلم متنيات خادم احلرمني الشريفني الطيبة هلم أبن َّ
ابلشفاء العاجل والتامِّ ،
ويعزي ذوي املتوفني نيابة عن خادم احلرمني الشريفني ،حبضور
صاحب السمو امللكي أمري املنطقة الشرقية ،الذي قطع إجازته ،وعاد إىل املنطقة الشرقية
يف يوم التفجري ،وزار املصابني يف املستشفى ،واطمأن على

أوضاعهم.

يف "بالغ مكة املكرمة" ،الذي اختتم أعماله يوم األربعاء "السابق" جلرمية التفجري يف القديح،
جاءت رسالة املؤمتر اإلسالمي العاملي الذي انعقد حتت عنوان" :اإلسالم وحماربة اإلرهاب"،
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وتداعى إليه علماء األمة اإلسالمية ومفكروها ،من خمتلف قارات العامل ،تلبية لدعوة رابطة
العامل اإلسالمي؛ لتقول للعامل" :إن التطرف ظاهرة عاملية ،واإلرهاب ال دين له ،وال

وطن".

انعقد املؤمتر برعاية خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز ،وافتتح أعماله
صاحب السمو امللكي األمري خالد الفيصل ،املستشار اخلاص خلادم احلرمني الشريفني ،أمري
منطقة مكة املكرمة ،لبحث" :اإلرهاب ،تعريفاً له ،وتشخيصاً ألسبابه ،ومحاية لألمة من
آاثره ،وتبصراً مبآالته ،بعد أن استفحل أمره ،وعظم خطره ،حيث شوه صورة اإلسالم شرعة

ومنهاجاً ،واستحلت بسببه الدماء املعصومة ،واستعلت نزعات االنقسام املذهيب والعرقي
والديين ،وتكالب األعداء على األمة املسلمة ،مستهدفني هويتها ووحدهتا ومواردها".
انتهى املؤمتر إىل توجيه مخس رسائل مهمة هي :الرسالة األوىل وجهها إىل قادة األمة
اإلسالمية ،والثانية وجهها إىل علماء األمة اإلسالمية ،والثالثة وجهها إىل اإلعالم يف العامل
اإلسالمي ،والرابعة وجهها إىل شباب األمة اإلسالمية ،أما الرسالة األخرية فقد وجهها إىل
العامل ومؤسساته

وشعوبه.

صدرت هذه الرسائل اخلمس من علماء األمة اإلسالمية يف أطهر بقاع األرض ،مكة املكرمة،
لتكون دليالً ،وموجهاً للمسلمني يف هذه املرحلة من اترخيهم ،الذي تتالطم فيه األحداث،
وتتعاظم فيه

املصائب.

إن اخللل الفكري ،الذي يعيشه "حداثء األسنان" ،واالحنراف العقدي ،الذي ينتهجونه ،هو
بسبب التعبئة ،اليت ميارسها "قاعديون مارقون" من خالل وسائل مباشرة ،وغري مباشرة ،أو
ابستخدام وسائل التواصل املختلفة العابرة للحدود؛ جلر هؤالء الصغار إىل مستنقع اإلرهاب
بينما هم ،وأبناؤهم يرفلون بكل أسباب السالمة ،ويتنعمون برغد العيش ،وميارس بعضهم
البذخ متنقالً بني عواصم

العامل.

إن هذه احلرب ،حتتاج إىل وقفة جادة من الدولة واجملتمع معاً؛ لكسر شوكة اإلرهاب،
وكشف داعميه ،وبيان زيفهم ،ومعرفة املتعاطفني معه ،أو املتبنني لألفكار املنحرفة والضالة.
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إن ِّ
منظري اإلرهابِّ ،
وحمركيه ،يبنون خمططاهتم على أفكار منحرفة ،ويستخدمون قياسات
شاذة ،يزينها هلم الشيطان ،وتعجب هبا عقوهلم اجلوفاء ،وتعمى بسببها قلوهبم املريضة عن
رؤية الصواب ،واالهتداء إليه ،وتُرديهم ضمائرهم الغائبة عن الوعي واملسؤولية يف

املهالك.

لقد جاء بيان وزارة الداخلية كاشفاً عن أمساء ،وأعمار م ْن مت القبض عليهم ،وهو يؤكد أن

منظري اإلرهاب ،و"قاعديوه" ،جلأوا إىل وسائل قذرة؛ لنشر شرورهم بني الشباب ،والزج هبم
يف أتون

اإلرهاب.

إن األمر حيتاج إىل وقفة جادة من األسر ،واملدارس ،واجلامعات ،واملساجد ،واإلعالم،
واجملتمع ،وأجهزة الدولة املختلفة؛ لقطع الطريق على هؤالء املفسدين ،الذين يسعون إىل
النيل من اجملتمع ابستخدام شبابه معاول هدم يف بنائه املرتابط عرب

الزمن.

وقفة :إن األوعية الفارغة يسهل ملؤها ،وهو ما يقوم به "قاعديو" اإلرهاب يف جتنيد الشباب
الصغار!
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سعد عبد الرمحن العثمان :شهداء الوطن
لقد شكلت حادثة التفجري األثيم الذي طال بيتاً من بيوت هللا يف بلدة القديح مبحافظة

القطيف وراح ضحيته  21شهيداً و 112جريح من أبناء الوطن صدمة لكل الشرفاء يف
العامل أن تتجرأ يد الغدر واإلرهاب والكراهية ابنتهاك حرمة املساجد وتستبيح األنفس اليت

حرم هللا قتلها إال

ابحلق.

لقد فتحت الفاجعة جرحاً يف قلب الوطن ينزف من شرق اململكة إىل غرهبا ومن مشاهلا إىل

جنوهبا ودقت انقوس اخلطر أبن اإلرهاب ال دين له وال يفرق بني صغري وكبري وال مسلم
آمن جاء ليؤدي الصالة يف بيت من بيوت هللا .وهذا يدعوان لنقف خلف قيادتنا الرشيدة
صفاً واحداً حملاربة اإلرهاب بشىت ألوانه وأشكاله وأن يؤدي كل فرد من اجملتمع دوره يف
حماربة هذه الشرذمة اليت هتدف إىل شق الصف واللحمة الوطنية وإاثرة الفتنة البغيضة بني

أبناء الوطن

الواحد.

نعزي موالي خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه هللا ومسو
ويل عهده األمني ومسو ويل ويل العهد واحلكومة الرشيدة وكافة الشعب السعودي هبذه
الفاجعة األليمة ونسأل هللا للشهداء املغفرة والرمحة وألهلهم وذويهم الصرب

والسلوان.

رحم هللا شهداء الوطن برمحته الواسعة وحفظ هلذا الوطن الغايل حكامه وأمنه وأمانه ووحدة
ترابه وشعبه ورد كيد احلاقدين والعابثني ابألمن إىل
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حنورهم.

الشيخ إبراهيم امليالد :ماذا بعد فاجعة القديح
ابالمس قام ما يزيد على نصف مليون من االخيار بتشييع أكثر من عشرين شهيدا من
شهداء الكرامة ممن سقطوا على ارض القطيف احلبيبة ويف يوم مجعة ويف بيت من بيوت هللا
بعد ان فجر نفسه بينهم احد التكفرييني

احلاقدين.

ولقد كان تشييعا ال مثيل له يف اتريخ البالد منذ ان كانت حيث متيز بكثافة احلضور وتنوعه
ودقة تنظيمه وضبطه ابالضافة اىل ما كان عليه من حزن وسكينة

ووقار.

وهكذا استمر موكب التشييع يف جالله وهبائه من حلظة انطالقته واىل ان وريت اجلثامني
الطاهرة يف مثواها االخري يف مقربة

القديح.

ولكن ماذا بعد؟ ومث ماذا؟ وماذا عن اجلاين واملسبب واحملرض؟ وماذا عن القادم من األايم؟
وما الضماانت لكي ال يتكرر مثل هذه احلوادث املفجعة؟ وماذا عن التهديدات املتواصلة
ابلقتل واالنتقام من ذات املصدر واجلناة؟
ماذا علينا ان نفعل لكي حنمي انفسنا من االخطار احملدقة؟ ما هي مسؤوليات الدولة
واحلكومة؟ وماذا ابمكان الناس ان يفعلوا حلماية دمائهم واعراضهم وممتلكاهتم مما يتهددها
من اخطار حمدقة وجدية؟
ان طرح مثل هذه التساؤالت امر هو يف منتهى االمهية والضرورة وهو ما ينبغي ان يزيدان
وعيا بواقعنا اجلديد وما يكتنفه من خماطر حقيقية بل وهو ما ينبغي ان يفتح اعيننا على ما
ينتظران من مسؤوليات عملية مما ينبغي ان نبادر اليه ازاء تلك االخطار احلقيقية اليت تتهددان.

ان االمور تعرف أبوائلها كما تعرف

أبواخرها!.

فقبل اشهر قليلة وقعت حادثة الدالوة ابالحساء وذهب ضحيتها كوكبة من الشهداء وقد
سبقتها حتذيرات قوية خوفا من حدوثها والنه مل تتخذ عندها ابسط االجراءات الالزمة كان

511

ضحاايها طعمة سهلة سائغة للتكفريين الذين افرغوا رصاصات رشاشاهتم يف صدور االبرايء
العزل!.

واليوم يف "القطيف  /القديح" وابلرغم من كل التحذيرات املماثلة للتحذيرات اليت كانت
قبل وبعد حادثة الدالوة يفيق الناس مرة اثنية على صوت جرمية مروعة اخرى هي اكثر
بشاعة وأكثر ضحااي من تلك اليت ارتكبت ابيد تكفريية أثيمة يف مدينة

االحساء!.

واجلاين هو اجلاين واخلطر هو اخلطر بل العدو هو العدو ...أوليس قد تبىن اجلرمية الثانية
"القديح" تنظيم "داعش" الدموي ...أوليس قد هدد وال يزال يهدد بتكرار عملياته الدموية؟!

ُ

مث اال نسمع ونرى ما تقوم به هذه اجلماعات التكفريية الدموية من جرائم يف بلدان قريبة
وجماورة من قتل مريع لالبرايء وهتك لالعراض واحلرمات وهنب للممتلكات وتدمري للحياة
والعمران؟!

فكيف ال حيق بعد ذلك كله لكل فرد منا ان يطرح على نفسه تلك التسؤالت اهلامة وان
يثريها يف من هم حوله من ابناء جمتمعه وأمته ليتنبهوا ملا حوهلم من اخطار حقيقية وحتدايت
كربى هتدد فعال حياهتم واعراضهم وكراماهتم؟! بل ولكي يفكروا بعمق يف سبل درء تلك
االخطار وجتاوز تلك

التحدايت؟!.

ولكي تتجلى لنا بعض معامل االجابة على تلك التسؤالت املكثفة ينبغي ان نلتفت بعمق
وحذر للحقائق

التالية:

1/ان العدو األول للدين واألمة امنا هو اسرائيل اليت هي يف كل ما هي عليه "منذ حلظة
نقيض ما عليه األمة من دين
والدهتا من سفاح واىل هذه اللحظة وستبقى ابدا كذلك"
ُ
وشريعة ومبادئ وقيم.
وابلتايل فهي جسم غريب قد زرع يف قلب العامل االسالمي ضمن خمططات اجنبية اسرتاتيجية
بعيدة

املدى.
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وهنا تتجلى املفارقة حقيقةً واضحة يف موقف كل من اجلماعات التكفريية واسرائيل بعضهما

من بعض مما يكشف لكل حصيف ما بينهما من متاهي وتقاطع يف االهداف واملنطلقات
واهنما من سنخ واحد واهنما معا عدو واحد يقاتالن يف جبهة واحدة ولغاايت

مشرتكة.

2/ان اخطر ما هي فيه وعليه اجلماعات التكفريية العدوانية هو ما تؤمن به من فكر وتروج
له من مفاهيم عن الدين واحلياة وعلى اساسه تتخذ املواقف وتبين االفعال ..ان هذا الفكر
الظالمي الضال املضل هو الذي على اساسه يكون تكفريهم وسفكهم للدماء وهتكهم
لالعراض واحلرمات هنا

وهناك.

وابلتايل فان هذا الفكر هو االساس يف والدة هذه اجلماعات وهو املغذي هلا واحملرك وهو
ما ينبغي لالمة ان تكشف عنه النقاب وان متيط عنه اللثام من خالل التعرف على مكان
والدته والبلد الذي نشأ فيه واحلكومات املتحالفة معه والداعمة

له.

3/الشيء هو اكثر خطورة من الفكر التكفريي واجلماعات املؤمنة به واحلاملة له والداعية
له والعاملة به وابلتايل فان هذا هو ما جيب شرعا وعقال على أبناء األمة بل على العامل أبسره
ان يعمل على كشفه وفضحه ومواجهة كل االفراد واجلماعات والدول السائرة يف ركابه
والداعمة

له.

ان الفكر التكفريي واجلماعات االرهابية وجهان حلقيقة واحدة ومها معا يهددان األمن
واالستقرار العامليني وما مل يكن مثة وعي بذلك ومواجهة موحدة وحقيقية فان املنطقة والعامل
لن يعرفا معىن احلياة املستقرة واآلمنة والكرمية

أبدا.

4/ليس مثة يف العامل منطقة ستكون مبنأى عن اخطار االرهاب واجلماعات التكفريية اليت
متلي عليها ايدلوجيتها واجب نشر ما تؤمن به من فكر يف خمتلف بقاع العامل واجلهاد كما
تزعم من اجل اقامة الدولة

االسالمية!.

واذا كان ذلك كذلك فان خطر التكفري ومجاعاته املسلحة لن يستثين احدا ال شعواب وال
دوال وهو ما ينبغي على الدول ان تعيه وخصوصا دول العامل العريب واالسالمي اليت تعيش
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فجوة ال تتوقف عن االتساع بينها وبني شعوهبا بسبب الكبت واالستبداد وغياب العدالة
االجتماعية والتبعية

لالجنيب.

ان احلل الوحيد امام تلك احلكومات وتبعا هلا الشعوب للحصول على القدرة احلقيقية
ملواجهة اجلماعات التكفريية االرهابية هو املسارعة اىل االخنراط يف مشاريع املصاحلات
السياسية بني احلكومات والشعوب على قاعدة سيادة القانون على اجلميع .ومن دون ذلك
فان الفجوة ستتسع بني احلكومات وشعوهبا ونقاط الضعف والثغرات اليت ميكن ان ينفذ
منها اجلماعات التكفريية ستكثر وهو ما سيجعل الكل يف مرمى اخلطر الزاحف بال أدىن
ريب.

5/ان االخطار احملدقة ال ميكن درؤها ابلتباطئ والتثاقل والتسويف ومن ال يبادر بكل ما
امكن اىل دفعها والتوقي منها والتصدي اليها فانه ال حمالة سيدفع امثاان ابهضة ورمبا دفع
حياته ووجوده نتيجة امهاله وتقصريه يف االعداد واملواجهة متاما كما نشهده اليوم هنا وهناك
من عاملنا العريب

واالسالمي.

من هنا ينبغي املسارعة لالعداد واالستعداد على اساس أسوأ االحتماالت املمكن حصوهلا
خالل األيت من األايم

املقبلة.

ولتعلم احلكومات كما ينبعي ان تعلم به الشعوب ان ما يشهده العامل اليوم من خطر
اجلماعات التكفريية االرهابية ال ميكن مواجهته اال ابلتنسيق والتعاون املشرتك بني الشعوب
واحلكومات معا ومن هنا أتيت أمهية وضع اخلطط والربامج لتجنيد ما أمكن من ابناء الشعب
وتدريبهم على محل السالح وتنظيمهم يف تشكيالت عسكرية ضمن مؤسسات الدول وحتت
ادارة حكوماهتا حىت تكون قادرة على التصدي واملواجهة ورد كل عدوان يتهدد الدين
واالوطان وهو ما يتوقف بدوره على مصداقية االنظمة احلاكمة وفاعليتها يف هذا
ويف االخري

نقول:
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اجملال.

ان خطر االرهاب التكفريي املدعوم اسرتاتيجيا أو تكتيكيا من دول كربى واقليمية وحملية
لن يستثين احدا وانه خطر حقيقي وفعلي وال سبيل ملواجهته اال بتظافر اكرب قدر من اجلهود
املنتظمة ضمن اطار التعاون والتنسيق املشرتكني والسيما فيما ينبغي ان يكون بني احلكومات
وشعوهبا على اساس حلحلة املشكالت العالقة وتقوية اجلبهة الداخلية ملواجهة كل االخطار
احملتملة وابخلصوص اخلطر االرهايب التكفريي اجملرم وكل الدول الداعمة
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له.

السيد فاضل علوي آل درويش :حكاية انزفة يف القديح
اي للهول ماذا أرى؟ :ارمق ببصرك حنو حيطانه امللطخة بدماء الركع السجود ،نعم هاهنا
شقي مثود عقر الصالة بقتل مقيميها ،وكشف اجملرم عن القناع الزائف الذي يرتديه ابدعاء
التدين مبقارفته جلرمية يندى هلا جبني اإلنسانية ،يدعي التدين وما حيمله هو دين احلقد
وسفك الدماء وهتك احلرمات ،ما حيمله ليس بقلب وشرايني جتري فيها الدماء ،بل سائل
غريب يف تركيبه وعناصره املكونة له يغذي جسمه العفن ،ترايق يتألف من محاقة وخالاي
تكفري

سرطانية.

قتلت الصالة :فيا عدو هللا أما رق قلبك ملكان ينخلع القلب البشري لقداسته وروحانيته،
لوحة الطهر والعشق للرمحن جتدها يف بيت أسس على التقوى والعبادة أبهبى صورها؟
أما عرتك قشعريرة _ وأىن ملسخ مثلك بذلك _ وقد وقفت على أانس يتوجهون بقلوب
وجوارح خاشعة لرب العاملني ،يف جو أنس ولذة بذكر هللا ال يعرف مثلك أجبدايته ،قد
استذوقها هؤالء العظماء فلبوا نداء الصالة ألول وقتها طالبني رضوان رهبم؟
أما حانت منك التفاتة رقة حبال عباد هللا وقد تنوعت أعمارهم بني كبري يف السن قضى جل
عمره حليفا للمسجد ،وشاب قد طلق هواه وزخارف الدنيا ،ليتجه بكل وجدانه حنو احلياة
احلقيقية ،مل حيمل مها إال النجاة يف اليوم اآلخر ،قد أعجز الشيطان عن إغوائه ،وبني برعم
ايفع نشأ منذ نعومة أظفاره على تربية املسجد ،قد خطت رجاله يف معرتك احلياة جبنان
عامر حبب هللا تعاىل وطاعة والديه ،فحاز حمبة واحرتام اجلميع وإكبارهم ملنهجه السديد،
وبني براءة طفولة أطلقت يد أبويه احلانية هويته ومسلكيته حبب بيوت هللا تعاىل؟
ادعياء البطولة الزائفة :نعم أيها اجملرم احلقري يف فعله الدينء ،مل يكن لك حظ إال يف الشجاعة
الزائفة اليت ادعيتها ،أقبلت من اخللف يف وقت تعلم أن هؤالء العظماء قد تراصصت
أجسامهم وتكاملت أرواحهم احمللقة يف ملكوت هللا تعاىل؛ لتضمن عدم وجود أية ردة فعل
جتاهك ،فما أجبنك وأنت تدعي البطولة إبتيان أفعال الدينء
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اللئيم!

وجه شيطاين :وتدعي القرب من هللا تعاىل بفعل الشياطيني ،فقررت عيون عاقر الناقة ومثكل
املؤمنني يف اجلمعة الدامية ،فمىت كان قتل النفوس الربيئة فعال بطوليا ،ومىت كانت املساجد
ساحات قتال تربز فيها عنرتايتك ومتارس فيها عربدتك؟
دماء حتكي :نعم حكاية انزفة تذرف عليها الدموع اجلارية ،يوم هتكت حرمة املساجد،
فأين أدعياء اإلسالم وأين صرختهم احلقيقية يف وجه اإلرهابيني ومشغليهم ،أما إخوان
الشياطيني ممن ميدونك ابلباطل فتمنوا أن يكونوا شركاء لك يف جرمك فيضربوا إبرهاهبم يف
مكان آخر ،وأما يف العلن يذرفون دموع التماسيح ،فلم يعد نفاقهم وتلوهنم ابلذي ينطلي
على أحد حىت ممن ميتلكون عقول

العصافري.

صرخة صادقة :هب كل حر وذو دين حقيقي من مجيع أرجاء الوطن _ بكل أطيافه _
والعامل ليصرخوا يف وجه اإلرهابيني :كفوا شركم وارحلوا عنا بفكركم الشاذ وفعلكم التخرييب،
نريد عيشا يقبل فيه اآلخر وحيرتم فيه معتقده خال من األصوات

التكفريية.

صرخة عالية انطلقت من حناجر دقت انقوس اخلطر من هؤالء الذين ال يرعون عهدا وال
حمرما ،فاإلرهابيون كاخلالاي السرطانية تعلم بداية إجرامهم وال يتنبأ أحد مبنتهاه ،استشعر
أصحاب العقول واألقالم ما ميكن أن يفسده هؤالء اإلرهابيون

جبرمهم.

وستسكن القلوب عندما ترى خطوات عملية يف إسكات األصوات الناشزة املؤيدة لسفك
الدماء ،فاإلرهاب يد تنفيذية وإعالم حمرض وعلماء سوء ميدوهنم ابلفتاوى املزيفة املنادية
ابلتكفري وسفك الدماء ،فلتصمت كل تلك

األبواق.
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أنيسة عبد اللطيف السماعيل :ملاذا القديح؟
مدينة تعيش يف سالم وأهلها حيبون السالم نعرج عليها عندما نتوجه للقطيف تستقبلنا هبدوء
وسكينة اهلها يرحبون ابلقادم والعابر اهنا مدينة تعيش حالة من اهلدوء يف حركات اهلها
وتتجنب ان تكون طرفا للنزاع مع من حوهلا تقام فيها الصلوات بكل سكينة وهدوء اىل أن
انطلقت شرارة من يعادي نفسه وكيف تفجر نفسك وتفجر ارضك وتغتال ابرايء بينهم من
هو عاجز كبري وطفل صغري يناجي ربه ،اهنا اول مجعة من شعبان والنَّاس بشوق لشهر اخلري
والربكة لكن الشيطان كان حضوره أقوى يف نفس االرهايب الشريرة ليتمكن منها احلقد
والكراهية والبغضاء الانس ال تعرفهم ومل

تعاشرهم.

كيف تزهق ايها القاتل دماء حرم هللا قتلها؟ وكيف هانت نفسك عليك؟ اال تعلم جرم ما
قمت به؟ اال تعلم ان من قتل نفسا بغري حق فكأنه قتل العامل أبسره؟ قتل طفال بريئا وشيخا
وقورا قتلهم وهم بني يدي هللا ويف بيت من بيوت هللا ،ماذا يريد هؤالء؟ وماذا يهدفون اليه؟
هل يريدون شق الصف بني أبناء الوطن؟ هل يريدون إشعال الطائفية؟ هل يريدون ااثرة
الفنت؟ هل يريدون زراعة الشك والضغينة بني أانس منا حيملون احلب والسكينة واملشاركة
يف حب هذاالوطن؟
ان أهل القديح هلم احساس خمتلف مبن حوهلم ان فيهم طيبة وهدوء البحر وسكونه اهنم ال
يعتدون وليس لديهم أعداء ان مشاركتهم يف هدوء بكل يد تبين وال هتدم وتعمر وال تدمر
ان الطفل الذي استشهد وعينه تتطلع ملستقبل كان استشهاده حزان لكل طفل يف اململكة،
ملاذا اغتيلت براءة األطفال ملاذا كسرت نفس تتطلع للحياة؟ ولكن سبحان هللا ايها االرهايب
دخلت بيت هللا وقد جتردت من كل شعور ومات لديك كل احساس دخلت على املصلني
خاشعني ساجدين يدعون رهبم يف يوم فضيل يوم اجلمعة ويف صالة اجلمعة لتقتلهم ،ولكن
مل تقتل اال نفسك وما طارت اال بقااي جسدك الذي متزق بعملك وغدرك وخيانتك ولكن
البشرى ملن استشهد وهو بني يدي هللا وهو يف صالته وأقول لك ستظل راية الوطن مرفوعة
517

وسندحر كل خائن لوطنه وكل معتد أثيم ولن نتهاون مع كل من يتهاون ويعتدي على كل
مواطن خملص خياف هللا وخيشى هللا يف السر

والعالنية.

ان تشييع ضحااي التفجري فجر االمل يف نفوس الشرفاء ووقفة أهل الوطن مع فاجعة االمل تنم
عن احساس واحد وقلب واحد جيمعهم وطن واحد حيمل شعار ال إله اال هللا حممد رسول
هللا وان اخلالق سوف ينصر احلق ويزهق الباطل وسوف تكشف األايم للخونة ومن خيتبئ
وراء ستار النفاق واخلداع ويزايد على حب الوطن انه وطن لشرفاء وسوف حيميه املخلصون
الذين يعيشون على ترابه ودفنوا يف

ارضه.

518

أمحد اهلالل :اخلارجون على اإلنسان
وددت لو سألت ذلك اإلرهايب ،قبل أن ينفذ جرميته البشعة والغادرة يف مسجد اإلمام علي
بن أيب طالب يف القديح ،كيف وصلت بك اخلسة والدانءة أن تتجرأ بكل وقاحة وصلف
مل يعرف له مثيل ،أن تنفذ جرميتك يف بيت من بيوت هللا والناس سجدا هلل تعاىل؟ وتقتل
أنفسا عصمها هللا أال حبق هو من استأثر به وحده .فمن أين أتيت بصك تدعي به امتالك
رقاب البشر تتصرف هبا كما تشاء .!!.وما هو أقبح من الفعل أنك تدعي التقرب إىل هللا
جبرمك هذا !!!..أي صلف على هللا أن تقتل أنفسا معصومة ويف بيت من بيوت هللا ،أمل
تسمع ولو ملرة واحدة !.أن املساجد

هلل.

إننا حنار بك حينما نصفك ،!..لشدة قبح جرمك ،وصلفك يف اعتدائك على اإلنسان أاي
كان لونه أو

عقيدته.

قل يل هل لك من اإلنسانية نصيب؟! .للخليفة الراشد اإلمام علي بن أيب طالب مقولة
أصبحت نرباسا لإلنسانية "الناس صنفان إما أخ لك يف الدين أو نظري لك يف اخللق" .هل
قرأت هذه املقولة مرة يف حياتك؟ ،وقبل ذلك هل قرأت القرآن وتدبرت آايته تدبر املؤمن
الورع الواعي ملا يقرأ ِّ
"م ْن أ ْج ِّل ذلِّك كتـْبـنا على ب ِّين إِّ ْسرائِّيل أنَّهُ م ْن قـتل نـ ْف ًسا بِّغ ِّْري نـ ْفس أو
مجيعا ومن أحياها فكأَّمنا أحيا النَّاس ِّ
ِّ
فساد ِّيف ْاأل ْر ِّ
مج ًيعا" .فهل قرأت
ْ
ض فكأَّمنا قـتل النَّاس ً ْ ْ
هذه اآلية وخشع هلا قلبك ولو ملرة

واحدة..!.

أم أبيت أنت ومن معك إال أن تنحرفوا ليس عن اإلسالم ،بل على كل ما ميت لإلنسان
بصلة.

أيها اخلارجون على اإلنسان ،اي من مل يرعكم عقل وال ضمري ،وأبيتم إال أن تستمروا يف
غيكم ،وتستمعوا لصوت الفتنة

والتحريض.
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نعرتف لكم بشيء واحد ،أبن "عدلكم الظامل "!.مل يفرق بني أبناء هذا الوطن ،فجرمكم
طال اجلميع من شرق هذا الوطن إىل غربه ومن مشاله إىل جنوبه ،بل طال اإلنسان يف أي
بقعة كان.

ويف كل مرة تقوموان إبرهابكم على هذا الوطن ،يزداد يف اإلنسان نبذكم ،والتنديد جلرمكم
الذي جتاوز كل معىن

لإلجرام.

نقوهلا بكل وضوح هلؤالء االرهابيني لستم منا وال حنن منكم فال أخالقنا هي أخالقكم وال
وسطيتنا ومساحة ديننا هي وسطيتكم ومساحتكم ،بل ال إنساننا هو إنسانكم .ومل نقرأ مربرا
لقبيح فعلكم ،!..ال يف قرآن وال سنة !..أو شريعة من شرائع األمم أبسالفها ومتأخريها،
فمن أي شريعة أتيتم لتربروا قبيح فعلكم .!..جرمكم الذي طال اآلمنني يف أوطاهنم .فليس
لكم منا إال النبذ ،والتأكيد على حلمتنا ،والتمسك مببادئنا وقيمنا وقبل ذلك

إبنسانيتنا.

فاخرجوا من قرآننا ،ومن قول نبينا ،ومن قلوبنا ودمائنا ،ومن أخالقنا ،ومن تربيتنا وسلوكنا،
ومن مناهجنا وإنسانيتنا ،ومن عقول شبابنا ،ومن وعينا ،ومن لغتنا وثقافتنا ومن شعران
وأدبنا ،ومن ألعاب أطفالنا ،ومن أغاين البحار واليا مال لسواحل شرقنا ،ومن عرضات
جندان ،ومن جمسات حجازان ،ومن تعدد مذاهبنا ومجال هلجاتنا ومن حبران وصحرائنا وأرضنا
ومسائنا ،ومن خنيلنا وحقولنا ،ومن مدننا وقراان وأحيائنا وأزقتنا ومن بدوان وحضران ،ومن
وسطنا وشرقنا وغربنا ومشالنا

وجنوبنا.

اخرجوا...

فلقد استوحشتم منا فاستوحشنا

منكم.
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السيد ماجد السادة :كربالء القديح!!

نب الَّ ِّذين قُتِّلُواْ ِّيف سبِّ ِّيل اَّللِّ أ ْموااتً ب ْل أ ْحياء ِّعند رِّهبِّ ْم يـُْرزقُون"
قال تعاىل "وال ْحتس َّ
دائرة احلزن يف بعض املصائب تضيق ويف بعض املصائب تزداد وتتسع وذلك اعتماداً على
نوع املصيبة وحجمها وهدفها

ورمزيتها.

ان مصائبنا تشكل حتدايً وجودايً لألمة لذا ال بد أن نكون واعني ومستوعبني هلا وذلك أمر
ضروري جداً .ال جيب أن يكون هناك تقصري يف الفهم والتحليل هلذا اإلرهاب ،فالتشخيص

اخلاطئ واملتعمد ال يُوجد حالً ،ان الواجب حيتم املعاجلة ألن األسباب معروفة ليست يف
اطارها احمللي أو االقليمي بل حىت يف اطارها

الدويل.

ذلك ألن املسألة مسألة وجود لألمة اإلسالمية اليت يراد تفتيتها خبطاابت تكفريية هلا تفاصيل
معروفة حىت لدى اصحاب اهليمنة والتسلط ،وكيف التكون كذلك وهم من

وراءها!

اخلطاب التكفريي الذي ينظر للمسلمني الشيعة أهنم مشركون ومبتدعة جيب حماربتهم ،اهنم
ابناء متعة وعبدة قبور ،عمالء جلهات خارجية هذا اخلطاب الذي ينشر عرب وسائل اعالم
ومناهج دراسية

ووجوه كريهة.

اخلطوة األوىل للعالج هي ايقاف هذا احلريق واطفاؤه فلوا أرادوا ذلك بصدق واخالص
لفعلوا!

إن حتريف وتشويه األسباب والدخول يف مزايدات ضيقة هي نفسها اليت ُرفعت هناك يف

كربالء بعد قتلهم وذحبهم لسبط رسول هللا حسني االابء والقيم واليت قالوا فيها "خرج عن
ٓح ِّده فقتل بسيف ج ِّده"
التشابه كبري بني فاجعة القديح وفاجعة كربالء اثناء وبعد

الفاجعة.

املكان مقدس والزمان مقدس هنا وهناك! قتلوا احلسني ومن معه ألنه احلسني بن علي وهؤالء
قُتلوا يف يوم ميالده ألهنم سائرون على خط احلسني! هناك تناثرت دماؤهم واشالؤهم على
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صعيد الطف وهنا تناثرت دماؤهم واشالؤهم يف بيت من بيوت هللا! هناك أىب الضيم صلى
أبصحابه صالة اخلوف ألنه كان يقاتل من أجلها وهنا ألهنم يعرفون للصالة قيمتها أصروا
على اقامتها فصرعوا يف حماريبهم! هناك صرع حبيب بن مظاهر الشيخ الكبري وهنا يف القديح
صرع الشهيد علي الدرويش ذو العقد السابع! هناك يف الطف قطعوا أشالء قمر بين هاشم
العباس وهنا بكَّر املشيعون يف دفن الشهيد حممد عبدرب النيب ألن جسده الطاهر ال يتحمل

التأجيل! هناك قطعوا القاسم الذي مل يبلغ احللم إرابً إرابً وهنا الشهيد علي صاحل الغزوي
الذي مل يبلغ احللم! هناك الطفل الرضيع وهنا أصغر شهيد يف كوكبة األقمار حيدر  5سنوات
ب الصالة يف املسجد ،كان والده يقول :حيدر اذا مسعت كالمي
والذي ٓرىب فيه أبويه ُح ٓ
وذهبت للمسجد سرتى اجلنة ،فكان يقول وكيف هي اجلنة؟ يقول له :سرتاها بعد عمر

طويل ،فقال أريد أن أراها! فهل هي مشيئة القدر؟ أم سر الشهادة؟ يقيناً أن هناك سر
فحيدر مل يتعود الذهاب ظهراً للمسجد وكانت هذه أول مرة يسرع للصالة ظهراً مبجرد أن
مسع صوت األذان فقالت له أمه ال تتأخر ايحيدر صلي وتعال

نتغدى….

خرج حيدر وماهي إال دقائق حىت هز ذلك االنفجار جسد حيدر وعرجت روحه إىل اجلنة
اليت كان

متسرعاً لرؤيتها.

•هناك زينب ثكلى وأخواهتا وهنا يف "كربالء القديح" ُأم وزوجة وبنت وأب وابن كلهم
ثكاىل لكنهم فخورون!
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جمتىب آل عمري :الشكاوى واملواطنة
عند كل زايرة من أحد كبار مسؤويل الدولة لعزاء ذوي شهداء القديح ،كان املواطنون
يتوجهون ابلشكاوى هلم ،وقد تكرر أن رافق الشكوى حدة يف اخلطاب ،كما حصل مع
وزير الداخلية ووزير الصحة ومدير عام تعليم الشرقية وأحد أعضاء وفد وزارة الشؤون
اإلسالمية .ما أريد أن أقوله هنا ،أن تو خجه املواطنني ملسؤويل الدولة ابخلطاب احلاد ،ال يعين
حماولة اخلروج على سلطتها كما يريد أن يفهمها بعض املغردين وبعض الصحفيني من ذوي
العقول التالفة والضمائر امليتة ممن ساهم وال زال يُساهم يف شيطنة املواطنني الشيعة ،فإن من
يريد القيام بدور الدولة؛ ال يتوجه ابلشكوى "إليها"! التوجه ملسؤويل الدولة ابلشكوى يعين

 بنفسه  -أن هؤالء املواطنني يرون أن احللول ينبغي أن تصدر من الدولة ،وأن تصدر وفقأطرها املسموحة ،يقولون للمسؤلني أننا نريد منكم "أنتم" أن تتولوا حل هذه املشاكل ،وهذا
املعىن هو نفس ما أشار وشدد عليه وزير الداخلية ،من أن الدولة قائمة وال ينبغي ألحد أن
حياول القيام بدورها .ال ينبغي للمسؤولني أن يغتاظوا عندما تُـو َّجه مسؤولية األخطاء إليهم؛
فإهنم مل يُس َّم ْوا "مسؤولني" إال ألهنم "مسؤولون" ،وإن ِّحدة اخلطاب  -إذا كانت هنالك
تعبريا صرحيًا عن إحساس هؤالء "املواطنني"
حدةُ خطاب  -ال ينبغي أن خترج عن كوهنا ً
بتقصري اجلهات املسؤولة عن أداء مسؤولياهتا ،واليت ينبغي أن يتعامل معها املسؤولون بصدر
رحب يتناسب وتوليهم هكذا

مسؤوليات كبرية.

"إن املواطنني الشيعة يف اململكة هم جزء ٔاصيل ال يتج ٔزا من كيان هذا الوطن الغايل ،فهو
النهايي ،ال بديل هلم عنه ،وال والء هلم لغريه ،وهم من ابدروا إىل االنضواء حتت رايته
وطنهم ٔ

املوسس عبد العزيز طاب ثراه ،دون متنع ٔاو تردد ،ووضعوا كل
اخلفاقة حينما رفعها امللك ٔ
إمكاانهتم وثرواهتم يف خدمة بناء الوطن ،متطلعني إىل العدل واألمن واملساواة

 1جزء من وثقية "شركاء يف الوطن" املوجهة إىل املرحوم امللك عبد هللا بن عبد العزيز بتاريخ  41ابريل .2114
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واالستقرار1 .

إبراهيم العثيمني :جمزرة القديح  ..وجدلية الدين والسياسة
تبىن تنظيم "داعش" االرهايب يوم اجلامعة املاضي  22مايو  ،2115تفجري مسجد اإلمام
على بن أيب طالب ،يف بلدة القديح التابعة حملافظة القطيف شرق السعودية ،وقتل ما ال
يقل عن  21شخصا من بينهم طفل ال يتعدى عمره  7سنوات يف حماولة منه للعب على
الورقة الطائفية .تلك اجلرمية الشنعاء اليت تقشعر منها االبدان ومترض القلوب وتكشف عن
سوء وقبح هذه الفئة الضالة اليت تنتهك دماء املسلمني ،وتفجر يف بيت من بيوت هللا دون
مراعاة ألي قيم دينية أو أخالقية أو حىت إنسانية .فهذا اإلرهايب الذي استهدف مواطين
القطيف الشيعة هو نفسة االرهايب الذي استهدف رجال االمن السنة قبل أسابيع .وابلتايل
هذا االرهاب ال يفرق بني سين وال شيعي وامنا هدفه إاثرة الفتنة وهز امن واستقرار هذا البلد
اآلمن .وقد اكدت األجهزة األمنية حبمد هللا وفضله القبض على خمططي ومنفذي التفجري
االرهايب .ويف هذه املناسبة احلزينة لدي نقطتان رئيسيتان أحببت التطرق هلما يف

عجالة:

أوال :من هو االرهايب؟ يطرح ديتقور أستاذ يف العلوم السياسية يف جامعة أوهايو وله مؤلفات
عديدة يف شؤون االرهاب ،سؤاال مهما هو :هل االرهايب مريض نفسي أم عقالين له برانمج
سياسي؟ ويصل اىل نتيجة هي ان االرهايب مريض نفسي يبحث عن تربير لتعليل ممارسته
العنف والقتل ،فيتم اخرتاقه وتوظيفه سياسيا من قبل دول أو مجاعات هلا مشاريع سياسية.
وابلتايل اذا اسقطنا هذا احلديث على تنظيم داعش وجدان ان داعش ما هو اال كيان سياسي
متطرف ،حيلم إبقامة خالفة مزعومة وجيلبون املرضى النفسيني لتنفيذ مشروعهم املتمثل
إبسقاط السلطة واالستيالء عليها .واال كيف أتيت هذه القدرة على تفجري االرهايب نفسه
وقتل اكرب عدد من الناس بينهم اطفال بدم ابرد اال بسبب خلل نفسي وافكار منحرفه مت
تسويقها حبجة تطبيق الشريعة االسالمية .فعند تصفح معظم الشباب الذين ينتمون هلذا
التنظيم االرهايب جتد اكثرهم يعانون مشاكل واضطراابت نفسية وعقد اضطهاد تطورت
تدرجييا حىت وصلت اىل شخصية متعطشة للقتل وسفك الدماء .تقول مديرة منظمة العطاء
االنسانية الدكتورة "رشا علوان اجملمعي" :ان "داعش اعتمد اسلوب خطف املصابني ابمراض
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نفسية وهيستريية أو مرضى داون سندروم "املنغويل" لتجنيدهم يف سبيل القيام ابعمال
انتحارية تستهدف القوات االمنية أو

املدنيني".

اثنيا :أين أييت دور الدين يف تغذية العنف؟
"حقول الدم ..الدين

يف كتاب
واتريخ العنف" والذي ألفته كارين آرمسرتونج

الباحثة الربيطانية الشهرية

املختصة يف علم الدين املقارن ،ومن أكثر الشخصيات إاثرة للجدل .حتاول آرمسرتونج يف
كتاهبا ان جتيب عن تساؤل جوهري ومهم هو :هل األداين حقا هي املصدر احلقيقي
والفعلي للعنف والتطرف؟ ..وبعد استقراء طويل للتاريخ بداية من اجملتمعات الزراعية
السومرية  -قبل ستة آالف عام  -حىت ظهور األداين اإلبراهيمية وبدء تكوين اجملتمعات
بفكرهتا احلديثة ،تصل إلجابة مفادها أن فكرة العنف الديىن هى حمض "أكذوبة" .وان
العنف الذي أيخذ صبغة دينية غالبا ما ينبع من اهداف سياسة .فالسياسة كما تقول
آرمسرتونج هو املولد الرئيسي للتطرف والعنف ،وليس الدين .فعصر اإلقطاع كما متثل
آرمسرتونج كان خري شاهد على استغالل الدين من قبل مالكي األراضي لتربير عنفهم
واستغالهلم للفالحني ،فزعموا أن هللا له حكمته يف خلق الفالح ليكون عبدا ملالك األرض،
ومن مث يكون أي اعرتاض من قبل الفالحني متردا على مشيئة هللا ،ويستوجب عقااب قاسيا.
فرغبة السياسي يف السيطرة واالستبداد كما تؤكد آرمسرتونج "كانت هي احملرك الرئيسي وراء
ارتكاب مذابح احلملة الفرنسية ،واحلروب النابوليونية ،واحلرب األهلية األمريكية ،واحلربني
العامليتني األويل والثانية يف الغرب ،وكذلك وراء احلمالت الصليبية على الشرق ،وأيضا هو
نفس املربر للنشاط احلايل للجماعات االرهابية" .فهذه التنظيمات االرهابية ،وعلى رأسها
تنظيم داعش يستغلون الدين لتربير عمليات القتل والتعذيب والوحشية اليت يرتكبوهنا من
اجل الوصول اىل السلطة .فهم خيوضون حراب سياسية يباح فها كل شيء ابسم الدين.
وابلتايل كما تقول آرمسرتونج" :السياسة والطموح البشري هم اجلناة احلقيقيون وراء كل
أشكال العنف العام ،وليس

الدين".
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واخريا أتقدم أبحر التعازي وأصدق املواساة ألهايل الضحااي وذويهم يف هذه الفاجعة ،وأسأل
هللا العظيم ان يتغمدهم برمحته ،وحنن سنظل صفا واحدا خلف قيادتنا احلكيمة وايدينا
أبيديهم ضد التطرف واالرهاب وكل ما ميس هذا البلد
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اآلمن.

ايسني آل خليل :هل من يعترب؟
أمي الغالية ،أان أعلم أن الفراق صعب لكن كل منا يتحدث من موقعه .أان مقدر لك حزنك
على فراقي ،وأان أشعر أبن مشسك اليت كانت تضيء مسائك قد غابت إىل غري رجعة ،وأن
هنارك قد حتول إىل ظالم دامس .كما أين أدرك أن الوقت مل يعد كالوقت وأن كل شيء فقد
طعمه منذ تلك الدقيقة اليت مسعيت فيها خرب رحيلي .لكين ال أريدك أن تعتقدي ولو للحظة
أين بعيد عن أحاسيسك وأنت تعلمني علم اليقني أين و ٓلوقت ليس ببعيد كنت جزءًا ال
يتجزأ منك.
جدا ملفارقيت دنياكم .صحيح أين مل أحيا تلك
إال أين أريد أن أُطمئنك غالييت أبين سعي ٌد ً

السنني الطويلة ألكون ذلك ألكم الكبري من اخلربة فيها ،لكنين ويف ذلك العمر القصري
عاصرت شقاء دنياكم وتفاهتها يف ُجممل مفاصلها وتفاصيلها .وقد تبٓـني يل اآلن بعد أن

بعيدا عن الزيف وعدم اإلستقرار أبن أهل الدنيا غارقون
انتقلت اىل احلياة احلقيقية األزلية ً
اكع أصلي
يف ترف ونعيم زائف وهو ال حمالة زائل ،أما عن شهاديت يف يوم اجلمعة وأان ر ٌ
خالصا هلل
لتْبـيٓان ال يقبل التوضيح أبن الصالة هي عمود الدين وأنه عندما يكون توجهنا
ً
ال شريك له فاملمات حينها تطهري لإلنسان من الذنوب فرتتقي روحه للجنة وإىل النعيم

احلقيقي الذي مل خيطر على ابل بشر .فمن حقك اليوم اي أمي أن ترفعي رأسك عاليًا ألن
شهيدا ويف بيت من بيوت هللا وهو راكع
هللا أكرمك أبن اختار ابنك ً

يصلي.

الصيب ولسان
كثريا عن ذلك ٓ
أما لسان حال ذلك الزوج الذي فارق زوجته وعياله فال خيتلف ً

حاله ينشد :زوجيت احلبيبة كنت أعلم أنك كنت تنتظرين قدومي بعد صالة اجلمعة لنجلس
والعيال نتبادل أطراف احلديث حول مائدة الغداء اليت أعددهتا حسب طليب ،إال أن القدر

شاء أن يكون غدائي يف اجلنة واي هلا من هدية رابنية ال تقدر بثمن .زوجيت وأم عيايل عليك
ابلصرب والصالة ألهنا قرة عيين اليت أوصلتين إىل النعيم الدائم .كما أين أوصيكم أحبيت من
كبريا إال أن الثواب
أهل بييت وسائر املؤمنني على حضور اجلمعة يف بيوت هللا وإن كان اخلطر ً
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أكرب .عليكم أحبيت ابإلكثار من الصالة على حممد وآل بيته ألهنا ثقيلة يف امليزان وال يعلم
مقدار فضلها إال من مست قدماه جنان

اخللد.

والدي العزيز أخويت أخوايت وأصدقائي وأحبائي أهايل القطيف ،صحيح أنكم ُكنتُم تنتظرون

يسا وأن فراقي قد أوجعكم ألين مل أترك خلفي إبنًا تنظرون إليه
ذلك اليوم الذي تروين فيه عر ً
كلما اشتقتم يل ،لكين وهللا سعيد وسعاديت ال يعادهلا شيء .فما أن فارقت دنياكم حىت

اعلموا أنكم على حق واحلق
زوجين هللا أبمجل ما خلق من حور العني .فال حتزنوا لفراقي و ُ

معكم ولن خييب هللا مسعاكم .عليكم ابلتمسك بكتاب هللا وعرتته أهل بيته حىت تظفروا
برضاه وحيتسبكم من الفائزين

جبنانه.

أما الكلمة اجلامعة للشهداء واملوجهة ألهايل القطيف فكان لسان حاهلا يقول :أحبيت أهايل
القطيف ،اي قديح اإلابء ،كم حنن فخورون بكم وشاكرون مسعاكم الطيب وهبت ُكم كرجل
واحد خلدمة الشهداء واجلرحى من يوم اجلمعة املباركة واليت اختار هللا فيها أحباءه ليُودع ُهم

اجلنة مع أحب الناس إليه من خلقه حممد وأهل بيته صلوات هللا عليهم أمجعني .أحبيت
نوصيكم بتقوى هللا والسري على سرية نبيه وآل بيته من بعده ألهنم مفتاح اجلنان .إرفعوا
فخرا فأنتم األعلون مبا أنتم عليه من نعمة الوالية .أنتم اليوم مغبُوطون
رؤوسكم عاليًا وازدادوا ً
حمسودون ولو دارت بكم الدوائر .متسكوا مببادئكم ألهنا ال بغريها ترتقوا دنيًا وآخرة،
بل ُ
احتسبوا تضحياتكم عند ابرئكم ،عندها لن خيذلكم وستُوفون أجوركم يوم القيامة مبا ُكنتُم
تعملون.
للمغرر هبم من أبناء هذا الوطن والذين أضاعوا بوصلتهم بسماعهم
أما آخر الكالم فكان ُ
للمغضوب عليهم من الدواعش أبن يفنوا أنفسهم يف قتل األبرايء من املسلمني املساملني
نذير مبني:
وإغوائهم أبهنم سينتهون إىل اجلنة دون حساب أو عقاب ،فكان لسان حاهلم ٌ

حبمده قد عرف هنايته ومقره يف
اإلنتحاري الذي فجر نفسه يف وسطنا وحنن ركع نُسبح هللا ْ
أي مصري
انر سقر وهو يف انتظار أقرانه ومن أغووه ليعرفوا هم اآلخرين ُ
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ينتظرهم.

ُ

الكثري منهم يشهدوا أبُم أعينهم الفرق بني تلك الثُلة الناجية والذين هم يف مقام عند رهبم
عظيم ،أحياءٌ عند رهبم يُرزقون ويف ُدنياكم كيف هبت هلم األنفس من كل حدب وصوب

جتمع مليوين لتشييع جثامني طاهرة ولريفعوا أمسى آايت التربيكات لتلك األسر احملتسبة
يف ُ
واليت كرمها هللا أبن اختار من بينهم شهداء يعلوا هبم شأهنم وتقر هبم أعينهم لتستقيم دنياهم

وتصلح بذلك آخرهتم .فهل من

يعترب!..
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حسني عسريي :إىل مركز احلوار  ..حل الطائفية كان أبيديكم
مركز احلوار الوطين لن يكون انجحا إال إذا قاتل العنصرية ابلطرق اليت تالئم أجيالنا الشابة
وليس كباران وخنبتنا ،وليس بطريقة البشوت والصالوانت املخملية املغلقة؟
سبق أن حتدثت مع اإلخوان يف مركز احلوار الوطين األسبوع املاضي قبل حادثة القديح عن
أمهية مثل هذا املوضوع وضرورة أن يكون هناك شيء عن الوحدة الوطنية بشكل جديد
وخمتلف ،ولكن للحق ليس منطقيا أبدا أن تكون "أذان" ال تسمع ،و"لساان" ال يتحدث،
و"عيوان" ال ترى ،فذلك يعين أن القائمني على مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطين ال
يعرفون حجم وأمهية وخطورة دورهم ،مع أنين أعرف شخصيا رئيسه الشيخ فيصل بن معمر،
وهو رجل يبذل وحياول وجيتهد وقد حتدثت معه أكثر من مرة ،كما سبق وأن هاتفت الدكتور
فهد السلطان وهو من الشخصيات املهمة يف املركز ،أيضا أعرف محاسهم ولكن هناك شيء
ما خاطئ يف منهجية عمل املركز ،وهو عدم إمياهنم بوسائل تؤثر بشكل كبري يف

الشباب.

عملية القديح يف القطيف هي أحد أشكال اإلخفاق يف إيصال رسالة مركز احلوار الوطين،
وأعتقد أنه كان ميكن أن يسهم مركز احلوار الوطين يف عدم حدوثها؟ مركزان العزيز غائب
متاما عن هذا اإلعالم اجلديد ابلشكل املؤثر واملختلف ،امليزانية املوجودة للمركز مهما كان
حجمها ،خمصصة اآلن فقط للحوار داخل الغرف املغلقة ،بينما العامل األكثر أتثرا وأتثريا
والذي يتخطف أبناءان كل يوم مرتوك ل "داعش" وغريها! مركز احلوار جيب أن ينتهج خطااب
جديدا جليل جديد ال هتمه الندوات بقدر ما هتمه الدراما واألفالم التلفزيونية اليت هلا كبري
األثر يف نفوس الشباب الذين نريد هلم أن يكربوا دون عنصرية أو طائفية :ال يقول 111
أو  ،221وال يقول "طرش حبر" أو "صفر سبعة" أو "أعرايب" !..أؤمن متاما أن مركز احلوار
الوطين نفسه حيتاج إىل حوار وطين يف داخله كي يؤمن بوسائل جديدة ملخاطبة الشباب،
وليجد اللسان الصحيح يف خماطبة الناس بشكل مؤثر حقيقي :هل فكر العاملون مثال
ابلسايكودراما يف إنتاج مسلسل مؤثر؟ هل فكر ابقرتاح هاشتاق عاطفي مرن؟ هل فكر
ابخرتاع شخصية افرتاضية على "تويرت" تبث احلب؟ هل فكر بفيلم يوتيويب عن سين وهب
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قلبه ملريض شيعي ،فامتزج اجلسدان يف جسد واحد ،لينتشر هذا الفيلم يف "الواتساب"؟ هل
فكر بتسليط الضوء على مناذج مشرفة من الطرفني؟
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رضي املوسوي :حني ينادي أهل القديح برجم اإلقصاء والتكفري
يف ساحة التعزية ،تستقبلك الفتات تدعو لوقف محالت التحريض وبث الكراهية والتكفري
اليت مل تتوقف حىت بعد اجملزرة ،وذلك رمحة ابلوطن واملواطنني
ليس هناك أكثر صدقا من دعوات أولياء الدم حني ينادون بوقف التحريض وبث الكراهية
والتكفري من أي مصدر كان .فهؤالء هم من اكتوى بنار فقد األحبة الذين رحلوا بعد أن
اقتنع أحدهم بقتلهم كي يذهب للحور العني ويتغدى مع النيب والصحابة ،وفق ما أومهه
احملرضون الذين هم القتلة

احلقيقيون.

يف الطريق إىل قرية القديح مبحافظة القطيف ،مثة عبق التاريخ املختزن يف جذوع النخيل
الباسقات والبساتني اليت التزال بقااي منها بعد أن امتد العمران ليقرض الشجر احمليط ابلقرية
الوادعة .كل االستعدادات قد أجنزت ،فنصبت خيام التعزية الكبرية اليت يستقبل فيها ذوو
الشهداء املعزين ،بينما صفت على جانيب الطريق مضائف ختفف على الزائر عناء سفرته
ومسافات الطريق للذين قطعوها من خمتلف مناطق اململكة ودول اخلليج .عندما مسعنا
صدى التفجري اإلجرامي ،تسارعنا لرتتيب القيام بواجب العزاء ألهلنا يف القديح ،فشقت
سياراتنا الطريق إىل القطيف مبساعدة أحد األصدقاء من أبناء صفوى الذي واكبنا طوال
الوقت مع جمموعة من األصدقاء الذين أبوا إال أن يكونوا معنا طوال الرحلة حىت وجبة
العشاء املتأخرة يف بيت الكرم يف

الصفوين.

يف ساحة التعزية ،تستقبلك الفتات تدعو لوقف محالت التحريض وبث الكراهية والتكفري
اليت مل تتوقف حىت بعد اجملزرة ،وذلك رمحة ابلوطن واملواطنني ولكي ال متتد شرارات احلقد
إىل أبعد مما وصلت إليه يف الدالوة قبل أكثر من ستة أشهر لتصل قبل أايم إىل قرية القديح
املفجوعة ابثنني وعشرين جنما ،فضال عن عشرات اجلرحى .وهذه الدعوات ال أتيت إال من
خالل اجتثاث جذور اإلرهاب التكفريي واالقصائي الذي جيرى التنظري له من قبل بعضهم.
وهنا أتيت أمهية الرتمجة الفورية للتصرحيات اليت أطلقها خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان
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بن عبدالعزيز بعيد اجملزرة اليت أكد فيها على "أن كل مشارك ومتعاون أو متعاطف مع جرمية
تفجري املسجد يف القديح سيكون عرضة للمحاسبة واحملاكمة ،وسينال عقابه الذي يستحقه
" "..إن جهودان لن تتوقف يوما عن حماربة الفكر الضال ومواجهة اإلرهابيني والقضاء على
بؤرهم" .إن الرتمجة الفورية هلذا التصريح املهم تتمثل يف جلم االندفاعة احملمومة اليت تتبناها
بعض وسائل اإلعالم املعروفة يف أتجيج الطائفية واملذهبية واإلقصائية وصوال إىل تكفري
اآلخر .فبعض الوجوه غري قادرة على االعرتاف أبن االنفجار اإلجرامي حدث يف أحد
بيوت هللا أثناء صالة اجلمعة .وكيف يعرتف بذلك وهو يكفر اآلخر الذي يتفق معه يف
وحدانية هللا واإلميان برسوله وابلقرآن واليوم اآلخر ،وخيتلف معه فقط يف هوامش االجتهاد؟!

الرتمجة الفورية لقول خادم احلرمني تعين أيضا مواجهة الفكر املتطرف مبزيد من الوعي واملعرفة
وحتقيق العدالة ونبذ التمييز بكافة أشكاله .فالوطن أمانة يف أعناق اجلميع ويف مقدمتهم
أصحاب القرار ،والميكن احلفاظ على سالمته إال عندما تصحو كل أطرافه وتتعاىف .فهو
كاجلسد إن اشتكى منه عضو تداعت له ابقي األعضاء ابلسهر

واحلمى.

هكذا نفهم ضرورة أن يسود السلم األهلي واالستقرار االجتماعي وأن يتفرغ اجلميع للتنمية
اإلنسانية الشاملة اليت يكون فيها اإلنسان وسيلة وهدفاً يف آن واحد من أجل حتقيق معدالت

متقدمة من العدالة االجتماعية الضرورية لتطوير أي جمتمع يريد دخول التاريخ ويسري على

خطى التقدم

واالزدهار.

يف القديح لنا أهل وأحبة وأصدقاء .وهي ال ختتلف عن أي قرية حبرينية كانت حتتضن البحر
وتسورها البساتني ،وأهلها الخيتلفون عن أهلنا هنا حيث حيفر التاريخ عميقا ملشرتكات زادها
الزمن تراصا وحمبة وانصهارا .واحسب أن أهل القديح كما أهل اململكة ومنطقة اخلليج
العريب ،حيلمون بوحدة بلداهنم وابستقرارها وتنميتها كما ينبغي لعزة شعوهبا ورفع

شأهنا.

أهنى أهل القديح مراسم العزاء ،وعيوهنم ال تزال شاخصة وأسئلتهم حائرة عن أسباب هذا
احلقد األعمى الذي سفك دماء أبنائهم وراح يهدد مبزيد من اإلرهاب األسود املدان .لكن
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العيون الشاخصة تلك يلمع يف أعماقها األمل الذي اليستطيع أن يطفئ نوره إرهايب أو
حمرض على قتل احلياة وسرقة الفرحة من الوجوه املتعبة لكنها املبتسمة حىت يف أوقات احلزن
املدمر والدم

املسفوك.
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حسني منصور الشيخ :فيما تبقى البيئة احلاضنة
تبىن التنظيم اإلرهايب "داعش" عملية تفجري مسجد للشيعة ابلقديح ،إحدى بلدات
حمافظات القطيف شرق السعودية ،الذي وقع يوم اجلمعة  .5 /22ولعل اعرتاف التنظيم
بتبين العملية أراح األجهزة األمنية من مهمة املالحقة والبحث خلف الدوافع واخللفيات ،إذ
مل يبق أمامها سوى القبض على ما تبقى من تلك اخللية اإلرهابية املخططة ،وخباصة بعدما
مت القبض على  ٪95منهم ،حسب تصريح أمري املنطقة الشرقية ،وبذلك يتم غلق ملف
هذه القضية ،وأتمن البالد من شرور هذه

الفئة.

غورا من تبين التنظيم ملثل هذه العمليات ،وأن مجيع
إن اجلميع يعلم أبن ما حدث أبعد ً
املعاجلات األمنية ال ميكنها القضاء على ظهور خالاي أخرى .ذلك أن احلادثة املأساوية
مثلت إىل اآلن ذروة ما تعانيه هذه الطائفة من مظاهر التمييز الرمسي ضدها .فمنذ أن نشأت
الدولة السعودية بتحالف سياسي ترعاه األسرة املالكة ،وديين ترعاه املؤسسة الدينية ممثلة يف
أسرة آل الشيخ حممد بن عبد الوهاب ،بنيت مجيع مؤسساهتا وفق التوجه السلفي الذي
يرى فيما ميارسه أبناء الطائفة الشيعية من شعائر دينية مظاهر للبدع والشرك هتدد نقاء
توحيدهم وصحة عقيدهتم ،ما يسهل تكفريهم وإخراجهم من

الدين.

أمرا ابلغ احلساسية يف مجيع وسائل اإلعالم
ولذلك ،تعد اإلشارة إىل اهلوية املذهبية للشيعة ً

الرمسية ،وجيب جتنب اإلشارة إىل أي من مظاهر اهلوية الشيعية فيها .ففي حني تنشغل
وسائل اإلعالم العاملية بتغطية ما يعرف عند املسلمني بيوم عاشوراء "اليوم العاشر من الشهر
األول من التقومي اهلجري القمري املعتمد يف السعودية" ،حيث خيرج املاليني من الشيعة يف
العامل يف مسريات يظهرون فيها حزهنم على استشهاد اإلمام الثالث عندهم "اإلمام احلسني"،
أيضا ،ال جتد هلذا احلدث
يوما على استشهاده ،حيث خيرج املاليني ً
وكذلك يف ذكرى أربعني ً
أي ذكر يف اإلعالم الرمسي ،مع وجود شرحية واسعة من رعااي الدولة من أتباع هذه الطائفة.

حضورا ألي من املناسبات الدينية ،أو إشارة يف الصحف احمللية أو نشرات
وابملثل ،ال جتد
ً

األخبار ألي من خطب اجلمعة للمساجد

الشيعية.
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ويشرتك مع اإلعالم :املؤسسات الرتبوية ،حيث متثل مواد الرتبية الدينية جزءًا أساسيًّا من

مواد التوجيه السلوكي والبناء الفكري للطالب من املدرسة وحىت يتخرج يف اجلامعة .وهي
يضا ضد
مواد ال تكتفي بطمس معامل الطائفة ابعتبارها مكو ًان اجتماعيًّا ،بل متارس حتر ً
أتباعها ،ذلك أن الطالب ينشأ يف مناهج الرتبية الدينية على أن الدين اإلسالمي قائم على
أساس تطهري العقيدة من كل ما يشوهبا من سلوكيات الشرك اليت متارسها الطائفة الشيعية،
وهي تنشئة تقوم على الكراهية والتحسس جتاه كل ما له عالقة ابهلوية الشيعية ،إىل درجة
أنه يف العام  2113عندما شاع يف وسائل التواصل االجتماعي أن صورة على غالف أحد
املناهج الدراسية تعود إىل عامل دين من الشيعة ،صدرت العديد من األصوات الداعية إىل
تداي
متزيق ذلك الغالف ،وهو ما استجابت له املؤسسة الرمسية ،مع أن عامل الدين مل يكن مر ًّ
للزي الديين يف تلك الصورة.
ويضاف إىل ذلك ما متارسه بقية املؤسسات الرمسية ،فإىل اآلن ال يسمح ببناء مساجد
للشيعة إال يف املناطق التارخيية لوجودهم ،وهي :القطيف واألحساء واملدينة املنورة ،ومتنع
إقامتهم لصالة اجلماعة خارج هذه املناطق ،لدرجة مالحقة من خيالف هذه التعليمات،
وخباصة يف أحداث إقامة اجلماعة يف مدينة اخلرب يف العامني  2119و .2111كما مينع
دفن مواتهم يف مقابر خاصة هبم يف خارج هذه املناطق الثالث .وميكن تصور تعامل
املؤسسات الرمسية األخرى ذات الطابع الديين ،من قبيل :وزارة العدل ،وزارة الشؤون
اإلسالمية والدعوة واإلرشاد ،وزارة األوقاف ،هيئة كبار العلماء ،هيئة األمر ابملعروف والنهي
عن املنكر ،هيئة رائسة احلرمني الشريفني ،وبعض اجلامعات ذات الصبغة الدينية ،مثل:
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،واجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة ،فهذه املؤسسات
حكر على توجه ومذهب واحد فقط ،وال يسمح بظهور أي هوية

أخرى.

ِّ
مستفزة لشرحية واسعة يتغذى
إن هذه املظاهر وغريها ،جتعل اهلوية املذهبية غري السلفية هويةً

عليها جيل من أبناء الوطن الواحد جتاه شركائهم ،وال ميكنها أن هتيئ حلالة طبيعية من
التعايش والقبول من قبل هذه الشرحية املخلِّصة ملا تبثه املؤسسات املرعية من الدولة.
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بلقيس علي السادة :فجروان قبل أن تولد داعش
فجروان قبل أن تولد داعش حني بصق وركل أحد املدرسني األطفال يف املدرسة فقط ألهنم
بنظره أبناء شيعة روافض ويستحقون السحق ،وكان من بينهم طالب مل حيتمل اإلهانة وأخذ
حقه بيده وبطريقته اخلاصة رمبا لغياب قانون جيرم هؤالء اجلهلة الطائفيون ورمبا لشيء

آخر!.

فجروان حني فجروا مستقبل زميلة يل يف سكن للطالبات يف الرايض كانت متفوقة مل حتمل
أي مادة طوال دراستها اجلامعية سوى " 111سلم" دراسات إسالمية محلتها خلمس مرات
متتالية حىت ذاب قلبها قبل أوراق "ملزمتها" وتورمت عيناها ال من صعوبة املادة بل من
دانءة استاذها الذي مزق بطائفيته مستقبلها اتركة اجلامعة حاملة معها كل الغنب يف رحلتها
األخرية للقطيف !.دون أن أيخذ حقها أحد لعدم وجود قانون جيرم

الطائفية!.

فجروان حني اعتدوا على برائتنا يف املدارس؛ فقد كنت يف الثامنة من عمري حني كانت
تسألنا املدرسة املشحونة ابلكراهية لآلخر ،من منكن "سيده" من األشراف ،وأرفع يدي
برباءة أان أان اي معلمة ،وتعاقبين أان وآخرايت مثلي ابلوقوف طوال اليوم نظراً ملا شحن يف
عقلها الصدأ من أكاذيب عنا ،وضاع حقنا لعدم وجود قانون ينصفنا وجيرم

الطائفية!.

فجروان وفجروان وفجروان مرات ال حصر هلا قبل أن يفجروا يف حسينية الدالوه يف األحساء،
وقبل التفجري اآلمث يف مسجد اإلمام علي عليه السالم يف قديح القطيف؛ فما هذا التفجري
األخري إال واحد من سلسلة تفجريات عشناها مذ ولدان وحىت اليوم ،وستتكرر مامل يوضع
حد هلؤالء التكفرييني

القتلة.

الطائفيون معروفون يسرحون وميرحون يف وسائل التواصل ،ويرتاقصون على اجلراح بكل
وقاحة ،معروفون من مقاالهتم ورسوماهتم يف الصحف الرمسية ،والقنوات الفضائية التحريضية،
ومن كتبهم املنشورة واملصرحة ،معروفون يف مناهج وزارة الرتبية والتعليم ،معروفون وهم ينعقون
على

املنابر.
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حنن نعرف من فجران وأابح دمنا ،واملسؤلية كل املسؤلية على عاتق املسؤول الجتثاث
التحريض الطائفي الصريح املصرح من منبعه بسن قانون حيمي وجيرم ،وعذراً إن انفجران
"فالزيطه والزمبليطة" لن تعيد حقوق أحد!.
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حسني رمضان آل قريش :اقتلوا اإلشاعة يف مهدها
احلمد هلل الذي دفع ما كان أسوء وكشف االرهايب قبل أن يتمكن من دخول مسجد اإلمام
احلسني عليه السالم يف العنود ورحم هللا الشهداء الذين ضحوا أبنفسهم دون املصلني وهبذه
احلادثة االليمة ينبغي ان نتوقف قليالً
ليس من العقل أن تبحث عن األخطاء والتصرفات والسلوكيات وحىت بعض العبارات
والتصرحيات يف وقت املصيبة والكارثة مث تقوم بنشرها على وسائل االتصال االجتماعي
وانت ال تعلم أتثريها وانعكاسها السليب على ابناء جمتمعك فقد يكون التصريح أو املقطع
املنشور سالحاً يف يد عدوك يرتد عليك وعلى اهلك خصوصاً اخلرب أو الصورة اليت تسيء
اىل ابناء جلدتك ممن هلم شأن ،حىت وان اختلفت معهم فليس حملها وقت املصيبة ،تشتم

هذا وتنتقد ذالك فليس هذا هو اخالق حممد وأهل بيته عليهم صلوات هللا إن بعض األخوة
الذين نظروا هلذا السلوك واستحسنوه حتت عناوين ،ك ْشف املنافقني مرة ،واُخرى حماربة
افكارهم ،واترة القول للمسيء اسأت واحملسن احسنت ،وكل هذه العناوين وغريها ،اليت
تربر هلذا السلوك يف منع أو رفض املشارك يف العزاء ومواساة املكلومني

واجلرحى.

أقول :أن هذه املربرات ال جند هلا مكاانً يف ٰخ ٰلق القران الذي يصدح ليل هنار للمؤمنني أن

يقولوا للناس حسناً والقول احلسن مقدم على الصالة وما فائدة الصالة اذا تعمدت االساءة
للناس وما فائدة املواساة والعزاء اذا علم اجملروح واملكلوم والثكلى انك تسيء اىل من أيتيه

للعزاء.

ِّ
الصالة وآتُوا َّ
يقول تعاىل ...." :وقُولُوا لِّلن ِّ
الزكاة ُمثَّ تـولَّْيـتُ ْم إَِّّال قلِّ ًيال ِّمْن ُك ْم
يموا َّ
َّاس ُح ْسنًا وأق ُ
ضون "*" "سورة البقرة" اآلية  84والسؤال الذي يطرحه الغالبية من الناس ِّم ْن وراء
وأنْـتُ ْم ُم ْع ِّر ُ
نشر هذه اإلساءات للطائفة؟ ومن املستفيد من نشر هكذا عبارات تنال من رجال دين أو
مثقفني أو وجهاء فهم مجيعاً أصاحب عزاء ومصاب فلماذا نعكر صفو االجر واملغفرة ونزول
الرمحة على شهداء اجملتمع كله وحىت من أراد مشاركتنا من اخواننا الصادقني الذين شاركوان
529

املصاب .وليس لنا غناً عن اخوننا املخلصني الذين يتأملون ألالمنا ونضع القوم يف سلة
واحدة مث يقوم من يرتبص بنا الدوائر ويبعث برسائل مشبوهة عن لساننا وحنن نصفق له
دون ان ندرك املخاطر اليت يريدها عدوان نسأل هللا ان جينبنا املخاطر ويبعد عن اهلنا وارضنا
شر

االشرار.
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الشيخ زكي امليالد :ما بعد اجلمعة الدامية يف القديح
سوف يسجل املؤرخون الحقا أن حادثة القديح ،املعروفة حبادثة اجلمعة الدامية ،أهنا أول
حادثة من نوعها ،وأخطر حادثة إرهابية بشعة ومؤملة مرت على اتريخ القطيف احلديث
واملعاصر ،وجعلت هذه املنطقة يف واجهة األحداث العاملية ،وشغلت اهتمام املراقبني
واملتابعني يف مجيع أحناء العامل

تقريبا.

وستظل هذه احلادثة خبالف مجيع احلوادث األخرى اليت مرت على منطقة القطيف ،يف دائرة
التذكر واالنتباه دائما ،ولن متحى أو تنسى ،ال مع تقادم األايم ،وال مع تعاقب الليل والنهار،
وال بتأثري عوارض احلياة األخرى ،وذلك لطبيعة هذه احلادثة وأبعادها العبادية والوجدانية
والرمزية وحىت

الوطنية.

فمن أبعادها العبادية ،أن هذه احلادثة حصلت يف بيت من بيوت هللا ،أذن هللا أن ترفع
ويذكر فيها امسه ،وهذا أعظم وصف ميكن أن يطلق على شيء أو على مكان يف عامل الدنيا،
الوصف الذي حيمل كل دالئل احلرمة والقداسة والعظمة والشرف واالحرتام ،وحصلت يف
وقت شعرية هي من أقدس شعائر اإلسالم ،وهي شعرية الصالة اليت هي عمود الدين ،ويف
يوم هو من أشرف أايم املسلمني يوم اجلمعة ،الذي يعد يوم هبجة وسرور ،ويوم أمن

وسالم.

ومن أبعادها الوجدانية ،أن شهداء هذه احلادثة كانوا من خمتلف األعمار ،كان فيهم الطفل
الصغري ،وفيهم الشاب اليافع ،ومن ختطى مرحلة الشباب ،وفيهم األعزب واملتزوج ،وفيهم
األب واجلد ،وعددهم فاق العشرون ،وكل واحد من هؤالء كانت له يف ذلك اليوم حكاية،
ومثل حكاية ستظل تروى وتروى من لسان إىل لسان ،إىل جانب املصابني الذين فاقوا املائة
ونسأل هللا هلم العافية والشفاء

العاجل.

ومن أبعادها الرمزية ،ما ظهر وجتلى يف التشييع املهيب ،الذي مثل بدوره حداث كبريا ،مدهشا
وخالقا ،فقد تقاطر عليه األهايل من مناطق ودول عدة ،من األحساء جنواب إىل الكويت

541

مشاال ،إىل البحرين شرقا ،وعد أضخم تشييع حصل يف اتريخ منطقة القطيف احلديث
واملعاصر ،وسوف يؤرخ له من هذه

اجلهة.

يف هذا التشييع كشف أهايل القطيف عن حقيقة موقفهم من العمل اإلرهايب الذي ضرب
بلدة القديح ،وبرهنوا كيف أهنم يف احملن واألزمات الكبرية واخلطرية ،يكونوا على قلب رجل
واحد متضامنني ومتماسكني كاجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر األعضاء.

ومن أبعادها الوطنية ،أن هذه احلادثة وعلى غرار حادثة الدالوة من قبل يف منطقة األحساء،
أظهرت سيال متدفقا من املشاعر الوطنية النبيلة واخلالقة ،وهي املشاعر املتوقعة واملنتظرة يف
مثل هذه احلاالت املؤملة ،فكان من السليم جدا اعتبار أن هذا املصاب هو مصاب الوطن
برمته ،وأن املستهدف يف هذه احلادثة هو الوطن يف نسيجه اجملتمعي ،ويف سلمه األهلي،
ويف وحدته الوطنية ،وقد جنح أهايل القطيف يف هذا االختبار وبرهنوا على وطنيتهم الصادقة،
كما جنح أهايل األحساء يف هذا االختبار من قبل ،وجنح معهم الوطن ،وطن

اجلميع.

وما بعد هذه احلادثة ،ينتظر أهايل القطيف تغريا يف طريقة التعامل معهم ،وأول خطوة يف
هذا السبيل وقف التحريض وجترميه ،فهذه احلادثة ما كانت لتحصل لوال هذا التحريض،
الذي بث روح

الكراهية.
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تويب ماثيسن :1الظائفية يف السعودية بعد تفجري مساجد الشيعة
مل ِّ
متض إال سبعة أايم فقط على التفجري األكثر دموايً وعنفاً شهدته اململكة العربية السعودية
منذ سنوات ،حىت وقع تفجري آخر يف أحد مساجد الشيعة يف احملافظة الشرقية .يف  29من
مهاجم بتفجري سيارته بعد أن مألها ابملتفجرات أمام مدخل مسجد العنود
أاير /مايو .قام
ٌ
مبدينة الدمام؛ ما أودى حبياة أربعة شباب شيعيني على األقل

2

يف  22من أاير /ماي  ،قام صاحل القشعمي و هو مواطن سعودي ،بتنفيذ هجوم انتحاري
يف مسجد اإلمام علي بقرية القديح يف واحة القطيف ذات األغلبية الشيعية .كان اهلجوم
األكثر دمويةً على السعوديني الشيعة على اإلطالق ،إذ أودى حبياة  21شيعياً و أُصيب
عدد كثري جبروح  ،عالوةً على ذلك ،نـُفذ اهلجوم ،أثناء صالة اجلمعة؛ ما يشري إىل أن من
ٌ
قام تنفيذ هذا اهلجوم مل يكن يعترب املصلني مسلمني .و حني ارتفعت األصوات املناوئة

للشيعة سريعاً من شىت أحناء اململكة لتلقي اللوم على إيران و حزب هللا  ،سارع تنظيم الدولة
( داعش) يف اإلعالن أن " جندايً من اخلالفة " قد قام ابهلجوم الواقع يف  22أاير /مايو.

البيان الرمسي محل توقيع الدولة اإلسالمية يف والية جند؛ مما يعين أن داعش ابتت متتلك فرعاً
رمسياً يف حمافظة جند يف قلب العربية السعودية .أعلنت اجلماعة بدء محلتها يف ختليص شبه
اجلزيرة العربية من " كل املشركني "  ،و يف غضون ساعات ،تبنت الدولة اإلسالمية يف والية

جند تفجري الدمام الذي وقع يف  29أاير /مايو ،مضيفةً خطوة أخرى من خطواهتا يف تطهري

العربية السعودية من الروافض.

 1ترمجها من اإلجنليزية إىل العربية السيد ماجد النمر.
 2مالحظة :يبدو أن الكاتب مل يكن قد اطلع أثناء كتابته املقال على كامل تفاصيل العملية اإلنتحارية يف مسجد اإلمام احلسني يف العنود ،املعروف أن
منفذ اجلرمية كان يتنكر بزي نسائي و حاول الدخول إىل املسجد إال أن الشباب األبطال املكلفني ابلتفتيش منعوه و طرحوه أرضاً عند مواقف السيارات
لكن يف أقل من حلظة فجر حزامه الناسف فكان ما ما كان و نتج عن ذلك أن احرتقت بعض السيارات القريبة من احلدث .لذا لزم اإلشارة( .املتجم)
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السعودية على
هذه التفجريات أاثرت جمموعةً من التساؤالت املهمة حول قدرة احلكومة ٌ
توفري احلماية و األمن ملواطنيها  ،كتمدد داعش داخل املناطق السعودية  ،و مستقبل
العالقات السنية-الشيعية  ،و السالح ذو احلديْن املتمثل يف رعاية الدولة خلطاب الكراهية
ضد الشيعة.

السعودية من قبل تنظيم
كانت هذه التفجريات الثانية و الثالثة اليت استهدفت الشيعة يف ٌ

الدولة ( داعش) .منذ بداية نوفمرب  .2115عندما قام سعودي مسلح إبطالق النار على
جمموعة من الشيعة خالل مغادرهتم جملس عزاء (حسينية) يف واحة األحساء بقرية الدالوة،
وهي كذلك منطقة ذات غالبية شيعية .وحينما اعتُقل املهاجم بسرعة و معه العشرات من

معاونيه ،عرب الكثريون من خمتلف أرجاء اململكة عن تعاطفهم إزاء الضحااي و حضروا مراسم
تغيريا ملحوظاً .و قد انقش جملس الشورى مشروع قانون جترمي خطاب
التشييع ،ما يعد ً
الكراهية الطائفي يف الشهور اليت تلت جرمية الدالوة ،لكن مل يـُتخذ أي إجراء حىت اآلن.
على الرغم من أن امللك الراحل عبدهللا أخذ ينفتح على الشيعة حبذر حينما توىل احلكم سنة
 ،2115لكن امللك سلمان مل يفعل شيئاً يف هذا الشأن إال القليل منذ وصوله إىل السلطة
يف يونيو .فبدالً من ذلك؛ دشن سلمان عهده حبرب شنت على اليمن ضد الثوار احلوثيني

و القوات املوالية للرئيس السابق علي عبدهللا صاحل .على الصعيد الداخلي ،أظهر امللك

اجلديد إحنيازاً أكثر للتيار احملافظ يف الطيف السين ،مبا يف ذلك ،رجال الدين الذين كانوا
ينتقدون امللك عبدهللا و سياسته اخلارجية خصوصا محلته اليت شنت ضد األخوان املسلمني.
يف بداية القصف على اليمن ،أبرز رجال الدين السنة أشادوا ابلقيادة اجلديدة و أيدوا احلرب
ضد احلوثيني ،مثل سلمان العودة ،يف وقت نظر البعض إىل احلرب بوصفها حرب دينية ،و
حماولة ملواجهة النفوذ اإليراين- ،السعوديون مقتنعون متاماً أن احلوثيني وكالء إليران  -على

الرغم من أن الشيعة الزيدية خيتلفون عن الشيعة اإلثين عشرية يف إيران و العديد من
املمارسات و املعتقدات الدينية لدى الزيدية قريبة إىل ًّ
حد كبري من السنة.
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كان لتصعيد هذا اخلطاب املعادي للشيعة أتثري سليب على الشيعة يف داخل اململكة و ألقى
بظالل قامتة على العالقات الطائفية .الكثري من السعوديني مل يتحدثوا علناً ضد احلرب،
على ما يبدو ،خوفاً من االضطهاد ،إذ قد يؤدي انتقاد احلكومة إىل السجن لعشرات

كثريا من السعوديني ،ال سيما ،الشيعة و اجلنوبيون يبدو أهنم ضد
السنني .إال أن عدداً ً
احلرب .فعلى سبيل املثال ،مت إلغاء مظاهرة مناهضة للحرب كان من املفرتض أن خترج يف
العوامية شرق اململكة بعد أن أُبلغ النشطاء أبنه سوف يكون هناك إطالق انر يف حال
خروج أي مظاهرة .لكن أتثري احلرب كان أسوأ بكثري يف جنوب اململكة العربية السعودية،
خاصة منطقة جنران ،املنطقة اليت استوطنها ،منذ القدم اإلمساعليون الذين يصفهم رجال
الدين الوهابيون ابلروافض و الذين عانوا أيضاً من التمييز الطائفي.مع أن اإلمساعليني اندجموا
يف مؤسسات الدولة ،مبا يف ذلك القوات املسلحة بنحو أفضل من ابقي الشيعة يف اململكة،

إال َّ
أن ما يزيد من حالة القلق و التوتر أن احلرب تدور على عتبات بيوهتم و قصف جنران
جيري عرب احلدود إىل جانب صعود اخلطاب املعادي للشيعة.
أعاد التفجري الذي وقع يف القطيف و الدمام جتديد النقاش حول مشكلة الشيعة يف اململكة
العربية السعودية و السياسة الدينية اليت تنتهجها الدولة .األحساء  ،حيث حصلت واقعة
 13نوفمرب ،هي منطقة متنوعة مذهبياً يعيش حتت ظالهلا السنة والشيعة .لكن القطيف و
القرى احمليطة هبا ذات أغلبية شيعية وهلا اتريخ عريق من املعارضة السياسية ،ومنذ فرباير

 2111حتدى احلراك الشعيب املستلهم من اإلنتفاضات العربية و احلركات اإلحتجاجية يف
ُ
البحرين فكرة أن اململكة العربية السعودية ستكون مبنأى عن رايح االنتفاضات العربية.
تركزت مطالب احلراك يف البداية على إطالق سراح السجناء السياسيني و اإلصالحات
الدميقراطية الوطنية و حقوق اإلنسان .لكن قوبلت حركة االحتجاج بقمع شديد؛ األمر
الذي دفع ابلبعض للجوء إىل العنف .و بدورها قوات األمن تكبدت خسائر يف تبادل
أصيب خالله أكثر من  25جلخهم من الشباب والرجال الشيعة .الرمز الرئيس
إلطالق النار ُ
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للحراك االحتجاجي ،الشيخ منر النمر كان قد أُعتقل يف صيف  2112و أصدر حكم يف
حقه ابإلعدام .حكم قد يتم تنفيذه يف أي وقت.
تعثرت احلركة االحتجاجية منذ  2111و ذلك عائد أساساً إىل القمع ،و وهن النشاط و
فقد الدعم من شىت النواحي يف املنطقة ،مبا يف ذلك من احلزب الشيعي الداعم للحكومة.

مهما يكن األمر .لقد حتولت جنازة ضحااي هجوم  22أاير /مايو إىل مسرية ضخمة عارمة
شارك فيها مئات اآلالف من الناس .و حظيت ابلتغطية الكاملة من قبل وسائل اإلعالم
السعودية الرمسية مع دعوات تؤكد رفض العنف الطائفي يف حماولة ،علي ما يبدو ،ملنع وسائل
اإلعالم املعارضة من استغالل املشهد يف التشييع  ،نشرت الصحف السعودية خرب التشييع
على صفحاهتا الرئيسية مشريةً إىل أن نصف مليون قد حضروا التشييع .و نشرت كذلك
بيان امللك سلمان الذي عرب فيه عن " أتلمه " و وعيده مبطاردة و معاقبة املتورطني ابجلرمية.

شعور
يف الوقت نفسه ،اعرتى الكثري من الشيعة ،ال سيما ذوي الضحااي و املقربون منهم ٌ
ابخلذالن و اخليبة
حيال الدولة و ختوفوا من أن يستمر العدوان ،فهم متفاجئون من أن شيئاً ما مل يتخذ منذ
جرمية األحساء للحؤول دون وقوع عدوان مماثل .فالقطيف و القرى احمليطة هبا ،على خالف

األحساء ،مليئةٌ بنقاط التفتيش منذ  2111ملنع حالة الشغب و مالحقة أولئك املتورطني
الشيعة (ابحلِّراك) .أما الدمام ،فمدينة
ابحلركة االحتجاجية الشيعية اليت اُش ِّتهرت يف أوساط ٌ
أتسست أابن التنقيب عن النفط يف منتصف القرن العشرين ،تقطنها غالبية سنية و أقلية

شيعية معتربة .إىل حد ما؛ لذلك كان الوصول إىل مسجد للشيعة يف الدمام أسهل من
القطيف .منذ عقود طالب املتطرفون السنة إبغالق مساجد الشيعة يف املدن املختلطة بني
السنة و الشيعة .مثل الدمام و اخلرب .الدولة بدورها استمرت يف إغالق عدة مساجد شيعية
يف مدينة اخلرب ،خالل السنوات املاضية.
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دعا قائد خط اإلمام ؛ و هي حركة اجتماعية مؤيِّدة إليران نشطت يف املنطقة الشرقية منذ
الثمانينات ،الشيخ عبدالكرمي احلبيل مع غريه من كبار رجال الدين؛ إىل تشكيل جلان شعبية
حلماية املصلني و التصدي للهجمات احملتملة يف املستقبل ،أنشئ حساب جديد على تويرت؛
أخذ يتداول صور لرجال من اللجان الشعبية يرتدون سرتة برتقالية ،و يقومون إبيقاف
السيارات و تفتيشها و مراقبة الناس عند مداخل املساجد ،إضافةً إيل دورايت نسائية يف

الشوارع ،جيادل رجال الدين الشيعة إذاما كانت الدولة عاجزة عن محاية الشيعة و توفري
األمن هلم ،فيجب أن يكون زمام األمر أبيديهم .إن اسم احلشد الشعيب  ،امليليشيات اليت
أتسست مؤخراً يف العراق ملواجهة داعش مل يغب عن ابل السكان يف الداخل و املراقبيني

يف اخلارج  ،فتصرفات اللجان قد تشكل هتديداً مباشراً للقوة املحتكرة من قبل الدولة ،و قد
ُ
استنكر مغردون سعوديون ذلك على حساابهتم يف تويرت وجود هذه اللجان منذ انطالقها
يف القطيف ،يف وسم (هاشتاق) " ال جلان احلشد الشيعي يف القطيف" مستبدلني كلمة
(الشعيب) بـ( الشيعي).
إن اخلوف املتزايد يف أوساط الشيعة ميكن فهمه ،ابلنظر إىل طبيعة تنظيم الدولة داعش و
إعالهنا عن والية جند داخل اململكة وصوالً ابهلجمات األخرية اليت استهدفت مساجد
شيعية ،فتنظيم الدولة ( داعش) و مثيالهتا قد تتسبب يف صعود تيار شيعي متشدد وازدايد
حالة عدم الثقة بني الشيعة من جهة و بني الدولة و بقية اجملتمع السعودي ،من جهة أخرى،
يظل الشيعة هدفاً سهالً ابلنسبة إيل داعش ،أسهل من استهداف مسلحني أجانب
متخندقني يف مبان ِّ
حمصنة و أقل إاثرةً للجدل يف أوساط اجملتمع السعودي مقارنةً ابستهداف
جنود و رجال الشرطة سعوديني  ،فتنظيم الدولة ( داعش) يتغذى على عقود طويلة من
مناهج التعليم يف املدارس و اجلامعات اإلسالمية و وسائل اإلعالم اليت حترض ضد املكون
الشيعي فضالً عن أن الكثري من املتشددين السعوديني انضموا إىل اجلماعات املسلحة يف
سوراي و العراق مدفوعني برغبة جاحمة ملواجهة النفوذ اإليراين و الشيعي ،و هي ذات

األهداف اليت تسعى السياسة اخلارجية السعودية وسائر دول اخلليج إىل حتقيقها.
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رمبا على السعودية أن ختتار بني استخدام اخلطاب الطائفي املعادي لشيعة كأداة سياسية يف
الداخل و اخلارج و بني التهديد احلقيقي الذي ميثله املتطرفون املعادون للشيعة و الذين
خطرا على استقرار
سينقلون الصراع داخل اململكة ،مع عواقب ال ميكن التنبؤ هبا؛ ما يشكل ً

اململكة و املنطقة كلها ،وإبمكان امللك اجلديد (سلمان) إذاما أراد ،أن يسن عدداً من
القوانني لكبح احلالة الطائفية املنفلتة ،ابلتأكيد على أن الشيعة مواطنون سعوديون و ليسوا
"سعوديني أخريني" أو مواطنني من الدرجة الثانية .إبمكانه كذلك إصدار قانون جترمي خطاب
الكراهية و الطائفية على غرار ما قامت به دولة الكويت ،و قد كانت هناك دعوات تطالب
إبغالق مكاتب قناة وصال السعودية ذات اخلطاب الطائفي البغيض ،إال أهنا ما زالت
نشطة و فاعلة يف وسائل التواصل االجتماعي وصوالً ابلعديد من احلساابت السعودية على
"تويرت" مبا يف ذلك بعض رجال الدين الذين أبدوا تعاطفاً حيال اإلرهايب منفذ جرمية القديح

أو أهنم سامهوا يف نشر نظرايت املؤأمرة حول احلادثة.

الشيعة ( حيث يتطلب القانون
إبمكان امللك سلمان أيضاً إلغاء التمييز القضائي ضد ٌ

القضائي وجود شاهدين من الشيعة مقابل ادعاد سين واحد) و إبمكانه تعزيز حمكمة قانون
األحوال الشيعية و تعيني رجل دين شيعي يف جملس كبار العلماء ،أعلى هيئة دينية يف البالد.
كما ميكنه تعيني وزراء شيعة ( مل يصل أحد من الشيعة إىل الوزارة منذ اتريخ الدولة) ،و
سفراء ( مل يكن هناك سوى سفري واحد و كان ذلك يف إيران) .أو حمافظيني حملييني يف
املنطقة الشرقية ،مبا يف ذلك إعادة النظر يف الكتب الدراسية مثل ،كتاب التوحيد ،اليت
يتوجب على كل الطالب يف السعودية من الشيعة و اإلمساعيلية دراستها ضمن املناهج
التعليمية يف الدولة.واليت تصف الشيعة ابلروافض واملشركني .مبعىن أهنم ينكرون وحدانية
اخلالق ،ويستطيع أيضاً إطالق سراح السجناء السياسيني الذين قضوا يف السجن نتيجة
مطالباهتم ابإلصالح السياسي و تعزيز حقوق اإلنسان .كذلك مبقدور امللك البدء يف إدخال
الشيعة إىل الوزارة الداخلية و جتنيدهم يف اجليش و احلرس الوطين و هي مؤسسات لطاملا
ُحرم الشيعة منها عموماً.
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إن كل هذه اإلجراءات قد ال حتضى بقبول شعيب ،بني بعض السعوديني خصوصاً مضادي

الشيعة من رجال الدين  .مهما يكن األمر ،فإنه بدون القيام ببعض التغيريات اجلذرية.
سوف تظل مشكلة الشيعة قائمة يف السعودية ،ميكن للهجمات األخرية أن متثل فرصة
جيدة للمضي قُ ُدماً حنو إلغاء بعض السياسات الطائفية اليت دفعت يف املقام األول الكثري
من الشباب السعوديني للجهاد يف الداخل و اخلارج.
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ميثم اجلشي :أوالدان  ..والوحدة الوطنية
يف طريق العودة من املدرسة أمس ،كان ولدي سالم يتحدث مع أحد أصدقائه ،وكنت
أنصت حلديثهما بتأمل ،ومل أتوقع يوما من األايم أن أمسع بعض األلفاظ على لسان أطفال
مل يتجاوزوا العاشرة من العمر ،فكلمات مثل "داعش" و"تفجري" و"حزام انسف" هي
كلمات مؤملة للكبار ،فما ابلك أن تسمعها من لسان أطفال أبرايء ،كانوا قبل أايم ال
يعلمون من هذه الكلمات شيئا أبدا ،اخلالصة اليت استقرت بذهين بعد هذا احلديث هو
أن ما بعد حادثة القديح اإلجرامية ليس كما قبلها

أبدا.

كلي ثقة أبن هذه الكلمات واملصطلحات قد مت تناوهلا من قبل أطفال كثر ،ومن ذوي
شهداء الوطن كافة ،فدم رجال األمن الذي سال يف مواجهة اإلرهاب هو الدم نفسه الذي
سال يف القديح والدالوة والرايض والقصيم ويف أي مدينة ترفع شعار ال إله إال هللا حممد
رسول هللا ،فكلنا فيما ميس هذا الوطن واحد ،وال مزايدة على منطقة دون أخرى ،وال على
مذهب دون آخر ،وال عن قبيلة دون أخرى ،كلنا نواجه العدو نفسه والتحدايت نفسها.
اليوم ال أريد مناقشة الشق األمين أو السياسي ملا حدث وملا قد حيدث  -ال مسح هللا ،-
ولكين أريد أن أبثكم ما جيول بصدري وصدور الكثري من أبناء هذا

الوطن.

منذ توحيد هذا الوطن قبل أكثر من  71عاما وحنن نعيش تنوعا ثقافيا ودينيا وفكراي ،ومل
يتغري هذا التنوع بعد كل هذه السنوات ،فما زال اجملتمع السعودي جمتمعا متنوعا مذهبيا
وقبليا وفكراي وثقافيا ،ولن يستطيع أي مغامر أو حامل أن يغري هذا التنوع ،الذي يعد مصدر
قوة ومنعة يف أعني العقالء .اليوم نقف كمجتمع أمام حتد كبري يف إقرار هذا التنوع اجتماعيا،
فقبول السعودي املختلف معك يف مذهبه أو منطقته أو فكره أمر حتمي ،لن تستطيع تغيريه
ولن يستطيع تغيريك ،إال أن وحدة الدين واملصري جتمعنا حتت مظلة واحدة ،فلو شب حريق
يف بيت جارك ،فسيأيت إليك ،فواجبك الديين واملصلحي واملنطقي أن هتب لنجدته
ومساعدته .اليوم ضرب اإلرهاب القديح ،وضرب قبلها الدالوة والرايض والقصيم واخلرب،
جيب أن ننظر هلذه املدن مبنظار وطين ،ال مبنظار طائفي أو قبلي أو فكري ،كان الضحااي
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اليوم شيعة ،وسقط قبلهم ضحااي سنة ومقيمون مستأمنون ،إال أن التعريف احلقيقي لكل
هؤالء أهنم مواطنون ،يشرتكون معك ومعي يف احلاضر واملستقبل ،مصريي ومصريهم ومصريك
واحد.

أبنائي وأبناؤك سيعيشون مع بعضهم بعضا ،وواجيب وواجبك أن نغرس فيهم قيم احلب
والتسامح ،وأن تكون عقيدهتم هي أن هذا الوطن للجميع ،وأن من يعتدي على مكون من
مكوانت هذا الوطن ،فكأنه اعتدى على اجلميع ،وأن واجب اجلميع محايته وصونه ،فأنت
مواطن وأان مواطن ،وهذا هو املهم بل هو األهم يف رسم عالقيت بك وعالقتك
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يب.

حسني أنور السنان :هل حتققت أهداف جرمية القديح
أسبوع حزين مضى لف بظالله السوداء القامتة حمافظة القطيف خاصة ومناطق اململكة عامة
جراء العملية اإلجرامية اجلبانة اليت استهدفت مسجد اإلمام علي ابلقديح ،وراح ضحيتها
واحد وعشرون شهيداً ،وما يزيد على املائة من اجلرحى الذين خلفوا وراءهم أيتاما وأرامل
وقلواب منفطرة من هول املصاب وبشاعة

اجلرم.

وبعيداً عن احليثيات واملسببات والرتاكمات اليت مهدت إىل هذه اجلرمية وهي ابلتأكيد غري
خافية على اجلميع ،واليت يرتبع على رأسها خطاب الكراهية والعنف والتكفري الذي ميارسه

البعض يف بعض الوسائل اإلعالمية ،وابخلصوص وسائل التواصل االجتماعي اجلديدة اليت
فضحت وكشفت حجم االستقطاب الطائفي الذميم ،وأفصحت عما حتمله بعض النفوس
املأزومة من غل وكراهية ال منتهى هلما ،بعيداً عن هذا كله أراين اليوم أكثر ميال للحديث

عن أهداف تلك اجلرمية البشعة اليت حتمل يف طياهتا الكثري من السوء لشعب هذا البلد،

وكذلك احلديث عن النتائج احملققة عقب اجلرمية اليت ظهرت بعد ساعات قالئل من وقوعها.

ال خيتلف اثنان على أن أهم أهداف الطغمة الفاسدة اجلبانة اليت كانت وراء تلك العملية
هو زرع حالة الشقاق والفتنة بني السنة والشيعة يف اململكة العربية السعودية ،والتمهيد حلالة
من املصادمة واالحرتاب على أرض الواقع املادي تتمظهر بردات فعل عنف مسلحة من كال
الطرفني ،بعد أن مهدوا هلا يف البداية إعالمياً عرب بعض الوسائل اإلعالمية وخصوصاً بعد

احلرب يف اليمن ،اليت استغلها بعض دعاة الفتنة لتأجيج اخلطاب الطائفي ضد املكون

الشيعي ابململكة ،واليت َّبني خادم احلرمني الشريفني غايتها من البداية وصرح أبهنا ليست
حراب طائفية وليست ضد مذهب معني بل هي حرب أمنية

حبتة.

هذا التفجري كان البداية العملية لزرع التناحر الطائفي بني السنة والشيعة الذي يراد منه شق
اللحمة الوطنية وإضعاف اجلبهة الداخلية للنسيج االجتماعي والسياسي
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ابململكة.

ولكن ما الذي حدث؟ هل ابلفعل جنح املخطط اإلرهايب يف حتقيق هدفه؟ هل حنن على
شفري احرتاب طائفي سين شيعي ابململكة بعد هذا احلادث؟ أقول بفضل هللا ومنه وبربكة
تلك الدماء الطاهرة اليت سالت يف بيت هللا وهي راكعة له موحدة آلالئه "ال" وألف "ال"،
إن هدف الطغاة مل يتحقق وخاب ظنهم ومسعاهم! ولكن كيف وملاذا خابت ظنوهنم
وحساابهتم؟ كيف فاتتهم الفرصة لتحقيق ما

أيملون؟.

اجلواب عن تلك األسئلة وببساطة هو أن القيادة السياسية والدينية يف اململكة ،ويف أعلى
مستوايهتا متمثلة خبادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز وويل عهده األمري حممد
بن انيف ،وفضيلة املفيت العام وهيئة كبار العلماء يف اململكة أدانوا على الفور هذا العمل
اجلبان وجرموه ونعتوا الضحااي ووصفوهم ابلشهداء ،وأعطوا املصاب حقه على املستوى
الوطين ،ومت التعاطي مع املواطن القطيفي الشيعي كمواطن أوال وكمسلم وشهيد وضحية
اثنياً ،ومل يكن هناك غموض يف العبارات ومل تكن هناك تورية يف اإلدانة ومل يرتك اجملال
للطائفيني يف التفسري املغاير ملا قيل من تصرحيات وبياانت رمسية.
كما أن االستنكار الشعيب الكبري واملشرف من مجيع أطياف شعب اململكة وتدفق الوفود
الرمسية والشعبية اليت جاءت إىل القطيف لتقدمي العزاء واملواساة ألهايل الضحااي وألهل
املنطقة قطع الطريق على من يف قلبه مرض وخيب ظنونه

الشيطانية.

هذا كله كان مبثابة البلسم البارد الذي أثري على اجلراح الطرية واحلروق امللتهبة ،فاطمأنت
النفوس إىل أن عدوها ليس املواطن السين ،وأن ما أصاهبا ليس لكوهنا تعتنق مذهباً خمتلفاً،
وأيقنت أبن عدوها منبوذ من شعب هذه األرض ،وأنه مازال متخفياً جباانً ال ميلك اجلرأة
على الظهور وكشف وجهه القبيح

جهارا.

أيقن املواطن الشيعي أبن عدوه ليس الدولة أو املواطن السين كما أريد له أن يكون ،وهبذا
فاتت الفرصة على األعداء من خلق ردة فعل مضادة يقوم هبا املواطن الشيعي جتاه الدولة
أو املواطنني السنة .ولكن هذا ال يعين أبننا يف مأمن من الفنت والقالقل اليت قد حياول
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األعداء بثها مرة أخرى ،لذا جيب علينا تعزيز املكتسبات الناجتة عن هذا احلادث األليم واليت
ميكن تعزيزها بسن قانون جيرم الطائفية والعنصرية صراحة ،والعمل على تنقيح مجيع الوسائل
اإلعالمية من خطاابت الكراهية والتحريض والتخوين مهما صغر حجمها ،وبث روح
التسامح واحملبة بني املسلمني مجيعا وبيننا وبني غريان من خلق هللا الذين ال يعادوننا .إن ما
حصل يف القديح دفع مثنه رجال وأطفال ونساء ثكلى وأرامل ودماء طاهرة سالت على
حمراب الصالة يف يوم اجلمعة .كلنا نعول على قيادتنا ووعي ورقي شعبنا ونضع أيدينا يف
أيديهم ضد من أراد بنا وأبهلنا السوء وحنتسب دماء شهدائنا عند هللا الذي ال تضيع عنده
الودائع.
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عايل القرشي :التفجري احلرام للجامع واحملراب يف اليوم املبارك
كثري منا أن وأتمل وأصيب ابحلسرة واألسى ملا حدث من تفجري وسفك للدم احلرام يف جامع
القديح يوم اجلمعة املاضي ،وذلك أقل ما تقتضيه األخوة يف الدين واإلنسانية

واملواطنة.

أتى هذا احلادث الفتاً يف سياق األحداث يف املنطقة؛ لكن رب ضارة انفعة؛ فعلى الرغم

من غور اجلرح ظهرت متانة العالقة بني جناحي الوطن :سنة ،وشيعة على اختالف

املستوايت الرمسية والشعبية؛ إذ هرع السنة لالستنكار والعزاء وحماولة رتق جراح إخوتنا
ابلقطيف.

اجلرح غائر والنفوس اليت أُزهقت بريئة؛ واملواطنون براء من أن حيملوا إمث تلك اجلرمية الشنعاء
يبقى على اجلميع التفكري يف رتق اجلرح حىت يندمل ويرم على شفاء وطهر وبرء؛ وذلك على
النحو

التايل:

 .1متتني العالقة الطبيعية بني حناحي الوطن .عاش أهل السنة والشيعة كل منهما
حيرتم اآلخر ويشاركه احلقوق والواجبات على امتداد اتريخ طويل ،وحني مجعتهما
اجملاورة واملواطنة يف هذا الوطن سعد كل منهما خبريات هذا الوطن ،على حد
سواء ،وانل كل منهما اخلدمات احلكومية ،واحرتم أهل السنة حسينيات الشيعة
ومساجدهم ،ومجعتهم أحياان كثرية امللتقيات الثقافية واحلرمان

الشريفان.

 .2تعزيز املتفق عليه بينهما ،كل منهما يسلم وجهه هلل عز وجل ،ويذعن للقرآن
وجيل النيب حممد صلى هللا عليه (وآله) وسلم ،ويذكر أاب السبطني
الكرمي ،ويتعبد به ،خ
ورابع اخللفاء الراشدين سيدان علي "رضي هللا عنه" .والغالب منهما ال جيد غضاضة
يف إجالل آل البيت وزوجاته صلى هللا عليه (وآله) وسلم

وأصحابه.

 .4حتييد املختلف عليه بينهما ،لكل منهما مرتكزات يف مذهبه ،وتقتضي املعايشة
واحرتام املذهبية أال يكون االختالف مناط النظر إىل اآلخر ونبذه ابلكراهية ،لئال
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يستثمر ذلك إلذكاء الطائفية البغيضة خاصة إذا فقهنا أن اختيارات أحدمها ليست
ملزمة لآلخر ،وليست أيضا خمرجا لآلخر من

دينه.

 .3مراعاة كل ذلك من قبل الطرفني يف تربيته ،وتوجيهه للنشء لديه؛ حىت ينشأ لدينا
جتاور كرمي ومواطنة شريفة بني

اجلناحني.

بث كل من الطرفني يف جمتمعه ثقافة الوعي مبا يراد للمنطقة ولبالدان من األعداء؛
 .5خ
حىت يصعب عليهم اختاذ أحدمها مطية لتنفيذ املؤامرات ضد ديننا وبلدان
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وشعبنا.

سجدي الروقي :بيوت القديح تئن
العنوان سبق أن كتبته قبل  11عاماً يف فاجعة حريق خيمة زفاف عرس القديح الذي ذهب

ضحيته  71شهيدا وأكثر من أربعمائة حالة إصابة أغلبهم من النساء واالطفال ،والعشرات
مازالوا يعانون آاثر احلريق وتشوه البشرة اىل

اليوم.

كان يوم أربعاء داكن السواد ،وحادثة مفجعة تفاعل معها مجيع شرائح اجملتمع واملسؤولون
ونقلت اخلرب مجيع وسائل اإلعالم وتبعات احلادث وقصص مأساويته لعدة

أايم.

وتوالت قصص وحكاايت االسر املكلومة على ذويهم ومل يذق أهايل البلدة طعماً للنوم لعدة

أايم وتطلب حبثهم عن ذويهم وقتا طويال لتعدد املستشفيات وتغيري مالمح املفقودين بسبب
النار ،وتوافدت أفواج املعزين من كل

مكان.

فواحدة تلو األخرى كانت تليب نداء رهبا وتلتحق بركب شقيقاهتا والعدد يتزايد يوما بعد
آخر حىت وصل عدد الراحالت اىل ستة وسبعني شهيدة بني أم وفتاة يف ريعان شباهبا وطفل
مل يبلغ

احللم.

واليوم يعيد التاريخ بفاجعة أخرى يف جامع اإلمام علي بن أيب طالب ابلقديح ويسقط
الضحااي واملصابون ىف عمل إرهايب جبان ليس له ملة وال دين وال مربر ،وخيتلف على أن
احلريق جاء خللل ىف تسليك الكهرابء ،واآلخر جاء خللل ىف عقول

املنفذين!

فمن فجر املسجد هو من قتل رجال األمن ،لذلك املستهدف هو الوطن واملواطن والبالد
ومقدراته وليس فئة أو نفرا أو أفرادا أو

مجاعات.

عاد االنني بعد ستة عشر عاماً لتفيق البلدة اهلادئة احلاملة مرة أخرى على فاجعة من نوع

آخر ىف يوم مجعة وىف مسجد حيمل اسم اإلمام علي  -رضي هللا عنه  -وكان هناك مصلون
آمنون مطمئنون توسطهم اإلرهايب اجلبان وىف الركعة األوىل ليسقط أكرب عدد من الضحااي
أطفاال أو شيوخا ال يهم! املهم هو العدد االكرب هذا هو فكرهم وتفكريهم
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وتكفريهم.

عاد االنني ،ولكن بوقفة موحدة جلميع فصائل اجملتمع ،وجدت اهتماما خاصا من قادة هذه
البالد بتعزية واستنكار من ُلدن خادم احلرمني الشريفني وزايرة تعزية ومواساة من مسو ويل
عهده شخصياً لتذهل املخططني وخترس املتشدقني من عودة اللحمة واالصطفاف والوقوف

صفاً واحداً ال تزعزعه قوة وال يتحرك عن مبادئه قيد

أمنلة.

عاد االنني ىف كل بيت من بيوت القديح وعادت االحزان على فقد أب حنون وابن ابر
وصديق صدوق وسط صرخات الشرفاء "ال لالرهاب ال للطائفية ال

للداعشية".

شيعت القديح ضحاايها ،لكنها مل تشيع وطنيتها ومل يتنازل أهلها الطيبون عن طيبتهم ودماثة
خلقهم وال شباهبا العاملون عن مواقع عملهم ومقاعد مدارسهم وجامعاهتم لتستمر احلياة
أقوى مما كانت ..وهللا

املستعان.
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حممد الطاهر النمر :تفجريات داعش الغادرة  ..ملاذا الشيعة
ابألمس فدى ثلة من أهلنا واحبائنا مجوع املصلني يف مسجد اإلمام احلسني عليه السالم حبي
العنود يف الدمام أربعة من خرية شبابنا سقطو وسط ذهول

اآلمنني.

وبذلك سجلت حاضرة الدمام مشاركتها شرف الشهادة وروت أرضها بدماء ابنائها املباركة
فاكملوا  43شهيدا منضمني لكوكبة الشهداء احلسينني مع الدالوة

والقديح.

فهل ايترى تتحقق دعاوى الدواعش أبهنا لن تكون األخرية؟ أم ان الوطن واهله وقواها
الرمسية والشعبية ستكون أكرب وستكون مؤهلة وكفوءة أبن تتكاتف وتلم جراحها وتلجم هذه
الطغمة الفاجرة وتنهيهم يف اوكارهم وتئد فتنتهم يف مهدها؟
قبل اايم اعلنت وكاالت األنباء عن تسجيل صويت للمدعو ابوبكر البغدادي  -زعيم احلركة
 يعلن فيها توسع دولته اىل خارج حدودها يف الشام والعراق وانه سيبدأ ابلسعودية ،ليسخافيا على أحد مدى تعقيد مهمة اخرتاق داعش لألمن السعودي املعروف بقدرته العالية
على حماصرة اجلماعات األرهابية ومراقبتهم الدقيقة واخرتاقهم يف الصميم وعن كثب منذ
احداث األرهابية يف العقدين التاليني وكذلك سيطرهتا األمنية على معاقلهم واعتقال الكثري
من رؤوسهم

املدبرة.

البغدادي اعلن أبنه يستهدف اسقاط آل سعود "ال سلول حبسب تسميتهم" اال انه دعا
مجاعته للبدأ ابلشيعة أو "الرافضة حبسب تسميتهم" وقتلهم اينما

وجدوا.

وهنا يتبادر إىل الذهن ما جدوى أن تصعب داعش املهمة على نفسها وتستهلك رجاالهتا
والغامها يف مهام انتحارية ضد األقلية الشيعية اآلمنة ،فيما هم يدركون جيدا ان ذلك "لن
يغري من واقع احلال شيئا" فال الشيعة سينقرضون بل ولن يتناقصوا! فمن يرتفع اىل ربه شهيدا
ابقى واعمر منا حنن الراحلون غدا أو بعده ..هم الباقون رموزا لنا وألجيالنا وهم الذكرى
واألبطال واحملبوبون الذين لن ننساهم وستعلق صورهم يف كل جدارايتنا وحساابتنا
االلكرتونية.
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كما اهنم لن يهربوا ولن ميكنوا انفسهم منهم؟
اذا ماهي حقيقة ما تفكر به هذه اجملاميع الفاجرة هبذا القتل العشوائي للصغار والكبار؟ يف
املساجد؟
وكيف يكون ذلك نواة لوصوهلم األخري ملبتغاهم وهو اسقاط احلكومة بعد حدوث فلتان
امين كبري؟
من خالل قراءة بسيطة حلجم التهديدات واالستفزازات واألعالانت الفورية والصوتية
والصورية اليت تقوم هبا هذه اجلماعة قبل وبعد األحداث
 .1اعالانت وصور لألحزمة الناسفة مع اشارة للمزيد وماهو اكثر ترويعا
القاتل االرهايب املنتحر اجلزراوي مثال اعلن ما سيقوم به مسبقا وارسل العديد من
الصور كما التزال العديد من احلساابت تغرد مبثله وماهو
 .2حتديد للمواقع املستهدفة

أشر.

واعالهنا.

 .4اعتقال العديد من املشتبه هبم حال قيامهم ابلتوثيق والتصوير وحتديد

املواقع.

 .3اعالن امساء القتلة وصورهم ابلصوت والصورة بشكل شبه فوري بعد

االنفجارات.

 .5اشعارات مسبقة من احلكومة للعمد وبعض املسؤولني عن املساجد أبخذ احليطة
واحلذر والتواصل معهم يف حال حدوث ما

يريب.

هذه نقاط وغريها مبطالعتها ميكننا اجلزم من خالهلا كمؤشرات أن اهلدف األساس من وراء
كل ذلك اكرب بكثري من جمرد التشفي بقتل األبرايء من الشيعة حال الصالة وسفك دمائهم
وثكل

امهاهتم.

لذا يصبح األستفسار ملاذا كبريا؟
كبريا وكبريا للغاية وهنا يربز احتماالت  -نتجاوز منها ما يتعلق مبا حياول البعض من توزيع
اهتامات ودعاوى بوجود مؤمرات داخلية أو خارجية خفية  -ألهنا كثرية واليوجد مايستند
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به عليها حيمل ثقال سوى الظنون واالهتامات اليت ال تغين من احلق شيء فال احلكومة غبية
لتشعل النريان يف بيتها الداخلي وال ايران تعمل هبذا اخلبث وتغامر بكل مصداقيتها يف العامل
والداخل واخلارج ألجل قضية مبهمة فضال عن اهنا من املستحيل ان تتمكن من التعامل مع
هذه الفئة من قريب أو

بعيد.

لذا يكون ابرز األحتماالت وارجحها هو ما يعرتف به الفاعل ويدعوا له عالنية وبصراحة
وهو اسقاط النظام بداية من ضرب التجمعات الشيعة

ومالحقتهم.

فكيف يكون املستهدف الكبري هو اسقاط النظام يف هذه احلالة؟
هناك اكثر من سيناريو واقعي جدا ميكن النظر له على حممل اجلدية والعمل بيد واحدة على
منعها:

اوال :توقع حدوث رد فعل طبيعي معاكس من الشيعة ضد اخواهنم السنة ويدل على ذلك
قيام احلكومة بتطويق ومحاية املساجد السنية احملاذية للمساجد الشيعية والقريبة

منها.

اثنيا :توقع توليد بؤر داعشية متعاطفة ومتعطشة للدماء بعد كسب مزيد من اجلهلة
املستغفلني الذين ميكن ان يغرر هبم وغسل ادمغتهم من ذوي االستعداد املرضي والسوابق
خصوصا مع متكنهم من حتقيق انتصارات واهية بنشر الذعر واألمل يف وسط الفئة املستهدفة
والقطاع االمين الذي يبدوا عليه التحري والدهشة امام تسارع األحداث الدامية ومع اهنا
منكشفة وواضحة ومعلنة مسبقا ضمن اسرتاتيجية نشر الرعب االجتماعي

العام.

اثلثا :ألن الشيعة هم اخلاصرة اهلشة يف الوطن وهم األقلية األقل تعاطفا يف الواقع ولو ابن
غري ذلك يف العلن  -والكالم عن الفئة املتأثرة ابلفكر املنحرف  -ولذا فقد مت أختيار
استزاف الوطن على مراحل بداية من هذه اجلهة اليت تبدوا اقل أتثريا يف عاطفة الوطن وحىت
هتون ويستحمل الناس ما أييت اتليا انتهاء مبرحلة االهنيار بعد ان تصل الطعنات
وعليه ان الواجب يقتضي

التايل:
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للقلب.

فمن الواجب علينا اليوم واقصد على كل من حيب هذا الوطن وأيمل بعودة األمن واالستقرار
وعدم استشراء الفنت ومشاهد الدماء تلطخ ارجاء مساجدان واراضينا وبيوتنا اآلمنة ،أن يقوم
بواجبه كامال وأن يتطوع لردئ فتنة حمدقة وعدم االستهانة خبباثة هؤالء القوم الذين متكنوا
من االطاحة بدول من مناطقها اهلشة وزعزهتا وترويع مواطنيها وتقتل وتشريد األلف املؤلفة
من

ابنائها.

اخي دع كل خالفاتنا جانبا فاليوم فرصتنا األخرية جيب أن تقوم بواجبك ،أن تكتب ان
تقف أن حتضر وترفض ،ان تراقب وحتمي ،ان تشارك وتندد أن تبلغ على كل ما يريب ،ان
تشارك األمن الوطين واملتطوعني ابلتعاون

والتجاوب.

وقبل هذا كله أن ال خنجل من رأب الصدع يف بيتنا وأن نراجع بواقعية وشفافية ملاذا الشيعة
حتديدا؟ من سبب جعلهم يبدون لقمة سائغة هلؤالء األوغاد؟ وهل جيب أن يستمر الوضع
وان ننتظر االسوء اذ الت ساعة مندم؟
ام أننا جيب ان نعلن حالة الطوارئ الفكري واألمين وحناسب من كان السبب ومننعهم من
املزايدة والتالعب مبصائران ومستقبل اوطاننا دون حماابة

ألحد.

حفظ هللا وطننا واهلنا من كل سوء يراد به ورد هللا كيد املغرضني يف
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حنورهم.

فهد اخلالدي :الرد على جرمية القديح
االعتداء اإلرهايب على املصلني يف مسجد القديح والذي كان حمل استنكار واستهجان حملياً
وعاملياً مل يكن موجهاً ألهايل القديح فقط بل هو جرمية حبق الوطن كله بكل فئاته ونواحيه،

وهو حماولة لئيمة لزعزعة االستقرار واألمن وهتديد أرواح املواطنني إضافةً إىل النوااي السيئة
اليت يهدف إليها من هم وراء املنفذين املباشرين هلذا االعتداء اآلمث ،والذين يعملون ما
بوسعهم على اإليقاع بني املواطنني وإاثرة النعرات الطائفية واملذهبية واملناطقية بل والقبلية إن
استطاعوا ،فاليد اآلمثة اليت ضربت املصلني يف القديح ،هي نفسها اليت اغتالت املواطنني يف
الدالوة ابألحساء ،وهي نفس اليد اآلمثة اليت اغتالت رجال األمن يف دورية الرايض ،وارتكبت

غري ذلك من االعتداءات يف املنطقة الشرقية والرايض وغريها؛ وسوف لن يقف حقدها عند
حد معني بل ستواصل ارتكاب هذه اجلرائم كلما وحيثما

استطاعت.

لقد كان التعبري العفوي من كافة فئات املواطنني واستنكارهم هلذه اجلرمية ومشاركتهم ألهايل
الضحااي واملصابني ،وكذلك اجلموع احلاشدة اليت سارت يف موكب التشييع والعزاء ،ومسارعة
منسويب القطاع الصحي يف املنطقة إللغاء إجازاهتم األسبوعية للمسامهة يف عالج املصابني،
وكذلك محالت التربع ابلدم اليت مل تقتصر على املنطقة الشرقية فقط بل جتاوزهتا إىل الرايض
والقصيم وغريها؛ كل ذلك مل يكن مشاركة يف العزاء فحسب وال مواساة ألهايل الضحااي،
بل هو كذلك رد قوي على كل الكائدين ألمن الوطن واستقراره أبن وحدتنا الوطنية عصية
على حتريضكم

وعبثكم.

أما حضور مسو ويل العهد ومسو أمري املنطقة الشرقية مقر العزاء ومواساهتم ومشاركتهم لذوي
املوتى واملصابني فهي تعبري عن مشاركة املسؤول وويل األمر املواطنني أفراحهم وأتراحهم،
وهي قمة التواصل والتواضع واخللق الرفيع الذي اعتاده املواطنون من والة األمر يف هذه
البالد ،وقبل ذلك كله ما ورد يف كلمة خادم احلرمني الشريفني يف اجتماع جملس الوزراء،
حيث أكد  -حيفظه هللا  -على فداحة جرم االعتداء اإلرهايب اآلمث ،وأنه يتناىف مع القيم
اإلنسانية واإلسالمية؛ مؤكداً أن جهود اململكة لن تتوقف يوماً عن حماربة الفكر الضال
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ومواجهة اإلرهابيني والقضاء على بؤرهم ،وأتكيده  -أيده هللا  -أن كل مشارك وخمطط
وداعم أو متعاون أو متعاطف مع هذه اجلرمية عرضة للمحاسبة واحملاكمة وأن ينال اجلزاء
الذي يستحقه ،إضافةً إىل استنكار اجمللس الذي أعرب عنه يف جلسته األخرية هلذا احلادث

اإلجرامي وما نتج عنه من سفك للدماء وقتل لألبرايء وانتهاك حلرمة النفس املعصومة

وحرمات األمن واالستقرار وحياة املواطنني

اآلمنني.

كما أن جهود األجهزة األمنية اليت أدت إىل الكشف السريع عن هوية منفذ هذه اجلرمية
النكراء والقبض على أغلب أعضاء اخللية اليت ينتمي إليها هي حمل تقدير واحرتام وتبعث
على الثقة أن هذه األجهزة اليقظة سوف تواصل جهودها يف التصدي لإلرهابيني ومن هم
وراءهم من اجلماعات الضالة واأليدي اآلمثة .أما املواطنون يف املنطقة الشرقية فسوف
يواصلون العيش األخوي والتواصل والرتاحم والصالت اليت اعتادوا عليها جيالً بعد جيل،
وال شك أن أمثايل من أبناء املنطقة الشرقية ومن بين خالد على وجه اخلصوص ما زالوا

حيتفظون بعالقات املواطنة واجلوار مع إخواهنم من أبناء القطيف ،وهي نفس العالقات اليت
كانت بني اآلابء واألجداد وورثوها جيالً بعد جيل ،وال تنطلي عليهم وال على أبنائهم من

بعدهم مكائد الكائدين الذين ال يسعدهم أن يروا التالحم والتآخي يسود بني أبناء الوطن

الواحد ألن ذلك حيبط خمططاهتم ويسقط مؤامراهتم؛ وكما اتفقنا مجيعاً يف استنكار هذه

اجلرمية البشعة وتوحدان يف مواجهتها فسوف يكون هذا شأننا دائماً يف مواجهة كل مصادر
الفتنة والداعني هلا ومثرييها ،يداً حتمي أمن الوطن واستقراره ويداً تساهم يف مشاريع البناء

والتنمية حىت نكون جديرين ابملواطنة يف وطن سيظل لنا مجيعاً واحة أمن وعطاء واستقرار

 -إبذن

هللا-.
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إبراهيم املسلم :جسد واحد
إن احلادث اإلجرامي الذي وقع مؤخرا يف بلدة القديح هو حادث أليم ومأساوي بكل ما
تعنيه من كلمات استهدف قتل األبرايء بدون ذنب ،هبدف إاثرة الفتنة بني أبناء املنطقة
الواحدة ولكن التالحم والوحدة الوطنية يف هذا اجملتمع السعودي الكرمي فاقا كل التحدايت
وأثبتا ان التماسك واللحمة الوطنية زادا حب الشعب

للقيادة.

ال شك أن هذا احلدث األليم ذكران حبادثة الدالوة املفجعة واليت حدثت يف األحساء احلبيبة،
وذهب ضحيتها مواطنون وكذلك عسكريون ال ذنب هلم يف أحداث دموية ومجيعها جاءت
بفكر خاطئ والسبب الفهم املغلوط

للدين.

الرسول  -صلى هللا عليه (وآله) وسلم  -كان يعيش وجاره يهودي ،وكذلك بينهما مشركون
وكفار ومنافقون يسكنون ،ولكن حقوقهم حمفوظة ودماؤهم مصونة ،وال ميكن ألحد أن يبيح
دماءهم أو قتلهم ..لذا جيب أن يكون هناك عدل يف إطالق األحكام على من هم غري
مسلمني فما ابلك إذا كانوا

مسلمني.

اآلن أثبتت االحداث أن التكاتف إليقاف ذلك الفكر الضال الذي يهدم العقول قبل
البيوت مطلب وضح حتققه .فالفكر هو الذي يقود إىل التصرف فإذا كان الفكر سليما
فالناتج يكون سليما ..لذا جيب أن نكون حريصني على األبناء من االنزالق يف هذا االجتاه
يف هذا النفق املظلم حيث ستكون هنايته

اهلالك.

كلنا نتضامن مع هؤالء الضحااي واملصابني يف تلك احلادثة اليت أراد هللا أن تكتب عليهم،
وأن ندعو ابلرمحة ملن زهقت أرواحهم وملصاهبم سرعة الشفاء ..من هنا جيب أن نتكاتف
مهما اختلفنا يف الرأي حىت ال ننتظر من األعداء استغالل تلك الفجوة لإلخالل أبمننا
واخرتاق صفوفنا .فنحن جمتمع واحد ضد اإلرهاب ومن يساندهم فلنتواصل مجيعا لتصحيح
الفكر الضال ونقطع الطريق من كل اجتاه على العدو ،حىت يعلم أبن حلمتنا الوطنية ال يفرقها
أي من تلك األفعال الدنيئة اهلادفة لتفكيك املنظومة األسرية اليت
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نعيشها.

إن تلك الضربة الطائشة اليت وجهت لرتويع أمن اجملتمع فشلت يف حتقيق هدفها ،حيث إن
حلمة اجملتمع السعودي ال ميكن النيل منها ألنه جمتمع عاقل وعلى وعي ودراية مبا يدور حوله
وما خيطط له من خمططات هتدف إلاثرة الفتنة وإحداث خلل

بداخله.

أيضا التفاعل السريع من القائمني على أمور البالد وسرعة تفاعلهم وتعقب اجلناة هنا وهناك
ألكرب دليل على قوة الضربة اليت ستوجه هلؤالء املفسدين الراغبني يف تعكري صفو جو اجملتمع
السعودي.

صراحة تتعدد وجهات النظر وكل حبسب تقديره ونظرته للموقف ،لكن نتفق مجيعا يف أننا
جسد واحد وجمتمع واحد ال خالف بيننا يف شيء ،بل الفاسدون هم الذين حياولون إاثرة
الفتنة بداخل

جمالسنا.

أخريا لننعم معا ابألمان ولنواجه ذلك العدو ونضرب بيد من حديد ،حىت تقطع يده العابثة
أبمن هذا البلد ،حفظ هللا

مملكتنا.
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فواز عزيز :شياطني تدعي التدين
أشالء اإلرهابيني تتمزق على أبواب املساجد ،وأطراف الوطن تتماسك وطوائف

تتوحد.

حسبنا هللا ونعم الوكيل ،مل يسلم املصلون من غدر مدعي التدين ،بينما سلم أعداء اإلسالم
منهم.

هذه اجلمعة الثانية اليت يغدر فيها مدعو التدين ببيوت هللا جهارا هنارا ،ويتسابقون لتبين هذا
اإلجرام الذي ال يعرف دينا وال إنسانية ،بل حىت احليواانت ال ميكن أن تصل إىل هذا
املستوى من

الوحشية!..

مل تكن جرمية حبق الوطن وحده ،بل هي جرمية حبق اإلنسانية واألداين ،يفجرون املصلني يف
مسجد مث يصرون على جرميتهم وعلى وحشيتهم ،فيحاولون قتل مصلني يف مسجد آخر يف
اجلمعة التالية ،دون أي راد من وازع ديين أو أخالقي ،حىت احلروب هلا أخالق ،والغدر فيها
دانءة وخسة ،فكيف حني يكون الغدر ابآلمنني املساملني ،ويف مسجد يتقربون فيه إىل
هللا..؟
ليست الشجاعة أن تغدر ،ليست الشجاعة أن تقتل املصلني ،بل الشجاعة أن تصفح يف
املعركة ،كلنا حنفظ قصص اخلليفة الراشد علي بن أيب طالب وبطوالته يف املبارزة ،وتلك
القصة اليت انزل فيها "مشركا" فنال منه وضربه وحني أوشك على اإلجهاز عليه بصق املشرك
عليه وهو ساقط وعلي رافع سيفه على رأس املشرك ،والناس تنظر وتنتظر من الذي ينتصر،
فما كان من علي إال أن أنزل سيفه وترك املشرك ،وحني سأل ملاذا مل تقتله قال :لقد بصق
يف وجهي فخشيت أن أغضب لنفسي وال أغضب هلل  -عز وجل –.
هذا ما تعلمنا من دينا اإلسالمي احلنيف الذي ال يعرفه الدواعش ،وال يعملون به ،هذه هي
الشجاعة وليست مباغتة املصلني وهم بني يدي هللا  -عز وجل–.
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رمبا كل مساجدان كانت تتحدث حلظة التفجري عن اإلرهاب والتطرف الذي قتل املصلني
يف القديح اجلمعة املاضي ،فزاد جرحنا بتفجري آخر ُدحر فيه اجملرم املتنكر بزي امرأة قبل
وصوله إىل املسجد ،ففجر نفسه على أبواب املسجد وأخذ معه أرواحا طاهرة ،وهذا التوافق
يثبت أن مشكلتنا ليست ممن يصلون يف املساجد وحيضرون اخلطب ،بل فيمن يدعون
التدين وأيخذون دينهم وفتاويهم من جمرمني بعيدين عن

اخلطر!..

حني وقع حادث التفجري يف مسجد حي العنود ابلدمام مل يسأل أحد ما هي الطائفة اليت
يف املسجد ،بل اصطف الشعب يف نبذ اإلجرام أين كان

مكانه.

"بني قوسني"
رحم هللا شهداء الوطن :حممد العيسى ،وعبداجلليل األربش ،هادي اهلاشم ،وخالص العزاء
للصديقة كوثر األربش ،جرب هللا مصابكم

ومصابنا.
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عبد احلميد العمري :غدر اإلرهاب والشعارات الضالة
ماذا يعين أن يعلن اإلرهاب عن نفسه يف مساجد بالدان األبية؟ غري أنه يعلن عن عدائه
للدين مث الوطن وأهله ،ماذا يريد أن يقول لنا بقتل املصلني الركع السجود لرهبم يف أقدس
األماكن؟ إال أنه عدو هلل ورسوله صلوات هللا وسالمه عليه وللمؤمنني! وأي رسالة غادرة
حاقدة هذه اليت يريد أن يوصلها إلينا أعداء هللا؟
أال إهنا لن تزيد فينا قيادة وشعبا متحدا إال عزما وقوة واحتادا ،أال إهنا لن تفل فينا وشائج
التفافنا حول مصريان الواحد ،ووطننا الواحد ،وحبنا ووالئنا هلذه األرض اآلمنة بفضل رب
العاملني .يزيد اإلرهاب الغادر يف ضالله وغيه املبني ،ونزيد حنن قيادة وشعبا يف التصدي له
وردعه على قلب واحد ملؤه اإلميان ابهلل وحده ال شريك له .يد حتمل راية اإلسالم اخلالص
يف زمان الفنت؛ سيحميها هللا بفضله وعنايته! ويد حتمل راية التوحيد يف موج تالطمت فيه
أهواء املضلني وأعداء كلمة التوحيد ،ستبقى حبول هللا منتصرة مؤيدة فوق غدر اإلرهاب
مهما بلغت به أوهامه

الشيطانية.

تعطرت بيوتنا بدماء الشهداء من أبنائها ،وتعفنت يد اإلرهاب الغادر ومن يقف وراءها
جبنا وخذالان ابلعار واهلوان .ابألمس القريب كانت "القديح" العروس الشهيدة ،وابألمس
األقرب حلقتها عروس شهيدة أخرى "العنود" ،انكشفت يف دخان فتنة غدرمها املتصاعد
نوااي املخلصني ،وميزهتا عن نوااي الشر والغدر .الفرحة القصرية لإلرهاب أبقزامه اهلالكني،
يقابلها صالبة وعزة للوطن وأهله ال تلني ،فال ترى يف أعدائنا إال غبنا وحقدا دفينا ،ليتوغل
أكثر يف وحل اليأس واخلسران ،وهو يرى السعوديني ذكورا وإاناث ،صغارا وكبارا ،قد التفوا
حول كلمة واحدة ،وحول فعل واحد ،فماذا بعدئذ سيبقى له من

أوهامه؟!

إن من الواجب يف غمار مواجهة غدر اإلرهاب ،حتصني أنفسنا أوال من االجنرار خلف
شعاراته الضالة ،وحتصني أبنائنا وبناتنا من االخنداع هبا ،وحتصني جمتمعنا الكرمي من التفتت.
وأن يتصدر العلماء وقادة الرأي على اختالف مشارهبم قبل غريهم للجم مربرات خونة الدين
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قبل الوطن ،فال سالح أقوى من سالح العلم والفكر يف وجه اجلهل والتنومي ،ولرب كلمة
واحدة على حق مبني أغنت وتغين عن إطالق مليون رصاصة ،وإال كيف اصطاد أعداء
األمة من هم من أبنائنا ،وحولوهم إىل شوكة غادرة يف خاصرة وطنهم وأهلهم إال جبهلهم
ابلدين القومي ،وغياهبم التام عن الفكر املستنري ابحلق ال ابلضالل؟! كلما صعد املنرب فينا
أهل العلم والفكر ،واتسع امتداد نوره يف عقول أبنائنا وبناتنا ،كلما سقط الظالم ،وابتلع
حبائل الوهم والتغرير .إهنا املبادرة األهم للمواجهة األقوى مع غدر اإلرهاب ،وهي السالح
األجدى ضد من يسرق عقول وقلوب فلذات أكبادان ،ليضرب هبم آابءهم وأمهاهتم وأهلهم
ووطنهم!

لنفتح كل أبوابنا ونوافذان وعقولنا وقلوبنا لنور العلم والفكر ،ولنحارب يف دواخلنا كل ما
حيتمل أن يتحول غدا إىل ثغرة قد يستغلها الشيطان وأعوانه اخلاسرون .إهنا غاية األمل؛ أن
يكون املنتحر جهال والشهيد فداء إخوة! وإنه غاية الغضب؛ أن يتزود العدو الغادر الضعيف
من أي ثغرة حمتملة يف عقول وأفئدة البعض منا! إنه أحد أركان االستعداد والتحصني الذي
ِّ
اخلْي ِّل
استط ْعتُ ْم ِّم ْن قُـ َّوة وِّم ْن ِّراب ِّط ْ
أمران هللا عز وجل به يف حمكم قوله املبني" :وأع خدوا هلُْم ما ْ
اَّللِّ وعد َّوُكم وآخ ِّرين ِّمن د ِّ
ِّ ِِّّ
اَّللُ يـ ْعل ُم ُه ْم وما تُـْن ِّف ُقوا ِّم ْن ش ْيء
وهنِّ ْم ال تـ ْعل ُمونـ ُه ُم َّ
ْ ُ
تُـْرهبُون به ع ُد َّو َّ ُ ْ
اَّللِّ يـُو َّ
ف إِّلْي ُك ْم وأنْـتُ ْم ال تُظْل ُمون" "اآلية  11سورة األنفال" .إن سالح العلم
ِّيف سبِّ ِّيل َّ
والفكر هو السالح الوحيد الذي ال ميتلكه العدو ،فيما تظل بقية أنواع األسلحة يف متناول
اجلميع ،سواء أهل احلق أو أهل الباطل ،وهو السالح الذي حقق لنا التقدم فيه بفضل من
هللا حىت ساعة النصر واالستقرار ،وجنب بالدان العزيزة وأهلها التورط يف وحل ما تورط فيه
كثري من البلدان حولنا! إال أن ما نشهده يف الوقت الراهن من حماوالت غادرة خاسئة،
يتطلب منا زايدة التسلح العملي والفكري يف وجه هذه املستجدات

اخلطرية.

لن يفل فينا العدو عزما مهما بلغت قوة غدره ،وحنن حنصن عقولنا وأفكاران ابالنفتاح العلمي
اخلالق ،ولنا يف غريان من الشعوب عربة ملن ألقى السمع وهو شهيد؛ فقد شهدت بقاع
متفرقة من العامل جزءا يسريا قد ال يذكر مما شهدته بالدان العزيزة من ويالت اإلرهاب ،فماذا
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حدث هلا غري أهنا هوت يف قيعان سحيقة من احلروب الداخلية والفنت ،مل خترج منها طوال
عقود من الزمان إال وقد خسرت بفداحة مؤملة شعوهبا ومقدراهتا ومواردها! كان من أهم
الفوارق بيننا وبينهم عدا الوالء والوحدة حول حب هذه األرض الطاهرة ،ما تتمتع به بالدان
من انفتاح فكر قادهتا وجمتمعها على حد سواء ،وهو املكسب احلضاري الذي حظيت به
بالدان بصورة أكرب خالل العقد األخري ،أوصلنا إىل مراحل متقدمة جدا مقارنة مبن حولنا
إقليميا ،اكتسبنا مجيعا حتت مظلته الواسعة شجاعة أكرب يف مواجهة كل حتدايتنا الداخلية،
وهلذا ال عجب أبدا يف مواجهة أحداث اإلرهاب األخرية؛ أن ترى وتقرأ وتسمع احتادا الفتا
من لدن املواطنني واملواطنات كافة حول وطنهم وجمتمعهم ،حىت قبل أن يصدر أي بيان
رمسي! إهنا الصدمة األقوى واألكثر ردعا يف وجه اإلرهاب الغادر ،ويف وجه أعدائنا على
اختالف مشارهبم .وال عجب أبدا بعدئذ؛ أن تزيد فينا مجيعا تلك احملاوالت الفاشلة قوة
والئنا ووحدتنا حول قادتنا ،وألجل بالدان األبية ،يف الوقت ذاته الذي نشهد خالله ارتعاد
أعدائنا وهزميتهم ،ويف مقدمتهم الكيان الصفوي من أعشار مثل تلك احملاوالت

اإلرهابية!

ستمضي بالدان عزيزة أبية بفضل من هللا يف طريقها القومي ،تشارك بثقة يف ترسيخ السالم
العاملي من خالل استقرارها الصلب ،مؤكدة أن تلك التفجريات اإلرهابية لن تزعزع فيها
مثقال ذرة مما يظنه أعداؤها ،وأن الوطن واالقتصاد اللذين يتمتعان بركائز االستقرار والتقدم
وفرص النجاح ،وهو ما تثبته على أرض الواقع موقعها ضمن دول العشرين األكرب اقتصادا
عامليا ،والدولة الرائدة اليت تسهم بفعالية يف توطيد االستقرار السياسي واألمين واالقتصادي
عامليا .حفظ هللا بالدان وقادهتا وأهلها من كل مكروه وشر وغدر .وهللا ويل
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التوفيق.

حسني بزبوز :االنتصار للمذهب وعقدة الفشل  ..تفجري القديح منوذجاً

يبذل أتباع املذاهب املختلفة جهوداً حثيثة لتغيري فكر وقناعات وعقائد أبناء املذاهب
والعقائد واألداين املخالفة ،فتلقى اخلطب وتطلق الفضائيات وتطبع الكتب وحترر مقاطع
الفيديو ...اخل ،ورغم كل ما يبذل من جهود وأموال تكون النتيجة عادة هي الفشل ،وال
ميكن تسجيل أية نقاط تذكر وال أي انتصار حقيقي على أبناء املذاهب والعقائد املخالفة،
إال يف احلدود الضيقة ويف حدود احلاالت الشاذة واحملدودة اليت تقابلها عادة أيضاً انتصارات
مماثلة شاذة وحمدودة للخصوم ،فتبقى هنا القاعدة الصامدة يف وجه التغيري حاضرة يف كل

حني عرب التاريخ لتذكران ابحلقيقة ف "كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه
أو ميجسانه" ،فالتدين غالباً يف واقعنا البشري عاطفي صوري ،وهو برجمة تكوينية إجتماعية
عاطفية خترتق الشعور لتستقر يف الذات اخلفية ويف الالشعور أو مناطق الالوعي اليت يصعب
الوصول إليها عادة من قبل العقل .وهذا ما جيب أن نعيه وأن نسلم به ،وهو ما يفرزه الواقع
البشري وتعدد البيئات والظروف ،من تنوع بشري

حتمي.

لكن بدل التسليم هبذا التنوع البشري األزيل واحلتمي ،ومع الفشل يف حتقيق املراد مذهبياً
وعقدايً ويف ظل رغبة وإصرار أتباع املذاهب املختلفة على حتقيق اإلنتصار على اآلخر

املختلف ،دون اخلضوع للتأمل العميق يف سنة اإلختالف اليت يؤكدها الدين العظيم يف قوله
ِّ
تعاىل "اي أيـخها الن ِّ
واب وقـبائِّل لِّتـعارفُوا إِّ َّن أ ْكرم ُك ْم
َّاس إ َّان خل ْقنا ُكم من ذكر وأُنثى وجعْلنا ُك ْم ُش ُع ً
ُ
ِّ
اَّلل عل ٌيم خبِّ ٌري" املورث للرضى والتسليم مبا خلقه هللا من تعدد وتنوع
اَّللِّ أتْـقا ُك ْم إِّ َّن َّ
ِّعند َّ
وتشعب ،ومع عدم تشبع أنفس أفراد من املتدينني حبقيقة النصر اإلهلي احلتمي لرساالته
وللحق الذي جاء به أنبياؤه والوارد يف مثل قوله سبحانه وتعاىل "إان لننصر رسلنا والذين
آمنوا يف احلياة الدنيا ويوم يقوم األشهاد" ،ويف ظل عدم الرضى أيضاً عقالً ومنطقاً أبن

يكون لآلخرين دين أو معتقد حاضر بثقله يف ساحة احلياة الواقعية يتعامل معه بسعة قول
هللا سبحانه وتعاىل "ل ُك ْم ِّدينُ ُك ْم وِّيل ِّد ِّ
ين" وقوله عز من قائل "ال إكراه يف الدين قد تبني
الرشد من الغي فمن يكفر ابلطاغوت ويؤمن ابهلل فقد استمسك ابلعروة الوثقى ال انفصام
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هلا وهللا مسيع عليم" رغم ثقل واستفزاز هذا النوع من اإلختالف العقدي املورث للشعور
ابلنقص واخلطأ على النفس اإلنسانية والذي تتسامى األداين السماوية فوقه ،يولد هنا ذلك
اجلدل العقيم املتشنج بني أتباع املذاهب واألداين والعقائد املختلفة اخلارج عن طور احلوارات
العقالنية املعتدلة ،وخيرج من رمحه كائن مشوه هو اإلرهاب ومتشددون ومتعصبون يسعون
لإلنتصار ألنفسهم وعقائدهم بكل الطرق ،ساعني لرفع عقد الفشل والنقص من أنفسهم
بكل سبيل ،فاحتني أبواب التشامت والتقاتل واإلحرتاب على أبناء األمة الواحدة والشعب
الواحد والدولة الواحد والوطن الواحد على مصراعيها ،مدمرين بذلك كل مكامن القوة
اجلامعة يف األمة اليت جيب استثمارها لصاحل اجلميع ،ومبددين كل سبل النجاة والنجاح
واإلزدهار واإلستقرار ...فيحظى اجلميع هنا يف النهاية ابخلراب

والدمار.

هنا حتديداً يتم أتصيل التطرف إلزالة عقد الفشل والنقص ولتحقيق نشوة اإلنتصار ،فيصبح

التطرف والعنف منطاً وقوالب جاهزة ملن شاء إىل التطرف سبيالً ،ولكل من ألقى مسعه على

اجلادة فوجد غوا ًة يغوونه عن سبيل العقل واإلنسانية ،فيتلقف هذا التطرف صاحب كل
حظ عاثر ،وكل من جيد يف نفسه اإلحباط ،وكل غر مل يتشبع بعد من قيم تسامح السماء،
وال شبع بعد من عمق فهم ووعي عقالنية احلياة ،وملن مل يرد املعني العذب لعقالنية وإنسانية
رساالت

السماء.

وهنا يشتم البعض رموز اآلخر ،ويقوم البعض اآلخر ابلتفخيخ والتفجري والقتل ...والتعصب
كله يف النهاية ملة واحدة ،مهما اختلفت املذاهب واألداين واملعتقدات ،ومهما اختلفت
أشكال العنف .فهؤالء مجيعاً يف النهاية ،مهما إختلفت مشارهبم وأفكارهم وتنوعت
سلوكيات العنف لديهم ،واقعون يف فخ اإلنتصار لألداين والعقائد عرب العنف ،يف شكله
اللفظية أو العملي ،فال يصغون لصوت العقل وال حيتكمون له وال يستطيعون ذلك ،فكل
اقع يف خدر نشوات اإلنتصارات املوهومة ،وكل منهم أسري ثقافة مريضة تفخخ
فرد منهم و ٌ
العقول وتسلب اإلرادة والرشد ،وكل منهم يفجر األمة ببالهة تفوق التصورات ،دون قابلية
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أي منهم يف ظل نشوته وختدير قواه العقلية للركون للغة العقل واإلصالح والصالح واملصاحل
املنطقية

واجلوهرية.

لكن هؤالء الغالة واملتطرفون أنفسهم ضمن تناقضاهتم العجيبة ،كلما تلقفوا شاذاً نفر من

مذهبه أو معتقده أو دينه إىل مذهبهم أو معتقدهم أو دينهم  -ومن حقه اإلختيار طبعاً -
 ،طاروا به إىل عنان السماء ،ليفرحوا ابهلداية اليت أتيت على مقاساهتم ،فال تقف هبم الفرحة
عند ابب من أبواب السماء إال اخرتقته ،رافعني هبجتهم ابلصالح واإلصالح ،وموحني للعامل
أهنم هم فقط دعاة الصالح واإلصالح وعمارة األرض يف هذا العامل بل ويف الكون كله ،وإن
كان ذلك خالفاً للواقع ،وهنا رغم حبهم للخري هذا ،فلم إذاً يرتكون لغة هداية اآلخر
وإصالح اآلخرين وبواابت استقبال املنقلبني واملنتقلني لعقائدهم وسوح احلفاوة هبم

وبصالحهم يف ميادين أخرى فيقلبوهنا حرابً ودماراً ألتفه األسباب ،خصوصاً حني نعلم أن

اآلخر املخالف واملختلف مل يقاتلهم ومل يقتلهم ومل يفجرهم ومل يؤذهم على األقل مادايً ،وإذا
كانوا فعالً يفرحون ابإلصالح وابملهتدين ألدايهنم ومذاهبهم هكذا ،فلم جتدهم منتقلني من

هذه الساحات إىل مساحات الشجار واإلحرتاب والسب والتكفري والتفجري ،فيأخذون يف

أحسن احلاالت تربيراً إن وجدت تربيرات ،الربيء جبريرة املذنب ،دون رابطة تذكر إال هوية

املعتقد ،بدل اإلصرار على هنج اهلداية

واإلصالح؟!.

إنه ببساطة اي سادة "اإلحباط" ،هو املولد احلقيقي هلكذا مشاعر وأفكار وسلوكيات
متناقضة ،فعشرات بل مئات السنني متر وكل أبناء مذهب اثبتون على مذهبهم ال يتزحزحون
عنه أبداً ،يف ظل استمرار حروب الكالم ،وهذا الثبات يغيظ ويؤجج العداء ،فاجلدل ال
جيلب اإلنتصار ،واإلحباط كفيل خبلق البدائل وأتصيلها دينياً وعقدايً ليخرج احلل من
دوامات احلوار اهلاديء مث اجلدل العقيم ،لشيء يشعر منفذوه ومنتهجوه ولو من ابب الوهم،
بنشوة اإلنتصار ،حىت لو كانت البوابة إراقة الدم الربيء ،بعد القفز فوق بواابت احلوار
واجلدال بكل

أصنافها.
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ويف النهاية فيبقى األكيد هو أن اجلدل الديين الفكري ال يغري عادة األداين مهما كان
معتدالً وعقالنياً إال يف احلدود الضيقة جداً ،فيزرع هلذا اإلحباط ،وهلذا ابلتأكيد ينتقل
احملبطون منه ،ألن األداين املستهدفة يف العادة ليست يف ضمائر أتباعها أفكاراً ،بل هي
عواطف ومشاعر وانفعاالت ،يغذيها اتريخ طويل من التنشئة والرتبية واأللفة ملا تفرضه البيئة
األم ،يف حاضنات تدعمها األسرة عادة لتسمح بتولد املشاعر اإلجيابية جتاه عقيدة خمتارة
سلفاً ،وفق أقدار إهلية ال خيتارها املولود ،أايً كان دينه

ومذهبه.

لكن أيضاً ،على مجيع احملبطني هنا ،الفارين من لغة احلوار إىل لغات العنف ،ومن يستهدف
تفخيخ عقوهلم فكر التطرف ،أن يعوا متاماً أن التفجري أيضاً كاجلدال الذي يفرون منه ،فهو

يف النهاية ال يغري العقائد واملذاهب واألداين وال جيلب اإلنتصار  -وسنستذكر هنا طبعاً
حادثة القديح األليمة ،اليت سنلقي على شهدائها األبرار ألف حتية وسالم كل يوم ،-
فالعنف احلاصل دائماً مبا خيلف وراءه يذكران أنه هو دائماً اخليار األسوأ للدعوة والتغيري

الديين ،بل إن ذلك واقعاً ملن أشد ما يكشف اإلفالس وما يعري الفكر واملعتقد وما يستفز

اهلوية اجلامعة ألتباع املذاهب والعقائد املخالفة املعرضني لإلعتداءات واهلجوم فيوحدهم يف
وجه اخلطر القادم ويف قبال اجلبهة املهامجة املخالفة اليت تشعرهم ابلتهديد واخلطر املدمر
وتسعى خللق انتصار دام عليهم مصبوغ بلون دمائهم ،وهو ما يشكل أكرب خط أمحر يف

الدنيا ،فيولد اإلحرتاب هنا يف األمة وتدمر األوطان على انر هكذا خالف .وال سبيل يف
النهاية ،للتعامل مع اخلالفات الدينية بشكل إجيايب انجح قادر على تغيري اخلصوم أو حتييدهم
أو النجاح معهم ،ملن أراد ذلك حقاً ،إال عرب حوار راق يدعمه سلوك راق ،يعزز اإلنتماء
حلاضنة عدالة واحدة حقيقية واضحة

ومقنعة.

وإن تفجري القديح هلو يف مشهد العنف احلاصل لشاهد واحد ومنوذج واحد فقط من تلك
الشواهد والنماذج العديدة الكثرية املتكاثرة اليت متر عرب التاريخ ،الدالة على ما تفرزه عقد
الفشل والنقص والعجز عن تغيري عقائد اخلصوم واألغيار فتفجر ،األمة وتفرز
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الدمار.

والضحية هم طبعاً ،عقل سين يفخخ وجسد شيعي يفجر ...وسين يؤذى وشيعي يتطاول

ويتجاوز خطوطاً محراء لآلخر فيؤذي ...وهلم جرا ،وال يشمل ذلك الكل طبعاً ،فيقتل
األبرايء يف الطرفني وخيسر اجلميع من أبنائه وذويه وأحبته وأهل ملته ،واملسؤول دائماً هو

تطرف وسب يف طرف ،يغذيه تطرف وتكفري وما شاكل يف الطرف اآلخر وابلعكس ،وأبناء
حطب للفتنة وبضاعة ملن يؤججها ومن يتاجر هبا ومن يسيسها ،يدفعون
اجلميع سنة وشيعة
ٌ
الثمن ويذهبون ضحااي هذا اإلنفالت اجملنون ،الذي جيب أن يقف العقالء يف الطرفني يف

وجهه حبزم ،متعاضدين مع دوهلم يف ذلك ،قبل أن تصبح دوهلم وأرواحهم وكل مكتسباهتم
هشيما تذروه الرايح يف ليلة ظلماء أو ضحاها .والبد من أن تقوم الدول هنا طبعاً ،وهي

األقوى واألقدر واألخرب بدورها أيضاً ،وهو املنطقي واملتوقع يف كل احلاالت ،لتحمي الكيان

األم

وأبنائه.

فهل سنكون هنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ،فنستمع لصوت العقل ،لنقف يف
وجه عقد الشعور ابلفشل والنقص ،وجننح للتسامح املؤدي للبناء ،ونفشل أتصيل التطرف
والقتل ،ونفشل استغالل ذلك وتوظيفه أيضاً ،بدل اإلرمتاء يف أحضان التطرف املريق لدماء

األبرايء واملدمر لألمم والشعوب ،وبدل امليل له أيضاً أو احتضانه وتعزيزه؟! .وهل سنقف
هنا ،بعقل وحزم ،دون تلكوء وال أتخر ،وال
هللا سبحانه وتعاىل

عجز؟!.

أعلم.
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تركي عبد هللا السديري :ال داينة  ..وال عقل
لألسف التزال محاقات م ْن هم ليسوا أقلية فقط ،بل هم أصحاب خلل عقلي يؤدي هبم
إىل ما هم فيه من سوء وضياع ،أفراد الفئة اجلاهلة ميتهنون املساجد لتكون هدفاً لألعمال

الفردية اإلرهابية ظناً أن مثل هذه اجلرائم سوف تزرع اهللع وتفكك األمن وتشق الصف..
أوالً ملاذا يف املسجد؟ ..أين الدين؟ ..وما هي مشروعية قتل املسلم ..أي

مسلم؟..

إن ما سوف حيدث هو غري ذلك متاماً ،حيث الدولة وعلى رأسها خادم احلرمني امللك
سلمان ومن خلفه من رجاالت الدولة وكذلك اجملتمع بكل أطيافه ..اجلميع يقفون ضد
هذه املهازل اليت ال يقرها الدين وال العقل وال األخالق ..اململكة قوية وهذا أمر ال حيتاج
لربهان ..لكن املؤمل أن نرى ضحية من اإلرهاب ويكون املسجد هو موقع

اهلدف..

لقد قدم خادم احلرمني قبل أايم كلمة بعد حادثة مسجد القديح تثبت للجميع حرص الدولة
وصرامتها على سالمة أبنائها ..وتسابق السعوديون من كل املناطق لتقدمي واجب العزاء
إلخواهنم ابلقطيف ،حيث قُدر احلضور ابآلالف ..لذلك عندما ترى هذا التالحم ال يشوبك

شك أبن املواطنني يف الوعي والتحضر ما يفوق حماوالت أفراد األقلية املؤمنني ابلتكفري وجزالة
الضالل وتعدد اجلهل ..كان على رأس املعزين ويل العهد األمري حممد بن انيف الذي قدم
العزاء دون اإلحاطة حبراسة عالية لريى العامل مستوى األمن واالستقرار يف

اململكة..

هذه احملاولة العبثية من األقلية التكفريية  -اليت أجزم أن عددها قليل جداً  -سوف تقل
أكثر مع هذه احلماقات الضالة وسيكون مصريها مزبلة

التاريخ..

علينا أن نتكاتف مجيعاً ضد هذا الفكر اخلبيث؛ خصوصاً مع ما قامت به دولتنا الكرمية

بتشكيل جلان مناصحة ألي شباب خمدوعني مل ُجيرموا ..كذلك األسرة هي خط الدفاع
األول ،وعلى كل أب يكره أن يرى مصري ابنه مثلما حدث ملن قذف نفسه كجمرة يف سبيل
اإلرهاب أال يتهاون ،وأن يتعاون مع جلان املناصحة ..فكلنا جنود من أجل هذا الوطن..
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وعلى خطباء اجلوامع وأساتذة اجلامعات واملدارس ونشطاء التواصل االجتماعي تكثيف
الوعي ضد كل من يشجع اإلرهاب أو

التكفري..

اململكة أقوى من سخافاهتم ،وبيوت هللا والنفوس سوف تُصان يف هذا البلد اخلري والذي ال
يشغل قائده سوى خري ورفاهية

املواطن.
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جالل عبد الناصر :داعش واملخدرات
يتساءل البعض عن الوحشية اليت يتميز هبا أفراد عصاابت داعش ،ويعزي الكثري من الناس
أبن الفكر الضال من خالل عملية غسيل املخ هو السبب الرئيسي وراء ذلك .ولكن هناك
سبب آخر علينا أال نتغاضى عنه وعلينا أن نضعه يف عني االعتبار هو حتمية تعاطي
الدواعش ملادة الكبتاجون

املخدرة.

أفادت تقارير وكالة "راي نوفسيت" الروسية أبنه بعد أن مت فحص جثث قتلى داعش يف مدينة
كوابين السورية ،تبني أبهنم كانوا حتت أتثري مادة الكبتاجون املخدرة ،إضافة إىل أهنم وجدوا
كميات كبرية من تلك احلبوب كانت خمبأة يف جيبوهم .وكشفت أيضا أبن تلك احلبوب قد
مت توزيعها عن طريق عصاابت املافيا يف اوكرانيا على اجلماهري املناهضة لروسيا يف العام
املنصرم .ذلك أفادت صحيفة
السلوك رجحوا أبن

أبن خرباء يف علم
و الذي قد نفذ حكم االعدام ألحد احملتجزين االجانب،

كان يتحدث بطريقة تشري على إنه يف حالة غري طبيعية ،مما يدل على أنه حتت أتثري كمية
كبرية من حبوب

الكبتاجون.

ومن املعروف أبن ذلك النوع من املخدرات جيعل من متعاطيه شديد العدوانية وال خيشى
املوت ،إضافة إىل ظهور أفكار انتحارية .حيث أن حبوب الكبتاجون تعترب خليط من
االدوية املنشطة كاألمفيتامني ،امليثامفيتامني،

وااليفدرين.

لقد اقتحم الدواعش حدود الوطن ومل نكن أول ضحاايهم ولكننا رمبا كنا االعنف .وعلى
العموم يظل االرهاب واحد ومنبعه واحد فهم التكفرييني من الدواعش واملطلبني هلم .وحنن
نقول هلم إن جئتموان ابألحزمة الناسفة وبطونكم ملئ ابملخدرات فسوف نقف حكومة
وشعبا ،وشيعة وسنة ضد

إرهابكم.
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هيا املنيع :ال للتصنيف الطائفي لإلرهاب
تفجري املسجد يوم مجعة ميثل رأس احلماقة يف ممارسات اإلرهاب احمللي ولكنه أيضاً جزء من
منظومة مستمرة يف العمل اإلرهايب الذي أصاب اجلميع وروع اجلميع سنياً وشيعياً دون متييز

بني هذا وذاك فاإلرهاب ال جنسية له وال دين له ...بل إنه نتيجة الغلو والتطرف واالحنراف

الفكري..

حمليا اإلرهاب روع السين والشيعي بنفس احلماقة وقتل الطفل السين كما قتل الطفل
الشيعي ..وحماولة إلباسه ثوب الطائفية اآلن ليس لصاحلنا بل علينا التعامل معه وفق رفض
عام دون الوقوف عند تصنيف طائفي؛ ألن ذلك ليس لصاحلنا بل انه قد يشغلنا عن
تفكيك أسباب اتساع ثقافة التشدد وابلتايل ظهور

اإلرهابيني.

ولعل تفكيك أسباب اإلرهاب يساعدان على اجتثاثه خاصة وانه وصل إىل حد اخنراط
األطفال واملراهقني فيه هبذا الشكل وانتقال الدعم اللوجسيت للقرى وأيضاً للمرأة يعين حتمية
ضرورة حتديد األسباب ومواجهتها بقوة ودون أن نلجأ إىل اهتام بعضنا البعض أو االرتكاز
على تصنيف طائفي لإلرهاب أو حماولة رمي كامل على طرف ما ..ألننا بذلك سنكون
مثل النعامة اليت اكتفت بغرس رأسها يف الرمل لالختباء من خصومها فصار اقتناصها أسهل
وأقل

تكلفة....

اخنراط األطفال واملراهقني يرتبط مباشرة مبؤسسات التنشئة االجتماعية وخاصة املدرسة
واألسرة وأيضا املسجد ،..اخنراط املرأة يف العمل اإلرهايب البد من معرفة أسبابه هل تكمن
يف األسرة أم يف غياب وعي املرأة وخضوعها لسيطرة ويل أمرها املتشدد واملتطرف ابلكامل
دون وعي فكري أم هي ثقافة أيضا تشربتها يف املؤسسة التعليمية وخارج مؤسسة

األسرة.

هل إقصاء النشاط النسائي وخاصة املنربي ساعد يف نشر ثقافة التطرف واقتناص تلك
الفتيات والسيدات للعمل اإلرهايب وحتويلهن من ينابيع للحب واحلنان إىل براكني من العنف
والدموية..؟ تفكيك أسباب اإلرهاب هو الذي سيوصلنا للحلول ،أما حماولة رمي املسؤولية
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على طرف ما فإنه يساعد على منو اإلرهاب وجتذره أكثر وأكثر فحني نعرتف أن املدرسة
غائبة عن ربط الطفل بوطنه عرب ممارسات انضجة وواعية فإننا سندرك أن غريها اقتنصه
ألهدافه املعادية للوطن وإلنسان الوطن ،وحني نعرف أن بعض خطباء املساجد حيرضون
على بعضنا البعض فسندرك أن املسجد أخطأ املسار

الصحيح..

أيضا تفكيك األسباب من شأنه أن يقينا من اعتقاد بعضنا أنه هو فقط املستهدف ،فالواقع
والشواهد تؤكد أن الوطن ككل مستهدف واننا مجيعاً مستهدفون وان سلطة احلفاظ على

األمن هي مسؤولية الدولة فقط كما أكد ذلك مسو ويل العهد يف حواره مع أحد أفراد أسر
من طالتهم يد العنف يف حادثة مسجد القديح حيث اتسم خطاب مسوه بعمق إنساين

وحكمة

املسؤول..

وهو ما جيب أن يعرفه اجلميع فاملواطن شريك يف احلفاظ على األمن ولكنه ليس بديالً عن
الدولة يف احلفاظ على األمن مبعىن أن املواطن مطلوب منه التبليغ حني يشك يف أمر ما

ولكنه مل ولن يكون بديالً عن مؤسسات األمن الرمسية أبي
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حال.

فايزة احلمادي :القديح  ..شاهد اثن على فشل املخطط

سبعة أشهر من جرمية شنعاء بذر اإلرهاب فيها براعم ال ُفرق ِّة وسقاها مبياهِّ
يف الدالوة ،وبعد ِّ
ُ
ْ
ص ِّ
األرض الطيبةُ غري ِّ
ب وقـلَّبها ومسَّدها ،مل ِّ
نبت إال متاس ًكا و ُحلْمةً بني
تثمر
التع خ
اخلري ،ومل تُ ْ
ُ
ِّ
ِّ
العظيم ،فشلت زراعتُه اآلمثةُ ،وصابـها ود ُق رو ِّ
ِّ
أبناء ِّ
اململكة ،فكان ال بد من أن
اع ِّد
الوطن
ْ
ط،
املرة ،بعد أن طال
َّ
االنتظار ،وف ِّشل املخط ُ
يتدخل اثنية ،وأن يرمي ِّشباكهُ أبعد هذهِّ َّ
ُ
ِّ
ت
اهلدف القديح
املرة كان
جمهود خطَّط له قبلها أعو ًاما ..هذه َّ
ُ
وضاع ٌ
أرض احتـو ْ
ابلقطيفٌ ،
وحتبخـهم ُِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
وحيبخونك ..وألن الغيظ
ُسكانـها حنيَّةً عليهم غري عصيَّة ،وأ ْهل ود أتل ُف ُه ْم وأيل ُفونكْ ُ ُ ،
ِّ
الصفوف من
ت فيه
شدي ٌد والكيد
ٌ
ُ
ني املسجد هدفًا ،وِّيف وقْت تالمح ْ
خذول ،اختار اللَّع ُ
ِّ ِّ
ِّ
ت
ت الْ ُقْنـبُـلة،
أجل صالة مودعني ،انفجر ْ
ت وأصاب ْ
فكانت املسافة بني الواقع واملأمول ..قـتـل ْ
ِّ
ِّ
ب إال عني ر ِّاميها وقلبه ،فحني انقشع دخا ُن
ومَّزق ْ
ت حلْظةً ،لكنها يف حقيقة األمر مل تُص ْ
ِّ
ِّ
ادون
مجيعا ي ٌد واحدة أمام ذلك
القنبلة كانت
ُ
املخبول ،يـُن ُ
أهل اململكة ً
الصفوف كما هيُ ..
الشر عقيم !!..فانقلب ِّ
ِّ
ِّ
ت القنبلةُ نعمةً ،واحملنةُ منحةً،
ايح ِّ ٌ
سلمان اخلري :أقْب ْل اي عز ُيز ،ر ُ
الظالم ضياء مبهرا..
و ُ ً ً

ِّ
ِّ
ِّ
الرجات مطااي
الشعب،
يب أمُر هذا
حزما ،يتخذ َّ
ينتفض من املصيبة أقوى ً
ُ
عودا وأشد ً
عج ٌ
أبيه لهِّ ،
بقسمة ِّ
ِّ
ِّ
ابملخاطر ترحيب انقة
مرحبًا
اهلزات سبيال ،راض حبكم القضاء رضا طفل
و َّ
ِّع ِّ
ِّ
يديَّة بصحراء منبسطةِّ ..
ِّ
وفاعل يف ِّ
ب..
قلب األزمة فعالية سهم يف ص ْد ِّر التـَّراخي ..طي ٌ
ٌ
ِّ
طيب ،لكنه إن َّ
جد اجلدخ ،وألقت ي ٌد خائنةٌ بُِّرْمح مضطرب يف ِّ
مجوع اآلمنني ،د ْرعٌ
شعب ٌ
ٌ
وم كأن
صْل ٌد وألْمةُ ك ِّمي
ٌ
وقميص من حديد سربـلْتهُ أيد من حديد لقلُوب من حديد ،يـ ُق ُ
ِّ
ِّ
اخلؤون خاويةً..
الثعبان
جيتمع وُهو ملْ يـتـفَّر ْق أصال ،فـتخرج شبا ُك
العراقيل ُو ِّضع ْ
ت ليعبُـرهاُ ،
ِّ
ِّ
للمباضع،
التقسيم كراهيته
ابملذهبية ،يكره يد
يعرتف
نسيج واحد ال يعرف األدجلة وال
ِّ
ُ
ٌ
لفلذات ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
أكبادها
اململكة
نعي
ويضا خد التصنيفُ ،
وحيتقر الطائفيَّة ..فكان ال بد إذ ْن أن أييت ُ
ِّ
التصنيف وأرفع من التوز ِّيع على مذاهب فقهيَّة أو أقاليم مناطقيَّة ،أو مستوايت
أمسى من
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ِّ
ِّ
مجيعاُ ،ك ًّال
اجتماعيَّة ،نعت اململكةُ قلبها دون أن ختترب جزيئاته ،وأقسمت على االنتقام هلم ً
ِّ
يعرف االنكفاء.
مرفوعا ال ُ
أسا و ً
احدا ً
ال يهوى االنقسام على ذاته ،ور ً
ِّ
ِّ
فشل من بعد فشل ِّ
ت ،ولِّسان إفك آن له أن
ت ،ويد تفريق ُشلَّ ْ
لعني حسود نعرفُها ُمسل ْ
ٌ
منحرف التنظيماتِّ
تسمى داعش أو القاعدة أو تلبَّس ِّ
بغريه من ِّ
يُقطع ،وقد كان ،ال فرق إن َّ
الباعث واح ٌد نُ ِّ
قويض
درُكه ،و ُ
وشائهها ،فالعد خو واح ٌد نعرفُه ،و ُ
اهلدف واح ٌد ،ول ْن يكون ..ت ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
االقتصادي و ِّ
العلمي املشهود،
الثقايف و
مسارها
اململكة ،وحرفُها عن
أمن
االجتماعي و ِّ
ِّ
وش ْغلُها مبعارك َّ
تقاتل طواحني اهلو ِّاء،
متومهة ،غري أن اململكة رزقها هللاُ الوعي
ً
خالصا ،ال ُ
ِّ
ِّ
ِّ
سيع..
ت رْميها..
وال
ُ
تنصرف عن مراميها ،وال تشت ُ
فسهمها صائب ،وحضنُها ألبنائها و ٌ
ُ
وغدا ت ِّقف القديح كما الدالوةِّ حمطَّةً أخرى من حمطَّ ِّ
ِّ
ِّ
اخلالص،
االنتصار ،ودرجةً يف ُسلَّم
ات
ً ُ
ُ
العملِّ ،
وترص ُفهُ إرادةُ شعب ال يـُ ْقهر ب ُقنبُلة أو قنبلتـ ْ ِّ
الذي تبنيه قيادةٌ سبَّاقةٌ إىل ِّ
ني!
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عادل احلسني :أما آن للجرح أن يندمل
اي ترى من املسؤول عن استمرار نزيف الدم الذي يراق يف أرجاء الوطن بعنوان طهروا جزيرة
العرب من املشركني؟ أما آن هلذا النزيف أن يتوقف؟ أما آن هلذه الدماء الزاكيات أن تؤخذ
بعني االعتبار؟ لنقف مجيعا صفا منيعا ضد اإلرهاب الذي يعصف ابلبالد

والعباد.

قافلة الشهداء تزداد يوما بعد يوم .قبل سبعة أشهر وابلتحديد يف ليلة العاشر من شهر حمرم
احلرام سقط من أبناء الدالوة واملنصورة ابألحساء مثانية شهداء وعدد من اجلرحى .وقبل
أسبوع ويف يوم اجلمعة يف الثالث من شهر شعبان يف مسجد اإلمام علي عليه السالم يف
القديح ابلقطيف سقط  22شهيدا وعشرات اجلرحى .وابألمس يف يوم اجلمعة يف العاشر
من شهر شعبان يف مسجد اإلمام احلسني عليه السالم يف العنود ابلدمام سقط مخسة شهداء
وعدد من

اجلرحى.

أما آن جمللس الشورى أن جيتمع ليقر مشروع قانون جترمي الكراهية املذهبية والطائفية والقبلية
واملناطقية؟ أما آن لوزارة التعليم أن تتبىن مشروعا لتهذيب املناهج الدينية كي تكون املناهج
الدينية تعرض الدين اإلسالمي احلنيف بال مذهبية وال طائفية؟ أما آن لوزارة اإلعالم والثقافة
أن تلجم أبواق التحريض الطائفي يف وسائل اإلعالم املختلفة من صحف وجمالت وكتب
وفضائيات؟ أما آن لوزارة الشؤون الدينية أن تعرتف ابملذاهب اإلسالمية األخرى اليت يعيش
أتباعها يف وطننا احلبيب؟ لكي تلجم كل مرتبص ابلوطن وأبنائه الربرة ،وتفوت الفرصة عليهم
فتمنعهم من زرع الفتنة ومن شق العصا ومن بث

الكراهية.

نسأل هللا سبحانه وتعاىل أن حيفظ وطننا الغايل وأن حيفظ أمنه وأمانه .وأن يرحم شهداءان
األبرار وحيشرهم مع حممد وآل حممد الطيبني الطاهرين .وأن ميسح على قلوب ذويهم
ابلسكينة والصرب والسلوان .وأن يشايف مجيع اجلرحى واملصابني حبق حممد وآل حممد الطيبني
الطاهرين.
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حممد النقي :يوم للصراخ  ..ولكن حبكمة
أان لست سعوداي ..ولست أحسائيا ..ولكنين انسا ٌن تعلم من دينه أنه "من مل يهتم بشؤون

املسلمني فليس منهم" ..انسا ٌن يرى الفتنة تزحف بطيئا حنو جمتمعه كما تزحف األفعى حنو
فريستها.

وسلب للحرايت
اج من امللة،
كنت أرى يف االمس القريب تكفريا ونعوات طائفية واخر ٌ
ٌ
وغسل لالدمغة حتت شعار التوحيد ،ومناهج ِّملؤها الكراهية والبغضاء .يف تلك
العقدية،
ٌ
نعت بكفر
املناهج بني كل كلمة تكفري وأخرى ٌ

وزندقه.

أما اليوم فلم تقف الطائفية اىل هذا احلد البغيض .بل خرجت من الكتب وسارت تتجول
يف شوارع املدينه .تبحث عن من تقتل اليوم وتفجر غدا .تسفك الدماء يف بيوت هللا .نعم
اهنا بيوت هللا ال حاانت للخمر وال صالوانت للفجر

والعهر.

مسكني من يعتقد أننا خنشى أو خناف من املوت .كم أرأف حبالك اي ارهايب! وإن كان
كالان يعتقد أن مبوتنا ندخل اجلنة .ولكن شتان بني جنتينا .فجنتك هي مالذٌ ملن قتل
مع للشهداء الذين قُتلوا وهم
األبرايء وظلم النساء وأيتم األطفال ومثَّل ابملوتى .وجنيت هي جم ٌ
يف حماريب صلواهتم ..وهم يف ضيافة هللا ..وهم على وضوء وطهارة ..فسالت دماؤهم يف

بيت هللا وعلى عتبات

بيته!

اردت أن
ال كالم يل معك أيها اإلرهايب فأنت إما حاق ٌد أو قد غيب على عقله ،وإذا ُ
قلت أنك مسحت هلم بغسل دماغك كما يسمح امليت بتغسيله قبل
أُحسن الظن بكُ ،
دفنه ،بال حراك وال حماسبة ملن

يغسله.

ولكن الكالم اليوم ملن يقف متفرجا على ما حيدث .ملن قلبه يستنكر ويكره ما حيدث ولكن
ال جرأة له على البوح بذلك .ملن يقف من بعيد مستغرقا يف فكره حماوال إلجياد كل التبارير
ملا حيدث النه ال يريد أن يفتك ابللحمة الوطنية كما يعتقد .ومن قال لك انك بدفاعك
عن احلق وعن املظلوم تشق الوحده أو تفتك ابللحمة
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الوطنية!

وكما إن اليوم هو يوم فاجعه والقلوب املنكسرة والصدور حرقا .كذلك هو يوم ِّ
للحكمة
ٌ
كل منا نفسه .مسؤوال كان ذو سلطة أو عابر سبيل يف هذه الدنيا
والرتويٌ .
يوم ليحاسب ٌ
ال انقة له وال

مجل.

هنايةً أقول ..حنن من عقائدان "أن املوت لنا عادة ..وكرامتنا من هللا
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الشهادة".

حسن اخلاطر :اإلرهاب التكفريي يطال القديح
استغل هؤالء اإلرهابيون داينة عظيمة للقيام أبعماهلم اإلجرامية حتت غطاء ديين ،فريتكبون
أبشع األعمال ويفجرون أنفسهم لقتل األبرايء ألهنم يعتقدون حقيقة أن هللا أيمرهم هبذه
األفعال وسوف يكافؤون ابلنعيم ،ولو مل يكن ذلك ،فما هو الدافع احلقيقي الذي جيعل
اإلنسان يفجر نفسه يف وسط مسجد ،وينهي حياته بنفسه ،واحلياة هي أغلى ما ميلك
اإلنسان؟!

إن قوى الشر اإلرهابية التكفريية ،اليت ال تتوفر فيها الرمحة والتسامح والتعقل ،وبعيدة كل
البعد عن اإلنسانية ،وليس هلا عالقة ابلدين اإلسالمي إطالقا ،هي املسؤولة عن هذه
الويالت اليت حلت بوطننا العريب وحولته إىل وطن دموي ،فاألعمال الوحشية اليت يقوم هبا
هؤالء التكفرييون يف العراق وسوراي ويف أحناء متفرقة يف وطننا العريب ،وصلت قبل بضعة
أشهر إىل مدينة األحساء ،وها هي اليوم تطال قرية القديح يف حمافظة القطيف ،حيث قام
أحد اإلرهابيني يف يوم اجلمعة بتفجري نفسه يف وسط مسجد اإلمام علي بن أيب طالب عليه
السالم ،لقتل األبرايء وهم يصلون ،ونتج عن هذا احلادث اإلجرامي أكثر من عشرين شهيدا
وعشرات املصابني ،ومن بني الشهداء أطفال ،فأي دين ينتمي له هذا

اإلرهايب؟!

إن هذا الفكر اإلرهايب التكفريي مل أيت من فراغ ،بل هو نتاج تعبئة طائفية ضد الشيعة،
استمرت لفرتة طويلة من الزمن ،لذلك جيب علينا جترمي أي ممارسة حتريضية وتكفريية ضد
الشيعة كالكتب والقنوات الفضائية واحملاضرات واخلطب ومجيع وسائل اإلعالم املختلفة،
اليت هي أساس املنبع الفكري التكفريي ،وهذه املمارسات تزرع الكراهية والبغضاء ومتزق
الوطن ،وتكون النتائج خميفة ومرعبة كاحلادثة اليت حدثت يف القديح ومن قبلها يف األحساء،
فعلينا استئصال هذه الغدة السرطانية بكل قوتنا ،وجيب علينا مجيعا وعلى وجه اخلصوص
أصحاب القرارات جتفيف منابع هذا الفكر اإلرهايب التكفريي ،وسن قانون جيرم هذا
التحريض الطائفي ،والتصدي ألسباب التفرقة والتمييز وحماربتها ،ونشر ثقافة احلب والتسامح
بني مجيع أبناء هذا الوطن ،ال فرق بني مواطن وآخر ،فأبناء الوطن متساوون يف احلقوق
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والواجبات ،وأختم هذا املقال القصري بكلمة أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليه السالم
اليت كتبها إىل عامله على مصر مالك األشرت ،واليت يدعوه فيها إىل نشر ثقافة احملبة بني أبناء
الوطن" :الناس صنفان :إما أخ لك يف الدين ،أو نظري لك يف
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اخللق".

يوسف أاب اخليل :صراع السنة والشيعة على ضوء فلسفة التاريخ!..

كيف ميكن لفلسفة التاريخ اهليجلية منها على وجه اخلصوص أن تُـقيِّم تطور الصراع السين

الشيعي الذي وصل إىل حد تفجري املساجد وهي تغص ابملصلني؟ هل ميكن النظر إىل هذه
التطورات اخلطرية على أهنا إيذان حبروب مذهبية ال تبقي وال تذر؟ وإذا كانت كذلك ،فهل
هي عالمة على احندار وتقهقر قيمي سيقضي على ما تبقى من قيم اخلري والعدل؟ ومن
انحية أخرى ،أال يوجد بني ثنااي هذه األحداث الدامية ومضة تفاؤل تقود إىل الزعم أبن
هذا الشر وسيلة إىل خري مستقبلي؟
هذه األسئلة وغريها حاول الفيلسوف املثايل األملاين" ،هيجل ،تويف عام 1841م" ،أن
جييب عنها ضمن منظور فلسفته للتاريخ ،واليت ترى أنه ال ميكن تقييم أحداث التاريخ
انطالقاً من األحداث الظاهرة على سطحه ،وإمنا من خالل احلفر األركيولوجي يف الطبقات
السحيقة منه ،واليت توحي لنا أبن التاريخ الكوين يسري حنو غاية سامية هي ،كما يسميها

هيجل" ،الروح املطلق ،أو الوعي ابلذات ،أو احلرية العامة ،من خالل دولة احلق والقانون"،
ذلك أن العقل حيكم العامل ويتجسد يف التاريخ .لكن مشكلة التاريخ العويصة اليت ال يفهمها
إال الرواد واألفذاذ من مثل هيجل ،تكمن يف أنه ال يصل إىل هدفه الكوين إال من خالل
أسوأ حمطاته ،وأكثرها تلبساً ابلشر والدماء والدموع والفواجع اإلنسانية ،وهذا ما يسميه
هيجل ب "العامل السليب يف التاريخ".
إذاً ،ميكن القول ،انطالقاً من فلسلفة التاريخ اهليجلية ،إنه ال ميكن جتاوز احلاضر
الشيعي/السين املس َّري من قبل تراث طائفي ،صيغ وفق براغماتية سياسية ماضية ،إال بعد
ُ
معارك شرسة مع املاضي .ال ميكن تفكيك تراث ماضوي يهمني على احلاضر ،فيجعل
الشيعة والسنة يقتل بعضهم بعضاً حىت داخل دور العبادة ،مبجرد الوعظ والتذكري مبساوئ
الطائفية والتناحر

املذهيب.
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جتاوز هذه املرحلة ،يتطلب ،وفقاً للهيجيلة ،املرور العملي هبا ،واالكتواء بنارها ،وتذوق
محيمها وجحيمها ،ومبعىن أمشل :االلتقاء ابجلحيم الطائفي وجها لوجه ،حيث تثوير الرتاث،
وتنفيذ ما فيه من وصااي ومقوالت عنف على أرض الواقع .عند ذلك فقط ميكن جتاوز
املاضي وتصحيح احلاضر وصوالً إىل مستقبل أفضل .االشتباك مع الرتاث العقدي السياسي،

وتذوق ما فيه من جحيم ،هو وحده الذي ميكن أن يفتح العيون على مآسيه ،وميهد لتجاوزه.

التاريخ وفقاً هليجل ،ال يتقدم ابجتاه الروح املطلق ،أو الوعي ابلذات ،أو احلرية العامة
الشاملة ،وكلها أمساء ملسمى واحد ،إال عرب أسوأ حمطاته ،وأكثرها رعباً ودموية وطغياانً
واستبداداً .هكذا يسري التاريخ ،وهكذا يرسم مشهد مسريه حنو الروح

املطلق.

جيب ،لكي يتجاوز املسلمون احلاضر املمتد يف املاضي ،أن يتحرروا من عقد املاضي املذهيب
ورواسبه التارخيية .ولن يتم ذلك ابلتبشري النظري بفضائل التسامح ،والدعوة إىل قبول
التعددية ،ورسم مشهد نظري أخاذ ملدنية مدعاة ،وإمنا يتم بتسليط أضواء النقد التارخيي
على تراث مذهيب ،كان يف بدايته عبارة عن تنافس سياسي ،على طريقة األحزاب السياسية،
مث حتول ،على أيدي الفاعلني االجتماعيني للحزب الذي خسر املعركة احلربية ،إىل تراث
عقدي أدخل فيه من الدين والعقيدة ما ال ميت له بصلة ،مث جاراه احلزب املنتصر أبن حول
أدواته النظرية اليت كان يستعني هبا ضد خصمه إىل مقوالت عقدية هي األخرى .هكذا
تتفتح أعني مجاهري الطائفتني على ما ظل حمتفظاً به ،وحمجوابً عن األنظار طوال ما يزيد
على ألف سنة من الصراع املذهيب

بينهما.

ينقل الدكتور "هاشم صاحل" يف كتابه "االنتفاضات العربية على ضوء فلسفة التاريخ" على
لسان هيجل كالماً على طريقة احملاكاة فيقول" :اعلموا أنه توجد عقالنية عميقة حتكم العامل،
وتشكل حلمته اخلفية .وابلتايل ،ال ينبغي أن يغشكم املظهر الفوضوي والكارثي للعامل العريب

حالياً ،فوراء األكمة ما وراءها ،وحتت األشياء ما حتتها .وال ختشوا الصراعات الطائفية وال
حىت احلروب األهلية .ذلك أن معارك البشر وتطاحنهم ليست إال املواد اخلام ،أو املواد
األولية اليت يستخدمها العقل لكي يتوصل إىل مبتغاه يف هناية املطاف ،أي حرية البشر
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وسعادهتم على األرض .ال شيء عظيماً حيصل يف التاريخ من دون صراعات البشر وأهوائهم

العنيفة اهلائجة .العقل يتوصل إىل مبتغاه عن طريق "الالعقل" ،أي عن طريق جنون التاريخ.
البشر املنخرطون يف الصراعات يعتقدون أهنم يتابعون أهدافهم اخلاصة عندما ينخرطون يف
املمارسة السياسية ويتحمسون بكل قوة ويتفاعلون ،ولكنهم حيققون أهداف العقل املتجسد
يف التاريخ الكوين على غري وعي منهم .إهنم وقود التاريخ السائر حنو اإلمام وجتاوز العقبات".

لرمبا خيتلف بعض فالسفة التاريخ مع هيجل يف حتليله للتاريخ الكوين أبن العقل يتجسد
فيه ،وصوالً إىل الروح املطلق ،ومن مث خيتلفون معه أيضاً يف كيفية النظرة التقييمية إىل "جنون

التاريخ" ،إال أن حماولة رصد حمطات سري التاريخ يف األمم اليت جتاوزت حمنها ،يعطي مصداقية
للتحليل اهليجلي لفلسفة التاريخ .مبعىن أن "جنون التاريخ" مهم جداً ،بل وضروري لتجاوز

هذا اجلنون نفسه .ال بد من املرور ابهليجان والصراعات ،والقتل على اهلوية الدينية واملذهبية
لكي تُـتجاوز هذه احملطات املرعبة إىل نقيضها مث إىل مركب

منها.

لنُعِّد إىل الذاكرة نتفاً من قصص الصراع املذهيب بني الكاثوليك والربوتستانت يف الغرب،
وسنجد يف جتسيد التاريخ حملطاهتا صدقاً كبريا للتفسري اهليجلي للتاريخ .لو مل يتجسد الصراع

بني ذينك الطائفتني إىل حروب جمنونة أخلت بعض املدن األوروبية من سكاهنا ،كما حدث
مثالً يف حرب الثالثني عاماً ،واليت جرت يف ما بني عامي  1118و1138م ،ملا اكتشف

األوروبيون محاقة وجنون الصراعات الدينية واملذهبية ،وملا توصلوا إىل هذه األنظمة املدنية

اليت تدع الناس وما عقدوا عليه قلوهبم ،لتكتفي مبحاسبتهم على واجباهتم السياسية
واالجتماعية املنبثقة من مفهوم "املواطنة" احلديث ،ولترتك ما سوى ذلك هلل رب العاملني،
الذي سينبئهم مبا كانوا يعملون ،وعلى ماذا كانوا

خيتلفون.

وسيُضطر السنة والشيعة إىل املرور بـ "جنون التاريخ" املضمخ ابإلحن والعصبيات والقتل
على اهلوية املذهبية ،لكي يكتشفوا ،كما اكتشف أقراهنم يف الغرب ،أهنم كانوا يصارعون
طواحني اهلواء منذ ما ينيف على ألف سنة ،وأن العقائد ،كما قال الدكتور :علي الوردي
يف كتابه "خوارق الالشعور"" :ليست يف يد اإلنسان ،وهو ال يستطيع أن حيصل عليها أو
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يرتكها كما يريد .بل إهنا قناعة "ال شعورية" أتيت نتيجة اإلميان القوي واملراس الطويل،
واالنغمار الذي خيامره

شك".

وهي نفس الفكرة اليت توصل إليها اجلاحظ قبل ألف سنة ،عندما قال أبن آراء اإلنسان
وعقائده ليست إرادية ،بل هي مفروضة عليه فرضاً ،وأهنا نتيجة حتمية لكيفيه تكوين عقله
وما يعرض عليه من

اآلراء.

ومن مث ،فإنك مهما ابلغت يف اإلساءة إىل إنسان ما بسبب ما تعتقده أنت من ضالل
عقيدته ،انهيك عن أن تقاتله عليها ،فإنك لن تزيده إال متسكاً هبا ،وزايدة يف اقتناعه
بصحتها .ويبقى اهلدي الرابين هو الفيصل يف املوضوع فاهلل عز شأنه يقول" :لكل جعلنا
منكم شرعة ومنهاجاً ولو شاء هللا جلعلكم أمة واحدة" .ولقد فسر بعض أئمة التفسري الشرعة
هنا ابلدين ،واملنهاج

ابملذهب.

وهلل األمر من قبل ومن

بعد.
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حممد املسعود :مأزق املصداقية
أحياان نراقب ذنوبنا لنخفيها ال لنتطهر منها ،وأحياان ال نرى الذنب ذنبا إال إذا فعله غريان،
أو كنا ضحااي له ،إننا مجيعا اليوم مذعورون ممن حولنا ،خائفون منهم ،عسري الصدق يف
القلوب ،عسري الصدق يف النفوس ،عسري الصدق يف الوعود ،وشحيح يف املشاعر وإن ذاع
وشاع وانسكب

وفاض.

هذا الصدق املرفوع عنا ،خلف وراءه هذا الفراغ العاطفي العظيم الذي ال ميلؤه شيء ،وترك
فينا هذا الشك العظيم يف كل من حولنا فلو صدق القلب ،وصدقت املشاعر ،ملا كانت
القطيعة على أوهن األسباب ،وملا متت الكراهية ألضعف الكلمات ،وملا استحكمت العداوة
ملوقف غالبه غضب ،وأظهرته هشاشة الطبع ،وانعدام العصمة واستحالة الكمال ،حمال أال
يكون يف املخلوق العجز والعيب والضعف ويف مجيعها ،يغفرها القلب إن صدق يف احلب،
ويتقبلها العقل بقبول األم لسيئات صغارها ،وسرعة مغفرهتا لذنوهبم .ألن الصدق يف احلب
يعاجل املغفرة ،ويسرت القبيح ،ويشيع اجلميل ،ويقيل اإلساءة ويسرع إىل كل مجيل

ومغفرة.

عجزان عن الصدق مع أنفسنا ،قبل أن نعجز عنه مع ما حولنا ،خائفون ،ومسلوبو القدرة
على أن مننح أحدا األمان ،كثريون خمتبئون ،كثريون عاجزون عن الصدق ألنه يظهر حقيقتهم
اليت خيجلون منها ،ومشاعرهم اليت ال ميلكون الشجاعة ملواجهتنا هبا ،يف "احملاكم"
خصومات ،وقضااي ،لو اطلعت عليها لوليت من كثري من الناس فرارا ،ومللئت من اخللق
رعبا ،لو كانت حقيقة املشاعر ظاهرة للخلق لتعذر أن يدفن بعضهم بعضا ،لو كانت ظاهرة
أللقي ابلبعض إىل الضباع اجلائعة املعتادة على أكل اجليفة ..واللحم الفاسد خلبث ما فيه،
وخبث فعله

وتدبريه.

ما أكثر املتسلقني لنيل ابطل ،ما أكثر الغرائز الفصيحة اليت تلقي شعرا وهياما لتمتطي جسد
ضحية ،وما أكثر سجادة الصالة اليت تنشر الصطياد املال ال لذكر هللا ،ما أكثر الوعظ
ملصلحة الواعظ أكثر من املوعظة وسامعها ،وما أشد ضرس الراهب على الدنيا إن دنت
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لفمه ،ما أكثر ما يستأكل الناس ابهلل وابلدين ،وما أكثر الرايء يف رجفة األبدان ،وخشوع
األطراف ،وخلفها ذئب صبور ،ما أمجل الرخام األبيض فوق القرب ،ويف ابطنه عظام املوتى..
وننت

رائحته.

الذي يبصر ما نبصره يف "اخلصومات واملنازعات" ،والذي يرى ما نراه يف حياتنا االجتماعية،
والذي يتأمل بغي الناس بعضهم يف بعض ابحلال الذي تبيع فيه زوجة ثياهبا لتستكمل مهرا
فرض عليها أن ترجعه ،وابحلال الذي خيرج ميسور أخته من بيت أبيه للرصيف ألنه يريد
قبض الثمن الذي ال حيتاج إليه ،وهو يف غىن عنه ،وابحلال الذي ال يفي أكثر من  71من
كل مائة ابلدين واحلقوق

املالية.

هي أمة بتمامها ليس دولة حمددة وال جمتمع بعينه ،هي أمة تعيش مذعورة النفس ،خائفة
راجفة واجفة من كل أحد ومع كل أحد ،خياف الصديق صديقه ،والزوجة زوجها ،واملدين
دائنه ،والطبيب مريضه ،واملريض طبيبه .والعاشق والعشيق واحملب واحلبيب ،واحملامي ووكيله،
كلهم مذعورون ألن هللا رفع عنهم الصدق ،فكان اخلوف من كل أحد عقاهبم العاجل.
قلوب مذعورة وال مالذ !...إال إليه وحده

سبحانه.

583

خالد السهيل :كسر صلف اإلرهاب
تتعزز القناعات لدى كل العقالء ،أبن هناك استهدافا للمملكة العربية السعودية وأهلها
وأمنها .وليس لدى يد اإلرهاب العمياء تفريق بني إنسان وآخر ،وال بني منطقة وأخرى،
فاإلرهايب الذي تطاول على رجال أمن حيرسون احلدود ،أو رجال شرطة يف العاصمة ،أو
أجانب يعملون يف السعودية ،هو نفسه الذي وجه إرهابه إىل دور عبادة يف "الدالوة"
و"القديح" ،وهو نفسه الذي استهدف أمس جامع العنود يف

الدمام.

وبصرف النظر عن تغري األماكن واألهداف ،لكن املؤكد أن هذه احلوادث ،تعزز أمهية توحد
كل املواطنني ضد هذا اإلرهاب املربمج .إذ ليس من مصلحة أحد حتقيق أهداف اإلرهابيني
ومن يناصرهم من أشقياء اتفقت مصاحلهم مع ما متارسه "داعش" و"القاعدة" و"جبهة
النصرة" من عربدة تتوكأ على

التدين.

إن النقاش الذي ينبغي أن يسود بيننا ،ال بد أن أيخذ يف االعتبار ،أن أقصى أماين اإلرهابيني،
أن ينصرف النقاش إىل مواضيع ال ختدم وحدة

الوطن.

لقد كنت سعيدا أمس وأان أجد خطيب مسجد اجلمعة ،يؤكد أن استهداف مسجد يف
"القديح" يؤدي فيه مسلمون عبادهتم ليس من الدين وال املنطق .ولقد جاءت احملاولة
اإلرهابية اليت استهدفت جامع العنود يف الدمام لتعيد حماولة شق

الصف.

إن ما يثلج الصدر ،أن كل األطياف أدركت أن الفتنة تستهدف األمن واالستقرار ،ولذلك
فقد اتفق اجلميع على إدانة هذا الفعل ،كما اتفق على أن الفكر اإلرهايب الضال يتطلع إىل
شق الصفوف ،من خالل حماولة تكرار جرمية

"القديح".

إن وطننا أمانة بني أيدينا ،واالصطفاف ضد اإلرهاب والغلو أاي كان مصدره هو الذي
سيجهض هذه احملاوالت ويفرغها من

مضموهنا.
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سراج أبو السعود :الوطن ما نبيعه
ال شك َّ
أن عمالء اخلارج وأعداء الوطن ممن يكفرون الشيعة ويربرون قتلهم ،وممن هم
متعاطفون مع القتلة واجملرمني يف حادثة صالة اجلمعة الدامية يف مسجد اإلمام علي عليه
السالم ابلقديح ،متوجسون اليوم من القرار احلكيم خلادم احلرمني الشريفني امللك سلمان -
حفظه هللا  -الذي يدعو حملاسبة احملرضني واملتعاطفني ومعاقبتهم ،هذا القرار سيضع بال
تفرغ ليل هنار لشتم الشيعة وإلقاء احملاضرات التحريضية ضدهم
شك حدا هلم ولكل شخص َّ
والدعاء عليهم ،أبن يزلزل هللا األرض من حتت أقدامهم ويبيدهم كما أابد قوم عاد ومثود

ويبيد معهم اليهود والنصارى

وامللحدين.

أصحاب القلوب السوداء الذين كانوا وما زالوا يعتقدون َّ
أن مفاتيح اجلنة أبيديهم ومن هم
على شاكلتهم ،بذلوا جهوداً مضنية يف التغرير ابألحداث وصغار السن واستمالتهم
أظهرت بعضا ممن مل يتجاوز اخلمسة
لصاحلهم ،هذا ما كان واضحاً من صور اإلرهابيني اليت
ْ

عشر عاما والستة عشر عاما من العمر ،ما يعين بوضوح أن اجملرم يستهدف هذه الفئة
العمرية الصغرية ابلرتويج إلرهابيته ،يف هذا السياق يبدو من املهم جداً أن تعي كل أُسرة َّ
أن
مسؤوليتها الشرعية والوطنية هي التنبه للمحيطني أبوالدها ومراقبة تصرفاهتم وردود أفعاهلم

جتاه األحداث املختلفة ،وتبليغ السلطات األمنية جتاه أي تصرف مشبوه ،ويف اعتقادي لو
حدث تعاون شعيب يف هذا األمر سيجد اإلرهابيون أنفسهم حماصرين بشكل كبري ولن
يستطيعوا استمالة

أحد.

بعد حادثة الدالوة يف األحساء وأثناء التشييع كان اجملرمون الطائفيون ينتظرون خروج هتافات
طائفية من الناس املثكولني يف أعزائهم ضد شركائهم يف الوطن من الطوائف األخرى ،لتتشكل
فتنة يف اجملتمع السعودي ،ولكن اجلماهري الغاضبة واحلزينة كانت أكثر فهما وإدراكا لدوافع
تلك الفئة الضالة فرفعوا شعار "إخوان سنة وشيعة ،هذا البلد ما نبيعه" ،لكي يؤكدوا للجميع
َّ
عصي على دعاة الفتنة وأنَّه سيبقى وطنا يُظل اجلميع دون فرق بني أحد ،قاهلا
أن الوطن ٌّ
امللك سلمان إن املواطنني سواء ،وقاهلا قبله امللك عبدهللا  -رمحه هللا  ،-وهي سنة مجيع
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ملوك اململكة ،ويف يوم تشييع شهداء القديح ورغم احلالة املفرطة من احلزن والغضب الشديد
الذي ميأل املشاركني إالَّ َّ
أن أحداً منهم مل يسمح لنفسه إبهانة واهتام السنة عموماً هبذه
أن اجملرم ال ميثل طائفةَّ ،
اجلرمية ،الناس يف كلتا احلادثتني أدركوا َّ
وإمنا ميثل نفسه يف املقام األول
وجمموعة من أصحاب الفكر الضال اليت هي أبعد ما تكون عن الشعب

السعودي.

أن وطننا مستهدف ،هذه هي احلقيقة اليت ينبغي أن يعرفها اجلميع ،و َّ
ال شك َّ
أن أوىل
الواجبات اليت هي مسؤولية كل مواطن هي السعي إىل ملَّ الشمل وتوحيد الكلمة وتقوية
اجلبهة الداخلية ،لتفويت الفرصة على كل شخص يريد العبث أبمن هذه البالد ،وينبغي
على اجلميع أن يتحملوا مسؤوليتهم ضد أي صوت نشاز طائفي تكفريي ُجييز لنفسه ضرب

الوحدة واإلساءة إىل أحد مكوانت اجملتمع السعودي ،ينبغي على اجلميع الوقوف يف وجهه
ورفع أمره إىل اجلهات املختصة للتعامل معه وفق القانون ،هذه البادرة الوطنية من اجلميع

هي كما أعتقد ما ستحقق كثريا من النتائج اإلجيابية ،أما إذا التزم اجلميع الصمت فسيتشجع
عمالء اخلارج من دعاة الفتنة واإلرهاب والتكفرييني على االستمرار يف التحريض والعبث
ابألمن ،لتظهر لنا ال حمالة كثري من أخوات دالوة األحساء وقديح القطيف ،محى هللا وطننا
من كل

سوء.
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رجاء البو علي :الذهنية التحريضية وإعادة األمل
أكدت احلوادث اإلرهابية اليت حدثت يف الدالوة ابألحساء ،والقديح يف القطيف؛ والعنود
يف الدمام "ظهر أمس" أن العمليات اإلرهابية مستمرة ،وتتمدد ،فبعد سقوط  8شهداء،
و 28جرحياً يف "الدالوة" إثر إطالق رصاص ،تصاعد احلدث يف مسجد اإلمام علي ابلقديح،

ليسفر عن  21شهيداً ،و" 112جريح" ،جراء تفجري إرهايب! وحماولة الدخول ملسجد
اإلمام احلسني يف العنود ابلدمام يوم أمس يف زي امرأة ،واستشهاد املفتش الدكتور عبداجلليل
األربش وآخرين .األمر الذي يشري إىل تطور يف نوعية اجلرمية ،ومستوى الكوارث النامجة
عنها ،كما أنه يعترب جتاوزاً على األمن ،وهتديداً للسلم األهلي ،ما أوجع املواطنني ُسنة،
وشيعة؛ فجاءوا وفوداً ،واحتشدوا مجاعات ،وأفواجاً لتعزية أهايل الشهداء ،يف موقف وطين
فريد ،تتميز به بالدان يف مثل هذه األزمات .لكن العجب ،كل العجب يف استمرار ثلة

حتريضية يف ممارسة دورها التخرييب مبباركة ،وفرح ،وتوعد مبزيد من النكبات الالإنسانية،
فكيف ميكن إيقاف هذه التجاوزات الكارثية؟
إن األصوات الشعبية طالبت ،ومازالت ،بتطبيق نظام جترمي الطائفية ،وذلك ملا هلا من خطر
كبري على الوطن ،وقد توعد امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،مبحاسبة كل مشارك،
وخمطط ،وداعم ،ومتعاون ،ومتعاطف مع هذه اجلرائم ،يف خطاب أعاد األمل إىل نفوس
أهايل املنطقة خاصة ،والشعب السعودي عامة ،وهذا ديدن الدول املتقدمة ،اليت حيتكم
شعبها لقانون يضبط احلياة ،ويضمن حقوق املواطنني ،ويؤمن بوجودهم ،ودورهم،
ومسامهتهم يف البناء والتقدم اإلنساين

والوطين.

إننا اليوم نواجه "األثر"! فقبل سنوات مل تكن العاقبة واضحة للجميع؛ رمبا النعدام الرؤية
املستقبلية ،أو لسوء التنبوء مبخرجات التفريق بني املسلمني ،وبني املواطنني ،أو لقلة الوعي،
واالطالع على جتارب االحرتاب الطائفي ،وما أنتجته من عواقب كارثية على أممها؛ ومنها
ما توقف بعد سيل من احلروب الدموية ،واالقتتال الطائفي؛ مثل التجربة
588

األوروبية.

إن مهَّنا الوطين اليوم هو إجياد حل وخمرج هلذه األزمة ،اليت نزلت علينا بال رمحة ،ومازال
هناك أمل يف اخلروج منها؛ فعلى الرغم من تعقخد املشكلة ،واستفحاهلا ،إال أن الوقت مازال
يف أيدينا النتشال بالدان من خطر الدخول يف حرب دمويةِّ ،
تسريها الطائفية العدائية
املرتاكمة .فرصتنا اليوم ابملبادرة اجلادة الستدراك الوضع ،واإلصالح؛ بتضافر اجلهود ،وتكامل
األدوار بني الشعب بكل أطيافه ،والدولة ،بفرض قانوهنا ،وسلطتها ،للضرب على أيدي
املخربني.

وما بني أفراد ،ومجاعات إجرامية ،وختريبية ،بفكرها ،ومنهجها ،يف حاجة إىل احملاسبة
واملقاضاة  -وهؤالء يوقفهم ،ويكف ضررهم تطبيق القوانني  -هناك أيضاً أجيال حاضرة،
ومقبلة ،يف حاجة هي األخرى إىل النظر اجلاد إىل منهجية تنشئتها ،وتربيتها ،وتعليمها قيم

التسامح واحرتام اآلخر ،وجعلها تعلو أي اختالف ،لضمان سالمة املستقبل املقبل ،فاخلوف
اليوم أصبح يساور كلتا الطائفتني ،ألن اخلسارة تطال اجلميع ،ابلتفجري ،أو التغرير ابلشباب،
انهيك عن أن اإلرهاب يتمدد ،ويستوطن كلما سنحت له الفرصة ،وهنا يتفق الشرفاء من
السنة والشيعة على ضرورة الوقوف ضد الفكر التحريضي املولِّد لإلرهاب.
ستنطوي مرحلة التنظري ،واملواقف املرتبطة ابحلدث ،لندخل مرحلة اإلصالح العملي العالجي
بتطبيق القانون على احملرضني ،وحماسبتهم ،والوقائي والنمائي إبعادة النظر يف الرؤية الرتبوية
والتعليمية لتنشئة جيل مشرق

جديد.
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منصور الضبعان :إهنم حيتضرون  ..فازدادوا قوة
وتستمر اخلطة الفاشلة ابستهداف اجلوامع واملساجد واللعب على وتر الطائفية وضرب األمن
وحماولة إاثرة حرب أهلية داخلية لتفكيك الصف الواحد ،ذلك الصف الذي طاملا أغاظ
عدو هللا

والوطن..

عدة حماوالت "داعشية" للدخول عرب احلدود الشمالية السعودية ابءت ابلفشل الذريع،
وحماوالت عرب احلد اجلنويب ابءت ابخلسران املبني ،حيث كان يقابلها جناح سعودي يف
اخلارج متمثالً يف حتقيق عاصفة احلزم أهدافها يف اليمن ،وامتياز سعودي يف الداخل متمثالً
يف قمع الفتنة يف مهدها وكشف املخططات اخلبيثة يف عمليات ذكية أنتجت مزيداً من الثقة
والقوة والتكاتف وتقوية

الصف..

كيف ميكنكم أن ال تنتبهوا إىل أن تكاتفكم وتر َّ
اصكم واصطفافكم وحبكم بعضكم بعضاً
مير دون أن يغيظ عدوكم وميأل قلبه
وعشقكم وطنكم رغم اختالف مذاهبكم ..ال ميكن أن َّ
ابحلسد واحلقد والغيظ؛ األمر الذي جيعله ينقلب على مبادئه فيقوم بتخريب املساجد..
ومىت؟! ..يف يوم اجلمعة! ..ومىت؟! ..أثناء صالة اجلمعة! ..ال ميكن أن يفعل ذلك إنسان
فضالً عن

مسلم!

تفجري القديح وتفجري العنود وكل عبث متارسه "خفافيش الظالم" البد من أن يؤدي إىل
مزيد من التآلف وتقوية اللحمة الواحدة ،فهم يريدون أن جيعلوا من بالد احلرمني عراقاً آخر!،
فأصبحوا يقومون مبمارسات تدل على أهنم حيتضرون ..وأهنم إىل

زوال..

الرد على قوى الظلم والضالل والظالم يكون بوضع الكتف الشيعي على الكتف السين
لتكوين سور ،واليد السنية على اليد الشيعية لتكوين قبضة ،ال حل إال هذا! ،وال رد أبلغ
من هذا ..رحم هللا الشهداء يف تفجري العنود ..واللهم اكفنا شر كل من أراد بوطننا شراً مبا

شئت وكيفما

شئت.
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حممد املختار الفال :لن تفلحوا
اجلرمية الشنيعة النكراء ،اليت ارتكبتها يد الغدر يف مسجد اإلمام علي ابلقديح قبل أسبوع
وراح ضحيتها عشرات األبرايء ،أكدت متانة الوحدة الوطنية ،وبرهنت على الوعي اجلمعي
العميق ألخطار اإلرهاب وأهدافه الشريرة ،اليت تسعى لشق الصف وإاثرة الفتنة بزرع األحقاد
واإلحن والشكوك بني املواطنني حني تستهدف طائفة من أبناء هذا البلد ،لكن خاب ظن
ومسعى اجملرمني ،فقد تنادت األصوات ،من مجيع أرجاء الوطن ،منددة ابالعتداء ،ورافضة
املساس أبمن أي جزء منه واحلرص على صون دماء أبنائه يف مجيع مناطقه وطوائفه .ورأينا
الوفود تتقاطر ،طوال األسبوع ،على القطيف للتعزية واملؤاساة؛ أتكيدا هلذه املعاين والقيم
واملبادئ .وقبل هذا الشعور الصادق والتعاطف الكبري من أبناء الشعب السعودي مع أسر
الضحااي ،أعلنت القيادة أن اجملرمني سيلقون العقاب الرادع ،وأن املواطنني متساوون يف
احلقوق والواجبات أمام الدولة ،وأن أمن الوطن مسؤولية الدولة ،وهي قادرة حبول هللا وقوته
على صونه ومحايته والوقوف يف وجه كل من يريد به شرا

أو كيدا.

وكانت الزايرة اليت قام هبا املسؤولون ،وعلى رأسهم مسو ويل العهد ،إىل موقع احلدث أتكيدا
هلذا احلزم والعزم الذي يبث روح االطمئنان والسكينة يف النفوس والقلوب ،وأتكيدا على أن
أجهزة الدولة قادرة على مواجهة اإلخطار اليت حتاك ضد الوطن واستقراره وأمن أهله ومن
يقيم على

أرضه..

وأتيت اجلرمية اإلرهابية الثانية يف مسجد حي العنود ابلدمام ،اليت راح ضحيتها أبرايء يف بيت
من بيوت هللا ،لتؤكد أن اجملموعات التخريبية قوة ظالمية ال تصغي لصوت العقل أو وازع
الضمري وال حيكم تصرفاهتا وأعماهلا شرع أو دين ،وهي تستخدم أفرادا غيبت عقوهلم وعميت
بصائرهم ،فلم يعودوا يفرقون بني حق وابطل ،أو بني حالل وحرام ،وابتوا "آالت دمار"
عمياء ينفذون أهداف من ال يريد هلذه البالد أن تبقى مستقرة
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آمنة.

لكن ،مرة أخرى ،سيؤكد املواطن السعودي أنه أوعى من أن ختدعه أابطيل هذه القوى
الشريرة ،ولن تغري إصراره وموقفه املبدئي من التمسك بوحدته الوطنية ومساندته إلخوته يف
كل مكان من هذا الوطن ،على خمتلف طوائفهم ومذاهبهم ،وسيجعل من هذه الوحدة قوة
متجددة ورمزا ملواجهة األخطار اليت يصدرها أعداء احلياة وكارهو الوائم والتآلف ،وستكون
حاضنة حتمي رجال األمن الذين يضحون أبرواحهم من أجل

اجلميع.

سيقول املواطنون السعوديون املخلصون هلؤالء القتلة :خاب مسعاكم وتعثرت خطاكم ولن
تفحلوا أبدا يف حتقيق أهداف من صرمت له أدوات ضد
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وطنكم.

محود أبو طالب :حتذير املتعاطفني
مرة أخرى ،شكل الشعور العام جتاه جرمية القديح ظاهرة وطنية إجيابية تؤكد أن جمتمعنا يف
غالبه األعم أعقل وأكثر إنسانية ووطنية مما يظن به بعض املصابني خبلل يف فهمهم لدين
احلق واخلري واحلب والسالم .لقد تكرر املشهد الذي حدث يف الدالوة بشكل أمشل وأعمق
يف القديح؛ ألن اجلرمية كانت أشد وأكثر إيالما ،فقد حدثت يف بيت من بيوت هللا وغدرت
ابلواقفني بني يدي هللا من األبرايء املساملني .كان توقيتها مدروسا خببث كبري لتحقيق نتائج
أكرب من جمرد قتل عدد من املواطنني من طائفة حمددة ،فقد أرادت استثمار الظروف احمليطة
واالقتتال الطائفي واحرتاب أبناء الوطن الواحد يف أكثر من مكان إلشعال احلريق يف الوطن
الذي يعيش السالم واألمن والتنمية واالستقرار مبحاولة هتيئته ليكون نسخة من النسخ احمليطة
بنا من ساحات املوت والدمار وأهنار الدماء اليت ال جتف .أرادوا ذلك وخططوا له ،لكن
أثبت الوطن أنه أكثر وعيا وقوة ومتاسكا مما كانوا

يظنون.

كان خطاب امللك الذي وجهه لويل العهد واضحا وحازما وجديدا يف أبعاده ،فقد أكد أن
كل "مشارك أو خمطط أو داعم أو متعاون أو متعاطف مع هذه اجلرمية البشعة سيكون
عرضة للمحاسبة واحملاكمة وسينال العقاب الذي يستحقه" .هنا تتسع دائرة احملاسبة لتشمل
املتعاطفني ،والتعاطف له أشكال عديدة ،منها الفاقع الصارخ ،ومنها املراوغ الذي يتدثر
حبجج وخترجيات فيها من اخلبث الشيء الكثري .ولكن بعد حادثة القديح مل يعد الوقت
مناسبا أبدا حتت أي ذريعة أن يستمر التسامح مع أي شكل من أشكال التعاطف ،أو
التساهل مع مترير الكالم املفخخ أبلغام تؤثر على وحدة الوطن ووائم اجملتمع والسلم
االجتماعي .ال أحد جيب أن يظن بعد اآلن أن إبمكانه االستمرار يف اللعب ابلنار من
خالل أفكار وطروحات بعيدة عن املوضوعية واملسؤولية الوطنية ،ال ختدم سوى الذين
يرتبصون ابلوطن ويتمنون زعزعة أمنه واستقراره .هناك فرق كبري بني األوقات والظروف وال
يوجد وقت وال ظروف أكثر حساسية من اليت منر هبا ،وال جيب السماح ألحد ابستغالهلا
ضد

الوطن.
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يوسف الرضي :أتبني الشهيد السيد هادي
رمحك هللا ايسيد هادي
ِّ ِّ
َّ ِّ
ِّ ِِّّ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّٰ
ورُه ْم
"والذين آمنُوا اب ََّّلل وُر ُسله أُولئك ُه ُم الصدي ُقون ۖ والشخهداءُ عْند رهب ْم هلُْم أ ْجُرُه ْم ونُ ُ
احلديد

ۖ19 "...

نور عندهللا  ..نورك من نور اإلميان
اي سيد هادى مباذا نؤبنك  ..كنت نوراً بيننا وأنت اليوم ٌ
 ..ابهلل ...من نور هللا ..أنت اهلادي اهلادىء ...مل تكن يوماً بيننا إال تقياً صامتاً عن غري

ذكر هللا  ..كم كان حياؤك عظيماً ..كم كان إميانك عظيماً  ..مل نرك يوماً ساخراً من أحد
أو مغتاابً ملؤمن ..مل نرك يوماً عابساً يف وجه مؤمن  ..مل نرك تتواىن عن قضاء حاجة مؤمن

أو خدمته ..مل نرك إال خملصاً يف اداء رسالتك التعليمية ..مل نرك إال حمبوابً من كل من عرفك
أو تعامل معك ..مل نرك يف ضجيج أو هرج ومرج ..مل نرك إال خرياً يف خري.

هلل أنت ..أنت الكنز املخفي ...واإلميان املكنون ...والويل بني الناس الذي ال يشعر به إال
املالئكة ألن عملك هلل وحده الرايءً والمسعة  ..أنت الصائم القائم ...لطاملا كنت املداوم
على الصالة يف اجلماعة ...الصبور على انتظار اإلمام وإن أتخر يف احلضور

أنت الصائم يف شهر هللا وشهر الرسول وشهر األمة اليثنيك عن ذلك جهد أو عمل أو
تعب  ...أنت يف العمرة واحلج اخلاشع املتأين املتأمل يف أداء النسك  ..ذهبت عند هللا
شهيداً صائماً يف يوم اجلمعة يف وقت الصالة مدافعاً عن أرواح املؤمنني املصلني.
إن نبكي فإان نبكي أنفسنا الغارقة يف أمور الدنيا ..إن نبكي فإان نبكي على أنفسنا ...نعيد
احلساب مع هذه الدنيا من خالل هنج الصاحلني الذي كنت عليه فكانت خامتتك احلسىن
والشهادة والدرجة الرفيعة ..أنمل أن تنالنا منك الشفاعة يف اآلخرة أيها الشفيع املشفع كما
انلنا شرف صحبتك بعضاً من أايم الدنيا فكان لنا اليوم الفخر بذلك ..إن هللا اصطفاك

من بني هؤالء املؤمنني وأنت أهل لذلك ..هنيئاً لك ..هنيئاً لك ..هنيئاً لك الشهادة.
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مرمي آل عبد العال :سنني الصمت ومصائبها
بطل تكثر احلكم حول أبسه وتدرسه الثقافات كقوة ،قد انقلب لنقطة ضعف وخنوع ال
ٌ
قوة ،مكث بيننا حنن أهايل القطيف حىت سلب من أرضنا تلك الربكة .هو الصمت األخرس؛
الذي سيحول بيننا إىل أن تربد دماء شهداء الفاجعة الدامية ،واليت تواكبها اآلن ضجة
إعالمية واستنكارات متضامنة كظاهرة معتادة مل تبارح كل مصيبة وكل حق مفقود ،مث يعود
ليحل مكان هذا الضجيج ،فمن اجلاين؟ وما هو املوقف املطلوب يف هذه املرحلة ،الذي
ينبغي أن نصعده لكي نطرد عنا هذا اخلطر احملدق من حيث ما سيخلفه الصمت إن مل
يكن هنالك حراك اآلن؟ ،مثن دماء الشهداء ماهو وماهي حيثيات مطالبه؟ .تقول فضيلة
الفاروق ولعل االتفاق أن هنالك فوارق يف الصرخات بني القضااي ككل فإن "هناك قضااي
ال حتلها صرخات اجلرائد ،هناك قضااي حيلها العدل والقانون والضمائر

احلية".

صمت قاتل تسلل من خالله الدواعش حني مت حتويل الفاجعة الدامية يف الدالوة إىل عرس
وطين ،تناسى فيه دعاة اللحمة الوطنية اليت انصهرت بلهيب االنفجارات ،أسبابه وما وراءه
حني كان من املفرتض أن تنبع الدعوة لعدالة وطنية ،كان علينا أن تصدى للفاجعة بعد
حينها ،فلم تكن الدعوة كافية كما هو معروف حىت أحبط من أحبط منها ،إن احلاجة اليوم
تقوم على أمهية قيام جمتمع ميسك بزمام القانون ويتصدى ملشاكله متكاتفاً مع الدولة ،فكان
من األجدى االستماع والتعاون مع األصوات اليت تدعو الستئصال كل منرب فتنوي ومعاقبة
األقالم املسلحة ابلطائفية ،وحمو الكراهية اليت ضمتها الكتب الدينية املدرسية ،وإيقاف
أدوات اإلرهاب الفكري اإلعالمي ،مع دعم الوطنية إبرساء حقوق املواطنة وموازنتها وفق
احلاجات امللموسة كقيم ،والقبول ابلتعدد املذهيب مبا فيه املذهب الشيعي كمذهب معرتف
به ضمن املذاهب الرمسية ،وإنشاء املساجد واملقابر للمجتمع الشيعي الكائن يف غري منطقته
التارخيية ،ولكن مماطلة التحرك أتبعها إراقة دماء شهداء القديح واليت ُعد احلدث ذو احلصيلة

الكربى ،تصاحبه حالياً حتركات استنكارية تضامنية ،إىل أن حلقت هذه احلادثة تفجري حي
العنود الغادر ،وهاهو الصمت قد بدأ ينسدل ومل تربد دماء الشهداء بعد ،فإن من طالب
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ابللحمة سابقاً هو واقعاً املطالب األول ابلتصدي للمطالبة بقانون التجرمي .وقد "كرب مقتاً
عند هللا أن تقولوا ما ال تفعلون" حان لكم اآلن أن تقيموا جمتمع القانون فعلياً فلم يعد

الضجيج اللحموي وحده

ينفع.

وحيث مل يكن الصمت وليد هذه السنة ،فقد عايشت القطيف سنني صمت أردت حباهلا
ضاعت هبا حقوقها ،ويف هذا اجلانب كان القياس مبضمون عقلي من حيثية أن "املصيبة
ليست يف ظلم األشرار بل يف صمت

األخيار!!1..

صمتنا حينما رأينا أرضنا تنتزع من أراضي املنح احلكومية لتعطى لغريان ،فصارت حتمل أعلى
كثافة سكانية على اململكة بل على دول اخلليج العريب ..انكتمنا حني أن القطيف كانت
حتتل أدىن كفاية سريرية يف فئتها من احملافظات على مستوى اململكة ،وبكمنا حلرماننا من
مدينة جامعية للقطيف ،ومل ينطقنا أهنا احملافظة ذات سابع أكرب حجم طاليب على مستوى
اململكة وليس هبا جامعة ،راقبنا هويتنا تطمس ملنطقة هي أقدم جتمع بشري يف اتريخ اخلليج
وليس هلا ذكر حىت يف كتب التعليم ،منطقة يزخر املتحف الوطين من مرتوكاهتا األثرية ،بل
ومرتوكات حضاراهتا تتجول بني متاحف العامل وتسكن املتحف الوطين ابلرايض وتغلب
بتواجدها ما حيتويه ،سكتنا عن هدم آاثرها وإمهال مواقعها األثرية ،وردمها وتسويف صيانتها
إىل أن حتال لإلنداثر بال أسف!! خنعنا لوطئة التدمري حني صارت هي الوحيدة اليت ُحوصر
عمراهنا من أجل النفط وتالشت بقعتها الزراعية ،وحني جففت أرامكو عيوهنا ،ومازلنا
صامتني أمام استقطاع حدودها منذ أعطيت لربيباهتا "القرى واهلِّجر" ،فخلف ذلك أسر

القطيف يف حدود أنتجها توسع تلك القرى واهلجر ملدن كبرية عليها ،فخلفت وراءها أزمة
سكنية جعلت القطيف أتكل نفسها من الداخل على زرعها وحبرها بغري صوت غيور منا!!..

صمتنا وصمتنا وصمتنا بعد هذه السنني املرة ،ولكن ........بعد أن استحلت احلرمات
وأريقت الدماء ،أيراد االعتقاد أننا سنصمت ،ماكثني يف صمتنا؟؟! ،كال فالصمت صار
 1مارتن لوثر كينج :انشط إنساين سياسي حصل يف عام  1913على جائزة نوبل للسالم لدعوته إىل الالعنف.
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يسلبنا ال حيمينا !!..البد أن يقوم جمتمع القانون وهو كما يقال "قد يكون صحيحا أن
القانون ال ميكن أن جيعل شخصاً حيبين ،لكن إبمكانه منعه من إعدامي زوراً ،وهذا يف
اعتقادي يف غاية األمهية"1.
قد حان لألفعال أن تُنظر وتكون شواهد ،حيث البد االلتفات إىل أن التحرك سيعدو انقصاً
إذا مل يتم تشخيص ومعاجلة األمور على أرضية الوطن ،األمور واضحة وال عالج دوهنا
سيحقن

الدماء.

إن تصاحل النفوس ليس إال هدف الحق للتحركات احلالية اليت يبنغي أن تبدأ حاالً قبل أن

جتف الدماء وهذا مينتج حاجة استيعاب أن "السالم احلقيقي ليس جمرد انعدام التوتر؛ بل

هو وجود العدالة" 2فإن طال صمت اجملتمع بعد الفاجعة فلن يتوافر هلا أن أتمن من غدر
الطائفية ،وحىت ال يقال تعب الكالم من الكالم وحىت ال يصدق من قال أن "العرب ظاهرة
صوتية" ،ال بد أن يقال آن للحراك أن يوقف الصمت ليغدو الفعل قانون حيمي

 1املصدر السابق.
 2املصدر السابق.
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اجملتمع.

سعيد السرحيي :هل هم مستهدفون؟
احلديث عن سوء فهم لإلسالم يقف وراء العمليات اإلرهابية ،فيجعل منها حراب دينية تقوم
على تكفري مجيع املسلمني ابستثناء أولئك املتطرفني الذين يؤمنون مبا تؤمن به اجلماعات
اإلرهابية ،أو حراب طائفية خترج من امللة كافة الطوائف ابستثناء الطائفة اليت ينتمي إليها
أولئك اإلرهابيون ،احلديث عن سوء فهم لإلسالم أفضى إىل ذلك كله هو نفسه سوء فهم
لطبيعة تلك العمليات اإلرهابية ،وسوء فهم لنوااي ومقاصد الذين خيططون هلا ،وسوء معرفة
أبهدافهم ،وسوء تقدير ملا ميكن أن يتم توقعه

منهم.

ال ميكن لسوء الفهم من قبل أي طائفة تدعي انتماءها لإلسالم أن يفسر هذه األعمال
التخريبية اليت تستهدف أول ما تستهدف البلدان اإلسالمية ،ويكون املسلمون هم أول
الضحااي الذين يكتوون بنار تلك األعمال ،كما ال ميكن لسوء الفهم من قبل أي طائفة
للمذهب الذي تنتمي إليه ،سنيا كان أو شيعيا ،أن يفسر تلك األعمال اليت ال تفرق بني
سين وشيعي حني تستهدف اآلمنني األبرايء دون تفريق بني من هو سين منهم أو هو شيعي،
وإذا كانت األحداث األخرية يف القديح وحي العنود يف املنطقة الشرقية قد استهدفت إخوتنا
يف الدين وشركاءان يف الوطن الشيعة ،فإن العمليات اإلرهابية من قبل اجلماعات نفسها
استهدفت أول ما استهدفت السنة ،فسعت إىل ضرب مصاحلهم ،وكان ضحاايها منهم يف
عملياهتا السابقة أضعاف ضحاايها من الشيعة يف عملياهتا

األخرية.

اإلسالم وسوء فهم اإلسالم ،واملذاهب وسوء فهم املذاهب ،ال ينهض بتفسري ما حيدث،
ذلك أن هناك أجندة سياسية حترك رقعة الشطرنج تقف وراء كل ذلك على حنو جيعل من
مواجهة هذه األعمال عمال سياسيا وعمال أمنيا حبتا ال دخل لإلسالم وفهمه به وال دخل
للمذاهب وتعصباهتا

به.

تلك اجلماعات اإلرهابية ال تستهدفنا ابعتباران مسلمني ،أو خارجني عن اإلسالم بناء على
ما حيكمون علينا به ،كما ال تستهدفنا ابعتباران سنة أو ابعتباران شيعة ،كما أن حترك تلك
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اجلماعات اإلرهابية ال يرتكز على اعتبار أهنا تعتقد أهنا هي اليت على الدين القومي أو املذهب
السليم ،حنن مستهدفون ابعتباران وطنا ،وهم يتحركون بناء على أجندة تسعى لضرب
مقدرات هذا الوطن ،وإذا ما أدركنا ذلك أتكد لنا أننا أمام مواجهة مفاتيحها أمنية وسياسية
ال تفيد معها حماوالت تصحيح املفاهيم والتذكري بقيم العدالة والتسامح يف

599

اإلسالم.

حممد العصيمي :سين  /شيعي :وطين
يف حديث ألخبار التاسعة من "إم يب سي" ،يوم اجلمعة املاضية ،قلت إن انفجار الدمام
وانفجار القديح من قبله يعين أن هناك اآلن استهدافا إرهابيا منظما ضد اململكة ،ووراءه
من وراءه من قوى إقليمية أو دولية ،وليس هذا االستهداف بعيدا عن موقف اململكة الوطين
والعرويب يف اليمن .أن حيدث تفجريان يف مجعتني متتاليتني وبنفس الطريقة ،فهذا يعين أن
أجندة "داعش" اليت تبنت اجلرميتني اإلرهابيتني تنشط ضد أراضينا وأمننا وسالمة جمتمعنا
من غيالت الفنت

والتناحر.

و"داعش" ،كما هو واضح من سياق أقواهلا وأفعاهلا واقرتافاهتا ،توظف ،كما هو شأن كل
التنظيمات اإلرهابية ،كل حني لتنفذ فعال يستفيد منه ،سياسيا ،من يوظفها الرتكاب هذا
الفعل .أي أهنا بال هدف سوى خدمة هذا الغرض أو ذاك ملن يفتح أبوابه أوسع ويدفع
أكثر ويتماهى مع إيغاهلا ابلدماء واألشالء وترويع اآلمنني يف كل

مكان.

طبعا ،قطيعها األعم ال يصدق ذلك وال ميكن أن يقنعه أحد أبن التنظيم الذي ينتمي إليه
ليس سوى أداة لتخريب بيوت العرب واملسلمني واإلجهاز على ما تبقى من قدراهتم
وإمكانياهتم الوطنية .وابلتايل ال أمل مطلقا أبن نعيد صفوف هذا القطيع إىل احلضن الوطين
أو نعول على مراجعة مدركاته بعد النصح واإلرشاد والتفقيه الديين

والوطين.

ما نعول عليه حقا هو أن يعرف كل سعودي ،سين أو شيعي ،أبن بقاءه وطنيا هو ما
سيقطع كل الطرق على اإلرهابيني الذين يقتلون املصلني يف أي مسجد ،إذ ال ميكن أن
يستبعد أحد ،ضمن الوظيفة السياسية لتنظيم داعش ،أن يفجر مسجد يصلي فيه سنة كما
فجر مسجد اإلمام علي بن أيب طالب يف القديح ،أو حماولة تفجري مسجد اإلمام احلسني
يف حي العنود

ابلدمام.

اهلدف ،وراء هذا االستهداف املنظم احلثيث ،هو تقاتل السعوديني كما يتقاتل العراقيون
والسوريون واليمنيون والليبيون .أي أن ينهد سقف الوطن على رؤوس اجلميع وينزلقوا إىل
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أتون الفنت واالنتحارات والتفجريات اليت تقوض مكاسبهم الوطنية واالجتماعية والتنموية.
وإذا كان "داعش" فشل مرتني إىل اآلن يف إشعال فتنة سعودية ترتقبها وتتمناها ،فإهنا
ستفشل أكثر كلما دام هذا "الصمود الوطين السعودي" يف وجه إرهاهبا

وتفجرياهتا.

ومثل هذا الصمود يتطلب الكثري .ومن هذا الكثري الوعي الكامل لدى كل مواطن بضرورات
األمن واالستقرار ،واألخذ على أيدي احملرضني والطائفيني وحماسبتهم والتشهري أبمسائهم.
ويتطلب ،بال كثري مماحكة أو جدال ،أن كل من حيمل جنسية هذا الوطن له حق املواطنة
الكاملة ،الذي ترتتب عليه واجبات وحقوق بقدر ما يكون املواطن صاحلا وخملصا ال جيور
على أحد وال يستقوي مبذهبه وال يصنف املواطنني على هواه .وهذا أمر بدأت به الدولة يف
خطاابت امللك حيفظه هللا وبقي على اآلخرين ،من علماء دين وكتاب وإعالميني ومواطنني
عاديني ،أن يتحملوا مسؤولياهتم وأن خيضعوا للحساب والعقاب إذا أخطأوا ومارسوا طائفية
من أي

نوع.
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عبد الرمحن اهلزاع:
من القديح إىل الدمام ،وخالل أايم قليلة تكررت حماوالت النيل من هذه البالد وأمنها
واستقرارها.

توهم املدبرون واملنفذون أن استمرار العمليات االرهابية سيزرع الذعر واخلوف بني املواطنني
ويؤدي إىل حاالت إرابك لدى اجلهات األمنية جيعلها عاجزة عن القيام بعملها واحلفاظ
على الوطن

واملواطن.

من يريد اإلضرار ابلبالد وأمنها فعليه ،وبكل بساطة ،الرجوع إىل التاريخ القريب واستلهام
الدروس والعرب .مىت تعرضت اململكة ألول عمليات قتل وتفجري؟ وكم تبعها من عمليات
ارهابية وحماوالت فاشلة؟
الواقع يتحدث عن الكثري ولكن العربة ابلنتائج .احلمد هلل الوحدة الوطنية تزداد وتذوب يف
ثناايها كل حماوالت التفتيت وزرع اخلالفات املذهبية والطائفية .أما محاة الوطن فحدث
عنهم وال حرج فقد أثبتت الوقائع كل أشكال القوة والصالبة واالستعداد لبذل الغايل
والرخيص يف سبيل الوطن .سالت الدماء الزكية واستشهد البعض ويف النهاية ال هتاون وال
ختاذل ،والكل يردد :وطن ال حنميه ال نستحق العيش

فيه.

سياسة الدولة وقادهتا مل ترتك أي فرصة أو مناسبة إال وهي جتدد التأكيد أبن أمن الوطن
خط أمحر ال ميكن جتاوزه مهما كان الثمن ،ويف برقيته لسمو ويل العهد وزير الداخلية يف
أعقاب جرمية القديح أكد خادم احلرمني الشريفني "أن كل مشارك أو خمطط أو داعم أو
متعاون أو متعاطف مع هذه اجلرمية البشعة سيكون عرضة للمحاسبة واحملاكمة وسينال عقابه
الذي يستحقه ولن تتوقف جهودان يوماً عن حماربة الفكر الضال ومواجهة اإلرهابيني والقضاء

على

بؤرهم".

األمري حممد بن انيف ،وهو من سبق واستهدفه االرهابيون ،وضع النقاط على احلروف يف
حواره األخري مع أحد أقرابء شهداء القديح وبني أن الدولة ليست عاجزة عن القيام مبا هو
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مطلوب منها حلماية مواطنيها .املواطنون بكل فئاهتم وطبقاهتم مل تفلح كل اجلرائم يف النيل
من وحدهتم وهم يؤكدون املرة تلو األخرى أال جمال لالخرتاق أو املساومة ،ويكفي لكل
منصف أن يقرأ أو يسمع كل ما يقال ويكتب يف وسائل التواصل االجتماعي ووسائل
االعالم التقليدية لتظهر له الصورة واضحة

وجلية.

اليوم ،وبالدان متر هبذه الظروف تزداد مسؤوليتنا كمواطنني يف أن نكون سنداً وعيناً ساهرة
لرعاية أمن الوطن والتعاون مع اجلهات األمنية يف اإلبالغ عن كل أمر أو شخص مشتبه
فيه فكم من معلومة صغرية أسهمت يف قطع الطريق وإفشال حماوالت مغرضة للقتل
والتخريب .ما حصل يف القديح وما تاله يف الدمام من جرائم لن توقف مسرية البالد ولن
تزعزع االمن واالستقرار وستظل بيوت هللا عامرة ابملصلني يف كل األوقات والدعوات يف
أرجائها أبن حيفظ هللا هلذه البالد أمنها

واستقرارها.
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خلف احلريب :بني األربش واإلرهايب
كانت حلظة حامسة ..تلك اليت التحم هبا الشهيد عبداجلليل األربش ابالنتحاري الذي كان
يرتدي عباءة نسائية وينوي تفجري مسجد العنود يف الدمام ..حلظة حبساابت الزمن ال تتعدى
ثواين معدودات ،ولكنها حبساابت التاريخ سوف تظل خالدة يف ضمري الوطن ،إهنا حلظة
املواجهة بني املسلم احلقيقي الذي يضحي حبياته من أجل منع األذى عن اآلخرين ،وبني
مدعي اإلسالم الذي يفجر جسده كي يدمر املساجد ويقتل املصلني ،مواجهة بني املواطن
النبيل الذي يقدم روحه فداء لوحدة بالده ،وبني املواطن اجملرم الذي ميوت من أجل أن ميزق
بالده.

شاب يف مقتبل العمر عاد من دراسته اجلامعية يف الوالايت املتحدة ذهب إىل املسجد
ليصلي وهو يرتدي أمجل ثيابه ،وشاب مل يدرس إال يف كهوف الظالم ذهب إىل املسجد
ليفجره وهو يرتدي عباءة نسائية ،إذا مل تستطع أن ترى الفارق العظيم بني الشابني جملرد
االختالف املذهيب ،فأنت ابلتأكيد ترتدي عباءة االنتحاري املخجلة حىت لو مل تكن ترتدي
حزامه

الناسف!.

مبقاييس الدين ،األربش ذهب إىل املسجد ليصلي اجلمعة ،بينما االنتحاري ذهب إىل
املسجد ليفجره ومل يفكر إطالقا بصالة اجلمعة .ومبقاييس اإلنسانية ،األربش ساهم يف
احلفاظ على أرواح البشر ودفع حياته مثنا لذلك ،واالنتحاري مل يرتدد يف قتل نفسه من أجل
أن ميوت أكرب عدد من البشر .مبقاييس الوطن ،األربش عاد لينفع جمتمعه بعلمه ،بينما
االنتحاري جاء ليدمر جمتمعه جبهله ،عائلة األربش زفته شهيدا ،والعصابة اإلرهابية اليت
ينتمي إليها اإلرهايب زفته شهيدا أيضا ،ولكن أنت كيف تنظر إىل هذا األمر؟! ..من منهما
كان مع وطنك؟ مع إنسانيتك؟ مع مبادئ دينك؟ مع سالمة عائلتك؟ مع مصلحة
جمتمعك؟.
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من خالل قدرتك على حتليل هذه الصورة شديدة املباشرة والوضوح ميكنك أن تقيس
منسوب اإلنسانية يف قلبك ،وميكنك أن حتدد فهمك لإلسالم ومدى حرصك على مصلحة
وطنك ،فهذه املواجهة اخلاطفة القاتلة للطرفني هي ذاهتا املواجهة اخلاطفة القاتلة بينك وبني
ضمريك ،من خالهلا ميكن أن تعرف ما إذا كانت الطائفية قد سيطرت على عقلك وقلبك
إىل درجة أنك مل تعد متيز احلق من الباطل ،واختلط عليك ما هو إنساين مبا هو

متوحش.

أنت وحدك يف خلوة اتمة مع قلبك ،ال أحد يراك ،ال أحد يسمع مههماتك ،وحدها صورة
االلتحام بني شهيد الوطن واإلرهايب االنتحاري متر أمام عينيك ..واحلكم لك ..والفهم
لك ..ووخزة الضمري ال يشعر هبا إال أنت! ..ال أحد يطلب منك أن تتخلى عن مذهبك
الذي تؤمن به ،ولكن :هل أنت حر إىل درجة أنك ميكن أن متيز الصواب من اخلطأ دون
احلاجة لالستعانة ابآلخرين ،أم أنك قد استعبدت نفسك بنفسك إىل درجة أنك ال ميكن
أن متيز الفارق بني النور والظالم قبل أن يرشدك شيخك إىل
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ذلك!.

فاضل العماين :الفتنة الطائفي  ..االمتحان الصعب
يف مطلع نوفمرب  ،2113استهدفت خلية إرهابية تنتمي لتنظيم داعش اإلرهايب قرية "الدالوة"
يف حمافظة األحساء ،وقامت بعمل إجرامي راح ضحيته مثانية شهداء من املواطنني إضافة
إىل شهيدين من رجال األمن ،ويف اجلمعة قبل املاضية تلطخت يد الغدر مرة اثنية جبرمية
بشعة يف بلدة القديح يف حمافظة القطيف خملفة  22شهيداً قضوا غيلة وهم يؤدون الصالة

يف بيت من بيوت هللا ،هذا طبعاً غري العشرات من املصابني واجلرحى ،وقبل يومني وأثناء

صالة اجلمعة مبسجد اإلمام احلسني حبي العنود ابلدمام ،يواصل هذا التنظيم اجملرم استهدافه
املصلني اآلمنني خملفاً بعض الشهداء

واملصابني.

يبدو أن هذا الفكر املنحرف الذي ميتهن القتل والدمار والتوحش ،يسعى جاهداً من خالل

جرائمه البشعة اليت ال تُراعي قدسية وال ذمة ،أن ُحيدث شرخاً غائراً يف نسيج اجملتمع
السعودي ،ليحقق أهدافه الشاذة واملشبوهة لزعزعة األمن واالستقرار يف جمتمعنا املسامل ولبث
مسوم الفرقة والفتنة بني أبناء الوطن الواحد .تلك هي األجندة املعلنة اليت ُميارسها بدانءة
وخسة هذا التنظيم اإلرهايب الذي أصبح وصمة عار يف جبني اإلنسانية.
حوادث اإلرهاب األليمة ،فتحت جروحاً انزفة يف قلب الوطن وهزت كل أركان املشاعر،
ولكنها يف املقابل ،جسدت روح التالحم والتعاطف يف صورة وطنية مل نشهدها من

قبل.

لقد أصبحت تلك الدماء الزكية ،صرخة كربى يف وجه هذا الفكر املتطرف الذي فقد أدىن
معاين الرمحة واحملبة واإلنسانية ،فضالً عن االنتساب لشريعة اإلسالم

السمحة.

تلك مقدمة طويلة البد منها ،لكي تؤسس هلذا السؤال اخلطري الذي يفرض نفسه اآلن
بكل قوة ووجاهة وضرورة :كيف مننع متدد هذا الفكر املنحرف وسط شبابنا لكي ال تتكرر
هذه احلوادث املأساوية؟
أعرف أنه سؤال صعب ومعقد ،وال ميكن اإلجابة عنه بشكل مباشر وشاف يف مساحة
حمدودة كهذه ،ولكنين سأحاول ما استطعت أن أحدد بعض األسباب/الدروس الرئيسية
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اليت ميكن االستفادة منها للقضاء على هذا السرطان اخلبيث الذي ُحياول أن ينخر يف جسد

الوطن.

ال أعرف سبباً مقنعاً ،لعدم وجود مركز وطين متخصص لدراسة وحتليل وعالج ظاهرة
التنظيمات اإلرهابية حىت اآلن! وطننا ،يُعترب هدفاً كبرياً من قبل اجلماعات والتنظيمات
اإلرهابية والتكفريية ،ملا ُميثله من قيمة ومكانة ورمزية .حنن حباجة ماسة ،ملعرفة منسوب هذه
الظاهرة اخلطرية ومدى تغلغلها يف فكر ومزاج وقناعة أطفالنا

وشبابنا.

اإلعالم مبختلف أشكاله ومستوايته ،السيما اجلديد ،ال جيب أن يُرتك هكذا ،ليمارس أدواره
املشبوهة كمنصة كربى إلشاعة الكراهية والتعصب ولنشر ثقافة اإلقصاء واالزدراء ولرتويج

مظاهر العنف والفتنة الطائفية! البد من سن قوانني وتشريعات وتنظيمات ُجترم وتُعاقب كل

من ُميارس االهتام والتخوين والتكفري ضد اآلخر .مبدأ العقاب واحملاسبة واملالحقة القانونية،
قيمة حضارية مهمة جداً للحفاظ على سالمة

الوطن.

املناهج الدراسية ،سواء على صعيد التعليم العام أو اجلامعي ،حباجة ضرورية جداً لعملية

تنقية ومراجعة وإعادة صياغة لتكون مناسبة ومالئمة ،بل وجامعة لكل األطياف والطوائف
املتعددة يف الوطن ،فوجود عبارات وإشارات واهتامات تُسيء ملكون أو شرحية أو فئة من

اجملتمع ،قضية خطرية للغاية وال ميكن قبوهلا ،فنحن جمتمع متعدد ومتنوع ويتمتع ببعض

التباينات واالختالفات والتمايزات بني مكوانته املختلفة .مناهج التعليم ،ال جيب أن تقع يف
فخاخ التعريفات والتوصيفات املثرية ،ولكنها "الصدر التنويري" الرحب الذي يُسهم يف صنع
حالة وطنية رائعة من االندماج والتكامل

والثراء.

املنابر بكل ألواهنا وتوجهاهتا ،حتتاج لعملية ترشيد وتقنني ومراقبة ،ألهنا ُمتثل حالة متقدمة
من اجلذب واالستقطاب والتأثري ،فالكتاابت واخلطب والدروس واالستفتاءات اليت ُمتارس
التجييش والتعبئة الطائفية ،واليت تغص هبا الصحف والفضائيات واملواقع اإللكرتونية ،ال
ميكن هلا أن تستمر ،ألهنا كارثية

ابمتياز.
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لألسرة دور كبري جداً يف تنشئة أبنائها بشكل متوازن وطبيعي ومتسامح ،بعيداً عن الغلو
والتشدد والتزمت ،إضافة إىل مالحظتها واهتمامها ومراقبتها ألي تغريات أو تصرفات أو

سلوكيات غري سوية حتدث

ألبنائها.

أغلب من حيمل الفكر املتشدد ،إما عاش يف أسرة متشددة أو أسرة مفككة .فاألسرة ،هي
اخللية األوىل يف جسم اجملتمع ،وهي اجملتمع الصغري الذي يتشكل منه الوطن

الكبري.

خطاب املواطنة ،هو "الضابط الوطين" الذي جيب أن يُلغي كل اخلطاابت والقناعات

واأليدلوجيات األخرى ،الطائفية والقبلية واملناطقية والفئوية .خطاب االعتدال ،وهو امتداد

طبيعي خلطاب املواطنة ،هو من يستحق أن يسود ويتمظهر يف كل تفاصيل ومفاصل اجملتمع.

العدو احلقيقي ،هو املنظر واحملرض واملشرع ،وليس املنفذ .فأولئك الشباب البسطاء الذين
استخدموا كأحزمة انسفة وقنابل موقوتة تُدار وتُربمج وتُستغل لتنفيذ مآرب خبيثة وأجندات
مشبوهة ،رغم خطرهم الشديد ،إال أن اخلطر األكرب يتمثل فيمن غرر هبم وجندهم .هؤالء،
هم األعداء احلقيقيون الذين جيب أن تناهلم العقوبة ويالحقهم

العار.

الدماء الزكية اليت أُريقت ظلماً وعدواانً يف الدالوة والقديح والدمام ويف وكل بقعة من وطننا
الكبري ،تستحق منا مجيعاً الوقوف صفاً واحداً ضد كل من يُهدد وحدتنا الوطنية وسلمنا

اجملتمعي.
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خالد السليمان :وحدتنا  ..خط الدفاع األول
لن يتوقف اإلرهاب عن استهدافنا والغدر بنا ،حربه ضدان مل تعد سرية ،هي معلنة منذ
سنوات طويلة ،وركائبه أصبحت مطية لكل من أراد بنا سوءا من الدول والتنظيمات العدوة
اليت توظفه وتسريه خمتارا أو غافال يف اجتاهات

مصاحلها!

أما كيف ميكن لنا مواجهته والتصدي له ،فليس لنا إال أن جنعل حلمتنا ووحدة كلمتنا السور
احلصني ،وأن نرص صفوف اجملتمع بكل مكوانته ليكون خط الدفاع األول ،فاملستهدف
ليس املسجد وال الشيعة ،بل الوطن

والسعوديون!

راهنوا على استهداف األجانب وفشلوا ،راهنوا على استهداف رجال األمن وفشلوا ،ويراهنون
اليوم على استهداف بعض مكوانت اجملتمع خللق الفتنة وسيفشلون ،فقد كانت ردة فعل
اجملتمع السعودي عكسية ،وأظهرت املأساة على قدر أملها أننا جسد إذا اشتكى منه عضو
تداعى له سائر األضالع ،ومل يكن السنة السعوديون أقرب يف أي يوم من األايم إىل إخواهنم
الشيعة السعوديني منه اليوم ،ومل يكن اجملتمع أكثر وعيا يف أي وقت مبا حياك ضده من
شرور لشق صفوفه وخلق الفرقة وجر البالد والعباد ملستنقع الفتنة منه

اآلن!

إن هزمية اإلرهاب تبدأ من داخل نفوسنا ،ابمتالك البصر والبصرية لكشف حقيقة العدو
ومعرفة هويته ،مث ابلوقوف صفا واحدا مع الدولة يف خوض معركة مواجهته والتصدي
إهنا معركة ال منلك إال أن ننتصر فيها؛ ألهنا معركة حاضر ومستقبل وطن.
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له!

خليل الفزيع :الوالء للوطن دون سواه
يف حلظة من حلظات التجلي بني اخللق واخلالق ،ويف بيت من بيوت هللا اليت يعمرها من آمن
ابهلل ،ويف يوم فضيل من أايم التقرب إىل هللا ابلدعاء والعبادة اخلالصة لوجهه تعاىل هو يوم
اجلمعة ..يف هذه األجواء الروحانية اليت متتلئ فيها النفوس ابإلميان والقلوب ابحملبة والعقول
ابلتفكري يف نعم اخلالق اليت ال تعد وال حتصى ،ومنها األمن يف النفوس والطمأنينة يف
القلوب ..يف هذه اللحظات احلميمة ..يسفر احلقد عن وجهه القبيح ،وأييت االنفجار
الكبري يف بلدة آمنة مطمئنة عرف أهلها ابلطيبة والكرم وحسن املعشر ،لتصحو القديح
ومعها الوطن كله على هول الكارثة ،وفداحة املأساة ابنفجار يف مسجد اإلمام علي بن أيب
طالب رضي هللا عنه هز أركان نفوس وقلوب وعقول املخلصني من أبناء الوطن ،الذين آملهم
النبأ.

وملا ميضي أسبوع حىت كانت املفاجأة اليت ال تقل أملا مبحاولة تفجري مسجد اإلمام احلسني
بن علي رضي هللا عنه يف حي العنود ابلدمام ،ويف يوم اجلمعة أيضا ،ويف رحاب بيت من
بيوت هللا ،فاأليدي القذرة اليت وصلت إىل القديح والعنود ال تستهدف القديح وحدها وال
العنود وحدها ،إمنا تستهدف الوطن بكامله ،وهو أمر ال يغيب عن أذهان املنصفني الذين
يرون أن هذا الوطن مبختلف مناطقه وخمتلف مكوانته املذهبية ،إمنا هو مستهدف من أعداء
نذروا أنفسهم للشيطان ،وأبوا إال أن يزعزعوا أمن هذا الوطن ،لكن وعي املواطن قد فوت
عليهم هذه الغاية اخلبيثة ،عندما التف املواطنون حول أشقائهم يف القديح والعنود ،كما
التفوا سابقا حول أشقائهم يف الدالوة ،كما سيلتفون حول إخواهنم يف أي جزء من هذا
الوطن إذا تعرض ملثل هذا اإلرهاب البشع ،ال قدر

هللا.

شهداء القديح والعنود هم شهداء الوطن ،واقع تتالشى أمامه كل حماوالت التشكيك أو
التصيد يف املياه العكرة اليت لوثتها أيدي اآلمثني من أعداء احلياة ،الذين يسفرون عن وجوههم
الكاحلة بسواد العار واخليانة واألحقاد الدفينة ،واليت يشعل أوارها دعاة الفتنة ومروجو األفكار
الضالة ،والعاملون على تقويض أمن البالد والعباد ،وتشويه صورة اإلسالم ابإلساءة إىل رموزه
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اترة ،وابلتكفري اترة أخرى ،ال فرق يف ذلك بني سنة وشيعة ،فالكل يف قارب واحد وعلى
اجلميع تقع مسئولية إنقاذه من أمواج تسوانمي الطائفية الذي إذا استفحل دمر كل ما حوله،
وإذا استوطن يف أرض حوهلا إىل خراب ال تقوم هلا قائمة بعده ،والعياذ

ابهلل.

لقد خاب أمل األعداء ،لكن نعيق أتباعهم ما زال يثبت أن مرحلة القضاء على هذه
األصوات طويلة ،وتستدعي احلكمة والصرب والصمود أمام هذا التحدي الشرس الذي
يواجهه بشجاعة هذا الوطن ومواطنوه ،وإذا كان التفجري اليوم يف مسجد للشيعة يف القديح
وآخر للشيعة أيضا يف الدمام ،فال نستبعد أن يكون التفجري القادم يف مسجد للسنة ويف
أي مكان ،لصب الزيت على النار ،فتزداد انر الفتنة اشتعاال يف غفلة من املنشغلني بتبادل
االهتامات والتحريض والعزف على وتر الطائفية ،مبا فيه من أصوات نشاز ،ونغمات مشروخة
تؤذي من يستمع إليها ،بل وتصيبه ابلصمم ،لكي ال يسمع ما يدور حوله من مؤامرات
وخياانت وحتريضات وحتشيدات وغياب اتم عن رؤية حقائق األمور ،اليت تقول ان
املستهدف ليس الشيعة فقط ،بل الوطن بكل مكوانته املذهبية ،وإن مل ِّنع هذه احلقيقة،
فإن املستقبل ال يبشر ابخلري ،وعلى املدى البعيد ستدفع أجيالنا القادمة الثمن غاليا ،وبشكل
أكرب مما يدفعه جيلنا ،رغم فداحة ما ندفعه اآلن من خسائر ،من أرواح األبرايء الذين
استشهدوا بني أيدي خالقهم ،ليصبحوا خالدين يف ذاكرة الوطن واألمة

والعامل.

ويف األجواء املشحونة ابلتوتر والتوجس والشك واالهتامات املتبادلة ..تنمو انر الفتنة،
ويتطاير شررها ليصيب القريب والبعيد ،ويدفع مثنها الصغري والكبري ،ويكتوي بلظاها السين
والشيعي ،فاإلرهاب أعمى ال مييز بني الناس وأماكنهم ومعتقداهتم ،والعقالء وحدهم هم من
يقدرون على اإلمساك بزمام األمور حىت ال تتفاقم ،ويروضون اجلموح حىت ال يتضخم،
ويرشدون اجلهالء إىل طريق الصواب ،والناقمني إىل التعقل ،واملتهورين إىل اهلدوء ،واحملرضني
إىل ضبط النفس األمارة ابلسوء ،واملوالني لغري الوطن إىل الوالء للوطن دون
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سواه.

مسا يوسف :أي دين قال له :اقتل؟
أي وضاعة دفعت اجملرم إىل أن يتنصل من آدميته؟ ويتنحل بعباءة امرأة ليندس بني املصلني؟!

أي عقول تلك اليت تستهدف املصلني الذين أتوا إىل مسجد علي بن أيب طالب يف منطقة
القديح طلباً لألجر والثواب وليؤدوا فريضة اجلمعة كما أمرهتم هبا شريعة اإلسالم فحلت هبم
الفاجعة وأريقت دماؤهم يف بيوت هللا وجرح وأصيب عدد كبري يف بيت هللا ،واقتحمت حرمة
أهل اإلسالم ،وأريقت دماؤهم ،تعدى من فعلوها على الدين والكتاب والسنة وإمجاع فقهاء
اإلسالم من مجيع مذاهبه ،فالدم حرام إراقته وإزهاقه ،وهو يف املسجد أشد

وأشد.

ومل نلملم تلك اجلراح حىت نستقيظ على حادثة أخرى يف مسجد األمرية العنود ابلدمام وقتل
من قتل من املسلمني وترويع املصلني اخلاشعني وقلوهبم متجهة إىل هللا ابلرمحة والغفران
إلخواهنم من قضوا حنبهم يف مسجد

القديح.

أي فكر ضال وأي دين يستهدف املساجد اليت حتفها
وهي بيت من بيوت

املالئكة؟!

هللا..

"إَِّّمنا يـعمر مس ِّ
الصالة وآتى َّ
اَّلل
الزكاة وملْ خيْش إَِّّال َّ
اجد َّ
اَّللِّ م ْن آمن ِّاب ََّّللِّ والْيـ ْوِّم ْاآل ِّخ ِّر وأقام َّ
ْ ُُ
كونُوا ِّمن الْم ْهت ِّدين".
• فـعس ٰى أُوٰلئِّك أ ْن ي ُ
ُ
وأن ترويع املؤمن أمر عظيم ،وهلذا َّبني رسول هللا صلى هللا عليه (وآله) وسلم  -يف أحاديث
أُخر أن ترويع املسلم ظُْلم عظيم ،يستـ ْوِّجب إخافة فاعله يوم القيامة ،وعدم أتمينه من أفزاع
هذا اليوم الكثرية ،فقد ُرِّوي عن عامر بن ربيعة أن رسول هللا صلى هللا عليه (وآله) وسلم -

ورِّوي عن ابن عمر قال :مسعت
قال" :ال تُـرِّو ُعوا املسلم؛ فإن رْوعة املسلم ظلم عظيم"ُ ،
رسول هللا صلى هللا عليه (وآله) وسلم  -يقول" :من أخاف مؤمناً كان حقًّا على هللا أن ال
يـُؤِّمنه من أفزاع يوم القيامة".
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فكيف على من أاثر الرعب بني املصلني اآلمنني!؟ وخرب وهدم املساجد ":وم ْن أظْل ُم ِّممَّن
َّمنع مس ِّ
امسُهُ وسعى ِّيف خر ِّاهبا" ومنع املسلمني من التوجه والرتدد
اجد اَّللِّ أن يُذْكر فِّيها ْ
للمساجد؟ وزعزعة أمن الوطن! إن هؤالء اجملرمني املأجورين جيب أن يفهموا أن كل مواطن

من أبناء هذا الوطن الغايل كلهم رجال أمن لديهم من الوعي والنضج الفكري ما ميكنهم
من معرفة أهداف ومرامي اإلرهاب والدافعني به من اخلارج بقصد زعزعة أمننا واستقراران
الذي ننعم به يف هذه البالد الطاهرة بعد أن عصفت الفوضى بكثري من البلدان يف عاملنا
املعاصر ،وابلتايل لن جتدي هذه األفعال الرعناء يف زرع الفرقة والشحناء والتناحر بني أبناء
هذا الوطن األوفياء يف مجيع أحناء اململكة أو إلاثرة الفتنة بني
اللهم إان استودعناك بالدان وحكامنا

وأوطاننا!
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الطوائف.

حمسن الشيخ آل حسان :ملاذا يستهدف تنظيم داعش اإلرهايب بيوت هللا
بني فرتة وأخرى يعلن تنظيم داعش اإلرهايب مسؤوليته الكاملة عن تفجري مسجد من مساجد
هللا  -عز وجل ،وأن أحد عناصره قام بتفجري نفسه وسط املصلني من عباد هللا الصاحلني
يف أحد املساجد ،مما أدى إىل استشهاد وجرح األبرايء املصلني من الكبار وحىت األطفال
الذين جاءوا للعبادة يف بيوت

هللا.

ومل يفرق تنظيم داعش اإلرهايب بني املساجد اليت يفجرها ال يف املكان وال يف الزمان .وقد
استهدف التنظيم مساجد يف العاصمة صنعاء ويف عدن وصعدة والضالع واحلديدة يف اليمن
السعيد ،بعد ذلك توجه إىل املنطقة الشرقية يف اململكة العربية السعودية ،وابلتحديد كانت
جرميته يف مسجد اإلمام علي بن أيب طالب  -كرم هللا وجهه  -يف مدينة القديح  -يف
حمافظة القطيف ،حيث استشهد  21شهيدا و 111جريح .بعد ذلك توجه التنظيم اإلرهايب
إىل عاصمة املنطقة الشرقية "الدمام" وحاول تفجري مسجد "العنود" إال أن اجليش السعودي
كان له ابملرصاد ،واستطاع أن يقضي على اإلرهايب قبل الوصول إىل املسجد املكتظ
ابملصلني.

الدواعش هم خوارج هذا العصر ،أسس منظمتهم اإلرهابية الباغية املدعو "أبو بكر
البغدادي" .وهم امتداد جلماعة الزرقاوي وينتمون لتنظيم القاعدة الصهيونية ،اليت تدعمها
إسرائيل والوالايت املتحدة األمريكية وإيران .كثري من الدواعش يعتمدون على قتال وقتل
املعارضيني هلم قبل قتال أعداء العرب

واملسلمني.

أخريا مل خيتلف علماؤان األفاضل  -قدميا وحديثا أن اخلوارج قوم سوء ،عصاة هلل عز وجل
ولرسوله صلى هللا عليه (وآله) وسلم ،وإن صلوا وصاموا واجتهدوا يف العبادة ظاهراي ،فليس
ذلك بنافع

هلم.

اللهم احفظ بيوتك من عبث وتدمري الدواعش هلا ،ورد كيدهم يف
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حنرهم.

داوود الشراين :أضعف اإلميان عبد اجلليل األربش
على ابب مسجد اإلمام احلسني يف حي العنود مبدينة الدمام ،كان عبداجلليل األربش يقف
مع املتطوعني الشباب املكلفني حبماية املصلني .بدأ اإلمام إلقاء خطبة صالة اجلمعة .توقـفت
سيارة أمام ابب املسجد .نزل منها رجل متنكر بعباءة نسائية .حاول الدخول إىل املسجد.
منعه الشباب املكلفون ابحلراسة من الوصول إىل املصلني .الذ اإلرهايب ابلفرار ابجتاه مرأب
السيارات .حلق به عبداجلليل لإلمساك به ،فجر االنتحاري نفسه ،وقُتل البطل األربش
وشقيقه حممد األربش وابن خاله حممد حسن بن عيسى.
عبداجلليل خترج قبل أسابيع من الوالايت املتحدة ،وعقد قرانه قبل أايم ،وكان يستعد
الستكمال مراسم زواجه خالل األشهر املقبلة ،لكن اإلرهاب خطفه من أمه وأبيه ،وأهله
ووطنه .عبداجلليل جسد أروع معاين البطولة والشجاعة .ضحى بنفسه من أجل محاية
مواطنيه .مجع البطل األربش بني اإليثار والشجاعة يف مشهد اندر .كان إبمكانه ،رمحه هللا،
أن يرتك االنتحاري يلقى مصريه بنفسه ،لكن عبداجلليل تعقبه ،وهو يعلم أن االنتحاري
يتمنطق حبزام انسف .كان مصراً على اإلمساك به ،لكن اإلرهايب قتل نفسه ،وبقي لنا
عبداجلليل بطالً وشهيداً ،ستذكره أجيالنا على مدى التاريخ.
الذي مسع والد عبداجلليل ،مجعة طاهر األربش ،وهو يهدئ من روع الناس ويُعلن سعادته
اببنه الذي أنقذ املؤمنني ،مل يستغرب شجاعة االبن .كان والد عبداجلليل شجاعاً يف صربه،
ورابطة جأشه ،وقدرته على إظهار الفخر واالعتزاز يف حلظة حزن قاسية ،وهو فقد اثنني من
أبنائه ،عبداجلليل وحممد ،الذي خطفه اإلرهاب هو وابن خاله حممد بن عيسى ،كأن مجعة
األربش يقول لإلرهابيني :لن ختيفوان وأنتم متارسون القتل واجلرمية متخفني بزي النساء ،حنن
رجال ننجب أبطاالً مثل عبداجلليل

وحممد.

من يتأمل مشهد املطاردة بني االنتحاري ِّ
املتسرت بزي امرأة ،والبطل عبداجلليل األربش
ْ
وشقيقه ،ال بد أن يطمئن .كان املشهد جتسيداً للبطولة يف مواجهة اهلمجية واخلور الفكري
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واألخالقي .كانت صورة عظيمة للدفاع عن احلياة يف مقابل املوت والعدمية .أشهد أن فقد
عبداجلليل وشقيقه أدمى

قلوبنا.

ال شك يف أن بطولة أسرة األربش تستحق ان تُكتب مباء الذهب .مجعة األربش عاش معظم

للحلي والذهب ،لكنه أجنب للوطن أبناءً أمثن من كل جواهر األرض ،ومصابه
عمره صائغاً ُ

فيهم مصابنا

مجيعاً.

األكيد أن مجيع السعوديني فخورون جبمعة األربش وأبنائه .سنبقى نذكر هذه البطولة،
ونعلمها أوالدان وأحفادان .رحم هللا عبداجلليل وحممد األربش ،وحممد بن حسن بن
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عيسى.

حسن آل مجيعان :شهداء العنود  ..أن تضحي من أجل غريك
ال شيء أغلى من االنسان نفسه وال شيء أوىل من أن حيمي االنسان روحه من أجل
االستمرار يف احلياة وال شيء أغلى عند االنسان من ذاته واحلفاظ عليها هكذا هي احلياة،
لكن أن تضحي من أجل هذه األشياء كلها وتقدميها على حقك يف احلياة فهذا يسمى
النبل وليس أي نبل فأنه أرقى وأرفع نبل يقدمه االنسان يف هذه الدنيا من أجل انقاذ غريه
مقابل حياته هذا ما سطره شهداء تفجري مسجد اإلمام احلسني عليه السالم ابلعنود الدمام
شرق

السعودية.

ال زال االرهاب حيصد االرواح الربيئة على أساس اهلوية وال يتورع عن تصفية أي فرد أو
مجاعة أو طائفة أو وطن ال لشيء غري أن هؤالء خمتلفني عنه ألن هذا الفكر املتطرف ال
يفهم إال لغة االرهاب والتفجري والدمار وإفساد األرض وقتل الناس األبرايء ،هذا الفكر
خطر على البشرية مجعاء وليس على فئة حمددة حيث الكل لديه معرض للقتل واملوت ال
أعلم أي فكر هذا الذي يريد تصفية البشرية كلها من أجل فكرة حتمل يف طياهتا احلماقة
واجلنون.

من املشاكل املعقدة يف اجملتمع االسالمي مشكلة اهلوية القاتلة أو أزمة اهلوية العنيفة اليت راح
بسببها الكثري من الضحااي بسبب ما ينتج عن هذه اهلوية من تصارع حاد جدا يؤدي
ابلنتيجة إىل فرض هوية واحدة مقابل اهلوايت األخرى مما يسبب صراع هواييت عنيف فيما
بينها يصل يف كثري من األحيان إىل أعمال عنف وارهاب كما يصنع أتباع داعش واحلركات
االسالمية املتطرفة من قتل وترهيب ضد اهلوايت املختلفة عنها مما يؤدي إىل تعميق الطائفية
يف اجملتمعات العربية واالسالمية ،حيث يقول الفيلسوف أمارتيا صن يف كتابه اهلوية والعنف
وهم املصري احلتمي" :إن فرض هوية فريدة زعما هو غالبا أحد املكوانت احلامسة من الفن
القتايل إلاثرة املواجهات الطائفية" ،ويضيف أمارتيا قائال" :إن العنف ينمو عندما نعمق
إحساسا ابحلتمية حول هوية يُزعم أهنا فريدة وغالبا
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مقاتلة".

اعتقد أن اهلوايت يف جمتمعنا العريب واالسالمي على بركان متفجر قد تنفجر يف أي حلظة
أو هي قد تفجرت ابلفعل بسبب االصطفاف احلاد فيما بينها وحماولة كل هوية فرض نفسها
على اهلوايت األخرى مما يساعد على أن تتعصب كل هوية لذاهتا ويزيد الشرخ واألحن
والنزاعات الطائفية املدمرة اليت أتكل األخضر واليابس ،مع العلم أن ابإلمكان أن تتعايش
هذه اهلوايت فيما بينها وتكون مصدر ثراء وحياة لكننا جعلنا منها "هوايت قاتلة" كما يعرب
املفكر أمني

معلوف.

أخطر ما يف اهلوايت اليت تتسم بطابع العنف أهنا هوايت ال تعرتف ابلوجودات األخرى أو
املختلفة عنها أو هي اقصائية ال تقبل التنوع والتعدد القائم يف اجملتمعات البشرية مما جيعلها
هوية خطرة ومهددة للنوع االنساين واملنجزات احلضارية اليت أجنزها االنسان على مر العصور،
لذلك جيب تفكيك هذا الفكر اهلواييت املتعصب واملتطرف حىت نتمكن من إنقاذ ما تبقى
من البشر واحلفاظ على املنجز احلضاري يف هذا

العامل.

ختاما نقول أن لكل فرد منا هوايت متعددة وهذه اهلوايت تستطيع أن تتعايش مع بعضها
البعض من غري تعارض أو تصادم فيما بينها وأي هتديد تتعرض له اهلوية جيعلها أكثر ميال
للحفاظ على وجودها ودميومتها من اهلالك لذلك نقول للجماعات االرهابية أنتم أبعمالكم
وأفعالكم االرهابية ال تستطيعون أن تقضوا على أحد بل العكس أنتم ختلقون حافزا أكثر
لتمسك أي مجاعة هبويتها ومورثها الديين أو الثقايف مما يعزز من قيم اهلوية ووجودها يف
املخيال اجلمعي للجماعة االنسانية

املهددة.
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عبد هللا فدعق :اليوم وأكثر من أي يوم
أظن أن هذه األايم هي من أفضل األايم اليت منر هبا للكتابة عن موضوع "املواطنة" استعمايل
ظننت ِّأين ُمالق ِّحسابِّ ْيه"؛ ال سيما أن املواطنة هي البوتقة
للظن هنا مرادف لليقني "إِِّّين ُ
الضامنة النصهار انتماءات الناس لصاحل الوطن ،وملصلحة الناس ،وهي الروابط والعالقات
اليت جتمع الناس يف وطنهم ،وهي الشعور ابالنتماء ..االنتماء مبعىن االنتساب له عدة أنواع؛
منه ما هو للدين غري املختطف  ،وهو أمر مطلوب وحممود ،ومنه ما هو للبلد ،أو القبيلة،
أو غري ذلك ،وهو ليس مبرفوض شريطة أال يكون على جهة االفتخار

املذموم.

قبل مدة سعدت بتلبية دعوة أمني عام املنتدى اإلسالمي إبمارة الشارقة سعادة األستاذ
ماجد بوشلييب ،الذي يُذكر فيشكر على إدارته أنشطة هذه املؤسسة العريقة املعنية بنشر
الثقافة اجملتمعية اإلسالمية بني مجيع فئات اجملتمع ،وذلك للحديث إبدارته حول هذا
املوضوع؛ أان وأخي املتميز سعادة األستاذ ضرار ابهلول الفالسي ،مدير عام مؤسسة وطين
اإلمارات ،إحدى أهم املؤسسات املعنية بتعزيز اهلوية الوطنية ،والقيم واملسؤولية اجملتمعية،
واتفقنا على أن حب الوطن قضية فطرية ،ومسألة أقرها الشرع "ومن أحسن قوال ممن دعا
وعمل ِّ
إِّىل اَّللِّ ِّ
صاحلًا وقال إِّن ِّين ِّمن الْ ُم ْسلِّ ِّمني"  ،وأن مورواثتنا حافلة ابألمثلة التطبيقية
املتعددة لسيدان رسول هللا صلى هللا عليه (وآله) وسلم  ،وصحابته الكرام رضي هللا عنهم يف
االنتماء

للوطن..

موضوع االنتماء للوطن أمر حيتاج فيما حيتاج إىل أساسات ال يُستغىن عنها؛ كاملشاركة
اإلجيابية ،والدفاع عن مصاحل الوطن ،والفخر واالعتزاز به ،واحملافظة على مرافقه ،واإلحسان
إىل املقيمني فيه ،وزواره .وهو أمر يبدأ تصاعداي :النفس فاألسرة فاجملتمع من خالل الوظيفة
مثال؛ فاملنتمي حريص على تنمية مهاراته ،وإثبات تفوقه ،وحريص على الرتابط العائلي،
وتقدير جمتمعه ،وإال فالفتور ،والسلبية ستعم اجلميع ..عالقة املواطن والوطن عالقة محيمية
وتكاملية؛ فاملواطن حباجة إىل وطن يقدم له احلماية الكاملة ،والوطن حباجة إىل مواطنني
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خملصني يدافعون عنه؛ هذه العالقة اجلدلية إذا أخذت مسارها الصحيح ستجعل املواطن
مهما كانت مشاربه ،وتوجهاته مستعدا للدفاع عن وطنه ،وبدمه قبل أي

شيء.

الوطن حيتاج منا أن نلقي الضوء على إجيابياته ،وأن نبتعد عن املبالغة يف ذكر سلبياته،
وتضخيمها ،والتخلي متاما عن االهنزامية ،والال مباالة ،كما أنه ال ميكن أن يكتسب الفرد
صفة املواطن إن مل يكن معربا عن انتمائه للوطن من خالل عمله ،وشعوره ،وعالقاته مع
أفراد اجملتمع ،إذ أن املواطنة تفرض على املواطن أن يعمل جاهدا على تعزيز وحدة الوطن،
وحتقيق أمنه ،واستقراره ،وسالمته ،وتفرض عليه كذلك أن حيرتم أنظمته ،ويعمل على بنائه
مبا ينسجم مع رؤية

اجملتمع.

أحياان قد يشعر أحدان ابملنغصات يف وطنه؛ ومع ذلك فإنه ال يوجد عرف ،أو دين ،أو
عقيدة ،أو فكر يربر خيانة الوطن ،والعمل ضده ،وكلنا اليوم مطالبون ابلسعي إىل امتالك
املعارف "النقية" ،وتقريب العقول "النظيفة" من طاوالت النقاش ،دومنا "وصاية" فكرية ،أو
"حواجز" ومهية ،ومطالبون كذلك ابلوحدة مع الوطن ،وااللتفاف حول قيادته ،وأن نكون
كما طلب مسو ويل العهد حفظه هللا مؤخرا" :خلينا كلنا نكون يدا واحدة مع
آخر

الكالم:

ما أمجل أن نفعل شيئا من أجل الوطن؛ دون أن ننتظر مكافأة ،أو
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إشادة.

الدولة".

حسناء القنبعري :اإلرهابيون إال أمن بالدان واستقرارها
حيضرين اآلن قول أمحد ديدات" :أشرس أعداء اإلسالم مسلم جاهل ،يتعصب جلهله،
ويشوه أبفعاله صورة اإلسالم احلقيقي ،وجيعل العامل يظن أن هذا هو اإلسالم" ،وهذه حقيقة
ما يفعله اإلرهابيون من بين جلدتنا ،فما كاد مير أسبوع واحد على تفجري إرهايب جمرم نفسه
يف مسجد القديح ،وراح ضحيته عشرات املواطنني ،ما بني شهيد ومصاب ،فوجئنا يوم
اجلمعة إبرهايب آخر فجر نفسه يف مواقف مسجد العنود يف الدمام ،وراح ضحية إجرامه
ثالثة شبان

أبرايء.

قام اإلرهايب بفعلته يف غاية اجلرأة متسرتاً يف لبس نسائي ،وهنا نتساءل :وماذا بعد؟ هل
عدان إىل املربع األول الذي حاربنا فيه تنظيم اجملرم ابن الدن ،رائد اإلرهاب األول واجلاحد
للوطن الذي آواه وأنعم عليه؟ هل يتوقف اإلرهاب اجلديد ،إرهاب داعش إذا أصرران على
التعامل معه ابألسلوب نفسه الذي عومل به إرهابيو القاعدة؟ هل يتوقف اإلرهاب ما دمنا
مل نبادر إىل إعدام من قبض عليه متلبساً ،كالذي قتل رجل األمن قبل عدة أسابيع؟ أو ليس

احدا يف ظروف
القاتل يقتل مىت ثبت عليه اجلرم؟ فلماذا يسارع إىل قتل من قتل مواطناً و ً
ليست إرهابية ،يف الوقت الذي مازال بعض إرهابيي القاعدة أحياء يرزقون؟ ،هل يتوقف

اإلرهاب وحنن مل نقطع رأس األفعى اليت حترض ضد اآلخر الشريك يف الوطن وتكفره ،عرب
تويرت الذي يطفح بتكفريهم وحتريضهم؟
إن مل نبادر إىل فعل ذلك فسنبقى ندور يف الدائرة

نفسها.

ال يكف الكتاب وبعض املواطنني لدن كل حادث إرهايب عن املطالبة بكشف أولئك الذين
يتاجرون ابلدين ،ويكاثرون األموال من التكسب به ،مبمارسات ختالف تعاليم الدين ومتزق
وحدة الوطن ،وأتيت على مقدراته ،أانس يشتغلون على أجندة يعلمون قبل غريهم خطرها
على الوطن وأمنه واستقراره ،لكنهم ال أيهبون ابلوطن ،ألن لديهم بدائل أخرى هللا وحده
أعلم

هبا.
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وبعد أايم سيعود حزب الكراهية إىل سريته األوىل ،بعد أن اسرتاح اسرتاحة حمارب ،سيستأنف
بث مسومه عرب تويرت وغريه من مواقع التواصل االجتماعي ،وكأن شيئا مل يكن! فمىت ختبو
انر الفتنة اليت أشعلوها يف جنبات بالدان؟
اليوم استهدفوا مساجد للشيعة يف املنطقة الشرقية ،فإذا حققوا مبتغاهم من متزيق الوحدة
الوطنية ،وزرعوا بذور الفتنة هنالك ،حتما سينقلبون إىل ابقي املناطق ،فما املنطقة املؤهلة
إلرهاهبم القادم؟ ذلك أن املستهدف هو الوطن بكل مكوانته ،فالفتنة اليت حياول إشعاهلا
إرهابيو داعش ،مستفيدين من فتاوى وتغريدات التكفري ليست إال

البداية.

وإذا كان أولئك احملرضون كفوا عن حتريض الشباب على اجلهاد يف البؤر امللتهبة ،خوفا مما
توعد به امللك عبدهللا رمحه هللا لدن استقباله مفيت اململكة ،وأعضاء هيئة كبار العلماء
واملشايخ ،من ضرورة تغليظ األحكام حبق من يغررون ابلشباب ويرموهنم يف مهالك اإلرهاب
بفتاوى ودعاوى مضللة ،لكن احملرضني أنفسهم مازالوا يدقون األسافني ضد الوحدة الوطنية،
لتمزيق أواصرها مبا يبثونه من تغريدات وفتاوى تكفريية ،فهل ما زال هؤالء ال خيشون
العقاب؟ وهل يظنون أن ما يطلقونه من أحكام دينية متطرفة أهم من استقرار الوطن وأمن
مواطنيه؟
ال مناص من سن قوانني جترم فتاوى التكفري مبا ميس معتقدات اآلخر ،فاهلل مل جيعل حزب
الكراهية خط دفاع عن الدين ،فال حيق هلم تكفري من يؤمن ابهلل ويعبده ،وال حيق هلم زرع
بذور الكراهية يف نفوس البسطاء من الناس والصبية

واملراهقني.

هؤالء جيب األخذ على أيديهم قبل فوات األوان ،يف زمن احلزم الذي يقوده امللك سلمان،
وقد رأينا كيف مت األخذ على أيدي بعض املتجاوزين على

اآلخرين.

إنه من حق املواطن أن يشعر ابلقلق والتوتر إزاء ازدايد نشاط تلك اجلماعات اإلرهابية اليت
سكنها الشيطان فلم تعد تفرق بني احلق والباطل؛ ذلك أن املواطن قد يستغين عن أشياء
كثرية ،إال األمن الذي إن فقده فقد وجوده كله ،وإذا كانت األجهزة األمنية أثبتت يف كل
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حادث إرهايب ،قدرهتا على كشف اإلرهابيني ومن وراءهم يف زمن قياسي ،فما هو شأن من
حيملون األفكار املتطرفة اليت أوصلت اإلرهابيني إىل ما وصلوا إليه ،ألنه من السهل محل
العنف والتطرف الفكري والعمل على بثهما وإشاعتهما أينما حلوا ،خصوصا بني البسطاء
وصغار السن كطالب املدارس واجلامعات ،فاإلرهايب ليس هو من حيمل قنابل أو يقود
سيارات مفخخة فقط ،بل اإلرهايب يف األصل هو من يؤمن ابلفكر املتطرف ويعمل على
نشره ،إنه ذلك الفكر الذي قد ال ميكن مالحظته ،وإذا ما لوحظ فإنه من الصعب اإلمساك
به متلبساً ،خصوصاً أن هذا النوع من األفكار له شعبية ويتمتع بقبول لدى أغلبية بسيطة
يف وعيها؛ وألنه يتخذ تعاليم الدين اإلسالمي ستاراً خيفي وراءه أهدافه املدمرة وحقده على
اجملتمع ،فيزرع يف األذهان أن هذا اجملتمع كافر ينبغي اخلروج عليه وإعالن اجلهاد ضده،

لكن كل هذا تغري مع وسائل التواصل االجتماعي ،فلقد انتشر هذا الفكر عرب حساابهتم
اخلاصة بال أدىن مباالة ،وبعضهم يسجل له املصلون ما يتفوه به من تكفري ودعاء ابهلالك.
لدي عدد كبري من التغريدات واخلطب املوبوءة ،والنصوص اليت تنشر عرب الفضاء االفرتاضي
انتشار النار يف اهلشيم ،ومطلقوها معروفون ،فكيف السبيل إىل ردعهم؟
إن اخلطاب املوازي الذي ينتجه بعض املواطنني  -وكان ينبغي له أن يقف ضد ترسخ
خطاب الكراهية  -خطاب إيديولوجي مسطح مصاب برؤية فصامية ،إذ يشجع اإلرهابيني
على استسهال قتل البشر ،وسفك الدماء ،والسعي يف الوطن خراابً ،وهذا اخلطاب املسطح

املفعم ابملربرات ،والساكت عن ممارسات اإلرهابيني ،يكشف عن الداء الذي أصيب به
أولئك ،ما جعلنا مجيعاً إزاء خطاب مثري للشفقة؛ ملا حيويه من خنوع وتناقض وصمت
مريب! هلذا فال عجب أن يكرب وحش اإلرهاب وينمو ،ويصبح حيواانً خرافياً يستمد قوته

من الصمت عن وحشيته ودمويته ،فما كدان ننتهي من القضاء على إرهاب ابن الدن ،حىت
فوجئنا إبرهاب من نوع آخر ،إرهاب داعش يف اخلارج ،ومناصريه والعافني عنه يف الداخل،
أمل يغرد أحدهم منذ أايم قائال" :داعش مهما بلغوا فهم من اخلوارج ،واخلوارج من املسلمني،
كما قال علي :إخواننا بغوا علينا ،أما " "...ليسوا منا ،والتاريخ يشهد بغدرهم وخيانتهم"!!
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هذا النص يغرد به صاحبه يف تويرت دون أن يرف له جفن؛ إذ كيف جيرؤ على القول أبن
الدواعش مسلمون؟ أو يقتل املسلم أخاه املسلم بكل تلك الوحشية اليت نراها عرب القنوات
الفضائية ،من تعذيب وذبح وسحل وحرق وإغراق؟ فعن أي أخوة إسالمية يتحدث هذا؟
أمل حيرم هللا قتل النفس الربيئة؟ أمل جيعل قتلها كقتل الناس مجيعا؟
كنا حنسب أن اخلوارج خارج بالدان فقط ،لكننا مل نكن نعي أن بعضهم مقيم بيننا "إخوهتم
الذين يتلمسون هلم األعذار" ،وهنا أتخذ منا الدهشة كل مأخذ ،وال منلك إال القول أبن
هذا وأمثاله أمنوا العقوبة واملساءلة ،فال عجب أن يقولوا أكثر من

ذلك!

إن أكثر ما حيتاجه الوطن يف هذه املرحلة هو دحض تلك االجتهادات الرباغماتية اليت حتاول
هتذيب اإلرهاب وإسباغ املربرات الدينية عليه ،والتماس األعذار له ،والعمل على ختوين
األصوات اليت تصدح خبطاب وطين صارم يكشف عن زيف صناع الكراهية ،ويفضح
ممارساهتم ،إنه خطاب خماتل مضلل ،خيتزل سائر املشكالت اليت صنعها اإلرهاب؛ ليقول
إن هؤالء مغرر هبم وإن إرهابيي داعش إخوة لنا ،ما جيعل األمر أشبه ما يكون ابلدوران يف
حلقة مفرغة ،غرضها اهلرب من اختاذ موقف قاطع وهنائي من اإلرهاب وصانعيه ومؤيديه
ومباركيه!

جيد العنف الذي يرتكز على الدين الستمداد أسباب بقائه ،قبوالً له يف اجملتمعات املنغلقة

اليت ال متلك إال خيارا واحدا ال اثين له ،إذ ليس هلا احلق يف اختيار غري ما فُرض عليها،
هلذا يبقى العنف وحده املمسك بزمام األمور ألنه ال يوجد من جيرؤ على معارضته ،ولكي
خترج اجملتمعات اليت هذه هيئتها من املأزق الذي فرض عليها ،البد أن تعمل على حترير
الدين مما ألصق به من أمور تتفق وعقيديت العنف واإلرهاب وخطاب الكراهية املؤطر هلما،
ما يعين أن اخلروج من العنف يعين اخلروج على التزمت يف بعديه الديين والثقايف ،وهذا
اخلروج يتطلب عمل الكثري جتاه األفكار املتزمتة واملتحجرة اليت تباعد بني اإلنسان والدين
بدالً من أن تقرب

بينهما.
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هلذا طالبت وغريي من الكتاب واملصلحني االجتماعيني ،مذ أن غرس اإلرهاب أول خمالبه
يف جسد بالدان ،طالبنا إبصالح مناهج التعليم ،وتنقيتها مما يشوهبا من أفكار التطرف اليت
ما أنزل هللا هبا من سلطان ،وها حنن اآلن وقد مر حوايل مخسة عشر عاما والتعليم يراوح
مكانه ،إن يف مستوى املفاهيم أو يف مستوى املقررات أو فيما ميارسه بعض املعلمني من
منهج

خفي!.

ويف السياق نفسه طالبنا ،مثل هذا الدور من وزارة الثقافة واإلعالم اليت مل تقم جبهد ملموس
يف هذا الصدد ،فإن جتاوزان عجزها عن اجرتاح خطاب تنويري تبثه يف اجملتمع ،إلصالح
اخللل الفكري ،والعالقة امللتبسة بني بعض األفراد والوطن ،فإننا حتما لن نتجاوز عن صمتها
املريب والغريب واملشني عما ميوج يف الفضاء االفرتاضي من موبقات ،ومحالت تكفري،
وتضليل وكراهية ،فهل تدرك الوزارة هذا؟ أم أهنم يف سباهتم غارقون؟
وهنا حيق لنا أن نتساءل بكثري من املرارة والعجب :هل كان الشاابن اإلرهابيان يقومان مبا
قاما به لو تعلما أبسط أجبدايت الدين وحقائقه عن عدم االعتداء ،وقتل النفس املؤمنة،
وعدم اإلفساد يف األرض؟ هل كاان سيفعالن ما فعال لو أن املناهج التعليمية ومعلمي
ومسؤويل التعليم بال استثناء قاموا بواجبهم جتاه طالب املدارس دينيا ووطنيا؟ وهل كاان
سيفعالن ما فعال ،لو كان لدينا خطاب إعالمي ينضح ابملسؤولية الوطنية؟
هل راقبت وزارة الثقافة واإلعالم ما يكتب يف مواقع التواصل االجتماعي من تغريدات
وفتاوى تكفريية؟ وكيف مل تعمد إىل استدعاء مطلقيها حملاسبتهم عما يقرتفونه ضد أمن
الوطن ومواطنيه؟ وال أستثين وزارة الشؤون اإلسالمية ،حيث خطباء املساجد الذين ال يكف
بعضهم عن التحريض والتكفري ،ومما وصلين اليوم قول أحدهم يف خطبة اجلمعة ،وملا جتف
بعد دموع أهايل ضحااي مسجد القديح" :هؤالء إخوتنا يف الوطن ،لكنهم أعداؤان يف الدين"!
وكأنه خيري املصلني بني الوطن والدين! هؤالء اخلطباء جيب ردعهم ،فأمن الوطن حق لنا
مجيعا ،وليس من حق أحد العبث به ،أو التهاون مع احملرضني على أمنه
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واستقراره.

عبد العزيز الذكري :ال تسلين عن قاتليك
خرج لصالة اجلمعة ومل يعد ،هكذ قال والد الطفل حيدر جاسم املقيلي لـ "العربية .نت"
عن اللحظات األخرية يف حياة تلك الزهرة وهو ابنه الطفل حيدر ذو ال 5سنوات ،الذي
قضى حنبه يف احلادث اإلرهايب يف مسجد اإلمام علي ببلدة القديح يف

القطيف.

عينا ذلك الطفل الذي كان مع الذين استشهدوا يف بلدة القديح األسبوع املاضى تقوالن
الرباءة من جانب ،وتقوالن لعنات املذحبة على الذين تعمدوا صب األسى واحلزن على
مصلني ال يعرفون ملاذا قُتلوا .فهم يف صالة مجعة قد استقبلوا القبلة وكربوا تكبرية
وحتما كانت لذاك الطفل أحالم ال تعرتف بكلمة
رمبا كان يريد أن يكون طبيبا ،يشفي علة كل

مستحيل..

عليل..

وميحو صورة األسى يف عيين كل حمتاج .هو أمل مستقبل .اطفأه ذلك
كان يف صالة ورمبا كان يدعو ربه أن تتحقق

الصالة..

القاتل.

أحالمه..

الذين قتلوا حيدر جاسم قتلوا املسجد والعبادة ،متاما مثلما يصنع عرابو العصاابت
اي حيدر واي شهداء القديح

أقول:

ـداء
زارعــي ال ـ ــداء ..ف ـ ــارت ـق ـب ـن ـ ــا ال ـ ـ َ
ـاء
مـ ـ ـ ـ ّدوا رؤوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوه ـ ـ ـ َ
ـاء
خـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ـاً يف ركـ ـ ـ ــاهبـ ـ ـ ــا أم ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ َ

ال تسلْين عن قاتليك عرفنا
من ظالم التاريخ ،من وحشة األنقاض

مل يكونوا  -س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل اجلرمي ـ ــة – إال
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هتون أجواد الفاسي :من القديح والدمام  ..أكتب لكم
كنت أستكمل هذه السطور وأان يف طريقي إىل الدمام اليوم اجلمعة 2115/5/29
فيما ُ
قررت أتجيل الصياغة النهائية إىل ما بعد عيادة جرحى القديح لنستفيد من الوقت الضيق
الذي لدي مع "مبادرة لتعارفوا" اليت خصصناها لتقدمي العزاء وعيادة جرحى

القديح.

ولكن وبعد أن طرأ طارئ وحنن يف طريقنا إىل املستشفى قررت أتجيل ذلك اجلزء والدخول
مباشرة إىل املوضوع الطارئ .ففيما حنن يف الطريق إذ بنا نشاهد أعمدة سوداء تتصاعد من
خرب يفيد أبن هناك تفجرياً لسيارة عند
أمامنا مل نتنبه أهنا شيء غري حريق كبري حىت وصلنا ٌ

مسجد العنود أثناء خطبة اجلمعة ،أي أسبوع ابلتمام من يوم االعتداء اجملرم اجلبان على

مسجد

القديح.

لكن الصورة مل تكن مكتملة؛ التفاصيل ،أي إصاابت ،أي وفيات ،كيف ومن؟ وأماين
ابلسالمة ،وموجة حممومة اجتاحت اجلميع السيما مستضيفينا القطيفية واحلساوي الكرميني
لوفدان الصغري يقلبان جواليهما وقد كاد الشاب أن يفقد سيطرته على أعصابه وهو يقود،
حيث إن غالبية أهله يقطنون حي العنود ،هذا احلي احلساوي يف الدمام ،والتفجري قد
أصاب مسجده الشيعي الوحيد يف املدينة ،وحنن ال منلك طمأنة ،نقلب بدوران صفحات
تويرت وهاشتاق تفجري مسجد العنود الذي جتمعت عنده الصور والفيديوهات واألخبار
لتتضح الصورة شيئاً فشيئاً لكن ختتلف

الرواايت.

بعد أن تعذر وصولنا إىل املسجد حيث الزحام ورائحة اجلو الالذعة ،اجتهنا إىل

املستشفى.

ونظراً النشغال مجيع املسؤولني ابحلالة الطارئة فلم نتوفر على من يسمح لنا ابلدخول وعيادة
املرضى قبل وقت الزايرة الرمسية ،فوجدان أنفسنا أمام ابب الطوارئ لنشهد ونعايش ساعتني

من حالة املعاانة اليت مر هبا عدد من األسر وهم يتوافدون على املستشفى وقد مسعوا ببعض
األمساء وهم غري

متأكدين.
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وكانت حالة صعبة من احملاوالت اليائسة من قبل األهايل الذين يريدون االطمئنان على
أبنائهم وعليهم االنتظار ،وخالل تلك الفرتة كانت صدفة وجودان هناك مثرية كما هي مؤملة
لنشهد مشاعر األمل والغضب ،الشباب املنفعل يندفع للدخول بقوة ،والرجال احلكماء
ميسكون هبم ويبعدون هبم عن الباب ويهدئون من روعهم فيما هم ينتظرون ،كنا نتفكر كثرياً
يف جالدة وصرب هؤالء الرجال ليتبني لنا فيما بعد أن من كان يهدئ يف روع الناس كانوا
أعمام الشهيد عبداجلليل األبرش الذي قدم نفسه فداء ملئات املصلني الذين كان يعج هبم
املسجد كما ظهرت صورهم يف فيديو سجله أحد املصلني أثناء اخلطبة وسجل أيضاً
االنفجار الذي وقع وصور األشالء اليت تناثرت على أرض مدخل املسجد ،ممن كانوا
سيقضون بشكل ما فيما لو مل يتفجر الرجالن سوايً ،معيناً جهد رجال األمن املتواجدين يف

اخلارج.

حتدث بعد قليل رجل لديه علم وسلطة عن وجود مصابني وشهيدين ،أبناء خؤولة ،أحدمها
ابن الشاعرة القطيفية كوثر األبرش ،عظم هللا أجرها فيهما .لكن الصورة العامة كانت غامضة
وكانت حتتاج ملزيد من الشفافية عما جيري يف غرفة الطوارئ .وما لبثت بعض النسوة أن
أقبلن ومل يسمح هلن ابلدخول ،وبعد فرتة عرفنا أن إحداهن كانت أم الطبيب الشهيد،
وكانت شهقة مؤملة جعلت الدمع ينهمر من املآقي وكل شهيد هو شهيد للوطن ،حتكي أنه
عريس وحفل عقد قرانه كان األسبوع

القادم.

احلديث مع ذوي الطبيب الشهيد كان مدهشاً يف عكس رجاحة العقل واحلكمة من هؤالء

الرجال وهم حيتسبون ابنهم عند هللا حيث ال تضيع األماانت .مل تكن عيادة مصايب القديح

هينة بعد ذلك وقد بلغهم ما جرى اليوم يف الدمام وهم وإن جنوا فإن كالً منهم قد فقد
أقارب له وأصحاابً ،أحدهم من آل الغزوي الذي فقد مخسة من أسرته .متنينا هلم الشفاء

وعزيناهم يف ضحااي القديح والعنود ومضينا لتلبية دعوة يف سيهات مع عدد من سيدات

الدمام ومنها إىل القديح لتقدمي

العزاء.
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ذلك العزاء كان عمالً مدنياً غاية يف اإلهبار يف تنظيمه ودرجة االلتزام اجملتمعية العالية فيه.

كل فرد ،كبريا وصغريا ،له دور ويعرفه ،وكل كبرية وصغرية قد اعتنوا هبا لتنظيم الدخول

واخلروج والسالمة واالستقبال والضيافة واخلطبة وطريق الطوارئ وطريق العزاء الذي يدور يف
مجيع أرجاء السرادق أو اخليمة الضخمة اليت وزعت على أطرافها أماكن جلوس أهل كل
شهيد من الشهداء مع ترك مسافة أمامهم كمسار للسالم

عليهن.

كانت مسرية صعبة وإن كانت مضيفاتنا قد أخذن بيدان لتسهيل مهمة الدخول والوصول
إىل هدفنا وتقدمي العزاء ابسم أهل مكة وجدة والرايض والدمام ممن كن معنا من ابب تثبيت
التضامن والتآزر على الرغم من ضآلة هذا الدور ،لكنه أضعف

اإلميان.

ولعل أصعب املواقف إيالماً كانت تعزية انجية خيمة القديح األوىل اليت تيتمت هناك

وترملت يف القديح الثانية ،وأان ال أمتالك نفسي أمام عينيها الزائغتني أملاً ال ُحيتمل ،اهتاماً
وتساؤالً ،ملاذا؟ أما أم الطفل أبو اخلمسة أعوام الذي تتصدر صورته صور جمموع الشهداء،
فلم حتضر العزاء ووصلتها صديقيت يف مبادرة "لتعارفوا" هناء محيدان اليوم السابق عندما

ذهبت لعزائها يف بيتها املواجه للمسجد ،حيث تقول إهنا أُجلمت أمام هذه األم الثكلى.
عرفنا أن الطفل حيدر ،قد اجته مبفرده ألداء الصالة ابعتباره صار "كبرياً" إذ جنح من الروضة.
اي ل أمل األمهات وما على قلوهبن

احتماله!

خرجنا نتساءل عما علينا القيام به بعد ،وما هو أقوى اإلميان؟ وماذا بعد العيادة والعزاء؟
هل ستتوقف هجمات اجلبناء الغدارة؟ هل سيتوقف سيل االهتامات ابخليانة والعمالة؟ هل
سيُرتك كل امرئ وامرأة ليؤمنوا مبا شاؤوا دون إكراه؟ هل سيُفعل قانون جترمي الكراهية الذي

تذكر د .ثراي العريض أنه سيناقش يف الشورى بعد رمضان ،ويؤيت مثره؟ هل سيكون رادعاً
ًَفعالً ويطال اجلميع دون جماملة؟
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وأان أهني هذا املقال املبدئي أقول فقط :إن احلل األمين مل ولن ينجح لوحده يف إجياد حل
ملشكلة التطرف والكراهية الطائفية ،وإن املتضرر األول واألخري هو الوطن ،القارب الواحد،
بشعبه وبكل

مكتسباته.

وعظم هللا أجر الوطن وتقبل شهداءه حتت جناح
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رمحته.

محود أبو طالب :سوف يستمر املسلسل
من مجعة القديح إىل مجعة الدمام بدأت املواجهة احلقيقية مع املخطط الذي يستهدفنا والفتنة
اليت يريدون إشعاهلا بوقود داخلي مبحاولة قدح الشرر بني مكوانت الوطن ،وحىت نتنبه أكثر
ونكون يف منتهى اليقظة ،فإن حماوالت اإلرهابيني لن تتوقف ،وسيجدون دائما ثغرة هنا أو
هناك ليست أمنية ابلضرورة ينفذون منها ،وقد ينجحون يف إصابة هدف ما .هكذا يتضح
املخطط اجلهنمي الذي يريد جران إىل فتنة بتهيئة األرضية اخلصبة هلا ،ورمبا يفجرون الحقا
مساجد سنية ليصوروا أنه نوع من االنتقام ،وأن املواجهة قد اشتعلت .هذا ما يريده
املخططون الكبار الذين يستخدمون شبابنا حطبا حيرتق وحيرق أهله دون راية أو قضية
يفهمها

ويستوعبها.

حنن اآلن يف مواجهة أخطر املراحل اليت تتطلب أقصى قدر من الوعي واستشعار املسؤولية،
وقد قلنا سابقا إن القضية ليست القديح فقط ،وليست سنة وشيعة فقط ،وليست طائفة
وطائفة أخرى فقط ،بل هو الوطن الذي ننتمي إليه مجيعا ونعيش فيه وستعيش فيه أجيالنا
املقبلة ،وإذا مل حنافظ عليه وحنميه ومننع عنه أسباب الفتنة ،فإننا سنتحمل مسؤولية ابهظة
أمام التاريخ الذي ال يرحم .كل فرد فينا يتحمل اآلن مسؤولية خمتلفة مهما كان موقعه،
وابألخص املثقفون والدعاة ومسؤولو املنابر املختلفة ،إعالمية واجتماعية ودينية وسياسية
وغريها .الكل عليهم أن يتبنوا خطااب وضاحا وصرحيا أننا معا ضد اإلرهاب وحماوالت النيل
من الوحدة الوطنية والسلم االجتماعي .مل يعد مناسبا أبدا أن نسمح أبي ثغرة أو نتسامح
مع أي أحد يثري الفرقة والفتنة بني أبناء الوطن الواحد .املخطط الذي يستهدفنا خبيث
وجهنمي وينتظرون أن تتهيأ أرضيته املناسبة من خالل هذه احلوادث اليت ينفذها أبناء الوطن.

وهؤالء الشباب املهووسني لن يتورعوا عن اقرتاف أقبح اجلرائم؛ ألنه ال رادع هلم من أي نوع،
ال دينيا وال أخالقيا وال إنسانيا ،إهنم يرون الكل كفارا ويتقربون إىل هللا بقتلهم ،ولذا ال بد
من أن نكون سياجا قواي حيمي

الوطن.
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عبده خال :ال تقل أان شيعي وال أان سين
تفجري مسجد العنود أتكيد آخر على أننا مستهدفون .واالستهداف ليس موجها إىل
أشخاص أو طائفة أو مذهب ،االستهداف يسعى إىل ضياع

وطن كامل.

لذلك ،علينا مجيعا أن نقف سواي مع بعضنا البعض ،ومع دولتنا ،وليتعاضد اجلميع من أجل
حماربة اإلرهاب ،وعلينا مجيعا أن نتنبه إىل أن بلدان مستهدف ،وأن املستهدفني هم اجملتمع
مبختلف أطيافه ،وقد شاهدان كم هي املرات اليت مت فيها استهداف مسو ويل العهد األمري
حممد بن انيف نفسه ،وشاهدان كم هي العمليات اإلرهابية اليت طالت الوطن ورجالته،
وحربنا ضد اإلرهاب حرب طويلة ،حيرص فيها اإلرهابيون على نقل ميادين الصراع إىل
الزوااي ،مستهدفني فك اللحمة

الوطنية.

ووحدة الوطن قائمة من خالل الدولة واملواطنني بكل انتماءاهتم ،فال يتصور أحد منا أن
اهلدف حمدد ،فالسيناريوهات قائمة على املناطقية واملذهبية لتكون شرارة احلريق اليت يرغبون
يف إحداثها ..واملراهنة على وعي املواطن ابالبتعاد عن الفرقة واعتماد شرف املواطنة وااللتزام
هبا بني مجيع األطياف من غري إاثرة الفروقات وتعبئة األحقاد ،ومن أولوايتنا مجيعا نبذ
املذهبية والتنديد أبي إنسان يعتمد على تصنيف اجملتمع إىل طوائف

ومجاعات.

الوطن جيابه يف املرحلة احلالية حراب على حدوده اجلنوبية ،ويتلقى إرهااب دمواي وكرها مقننا
يراد منه إشعال الفتنة يف أي جزء من بالدان ،وهلذا يصبح أي حديث يفرق بني املواطنني
خيانة عظمي تستوجب اإلعدام ..وهناك من ما زال يتعامل مع املوقف من غري دراية بعواقب
إحداث فرقة أو حتزب مذهيب ،فعليه أن يستدرك غفلته ،فليس

اليوم كاألمس.

** **

األمة العربية أمة شاعرة ،وكم أسهم الشعر يف ربط حلمة املختلفني وتذكريهم ابلعدو الذي
يسعى إىل تفتيتهم من خالل بذر الشقاق بني أفراد اجملتمع ..فلماذا ال تنهض كل الفنون
حملاربة أفكار اإلرهابيني واستقطاب املختلفني يف ردهات فضاءات اجلمال
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اإلنساين.

وقد أثبت عشرات السنوات أن العراق مت تقطيعه من خالل الطائفية واملذهبية ،واآلن وبعد
عقود استشعر العراقيون فداحة الواقع املعاش ،وقد تناقلت أجهزة اجلوال قصيدة عظيمة يف
معناها وافرة األسى على حالتنا يف مواقعنا اإلسالمية تقول

القصيدة:

ال تقل يل اين شـ ـ ـ ـ ــيعي

ال تقـ ــل يل أان سـ ـ ـ ـ ــين

نتقــاتــل على شـ ـ ـ ـ ــينهوا

أقتل ـ ــك وأن ـ ــت تقتلين

أان مل ــا طح ــت ابلق ــاع

لقيتــك أنــت ش ـ ـ ـ ـ ــايلين

ويض ـ ـ ـ ـ ـيـع الـوطـن مين

ويضـ ـ ـ ـ ــيع الوطن منــك

احضنك .قوم وحضين

أخوك آين وابن عمــك

هذا هو الواقع ،فكل منا حيمل اآلخر يف زمن احلريق على اجلميع إطفاء الشرار
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املتطاير.

أمل الطعيمي :عبد اجلليل وصاحبه

"ومن أحياها فكأَّمنا أحيا النَّاس ِّ
مج ًيعا" فكم نفساً أحياها عبداجلليل وصاحبه؟ وكيف مات
ْ
ْ ْ
مفخخا ابلكره؟
عبداجلليل وصاحبه حبًا ..ومات اآلخر
ً

أرأيتم الفرق الشاسع بني أن ميوت أحدهم ابحلب ،وميوت اآلخر وهو مصاب بداء الكره
الننت!

اي له من فارق عظيم ،يشبه الفرق بني النور والنار ،أو خنلة تساقط رطبا جنيا وعلقمة مرة؛
ذاك هو الفارق بني كل من استشهد وبني كل من كان علقمة كريهة

مكروهة.

ويف هذا املفهوم سنجد جو ًااب شافيًا ملن يتساءل ملاذا يذهب أوالدان حطبًا لنار اإلرهاب
واإلرهابيني منذ سنوات؟ نعم ،إنه الكره الذي حقنوه يف أوردهتم وعقوهلم وقلوهبم .ذلك
الكره األمحق الذي اشربوا إايه  -بطرائق شىت وأهداف شىت  -وهم يومهوهنم أبنه الدين احلق
وأن العمل به هو إرادة هللا للناس!! وما ذاك بصحيح ،فقد خاب وخسر كل من صدق
بذلك خسر دينه وخسر دنياه ،فالدين مل يتنزل على دولة ما أو مذهب ما أو حزب ما
ليخطط للتطبيق الدين من جديد بطريقته اخلاصة ،فال يرضى بغريها ،وهذا ما يدعوه
للتخلص من كل من خيالفه!! فهل نسوا أو تناسوا "أم على قلوب أقفاهلا" أبن هذا الدين
اختاره هللا ليختم به األداين ،وجعله نعمة اتمة ومكتملة لنا وللعامل أمجع "اليوم أكملت لكم
دينكم وأمتمت عليكم نعميت" ،فكيف حولوا هذه النعمة اإلهلية إىل نقمة وانتقام؟! وكيف
لنا أن نعيد لإلسالم جوهره العظيم ،بعد أن شوهه من ظلموا الدين واإلنسان وأنفسهم حني
شوهوه وجعلوه ديناً للكره والقتل وحماسبة الناس قبل أن حياسبهم رهبم! فأي جنون هذا؟

وأي احنراف عقدي أصيبوا به فحملوا أسلحتهم ومألوا صدورهم بذخرية من الغل األسود،
الذي أخربان هللا  -عز وجل  -أبنه ال يليق بنا أن نقابل به رب العاملني ال يف الدنيا وال يف
ص ُد ِّ
ورِّهم ِّم ْن ِّغل
اآلخرة ،وهلذا فهو ينزعه عمن يرضى عليهم ويدخلهم جنته "ونـز ْعنا ما ِّيف ُ
إِّ ْخو ًاان عل ٰى ُسُرر خمتـقابِّلِّني" ذلك ألنه سبحانه أعطاان فسحة يف الدنيا؛ لنريب أنفسنا ابحلب
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ورغبه لنا ،وأخربان أنه حيبنا حني نتحلى بكل ما من شأنه أن يشيع احلب وليس الكره
ب الْ ُم ْعت ِّدين"
ب الْ ُم ْح ِّسنِّني" فما ابلنا ال حنسن؟! وخيربان "إِّ َّن َّ
"وأ ْح ِّسنُوا إِّ َّن َّ
اَّلل ال ُِّحي خ
اَّلل ُِّحي خ
فكيف يعتدون وجيرأون أن ينبذوا حب هللا هلم فيمعنون يف اإليذاء واالعتداء حىت يقتلوا
أنفسهم ليقتلوا

الناس؟!!!

كم روعنا ذلك اآلمث الذي تكررت صورته علينا كثرياً يف مكة وجدة الرايض وجنران واألحساء

واخلرب ،ومؤخراً يف القديح والدمام .فكم روعنا هذا اجملاهر بسوء الظن ابهلل ،بدءا من اهتام
الناس أبي هتمة كانت وانتهاء ابلتكفري الذي ما تركوه هلل ليحكم أو ليعاقب ،جبرأة وقحة
أمام جالل هللا وعظمته ،عندما أانبوا أنفسهم الظاملة عنه انطالقاً من ارتياهبم ابهلل!! "أِّيف
ِِّّ
اَّللُ علْي ِّه ْم ور ُسولُهُ ب ْل أُولئِّك ُه ُم الظَّالِّ ُمون" فأين
ض أِّم ْاراتبُوا أ ْم خيافُون أن ِّحييف َّ
قُـلُوهبم َّمر ٌ
كل حمرض من هذه اآلية؟ أايً كانت أهدافه التحريضية؛ دينية أو سياسية هي يف النهاية
إفراز ننت للغل يف الصدور وأتله على

هللا.

ولن ينقذهم من هذه األخطاء اجلسيمة سوى أن يتعلموا من جديد كيف حيبون أبمر الدين،
وكيف يعمرون القلوب والعقول ابحلب .فاحلب أيخذ أبيدينا للتسامح؛ والتسامح أيخذان
إىل محاية بعضنا من بعضنا لنحيا حياة

طيبة.

أما الكره فثابت أمامنا اليوم ،ومن واقع األحداث أنه أيخذان إىل املوت معاً .وهكذا فعل
عبداجلليل وصاحبه ومن سبقهم من الشهداء يف كل بقعة على األرض .فعبداجلليل وصاحبه

حممد العيسى حركهما احلب لآلخرين أن حيتضنا املفخخ ابلكره واملتفجرات ليقتل الناس
واحلياة بفهمه املغلوط للدين .فماات ابحلب ،ومات املفخخ ابلكره ،فما هي العقىب إلحياء
عشرات النفوس يف ذلك املسجد؟ وما هي عقىب أن خيطو ذلك املفخخ ابلكره مسرعاً بنية
قتل عشرات النفوس يف املكان

نفسه؟.

اي هللا عليك هبم فإهنم ال يعجزونك واكفنا شرهم مبا شئت عقاابً أو حباً ووعياً لعله ينمو
من جديد فيهم فقد بغوا وطغوا على دينك وعلى
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خلقك.

حممد املختار الفال :وأد الفتنة
الفتنة ،إذا عمت لن تستثين أحدا ..لن تسأل ضحاايها عن مذاهبهم ومعتقداهتم
ومناطقهم ..ستتفجر سيال طاغيا يغمر اجلميع ،والشواهد من حولنا حية تنطق ابلكثري من
العظات ..وإذا مل توأد يف مهدها وحتاصر أسباهبا ،ستكون انرا حترق اجلميع ،وهلعا يزلزل
سكينة واطمئنان الكل ،وإذا مل يدرك العقالء هذه احلقائق ،فإهنم يفرطون يف وحدة وطنهم
واستقرار جمتمعهم ومكتسبات بلدهم ،وسيكونون شركاء يف التضحية مبستقبل األبناء
واألحفاد..

الذين يظنون أن اإلرهاب يستهدف فئة أو شرحية أو منطقة خلالفات مذهبية أو انتماءات
طائفية جيهلون حقيقته ،ويغفلون عن خطر آاثر األعمال الدموية اليت يرتكبها ،وتغيب عنهم
أهداف من حيرك هذا السلوك الشيطاين

األعمى.

أعمال العنف وشعارات اإلرهابيني املرفوعة تشكل وقودا ألهداف ومصاحل جهات خارجية
يستغل أصحاهبا األوضاع املضطربة يف املنطقة ،فيستدرجون السذج وقليلي اخلربة والعلم من
أبناء الوطن ،فيزينون هلم أعماهلم الفاسدة ،ويصورون هلم أوهاما تسقطهم يف جحيم القتل
والدمار .وليس من العقل وال احلكمة أن ختدع هذه األابطيل "الوعي اجلمعي" فيستجيب
هلا بردود أفعال دون أن يدرك أخطارها وآاثرها على وطنه وأهله ..فالذين يقتلون األنفس
الربيئة واملصلني الراكعني الساجدين ،يف بيوت هللا ،ال ينطلقون من موقف شرعي يفهم الدين
ومقاصده ويلتزم أبوامره ونواهيه ،ولن يرتددوا يف قتل وترويع كل من يقف يف طريق أطماع
من حيركهم مهما كانت طائفته أو عقيدته ،فالشعارات املرفوعة عناوين مضللة ألهداف
خفية ..ونذكر أبن ضحااي اإلرهاب يف بالدان خالل السنوات العشر املاضية مل يكونوا من
طائفة دون أخرى ،ومل يكونوا عسكريني دون مدنيني ،وال سعوديني دون مقيمني ،فقد كان
الضحااي من مجيع هؤالء ،وهذا يؤكد أن هذا الوابء خطر على اجلميع ،وعليهم مواجهته مبا
حياصر نشاطه ويفقده القدرة على

املبادرة.
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وخطة اإلرهاب كما تبدت يف جرائم األسبوع املاضي ابتت مكشوفة ،فهو يستهدف شرحية
من السعوديني على أساس طائفي؛ هبدف توتري العالقات بني أطياف اجملتمع وهز الثقة
وزرع الشكوك والظنون ،وسيعمل على أن يرفع درجة غضبها واحتقاهنا ليدفع بعض أفرادها
يف حلظة غضب إىل ارتكاب أخطاء تصب يف وعاء نزع الثقة بني مكوانت اجملتمع ،وحينها
تسهل مهمة إشعال احلريق يف

اجلميع..

هذه اخلطة املكشوفة توجب فضحها والوقوف يف وجهها صفا واحدا ،وإزالة كل األسباب
املغذية هلا ابلتعاون والفهم املتبادل .الظرف ال حيتمل نبش املاضي واستحضار ما يوغر
الصدور ،فلكل شيء وقته ،ولكل مقام مقال ..اليوم الوطن يواجه حتداي ضد اإلرهاب الذي
يهدد اجلميع ،وكل أهله مطالبون ابلعمل على تفويت الفرصة على

األعداء.

إذا أدرك أهل الوطن جبميع مكوانهتم أن اإلرهاب لن يكون يف صاحل أحد ولن يستثين أحدا،
وأن وحدة الكلمة والتماسك يف هذا الظرف هي السالح األمضى يف مواجهته ،حينئذ
يطمئن اجلميع على جتاوز اخلطر

املشرتك.
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الشيخ زكي امليالد :فكرة املواطنة يف اجملال الفكري السعودي
طبيعة اجملتمع السعودي وبنيته وتركيبته البشرية واالجتماعية املتعددة واملتنوعة ،تلح بشدة إىل
طرح فكرة املواطنة ،وإاثرة احلديث والنقاش حول هذه الفكرة وبال توقف ،فكل الشروط
واألرضيات والسياقات احملفزة النبعاث هذه الفكرة موجودة ،وهي قريبة من األذهان ،بل
ونلمسها بطريقة حسية ،مع ذلك ظلت هذه الفكرة ولفرتة طويلة من الزمن ،بعيدة عن
اجملال التداويل

الفكري.

وهذه من املفارقات اليت تلفت االنتباه إىل إحدى صور االنقطاع أو التباعد ما بني اجملال
املوضوعي من جهة ،واجملال الفكري من جهة أخرى ،فاجملال املوضوعي يلح بشدة إىل طرح
فكرة املواطنة ،يف حني أن اجملال الفكري مل يكن يقرتب كثريا من هذه الفكرة إىل فرتة من
الزمن ،األمر الذي يعين أن اجملال الفكري يف هذا اجلانب ،مل يكن يواكب اجملال املوضوعي
ويتناغم مع شروطه ،ويتفاعل مع

مقتضياته.

والضعف يف هذه اجلانب أو النقص ال يرجع بطبيعة احلال إىل اجملال املوضوعي املنكشف
بطبعه وطبيعته ،والدال على فكرة املواطنة ،وإمنا يرجع إىل اجملال الفكري الذي مل يكن يقظا
ابلقدر الكايف هلذه الفكرة ،ومل يتنبه إليها منذ وقت مبكر ،وأتخر يف التعاطي معها،
والنهوض هبا ،والبناء والرتاكم

عليها.

وكان املفرتض يف جمالنا الفكري أننا قد خطوان خطوات كبرية وبعيدة يف تطوير املعرفة بفكرة
املواطنة ،وأجنزان حوهلا إراث فكراي متتابعا ومرتاكما ،وألصبح لدينا اليوم حس خاص مرهف
ويقظ جتاه هذه الفكرة ،وهذا ما مل حيدث هبذه الصورة الطموحة ،وهبذه الدرجة العالية من
الوعي

واإلدراك.

ويكفي للداللة على ذلك ،أننا ال جند حىت هذه اللحظة كتااب مؤلفا ميكن أن نعطيه صفة
الكتاب املرجعي لفكرة املواطنة ،الكتاب الذي رجع إليه اجلميع على مستوى الفعل فاكتسب
صفة الكتاب املرجعي ،أو الكتاب الذي اكتسب شهرة على مستوى النظر وابت ابإلمكان
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أن يرجع إليه اجلميع ،وذلك جلديته ومتيزه ومشوليته ،ولكونه حيمل مسات ومواصفات الكتاب
املرجعي.

وحنن حباجة إىل هذا الكتاب املرجعي ،وستظل احلاجة إليه قائمة ،وعلينا أن نذكر به وهبذه
احلاجة وبال توقف حىت يتم إجنازه ،وقبل هذا اإلجناز سنعترب أن هناك منطقة فراغ يف جمالنا
الفكري الوطين ،حتسسنا ابلتقصري ،وتوجب علينا العمل على تدارك ما نسميه مبنطقة الفراغ.

واحلاجة إىل هذا الكتاب املرجعي لسد منطقة الفراغ من جهة ،وليكون عالمة تدل على
تقدمنا يف هذا الشأن من جهة أخرى ،ومن جهة اثلثة ليكون كتااب ملهما ومصدر إهلام لنا
جتاه هذه الفكرة ،وليكون من جهة رابعة مبثابة مصباح مضيء ومشع يضع فكرة املواطنة
حتت النور ويف دائرة التذكر دائما ،وبعيدا عن العتمة

والنسيان.

وإذا نزلنا درجة عن أفق الكتاب املرجعي ،فإننا ال جند أيضا حىت هذه اللحظة كتااب مؤلفا
ميكن أن نعطيه صفة الكتاب الرائد حول هذه الفكرة ،كما مل يظهر عندان أمساء عرفوا
برايدهتم وعنايتهم الفائقة بفكرة املواطنة ،بشكل يتحقق معهم االقرتان دائما على طريقة
العالقة بني الدال واملدلول يف اللغة ،فمىت ما ذكر االسم ذكرت معه فكرة املواطنة ،ومىت ما
ذكرت املواطنة ذكر معها االسم ،وذلك من شدة العناية والتعلق واالهتمام ،ومن شدة
التخلق هبذه الفكرة على مستوى النظر من جهة ،وعلى مستوى العمل من جهة

أخرى.

هذا التأكيد هبذه الصورة املشددة ،انبع من كون أن فكرة املواطنة يف اجملتمع السعودي هلا
مداخل متعددة ،وتتحدد بثالثة مداخل أساسية هي املدخل القبلي ،واملدخل املناطقي،
واملدخل

املذهيب.

وهذه املداخل قد جتتمع أو تفرتق ،وقد تتغري أو ختتلف من جمتمع آلخر ،ففي بعض
اجملتمعات العربية يربز مثال املدخل العرقي واللغوي كما هو احلال يف العراق وسوراي مع وجود
األكراد ،وكما هو احلال يف األردن مع وجود الشركس ،وهكذا احلال يف اجلزائر واملغرب مع
وجود الرببر

واألمازيغ.
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ويف بعض اجملتمعات العربية األخرى يربز املدخل الديين ،كما هو احلال يف مصر ولبنان
وسوراي والعراق مع وجود املسيحيني بطوائفهم املختلفة ،وكما هو احلال يف اليمن واملغرب
مع وجود اليهود ،وهكذا يف العراق مع وجود أقليات من أصحاب دايانت أخرى مثل
الصابئة

وااليزيديني.

وفكرة املواطنة يف كل جمتمع أهنا تالمس املداخل اليت تتصل هبا ،ففي جمتمعنا السعودي
تالمس املواطنة املداخل الثالثة املذكورة ،املدخل القبلي حبكم وجود القبيلة املمتدة واملؤثرة
يف داخل بنية اجملتمع السعودي ،واملدخل املناطقي حبكم اجلغرافيا الطبيعية والبشرية الواسعة
والكبرية ،واملدخل املذهيب حبكم وجود أصحاب املذاهب اإلسالمية

املتعددة.

واحلكمة من فكرة املواطنة ،أهنا تكون شعورا مجعيا موحدا عند مجيع األفراد داخل الوطن
الواحد على تعدد قبائلهم ومناطقهم ومذاهبهم ،شعورا يتخذ من الوطن إطارا وأساسا جامعا
هلم ،وبشكل يصبح االنتماء إىل الوطن هو االنتماء الرئيسي الذي يتقدم ويتغلب على مجيع
االنتماءات الفرعية

األخرى.
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حممد السماعيل :الطائفية هتدم اجملتمعات
من حيث املبدأ ،ما أصاب داء الطائفية جمتمعا إال وهدم نظامه وهز أركانه ،ولدينا عرب
التاريخ شواهد وعرب ووقائع جديرة ابلوقوف عندها ودراستها واستخالص العرب منها ،ألننا
أمام حالة فكرية مريرة ويف غاية السلبية واالنصرافية عن املنهج السليم والصراط املستقيم،
املؤديني إىل احلفاظ على األمنني الوطين واالجتماعي ،وذلك هو غاية أي خطط أو
مشروعات تستهدف السالمة الوطنية واجملتمعية يف أي بلد من بلدان

العامل.

الطائفية موازية للتطرف؛ بل يف الواقع مها وجهان لعملة واحدة ،حبيث ال ميكن أن توجد
إحدامها مبعزل عن األخرى ،فاألوىل سبب للثانية والعكس صحيح بصورة نسبية ،وأمام هذا
الواقع املتغري يف عاملنا العريب فإننا حباجة اىل تطوير أدواتنا الفكرية؛ ملواجهة حتدايت الطائفية
ابلنظر اىل تنوعنا االجتماعي الذي ينبغي استيعابه يف ظروف تثري حلمتنا ووحدتنا ،وجنعل
من ذلك وسيلة اجيابية من أجل تطوير قدراتنا االجتماعية؛ المتصاص صدمات الطائفية
وكبحها

وعزهلا.

للطائفية كثري من النتائج الكارثية على الصعيدين الديين واالجتماعي ،وهي أمر يصعب
التعامل معه دون إرادة وطنية متجردة من أي رابط سوى الرابط "الوطين" ،على أن تقوم
تلك اإلرادة ابستدعاء حوار وطين مستمر جبهود فكرية من النخب الدينية واالجتماعية؛
للسيطرة على نتائج وتداعيات الطائفية السلبية ،حيث إن هذا احلوار وهذه اجلهود ستمنع
الشحن النفسي والعقلي ،وختفف من ضغط التطرف الذي يغذي الطائفية؛ ألننا إذا تركنا
األمر يف يد العامة فإن خياراهتم الفكرية فيما يتناولونه خبصوص توجهاهتم سينتهون حتما
إىل انسداد عقلي ينفجر غضبا ،ويتم التعبري عنه بسلوكيات متطرفة تندرج يف سياق العنف
واإلرهاب ،أي ننتهي إىل هناايت غري محيدة ،كما حيدث يف البلدان اجملاورة ،وهذا يعين
ابختصار فقدان السيطرة على أفراد اجملتمع كما حصل يف كثري من جمتمعاتنا
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العربية.

هناك بؤر طائفية يف كل مكان يف عاملنا العريب؛ ألن هناك تنوعات عقدية ومذهبية واجتماعية
وجهوية ،كانت خاملة أو يف أفضل األحوال متعايشة بسالم إىل حد ما ،ولكن األحوال -
بعد ثورات الربيع العريب واالستغالل املنحرف من اخلارج  -انفجرت تلك البؤر بصورة
عشوائية ،وبرز مفهوم التطرف الذي يقصي كل أحد ،واصبحت تلك اجملتمعات العربية
وكأهنا أمام حروب داخلية يستحوذ فيها كل طرف قطعة من أرض وحيتمي هبا ،وذلك غري
قومي يف إطار الفكرة الوطنية

والدينية.

يف الوقت الذي ال تتوفر فيه مراجعات موضوعية هلذا اخللل االجتماعي واملذهيب ،فإن
النخب نفسها قد تنجرف مع تيار الطائفية ،وقد تستسلم لضغوط وشروط اجلماهري بدال
من أن تكون صانعة للرأي

العام.

األوطان ال تقبل املزايدات على أمنها ،وطاملا هناك وطنية ونظام فهو القياس لكل احلراك
االجتماعي ،وينبغي أن ننتبه وحنذر من تشتيت انتباهنا عن قضاايان املصريية إىل أخرى
انصرافية هتدم وحدة األوطان ومتزقها ،وتصبح القوة أو لغة الرصاص هي السائدة بدال عن
احلوار الذي يعترب الوسيلة الوحيدة اليت حتمينا وتغطي انكشافنا الفكري يف املسألة الطائفية،
قبل أن تتطور سلبيا إىل تطرف قاتل

ومدمر.

حنتاج إىل احلوارات البناءة والتوحد؛ للخروج من أي أزمات واحتقاانت يف النفوس ،ألن
األوطان أكرب من أن هتزمها الطائفية اليت ميكن أن نصنعها بغفلة منا أو بتدبري من اخلارجي
أو من أعداء اجملتمع والوطن ،وحني تسال دماء بسبب هذه الطائفية فإن ذلك يدق جرس
إنذار لتحسس موقعنا مجيعا يف اخلريطة الوطنية ،ودوران يف محاية الوطن من داء عايل اخلطورة،
ال ميكن أن يقدم خريا ألمننا وحلمتنا

الوطنية.
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محد الباهلي :الفكر اإلرهايب وفوضى األجوبة
منذ أكثر من ربع قرن ،ويف أعقاب كل جرمية إرهابية وآخرها جرمية مسجد اإلمام علي يف
بلدة القديح ونفس األسئلة تتكرر حول األسباب وال نزال وحتديداً يف بلدان املنطقة نعيش

دوامة فوضى األجوبة .األجوبة اليت حنن بصددها ال ختص األفراد ومراكز البحوث والباحثني
على اختالف ختصصاهتم ،فهؤالء ابلرغم من اجلهود واملسامهات اجلدية ال يزالون بدورهم

يعيشون حالة اجتهادات معرفية متقدمة مل تتجاوز مرحلة األزمة وطرح املزيد من التساؤالت
اليت تقتضيها مناهج البحث العلمي .األجوبة اليت يبحث عنها الناس أمام هول اجلرائم
املرتكبة وأشالء ضحاايها وأدخنة وغبار تدمريها هي تلك األجوبة اليت تقدمها املؤسسات
الدينية الرمسية وممثلوها ومن يقدمون أنفسهم من العلماء واملشايخ الفضالء كل حسب
اختصاصه ،وحىت هؤالء الدعاة ممن ميارسون الفتوى بشكل علين سواء أكانت تتفق مع رأي
املؤسسة الرمسية أو جتتهد مبا

خيالفها.

هنا حنن لسنا بصدد األسباب األخرى املعتربة يف العلوم اإلنسانية وإمنا بصدد ما هو جامع
يف فكر وسلوك اإلرهابيني وهو التكفري والقتل وحماربة اآلخر والقيام بكل فرائض منظومة
متكاملة تغطي كل تصرفات املسلم حتت عناوين دينية مزعومة وبتأويل فقهي حمكم وفق
النصوص الواردة يف املراجع األساسية .األجوبة هنا ملتبسة ومكررة ومواربة وال نقول متواطئة
أو عاجزة بل رمبا كسولة على حد تعبري امللك عبد هللا طيب هللا ثراه .يف اجلهاد الذي حيشد
له فقهاء اإلرهاب مئات بل آالف املقارابت من نصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية ،ال
جند سوى مقارابت نصية مكررة حول جهاد الدفع وجهاد الطلب أمام شباب لديه كل
الدالئل "الفقهية" القائمة على أتويل إجرامي ال يكفر ويل األمر فقط بل يكفر اجملتمع أبسره
وكل من

خيالفه.

ما حيدث مع فريضة اجلهاد واحلب يف هللا وأن لإلسالم نواقض أخطرها مظاهرة املشركني
ومعاونتهم على املسلمني وكل ما يقال يف سياق ذلك من يل ألعناق اآلايت الكرمية
واألحاديث الشريفة واستناد كل ذلك إىل نفس املرجعية جيعل مهمة نقد هذه املرجعية
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وتصويب مسارها تطبيقاً ملقاصد الرسالة اإلهلية والسنة النبوية الشريفة مهمة للعلماء
واملختصني أمام منظومة فكرية إرهابية ال جيوز االستهانة هبا .ذلك ما يبينه مثالً الباحث يف

علم االجتماع األستاذ يف جامعة امللك سعود الدكتور عبدالسالم الوايل يف مقال نشر له يف
جريدة احلياة بعنوان "القابلية لالستدعاش" حيث يصل بعد أتمل جلاذبية تنظيم داعش
للشباب الذين يفكرون ابالنضمام هلذا التنظيم مفضلينه على اجليش احلر إىل أن "األسس
الفكرية لتنظيم داعش والنصرة هي نفس األسس اليت جرى وجيري حقنها يف عقول األبناء
ووجداهنم مبثوثةً يف التعليم واللغة ومدعومة من الثقافة

السائدة.

ويف سياق متصل يتفق الدكتور عبد الرمحن احلبيب وهو أيضا ابحث يف الشأن الفلسفي
"عضو احللقة الفلسفية يف النادي األديب يف الرايض" مع رأي الدكتور عبدالسالم الوايل يف
مقال نشره األسبوع املاضي يف جريدة اجلزيرة بعنوان "ما الذي جيذهبم للعنف اإلجرامي"
بوجود منظومة فكرية متكاملة لإلرهابيني مستعدون لدفع حياهتم مثناً هلا وأن املهمة الرئيسية
ألي برانمج الجتثاث جذورها هي فضح املغالطة القائمة على أيديولوجية حرفت من فعل

اخلري إىل فعل الشر ابسم اخلري .من الذي أقنعك أن "اخلري" يف كل هذا الشر الذي يدفعونك
إليه؟ يتساءل حممد الرطيان موجهاً كالمه لإلرهايب يف مقال حيمل اإلجابة بعنوان :تفكيك

اخلطاب  /تفكيك

القنبلة.

ويف مقال ذي صلة كتبت يف هذا الشهر مايو 2114أي قبل اثين عشر عاما مقاالً يف هذه

اجلريدة احلبيبة بعنوان :ابنيت واإلرهاب ..وقراءاتن ،حتدثت فيه عن حماواليت الفردية للرد على
فوضى أسئلتها واعتدادها بشرح مدرستها يف الصف الثاين الثانوي اليت شرحت هلا ضرورة
قتال املشركني كافة حىت ولو كانوا من أقرب الناس مستشهد ًة بقتل الصحايب اجلليل أيب
عبيدة عامر بن اجلراح ألبيه الكافر يف غزوة بدر .يف هذا الشهر أعلنت وزارة الداخلية
اكتشافها ملخطط يستهدف حياة مخسة من الضباط على يد بعض أقرابئهم من اإلرهابيني
الذين شاركوا يف جرمية

القديح.
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حسني علي آل منر :وفيتم اي محاة الصالة
"ما أشبه الليلة ابلبارحة"
تتشابه األحداث والقصص عرب التاريخ وكأن التاريخ يعيد نفسه كما قال ابن

خلدون.

ابألمس وعلى أرض كربالء سأل أحد أنصار اإلمام احلسني  -أبو مثامة الصائدي  -عن
وقت الصالة هل حان وقتها؟
فرد عليه

اإلمام:

"نعم ذكرت الصالة جعلك هللا من

املصلني".

فطلب اإلمام احلسني عليه السالم إقامة الصالة ابلرغم من قرع طبول احلرب ،ورشق

السهام.

فما كان من بعض األنصار إال أن يطالبنا اإلمام ابلوقوف أمامه لصد السهام املتطايرة
بصدورهم العارية بعد أن أدوا صالهتم وهم سعيد بن عبدهللا احلنفي وزهري بن القني ،وما إن
أمت اإلمام صالته إال وهم على األرض وهبم رمق،
فقال سعيد احلنفي :أوفيت اي ابن رسول هللا؟
فأجابه اإلمام عليه السالم :نعم وفيت وأنت أمامي يف

اجلنة.

هذه القصة تكررت على يد محاة الصالة يف مسجد اإلمام احلسني حبي العنود يف حاضرة
الدمام

الشهداء:

عبداجلليل األربش وأخيه حممد األربش وحممد النب عيسى والسيد هادي اهلاشم الذين اختاروا
طريق الشهادة ومحاية من دخل املسجد ليشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأن
حممداً عبده ورسوله عرب صدهم إرهابياً مفخخاً حبزام انسف ومتنكراً بزي امرأة يستهدف

كل من يقول ريب

هللا.

رسالة نوجهها ملدعي اإلسالم وفقهاء

التكفري:
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حنن ال خناف املوت يف سبيل هللا ،فهذه تربية حسينية رضعناها منذ الصغر وهي فلسفة ال
تفقهوهنا ،فعندان "الشهادة

حياة".

ويف اخلتام ال نقول إال ما قالته  -عقيلة الطالبيني  -السيدة زينب بنت علي بن أيب
طالب عليه السالم ليزيد بن

معاوية:

"كد كيدك ،واسع سعيك ،وانصب جهدك ،فو هللا ال متحو ذكران ،وال متيت وحينا ،وال
يرحض عنك عارها ،وهل رأيك إال فند وأايمك إال عدد ،ومجعك إال بدد ،يوم ينادى
املنادي أال لعنة هللا على
حسبنا هللا ونعم

الظاملني".

الوكيل.
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محود أبو طالب :مساجد حتت احلراسة
شعرت حبزن جارف وأان أقرأ خربا عن توجه وزارة الشؤون اإلسالمية لتخصيص حراسات
أمنية للمساجد بعد حادثيت التفجري يف مسجد القديح ومسجد العنود ،قد يكون مثل هذا
التوجه ضروراي يف بعض املساجد الكبرية واجلوامع ،سنية أو شيعية ،بعد التحول النوعي يف
أهداف اإلرهابيني ،لكنه ال بد أن يثري احلزن على ديننا العظيم وعلى احلال الذي وصل إليه
بعض املنتسبني له عندما تدثروا به زورا وهبتاان الرتكاب أبشع اجلرائم وأشدها خمالفة لقيمه
ومبادئه ورسالته ،ومل يتورعوا عن اقرتافها يف بيوت هللا اليت ترمز للسالم والسكينة

والطمأنينة.

إنه شعور ال ميكن استيعابه واحتماله عندما خيرج املسلم قاصدا املسجد وبداخله قلق وخوف
من أن يتحول إىل أشالء وهو راكع أو ساجد ،بل إن منظر املسجد ذاته قبل الدخول إليه
وهو حماط ابحلراسة شيء ال ميكن احتماله .املسلم احلقيقي يشعر حبالة من الروحانية الشفيفة
والصفاء والتجلي عند مساعه لألذان ويف طريقه للمسجد وأثناء صالته وعند خروجه
الستكمال تفاصيل حياته الدنيوية املزعجة اليت ال ختفف من توترها سوى تلك اللحظات
من السكينة ،فكيف هلا أن تتحقق وهو خيشى أن يتمزق جسده من حزام انسف متنطق به
شخص جبانبه يف

الصف.

مل مير على التاريخ اإلسالمي ما هو أسوأ مما حيدث اآلن ،ومل يتعرض اإلسالم وابمسه لتشويه
أكثر مما يتعرض له اآلن .نعم نعرف حوادث مؤملة ارتكبت منذ عهد اخلالفة والعصور اليت
بعدها ،لكننا اآلن نشاهد إابدات مجاعية وحرقا لألحياء وحصد أرواح مئات األطفال
والنساء والشيوخ بدم ابرد ،وتفجريات يف املساجد بشكل مستمر ،وتسويغا صرحيا للوحشية
والكراهية ،وتكفريا بشكل جماين جملرد حدوث االختالف ،وكل الذين يقرتفون هذه اآلاثم
يدعون أهنم وحدهم على حق وغريهم على ابطل وال بد من قتلهم ،وهم ال يعرفون أهنم جمرد
أدوات لتشويه الدين وإضعاف األمة اإلسالمية وخراب
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أوطاهنا.

لقد وجد الذين حييكون املؤامرات لنا ضالتهم يف أبنائنا ،وجدوهم جاهزين مبختلف مذاهبهم
وطوائفهم لالحرتاب وإابدة أنفسهم أبنفسهم ،وجتهيز أوطاهنم للخراب .اترخينا املشحون
ابخلالف والكراهية والتطرف هو الذي سهل املهمة لغريان كي خيرتقنا من الداخل؛ ألننا مل
نشأ تنقية ذلك التاريخ من الشوائب السامة اليت ختللته ،وها حنن حنصد النتيجة
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املرة.

عزيزة املانع :كيف نعيد للطفولة براءهتا؟
لعله من أكثر األشياء املثرية لألسى واحلزن أن نرى صور فتيان صغار مل تتجاوز أسناهنم
اخلامسة عشرة ضمن قائمة اخللية اإلرهابية التابعة لتنظيم داعش ،اليت اكتشفت الشهر
املاضي ،وشارك بعض أفرادها يف عمليات خملة

ابألمن.

واعتدان يف إثر كل حادثة مؤسفة يشارك فيها صغار جمندون خلدمة أهداف القاعدة أو
داعش ،أن يندفع كتاب الصحف لتحليل ما حدث وتفسري أسبابه وحتديد العوامل اليت
تسهل ألولئك اجملرمني استقطاب الصبيان واملراهقني لتحقيق

مآرهبم.

لكن أولئك الكتاب يف حتليالهتم وتفسرياهتم ،ال خيتلفون يف عمق املعرفة عما يتداوله غالبية
الناس يف جمالسهم ،فالكتاب يعتمدون فيما يقولون على انطباعاهتم وظنوهنم ومالحظاهتم
اخلاصة ،وال شيء مما يقولون يرتكز على معرفة قطعية حصيلة دراسات فعلية؛ لذلك أتيت
كتاابهتم متخبطة يف التحليالت والتفسريات ،فمرة يوجه اللوم إىل كتب املدرسة اليت حتشو
أذهان الطالب بقيم التعصب والكراهية ضد األداين واملذاهب املختلفة ،ومرة يوجه إىل
جتنيد الصغار يف خميمات صيفية حيث جيري غسل أدمغتهم بصنوف من حماضرات الغلو
الفكري ،ومرة يوجه إىل عوامل التشدد املوجود يف اجملتمع الذي حيرم املراهقني من االستمتاع
أببسط مظاهر اللهو والرتفيه ،وغري ذلك من التفسريات االفرتاضية والتعليالت اليت ال ترتكز
على أساس علمي من دراسات ميدانية وإحصاءات

موثقة.

وألن قضية اإلرهاب وترصده لصغاران لإليقاع هبم يف حبائله ،ليست قضية عابرة ،وإمنا قضية
عظمى هتدد أجيالنا ومستقبل بالدان وأمنها واستقرارها ،فإهنا تستحق أن تنال بعدا علميا
أعمق مما هو معطى هلا اآلن ،هي تستحق أن ننشئ من أجلها مركز أحباث متخصص يكون
عوان على إجياد العالج الناجع ،فمكافحة هذه املشكلة والقضاء عليها ال ميكن أن يتحقق
ما مل يكن مستندا على دراسات ميدانية تتوىل مسح مجيع ما حييط أبولئك الصغار من
ظروف بيئية وفكرية واقتصادية ونفسية ،واخلروج بتشخيص موثوق ودقيق ألسباب هذه
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العلة ،فمن املسلم به أن التشخيص غري الصحيح ينتج عنه أحياان مضاعفة الداء وليس فقط
الفشل يف

عالجه.

إننا يف حاجة إىل مركز أحباث متخصص خيربان ابلضبط كيف استطاع هذا التنظيم أن
يستقطب الناشئة من الفتيان والفتيات؟ ما أدواته اليت يستخدمها كي جيذهبم إليه؟ وكيف
ميكن قطع الطريق عليه حىت ال تسري مسومه أكثر وأكثر إىل داخل أجساد انشئتنا؟
إن معرفة هذه املعلومات احملرية واملهمة هي ما ينبغي أن حنرص على احلصول عليه لنتمكن
من كبح تسلل هذا النظام إىل داخل بيوتنا وانتزاع صغاران من بني
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أيدينا.

مهنا احلبيل :جرمية القديح واحلوار الوطين
تفجري القديح اإلرهايب وقبله تفجري الدالوة جاء يف أكثر مدارات االحتقاانت الطائفية
اإلقليمية اليت تشهدها املنطقة ،وابت مشروع دحرجة كرة النار ُمشاهدا عياانً يف منطقة
اخلليج العريب وهليبه يضرهبا ،سواءً من مشاريع إيران أو مشاريع داعش أو لغة التطرف اليت
جتتاح املنطقة بعنف ،وتُسقط املنطقة حتت حروب إيران وغياب الفقه اإلسالمي الراشد
وتوازانت املواطنة الدستورية واجتياح الغلو الشيعي والسين معاً ألسوار التعايش والسلم
األهلي ،وأي حساابت تراهن عليها مجاعات أو أفكار أو خطط ألي جهة كانت من أن

توازانت الرعب بني ميليشيات إيران وداعش ستخلق فرصة للنجاة هو وهم كبري ،االستيقاظ
منه سيكون مكلفاً ورمبا بعد فوات

األوان.

ولذلك فإن أصل املعاجلة الوطنية مللف العالقات مبا فيها الوضع الطائفي الصعب ،هو
الضامن بعد رعاية هللا لصناعة هذه املمانعة جتاه ما جيري خاصة يف ظل حرب تقودها الدولة
ضد التمدد اإليراين يف اخلليج ،هذا التمدد الذي حيظى برضا غريب وقبول جممل لرتسيخ
استقرار مع إيران ومل ولن يغريه بيان كامب ديفيد الربوتوكويل وجمامالته ،ولذلك فإن مواجهة
األزمة الطائفية تكون عرب السور الوطين ومصارحات اإلصالح والوحدة الوطنية وهذا ما
نطرحه يف هذا

املقال.

وهناك إمجاع على أن اململكة تدخل مداراً جديداً بعد تويل خادم احلرمني امللك سلمان

ُسدة احلكم ،وإصدار سلسلة من القرارات اليت أكدت وجود توجه جديد ،يف اإلدارة ويف
فريق العمل الرئيسي والفرعي ،وقد مرت الدولة بظروف ومتغريات إقليمية صعبة تسببت يف

احتقاانت

وأزمات.

ومن املهم جداً أن يُتأمل بشفافية وعدالة يف حصيلة أتزمي اخلطاب الوطين بني الدولة وبني

أطياف اجملتمع ،فبقاء هذه املعادلة هو نقيض للحاجة املاسة لالستقرار االجتماعي الوطين،
وفتح الباب لكل أبناء الوطن للمشاركة املنظمة ابلرأي
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السلمي.

لقد انديت طوال مخس سنوات مضت لضرورة وضع جسر تنفيذي بني توصيات دورات
احلوار الوطين وبني املؤسسات التنفيذية ،ووضع غرف حوار مباشرة بني فرق احلوار يف كل
دورة وبني مؤسسة أو وزارة خمتارة هلذه الدورة احلوارية ،ليكون النقاش حيواي ومباشرا ويُساعد
يف حتقيق إجراءات تنفيذية على األرض ،كما أن مساعدة اجملتمع للخروج من جدليات
الصراع الشرسة بني التيارات وحتفيزهم حنو املشرتك الوطين القائم أصال على تعظيم اإلسالم
كرسالة للدستور والقيم واحلياة ،ضرورة لقوة الوطن .هذا التحفيز سيساعد على هنضة اجملتمع
واخلروج من ثنائيات وغلو تعصب وحتريض متبادل بتنا نراه حىت يف اإلعالم الرايضي وهو
يتوسع فيه أكثر الحنسار فرصة املشاركة ابلرأي اإلصالحي يف املسارات األخرى .كما أن
احلوار الوطين الذي حيتاج جوالت خاصة بني احلقوقيني واملثقفني ومؤسسات الدولة التشريعية
والتنفيذية ،ال بد له من رديف إعالمي كبري ينقل نبضه ويُشجع اجملتمع على احلوار لصناعة
املشرتكات القانونية واحلقوقية والسمات العامة للتشريعات الدستورية

والثقافية.

واليوم يشاهد املثقف ما جيري من حولنا ،وال يُريد أي وطين القفز إىل جمهول وال يدفع
لنقاشات صدام ،لكن ملسارات حوار جادة تُبصر توصياهتا التنفيذ وتصنع جسراً مباشرا
ومنظماً بني شخصيات ومؤسسات الدولة وبني قيادات اجملتمع املدين ومثقفيه ،حينها

سيشعر كل ركن يف الوطن أبن مسرية جديدة تصحيحية تُبعث ذاتيا بني جمالس اجملتمع
وأروقة الدولة ويشتغل الناس فيما ينفعهم ال ما يهدمهم ويهدم اجملتمع والدولة معا ،إن

التجربة اإلنسانية يف العامل تؤكد أن مسارات احلوار واالنتقال به اىل جدول تنفيذي تطويري،
هي أحد أهم وسائط احتواء التطرف لدى هذه التيارات أو تلك اجملموعات ،وحتييد العنيفة
منها بقوة الوحدة واملشروع املشرتك .هذا ال يعين عدم احلاجة ملتابعة أمنية وال رادع قانوين
عادل ألي عمل متطرف ،ولكن فُرص احتوائه

والتضييق.
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حممد انهض القويز :فلنقبل منهم استنكارهم:
مييت تفجري مسجدين يف القديح
عمد الداعشيون ومن يقف وراءهم إىل اإلقدام على جر ْ
وحي العنود.
وقد راهن املتآمرون على إطالق مارد اخلالف السين  -الشيعي ليقضي على االثنني معا،
ولكن الوعي لدى الطائفتني خبطورة التأجيج وحزم احلكومة وسرعة الكشف عن القتلة وقفا
سدا منيعا أمام فتنة عصفت ابلعراق واليمن والشام وال

تزال.

على املستوى الوطين فقدان مواطنني كراما راحوا ضحية التفجري نسأل هللا أن يقبلهم يف
الشهداء .وعلى املستوى الوطين كذلك رأينا قوة اجلبهة الداخلية رغم جلل

املصاب.

رأينا ذوي الشهداء يقفون يف الصف األول دفاعا عن وحدة الوطن برغم مأساهتم ،ورأينا
الوفود تتقاطر على القطيف ،ورأينا القيادة تتفقد وتواسي وتتوعد املخططني وتفي .وكذلك
رأينا رموزا سنية تتقدم مراسم

العزاء.

ولعل من املظاهر اليت مل تكن متوقعة هي االستنكار الواسع لعمليات التفجري حىت ممن
اشتهروا ابلتحريض الطائفي قبل ذلك .لن نغوص يف النوااي ولكن سنحسن الظن ونقول لقد
رأوا أن الصراع الطائفي يبدأ يف أقدس األماكن ويكون ضحاايه من املدنيني املصلني األبرايء
وأثره سيطال اجلميع إن مل

يُلجم.

يف وجهة نظري أن استنكار التفجريات التكفريية ممن اشتهر ابلشحن الطائفي خطوة إجيابية
رمبا تساعد على التخلص من جرم الشحن الطائفي أو تقلص من حدته .ولكن صاحب
استنكار املتشددين محلة يف "تويرت" من بعض املتحمسني واملثقفني يرفق مناذج من الشحن
الذي كان ميارسه أولئك مرفقا ابستنكارهم

للتفجريات.

قد يكون راهن البعض على أن من اشتهر ابلشحن الطائفي كان سيبارك التفجري أو يغض
النظر عن استنكاره ،فلما مل حيدث ذلك عمدوا إىل ما سبق من أقواهلم
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واستحضروها.

إن استحضار مثل تلك التغريدات اليت اتسمت ابلشحن الطائفي فيما مضى الخيدم قضية
وليس له أية إجيابية ،وقد يساعد على حتقيق هدف العدو املشرتك الذي فشلت تفجرياته
يف

حتقيقها.

لقد أدرك الناس مجيعا خطأ الشحن الطائفي ومثنه الباهظ من إزهاق األرواح الربيئة ومتزيق
األوطان فوقفوا صفا واحدا ضده .هذا الوقوف الصلب هو الذي سريد كيد الكائدين يف
حنورهم وهو الذي سيجعلنا األقوى بني شعوب املنطقة اليت مزقتها التقسيمات الطائفية
والعرقية والقبلية

واملناطقية.

153

حممد اخلالدي :ماذا أقول ألبناء مضر حممد وعمر؟

فات الق ِّطيف وشطْ ِّ
سالم على سع ِّ
آهنا احلُْلوةِّ الز ِّاهرة
ْ ُ
ُ
"أبو قطيف عبدهللا بن علي ِّ
اجلشي"

كان طالبا يف السنة التحضريية جبامعة البرتول واملعادن ،كما كانت تسمى آنذاك .كان مميزا
ببنطاله ونظارته الطبية السميكة اليت ختفي حتتها عينني مرهقتني .يبدو شديد احلماس يف
حديثه ،ولكنه كان ودودا جدا ،اببتسامة دائمة معجونة بلهجة ريفية حلوة مميزة .تعرفت
عليه خالل إحدى احملاضرات .كان من أبناء القديح من عائلة "الشيخ" .قال يل إن امسه
حممد ،وان امسه املركب حممد إقبال .رمبا مساه أهله كذلك أتسيا ابملفكر اإلسالمي املتصوف
حممد

إقبال.

كنا يف ذلك الزمن اجلميل مل تصل إلينا بعد أبواق الطائفية الناعقة يف كل سهل وواد .وما
كنا منيز بعضنا على أساس العرق أو املذهب أو اللون ،رغم اعتزاز كل منا أبهله .كنا أبناء
وطن واحد

فحسب.

أصبحنا زمالء يف الدروس .وبني احملاضرات ،حنتسي الشاي سواي يف مقصف املبىن رقم ،1
حيث كان مقر كلية اإلدارة الصناعية ابجلامعة ،آنذاك .ونزور بعضنا من حني آلخر يف
الغرف السكنية ،من أجل املذاكرة وحل الواجبات .وقد أنخذ فرتة راحة نتجاذب فيها
احلديث خارج اهتمامات الدراسة ،فقد كان حممد يهوى الرسم ،ويستمتع ابحلديث عن
الفن

واألدب.

تطورت العالقة وأصبحنا صديقني ،وتعرفت على أخيه عمر الذي يكربه بسنة واحدة ،ولكنه
كان طالبا من نفس دفعتنا .نعم امسه عمر .كان جسمه رايضيا بلحية وشارب كثيفني،
وعينني صغريتني تلمعان تبسما .وكان ينظم الشعر كما أذكر .وألين كنت أجهل سبب وجود
أو عدم وجود بعض األمساء هنا أو هناك ،فقد ابدرين عمر يف أحد لقاءاتنا :إنك قد
تستغرب من أن امسي عمر .قلت :كيف؟ قال :وقد تستغرب أكثر إذا علمت أن جدي
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وأيب أهل علم يف الدين .قلت ،وما الغرابة؟ قال يندر وجود اسم عمر يف منطقتنا .عندها
تفطنت لألمر ،واستطرد مبتسما ولكن أهلي يـرْون عمرا علما من أعالم العروبة

واإلسالم.

امسه
وقبل ذلك ،يف املرحلة الثانوية كان أعز أصدقائي شااب من قرية اجلارودية ابلقطيفْ .
عبدهللا .كان كاتبا وقاصا رائعا ورساما تشكيليا وهو دون العشرين .كان أييت لثانوية الدمام

األوىل "والوحيدة ابلدمام آنذاك" مع رفاقه كل يوم من القطيف إىل الدمام ،نظرا لقلة املدارس
الثانوية يف ذلك الوقت .كما كانت أتيت جمموعة من اجلبيل ،وجمموعة أخرى من اتروت.
وكنا نقضي فرتة الفسحة املدرسية يوميا نتكلم عن األدب والشعر والسياسة ،وقضااي األمة
العربية ووحدهتا وصراعها مع أعدائها .ونتبادل الكتب لقراءهتا ومناقشتها فيما بعد .كنا
شابني غضني أبحالم أكرب منا ،ولكننا كنا نتصرف على أساس أننا انضجان .ما خطر يف
ابله يوما وال ابيل ،أبن بيننا فوارق ،فاملذهب مل يكن عنوان اهلوية األبرز لنا ،بل كان فرعا
صغريا بني الفروع األخرى ،مثل القبيلة والعائلة والقرية واملدينة ،اليت وجدت للتآلف وليس
لالحرتاب.

وعبدهللا قريش شهم كرمي من أعيان صفوى ،التقيت به صدفة يف أمريكا ،وهو يرافق ابنه
البكر حممدا ليلحقه إبحدى اجلامعات .وقبل أن يغادران ،بعد أن رتب بعض أمور ابنه،
طوق به عنقي.
انتحى يب جانبا وقال يل" :ابين أمانة برقبتك" .كان ذلك طوقا من الفخر َّ
رجعت ورجع ابنه وتوثقت عالقاتنا أكثر وأكثر .ودائما يسابقين يف االتصال يف كل مناسبة،
وخيجلين بكلماته النابعة من القلب واليت يكررها يف كل اتصال هاتفي" :أتمرين أبي شيء
أستاذي؟ أرجوك إذا كان لك أي حاجة فال ترتدد أن تقوهلا يل ،ولو أيقظتين مبنتصف
الليل" .هذه النماذج وغريها عشرات ال يتسع املكان لذكرها ،تدل على وحدة هذا الوطن
ووحدة مصري

أبنائه.

بعد التفجري اإلجرامي يف م ْس ِّجد اإلمام علي بن أيب طالب ابلقديح ،انربى الناس منددين
ابجملزرة ،وتعاطف الوطن كله مع الشهداء وأسرهم .وأوغل بعض املوغلني يف غيهم لشق

الصف وتفرقة أبناء الوطن الواحد .وقدم البعض العزاء على استحياء ،حىت أن بعضا ممن
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نعوا الشهداء ،وصفوهم ابلقتلى أو ابلضحااي ،ومل "جيودوا" عليهم بصفة الشهداء .وأان أسأل
ما الفرق بني ضحااي زلزال يف الياابن وهؤالء؟ أعتقد أنه من املعيب حقا أن حيدث هذا يف
جمتمعنا .إن الطائفية والتعصب الديين صنم نصنعه إبيدينا ،ونعتقد جهال أننا نتقرب به إىل
هللا.

يوم اجلمعة املاضية ،وقبل أن جتف دماء شهداء القديح ،حدثت عملية إجرامية أخرى راح
ضحيتها شهداء جدد يف الدمام ،ماذا أقول ألبناء القديح :حممد ،وعمر ،وكل أهلي أهل
القديح الكرام؟ وماذا أقول لعائلة األربش األصيلة والعوائل األخرى اجمليدة اليت ثكلت
أببنائها؟ كيف أساعدهم على مللمة جراحهم وعدم السماح حلزهنم أن يغري نظرهتم جتاه
اآلخرين؟ وكيف توقظنا هذه األحداث مجيعا لكي ال نسمح للعابثني بوحدة هذا الوطن أن
خيرقوا سفينة الوطن ،فنهلك جبهلهم مجيعا؟
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انصر املرشدي :حتول اإلرهاب  ..فلتتحول املواجهة
اإلرهاب مل يعد صراعاً بني تيارين أو مذهبني ،ال ..القضية أكرب ،أصبحت قضية وجود،
وكل أبناء الوطن طرف فيها ،ومع هذا التحول يف صناعة اإلرهاب ،ينبغي أن تتبدل

أساليب املواجهة

متاماً.

حكومياً ،مل يعد هناك بد من إصدار قانون حيمي الوحدة الوطنية ،جيرم كل فعل أو قول

يهدد أمن الوطن ،أو يزرع أو يروج ألي فكرة تعصبية أو إقصائية ،طائفية كانت أو قبلية
أو مناطقية أو حىت

رايضية.

مذهبياً ،حان الوقت ألن يعتمد عقالء السنة والشيعة  -خاصة قادة الرأي وأصحاب

التأثري  -منهجاً نقدايً داخلياً ينفي خبث التطرف من املذهب ،ألن التطرف هو ما يربر
التطرف املقابل ،والنقد الداخلي له سيعاجله ألنه سيكون أقل حساسية وأدعى للقبول،
بعكس إن أتى من اخلارج .إن سددان هذه الذريعة اتقينا

شراً عظيماً.

أسرايً ،جيب أن ندرك أن الزمن مل يعد حيتمل األب العالف ،واألم املِّْفرخة! الرتبية وزراعة

القيم والتحصني يبدأ من البيت ،فمن اجلنون أن تطلق ابنك يف هذا العامل الفسيح بدماغ
فارغ ،مث تسأل بعد حادث إرهايب كان طرفاً فيه :من الذي عبأ دماغه هبذه األفكار

اللعينة؟!

اجتماعياً ،ينبغي أن ندرك أن سلطة اجملتمع اليت كانت قوة خارقة تسيطر على األفراد،

انطالقاً من ثقافة تعظم فكرة اجلماعة دينياً واجتماعياً ،هتاوت بشكل كبري ،وأننا يف مرحلة

التحول من اجلمعية إىل

الفردية.

كثري من األفراد حترروا من سلطة اجملتمع ،وهذا أمثر عن "فراغ سلطة" ،استثمره "نفعيون"
حازوا جنومية ما بطرق خمتلفة ،ليشكلوا حاالت استقطاب هلذه القوى املتحررة ،اليت
تبحث عن حاجة االنتماء والتقدير والتعبري عن
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الذات.

كثري من هؤالء األفراد ال يعرب عن نفسه قدر تعبريه عن القطب الذي وظفه بعلمه أو دون
علمه خلدمة مشروعه اخلاص ،حىت أصبح عصا يف يده يضرب هبا من

يشاء.

هذا يتطلب بدائل حديثة تعوض فراغ سلطة اجملتمع ،وليس ابلضرورة أن تكون سلطات
جديدة .البدائل املثلى تتمثل يف مؤسسات اجملتمع املدين اليت ستحتوي القوى املتحررة،
وتقطع الطريق على من يفكر يف

استقطاهبا.
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جابر نصرين السهلي :جمتمعنا إىل أين
تعترب جرمية القديح حمطة على سكة قطار الصراع الطائفي  -السين الشيعي ،الذي تفجر
يف املنطقة بعد االحتالل األمريكي للعراق 2114م ،وأصبح أكثر دموية يف سوراي ،وذلك
من خالل القتل على اهلوية .وال خيفى على املتابع هلذا السعار الطائفي ،الدور الذي قامت
به القنوات الطائفية ودعاة الكراهية  -من اجلانبني ،وذلك من خالل إحياء خصومات
ومقوالت طائفية اترخيية ،كان هلا دور يف إشعال املزيد من احلرائق يف عاملنا العريب ،كل هذا
اجلنون الطائفي يتماشى بشكل كبري مع رؤية هتدف إىل تقسيم املنطقة إىل "شرق أوسط
جديد" يقوم على دويالت ذات هوية طائفية ،كبديل عن الدولة

الوطنية.

من يظن أبنه يف مأمن من احلرائق الطائفية ،فهو واهم بال شك ،فعندما حيرتق بيت جارك
سينتقل احلريق إىل بيتك ال حماله ،لذلك ال ميكن أن يكون احلل إال حالً شامالً يتكون من

شقني أحدمها داخلي واآلخر خارجي ،أيخذ يف االعتبار جتارب اآلخرين يف الصراعات

الطائفية ،فالتجربة األوروبية خري منوذج ميكننا أن نستقي منها جتارب تسعفنا يف اخلروج من
هذا املأزق الذي تعاين منه دول

املنطقة.

خاضت أورواب صراعا طائفيا امتد قران كامال ،راح ضحيته املاليني من القتلى واملهجرين ،يف
حرب تعد اشد شراسة مما جيري يف عاملنا العريب ،وقد مت حل هذا الصراع الطائفي -
الكاثوليكي الربوتستانيت ،من خالل صلح وستفاليا 1138

 ،الذي

أهنى حالة االستقطاب الطائفي بني البلدان األوروبية ،والذي اسهم يف هتيئة اجملتمع لتبين
التسامح ،انطالقاً من كتاابت جون لوك وفولتري  -قام األخري بتطوير مفهوم التسامح ليصبح
أكثر اتساعاً .لذلك للخروج من هذه األزمة على املستوى العريب ،جيدر بصناع القرار إطالق

مبادرة للحل السياسي ،ينهي حالة االحرتاب واالستقطاب الطائفي الذي تعيشه املنطقة،
ودعوة أطراف النزاع يف سوراي للحل السياسي ،من خالل مصاحلة وطنية تقوم على أسس
قانونية حتفظ ملختلف األطراف حقوقها ،ذلك ابعتبار سوراي حجر الزاوية وبوصلة الصراع
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الطائفي ،فال ميكن إجياد حل هلذا النزاع بدون حل األزمة السورية ،هذا على املستوى
اخلارجي.

أما على املستوى الداخلي ،فيجب وقف اخلطاب الطائفي التحريضي وجترمي دعاته
واملتعاطفني معه ،والتصدي له سياسياً ودينياً وثقافياً من خالل نشر ثقافة التسامح ،وعندما

نتحدث عن التسامح ،فإننا نعين التسامح اإلجيايب ،االعرتاف املتبادل من الطرفني  -اعرتاف
كل طرف ابآلخر ،واالعرتاف حبق اآلخر يف االختالف ونسبية احلقيقة .ويرتجم ذلك من
خالل سن قوانني تضمن حقوق الطرفني على قدم املساواة ،هذا ابإلضافة إىل نشر ثقافة
التسامح من خالل املناهج الدراسية ،واالنتقال إىل تسامح ثقايف مؤسس قائم على احرتام
معتقدات وطقوس اآلخر ،وهبذا الشكل حنن أمام عقد اجتماعي يضمن استقرار اجملتمع
ووحدته.
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مجعان الكرت :نعم  ..فليعاقب احملرضون واملتعاطفون
من الذي دفع هبؤالء الشباب السذج ليكونوا وقودا حارقا ،وقنابل مفخخة ،وآالت عمياء،
من الذي أسقاهم مرارة اإلرهاب وزج هبم يف أتون الظالم ،إهنم احملرضون ال غري ،احملرضون
الذين جييدون التدليس والتمويه وتغييب احلقائق ،احملرضون الذين ينظرون للحياة مبنظار
أسود ،احملرضون الذين ال يعرفون املفهوم احلقيقي لإلسالم .سؤال ينبثق من حشاشة القلب.
أين يوجد هؤالء احملرضون؟ هل يعيشون بيننا أيكلون ويشربون ويتسوقون معنا؟ هل وهل؟
اجلواب نعم! إال أهنم يف أغلب احلاالت مندسون حاقدون كاحلو الوجوه سيئو الطباع،
جييدون التأثري يف عقول الشباب الغر ،يسلبوهنم إراداهتم وحييكون هلم األوهام واألحالم،
ويدفعوهنم إىل أتون اجلحيم كي يتحولوا إىل أشالء حلم متناثرة ويسببوا الكوارث تلو الكوارث،
يقع يف مغبتها األبرايء من أطفال ونساء ورجال ،وملا تفاقم خطرهم فإن من الضرورة مبكان
فضح أساليب احملرضني ،وكشف خمططاهتم ،وجترميهم لسوء أفعاهلم ،وأقواهلم ،ليس من
احلكمة بعد اآلن السكوت عنهم ،أو حىت قبوهلم يعيشون بيننا ،ألهنم اخلطر الفادح ،والسم
الزعاف ،حيث يسعون إىل خنر بنية الوطن ،وإفساد هوائه ،وتلويث مياهه ،وكلما التأم جرح،
نُكئ جرح غائر يف جسد الوطن ،بفعلهم الشنيع ،وفكرهم املغلوط ،آخرها وأكثرها إيالما
قتل األبرايء يف مسجد "القديح" وهم يف صالهتم مطمئنون ،وإىل رب العباد متجهون،
وقبلها تفجريات هناك وهنا وقتل املؤمتنني على محاية الوطن من رجال األمن ،ليكون ماجد
الغامدي الذي مثلوا جبثته ضحية لفكرهم

اخلبيث.

مصائبهم تزداد مامل يتنبه كافة أفراد اجملتمع ملغذي األعمال اإلجرامية ،وال نتوقف عند هذا
احلد بل حصحص احلق مبحاسبة كل املتعاطفني ،ألهنم يسريون يف ذات االجتاه الظالمي
والضاليل وما ينجم عن ذلك من أعمال إجرامية شنيعة يتأذى منها جمتمعنا .وكل تلك
األفعال ال متت إىل ديننا اإلسالمي ،الدين النقي الطاهر الذي يدعو للفضيلة والتسامح
والتعايش السلمي وينبذ اإلجرام بكل أشكاله

وصوره.

112

نصل إىل حمصلة مهمة جداً وهي التفكري اجلدي يف اجتثاث هذه النبتة اخلبيثة من جذورها
وكيف يتم لنا

ذلك.

أوال :من الفطنة مراقبة الوسائل اإلعالمية أبنواعها تقليدية وإلكرتونية وجترمي الوسيلة اليت
حترض على فتنة الطائفية ،وحتفز لغليان العصبية ،عندها وجيب حماسبتها حماسبة

عسرية.

اثنيا :التنبه ألي عبارة تفضي إىل اإلساءة ألي فئة يف اجملتمع ،أو التقليل من شأهنا أو
ختوينها يف وطنيتها ،ألن تلك العبارات املقززة ستحدث شروخاً يف كيان الوطن ،وهذا الذي

يسعى له ومن أجله

احلاقدون.

اثلثا :املراقبة الصارمة ملن حييد عن جادة الطريق سواء كان ابألقوال أو األفعال .فمن يتعاطف
مع جمرمي داعش ،حتماً تتلبسه نفس النزعة العدوانية ،ومثل هؤالء حيتاجون إىل املعاجلة
الفورية من اجلهات ذات االختصاص ،كي ال يستفحل أثرهم ،ألهنا حتما ستكون مؤملة

وموجعة.

رابعا :القائمون على املناصحة تُشكر هلم جهودهم وحبذا االستعانة ابملتخصصني أيضا يف

علمي النفس

واالجتماع.

خامساً :هناك جهود موفقة ومباركة تقوم هبا وزارة الداخلية يف سبيل كبح مجاح اإلرهابيني
وقطع دابر خمططاهتم ،وذلك حيتاج إىل تضافر جهود كافة املواطنني فاخلطر حمدق جبميع

أبناء الوطن ،فالقديح كالباحة والقطيف كالرايض الوطن واحد مشاله وجنوبه شرقه

وغربه.

سادساً :أخذ احلذر واحليطة ممن يسعى إىل تدمري الوطن الغايل والنيل من استقراره وحتويله

إىل منطقة صراع وفنت ،هذا حلم أعداء احلياة وأعداء الوطن قبحهم هللا ،وبتماسكنا وترابطنا
وبوعينا سنسد املنافذ اليت هتب منها مسومهم وأحقادهم وجنهض خمططاهتم ونكبح
سابعا :تكريس الوعي يف مدارس التعليم العام واجلامعي حملاربة التطرف
اإلسالم بريء بريء من أفعال هؤالء

الضالني.
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والتشدد.

مآرهبم.

دمعة :حزنت كثرياً حني شاهدت صورة الطفلني الشهيدين حيدر املقيلي وعلي صاحل الغزوي

حيث مل يتجاوزا سن العاشرة وقد اغتالتهما يد الغدر واللؤم واإلرهاب ،مع عدد من الشهداء
اآلخرين .غصنان نضران كاان يتطلعان إىل مستقبل أبيض وحياة هانئة فأتت إليهم اليد
اخلبيثة

لتغتاهلما.

رمحهما هللا ورحم مجيع الشهداء يف مسجد

القديح.
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سامي اجلمعان :غسيل األدمغة
تؤكد اإلحصاءات على عدد الشباب السعودي الذي سهل غسل أدمغتهم وحتويلهم من
صغار سن أبرايء إىل أحزمة انسفة ،وقنابل موقوتة ،وتشري هذه اإلحصاءات كذلك إىل
سهولة اخنراط الشاب السعودي على وجه اخلصوص يف نسيج التنظيمات املارقة ،حني جتذبه
إليها ابسم الدين ،وهبدف حماربة الكفار ،وحتت ذريعة ختليص اإلسالم مما شابه من
خزعبالت وبدع ،ومع أن مثل هذه املربرات والشعارات عارية عن الصحة ،وخمادعة وراننة
إال أننا جند شبااب ينساقون بقناعة غريبة عجيبة إليها ،ويسلمون أنفسهم أداة سائغة يف أيدي
القائمني على مثل هذه التنظيمات ،وهنا أييت السؤال األليم املفحم لنا مجيعا :ملاذا يسهل
توظيف شبابنا السعودي خاصة؛ ويسهل خداعه وجتنيده خدمة لإلرهاب والرتويع ،على
حنو ما تبني لنا يف أحداث كثرية آخرها فاجعتا مسجدي "القديح" و"العنود"؟
تبدو اإلجابة عن مثل هذا السؤال العميق متشعبة ،يتداخل فيها الديين ابالجتماعي ابلنفسي
ابلتعليمي ابألسري ،وتكتسب بُعداً فلسفيا عميقا للغاية ،ولكنها جمتمعة تشري إىل خلل
اغرتفناه مجيعا يف حق هذا اجملتمع ،ونتحمل مسؤوليته دون استثناء ،أسرة ومدرسة وجامعة
ومؤسسات ثقافية ومؤسسات دينية ،إذا ما نظران إىل احلواضن اليت تتلقف الشاب السعودي
منذ طفولته حىت يتشكل ايفعا ميكن االعتماد

عليه.

إحدى الدراسات األكادميية تناولت كيفيات تشكل اإلرهايب ،وحصرت األسباب يف عوامل
نفسية واجتماعية وتعليمية واقتصادية ،وسوف استثين االقتصادية يف احلالة السعودية،
وسأبقي على األسباب األخرى ،فالباحث يرى أن من أهم األسباب احلياة الروتينية وما
تؤدي إليه من ملل يدفع إىل مثل هذا اهلرب ،وتربط ذلك كله ابلعزلة اليت يعيشها الشباب
يف بداية دخوهلم إىل التدين غري املستنري ،الذي أيخذهم حتما إىل االنغالق التام ،مث التطرف،
مما يساعد على الدخول يف دائرة التضليل من قبل أمراء
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اإلرهاب.

ولكن علينا أن نتساءل بداية ملاذا يدخل الشاب السعودي يف دوامة العزلة واالنغالق ،البد
من وجود أسباب اجتماعية ضاغطة ،قد تكون انجتة عن صرامة التقاليد والعادات ،اليت بلغ
بعضها حد البِّلى والالمعقولية ،وهي قد تبدو بسيطة يف نظران ولكنها كفيلة خبلق قنابل
موقوتة ،كمظاهر الفرح والبهجة اليت خنقناها مبربرات احملافظة والتشدد ،حىت استحالت
بفعل هذه الضغوط اجملتمعية الصارمة إىل خوف وتوجس ورعب حىت من جمرد االبتسامة،
اضف إىل هذا وذاك حالة الرقابة اليت تالحق الشاب يف الشارع والسوق واملدرسة وكل
مكان ،وحتيله متهما قبل أن تثبت عليه

التهمة.

خالاي انئمة سلمنا إليها شبابنا بنوااي حسنة منا ،فنمت دون رقابة حتت مظلة الكتب
التكفريية واألحاديث املزيفة ،واملقوالت العنيفة ،واليت كربت وكربت ومحلت فكرها املدمر
ابسم الدين وبكل أسف ،تركنا هذه اخلالاي تعبث يف أنشطة املدارس الالصفية ،وتركنا
الشاب عرضة ملناشط شبابية جمتمعية استبدلت الفرح ابلرؤى السوداوية للحياة ،وابلفكر
اإلقصائي؛ وعلينا أن حنسب وحنسب؛ كم وكم هيأت هذه املناشط من شاب سعودي
وأعدته دون قصد ،فغادر ليعود حزاما انسفا يفجر وطنه وأهله

ونفسه!.

نعم بكل أتكيد لدينا قصور كبري يف العناية ابلفعاليات الشبابية ،اليت يدخل يف إطارها
أشكال الرتفيه والفنون وحواضن الثقافة واألدب ،أو حىت تلك اهلواايت املقربة اليت حيبها
الشباب ،وابلتايل فشبابنا يعيش أزمة فرح وأزمة انفتاح على اآلخر ،وأزمة خنق للفن واحلياة
الرحبة ،مما جعله عرضة لتبين العمليات االنتحارية اإلرهابية وكأنه يُفرغ فيها محولة طاقاته
ومواهبه ،يف ظل أانس خدعوه ابسم الدين واجلنة واحلور العني.
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يوسف النمر :حلظة استشهاد الفدائيني محاة الصالة
عبثا حياول كل منا رسم تلك اللحظة التارخيية اليت طارد فيها القتيل قاتله وعانق الشهادة
والبطولة  ..مث نتاثر جسده يف كل بيوتنا  ..كل شلو من هذه األشالء الطاهرة افتدى به
أهل ذلك البيت من جمزرة كادت أن

تقع.

رمبا مل يسمع الكثري صوت الشهداء األبطال وهم ينقضون انقضاض الشواهني على ذلك
الضبع الغادر  ..ووهللا إهنا صرخات حيدرية وصوالت حسينية وفدائية عباسية  ..فقد
احتوشوه من كل جانب وهم يف عتادهم الكامل  ..كان سالحهم سواعدهم اليت التفت
عليه ومنعته من االقرتاب من مسجد هللا  ..وكانت متاريسهم صدورهم املفعمة ابلشجاعة
 ..وكانت وثبتهم اهلصور حلظة من اللحظات

اخلالدة.

عندما يرتعد اجملرم خوفا من ضحيته  ..وعندما يهرب املسلح من األعزل  ..وعندما خيتبئ
القاتل يف عبائة العار ويرفع القتيل هامته يف وجه القاتل ..تكون حلظة تراجيداي يكتبها هللا
ويشهدها املالئكة وترتعد منها

الشياطني.

عبثاً يبحث القاتل عن إرهاب أخذوا الشجاعة من منابعها

األصيلة.

"أيها األمحق  ..هل هتدد ابملوت عشاق احلسني وهم الذين ال يبالون أوقعوا على املوت أم
وقع املوت عليهم"  ..هكذا كانت وقفة أهايل الشهداء الذين استبشروا بشهادهتم أكثر من
استبشار من يبشر بوليد جديد ..كيف ال وهم يعلمون أهنم يزفون إىل اجلنة  ..اجلنة اليت
يستقبلهم فيها النيب وأهل بيت النيب  ..جنة النيب  ..وليست جنتكم اليت تتصوروهنا داراً
طافحة ابلبغااي واملاجنات.
يف هذا املشهد القصري قصر اللحظة والطويل طول الدهر  ..تتجلى املعركة بوجها احلقيقي
 ..إهنا معركة املفاهيم  ..وهي معركة األخالق  ..وهي جولة بني احلق والباطل يف إطار
معركة طويلة بني الشيطان وزمرته وبني عباد هللا

املخلصني.
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وهذه املعركة البد ممتدة عرب القادم من األايم  ..وما ال يعلمه اجملرمون أن كل ضبع منهم
تسول له نفسه الشيطانية أن يعتدي على مقدساتنا سوف يواجه بنفس القوة والعزمية  ..بل
إن الشهداء األبرار زرعوا يف نفوس كل شبابنا هذه الروح اليت تفتدي املقدسات بكل
شجاعة ..وليس فينا من خياف

املوت..

حتية حبجم الشهادة للشهداء وذوي الشهداء  ..وحتية حبكم الفداء لشبابنا الغيور الذين
حيصنون مقدساتنا بصدورهم العارية وسواعدهم القادرة على محاية
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احلمى.

حممد العصيمي :طائفية "الليرباليني"
يف محأة رفض الطائفية البغيضة يف جمتمعنا والتنديد الوطين الشامل ابلتفجريات األخرية اليت
أرادت جران إىل فتنة ال تبقي وال تذر ،خيرج لنا "خريط" من نوع آخر .واخلريط يف لغة
األجداد هو كل كالم ال أصل وال وال مبىن وال معىن له .ومن ذلك خروج بعض األصوات
اليت تعيدان إىل مربع الليربالية والليرباليني ،وأبنه جيب القضاء على طائفيتهم قبل القضاء على
أية

طائفية.

أوال الليرباليون أنفسهم ،ابملعىن املستقر يف أذهان بعض الناس ،ال وجود هلم إال يف خياالت
هذا البعض الذي يريد أن يعرب اجلميع دون استثناء ،وبغض النظر عن أفكارهم وألواهنم ،عرب
طريقه هو وحده وليس عرب عدد من الطرق ،حىت لو كانت هذه الطرق املتعددة ستؤدي إىل
نقطة التقاء واحدة ،هي نقطة املواطنة اليت يفرتض أن يتفق عليها اجلميع ،وإن اختلفوا يف
مشارهبم

ومآالهتم.

واثنيا ،ضمن سياق نقاشات الطائفية ،ال أذكر أنين قرأت لواحد ممن حيسبون ،خترصا
واعتقادا ،على تيار الليربالية أنه مارس طائفية أبي شكل وأبي نص ،ال يف كتاب وال مقالة
وال تغريدة .بل على العكس هم دعاة التقاء ووحدة وطنية ومطالبات ال تنقطع بضرورة بناء
أركان الدولة الوطنية ،اليت جتمع أبناءها على شيئني أساسيني مها :حب الوطن وبنائه على
قاعدة املساواة والعدل بني

اجلميع.

وهي دعوة تتماهى متاما مع مضمون خطاابت امللك اليت أكد يف أوهلا "أبن كل مواطن يف
بالدان وكل جزء من أجزاء وطننا الغايل هو حمل اهتمامي ورعاييت ،فال فرق بني مواطن
وآخر ،وال بني منطقة وأخرى ،وأتطلع إىل إسهام اجلميع يف خدمة

الوطن".

وهذا هو مدار الصدق واحلكمة الوطنية البالغة ،أن يسهم اجلميع يف خدمة وطنهم ويبتعدوا
عن مظان الشبهات واملشاحنات والتصنيفات اليت ال نتيجة هلا سوى خسارة الوطن
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ومقومات أمنه واستقراره وبنائه .وهنا ،ضمن معادلة الوطن للجميع وبنائه من اجلميع ،يكمن
التحدي ويظهر املواطن الصاحل من الطاحل .املواطن الذي يبين واملواطن الذي

يهدم.

لذلك فإن ما حنن إبزائه ابعتباره استحقاقا جمتمعيا سعوداي كبريا ومهما هو أن نقلع عن
تصنيفاتنا وغلوائنا يف الفرز بني التيارات والتفتيش يف نصوص وقلوب أصحاهبا .ولتكن
قاعدة انطالقنا إىل وطن أرحب وأوسع أفقا هي قاعدة أن الوالء للوطن والرباء من
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أعدائه.

جنيب عصام مياين :جرح القديح  ..اجلرس األخري
اي هللا ..أيف بيت من بيوتك املكرمات ..ويف يوم من أبرك أايم األسبوع ..ويف ساعة تفتح
فيها أبواب اإلجابة للسائلني ..ويف حلظة تصطف فيها القلوب قبل األبدان تلقاء البيت
احلرام مطمئنة إىل رهبا ،خاضعة له ابلركوع طوعا والسجود خشوعا ..أيف هذه اللحظة
ابلذات يندس شيطان اإلنس ليقرتف جرما تقصر عن وصفه الكلمات ،وتتقاصر عن بشاعته
احلروف

الواصفات!!

اي هللا ..إن القلب مثقل حبزن كثيف ،واخلاطر تدميه رؤية األشالء واملزق املتناثرة من أجساد
تطهرت وخفت إىل نداء الطمأنينة يف يوم هللا اجلامع ..أبي ذنب قتلوا ،وأبي جريرة سيموا
اخلسف ..وألي غاية حيدث كل هذا الذي

حيدث؟!

ليس من احلكمة يف شيء بعد اليوم ،وليس من املعاجلة البصرية أن نتسلق احلوائط القصرية،
وندس الرأس يف رمال التربيرات اجلاهزة عند كل حادثة كريهة ،وفعل ذميم كالذي حدث يف
مسجد علي بن أيب طالب ببلدة القديح يف حمافظة القطيف ،ونردد أحياان بعض األقوال
مثل" :صبية مغرر هبم" ..إذ ال بد من الذهاب أبعد من هذه التوصيفات ..علينا أن نوجه
األسئلة بشكل صارخ وواضح ،ونرمي هبا يف وجه املعنيني تصرحيا غري حمتمل للتأويل والتلميح،
خصوصا وقد استطاعت وزارة الداخلية أن تعلن عن أمساء اخللية اليت تبنت هذا الفكر .وما
نريده أن نرى منظري هذا الفكر وقد طبق عليهم حكم الشرع احلكيم ،فما عاد جيدي مع
هذا العنف املتزايد أن تدحرج كرة االهتام دون أن حتدد شخصا بعينه ،أو جهة ابمسها ..ما
أيسر التحديد ،وما أوضح الشخصيات ،وما أجرأ خطاهبا الذي تطرحه علنا عرب وسائل
التواصل دون خوف من رقيب ،أو خشية من

حماسب!

طفح الكيل ..ال بد أن ينكشف هذا الفاعل الذي يغرر أببنائنا ويسوقهم إىل حمارق املوت،
وثقافة الكراهية ،وشهوة الدم ،وموائد اإلرهاب اللئيم ..إن بقاء الفعل منسواب إىل جمهول لن
يلد إال مزيدا من احلوادث املثيالت حلادثة القديح وغريها ..إن األسر تتحمل يف هذا قسطا
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وافرا من املسؤولية ،فكيف يفلت من بني يديها من أنشأته وربته ،فلو أهنا وطنت يف قلبه
االعتدال ،وزرعت يف قلبه حقيقة اإلسالم البهية الناصعة ،فقد حصنته حينئذ من غوائل
التطرف الذي جيول أبلسنة امتألت أجوافها حقدا وضغينة ،واختذت حتريك الدمي لتنفذ هلا
من بوابة املوت ما يبقيها على حياة مغموسة يف عطن اللوم ،وخبث الطوااي ،وننت العقول..
إن كان مثة حترك فاعل ومؤثر وقوي ،فليتجه إىل هذه األفاعي الرابضة يف حجورها ،فهي
اليت مارست غسل األدمغة ،واستبدلت نعمة العقول أبلغام املوت

الزؤام..

علينا أن نذهب مباشرة إىل تسمية أصحاب الفكر الضال ،وتعقب مسارات ما تقوم به،
وكشف بؤرها داخليا وخارجيا ..ال يصح أن نظل يف خانة رد الفعل ،ننتظر التفجري واملوت
مث نشرع يف التحليل والبحث عن مصادر اخلطر ..ما دامت مصادر اخلطر قد استبانت
على وجه التحديد الذي ال حيتمل التخرص والظنون ،فال أقل من فعل مباشر يباغتها يف
مكاهنا ،وميسك يدها قبل أن تنزلق ابلسوء إىل أرض احلرمني الشريفني ،وهو أمر تسنده كل
الشرائع؛ السماوية منها والوضعية اليت تواطأت عليها أمم األرض يف عصبتها ..ففيم احلذر
بعد اليوم ،ومل التباطؤ والريث

واملهل..

إن أنكأ ما يف حادثة القديح أهنا جاءت يف وقت كان يتحتم أن تكون فيه مستشعرات
اخلطر يف أوج كفاءهتا ،فليس خباف على أي أحد الظرف السياسي واألمين الدقيق الذي
مير به وطننا الغايل ،ونوافذ الشر أصبحت معروفة ومكشوفة ،فكيف استطاع هذا املسخ
املشوه املدعو "داعش" أن خيرتق كل األسوار ،خصوصا أن هذه الفئة اليت مل ترتك مسلما
إال وصمته ابلكفر ،وال خمالفا هلا إال جردته من شهادة اإلسالم ،قد عاثت فسادا ،إىل غاية
أن حتتفي مبا أقدم عليه هذا اهلالك الذي نفذ جرمية مسجد القديح ،وترقص طراب على
أشالء وجثث القتلى ،فما أقسى العبارات اليت "نعق" هبا أحد "الدواعش" على موقع التواصل
االجتماعي

"تويرت"!!

قلتها قبل ذلك يف مقال سابق ،وأكررها اليوم ،ليس من احلكمة يف شيء أن نتموضع يف
خانة رد الفعل ،إذ ال بد من املبادرة ،وأخذ زمام الفعل احلاسم جتاه هذه الفئة املارقة ،ال بد
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من فعل حاسم وواضح األهداف والنوااي ،وال جمال يف هذا إىل انتظار الدول الغربية أو جملس
األمن أو األمم املتحدة ،فمن أراد أن يعرف فعلها جتاه هذه الفئة الضالة فلينظر ،وليسأل
نفسه هل صدرت عن هذه الدول جمتمعة أي ردة فعل جتاه "داعش" ،هل ردة الفعل اليت
تقوم هبا أمريكا اليوم تتناسب وحجم اخلطر الذي تبثه "داعش" يف املنطقة ،وهل عرضت
أي دولة من هذه الدول أي نوع من الدعم ،سواء على املستوى العسكري أو اللوجسيت يف
سبيل القضاء على هذه اآلفة

اإلنسانية!!

اإلجابة املضمرة منكم مجيعا حتتم علينا أن ننهض يف وجه هذا اخلطر أبنفسنا ،وأن نتنازل
عن التربيرات اجلاهزة ،والتوصيفات املعلبة ،فاخلطر جتاوز األطراف وابت يضرب يف العمق..
فهل من مدرك حلجم

اخلطر؟!
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شريفة الشمالن :شرارات البد من إمخادها سريعاً

القوة تعين الصرب كما تعين الشدة ،حنن يف ظرف حنتاج لكليهما الصرب والشدة ،عندما قامت
الطائفية يف العراق ومشرت عن سواعدها قلنا وكتبنا أن الشرار البد ان يصلنا والنار عادة من
مستصغر الشرر عندما وصلت لسورية وكانت سورية عصية نوعا ما ويتعاش مسلموها من
كل املذاهب مع مسيحييها عيشة العيش املشرتك والوطن الواحد ،لكنها هبت عليهم هبة
ضيعت الكثري من أسس الدولة ونعرف ان سورية مصريها مصري العراق تتنازعها مذاهب
وأقوام ،وهي مالصقة لعدو حمتل ،وسيكون التهامها سهال
هي الشرارات االوىل تنخر يف قلب

وميسرا.

امتنا.

يف املنطقة الشرقية استهدفت أماكن العبادة مرتني ويف حرمة يوم اجلمعة ويف شهرشعبان
احلرام ومع انتظار شهر رمضان انتهكت وصية نبينا اجلليل "أموالكم ودماؤكم حرام عليكم
كحرمة يومكم هذا" ،ال احد ويل هللا يف ارضه وبلده ،ال احد ورث أفكار وآليات العصور
الوسطى.

هللا وحده يعلم ما يف الصدور وهللا وحده ميلك احلق يف احملاسبة وهللا وحده يُدخل من يشاء

جنته أو

انره.

"كل نفس مبا كسبت

رهينة".

حنن شركاء يف الوطن وشركاء يف قواسم مشرتكة ،ربنا واحد ونبينا واحد وكتابنا واحد ،لنا
فروض مخسة نصليها يوميا ولنا شهر نصومه سواي ،وهللا دائما وأبدا هو احلكم يف حسن
العبادة من

عدمه.

ليس لنا كبشر أن نضع إرادة غري إرادته تبارك ومتجد امسه وحكما غري
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حكمه.

البد من وضع قانون حيرم العنصرية والتميز والطائفية وكل فعل أو قول أو تصرف يشري هلا
ويطبق بصرامة كبرية على اجلميع فكل من محل جنسية هذا الوطن وسكن فيه له حق احلماية
والكرامة.

هذا االرث لثالثني عاما من الشحن حيتاج وقفة صارمة وقوية وتكاتف الكل ،فالكل
مهددون أببنائهم وأرواحهم

وامواهلم.

هذه الشرارات حتتاج لوسائل اطفاء وأمهها قانون جيرم كل قول أو فعل للتمييز والعنصرية
واملذهبية.

واللهم هب لنا العقل واحلكمة لنساعد انفسنا ووطننا وعيشنا
اللهم سخران لوطننا وأنفسنا ،وأهلم والة أموران كل اخلري
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املشرتك.

والرشاد.

كميل السلطان :إىل ذوي الشهداء مع التحية
حني اتضحت معامل اجلرمية النكراء اليت قامت هبا جمموعة التدين إال ابلتطرف واإلرهاب،
افصحت اجلرمية عن معركة بني أربعة شبان عزل وإرهايب مفخخ حبزام انسف قاوموه ليمنعوه
من دخول املسجد وسفك دماء املصلني األبرايء هناك ،املعركة اسفرت عن تفجري اإلرهايب
نفسه والشبان األربعة الذين منعوه من دخول املسجد بعد أن وجد اإلرهايب نفسه قد خسر
اهلدف الذي توجه

إليه.

الكل تساءل مستغراب أي شجاعة وأي إميان كان ميتكلها تلك الفتية للتضحية أبنفسهم
محاية حلرمة بيت هللا واملصلني األبرايء ابحتضاهنم ذلك اإلرهايب املفخخ ،فأي حديث
وتفاصيل ذكرت عن الشهداء مل تكن كافية لفهم احلالة اليت كان يعيشها الشهداء األربعة
فواجهوا املوت بكل بسالة وفدائية إمياان منهم مبا يقتضي عليهم فعله للمحافظة على أرواح
املصلني.

تتبعت كثريا ردود أفعال آابء الشهداء فوجدهتم شاكرين هللا حامدين له ساجدين شكرا،
وجدت فيهم االعتزاز والفخر بشهادة أبنائهم يف سبيل هللا فرحني أبن مجوع املصلني مل تصب
مبكروه مستبشرين بشهادة أبنائهم ،فمن مثل هذه النماذج األصيلة املتوغلة يف اإلميان تولد
الشهداء ومن ميلك مثل هذا اإلميان الذي يتحلى به هؤالء املؤمنني هو من يستطيع أن
ويورث الشهداء كل تلك الشجاعة وذلك اليقني واإلميان والفداء.
يسلَّح َّ
احلاج هاشم اهلاشم أي صرب جتلدت

به.

احلاج حسن العيسى أي اعتزاز وأي حب للشهادة تتحلى

به.

األخت فاطمة األربش ..أي أميان يف قلبك حتملني أيتها احلرة تقدمني شهيدين وتتطوعني
مبن تبقى من أبنائك

للشهادة.
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أما أنت اي حاج مجعة األربش فأقسم ابهلل أنك مدرسة بكل ما حتمله املدارس من علوم
وتطبيقاهتا ،وإننا وهللا لنستصغر أنفسنا التافهة وما حنن إال أقزام أمام علمك وإميانك ويقينك
وصربك واحتسابك يف كل كلمة تفوهت هبا ،وكل موقف وقفته ،هلل درك فقد علمتنا أكثر
مما تعلمناه يف حياتنا وما قد نتعلمه مستقبال ،وها هو التاريخ صاغر أمامك يقبل جبينك
الطاهر وسيذكرك الناس وأبناءك مثاال للفداء عجزت الشعوب أن تصنعه على مر التاريخ
واألزمنة.

شكرا لكم ذوي الشهداء ليس للفداء أببنائكم فقط إمنا هلذا الدرس العظيم الذي أعطيتموان
إايه.
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ليايل الفرج :الفكر اإلرهايب :صناعة املوت مقابل احلياة
أخذ تنامي ظاهرة اإلرهاب صوراً سوداء وأبعاداً فاتكة يف املشهد العاملي ،ويف بالدان حياول
جمون اإلرهاب أن يقوض ويستهدف أمن البالد واآلمنينمن خالل موجات العنف والتفجري

املادي اإلرهايب الفاجر ،وحينما نتدارس هذه الظاهرة جند أهنا تعود إىل مموانت فكرية وإىل
فكر يصنعها وحيتضنهاويغذيها مث ينشرها مبنهجية وخططية حتتاج استعدادات ذات قدرات
واسعة على املستوى الفكري كما هو احلال ابلنسبة للقدرة على تدمري هذه الظاهرةكلياً
ابملفهوم األمين أواملادي .وجممالً أيخذ اإلرهايب يف هذه التوليفة دور األداة املنفذة فيما يقع
اجلانب التنظريي على احلاضن الفكري الذي أنتجه وساعد على نشره وتروجيه أبساليب

حتاول ضرب مفهوم صالح ذات البني الذي أييت ضمن آفاق الدولة املدنية املعاصرة حتت
مفهوم السلم األهلي واالجتماعي .ويف الشواهد القرآنية يتأكد هذا املفهوم كما يف قول هللا
صلِّ ُحوا ذات بـْينِّ ُك ْم" ،إضافة إىل ما تلهجبه السنة النبوية الشريفة من نصوص
تعاىل" :وأ ْ
ترسخ حتمية حتقق السلم األهلي ،ومن ذلك ما تعرب به بعض النصوص مثل احلديث النبوي
الشريف" :صالح ذات البني أفضل من عامة الصالة والصيام" ،وغري ذلك من الشواهد
اليت حترص عى توفري أعلى مستوايت األمان والوداعة واخلري والرفاه داخل اجملتمع الواحد
بكل أطيافه ومكوانته الفكرية أو

املذهبية.

ولكن الفكر الشيطاين اإلرهايب ال يفتأ أن يبحث عن أدوات خبيثة وحيل ماكرة مستغالً
اترةً عدم توفر النضج لدى بعض املراهقني الذين ليس لديهم الوعي الكايف لتشخيص
املآرب ،وال سيما أن الربجمة اخلبيثة لتفخيخ عقول الفئات السنية الناشئة قد تتغلغل يف

التعليم واملناهج ووسائل اإلعالم مع التحوالت املعاصرة يف خمرجات وتقنيات اإلعالم احلديث
وقدرات النشر اإللكرتوين اليت تتنوع أدواهتا وتقنياهتا النصية والبصرية ،ورمبا تتلبس هذه
الوسائل حتت بعض الربامج الشبابية ،وكمثال مما ال ينساه أحد هو استدراج بعض الناشئة
الذين كانوا يلعبون كرة القدم يف أحد مالعب األحياء الشعبية يف مدينة غرب اململكة،
ليجد احلاضن اإلرهايب فيهم مخرية جاهزة للربجمة ،فيتقرب من خالل إبداء دعمهم ابلكرات
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واملالبس واألدوات الرايضية حىت ينقل إىل أحد املساجد وهم يف غفلة حتت عنوان أمهية
الصالة والطاعة ،وأن ذلك ال يتعارض مع الرايضة اليت ميارسوهنا كهواية ماتعة ،وينجح
بقدراته اخلطابية اليت تفوق كثريا هؤالء الناشئة ،وينتهي هبم األمر يف أتون حرائق البلدان اليت
فيها العنف والتطرف قد وصل إىل أقصى مدى ،وتكون خامتة السيناريو أن الناشئة صاروا
بني جثث انتحارية مفخخة وبني سجون خارج بلداهنم .كما حتاول حواضن اإلرهاب اللعب
على الوتر الطائفي والعمل على صناعة مزاج يرفض اآلخر ورمبا شاهدان بعض اللقاءات
التلفزيونية مع أمثال دعاة هذا الفكر الذي قد يكفر حىت العوائل اليت ينتمي هلا

أفراده.

وفيما الوضع يتأزم أكثر ،مع ما حييط بنا من عنف إقليمي يزداد ضراوة كلما طال واستمر،
وهذا ما جيب وضع كل إسرتاتيجيات التصدي واملواجهة ضده ،مع ضرورة توفري كل ما
حيافظ على الوحدة الوطنية ويوسع معامل حضورها اإلجيايب ويوظف أسس التواصل الوطين
بني مكوانت الوطن وأطيافه ليس على مستوى النخب فحسب وإمنا على مستوى الوعي
الشعيب ،ملنع من يصطاد يف املاء العكر أو من يعكر املاء ليصطاد؛ فالفكر اإلرهايب يتغيأ
ضرب الوطن وتفتيت متاسكه ،بل يسعى إىل تقسيم العائلة الواحدة فضالً عن تقسيم
املكوانت وتصنيفها على أسس اعتبارات طائفية أو فكرية أوما أشبه.
وقد ال خيتلف اثنان على أن نبذ الفكر اإلرهايب ال يعين إال حماربته وتقويض أسسه واقتالع
جذوره السامة ،من أجل غد أكثر إشراقاً ومستقبل تتطور فيه مفاهيم التعايش واألساليب
احلضارية اليت تنشد معامل احلياة املدنية اآلمنة

والرغيدة.

إن الرهان على ذلك جيب أن يواكبه رؤية صناعة احلياة اليت يرفضها الفكر التكفريي مهما
تعددت عناوينه أو مسمياته اليت ال هتدف إال إىل صناعة املوت ،وال بد من جتفيف كل
هذه املنابع اآلسنة اليت تسعى لنشر ثقافة التطرف واملذهبية الطائفية أو الفكرية مغرتفة من
خزان اخلربات القاتلة كل أصناف

الشر.
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وفيما أييت هذا املقال بعد جرمية إرهابية كبرية يف عاصمة املنطقة الشرقية ،فإننا نتضرع إىل
هللا تعاىل أن يرحم شهداء الوطن ومحاة املصلني ،الشهيد السيد عبداهلادي اهلاشم والشهيدان
األخوان عبداجلليل وحممد األربش ،وابن خالتهما الشهيد حممد النب عيسى ،كما نسأل هللا
تعاىل أن يرد كيد كل كائد إىل الوطن وأبنائه إىل حنره ،وأن حيفظ بالدان وأهلها من كل

سوء.

وختام احلديث أتكيد حباجتنا املاسة جداً إىل تعظيم القواسم الوطنية املشاركة حيث يتمحور
حول مفاهيم األخوة واأللفة ،وهي كما يقول الباحث الشيخ حسني املصطفى من القضااي

اليت ال بد أن حيكمنا فيها قانون احلياة وهو" :البقاء لألكثر حمبة" ،ال "البقاء
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لألقوى".

عبري آل جابر :لن نعيش يف جلباب الطائفية
قال رسول هللا  -صلى هللا عليه (وآله) وسلم " -ال فرق بني عريب وال أعجمي إال ابلتقوى".
مل جيعل هللا بني عريب وآخر فرقاً إال ابلتقوى وهو الصالح ابلعمل كيف هو احلال أببناء

الدين الواحد ،وكفى ابهلل تعاىل مسرياً ألموران وخملصاً البشرية من كل شرار

األمور.

مجعتان مضتا وكانتا أليمتني جداً علينا كمسلمني عموماً وسعوديني خصوصاً ،فبعد أن
كانت التفجريات يف السعودية تستهدف املستأمنني "األجانب" فهاهي تطل مرة أخرى يف
شرق اململكة ،وتستهدف للمرة الثالثة نفس البقعة بطائفية .العنود ابلدمام كانت على موعد
أن تشارك بتقدمي شهداء ،وابألمس القريب كنا ودعنا شهداء الدالوة يف األحساء وتلتها
القديح يف القطيف تشاركها املصاب وتودع وتزف شهداء من هذا الوطن يف أفضل يوم
للعبادات هو يوم اجلمعة .ال ميكن أن ميت هذا الفعل لسين وال لشيعي ،وألول مرة أكتب
هذا التصنيف ألننا مل نعهد متيزاً داخل النفوس وال حبفيظة النفوس .مصاب القديح ومصاب

الدالوة والعنود هو جرح يف قلب كل مواطن سعودي ،وأشدد على ذلك ألن دم املسلم على

املسلم حرام .ابألمس خترجت صديقيت يف االبتعاث ولتعذرين على التمييز أن أكتب ذلك
ليكف أولو اجلهل وأولو االرهاب عنا ،هي الشيعية اليت أشعر بكل ُسنييت يف تصرفها معي

وقبلها أستاذ يل أستميحه عذراً ويقبلها مين حني يقرأها "شيعي" ،أمن بقلمي وأهدى يل

تشجيعاً ودعماً ال حمدودا لصقلي يف الصحافة ،دليل على أن الطائفية ال توجد بيننا وإمنا
هناك جتار هلا كاملخدرات ،إن مل يوقف مروجوها سيقتل اإلنسان واحليوان واألرض قبل كل
شيء ،سأقتبس من اإلعالمي ندمي قطيش اللبناين الشيعي الذي قال "أشعر بشيعييت يف
سنية رفيق احلريري" وسأقوهلا أشعر بسنييت يف شيعية كل بريء سقط بطائفية مقيته ال متثل
كل "إنسان" .الطائفية حني تدخل على جمتمع فإهنا ال تسعد أحدا وال جتمع أحدا بل
تقسمه إرابً إرابً وهذا ال نتمناه لنسيج اململكة .الطائفية هي اليت فتت أمة حممد وهي من

جعلت بيننا إرهابيني ودواعش القرن احلادي والعشرين ،ماذنب حيدر الطفل الصغري الذي
ال يعرف معىن كل ما حيدث حولنا ،ليتنا بنقائه كنا ومل حيدث ماحدث ،ماذنب املصلني يف
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اجلمعة ،ماذنب كل إنسان يعيش يف هذا البلد الطاهر أن يبكي كل حلظة يتنابز اإلعالم
بتصنيفات عرقية ومذهبية وطائفية هي يف معظمها تشويه لإلسالم .ال ميكن أن نغلف
مستقبل البلد جبلباب الطائفية فاهلوية هي سعودية فقط .اجلميع ال ميلك صكوك اآلخرة
لآلخرين وكلنا ال منلكها حىت ألنفسنا ،وإن حسنت أعمالنا وأعمالنا يفسدها إزهاق نفس
ودم بريء ،فاهلوية السعودية فقط أمتىن أن تكون املسمار األخري يف نعش الطائفية يف بلدان.
ال نريد عراقا يف أرضنا فالدين كله هلل والوطن للجميع ،فأان أريد أن أحتفظ بكل من يف هذا
الوطن دون متييز موقعاً ابملواطنة وحيفظها ويكفلها قانون ميزق هذا اجللباب دون عودة،
ونتذكر فقط أننا سعوديون منذ الوالدة ونبقى سعوديني حىت
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املمات.

سعد العثمان :على قلب واحد يف مواجهة اإلرهاب
مرة أخرى حاولت يد اإلرهاب اآلمثة أن تنال من الوطن وأبنائه ،هذه املرة يف جامع حي
العنود ابلدمام ،إال أن لطف هللا ،مث يقظة اجلهات األمنية ،وتعاون املواطنني حالت دون أن
حيقق اإلرهاب األعمى مسعاه ابرتكاب جمزرة يف حق املصلني اآلمنني ،وإننا إذ نرفع أحر
التعازي واملواساة إىل مقام خادم احلرمني الشريفني ،وويل عهده األمني ،وويل ويل العهد
وأهايل الشهداء ،الذين يسقطون بسبب عمليات إرهابية جبانة ،وندعو هلم ابلرمحة واملغفرة،
فإننا نعي أنه يف كل مرة يثبت أبناء اململكة العربية السعودية ،أهنم على قلب واحد يف
التصدي ألي خطر يهدد أمن وسالمة الوطن واملواطن ،أو حياول النيل من النسيج
االجتماعي الواحد ،الذي أثبتت كل احملاوالت السابقة أن أبناء اململكة يقفون يف احملن
كالبنيان املرصوص يشد بعضه بعضاً ليشكل جدار صد أمام كل احملاوالت العبثية  -أايً
كان مصدرها  -للنيل من وحدة أبناء الوطن ومتسكهم بثوابت وطنية حتقق األمن واألمان
واالزدهار للجميع يف ظل راية

التوحيد.

فالشعب السعودي يقف اليوم بكل فئاته وشرائحه موقفاً واحداً ضد هذه اجلرائم النكراء،
ووقفت خمتلف اجلهات احلكومية املوقف نفسه يف داللة على الوحدة يف أهبى صورها ،يف

رسالة مضموهنا أننا سنواجه متحدين كل املخاطر اليت تتهددان وتتهدد بالدان وأبنائها ،فال
ميكن أن يسمح أحد لإلرهاب هبتك احلرمات وقتل األنفس املعصومة وهتك األمن
واالستقرار وحياة اآلمنني املطمئنني يف مساجدهم ومساكنهم ومعايشهم ،وهنا جيب القول
إننا على ثقة برجال أمننا وقواتنا العسكرية ،اليت تقوم بدورها على أكمل وجه يف حفظ
األمن والدفاع عن حرمات الدين

والوطن.

وتثبت األايم أن مواجهتنا ضد الفئة الضالة ،اليت تتبناه هنجاً ،حمسومة لصاحل الوطن وأبنائه
وقيادته اليت نثق فيها ،وندرك ما تقوم به لصون البالد والعباد من العابثني ،الذين توافق

هواهم املريض مع أهداف أعدائنا فصاروا أداة من أدواهتم ،ولكن اململكة قيادة وشعباً
184

استطاعت برغم الصعاب أن تشكل رأس احلربة يف مواجهة اإلرهاب العاملي أايًكان مصدره،
ويف كل مرة بعون هللا خنرج منتصرين لنستكمل مسريتنا احلضارية

واإلنسانية.

حفظ هللا تعاىل بالدان من كل سوء ومكروه ورد كيد العابثني يف

حنورهم.
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هالة القحطاين :يف السعوية اإلرهاب خيسر الورقة األخرية
تعد الفنت الطائفية الورقة الراحبة إلشعال املشاكل واحلروب يف الدول العربية ،حيث لعبت
دور البطولة يف متزيق لبنان وزرع البغضاء بني أطيافه ،وانقسام العراق إىل مناطق متناحرة ال
يتوقف فيها صوت طلقات النار ،وصنعت من سورية مسرحا جملازر أشبه بصربا وشاتيال
حتمل البصمة نفسها ،لتعيد إىل األذهان أسوأ االنتهاكات اليت عرفتها البشرية منذ عصر
التتار واملغول .لن جتدي جمهودات اجملتمع الدويل إلعادة السالم ،طاملا أبناء البلد الواحد
يتقاتلون ويفتكون ببعضهم البعض ،بينما يقبع العدو الصهيوين احملتل على حدودهم خلف
أسواره يراقب أبرحيية كيف تستعر النريان ،وكلما أوشكت جذوهتا أن تنطفئ يعمل على
إشعاهلا من جديد ،ليضمن لنفسه األمان واحلرية أثناء ممارساته الالإنسانية يف توسيع عملية
االستيطان.

استهداف دور العبادة ،جرمية ليست جديدة ل "داعش" ،بل سيناريو شاهدانه من قبل يف
العراق منذ سنوات ،عندما انطلت جرائم الفنت الطائفية على شعب العراق وحولتهم إىل
أعداء يقتلون بعضهم بعضا بعد أن كانوا إخوة متعايشني يف بلد واحد منذ عقود وهم
يعبدون راب

واحدا.

إن أخذت ورقة الطائفية طريقها خلراب بعض الدول ،هذا ال يعين أهنا ستنجح مع السعوديني
الذين ال يعرف قوهتم الداخلية إال أنفسهم ،تلك القوة املبنية على عقيدة صلبة ومسحة
تعكس إمياهنم احلقيقي النابع من حب اخلري وليس الشر أو

القتل.

"داعش" خسرت يف السعودية حني لعبت بورقة الطائفية ،وأكرب دليل على فشل التنظيم
الذي مت تضييق اخلناق عليه حني قامت الداخلية بتفكيك أول خلية والقبض على 12
متورطا يف العام املاضي ،ويف الشهر املاضي من هذا العام أيضا مت القبض على شبكة أخرى
مكونة من  77شخصا مرتبطا ابلتنظيم من بينهم جمموعة ثبت تورطها يف قتل رجال األمن
وتفجري قرية الدالوه ،وال أستبعد صحة تسريبات املستشار السابق يف وكالة األمن القومي
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وعميل جهاز املخابرات األمريكية "إدوارد سنودن" الذي يقيم يف روسيا كالجئ سياسي،
أن "البغدادي" ،عميل للموساد ،وأن "داعش" صنيعة استخباراتية يف عملية معروفة ابسم
"عش الداببري" صنعتها ثالث دول لتخدم أنظمة وحكومات هلا أطماع يف منطقة الشرق
األوسط وهدفها األساسي إاثرة الفوضى يف املنطقة لضمان استمرارية حفظ أمن إسرائيل،
ورمبا هذا جييب عن تساؤالت عن املصدر الذي ميول أغىن تنظيم متطرف ،شاهدهم العامل
يف الفضائيات يظهرون مبالبس سينمائية ،وميلكون أسلحة متقدمة تقنيا ،ولديهم خمرجو
وحمرتفو صناعة أفالم ،انهيك عن أساطيل من املدرعات العسكرية اليت يظهرون هبا يف أماكن
يف وضح النهار دون أن تلتقطها الشبكات التجسسية واالستخباراتية اليت متسح دول العامل!
ليجذب كل ذلك صغارا كانوا مهووسني يوما مبعارك البالي ستيشن ومتنوا أن خيوضوها يف
الواقع ،ليجدوها مسهلة هلم يف معارك حية حبجة نصرة الدين ،فينظر الواحد منهم للمتطرفني
على أهنم كائنات خارقة اختارها الرب إلعادة اخلالفة كما حدث أثناء أزمة أفغانستان.
العملية ال تعتمد على جتميع املتطرفني حول العامل يف مكان واحد فقط ،بل بتكوين دين
جديد يشبه إىل حد كبري الدين اإلسالمي ،ولكنه ليس كذلك ،وكاف الستقطاب املختلني
والطائشني املتعطشني للمغامرة ،وإيهامهم بفكرة عودة اخلالفة اإلسالمية لكي يشوهوا
أبنفسهم صورة اإلسالم ويقتلوا بعضهم بعضا يف مهجية ترتفع عنها احليواانت ،ألن متعة
الصهاينة ليست يف قتل أعدائهم ،بل جبعلهم يقتلون أنفسهم أبيديهم ،إىل أن حتولت منطقة
الشرق األوسط إىل سلخانة .وال أستبعد شخصيا أن يضم التنظيم جمرمني استهان البعض
جبرائم وثقوها على اليوتيوب ،مثل الذين أحرقوا الثعلب يف قفص ،والذين ضربوا مقدمة رأس
حصان هبراوة وأخذوا يضحكون على آالمه ،والذين ظلوا يصدمون كلبا مبقدمة السيارة حىت
كسروا قوائمه مرارا وتكرارا .أليست تلك جرائم كشفت كيف توحش

اإلنسان؟!.

نتفق على أن هناك تدابري أتخران يف اختاذها لتطهري اجملتمع ،مثل جترمي العنصرية أبنواعها
"الطائفي والقبلي واملناطقي والرايضي" ،وما زلنا ننتظر من وزارة اإلعالم سحب تلك األطنان
من الكتب العنصرية املنتشرة يف املكتبات وحترض على القتل الختالف املذاهب وإدراجها
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ضمن القائمة السوداء ،وحماسبة اخلطباء ،والسادة والدعاة واملستشيخني من "مجيع املذاهب"
الذين مألوا الفضاء بسواد قلوهبم من خالل نشر مقاطع مليئة ابلكراهية تدعو للغثيان،
واستبدال ذلك بنشر مزيد من احملبة

واإلخاء.

يف هذا الزمن الصعب حنن يف حاجة أكثر إىل أن منأل رئتينا بكثري من احلب واالحرتام .مل
يفشل اإلرهابيون كما فشلوا يف املنطقة الشرقية ،فكلما أشعلوا فتيال تنفجر على أثره ينابيع
من املودة والتالحم واإلصرار .على الرغم من غصة احلزن والفراق ،أتيت مواكب العزاء ،لتخرج
أحسن ما فينا وتسرد مالحم وطنية ذرفها أهايل الشهداء إبميان وصمود ،تسابق فيها األنقياء
واحلكماء من مجيع أطياف اجملتمع ،ليبنوا إبصرارهم حائطا منيعا ضد شق الصف ،ملقنني
اإلرهابيني واملرتبصني درسا يف حسن ظن املرء

أبخيه.

اللهم تقبل شهداءان وشهداء املسلمني وأنزهلم منزال مباركا مع الصاحلني ،وامسح برمحتك
على قلوب أسرهم وأحبائهم" .لن ننجر" وراء الفنت ،منيز عدوان احلقيقي حىت لو ختفى وراء
مليون قناع ،فرائحته النتنة كشفته وهو يتابع عزاءان متحسرا كيف أحرق السعوديون ورقته
األخرية وانتصروا لوحدة الوطن

وأمنه.
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يوسف النمر :مطالب الشيعة يف الدمام ال تقتصر على مقربة
وإن كان التصريح لنا حنن الشيعة يف مدينة الدمام بدفن مواتان يف مقربتنا املعطلة منذ عشر
سنوات واليت هي من حر مالنا وليست منحة من أحد ..وإن كان ذلك يعترب خطوة متأخرة
جداً إال أنه يف االجتاه الصحيح ألهنا أتيت بعد سنوات من اجلنائز اليت تدفن مقابر سيهات
واألحساء ..وكثرياً ما تعرض بعض املشيعني حلوادث سري يف طريقهم للمقابر ..لذلك فهو
قرار صائب وهو ضمان ملستقبلنا بعد املوت أن حنصل على قبور يف

وطننا.

لن أسخر من فرحنا بقبوران املضمونة ومستقبل جثثنا بعد املوت ..ولكنين سأذكر املطالب
األساسية للشيعة يف الدمام يف اجلانب


بناء

الديين:

املساجد:

لو أن اإلرهايب الذي حاول تفجري مسجد اإلمام احلسني ابلعنود قد جنح يف تنفيذ جرميته
لكانت جمزرة كربى ..والسبب هو أن هذا املسجد هو الوحيد للشيعة يف كل من الدمام
واخلرب والظهران وما حوهلم من الضواحي ..وهو على طاقته االستيعابية االستثنائية غري قادر
على سد حاجة األهايل ..وكذلك ال يسمح لنا فيه برفع األذان الشيعي وال الصالة على
الرتبة وال ممارسة األنشطة املختلفة اليت متارس يف املساجد واليت جتعل املسجد مؤسسة
اجتماعية كباقي املساجد ..لذلك فنحن نستعيض عن ذلك ابلصالة مجاعة يف البيوت
واجملالس الكبرية واليت تتعرض يف كثري من األحيان لإلغالق ويتعهد أصحاهبا بعدم الصالة
مجاعة

فيها.

إن تصريح بناء املساجد هو املطلب األول ألن الصالة هي عمود الدين وهو أكثر أولوية
من املقربة ألن احلي أوىل من امليت بطبيعة

احلال.
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بناء حسينيات مرخصة طوال

العام:

حنن الشيعة يف الدمام ال يوجد لدينا حسينية واحدة ..لذلك فإننا حنيي مناسباتنا يف بيوتنا
جمالسنا العائلية وذلك بشكل مربك جداً فهو غري مسموح به ولكنه مغضوض الطرف عنه..

ويستثىن من غض الطرف هذا أايم سيد الشهداء عليه السالم حيث ال يسمح لنا ابلتجمع..
ويف بعض احلاالت ميوت منا غال من أهلنا فال نتمكن من نصب العزاء يف هذه األايم ألهنا
قد حتمل شبهة مأمت ..وقد جتتمع بعض النساء على مائدة إفطار فيستدعى صاحب البيت
ليتعهد بعدم التجمع يف بيته ..ولذلك فإننا ننفر يف هذه األايم إىل املدن اجملاورة كسيهات
والقطيف ..وتتعرض بيوتنا وأموالنا للسرقة ألن البيوت واألحياء ختلو من البشر تقريباً ..وحنن

اليوم يف ظل خطر غري السرقة وهو خطر القتل واالستهداف ..لذلك فإن تصريح احلسينيات
أو على األقل تصريح إقامة املآمت يف أايم احلسني يف الدمام هو مطلب أمين قبل أن يكون
مطلبا


دينياً.
املقربة:

رغم السماح لنا أخرياً مبقربة إال أهنا ليست يف مدينتنا ..بل إننا تعودان على دفن أمواتنا
الغالني يف مقربة سيهات ..وال يصح أن نرتك مقربة للذهاب إىل أبعد منها ..فاملقربة املرخصة
بعيدة عن املدينة ..وال أدري ما احلساسية يف دفن املوتى يف

مدينتهم.

كما أن تصريح املقربة أوهم الكثري ولو للحظات أهنا مثن لدماء شهدائنا الفدائيني قدس هللا
أرواحهم ..والشهداء ليسوا يف مورد التقييم فضال عن أن الناس واجملتمع ليس يف مورد قبض
أمثان لدمائهم الطاهرة اليت ال تقدر بثمن إال اجلنة ..وإمنا املورد هو مورد طلب حقوق
مستحقة منذ زمن وقد برزت مظلوميتنا يف قضية املقربة عندما أخذت قضية عدم دفن
الشهداء يف مدينتهم وجاء تصريح املقربة وكأنه جواب على ذلك ..إال أن الشهداء لن يدفنوا
يف مدينتهم حىت مع هذا التصريح للمقربة ..فهو ليس حل للمشكلة بقدر ما هو حل
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ملشكلة الرأي العام الذي يكتفي ابلتفاعل مع اهلاشتاقان والتغريدات ليس إال ..كما أنه
إرضاء لبعض القانعني بكل الظروف وأصحاب منطق "هللا ال يغري


مطالب املواطنني من غري املذهب

علينا".

السين:

كل املواطنني يف هذه البالد جيب أن تكون حقوقهم الدينية مكفولة ..ألن الدين مسألة
تعبدية بني العباد ورهبم وهي خاضعة لالجتهاد والفقه وال عالقة هلا ابملواطنة ..لذلك جيب
أن حيصل كل مواطن على حقه الكامل يف التعبد مبا يراه مربائ لذمته أمام هللا وليس ما يكون
مرضياً للناس أو الدعاة املتطرفني ..وسأسوق على هذا األمر مثاال بسيطا حيدث

يومياً.

متنع املدارس الطالب الشيعة من أداء الصالة مبا يتوافق مع ما يرونه صحيحاً لذلك فإن
الطالب يرجع إىل البيت ويعيد الصالة يف البيت ..وهذا يدعوه إىل التهرب من الصالة يف

املدرسة أو التهرب يف البيت ..ومع الرتاكم فإنه إن مل حيصل على تربية صارمة يف احلفاظ
على الصالة ويف حتبيب الصالة له أو حىت ترهيبه من عواقب ترك الصالة فإنه يبدأ ابلنفور
من الصالة ..بينما يف كل دول اخلليج والعامل حيق للطالب أداء الصالة وفق مذهبه ..فضالً
عن دراسة مواد الدين وفقا لذلك.
هذا أمر بسيط جداً مقابل احلقوق األخرى كاملساواة يف التعيينات الوظيفية واملساواة يف
الظهور على وسائل اإلعالم ويف النشر والتعبري عن املرئيات الدينية وغري ذلك من احلقوق
البدهية الكثرية املعروفة لدى الرأي العام واليت ترفع بني الفينة واألخرى للجهات
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الرمسية.

سلمان العيد :البد أن نعتف  ..حنن طائفيون
لقد أاثرت قضة تفجري مسجدين يف كل من القطيف والدمام ،الكثري من املسائل اهلامة،
اليت ينبغي ان يعاد النظر حوهلا ،وأن يتم التأكيد عليها يف كل وقت ..وذلك ابلنظر إىل ان
املسجدين شيعيان ويف املنطقة الشرقية ،وتلتقى العمليتان يف كوهنما من العمليات اإلرهابية
الصرحية ،واليت القت موقفا حادا من قبل احلكومة والشعب على حد

سواء.

ورغم ان املوضوع مليء ابلتفاصيل ،اال أنين اشري اىل بعضها ،هبدف املعاجلة واحلل ،ومنع
تكرار مثل هذا العمل
إن حادثة القديح جاءت نتيجة وضع معني يف البالد ،علينا التوجه له لنصل اىل حلول
جذرية ..هذا الوضع يتمثل يف احلالة الطوائفية السائدة يف جمتمعنا بكل أسف ،واليت جندها
يف العديد من مواقع التأثري مثل دور العبادة ،ووسائل اإلعالم وسائل التواصل ...اخل ،واليت
كلما استمرت يف طروحاهتا املذهبية تزداد تعقيدا ..،الطائفية كحالة موجودة يف بالدان،
علينا أن نعرتف هبا حىت نعاجلها ،وعلينا أن نقتنع أن فئات ليست قليلة من أبناء جمتمعنا
مسكونة ابملشكل الطائفي ،ورمبا البعض يعيش عليه وهو مربر وجوده يف احلياة ،ومنه ظهرت
مثل هذه احلالة ،ورأينا كيف ان الفاعل انطلق من حالة عداء طائفية فقتل مجاعة من أبناء
جلدته جملرد أنه خيتلفون معه يف الطائفة ،وهذا دليل دامغ على أننا مل نصل بعد إىل حل
للمشكلة الطائفية املوجودة يف بالدان ..وحىت حنل هذه املعضلة هناك مجلة من

املقرتحات:

 االعرتاف بكافة املذاهب الدينية املوجودة يف بالدان ،فبالدان ليست مذهبا واحدا ،بل سبعة
مذاهب اسالمية هي "اإلثناعشرية ،احلنبلية ،الشافعية ،املالكية ،احلنفية ،الزيدية،
االمساعلية .."،فينبغي التعامل فيما بينها مبنطق أن لكل إنسان دينه وفهمه وعقيدته..
وليكن ذلك رمسيا ،ومطبقا يف كافة احلياة اليومية ،كأن يكون القضاء يف املناطق الزيدية وفق
املذهب الزيدي ،ودراسة التاريخ والفقه والعقائد يف املناطق الشيعية وفق املذهب الشيعي،
وال ينبغي ان نشعر بغضاضة يف هذا اجلانب ،فلكل شيخ طريقته ..وأي مالحظات من
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مذهب على آخر ليكن ابليت هي أحسن وضمن اطر احلوار بني العلماء أنفسهم ،على أن
يتم وفق قاعدة االحرتام املتبادل ،وهذا األمر سبق احلديث عنه من قبل كافة الفعاليات
االجتماعية ،ولكن لألسف مل أيخذ وضعه يف التنفيذ على

األرض.

 اعتمدان يف السنوات املاضية على طيبة وحسن سجية املواطنني واتريخ التعايش فيما بينهم،
بينما هذه القيم لن يكون هلا وجود إذا مل تتأصل كقيمة وسلوك يومي ،وال يتم ذلك إال
بوجود نظام حيمي تلك القيم ،ويعاقب من خيالفها أو يسعى للنيل منها ،فالسرقة كانت
قليلة يف بالدان يف حقب الستينات والسبعينات لوجد نظام رادع مينع من ذلك ،كذلك
وجدان ان املخدرات تراجعت يف بالدان ألن قانوان سن يقضي حبكم اإلعدام حبق املروجني،
احلال نفسه ميكن ان نطبقه يف حق من خيالف الوحدة الوطنية ،ومن ميارس الطائفية يف
القول

والفعل..

 تعزيز مفهوم العالقة مع اآلخر ،لدى الكل ،خصوصا األجيال القادمة ،واليت تعين "البدء
من حيث نتفق ،ال من حيث خنتلف" ،فهناك نقاط التقاء واتفاق عديدة وقوية ،ال ينبغي
ان نغفلها أو نتجاهلها يف غمرة اخلالفات املذهبية والطائفية والعنصرية ..فاجملرم الذي
ارتكب اجلرمية يف مسجد اإلمام علي بن ايب طالب عليه السالم ببلدة القديح ابلقطيف،
أو يف مسجد اإلمام احلسني عليه السالم حبي العنود ابلدمام انطلق يف عمليته من نقاط
اختالف أو وجهات نظر ،مل جيد احلل هلا سوى التفجري والقتل ،بينما لو انطلق يف تعاملهم
معهم من كوهنم بشرا يشرتكون معه يف اإلنسانية أوال ،ويف الوطنية اثنيا ،يف الدين اثلثا،
لكان موقفه خمتلفا ،وسلك سبيال آخر غري هذا

السبيل.

 نشر ثقافة "الالعنف" يف كل حياتنا ،يف املنازل واملدارس واملعامل ،فالعنف مل يدخل واداي
إال وأتلفه ،والعنف ال يولد إال عنفا مثله ،ومهما كانت املربرات ال ينبغي التوسل ابلعنف
حلل املشكالت ،واعتقد ان علماء االجتماع قد أشبعوا هذا املوضوع حبثا وتنقيبا ،إذ يوجد
العشرات من الدراسات اليت تبني أضرار العنف على اجملتمعات ..فإذا كانت كل مشكلة
مت حلها ابلعنف فإن مشكالتنا سوف تزيد ،فلكل فعل رد فعل ..ولو سلمنا جدال أن مثة
هدفا ساميا لدى منفذ تلك العملية ،فإن جمرد اعتماده اسلوب العنف جيعله ال يصل اىل
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هدفه ،بل سوف يؤدي اىل عكس ما يريد ..فسيادة اجواء العنف يف اجملتمع يضر اللحمة
الوطنية بصورة مباشرة ،ومؤثرة ،بعكس إذا ما سادت القيم املعاكسة للعنف واليت منها
"احلوار ،والتسامح ،والتعايش ،والتعاون" فإن اللحمة الوطنية سوف تزيد وتتأصل ،وما دمنا
حنمل مها وطنيا فعلينا أن نؤصل لثقافة الالعنف ،وبعدها ليكن ما يكون ،لرتتفع النقاشات
واحلوارات ،ما دامت يف إطار السالمة البدنية

والنفسية.

 وتبعا لذلك ال بد من احرتام وتقدير مسألة التعددية الثقافية املوجودة يف جمتمعنا ،فاحلياة
جبلت على التعدد ،فلدينا يف بالدان قبائل خمتلفة ،ومذاهب اسالمية وثقافية متعددة ،جيمع
بينها الوطن والدين ،فال حل هلذه التوجهات سوى أن جنعلها تتنفس يف اهلواء الطلق ،وال
معىن للقهر واملصادرة ،فكلها سوف خيدم الوطن ويرفع من شأنه ،ولنا يف جتارب األمم
األخرى خري دليل .ابلتايل البد من االعرتاف بكافة التوجهات الثقافية ،فال داعي لوصم
من حيمل فكرا ليرباليا أبنه فاسق فاجر علماين كافر ..وال ينبغي لوصف من كان متدينا
أبن نصفه ابلرجعية والتخلف ،وهكذا كافة التوجهات على خمتلف
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الصعد.

اليف بن طالل القبالن :نزيف الدم الشيعي
لقد فُجع الوطن أبحداث القديح اإلرهابية وأحداث جامع العنود وقبلهما فجعنا مبا حصل
يف الدالوة ،فإن هذا االعتداء اآلمث على أبناء الوطن يوجب علينا توحيد الصف ،والشيعة

هم جزء من النسيج االجتماعي للوطن ،وهلذا نقول لألعداء :أبنكم تستهدفون الوطن ككل
وليس املدرسة الشيعية اجلعفرية فقط ،وهلذا حبمد هللا رأينا مجوع أهل السنة ابدروا إىل إلقاء
التعازي وتبادل الزايرات ،وهذه رسالة إىل الطائفيني واإلرهابيني أبننا يف هذا الوطن كاجلسد
الواحد.البد علينا يف كل مشكلة تقع أن نلتفت إىل األسباب والعوامل اليت أدت إليها،
ونلتفت كذلك إىل طرق ووسائل العالج ،وأي متأمل يعرف أبن داعش أرادت الضرب على
الوتر احلساس الطائفي ،وذلك ألهنا تعلم أبن هناك فتاوى تصدر بتكفري الشيعة من بعض
املنتسبني للعلم والداينة يف هذا الوطن ،وخصوصا يف مواقع التواصل االجتماعي ،ويتلقفها
عدد كبري من الشباب حىت وصلنا إىل مرحلة أن يغضب بعض الناس علينا إذا قلنا الشيعة
إخواننا .تعاظم االستعداء والتحريض حىت وصلنا إىل ماوصلنا إليه من التفجري الذي هو
نتيجة للتكفري ،وهلذا فإن املتلونيني ظهرهلم خطاب طائفي قبل األحداث ،وخطاب تساحمي
بعد األحداث ..على ماذا يدل هذا؟ أترك اإلجابة لكم .أكاد أجزم أبن أكثر العوام الذين
رفضوا األحداث اإلرهابية حركتهم العاطفة ،وبعضهم حركه العقل اجلمعي ،وهلذا البد من
حل دائم حيمي الطوائف من االعتداء اللفظي ال جمرد تعاطف وقيت يذهب بذهاب الواقعة،
وكان قانون جترمي الطائفية مطلب عامة العقالء يف هذه البالد؛ ألن بالدان احتوت بعض
الطوائف كاألشاعرة والسلفية واإلمامية واإلمساعيلية ...وكلهم أبناء هذا الوطن والبد من
رعاية اجلميع ومحايتهم حىت تتم اللحمة الوطنية ،وقد تعودان من وطننا أنه يسعى خلدمتنا
واحلفاظ على أمننا ،وهلذا أنمل أن نسمع قريبا تشريع قانون جترمي الطائفية
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وتطبيقه.

كفى عسريي :حيدر..
رغم مرور قرابة أسبوعني على تفجري مسجد علي بن أيب طالب يف "القديح" ،إال أن
"حيدر" أصغر ضحااي التفجري ال يغيب عنا ..يقف لذاكرات ابملرصاد ،يستنطق كل حواسنا
ويستنهض عقولنا للتفكري فيه ..أان لست أما ،لكنين شعرت أنه ابين ،وكأنه يتشبث أبطرافه
الناعمة يف تفاصيل يومي ..يروح وجييء ،وكأمنا يلومين ويلوم الشعراء والكتاب وخطباء
املساجد ..يلوم برودان يف وجه املوت ..يلوم ختاذل أقالمنا عن نعيه ورفاقه الذين رافقوه إىل
دار

اخللود.

حيدر ..كأن عينيه تقوالن :اكتبوا ..أنكروا ..أشهروا أقالمكم يف وجه الطائفية ..ال جتعلوها
حتصد أقراين ..حسبهم أمي ..يكفيكم هي لتعيش ثكلى األمهات ..ال حيسن التصرب كأين
أراها تتفقد مرقدي ،تتحسس أشيائي ..جتدها؛ تنظر إىل مكاين على مائدة الطعام .تنادي
إخويت ابمسي ،مث تتذكر أنين فارقت احلياة عندما ذهبت ألتعلم كيفية الصالة ..ولتعلم أنين
سألتقيها يف اجلنة إبذن

هللا.

أيها الطائفي ،أال تعلم أنك غادرت معي يف اللحظة ذاهتا؟ لكن أين ستذهب وأنت حصدت
أرواحا بريئة ال ذنب هلا إال أهنا تتجه إىل القبلة تتبتل إىل هللا أبعظم عهد بني العبد وربه..
ال ذنب أليب الذي رافقين ليودعين بني

اجلنادل.

ال ذنب له كي يدفع مثن حقدكم ويعود إىل املنزل وليس قابضا على كفي بكفه ..ال ذنب
له حىت ال أرافقه وأقف إىل جانبه أقلد حركاته يف

الصالة.

كأن حيدر يقول يل :غادرت وأان أمحل بياض القلب ونقاء الروح ،ال أعلم ما التشيع وال
التسنن ،أعرف أين إنسان ،أمي إنسان ،أيب إنسان ..لذلك مت وأان إنسان .وأظن اإلنسانية
أتيت يف املرتبة األوىل قبل املذاهب ،ألن اإلنسان خلق أوال مث أنزلت أداينه

ومذاهبه.

أعلم أيتها احلزينة علي أنك ستحزين على الكثري من بعدي ،ما دام هناك من يقف ليقسم
الناس إىل فرق ومذاهب .ما دام هناك من يريب األجيال على كره األداين واملذاهب ،وال
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يؤمن ابالختالف الذي فطره هللا وحكم به على خلقه .أعلم أن هناك أانسا يقفون على
منابر اجلمعة يتضرعون إىل هللا أن خيلصهم
أختيل حيدر

منا..

يقول:

أفيقوا قبل أن تتسع الرقعة ،ويتمزق الوطن ،وحتصد مئات األرواح الطاهرة الربيئة بال ذنب..
فقط ألن املذهب خمتلف! وهكذا يريد أرابب الفكر الضال واملنحرف أن جيتثوا املختلفني
عنهم من األرض ،ويف الوقت ذاته جيعلون منا قرابني يدخلون هبا

اجلنة..

العدل السماوي ال يرتضي هذا الظلم يف األرض ..أرجوكم كونوا معا ضد الطائفية ..من
أجل أمي وأمهاتكم ..من أجل احلب وبقاء

اإلنسانية.
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سطام املقرن :مرة أخرى  ..اخلطاب الديين ومكافحة اإلرهاب
واجهت بسبب مقاليت السابقة حول نقد اخلطاب الديين وغربلة وتدقيق كتب الرتاث ،سيال
من السب والشتائم يتلو بعضها بعضا ،وهذا لألسف ما اعتاد عليه البعض يف جمتمعنا من
خلط اجلدل الفكري ابلشتيمة الشخصية ،وهذه ظاهرة جيب أن نقف عندها

قليال!

يقول أحد علماء االجتماع إن هناك فئة من الناس "تسيطر العاطفة على نظرهتا يف األمور
سيطرة كبرية ،فإذا أحبوا شيئا ظنوا أن الدنيا كلها منهمكة يف حبه واإلعجاب ،وهم يتغنون
مبدحه من غري حياء ،وميتعضون حني يرون الناس ال يؤيدوهنم يف هذا الغرام واهليام"! وعلى
هذا األساس ،فإن البعض لألسف ينظر إىل شخص الكاتب قبل أن ينظر إىل فكره وإىل ما
كتب! ..وعلى هذا األساس يتهمين البعض إباثرة الفتنة واالنتقاص من قدر علماء الدين،
والتشكيك يف عقيدة املسلمني ،إضافة إىل فتح اجملال لتصفية احلساابت مع بعض رجال
الدين ،واجلهل أبمور الشريعة والعقيدة الصحيحة ،وعلى هذا املنوال ،انهيك عن السب
والشتائم والكلمات

البذيئة.

لقد ذكرت يف أكثر من مقالة أن من ضمن املباين الفكرية لإلرهاب :االعتقاد أبن احلقيقة
واحدة مطلقة من خالل الرتكيز على التفسري اخلاطئ حلديث "الفرقة الناجية" ،فإذا اعتقد
اإلنسان أنه ميلك كل احلقيقة وأن عقائده تتطابق مع احلقيقة وابلتايل فإن عقائد اآلخرين
ابطلة وهم كفار مشركون ابهلل ،ويف هذا الصدد يقول الربفيسور شيلر يف كتابه "املنطق
الصوري"" :إن احلقيقة يف ضوء املنطق املطلق واحدة ،واآلراء جيب أن تكون متفقة ،فأنت
إما أن تكون مع احلقيقة أو ضدها ،فإذا كنت ضدها فأنت هالك ،أما إذا كنت مع احلقيقة
فليس ألحد أن جيرؤ على

مناقضتك".

وهلذا ينظر البعض من مجيع املذاهب اإلسالمية إىل اخلطاب الديين وإىل آراء العلماء على
أهنا حقائق مطلقة بل ومقدسة فهي متثل كتاب هللا وسنة نبيه صلى هللا عليه (وآله) وسلم،
فمن جيرؤ على نقد هذا اخلطاب أو هذه اآلراء ،فهو إما منافق أو كافر بدين هللا ،ليس هذا
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وحسب ،بل جيب القتال من أجل هذه اآلراء وهذه العقائد وذلك من ابب اجلهاد يف سبيل
هللا ،مما قد ينتج عن ذلك املعارك الدامية وقتل األبرايء من الناس ،وانتشار اإلرهاب يف
اجملتمع.

قال يل أحد املعرتضني" :كيف جترؤ على نقد العلماء العظام ،وأنت غري خمتص يف علوم
الشريعة والدين؟"! مث جاء مبثال ساخرا مين على ذلك وقال "على منهجك ..سوف أدرس
الطب بنفسي ،وأنتقد عمل األطباء ،وال أحتاج أن أذهب أان وأبنائي إىل املستشفيات ،وإمنا
أعاجلهم بنفسي"! وهو يقصد هبذا القول إن الدين علم واختصاص وله جامعات وكليات،
مثل الطب واهلندسة ،وابلتايل ال ميكن انتقادهم من غري خمتص

مثلهم.

وأقول هنا إن مثل هذا الكالم يبقى يف إطار اللفظ والكلمات وال يقوم على قاعدة متماسكة
رصينة ،فكما قلت آنفاً فإن النظر إىل آراء رجال الدين والدعاة هي نظرة قداسة وحقيقة
مطلقة ال ميكن نقدها ،وعليه أستطيع القول :لن تكون املعرفة الدينية علما وال فرق بينها
وبني العلوم األخرى إال إذا خضعت للتحقيق والنقد

واملناقشة.

فمن أهم شروط االحتاد مع العلم ابلنسبة للمعرفة الدينية أن تكون اآلراء والنظرايت أفكارا
وعلوما بشرية قابلة للنقد على مستوى واحد مع العلوم األخرى ،فالفقهاء ورجال الدين هم
من البشر وغري معصومني ،وآراؤهم منتوجات فكرية غري مقدسة ،فلم جيلس الرسول صلى
هللا عليه (وآله) وسلم مع هؤالء الفقهاء ،وما تتمتع به النصوص القرآنية من القداسة ال
يسري ذرة إىل علوم هؤالء

ومعارفهم.

اإلشكالية أن البعض ينظر إىل اخلطاب الديين أبنه املنهج املقدس وغري البشري الذي يهدي
الناس ،فيتم استخدام آليات اإلاثرة للعواطف والقصص البطولية التارخيية واألحالم واجلن
وأمثال ذلك ،وهلذا نرى بعض رجال الدين والدعاة يهتفون ابألفكار املطلقة ويتخذوهنا
سالحا للدفاع عن مذهبهم وللهجوم على اآلخرين ،فتظن كل طائفة أهنا الفرقة الناجية وأن
اجلنة هلا وحدها ،ويتظاهر البعض ابإلصالح والتنديد ابألعمال اإلرهابية ويف الوقت ذاته
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يوجه سهام نقده إىل املذاهب األخرى ويصف عقيدهتا ابلكفر والشرك ،فريد عليه الفقيه يف
املذهب األخر ابملثل أو أشد ،فتثار األحقاد والكراهية بني اتباع الفقهاء ،فينتشر اإلرهاب
يف

اجملتمعات.

وبناء على ما سبق ،فقد مت حتويل الدين إىل أيديولوجيا ،ال تتحمل التنوع يف األفكار
والتعددية يف التوجهات ،وتكتسب صفة القداسة ،وتدعي الكمال والشمولية واالستغناء
عن اآلخرين ،وتطلب األتباع ،وتفرض نفسها على اآلخرين ،وتصنع األعداء وتنتج النفور
والكراهية

واإلرهاب.

فإذا كان البعض يرى أن اخلطاب الديين علما ،فالبد أن يكون هناك نقد ونقاش وغربلة
وانفتاح على سائر املذاهب وأنواع العقائد واألفكار األخرى ،حىت يتجدد بصورة مستمرة
كما هو احلال يف قضااي العلم ،فمن طبيعة العلوم التطور والتجديد ،وعلى العلماء يف مجيع
املذاهب اإلسالمية التحرك حنو إجياد صيغ جديدة من اخلطاب الديين وطرحها على مائدة
البحث

والنقاش.

يرى بعض املعرتضني أن احلديث عن الطائفية يف هذا الوقت العصيب الذي مير به العامل
اإلسالمي واملطالبة بنقد اخلطاب الديين املتسبب يف نشر الكراهية بني املذاهب ،يزيد من
حدة النزاع والفرقة ،وانشغال الناس هبا ،والرد على هذا الرأي ابلقول إن الطائفية متسي يف
قرارة نفوس البعض مبثابة املرض النفسي ،وعالج هذا املرض اخلبيث ال يكون إال من خالل
إظهاره إىل النور والسعي يف البحث عن أسبابه ،فاملذاهب اإلسالمية معيبة هبذا الداء اخلطري
الذي يفتك ابجملتمعات ،فإن تركنا هذا املرض فإنه سوف يزداد ويتوسع دون عالج،
واملسلمون حباجة إىل يقظة فكرية تتمثل يف النقد الديين وترسيخ التعددية حىت يستطيع
اجملتمع مكافحة

اإلرهاب.
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علي سعد املوسى :من القديح إىل رماح  ..ثورة اخلطاب والتعليم
سيكون هذا املقال ،خطاب الوداع األخري ولن أكتب بعده حرفا عن سدنة التفجري وأابطرة
القتل على أبواب املساجد .هؤالء القتلة لن جيربوين بعد اليوم على أن أكون كاتب مناسبات
للتأبني والشجب ولن أمسح هلم أن يسحبوين إىل ذلك املربع البغيض كي يتلذذوا أبن أفعاهلم
السوداء قد أصبحت اليوم عناوين مقاالت الكتاب و"مانشيت" الصفحة األوىل للصحيفة.
لن نسمح هلم بعد اليوم أن تكون القنبلة الغادرة رأس نشرة األخبار يف أكرب وطن مستورد
للرافعات الصفراء اليت ترتفع يف قلب كل مدينة ويف بلد عظيم يصرف يف العام الواحد تريليوين
رايل يف مسرية التنمية ما بني القطاعني العام واخلاص .أان من اليوم لن أنساق وراء هؤالء
القتلة الذين يفرحون أبن وطين حتول إىل جمرد نشرة إخبارية آلاثر حزام انسف أو شظااي
قنبلة.

ماذا سأقول اليوم يف خطاب الوداع األخري ملقاالت من هذا النوع والصنف؟ سأقول ابتداء
إن وطين حباجة إىل ثوريت خطاب وتعليم يف وجه صوت احلزام الناسف والقنبلة .تعالوا أوال
لثورة اخلطاب :حنن كلنا ،وبال استثناء ،شركاء يف هذا اجلرم األخالقي الذي حول الذهاب
إىل صالة اجلمعة مغامرة وقمار على العودة حيا أو ميتا .الكاتب املؤمتن على مسؤولية
الكلمة ولكنه "أيخذ بطرف" .أستاذ املدرسة واجلامعة من كل أولئك الذين حولوا فصولنا
وقاعاتنا إىل قنابل صوتية للتصنيف والكراهية على األمل أن خيرج من بني هذه الفصول
والقاعات بضع قنابل جسدية .خطيب املنرب الذي يدين يف اخلطبة األوىل هذا الفعل
اإلجرامي ليحصل على راتبه الرمسي من إدارة األوقاف ،لكنه ابلرمزية يدعوان يف اخلطبة الثانية
إىل أن نرتحم على كل "جهادي" قاتل .شيخ القبيلة وانئب القرية وكبري األسرة الذي يقيم
تلك الوالئم الباذخة إكراما لكل إرهايب خيرج من السجن بعد انتهاء العقوبة وكأن هذا القاتل
عائد إىل قبيلته وأهله من الريموك أو القادسية .كلنا ،وبال استثناء شركاء يف هذه اجلرمية اليت
حتول القاتل إىل بطل شهيد والضحية إىل جمرد قرب
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وكفن.

تعالوا اثنيا لثورة التعليم :حنن اليوم مل نعد حباجة إىل مشاريع األنفاق والكباري بقدر حاجتنا
إىل تعليم ينقذ ماليني األطفال من أورام الكراهية .حنن اليوم حباجة إىل إنقاذ جمتمع ووحدة
وطن حىت لو كان الثمن إقالة مئة ألف أستاذ خبطاابت وداع وشكر ،وإحالل مئة ألف عقل
جديد نظيف كي ال نقرأ يف وطين وبلدي ،من بعد اليوم مجلة واحدة ألم شهيد تواسي
وتعزي أم القاتل .حنن اليوم يف أمس احلاجة إىل أن يفهم كل مواطن ،كل مدرس ،وكل
كاتب وداعية أن مجعة "القديح" مل تكن يتيمة بدليل مجعة "العنود" ،وأن مجعة "العنود" قد
تضرب يف "طوال" "جازان" أو "تيماء" الشمال أو رابغ "الغرب" أو "رماح" القلب الغايل
من خريطة هذا الوطن .وخالصة القول بكل صراحة ومكاشفة :احللول األمنية وحدها
تكافح ولكنها ال تكفي من دون ثورة مدنية أخالقية يف قلب اخلطاب والتعليم ،عفوا...
انتهت املساحة ومل تكتمل

الفكرة.
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عالء محزة :مدرسة

اإلرهاب1

ال توجد مدرسة أكثر براعة من "البالي ستيشن" يف تلقني العنف لألطفال ،وتدريبهم عليه
بطرق سهلة ومسلية وعالية االحرتافية ،ورسوم جرافيك ثالثية األبعاد جتعل من الطفل قاتال
حمرتفا ،متلذذا مستمتعا بعمليات اإلابدة اليت يقوم فيها بدور البطل اخلارق ،حيصد النقاط،
ويعزز من إعجابه بنفسه ،من يستطع أن ينافس مدرسة مثل هذه؟
كنا قبل سنوات حنذر من أفالم العنف اليت تصدرها "هوليوود" ،واليوم نقول "هللا حيللهم"
أمام هذه األلعاب التفاعلية اليت ال تكتفي مبجرد مداعبة خيال الطفل كما فعلت أفالم
"هوليوود" ،لكنها جتعله شريكا فعليا وشعوراي يف العمليات .يتدرب على قتل مشاعر
التعاطف يف داخله قبل قتل خصومه الكرتونيني ،الذين يصبحون عاما بعد عام أكثر شبها
ابإلنسان احلقيقي ،يتدربون ويتعلمون كما يتعلم الطيارون على جهاز "مسيليرت" قبل أن يقلعوا
بطيارات حقيقية يف

السماء!

لذلك ،وجب أن نوجه الشكر إىل جلنة النقل واالتصاالت وتقنية املعلومات يف جملس
الشورى ،بعد أن أعلنت هذا األسبوع عن مشروع جديد ملراقبة هذه األلعاب اإللكرتونية
للحفاظ على سالمة األطفال واملراهقني الصحية وسالمة أفكارهم وسلوكياهتم املستقبلية،
فقد فرض النظام املقرتح عقوابت ضد املخالفني من ابئعي هذه األلعاب واملروجني هلا
تتضمن الغرامة والسجن ،أمتىن أن يتم تفعيل هذا القرار يف أقرب وقت ،وتطبيقه بشدة وحزم،
فهذه املدرسة اخلطرة ال جيب االستهانة هبا ،فهي مثرية ،تفاعلية ،تستخدم أخطر التقنيات
وأقرهبا إىل النفوس ،تغرس يف نفس الطفل مشاعر عدائية ،ورغبة يف القتل والتدمري .ال توازيها
أي مدرسة أخرى

لإلرهاب.

 1مسكني البالي ستيشن ،متهم إبفساد أفكار شباب الوطن وتعليمهم العنف ،وجملس الشورى يراقب هذه األلعاب اليت تعلم أوالدان العنف ،هذا النوع
السخيف والصفيق من التربيرات للعنف هو ما نعاين منه يف هذا الوطن عندما نصل إىل مناقشة املشاكل احلقيقية ،فبدل النظر يف املناهج اليت تنضح
ابلكراهية ،والفتاوى اليت تقرع طبول احلرب والقتل ،وخطباء املنابر الذين يفخخون عقول الشباب ويشحنون الوطن ابلبغضاء ،يتم توجيه التهم إىل إيران
وإىل البالي ستيشن ،وإىل أي شيء يف العامل غري األسباب احلقيقية.
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بشائر حممد :فاطمة األربش نظرية وأكثر من تطبيق
لطاملا مسعنا مقولة إن "األم مدرسة" ..وآمنا بنظرية "إذا أعددهتا ،أعددت شعبا طيب
األعراق" .هذه النظرية تنطبق على مجيع األمهات نظراي ،لكن على الصعيد العملي ،يعرتي
هذه النظرية كثري من االرتباك ،وتفشل يف أحايني كثرية ،وال جتتاز اجلانب التطبيقي بنجاح.
فإعداد ومتيز األم ،ال ينتج عنهما ابلضرورة متيز األبناء ،لكن يف مدرسة األم "فاطمة األربش"
األمر خمتلف جدا ،لقد احتوت ثالثة من النابغني املميزين ،رعاية وحرصا وتعليما واهتماما،
علمتهم كل معاين التضحية والشجاعة والفداء ،غرست يف نفوسهم احلب والوطنية ومساعدة
الضعيف ،عوذهتم ابهلل من الشياطني والكراهية والطائفية ،شبوا يف مدرستها .ثالثتهم،
احملمدان وعبداجلليل ..وعني هللا ترعاهم ودعوات فاطمة حتف هبم ..حىت جاء موعد
االختبار ،املكان :مسجد العنود ابلدمام ،التاريخ وقت صالة اجلمعة  11شعبان ،1341
تقدموا ،وقد تسلحوا بكل ما علمتهم فاطمة إايه ..وما دأبوا على التحلي به ،فكان أن
اجتازوا اختبارهم بنجاح منقطع النظري ،جناح يتحدث عنه العامل أبكمله .سجلوا فيه أروع
صور البطولة واحلب واإليثار والشجاعة .محلوا املسؤولية فكانوا هلا أهال ..سلموا األرواح
اليت كلفوا حبراستها ساملة كما أنيط هبم ،ورحلوا إىل ابرئهم طائعني ،شهداء حملقني إىل
السماء أبجنحة من نور ..هنيئا هلم ،وهنيئا لك فاطمة حصول أبنائك على أعلى الدرجات..

 .1عبداجلليل مجعة األربش
 .2حممد مجعة األربش
 .4ابنك وربيبك حممد حسن

العيسى.

714

حسن احلارثي :يف بيتنا طائفي
التصنيف الطائفي حاضر بيننا شئنا أم أبينا ،ولو التفت ميينا جتاه أي شخص إىل جوارك يف
البيت أو العمل أو بني األصدقاء ،تسأله عن طائفة بعينها ستجده يفسق ويكفر وخيرجهم
عن امللة ،وستجد بعضهم حيمل يف قلبه حقدا كبريا على بعض املِّلل ،وكل له أسبابه وقناعاته.
الشاب السين الذي يسمع أن الشيعة يلعنون الصحابة ويقذفون أم املؤمنني ،وقد يكون
شاهد ذلك يف مقاطع الفيديو ،أيخذه التطرف ضدهم إىل أبعد حد ،ويزيد من ذلك رجال
الدين الذين فرغوا أنفسهم يف شبكات التواصل االجتماعي للطعن يف املذهب الشيعي
وتكفري أهله والتحريض عليهم .وهنا تقع املسؤولية على أبناء الشيعة أنفسهم ،إذ يتطلب
منهم أن يوضحوا إلخواهنم السنة أن من يفعل ذلك ،يشتم ويلعن صحابة رسول هللا وزوجته،
ليسوا سوى جمموعة غالة ،ال يعتد برأيهم وال يؤخذ منهم ،وأن املذهب نفسه ال يقر ذلك
وال يتبناه .صمت الشيعة عن غالهتم من أمثال ايسر احلبيب الذي ختصص يف القذف
والشتم وتشويه صورة املذهب الشيعي يف نظر كل املسلمني يف العامل ،هو حمرض كبري على
استعدائهم من العامة ومن أسباب هذا التقسيم الطائفي املقيت وما له من تبعات ونتائج
صران ندفع مثنها يف كل مكان .اليوم ،مطلوب من عقالء الشيعة ومشاخيهم أن يتوقفوا عند
هذه املسألة لتوضيحها ،وأن يصدروا بياان يؤكدون فيه احرتامهم لكل الرموز الدينية ،وأن ما
يقوم به الغالة ال يعدو كونه تصرفا شخصيا ليس من املذهب يف شيء ،ولتكن مبادرة وطنية
اترخيية لرأب الصدع والتقريب الفكري ورمبا حقن الدماء .الشيعة مسلمون يصلون مثلما
يصلي السنة ،ويصومون وحيجون ويقرأون القرآن ويصلون على النيب وال خالف على ذلك،
غري أن إشكالية سب الصحابة وقذف عائشة هي املنفذ اليت يلج منه من يتتبع السقطات،
وهو ما يتوجب البدء فورا ابلعمل عليه وتوضيح مالبساته التارخيية ،وإال ستظل النار حتت
الرماد لتشتعل مرة أخرى مىت ما شاءت الظروف وحكمت
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األحداث.

الشيخ حممد احملفوظ :ال للطائفية  ..نعم للوحدة الوطنية
يف األزمات والكوارث االجتماعية واإلنسانية ،تتجلى أكثر طيبة اجملتمع السعودي وتعاليه
على خالفاته وتبايناته ،ويعرب عن تضامنه ووقوفه ضد املتضرر من تلك األزمة أو

الكارثة.

وجرميتا القديح والعنود اآلمثتان ،ال خترجان عن هذا السياق .فغالبية الشعب السعودي بكل
مكوانته وشرائحه ،عرب عن تضامنه ووقوفه ضد اجلرميتني اآلمثتني والغادرتني يف القديح
والعنود.

فتفجري بيت من بيوت هللا ،يعد وفق كل املقاييس جرمية كربى ،ينبغي أن تدان ويرفع الغطاء
الديين عن

فاعلها.

كما أن قتل املصلني األبرايء ويف يوم مجعة وأثناء تضرعهم وصالهتم ،يعد عمال شيطانيا ،ال
يقبله عاقل وال يرضى به مواطن من أبناء هذه األرض

الطيبة.

وهذه اجلرمية تؤكد حاجتنا كشعب سعودي بكل أطيافه وأطرافه ،لتعزيز وحدتنا الوطنية
وتضامننا الداخلي .ونود يف هذا السياق أن نذكر احلقيقة التالية

وهي:

أن جرمييت القديح والعنود ،تؤكدان أن اخلطر احلقيقي الذي يواجهنا على أكثر من مستوى،
هو خطر التطرف واإلرهاب .وبدون الوقوف اجلاد ضد هذا اخلطر ،سيبقى الوطن من أقصاه
إىل أقصاه مهددا يف أمنه واستقراره وتضامنه

الداخلي.

لذلك ينبغي أن تتضافر كل اجلهود والطاقات الوطنية ،للوقوف معا ،ضد نزعات التطرف
واإلرهاب .وهذا لن يتأتى

إال:

برفع الغطاء الديين والشرعي عن كل املمارسات اإلرهابية من تفجري دور للعبادة أو قتل
املصلني أو ما أشبه

ذلك.

إذا مل نرفع الغطاء الديين عن هذه املمارسات ،من قبل كل اجلهات واملؤسسات ،فسيبقى
هذا اخلطر قائما ،وسيهدد هذا اخلطر وحدتنا الداخلية وأمن الوطن
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واستقراره.

ال يكفي أن نرفع الغطاء الشرعي والديين عن ممارسات التطرف واإلرهاب ،وإمنا حنن حباجة
أيضا إىل بناء احلقائق االجتماعية والدينية والثقافية واإلسالمية املضادة لنزعات التطرف
واإلرهاب .فواقعنا االجتماعي وفضاؤان الوطين ،أحوج ما يكوانن إىل قيم احلوار والتسامح
وصيانة حقوق

اإلنسان.

كما حيتاجان إىل بناء كل احلقائق املضادة لنزعات التطرف

واإلرهاب.

حينما نتأمل يف ظاهرة انتشار نزعات العنف واإلرهاب ،سنجد أن هذه اآلفة اخلطرية ،اليت
تواجهنا اليوم ،هي من جراء شيوع ظاهرة التعصب والغلو الديين ،وال ميكن أن ننجح يف
مشروع مواجهة التطرف والغلو الديين ،بدون تفكيك ظاهرة التعصب األعمى اليت بدأت
ابلربوز يف مشهدان االجتماعي

والوطين.

وجرميتا القديح والعنود مؤشر على أن نزعات التعصب والتطرف ،بدأت تتحول إىل مشكلة
أمنية واجتماعية يف جمتمعنا؛ ألن عمليات اإلرهاب اليت تقوم هبا ،ستساهم يف تفكيك
النسيج االجتماعي والوطين .ومل يعد مقبوال الصمت والتفرج على هذه املمارسات اليت هتدم
بشكل تدرجيي أمننا االجتماعي والوطين وتدمر نسيجنا الوطين ،وتدخلنا يف دورة دموية
مكلفة إنسانيا

ووطنيا.

هلذا فإننا ومن أجل مواجهة جادة لظاهرة التطرف والطائفية وبث الكراهية ،حباجة إىل
إسرتاتيجية وطنية متكاملة ،ملواجهة هذه املخاطر ،وتفكيك حواملها االجتماعية وحواضنها
املؤسسية.

وإنه ال ميكن أن تصان وحدة أي جمتمع ،مع شيوع ثقافة التطرف والتحريض على الطائفية
والكراهية.

لذلك فإننا نعتقد أن املهمة الوطنية األوىل يف هذا الصدد ،هي بناء رؤية وطنية متكاملة
وجادة لتفكيك كل األسس واملقدمات واملمهدات لظاهرة العنف
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واإلرهاب.

فما جرى يف القديح والعنود جرمية وطنية وإنسانية ولكي نضمن عدم تكرار هذه اجلرمية يف
فضائنا الوطين ،فنحن حباجة إىل إسرتاتيجية وطنية لتفكيك ظواهر العنف والغلو

والكراهية.

فالتطرف والغلو الديين ال ميكن التساهل معهما ،ألهنما كما تثبت جرميتا القديح والعنود،
من أهم املخاطر اليت تواجهنا على املستوى الوطين ..وإن قوى التطرف واإلرهاب ،بدأوا
يتعاملون مع فضائنا الوطين ،بوصفه مناخا أو موضوعا لرتمجة مشروعاهتم اإلرهابية والعنفية..
وإن التعامل اللني معهم قد يقودهم إىل تكرار عملياهتم اإلرهابية يف الفضاء

الوطين..

من هنا فإن ما جرى يف القديح والعنود ،ليس عمال بسيطا أو سهال أو طبيعيا ،وإمنا هو
من األعمال اإلرهابية اليت كانت تستهدف كما يبدو شق الصف الوطين وإاثرة اخلالفات
والتناقضات الوطنية على أساس

طائفي..

وال ريب أن التضامن الواسع مع أهايل الضحااي واملشاركة يف عزائهم من اخلطوات املهمة،
اليت أفشلت أهداف اجلرمية

اإلرهابية.

فالوطن ومن خالل هذه العملية اإلرهابية ،أضحى مهددا ومستهدفا يف وحدته الداخلية..
وعليه فإننا حباجة إىل كل خطوة ومبادرة تعزز الوحدة الوطنية ،وتشجب كل املمارسات
واملواقف اليت تضر براهن الوحدة الوطنية

ومستقبلها..

وإن املرحلة الراهنة تتطلب من مجيع املواطنني االهتمام ابألولوايت

التالية:

تعزيز الوحدة الوطنية والوقوف حبزم ضد كل اخلطوات واملمارسات اليت تضعف وحدتنا
الوطنية ،أو تدخل أبناء الوطن يف خالفات وتباينات مزمنة ..فلتتجه كل الفعاليات والقوى
االجتماعية ،إىل االهتمام هبذا املوضوع ،والوقوف ضد كل املمارسات واملواقف اليت تضر
بوحدتنا الوطنية ..فكلما عززان وحدتنا الوطنية ،وأفشلنا مشروعات الفرقة واخلالف بني أبناء
الوطن الواحد ،سامهنا بشكل مباشر يف إفشال أهداف اإلرهابيني من جرمييت القديح والعنود
اللتني كانتا تستهدفان وحدة الوطن وأمنه

واستقراره.
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اخلطاب الديين ودوره يف تعزيز حالة الوائم واالستقرار االجتماعي ..وذلك عرب اهتمام
اخلطاب الديين بوحدة اجملتمع ورفض التنابز وبث الكراهية بني أبناء الوطن الواحد ..ونعتقد
أن التزام اخلطاب الديين يف جمتمعنا ابلوحدة الوطنية ورفض أي شكل من أشكال بث
اخلالف والفرقة بني أبناء الوطن الواحد ،سيساهم يف تصليب الوحدة الوطنية ،وسد كل
الثغرات اليت قد ينفذ من خالهلا صناع التطرف والكراهية والتفجري يف

وطننا.

املعركة اليت خيوضها الوطن مع قوى اإلرهاب والتطرف ،ليست بسيطة وسهلة يف آن،
وتتطلب أن تتضافر كل اجلهود يف هذه املعركة ..لذلك حنن مجيعا معنيون يف دعم أجهزة
الدولة ومؤسساهتا يف رصد اإلرهابيني وفضحهم وإفشال خمططاهتم ورفع الغطاء الديين
واالجتماعي

عنهم..

فاملعركة مع اإلرهاب تتطلب أن حنارب اإلرهاب بكل مستوايته ..وعليه فإن جتفيف منابع
اإلرهاب والوقوف حبزم ضد صناعه واملروجني له ،من أولوايت املعركة مع اإلرهاب
واإلرهابيني..

ِّ
فلنحم وطننا من خطر اإلرهاب واإلرهابيني ..ونعزز وحدته الوطنية بطرد كل األفكار
الظالمية والتخريبية من واقعنا االجتماعي

والوطين..

ولنقف معا بكل مكوانتنا وتعبرياتنا يف صف واحد ،ضد كل من حياول أن يستهدف أمن
الوطن

واستقراره..

فاملعركة هي معركة الوطن كله ،وتتطلب وقوف اجلميع يف خندق الدفاع عن الوطن ووحدته
وتضامنه

الداخلي.
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بسام فتيين :جرمية مسجد العنود
ولألسبوع الثاين على التوايل يصر األعداء على إقحام بيوت هللا ويف يوم اجلمعة يف معركتهم
الدنيئة .وللمرة الثانية يفدي أبناء الوطن أبرواحهم ودمائهم حرمة دم املصلني يف صالة
اجلمعة .ومل يكن عبداجلليل األربش ورفاقه ومن حلقوه وداعا للدنيا يتورعون للحظة يف الدفاع
عن اإلنسانية اليت افتقدها ذلك اإلرهايب اخلسيس ،حني كسر كل أخالق اإلسالم الذي
يدعيه ،فتسلل يف عباءة امرأة مسترتا خلف سواد فعلته وردائه ،ليكتب الفصل األخري لنهايته
القذرة أشالء تتناثر غري مأسوف

عليها.

وكالعادة يُطل النور من خلف الظلمة ،ويتحد املواطن السعودي مهما كانت طائفته من
أجل وطنه .لكن السؤال :إىل مىت؟ إىل مىت ال يزال بعض املؤججني للطائفية من الداخل
ميارسون بث تغريداهتم املسمومة املليئة ابلطائفية املقيتة بال خجل أو وجل وبال استشعار
خلطورة املوقف؟ أال يعلمون أن حراكا من اخلارج حياول زعزعة أمننا منطلقا من فتنة اختالف
الطائفة؟ ومبا أن هذه الفئة ما زالت تغرد وتربر ممارسات مشبوهة وجب على اجلهات املسؤولة
تعقب وحماسبة وإيقاف بل والضرب بيد من حديد على كل من حياول ممارسة دور البطولة
املزيفة ،ويف هذا الوقت ابلتحديد ،فقد كنا نرى يف أوقات سابقة بعض عبثهم لكن اليوم ال
جمال هلذا العبث ،ورمبا آن األوان لوزارة الداخلية أن تُنشئ حسااب يتابع ويستقبل مجيع
شكاوى مستخدمي "تويرت" حبيث ميكن االطالع على كل التغريدات املؤججة والطائفية،
فال جمال اليوم حلرية غري مسؤولة يستغلها البعض بغباء ،وبدوافع ال يعلمها إال

هو!

أمن اململكة خط أمحر ،ومواطنو اململكة أاي كانت تصنيفاهتم هم عض ٌد يف جسد ،وال يصح

وترك
أن يتذاكى أحدهم أو يقفز على هذا املفهوم ،فالدولة أدرى مبحاسبة من ْ
خامتةُ :مت قهرا أيها العدو ،فكلما أردت تفتيتنا زدان
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متاسكا.

من.

محود أبو طالب :تفكيك اخللطة اإلرهابية أوالً

عندما يقول ويل العهد األمري حممد بن انيف إن اململكة تقف بقوة ضد اإلرهاب وإنه لن

تزعزعنا مثل هذه احلوادث ،وإن الوضع حتت السيطرة وإن حدث شيء سيتم التعامل معه
يف حينه ،حني يقول ذلك فإننا نتفق معه متاما ونفخر كثريا بتفوق األداء األمين وبراعته يف
استباق كثري من احملاوالت وتعطيلها والقبض على اخلالاي اليت تتبناها ،وقد انضلت األجهزة
األمنية ابحرتاف ونفس طويل ومهنية عالية لسنوات طويلة حلماية الوطن دون أتثري على
حياة اجملتمع .ولكن مع ذلك فإننا يف وضع خمتلف خالل هذه املرحلة ألن اإلرهاب أصبح
مهنة تنظيمات حتولت بشكل مريب وسريع إىل كياانت ضخمة ترعاها وتستفيد منها جهات
وضعت خمططات متقنة لزعزعة البلدان املستقرة يف العامل العريب ويف مقدمتها اململكة،
ولألسف فإن بعض شبابنا منضمون إىل كوادر تلك التنظيمات ،أي أننا حماربون أببنائنا
اجلاهزين لتفجري

وطنهم.

حنن ال نريد أن نواجه النتيجة فقط ولكن جيب أن حناصر األسباب اليت تشكل خلطة
التطرف يف عقول الشباب وجتعلهم يكفرون ابلوطن ويصرون على حماربته .نعرف أن الوقت
أتخر كثريا ولكن خطورة املرحلة تستوجب قرع األجراس ورسم اخلطوط احلمراء بوضوح
واإلعالن بصوت قوي أنه غري مسموح أبدا جتاوزها .هذه اخللطة اجلهنمية اخلبيثة ال بد من
تفكيك مكوانهتا وقفل معاملها وإحالة صانعيها إىل احملاسبة والعقاب يف حمكمة وطنية علنية
تكون عربة للجميع .نريد حتويل عبارة امللك سلمان "إن كل مشارك أو خمطط أو داعم أو
متعاون أو متعاطف سيكون عرضة للمحاسبة واحملاكمة وسينال العقاب الذي يستحقه"
نريد حتويلها إىل قانون واضح بتعريفات حمددة غري قابلة للتأويل وعقوابت صارمة ال استثناء
فيها وال رمحة أو شفقة بتغليب حسن النية وإاتحة الفرصة .نريد أن حناسب ونعاقب الفكرة
اإلرهابية قبل الفعل اإلرهايب ،هذه الفكرة اخلبيثة اليت ما زال البعض يتبىن نشرها وزرعها يف
عقول الشباب بصيغ وأساليب خمتلفة ،يف املنابر الدينية واإلعالمية والثقافية والتعليمية
وغريها ،وبدون حماصرهتا واستئصاهلا لن نستطيع إهناء هذا
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الكابوس.

لقد أصبح ضروراي جدا إصدار قوانني حتمي الوحدة الوطنية وحتاسب كل الذين يكرسون
الفرقة بني أبناء الوطن ويهددون أمنه واستقراره أبي أسلوب كان وأبي ذريعة كانت .إنه
الوطن ،والذين ينشرون األفكار املتطرفة من أي مصدر ويف أي اجتاه ال يؤمنون أساسا بفكرة
الوطن ،فامحوان وامحوا الوطن

منهم.
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حممد العصيمي :حق عبد اجلليل األربش
أعلن أمامكم ،بصفيت مواطنا سعوداي ،أن يف رقبيت حق تقدير وطين مستحقا للبطل
عبداجلليل األربش الذي افتدى بروحه مجوع املصلني يف مسجد اإلمام احلسني حبي العنود
ابلدمام .مثله يستحق "حتااي" وليس حتية واحدة من كل السعوديني الذين راعهم مجيعا جرأة
اإلرهاب على مساجدهم واملصلني فيها .وكان فخرهم أن يكون أحد أبنائهم مضحيا بنفسه
من أجل سالمة أهله

وجمتمعه.

األمريكيون الذين درسوا عبداجلليل يف جامعة وتيشتا بوالية كنساس مل يغب عنهم هذا الفخر
بطالبهم الرائع واجملد ،الذي وصفوه أبنه طالب مبتسم ومبادر لفعل اخلري واألعمال التطوعية
اليت تدخل الفرح ابلذات على قلوب املسنني والفقراء .زمالؤه من الطالب يف البعثة السعودية
هناك تذكروا حبزن ابلغ زميلهم الذي استعادوا ذكرايهتم معه وابتسامته الدائمة وتواصله مع
أهله وأصدقائه ،أاي كانت الظروف ،سواء ظروف الدراسة أو ظروف ومشاغل

احلياة.

أي أن الرجل الشاب كان من فئة املتفائلني البنائني الذين ميارسون احلياة الصاحلة املنتجة
وليس تلك احلياة الفاسدة اهلدامة اليت مارسها قاتله املزنر حبزامه الناسف .ولذلك كان من
السهل علينا أن نعرف ملاذا فعل ما فعل .إهنا إرادة احلياة السوية اليت كما يريدها لنفسه
يريدها لغريه من الناس الذين مل جيد هلم اإلرهاب ذنبا ليقتلهم سوى أهنم

يصلون.

لذلك أصر ،كما ذكرت من قبل ،على أن من أبنائنا وشبابنا من يبعثون على الفخر واألمل
أبننا دائما سنكون أفضل مما حنن فيه .وإذا كان ولدان عبداجلليل هو النموذج "األزهى"
واألكرب فإن هناك شبااب وبنات ال يقلون عن عظمة نفسه ومجال روحه .وقد رأيناهم يف
وسائل اإلعالم كلها ،ويف وسائل التواصل االجتماعي ابلذات ،يسجلون مواقف وطنية
مشرفة ضد اإلرهاب وضد الطائفيني الذين حياولون جر بالدهم إىل منزلقات الفنت وأتون
التقاتل ،كما حدث يف جمتمعات جماورة استسلمت ملؤامرات املرتبصني وأهدافهم يف تفجري
أماهنم

واستقرارهم.
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حنن اآلن أمام استحقاق وطين كبري يتحمل كل مواطن فيه مسؤولية احلفاظ على أمن الوطن
والناس .وها حنن رأينا عبداجلليل األربش يسجل سبقا هائال يف حتمل هذه املسؤولية اجلسيمة
ليكون قدوة لكل الشباب الذين مينعون اهلدم ويقوضون مسالك اإلرهاب الغاشم ويفشلون
خطط أعدائنا الذين لن يتوقفوا عن حماربتنا إال إذا يئسوا من

تفتيتنا.

رحم هللا ثالثتنا الذين قضوا يف سبيل بقاء وأمان حياتنا :عبداجلليل وحممد األربش وحممد
بن عيسى ،وأحسن هللا عزاءان كلنا ابعتباران أهال هلم نشعر ابحلزن الشديد لفقدهم كما
نشعر ابلفخر الكبري لتضحيتهم ،كما شعران مرارا ابلفخر لتضحية جنودان يف مواقع الذب
عن حياض

وطننا.
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خالد الشريدة :إرهاب "القديح – العنود" يصطدم ابلوعي الوطين
تكرر احلادثة اإلرهابية يف العنود بعد القديح ليس نتيجة خللل أمين ،ألن األمن يف قمة
جاهزيته ،ولكن كوامن النفوس من الصعب إدراكها خاصة وانه ال تزال هناك خالاي انئمة
جيري العمل على اصطيادها ،كما أن هناك متعاطفني مسترتين مع التطرف ظنا منهم اهنم
على حق ،وهنا يدخل العامل العقدي بصورة ختل ابألمن على حنو ما حدث وما قد حيدث،
فال توجد حالة أمنية مكتملة يف ظل وجود "النفس األمارة

ابلسوء".

حادثة العنود اليت مت كبحها يفرتض أن تدخل يف إطار مبدأ "ما ال يقتلين يقويين" والتقوية
املطلوبة هنا هي الوطنية ،اليت تذوب عندها املذهبية ،حبيث ان اجلميع ،على قلب رجل
واحد يف اهلم الوطين ،هنا ينتهي اجلدل ويتوقف النقاش يف اختالف اآلراء الفكرية والفقهية
والدينية ،ألن الوطن آخر حائط صد للتطرف والطائفية ،فإذا تعاملنا مع كل حادثة إرهابية
يف سياق طائفي خنسر مجيعا ،ونبحث عن اثرات وتنشأ أحقاد ومرارات ال مربر هلا غري
االستسالم ألهداف اإلرهابيني يف

التفرقة.

اإلرهاب طال مدان متعددة ومل يكن حمصورا على استهداف طائفة بعينها ،حىت ان اإلرهابيني
استهدفوا مسو ويل العهد وزير الداخلية قبل سنوات ،واحلمد هلل الذي سلمه من كيدهم
وتدبريهم ،ليواصل مسرية اجتثاثهم ومكافحة فكرهم الضال ،وابلتايل فاملسألة ال تتعلق مطلقا
ابستهداف فئة اجتماعية ووطنية فيما تسلم األخرى من الكيد الطائفي واإلرهايب ،فهناك
دائما مفرطون يف السلبية الدينية واالجتماعية ينتهون اىل هذا احلال اإلرهايب دون

تفرقة.

املتطرفون وجدوا أن حادثة مسجد القديح غري كافية إلشعال فتيل الفتنة ،خاصة وأن السنة
والشيعة التفوا حول بعضهم ،وتربؤوا مما يعمل هؤالء الظاملون ،وارتقوا بفكرهم على احلادثة،
فما كان منهم إال أن واصلوا أعماهلم اإلجرامية اعتقادا أبهنم قد يصيبون هذه املرة أيضا،
ولكن أيضا خاب الظن ومل ينجحوا ،وذلك مطلوب ألهنم ال ميثلون أي أحد من اجملتمع

713

السين ،وكان الوعي أكرب مبخططاهتم اليت ال تتفق مع أي معطيات دينية أو اجتماعية أو
وطنية.

يف احلادثتني ظهر وعي وطين واجتماعي ضروري لتجاوز الصعاب والتحدايت ،فهؤالء
املتطرفون يهدفون إىل التفرقة ،فهم مرتبكون ويبحثون عن الوقيعة لنشر الفوضى اليت
تساعدهم يف اخرتاق سالمة واستقرار الوطن ،ويف الدول اليت نشطوا فيها بعد انتشار الفوضى
هبا ،مل يرتددوا يف استباحة الدماء ألهنم يتجهون اىل حتقيق أفكار ومهية وأتسيس دولة افرتاضية
بغطاء

ديين.

ابلتأكيد ال يدعو الدين اىل سفك الدماء وقتل األنفس حىت لو كانت غري مؤمنة ،ويف
التاريخ لدينا كثري من العرب والوقائع اليت حصل فيها الذميون ومن على غري دين اإلسالم
على أمنهم وأماهنم وتعايشوا مع املسلمني يف سالم كامل دون هتديد أو وعيد ،وما يفعله
هؤالء املتطرفون عبث ابلدين جيب أن يوضع دوما يف موقعه كجرمية وليس سلوكا دينيا،
فلطاملا عاش مجيع أبناء هذا الوطن يف أمن وسالم منذ التوحيد ،فاجلميع ينتمون اىل هذا
الوطن واألرض اليت نشأوا فيها وال ميكن ختريب ذلك ابالستجابة لضغط إرهابيني أو طائفيني
أقل ما يوصفون به أهنم

جمرمون.
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علي بطيح العمري :يريدوهنا معركة سنية شيعية
"أشرس أعداء اإلسالم هو مسلم جاهل يتعصب جلهله ،ويشوه أبفعاله صورة اإلسالم
احلقيقي وجيعل العامل يظن أن هذا هو اإلسالم" .هذه اجلملة من درر الشيخ أمحد ديدات
رمحه هللا .حماولة تفجري مسجد العنود ،وقبله تفجري مسجد القديح ،تندرج ضمن األعمال
اليت ال يقرها عقل وال دين وال مذهب ،وليس هلا هدف سوى اإلفساد يف

األرض.

املفجر هو جمرد أداة ،واملستهدف من هذه الفوضى هو كياننا الشامخ الذي نتفيأ ظالله،
وننعم خبرياته .واملستفيد األول واألخري هو إيران ،واحلوثي؛ فهما يريدان حتويل السعودية إىل
مسرح أحداث وشغب ،وإشعال فتيل الطائفية لنظل يف صراع طائفي بني السنة والشيعة.
ويقف وراء تلك اجلرائم جهات حمرتفة يف توظيف التطرف ،لتفجري حروب أهلية ،من شأهنا
تقسيم اخلليج طائفياً كما حصل للعراق ،إهنا الفوضى "اخلالقة" اليت تريدها أمريكا ،وتديرها
إيران ،وتنفذها

داعش!

من السذاجة أن نظن أن املستهدف من األعمال اإلرهابية هم الشيعة وحدهم أو السنة
وحدهم ،هم يستهدفون االثنني ،فبياانت داعش اليت تعقب تفجرياهتم ألي عملية ،تعترب
الشيعي كافراً يستحق القتل ،والسين مرتداً يستحق القتل .وللعلم فإن ضحااي أهل السنة
على يد داعش تصل إىل . %82
إذا أدركنا قيمة الوطن ،وعرفنا خطر الطائفية ،وجب علينا أن نتعايش مجيعاً سنة وشيعة،
ونعمل معا من أجل بناء الوطن دون أن يسيء بعضنا لآلخر .جيب أن يتحمل كل فرد منا

 سنة وشيعة  -مسؤوليته لوأد الفتنة بكل ما أويت من قوة ،فتقاذف التهم من كل طرفلن يصب إال يف مصلحة

اإلرهابيني.

أرى أن أمثال هذه احلوادث ،امتحان للوطنية الصادقة ،ومعيار للحكمة ..يف النهاية سوف
يقف املخلصون ،وأصحاب احلكمة موقفاً واحداً هو التالحم والتماسك ،بعيداً عن
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االستفزاز ،وإلقاء التهم ،واللطم ،والصراخ يف مأمت الفتنة ،وإخراج خناجر احلقد ،وطعن
اخلواصر!

وعلى عقالء الطائفتني يف ساحات اإلعالم وتويرت ،عند احلديث عن اإلرهاب أن جيعلوا
تعليقاهتم كزخات ماء إلمخاد الفتنة ،ال أن حتول لدفقة زيت كي تشعلها ،فاإلرهاب يف
بالدان ال يستهدف طائفة بعينها ،بل يستهدف الدين واجملتمع ،فالنار اليت حترق مسجد
الشيعة ستحرق غداً مسجداً للسنة ،والتفجري الذي يستهدف أبناء األحساء والقطيف،
استهدف من قبل رجال األمن يف العوامية ويف جنران والرايض.
قوى التعصب والطائفية تتالعب ابلشعوب وتعكر استقرارها ،رفعت شعارات جوفاء مثل:
املوت ألمريكا ،واملوت إلسرائيل! ،ويف النهاية ال ميوت إال املسلم شيعياًكان أو سنياً! فأفيقوا
اي عقالء الطائفتني ،فمن احملزن أن الغرب يهتم ابلبناء ،والشرق يتفنن يف

االقتتال!

تغريدة..

كلما قام الشعب اهلندي ابالحتاد ضد املستعمر اإلجنليزي ،ألقى اإلجنليز ببقرة ميتة بني احلي
املسلم واحلي اهلندوسي ،فانشغلوا عن

املستعمر.

من أقوال "غاندي"" ،العاقل من يستفيد من التاريخ ،وكيف تزرع الفنت بني الشعوب
والطوائف!".
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أمحد املغلوث :شهداء الوطن  ..والتقدير
ال توجد حلظة حزن تعادل حلظة الكتابة عن شهيد استشهد يف سبيل الوطن والدفاع عنه
وعن مكتسباته وتنفيذ رسالته النبيلة يف نشر السالم .واألمن .نعم شعرت ابحلزن وأان اكتب
هذه الكلمات عن شهداء الوطن ولكنه حزن مشبع ابلغبطة واالعتزاز هبم كوهنم شهداء..
والشهيد كما هو معروف من "الشهود" أي احلضور واملشاهدة ،ومبعىن آخر ان املالئكة
تشهده حني يستشهد إكراما له وتكون الشهادة ايضا جاءت من االسالم ومنذ بدايته
وانتشاره عرب

الشهادة.

وما قدمه رجاله االوائل من تضحيات وشهادة يف سبيل انتشاره ودفاعا عنه .وال شك ان
يف اإلسالم شهداء عظاما مجيعنا نعرفهم من الصحابة والتابعني واتبعيهم ،ومع مرور االايم
والسنوات والعقود شهدت هذه االرض الطيبة ،ارض الرسالة ،استشهاد مئات اآلالف من
الشهداء يف سبيل اعالء كلمة احلق ونشر الدين االسالمي يف العامل واستمر اإلسالم يقدم
الشهداء جيال بعد جيل .ومع تطور العصر وتنامي الدول وانتشار حروب االستعمار،
واملقاومة يف العديد من الدول العربية واإلسالمية استشهد املاليني من الشهداء .وعلى
االخص يف احلروب املختلفة .فهذه سنة احلياة ال بد من وقوع شهداء خالل احلروب
واملواجهات وحىت عندما حيدث عدوان هنا أو

هناك.

وكل وطن يفخر بشهدائه حىت يف العامل الغريب البعيد عن اإلسالم جند أن شهداء حروهبم
أو ضحااي املواجهات مع اخلارجني عن القانون حيظون ابهتمام كبري ،فتقام هلم اجملسمات
واملنحواتت تقديرا لدورهم يف التضحية أبرواحهم يف سبيل واجبهم الوطين ..وبالدان ومنذ
عهد املؤسس  -طيب هللا ثراه  -احتفت بشهداء الوطن .فهي تقدم عادة هدية مالية كبرية
لذوي الشهداء الذين قدموا أرواحهم ألمن هذا الوطن

العزيز.

وحيظى أبناؤهم برعاية وعناية خاصة من قبل الدولة ،وتستضيف يف موسم احلج عددا من
أسر الشهداء يف إطار برانمج خاص تشرف عليه إدارة خاصة يف الدولة كل هذا وذاك عزز
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من تقدير الوطن وقيادته لكافة الشهداء .وماذا بعد ،إننا يف أنفسنا ال منلك شيئا فأرواحنا
أماانت قد وهبنا إايها هللا ،ويوما ما سوف ترجع إليه والسعادة والبشرى الكبرية ،حيث
السعادة االبدية اليت سوف حيصل عليها كل شهيد مبشيئة هللا من الذين ضحوا من أجل
وطنهم ومواطنيهم .الذين يفخرون هبم ،كل الفخر ويقدروهنم جل تقدير .رمحهم هللا
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مجيعا.

جنيب الزامل :رسالة البننا عبد اجلليل األربش
عبداجلليل،

حبييب:

هل تصلك رساليت اي عبداجلليل؟
مس يف عقلي ،فأكتب إىل ميت؟
هل أصابين ٌّ
مس وال جنون ..فأنت احلي ،ومن قتلوك هم
ال ،ليس يف عقلي ٌ

األموات.

أسأل هللا أن تلتقي مع والديْك وأحبابك يف اجلنان ،حيث ال فراق وال

أحزان.

كم كنت أمتىن لو سألك مفجروك ..ليس فقط الواحد الذي أوقفته ففجرك ،فأنقذت مئات
املصلني ،بل مئات األسر يف حياهتم ومصريهم .أنت ،عبداجلليل ،بطل حقيقي متأل مساء
البالد كأسطورة الفداء ،فأعدت الشهامة والبطولة احلقيقيتني اللتني حسبنامها مضتا مع عصر
ال يؤمن ابألساطري ،وال ببوارق االستفاقة العاطفية ،والصدق يف املبادئ ،ويف الفداء ابلروح
وملت قليال .كنت أقول
عن اجلميع .نعم يف عقلي ذهول ويف قليب أمل فبعدت عن القصد ُ
لو سألك مفجروك  -ألنك تعلم أهنم ليسوا ذلك الواحد املسلوب الوعي  -هل حتب هللا؟
هل حتب خالقك وخالقهم؟ ال ،طبعا مل يسألوك ألهنم قرروا أنك ال حتب هللا ،هم وليس
أنت ،وقرروا أنك خائن هم وليس أنت ..بينما كنت بعمر بواكري الزهور تلثم الرتاب الذي
عليه ولدت وفيه نشأت ودفاعا عنه

قُتلت.

إذن من حيب هللا حقا؟ ومن اخلائن حقا؟ أنت تعرف اجلواب وأان وكل ذي عقل وإميان.
يبقى أن من قتلوك ال يعرفون ،وال يريدون أن يعرفوا .مههم وعقيدهتم الولغ ابلدماء ،وسلب
عقل وأرواح الصغار املعجونني بتعليماهتم وتوجيهاهتم ،ليتفجروا أشالءً ،واملخططون يف الظل
آمنون.

ليتك عبداجلليل ختربين كيف انتقلت للسماء ،هل ظللتك أجنحة املالئكة؟
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رغم عظم الفادحة إال أن نورك سحب ضياءه على كل البالد .حتتاج الشعوب أحياان
لصفعات الكوارث لالستيقاظ على الواقع احلقيقي العادل ،وأحياان حبييب عبداجلليل تكون
صفعات املصائب  -لألسف العميق  -الطريق الوحيد لتعديل ما مال يف ضمريهم وعقوهلم
ُ

الزعاف
ت يف العروق كما يسري الس خم
ُ
وقلوهبم .اآلن وعينا ليس فقط على الكراهية اليت سر ْ
من عقرب خبيث يتخفى برتاب ،بل وعْينا وقلوبنا تنخلع من األبدان ،أبن الكراهية مل تعد

معىن خمبأ أو ظاهرا يف الصدور ،بل صار تفجرياً حقيقياً بال رمحة وال حس من اإلنسانية
ومن ضياع عقلي اتم ابللحم الغض احلي .تفجريان متتابعان روعاان ،وأقضا مضاجعنا اي

عبداجلليل .وعلى من؟ على انس هم حنن ،وحنن هم .قد ال تعرف اي عبداجلليل أين أُدعى
وأحضر دوما يف القطيف وضواحي القطيف ،وأجد الرتحيب واحلب احلقيقيني ،وأجد الفكر
الراقي ،وأجد االبتسامات اليت ال تغيب عن املباسم ،واأللفاظ اليت تتطاير كنفح الورود .قد
ال تعلم أن شباب القطيف يصرون على جميئي ألمثلهم يف حفالهتم ومناسباهتم .هل غفلوا
اي عبداجلليل أين سين ترجع جذوره للقصيم؟ ال طبعا ال ينسون ذلك .ملا ذهبت يوما متكلما
يف لقاء بعنيزة وهي كما تعلم من حواضر القصيم ،أعطاين الشيخ حسن الصفار رسالة حب
ألهل القصيم ألنه زارهم قبل ذلك واحتفوا فيه احتفاء جعله يكتب تلك الرسالة اليت مساهم
فيها أبهل التوحيد .اي عبداجلليل ،من فجروك ليسوا منا ،ليسوا من القاعدة الكبرية من
الشعب السعودي ،وال من شعوب اخلليج ،اليت هي مثلنا بصمةً وجينات ..إهنم جمموعات

بعدوا عنا وأنوا .لسنا أهل دم ،حنن مساملون ومتحابون ،إال هم ومن مثلهم الذين ال يريدون

أبدا اخلروج من أماكن حتت األرض حيث فقط الظالم ،واخلوف من

النور.

يعزونك يف بيتك الصغري حبييب عبداجلليل ،وأنت إبذن هللا يف البيت األوسع ..يف امللكوت
حبيب..
حبيب،
حبيب،
حبيب ،ليس يف ذلك كالم،
حبيب،
األعلى ..أنت عندي
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
والسالم.
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يسرى الزاير :إىل أين حنن سائرون؟
اىل أين حنن سائرون هذه الفكرة خربشتها فوق احدى وريقايت قبل الكوارث االرهابية
املتالحقة أبايم قليلة ومل ارغب بنشرها ملا حتمله من بعض االحباط القارئ يف غىن عنه،
وقعت عيين عليه اليوم وأان اختبط بني افكاري وقلمي مباذا ابداء ،كيف اعزي األهل والوطن
ومن أي القيود احترر وأان بكل بساطة انسانة حرة مكبلة بقيود املسئولية ....قد يظن القارئ
أبين متفلسفة فكيف تكون احلرية مكبلة لكن هذه حقيقة األمر لدي ،احلرية هي طود من
املسئولية حتتم علينا الرتيث وانتقاء كلماتنا وطرحنا بعناية فائقة ان نقدم املصاحل العامة فوق
مصاحلنا اخلاصة الضيقة أن ال نندفع وراء انفعاالتنا وعواطفنا فتكون كلماتنا ومواقفنا شرر
غري مقصود يستغله املغرضون يف اشعال فتيلهم ضد

الوطن.

كتبتها مباشرة بعد بث لقاء يف الثامنة مع احد االرهابني مل يعجبين عرض احللقة فقد شعرت
أبن ذاك الكائن املمسوخ كان يبث رسائله اىل مجاعته يف اخلارج انتابين شعور ابلقهر والتشاؤم
كنت اردد يف نفسي اي أم يب سي أنت قناة ترفيه ومثل هذه اللقاءات حتتاج اىل ضباط
خمتصني يف العلوم اجلنائية والنفسية واإلرهاب ومنربكم ال ينفع ملثل هذا

الطرح.

اعتالء هؤالء ملنابر اعالمية ابرزة يف برامج اجتماعية حتظى جبمهور كبري هو من وجهة نظري
كوين مشاهد عادي خطأ اعالمي فادح حيث انه خيدم االرهاب اذ ان االستضافة حبد ذاهتا
تعطيه شعور ابلزهو واألمهية ويشجع مجاعته على االستمرار ومثل هذه اللقاءات على
القنوات الفضائية متثل للكثريين منهم فرصة لالستعراض ونشوة الشهرة يف حني يضر ابلرسالة
األمنية املوجهة للجمهور حيث التهديد املباشر ابلقتل من قبل االرهايب وتلك اللكنة اجلنونية
املتحدية من غري املقبول أن تعرض على مجهور مبختلف األعمار واألطياف هبذه الطريقة،
كان األفضل أن يبث تقرير واثئقي احرتايف مدروس بدقة موجه بصورة سلسة دقيقة حمددة
اهلدف عرب قنوات اعالمية امنية

خمتصة.
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اليوم وحنن يف مواجهة شرسة مع تلك احلاوايت الناسفة من تدعى ابلفكر الضال وهي
تسمية ال تستحقها حيث أن الفكر ينتجه العقل وهم ليسوا سوى حاوايت يعبئها مالكها
مبا

يريدون.

لكم ما حبت به عقب ذاك اللقاء وأمهلته أايم منزوي بني

الرفوف.........

اىل أين حنن سائرون؟
مرحلة هبا الكثري من التشاؤم مقابل القليل من

التفائل.

برغم كل الضيق اجلامث على الصدور وكل الدم النازف عنف ،ذبح ،هتجري ومهزلة
إال أن األمل يلوح هناك يف األفق البعيد حيث شروق الشمس تولد احلياة كل

السيب.

صباح.

خيلق اإلنسان لكي يعيش ،يف حني جتربه األحداث واملتغريات أبن يتعايش ليكون بعض
انسان وسط اهلرج واملرج هذا إن أىب أن يكون خلف هامش احلياة وخارج حدود العيش
الكرمي.

هل ما جيري علينا مفاجئ ابلفعل أم اننا نتوهم املفاجأة ونفتعل الصدمة متويها للحرج وهتراب
من اصالح ما

فسد.

أصالً كيف نتفاجئ حلقائق نعلمها ونتائج

ندركها!

كيف ندرك حقيقة العنف بيننا وال جنزم حبدوثه ،أن تشيع الكراهية وننتظر احملبة ،أن هنمش
املعرفة والثقافة مث ندعي التقدم والتحضر ...وهلم

جرة.

إن انكار احلقيقة ال جيعلها سراب امنا النكران حيول املنكرين اىل غبار يبعثرهم حىت
تلك املقالة املختصرة وجدهتا اليوم تبتلعين وكأين مرساة عمالقة القاع وحده
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االنداثر.

ملجأي.

ها أان اليوم كما اجلميع غارقة ابلدمع يف طوفان جراح القديح تزيده العنود نزفا على نزف،
من حتت الرماد ،من فوق الدمار يزجمر اإلنسان تباً لالمث ،للشيطان لكل أمث معتدي ،ويالً
لإلرهاب ،للتكفري ،للتفجري لكل من يطعن الوطن.
هاهم شهداء الوطن يوحدون الضمري بتكاتف انساين تلقائي هو مفخرة لكل الوطن وشوكة
بعني كل االرهابيون واملنتفعون وأبواق الفتنه وعبدت

الدوالر.

انه االعتداءات األوىل على اإلنسان يف بيوت هللا لكن مل ولن ننسى ما قبله من جممعات
سكنية ،وعمالية ورجال

األمن.

امتىن أن نكون حذرين ومتعاونني بعدم نشر الشائعات والرتوي عند تداول األخبار وعدم
االجنرار ألي كلمة أو حىت تلميح من شأنه شق الوحدة واللحمة الوطنية أو التشكيك يف
اجلهود األمنية للدولة والثقة املتبادلة مع املواطن ،اننا يف حمنة وامتحان وما سطرته ملحمة
مسجد اإلمام علي ابلقديح منذ حلظة العمل األجرامي اىل أخر حلظة للعزاء مبثابة نرباس
جذب انظار الدنيا واهبرها حبقيقة جيب أن ال حنيد عنها ،هي اننا منلك اإلنسان بكل
مقوماته اخلام وعليه حنن دوما نعيد انتشال احلياة حىت من بني النار

والرماد.

تالهم شهداء مسجد اإلمام احلسني ابلعنود فقد انلوا ارفع الدرجات حيث الشهادة والبطولة
وجتسد الفداء يف سبيل هللا وإنقاذ حياة

األبرايء.

من املعيب بعد اليوم أن نعود نستجدي تقبلنا واحرتام وجودان فقد روت دماء شهدائنا أرض
عزتنا وانتماءان وسجلت للتاريخ أبن الوطنية مواقف وأفعال جتسدت يف أصعب واقسى وضع
قد يواجهه اإلنسان ال سيما املواطن املثقل ابلقضااي

واهلموم.

هذا املواطن بكل عفويه ويف اشد األوقات قسوة ودموية كأن احللقة العصية والقلعة املنيعة
يف وجه صناع املوت مروجني

الفنت.
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ابضاً هو واعي متاماً أبن هناك مزايدين ومراهنني على شق الصف بني املواطن والدولة وبني
املواطنني بعضهم بعض ،يدرك أبن هناك من يرتاقص على دماء االبرايء ألجل سلطة أو

منصب وحىت شهره حلظية

فارغة.

اعتذر لعدم تناسق مقاليت وأفكاري املبعثرة لكن مؤكد أبن ما حتمله حرويف من بوح قادم من
أعماق اجلرح وآهات احلزن سوف يبدد شتات

تعبريي.

عظم هللا اجور أسر الشهداء ونسأل هللا الشفاء العاجل للمصابني مأجورين مجيعا ،سالمتك
اي

وطين.
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أنس زاهد :فاطمة  ..أم حبجم أمة!
فاطمة األربش! ...هل مسعتم هبذا االسم من قبل؟ البد أنَّكم مسعتم به عقب اجلرمية اليت
استهدفت مسجد اإلمام احلسني "رضي هللا عنه" يف حي العنود ابلدمام األسبوع املاضي.
إهنا أمٌّ حبجم أمة .رمز حي لألنثى السعودية والعربية ،عندما تتعملق قامتها لتجاري خنيل
طوالً.

القطيف واألحساء والقصيم واملدينة املنورة،

فاطمة مل تثمر الرطب أو الزهور ،لتساهم يف إنتاج دورة احلياة غذاء ،على طريقة النخيل.
فاطمة أمثرت ثالثة أقمار ،ستظل تضيء ليالينا احلالكة ،لتلعن الظالم كل يوم ...وعلى
طريقتها اخلاصة .الشهداء :عبد اجلليل ،حممد ،وحممد ..وتظل فاطمة أبداً هي كلمة السر،
وهي املفتاح ،وهي الشعلة ...وهي مصدر

الطاقة.

حيق لكن اي نساء بالدي أن تفخرن مبواطنتكن ،وهي تغادر خانة األشخاص ،لتلتحق بدائرة
الرموز .ها أننت أخرياً تستخدمن أصابع ابنة جنسكن فاطمة ،لتقلنب الطاولة يف وجه كل
ذكوري مريض .حيق لكن اآلن أن تقلن إن الوطن ،أي وطن ،هو أنثى تنجب وتعد الرجال
الذين ال يتوانون عن فداء اجملموع أبرواحهم

الطاهرة.

أتر ِّاك اي فاطمة حبلت أبطفالك  -رجالك ،أم تراك حبلت بوطن مجيل يرفض القسمة على
اثنني؟ .قويل يل ابهلل عليك :مباذا كنت تتومحني عندما محلت البطلني يف أحشائك؟ هل
كنت تتومحني على خارطة وطن ،أيىب إال أن يضرب أعظم أمثلة البطولة والفداء ،أم كنت
تتومحني على قناديل ال خيفت ضوؤها إال ليشتعل من جديد؟ .هل لنا اي فاطمة ،اي صاحبة
السر ،أن نطلع على سرك؟ أم أن السر سيظل وديعةً عند شهدائك ..شهودك؟
فاطمة :أومن أن البطولة ليست ابنة الصدفة ،فالبطولة وإن كانت حالة استثنائية ،فإهنا تظل
نتيجة ظروف ومقدمات وتراكمات طويلة .األبطال ال تنجبهم إال األوطان ذات التاريخ
العريق .وخارطة األوطان اي فاطمة ،ترمسها وحتدد معاملها ،بطون األمهات قبل حدود اجلغرافيا
نفسها.
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أعرف أنك اآلن اثبتة ،رمبا أكثر مما كان عليه احلال قبل استشهاد أوالدك الثالثة .أعرف
أن أشالء األبطال اليت تناثرت دفاعاً عن وطن أراد له احلاقدون أن يتمزق ،هي مصدر فخر
صحيح أنك أصبحت أماً حبجم أمة ،لكنك تشعرين
لك .لكنين أعلم اي فاطمة أنك أم،
ٌ

اآلن والبد ،بكل مشاعر األم الثكلى املغدورة .أتعاطف معك وأشعر بك ،بقدر ما أتعلم
ِّ
اخرتت الثانية من بني االثنتني :اخرتت أن نتعلم منك ،ومل هتتمي
منك .لكنك اي فاطمة

كثرياً أبن نتعاطف معك أو أن نشاركك البكاء .لقد ِّ
أردت أن تكوين أماً لنا مجيعاً حىت من
هو أكرب منك كثرياً يف العمر ،واألم ال تسعى إىل أن يشاركها أبناؤها البكاء .إهنا تضيء
لياليهم ابحلب ،ابإليثار ،ابلعطاء ،وحىت حبكاايت ما قبل

النوم.

مبناسبة احلكاايت اي فاطمة ،أود أن أعرف ماذا كنت تقصني على أبطالك الفدائيني وأنت
تساعدينهم للولوج إىل عامل النوم .هل كنت متنينهم يف سياق حكاايتك ،ابلنوم الطويل؟ هل
كنت تزينني هلم راحة النوم ولذته ،بعد مشوار قصري يف مطاردة الوحش الذي يريد أن يرسل
مجوع الناس ،إىل نومة قسرية طويلة؟ أكي ٌد أن شهداءك الثالثة هلثوا كثرياً أثناء مالحقة اجملرم،
فماذا قلت هلم كي يلحقوا به ويتمكنوا من احتضانه ،وهو الذي أهلمه اجلنب سرعة جتاري

أو رمبا تفوق ،سرعة الضوء

نفسه؟!

رمبا كنت تقرئني عليهم مالحم البطولة ،ال حكاايت النوم التقليدية .رمبا كنت تتلني عليهم
قصائد الشعر اليت جعلتهم حيولون سريهتم إىل أمجل

قصيدة!

أايً يكن ما كنت تقرئينه عليهم اي فاطمة ،فإن األبطال الثالثة استوعبوا واستشعروا ما كنت

تبثينه فيهم ،بدقة .فهنيئاً لك هبم ،وهنيئاً لنا بك ،وهنيئاً للوطن ولألجيال القادمة ،هبم وبك

معاً.

أان ابنك الذي قد يكون أكرب منك سناً اي فاطمة ،فاعذريين .اعذريين؛ ألنين مل أمتكن من

مساع صوتك وهو يروي يل طفالً ،حكاايت ما قبل
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النوم.

حممد التكي :اللجان التطوعية وسيادة الدولة
يتبادر لألذهان ليلة األمس "الناصفة" من خالل الدور الكبري اليت قامت به اللجان األهلية
يف بلدات القطيف؛ صورة ذهنية عما يعرف ب "احلشد الشعيب" بعد العملية اإلرهابية اليت
وقعت يف مسجد اإلمام علي عليه السالم ببلدة القديح انطلقت على إثرها دعوات تطالب
بتوفري محاية للمساجد وأماكن التجمعات يقوم هبا األهايل أنفسهم .من حيث تفسري بعض
من تالقف تلك الدعوات على أهنا دعوة لتكوين "حشد شعيب" مشابه ملا أُسس له يف
العراق ،السيما وأن العدو مشرتك "داعش" .وأسهم يف خلق خلق ذلك املسمى نوعاً من
"احلساسية" لدى اجلهاز األمين يف الدولة إبعتبار أن أي مظاهر للتسلح هو "إلغاء لسيادة

الدولة" ،وهذا ما جعل بعض الشخصيات الدينية واإلجتماعية "اإلعالن" عنه سريعاً خلطورة
تداعياته السيما يف ظل احلالة األمنية اليت تعيشها البالد مؤخراً .فما هي هدفيات اللجان

األهلية؟ وماهو الدور املرجو من اجلهات األمنية؟ هل ينبغي ترسية قوة أهلية داخل بلدات

القطيف؟ وماهي ردور األفعال؟ وماهي األمور اليت جيب اإللتفات إليها إن أرادت تلك
اللجان أن يُكتب هلا عمراً طويال؟ .من منطلق "أهل مكة أدرى

بشعاهبا".

ويف حماولة من الشخصيات الدينية واالجتماعية اطالق مسمى "اللجان التطوعية" رفضها
يف الوقت نفسه تسليح األخرية أبي شكل من األشكال .مل تكن "اللجان التطوعية" إال
أقرب للواقع الذي يعيشه الناس هنا ،بل هو املعمول به منذ سنني يف املساجد واحلسينيات
واملناسبات الدينية واإلجتماعية ،إال أن هذه املرة أضيفت ملهامه السابقة مهمة توفري األمن
ومحاية األرواح من أي عملية إرهابية ال مسح هللا .ونعم ،القت هذه اللجان ردود أفعال
متضادة إال أن من الواضح وامللموس هو أن أغلب تلك الردود كانت مؤيدةً هلا ،خاصةً بعد
دخوهلا "حيز التنفيذ" والذي تزامن مع تشييع شهداء حادثة تفجري القديح وطوال فرتة تقدمي
العزاء وإزداد أتييد الناس هلا بعد النجاح الذي حققته يف مناسبة ذكرى ميالد اإلمام املهدي
املنظر "عج" ،حيث تداولت الناس كماً هائالً من رسائل الشكر اليت تثين ابلدور الذي قام
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به العاملون يف هذه اللجان .ويبقى التساؤل "ماهو املطلوب لكتابة التوفيق هلذه اللجان
وضمان

استمراريتها؟".

االلتفاتة األوىل أن يكون التنسيق واملتابعة بني اجلهات احلكومية وبني اللجان نفسها ،والعمل
على ما يتم اإلتفاق عليه بينهما بشكل دقيق وجدي ،وأن تقوم اجلهات األمنية إبعطاء
دورات توعوية وتثقيفية للعاملني يف هذه اللجان لرفع حالة التأهب وطريقة التصدي ألي
عملية إرهابية ،مع اإلميان أبن دور اللجان هو "دور تكميلي" وال ميكن اإلستغناء يف أي
حال من األحوال عن "مساندة" اجلهات األمنية للعاملني يف هذه اللجان ،كما هي اجلهات
األمنية ال ميكن هلا اإلستغناء عن هذه اللجان لكون أن من يعمل فيها هم "مواطنون"
ابلدرجة األوىل ،فطاملا نسمع القيادات األمنية يف الوطن تكرر أبن "املواطن هو رجل األمن
األول".

أما االلتفاتة الثانية هو التعاون بني اللجان التطوعية وبني األهايل ،حيث يتم التفاهم بينهم
على أن هذه اللجان ما وضعت إال ألجل محاية األرواح وإنقاذها من أي عمل مشبوه ال
مسح هللا ،ويف الوقت نفسه جيب على العاملني يف هذه اللجان األخذ بعني اإلعتبار احملافظة
على "خصوصيات" الناس والتعامل معهم ابحلسىن ،وعدم اشعارهم أبي حالة من
"اإلستعالء" عليهم ،واإلميان أبن اللجان مل توضع إال خلدمتهم وتوفري احلماية واألمن

هلم.

نصل بذلك أن التعاون والذي بال أدىن شك "مثمر" قد يسهم يف تعزيز "الثقة" بني احلكومة
واملواطن هو نتيجة حتمية ينبغي االهتمام هبا ،سيعزز أيضاً من حالة الوعي لدى أبناء الوطن
وذلك من خالل قرهبم وإشراكهم يف األجهزة األمنية واليت قد يعيش الكثري يف "عزلة" عنها

بعيداً عن من هو املتسبب يف خلق تلك العزلة .وبذلك نكون قطعنا دابر الفتنة اليت يريد

املرتبصون أبن يوقعوان

فيها.
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غادة املختار :البد للبسمة من عودة
إن ما متر به قطيفنا اليوم هو ليس غريبا على مسامعها وإمنا غريب على الوقوع فيه ومعايشته
وهي لصور كانت تشاهد يف التلفاز ،ولكنها اليوم هي الراوي والبطل املفتدي وهي اجلريح
واليتيم والثكلى واملعزى ..عاشتها جبميع

االدوار.

أحبيت ان الوضع النفسي الذي منر به ليس ابلسهل ،ولكنه ليس ابلصعب .حيث تكمن
صعوبته يف مروران هبذا األمر بعد حالة من اهلدوء تقريبا ..فما نعيشه اليوم من اخلوف أو
القلق أو الصدمة هو أمر طبيعي البد منه سواء كان على الفرد أو اجملتمع بشكل

عام.

وبعد ما حدث حنتاج لبعض الوقت إلعادة االستقرار النفسي وهذا يتطلب منا جهدا حىت
نصل ملرحلة التسليم والعودة رغم توقع تكرار االمر .الن الصدمة عندما تكون مفاجأة تشل
العقل ويصاب االنسان ابلذهول فالبد من مرور بعض الوقت إلعادة التوازن وهنا خيتلف
من شخص ألخر
علينا أن نبدأ أبنفسنا حيث نقوم بتطويقها بطوق التسليم والعودة لطلب االمان النفسي.
لقد زودان هللا سبحانه وتعاىل هبرموانت دفاعية هي ما جيعلنا نتوازن من جديد يف وقت
قصري .وهي من نعم هللا علينا فما متر به ليس خمالفا للطبيعة .صدمة ،صراخ ،عويل ،ذهول،
العودة ابلذاكرة ،ف استيعاب للصورة ..مث التسليم وحتوله اىل تعود رغم تذكر احلادثة والفقد..

فلنعمل سواي إلعادة

التوزان..

البعض ال يستطيع العودة بسهوله ضمن التسلسل الطبيعي وهنا أييت دوران حنن من أنعم هللا
علينا بقوة دافعية هذا اهلرمون .حناول االبتعاد عن كل ما أيجج االمر والنظر يف كيفية وضع
خطط مجاعية أمنية حىت يبدأ استشعار االمن من جديد .دع االخر يعرب عن مشاعرة براحة
اتمة ليتخلص من كل االفكار السلبية وكل ما

يقلقه.
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لنكن صادقني يف نقل االخبار حىت ولوكان لألطفال ..حىت يتحول القلق اىل خوف طبيعي
ميكن جتاوزه تدرجييا" .وضوح الصورة جتعل النفسية أكثر استقرار"
لنصنع من املوقف جيال يتحمل املسؤولية واملواجهة وهذا يعتمد على االسرة والبيئة

احمليطة.

دعوان نزرع الثقة أبن املوىل ريب قادر على كل شيء ،لنحمي نفسياتنا بدرع االمان حىت
نستطيع مواجهة كل ما هو مؤمل أبكثر اتزان ويكون االميان ابهلل هو حصننا
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احلصني.

توفيق السيد :أين كنا  ..أين صران؟
لن ينهزم السعوديون أمام اإلرهاب ،ولن يفرطوا يف وحدة وطنهم وسالمه االجتماعي ،مهما
حاول "داعش" أو غريه .هذا أمر ال نقاش فيه وال تربير وال أدلة .هو هكذا؛ ألن السعوديني
حدا
أحدا إن كان هذا اإلميان صاحلًا أو غري صاحل ،ولن نسأل أ ً
يريدونه هكذا .لن نسأل ً
معا يف نفس الدائرة.
إن كان يصلحنا أم يضران .لقد سألنا قلوبنا تكر ًارا فوجدانها على الدوام ً
تتمايز ألواهنا وختتلف وجوهها ،لكنها تبقى يف اجلوهر

واحدة.

لكن الناس يتساءلون ،وهم على حق :ماذا دهاان؟ وكيف صران نتلقى الصدمة تلو الصدمة،
فنكتفي ببليغ القول ونرفع أصواتنا ابلدعوة الستدراك األخطاء ،مث متر أايم فننشغل بغري تلك
الصدمة ،وننسى الثغرات اليت دخل منها غرابن الشر ،مث ال ننتبه إال بعد الصدمة التالية،
فنعيد الكرة،

وهكذا.

هل حتولنا من التفكري اجلاد يف فهم وتفسري مشكالتنا إىل التسلي ابلكالم املكرر حول تلك
املشكالت؟ أم عجزان عن إصالح أموران ،فعوضنا عن هذا العجز ابلبحث عن مشاجب
نعلق عليها فشلنا أو قلة رغبتنا يف اإلصالح؟
يف مثل هذه األايم قبل أربعة أعوام كنا نناقش تصورات متقدمة حول اجملتمع املدين واإلصالح
السياسي واحلرايت العامة وحقوق اإلنسان ومكافحة الفساد وصيانة املال العام وإصالح
التعليم وتطوير القضاء ومكافحة البطالة وتغيري املسار االقتصادي ،وأمثال هذه القضااي
الكربى.

أما اليوم فصحافتنا مشغولة ابلتنديد ابلقتلة ،وجمالسنا مشغولة ابجلدل حول ما جيري يف
األقطار اليت حولنا .ويتبادل بعضنا رسائل التحذير من الفتنة ..إخل .بعبارة أخرى ،فقد نسينا
متاما التفكري يف القضااي اليت كنا نراها  -قبل أربع سنني  -رهاانت تقدم يف جمال االقتصاد
ً
واجملتمع والرتبية

واإلدارة.

742

اندرا يف قضااي التطوير والتقدم .لكن
من املعلوم أن املنشغل ابلقلق على وجوده ال يفكر إال ً

أليس من احملتمل أن تناسينا لتلك القضاايً ،أاي كان سبب هذا التناسي ،هو الذي أدى إىل
انشغالنا ابلقلق على وجودان ووحدتنا وسالمة جمتمعنا؟

ليلة البارحة سألين صديقي :أليس من املمكن أن يكون سبب الرتاجع هو توقفنا يف منتصف
الطريق يومذاك؟ فحوى هذا السؤال أن اجملتمعات املنشغلة ابلتقدم تعاجل مشكالهتا الكربى،
فتنحل مشكالهتا الصغرية من دون عناء .أما حني تتخلى عن قضااي التقدم ،فسوف تنشغل
ابملشكالت الصغرية ،ومع مرور الوقت سوف تتضخم انعكاسات املشكالت الكربى،
وينتقل أتثريها من موضوعاهتا اخلاصة إىل الوجود االجتماعي والوطين

مبجمله.

قضااي مثل احلوار الوطين والتعصب والتشدد الديين وتطوير التعليم ،كان ينظر إليها كعناوين
لتحوالت ضرورية يف جوانب حمددة من حياة اجملتمع السعودي .لكننا مل نتقدم فيها إال
قليالً .فها حنن اليوم نتحدث عن العالقة املباشرة بني كل من هذه العناوين وبني الثغرات

األمنية اليت أدت إىل مقتل عشرات من مواطنينا ،مدنيني وعسكريني ،خالل األعوام الثالثة
تعبريا عن فهم حمدد للمشكالت اليت يواجهها بلدان ،وقد ترتب
األخرية .تلك القضااي كانت ً
عليه يومئذ ما يشبه اإلمجاع الوطين على طرق العالج .لكن تناسينا لتلك القضااي وانشغالنا

مبا حولنا ،أدى واقعيًا إىل إمهاهلا أو إبطائها .هذا أدى بطبيعة احلال إىل انبعاث جديد
للمشكالت اليت كنا نريد عالجها يومذاك ،انبعاث يف ثوب خمتلف وبواجهات أكثر قسوة
إيالما ،ألهنا واقعة فعليًا وليست جمرد استشراف للمستقبل كما كان األمر قبل أربع
وأشد ً

فوضواي ،هو من نتائج االهنيارات
سنني .اهلجمات اليت شنها "داعش" استثمرت ظرفًا
ً
السياسية يف احمليط اإلقليمي .وأظن أن رد الفعل االسرتاتيجي والصحيح على هذه الثغرة
ليس أمنيًا فقط ،بل ابلعودة إىل إحياء قضااي اإلصالح الوطين ،وإعادة الزخم السياسي
وعا لإلمجاع الوطين
واجلماهريي ملشروع اإلصالح الذي شكل يف وقت من األوقات موض ً

ورمزا إلرادة احلياة والتقدم يف
ً

بلدان.
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مريزا اخلويلدي :الراقصون على إيقاع اإلرهاب
يتفق اجلميع على أن "الدولة" ابعتبارها "صاحبة القوة العليا غري املقيدة" ،واليت تعرب عن
"السيادة والشرعية واهليمنة" على أرضها وشعبها ،هي املستهدفة من موجة اإلرهاب الطائفي
األعمى الذي يضرب بالدان هذه

األايم.

نعم ،اجلميع يتفق على ذلك ..لكن البعض يصر على أن يدخلنا يف دهاليز التصورات /
التربيرات.

لعل أبشع ما ميكن أن يواجه به اإلرهاب الفصيح والواضح أن يلقي البعض غمامة من
قسرا يف فخ التربيرات
التلبيس عليه! جيعلوان خنتلف بشأن تشخيصه ،فضالً عن إسقاطنا ً
الواهنة اليت ال تفعل شيئًا سوى تربيد املواقف ومتييع العزمية وتشويه احلقيقة ،كالقول إن ما
حيدث هنا نتيجة ملا حيدث

هناك!

لقد اتفق العامل منذ أحداث احلادي عشر من سبتمرب "أيلول"  2111على أن اإلرهاب "ال
قضية له" ،وال جيوز تربيره أو تقدميه كمربر ألي سياسة كانت ،فال الدميقراطية ،وال اإلصالح،
وال اإلقصاء أو التهميش ،يربر ألحد أن يسفك الدماء أو يقتل األنفس أو يعيث يف األرض
فسادا ،فضالً عن االختالف بني الناس يف الدين أو العقيدة أو
ً

العرق.

لكن الالعبون
ولذلك كان التعاطف مع اإلرهاب جرمية ،وتسويغه وتربيره جرمية أخرىْ ،
اخلفيون عرب شبكات التواصل االجتماعي أو وسائل اإلعالم يغرقوننا يف الفوضى :يف
عمدا ما جيري يف بالدان ابحملاور الدولية ،وابلفنت املستعرة يف
املسببات واملربرات ،ويربطون ً
أحناء العامل ..ال لكي يستخلصوا العربة ،وال لكي حيصنوا الدولة ،وال لكي ينقذوا السفينة..
وإمنا للتقليل من فداحة ما جيري ،واهلروب من املسؤولية ،ومنح التعصب فسحة من الوقت
اللتقاط األنفاس ،وتسويغ جرائمه بني

اجلمهور.

مطلع هذا العام أصدر القضاء الفرنسي  -وألول مرة  -إداانت بتهمة "تربير اإلرهاب"،
مؤخرا يف القانون اجلنائي الفرنسي ،إذ صدرت أحكام ابلسجن على
وهي عقوبة أدرجت ً
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شبان أعربوا عن تضامنهم مع منفذي اهلجوم على صحيفة "شاريل إيبدو" الساخرة ،وذلك
عرب منشورات على موقع "فيسبوك" مشلت صورا للمتطرفني وتصرحيات تربر هجماهتم
اإلرهابية.

ويف خطابه اهلام أكد امللك سلمان بن عبد العزيز لويل العهد وزير الداخلية األمري حممد بن
انيف ،بعد تفجري مسجد القديح "ابلقطيف" ،أن "كل مشارك أو خمطط أو داعم أو
متعاون أو متعاطف مع هذه اجلرمية البشعة سيكون عرضة للمحاسبة واحملاكمة وسينال عقابه
يوما عن حماربة الفكر الضال ومواجهة اإلرهابيني
الذي يستحقه ،ولن تتوقف جهودان ً
والقضاء على بؤرهم".
اليوم حنن أمام إرهاب متنقل ،هدفه واحد ،وهو إشغال الدولة يف الفوضى اليت أفصح عنها
املتطرفون يف كتاهبم "إدارة التوحش" ،وهو كتاب إرشادي يصور كيفية الوصول إىل طريقة
الفتعال التوحش "الفوضى" من خالل ما يسميه "شوكة النكاية" ،وهي املرحلة اليت تسبق
مرحلة إدارة التوحش مث تليها مرحلة

التمكني!

وإذا كنا نتفق على أننا يف مركب واحد ومستهدف ،فإن أوىل مسؤولياتنا محاية هذا املركب،
مجيعا :ماذا فعلتم حلفظ بلدكم ووحدة شعبكم.
واحلفاظ على وحدة أهله ،وغدا سنسأل ً
قدرا من
لقد أظهر الرجال والنساء املفجوعون املستهدفون ابإلرهاب يف القديح والعنود ً
الوعي الوطين يفوق ما عليه خنبة املثقفني ومنتسبو "حزب الكنبة" ،الذين راحوا يشغلوننا
ابملهاترات الفارغة ،دون أن مينحوا أنفسهم فرصة لكي يكونوا إنسانيني أكثر ويقرتبوا من
حلظة الوعي اليت صاغها كالذهب آل األربش وعوائل شهداء
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القديح.

عبد الرمحن الوابلي :من قدح شرارة جمزرة القديح؟
من مل يتوقع حدوث جمزرة القديح وقبلها جمزرة الدالوة وبعدها جمزرة الدمام؛ فليبحث له عن
عقل يعينه على قراءة ما ختبئه له األايم من أحداث وأهوال .واملسألة ليست بتلك الصعوبة
أو التعقيد ،فكما قيل ويقال ،التاريخ يعيد نفسه ،أي يكرر ما حيدث فيه من أحداث،
تكون مالزمة حلياة البشر .األحداث اليت تتكرر يف حياة البشر ،كأفعال وردات أفعال ،جراء
تصرفاهتم ،أو تصرفات بعضهم ،تظهر للعيان وتصبح جلية للعقل ،وعليه تسمى ظاهرة
إنسانية ،أي فعل إنساين ظاهر

ومتكرر.

ومن هنا ،يسهل لذوي العقول الفاعلة واملتفاعلة والسائلة واملتسائلة فهم ما يدور حوهلم ويف
حميطهم ،القريب منهم والبعيد ،وحىت القدمي عنهم زمنيا ،من خالل فهم الظواهر اإلنسانية
ورصدها ،وعليه توقع ما سيحدث هلم من أحداث إجيابية كانت أم حىت كارثية .وعلى هذا
األساس يقومون بتاليف تكرار وقوع الظواهر الكوارثية اليت ستحل هبم ،عن طريق منع أسباهبا،
والتصدي هلا ،قبل أن تنتقل من عالمات حدوث ظاهرة إىل وقائع حدوث ظاهرة تفرض
نفسها على األرض؛ وجتر إىل ما هو أكثر كارثية منها .وذلك من خالل رصد الظاهرة
اإلنسانية وتتبعها وحتديد أسباهبا وتوقع نتائجها؛ والبحث عن طرق

عالجها.

ومن أبشع الظواهر الكارثية اليت مرت على البشر وما زالت متر عليهم وتتكرر ،هي جزر
اإلنسان لإلنسان؛ حملاولة التخلص منه ،عن طريق اإلابدة اجلماعية ،بسبب عرق أو دين أو
مذهب؛ واليت ال تدان يف عصور التوحش؛ وتدان ويطالب بوقفها ومعاقبة من يقوم هبا،
والتحرز من عدم وقوعها وتكرارها ،يف عصور الرقي والتحضر .القتل اجلماعي لفئة بشرية
معينة يف جمتمع ما؛ بسبب عرق أو دين أو مذهب ،تكرر عرب التاريخ ومارسه اإلنسان
أببشع صوره ،يف عصور وحاالت توحشه؛ وأداهنا يف عصور رقيه وحتضره؛ ووضع االحرتازات
واملصدات اإلنسانية الفاعلة ،لعدم تكررها بني البشر؛ أي للقضاء على ظاهرة التوحش ،من
جذورها ،بني البشر؛ قبل

وقوعها.
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ظاهرة اجلزر البشري للبشر رافقت البشرية منذ وجودها ،وعليه؛ كظاهرة بشرية متوحشة ،مت
رصدها ومتابعتها اترخييا ،ودراستها وعليه فهمها .حيث وجد أن اجلزر الذي حيدث لفئة أو
أقلية من البشر بسبب عرقها أو دينها أو مذهبها؛ ال تتم بني ليلة وضحاها؛ ولكن تسبقها
مقدمات؛ متهد هلا وتسوغ هلا؛ حملاولة جعلها مقبولة أو مربرة ألكرب عدد من الفئة اليت
ترتكب اجملزرة ابمسها .وقد وجد علماء رصد الظواهر االجتماعية؛ أن أول ما يبدأ التخطيط
جلزر فئة اجتماعية ما ،من أجل عملية تطهري عرقي وإابدة؛ تبدأ بفك االرتباط الوجداين،
بني غالبية من ترتكب اجملزرة ابمسهم ،والفئة املخطط جلزرها .وبداية هذه احلملة تكون
إبثبات أبن الفئة املراد جزرها؛ هي ال تنتمي ال حاضرا وال ماضيا وال حىت مستقبال؛ للفئة
اليت توجد معها .وإن وجود الفئة املراد تطهري اجملتمع منها؛ يبدأ بتهمة كوهنا عدوة للغالبية
من اجملتمع ومتآمرة عليه ،مع أعداء الداخل واخلارج .أي هي يف األول واألخري ،متثل خطرا
حمدقا على اجملتمع جيب أن يتم أوال ،نبذه وحصره يف الزاوية ،متهيدا جلزره والتخلص منه ولو
أببشع الصور وأقل

املربرات.

طبعا كل هذا تسبقه محلة تطهري مكثفة ومتواصلة ،معنوية وتشكيك ابهلوية؛ تؤدي إىل
معادلة "الفسطاطني" هم وحنن؛ حىت ولو كانوا من العرق نفسه ولكن الدين خيتلف؛ أو من
الدين نفسه والعرق خيتلف؛ أم من العرق والدين نفسهما ولكن املذهب خيتلف؛ انهيك
عن اللون املختلف .احلملة تكون قوية ومكثفة ومدعومة أبكاذيب ونسج أساطري خيالية
وخرافات ،ال يتقبلها العقل؛ تتحول مع الوقت واإلصرار على ترديدها ،عند األغلبية ،إال
حقائق ،مينع التشكيك هبا ،خاصة إذا ربطت ابلدين والتاريخ .يقول وزير الدعاية واإلعالم،
واحلرب النفسية ،للحزب النازي األملاين ،يف عهد هتلر ،جوزيف قوبلز؛ أكذب مث أكذب
مث أكذب ،يصدقك

الناس.

املسألة ببساطة هي رمي الطني على اجلدار ،عل جله أو بعضه يلصق؛ وإذا لصق جله أو
بعضه يكون اجلدار قد تشوه؛ ولو كان مبنيا من ذهب؛ ألنك ال تشاهد إال طينا عالقا ال
ذهبا .أيتيك أحد ضحااي احلمالت التحريضية املركزة واملستمرة ،ويقول لك وبتشدق؛ أبن
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هذه الفئة تستهدفنا وتقاتلنا منذ فجر التاريخ .وعندما تسأله أبن يذكر لك اسم معركة
واحدة؛ يبهت ويتلعثم ويصمت .حيث ال يوجد أي معركة مسجلة يف التاريخ ،بني فئته
وتلك الفئة املستهدفة .بل جتد أن مجيع املعارك اليت يعج هبا اترخيه الدموي قد حدثت بني
فئات من فئته ال

غري.

وأتيت آخر مرحلة من مراحل التعبئة التحريضية وهي مرحلة ما قبل اجلزر ،أو التطهري العرقي.
وهي نزع الصفة اإلنسانية عن الفئة املراد تصفيتها؛ واستبداهلا مبثل املتوحشني أو الربابرة أو
اخلونة أو املخربني؛ أو حىت الفأر واجلرذان واخلنازير .وذلك حىت عندما تبدأ عملية التطهري
العرقي عن طريق القتل واجلزر اجلماعي؛ ال يشعر مبن يقوم هبذا الفعل الشنيع؛ أبنه يقوم
بقتل بشر وإمنا يقوم بقتل متوحشني أو خونة أو جرذان وما شابه ذلك .وكذلك تتقبل
الغالبية ،اليت يتم اجلزر والتطهري العرقي ،ابمسها ،مثل هذا الفعل بدون أتنيب ضمري؛ بل
مبباركة ولو كانت مباركة خفية؛ أو ذرف دموع

التماسيح.

عندما وصل األورويب للقارة األمريكية كان يوجد هنالك أكثر من مخسة وثالثني مليوان من
السكان األصليني ،اهلنود احلمر؛ وقبل هناية القرن التاسع عشر ،مل يبق منهم إال حوايل ثالثة
ماليني .ومت التطهري العرقي للسكان األصليني يف أمريكا ،من دون أدىن ذرة أتنيب ضمري
من القادمني البيض للقارة األمريكية .وحدث ذلك بعد إطالق محلة دعائية تشويهية للهنود
احلمر ،يف آخر احلملة أمسوهم ابلربابرة واملتوحشني الذين يقفون أمام إرادة هللا ،يف نشر
احلضارة املسيحية يف القارة اجلديدة .وكان اجليش األمريكي حياصر خميمات اهلنود ،مث يدكها
ابملدفعية على كل من فيها ،ليس فقط من رجال حماربني؛ ولكن حىت من نساء وأطفال؛
وكأنه يطهر املنطقة من عقارب أو ثعابني؛ ال فرق عنده بني ذكرها وأنثاها وال بني كبريها
وال

صغريها.

إن ما حدث يف القديح وقبلها الدالوة وبعدمها الدمام؛ هي ليست نتاج اليوم أو األمس؛ بل
هي نتاج محلة تعبوية حتريضية؛ طويلة ومكثفة شنت ضد أهلنا الشيعة من التشكيك بدينهم
والطعن بوطنيتهم وحىت إنسانيتهم .إن ما تبقى من حلمة اجتماعية ووطنية وإنسانية يف
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جمتمعنا قد تصدت لنتائج احلمالت املغرضة واملفزعة وما زالت صامد تتصدى هلا بكل وطنية
وعنفوان.

إن حتذير خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان ،حفظه هللا ،قوي اللهجة ضد كل من
يتعاطف مع القتلة اجملرمني ويعبث ابللحمة االجتماعية وسينزل به عقاب شديد .وكذلك
تصرحيات صاحب السمو امللكي ،ويل العهد ووزير الداخلية اليت هتدد وتتوعد كل عابث
أبمننا وبوحدتنا الوطنية ابلضرب على هامته بقبضة من حديد؛ ال تتهاون مبثل هذا الشأن
اخلطري .اآلن الكرة أصبحت يف ملعب جملس الشورى الذي ننتظر منه صدور قانون جترميي
واضح ورادع وشامل ضد كل عابث ومستهرت أبمننا وبلحمتنا الوطنية؛ فمىت هم فاعلون؟
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يوسف مكي :حنو مراجعة فكرية ملرتكزاتنا الثقافية
ليس من حتول فكري إنساين إال وكان نتيجة لتحوالت سياسية واجتماعية كربى ،حتدث إما
ابلرتاكم ،أو ابلتحول النوعي ،الذي أيخذ مكانه يف معمعات الفواجع واحلروب واحلرائق.
إن األمم تعيد قراءة اترخيها وأفكارها على ضوء املتغريات اليت جتري من

حوهلا.

جالت هذه األفكار يف خاطري ،وأان أشهد ردود األفعال املتواصلة يف الصحف احمللية
ووسائل األعالم املرئية ،ومواقع اخلدمة االجتماعية ،بعد الفجيعتني املروعتني يف بلدة القديح
ابلقطيف ،والعنود يف مدينة الدمام ،اللتني ذهب ضحيتهما ثالثون شهيدا ،وعشرات
اجلرحى.

هناك حالة حزن وغضب ،وهناك مطالبات مبخاض فكري جديد ،ال يكون فيه مكان لثقافة
التطرف والتكفري واإلرهاب .وهي مطالب مشروعة ،وكان ينبغي أن ال ننتظر حداث مفجعا،
كالذي حدث يف القديح والعنود ،لنتنبه إىل أمهية مراجعة ثقافتنا وأفكاران .لكن ضريبة أي
تطور حقيقي يف اتريخ األمم ،اندرا ما تكون غري معمدة

ابلدم.

نطالب إبحداث تغيري جوهري يف املكون الثقايف جملتمعاتنا ،ويغيب عنا أن الثقافة كما يعرفها
علماء االجتماع هي الطريقة الكلية حلياة شعب من الشعوب .ويف اجملتمعات املتحضرة تعين
الثقافة ضروب النشاط االجتماعي يف خمتلف امليادين ،مثل الفن واألدب واملوسيقى ..وهي
أيضا احلاضن الشامل لكل ما صنعه وابتدعه الشعب من األفكار واألشياء وطرائق العمل
فيما يصنعه وحيققه .وإذن فاحلديث عن الثقافة يشري أيضا إىل مجلة املعتقدات واألعراف
واللغة واالخرتاعات والتقاليد ،وطرائق

احلياة.

وكنا يف حديث سابق قد أشران إىل أن الثقافة اخلاصة ألي أمة من األمم تتكون وترتاكم،
عرب حقب طويلة وممتدة ،وتصبح جزءا من مكوانت اهلوية .وتكتسب عن طريق املمارسة
اليومية ،وبفعل قوى ذاتية أو من خالل تفاعل مع تيارات إنسانية .وجيري تقمصها ابلتعلم
والعمل والشعور والتفكري ،مبعىن أهنا ليست ساكنة يف الدم ،بل هي نتيجة اندماج وحراك
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وتفاعل ،سواء حتقق ذلك بشكل سليب أو إجيايب .وما نتوق له هو أن يؤدي هذا الرتاكم
إىل ثقافة جتعلنا يف القلب من هذا العصر ،ثقافة جتعلنا قادرين على التعبري إجيابيا عن كل
ما هو إنساين ونبيل ،وهدفها ترسيخ إنسانية اإلنسان وحقه يف احلياة الكرمية .والثقافة
املطلوبة ،على هذا األساس ،هي موقف يرفض اجلمود والسكون والتكلس يف التاريخ ،وهي
التحام ابلعصر وليست مواجهة معه ..واحلياة هنا رحبة فسيحة ،مليئة مبختلف الرؤى
واألفكار واأللوان

اجلميلة.

إهنا واحلق تعرب عن جوهر احلب والتسامح ،وتعرب عن عشق خالص للحياة ،وتتطلع أبمل
كبري وثقة واعية حنو املستقبل األفضل .إهنا على النقيض من ثقافة التطرف واإلرهاب وهنج
التكفري ،الذي تسود فيه اخلزعبالت واخلرافة ،وتغيب النظرة املوضوعية واملوقف الرصني من
األشياء ،وتسد األبواب ،وتضيق مساحة االجتهاد .واآلراء لدى قوى التطرف ال حتتمل
االختالف ،وبنفس املستوى ال حتتمل اختالف األلوان .وبدال من االندماج ابجملتمع
والتفاعل مع تياراته جيري تكفري اجملتمع أبسره والتشجيع على العزلة عنه .إهنا مواجهة شاملة
مع اجملتمع واحلاضر

واملستقبل.

ولعل يف الفواجع األخرية ،اليت تعرضت هلا بالدان ما يدعو إىل التفكر والتبصر ،وما ميكننا
من اكتشاف عناصر قوتنا ،اليت جتلت يف الوحدة الوطنية ،اليت مشلت البالد من أقصى
حدودان الشمالية إىل أقصى حدودان ابجلنوب ،ومن أقصى الشرق إىل أقصى حدودان الغربية.

لقد أثبت التجربة قوة التالحم بيننا ،لقد تغلبنا على حاالت كثرية من الضعف يف نفوسنا.
وتوحد اجلميع أمام اخلطر الداهم ،جيمعنا شعور عام بوحدة املعاانة وأبن الواحة اليت نستظل
بفيئها حباجة إىل جهود اجلميع .وتبارى الكل يف وحدة وطنية رائعة الستنهاض ما هو خمزون
يف أنفسهم من غضب للتنديد جبرائم

اإلرهاب.

لكن املطلوب منا هو أكثر من ذلك بكثري .ال يكفي أن تكتب مرثيات يف شهدائها ،فهم
حبول هللا يف عليني ،وال يكفي أيضا أن نعرب ابلعرفان واالمتنان لرجال األمن الذين يعرضون
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حياهتم للخطر من أجل أن يستمر األمن واالستقرار والرخاء يف بالدان .لكن ذلك ليس
يكفي ،فاملطلوب هو أن نتخطى بعقولنا وقلوبنا منطق فرض

الكفاية.

ال بد من أن يشارك اجلميع يف املعركة الوطنية ضد اإلرهاب ،مبا ميكننا من القضاء على هذه
الظاهرة واستئصاهلا من جذورها .والوصول إىل اجلذور ليس ليس أحجية يصعب فك رموزها،
فتعبريات قوى اإلرهاب ومفرداهتم هي البوصلة اليت ال يرقى هلا الشك يف حتديد ماهية تلك
اجلذور .إهنا ببساطة تغليب السيف على احلوار ،وسيادة هنج التكفري ،والضيق ابلرأي والرأي
اآلخر ،وإغالق أبواب االجتهاد .وهي أمور تعيدان إىل موضوع الثقافة ،نقطة البداية يف هذا
احلديث ..إهنا ثقافة أفرزت حالة شبيهة ابلغيبوبة ،خلفت حالة من االنفصام الشخصي
لدى قوى التكفري .ومواجهة هذه الثقافة هي عنصر حاسم وأصيل يف احلرب على اإلرهاب.

ال بد من التسليم ابحلق يف االختالف ،وأن يكون ذلك مكفوال مبوجب قوانني وأنظمة
ولوائح رمسية .وابحلوار وحده سنجادل من يريد اإلساءة لنا ولوطننا ابحلجة .ولن يكون
لقوى الظالم وخفافيش الليل فرصة للتسرت حتت جنح

الليل.

ينبغي إعادة النظر بشكل جذري يف كل ما من شأنه أن يعزز فكر اإلرهاب ،وأن جيري
تعزيز فكر التسامح .وجيب أن جيري العمل على قدم وساق ،لتعميم قيم التسامح واالجتهاد،
وأن تستغل خمتلف الوسائل املتوفرة يف التعليم والرتبية والصحافة واإلعالم املرئي وغري املرئي،
بشكل حثيث يتناسب مع حجم التحدايت واملخاطر اليت يتعرض هلا وطننا .وتتحول نتائج
الفاجعة إىل فسحة للتأمل واملراجعة ،مبا جيعل بالدان مرتعا للبهجة والفرح ،وللمستقبل اجلميل
الواعد.
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جنيب الزامل :ما الذي حتركه داعش بنفوس من رحلوا للضالل؟
هناك عنصر بقضااي العمل اإلرهايب لو انتبهنا له جيدا ،كما أزعم على األقل ،لكان أحد
احللول لظاهرة توجه بعض الشباب للعمل اإلرهايب ..أعين عنصر

اللذة!

دعوين أجعل األمر واضحا ،خصوصا للجهات األمنية ،وكذلك اجلهات املعنية مبكافحة
الفساد هناك قول مهم قاله فيلسوف أملانيا الكبري " كْنت

" ،ويبدو أننا ،أعاننا هللا

على مشقة الفلسفة والفكر األملاين ،سنتعرض هبذا املقال ألكثر من رأي وفيلسوف

أملاين.

"كْنت" يقول" :إن ما مييز الفضيلة على وجه التحديد أهنا شيء يكلفنا الكثري ،دون أن

الفساد سعياً حنو اللذة ،أي التخلص
نكسب من ورائها شيئا ..إال النزر اليسري" .وهنا يكون
ُ
من عبء الفضيلة والتوجه للذة عن طريق العمل احلرام فيبدأ الفاسد بعمل صغري مث يزداد

النهم ،ومع كل ازدايد تنعمي البصرية وتتالشى خالاي احلكمة ،ويتعاظم مو ُلد اجلشع الداخلي

وعدم االكتفاء ،ألن اللذة كما يقول أرسطو" :متلك من قوة اإلقناع وسحر التأثري ما يعجز

عن الرد عليه أي منطق

عقلي".

وملا تكلم األملاين "ماكس شيلر" عن األمل واللذة قال شيئا ابلغ األمهية ،وهو" :إننا هنرب من
األمل ألنه موجود حولنا وهو الذي يالحقنا ،ومن طبيعة اللذة أن هترب منا كالطريدة
فنالحقها ،وال نقف عن املالحقة ومىت اصطدانها ..نريد طريد ًة

أكرب!".

إن الشباب الذين يذهبون للقتال ،اللذة دافعهم األول ،بل إن "داعش" و"القاعدة"
و"احلوثي" وغريها إمنا هو جري وراء اللذة ،لذة النعيم ،أو لذة الدم ،أو لذة املغامرة ،أو لذة
التفوق ،أو حىت لذة سادية يف التلذذ إبيالم اآلخرين كما نراه ابلتلذذ يف حنر الرهائن .كلها
ابت جتري على صفيح ساخن هي
عر ٌ

اللذة.

مث إن اللذة ليست شيئا معينا ،هي حالة ..هي ظروف تتغري ،لذا أييت مع اللذة شيء خطري،
هو السأم ،أو امللل .كيف؟ لنأخذ مدخنا فهو إمنا دخن حبثا عن اللذة ،وهنا إفصاح جلي
عن قوة اللذة ،فاملدخن غالبا يعرف الضرر املريع وراء التدخني فيستمر طلبا للذة ،بل هناك
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أطباء من املدخنني العتاة .مث يسأم السيجارة وال تكفيه وتتبخر اللذة فيذهب للمسكر ،فال
يكفي ،فيذهب سعيا وراء اللذة اليت متلك سحرا إىل املخدرات ..مث

الضياع.

إن معاجلة األمر تبدأ مبعرفة السبب ،وأان حبدودي اإلدراكية ،أرى اللذة سبباً مهماً ،مث أتيت
كل التفسريات والدوافع .وسيأيت من يسأل السؤال املهم" :ما الذي جيعل اللذة أمرا شريرا؟"

"فهناك لذات مباحة" فأقول :إنه

امللل!

عندما تكون البيئة أو املكان فيه سأم وملل ،وخيلو من الفكر اإلبداعي الذي يسخر اللذة
املنتجة ،يكون التوجه طبيعيا بطاقات الشباب إىل التخلص من امللل حبثا عن اللذة،
وسيجدون غريان يقدمها هلم ،وهذا الغري ليس طيبا ..أبدا .التخلص من امللل هذا كلفنا
كثريا ،وسيكلفنا أكثر إن مل

ننتبه.

هناك حلول كثرية لتجفيف السأم مبعث البحث عن اللذة ،كتحريك طاقات الشباب ابللذة
النافعة ،ومبلء الوقت وثورة اهلرموانت ابملعسكرات التدريبية املنظمة ،أو
غيض من فيض .املهم التشخيص
وهذه احللول ٌ

الصحيح.

733

التجنيد.

زايد الغامدي :تنوع بالدان يزيدان قوة ولن يكون مصدر اختاق
مل تكن اخللفيات الثقافية أو املذهبية أو القبلية املتعددة مصدر ضعف لبالدان يف أي يوم من
األايم ،ولن تكون ،بل على العكس ،سامهت اخللفيات املتنوعة يف اثراء وتعميق وتوطيد
اللحمة الوطنية اليت نتميز هبا .واستهداف مسجد العنود ابلدمام ومن قبله استهداف املصلني
يف مسجد علي بن ايب طالب رضي هللا عنه يف القديح ابلعمليات اإلرهابية يف حماولة لشق
وحدة الصف السعودي مل يشق سوى اإلرهابيني انفسهم .مل يتبق شر على االرض ميكن ان
خيطر على قلب بشر اال وقام به اإلرهابيون حملاولة ضعضعة امن بالدان ،وبعد كل عملية
سقيمة من مصادر الشر واإلرهاب ،تزداد بالدان تكاتفا وتالمحا وصالبة يف وجه حماوالت
ضعضعة امنه وأمان

مواطنيه.

اثبتنا كشعب سعودي للعامل اننا كتلة واحدة ال ميكن جتزئتها أو تفتيتها من أي إرهاب كائنا
ما كان مصدره ،وكائنا ما كان لونه وغطاؤه وقناعه .يغيظ أعداءان وأدواهتم اإلرهابية ما ننعم
به من استقرار وتالحم واحرتام وتعايش واندماج يف وسط وحميط جيتاحه إعصار أهوج من
"الفوضى اخلالقة" ،اعصار ال ندري كيف بدأ ،وال نعلم اىل مىت سيستمر ،وخنمن اهدافه
وغاايته .ليس خباف على احد ان استهداف املصلني يف القديح والدمام كان هبدف ااثرة
فتنة طائفية ،وليس خباف على احد ان اإلرهاب فشل وتقزم بفعل ترابط وآتخي السنة
والشيعة من ابناء

بالدان.

رحم هللا شهداء الدمام والقديح الذين سقطوا بفعل اإلرهاب اآلمث ،ارهاب اعمى وأرعن،
أيمتر وينتهي أبوامر اعداء الوطن واعداء اإلسالم واعداء كل قيمة انسانية سوية وسليمة،
وقاتل هللا غدرهم وخيانتهم ،ارهابيون ابعوا ضمائرهم وعقوهلم للشيطان .سينتهون ،وستبقى
بالدان شاخمة بتالحم ابنائها على خمتلف خلفياهتم الثقافية واملذهبية والقبلية .ال يعزف
اإلرهاب اال على اواتر فنائه ،وال يقرتب اال حلتفه ،وابرك هللا يف أعني رجال األمن الساهرة
واليت احبطت من ما ميكر اإلرهابيون ما يصعب حصره .رجال أمننا األخيار نذروا انفسهم
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لدينهم ومليكهم ووطنهم .رجال ال خيشون اال هللا ،يواصلون الليل ابلنهار حلفظ األمن
واستتبابه ،هلم منا التقدير واالحرتام والدعاء بتسديد

اخلطى.

تعدد وتنوع بالدان الثقايف واملذهيب والقبلي مصدر قوة ولن يكون ثغرة تستغل من أي جهة
حاملة ابخرتاقنا .تالمحنا امر جبلنا عليه ،وال ميكن ألي ارهاب على وجه األرض ضعضعته.
بالدان امنت وأعمق من حماوالت الشر اإلرهابية ،أاي كان املصدر وااي كان الشكل الذي
أيخذه .الشر واإلرهاب ال يريدان لبالدان االستقرار والتقدم ،كما وال يريدان لشعبنا اال
التمزق والتشرذم ،وحنن نثبت يوما بعد آخر ان اإلرهاب ومغزاه وغايته واهدافه ال تنطلي
علينا .رحم هللا شهداء القديح والدمام ،مواطنني ورجال أمن ،ذكراهم ستظل يف قلوبنا ما
حيينا ،لن ننساهم ولن ننسى تضحياهتم .وسواء طال الزمن ام قصر ،رأس الفتنة واإلرهاب
سيقطع من

دابره.
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سعيد السرحيي :ليست حرابً دينية أو مذهبية

احلرب على داعش وقبلها احلرب ضد القاعدة ليست حراب دينية ،أو ال ينبغي هلا أن تكون
كذلك ،ولذلك ال ينبغي أن تنحرف املفاهيم اليت تدور حول هذه احلرب إىل احلديث عن
اإلسالم والكفر والتطرف واالعتدال والتسامح والتشدد ،فضال عن أن يتم الزج ابملذهبية
فيها لتصبح حراب متطرفة تشعلها طائفة ضد طائفة أو طوائف ختالفها يف

املذهب.

واإلرهاب الذي متارسه داعش ومارسته قبلها القاعدة ال ميكن أن جيد له مستندا أو مرجعية
دينية أو مذهبية مهما كانت األفكار ،اليت تومهنا هذه اجلماعات اإلرهابية أهنا تنطلق منها
وتستند إليها لتربير ما تقوم به ،متطرفة ومتسمة ابلغلو والتشدد .ذلك أن هذه األفكار ال
تتجاوز أن تكون ضراب من الدعاية اليت حتاول تلك اجلماعات أن ختفي وراءها أجندهتا
احلقيقية اليت تستهدف ضرب أمن دول املنطقة واستقرارها لتحقيق أهداف سياسية ال متت
للدين أو للمذهب بصلة وتستدرج هبا مزيدا من األتباع الذين تتخذهم وقودا حلرهبا وجنودا
لتنفيذ أهدافها .النظر إىل احلرب ضد هذه اجلماعات اإلرهابية على أهنا مجاعات تنطلق من
مفاهيم دينية من شأنه أن ينحرف هبذه احلرب عن اسرتاتيجيتها اليت ينبغي هلا أن تكون
مرتكزة على قواعد سياسية وعسكرية وأمنية ،فضال عن أن تتحول إىل حرب "كالمية"
خيتلف فيها أصحاب الفتوى من املؤسسات والعلماء حول تكفري داعش ،على سبيل املثال،
أو اعتبارها مجاعة ضالة "طلبوا احلق فأخطأوه" كما قال مفيت القدس عند سؤاله عن حتفظ
األزهر على تكفري داعش مستشهدا مبا قاله اإلمام علي بن أيب طالب كرم هللا وجهه عن
اخلوارج .واحلديث عن أن داعش وقبلها القاعدة حديث عن "قوم طلبوا احلق فأخطأوا الطريق
إليه" ال يربر األعمال اإلرهابية اليت تقوم هبا تلك اجلماعات اإلرهابية فحسب بل يدفع إىل
تعاطف خفي معهم وطلب اهلداية هلم واالحنراف ابملعركة اليت هي معركة حياة شعوب أو
موهتا عما ينبغي هلا أن تستند إليه من منطلقات سياسية وعسكرية وأمنية ليس بينها وبني
احلرب الدينية أو املذهبية صلة أو

عالقة.
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حممد املختار الفال :لغز داعش
أمس استضافت ابريس لقاء "اجملموعة املصغرة" لدول التحالف ضد تنظيم داعش ،وتكرر
احلديث عن مناقشة السبل العسكرية والسياسية اليت ستمكن التحالف من التغلب على
هذا التنظيم .وهذه ليست املرة األوىل اليت يلتقي فيها خرباء التحالف ملناقشة القضااي نفسها
دون احلد من متدد وتوسع أعمال التنظيم ..وكأن داعش حتول إىل "لغز" مل تتضح أبعاده
بعد..

وقد قيل الكثري عن تشكل التنظيم ،من الذي أوجده؟ وملاذا وجد يف هذه املنطقة ويف هذا
التوقيت؟ .وهل هو أداة مؤقتة ضمن آليات إعادة رسم خرائط املنطقة أم هو "خلق" طبيعي
جاء يف سياق مشروع

اسرتاتيجي؟.

وبصراحة لست من املغرمني بنظرية املؤامرة ،إذا كان املقصود هبا "احتاد اإلرادات ووحدة
األهداف للقضاء علينا" ،لكن متابعة مسرية هذا التنظيم والطفرات اليت صاحبت بروزه جتعل
املرء يتوقف للتأمل ..التنظيم نشأ من تناسل اجملموعات القتالية اليت ختلقت يف رحم القضية
األفغانية بتلقيح االستخبارات الدولية مث توالت األحداث فأجنبت مواليد جددا ،فكان منهم
"داعش" الذي فاق اجلميع بسرعة التمدد وتطوير اآلليات واستخدام

التكنولوجيا..

ويف سياق حماوالت فهم األهداف اليت يسعى لتحقيقها برز رأي يقول :إن التنظيم "صنيعة
الغرب" حىت تظل املنطقة مصدرا لتغذية اقتصادايت صناعة السالح بعد أن تعرضت
لالنكماش بسقوط احلرب الباردة بني الغرب الرأمسايل والشرق الشيوعي أواالشرتاكي .وهناك
من يتجاوز هذه النظرة "االقتصادية" إىل هدف إخضاع املنطقة وثقافتها ،ألن ذلك أهم
وأبقى من كوهنا مستهلكا للسالح ..وهذا الرأي ينطلق من مفهوم الصراع الثقايف وأن الغرب
يرى يف ثقافة املنطقة "اإلسالم" العدو القادر على الصمود أمام التحدي اخلارجي ،وإضعافه
ال بد أن أييت من داخله ،ويذكر هذا البعض ابلدراسات والنقاشات اليت تلت انتصار الغرب
الرأمسايل على الشرق االشرتاكي بسقوط االحتاد السوفييت وتعديل مسار الصني من جتربتها
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الثورية "املاوية" ،وأن تلك الدراسات وحلقات املناقشة انتهت إىل تلوين خارطة عدو الغرب
احملتمل ابألخضر "رمز العامل اإلسالمي" بدال من اللون األمحر الدال على الشيوعية ومن
يدور يف فلكها .وهؤالء يرون اإلرهاب من انفذة صراع الثقافات ويرصدون نشوء داعش
وعالقتها ابلوالايت املتحدة ومن يقرتب منها اآلن "إيران" ويشريون إىل هتاون واشنطن يف
التعامل مع احلركات اإلرهابية يف سوراي والعراق ،قبل أن يتعاظم شأن داعش نتيجة السياسة
الطائفية احلاقدة اليت نفذها رئيس الوزراء السابق نوري املالكي ضد شرحية من مواطين بلده..
ومن أسف أن األخطاء يف هذا اجلانب ما تزال ترتكب يف حق فئة من الشعب العراقي حىت
ابت حمروما من

حقوقه..

وألن معرفة "خلق داعش" ما تزال يف دائرة "النظرية" فإن احلديث فيها يتسع ألكثر من
وجهة نظر ،ومن ذلك أن "داعش" ميكن أن يكون إحدى لعب "الضغط" اليت تستخدمها
الدول الكربى يف إطار معاجلة ملفات املنطقة املتداخلة ،ويؤيد هذا أن "داعش" بني مد
وجزر ،يتسع انتشاره حني يتوقف طريان التحالف عن ضربه ،فإذا زاد خطره وابت يشكل
خطرا على "ميزان القوى" وجهت إليه الضرابت لتضعف ضغطها على اإلطراف

األخرى..

وهذا يعين ،عند من يقول هبذا الرأي ،أن داعش لن ينتهي قبل أن ترتب الدول الكربى
أوضاعها يف املنطقة وحتدد من يضمن مصاحلها ويبقيها
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انفذة.

شعاع الدحيالن :ال هتدروا الدماء
فواجع مؤملة ودماء هتدر ،ال هتدروا الدماء ال تعيثوا يف األرض فسادا ،فأمننا وأماننا سر
وجودان ،وال ميكن ملسلم ان يقتل أخاه املسلم ،ومل نستق من شريعتنا وال من وحدتنا القتل
والدمار والتنكيل ،حوادث اإلرهاب األليمة ،فتحت جروحاً انزفة يف قلب الوطن وهزت كل
أركان املشاعر ،ولكنها يف املقابل ،جسدت روح التالحم والتعاطف يف صورة وطنية مل

نشهدها من

قبل.

لقد أصبحت تلك الدماء الزكية ،صرخة كربى يف وجه هذا الفكر املتطرف الذي فقد أدىن
معاين الرمحة واحملبة واإلنسانية ،فضالً عن االنتساب لشريعة اإلسالم السمحة ،اليت اتسمت
ابلوسطية واالعتدال ،انهيك عن عدم إزهاق األرواح ،صور متعددة رمستها احلوادث اإلرهابية
اليت حتاول أن تعبث يف أمننا ،فقوتنا يف عقيدتنا وتالمحنا يف وحدتنا ،فنحن سعوديون من
أبناء اجلزيرة العربية اليت توحدت بلواء العز والفخر ،فكل منا مسؤول عن احلفاظ على الوطنية
وعلى مشاعر من يعتصره األمل ،فمصابنا واحد وال فرق

بيننا.

إن أكثر ما حيتاجه الوطن يف هذه املرحلة هو دحض االجتهادات الفوضوية اليت حتاول
هتذيب اإلرهاب وإسباغ املربرات الدينية عليه ،والتماس األعذار له ،والعمل على ختوين
األصوات اليت تصدح خبطاب وطين صارم يكشف عن زيف صناع الكراهية ،،إنه خطاب
مضلل ،خيتزل سائر املشكالت اليت صنعها اإلرهاب؛ ليقول إن هؤالء مغرر هبم ،ما جيعل
األمر أشبه ما يكون ابلدوران يف حلقة مفرغة ،هتدف إىل متزيق الوحدة الوطنية وتفتيت نعمة
األمن

واألمان.

شبابنا حنن مستهدفون ،وال ميكن أن نتطلع إىل الوراء فنظرتنا الثاقبة ستبين جيال قادرا على
تفهم مسؤوليته جتاه وطنه ،فهدر الدماء هدر مورد هام ورئيسي لبناء أية دولة ،فنحن نبين
وال هند ،نعلم وال جنهل ،نريب وال نتكئ على اآلخرين ،قادرون على تفهم متطلبات املرحلة
القادمة ،فها حنن اليوم نقف صفا واحدا حتت قيادة حكيمة وحكومة متمكنة من اجتثاث
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منابع اإلرهاب وجتفيفها ،اليوم مجيعا نقف صفا واحدا ،ال فرق بيننا نواجه كل ما يدق
انقوس اخلطر يف جمتمعنا ،فأمننا أمانة يف أعانقنا ،نسعى إىل احلفاظ عليها ليعيش أبناؤان
وأبناء أبنائنا ،فال وجود لإلرهاب ،وال مننح رايتنا ملن حياول متزيق وحدتنا ،فوحدتنا الوطنية
ونسيجنا االجتماعي أساس ترابطنا وعقيدتنا حرمت القتل والسفك والدماء والتعدي على
األبرايء ،فلنكن معا ضد اإلرهاب ،وندعو هللا أن حيمي بالد احلرمني الشريفني فالبناء أمان
واهلدم دمارِّ ،
فلننب معا بسواعد صارمة وعقول نرية.
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هاشم عبده هاشم :دور املواطن يف مواجهة اخلطر
يصدق انتماؤه هلذا البلد ينكر حرب اململكة القوية ضد
ال أظن أن هناك مواطناً واحداً ُ
اإلرهاب ..وجتييش جهود دول العامل كلها يف هذا االجتاه..
أما أن يكون هناك متشددون ..غرقوا يف ثقافة طائفية مقيتة ..فإن ذلك ال يقتصر على
بلدان ..وجمتمعنا ،وإن كان علينا أال نتجاهله أو نقلل من خطورته ..والعمل على استئصاله..

فالفرنسيون ..والربيطانيون ..واألملان ..واألمريكيون ال يكاد مير يوم واحد دون أن ترتفع
أصواهتم شاكية من تسرب اآلالف من مواطنيهم إىل املناطق امللتهبة وال سيما يف سورية
وااللتحاق بتلك التنظيمات اإلجرامية كداعش وسواها ..والتحول إىل قتلة ..وجمرمني..
وسفاحني.

والغريب ..أن أحداً يف هذا العامل مل يقل إن تلك اجملتمعات "املادية" تُ ِّ
صدر اإلرهاب إىل

العامل..

ومرة أخرى

أقول..

إن "لوثة" العقل البشري اجلديدة احملقونة بدعاوى بث الكراهية والضرب على وتر الطائفية..
سواء أكانت عندان أو عند الغرب هي حباجة إىل االجتثاث من القاع والضرب بيد من
حديد على من يظهرون بيننا ..أو من خالل القنوات الفضائية ..أو وسائل التواصل
االجتماعي ..ألن هذا النفس الكريه جيب أن ُخينق

فوراً..

وتلك ليست مسؤولية الدولة وحدها ..ولكنها مسؤولية كل فرد فينا ..يرى ..أو يسمع..
أو يعرف عن تلك األصوات احملقونة ابالحقاد والكراهات واملثرية للفنت

والشحناء..

ذلك جانب ..أما اجلانب اآلخر ..فقد نبهين إليه أخي وصديقي الدكتور مسري عباس..
"صاحب العديد من املستشفيات واملراكز الطبية املوجودة ابململكة وابلذات يف املنطقة
الشرقية".
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فقد بعث يل رسالة من مكان إقامته احلالية يف لندن يقول" :إن ما حدث يف بلدة القديح
ويف مسجد العنود ابلدمام ميثل طعنة لكل مواطن سعودي حيب بلده وخياف عليه ..ويدفعه
ألن يشارك جبهد ذايت مميز جيسد وحدتنا الوطنية ..جنباً إىل جنب جهود الدولة املوفقة
للوقوف إىل جانب أبناء وأسر الشهداء ..ولذلك فإنين اقرتح فتح حساب يف أحد البنوك
السعودية يتربع فيه املواطنون مجيعاً "سنة وشيعة" لصاحل أسر وأبناء الشهداء الذين فقدانهم
يف تلك التفجريات اهلمجية ببيت من بيوت هللا ..وسوف أكون يف مقدمة املسامهني فيه..

سواء من خالل مراكزي الطبية أو بصورة مباشرة"
والفكرة كما طرحها الدكتور مسري ..تركز على أمهية املشاركة الوجدانية ..والتوحد ..والوقوف
إىل جوار بعضنا البعض وليست على مبدأ حتقق املنفعة املادية ..ألن املال ال يعوض عن
البشر  -كما يقول  -وأوافقه يف ذلك

متاماً..

وما أراه هو أن االقرتاح  -كما قلت قبل قليل  -يصب يف قناة التالحم الوطين الذي حنن
أبشد احلاجة إليه ..التالحم بني املواطنني أنفسهم ..والتالحم بني الدولة واملواطنني متاماً كما
قال مسو ويل العهد األمري حممد بن انيف ألحد املواطنني الذين التقى هبم لدى زايرة املواساة

اليت قام هبا ألهل "القديح" عندما طالب هذا املواطن الدولة بتشديد عقوابهتا على مثريي
الفنت وارتكاب اجلرائم حبق الوطن واملواطن حيث قال مسوه هلذا املواطن اجملروح "إن الدولة
قوية ولن تتوقف عن جهودها يف ضرب اإلرهاب ..وعليكم كمواطنني أن تقفوا إىل جانب
الدولة يف هذه املواجهة احلازمة واملتواصلة"
وحنن نقول ..إن الوالء الصادق للوطن يفرض علينا مجيعاً أن نضع يدان يف يد بعض ..وأال

نُلقي ابالً لألعداء الساعني إىل تشطري الوطن ..واالندساس بيننا ..أو محل بعضنا على
التأثري مبا يقولون ويفعلون هبدف شق الصف ..وزعزعة الثقة فيما بيننا.
وإذا كانت الدولة قد فعلت وما تزال تفعل الكثري يف االجتاه الذي يزيد من حلمتنا ..فإن
دوران كمواطنني ال جيب أن يقل عن ذلك أبي حال من األحوال إن هو مل يكن األساس
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الذي تعتمد عليه الدولة يف القضاء على كل صور وأشكال اجلرمية الرامية إىل تفكيك الوحدة
الوطنية ال مسح
ضمري

هللا.

مستت:

بذور الشكوك أحد أسلحة األعداء لضرب اللحمة الوطنية للبلدان الشاخمة ..ووعينا هبذا
اخلطر حيمينا

منه..
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علي حممد الرابغي :اإلرهاب ميتد إىل بيوت هللا
يقول شاعر العربية

الكبري:

كل من القيت يشكو دهره * ليت شعري هذه الدنيا ملن؟
قاهلا قبل ألف ومائتني عام أو حنو ذلك ..يوم أن كانت الدنيا تنعم ابألمن واألمان والطمأنينة
ورغد العيش ..وفجأة أتت الفنت ترتى كقطع الليل املظلم ميسك بعضها ببعض أو كما قال
رسول هللا صلى هللا عليه (وآله) وسلم ..نعيش هذه األايم يف كنف اإلرهاب األسود الذي
ال يعرف دينا وال ملة وإمنا هي جهالة محقاء تعبث بعقول الصغار من الناشئة وتسلبهم حق
حرية التعبري وتصادر منهم إرادهتم

وحتكمهم كالقطيع.

عجيب كيف أن أؤلئك اجلهلة يفجرون أنفسهم دومنا هدف سام يربر أفعاهلم النكراء ..وإمنا
هم كالبغال بل أضل سبيال ..حىت البغال ال أتيت جبزء من هذا املنكر ..وما حدث يف
مسجد القديح ومسجد العنود إمنا هي صور مرعبة وموغلة يف التدين وتعاطي الرذيلة من
غري هدف ..إمنا يساقون إىل حتفهم وحتف
مىت تقوم

اآلخرين كاألنعام.

الساعة:

عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال ..قال رسول هللا صلى هللا عليه (وآله) وسلم إذا ضيعت
األمانة فانتظر الساعة .صدق حبيبنا رسول هللا صلى هللا عليه (وآله) وسلم وهكذا ال ندري
من وراء هذه األعمال غري املسؤولة والىت ترعي يف أرواح البشر وخاصة املسلمني ال ترقب
يف ذلك إال وال ذمة وبلغ األمر بضرب بيوت هللا يف أهداف رخيصة غري مسؤولة ..بل هي
تصرفات طحالب البشرية ..وهذه املوجة سوف تنكسر حبول هللا وقوته يف بالدان .يقول
الدكتور عبدالعزيز حممود جبريدة األهرام املصرية :تتساقط األقنعة مع األايم ،ويظهر كل شيء
على حقيقته ،قد حيدث هذا اليوم ،ورمبا حيدث غدا ،لكن احلقيقة البد أن تظهر ،واألقنعة
البد أن تسقط ،اخلداع قصري العمر ،ومهما حاولت أن ختدع لن ختدع ،الكذب ممكن
بعض الوقت ،لكنه مستحيل طول

الوقت.
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االبتسامة ال تعين احلب ،والتجاهل ال يعين الكراهية ،والدمعة ال تعين التعاطف ،وما تراه
األبيض قد يكون األسود ،والبصرية أن ترى ما ال يراه اآلخرون .املوت ليس أعظم خسارة،
فنحن خنسر الكثري وحنن أحياء ،األلغاز أيضا كثرية ،والعامل مليء ابملتناقضات ،يكفي أن
تنظر

حولك.

مسو أخالق نيب

البشرية:

كنت أانقش
نقل عن العامل املصري الشهري الشيخ حممد متويل الشعراوي "رمحه هللا" أنه قالُ :

أحد الشباب املتشددين فسألته :هل تفجري ملهى ليلي يف إحدى الدول املسلمة حالل أم

حرام؟ .فقال يل :طبعاً حالل وقتلهم جائز .فقلت له :لو أنك قتلتهم وهم يعصون هللا ما
هو مصريهم؟ .قال :النار طبعاً ..فقلت له :الشيطان أين يريد أن أيخذهم؟ فقال :إىل النار
طبعاً .فقلت له :إذن تشرتكون أنتم والشيطان يف نفس اهلدف وهو إدخال الناس إىل

النار!.

وعندما يلتفت اإلنسان حول مدار اجلهات األصلية والفرعية يرتد إليه البصر خاسئا وهو
حسري من جراء دوامة العنف أو ما يسمى ابلفوضى اخلالقة "الال أخالقية" وما من سبيل
إال أن نفر إىل الرحاب الطاهرة .وروى اإلمام البخاري  -رمحه هللا  -يف صحيحه من حديث
اَّلل عْنه  -قال :كان غُالم يـه ِّ
ِّ
َّيب صلى هللا عليه (وآله) وسلم
ود ٌّ
ي خيْ ُد ُم النِّ َّ
أنس  -رضي َُّ ُ
ٌ ُ
ودهُ ،فـقعد ِّعْند رأْ ِّس ِّه ،فـقال لهُ :أ ْسلِّ ْم،
َّيب صلى هللا عليه (وآله) وسلم يـ ُع ُ
فم ِّرض ،فأاتهُ النِّ خ
فـنظر إِّىل أبِّ ِّيه  -وهو ِّعْنده  -فـقال له :أ ِّطع أاب الْق ِّ
اس ِّم  -صلى هللا عليه (وآله) وسلم -
ُ
ُ ْ
ُ
احل ْم ُد ََِّّّللِّ الَّ ِّذي أنْـقذهُ ِّم ْن الن ِّ
َّار.
ول ْ
َّيب صلى هللا عليه (وآله) وسلم وُهو يـ ُق ُ
فأ ْسلم ،فخرج النِّ خ
تلك منطية سلوكية راقية خلري البشرية وسيدهم لو حتققت اآلن لصافحتنا املالئكة يف
األسواق ..فرسول البشرية سعى هلداية اليهودي يف جتل إنساين سام ..وحنن اآلن نقتل
بعضنا البعض دومنا هدف وإمنا هي غوغائية وغابوية ..حسيب هللا ونعم
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الوكيل.

عبد هللا الكعيد :الفوضى املتوحشة هدفهم األساس
دعوان من كل ما قيل ويقال عن كيف نشأ داعش ومن وراء قوته وكيف تسقط يف أيدي
ميليشياته ُمدن حيميها جيش نظامي وشرطة ُمدربة وغري ذلك من التساؤالت ألطرح سؤاال
رمبا يراه البعض

"فانتازايً".

السؤال :بعد أن أصبح داعش وأفعاله كتااب مفتوحاً تتناقل حمتواه الركبان كما يريد قادته ُشذاذ
اآلفاق هل تقبل عزيزي القارئ أن تعيش حتت سلطة الدواعش ،وهل ختيلت نفسك أحد

رعيتهم؟
ما علينا ،متنيت إجراء لقاءات علنية مع أُانس من غري اتباعهم فرضت ظروف الزمان واملكان
أن خيضعوا لسلطتهم حىت يقولوا للعامل كيف هي احلياة الوحشية والرعب الذي يسيطر على
الناس هناك جراء شذوذ وعنجهية هؤالء املتوحشني ،ليس من أجل إثبات جرائمهم يف حق
اإلنسانية ،وال فضح ممارساهتم اليت تعف عنها احليواانت .كال ،فهذا أمر مفروغ منه ولكن
حىت يكون على بينة من أمره ممن ال زالت ُحتدثه نفسه ابهلجرة للمناطق اليت استولوا عليها
وخصوصا صبااي وصبياان من الشرق والغرب ومن بالدان يسمعون معلومات مفربكة حيلمون
بوجودها على أرض الواقع كالعدل واملساواة والتطهر من أوساخ الدنيا وما علق ابلبشر من
ذنوب وآاثم جراء احلياة احلديثة وغريها من تلك
أيضا يطرح البعض سؤاالً حائراً ابلصيغة

الرتهات.

التالية:

إذا هم يدعون تطبيق تلك القيم وإقامة احلدود الشرعية فلماذا جيزون الرؤوس وحيرقون البشر
أحياءً ،ويفجرون دور العبادة ويقتلون

األبرايء؟!

اجلواب أستلهُ من دستورهم "إدارة التوحش" الذي فصل مراحل قيام دولة اخلالفة "اخلرافة"
ومنها مرحلة "شوكة النكاية واإلهناك" ومن أهدافها
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الرئيسة:

"جذب شباب جدد للعمل "اجلهادي" عن طريق القيام كل فرتة زمنية مناسبة من حيث
التوقيت والقدرة بعمليات نوعية تلفت انظار الناس .املقصود ابلعمليات النوعية هنا أي
العمليات املتوسطة على غرار عملية ابيل وعملية احمليا وعملية جربة بتونس وعمليات تركيا
والعمليات ال ُكربى ابلعراق ومثل ذلك ،وال يُقصد عمليات نوعية على غرار عملية سبتمرب،

حيث إشغال التفكري فيها قد يُعطل عن القيام ابلعمليات النوعية األقل منها حجماً .اخل"

مث ُحيذر دستورهم الشيطاين مما سيواجهون من تالحم أفراد اجملتمع ضدهم ورفض وجودهم

السرطاين فيُخدر االتباع جبرعة من

التكفري:

"البد من التنبيه على ضالل دعوة بعض قادة احلركات املهرتئة بوجوب احلفاظ على النسيج
الوطين أو اللحمة الوطنية أو الوحدة الوطنية فهذا القول فيه شبهة الوطنية

الكافرة".

إذن..

تفجري مسجد علي بن ايب طالب رضي هللا عنه يف القديح الذي استهدف إخواننا الشيعة
هناك ،وكذا عملية تفجري مسجد العنود الفاشلة ما هي اال حماولة جلر البالد حنو مستنقع
الفوضى ومن مث الدخول يف مرحلة ما أمسوها "شوكة النكاية واالهناك" لكن الذي حدث
عكس ما سعت إليه شياطينهم فقد ازداد تالحم اجملتمع ومتانة نسيجه وتوحدت صفوفه
ضد داعش ومن يقف خلفه ويدعمه ،فاحلمد هلل
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أوالً وأخريا.

بشائر حممد :بعد التفجريات  ..هل أنتم خائفون؟
منذ عقد ونصف ،والصارخون يصرخون يف وجوه الطائفيني ،من الطائفتني ،حماولني إفهامهم
أن تكريسها يف عقول الناس خطر عظيم ،وأهنا أداة تفتيت وإخالل ،إال أن احملرضني  -من
الطائفتني  -مل يتوقفوا ،والتابعني مل يعوا ،أو يتورعوا عن إيذاء الصارخني ابلقول أو
الطائفي ال ميكن أن خيرج عن أصناف


الفعل.

أربعة:

األول :جاهل أبخطارها ،وأهداف مؤججيها ،سواء أكان من أهل العلم ،أم من العوام،
ألن الصنفني يستواين يف اجلهل هبذه اجلزئية ،ويف العجز عن فهم مسارات التاريخ احلديث
منذ الثورة اإليرانية سنة  ،1979حىت الغزو األمريكي للعراق ،حىت حوادث :الدالوة،
والقديح ،والعنود ،حىت



اآلن.

الثاين :سياسي ذو أهداف أكرب من قدراته ،وذو أدبيات قائمة على املصادرة والنفي
وظلم كل من ال ينضوي حتت لوائه .وهذا الصنف ينتهج األساليب اهلادفة إىل التفرقة
كلها ،ألن له هدفا واحدا هو اإلخالل ابألمن ،وحمو أسباب التعاضد الوطين ،ليكون
ذلك طريقه إىل احللم /الوهم ،وهو السلطة اليت ال يصلح هلا أمثاله ،ممن انتهجوا يف سبيلها
اخليانة والكذب والتدليس وتصنيف اجملتمع ونظرية" :الفسطاطني" ،بل وامتطوا إليها
املقدس ،يف حماوالت تنجح  -أحياان  -يف استمالة البسطاء املتدينني ابلفطرة ،ليشكلوا
القاعدة الشعبية اليت يتحدون هبا السلطة واجملتمع والوطن كله .وخطب وكتب أولئك
شواهد ال تكذب وال



تفىن.

الثالث :متطرف بطبعه ،ال يرى غري رأيه ،وال يعتد بغري معتقده ،وهم التكفرييون على
الدوام ،وفكر هؤالء علة خبيثة ،يصعب عالجها بعد أن ِّ
شربوا من منبع واحد ،هو
الرتاكمات الرتاثية البشرية اليت مل يطلعوا على غريها قط ،وكيف هلم ذلك ،وهم يرون أهنم
أهل العلم الكامل ،واحلقيقة اليت ال مياري فيها  -عندهم -



إال كافر!

الرابع :أجري سياسي ،وهؤالء هم الناعقون الالعنون الشامتون ،من أوكارهم يف أورواب،
وعرب فضائيات قامت  -يف األصل  -لتكريس الطائفية ،ولسنا قادرين على حتديد
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ُمستأجريهم ،أهم أجهزة استخبارات دول كربى ،أم أجهزة استخبارات دولة جعلت من

الطائفية طريقا لثورهتا  -غري املباركة  -إىل الدول املستهدفة

بتصديرها.

األصناف األربعة ،يشكلون مربع اخلطر ،وفيه ضلعان ميكننا إعادهتما إىل رحاب املسؤولية
الوطنية بشيء من احلوار ،وتغيري أساليب اخلطابني :اإلعالمي ،والوعظي ،وإغالق منافذ
التهييج الطائفي ،واألخذ على أيدي احلمقى منهم .ويف املقابل ،هناك ضلعان ميؤوس من
أن يشعرا أبي مسؤولية جتاه الوطن ،ألهنم أعداؤه املرتبصون به ،وإن ادعوا غري ذلك ،وألهنم
سياسيون أصالةً ،أو أجراء لدى سياسيني .وما دام احلديث عن الطائفية وصراعاهتا ،فإن يف

الذهن سؤاال مل يربحه منذ حادثة الدالوة ،وهو :ما دامت "داعش" تستند على املسألة

العقدية يف قتلها مواطنني أبرايء مساملني أثناء أداء صلواهتم داخل اململكة ،فلماذا مل تفعل
شيئا من ذلك يف إيران؟
أليس السؤال قادحا إلجاابت كثرية؟
هل فهمنا شيئا أو أشياء؟
أمتىن ،وال

أظن.
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سطام الثقيل :لن يتمكن اإلرهاب من تقسيمنا
من يعرف اتريخ السعودية مع اإلرهاب ومن عايشه وقرأ عنه ،فلن تساوره ذرة شك يف قدرة
رجال األمن واملواطنني السعوديني أمجع يف القضاء على موجة اإلرهاب احلالية ،اليت طالت
األبرايء املصلني يف مسجدين ومجعتني يف املنطقة

الشرقية.

منذ القدم والسعودية مستهدفة من اإلرهاب ،ويف كل مرة تنتصر وخترج من التجربة بقوة
وعزمية أكرب ،وسبق لنا اخلروج منتصرين من جتارب أكرب من تلك اليت نتعرض هلا حاليا ،ال
أحد ينسى موجة اإلرهاب اليت طالت مدننا مع بداية األلفية الثالثة ،وحتديدا يف تفجريات
مايو  ،2112وما أعقبها من عمليات إرهابية ،وال أحد ينسى مواقف رجال األمن وأجهزة
الدولة وتكاتف املواطنني ،اليت أسهمت يف القضاء على إرهابيي تلك

احلقبة.

مل يدعُ السعوديون يف السابق إىل محل السالح ،وال إىل احلشود الشعبية للدفاع عنهم ،كي
يدعوا هلا اآلن ،بل كانت ثقتهم ال حدود هلا ابلدولة وابألجهزة األمنية .مل يسهم اإلرهاب

يف السابق إىل جران حلرب طائفية أو مناطقية متزق نسيجنا االجتماعي والوطين ،كي ينجح
اآلن يف تفتيتنا وتقسيمنا إىل طوائف تتناحر

وتتحارب.

طوال التاريخ وكلنا يد واحدة يف وجه اإلرهاب من مشالنا جلنوبنا ومن شرقنا لغربنا ،مصابنا
واحد ،وقضيتنا واحدة وهدفنا واحد ،وسنبقى على عهدان متحدين متماسكني واضعي
أيدينا يف يد الدولة وأجهزهتا املختصة ،حىت يكتب لنا النصر وجنتث هذه اآلفة من

جمتمعنا.

هؤالء الداعون واحملرضون للفتنة الطائفية واحلاملون لشعاراهتا واملطالبون حبشود شعبية أتخذ
مكان الدولة وحتمل السالح ال يقلون إرهااب عن اإلرهابيني الذين يقتلون األبرايء يف
املساجد ،ويف كل مكان من أرضنا

احلبيبة.

حديث األمري حممد بن انيف ويل العهد يف هذا اجلانب واضح وصريح ،عندما قال "الدولة
قائمة بدورها ومن حياول القيام بدورها فسيحاسب كائنا من كان" ،قاهلا وهو الواثق بعزمية
شعبه وقدرة رجاله على صون أمن

الوطن.
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مسؤوليتنا كمواطنني كبرية يف احلرب على اإلرهاب ،من خالل متاسكنا واحلفاظ على وحدتنا
ووضع أيدينا يف يد الدولة يف حماربة الفكر الضال الداعي لقتل األبرايء ومتزيق نسيجنا
االجتماعي ،وأال ننجر خلف غاايهتم يف الفرقة الطائفية أو الدعوة للحشود الشعبية والعسكرة
ومحل السالح خارج نطاق

الدولة.
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رائد السمهوري :مآالت الطائفية  ..اعتربوا اي أيل األبصال
كان ما حدث يف الدمام جرحا آخر غائرا يف قلب كل إنسان سوي ،يعرف لإلنسانية
كرامتها ،وللدم املعصوم حرمته ،مل جتف بعد الدموع من أمل مصاب املواطنني يف القديح،
ليعاجلهم هذا املصاب اجلديد يف

الدمام.

وبغض النظر عمن فعل هذه العملية ونفذها ،سواء أكان تنظيم داعش اجملرم ،أو كانت
إيران ،أو كان حىت املخلوقات الفضائية من املريخ؛ بغض النظر عن العدو الذي قام هبذه
العملية الدنيئة؛ فإن هذه اجلرائم إمنا ارتكبت على "أسس طائفية" ،أي أن من فكر فيها
وخطط هلا ونفذها ،إمنا أراد إشعال الفتنة بني املواطنني ،واستغالهلا لتحقيق مأربه؛ فليس
الشيعة هم املستهدفون ،ولكن املستهدف هو اململكة العربية السعودية ،والشعب السعودي
كله ،وعلى كل عاقل أن يفهم هذا جيدا ،وأن يتعامل مع هذا احلدث على هذا

األساس.

وإذا كان هذا احلدث األثيم مبنيا على الطائفية واستغالهلا؛ فإنه ال خيفى على كل ذي عينني
وأذنني ،أن هناك خطااب طائفيا موجودا ،ال حيتاج إثباته إىل برهان ،ميارسه بعض املشار
إليهم ابلبنان من الشيعة ومن السنة معا ،على القنوات الفضائية ،وعلى مواقع التواصل
االجتماعي.

إبقاء حالة الطائفية هبذه الطريقة ،وإبقاء تلك األفواه اليت تقذف بنرياهنا مستمرة يف أتجيج
انر الفتنة ،سيحافظ على الذريعة اليت يتذرع هبا كل من يريد السوء

والتخريب.

إن قلع اخلطاب الطائفي من جذوره ،وإن جترمي الطائفية وخطاب الكراهية ضرورة ملحة،
واآلن اآلن وليس غدا ،لقطع تلك الذريعة اليت يستعملها األعداء واملغرضون لدق إسفني
التفرقة بني أبناء البلد

الواحد.

إنه ال جمال للمجامالت اآلن ،فاملعركة معركة وجود ،فإما االنتماء إىل الوطن الواحد وتقدميه
وتقدمي مصلحته على الطائفة ،أو االنتماء إىل الطائفة وتقدمي مصلحتها على الوطن ،وهبذا
ال قدر هللا -حيل اخلراب ،كما حل يف بعض الدول714

اجملاورة.

ليست الطائفية هي النقاش العلمي ابليت هي أحسن وابألدلة والربهان بال جرح للمشاعر،
وبال نيل من الرموز احملرتمة يف كل طائفة ،ولكن الطائفية هي التعصب للطائفة ولو على
حساب الوطن ،وتقدمي مصلحتها على مصلحة الوطن ،واالنتماء احلامل على البغي
والعدوان والعنف اللفظي أو السلوكي مع

اآلخرين.

ليس املطلوب من الشيعي أن يكون سنيا ،وال املطلوب من السين أن يكون شيعيا،
واملتحولون من طائفة إىل أخرى ما هم إال أفراد قالئل حمدودون جدا ،والطوائف موجودة يف
هذه املنطقة منذ مئات السنني ،كانت موجودة وستبقى .والوطن هو الوعاء اجلامع لكل
أبنائه من مجيع الطوائف ،ومجيع أبناء الوطن هم شركاء فيه ،ما ميس فردا منهم -أاي كانت
طائفته -فهو ميس اجلميع ،وعلى اجلميع أن يفهم هذا جيدا ،وأن يعيه كل

الوعي.

مما مييز الطائفي أنه ال يدرك مصلحة وطنه ،بل رمبا ال يفكر فيها أصال ،فهمه األكرب حماربة
الطوائف األخرى؛ ممن توارثوا عقائدهم جيال فجيال ،ولن حييدوا عنها -يف الغالب -مهما
تطاولت السنني ،بينما يستطيع أن يبني ما يراه احلق يف املسائل املبحوثة بذاهتا دون التعرض
لآلخرين بشتم وإقذاع وهتييج

للناس.

كل من يرى ما حيدث يف العراق وسورية من خوض يف الوحل الطائفي ،وإابحة الدماء
واجملازر وانتهاك األعراض وارتكاب أبشع اجلرائم اليت ال ختطر على ابل بشر بناء على
االنتماء للطائفة ،كل من يرى ذلك مث هو مستمر يف التهييج والتحريش ونشر األحقاد
والكراهية؛ فهو أعمى بصرية ،وهو ال يريد بوطنه

خريا.

إن اخلطاب الطائفي خطاب انفصايل ابلضرورة ،وإن كل طائفي هو انفصايل ابلضرورة من
حيث يقصد أو ال يقصد ،علم هبذا أم مل يعلم ،أدرك هذا أم مل يدرك ،اعرتف هبذا أم مل
يعرتف .وإذا كان الطائفي املستمر يف خطابه التهييجي يرى أن الطائفة اليت ختالفه كافرة أو
مرتدة ،فنحن نطالبه ابحلل ،ما احلل املقرتح؟
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استتابة املخالفني وقتلهم؟ أو طردهم من دايرهم وتشريدهم؟ أو انفصاهلم بدولة مستقلة؟!
ما احلل الذي يقرتحه الطائفي؟
إن كل هذه احللول هي يف حقيقتها مشكالت وليست حلوال؛ إال إذا فهم الطائفي من قوله
تعاىل" :والفتنة أشد من القتل" أن الفتنة املقصودة هي الشرك ،ومن هنا ِّ
فليسل الدم إىل
الركب بغض النظر عن أي شيء آخر ،وكأن أتويل الفتنة يف هذه اآلية هو القول الوحيد
للسلف الصاحل ليجعله هو التفسري األوحد ،مع أن من املفسرين من فسرها أبهنا "االبتالء
واالختبار واالمتحان الذي يؤدي إىل الشرك" ،أي اضطهاد املؤمنني وتعذيبهم الذي كان
يقوم به كفار قريش يف مكة لريدوا املؤمنني عن دينهم ،وهذا هو أصل معىن الفتنة

أصال.

إنه ال حل البتة إذن إال أن يكون اجلميع مواطنني شركاء يف الوطن ،متساوون مجيعا أمام
القانون.

أمر آخر شديد األمهية؛ إن هناك آراء "بشرية اجتهادية"؛ فيما خيص االستنباط والتأويل من
جهة ،وفيما خيص إنزال النصوص على األعيان والوقائع من جهة أخرى ،تلك اآلراء حمرجة
جدا ،ولوازمها خطرية جدا ،وهي موجودة لدى السنة والشيعة على السواء ،ومن أعظم
الواجبات اليوم مراجعتها وإعادة النظر فيها؛ فاالجتهاد البشري يتسع ملخالفتها ،مع مراعاة
املصاحل واملفاسد واحلال

واملآل.

إن حماربة الطائفية مسؤولية اجلميع ،والوقوف يف وجه الطائفية اليوم مسؤولية اجلميع ،فهي
قنبلة موقوتة ،ميكن أن تنفجر يف أي حلظة ،وميكن أن تتسرب مسومها من أي ثغرة ،وال بد
من إزالتها جذراي بربانمج عمل ،وسن قوانني جترمها وجترم القائلني

هبا.

وال خوف على التوحيد واحلق لو صدر قانون جيرم خطاب الكراهية والتفرقة واألخذ على
أيدي من يروجه؛ فما أح ٌد مطالب أبال جيهر ابلتوحيد ويبني مسائله كما هي ،دون هتييج

وجرح

وجتييش.

إن عامة الناس من سنة وشيعة ال يفكرون يف التشيع والتسنن ،بل يفكرون يف أتمني حياة
عياهلم واالطمئنان على مستقبلهم ،يفكرون يف لقمة العيش ،واألمن واألمان واحلياة
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الكرمية.

يقول علي بن أيب طالب رضي هللا عنه "ما أكثر العربة ،وما أقل االعتبار" ،هذه هي أشجار
الطائفية القميئة جيين مثراهتا املرة األبرايء ابآلالف املؤلفة حولنا ،قتال وتعذيبا وتشريدا ،واحلرب
ُ
أوُهلا كالم ،والفرصة ساحنة -ما دام خطاب الكراهية يتصاعد -ملن أراد أن خيرب ،وما كان
أحد أولئك يفكر أنه سيصاب هبذا يوما من األايم ،ولكنه جرى وجيري اآلن كل يوم،
فاعتربوا اي أويل

األبصار.
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حممد العباس :لنعتف أبننا أمام إعالن حرب
لنواجه احلقيقة ،ولنعرتف أن القراءات اإلنشائية التطبيبية االنفعالية النيئة ملوجة التفجريات
املتنقلة ليست سوى استعادة رومانسية ملعاين الوطنية والوحدة والتعايش وغريها من العناوين
املكدسة يف قاموس املواطنة .فهذه اللحظة احلرجة حتتاج إىل قراءات واقعية واعية تكون
منطلقاً إلعادة إنتاج الوطن واملواطنة على أسس إنسانية .حيث ابت من املمكن اليوم رؤية
النار وهي تلتهم طرفاً آخر من الثوب الوطين .بعد أن ارتفع منسوب الدم إىل مستوى ال
يقبل التفاوض وال التهاون وال اإلرجاء مع القتلة واحملرضني واملنتفعني من كل املتورطني أبمن

وأمان إنسان هذه األرض بدون استثناء .إذ مل تعد الكراهية جمرد عنوان يتقاذفه املختلفون
على موقع وشكل وهوية الوطن ،بل صارت هواء

فاسداً.

وإبطاللة عابرة على التاريخ القريب أشبه ما تكون بوخزة الضمري أو الذاكرة اهلاجعة ،ميكن
القول إن تفجريات دالوة األحساء ،وقديح القطيف ،وعنود الدمام ليست األوىل .إمنا هي
حلقة أخرى يف جرمية متدحرجة يف أرجاء الوطن لذات القاتل .وقد سبقتها سلسلة من
األعمال اإلرهابية العنيفة كاليت حدثت يف الرايض  -مثالً  -مع اختالف التوجهات
واألهداف والظروف .ونتمىن أن تكون هذه املوجة هي األخرية .إال أن القراءة الفاحصة
املتأنية للخط البياين لألحداث تشي مبحاوالت ختريبية مبيتة نتمىن أن ُجتهض يف مهدها
هبجمات أمنية استباقية وابنتباهة اجتماعية مسؤولة وحمبة هلذه

األرض.

هذا ما تفرتضه القراءة الواقعية .ولنعرتف أبن اإلرهابيني واحملرضني واملنتفعني فرضوا طقس
الدم .وزعزعوا استقرار إنسان هذه األرض بضرابت خاطفة مكنتهم من الفتك بفصيل من
املواطنني األبرايء .وذلك من منطلق نواايهم ابستزراع حالة اخلوف والقلق والفوضى .فهم
يعرفون جيداً أن األمن هو الذي يضبط إيقاع اجملتمعات والدول .وأن اختالل الوضع األمين
يعين السقوط يف اجملهول .إذ ميكن أن يوحي هذا االجرتاء املقصود على أرواح الناس

وممتلكاهتم أبن احلكومة غري قادرة ،أو ال تريد الدفاع عن مواطنيها .وذلك اتكاءً على ثقافة

الكراهية ،ورهاانً على قلة وعي ونفاد صرب إنسان هذه األرض .وهي رهاانت خاسرة وال
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حتتاج إىل تفنيد ،حيث تقول الوقائع على األرض :إن الدولة جتابه هذه العصابة مبنطق
الدفاع عن مواطنيها .وأهنا حاضرة يف أدق تفاصيل احلدث .وأن انقوس اخلطر مل يتوقف عن
الرنني يف كافة أجهزة الدولة وعند خمتلف املفاعيل االجتماعية ،إحساساً هبول احلدث
وخماطره.
ولنعرتف أيضاً أبن الوعي والتماسك والتكافل وحس املواطنة العايل الذي أبداه إنسان هذه

األرض هو الذي أفشل املخطط اإلجرامي وقلل من تداعيات اخلسائر الفادحة .إذ مل يكن
ال للدعاة وال للمشايخ وال للمثقفني وال للوجهاء وال لإلعالم الرمسي والشعيب أي دور فيه.
ألن تلك املنظومة كانت يف اجململ جزءاً من أسباب األزمة ،وابلتايل ال ميكن االعتماد عليها

إلنقاذ الوطن مما يعرتيه من أعراض الكراهية والتحاقد والتقاتل .حيث ختتزن الذاكرة
االجتماعية مواقف وآراء وأفكارا لشخصيات ورموز ومنابر كانت هي الوقود لكل ما حنن

وحب هو
عليه اليوم .مبعىن أن إنسان هذه األرض البسيط الراغب يف العيش أبمان وسالم ُ
الذي عطل ماكينة الكراهية ،اليت ما زالت تدور يف أدمغة فصيل من احلاملني بتشييد مشهد

اخلراب.

ولنعرتف كذلك أبن الكثري من العناوين الكبرية اليت مت تداوهلا يف السنوات األخرية مثل
املطالبة بسن قوانني لتجرمي الكراهية ،ورفاهية احلوارات املوسومة ابلوطنية ،وتبادل زايرات
التعايش األهلية ،والتغين مبتانة اللحمة الوطنية ،مل تعد ذات قيمة أو فاعلية قبالة ما حدث
وما سيحدث على الرغم من أمهيتها وضرورهتا .وأن العبث التويرتي ينبغي له أن يتوقف
بدون حاجة إىل قوانني وتشريعات من احلكومة .فنحن أمام حالة خطرة جداً أشبه ما تكون
إبعالن حرب من قبل مجاعة إرهابية هلا خمطط إجرامي مربمج ال ميكن ألحد منا أن يتعرف
على مالحمه واسرتاتيجياته .فهو يف عهدة ومرمى اجلهات األمنية اليت متتلك وحدها املعلومة
والرؤية واألدوات الكفيلة

إبحباطه.

لنعرتف إذاً ،أن آلة القتل ال تعمل يف الفراغ .وأن القتل ال حيدث جملرد الرغبة يف القتل.
وهذه املوجة الوحشية من التفجريات يُراد من ورائها اختالق وضع جديد خيدم مصاحل
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واسرتاتيجات جهة دولية انفذة .إذ ال ميكن لشخص مهما بلغ من االنشحان الطائفي أو
احلقد الشخصي أن ينفذ عمليات حممولة لوجستياً بدون وجود قوة كربى تسنده وحتركه.
وهذا هو ابلتحديد الوضع الرجراج الذي يُراد لنا أن نتلظى بناره .فهو ال يتأسس إال على

حدث أو متوالية من األحداث كاليت أفزعتنا خالل األايم

املاضية.

وابلتأكيد سيتبع هذا الدمار النفسي واملادي على أرض الواقع إشارات تفصح عما ُخيطط

لنا من ذلك املخترب الرمادي ،الذي يريد لناسنا ووطننا أن يكون حقالً مكشوفاً ملخططاته.
فلنعرتف أبننا أمام إعالن حرب .ولنعرتف أيضاً أبن إعالم ورموز وسياسات وأدوات
وخطاابت ما قبل هذا احلدث الكبري مل تعد صاحلة ملواجهة احلرب ،وال بد من استبداهلا

بعدة وطنية

أصيلة.
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حممد اجللواح :أحزان الدمام
أكتب هذا املقال حبالة نفسية حزينة ،ومضطربة ،وخائفة خالفاً للصورة "املبتسمة" اليت

تتوسط املقال ..أكتب هذا املقال ،وعشرات املقاالت املماثلة اليت يُسطرها إخواننا املواطنون
ترعف حروفاً حزينة كحالة ُكتاهبا بعد أن أُضيفت إىل أحزاننا أحزان "اثلثة"
يف أرجاء الوطن ُ
منطلقة من مسجد اإلمام احلسني ابلعنود ابلدمام أثناء صالة اجلمعة يف األسبوع

املاضي.

فما كادت دموع املواطنني كل املواطنني جتف وهي تتواىل إىل سرادق العزاء لشهداء القديح..
ت علينا مصيبة جديدة يف مسجد من مساجد هللا ،يف يوم من أشرف أايم هللا من
حىت ُمحَّ ْ

شرذمة من أشر خلق

هللا..

إنين ال أعرف كيف أمللم دموعي ،وال أحزاين ،وال حرويف ،وال كلمايت فماذا عساي أن
أكتب والشهداء األربعة يتلقون املوت بصدورهم ،ويرونه أبم أعينهم فريحبون به وتذهب
أرواحهم الطاهرة إىل العليني ..ليسلم بقية املصلني

املؤمنني..

أيها الناس" ..داعش" تتغلغل فينا كالسرطان األسود هتدد دوالً ،وأنظمة ،وأوطاان ،وشعوابً
وحضارات ..فال يعقل أن تقف وراءها وتدعمها دولة واحدة ..إهنا فيما أرى تنظيم دويل
ومنظم لتدمري أوطاننا مجيعا ،وتقف وراءه إسرائيل وأمريكا اليت تلعب
يعمل بشكل دؤوب ُ
معنا ،وعلينا أبلف حبل وحبل ..فهي صديقتنا هنا ،وعدوتنا

هناك..

أحزان الدمام من جراء التفجري اإلجرامي البشع الذي راح ضحيته  3من شباب الوطن،
كان من املمكن أن يسامهوا يف تنميته وبنائه ،كل حبسب ختصصه وعمله ،إىل جانب عدد
من اجلرحى الذين يضافون إىل جرحى فاجعة القديح ،هذه األحزان جتران إىل تساؤل قائم..
هل ستأيت حلقة رابعة وخامسة؟
رمبا أييت هذا املقال انفعالياً وعاطفيا وحزيناً ،وساخراً ،وغري مرتابط األفكار ،ويتخلله
اإلحباط ،والتساؤالت ..لكن الذي نؤكد عليه أننا رغم ذلك كله ..حلمتنا الوطنية قائمة
اثبتة قوية ،وهلل احلمد ،ولن يستطع أي تنظيم إرهايب أن يثلمها ..أو خيرقها ،وما توافد املعزين
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من خمتلف مناطق وأرجاء اململكة الواسعة ..مبختلف شرائحها ومكوانهتا ومذاهبها إىل
القديح والدمام ،وقبلهما إىل الدالوة إال دليل دامغ على

ذلك..

وتبقى اهلمسات اليت يرفعها الكثري من املواطنني إىل قائد أمننا ..صاحب السمو امللكي
األمري حممد بن انيف ويل العهد وزير الداخلية  -حفظه هللا  ..-املشتملة على عدد من
األمنيات اليت من شأهنا  -يف حال االستجابة هلا ،وحبسب ما يراه مسوه  -أن تساهم يف
محاية الوطن وأمنه وردع كل من حياول زعزعته ،ومنها إعادة النظر يف بعض املناهج الدراسية
والنظر يف اخلطاب األسبوعي للكثري من أئمة

املساجد.

إن املواطن السعودي يفخر بوطنه وبقيادته أينما ذهب يف الداخل واخلارج ،ويشيد بقرب
والة األمر منه ومواساهتم ومشاركتهم له يف الفرح والرتح وهو أي املواطن يف املقابل ال يدخر
وسعا يف التعبري عن حبه لبلده ووطنه ،وال شك ان هذا من واجبه ،كما أنه ال يلتفت إىل
األصوات واألقالم اليت تكتب أو تنادي خبالف ذلك من كل األطراف ومن كل املستوايت،
لكنه يف املقابل حيتاج هذا املواطن السعودي إىل قانون صريح حلماية معتقده

وثقافته.

إن جرمية مسجد اإلمام احلسني ابلعنود ابلدمام اليت هزت اجملتمع السعودي برمته بقدر ما
زادت من دموعنا ..زادت من خوفنا على بالدان الغالية اململكة العربية السعودية ،وزادت
من التفافنا حول قيادتنا وال نشك يف مقدرة والة أموران يف التصدي هلا،

وألمثاهلا.

وقبل اخلتام ..أعزي وأهنئ الوطن وأهلنا وأحبتنا يف الدمام برحيل الشهداء الشباب ،وأن
يتغمدهم هللا برمحته ويلهم ذويهم الصرب والسلوان ومين على اجلرحى ابلشفاء
وأخريا ..رب احفظ هذا البلد وأهله وقادته ،إنك مسيع قريب
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جميب..

العاجل..

حسني العلق :السرورية "يقتلوا القتيل وميشوا جبنازته"
ورد يف طرائف األعراب ،أن أعرابيا ادعى النبوة ،وصار يصيح يف األسواق بقول هللا تعاىل
"اي أيها الناس اين رسول هللا إليكم فامسعوا يل وأطيعون" ،فما كان من جمنون آخر إال أن
صفعه على وجهه ،مث جذبه إليه وأخذ يوشوش هبدوء يف أذن مدعي النبوة بقول هللا تعاىل
"وال تعجل ابلقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه"! .تذكرت هذه الطرفة وأان أقرأ بيان رجال
الدين السروريني ردا على "داعش" ،األحد  41مايو ،اثر التفجريات االنتحارية حبق املصلني
األبرايء يف قديح القطيف وعنود الدمام ،واليت راح ضحيتهما  21شهيدا يف أسبوع

واحد!

هذا البيان العتيد نفسه الذي أراد موقعوه حتذير أفراخ "داعش" من الغلو وتداعياته انطوى
هو نفسه على غلو مشابه! فقد وصف موقعو البيان ضحااي اجلرميتني الوحشيتني ،الذين
استهدفوا يف مساجدهم راكعني هلل ،ابملبتدعة واصحاب اإلحنرافات العقدية! ،إال ان املوقعني
كانوا "رمحاء جدا" يف هذا البيان ،فلم يبيحوا دماءان كما سبق أن فعلوها مرارا وتكرارا .حىت
غدا حالنا بني مجاعة داعش ومجاعة السرورية ،كما صوره الشاعر:
روم
وسوى الروم خلف ظهرك ُ

فعلى أي جانبيك

متيل!

ُ

إن أهم ما ينبغي أن نلتفت إليه يف عمل هذه اجلماعة هي قدرهتا العجيبة على التلون.
وذلك تبعا للضغوط األمنية أحياان ،أو ما يطلبه اجلمهور اترة أخرى! فهذه اجلماعة اليت متثل
يف جوهرها خلطة سلفية جندية من جهة ،واخوانية مصرية من جهة أخرى ،مجعت بني
تشددها السلفي وحركيتها االخوانية ،حىت غدت ابستمرار احلاضنة الفكرية الداعمة
للتنظيمات املسلحة املتشددة اليت تتلطى خلف شعارات اجلهاد املزعوم ،منذ احلرب األفغانية
ووصوال للمليشيات املسلحة يف سوراي ،كما صرح بذلك بياهنم املذكور

نفسه!.

ان ردود أفعال هذه اجلماعة التكفريية جتاه اجلرائم اإلرهابية يف الدالوة والقديح والدمام تشي
ابنتهازية ال حدود هلا .فهؤالء املتشددون ميارسون التحريض والتكفري على مدار الساعة،
حىت اذا وقعت الفاجعة لبسوا جلود احلمالن ونكسوا رؤوسهم للعاصفة قليال ،وشرعوا يعربون
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عن مواقفهم الباردة ويرسلون تغريداهتم امللتوية ،كما لو ان الشهداء سقطوا بسبب إنفلونزا
الطيور ،ال نتيجة أعمال ارهابية كانوا هم أول احملرضني عليها يف خطبهم ودروسهم
وصفحاهتم على االنرتنت ،سواء اعرتفوا بذلك أم مل يعرتفوا .هنا ابلذات تتجلى عند هؤالء
أبرز مظاهر االنتهازية والتلون والرقص على دماء

األبرايء.

ويلي ذلك ،ما يسميه مثقف صديق ابهلجمة املرتدة لدى هذا الفريق .حيث يعمد هؤالء
وعلى حنو مجاعي يف استيعاب أي أثر للتعاطف مع ضحااي التفجريات اإلرهابية يف أوساط
الشارع ،والوقوف سدا منيعا يف وجه أي "نوااي" لإلصالح أو التصحيح ،أو الدعوة لالعتدال
وتفكيك حواضن االرهاب .وقد فضح البيان الذي حنن بصدده كل ذلك ،فاملوقعون ال
يريدون أبي شكل ااتحة الفرصة لتنقية املناهج الدينية من التكفري ،وال وقف القنوات
التحريضية ،وال نقد اخلطاب الديين املتشدد وال التعرض بكلمة للدعاة التكفرييني أمثاهلم،
وال وقف الدعم للمجموعات "اجلهادية" اليت تعيث يف بالد العرب فسادا .حقيقة األمر،
هم ال يريدون أن تقيد أيديهم أو أن يضيق على مشروعهم التدمريي الذي يقود البالد والعباد
للتفكك

واهلالك.

يف احملصلة ،ينبغي ان يكون مفهوما ان خالف اجلماعة السرورية مع داعش هو خالف يف
التكتيك ال االسرتاتيجية .فالفريقان متطابقان متاما يف البنية الفكرية التكفريية ،واألهداف
اإلسرتاتيجية ،وعلى رأسها االستيالء على السلطة ابإلطاحة ابلنظم احلاكمة بقوة السالح،
بل واستخدام الوسائل الوحشية نفسها ان لزم االمر ،اللهم ال يفرق بينهما إال ان األول
ميارس مهجيته دون حساب للعواقب ،فيما الفريق اآلخر خيشى أن تعود هذه األفعال ابلضرر
على منظومته الفكرية ومشروعه السياسي ،وإال فهما يف اجلنون سواء كما األعرابيان أعاله.
ابختصار السرورية ينطبق عليهم املثل الشهري "يقتلوا القتيل وميشوا
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جبنازته"!

حسن إمساعيل :رسالة إىل أصدقائي ،سنة وشيعة
من خالل قراءة متواضعة لتحاليل سياسية تناولت الوضع الراهن ،وصلت إىل قناعة عميقة
أبن سيناريو اجلرائم االنتحارية الدامية يتبع نسقاً أمتىن من أعماق قليب أن يكون تفسريي له

خاطئاً ،فهو  -إن صح االعتقاد  -سيشكل حتدايً عظيماً أكاد أجزم أننا لسنا مستعدين
جملاهبته حالياً .إن تبين تنظيم داعش للعمليتني االنتحاريتني يعين أننا نتجه حنو منعطف
خطري! لن يهم داعش أن يكون الضحااي من "الشيعة" أو "السنة" ،طاملا كانت العمليات
تسهم يف حتقيق األهداف األهم لداعش ،واليت تتضمن التفكيك والسيطرة بعد أتجيج
الطوائف ضد بعضها ..لذا ،أظن أن علينا مجيعاً هنا أن هندأ ونتوقف  -ولو مؤقتاً  -عن
توجيه أصابع االهتام لبعضنا ،سواء يف الداخل الشيعي ابلتخوين واالهتام ابالرتزاق ،أو حىت
للتيارات املتطرفة من الطائفة األخرى ..ال أقول إن علينا التوقف عن املطالبة ابإلصالح
متمثالً يف تعديل املناهج الدراسية ،أو جترمي الطائفية ،أو حماسبة مقرتيف اجلرائم املعلوماتية،

فتلك كلها مطالب مشروعة ،ويف حملها .ولكين أؤمن يف قرارة نفسي أن إصالح كل تلك

األمور لن يغري من واقع األمر احلايل شيئاً ،ولن يضع حداً لتأثري داعش ،ذلك أن أتثريها
حيدث على املدى الطويل! فضمن عشرات املاليني من النفوس ،ال حتتاج داعش سوى
النجاح يف التأثري على بضعة أشخاص ال يزيد عددهم على عدد أصابع اليد الواحدة ،من
أجل املضي يف حتقيق

أهدافها.

احلل احلقيقي يتمثل يف رفع مستوى الوعي ،أبننا فعالً نتجه حنو مستقبل جمهول وخميف،
أبننا فعالً سنكون على مشارف حرب أهلية طائفية لن حتمد عقباها إن مل ِّنع أننا مجيعاً -

وإن اختلفت انتماءاتنا  -أمام عدو مشرتك يسعى للنيل منا

مجيعاً.

أخاف  -أشد اخلوف  -من يوم يطال فيه األذى مسجداً يف منطقة سنية .نعرف مجيعاً
كيف ستكون سلسلة حلقات اللوم ،وتلك ستكون بداية املنعطف!
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أجمد املنيف :قبل القديح  ..وبعد الدمام
ال ميكن قبول التشكيك إبمكاانت األجهزة األمنية ،أو التعاطف مع األفكار اليت تقرتح
البدائل غري احلكومية ،ألن هذه األفكار مستوردة غالبا ،وتعين  -بشكل ضمين  -منح
الشرعية لغري الكياانت الرمسية ،وإلرسال رسالة تقول بضعف الدولة ،حىت وإن كانت النية
غري ذلك ،إال أن هناك مستفيدين من إجياد مثل هذا

األمر.

احلروب النفسية أحد أهم أشكال احلروب اإلرهابية ،البعض ميارسها بوعي وآخرون بدونه،
واليت تعترب "أقسى أنواع احلروب على اإلطالق؛ ألهنا تستهدف قلب اإلنسان وعقله
وسلوكه ،وتقوده حنو اهلزمية واالستسالم بعد القضاء على روح املواجهة لديه .وهي ال
تستهدف األفراد فقط بل تستهدف كل فئات اجملتمع ،".وهو ما يفرتض أن نعيه جيدا،
ليس ذلك وحسب ،بل نواجهه

أيضا.

احلروب اإللكرتونية ،أو ما يعرف بـ "اإلرهاب اإللكرتوين" ،هو اآلخر ال يقل أمهية عن
سابقه ،بل إنه املكان األمثل للحروب النفسية ،اليت يشنها املتطرفون والعابثون ،بتنظيم أو
بدونه ،واليت تعين "استخدام وسائل إلكرتونية يف عدوان أو ختويف أو هتديد له طابع مادي
أو معنوي ،ويصدر من دول أو مجاعات أو أفراد عرب الفضاء اإللكرتوين .كما يعين أن يسعى
ذلك العدوان للتأثري على االستخدام السلمي للفضاء اإللكرتوين" ،ولذلك نسأل :هل حنن
جاهزون جملابتها؟ وبشكل أوضح :هل لدينا مشروع إلسقاط التنظيمات "اإللكرتونية" اليت
تستهدفنا؟!

جيب أن نتيقن أن صوت العقل يعلو كل ما سواه ،ولسنا "جديدين" يف ساحات التحدي،
وسبق أن قمعنا اإلرهاب ،بعدما روج مريدون له أبنه متكن منا ،وكان ذلك  -وال زال -
بتعاون شعيب جاد ،والتفاف حقيقي حول احلكومة ،مبنأى عن كل أنواع الطائفية أو الكراهية.

حياول التنظيم اإلرهايب "داعش" إيهام العامل أبنه دولة ،من خالل ما يقدمه لإلعالم ،العريب
والعاملي ،عرب املخاطبة بطريقة احرتافية مبختلف الوسائل ،الستقطاب املزيد من املتعاطفني.
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بذات السياسة اإلعالمية هذه؛ يستغل العامة للرتويج إلجرامه ،وصوره ،مستغال الطفرة
التقنية ،لذلك جيب أن ندرك أن ترويج الصور واملعلومات "الداعشية" جزء من "الدعشنة"،
ونذكر أن حسن النية ال

يكفي!

التهاون مع الذين حيرتفون بث الكراهية؛ يغري الذين يبحثون عن متابعني على حساب
وحدة الوطن ،من بعض رجال الدين وأشباه املثقفني ..والعابثني ،وحىت نكون مباشرين ،هم
معروفون بشكل واضح ،وحساابهتم يف الشبكات االجتماعية تعج ابلفتنة ،وحىت مواقعهم
اإللكرتونية ،وال أعتقد أبن الوصول هلم ،أو وجود ما يدينهم ،حيتاج وقتا أو جهدا يستحق
االنتظار

أطول.

وأخريا ..جيب أن يعرف اجلميع أن الوطن أكرب من كل األشياء ،وأعلى من كل املزايدات،
وال هوية  -مهما كانت  -ميكن تقدميها فوق مفهوم الدولة ،وهذه أمور ال ميكن اجلدال
فيها ،أو طرحها يف سوق التأويالت والتفسريات ،ومن هنا جيب أن تكون نقطة "االتفاق"
دائما.

والسالم.
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علي الشرميي :كبسوالت طائفية
يقول أحدهم ،كما أن هناك تفجريا ملسجد الشيعة يف القديح ،هناك تفجري ملسجد السنة
يف العراق ،ويقول آخر :كما تعرض شباب الشيعة للقتل والتفجري يف العنود ،فقد تعرض
رجال األمن السنة للقتل

والتفجري.

املنطق يف هذه العبارات "تغدى به قبل أن يتعشى بك" ،نعم ،أقوهلا بكل صراحة ومكاشفة،
حنن طائفيون ،ندافع عن طائفيتنا هنا ونستحضرها هناك على طريقة "ما فيش حد أحسن
من حد" ،وهنا مربط أزمتنا نتبادل إطالق اللعنات ابلتساوي ،وحىت نثبت أننا عادلون
حمايدون نكتب اليوم مقاال ضد السنة ،وغدا مقاال ضد الشيعة ،نعاجل الطائفية بتوجيه
االهتامات مناصفة ونتقامسها شرقا وغراب ،أصبحنا نثبت وسطيتنا بناء على املثل املعروف
"راعي النصيفة سامل" ،ولكن "سامل" اتضح هو اآلخر أنه طائفي حىت

النخاع.

إنه أمر يف غاية الغرابة! يبدو أن اهلوس الطائفي أوجد مجاعات تبدو يف ظاهرها أهنا تصب
جام الغضب على الطائفية املقيتة ولكنها عند التحليل جتد أهنا لديهم ضاربة يف األعماق،
والالفت أنه بعد كل حادثة جتد البعض خيفي سوءاته سريعا وذلك بتوزيع روشتة عالج عبارة
عن كبسوالت نصية تويرتية مسكنة لألمل مدهتا ثالثة أايم فقط ،يستنكر فيها ويشجب ،نعم
ثالثة أايم نبقى متحدين أما اليوم الرابع فنعود إىل ثالثة وسبعني فرقة كلها يف النار إال واحدة
هي الفرقة الناجية ،وهو ما تعلمناه وتشربناه يف مدارسنا وجامعاتنا مث خترجنا ولدينا اعتقاد
جازم أن احلقيقة واحدة ،ال تتعدد وأننا منلك احلقيقة املطلقة ،وأن غريان مشكوك يف عقائدهم
وإسالمهم ،وهذا هو أساس البالء فماذا كانت النتيجة؟ هي دماء الشهداء ،وأين يف مساجد
هللا ،متناسني أن أول مشاريع نبينا الكرمي عندما هاجر إىل املدينة ،كان بناء مسجد ،ألنه
أراد أن يوحد املسلمني ،وأن يلغي كل ما كانوا يتفاخرون به من

انتماءات.

لكن هذا التطور الرتاجعي  -إذا صح أن يكون الرتاجع إىل الوراء تطورا  -جعل املساجد
تتمذهب وتتطيف ،فهذا مسجد للسنة ،وهذا مسجد للشيعة ،مث تراق الدماء على هذه
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املساجد ،وحنن ما زلنا نتنازع على نوعية السجادة اليت نصلي عليها هل هي من القش أم
من القماش؟! هل مسؤوليتنا أن جنلب التاريخ إلينا ،أو أن نصنع التاريخ؟ فاهلل تعاىل عندما
حدثنا عن كل اتريخ األنبياء ،كان يقول لنا ":تلك أمة قد خلت هلا ما كسبت ولكم ما
كسبتم وال تسألون عما كانوا يعملون" ،لقد صنعوا اترخيهم ،وعاشوا مرحلتهم بكل ما فيها
سواء كان اتريخ االنتصارات أو اتريخ اهلزائم ،فاهلل هو الذي حياسب اجلميع ،وعليكم أن
تصنعوا اترخيكم كما يريد هللا لكم أن

تصنعوه.

لن أكون مثاليا وأقفز على احلقائق لن نتفق ،وليس املطلوب يف األصل االتفاق وال حىت
تفهم وجهات الرأي املخالفة ،إمنا املطلوب مهارة يف التعامل مع االختالف والفن يف مواجهة
الطائفية اليت هي وقود احلروب األهلية ،حىت إذا ما خرج علينا بذيء وأرعن من هذا الطرف
أو ذاك ليعلن طائفيته النتنة ،نكون قد حصنا أنفسنا أبن اجلامع هو الوطن وقوانينه اليت
حتمينا ،حنن حباجة إىل تشريعات مغلظة ،متنع التكفري واإلساءة إىل معتقدات اآلخرين ،حنن
حباجة إىل ثورة يف تعليمنا وخطابنا الديين واإلعالمي ،ابألمس قرأت عنواان مؤدجلا نشرته
إحدى الصحف "انئب رئيس الدعوة السلفية :احلوثيون طائفة ممتنعة مبتدعة قتلت أهل
السنة ودمرت بيوهتم ومساجدهم ويريدون نشر مذهب الرافضة" مع أن القيادة أكدت يف
أكثر من موضع أهنا بعيدة عن التصنيف الطائفي يف عاصفة

احلزم.

أخريا أقول :ها هي داعش قرعت الطبول جتاهلناها منذ زمن على أهنا دبيب منل ومع اقرتاهبا
اكتشفنا أهنا دبك فيلة سيسحقنا مجيعا .أغنيتهم اجلهادية بعد حادثة القديح" :قريبا جيري
الصراع يف عقر دارك ،وتكون املعارك ألجل دمارك" .فهل نكون على مستوى
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احلدث؟!

بشائر حممد :السيد هادي اهلاشم  ..حكاية أخرى
الشهيد البطل املعلم السيد هادي السيد سلمان اهلاشم ..اسم جيب أن يكتب يف مناهج
التعليم مباء الذهب ،أن يصبح لصغاران أنشودة حيفظوهنا ويرددوهنا كل صباح عن ظهر قلب،
أن يروا صورته على غالف كل الكتب الدراسية ،ألنه وطين ابمتياز ،وإنسان بكل ما تعنيه
الكلمة من معان ،لقد اختار أن يكون درعا بشراي يف تفجري العنود ،حيمي املصلني يف وقت
الصالة يف بيت من بيوت هللا ،اختار املوت ليهب احلياة لإلنسانية مجعاء ،كيف ال وهو
يتلو على طالبه قوله تعاىل يف سورة املائدة "ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس مجيعا" ،لقد
أجاد شرح الدرس الذي استوعبه كل العامل بدون أن يطبق آخر االسرتاتيجيات احلديثة،
وبدون أن يستخدم وسيلة إيضاح ،سوى جسده الذي ابلكاد استوضح أهله مالحمه بعد
أن تطاير أشالء ..غادر هذا املعلم بعد أن كتب لطالبه يف هناية ورقة األسئلة مودعا إايهم
وفقكم هللا اي أبنائي ،وكما كان قدوة لطالبه وأبنائه حيا ،حرص أن يكون قدوة هلم بعد
املوت ..إنه مفخرة التعليم واملتعلمني ،لذلك جيب على وزارة التعليم ممثلة يف وزيرها عزام
الدخيل ،بل وكل منسوبيها ..أن ختلد ذكرى هذا املعلم الشهيد ،وتوصل رسالته العظيمة
لكل الطالب والطالبات ..تدرسهم سريته ،شعاراته ..اليت رددها على طالبه واستشهد
مؤمنا هبا مدافعا عنها ..رسالة يوقعها التعليم ابسم املعلم الشهيد السيد هادي ..خياطب
فيها أبناءه املتعلمني "أن أحبوا بعضكم ،أحبوا وطنكم مبا يكفي ،وانبذوا الكره والعنف
والطائفية ،دافعوا عن قضاايكم اليت تؤمنون هبا" ،على وزارة التعليم أن حتتضن أبناء هذا
املعلم البطل تعليما وموهبة وتدريبا ،لتقول هلم نيابة عنا مجيعا ،حنن ممتنون
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لكم.

حسن املصطفى :بني الدولة واجملتمعات البدائية
الدول احلديثة املبتنية على مفهوم "سيادة القانون" ،ليست كماالً أو رفاهية ،بل هي متثل
صريورة تطور اجملتمع البشري ،وحتوله من حالة "البدائية" إىل "املدنية" ،كون "اجملتمعات

البدائية ،جمتمعات بدون دولة" ،كما يرى بيار كالسرت ،فهي "جمتمعات خاصة ،ليست
كاملة ،وليست إطالقاً جمتمعات حقيقية ،ألهنا تفتقد األمن والدولة" .مضيفاً "إننا ال ميكن

أن نفكر يف اجملتمع دون الدولة ،فالدولة هي قدر كل جمتمع" .كالسرت ،العامل الفرنسي الذي

اشتغل بعلم "اإلانسة" ،يعتقد أن الدولة هي ما ميكنها أن هتذب "توحش" اإلنسان األول.
كون هذا اإلنسان عندما وجد يف خلقته األوىل ،كان سيد نفسه ،يفعل ما يشاء ،ويتحكم
فيما يريد ،ضمن النظم البدائية اليت كانت حاكمة ،وقانون القوة واحلاجة .وعليه ،فإن
االنتقال من طور "إنسان الكهف" إىل "إنسان املدينة" ،ال مير إال حتت مظلة الدولة املدنية
اليت لن تقمع اإلنسان أو حتد من حريته ،بقدر ما ستهذب انفعاالته الضارة بسواه ،وجتعله
حمكوماً بقانون حيقق الصاحل العام ،ويضمن احلقوق ،وجيعل هنالك إمكانية الستمرار اجلنس

فرد على
البشري ،دون أن يبغي ٌ

آخر.

من هنا ،يرى سبينوزا ،أنه "لكي يعيش الناس يف أمان وعلى أفضل حنو ممكن ،كان لزاماً
عليهم أن يسعوا إىل التوحد يف نظام واحد ،وكان نتيجة ذلك أن احلق الذي كان لدى كل
واحد منهم ،حبكم الطبيعة ،على األشياء مجيعاً ،أصبح ينتمي إىل اجلماعة" .وعليه ،مل يعد

من حق أحد أن أييت وحتت أي شعار سياسي أو ديين أو أخالقي ،أن ميارس إكراهاته على
اآلخرين ،أو يفرض آراءه ،أو يسعى لفرض ما يعتربه هو "حقاً" بقوة السالح أو القتل أو
حىت العنف اللفظي ،وإال حينها عادت البشرية إىل مربعها األول ،أي

"البدائية".

أمهية ما تقدم ،أنه يبين للواحد منا ،تصوراً عن مفهوم الدولة املدنية ،ومدى احلاجة هلا،

وضرورة احلفاظ عليها ،والعمل على تطويرها ال تقويض بنياهنا ،خصوصا يف هذه األوقات
اجلد خطرة ،يف خضم عمليات تنظيم "داعش" اإلرهابية ،واستهدافه األبرايء يف القديح
ُ
والدمام ،وقبلها يف الدالوة والرايض ،ومناطق اململكة املختلفة.
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إن خطر "داعش" ليس يف إشعاله للفتنة املذهبية ،تلك الفتنة اليت جيب عدم السماح هلا
ابلتمدد ،واليت علينا العمل على معاجلة أسباهبا ،ومواجهة خطاابت التكفري والكراهية
بشجاعة ووضوح ،ودون مواربة .أقول ،إن خطر "داعش" ال يكمن فقط يف اللعب ابلورقة
"الطائفية" ،وإمنا األشد فتكاً ،هو سعيه إىل تقويض كيان الدولة ،وأخذ أدوارها ،وجتريدها
من ُك ِّنهها ،وتفريغها من مضموهنا ،واهلدف من ذلك ،أن يشعر الناس بعدم فاعلية الدولة،
وابلتايل شيئاً فشيئاً ،تزداد اهلوة بينها وبينهم ،وهو برأيي اخلطر احلقيقي الذي متثله

"داعش".

إن حتقيق مبدأ املساواة ،وسيادة القانون ،واملواطنة التامة للجميع ،وحماسبة أصحاب
اخلطاابت الطائفية والعنصرية ،هي ما ميكن أن حيصن اجملتمع من شرر "داعش" ،ألن
استمرار سالمة الفرد واجملتمع ،مقدمة على جماملة داعية هنا ،أو سياسي هناك .ولنا يف
وانجز ،عندما قال "هنا يستطيع أي مواطن
حديث امللك سلمان بن عبدالعزيزٌ ،
اضح ٌ
مثال و ٌ
أن يرفع قضية على امللك أو ويل عهده ،أو أي فرد من األسرة" .فإذا كان رأس اهلرم

السياسي ،ليس فوق القانون ،فكيف للبعض أن يعطي دعاة أو حزبيني أو مثقفني ميعنون
خراابً يف الوطن خبطاابهتم التحريضية ،حصانة مل مينحها امللك ألحد يف

الدولة!.

إنه القانون ما جيب أن يسود ،وإال ُعدان إىل الغابة ،حيث تتصارع الضباع ،وتتعاظم رائحة

اجلثث املبقورة ،وهو ما تريد "داعش" ومن وراءها أن يقودوان
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له.

شايع بن هذال الوقيان :كيف حيدث اإلرهاب
الدوغمائية مصطلح فلسفي وسياسي ويراد هبا اإلميان األعمى .واإلميان عموما حالة نفسية
تتعلق ابألشخاص وليست درجة يف املعرفة .فمثال حنن نؤمن بقضية يقينية مثل :الكل أكرب
من اجلزء .وإمياننا هبا يعين أننا نصدقها تصديقا ال يداخله ريب .واإلميان يكون "أعمى" إذا
كان التصديق يتعلق بقضااي غري مؤكدة ،وإذا حتول التصديق لتعصب شديد .فكثري من
املتعصبني يؤمنون إمياان دوغمائيا ولو ثبت هلم بطالن ما يؤمنون به فإهنم يظلون متمسكني
به أشد التمسك .وعليه ابلتعصب يكاد يكون مرادفا لإلميان الدوغمائي .والتعصب يكون
على أنواع ،فهناك التصعب الرايضي ،وهناك التعصب الوطين "الشوفيين" ،وهناك التعصب
املذهيب والسياسي واحلزيب ...إخل .ورغم تقارب دالليت التعصب والدوغمائية ،فإن بينهما
اختالفا؛ فاملتعصب قد ينتهي إميانه مبا يتعصب له ،ولكنه يظل مؤمنا به معاندة ومكابرة
ونكاية يف اخلصوم .وإما املؤمن الدوغمائي فإنه قد ال يكون متعصبا ،وهذا يعين أنه قابل
ألن يغري يف فكره ويتقبل أفكارا جديدة .إال أن الواقع يربهن على أن النوعني متالزمان
ابستمرار.

اإلرهايب مثال على الشخص الذي جيمع اخلصلتني ،التعصب واإلميان األعمى .وهو ابلطبع
مؤمن أشد اإلميان ابلقضية اليت يناضل من أجلها ،ولو شك فيها قليال ملا ألقى بنفسه إىل
النار وملا أسلم روحه للهالك .ولو قدر لنا أن ندخل يف حوار مع إرهايب لوجدانه صارما
عابسا ال يقبل أي شك يف إميانه .ونراه أحياان يسخر منا لعدم اإلميان مبا يؤمن به ..وقد
يتهمنا يف عقولنا .وهذه حالة ذائعة بني عموم الناس ممن أهلتهم ظروف احلياة عن التفكري
النقدي السليم .فهناك أشياء كنا نؤمن هبا واكتشفنا الحقا زيفها ..وحنن نستغرب من أنفسنا
ونتساءل يف سران :كيف ساغ لنا اإلميان أبشياء بينة البطالن كهذه؟! لكن لو استعدان احلالة
النفسية اليت رافقتنا أثناء اإلميان ابألشياء الباطلة لعرفنا أننا

دوغمائيون.

اإلرهايب يؤمن متام اإلميان أنه على صواب ..وأن ما جيول يف ذهنه هو احلق القاطع ،وأن
من ال يقر مبا يقر به فهو كافر مستحق للموت .وأنه سيذهب مباشرة إىل اجلنة إذا قتل
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نفسه يف عمل انتحاري ابئس .واإلرهايب يستحق اللوم ملا فعل ..ولكنه مل يصل إىل هذه
الدرجة من العماية والتعصب بنفسه ،بل كان املناخ الذي عاش فيه سببا جوهراي لذلك.
واملناخ هذا يتنوع بني املنزل واملدرسة والرفاق واملخيمات الدعوية والقنوات املتطرفة .ومعاجلة
موضوع اإلرهاب حيتاج منا شجاعة فائقة لالعرتاف أبن بعض مسات الثقافة االجتماعية
كانت مناخا مساعدا جدا

لإلرهاب.

اإلرهايب مل أيت من املريخ وال الزهرة ..بل من البيئة اليت عاش هبا ونشأ .وال خيتلف عن غريه
من املتعصبني سوى أنه قدح الزاند ،واإلرهاب ليس فقط التفجري وقدح الزاند ،بل هو الفكر
اإلقصائي املتطرف والدوغمائي .فإذا رأيت شخصا يتمىن املوت لشخص آخر خمالف له يف
املذهب ،فهو إرهايب حىت ولو مل يقم ابلقتل .الفرق أن اإلرهايب أكثر شجاعة وانسجاما مع
ما يؤمن به .اإلرهاب الفكري أشد خطورة من اإلرهاب الفعلي ..فاألول هو األساس،
ويستحيل أن جند إرهابيا يتزنر حزاما انسفا مل يكن عقله من قبل قد امتأل ابلعقائد

املتطرفة.

بكل أسف ..فمجتمعنا به متعصبون فكراي ضد كل من خيالفهم حىت يف أتفه األشياء..
وهؤالء املتعصبون قاب قوسني أو أدىن من االخنراط يف العمل اإلرهايب العنفي .وإن منعهم
مانع كاخلوف أو حب احلياة أو حنوها ،فإن هذا ال يغري من احلقيقة املرة ،وهي أن اإلرهاب
فكر اجتماعي قبل أن يكون عمال ممنهجا .ولن ينتهي اإلرهاب العملي ما دام احملضن
الفكري

فاعال.

784

شروق الفواز :لسنا مثلهم
لسنا مثلهم ،شعار جيب أن نؤمن به ونرفعه كسعوديني بال استثناء يف وجه كل من حاول
أن خيدعنا ليوقد فتنة يريد هبا

شراً لنا.

لن نبلع الطعم وننشغل بكره بعضنا البعض حىت نشتعل .لن نكون مثل الدول العربية األخرى
اليت اختارت الكراهية وارأتت العداوة حالً هلا حىت غرقت يف حبر دماء أبنائها وعلقت يف
دوامة أثر وسلسلة أخطاء ال

تغتفر.

لن نسمح لصغار مغرر هبم ألن جيروا الكبار والعقالء لفخ الكراهية يف املذاهب لنحاول
تربير ما قاموا به أو نفتعل خالفاً على شيء قد قبلناه يف عقود سابقة وتعايشنا معه دون أن

خنتلف!

االعتداءات األخرية على املصليني اآلمنني يف املساجد هي اقتباس من ضالل من هم حولنا
وغريهم ممن اختاروا أتجيج الفنت ابلطائفية وانتهوا حبروب أهلية وصراع أهنكهم حىت حرمهم
كرمي العيش وقضى على زهرة

شباهبم.

اخلطأ قد وقع نتيجة غفلة سابقة تشبعت معها بعض العقول اجلاهلة ابلكره لتكون أرضاً
خصبة لكل فكر شاذ أو متطرف لتتبناه وتكون آلته اليت يبطش هبا ويؤذي عباد هللا اآلمنني
فيقتلهم.

اخليار ال يزال متاحاً لنا ،أتجيج العاطفة الدينية لن يزيدان إال فرقة وابتعاداً ،من عجز عن

عقالئنا جلأ ألطفالنا وصغاران وهذه حيلة العاجز الذي ال أخالق له ألنه اختار شباابً غضاً
ليهلكه يف دوامة الطائفية.
من قاموا ابألعمال اإلرهابية يف املساجد ليسوا عتاة جمرمني وال أصحاب سوابق ،هم شباب
متحمس وهذا هو البالء .احلماس يعمي البصرية ويلهي العقول بعد أن متأل القلوب ابحلقد

املغلف

ابلوعود.
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ومن املالم يف ذلك هل هم األهل ألهنم رأوا من ابنهم أو ابنتهم اختالفاً فسكتوا عنه إما

رضا أو ختاذالً أو خوفاً عليه حىت متادى

وقتل؟!

أم التعليم والثقافة احمليطة اليت جتعل ممن حيفظ ويسمع دون أن يفكر

إماماً منظراً وخطيباً.

حنن أمام حرب غري عادلة أعداؤان فيها بال أخالق وال قيم فكرهم هو سالحهم يسلطونه
على أبنائنا ليحققوا من خالهلم وخببث ما عجزوا عنه يف سابق

عهدهم.

أدواهتم سهلة اإلاثرة والتأجيج ووعود ومهية ابلقيادة ،تشحن الشاب منهم وجتعل منه أمرياً
ألايم على ثلة من اهلالكني ليعيش الوهم وحيلق معه خبيال الشباب املتحمس على أنه سينتصر
على من صور له على أنه عدو حىت ولو كان له أخاً يف الدم والدين

والوطن.

"اي أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأوالدكم عدواً لكم فاحذروهم" هذه اآلية الكرمية
خلصت احلل يف فتنة مثل هذه من اآلن جيب أن نتوخى
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احلذر.

فضيلة اجلفال :إرهابيون بال شوارب
كعادهتا يف سرعة التعرف على اجلناة وكشف اخلالاي اإلرهابية ،بثت وزارة الداخلية بياهنا
األخري بقائمة حتوي  11شااب من املطلوبني أمنيا ،تشكل أمساؤهم نسبة كبرية من عائالت
وقبائل الوطن الكبري .صورهم كما تواريخ ميالدهم مؤسفة وتدعو إىل القلق يف آن معا.
القلق الذي جيعل من شبان ومراهقني بعضهم مل تتلون شوارهبم بعد أن يكونوا يف قائمة
إرهابية ضلعت يف تفجريات داخل وطنهم وبني أهلهم اآلمنني .جنا من مواليد السبعينيات
والثمانينيات من جنا وتورط من تورط ،بدءا أبفغانستان وليس انتهاء ابململكة .لكن السؤال
الكبري ماذا يعين أن يكون من مواليد التسعينيات إرهابيون؟ املطلوبون ومن بينهم إرهايب
مسجد الدمام هم يف ال  21من العمر .منذ تفجريات الرايض حىت اآلن مرت  12عاما،
كان متوسط أعمار هؤالء اإلرهابيني يف الثامنة ،وأحد من أعلن عنهم سابقا يف ال ،15
أي كان يف ذلك الوقت ثالث سنوات! ترى ما الذي تغري وما الذي مل يتغري منذ ذلك
الوقت؟ أخذا يف االعتبار أننا جمتمع شاب يشكل غالبيته شباب الـ 21

و.41

رمبا املالحظ أن لغة اخلطاب الرمسي يف تسمية اإلرهابيني تغريت ،مل يعد هناك مسمى "مغرر
هبم" .لكن يبقى هناك دعاة يدعون إىل املوت علنا لشباب صغار ،ميتصون خطاب كراهية
تكفريي إرهايب مكثف ومستمر وموثق يف كتب منشورة ،وتغريدات علنية على "تويرت".
تعاملت اململكة مع ملف اإلرهاب أمنيا بنجاح ،لكن ماذا عن اإلرهاب الفكري؟ األمر
حيتاج إىل مكاشفة حقيقية وعالج جذري .اإلرهاب ال يستهدف طرفا أو طائفة بعينها
فحسب ،فما هي إال بداية .اإلرهاب عينه على الوطن نفسه ،فكل فكر تكفريي هو حيمل
يف احلقيقة رفضا لكل ما خيالف أفكاره األحادية اليت ال تقبل ابآلخر املختلف .نشر داعشي
على "تويرت" صورة ملراسالت "واتساب" بينه وبني اإلرهايب خالد الشمري ،الضالع يف تفجري
الدمام ،وفيما يبدو من التوقيت وطبيعة احلوار فهو فجر يوم التفجري ،اجلمعة الفائت ،يقول
ادع يل أن يقوم اجلهاد يف اجلزيرة جبثيت ودمي ،وأن يطبق فيها شرع هللا على
األخري " ُ
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جثيت"!

أعلم يقينا أن ملفا مثل هذا هو ملف شائك .لذا فإن حرب األفكار تستدعي اسرتاتيجية
مباشرة وأخرى غري مباشرة .مباشرة من خالل سن قوانني تسري على اجلميع ،ومراقبة
املساجد وحلقات التحفيظ واملراكز الدعوية ،وغربلة املناهج والكتب التكفريية ،إضافة إىل
إحداث تغيريات مالئمة منها اخلطاب العام ،وإن تطلب األمر فالتجنيد اإللزامي لشرائح
معينة .التوعية ليست حال حقيقيا جذراي .احلل احلقيقي يف مواجهة املنبع ذاته والسم ذاته.
مل يعد األمر حيتاج إىل مزيد من التنظري بل الفعل .احلل األمين هو حل "رد فعل" ،وإن
استمر وحده بدون جهد فكري حقيقي فسيخلق مزيدا من الصراعات .هذا على األقل ما
يتطلبه العمل من اجلانب

احلكومي.

أما من قبل اجملتمع نفسه فمن خالل الرفض الشرس لألفكار اليت تدعو إىل التكفري والفرقة
وتكثيف مواجهتها ،مع اإلسهام يف التوعية .أما االسرتاتيجية غري املباشرة فمن خالل توفري
بدائل صحية ،وبطبيعة احلال توفري ما ميكن من توسيع مدارك العقل وفتح شهية احلياة من
مراكز ترفيه وثقافة وسينما ورايضة وبرامج شبابية .على األقل البدء ابحلد املتوسط مما يتوافر
للمجتمعات الصحية يف هذا العامل .حنن أمام مسؤولية اترخيية ،إما التطرف وإما سيجرفنا
الطوفان.
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ميثم اجلشي :من أين أييت التطرف
ظهور ممارسات التطرف من عدمه ليس هو املشكلة احلقيقية ،فاإلنسان ال يستطيع أحد أن
حيد تفكريه ،أو يسيطر على توجهاته وحتليالته ،لكن املشكلة تكمن يف وجود حواضن
فكرية تنتج وتؤصل ملبادئ اإلقصاء والكراهية والتكفري ،فوجود تيار تكفريي إرهايب يقتل
املختلفني معه يف املذهب أو الدين أو التوجه السياسي هو نتاج وليس أصل املشكلة .القصة
دائما ما تبدأ بفكرة إقصائية ،جيد صاحبها بعض املريدين الذين عادة ما يكونون مراهقني
أو جهاال أو أصحاب مطامع سياسية ،مث تؤصل الفكرة فكراي وثقافيا عرب كتب وحماضرات،
وتتداول بني الناس ،فتجد هلا مريدين ومنتفعني منها ،داخليا وخارجيا ابلنسبة للبيئة املنتجة
هلا ،مث تنتقل من جيل آلخر ،ويضاف إليها وتتطور حىت جتد من يتبناها عمليا ،فتخرج
للناس يف منعطفات اترخيية حرجة ،كما ظهرت "القاعدة" يف أفغانستان ،مث تطورت ومارست
تطرفها بشكل خرج عن تصورات بعض داعميها ،حىت وصلت إىل أحداث  11/9يف
نيويورك.

عرب التاريخ ،مت االستخفاف بكل احلركات املتطرفة ،خصوصا الدينية منها ،ألن حماربتها قد
تشكل إحراجا للبعض ،فيتم جتنب االحتكاك هبا ،خصوصا يف بعض الظروف السياسية
املمزوجة ابحلروب ،فتكرب فجأة لتتحول إىل بعبع أيكل اجلميع ،حىت من كان يتفق معها يف
بعض جوانبها الفكرية .اليوم مثال خرجت "داعش" من اخللفية الفكرية نفسها ل "القاعدة"،
ولنا أن نعترب "داعش" التطور الطبيعي لفكر "القاعدة" ،وللفكر الذي أنتج "القاعدة"
وللفكر الذي أنتج الفكر الذي أنتج "القاعدة" .لو تتبعنا منابع املنهج الفكري ألي مبدأ
أو حركة متطرفة سنصل إىل كتاب ،هذا الكتاب تطور إىل كتب ونتاج فكري

متتابع.

"داعش" و"القاعدة" وكل احلركات املتطرفة هي عبارة عن عارض للمرض أو املشكلة ،هي
نتيجة وليست سببا .وعلى الرغم من أمهية حماربة هذا العرض ابلقوة ،إال أن األهم هو
جتفيف منابع هذا الوابء الفكري العفن ابلرجوع للمصادر الفكرية ،وللمنابر واملؤسسات اليت
تروج هلذه املصادر وتعطيها هالة من القداسة مث تعيد إنتاجها وتطورها لنموذج أبشع .اليوم
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جند أن معظم املنتمني للحركات املتطرفة هم مراهقون ،أكثرهم مل يبلغ  21ربيعا ،ما يثبت
لنا أن هذه احلركات انتقلت من مرحلة التبشري ونشر الفكر إىل مرحلة وجود حواضن هلا
مستقلة تعمل وتكرر هذا الفكر املفخخ ،فال حاجة إلقناع هؤالء الصغار ابألفكار املتطرفة،
فهم نشأوا وترعرعوا بني أسر تتبىن هذا املشروع والفكر

الننت.

العودة ألصل املشكلة هو حل للمرض ،إال أن األهم من معاجلة املرض حتصني اجملتمع ضد
هذا املرض ،وهذا يكون عرب مشروع ثقايف تتبناه الدولة ويكون منعكسا يف مجيع مؤسساهتا
وقوانينها ،من هنا يشكل املشروع الثقايف عامل ربط بني اإلنسان وحياته اليومية ،فمن
الطبيعي أال يكون لألفكار املتطرفة أو العنيفة رواج بني أفراد جمتمع متحصن بقانون وممارسة
ثقافية تنبذ التطرف ،وإن ظهر من حيمل فكرة متطرفة ،سيكون اكتشافه سهال وبسيطا،
كالنقطة السوداء على الرداء األبيض ،أما إن تكاثرت النقاط السوداء على ردائنا األبيض،
فلن نعرف من أي نقطة سوداء سيظهر

العفن.
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عباس املعيوف :وطين أغلى ما عندي
مل جتف دماء شهداء الدالوة حىت فجعنا من جديد بشهداء مسجد القديح وانتهاء حبماة
الصالة يف مسجد العنود ولرمبا لن تكون األخرية يف ظل الصراع اإلقليمي الذي أجتاح العامل
أبسره ،حفاظاً على دمائنا نطالب بضرورة اإلسراع بسن قانون جيرم الطائفية وحيارب ثقافة

الكراهية

والتكفري.

ما حدث يف الدالوة والقديح وأخرياً يف مسجد اإلمام احلسني ابلعنود ابلدمام جاء نتيجة

تعبئة مضادة أستغلها ضعفاء النفوس والدين من أجل نيل بركة السماء والدخول للجنة

والسعي احلثيث إىل أقامه شرع هللا من منظور ثقافتهم وهذا ما نشاهده جلياً يف العراق
وسوراي وكافة بقاع العامل ،لقد تسلل لنا الفكر الداعشي وتدعمه وتغذيه دول كربى واهلدف
ضرب وحدتنا الوطنية والقضاء على التعايش والعيش

املشرتك.

تساهم القنوات الفضائية واملنابر الدينية وبعض رجال الدين على مواقع التواصل االجتماعي
املرئي واملقروء يف رفع وترية اخلطاب الطائفي والتأجيج على طائفة دون طائفة واخلاسر األكرب
ليس طائفة بعينها بل الوطن

أبكمله..

اإلرهاب إذا حل مبكان حيرقه وميزقه وال يرى لون دون لون وهذا ماال نريده أن يتوغل ويعيش
وينتشر يف أذهان البعض الذين ال يفهمون إال لغة الدم ويشتاقون هلا ،االرهاب ال يعرف
دين وال مذهب وال فكر وال

ثقافة.

املالحظ يف فرتة الشهور املاضية محلة إعالمية سامهت بشكل مباشرة يف زرع كراهية األخر
ومما ال يدع جمال للشك أننا حمتاجون لأللفة واحملبة والتعايش واحرتام األخر وهذا ال يتأتى
إال ابالعرتاف وجترمي االعتداء ،هناك من يستغلنا اعالمياً من الطائفتان لينفخ يف انر الكراهية

وإهانة رموز األخر وهنا أشري بكل صراحه إىل قناة وصال وفدك فهما شريكتان يف أتجيج
الطائفية فمن يتابع احملطتني يشاهد عن كثب حجم ضخ البغض والكراهية دون مراعاة ملعىن
املواطنة واحرتام

املعتقد.
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دعوان نضع يدان يف يد بعض ونرسم غدان الواعد وال مكان للطائفية إذا احتدان سنة وشيعة
وقيادة ،علينا نشر ثقافة التسامح واألخوة واحملبة ،حنن يف سفينة واحده وكلنا سنغرق إذا مل
حنافظ عليها من البحار املتالطمة ،يقول اإلمام على عليه السالم إىل وايل مصر واملعروف
عنها ابملسيحني االقباط اي مالك األشرت الناس صنفان :إما أخ لك يف الدين أو نظري لك
يف اخللق .كالم ميثل أروع وأمجل قيم السماء وتكريس روح الوحدة يف اجملتمع وبناء الكيان
الفكري والثقايف

واإلنساين.

الناس أحرار فيما يعتقدون وهذا ال مينع من احلوار البناء مع من ختتلف معه ،ال نزع فتيل
احلرب مبجرد االختالف حىت ولو كان يف نظرك أخطأ يف أصل العقيدة هذا ال يعطيك أن
تسبيح ماله وعرضه وثقافته كما يفعل متاما االن

داعش..

الوطن ليست كلمة تقال هنا وهناك ،الوطن ثقافة نرتىب عليها ومنارسها على أرض الواقع،
وطين أغلى

ماعندي.
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فهد الشقريان :آالم القديح  ..حني انفجر الدم ابلدم
حكي مروان محادة قصة زواج أخته انداي بغسان تويين ،الدبلوماسي املسيحي املتمرد يقع يف
غرام الشابة الدرزية اليت كانت حينها تتابع دروسها يف اليوانن يقول" :شعران منذ اللحظة
األوىل أن عالقة حب نشأت بني االثنني ،وختطت كل احلواجز الدينية ،وما كان جيمع بينهما
النزعة الثقافية وحب الثقافة .ومل ِّ
متض أسابيع إال وكان غسان قد طلب يد انداي" .ويف حوار
مع وليد جنبالط سئل عن زواج ابنه تيمور بـ "شيعية" فرد غاضبًا" :لقد تزوج فتاة لبنانية

أحبها"!

كم تبدو الشعارات الطائفية مدمرة لألنسجة االجتماعية وللوشائج اإلنسانية ،ولألواصر
الطبيعية ،وللهوية الوطنية ،بينما وحني ينتصر احلب ينتهي شعار الطائفة ،لقد غرس هذا
اخلروج عن السياج الطائفي املرهق لألجيال من بعد فرصة احلديث عن احلب من دون أن
تقتله الطائفية بكل ما تسببه من جرمية ضد عالقات البشر وتعاملهم الطبيعي فيما

بينهم.

ومع اجلرميتني األخريتني يف السعودية ،اللتني مل تكوان تستهدفان طائفة بعينها ،بل تستهدفان
البالد والناس ،وحتاوالن ضرب عصب االستقرار ،وأساس التعايش ،من الضروري جتاوز
احلديث عن مقتل شيعي أو سين ،أو عن موقف الشيعة مقابل موقف السنة ،أو أن هذا
السين قام بتعزية الشيعي ،إن أردان التجاوز فلنستخدم اهلوية الوطنية الرابطة املتمثلة ابالنتماء
سعوداي فكأمنا قتل السعوديني قاطبة ،وكل جرمية مست شعرة
إىل "السعودية" ،فالذي يقتل
ً
من أحد فهي متس كل جسد البلد ،يتداعى األمل على اجلميع ويعتصران األمل واحلزن يف وقت

مشرتك.

إن من أخطر ما يستثمره العنف بكل أشكاله تلك الثغرات املهملة اجتماعيًا ،وخاصة مرض

"الطائفية" ،وآية ذلك أن اخلالاي املقبوض عليها طوال السنة الفائتة يف السعودية متحورت
أهدافها حول أتجيج الفتنة بني السنة والشيعة .تفجري مسجد القديح يف "القطيف" كان
صادما للمجتمع ،ومن اتبع تصرحيات وبياانت وزارة الداخلية يعلم أن هذا التفجري
حد ًاث ً
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الذي مت تنفيذه ليس إال جتربة انجحة واحدة للتنظيمات املتطرفة من بني مئات املخططات
اليت مت إحباطها بقوة املعلومة األمنية اليت متتلكها السعودية ،وهي أكثر دولة ابملنطقة أحبطت
مئات العمليات قبل

تنفيذها.

أمرا صعبًا حيتج إىل جهد متضافر ،مل
هناك مشكالت جوهرية جتعل من جتاوز الطائفية ً
تناقش بعد كما جيب مشكلة "املواطنة" و"اهلوية" ومفهوم "اخلطاب املتطرف" ،وإذا كانت
نقاشا طوال العقود الثالثة املاضية ،فإن مفهوم "الطائفية
اخلطاابت الطائفية املعلنة قد أشبعت ً

رسوخا ،إذ تتبدى معانيه بني فلتات اللسان ،ويف طيات الكتابة ،ويف
املضمرة" هو األكثر ً
البياض املهمل بني سواد

احلروف.

لو أن مفهوم "املواطنة" قد تشكل فعليًا ،وترسخ يف املمارسة العفوية ملا انطلقت فلتات
اللسان اليت جتعل احلدث طائفيًا واملصيبة مذهبية ،واملتضرر اتبعا لطائفة أكثر من اتبعيته
للوطن ،أضرب مثالً هبذا املرض الطائفي املضمر الذي ال يعيه حىت قائله بتنديد كتبه شاعر

جيدا أن هؤالء القتلى ينتمون
منددا حبادثة "القديح" إذ قال مبا خالصته" :أتملوا ً
مرموق ً
إىل هذه األرض ،وحيملون اهلوية اليت حتملوهنا يف جيوبكم"! هذه مقولة انتشرت بوصفها

متثل ذروة التعايش والوحدة ،بينما لو شرحناها لعثران على صيغ طائفية كامنة تسكن كل
حروف عباراته تلك ،من بينها اضطراره للتنبيه أبن هؤالء من هذه األرض ،وكأهنا معلومة
جديدة! أو إضافة جوهرية للقارئ ،وأردفها ابلتذكري ببطاقة اهلوية اليت يفرتض هو أهنا اجلامع
الوحيد بني املذاهب ،هذا فضالً عن تذكري اآلخرين أبن القتلى "من املسلمني" ،هذه
التأكيدات حتاول أن تسرت معاين طائفية عميقة هي أكثر خفاءً على قائلها وقارئها ،ذلك
جديدا ،والتجاوز للنزعة هذه حيتاج إىل جهد
أن التأسيس للذهنية الطائفية ليس ً

معريف كبري.

التأكيد على املواطنة بوصفها املشرتك الضابط واجلوهري بني اجملتمع السعودي كله يعفينا
تبعا ملوقعها أو مذهب ضحاايها أو منطقتهم ،وتشكل
من التناول اجلزئي أو الفرعي حلادثة ً
عقودا من الزمن ،وإذا تشكلت
هذا املفهوم حيتاج إىل جهد علمي وتعليمي ضخم يستغرق ً
فسنكون كما اجملتمعات األخرى اليت ال تتحدث عن لون الضحية أو داينته أو مذهبه ،بل
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ما دام حيمل هذا االنتماء ل "املواطنة" بعمقها وجوهرها فهو جزء من جمتمعه يتأملون ألمله
ومصابه.

ودنيواي من دون حتقيق مفهوم "املواطنة" .وحني نفشل يف
ال ميكن "نسيان" الطائفية واقعيًا
ً

دوما تفخيخ
حمو الطائفية من أعمالنا وأفكاران وعالقاتنا فإن األجساد املفخخة ستمارس ً
دمائها لتفجري دماء اآلخرين ،إهنا اللعبة اإلرهابية

املرعبة.

ليس صدفة أن تكون مجيع كلمات امللك سلمان بن عبد العزيز منذ توليه احلكم مؤكدة
على "املواطنة" املشرتكة للكل ،وإحلاحه املستمر  -النابع من حكمته وإدراك األخطار على
بالده  -أبن كل املناطق على مسافة واحدة .هذه هي رؤية القيادة اليت أنمل أن ترتجم على
املستويني ،الفكري ،والديين ،ذلك أن التجاوز للتفرقة الواعية "لدى بعض الفئات املتطرفة
واملأزومة" أو غري الواعية "لدى من يظنون أهنم ينتجون خطاابت التعايش والوحدة" يتطلب
جهدا مؤسسيًا ومعرفيًا تشرتك فيه كل املؤسسات السنية والشيعية لضرب التطرف واإلرهاب
ً
من أي تيار كان ،والبدء برتسيخ ثقافة تتجاوز صيغ التاريخ ،وآالمه ،وأوهامه،

وأخطاءه.

لنكن أكثر إنسانية ووطنية ،علينا أن خنفف من األحقاد واللواثت الذاتية ،وأن نبدأ بفحص
أفكاران العدوانية ،واملمارسات العنفية ،والطائفية اللفظية هي أساس الطائفية امليدانية
العسكرية ،إن كل اجملتمعات تصاب ابمتحاانت مفصلية هي "ذروات استثنائية" ،وجتاوز
حلظات حمددة قامتة هو ما يصنع حتوالت التاريخ والفشل يف التجاوز يدخلها ابجملهول .كل
األحداث املزلزلة تصنع وعيًا خمتل ًفا ملا كان عليه لتجاوز املسببات ،وجرمية القديح جتعلنا أمام
اختبارات حول الطائفية والتحريض املرتبط هبا من أصحاب األفكار العنيفة والتوجهات
اإلرهابية.

جحيما ،بل اآلخر "وجهٌ آخر هو
لنخفف من مركزيتنا قليالً ،انظروا إىل اآلخر ،إنه ليس
ً

أنت".
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مؤيد اهلاشم :احلاجة فاطمة األربش  ..صورة من كربالء
عندما وصلين مقطع الفيديو بعنوان أم األبطال يف املغتسل ونظرت إىل ذلك املقطع رأيت
صورة من صور كربالء جتسدت امام عيين لطاملا مسعتها من خطباء املنرب احلسيين عن صرب
السيدة زينب عليها السالم يوم عاشوراء ملا رأته من رزااي يف ذلك اليوم ولكن بقى موقف
عالق يف ذاكريت مسعته من أحد خطباء املنرب احلسيين وكنت اتذكره من حني إىل أخرى ومل
استوعب هذا املوقف "كان اإلمام احلسني عليه السالم يقف بنفسه على كل شهيد يسقط
من أهل بيته ومن اصحابه يف يوم عاشوراء ويقوم بتأبينه وهذا العمل حيتاج إىل قوة وصرب
وجلد ولكن اإلمام احلسني عليه السالم بكل قوة وبقلب اثبت ومتوكل على هللا ومل يظهر
عليه االنكسار إىل بعد سقوط أبو الفضل العباس عليه السالم ملا كان ميثله ابو الفضل من
مركزية يف معسكر اإلمام احلسني ولكن من أبن اإلمام احلسني عليه السالم ؟؟؟
اهنا السيد زينب عليها السالم ففي مساء يوم العاشر نظرت عليها السالم إىل تلك األرض
فإذا هي مليئة ابإلجساد الطاهرة وأجساد من؟
اابئها أخوهتا وابناء اخوهتا وكيف كانت تلك االجساء؟ اهنا اشالء نعم اشالء ان جمرد تصور
هذه املنظر املؤمل املفجع جيعل اكثر الناس صرباً ينهار ولكن السيدة زينب عليها السالم
قامت بكل قوة وبكل ثقة وتوكل على هللا واخذت تتخطى تلك األجساد بقلب صابر حىت
وصلت إىل جسد أيب عبدهللا احلسني عليه السالم ووضعت يدها حتت جسده الطاهر وهي
مسلمة امرها اىل هللا وقالت اللهم تقبل منا هذا القرابن هذا ما جسدته احلاجة فاطمة األربش
عندما ذهبت إىل املغتسل ووقفت على أجساد اوالدها وهي أشالء وبكل قوة وهي صابرة
وكلماهتا احلمد هلل احلمد هلل وقالت قرابني هلل أي قلب هذا؟ وهي أم فاقدة شباب يف ريعان
الشباب بل أعظم من هذا عندما قالت وهللا لو مذهيب حيتاج األثنني ضحيت فيهم يف إشارة
لو أن مذهب أهل البيت حيتاج بقية أوالدي فليذهبوا فداء إىل اهل البيت وهذا ليس بغريب
على من ترىب يف مدرسة زينب عليها السالم ورضعت حب أهل البيت إنه األميان احملمدي
العلوي يتجلى يف كلمات احلاجة فاطمة األربش يف حلظات قد تنهار فيها اجلبال .ما هذا
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املوقف إال صورة من صور كربالء البطولية فهنيئاً هلم الشهادة وهنيئاً هلا شفاعتهم يوم الفزع

األكرب.
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أمني حممد الصفار :متالزمة احلوادث اإلرهابية يف اململكة
فاجعة القديح وقبلها الدالوة وبعدها العنود كل هذه الكوارث اصبحت منصة لطرح العديد
من االسئلة الصحيحة وإن كانت صعبة واحلقيقية وإن بدت مرة .لقد شاهدان السواد األعظم
يف هذا البلد وهو يطرح االسئلة الصحيحة بطرق خمتلفة .لعل هذه احلوادث املؤملة وما سبقها
من إرهاصات كانت خماضاً طبيعياً لوالدة مثل هذه

االسئلة.

وهنا ال بد أن نستثين من هذا السواد األعظم بعض الكتًاب واحملللني أبصواهتم املرتفعة الذين
ظهروا إعالمياً كأهنم اجهزة التشويش على احلقيقة اجللية من خالل خياهلم الواسع الذي
استحضروه لسرد أسباب هذه احلوادث اإلرهابية الثالثة واملسؤولني عنها ،لكن دون أن

يكون من ضمن هذه االسباب  -على أقل تقدير  -أي سبب يتطلب عمل شيء منا حنن
ابناء هذه البالد أو مسؤولية ،وكأننا ال حول لنا وال قوة ميكنها أن تغري يف املشهد ،أو كأننا
نعيش يف عامل يتأثر ابخلارج وال يتأثر مبا نقوم به أو جيري يف

داخله.

لقد اصبحت فكرة إلقاء االسباب واملسؤولية على الغري أو اخلارج أو التطرق إىل قضااي
بعيدة كل البعد عن احلدث واملنطق والعقل هي مبثابة متالزمة األعمال اإلرهابية اليت حتدث
يف بالدان ،هذا األداء غري املسؤول الذي حياول أن ُخيفي األخطاء ويظهران  -إعالمياً -
كمالئكة ابناء مالئكة ،أن هذه الصيغة من األداء وهذه املغالطة الشائعة  -مهما تتسم به

من براعة لغوية  -فهي مل تعد مقبولةً أو مستساغة يف هذا الزمان وامام احلقائق اليت حتتاج
للمواجهة وعمل دؤوب لالرتقاء عن هذا املستنقع .مثل هذا األداء جيعل العالج أسوء من
املرض.

لقد كان املوقف الرمسي األويل سريعاً على هذه احلوادث متعاطفاً مع ما قام به شهداء

املساجد من بطولة ومساند لرابطة جأش عوائلهم وداعماً لتعاون اآلهايل يف نظم صفهم
وإدارة املوقف إبجيابية عالية وتقدمي اخلدمات الكشفية املساندة اليت حتتاجها مثل هذه

الظروف ومبستوى

رفيع.
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كما كانت إدانة جملس األمن وتعزية وفد القنصلية األمريكية ونعي وتكرمي اجلامعة اليت يدرس
فيها أحد الشهداء يف أمريكا وتكرمي حكومة والية كنساس له وتعزية وفد السفارة املصرية
لذوي الشهداء كلها كانت واضحة جلية ال تقبل التأويل أو الرتجيح ،يف حني أن بعض
البياانت واملقاالت احمللية  -لآلسف  -كتبت مشفرة وحتتاج قرأهتا االستعانة بقاموس
لتفسريها ،بل وتدعو هللا  -وأنت تقرأها  -اال تكون حمشوة بفنون الشتائم الظاهرة والباطنة،
واألنكى أن يتبع تلك البياانت واملقاالت منًة واذى ومطالبات ما أنزل هبا هللا من

سلطان.

أن متالزمة األعمال اإلرهابية هذه ال عالقة هلا ابملخاوف احلالية وال ابإلصالح ،وهو ما
يفرض علينا مجيعاً اإلجابة على تلك األسئلة املطروحة اآلن بكل الوضوح كي تتظافر اجلهود

اليت تستشعر املخاطر للعمل كتفاً بكتف ألجل هذا البلد
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وأهله.

ليايل الفرج :شهداء حول "فاطمة"
يف مقام احلديث عن مفهوم الشهادة والشهداء ،أجد أنه ال مناص من اإلشارة ولو سريعاً
إىل طبيعة الشخصية اإلنسانية وتصنيفها ابعتبارات العطاء وروح البذل وقيم اإلحسان وأتلق
احلضور اإلنساين؛ لتتشكل ثالثة مستوايت ميكن أن تتمثل الشخصية اإلنسانية

أحدها.

فهناك من أيخذون وال يعطون ،فيما يربز منوذج اثن آلخرين أيخذون ويعطون ،والفارق
ملحوظ هنا بني احلالة األوىل واحلالة الثانية ،ولكن مثة حالة اثلثة يظهر فيها التميز الكلي
على احلالتني السابقتني ،وهذا ينطبق على الفئةٌ اليت تصدق عليها القاعدة التالية :يُعطًون

وال

أيخذون..

أمر مثري للتساؤل ،فكيف للمرتاجحة الرايضية يف الواقع اإلنساين ابعتبارات عناوين
وذلك ٌ

العطاء واألخذ أن تتبدل فجأة إىل تضاد كلي بني احلالة األوىل واحلالة الثالثة ،فيما يبدو
التفوق للحالة الثالثة كذلك عند مقارنتها ابحلالة

الثانية..

هنا ننتقل إىل مفهوم الشهادة؛ إذ أتيت الشهادة يف التاريخ اإلنساين لتمثل أرقى ذرى العطاء
اإلنساين؛ حيث يعتربها علماء األخالق واإلنسانية أهنا أبرز املعامل الكربى ملفهوم العطاء يف
الواقع البشري .ولذلك يقررون أبن الشهادة ال تتاح لكل إنسان؛ ألن حتقيقها يستلزم توفر
شروط موضوعية ال يكون املوت شهادةً

بدوهنا.

والشهداء يولدون من حالة إنسانية يرتقون فيها يف سلم الكمال اإلنساين ليشاركوا اآلخرين
من منطلق مصاحل اجملتمع املؤمن وليس من منطلقات ذاتية؛ فهم يتجاوزون ذواهتم حنو
اآلخرين ،وجيعلون من حياهتم مشروعاً عاماً خلدمة اآلخرين ،تشحذهم مواقف واجتاهات
بوصلتها اليقني الثابت الذي يرتكز على مصدر تنويري مشع ابلنوااي الصادقة ومبادر لتأكيد
ذلك عملياً يف الواقع

اإلنساين.

إن اإلنسان الصادق حينما حيمل قضية عادلةً يف جمتمعه ،فهو قادر على أن يصنع حضوراً
إنسانياً ابرعاً ،ويضع بصمة فارقة يف سجله اإلنساين ،وليس الشهيد إال ذروة هذا احلضور
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وألق هذا الظهور الذي حييل دمه الطاهر إىل أحبار خلود ،ومقامات إهلام يف املسرية
اإلنسانية.

إن املتأمل يف نص اخلطاب احلسيين الشريف أليب الشهداء اإلمام احلسني عليه السالم،
حينما يقرأ املقطع التايل" :وما أوهلين إىل أساليف اشتياق يعقوب إىل يوسف" ،والتعبري ابلوله
ألنه أعلى مراتب احلب والعشق ،إذ أن الشهادة هي املركز الذي يستقطب كل وعي اإلنسان
وإمكاانته ،وهذا ما جنده يف مجيع النصوص اليت حتدثنا عن احلالة الكيانية للشهداء حينما
تتجلى مقامات الشهادة

أمامهم.

واحلديث عن شهدائنا الذين توجوا بعنوان محاة الصالة يف اجلمعة الشعبانية الثانية حينما
أظهروا روح الفداء والتضحية عن آالف املصلني الذاكرين يف جامع اإلمام احلسني عليه
السالم حبي العنود يف مدينة الدمام ،ال ميكن إال أن يفتح بوابة العطاء التضحوي ألربعة
أبطال ممن كان نرباسهم علي األكرب عليه السالم وهم يذودون وحيمون املؤمنني من خطر
اإلرهابيني الذين اعتنقوا عقيدة إدارة التوحش والتغول والقتل ،حيرضهم خطاب سادي ،فاعل
ابلكراهية وبث روح الفرقة والتنازع بني املسلمني ،منطلقني من مناهج فكرية خبيثة ،تديرها
الصهيونية العاملية كما هو ملحوظ لكل ذي

بصرية.

إن الشهداء األربعة ،وهم الشهيد البطل عبداجلليل مجعة األربش ،والشهيد البطل حممد مجعة
األربش ،والشهيد البطل السيد عبداهلادايلسيد عيسى اهلاشم ،والشهيد البطل حممد حسن
النب عيسى ،بلغوا ذروة احلياة احلقيقية ،وغدوا مناذج تضحوية ابسلة يف اتريخ املنطقة والبالد
والشعوب ،وصاروا حمطة إهلام يتعلم اجلميع منها قيم الفداء والتضحية والبطولة اليت تقف
شاخمة يف كتاب العطاء والنبل يف أقصى مدايتِّه.
وينبثق عن نفس احلديث أحاديث وشجون ،أمهها إن ملكات العطاء والتضحية اليت متيز
هبا شهداؤان هي مما صنعته دروس الرتبية اإلميانية ورعاية أسرهم املؤمنة ،واجلميع مسع وقرأ
دروس الصرب والرضا والشكر من آابء الشهداء وإخواهنم ،كما كانت مواقف أم الشهداء،
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بل أمنا مجيعاً ،احلاجة املؤمنة فاطمة األربش ،وهي يف قمة معاين الصرب والتأسي أبهل
البيت عليهم السالم ،يف مثل هذه املواقف اليت أظهرت فيها هذه األم الشاخمة الفخورة أبن
جعلها هللا أماً لثالثة شهداء كانوا مشوعاً تضئ الطريق لكي ينجز اآلخرون ،إن الثيمة اليت
ضمخت املشهد بعطاء الدماء الزاكيات اليت سالت من أجل هللا وبيت هللا وأهل هللا ،إمنا

مجعت عناصر القوة والتميز يف كل حلقاهتا لتكتمل ملحمة العطاء اإلنساين احلديث بيننا
يف أكمل الصور أعمق املعاين وأرقى

اآلفاق.

ال ميكن أن يكون ما بعد هذه املرحلة ،مساوية ملا قبلها ،فهناك مدارسللعطاء بعد شهداء
القديح وشهداء الدالوة وشهداء العنود ،وهناك كتب للشهادة وجتلياهتا ،كما أن هناك شهداء
ميلؤون فضاءاتنا

إهلاماً وعبقاً.

السمو والشموخ للشهداء الذين فدوا أبرواحهم الدين وأهل الدين ،والصرب والقوة آلابئهم
وأمهاهتم وعوائلهم وذويهم

وللجميع.
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علي احلاجي :دماء القديح والعنود وشيوخ الفتنة
مل ميض شهر واحد على اعالن الداخلية عن اهم اجنازاهتا االمنية واليت كان من ضمنها
تفكيك خلية كانت جتهز لعملية هلا بعدها الطائفي .حىت دوى انفجار مسجد اإلمام علي
ابلقديح الذي تردد صداه من البيت االبيض اىل طهران ومن كل دول اخلليج اىل املغرب
وتونس الغارقة يف ارتباكاهتا الداخلية .مث توالت بياانت الشجب واالستنكار بلغة جديدة مل
تعهد من قبل ،من مفيت السعودية اىل املنظمة االسالمية اىل حزب هللا اللبناين اىل هيئة كبار
العلماء السعودي واىل مفيت مصر العروبة واىل انصار هللا واالمم املتحدة و ،،،،امجاع مل
يسبق له مثيل وبقي فقط الصهاينة وداعش وحدهم يف هذه املنطقة من خالف هذا

االمجاع.

وسط هذه العاصفة من الضجة االعالمية مع هذا احلدث الكبري واخلطري هناك جتاهل مطبق
للمجرم االصيل هلذا االنفجار الذي هتك كل احلدود االسالمية والوضعية .ففي مسجد
قرية ،وبني مصلني عزل مساملني ،ويف مجعة املسلمني كان اهلدف طفال عمره ست سنوات،
وشااب حديث الزواج ،وشيخا كبريا ال يعرف من دنياه اال التهليل

والتكبري.

سنبسط االمر كثريا وكثريا جدا اذا قلنا ان اجملرم هو داعش فما داعش اال اداة تنفيذ ولكل
جرمية حبق البشرية يرتكبها ارهابيون كداعش ،يبقى الفاعل احلقيقي مسترت وسط التحريض
الطائفي املقيت واالعالم املوجه

استخباراتيا.

غري ان جرمية مسجد اإلمام علي ابلقديح وجرمية مسجد اإلمام احلسني ابلعنود حمددة
وواضحة واحملرض واملشرع هلا ليس "املناخ الطائفي املتوتر" ابملنطقة وليس حركة ارهابية اقتاتت
على ذبح العزل من الناس .بل ان اجملرم االصيل يف هذه العملية هم اشخاص حمددون
ومعروفون ابالمساء .كان حتريضهم وتشريعهم علنا يف االعالم والصحف واخلطب ووسائل
التواصل االجتماعي وحتت نظر ومسع وزارة االعالم ووزارة الداخلية .يف هذه اجلرمية ابلذات
جرم املنفذ اقل من جرم املشرع واحملرض له على استهداف
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الشيعة.

ويف هذه اجلرمية ابلذات كان احملرض واملشرع هلا شيوخا مارسوا هوايتهم ابلتكفري وبث
التحريض والكراهية علنا وصراحة وأمام اجملتمع واجلهات املسئولة مل خيشوا احدا ومل يتقوا هللا
يف دماء االبرايء واالطفال واملساملني واملصلني

العزل.

وقائمة شيوخ الفتنة احملرضني على مواطنيهم الشيعة وشركاؤهم يف الوطن ليست جمهولة وميكن
حصرها ابالمساء وحتديدها ابلتغريدة والفتوى واملقال .غري ان املريب هو السكوت عنهم رغم
خمالفتهم الصرحية للنظام االساسي للحكم ولنظام جرائم املعلومات

االلكرتونية.

بعد حادثة القديح االليمة أنمل من وزارة الداخلية تنفيذ أمر خادم احلرمني الشريفني حملاسبة
وحماكمة كل مشارك أو خمطط أو داعم أو متعاون أو متعاطف مع هذه اجلرمية البشعة
وتعاقب احملرضني الذين شرعوا لقتل هؤالء املواطنني مهما كانت صفتهم ومهما طالت
حلاهم .وعدم االكتفاء بتلقي تبليغات من املواطنني على شيوخ الفتنة احملرضني والصحفيني
الذين شاركوهم ودعموهم وتعاونوا معهم بنشر حتريضهم

وفتنتهم؟!!

واما داعش فهم اصغر من ان نوجه هلم كلمة واحقر من ان نتهمهم أو نلومهم فما هم اال
ادوات وآالت للتنفيذ فقط .لكن سنوضح هلم لغة االرقام الوحيدة اليت

يفهموهنا.

بني الدالوة والقديح والعنود قدمنا  43شهيدا وتعدادان يفوق اخلمسة ماليني شيعي مواطن
سعودي وتبقى منا أربعةُ ماليني وتسعمائة وتسعة وتسعون الف وتسعمائة وستة وستون
مواطن .وانتم يف جرمية الدالوة فقط اعتقل منكم مائة ارهايب .فلننظر غدا ملن الفلج فوهللا
ليس ميحي امثالُكم ذكر حممد واله .ووهللا لن ختيفوا طفال من أطفال شيعة علي .فنحن ال
نبكي اال علي احلسني .وسيبقى شعاران "لبيك اي حسني" .وسيبقى احلسني رغم انوفكم
نرباس االنسانية .وسيبقى شعار احلسني يهز اركان الظاملني مدواي "هيهات منا الذلة"
وهيهات من

الذلة.
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حسني أنور السنان :قبل أن يلبس الفىت احلزام الناسف
أعلنت وزارة الداخلية ،قبل يوم أمس ،عن اسم منفذ جرمية مسجد اإلمام احلسني حبي العنود
ابلدمام ،مع قائمة أبمساء ستة عشر مطلوابً يشتبه بضلوعهم يف تلك اجلرمية ،واليت راح

ضحيتها أربعة شباب أبطال ضحوا أبنفسهم؛ حلماية املصلني اآلمنني يف يوم اجلمعة الفائتة

من أن تناهلم يد الغدر

واإلجرام.

اإلرهايب حديث السن والذي يتعدى عمره العشرين عاماً بقليل تنكر يف زي امرأة ،وحاول
دخول املسجد وقت الصالة وهو يتحزم حبزام انسف لُغم بكمية كبرية من املتفجرات ،هذا
الشاب وقبل أن يقدم على فعلته تلك ال شك وأن فكره هو اآلخر قد حتزم أبحزمة انسفة
عدة ،قبل أن يكون جاهزاً ألن جيعل من نفسه كومة اللحم اليت أريد هلا أن تسفك دماء

املسلمني املؤمنني يف بيت من بيوت هللا ويف يوم اجلمعة ،على أساس طائفي من دون مراعاة
حلرمة الزمان واملكان

والدماء.

قبل عشرة أعوام فقط ويف عام 2115م تقريباً ،كان هذا اجملرم طفالً صغرياً أكرب مهه احلصول

على قطعة حلوى أو احلصول على وجبة "هايب ميل" من مطعم املأكوالت السريعة ،أو
ركوب لعبة يف مدينة املالهي قبل أن يركب لعبة الدم والقتل اليت حيركها من هم أكرب منه
سناً وإجراماً ،قبل عشرة أعوام أو أقل مل يكن يدر يف خلد ذلك الطفل أبنه سيكون بعد
عدة سنوات قنبلة موقوتة يتنكر بعباءة النساء ليفجر نفسه وسط املصلني ،وتتناثر أشالؤه

مع أشالء الشهداء األطهار الذين يقاربونه يف السن

تقريباً!

اللعبة األيدلوجية اليت تعرض هلا عقل ذلك اإلرهايب اجملرم هي من حرفت مسرية حياته
وجعلته خيتار طريق الضالل واهلالك ،بعد أن كانت أبواب احلياة الشريفة مشرعة يف وجهه!
ملاذا مل يذهب يف بعثة علمية كاليت عاد منها للتو الشهيد البطل عبداجلليل األربش الذي
محى املصلني جبسده العاري مع رفقائه؟ ملاذا مل يستفد من خريات الدولة اليت كانت متاحة
له؟ ملاذا مل خيرت أن يكون رجالً شريفا يكابد مصاعب احلياة ويبين لنفسه حياة وعائلة وأطفاال
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ويساهم يف منو وطنه؟ ملاذا اختار طريق اهلالك والدمار عوضاً عن طريق احلياة املساملة اليت

يعيش هبا مئات اآلالف من أقرانه

الشباب؟!

اإلجابة على تلك األسئلة وغريها من األسئلة املماثلة بسيطة ويف نفس الوقت مؤملة ،فهو
وغريه من الضالني الصغار نتاج ضخ طائفي بغيض سرطن خالاي أدمغتهم الغضة ،وجعلها
ترى اإلسالم واإلميان بصورة مشوهة عوجاء ،ال تقبل املختلف عنها وال تقبل وجوده يف
احلياة اليت من سنتها التعدد واالختالف ،وجعلهم ينصبون من أنفسهم "خالئف" هلل والعياذ
به ،حتاكم الناس على انتمائهم وتدخلهم جنته وانره مبزاج شيوخ الضالل الذين

يتبعوهنم.

عشر سنوات مدة قصرية يف عمر البشر ولكنها كانت كفيلة بصنع آلة بشرية شريرة ،مهمتها
القتل والدمار ،وهي اليت رصد هلا الطغاة الطائفيون األموال واجلهد والوقت ليكيفوهنا حسب
أجنداهتم ومصاحلهم اليت يقتاتون منها ،أولئك الصانعون هلا واحملرضون عليها أينفون على
أنفسهم وأهليهم من اخلوض يف الوحل والدماء اليت يزجون هبا ضحاايهم التكفرييني الصغار
الذين يستخدموهنم كأدوات قصرية األجل لتأجيج الصراعات الدينية

والطائفية.

قبل أن يلبس الفىت اجملرم الطرحة وعباءة النساء واحلزام الناسف صور له أسياده مصريه الذي
هو ذاهب إليه بصورة مغلوطة وأومهوه مبالقاة احلور العني واجلواري احلسان بعد سويعات
قليلة! استغلوا طراوة عوده وسذاجة فكره وأقنعوه أبن القنبلة اليت يتحزمها ستقوده إىل جنات
النعيم ،وأن هللا سيفتح على يديه اآلمثتني أبواب اإلميان والنور

للخالئق!

قبل أن يلبس الفىت احلزام الناسف سعى احملرضون له وألقرانه على مدى سنوات طويلة وما
زالوا إىل زرع العدواة والبغضاء بني املسلمني ،ولفقوا األكاذيب واألوهام حول من خيالفهم
أايً كان دينه أو مذهبه ،ليجعلوا من ذلك ذريعة له وألمثاله الرتكاب القتل .لذا فإن احلرب
مع هؤالء طويلة ومفتوحة وعلى جبهات كثرية ومتعددة وأييت على رأسها اجلبهة الفكرية

اليت يروجون من خالهلا أابطيلهم وأفكارهم وكراهيتهم عرب املنابر اإلعالمية املختلفة ،وبشكل
واسع وكبري ويشحنون وحيرضون شباب املسلمني على بعضهم البعض ،أولئك احملرضون
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املنافقون املتلونون هم السرطان الواجب استئصاله من جسد األمة وهم املسؤول األول
واألخري عن القتل والتدمري ،الذي أييت على طبق من حناس صدأ بفتاوى التكفري واستباحة
الدماء اليت زرعوها يف قلب الفىت قبل أن يلبس احلزام
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الناسف!

حبيب حممود :املصدرية  ..ال أكثر
كان الناس على حق؛ حني رفضوا منطق "االستحمار" ابهتام إيران يف أحداث القديح
ي شيء منها على
والدمام .أسباب رفض االستحمار منطقية جداً ،ومتعددة .وال يهمين أ خ

وجاهتها .الذي يهمين من األسباب هو "مصدرية" االهتام .ليس هناك مصدر حكومي
واحد حتدث عن تورط إيران يف اجلرميتني .وحنن نتحدث عن دولة ذات سيادة ،عن اململكة
العربية السعودية .ولديها أجهزة أمنية واستخبارية فائقة املستوى ،أكدته كثري من العمليات
االستباقية ،وعمليات ضبط متورطني يف سرعة

استثنائية.

وهي لن ترتدد يف التصريح بذلك على حنو رمسي .ما حدث يف الدالوة والقديح والدمام ميس
األمن الوطين مباشرة .وال ميكن للدولة أن تصمت على تدخل خارجي هبذا

املستوى.

معلومات استخبارية إىل وجود "متهمني"
وهي مل ترتدد يف اإلفصاح عن مثل ذلك حني قادهتا
ٌ
ابلتواصل مع إيران قبل أكثر من عام .قالت الكالم بوضوح ال تردد

فيه.

وحتدثت رمسياً يف شأن حرب اليمن ،والشأن السوري ،والشأن العراقي ..وقبلها؛ الشأن
اللبناين .أما يف جرائم الدالوة والقديح والدمام؛ فإهنا مل تُصرح بشيء من ذلك.
الذين ز خجوا إبيران يف قضية "داعش" وشبكاهتا؛ هم إعالميون مرجتلون ،ومثقفون منتفخون

ومؤدجلون .ومجيعهم ال مصدرية لديهم غري توظيف املناخ العام .مجيعهم حتدثوا تربعاً وتطوعاً
ُحمللني ومستنتجني.
لست أدافع عن إيران وال غريها .وال جيوز يل الدفاع عن غري وطين الذي اعيش حتت ظله.
ُ
إنين فقط أتعامل مع املصادر الرمسية .أتعامل مع مبدأ أساسي يف اإلعالم .مبدأ "املصدرية"

املؤهلة

املوثوقة.

وسأبقى على هذه القناعة؛ حىت أييت ذلك املصدر الرمسي الصريح ليُديل بتصرحياته يف هذا

الشأن.
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مسري الضامر :أين املشاريع الوطنية لتجفيف اإلرهاب؟
ال أتذكر طوال الزمن الفائت يف حماربة اإلرهاب أن قامت وزارة التعليم مبشروع عملي ينفض
وخيلخل بعض العقول مما ترسب فيها من أفكار ضالة ،سواءً على مستوى الطالب أو
املعلمني أو أساتذة اجلامعات! وال بد أن تعرف وزارة التعليم  -بوصفها احلاضن الرتبوي
والتعليمي ألبناء اململكة  -أن كتابة التعاميم والتوصيات لن تغري شيئاً ،بل هي جمرد تقارير
تفاعلية عاطفية الستنكار ما عمله ويعمله الفكر الضال والتحذير

منه!

أسأل املعلمني والطالب عن املشروع العملي الذي أقامته وزارة التعليم يف احتضان الشباب
فكرايً وثقافياً! أين امللتقيات؟ أين اجلوائز واملبادرات؟ أين الفكر االبتكاري ومشاريع التصميم
يف التعليم؟ أين االخرتاعات واملسارح والفنون واملراسم التشكيلية؟ كيف ميكن أن تدمج

الوزارة طالهبا ومعلميها يف إنتاج املعرفة دون الرجوع لشركات جتارية استنزفت ميزانيات الوزارة
طويالً دون نتيجة تذكر يف التغيري لألفضل! التعليم ليس حشراً للطالب يف الفصول ،وليس
إرهاقاً للمعلمني ابحلصص وأعمال املناوابت! التعليم تفكري ،حتليل ،ابتكار ،إعادة صياغة
لكل ما هو قدمي بروح جديدة تساير احلالة املعاصرة يف تطورات

العامل.

هل تعي وزارة الرتبية أهنا جعلت من أجيال اململكة طالابً ومعلمني خمترباً لعدد من النظرايت
اليت ما إن فشلت واحدة ،إال وجاءوا ابلثانية والثالثة ،ولذلك فإن أهم مشروع ميكن أن

تعمل عليه الوزارة اآلن هو التنمية الكاملة لكل ما خيص الطالب واملعلمني ،ولن يتم ذلك
إال ابلتخلص من كثري من اإلدارات اليت ترهق كاهل الوزارة وليس هلا أهداف تنموية مباشرة!
ينبغي على الوزارة أن تتخصص يف طالهبا ومعلميها ،بكل الوسائل املتاحة ،ومن الضروري
أن تكون مشروعاهتا حمفزة للطالب ليفكروا يف العودة للمدرسة وليس يف اهلروب والتنفري
منها.

لست ألقي ابلالئمة كاملة على وزارة الرتبية فيما يصل له بعض طالهبا ومعلميها من تنب
لبعض األفكار الضالة! ولكن املسألة مسألة وطنية نشرتك فيها مجيعاً ،ومؤسسة التعليم على
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قائمة املسؤولية والقيادة الفكرية هلذا املشروع ،ولذلك فأمتىن أن يعمل استفتاءٌ شعيب وطين
ملعرفة رأي املواطنني حول دور املؤسسات الثقافية واألدبية والرتبوية والتعليمية واخلريية
واإلعالمية يف احلد من الفكر املتطرف! وما دمنا ال منلك مراكز متخصصة لقياس الرأي
فنحن يف مشكلة كبرية! واملشكلة األكرب أن نظل مع الفكر الضال يف حالة استنكار على
املدى القريب والبعيد ،والسؤال :ما املشروعات الوطنية اليت تستطيع جتفيف منابع الفكر
الضال من جذوره؟ وما املبادرات العملية يف توعية الشباب واجليل ملثل تلك املخاطر اليت
يذهب فيها الكثري ضحية التفخيخ العقلي ،مث التفخيخ اجلسدي حبجة أن الناس كفار!!
عياذاً ابهلل.

املشروعات واملبادرات الوطنية اليت نرجتيها تتلمس املسارات

التالية:

إعادة قراءة الرتاث الديين والفقهي والتارخيي قراءة حمايدة من خالل أساتذة متنورين ومناهج
حداثية متبصرة ،وورش عمل مفتوحة للمواطنني

واإلعالميني.

فتح جماالت خدمة اجملتمع يف اجلامعات ،وهي وإن كانت موجودة لكنها ال تقوم بدورها
التنموي والتنويري من الربامج والدورات اجملانية اليت متنحها لكل فئات اجملتمع ،وليس لنوع
حمدد

منها.

إلغاء اختبارات القياس ،وجعل التقدمي على الوظائف مرتبطاً ابملؤهالت والدورات فقط،

حىت ُخنرج أبناءان من اليأس واإلحباط الناتج من تلك االختبارات

املرهقة.

فتح جماالت الوظائف للشباب من بعد املرحلة الثانوية ،وختفيف التزاحم على

اجلامعات.

ختفيف الضغوطات اإلدارية والبريوقراطية والضرائب الناجتة من منح السجالت التجارية
والشركات الصغرية ،ومن الضروري املسامهة ومساعدة الشباب يف أتسيس مشاريعهم اخلاصة
بسهولة وبال

تعقيد.
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وضع اجلوائز احملفزة للمنجزين من الشباب ،وتسخري املقدرات املالية والتشجيعية هلذه اجلوائز
حىت تساهم يف التنمية الوطنية

ابقتدار.

ختليص اجلامعات من بعض القيادات القدمية اليت مل تقدم مشاريع وأفكاراً يف تنمية الشباب،

وفتح الفرصة للقيادات الشابة املطلعة على تغريات هذا العصر ،واملسامهة يف الوعي من
خالل املنصات الرقمية

اجلديدة.

تسهيل حتقيق أحالم الشباب السعودي بتبين املرونة والتيسري يف املعامالت وإغالق الشروط
التعجيزية ،فالسعودية للسعوديني ابلدرجة األوىل .وهللا يبارك يف اجلميع وحيفظهم من كل
شر.
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أمحد اهلالل :بوابة الشهداء األربش والعيسى واهلاشم
ال أدري مبجرد أن مهمت بكتابة هذا املقال عن الشهداء األربعة الذين سقطوا دفاعا عن
املصلني يف مسجد اإلمام احلسني يف حي العنود ابلدمام ،يف جرمية إرهابية هي الثانية خالل
أسبوع تضرب الوطن ،فبمجرد أن مهمت تذكرت ما كتبه عباس حممود العقاد يف كتابه
"احلسني بن علي أبو الشهداء" .فالعقاد يف ذلك الكتاب الذي قرأته قبل قرابة أكثر من
مخس عشرة سنة ،من ضمن ما قاله عن الشهادة ومدى ما تشكله يف حياة البشرية من
بوابة خلود وحياة حقيقية "ال بقاء لإلنسانية بغري االستشهاد .فالشهادة خصم ضعيف
مغلوب يف اليوم واألسبوع والعام .ولكنها أقوى اخلصوم الغالبني يف اجليل واألجيال ومدى
األايم .ألنه "الشهيد" يعمل للدوام وينظر إىل

اخللود".

من هنا يكون الشهداء األربعة الذين سقطوا يف اجلمعة املاضية دفاعا عن املصلني يف عملية
بطولية سوف تتذكرها األجيال ،بل كل من سقط شهيدا دفاعا عن هذا الوطن على مساحته
املمتدة من أقصى اجلنوب إىل الشمال ،هم من شكلوا التحدي احلقيقي يف وجه ذلك
اإلرهاب الذي جاء لريهبهم فاكتشف أهنم له ابملرصاد ،بل يقفون يف وجهه حىت ولو كان
ذلك بصدورهم العارية ،هلذا أجزم أبن رفاق ذلك اإلرهايب الذين جهزوا ضحيتهم لينفذ
جرميته يف بيت من بيوت هللا عاشوا يومهم الذي أحبط فيه ،شبابنا األربعة "عبداجلليل
األربش وحممد األربش وحممد العيسى وعبداهلادي اهلاشم" تلك العملية الغادرة يف حزن هو
أسود من الليل ،وضرب يف الصميم اهلدف الذي راهنوا عليه يف بث الرعب واخلوف يف
صفوف أبناء الوطن ،لنجد الرعب يتلبس ضحيتهم ،اإلرهايب الذي جاء متسرتا يف لباس
النساء!.

فهل وجدمت يف اتريخ اإلنسانية بطال من األبطال تسرت يف لباس النساء؟! .بل خجل منه
رفقاؤه بعد أن ضحوا به من أن يذكروا امسه الصريح! ،أي شجاعة هذه .!!.دلوين على
عبارة ميكن أن نصف هبا فعلهم ،غري اخلسة والدانءة والغدر واجلنب وقبل ذلك اهلروب من
مواجهة الرجال والتجرد من قيم اإلنسان ،يف مقابل العزة واإلابء والبطولة للشهداء الذين
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كانوا هلم ابملرصاد .فشهداؤان مبجرد أن أعلن عن شهادهتم ،كان الوطن كل الوطن حمتفيا
هبم من أقصى مشاله إىل جنوبه ،ومن أقصى شرقه إىل غربه ،بل وجدان حىت من هم خارج
الوطن من الدول الشقيقة والصديقة من شاركوان هذا العرس الوطين .وذلك ألهنا الشهادة
بوابة اإلنسان بتعدد قيمه ومذاهبه ،فالشهيد رمز لإلنسان ،هلذا مل يكن مستغراب كل هذا
التعاطف من كل إنسان أاي كان انتماؤه ووطنه .لنذكر ذلك اإلرهايب إن كان عربيا! ،بتاريخ
العريب الذين كان يقف معرفا بنفسه يف أي معركة خيوضها .هلذا نقول لإلرهابيني كونوا عراب،
إن مل يكن لديكم دين يردعكم عن قبيح فعلكم .ولكنه اإلرهاب الذي يتجرد فيه كل منتم
إليه من كل قيم اإلنسان .فهزميتكم هي من ذاتكم ويف ذاتكم ،هلذا نقول لكم لن ختيفوان
مهما كان حجم جرمكم ألن هنايتكم اهلزمية والسقوط يف مزبلة

التاريخ.

هلذا كانت اجلمعة املاضية حلظة اترخيية ،برغم احلزن الذي خيم علينا بسبب فقدان كوكبة من
شبابنا ،ولكن سرعان ما تذكران أن للبطولة والشهادة حياة ال تقاس حبساب األايم والسنوات،
إهنا معىن احلياة احلقيقي الذي ال يندرس مهما تعاقبت السنوات واحلقب ،بل يتجذر يف
النفوس أكثر ،شاهدا على أمسى معاين

اإلنسان.
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أنيسة عبد اللطيف السماعيل :ال لن تنالوا مبتغاكم
صعبة ،نعم إهنا صعبة ومفجعة أن نرى أشالء وبقااي جسد يف موقع طاهر ومقدس .إهنا
بيوت هللا الذي أراد أن تلوثها بقااي آدمية بفعل فئة ال حتمل فكرا وال عقال وال وجهة

نظر.

إهنا تتبىن أفكارا عجيبة وتلوثت بسموم غريبة ،إهنا تغدر وتفجر ،إهنا حتفر قبور األبرايء دون
سابق

إنذار.

ماذا تريد؟ ما هدفها؟ من غرر هبا؟ هل تريد زرع الطائفية.؟ هل تتبىن أفكارا تكفريية؟ هل
تريد زرع الكراهية بني شعب واحد وتزرع الضغينة بدال من احملبة والسكينة؟
من قال هلم :إن هذا يفرقنا؟ إننا نتماسك ونقف ضد كل من يتطاول على أرضنا ويدنس
مساجدان ،هناك من ضحوا أبنفسهم لينقذوا

املصلني.

لقد حتدوا أنفسهم من أجل إنقاذ من يعبد هللا .إهنا روح التحدي واإليثار مل يرتاجعوا أو
خيافوا .حنن شعب نضحي أبنفسنا من أجل الوطن وأهله .حنن ال هناب املوت إن هللا معنا
وسوف ينصر احلق وحيمي عباده املخلصني يف كل مكان ولن جتد ملن يزرع الشك والفتنة
والطائفية مكاان

بيننا.

حنن حنمي وطنا عاش اجلميع من خريه وسوف يقفون بكل حزم يف طريق كل خمرب وعابث
هبذا الوطن وخرياته .لقد طارت أشالء الشر لتعرب وهتبط على أحد البيوت لرتوع

اآلمنني.

لقد تفجرت شظااي الشر والغدر واختلطت بقااي أجسادها لتكون شاهدا على عظمة جرمها
كي يفضح هللا من يتسرت بستار الدين وحيارب

اآلمنني.

كفى ..لقد غدرمت مبن حاول ان يفدي وطنه .إن يقظة رجال األمن تقف دائما يف وجه
الشر الذي يدس نفسه بني األبرايء ويف مواقع العبادة .إهنا فئة ابعت نفسها للشر وصدقت
عقوال تعيش يف العصر

اجلاهلي.
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أال تفرق بني اخلري والشر والنور والظالم .إهنا ال تراعي حقوقا وال تقوم بواجبات .إهنا فئة
ابعت نفسها للشيطان وانسلخت من كل إحساس وتفكري وضيعت

العهود.

ماذا يريدون من وطن يقيم حدود هللا ويطبق الشرع يف أحكامه وينصر احلق؟ إنه نرباس احلق
واحلرية .إهنا داير ابركها هللا وابرك أهلها فهل يقفون مع أنفسم حلظة ويراجعوهنا ويعيدوهنا
لصواهبا؟
إهنا بالد احلرمني الشريفني .إهنا بالد اآلمنني ،إهنا بالد اخلري واألمن واالمان .لقد ذاقت
بالدان ألواان من اإلرهاب وانتصرت عليه وكشفت خالايه اليت تندس يف السر وهتاجم

القيم.

إن بالدان سوف تطبق شرع هللا يف كل خائن ومندس بني صفوف الشرفاء .إننا شعب لن
نرضى ابهلوان واخلديعة وسوف يكون لدينا حساب عسري ملن خان الوطن

والدين.

إهنم ابعوا أنفسهم!! من أجل ماذا؟ إهنم ابعوا الوطن لتحقيق أفكار سوداء يف عقوهلم ،لكن
ستبقى بالدي حتمل راية احلق وحتقق العدل يف كل موقع وكل

مكان.

إننا مقبلون على شهر جيب ان يكون للمساجد نور يشع وجيذب القاصي والداين .إنه شهر
الصالة والصيام ،شهر الرمحة واملغفرة ،شهر حقن الدماء ،فهل نعمل مبا تعلمنا؟
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أمتىن.

سعيد اليامي :جرموا الطائفية
التنظيمات والتشريعات يفرتض أن تكون استباقية أي هي اليت حتدد ما يكون من جزاءات
رادعة ألي جتاوز يكون ..وذلك حىت ال تفسر حسب األهواء ولتكون حمددة مسبقا وال
يعتربها املخالف فعال لردة فعل وقتية .وليعرف من يفكر ابلتجاوز ما ميكن أن يرتتب عليه
من حقوق وواجبات ..وبذلك قد يرتدع قبل أن يشرع ابالساءة واخلطأ .واألهم من ذلك
أن أتيت األحكام سلسة وبينة ..ألهنا من األساس مؤطرة

وواضحة..

يف األايم املاضية كثر احلديث واملطالبة ابحلاح من أغلبية النخب املثقفة واألفراد يف جمتمعنا
بسن قوانني وتشريعات جترم االساءة املذهبية وتقود اىل الطائفية والعنصرية ..ألن احلقائق
تقول إن كل ما نعانيه يف جمتمعنا على خمتلف األطياف والتوجهات واالنتماءات من اساءات
مقصودة أو غري مقصودة ومن اهتامات متبادلة حيركها الغلو والتشدد اترة ويوجها ويثريها
األعداء دائما ويروج هلا وينشرها اجلهالء ابستمرار ..ويتناقلها الكثري دائما حبكم التقليد
والعادة..

تعود البعض يف جمتمعنا ممن جعلوا أنفسهم يف حل من أدب احلوار ومسو االخالق أبن يكون
االهتام والتجين واالساءة هنجهم وطريقتهم يف اجلدال دون مراعاة لعواطف ومشاعر اآلخرين
وذلك ألهنم يثقون أبنه لن يرتتب عليهم ما ميكن أن يردعهم اخالقيا وجيرمهم

قانونيا.

وعندما ال يكون هناك مسألة وكبح لكل التصرفات من قول أو عمل فكل ما سيكون طيشا
أييت دون إحساس واستشعار

ابملسئولية.

ليس من حق أحد أن حياسب غريه على مذهبه أو قبيلته أو عشريته أو شكله ولونه وإمنا
ابلعطاء واالجناز واإلخالص للوطن يتميز اإلنسان وتكون الوطنية ..غري أن هناك من جعلوا
اهتمامهم وكل عملهم شحن العواطف وإاثرة الفرقة بني نسيج اجملتمع الواحد وهم يف الواقع
ال يقدمون لغريهم أي عطاء أو إجناز يذكر إال تشويه الدين وإاثرة النعرات والعمل على
تقويض البنية اجملتمعية وهتميش

التنمية..
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ممارسة الطائفية والعنصرية واملذهبية من قبل أبواق الفضائيات وخفافيش املواقع االلكرتونية
واملنقادين يف وسائل التواصل ممن جيهلون مساحة الدين احلنيف ويراهنون على تفكيك اللحمة
الوطنية ويغررون أببنائنا حبماقتهم وطيشهم حباجة إىل من يعريهم وخيذهلم يف مساعيهم وأخذ
حق الوطن منهم وإنصاف املواطن من ظلمهم وجورهم ولن يتأتى ذلك اال بسن تشريعات
وأنظمة جترمهم تكون هي السيف املسلط على رقاهبم حىت يعرفوا قدرهم وقيمتهم ..إن كان
ذلك فسنبقى يف هذا الوطن كما كنا أسرة واحدة جيمعنا احلب لنعطي من أجل كل خري..
والن الطائفية هي املشكلة األزلية اليت غيبت العقول وفرقت القلوب وشتت النفوس فال
ميكن أن حتل إال بتجرميها ..فمن اجل التعايش والسالم والنماء دعوان اليوم وليس غدا نعمل
جبد ونراهن حبزم على ما جيب علينا ...حىت ال نتحسر على ما كنا نتمىن ان يفرتض ان
يكون!!
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حممد الظفريي :الطائفية كرة الثلج
الطائفية هي اخلطر احملدق ابجملتمعات املتحضرة ،وذلك أهنا أتيت بطابع ديين الهويت ،يضفي
عليها وعلى املنافحني عنها طابع القداسة ،ويصف أرابهبا ابلطهارة والنبل والذود عن العقيدة.

م ْن يتأمل هذه احلالة الطائفية البد عليه من التوقف عند طرح هذين السؤالني ،لفهم املغزى

قسمت الناس ،وابعدت بني قلوهبم :مىت جاءت لنا
واملراد من شيوع هذه الظاهرة ،اليت َّ
هذه املوجة؟ وم ْن املستفيد منها؟
لو عدان ابلذاكرة اثنتا عشرة سنة للوراء ،وابلتحديد ربيع  2114عندما غزت الوالايت
املتحدة بلداً عربياً ،مل تكن املنطقة تع خج هبذا الصراع ،غري أن م ْن جاؤوا جبنودهم من وراء

البحار ،جالبني معهم العمالء هم م ْن روجوا هلذه الفكرة ،وذلك لكي تستكمل السيطرة
على البلد بعد اجتياحه ،حيث قامت بتقسيم املواطنني إىل سنة وشيعة ،وكأهنا هي اليت

اكتشفت هذا األمر ،وحتماً فلكل حمتل عمالؤه من املرتزقني واخلونة ،طار هبذا االكتشاف

أايم حىت تدحرجت كرة الثلج حاملة يف طريقها كل
م ْن طار ،وصرخ م ْن صرخ ،وما هي إال ٌ
شيء ميكن هلا محله ،لتذوب كرة الثلج فيما بعد لكنها ظلت متغلغلة يف هذا الركام الرتايب

احملمول ،فدار حول الكرة م ْن دار ،وتقاذفتها األقدام ،وعبث هبا العابثون ،وكأن العرب
بشكل عام ألول مرة يكتشفون أبن فيهم هذه الطوائف ،ومن الطبيعي أن تعتاش القوارض
والبعوض وما شاهبها على هذه الدماميل ،اليت طفحت على سطح اجلسم العريب ،حىت
تناسى الناس أن هلم عدواً اسرتاتيجياً امسه إسرائيل ،اليت كانت ابألمس القريب تُعرف ابلكيان
الصهيوين ،وسقط من كلمات خطباء املساجد يف صالة اجلمعة :اللهم عليك ابلنصارى،

وم ْن انصرهم ،وابليهود وم ْن هاودهم ،لتحل حملها عبارة أخرى ،وكأن األمريكان والصهاينة
أصبحوا بني عشية وضحاها سفراء سالم ،ودعاة
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حرية.

خالد السيف :ابنكم "داعشي" وهذه عالمات بلوغه

ما خال من كان هواه داعشياً ابلن ِّ
ت إال وكان طيف "البغدادي" اثلثهما وإذا ما طالت

"اخللوة" بغرف مقفلة أبواهبا فاعلم حينئذ أبن مثة تواصالً بطريقة أو أبخرى ينشأ عنها يف
فتكفري
العادة :تكشريةٌ يف املالمح فانتماءٌ فموع ٌد
فعمرةٌ مزعومةٌ فوالءٌ ٌ
ٌ
مضروب ُ
ٌ
مطلق فلقاءٌ
فتفجري!
ٌ

حال ابنه إذا ما قاب قوسني من:
ميكن ألي أب أن يقرأ ما سينتهي إليه ُ
وابجلملة فإنه ُ
"الدعشنة" وأدىن ..وذلك من خالل" :عالمات بلوغ" تظهر تِّباعاً على االبن اترًة أو يُظهرها
عالمات يُهتدى هبا ملعرفة ِّ
عمق االنتماء وجتذره
فلتات لسان االبن اترًة أخرى ..وهي
ٌ
ُ
ص عليه املدونة الكربى ل" :الفقه الداعشي" وهي يف الغالب عالمات ال خترج
حسبما تن خ

عن هذه


اجملمالت:

نبات شعر عانة ،غري أن حمله هذه املرة يف رأس فارغة ،إذ يكون كثاً وضارابً إىل
شحمة أذنيه ورمبا استطال ليتدىل على كتفيه وكأين هبذا الشعر الذي أحاط ابلرقبة

من كل جانب ،وقد ابت كلمة سر يتخاطب هبا املنتمون حديثاً لتنظيم" :الدولة"

عن بُعد ويف اهلواء الطلق ذلك وأن من سيماء خوارج  -زماننا هذا  -ليس التحليق
كما كان الشأن يف أسالفهم وإمنا هو الشعر املهمل الكثيف



األشعث.

كثرة االحتالم مبنامات شيطانية تبلغ حداً من التواطؤ تواتراً ،إذ ُخييل إىل الرائي
من وهم ما حدث به نفسه القلقة كثرةً أن من يراهن لسنا سوى حور عني
إنس وال جان .ينتظرنه إما ابلرقة أو من فوق
مقصورات ابخليام مل يطمثهن من قبل ٌ

جسر


املسيب!

من ِّ
قبل أن ُحيسن قراءته الفاحتة أو أن يفقه شأن إزالة اخلارج من السبيلني ال تلبث
أن تراه منكفئاً حد اهلوس اشتغاالً قراءة /ونقاشاً يف :املكفرات /ونواقض اإلميان/
ومسائل الوالء والرباء /ورد الصائل وقتل املترتسني ومباحث غايتها الدفع ابجتاه

استباحة الدماء

أتوالً!.
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حفي ابلتكين وخباصة تلك ال ُكىن ذات القعقعة واجلْندلة ولئن ألفيته مبزاج صاف
ٌّ

قابع بني ظهراين أهله وذويه بينما
طروب فإمنا هو يف حال من التجلي جسده ٌ
وجداً يتعانق بيعةً لـ" :أيب بكر" وإذا ما انتشى فليس إال احلُداء بشيلة" :اي
قلبهْ /
عاصب الراس وينك"!؟
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علي اخلبيت :قوة اللحمة
تعيش األمة العربية واإلسالمية اليوم وقتا عصيبا نسأل هللا  -سبحانه وتعاىل  -أن جيلي
عنها هذه الغمة ،وأن يعود األمن والسالم والعزة هلا ..فالفرقة والشحناء واالقتتال والبغضاء
تسود أمتينا ..واملسلم الذي يقول ال إله إال هللا يقتل أخاه املسلم الذي يقول ال إله إال

هللا.

لقد ذهبت ريح العرب واملسلمني وحتقق فشلهم واستبيحت كرامتهم وانتشر اخلوف بينهم،
وانل األعداء منهم ووقعت الفرقة بينهم وانتشرت الضغناء فيهم ،وجعل بعضهم يضرب بعضا
وال حول وال قوة إال ابهلل ..ولعل ذلك مصداق حلديث النيب  -صلى هللا عليه (وآله) وسلم
 حني قال" :والذي نفسي بيده ال تذهب الدنيا حىت أييت على الناس يوم ال يدري القاتلفيم قتل ،وال املقتول فيم قتل ،فقيل :كيف يكون ذلك؟ قال ":اهلرج ،القاتل واملقتول يف
النار" رواه

مسلم.

ويف حديث آخر يوضح أن العقول تذهب يف الفنت وحتار وتطيش ،ويف هذه احلالة ال ميلك
عقله إال القلة من الناس ..وأكثرهم يندفع للفتنة بال رشد وال هداية وال عقالنية ..وال
حصافة رأي ..وقد روى أبو موسى األشعري  -رضي هللا عنه  -قال :حدثنا رسول هللا -
صلى هللا عليه وسلم " :-إن بني يدي الساعة هلرجا" ،قال :قلت :اي رسول هللا ،ما اهلرج؟
قال" :القتل" ،فقال بعض املسلمني :اي رسول هللا ،إان نقتل اآلن يف العام الواحد من املشركني
كذا وكذا ،فقال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم " :-ليس بقتل املشركني ،ولكن يقتل
بعضكم بعضا ،حىت يقتل الرجل جاره ،وابن عمه وذا قرابته" ،فقال بعض القوم :اي رسول
هللا ،ومعنا عقولنا ذلك اليوم؟ فقال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم " :-ال ،تنزع عقول
أكثر ذلك الزمان ،وخيلف له هباء من الناس ال عقول

هلم".

إن املرء اآلن ليستغرب كيف يقتل املسلم أخاه املسلم ويف املسجد وهو يعبد هللا ..ويشهد
أال إله إال هللا ..أين العقل؟ وأين الرشد؟ وأين الدين من كل ذلك؟ واملشكلة األساسية أن
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هؤالء حمسوبون على اإلسالم ،وتتحدث كل وسائل اإلعالم عنهم كمسلمني ميثلون اإلسالم
يف أبشع صورة واإلسالم براء

منهم..

اإلسالم دين السالم ،فتحية اإلسالم هي "السالم" ،واإلسالم يدعو إىل القيم واملثل
واألخالق العالية وقيم احملبة والسالم والتسامح والتعاون وليس القتل والكراهية ونصب
العداء؟ ولنا يف سرية رسول هللا أسوة حسنة كيف كان يتعامل مع غري املسلمني ومع جاره
اليهودي واآلايت واألحاديث كثرية يف ذلك ..وأولئك ليسوا مسلمني وحنن يف هذا الزمان
نرى من يناصب العداء والكراهية والقتل للمسلمني بل ألبناء الوطن ..والسؤال هنا هو
كيف نقدم ديننا اإلسالمي العظيم للعامل؟ أهبذه الطريقة نقدمه؟ أهبذا األسلوب ندعو الناس
إىل حب اإلسالم وحب املسلمني والدخول يف اإلسالم؟ أهذا هو الرشد والعقل والتصرف
احلكيم؟
يف ظل كل ذلك يربز أمر مهم هو أن اخلروج من هذه األزمة هو ابلتالحم والوقوف صفا
قواي خلف قيادتنا وخلف ويل أمران للخروج من هذه الفتنة ،فما هذه األحداث إال حماوالت
لشق الصف وزرع الفتنة بني أبناء الوطن الواحد وتغييب األمن واالستقرار اللذين متيزت هبما
هذه البالد ..إن متاسك جمتمعنا هو احلل الوحيد بعد توفيق هللا للخروج من هذه األزمة..
يقول الشيخ إبراهيم احلقيل "االجتماع رمحة ،والفرقة عذاب ..فباالجتماع أتتلف القلوب،
وتزداد القوة ،وهتاب األمة ،ويتحقق األمن .وابلفرقة تستوحش القلوب ،وتتنافر النفوس،
وتذهب الريح ،ويتحقق الفشل ،وتستباح األمة ،وينتشر اخلوف .وما انل األعداء إال بسبب
الفرقة ..حني أوقعت الفرقة الناس ،ونشروا الضغائن فيهم ،وجعلوا بعضهم يضرب

بعضا".

هذا ابلضبط ما سنجنيه من تالمحنا آتلف القلوب وازدايد القوة واهليبة واألمن واالستقرار
لبالدان وأمتنا ..هبذا التالحم يف جمتمعنا نضيع الفرصة على القلة القليلة اليت تعبث بسمعة
ديننا وتعبث ابستقرار وأمن بالدان وأمتنا ..هي قلة قليلة نستغرب كيف ميكنها التغلب على
األكثرية الفاضلة ..كيف ميكن هلذه القلة أن تفرض أجندهتا بتشويهنا وتشويه ديننا وتعبث
أبمننا ..يف حلمتنا ومتاسكنا حفاظا على مسعة ديننا ..وحفاظا على مقدرات بالدان
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ومكتسباهتا ..وخروجا من هذه الغمة إبذن هللا ..ورسالة قوية ملن يريد الشر لبالدان ..أعداؤان
اآلن سعيدون ومستمتعون مبشاهدة ما جيري لنا ..هم وجدوا من يقوم مبا يودون القيام به
دون خسارة بشرية أو مالية أو جهد ..وجدوا ابلوكالة من حيقق أهدافهم بال عقل وال رشد
وال حصافة ..واحلل يكمن يف حلمتنا وقوتنا ومتاسكنا كي خنرج من هذه الغمة ونتفادى ما
جيري لبعض البلدان من حولنا ،والذين نسأل هللا  -جلت قدرته  -أن يفرج عنهم كربتهم
ويعيد هلم أمنهم واستقرارهم وجينبنا ما حل هبم ويدمي علينا وعلى بالدان عزها وأمنها واستقرارها
وأن يهدي

ضاهلا.
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ابقر علي الشماسي :لقد حبت احلناجر وجف مداد احملابر ،وال جميب
منذ عقود طويلة ووفود تتلوها وفود إىل الدولة ،واقالم كتبت هنا وهناك مراراً وتكراراً حىت
جف مدادها :واليوم نكرر تلك املطالب هلذه الطائفة الشيعية ابلقطيف واالحساء ،هلذه
احلقوق املشروعة التالية للتذكري عسى أن تنفع الذكرى ..وذلك لقطع دابر الفتنة الطائفية
واملذهبية

البغيضتني..

 .1االعرتاف ابملذاهب االسالمية األخرى ومنها املذهب اجلعفري لكي تتعايش
اجملتمعات يف السعودية إبخاء وحمبة بدون متييز قيد أمنلة .وهذه هي أوامر السماء
ومنهج اإلسالم للعدالة وحسن التبصر والعقالنية

واحلكمة.

 .2إلغاء التمييز بني كل أطياف الشعب السعودي يف التوظيف والوظائف مهما كان
شكلها

وأمهيتها.

 .4إصالح مناهج التدريس وإلغاء املواد املستفزة ملشاعر عقيدة الشيعة

وغريها.

 .3مصادرة كل وسائل أعالم التكفرييني واملتطرفني ومفتو الفتنة الطائفية واالحقاد
والكراهية.

 .5مطلوب من وزارة اإلعالم إلغاء كل القنوات الفضائية واألرضية أمثال قناة الوصال
والصفا وغريمها اليت تثري وتشحن النفوس ابلكراهية والبغضاء بني املواطنني
السعوديني ،ومراقبة الصحافة اليت تسيء ألي

طرف.

 .1منع خطباء الفتنة والتكفري وإقصائهم عن النفوذ عن املنابر الدينية والسياسية
واالجتماعية ،وإقصائهم ايضاً عن النفوذ يف وزارة التعليم بشقي العايل

والتعليمي.

 .7اإلسراع بسن قوانني معلنة ورمسية املتعلقة بصدد هذه املطالب ،ووضع مواد معاقبة
قاسية وحقيقية على كل من خيالف أو يتجاوز حدود هذه القوانني من أي طرف
كان .وهذا هو العالج حملاربة الفتنة

واإلرهاب.
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ولألسف كانت كل هذه املطالب مل يكن هلا أي اهتمام أو التفات .فلو أن الدولة ابدرت
وسنت هذه القوانني قبل سنوات ملا حدث ما حدث يف الدالوة ابألحساء قبل شهور ويف
القديح مبنطقة القطيف ويف

الدمام..

وأنين لعلى قناعة أبن الدولة تريد احتواء هذا االختالل األمين وعدم توسع رقعته ،حيث
ذلك ليس يف صاحل أي طرف ،عدا طرف التكفرييني "مفتو الفتنة الطائفية" ومن البدهيات
أن االستقرار األمين مرتبط ارتباطاً عضوايً ابالنتعاش االقتصادي كوهنما تؤمان ،فإذا اختل

احدمها اختل

اآلخر.

انين اتصور أن تردد الدولة يف اإلسراع يف سن هذه القوانني قد تكون مثة أسباب ال أحد
يعلمها ،حىت وأن ارتقى إليها والمسها بعض الظن والتحليل ،إال اهنا ستبقى جمرد ظنون
وحتليالت :فإذا قُدر هلذه الفتنة والتحزميات االنتحارية لقتل االبرايء يف املنطقة الشرقية وإذا

قُدر الستمراريتها ومل تُلجم بسرعة فلن تستطيع احلكومة عند ذاك أن حتتوي توسع هذا
االختالل االمين ،ضد السلم األهلي .فإذا مل تستطع ذلك نكون ويف ضوء هذا االفرتاض

قد نقرتب ال مسح هللا من "الفوضى اخلالقة" وهي النظرية االستعمارية االمريكية واليت تدعمها
يف كل مكان .وال أحد يتمىن أن يصل هذا االختالل االمين لبالدان إىل ذلك املستنقع
والعياذ ابهلل ،ولكن مطلوب أن تبادر الدولة واجلهات االمنية يف سن هذه القوانني وتطبيقها:
وال اظن أن الدولة سترتدد أكثر من ذلك :أن للضرورة احكام .أذ أن فشل احلكومة أو
ترددها أو أتجيلها يف سن تلك القوانني :يعين ذلك كارثة على كل اطياف الشعب السعودي
دون استثناء ..نسئل هللا أن جينب هذا الشعب السعودي املسلم كل سوء وكل مكروه ..ان
من يتالعب بورقة التني واملذاهب ملكاسب سياسية ومآرب أخرى :فهم يف آخر املطاف
سيخسرون كل شيء ،وخمزيون يف الدنيا واالخرة ،وسيلعنهم التاريخ والناس امجعني شاؤا أم
ابوا .واخرياً وليس آبخر :اوجه هذا السؤال إىل علماء الفتنة والتكفري ،عشاق القتل والذبح

بني املسلمني وأبناء الوطن الواحد ..ألقول هلم هذا السؤال التايل :وهو هل حنن اليوم نعيش

يف العصر الذهيب امنياً واقتصادايً يف بالدان ،وحنرص على هذه النعمة واستمراريتها؟ فإذا كان
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اجلواب ب نعم ،فلماذا هذا العبث ابألمن وحتريض الشباب املراهق على الكراهية والقتل
والذبح والتفجري والتحزمي "للقتل من أجل القتل" ولكي يذهبوا إىل اجلنة بقتلهم األبرايء؟!!
ما هذا اهلراء للمراهقني الشباب؟ فكيف بعملكم هذا املشني أن يستتب االمن واألمان ومن
مث ينتعش االقتصاد يف بالدان؟! اما إذا كان اجلواب ب ال ..فأنتم الذين بدأمت ببواكري الفتنة
وال زلتم النافخون فيها أبدواتكم الشيطانية وبقيادة وتوجيه امريكا وإسرائيل وأنتم العلة
واملعلول ،ومطااي املايسرتو االمريكي .وال جمال لكم اليوم لإلنكار :وأن العامل اليوم من أقصى
الكرة االرضية إىل اقصاها يعلم أبنكم انتم الغالة التكفرييون مشعلو هذه الفنت واحلروب
برعاية امريكية ..ان هللا سبحانه سيحاسبكم حساابً عسريا ،وان التاريخ سيلعنكم والعامل
أمجع .حيث سقطت عن عوراتكم ورقة التوت اليت اختبأمت وراءها ردحاً من الزمن ابسم

الدين ..وان هللا ميهل وال يهمل ،وعندئذ لن تنفعكم امريكا وال فتات موائدها وال
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اسلحتها.

جاسم العبود :شهداء الصالة جسدوا أروع معاين التضحية
يف مسرية حاشدة انطلقت من الساحة اجملاورة جلمعية سيهات اخلريية شيع عشرات اآلالف
من خمتلف مناطق اململكة جثامني شهداء مسجد حي العنود ابلدمام جمسدين أروع صور
تالحم الشعب السعودي مبختلف أطيافه مرددين شعارات منددة ابإلرهاب والتطرف والغدر
واخليانة داعية للحمة الوطنية ..مل نستيقظ بعد من هول فاجعة تفجري مسجد بلدة القديح
يف يوم اجلمعة قبل املاضي والذي خلف  22شهيد ال ذنب هلم وال جريرة سوى أهنم يؤدون
ركن من أركان االسالم "الصالة" يف بيت من بيوت هللا "املسجد" ليأيت تفجري مسجد العنود
أيضا يف يوم اجلمعة ويف بيت من بيوت هللا خملفا أربع شهداء من خرية الشباب بذلوا
أرواحهم للحفاظ على أرواح املصلني جمسدين أروع معاين التضحية ابلروح يف مستنقعات
اجلرمية وبراثن اجلماعات اإلرهابية اليت ال دين هلا وال عقيدة وال وطن ..شهداء الصالة مل
أتخذهم يد الغدر بقتة ابدا ،بل هم من استقبلوا املوت بصدورهم العارية ذودا عن الصالة
واملصلني ،شهداء الصالة فقدهم الوطن الغايل ونعى فقدهم كل بيت ويستقبل العزاء فيهم
كل حر وشريف ،اجلميع أوجعه استشهادهم هبذه الكيفية املؤملة وبكى فقدهم بدم القلب
وقرأ الفاحتة على ارواحهم الطيبة ..شهداء الصالة ذهبوا مللقاة رب كرمي وتركوا لنا احلسرة،
شهداء الصالة سوف يعطون االجيال القادمة معنا للتضحية واالابء والشموخ ،شهداء
الصالة أبكوان مجيعا قهرا وليس خوفا من االرهابني الذين امتألت قلوهبم حقدا وكراهية
وجتردوا من كل صور االنسانية ومل تبقى إال صورة أنسان بعيد كل البعد عن اإلنسانية ومعاين
اإلنسانية ..عزائنا للمجتمع السعودي يف فقد هوال االبطال البواسل الذين نذروا أنفسهم
للوطن وللصالة وستبقى ارواحهم حملقة يف مساء هذا الوطن حتمينا من القتلة واجملرمني ،اللهم
أرحم شهداء الصالة االبطال وادخلهم فسيح جناتك واهلم أهلهم وذويهم الصرب والسلوان
وأحفظ بالدان من الفنت ما ظهر منها وما بطن ،اللهم من أراد بالدان بسوء فرد كيده يف
حنره واجعل تدبريه تدمريه أنك ويل ذلك والقادر
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عليه..

سراج علي أبو السعود :التحريض بني التصريح والكناية
أتفق مع وجهة النظر القائلة أبن "إلقام" الناس التطرف يكون عادة من خالل تصوير أن
ْ

املذهب هو الدين ،حبيث يُعترب املخالف يف املذهب خمالفاً للدين ،وابلنتيجة يُع خد مشركاً ،أو
كافراً ،أو مارقاً ،ينبغي بغضه ،أو التقرب إىل هللا سبحانه وتعاىل ابرتداء حزام انسف حتت
عباءة نسائية ،والتفجري يف مسجده .أما اآلايت الكرمية اليت يتلوها على م ْن يلوذ مبنربه ،أو
حسابه التواصلي ،فهي آايت احلرب ،أو آايت ِّ
حيرف معناها ،ويُبعدها عن سياقها

االستثنائي ،ويدعي أهنا هي الوضع الطبيعي للتعامل مع م ْن يدعي أهنم مشركون ،فيتلوا
وه ْم
عليهم مثالً اآلية الكرمية "فِّإذا انْسلخ ْاأل ْش ُهُر ْ
احلُُرُم فاقْـتُـلُوا الْ ُم ْش ِّركِّني حْي ُ
ث وج ْدمتُُ ُ
وه ْم واقْـ ُع ُدوا هلُْم ُك َّل مْرصد" وال يتلوا عليهم ما ينبغي أن يكون يف الوضع
صُر ُ
و ُخ ُذ ُ
وه ْم و ْ
اح ُ
الطبيعي كقوله تعاىل "ال ينهاكم هللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من دايركم
أن تربوهم وتقسطوا

إليهم".

يف تصوري أن اإلرهابيني ،الذين ِّ
يفجرون أنفسهم يف املساجد ،ويقتلون املصلني املتوجهني
إىل هللا سبحانه وتعاىل ،ليسوا أسوأ حلقات السلسلة ،اليت ينتمون إليها ،األسوأ منهم هو
الذي ِّ
يغرر هبم ،ويكذب عليهم ،وينقل هلم الدين بطريقة جتعلهم يباركون لبعضهم أي عملية
قتل لآلمنني العزل ،أو ابحلد األدىن ،جيعل مشاعرهم الداخلية ال تتحرك لرفض هذا التصرف،
ألنه وقع يف "الرافضة" ،واملشركني ،الذين ال حرمة لدمائهم،

وال كرامة.

التحريض ،كعنوان كبري ،ال يعين أن يقول شخص آلخر" اذهب ،واقتل الناس" .التحريض
يكفي لكي يتحقق أن يضع شخص عنواانً كبرياً امسه "جواز قتل فالن أو اإلساءة إليه
وإظهار الكره له" ،مث يسعى ليل هنار إىل تعريف "فالن" للناس ،حبيث حينما يُطرح يف
جملس ما حديث حول م ْن ينبغي تطهريهم عرقياً ،أو دينياً ،أو م ْن ينبغي كرههم ،ينصرف

ذهن اجلميع ،مب ْن فيهم األطفال ،إىل اجلماعة

الفالنية.
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أربعة شبان يف عمر الزهور ،أنقذوا حياة مئات املصلني يف مسجد اإلمام احلسني ،رضي هللا
عنه ،يف حي العنود ابلدمام ،بعد أن قدَّموا حياهتم فداءً لذلك .هؤالء اجلنود العظماء شيَّعهم
طوفان من مئات اآلالف من املواطنني يف سيهات األربعاء الفائت عرفاانً أوالً ابلتضحية

العظيمة اليت قدموها ،واثنياً أتكيداً على أن اجملرم احلقيقي ،ابإلضافة إىل القاتل ،هو كل
ُحم ِّرض كان ،ومازال ِّ
يروج الستعداء الشيعة ،وكرههم ،وإظهار االمشئزاز منهم ،كمرحلة إميانية
تتصاعد تدرجيياً لتصل يف أشدها إىل قتل املخالفني له يف

املذهب.

ثالث جرائم طائفية يف سبعة أشهر ،أودت حبياة العشرات ،واجملرمون مازالوا يتمنون فتنة
طائفية ،يلعن من خالهلا الشيعة ال خسنَّة ،أو العكس ،ولكن ذلك مل حيصل ،فما جرى هو
أن الشيعة صاروا أكثر ازدحاماً يف املساجد ،وأكثر إدراكاً أن هؤالء يستهدفون املواطنني
بكافة طوائفهم ،وإن كان الشيعة هم املستهدفون يف الوقت الراهن .هذا النوع من التالحم

سيجعل أعداء الوطن أكثر حزانً يف حياهتم بسبب فشلهم املتكرر يف نيل أهدافهم ،وسيصلى

إرهابيوهم غداً بني يدي هللا انراً وقودها أشد ،وأكرب بكثري من انر قلوهبم السوداء احلاقدة

املريضة واململوءة

ابلشر.

اسأل هللا األمن هلذه البالد ،والدعاء للشهداء ابلرمحة ،ولذويهم ابلصرب
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والسلوان.

زينب حفين :من القديح للعنود:
مجيل أن حتس إبنسانيتك ،لكن املشاعر اإلنسانية إن مل تكن مقرونة ابملواقف اإلجيابية
واملعتقدات السليمة تُصبح حلظتها جمرد حرب على ورق! لذا جيب على كل فرد منا أن يقف

وقفة حازمة يف وجه كل من ُحياول أتجيج الفتنة الطائفية ببالدان! أن نتربأ مجيعاً يف وضح

النهار من اجلماعات التكفريية ومعتقداهتا املتطرفة اليت تُريد الفتك أبمن بالدان وزعزعة
استقراره.
أغلبنا يعيش حالة حزن هذه األايم على ما جرى منذ ثالثة أسابيع ابلقطيف إثر تفجري
مسجد القديح وسقوط شهداء جتاوز عددهم العشرين ،ليعقبها حماولة انتحارية فاشلة يف
مسجد العنود مبدينة الدمام! أحداث جعلت األمل يعتصر فؤادي واحلزن يتملكين وأان أأتمل
صورة الشهيد الشاب عبد اجلليل األرش الذي عاد للتو من رحلة ابتعاثه من اخلارج حممالً
أبمانيه ،ومتطلعاً لبناء بيت وأتسيس أسرة ،فيقتل حلمه شاب مقارب لعمره ،مفجراً نفسه
وهو يعتقد أبن حور العني ينتظرونه على أبواب اجلنة ليأخذوه ابألحضان بعد أن أزهق أرواح

بريئة مل تُسيء إليه يوماً! صوراتن متناقضتان تؤكدان أبننا أمام معضلة كربى يف

جمتمعنا!

ال شيء يُولد من فراغ! فهو إما صنيعة أيدينا أو بسبب تقاعسنا عن وضع إصبعنا يف عني
كل من تسول له نفسه العبث أبمن أوطاننا! كيف وصل جمتمعنا هلذا احلد من القسوة يف

نظرته لآلخر؟ ملاذا هناك فئات تُصخر على اقصاء اآلخرين وعدم تقبل مذهبهم أو داينتهم؟
قرأت مقاالت عدة تستنكر ما جرى ،لكن مل أجد أي منها يضع يده على موضع اجلرح
ابستثناء مقال جريء وعقالين للشريف حامت العوين ،األستاذ يف كلية أصول الدين جبامعة
أم القرى يف مكة والعضو السابق جمللس الشورى السعودي ،حيث يعلق على احلادثتني
اإلرهابيتني ابلقول" :كل االستنكارات اليت صدرت من اجلهات والشخصيات الدينية لن
تكون هلا قيمة حىت يبنوا مواقفهم بصراحة يف الشيعة اجلعفرية! هل هم مسلمون؟ ويف موضع
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آخر يقول ":إذا أردان االصالح حقاً فعلينا الرجوع إىل أصل املعضلة وحلها من أساسها..

اشتعال املنطقة جيعلنا نُقدم مصلحة األمة على مصلحة

النفس".

كالم المس الواقع ،ولكن املشكلة تكمن أبن أعالمنا املكتوب ما زال يرتنح بني الدعوة
هلذا احلل على استحياء وبني الوقوف على اجلانب اآلخر! وأضرب مثالً على هذا ،قيام
جريدة رصينة مثل جريدة "الرايض" السعودية بنشر أمساء الشهداء الذين قتلوا يف احملاولة
اتبعت عرب صفحيت على
اإلرهابية األخرية ونعتهم ابلقتلى ،مما أاثر حفيظة الشيعة .وقد
ُ
"فيسبوك" مشهداً لداعية شاب خماطباً جيل الشباب ،أبنه "ال جيب اعتبار الروافض
شهداء" ،وينبههم أبنه ال جيوز الدعاء هلم ابلرمحة

واملغفرة!

شعرت ابلغرية على جمتمعي بسنته وشيعته ونسائه ورجاله وأطفاله.
ال أعرف ماذا أقول؟
ُ
ص ابلعبارات اليت ترفض اآلخر وتدعو
كيف ميكن أن ندعو للتالحم الوطين ومناهجنا تغ خ
إلقصائه؟ كيف ميكن أن نصد أطماع الغرابء الذين يتصيدون أخطاءان ،ويف جمتمعنا مغروسة

بذور الفتنة والتفرقة العنصرية وموثقة ابلصوت والصورة؟
وحياولون احتواءه لكن يد واحد لن تُصفق ،فاإلعالم
املثقفون السعوديون يُدركون ما جيري ُ
املرئي واملكتوب هلما دور كبري يف وجوب صياغة خطاب ديين جديد يقوم على فكرة

التسامح وتقبل اآلخر .املناهج التعليمية هلا دور فعال يف بناء أجيال واعية .األسرة هلا دور
كبري ،ولذا ال أتعاطف مع حزن أم تورط ابنها يف عملية إرهابية كون األم هي اليت تزرع
املبادئ والقيم يف نفوس أبنائها ومنهج االسالم املعتدل .كلها حلقات مرتبطة ببعضها ،فهل
هناك آذان عاقلة تسمع وتعي حىت ُحنقق املعادلة املطلوبة جملتمعاتنا؟
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علي سعد املوسى" :تفجري العقول ..واألجساد" كلمة خالد الفيصل
يف املشهد األول ،انتظرت ظهر األمس حىت الثانية كي أأتكد أن أصابع الغدر واإلرهاب مل
تصل إىل أجساد املصلني يف مسجد لصالة اجلمعة ،وأان على ثقة اتمة أن الغالبية الساحقة
العظمى الطاغية من أبناء وبنات هذا الوطن قد عادوا ،مثلي ،من صالة اجلمعة مباشرة إىل
نشرات األخبار كي يطمئنوا أننا "قرية آمنة" .ويف املشهد الثاين تربز هذه القصة :مساء
األربعاء املاضي استوقفين "ثالثيين" من أبناء هذا البلد الكرمي ليشرح يل قصة التحول اليت
أنقذته "جبملة" واحدة من براثن التطرف واهلدم والتفجري إىل ميدان العلم والعمل والبناء
واملستقبل .يقول يل :كنت أحد الطالب اخلرجيني من جامعة امللك خالد يف العام ،2114
وأحد حضور ذلك احلفل التارخيي الذي ارجتل فيه خالد الفيصل كلمته االستثنائية اخلالدة
وهو يقول" :فجروا عقولكم يف اإلبداع واإلنتاج واالبتكار ،وال تفجروا أجسادكم يف اإلرهاب
والقتل.....".

يواصل :استمعت مع اآلالف يف مسرح املفتاحة إىل صوت خالد الفيصل اجلهوري اخلشن
الضخم وهو يردد هذا التباين بني "تفجري العقول وتفجري األجساد" ألربع مرات ،وما زلت
أتذكر كيف وقف ثالثة آالف طالب يف حالة تصفيق هستريية يف استقبال تلك اجلمل
اهلادرة من فم األمري ،مثلما مل أزل أتذكر أنين كنت وحيدا نشازا فلم أقف ومل أصفق يف ثنااي
صف طويل يف وسط املسرح .يواصل :أدركت يومها أنين "فرد" يف مقابل أغلبية ،ومنذ ذلك
الوقت ،وبفضل تلك اجلملة أدركت اخلطأ ،وبدأت رحلة املراجعة والتحول .يواصل :بعد
انتهاء احلفل ،ملست بوضوح أن مجلة خالد الفيصل كان هلا استقبال استثنائي بني آالف
الطالب يف كل حميط مسرح املفتاحة :كنت يف تلك األايم مشغوال بقراءة منهج وسرية اإلمام
الشافعي ،رمحه هللا ،وخلصت من قراءيت الطويلة إىل أنه كان يدعو للعمل والعقل ،وأن العمل
والعقل مها قوة األمة وضعفها يف آن

واحد.

يواصل وهنا نقطة اإلشارة والتحول :يف ذات املساء عرض التلفزيون السعودي حفل التخرج
مبا فيه تلك اجلمل التارخيية الصاخبة من راعي احلفل عن "تفجري العقل" .مل ينته عرض
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احلفل حىت قررت االنتقال إىل مكان جديد وبيئة جديدة ..تقدمت أبوراقي لإلعادة يف
جامعة سعودية أخرى .ذهبت يف بعثة دراسية طويلة إىل "أسرتاليا" ،وهناك اكتشفت بوضوح
اتم أن مشكلتنا مع تفجري العقل ،يؤسفين جدا أن سلطات األمن األسرتالية ،ومع كل صالة
مجعة ،تقف على الشوارع املؤدية جلامع املدينة حلمايتنا من بعضنا بعضا ،ولفض االشتباكات
اليت كانت تسببها اختالفاتنا اخلانقة حىت وإن كنا أبناء دين واحد وملة واحدة .ينتهي:
أعمل اليوم استشاراي يف علم األورام يف مدينة طبية يف قلب الرايض .مل ولن أتنازل للحظة
واحدة عن ديين وعن قيمي ،ولكنين يف ابلغ السعادة حني أقفل ملف طفل صغري ُشفي من

سرطان الدم ،مهما كان جنسه أو لونه أو معتقده .ودعته وهو يطلب مين :اكتب قصيت
ألنين حالة إنقاذ جلملة اترخيية واحدة يف حفل

خترج.
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هليدا إمساعيل :القانون ال يكفي
جلسنا طويال ذلك اليوم نتحدث عن التفاصيل املؤملة ،كانوا سبعة أشخاص ،ومل يتفق أي
منهم على انطباع وتقدير واحد ،كل واحد منهم كان يرى احلدث بشكل خمتلف ،مع أن
كال احلدثني عبارة عن حزامني انسفني ومسجدين

ومجعتني.
ُ

منهم من كان يبكي حبرقة ويرتحم على الشهداء ،ومنهم من عارض فكرة "الشهادة" أصال،
ومنهم من استنكر الفعل اإلجرامي والتلويح ابألحزمة الناسفة يف وجه املآذن ،ومنهم من
تقزز من اللحم املتناثر ،ومنهم من سأل :إن كان من بني القتلى شخصاً "سنياً"؟ .أما األخري
فقد ردد بكل مفارقة :طيب اي مجاعة ماذا عن حرق الشاب السين يف العراق؟!! .وهنا فقط

تفاجأت بردهم مجيعاً عليه ،لقد اتفقوا أخرياً ..اتفقوا أبن ما حدث خيصنا ،خيص بلدان
السعودية ،خيص الوطن ..والوطنية.
املهم أن احلديث حتول بعدها عن فكرة التعايش ،ووجوب تقبل اآلخر ،وإىل آخره من
الشعارات والطروحات اليت يرددوهنا ويغردون هبا ،وذلك على غرار" :جيب أن نريهم أننا
نستطيع التعاطف مع مصاهبم ،ورغم أهنم ،وأهنم ..وأهنم ......لكن ايش نعمل معهم؟ الزم
نكتب تغريدة يف اهلاشتاق عشان يبان علينا الرقي والتحضر ،الزم نغري صورة الربوفايل يف
"الواتس أب" ونضع "ال

للطائفية".

أظن لو أتوا لنا أبلف قانون كي حنب من خيالفنا ..فإننا حتماً سنتبعه مرغمني ،إمنا يف احلقيقة

طبعا" ،ولكن صدقوين ..سنقوهلا من
سيظل ما بداخلنا ..بداخلنا ،وسنقول "إننا حنبهم ً
حتت أضراسنا ،مغصوبني ،وخائفني من العقاب.
قلت لنفسي إنه
لطاملا عارضت فكرة أن "احلب أعمى" إال ..يف "حب الوطن" ،ولطاملا ُ
نعصر على قلوبنا
علينا اغالق أعيننا واملشي معاً يف طريق واحد مهما تعددت الطرق ،أن ُ

"ليمونة" لنتجرع وجود املختلفني عنا ،نتجرعهم كالدواء وقاية أو حىت عالجاً .أقصد أن
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حنب بعضنا بشكل "أعمى" متاماً ،دون أن "نرى" اختالفاتنا ،دون "النظر" إىل جنسنا أو

لوننا أو مذهبنا .نعم أقصد ..عمياانً يف حب الوطن علينا أن

نكون.

فاالمل النفسي الذي أصابنا مؤخراً ومجيعاً كان بسبب حزامني انسفني حتزم هبما كائنان
كارهان ،ال حيبان الوطن ،وال ينتميان إليه .احلب ال يعين أنين سأحتملك ،أو سأحاول أن
أتعايش معك ،احلب ببساطة ال حيتاج تربيراً ،أو إجباراً ،أو فتوى أو قانوانً لتجرمي الطائفية،

احلب حيتاج أوالً ..إىل

احلب.
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أمحد الغامدي :روافد اإلرهاب
إن اإلرهاب املادي قطعا نتيجة حتمية لالرهاب الفكري الذي يعين فرض رأي أو سلوك
على أنه الصواب والشرع قد أقر فيه حرية

االختيار.

ال شك أن هذه الظاهرة قدمية وعاملية تكاد تكون موجودة يف كل اجملتمعات ،فهي ليست
بظاهرة حديثة ،بل هي موجودة يف كل اجملتمعات منذ القدم لكن بنسب متفاوتة ختتلف
من جمتمع آلخر وإمنا يزداد وجودها يف أكثر اجملتمعات تضييعا لقيم االنسانية والدين والعقل
والفطرة.

لقد تشكلت لدى األمم والشعوب مع مرور الزمن ثقافات متعددة مردها اخلري والشر ومنها
االرهاب ،فاحلياة اإلنسانية كما أن فيها الرمحة والصداقة والتسامح واحملبة وغري ذلك من
سلوكيات اخلري اليت تصل ألعلى مراتب الفضل واالحسان ،فيها أيضا العنف والقسوة
والعداوة والضغينة والبغض وغري ذلك من سلوكيات الشر اليت تبلغ أبشع الصور كاالرهاب
الفكري واملادي املتجسد يف القتل والتدمري واالغتيال وحنو

ذلك.

لقد أخذت ظاهرة االرهاب صورا وأشكاال خمتلفة ،وتطورت يف العصر احلاضر لتصبح ظاهرة
متعددة الفروع بديلة للحروب التقليدية تستفيد من التقدم العلمي وثورة االتصال واإلعالم
واملعرفة ،ويعملها االنسان كقوة فاعلة يف الصراعات السياسية ،سواء كان إرهاب شعوب
حلكومات أو إرهاب حكومات لشعوب ،أو ارهاب بعضيهما

لبعض.

فمعاانة البشرية خلطر اإلرهاب أبشكاله املختلفة مل تتوقف والتاريخ أكرب شاهد على حقيقة
تلك املعاانة ،وال يزال خطره يهدد اإلنسانية ابلويالت

والفظائع.

لقد أهدرت هذه اجلرمية األعراف واألحكام املعهودة يف كل شيء حىت يف احلروب ،إذ أصبح
العامل مسرحا حلرب متنقلة ال يراعى فيها شيء من األحكام واحملظورات ،فبعد أن كانت
احلروب هلا أعراف وأحكام حترتم حىت مع العدو البني حتولت عرب هذه اجلرمية إىل دمار
شامل لإلنسان والقيم ،بل جاء من يربرها أو يشرعها حتت مظلة القانون والنظام أبي حجة
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شيطانية ابطلة ،واألسوأ أن جند أن اإلرهاب يف عاملنا اإلسالمي قد جتاوز االرهاب املعاصر
يف حضارة األمم األخرى إذ أصبح ميزق

جمتمعاته.

والسبب أن اإلرهاب الفكري تفشى يف بلدان املسلمني بفشو التشدد والغلو يف الدين،
فالذي يعتمد التعصب يف الفقه املقلد أو احلرفية يف فهمه ،أو القداسة يف اجتهادات األولني،
أو السطحية واجلمود يف فهم النصوص ،دون الرجوع إىل النصوص الكلية للشرع ،وحتري
مقاصده وغاايته ،وحتقيق مصاحله العامة وتلمس روحه ومضمونه ،والبحث عن حكمته
ومغزاه ،ال شك أنه سينتهي إىل التشدد الذي يفرض رؤيته ويقصي كل من خيالفها وال يقبل
مع ما يراه رأاي آخر وهذا حتما يدفع ابنتشار اإلرهاب الفكري يف

اجملتمعات.

فالعالقة وثيقة بني اإلرهاب الفكري والتشدد الديين؛ وهذا بال شك هو الذي يؤدى يف
النهاية إىل اإلرهاب اجلسدي القتل والتفجري والتدمري والتخريب وترويع

األبرايء.

فاملتشدد لن يتسع صدره ملن خيالفه الرأي ،واملتشدد سيعمل ليل هنار على نشر تشدده
وفرض رأيه بكل ما أويت من

قوة.

لقد غاب عن هؤالء املتشددين وسطية الدين ومنهج السلف الصاحل الذي كان يقوم على
حرية الرأي والتعبري ،وقبول آراء اآلخرين بصدر رحب ،وقبول احلوار من أجل الوصول إىل
الصواب ،والرأي األفضل؛ ألهنم أدركوا حقيقة مهمة وهي أن آراءهم ليست يف كل األحوال
هي

الصواب.

ولذلك قال الشافعي :رأيي صواب حيتمل اخلطأ ،ورأي غريي خطأ حيتمل الصواب ،وهبذا
املعىن صرح بقية

األئمة.

فاخلالصة أن اإلرهاب الفكري ال ميكن معاجلته مبعزل عن مواجهة التشدد الديين ،وال مبعزل
عن حتقيق املواطنة اليت حتفظ لكل مواطن حقوقه ،ولكل ذي ذمة أو عقد
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حقوقه.

إن عالج ذلك يقتضي نشر وتعزيز ثقافة املواطنة واالختالف ،واحرتام آراء اآلخرين ،وفوق
هذا وذاك جيب ترسيخ ضرورة احلوار اهلادف وآدابه من خالل مؤسسات اجملتمع وكتابه
ومفكريه وقادته وهذا ما جيب أن يبينه العلماء ابلعمل قبل القول؛ لتصحيح املفاهيم اخلاطئة
واألفكار

املغلوطة.
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ماجد السحيمي :لن تنكسر
أعلم يقينا ومتاما كما يعلم الكثريون ان هناك اانسا ال يغمض هلم جفن وال تنام هلم عني وال
يتوقف عندهم قلق وبلدان احلبيب يعيش يف امن وامان بفضل هللا ومنته ،فهم يقتصرون على
حسدان على تلك النعمة الكبرية العظيمة وغريها بل يكيدون ليل هنار ومبحاوالت رخيصة
دنيئة ابئسة للنيل من هذا البلد الطاهر واهله اال ان كل حماوالهتم اخلسيسة جرت اذايل
اهلزمية والفشل واالنكسار .التاريخ يشهد ان كل من جترأ على شرب واحد من هذه االرض
أو قطرة دم واحدة من اهله اال وكانت العقوبة الشرعية سيفا على رقبته كائنا من كان ،ومل
تنجح حماولة واحدة بفضل

هللا.

هؤالء اجلبناء يف كل مرة يفشلون حياولون ان يبتكروا طريقة جديدة للنيل من وطننا حىت
وصلوا اىل ضرب ابنائه فيما بينهم فكان الرد ملجما ضاراب سريعا فاق كل توقعاهتم وجتاوز
احالمهم وخياهلم ،فكان ابناؤه يدا واحدة متحدين على قلب واحد مهما اختلفوا وختالفوا،
الدليل على افالسهم العقلي والفكري اهنم من ضيق احليلة اصبحوا يستهدفون بيوت هللا
اليت مل حيرتموا حرمتها وقداستها والفروض اليت تؤدى هبا .حاولوا مرة يظنون اهنم رجال مث
اصبحوا يتخفون كالنساء وما زالت نتيجتهم واحدة ،اخلذالن واخليبة ،يف كل مرة يسقط
عميل منهم تنجح السلطات اباليقاع بكامل عصابته ،مل تنجح دولة يف العامل يف قمع
االرهاب وحنره كما فعلت اململكة ،تصدت له بكل طاقاهتا على كافة املستوايت حكوميا
وشعبيا ،فالكل معارض قوال وعمال

وفكرا.

هذه العصاابت الدنيئة من عجزها يف كل مرة حتاول مث تفشل مث حتاول بطريقة اخرى كما
ذكرت وغالبا تكون اكثر خسة ودانءة ويف نفس الوقت دليل دامغ على قلة احليلة اهنم اجتهوا
اىل الشباب والذين يف مقتبل عمرهم بل بعضهم مل يتجاوز عمره مخسة عشر عاما اي سن
البلوغ وهذا دليل اهنم يستهدفون صغار السن حىت تنطلي عليهم افكارهم احلقرية الدنيئة
الهنم يعلمون متاما ان العاقل املتزن الناضج ال يقبل مثل هذه االفكار الضالة النه يعلم ان
الدين حيرم دم املسلم

وترويعه.

848

ما حصل خالل االسبوعني املاضيني وما تاله من تالحم شعيب يقطع بفضل هللا كل احملاوالت
لضرب ابناء الوطن فيما بينهم ،امللك يشجب ويعزي وويل العهد حيضر شخصيا وكذلك
امري املنطقة الشرقية وعدد من الوزراء والوجهاء واالعالميني ،فاجلميع كان حتت مظلة واحدة،
وطن واحد لشعب واحد بال تفرقة ،املواطنون هبوا للتربع ابلدم للمصابني وقبل ذلك تكفل
امللك مبعاملة الشهداء كشهداء الواجب كل ذلك أييت قطعا لدابر اي فتيل للفتنة اليت ابذن
هللا لن تشتعل ما دام هذا الوطن يزخر أببناء متالمحني يف كل الظروف .يقولون ليس يف كل
مرة تسلم اجلرة اي اهنا ان سلمت يف املرة االوىل فلن تسلم يف الثانية بل ستنكر ولكن ان
كان هناك شعب كاليد الواحدة فباذن هللا لن تنكسر اجلرة بل ستنكسر كل يد تتطاول عليه
وتتجرأ فاخلطوط احلمراء ليس هلا حوار اال حوار العصا والبندقية كما قال االمري انيف رمحه
هللا ،اللهم امنا يف اوطاننا واحفظ اهلنا وشبابنا من كل شر وفتنة وسوء وسائر بالد املسلمني.
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عصام اخلرساين :التطرف األعمى
فق من تفجري مسجد بلدة القديح إال وجاءان خرب حماولة تفجري
شيء ال يصدق فنحن مل ن ْ
مسجد الطائفة الشيعية ابلدمام الذي مت إحباطه ونتج عنه تفجري حمدود وهلل احلمد واملنةُ يف

ذلك ،إذن لقد اصبح اآلن اهلدف من هذه التفجريات واضحاًكل الوضوح للجميع ،للصغري

والكبري والعاقل واجملنون واجلاهل واملتعلم ،فهم يريدون اشعال الفتنة الطائفية يف هذا البلد

اآلمن ويريدون ان يقتل بعضنا بعضاً ويريدون تنفيذ املخططات اخلارجية لتصبح بالد األمن

واألمان كالبلدان اليت حولنا يضرب أبناؤها رقاب بعضهم البعض وتتقاتل فيها الطوائف

واألقليات .إننا نُكرب صوت العقل وصوت االعتدال واحلكمة الذي صدر من قيادات الشيعة
وحرصهم على وأد الفتنة وبعدهم عن كل ما يثري النفوس وأتجيج املشاعر ورغبتهم يف ان
يكون صوت العقل هو الصوت الذي يعلو ويغلب ما حوله من األصوات النشاز اليت
نسمعها من اجلهلة من كال

اجلانبني.

هذا الوطن هو ملك للجميع وهو مسئولية كل مواطن يف احلفاظ عليه وحنمد هللا عز وجل
ان جعل لنا قيادة حكيمة ووالة امر يقيمون شرع هللا وأيمرون ابملعروف وينهون عن املنكر
ويف نفس الوقت هم األب احلنون العطوف على هذا الشعب بكل فئاته وكل طوائفه وكل
أقلياته فنحن نراهم يطبقون القانون على الكبري قبل الصغري والقوي قبل الضعيف وجتدهم
يف كل مكان من احناء هذه القارة الصغرية يواسون املواطنني يف مصاهبم ويطمئنون على
مرضاهم ويف نفس الوقت يضربون بيد من حديد كل من تسول له نفسه ان يسيء هلذا
الوطن من قريب أو

بعيد.

إننا نتأمل ونتوجع ملصاب أي قوم حتل هبم كارثة أو مصيبة حىت لو كانت هذه املصيبة يف
اقصى بلدان العامل فما ابلكم إذا كانت هذه الكارثة يف وطننا وكان املصابون منا وفينا ومن
ب للدفاع عنهم ضد
مكوانت نسيجنا الوطين ال نرضى ان يصيبهم سوء فضالً عن أننا نـ ُه ُ

النيل منهم ،لكن يف نفس الوقت جيب ان ال حنمل األمور اكثر مما حتتمل
كل جاهل يريد ْ
وأن ال نعمم يف اهتاماتنا للغري بل ينبغي ان نرفع صوتنا ونقول ان ما حصل من تفجريات
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امنا حصل من شرذمة أقلية شاذة ال تكاد تُذكر يف هذا البلد وأن يدرك اجلميع أن أبناء
السنة قد عانوا من التطرف العنيف قبل ان يصل هذا التطرف األعمى اىل الشيعة وأن من
ابع عقله للشيطان فلن يرتدد يف قتل البشر اايً كانوا وأينما ُوجدوا واننا نتحمل بعض

املسئولية يف إمهالنا ألبنائنا وعدم احتضاهنم ومراقبة من هم اقراهنم حىت متكن شياطني اإلنس
من التأثري عليهم وحتريكهم اينما وكيفما

شاءوا.

انين ومن هذا املنرب أريد ان أحذر من شيء قد ال يعريه البعض االمهية اليت يستحقها بينما
هو جد خطري ولقد مسعته من البعض ابلرغم من وضوح رأي والة األمر فيه وهو طلب
املشاركة يف حفظ األمن وهذه وهللا لو ُمسح هبا جللبت الفوضى والدمار ولسمعنا نعيق الغرابن
يعلو ويصدح يف األفق فرحاً ملا ستؤول اليه احلال من خراب للداير وإزهاق لألرواح ،وليت
من ينادي هبذه املطالب يرجع اىل التاريخ ليجد ان األقليات اليت حاولت ان أتخذ القانون

بيدها كانت هي أول اخلاسرين وهذا ابلضبط ما ال نريده لألقليات اليت تعيش بيننا فاحلمد
هلل الدولة قادرة على محاية الشعب بكل مكوانته وليس للعصاابت أو للمليشيات مكان يف
هذا الوطن ،اما اذا كان اهلدف من املشاركة يف حفظ األمن الدفاع عن الوطن ضد أعدائنا
اخلارجيني وهم معروفون فأهال وسهال بكم وهذا هو واجب اجلميع سنة وشيعة أبن نقف
صفاً واحداً للتصدي ضد كل من تسول له نفسه أو يهدد امن وسالمة

بالدان.

ان الدماء اليت ُسكبت واألرواح اليت أُزهقت يف األحساء والقديح والعنود ابلدمام هلي غالية

علينا كما هي دماء وأرواح رجال األمن الذين يقتلون يف كافة احناء اململكة وهم يقاتلون

اإلرهاب مبا فيهم رجال األمن الذين يُقتلون يف القطيف ومل ولن تسمح الدولة ألهاليهم أو

لقبائلهم أبن أيخذوا حقهم بيدهم من قاتليهم فمسئولية حفظ األمن هي مسئولية الدولة.
اننا يف هذا الوطن نعزي انفسنا وقادتنا وحكومتنا وشعبنا السعودي الكرمي بكل اطيافه
وأقلياته يف فقدانه أربعة من شباب حي العنود ابلدمام الذين قدموا شباهبم فداء هلذا الوطن
وخنص هبذه التعزية اهايل املفقودين وذويهم ونسأل املوىل عز وجل ان يربط على قلوهبم
ابلصرب ويلهمهم السلوان وان يبدهلم داراً خرياً من دارهم واحلمد هلل رب
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العاملني.

شتيوي الغيثي :حوادث اإلرهاب وصعود قيمة التعايش
منذ سنوات طويلة كانت اجملتمعات تعي قيمة التعايش رغم كل الطوائف املنتشرة يف العام
اإلسالمي ،وإن كانت حتمل بنية كراهية إال أهنا كانت تدور يف إطار العمل السياسي والديين
ال أكثر ،يف حني استطاعت الشعوب العربية التعايش رغم اختالف املذاهب ،ولعل الدولة
الوطنية احلديثة استطاعت أن تعيد دمج اجملتمع العريب بكافة أطيافه حتت مظلة الدولة
الوطنية الواحدة لوال أن فشل بعض السياسات القومية العربية قاد إىل صعود التيارات
اإلسالمية اليت قام بعض منها على أنقاض الدولة الوطنية لتفجر املنطقة بعد ذلك ابلطائفية،
لكن ما زالت بعض الدول العربية ذات االستقرار السياسي يف تعايش جمتمعي وإن مل يكن
بذلك العمق الذي نرجوه ،وقد كتب العديد من املفكرين والكتاب العرب يف أمهية تعزيز
قيمة التعايش يف الوطن العريب إال أن االجتاهات اإلسالمية من شيعة وسنة إىل جانب
سياسيات بعض الدول العربية كان هلا فعل خمتلف إذ مت تعزيز التطرف الطائفي على أشده
ليقود العرب  -وخاصة يف العراق وسورية واليمن  -ويالت الطائفية وامليليشيات املتطرفة
اليت أصبحت هلا الكلمة الكربى يف بعض املناطق

العربية.

ابلنسبة للجزيرة العربية فقد كانت طيلة قرون مثاال لذلك التعايش بني الطائفتني :السنية
والشيعية حىت على مستوى البلد الواحد ،ويف السعودية حتديدا كانت األحساء والقطيف
وجنران واملدينة أو احلجاز بعمومه ذات تنوع عميق وتعايش يف أصل البنية الرتكيبية للمجتمع
ومل تكن هناك أية مشكلة ،وجرائم اإلرهاب اليت وقعت مؤخرا إمنا جاءت لتحاول ضرب
عمق التعايش املذهيب ،ولكن جاء االستنكار والتعاطف اجملتمعي مع شهداء القديح وشهداء
العنود دليال على قيمة التعايش وفرض األمن على كل من يفكر يف هتييج الطائفية ،وخرج
بيان هيئة كبار العلماء ليدين العملية اإلرهابية ويعدها جرمية يف حق

املواطنني.

اجملتمع السعودي بعامته عاىن من مشاكل اإلرهاب .هذه املرة توجهت يد اإلرهاب لتغتال
األبرايء يف قرية الدالوة ابألحساء ومن بعده القديح والعنود ،فحينما عجزت عن زعزعة
األمن بعملياهتا اإلرهابية منذ  2114ها هي حتاول أن حترك املسألة الطائفية ،إذ إن حتول
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املسألة من املواجهات األمنية إىل استهداف املواطنني يشي بنوع من تطور العمليات اإلرهابية
بسبب فشلها يف مواجهة رجال األمن ،لكن رد غالبية اجملتمع السعودي يرفض ذلك ،ويتذكر
كيف أن اجلميع عاىن من التطرف واإلرهاب .وقد شدد عدد من املثقفني والكتاب واملشايخ
وأعيان البلدان يف أكثر من منطقة على أن احلوادث ال صلة هلا ابملذهبية ،وإمنا هي يد
اإلرهاب اليت عاىن منها اجلميع ،وهذا املوقف يتكرر لدى عدد كبري من املواطنني الشيعة
ومثقفيهم الذين نعرفهم ،ما يعين أن التعايش ما زال ابقيا يف هذا اجملتمع ،ولن تضريه بعض
احلوادث القاسية ،بل إن أمن املواطنني يكاد يصبح اثبتا من الثوابت الوطنية هلذا

اجملتمع.

ال ميكن أن يتنازل اجملتمع السعودي عن قيمة األمن مهما اختلف يف تياراته وثقافته ومذاهبه،
فاألمن خط أمحر ،والدليل أن اجملتمع مبختلف أطيافه قام بدحض اإلرهاب ،ووقف بكافة
تياراته ضده ،حىت ميكن أن يكون هو املشرتك الوطين األكرب إىل جانب مشرتكات أخرى
بني كافة املختلفني يف هذا

اجملتمع.

هذا اجملتمع ركز على قيمة األمن بعد احلوادث وأمهية التالحم الوطين ،مما عزز الوحدة الوطنية
أكثر بني خمتلف املذاهب ،األمر الذي جعل القضية تنقلب على اإلرهاب ،حبيث حتول
اجملتمع كافة إىل غري ما أراد هؤالء اإلرهابيون من أتجيج الطائفية يف السعودية ،بل ابلعكس
زاد تالمحهم ووقوفهم ضد هذا العمل املشني أقول :كما ركز اجملتمع على قيمة األمن بعد
احلادثة ،فإن الرتكيز من قبل كافة األطياف الفكرية واالجتماعية أكثر على مسألة التعايش،
وإعطائه قيمة أعلى ،فإن كل مشاكل التطرف ،عند البعض ،سوف تنخفض إىل أقل
مستوايهتا ،فالتعايش يضرب يف أساسات التطرف ،ويكسر تلك القاعدة اليت يتكئ عليها
املتطرفون يف بث رؤاهم ،لكن مازال هناك من يبث الفرقة والكراهية الطائفية بتعميم احلديث
عن أخطاء أفراد على كل املذهب بال استثناء بني العوام والسياسيني أو بني اجملرمني واألبرايء،
وهي تعميمات جتعل العواطف تشحن ضد كل أبناء املذهب

لألسف.

لكن املؤكد أن اجملتمع السعودي جمتمع متعدد األطياف ،وإن غلب عليه شكل واحد ،وهو
احملافظة؛ إال أن هناك الكثري من األفكار والتيارات والطوائف املوجودة واملتعايشة على
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املستوى الفعلي منذ سنوات طويلة ،وليست ابجلديدة على الناس إال صور منطية من السهولة
أن نتجاوزها مع التعايش اليومي والفعلي وعلى أبسط املستوايت ،فما ابلك ابملستوايت
العليا اليت عادة تثبت قيمة التعايش كما ظهر يف البياانت اليت ذكرانها

عاليا.

التعايش من أكثر القضااي اليت ميكن فيها حماربة الطائفية يف اجملتمعات بل ميكن القول :إن
التعايش هو القيمة اليت حياول املتطرفون من املذهبني ضرهبا كوهنا تقف سدا منيعا دون مترير
ما يريدونه من خلخلة األمن وضرب اللحمة االجتماعية إلمكانية السيطرة على اجملتمع
خاصة يف ظل انعدام اجلانب األمين واهليجان االجتماعي ضد بعضه البعض ،وعلى ذلك
جاءت الدولة احلديثة لتعزيز قيمة التعايش كونه يقف أمام أي حماولة جلر اجملتمعات إىل
الطائفية.

إن قيمة التعايش قيمة اعتبارية يف مفهوم الدولة احلديثة ،وتتكئ عليها غالبية اجملتمعات،
وجمتمعنا من ضمنها ،على مستوى املمارسة دون التنظري .فقط حنتاج إىل قانون جيرم العنصرية
بكافة أشكاهلا ،حبيث نقطع على التطرف أي طريق ميكن الدخول إليه يف زعزعة أمننا
واستقراران

ووحدتنا.
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حسن مشهور :وزارة الداخلية واملواطن  ..شكراً

خيطئ من يعتقد أن التنظيمات احلركية تبقى على ذات االسرتاتيجية وأهنا ال تعمد لتغيري

أسلوهبا العملي ضماانً لتحقيق أجندهتا التدمريية .ضرب األهداف احليوية ومصاحل الدول

األجنبية كان خياراً متاحاً ملعتنقي الفكر الظالمي يف مراحل زمنية سابقة .وحتديداً يف الفرتة
املمتدة بني عامي /2114

2117م.

كان اهلدف غري املعلن هلؤالء التكفرييني هو إظهاران أمام دول العامل أمجع ابلعجز عن ممارسة
سيادتنا على أرضنا وقدرتنا على محاية مواطنينا ومحاية ضيوفنا من مواطين الدول العربية
واإلسالمية

والصديقة.

بيد أن حكمة والة أمران ويقظة أجهزتنا األمنية قد سامهتا يف التصدي للمخططات اإلرهابية
التخريبية ،وذلك عرب عديد من العمليات االستباقية وجتفيف منابع اإلرهاب مما محاان من
شرورها وحماوالهتا املتكررة إلحلاق األذى بنا واإلضرار مبصاحلنا

احليوية.

إن حاالت الفشل املتكررة اليت منيت هبا خمططات اإلجرام هذه قد جعلت هذه التنظيمات
تعيش يف مأزق حقيقي وتواجه خطراً حمدقاً يهدد بقاءها .خاصة بعد أن ازداد وعي املواطن

النوعي خبطرها على معيشته وأمنه وأمن أسرته ،مما جعله ينفر منها وحىت من جمرد االستماع
ألطروحاهتا اجملانبة للعقل وللحق

واملنطق.

لكن هذه التنظيمات متلك خالاي انئمة ويف ذات الوقت هلا منظرون .وأان هنا ال أعين
املنظرين الدينيني ،الذين يزينون لشباب وأعضاء التنظيم تنفيذ العمليات اإلرهابية ويعملون
عرب سلسلة من العمليات العقلية املمنهجة إلقناعهم أبن ما يؤدونه من عمليات تفجري
ألنفسهم وقتل املدنيني العزل واملعاهدين أبنه هو اجلهاد

بعينه.

ولكين أعين املنظرين الذين يهتمون بوضع خطط التحرك ونوعية األهداف احليوية اليت توكل
لألجنحة املسلحة هلذه اجلماعات مبهامجتها .سعياً منهم كما أسلفت لزعزعة كياننا والعمل

على هدم وتدمري ما بناه آابؤان املؤسسون عرب عقود من
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الزمن.

هؤالء املنظرون الذين أعدهم أان من أعوان الشيطان يبدوا أنه قد تفتقت أذهاهنم اخلبيثة عن
خمطط جهنمي خطري ،يقوم يف أساسه على تفتيت نسيجنا الوطين ويدق أسفينا يف وحدتنا
الوطنية وسلمنا األهلي ،وذلك عرب استهداف دور العبادة ابلتفجري وتقتيل املصلني اآلمنني
وترويعهم.

ولو فكران قليالً ،سنكتشف أن الباعث حملاوالت االستهداف تلك ليس نتيجة لوجود خالف
ثيولوجي بني هؤالء اإلرهابيني وبني مواطنينا مبختلف طوائفهم .وإمنا الباعث هلذه احملاوالت
اإلجرامية وهذا اإلرهارب املمنهج هو السعي لتحطيم كياننا اإلسالمي الكبري الذي متثله
دولتنا اإلسالمية الكرمية ومن مث ضربنا يف مقتل .إذ إن يف حالة سقوط هذا الكيان املسلم
والشرعي الذي يضمنا وارتضيناه أابً عن جد  -ال مسح هللا  -فإن البديل عن دولة القانون
هو الفوضى وانعدام األمن وحالة احرتاب أهلي تنذر بذهاب اخلري وشيوع قانون الغاب ومن
مث التفتت والتدمري الداخليني محاان هللا ومحى مجيع بين اإلسالم من كل

ذلك.

لكن مواطنينا قد أثبتوا أهنم األكثر وعياً وحرصاً على وطنهم وقيادهتم وسلمهم األهلي وأمنهم

الداخلي ،وأن جهود آابئنا املؤسسني قد أمثرت وهلل احلمد .فإن اندفاع آالف من مواطنينا
للتربع بدمائهم لضحااي التفجريات ،كما أن املوقف السياسي املعلن لدولتنا الكرمية ،كل
ذلك قد وجه صفعة قاسية لوجه اإلرهاب

وأذانبه.

ولذا فأان أعلنها أصالة عن نفسي ونيابة عن إخواين املواطنني من أبناء مملكة التوحيد اليت
حتكم بشرع هللا أبن خمطط اإلرهابيني اجلديد واسرتاتيجيتهم اخلبيثة اليت تبنوها مؤخراً قد

ابءت

ابلفشل.
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عادل احلسني :قرار مساحة السيد السلمان :هل هو حنكة أم تسديد؟
بسم هللا الرمحن الرحيم واحلمد هلل رب العاملني وسالم على عباده الذين

اصطفى.

تفاجأ املصلون يف يوم اخلميس ،يوم التاسع من شهر شعبان من سنة  1341هـ جربة عندما
قرر مساحة السيد علي السلمان حفظه هللا أبن صالة اجلمعة يف مسجد اإلمام احلسني عليه
السالم يف حي العنود ابلدمام سوف تقتصر على الرجال فقط .فلن يكون هناك صالة مجعة
للنساء .فعلى املؤمنني واملؤمنات إبالغ النساء هبذا القرار حفاظا على سالمتهن وسالمة
مجيع املصلني من أي خطر داعشي قد يتعرض له املسجد يف هذه الظروف الصعبة اليت
يتعرض هلا أتباع مذهب أهل البيت عليهم

السالم.

كان هذا القرار مفاجئا للمؤمنني واملؤمنات إذ مل يغلق القسم النسائي من املسجد لعشرات
السنني ،ومل يسبق للنساء أن حرمن من صالة

اجلمعة.

لكن املصلني تقبلوا هذا القرار برحابة صدر ،ألهنم يعون خطورة هتديد داعش ابستهداف
أتباع مذهب أهل البيت عليهم السالم اليت أعلنها داعش عالنية وبتحد سافر دون رأفة وال
رمحة.

هذا القرار مل يسمع به كثري من الناس ،ممن هم خارج املسجد .وهذا القرار مل ينتشر عرب
وسائل التواصل االجتماعي .حىت الدواعش أنفسهم مل يكن لديهم خرب هبذا القرار .لذلك
أرسلوا جمرمهم وإرهابيهم متنكرا بلباس نسائي كي ينفذوا جرميتهم اإلرهابية داخل القسم
النسائي يف الدور العلوي من مسجد اإلمام احلسني عليه السالم ،مستغلني اخلاصرة األضعف
يف

املسجد.

أتعلمون ملاذا اختار الدواعش تنفيذ جرميتهم اإلرهابية يف القسم النسائي يف الدور العلوي
من املسجد؟ كان هدفهم أن حيققوا أكرب اخلسائر يف أرواح املصلني نساء ورجاال .إذ لو قدر
أن يكون التفجري يف وسط النساء الهنار هبم سقف املسجد وسقطن على الرجال ،وبذلك
سوف تكون مذحبة عظيمة ال يعلم هوهلا إال هللا سبحانه وتعاىل ،ولكن لطف هللا عز وجل
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أخزى الدواعش وأربكهم ومنعهم من تنفيذ خمططهم اإلرهايب حيث هب رجال أشداء أفشلوا
خطتهم .ولذلك فشلت خطتهم بسبب أمرين

رئيسيني.

األمر األول :هو قرار منع النساء من صالة اجلمعة ،وهذا القرار احلكيم أربك الدواعش
بشكل أساسي .فيا ترى هل هذا القرار الصادر من مساحة السيد علي السلمان حفظه هللا
ورعاه صدر عن حنكة ووعي خبطورة الوضع الراهن أم أنه تسديد وتوفيق من هللا سبحانه
وتعاىل؟ يف تصوري كالمها صحيحان .ال شك وال ريب أن هللا سبحانه وتعاىل دائما وأبدا
يسدد أولياءه الصاحلني .وبكل أتكيد أن السيد علي هو من أوليائه الصاحلني الذين نذروا
أنفسهم خلدمة الدين وخلدمة مذهب أهل البيت عليم السالم وخلدمة

اجملتمع.

فقد أثبتت لنا اخلربة السابقة ويف كثري من املواقف الدينية والسياسية واالجتماعية ،على سبيل
املثال :موقف السيد علي من تشييع شهداء الدالوة ،وموقفه من رفع السالح يف وجه الدولة،
وموقفه من البذخ واالسراف يف سفرة أم البنني عليها السالم .حيث أظهر مساحة السيد
السلمان حكمة وحنكة يف إدارة تلك املواقف وإن امتعض بعض الشخصيات من قراراته
فيها ،إما لقصر نظرهم أو لعدم وعيهم خبطورة املرحلة .وكل هذه القرارات اليت اختذها السيد
السلمان يف احلقيقة هي منسجمة مع توجيهات املرجعية الدينية

العليا.

إن املتتبع ملسرية السيد علي السلمان يف تفاعله مع خمتلف األحداث اليت عاصرها ،جيد أنه
رسم خطة اسرتاتيجية ملعاجلتها وفقا ملبدأ "لكل مقام مقال" .هلذا جند خطاب جلنة تشييع
شهداء جرمية مسجد اإلمام احلسني عليه السالم اليت ألقاها األستاذ جاسم املشرف قد
اشتمل على مضامني سامية تصب يف جمملها يف مصلحة أتباع مذهب أهل البيت عليهم
السالم .ومن يعرف أسلوب السيد علي يف سبك خطاابته سوف يكتشف من الوهلة األوىل
أن للسيد يد فاعلة يف إعداد وكتابة هذا اخلطاب املهم ،أو على األقل أشرف على إعداده،
فمعظم أعضاء جلنة التشييع قد تربوا حتت منربه يف املسجد ويف جملسه املبارك .حري جبميع
فئات اجملتمع أن يتخذوا هذا اخلطاب كوثيقة مهمة لرسم حاضرهم
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ومستقبلهم.

األمر الثاين :الذي كان له دور كبري يف إفشال خمطط داعش يف تفجري مسجد اإلمام
احلسني عليه السالم هو مبادرة كثري من شباب املسجد لالنضمام إىل جلنة التفتيش عند
مداخل املسجد امتثاال للدعوة اليت أطلقها مساحة السيد السلمان حيث حث الشباب على
القيام هبذه املهمة العظيمة حلماية

املصلني.

نسأل هللا سبحانه وتعاىل أن حيفظ البالد والعباد من شر األشرار وكيد الفجار .وأن يسدد
عقالء اجملتمع ويوفقهم إيل مجع الكلمة ومل الشمل وتوحيد

اجلهود.1

 1أنقل هذا املقال ألنه ميثل صواتً لشرحية اجتماعية سعت أثناء كل ما حدث إىل خلق دور موازي أو يفوق دور الشهداء رضوان هللا عليهم وحنل هذا
الدور للسيد علي السلمان ،وهذا املقال هو من أنصع ما يعرب عنها ،وهو مع شديد األسف مل يذكر دور الشهداء األبرار ،وحشر املقال كل مواقف
مساحة السيد املثرية للجدل من الدالوة وما حدث فيها من تضييع للموقف ،إىل العديد من األمور اليت ال عالقة هلا ابلقضية سوى استغالل املوقف الذي
ال جيدر فيه تضييع القضية الكربى ملناقشة آراء السيد ،حيث املقام ليس مقام ذلك ال من قريب وال من بعيد ،ولكن املؤسف هو أن تتحول دماء
الشهداء إىل وسيلة للتسلق وإعادة التموضع االجتماعي ،وأقل ما يقال عن هذا املقال أن دوافعه شخصية حبتة للمكتوب عنه.
واملفارقة أن كل الطائفة انتفضت يف وسائل اإلعالم على مدى أسبوع ملطالبة اجلهات املسؤولة أن تعرتف ببطولة الشهداء ،ودخلت مع املاكنة اإلعالمية
الرمسية معركة إثبات رواية تكللت ابلنجاح بعد أن صححت الداخلية رواية احلادثة ،وبعد هذه املعركة أييت هذا التيار االجتماعي ليصادر جهود الشهداء
لصاحل مساحة السيد وأن الفضل يعود إليه ..إهنا مفارقة مؤملة ال توحي بوعي خطورة املرحلة ،ألن التكسب الشخصي يف وقت األزمات ،واالجتار بدماء
الشهداء للمصاحل الشخصية هو أكرب دليل على عدم الوعي ملوقعية الشهيد يف اإلسالم ،فضال عن عدم إدراك فضل التضحية على الناس.
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عمار حممد العبود :املتوترون الدواعش
إلرهاب اليوم يتخذ أشكاالً ومسميات متعددة من القاعدة إىل تنظيم النصرة وإنتهاءً
بداعش ،ولكن األخري جاوز احلد إبرتكاب جرائم حرب ضد اإلنسانية من دفن لألحياء
والتمثيل ابجلثث وهللا نسأل أن يشل يد اإلرهاب والتعدي وأن يرد كيد املعتدين إىل حنورهم.
وأعظم ما يُ ْش ِّجي النفوس أن تلك اجلرائم ترتكب حتت مسمى دولة اإلسالم ووهو منهم
براءومن سلوكاايهتم املشينة إن هي إال دولةً للنفاق واإلرهاب ،والبالء األعظم تصديق اهلمج
الرعاع أابطليهم وتلبية ندائهم والتبست عليهم اللوابس فأخذوا يضربون أنف هذا األمر وعينه
ويقلبون ظهره وبطنه ،فاآلالف من شباب أرض احلرمني ومهبط الوحي ينخرطون بشكل
ممنهج يف التنظيمات اإلرهابية ويقتلون بعضهم بعضاً كلما وقب ليل أو غسق أو الح جنم
أو خفق حتت شعار ال إله إال هللا وبصرخة هللا أكرب أال ِّيف الْ ِّفْتـن ِّة سقطُوا وإِّ َّن جهنَّم ل ُم ِّحيطةٌ
ِّابلْكافِّ ِّرين.
وأمام هذا التجنيد اهلائل لذخرية الوطن وشبابه والذين أصبحوا يتداكون على اإلرهاب تداك
اإلبل اهليم يوم ِّوردها البد للجميع من وقفة جادة مع هذه الظاهرة املستفحلة اليت فقدان
بسببها كفاءات كان يفرتض أن تكون طاقة بناء وإعمار ال هدم

وإرهاب.

ومما يبعث على األسى واحلسرة أن ميارس غسيل أدمغة مل نعهده من قبل حىت شاهدان طبيب
يفرتض فيه أن حييي النفوس يظهر رافعاً سكينة الغدر واإلرهاب ليلقى حتفه مضرجاً بدماءه

يف حرابً كافرة أختلط حابلها

بنابلها.

فال بد ألئمة املساجد أن يكون هلم الدور األكثر فعالية حملاربة اإلرهاب فهم خيطبون يف
الناس بُكْرةً وع ِّشيًّاوخطاابهتم تشكل البيئة اخلصبة ألمناط التفكري لدى الشباب وابألخص
ملن هم يف مقتبل أعمرهم فحني يدعون ابلنصر للمقاتلني يف سوراي والعراق يف قنوت الصالة
وقبل الصالة وبعدها فهو حتريض مباشر خلوض غمار تلك املعارك ومواطن الفتنة وبؤر التوتر
اليت ال صوت يعلو فيها سوى النحر

والتكفري.
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فاألوىل ابخلطباء أستبدال تلكم األدعية بتحذير الشباب أبشد العبارات وأوضح البياانت
أبن داعش والنصرة والقاعدة ومن سار بسريهتم مجاعات ضالة مضلة من ألتحلق بركبها خرج
على بيعة ويل األمر اليت يف عنقه واليت تستلزم طاعته يف املنشط واملكره وهي لعمري من
أكرب

الكبائر.

فال زال الوطن مع األسف حيصد مساً زعافاً جراء سياسية هذا الصمت املطبق للخطباء جتاه
تدمر مقدراته البشرية قبل بناه التحتية ففي حادثة مركز سويف احلدودي قدم الوطن أربعة
شهداء من حرس احلدود قضوا حنبهم وهم حيامون على ثغر من ثغور الوطن وتكررت عدة
حوادث مشاهبة يف أرجاء الوطن وآخرها احلملة األمنية اليت أطاحت ابلعشرات من اإلرهابيني
الذين كان يشكلون هتديداً على األمن الوطين حيث كانوا ينوون أستهداف املقرات األمنية

واجملمعات سكنية وأغتيال العسكريني ،وتفجريي القديح والعنود ليس عنك ببعيد حيث

أمتدت يد الغدر اآلمثة لتطال املصليني اآلمنني يف القديح لتودي حبياة أثين وعشرين شهيداً
رمحهم هللا ،ولوال لطف هللا وعنايته وتصدي أربعة من بواسل الوطن وشجعانه لإلرهابني
الدواعش يف جامع اإلمام احلسني عليه يف عنود الدمام لوقعت جمزرة ليس هلا مثيل يف اتريخ
اململكة

احلديث.

ويدق التقرير األخري ملعهد بروكنز يف العاصمة األمريكية واشنطن انقوس اخلطر ،حيث أشار
أن املغرودن املتعاطفون مع داعش يف اململكة العربية السعودية  % 27وهم يف املركز الثاين
بعد سوراي والعراق  %28وهذا أمر متوقع نظراً ألنه بعض املناطق هنالك واقعة فعلياً حتت
سيطرة اإلرهاب الداعشي .لذا أظن أنه على وزارة اإلعالم دور حموري حتت قيادة وزيرها

الشاب الدكتور عادل الطريفي يف تعقب اإلرهابيني ابلتعاون مع وزارة الداخلية عرب وسائل
التواصل األجتماعي ونشر رسائل توعية مضادة هلذا الفكر ِّ
السفاح ،فال بد من أستثمار كل
املنابر اإلعالمية احلديثة لنشر الفكر اإلسالمي املتسامح وفضح تدليس اإلرهابيني وزيف ما
يدعون

إليه.
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حممود آل سيف :تصور أويل لنظام جترمي خطاب الكراهية
الكثري يطالب هذه االايم بنظام جيرم خطاب الكراهية .وسبقت هذه املطالبات جرائم ارهابية
بشعة وقبلها اتريخ طويل من اخلطاب البغيض .احلقيقة هي ان لدينا حنن السعوديون
كمجتمع مشكلة عنصرية وطائفية وطبقية وغريها ال ميكن حلها اال من خالل التعاليم
االخالقية ،وسن انظمة تعاقب من ال يلتزم هبذه التعاليم .اىل االن ولالسف مل نستطيع جتاوز
هذه املشاكل من خالل التعاليم االخالقية وحدها .لقد حان الوقت لسن انظمة رادعة
هتذب االخالق .ويقع نظام جترمي خطاب الكراهية يف هذا السياق حيث يكون هو احلد
االدىن من هذا النوع من االنظمة .ولقد وضعت ادانه تصورا اوليا الركان هذا النظام االساسية
كما قد يكون تطبيقه يف اململكة العربية


السعودية.

تعريف اجلرمية

ارى انه جيب ان جيرم النظام اي قول أو كتابة أو رسم أو تصرف يهدد أو يهني أو يؤذي
أو حيط من كرامة اي شخص أو جمموعة من االشخاص على اساس ما يسمى "ابلصفة
احملمية" "تسمى هذه االعمال فيما يلي خبطاب الكراهية" .وكذلك جيب ان جيرم النظام اي
خطاب كراهية يهدد ابلعنف شخصا ذا صفة حممية .واشري اىل هذا النه جيب ان يضاعف
عقاب كل من خالف هذه القاعدة على وجه التحديد .كما جيرم النظام اتييد أو دعم أو
تشجيع خطاب الكراهية "على سبيل املثال من يعيد نشر العبارات اجملرمة على مواقع
التواصل االجتماعي املفتوحة لعامة

الناس".

"الصفة احملمية" يف هذا النوع من القوانني تعين صفة لدى الشخص املستهدف خبطاب
الكراهية والذي على اساسها جيرم اخلطاب .كل بلد حيدد صفات حممية معينة مبا يتناسب
مع طبيعة جمتمعه وخطاب الكراهية املرغوب يف جترميه .وارى انه يف اململكة العربية السعودية
الصفات احملمية املناسبة هي اجلنسية والعرق والدين "ويشمل املذهب" واجلنس واالعاقة
والقبيلة واالنتماء املناطقي .معىن ذلك انه ال جيوز قول ان احلجازيني بقااي حجاج أو ان
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النساء انقصات عقل أو ان الشيعة جموس ،اخل ،..ولكن ال جيرم هذا النظام قول انه جيب
اخراج مشجعي اندي اهلالل من البلد الن صفة "تشجيع اندي اهلالل" ليست صفة حممية
مبوجب هذا


النظام.

العقوبة

العقوابت يف االنظمة حتدد على اساس هدفها .احياان يكون هدف العقوبة العقاب على
اجلرم ذاته .وهنا تكون درجة العقوبة متناسبة مع حجم اجلرمية ،كتغرمي سارق مبلغا قريبا من
املبلغ املسروق .واحياان يكون هدف العقوبة ردع االشخاص عن ارتكاب اجلرمية .وهنا تكون
العقوبة شديدة جدا ،كبرت يد السارق .العقوابت الرادعة عادة ما هتدف اىل محاية مصلحة
عامة ابالضافة اىل املعاقبة على اجلرم ذاته .على سبيل املثال ،عقوبة برت يد السارق هتدف
اىل ردع االشخاص من ارتكاب جرمية السرقة كي ال يسود شعور الال امان يف اجملتمع وتنعدم
الثقة بني اعضائه .وارى ان العقوبة الرادعة هي املناسبة لنظام جترمي خطاب

الكراهية.

يكون هناك نوعان من العقوبة ملخالفة هذا النظام ،اوهلما جنائية واالخرى مدنية .العقوبة
اجلنائية تكون سجنا أو غرامة مالية أو كالمها تطبق بعد دعوى مقامة من املدعي العام "وقد
تكون بناء على تبليغ من اي شخص" .وتكون العقوبة اجلنائية مضاعفة يف حال التهديد
ابلعنف كما سبق ذكره .العقوبة املدنية تكون تعويضا الي ضرر حلق بضحية خطاب
الكراهية ،وتطبق بعد دعوى مقامة من قبل الضحية املتضرر .وميكن تطبيق هذه العقوابت
على مرتكب اجلرمية سواء كان فردا أو


مؤسسة.

االستثناءات وحرية التعبري

الغرض من هذا النظام هو محاية كرامة االنسان والنظام العام .ولكنه بطبيعته حيد من حرية
التعبري .لذلك جيب ان يكون حمددا يف نطاقه وتكون هناك استثناءات له تضمن ان ال يطبق
يف غري حمله وال يستخدم كاداة للظلم .هناك عدة استثناءات ممكنة ،على سبيل املثال ،قد
ال ينطبق النظام على النقاش االكادميي أو الكالم اخلاص .ولكن يف مجيع احلاالت ،اعتقد
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ان اي استثناء جيب ان يكون مشروطا حبسن النية ،اي ان الفاعل يهدف حبسن نية حتقيق
الغرض املشروع من االستثناء وليس استغالل االستثناء لتربير خطاب الكراهية .وكذلك ال
ينطبق اي استثناء على اي حتريض على


العنف.

اخلامتة

ميكن لنا حنن السعوديون كمجتمع ان نساهم يف تطوير االنظمة املهمة يف بلدان من خالل
النقاش والنقد البناء .وارجو ان يكون هذا املقال احد اخلطوات يف ذلك
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االجتاه.

علي سعيد البيك :داعش واحلمري وسعادة الوزير
ظلم كبري تتعرض فصيلة احلمري من قبل بعض الكتاب ورسامي الكاريكاتري يف الوطن العريب
عندما يشبهون الدواعش التكفريين ابحلمري يف إشارة إىل االنتحاريني ابحلزام الناسف وغريه..
فللحمار دور كبري يف خدمة اإلنسانية منذ آالف السنني ،فهو وديع وصبور مثابر ،ومن أقل
الدواب مؤنة ،وأكثرها معونة ،يقل داؤه ،وخيف دواؤه ،وهو ليس ابلغيب لكنه عنيد بعض
األحيان لسبب قد جنهله ..أما الداعش فهم أعداء لإلنسانية ،مجعوا بني اجلهل والغلظة يف
الدين وفساد يف االعتقاد واألخالق وتشوه يف الفطرة ،يكفيك شعارهم :جئناكم ابلذبح!...
ال أريد عزيزي القارئ أن أنكد عليك بسرد فظاعاهتم ..أنت أعلم هبم

مين.

وقد شغلت احلمري ابل كثري من األدابء والكتاب العرب ودافعوا عنه ،ومن أشهرهم األديب
الكبري توفيق احلكيم فقد كتب ثالثة أعمال "محار احلكيم" و"احلمري" و"محاري قال يل"،
وخذ عندك "أخبار احلمري يف األدب العريب" لبسام عبد الوهاب اجلايب ،و"مذكرات محار"
ألمحد رجب ،و"وجدت سعاديت مع احلمري" لألديب حيىي

حقي.

واألديب املصري الساخر جميد طوبيا له كتاب ظريف عنوانه "التاريخ العريق للحمري" وهو
عبارة عن  21مقالة أدبية ساخرة تتنوع موضوعاهتا بني الثقافة والرايضة والسياسة والفن.
وقد أثبت أن هلم اترخياً عريقاً يفوق اتريخ البشر حسب كلمة الناشر على غالف
املهم نرجع إىل قصة احلمري وسعادة الوزير ..يقول جميد

الكتاب.

طواب:

يف الربع األخري من القرن العشرين اهتم وزير اقتصاد وكان حيمل درجة الدكتوراه وبدرجة
انئب رئيس وزراء اهتم محري مصر الصابرة املثابرة أبهنا أحد أسباب األزمة االقتصادية أوضح
قائالً:

أن الفالح من أجل خاطر احلمار يقتطع مساحة من أرضه يزرعها
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برسيماً إلطعامه.

كان هذا افرتاء على احلمري .فالفالح له عقلية اقتصادية ممتازة حىت ولو مل يكن من حاملي
الدكتوراه .هو يزرع الربسيم يف الربع إلطعام احلمري واألبقار أي من أجل زايدة الثورة احليوانية
واأللبان ،وهذا إثراء للدخل القومي .كما أن الربسيم يقوي الرتبة ويرحيها وال يبقى طويالً
ابألرض .كما أن احلمار هو أعظم وسيلة نقل عرب األراضي ألنه حيتاج إىل ممر ضيق ،ولو
استبدله الفالح بعربة نقل صغرية لصار يف حاجة إىل طريق عرضه مخسة أمتار ،فإذا ضربنا
هذا العرض يف أطوال الطريق لشكلت مساحة خميفة من األفدنة ستفقدها األرض الزراعية
إضافة إىل أن احلمار ال يلوث البيئة مثل عوادم السيارة وضجيجها .ويف النهاية عند ما
يطعن يف العمر تشرتيه حدائق احليواانت طعاماً لوحوشها من أسود ومنور وغريها ،ومن يكون
أكثر دراية ابالقتصاد إذن :الفالح ومحاره أم سعادة الوزير

وشهاداته؟!

وأخريا ..أختم بقصة "دنيا احلمري" للدكتور يوسف عز الدين اليت تنتهي بسيطرة احلمري على
العامل بعدما ترقت وأصبحت يف غاية الذكاء ،وتصبح كلمة "بين آدم"
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شتيمة.

حسن آل قريش :عانقت أرواحهم السماء واستحقوا متثاالً على األرض

أكثر من نصف مليون مشيع لشهداء مسجد اإلمام احلسني عليه السالم ابلدمام حبي
العنود ..ماليني التدوينات على مواقع التواصل االجتماعي ..مئات املقاالت ..إداانت
إقليمية ودولية ..خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز يتوعد منفذي العملية

اإلرهابية وكل من شارك أو دعم أو تعاون أو تعاطف معها ..امللك يوجه بصرف  11مليون
رايل ألسر ضحااي القديح وإعادة بناء املسجد ..مسو ويل العهد ينقل تعازي امللك ألسر
وذوي الضحااي ..امللك سلمان يعترب ضحااي احلادث من شهداء الوطن ..جملس الشورى
يقبل مناقشة نظام جيرم

الطائفية..

هذه بعض ردود الفعل على حادثي القديح والدمام اإلرهابيني الذي فجعت هبما اململكة
سعوداي ،وأصيب أكثر من 81
العربية السعودية ،وراح ضحية تفجري القديح  21مواطنًا
ًّ

من املصلني يف مسجد اإلمام علي بن أيب طالب عليه السالم يف بلدة القديح مبحافظة
القطيف ،وفجر اإلرهايب نفسه يف الدمام مع أربعة من شباب الوطن أثناء حراستهم للمسجد
ضمن إجراءات احرتازية يف مجيع

املساجد.

ولعل ما سبق يسرتعى انتباه اجلميع ليدرك أن شهداء القديح والدمام هم شهداء للوطن..
شهداء لإلنسانية ..وأن احلادث اإلرهايب لن يهز وحدة اململكة وشعبها ،بل يزيدهم اصطفافًا
مجيعا إىل االستفادة من املصائب اليت تلم مبوطننا الغايل،
وقوةً و ً
احتادا ،والبد أن نوجه أنظاران ً
فلكل حدث إجيابياته وسلبياته ،مهما كان هذا احلدث مؤمل ،فيمكن اعتباره جرس إنذار

وتنبيه خبطر حيدق أببناء اململكة ومستقبلهم ،وال هنول عندما نتحدث عن املستقبل ،فإذا مل
ننتبه حلاضران فال يسأل أحد عن

مستقبلنا.

إن أعداء األمة العربية واإلسالمية يبحثون هدم حاضران وتدمري مستقبلنا ،ويسعون بشىت
الطرق والوسائل إىل أتجيج الفتنة والوقوع يف حبائلها ،وال أجد أبلغ دليل على ذلك أكثر
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مما حيدث يف اليمن والعراق وسوراي ولبنان ،ولكن سنكون للفتنة ابملرصاد ،وابلوحدة محاة
لألوطان.

إن تبين تنظيم داعش اإلرهايب حلادث القديح والدمام املفجع ،يوجه انتباهنا للخطر الطائفي،
وجيعلنا نبحث جتفيف منابعه ،ابعتباره أحد أوجه اإلرهاب ،والبد أن نسعى للقضاء على
بدال من أن يسعى إلينا ،وحيقق هدفه ومناله يف تدمري البالد،
كل صوره وأشكاله ومواجهتهً ،
ولعل تالحم أبناء اململكة دون تفرقة بينهم بعد احلادث األليم كشف وحدة وقوة وصالبة
الوطن أمام أي فتنة يسعى إليها

األعداء.

ويف القريب العاجل سنحكي ألبنائنا وأحفادان قصة مواجهة اإلرهاب وذارعه الطائفية،
وانتصار وحدة الوطن ،وتالحم أبنائه ،وسيسقط كل من أيد أو دعم أو ساعد على وقوع
مثل تلك اجلرائم يف مستنقع التاريخ ،وخيلد كل من واجه ودافع واستشهد يف سبيل الوطن.
خاصة شهدائنا االربعة هم ابلفعل سيخلدهم التاريخ خاصة بعد اعالن خادم احلرمني
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز أبهنم شهداء الواجب واعطائهم وسام نوط الشجاعة
ألهنم ابلفعل محاة للوطن وضحوا أبنفسهم ومستقبلهم من اجل الدين والوطن ،سؤايل يف
االخري هل سيسجل التاريخ امسائهم من ذهب ،هؤالء يستحقون متثاال خيلدهم ويكون حمفزا
ألجيال

قادمة.
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ايسني آل خليل :احلاجة فاطمة األربش  ..بطلة ِ
أنت وصانعة الرجال
نعم هذه هي مدرسة أهل البيت ومن ترىب يف كنفها واستقى النهج اإلمياين األصيل من
منبعها ..كيف ال وتلك املدرسة منار اهلدى ومعدن الرسالة وسفينة النجاة اليت من ركبها
جنا والتحق بشاطئ األمان ومن ختلى عنها غرق وأضاع السبيل إىل متاهات الضياع .من
هذا املنطلق مثل أهل البيت عليهم السالم حملبيهم والسائرين على هنجهم قدوة على مر
وفكرا
العصور فجسدوا املثل احلي للرتبية اإلسالمية الصحيحة عقيد ًة ً

كا.
وسلوً

"إين خملف فيكم الثقلني كتاب هللا وعرتيت أهل بييت ما أن متسكتم هبما لن تضلوا بعدي
أبدا" ..كلمات من نور سطرها منقذ البشرية ونيب الرمحة حممد عليه أفضل الصالة وأزكى
التسليم وهو الذي ال ينطق عن اهلوى .كلمات نطق هبا الصادق األمني وهو أعلم أبهل بيته
من أي أحد كان ،ألنه كان املريب األول وامللهم واملعلم واملراقب ألبنائه وهم زينة احلياة الدنيا.
فال الوجاهة وحدها أو املال من غري ولد ميأل على اإلنسان حياته هبجة وسرورا ..لكن أي
ولد ذلك الذي نتحدث عنه؟ األم هي الركن األساس يف تربية النشء ألهنا املدرسة األوىل
واليت ينهل منها الطفل األمور األساسية احلياتية للرتبية السليمة ،ومن تلك األسس هي تعلم
الفرائض كالصالة والصيام وغرس القيم اإلنسانية النبيلة كخدمة اجملتمع والتضحية والبذل
بال حدود .األم كذلك هي منبع احلنان ومصدر الرعاية والعطاء وحضن األمان واحلب
احلقيقي والبلسم الشايف للجراح واآلالم ..لذلك يرجع أهل املعرفة والرأي السديد إىل األم
وكيفية تربيتها عندما تصل منجزات األبناء اىل منتهى الرقي والعكس كذلك صحيح ومشروع.

ُ ْ

وما األحداث اليت شهدها جمتمعنا يف األايم األخرية إال حمطة من احملطات املهمة اليت جيب
التوقف عندها لتبيان مدى دور األم يف الرتبية وأثرها يف تقوية اجملتمع وترابطه أو ضعفه
وتشظيه .يف املقلب املظلم رأينا كيف أن جمموعة من الشباب الذين ال تتعدى أعمارهم
العشرين خري ًفا أخذوا على عاتقهم مهمة تنفيذ إعدامات ابجلملة ملكون أساسي من جمتمعنا
وهذا دون أدىن حتري راجع إىل تلك الرتبية الداعشية يف فكرها وهنجها الغري متوازن .واألم

دون أدىن شك هي حمور تلك الرتبية وأهم مؤثر يف مسار حياة ذلك اإلنسان يف مجيع
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مراحلها العمرية .تلك الرتبية يتلخص هنجها يف تكفري اآلخر واستباحة دمه دون أن يكون
أسا على عقب ابتداءً مبروجي هذا الفكر وإيقافهم عند
هناك ردة فعل تقلب هذا النهج ر ً

حدهم .فالشروع ابالعرتاف هبذا املكون اجملتمعي ومساواته ابملكوانت األخرى وشرعنة

القوانني اليت أتسس لبناء نسيج اجتماعي مرتابط وقوي ُجيرم السماح ألي أحد أن تسول له
نفسه بتمزيق وزرع بذور الفتنة لتفتيت هذا النسيج واالحندار به إىل التناحر والتقاتل ،ابت

لحا ال حيتمل التأخري .هذه النار اليت يكتوي بسعريها ُم ْستهدف أوحد لن يطول هبا
أمرا ُم ً
ً
الزمن حىت تطال ألسنتها بقية مكوانت هذا اجملتمع اآلمن ال مسح هللا اذا ما تركت األمور

على عواهلها .لذلك ابت على املسؤولني جماهبة تلك النار وإمخاد حريقها قبل أن تتمدد
ويلتهم هليبها األخضر واليابس ،ابت واجبًا شرعيًّا ومطلبًا جمتمعيًا وأخالقيًا .فديننا هو دين

السالم واحملبة والوائم واجلميع دون استثناء يستحقون العيش يف بيئته اليت يُؤمل أن يسودها
هذا التفاهم واالنسجام ..السيدة الفاضلة احلاجة فاطمة األربش ،تلك األم الصابرة احملتسبة
يدا يف تنشئة أبنائها ليصلوا إىل هذا املستوى من اخلُلُق الرفيع يف التضحية
سطرت
أمنوذجا فر ً
ً
ابلنفس خلدمة الصاحل العام .احلاجة فاطمة ربت فلذات أكبادها على احلب والعطاء واإليثار

وخلُق القوة .وما شهامة ابنها
والشهامة والنجدة فحصدت بذلك أبناءً ميتلكون قوة اخلُلُق ُ
الشهيد عبداجلليل وتفاين ابنها الشهيد حممد يف خدمة الغري وبذل أرواحهما رخيصة إال

وخلُق القوة اليت زرعتها تلك األم الفاضلة يف أبنائها .هنيئًا هلما تلك
ً
جتسيدا لقوة اخلُلُق ُ
الصفات احلميدة من اإلابء والنُـْبل والشجاعة وهنيئًا هلما تلك الشهادة.
األم الفاضلة احلاجة فاطمة األربش أنت اليوم قد حققت ما حيلم بتحقيقه الكثري من
األمهات ،فحصلت جبدارة على أعلى األومسة .وأي وسام أج َّل وأبدع وأزكى من تتوجيك
ورا أما أنت اي حاجة فاطمة فبكل عزة وفخر وإابء قد
أبم الشهداء .كل النساء قد يلدن ذُ ُك ً

أثبت للجميع أبنك بطلةٌ وصانعةُ الرجال ،فهنيئًا لك هذا
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التتويج.

حممد جواد املسلم :محاة الصالة  ..سالماً على ثقافة أجنبتكم!

بعد واقعة الطف وبعد عودة الركب احلسيين من الشام إىل املدينة ،التقى أحدهم ابإلمام زين
العابدين عليه السالم ،فسأله عن الغالب يف كربالء ،هل هو احلسني أم يزيد؟ فأجابه اإلمام
السجاد

قائالً:

وقت الصالة ِ
ف ِمن الغالب"
فأذّن وأقِم تع ِر ُ
"إذا دخل ُ
مل خيطر ببايل سوى هذا املوقف واان أرى مجوع املصلني يتوجهون حنو مسجد اإلمام احلسني
ع يف حي العنود ابلدمام لصالة املغرب ،بعد بضع ساعات من حماولة استهداف غادرة من
قبل مسخ بشري مل جيد طريقة للتخلص من كتل الشحم اليت تراكمت على جسمه اال
بتفجري نفسه وسط املصلني يف بيت من بيوت

هللا!..

أراد ذلك املسخ تعطيل فرض الصالة ..وأراد هللا أن يقيم فرضه ،على ايدي خنبة من الشباب
يف أعمار الزهور ،وبصرخة تضاءل أمامها صوت املتفجرات ،صرخوا يف وجهه" :إن الصالة..
على أجسادان

ستُقام!".

فصنعوا بذلك ملحمة بطولة عظيمة ..يف ثوان

معدودة!..

حنتاج اىل ساعات ،بل أايم ،لكي حنسم أمران يف الكثري من اخليارات الصغرية ،لكن اولئك
األبطال كان خيارهم حمسوماً منذ اللحظة األوىل ،ومل يكونوا ِّ
حباجة تلك الثواين الختاذ القرار
وحسم اخليار بني احلياة واملوت ،وألهنم يكرهون املوت ..اختاروا احلياة عند

رهبم!..

عاشوا حياة مجيلة مليئة ابلنجاح واإلجنازات واآلمال واألحالم ..ورحلوا اىل حياة أمجل ،تليق
مبثلهم ،بعد ان منحوا احلياة لآلالف من

أحباهبم..

أما قاتلهم ،فهو مل يكن يف األصل حياً حىت ميوت ..ولو كانت يف دماغه خلية واحدة حية
لكانت كافية لرفض هذا الفكر املسخ الذي أسسه الشيطان إلعالن احلرب على اإلسالم..

وعلى

البشر..
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أما ملحمة الشهداء ..فلنا معها وقفة للتأمل ..فالكثري قد

تساءلوا..

ترى كيف اتفق هؤالء األبطال األربعة على ذات اخليار املصريي الصعب ،رغم تباين الظروف
بينهم ،واختالف املؤثرات املسامهة يف صنع القرار

لديهم..؟!

كيف امجعوا على هذا اخليار وكأهنم ينصاعون ألمر عسكري اليقبل
ولنتقدم ابلسؤال

الرتدد؟!

أكثر..

بعد التفجري ..ملاذا تسابق أقراهنم وذويهم للوقوف مكاهنم يف حراسة املصلني وقد رأوا املوت
أمامهم ،وتيقنوا ان األمر أبعد مايكون عن

النزهة؟!

ملاذا رأينا الشموخ يغلب احلزن يف وجوه ذويهم ،وقد أحيطت أعناقهم أبكاليل الورود ،ووقفوا
يستقبلون التهاين منذ الساعة األوىل لفراق فلذات أكبادهم؟
نعلم جيداً أن الكثري من مبادئ الفرد وقناعاته هي نتاج منظومة أخالقية وتربوية تساهم يف
تشكيلها األسرة واجملتمع احمليط ،وهكذا تنشأ األيديولوجيا العامة جملموعة من األفراد بناء

على ثوابت وقيم

مشرتكة..

إدراكنا هلذه املنظومة من الثوابت جملتمع معني هو ما جيعلنا نراهن على مواقف وخيارات
أفراده جتاه بعض التحدايت

والظروف..

وعندما نستعرض بعضاً من الثقافة العامة اليت ينتمي إليها هؤالء الشهداء األبطال وذويهم..
سندرك أن مواقفهم وخياراهتم تلك ليست اال تطبيقا عمليا ملا يؤمنون به من مبادئ

وقيم..

فعندما نرى اإليثار واإلابء يف موقفهم ..فذلك ألهنم ينتمون اىل ثقافة حسينية كان اإلابء
من أبرز قيمها ..ولطاملا ترمنوا بتالوة الشاعر يف موقف سيد الشهداء عليه السالم حينما
ُشرعت سيوف الباطل يف

وجهه:
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إح ــدى إثْـنَـتَـ ـ ْ ِ
ـني
ـب ْ
َوس ـ َ
ـام ْتهُ يَـ ْرَك ـ ُ
ـوت
فَ ّإمـ ـ ــا يُـ ـ ــرى ُمـ ـ ـ ـ ْذ ِعناً أو َمت ـ ـ ـ َ
ص ـ ـ ـ ــمي ِاب ِ
ـال َهل ـ ـ ـ ــا إ ْعتَ ِ
إلابء
فَق ـ ـ ـ ـ َ

ـناهنا
أسـ ـ ـ َ
ص ـ ـ ـ هر ْ
ب ْ
ت احلـَ ـ ـ ْـر ُ
َوقَـ ـ ـ ْد َ
نَـ ْف ـ ـ ـ ـ ـ ــس أا ِ
عاهن ـ ـ ـ ـ ـ ــا
الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّـز إ ْذ َ
األيب َوم ـ ـ ـ ـ ـ ــا ز َاهن ـ ـ ـ ـ ـ ــا
س ِِّ
فَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنَـ ْف ُ
فب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـاملوت تن ـ ـ ـ ـ ـ ــزعُ ُجثماهن ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ـاهنا
ين َهل ـ ـ ـ ـ ــا ش ـ ـ ـ ـ ـ َ
َوفَ ْخـ ـ ـ ـ ـ ـراً يَـ ـ ـ ـ ـ ـز ُ

إذا مل َجتـ ـ ــد غـ ـ ــري لـ ـ ــبس اهلـ ـ ــوان
رأى ال َق ْت ــل ص ـ ْـرباً ِش ــعار ِ
الكـ ـر ِام
َ َ
َ
َ

وحينما تيقن اولئك األبطال أبن النصر سيبقى حليفا هلم ..وأبن يف موهتم دون موقفهم
حياة ..فألهنم ينتمون اىل ثقافة خياطب أديبها اإلمام احلسني عليه السالم مرة

بقوله:

خريه ـ ــا ومثهـ ـ ـل ش ـ ـ ـ ـ ـ هره ـ ــا
مثهل ـ ـ َ
ـت ِّ
وإذا أراق الـيـوم زاكـي ـ ــة ال ـ ــدم ـ ــا

ـت َمسـاً وكــان صـ ـ ـ ـ ــعيــدا
نفر فكنـ َ

فرأيت ـ ــك العمالق جي ـ ــداً متلعـ ـ ـاً
ورأيتك الفكر احلص ـ ـ ـ ــيف يش ـ ـ ـ ـ ُـق

ينعى على االقزام هتُطع جي ـ ــدا

فغداً سـ ـ ــتفعها الشـ ـ ــعوب بنودا

ـف بعيدا
أســتار الغيوب ويســتشـ ُ
حـىت على من ق ـ ــاتلوك حقودا

ورأيـت ـ ــك الـنـفس الكبرية مل تكن

ـت ان ـ ــك انئ ـ ــل م ـ ــا تبتغي
فعلم ـ ـ ُ
وأبن من قتلوك ودُّوا عكس ماقد

يك شـ ـ ـ ــلوك املقدودا
حتماً وإن ُ
كان لو علموا املدى املقص ـ ــودا

ـني يزي ـ ُد ُهم
ظنوا ابن قتــل احلسـ ـ ـ ـ ـ َ

ـني ..يزي ــدا
لكنم ــا قت ــل احلسـ ـ ـ ـ ـ ُ

وخياطبه مرة أخرى

بقوله:

ِ
ـل
َأوَمـن يُـنشـ ـ ـ ـ ـ ـ احلـي ـ ــاة قـتـي ـ ـ ُ
ـل
وال َخيـ ـ ـدع الـنـُّهى التضـ ـ ـ ـ ــلي ـ ـ ُ

أرجـفــوا أنهـ ـ ـك الـقـتـي ـ ــل املـ ـ ـ َد همـى

ك ــذبوا ..ليس يُقتـ ــل املبـ ــدأ احلُر
وميوت الرس ـ ـ ـ ــول جس ـ ـ ـ ــماً ولكن

ـول
يف الرســاالت لن ميوت ال هرسـ ُ
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لتكون هذه الثقافة امتداداً وترسيخاً لقوله تعاىل" :وال ْحتس َّ
نب الَّ ِّذين قُتِّلُواْ ِّيف سبِّ ِّيل اَّللِّ أ ْموااتً
حياءٌ ِّعند رِّهبِّ ْم يـُْرزقُون".
ب ْل أ ْ
وهنا خنلص اىل

نتيجة..

بعد هذه الفاجعة والفواجع اليت سبقتها يف القديح والدالوة ..وبعد امللحمة اليت سطرها
أبطالنا األربعة ..وبعد ما ملسناه من ردود فعل متحضرة من قبل أهايل الشهداء وذويهم
وأقراهنم من الشباب يف جمتمعهم ..واخلطاب اجلمعي املتزن ،والذي الزال حيرص أكثر من
غريه على وأد الفنت وعدم تعميم

اجلرمية..

كل ذلك يدعو اىل ضرورة إنصاف الثقافة اليت ينتمي اليها هؤالء ،واليت هبا ميكن املراهنة
عليهم يف الذود عن األعراض واألوطان ..فهي ثقافة جيب الوقوف أمامها إبكبار وإجالل..
فضالً عن احرتامها وعدم املساس

هبا..

وان كان مثة حرب فكرية ..فيجب أن تُشن ضد ثقافة التكفري ومنظومة األخالق اليت أجنبت
ذلك املسخ اجملرم وأقرانه من املوتى احلاقدين على
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احلياة!..

أمني الزهريي :إعالم داعش يسقط أمام إعالم الشهداء
تعتمد شرذمة "داعش" اللعينة على العمل اإلعالمي املتقن ،وعلى نشر مقاطع عملياهتا
وأساليبها اإلجرامية بشكل يوقع اخلوف يف قلوب أعداءها ،إذ تستخدم اإلعالم السريع
بدهاء فريد معتمدة الرتكيز على املقاطع األكثر دموية وإاثرة للشعور ،وهذا العمل الواضح
والكبري يؤكد أن من يدير مركز داعش اإلعالمي هو جهة إعالمية كبرية وذكية هلا وزهنا
ومعرفتها بفنون

اإلعالم.

ومؤخرا نلحظ أن إعالم داعش قد بدأ ال يظهر فيه عمليات التفجري الضخم بشكل كبري،
بينما يتعمد إظهار عمليات القتل بشكل وحشي كما يفعل دائما ،حىت حني يقوم بنشر
مقاطع فيديو فإنه يتالعب بسياق اخلرب ويطعمه آبايت وأحاديث يراد هبا حتويل الباطل من
عمليات الوحشية حلق بوجهة نظرهم ،فتنظم ويصيغ األخبار وفق أسلوب دراماتيكي مثري
للعواطف بتطعيمه مبقاطع تثري حفيظة اإلنسان

الطبيعي.

فهي بذلك تسرق نصر هلا بطريقتها اإلعالمية املفربكة ،وهذا ما تراه يف العديد من فالشاهتا
املقززة البائسة اليت يشكك فيها خرباء وفنيَّو األفالم ،فداعش تقنع املشاهد ابلوهم لتلتبس
عليه احلقيقة وعندها يصدق ويعتقد أبن مجيع ما عرض هو

حقيقة.

هذا التكتيك اإلعالمي القوي والعمل الفين احملكم كان البد أن جياهبه ويدحضه تكتيك
إعالمي آخر حقيقي ،ينقل احلقيقة كما هي ،غري مشوهة وغري مفربكة فنياًكما تفعل داعش
أبستديوهاهتا اليت تشبه أستوديوهات

هوليوود.

هذا اإلعالم املكذوب وقف أمامه إعالم يدار من وسط خيمة صغرية يف بلدة القديح ويف
منزل حبي العنود ،ذلك اإلعالم الذي تكون يف ساعات قليلة ،أستطاع أن حيرج إعالم
داعش املزور وجيهضه قبل والدته بل قبل

تكونه.

هااتن اللجنتان اإلعالميتان قامتا بتغطية كل ما يهم وكل ما يرتبط ابحلدث ،فال يوجد فرصة
إعالمية مل تستثمر ،وال جزء إعالمي مل يغطى بشكل صحيح وبشكل متكامل ،بل قامتا
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جبمع كل ما ميكن استخدامه لصاحل احلادثة ،فقطعتا حديث التأويل ابليقني عرب بث أخبار
مكتوبة ومصورة فوتوغرافياً ومتلفزة لكل جزء

مهم.

هذا العمل املتكامل استخدم التقنية اجلديدة كما تستخدمها داعش ،ليقلب الطاولة عليها
وعلى إعالمها املكذوب املخادع ،بل أغلق الباب أمام دجل خفافيش داعش املطبلني
إلجرامها ،واخرس ماكنة اإلعالم الباطل خلونة هذا الوطن ،موصالً احلقيقة اليت فندت كل
كذب داعشي وإعالمها

امللفق.

مبعىن أبسط ،إن إعالم داعش سقط أمام إعالم الشهداء ،فمرحى لنا مجيعاً هذا األنتصار

اإلعالمي وكل الشكر والتقدير لكوادران اإلعالميني وكل من ساهم يف هذا األنتصار
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الكبري.

منصور الزغييب :جرائم الكراهية
من أخطر األدوات اليت تفكك الروح الوطنية الواحدة ،وتدمر اإلنسان وجتعله وحشاً شرساً
تنعكس شروره على اجملتمع والوطن ،هي تنشئته على الكراهية ،حىت تسيطر على قلبه؛
لذلك أصبحت دائرة الكراهية هي األوسع واألكثر سيطرة وحتكماً يف طبيعة العالقات عند

البعض ،فنجد كراهيةً حاضرًة وطاغيةً يف النظرات ،واحلديث واالنطباعات املرسومة عن
اآلخرين ،بشكل جائر وخال من أبسط معاين اإلنصاف وحفظ اللسان عن توزيع
االهتامات ،وتبدو الكراهية أكثر ظهوراً ابلوقت الراهن عرب شبكات التواصل

االجتماعي.

من ضمن التعريفات جلرائم الكراهية" :أي حادثة واليت قد تكون أو ال تكون خمالفة إجرامية،
ويكون الدافع من وراء القيام هبا هو الكربايء أو

الكراهية".

ومن أبرز األمثلة اليت يُستشهد هبا على جرائم الكراهية" :التعرض لعرق شخص "ما" ،أو

اإلساءة لدين أو ممارسة العنف واإليذاء ،وتدمري الممتلكات ،التهديدات ،وبعث بريد حيوي
رسائل كراهية وأذى ،وممارسة اإلذالل والتقليل من شأن

اآلخرين".

حنتاج إىل أن ننتج مفهوماً جديداً للتسامح والتعايش والتآلف ،مينح حصانة ذاتية واجتماعية
عاليتني ضد كل حماوالت األشرار وتغريرهم لضعاف النفوس ،وأن احلقوق تبقى حمفوظة

وابقية يف ظل عدم جتاوز حدود اآلخرين ،وحياهتم

الطبيعية.

الكراهية ضعف ،وهي نقيض احلب الذي هو روح القوة والعظمة النفسية ،والسمو لإلنسان
وجوهر األخالق والدين .إن اإلنسان السوي الناضج املتوازن نفسياً؛ جند روحه مشبعة
ابلتسامح وإحسان الظن حنو اآلخرين ،وهو األكثر اطمئناانً وتصاحلاً مع ذاته.
إن القوانني احمللية عاجلت جرائم الكراهية أبي شكل كان يف مواطن خمتلفة منها ،يف صدر
هذه األنظمة "نظام احلكم" الصادر برقم أ 91/اتريخ  ،1312 - 8 - 27الذي أكد على
أن تعزيز الوحدة الوطنية واجب ،ومتنع الدولة كل ما يؤدي إىل الفرقة والفتنة واالنقسام
"حبسب ما نصت املادة " "12من الباب الثالث" مقومات اجملتمع السعودي" يف
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النظام.

وكذلك نص النظام يف موطن آخر على "أن تلتزم وسائل اإلعالم والنشر ومجيع وسائل
التعبري ابلكلمة الطيبة ،وأبنظمة الدولة ،وتسهم يف تثقيف األمة ودعم وحدهتا ،وحيظر ما
يؤدي إىل الفتنة أو االنقسام ،أو ميس أبمن الدولة وعالقاهتا العامة ،أو يسيء إىل كرامة
اإلنسان وحقوقه ،وتبني األنظمة كيفية ذلك" من الباب اخلامس "احلقوق والواجبات" املادة
"."49

ونظام "املطبوعات والنشر" الصادر برقم  211اتريخ  1321 - 9 - 1هـ  ،أشار إىل "أال
تؤدي إىل إاثرة النعرات وبث الفرقة بني املواطنني" من الفقرة الثالثة من املادة

"التاسعة".

وغريها من النصوص القانونية العامة يف بقية األنظمة األخرى اليت ال يسع املقام هنا حلصرها،
واملؤمل أن يسن قانون جيمع املتفرق ويستدرك النقص ،وتقدر العقوابت بشكل دقيق
وصريح ،يواكب مستجدات العصر ،وتطور الوسائل املستخدمة يف الرتويج ملفاهيم الكراهية
والعنصرية

واإلقصاء.

من أكرب أنواع اخللل تربية األجيال القادمة على الكراهية واالزدراء لآلخرين ،سواءً أكان

هذا االزدراء موجهاً إىل بين قومه أو لغريهم ،فذلك يعد تشوهاً نفسياً حيتاج معاجلة صارمة
ومركزة ومفعلة على أرض الواقع؛ ألن دوافعها معروفة بداية من الكراهية ،واحلس االنتقامي،

واإلقصاء والعنصرية والتهميش واالزدراء ،واألحقاد ،وغري ذلك من أمراض القلوب ،اليت هي
سبب رئيس يف واقعنا ووضعنا وأتخران احلضاري

والفكري.

والصراعات اليت يعيشها العامل العريب اليوم من قرون طويلة هي نتاج الكراهية الذي جعلنا
فريسة سهلة لغريان يف استغالل مقدراتنا

وكرامتنا.

البعض يربر لعملية الكراهية أبهنا نتيجة لردود الفعل من بعض املواقف واألحداث غري العادلة
واملنصفة ،وهذا ممكن أن يعاجل من خالل احملاسبة القانونية واملالحقة القضائية ،من أجل
أخذ حق اآلخرين ،السيما احلقوق املعنوية اليت ال تعوض أبي
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شكل كان.

خالصة القول ،هناك نفوس موتورة تعمل على اإلساءة إىل املواطن والوطن ،وإاثرة النزاعات
التارخيية امليتة وإحيائها من جديد ،ورمي الكلمات اجلارحة على اآلخرين ،ونشر القصص
والنكت وغري ذلك من أفعال الكراهية ،هبدف التقليل من مكانتهم وتوسعة دائرة الكراهية
حنوهم ،وهز الثقة بني أفراد اجملتمع ،وحماولة اإلساءة للنسيج االجتماعي .إن احملاسبة القانونية
هي حل رادع ملن سيطرت الكراهية عليهم ،والسيما يف ظل ظروف أشد ما حنتاج فيها إىل
التالحم والتعاون والتكامل على خري خيدم اإلنسان والوطن ،ويفشل كل ما خيطط له األشرار
من األعمال التخريبية ،من أعوام طويلة لتحقيق
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مآرهبم.

أنس زاهد :حماوالت التقسيم  ..فتش عن احملرضني

اهم ومضلَّ ٌل أو مضلِّل ،كل من يعتقد أن األعمال اإلرهابية اليت ميارسها تنظيم "داعش"،
و ٌ
هتدف إىل إابدة الشيعة .قادة "داعش" ليسوا سذجاً ،هم يعرفون متاماً أن إابدة الشيعة ،غاية
ال ميكن إدراكها .إهنم يستخدمون التحريض الطائفي املنظم لتجنيد األتباع من انحية،
ولتهيئة الرتبة االجتماعية املالئمة للقبول أبعماهلم اإلجرامية ،من انحية أخرى .أما اهلدف
فهو تنفيذ مشروعهم الضخم إلقامة ما يسمى بـ "دولة

اخلالفة".

"داعش" اآلن متتلك حيزاً جغرافياً ليس ابلصغري ،اقتطعته من حلم الدولة الوطنية احلي ،يف
كل من سورية والعراق ،وحىت ليبيا اليت ال يوجد هبا شيعة من األساس! ويف السعودية تسعى

"داعش" ،وبنفس األساليب ،القتطاع ما ميكنها اقتطاعه من مساحة الوطن ،لكي تقيم
دولتها على

ترابه.

القصة تبدأ ابخلطوة األوىل دائماً :التحريض اجلنوين ضد الشيعة أو املسيحيني كما هو واضح

يف احلالة املصرية ،مث تنتقل اخلطة إىل مرحلتها الثانية ،حيث يتم استهداف رجال الشرطة

متهيداً خللق حالة من الفراغ األمين .وهو ما حيدث عادة بعد هتيئة اجملتمع نفسياً وعاطفياً
وغرائزايً عن طريق الشحن املسعور الذي يستخدم كل الوسائل املتاحة ،من فضائيات
وصحف ووسائل التواصل

االجتماعي.

أما اخلطوة الثالثة واألخرية فتتلخص يف إشاعة الفوضى لتعميق حالة الفراغ األمين ،ومن مث
االنقضاض املباشر مللء هذا الفراغ .وهو ما يتم عن طريق مهامجة اخلاصرة األكثر رخاوة يف
كل بلد ،دائماً .املسألة ليست هلا عالقة إبيران كما يروج بعض هواة دفن الرؤوس يف الرمال.

صحيح أن إيران ستستفيد من خمططات التقسيم لتكسب مناطق نفوذ أكرب ،لكن املخطط
ال ميت إليها بصلة ،ألنه جيسد احللم أو الغاية اليت اندى هبا اإلسالم السياسي السين منذ
ظهوره :تقويض الدولة الوطنية لصاحل مشروع "اخلالفة اإلسالمية" .وهو ما ستجد له جذوراً
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ضاربة يف العمق ،يف كتاابت وتنظريات بل وأدبيات "اجلماعة  -اجلماعات" منذ حسن البنا
مروراً بسيد قطب ،مث عبدهللا عزام وأسامة بن الدن ،وانتهاءً ابلزرقاوي والبغدادي

واجلوالين.

إنين عندما أنفي التهمة عن إيران رغم أهنا أحد األطراف املستفيدة ،فإنين ال أدافع عنها
هي ،وإمنا أدافع عن وطين الذي ابت مستهدفاً بشكل مباشر من املشروع املسمى ب "دولة

اخلالفة" .اآلن اتضحت الصورة لكل من كان لديه عينان ولكل من قرر أن يستخدمهما.
وأية حماولة لصرف النظر عن مصدر اخلطر احلقيقي ،حيث دأب احملرضون على تصوير األمر
بوصفه جزءًا مما يسمونه ابلصراع التارخيي بني السنة والشيعة ،هي يف واقعها مشاركة فعلية
يف اجلرمية اليت تستهدف تفتيت الوطن .بل لعلي سأكون أكثر دقةً ،لو قلت إهنا صناعة
متكاملة لألجواء اليت تفرز اجلرائم اإلرهابية بشكل

تلقائي.

إن حديث بعض الوعاظ ،وبعض أعضاء هيئة التدريس يف الكليات اإلسالمية ،وبعض
الكتاب واإلعالميني ،بل وبعض الفضائيات الطائفية اليت تستخدم بعض الشخصيات
السعودية الدينية املعروفة ،للتحريض على الشيعة ...إن كل ذلك كان جزءًا من هتيئة مسرح
اجلرمية .إهنم يعدون لتنفيذ خمططهم منذ سنوات ،يف غفلة من اجلميع ،فهل وصلت الرسالة
اآلن؟ وهل سيعلم اجلميع أهنم مستهدفون يف وطنهم وأمنهم ووحدة أراضيهم؟
يقول املثل العريب "رب ضارة انفعة" .ومع احرتامي وإجاليل واحننائي بكل تواضع ،أمام دماء
خري فيما حدث .املهم هو أال نفوت الفرصة على أنفسنا،
الشهداء ،فقد يكون هناك ٌ
فاجملتمع اليوم مهيأٌ للقبول ابلضرب بيد من حديد على يد كل احملرضني .وما مل يتم استثمار
ذلك الشعور اجلمعي يف احلال ،فإن القادم سيكون أصعب وأخطر بكثري .إنين كنت وال
أزال على يقني ،أبن ما هيأ الرتبة املالئمة لظهور النبت الشيطاين املدعو "داعش" ،هو
اإلصرار على الربط بني ما هو ديين ،وابلتحديد ما هو مذهيب ،وبني ما هو سياسي .وما مل
يتم فك هذا االرتباط ،فإن "داعش" ستكون مرشحةً لتحقيق مزيد من املكاسب يف كل
مكان ،مبا يف ذلك

وطننا.
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إن تصنيف التحريض املذهيب ضمن خانة الرأي ،هو اخلطر احلقيقي .فالتحريض واحملرضون،
ات فقدت اإلرادة والعقل بعد أن مت تنوميها
هم قادة املشروع .أما اإلرهابيون فهم أدو ٌ
مغناطيسياً .العمليات اإلرهابية يف حد ذاهتا ال تشكل خطراً على وحدة أي دولة وطنية،

خصوصاً إذا كانت هذه الدولة متتلك أجهزًة أمنيةً يف مستوى كفاءة أجهزتنا األمنية.
العمليات اإلرهابية من الوارد حدوثها يف أي مكان ،وهي ليست مربراً كافياً أو حىت مقنعاً،
الستشعار خطر تفتيت الوطن .ما جيعلين أستشعر اخلطر فعالً هو استمرار احملرضني يف بث

متاح هلم من منابر إعالمية ،على الرغم من كل ما حدث!
مسومهم ،مستخدمني كل ما هو ٌ
التحريض هو أب اإلرهاب .واإلرهاب اليوم مل يعد جمرد وسيلة غاضبة للتعبري عن أفكار

غارقة يف العدوانية .اإلرهاب اليوم أصبح وسيلةً لتفتيت الدولة الوطنية لصاحل مشروع اخلالفة

املزعومة .التحريض هو

األساس.
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إحسان بو حليقة :قانون يكرم البذل من أجل وحدتنا الوطنية
أرضنا هذه أخرجت أنبل البشر ،وهي للكرم عنوان .وإن كان املواطنون متفقني على أمهية
احلفاظ على األمن واألمان واالستقرار االجتماعي واالقتصادي ،وأن من يربك ذلك سينال
جزاءه ،فعلينا أال ننسى أن من يصون الوحدة الوطنية ويبذل ويُعطي من أجل تعزيزها سيُكرم،
جزاء جبزاء وإحساان إبحسان .إذ أن األمر ال يتمحور فقط ويقتصر على إنزال العقاب مبن

يسيء ،بل ال يكتمل إال إبزجاء التقدير ملن يُقدم وطنه على نفسه؛ ال سيما أن وطننا يزخر
أببنائه احملبني املؤثرين املقرين بفضله  -بعد فضل هللا تعاىل

شأنه.

ومنذ نوفمرب  2113عندما وقع اهلجوم على الدالوة ،تلقيت اتصاالت عديدة ،مجيعها
يواسي ،والعديد منها يتساءل ملاذا ،وبعضها كان يطرح سؤال :ماذا نفعل؟ وقتها عرضت
على أنظاركم يف هذا احليز ،بل ويف غري مناسبة ،أمهية استنان قانون لتجرمي التحريض بشىت
أنواعه وأصنافه ،وال سيما ما يفرق وحدتنا الوطنية ويفتئت عليها ،وقتها ذكرت ابتصال
أاتين من الصديق د .عبدالعزيز العطيشان ،عضو جملس الشورى ،تداولنا يف ذات النقطة
فذكر يل حينها "قبل مثانية أشهر" أنه تـقدم ابالشرتاك مع آخرين يف اجمللس املوقر مبقرتح
لنظام ملكافحة التحريض والكراهية ،وأنه قد مضى على ذلك أشهر طويلة .وكان األمر يقفز
للواجهة مع كل حتريض وكل هجوم إرهايب .وقد جتدد احلديث مؤخراً من زمالء أجالء من
جملس الشورى ومن أصحاب الرأي والفكر من أحناء وطننا

الغايل.

وكما نعلم مجيعاً ،فقد خص النظام األساسي للحكم الوحدة الوطنية واحلفاظ عليها بعناية

فائقة ،والسؤال :كيف حنقق ذلك ،أخذاً يف االعتبار ما مَّر به الوطن من حتدايت أمنية
وهجمات تستهدف استقراره وأمانه ،وتسعى لتصديع جبهته الداخلية وتفريق مجعه؟ وما

تكرر مؤخراً يف بلدة القديح يف القطيف وحي العنود ابلدمام .ومن انفلة القول إن وجود
قانون حمدد يقنن ويصنف األفعال اليت تعد جرائم افتئات على الوحدة الوطنية ،أمر حرج

األمهية؛ العتبارات أمهها :جترمي ووضع عقوابت مقننة ملن يثبت ارتكابه ملخالفات أو جرائم
حتت طائلة النظام ،ومبا يساعد على :بناء االهتام ،ونسبة الدعوى ،وسرعة البت هبا ،وتضييق
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حدود االجتهاد ،وتقنني السلطة التقديرية ،مبا يسرع يف صدور األحكام ويعزز االتساق
أمر ضروري لكنه ليس كافياً حبد ذاته؛ إذ
والردع .وميكن اجلدل أن صدور نظام "قانون" هو ٌ

البد من التعامل تعامالً منهجياً لتجفيف التحريض ،ابعتبار أن ذلك مطلب حقوقي أوالً،
ولكونه ضرورة لصيانة سالمة اجملتمع ووحدة كلمته والتفافه حول قيادته ،ولقطع الطريق على

أي فرد أو جمموعة أو منظمة أو دولة من االشتغال بشأننا الداخلي وقضاايان الوطنية ،فهذه
شئوننا .وكما أنه "أي القانون" سيمنع أن نشتغل ببعضنا البعض ،مبعىن أن مينع التجاوز
على مكوانت اجملتمع السعودي وأطيافه ،فالوطن هو حمصلة مجع وليس انتقاصا ،مبا يؤدي
ِّ
مبوطنه ،فاملواطنة الصلدة هي قيمة تقوم عليها البلدان
لبناء جهد منسق لكي يعتد كل منا
وطن لكل أبنائه يساوي بينهم يف احلقوق والواجبات،
القوية واملستقرة ،مبعىن أن الوطن هو ٌ
مبا يعين منع أن يتجاوز أي منهم على اآلخر ابلقول أو ابلفعل أبي صورة ،وإال اختل

التوازن .وليس حمل شك أن استصدار قانون ملكافحة االفتئات على الوحدة الوطنية وتطبيقه
بصرامة وحزم سيعزز اللحمة ويصون السلم األهلي ويقوي جبهتنا الداخلية .وصدور القانون
يف هذا الوقت ،يرسل رسالة واضحة ومتجددة أبن وطننا حارس أمني لصيانة القيم اجلامعة
للنسيج الوطين ،مبا ال ميكن معه التهاون من هتكه أو حىت السعي أو التخطيط أو التلميح
هبتكه أو إيذائه ،وأن من يفعل سينال اجلزاء الرادع ،ليس حتيزاً ألحد بل حفاظاً على وطننا
الغايل ،الذي هو بعد هللا  -سبحانه  -احلصن احلصني ملواطنيه ،يوفر هلم األمن واألمان

والعزة والكرامة .وال بد يف هذا السياق ،بيان أن املسيء للوطن جيازى بفعله ،واحملسن الذي
يؤثر وطنه ،فوطننا  -بفضل هللا  -يقيم عالياً أبناءه دومنا متييز أو تردد ،فالتكرمي نصيب من

ينجز ويبذل ويقدم من أجل الوطن ،وأقرب مثال هو تكرمي خادم احلرمني الشريفني امللك

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  -حفظه هللا  -الشهداء األربعة "عبداهلادي اهلاشم ،حممد
األربش ،عبداجلليل األربش ،وحممد العيسى" ،تقديراً لشجاعتهم ،حينما آثروا التضحية
بشباهبم محاية للصالة واملصلني .جمنبني الوطن وأهله كارثة مروعة وإزهاق آالف األرواح
اآلمنة

الربيئة.
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منصور النقيدان :االعتاف من أيب حنيفة إىل تفجري الدمام
كان اإلمام أبو حنيفة النعمان بن اثبت أحد األئمة الكبار الذين احتاج االعرتاف هبم من
قبل أهل احلديث إىل قرابة قرنني ،أهل احلديث الذين ميثلون أساس ما أصبح يعرف بعد
ذلك ابلسلف ،ومتثل أفكارهم نسغ عقائد وتفاصيل اإلميان عند أهل السنة واجلماعة .كان
أتباع أيب حنيفة الذين ُعرفوا ب "أهل الرأي" يف الوقت نفسه يزدهرون طوال تلك الفرتة،
ويتعمق نفوذهم ،وحيظون بشكل متزايد ابحرتام وثقة امللوك واألمراء واخللفاء ،ويتغلغلون يف

القضاء ويف املناصب العليا وغريها من الوظائف احلساسة يف دواوين الدولة .ويعود أحد
عوامل هذا النجاح إىل العقلية الفقهية اخلالقة ،اليت منحتهم القدرة على التكيف ،وهضم
اجلديد ،وملكة القياس ،وألهنم قد لبوا احتياجات اخلالفة يف أوج ازدهارها ،وسدوا النقص،
وفوق ذلك أهنم كانوا أرحب صدراً وألني من نظرائهم من املدارس الفقهية

وقتها.

وكان تفسري أيب حنيفة وطالبه ملفهوم اإلميان ،وموقفهم من بعض مسائل الكالم املتعلقة
ابلذات اإلهلية ،إضافة إىل اخنراط أيب حنيفة نفسه يف آخر حياته يف متويل بعض الثورات،
اليت قام هبا العلويون ضد األمويني ،مث ضد العباسيني ،كانت سبباً يف النفرة اليت اختذها أهل
احلديث ضده وضد أصحابه ومدرسته ،وبلغت حد تضليله ووصفه ابلزندقة ورمجه ابلكفر

 من منا اليوم يتصور أن شيئاً من هذا قد وقع؟ ولكن هذه األزمة مل يتأخر حلها كثرياً،فيبدو أن رغبة اخللفاء والسالطني يف دعم احلنفية واالعرتاف هبم ،قادت اتلياً خصومهم من

السلف ،وأهل احلديث واحلنابلة خصوصاً ،إىل جترع العلقم واالعرتاف ابإلمام أيب حنيفة
واحداً من األئمة العظام ،ومبذهبه أحد أربعة كربى يف اإلسالم.
هل مثة وجه شبه بني ما جرى قدمياً مع أيب حنيفة ،وبني ما نشهده اليوم من تلكؤ يف

االعرتاف ابملذهب اجلعفري مذهباً إسالمياً حيظى ابالحرتام وابلتقدير ألتباعه داخل الوطن
الواحد؟ الواقع أن قصة اإلمام أيب حنيفة رغم أمهيتها للباحثني ،ال تشكل منوذجاً ميكن
اقتفاؤه ،فاملقارنة تغدو جمحفة وغري أمينة ألسباب كثرية ،ولكنها تفيدان أبن التاريخ ميكنه أن

يلهمنا ،وأن يعطينا دروساً ،وكانت جتربة السلطان جالل الدين أكرب ملك اهلند العظيم
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الذي كان يطمح إىل إجياد دين هجني من اإلسالم واهلندوسية جيمع أبناء مملكته املرتامية
األطراف ،هي إحدى العرب املهمة اليت انتهت إىل الفشل ،ولكنها كانت تؤكد أن الزعماء
العظام ميكنهم أن يكونوا أكثر شجاعة من علماء الدين ،وميلكون القدرة أيضاً ،ألن يدفعوهم
قدماً حنو

اإلصالح.

بعد حادث التفجري الذي استهدف املصلني يف مسجد القديح يف القطيف ،أصدرت هيئة
كبار العلماء السعودية بياانً طويالً ختمته إبدانة االعتداء ،وبعد التفجري الثاين يف مسجد

احلسني حبي العنود ،وتوجيه جاللة امللك مبنح املواطنني الذين ضحوا أبنفسهم حلماية املصلني
نوط الشجاعة ،أتبعته اهليئة بتصريح ألمينها العام يثين على هذه اخلطوة وعلى شجاعة الذين
كرمهم امللك .يف خضم ذلك قامت جمموعة من القضاة  -وهم فقهاء يف األساس وفيهم

علماء دين  -أبداء واجب العزاء ،وابدر سعوديون من أبناء املذهبني بصالة مجاعية تعرب
عن

تالمحهم.

جاءت كل هذه التطورات يف ظل املخاوف واالنتقادات اليت تتعاىل حول واجب العلماء يف
ختفيف الكراهية املذهبية بني السنة والشيعة ،ودورهم يف حماربة الغلو ،وبعد املطالبات من
كتاب ومثقفني ،وانشطني ،وحقوقيني ،ووجهاء من أبناء السنة والشيعة بتشريع جيرم
التحريض وبث الكراهية بني أبناء الوطن الواحد .وبعض املطالبات أكدت أن على علماء
الدين السعوديني اختاذ موقف شجاع للتربؤ من تكفري الشيعة ،وآخرون وجهوا أصابع االهتام
للعلماء وللمقررات املدرسية وللخطب واملنابر يف خلق بيئة حاضنة للتطرف ،نشأ فيها الذين
قاموا ابجلرائم األخرية ،كما أن بعض الشخصيات الشيعية البارزة عربت عن خيبة أملها يف
أن بيان العلماء مل يتضمن الرتحم على ضحااي اجلرميتني ،ومل يعربوا عن االعرتاف ابلشيعة
كمذهب إسالمي

فقهي.

غري أن ما غاب عن كثري من املتابعني هو أن احملرك وراء مواقف العلماء "الوهابيني" ،ودفع
املفيت والعلماء إلصدار بياانهتم بعد احلادثني احملزنني ،هو القيادة السياسية .يف اتريخ اإلسالم
كما هو يف اتريخ اململكة العربية السعودية ،فإن ويل األمر هو الذي يقود التغيري واإلصالح
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الديين إذا شاء .صحيح أن أي تغيري وإصالح قد يواجه ابلعقبات ،ولكن احلقيقة أن احتمال
جناح امللوك يف اإلصالح انبع من صالحياهتم ،ومن قدرهتم على دفع العلماء إىل ابتكار
حلول من اإلسالم نفسه ،من السرية النبوية ،من إرثنا الفقهي ومن مقاصد
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الشريعة.

حممد حطحوط :فضيلة الشيخ  ..تلعب على من؟
صعد فضيلة الشيخ منربه يف صالة اجلمعة ،مث حتدث عن مؤامرة إيرانية ضد الوطن ،كان
نتاجها تفجري مسجدي القديح والعنود ،وأن ما عمله هؤالء املطلوبون ال 11هو نتاج
ملخططات استخباراتية بدأت من طهران! وقد يكون الشيخ ُحمقَا ،فالسياسة ال تعرتف
ابألخالق وإمنا لغة املصاحل ،وعدو األمس قد يكون صديق اليوم ،ولكن املشكلة أن الشيخ

أردف قائال :خطابنا الشرعي بريء من هؤالء ،وليس له أي دخل ال من قريب وال من بعيد
مبا حصل! وله وللكثري ممن يردد ذات السيمفونية :تلعب على من؟! سأثبت لك شيخنا
الكرمي ابلدليل والربهان واملكان والزمان أن بعض املنتسبني للخطاب الذي تدافع عنه جزء
من املشكلة .سأذكرك شيخنا أوال  -إن كنت متتلك ذاكرة جيدة  -ببعض خطبك القدمية
وبعض مقاالتك اليت تسري هبا ركبان الواتس وتويرت .خطبة الشهر املاضي ..هل تذكرها؟
تذكر ما قلته قبل ثالث مجع فقط؟ تذكر عندما حتدثت عن "الشيعة" والذين تُصر مرة تلو

أخرى بتسميتهم "الرافضة" ،لغتك مثال تزداد حدة وتقطب جبينك حينما متر كلمة "رافضة"
يف ورقة خطبتك .بل يف ذيل كل خطبة تدعو على "اليهود" و"النصارى" و"الرافضة" .يف
الوقت الذي كان النيب الكرمي حيسن جلاره اليهودي ،يف الصباح ،وهو يعلم ،عليه الصالة
والسالم ،وهو أغري مين ومنك ،أن ذات اليهودي يردد يف املساء مع قومه "يد هللا مغلولة!"
فما ابلك مبن جيمعه معك الدين واملصري املشرتك واألرض

والوطن!

ختيل أتثري خطبك وكلماتك على الشاب "سعد" وهو يدرس يف الصف األول الثانوي يف
املدرسة اجملاورة" .سعد" املمتلئ محاسا  -مفرطا أحياان  -لدينه ،والذي أمتىن أال يتحول
لقنبلة موقوتة ذات مجعة ،مثل كثري من أقرانه من الشباب يف شرق السعودية وغرهبا .ختيل
كيف يتشكل "سعد" فكراي وهو يسمع هذا الكم من الكراهية كل

مجعة.

احملزن يف املوضوع هو خطبتك األسبوع قبل املاضي حني حدثت جرمية القديح! فأان أعرفك
جيدا ..وأعرف خطبك النارية عن "الرافضة" وأدرك متاما أنك تتبع لسياسة "مل آمر به ..ومل
يسؤين" ،وال تستطيع التنازل عن فكرك هبذه السهولة ،وال تريد الظهور مبظهر الضعف أمام
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"سعد" ورفاقه من املريدين الذين يلتفون حولك ،ولكنك تدرك كذلك أن السياسي له توجه
حازم يف قضااي الوطن ووحدته ،وضربه بيد من حديد ملن يريد شق الصف .لذلك كان
وضعك صعبا يف خطبة اجلمعة ،ألنك تريد إرضاء السياسي وزايدة املريدين! كان االرتباك
واضحا يف لغتك يف تلك اخلطبة ،حيث اختفت فجأة كلمة "الرافضة" من أوراقك ،ليس
هذا فحسب ،بل مت الدعاء يف هناية اخلطبة على "اليهود والنصارى" فقط هذه املرة .كان
موقفك حائرا يف تلك اخلطبة فلم تستخدم مفردة "رافضة" حىت ال تغضب السياسي ،ومل
تستخدم كلمة "شيعة" حىت ال يغضب املريدون ،وحتدثت فجأة عن الدماء املعصومة ،ألنك
ليس لديك الشجاعة لتقول أمام الناس إن الشيعة ،وإن اختلفت معهم ،ال جيوز تفجري
مساجدهم ،وليس لديك العلم الشرعي الذي يريك أن دماءهم وأمواهلم حرام كحرمة يومكم
هذا يف شهركم هذا يف بلدكم

هذا!

املؤمل أن ما تفعله من مسجدك يوجد له نسخ كربونية بذات الطول اخلطايب والعرض الفكري
يف جوامع متناثرة .كل ما نريد أيها الفاضل اهلدي النبوي يف التعامل مع اآلخرين ،موالني
وخمالفني ،حيث سرية عطرة قامسها املشرتك الرمحة ابلناس وهدايتهم .خطابنا الشرعي ليس
له أي دخل فيما حصل يف القديح والعهود؟ أيها الشيخ الكرمي :تلعب على من؟
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جاسم العبود :شهداء الصالة
يف مسرية تشييع حاشدة انطلقت من الساحة اجملاورة جلمعية سيهات اخلريية شيع عشرات
اآلالف من خمتلف مناطق اململكة جثامني شهداء مسجد احلسني يف حي العنود ابلدمام
جمسدين أروع صور تالحم الشعب السعودي مبختلف أطيافه مرددين شعارات منددة
ابإلرهاب والتطرف والغدر واخليانة داعية للحمة

الوطنية.

مل نستيقظ بعد من هول فاجعة تفجري مسجد بلدة القديح يف يوم اجلمعة قبل أسبوعني
الذي خلف  22شهيداً ال ذنب هلم وال جريرة سوى أهنم يؤدون ركناً من أركان اإلسالم

"الصالة" يف بيت من بيوت هللا "املسجد" ليأيت تفجري مسجد العنود أيضاً يف يوم اجلمعة
ويف بيت من بيوت هللا خملفاً أربعة شهداء من خرية الشباب بذلوا أرواحهم للحفاظ على

أرواح املصلني جمسدين أروع معاين التضحية ابلروح يف مستنقعات اجلرمية وبراثن اجلماعات

اإلرهابية اليت ال دين هلا وال عقيدة وال

وطن.

شهداء الصالة مل أتخذهم يد الغدر بغتة أبداً ،بل هم من استقبلوا املوت بصدورهم العارية

ذوداً عن الصالة واملصلني ،شهداء الصالة فقدهم الوطن الغايل ونعى فقدهم كل بيت
ويستقبل العزاء فيهم كل حر وشريف ،اجلميع أوجعه استشهادهم هبذه الكيفية املؤملة وبكى
فقدهم بدم القلب وقرأ الفاحتة على أرواحهم

الطيبة.

شهداء الصالة ذهبوا ملالقاة رب كرمي وتركوا لنا احلسرة ،شهداء الصالة سوف يعطون
األجيال القادمة معىن للتضحية واإلابء والشموخ ،شهداء الصالة أبكوان مجيعا قهراً وليس
خوفاً من اإلرهابيني الذين امتألت قلوهبم حقداً وكراهية وجتردوا من كل صور اإلنسانية ومل

تبق إال صورة إنسان بعيد كل البعد عن اإلنسانية ومعاين اإلنسانية .عزاؤان للمجتمع
السعودي يف فقد هؤالء األبطال البواسل الذين نذروا أنفسهم للوطن وللصالة وستبقى
أرواحهم حملقة يف مساء هذا الوطن حتمينا من القتلة واجملرمني ،اللهم ارحم شهداء الواجب
من جنودان األبطال الذين خطفتهم أصابع الغدر واإلرهاب وهم يؤدون واجبهم يف مجيع
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أرجاء الوطن ،وشهداء الصالة األبطال وأدخلهم فسيح جناتك وأهلم أهلهم وذويهم الصرب
والسلوان واحفظ بالدان من الفنت ما ظهر منها وما بطن ،اللهم من أراد بالدان بسوء فرد
كيده يف حنره واجعل تدبريه يف تدمريه أنك ويل ذلك والقادر
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عليه.

حممد علي قدس :يف بيتنا ابن إرهايب
حني أعلنت وزارة الداخلية يف بياهنا األخري قائمة أبمساء مطلوبني يف قضااي اإلرهاب،
واستهداف مسجدي القديح والعنود يف املنطقة

الشرقية..

تفاجأ كثريون وأصيبوا ابلدهشة مجيعاً ،بعد نشر تلك األمساء ،وقد تراوحت أعمار أصحاهبا

املطلوبني من الشباب املغرر هبم بني اخلمسة عشر واالثنني وعشرين

عاماً.

كانت الصدمة شديدة وصاعقة ،حني تفاجأت األسرة أو القبيلة بوجود اسم أحد أبنائها
أو أفرادها على قائمة املطلوبني أمنياً ،وثبتت خيانتهم لوطنهم مبا خيرجهم من الدين واإلميان،
كما سارع بعضهم للنشر عرب وسائل اإلعالم وإعالن براءهتم من أبنائهم الذين شاركوا يف

العمليات اإلرهابية األخرية ،وكانوا ضمن اهلالكني أو املطلوبني للعدالة .من املسؤول عن
هذا االحنراف الديين واألخالقي؟ من املسؤول عن ضياع هؤالء الشباب وانضمامهم
للجماعات اإلرهابية؟ لقد وقع عديد من الشباب فريسة اإلمهال واإلحباط واليأس خالل
الفرتة املاضية ،نتيجة عدة عوامل جتمعت لتصيب مشاعران مجيعاً خبيبة األمل

والفشل.

أدرك علماء الرتبية وعلم النفس ،حجم املأساة اليت يواجهها الشباب ،بعد أن توجه عديد
منهم ،ممن بلغ هبم اليأس من احلياة إىل حد ،الظن أبن التخلص من احلياة اليت يعيشوهنا
ليس له طريق إال االنتحار بعدة طرق هرابً من احلياة السقيمة والضغوط الكثرية اليت يتعرضون
هلا من قبل األسرة واجملتمع ،وبدأت تتولد لدى الشباب فكرة البحث عن خمرج من تلك

األزمة ابهلجرة سواء كانت شرعية أو غري شرعية ،معرضني حياهتم خلطر املوت بال مباالة،
وهو ما اتضحت عليه الصور املأساوية لنهاايهتم ،ومع تطور األوضاع وازدايد الضغوط ،بدأ
كثري من الشباب يف إهناء حياهتم أبيديهم دون االنتظار ملا قد تسفر عنه حماولتهم اهلجرة
للخارج حبثاً عن خمرج ،حىت وصل هبم األمر إىل االجتاه حنو اجلماعات التكفريية اإلرهابية
مثل تنظيمي القاعدة وداعش ،يف حماولة إلثبات الوجود وإزهاق أرواحهم حبزام انسف أو
سيارة مفخخة ،ال يفجرون هبا أنفسهم فقط ،وإمنا يفجرون أوطاهنم وأمان إخواهنم أبناء
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وطنهم اآلمنني ،وقد أومهوا أبهنم سيكونون شهداء وهم للدين والوطن واألهل أعداء .تلك
املفارقة العجيبة ،تدل داللة واضحة على إشكالية الرتبية والتعليم ،بني شاب افتدى أرواح
املصلني بروحه ،وشاب فجر نفسه ليزهق أرواحاً مؤمنة بريئة ،الشك أن هناك خلالً كبرياً،
خاصة أن كثرياً من الشباب املضلل كانوا ضحااي شيوخ التضليل والفتنة ،الذين أضاعوا النهج

الدعوي الصحيح ،وادعوا العلم والدعوة للتمسك بتعاليم الدين ،وهم من مساحة ديننا احلنيف
براء ،ضللوا الشباب بفكرهم املتشدد ،وأفتوهم مبا يتعارض مع هنج الدعوة القومي ،وما يدعو
إليه دين اإلسالم

العظيم.

حني ننظر ألوضاع املنطقة احلالية ،جند أن اجلماعات اإلرهابية استقطبت عديداً من شباب
األمة الذين انضموا جلماعات داعش والنصرة يف سوراي ويف العراق ،فكيف تفلتت زمام
األمور ،وهل حنمل الظروف على اختالف أشكاهلا ،السبب وراء هجرة الشباب لاللتحاق
بفرق املوت وترهيب املؤمنني وتدمري األوطان؟ أم نضع املسؤولية على األسرة اليت أمهلت
أبناءها حىت متلكهم اليأس وخيبة الرجاء فأضاعوهم؟ أم إهنا مسؤولية يتحملها اجلميع ،أفرادا
ومؤسسات :البيت ،املدرسة

واجملتمع!!

884

ثراي العريض :أرشح الشهداء األربعة  ..ومن هللا التوفيق
يف تويرت أضفت بعفوية وأان صادقة يف ما

أقول:

"أرشح الشهداء األربعة جلائزة امللك فيصل خلدمة اإلسالم ،جلائزة نوبل للسالم ..يستحقوهنا
جبدارة .مبادرهتم كانت إنسانية حبتة غري مؤدجلة وال

مسيسة".

وهي جائزة للوطن قبل أن تكون جائزة لألفراد يف حد

ذاهتم.

الوطن الذي أجنب مثل هؤالء املبادرين يستحق أن يعرف كل العامل أنه ينجب كراماً جنباء
أتقياء مبادرين ..وخيرج من التأطري اجلارح أنه ال ينجب إال اإلرهابيني

القتلة.

جاءين الكثري من الثناء على هذا الرتشيح املستحق .وأيضاً جاءت تساؤالت عفوية من
البعض لن أحاول حتليل دوافعها سلباً أو إجياابً ،ولكن سأعرض ما وصل منها حىت اآلن
وقت كتابة املقال قبل أن أرسله للنشر وأجيب

أخت متابعة ردت مستفزة لفكرة

عليها:

التخصيص:

"وشهداء الوطن على احلدود أال يستحقون منك ترشيح؟"
وأخ متابع

يضيف:

"شهداء الواجب كثر .ال متييز بينهم .ومنهم من محى الوطن أبكمله .من استشهد يف بقيق
وينبع منعوا بفضل هللا تفجري

مدن".

وأقول :رحم هللا كل شهداء الوطن وابرك بطوانً أجنبتهم وأنشأهتم على فعل الصحيح ومتييزه
من الباطل ..كل شهيد استشهد أثناء القيام بواجبه يستحق منا اإلعزاز والشكر والتقدير

والثناء ،ويستحق من مرجعية عمله التكرمي املستحق .فعالً يستحق شهداء الواجب التكرمي
ومل تقصر القيادة معهم كل يف ما خيتص

بواجبه.

شخصياً أهنئ وأعزي من القلب كل أسرة تشرفت ببطل
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شهيد..

ولكن هؤالء األربعة مل يكونوا يؤدون مهمة واجب مهين التزموا به ،بل جاءت مبادرهتم فعال
فرداي خالية من أي تفكري يف إجراء أو مردود مهين مسبق .ال دافع فيها إال الدافع الذايت
للقيام حبماية بيت هللا واملصلني املستهدفني برتبص

الشر.

وأما الرتشيح جلائزة عاملية فهو لتسجيل أنه وطن منجب للكرام املبادرين ،ونكسر إطار
التحجري على هذا الوطن مصنفاً أبنه ال ينجب إال اإلرهابيني اللئام واملختلني

واملضللني.

بوركت أسر أنشأت مثل هؤالء األربعة على احملبة واملسؤولية واملبادرة للقيام ابلواجب بدافع
ذايت.

ويل الشرف أن أكون أول من يقرتح أن يرشحوا جلائزة امللك فيصل خلدمة اإلسالم وجائزة
نوبل العاملية للسالم .فأرشح وطننا الغايل مكرما ضمن خنبة األوطان املنجبة
القيادة ليست فعل الواجب فقط بل بصرية الرؤية لوضوح متيز

للمتميزين.

املتميزين.

أجل..

أرشح شهداء األربعة جلائزة امللك فيصل للخدمة اإلسالم ،جلائزة نوبل للسالم ..يستحقوهنا
جبدارة.

ولو فازوا هبا أقرتح أن يبىن هبا أكرب جامع يف املنطقة اليت أجنبتهم وعلمتهم معىن املسؤولية..
جامع يكون مثل مسماه جامعا جيمع اجلميع ،مفتوحاً لكل

املذاهب.

ابرك هللا الوطن الذي ينجب النجباء األخيار املبادرين حلماية

اآلخرين.

ومحى هللا الوطن واملواطنني األنقياء من شر كل مرتصد أو حاقد أو مضلل جاهل ال يدرك
الفرق أمام هللا بني فعل األخيار وفعل

األشرار.
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إحسان بو حليقة :تطبيق "حراس األمن"
كل منا عليه أن يؤدي واجبه ،وعندما يسعى أحد لتهديد األمن ،فيصبح احلفاظ على األمن
ليس واجب األجهزة األمنية فقط ،بل واجب كل منا .بل هو واجب كل منا طوال الوقت،
فليس هناك من جيادل يف املواطن هو رجل األمن األول ،ويف أن األمن مسئولية مشرتكة
تتكامل حلقاهتا بتعاون اجلميع .والبد من القول إن األايم األخرية شهدت تعاوانً وتكامالً،
وتطبيقاً عملياً هلاتني املقولتني.
هل يكفي أن نتحدث عن التعاون بني املواطن وأجهزة األمن بصيغة فضفاضة ،وعبارات
عامة؟ أم أن علينا أن نقنن األمر عرب إجراءات حمددة وتطبيقات تستخدم على نطاق واسع؟
ما يشغل األجهزة ويستنزف اجلهد واملال هو التهديدات األمنية املباشرة أو غري املباشرة.
ولعل من املالئم تصميم حزمة تطبيقات تتاح على اجلوال تسمى "حراس األمن" ،تتاح من
خالهلا معلومات عامة تساعد يف احلفاظ على األمن وكذلك آلية لإلبالغ عن املخاطر
واملخالفات األمنية وغري األمنية ،وهذه ميكن رصدها وتصنيفها حسب

خطورهتا.

وابلتأكيد فاألجهزة األمنية هي املسئولة عن صيانة األمن فتلك املهمة مناطة هبا ،لكننا من
خالل نشر واعتماد تطبيق من هذا النوع ،ننشر ثقافة "األمن اجملتمعي" بني املواطنني ،وهذا
يتطلب إطالق حزمة تطبيقات للجوال ترتاوح بني مواد تثقيفية مقروءة ومرئية ،وألعاب فيديو
لفئات عمرية خمتلفة لرتسيخ مفاهيم األمن ،ودور كل منا يف احلفاظ عليه ،وكذلك حتتوي
احلزمة على بالغات عن املخالفات واجلرائم أبنواعها ،سواء أكانت مرورية أم بلدية أم أمنية
أم معلوماتية أم حتريضية .والبد من التنبه أن ليس علينا االستمرار ابلعمل وفقاً للطرق
التقليدية ،فكما ندرك مجيعاً أن تقنية املعلومات فتحت آفاقاً هائلة البد من االستفادة منها،
وأن النافذة السائدة لإلطالل على كل ذلك هي اجلوال ،إذ يبدو أننا "نعيش" مع أجهزتنا

فال نقدر على فراقها للحظة .وهكذا ،وأخذاً يف االعتبار أمهية تكامل اجلهود للحفاظ على

األمن ،كذلك فحزمة تطبيقات "حراس األمن" البد أن تكون متكاملة لتشمل مجيع أنواع
املخالفات واجلرائم وإن كانت منضوية حتت نظم متعددة ،وأن ضبطها وحتريك الدعوة بشأهنا
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مكلف هبا أجهزة متعددة ،فتكاملها ضمن احلزمة فيه تسهيل على املواطن واملقيم ليقوم كل
وضروري أن
بدوره املساند ،إما بتوفري معلومة أمنية ،أو بتبليغ عن شبهة أو خمالفة أو جرمية،
ٌ

يشمل التطبيق إمكانية التواصل مبركز اتصال متخصص إن رغب املستخدم يف التحدث

ألحد .ومن انحية اثنية ،فإن السعي إلطالق حزمة تطبيقات متكاملة تعين مراجعة تكامل
وكفاية األنظمة واللوائح السارية لتغطية مجيع أنواع املخالفات واجلرائم وصنوفها ،من خمالفة
إلقاء عقب سيجارة يف الشارع ،أو التدخني يف أحد املطارات ،أو تفحيط أحدهم بسيارته،
أو دهسه ألحد املارة واهلروب ،إىل شبه الفساد والغش التجاري وجرائم املعلوماتية .وبذلك
سيكون املواطن وجهاً لوجه أمام مسئولياته ،فبوسعه أن يبلغ بسهولة ويسر وسرعة ،لتتوىل

اجلهات األمنية إكمال املهمة .إذاً ،الفكرة تقوم على تقنني وتوظيف مقولة "املواطن رجل

األمن األول" تقنيناً عملياً يتجاوز االنشائيات ،فتمنح الفرصة لكل مواطن للقيام بدوره وفق
ضوابط حمددة قائمة على بنية نظامية معتربة .وما يربر القيام هبذا األمر اآلن هو توفري
التقنيات من جهة ،وما نالحظه من أن التحدي األمين يتصاعد ،وعلينا أن نوظف كل
املوارد املتاحة لتعزيز أمن وطننا وتقويته ابستمرار .لكن أييت السؤال املكمل سريعاً :من هي

اجلهة املسئولة حتديداً لألخذ هبذه املبادرة؟ ووفق أي نظام ستعمل؟ وما صالحياهتا لنسبة
خمالفة ملؤسسة أو شخص ما؟ اذاً جند أننا حباجة إلعادة هيكلة وإجياد بنية نظامية للتعامل

مبنظور شامل مع املخالفات واجلرائم ،والسبب أن املواطن يتعرض ملواقف متنوعة من يوم
آلخر ،وال ميكن االفرتاض أنه خبري يف فرز املخالفات وتصنيفها ،ولذلك البد من أن يتاح
له تطبيق واضح بسيط لإلبالغ من خالله ،مث بعد ذلك يكون الفرز والتحقق مهمة جهاز
رمسي ،يتخذ االجراء النظامي حيال ما وصله من اهتام ،أو

معلومات.

فالشكاوى عبارة عن ادعاء البد من متحيصه والتحقق من أدلته وطرق إثباته ،فإن ثبت
صدر حكم بشأهنا وفق عقوابت منصوص عليها يف نظام .ويصدر من جهة قضائية خمتصة،
مع ضمان احلق يف التظلم من

األحكام.
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فهيد العدمي :من أقنع مفجر مسجد القديح أبن الشيعة كفار؟
قلت يف املقال املاضي إننا خنتزل اجلهاد يف قتال الكفار ،وتساءلت عمن أقنع "الولد" الذي
ُ

فجر نفسه يف مسجد القديح أبنه على طريق الشهادة ،وهذا يعين أنه لديه قناعة مرتسبة أنه
حيارب ويقتل كفارا ،وال ميكن لفىت غري متخصص يف العلوم الشرعية أن يكون توصل هلذه
القناعة من اجتهاد حبثه ،بل  -وهذا ليس سرا  -أن التكفري يكاد يكون مسة ابرزة للكثري
من الدعاة والوعاظ ،بل وحىت من يصنفهم اجملتمع بعلماء ،وسأنقل بعضا مما قاله هؤالء،
ألهنم ،كما قلت ،ليسوا أمساء جمهولة ،بل شخصيات هلا قبول ومتابعون ومريدون يف اجملتمع،
رغم أن ذلك قد يغيظ بعضا ممن يعتقدون أن ذلك إساءة لرجال الدين السنة ،وأنين ال أنقل
ما يقوله علماء الشيعة من تكفري وحتريض ،وهنا أقول إنين ضد أي "سعودي" حيرض على
الطائفية أو يكفر اآلخرين ،أما من أييت بقول عامل شيعي غري سعودي كي يربر أهنم أول من
بدؤوا ابلتكفري فأعتقد أن ذلك حماولة جملرد التربير ال أكثر ،فمقابلة التكفري ابلتكفري هي
عملية تدخل بباب "الفتوات" ال أكثر ،فتكفري عامل شيعي إيراين للسنة ليس هو السبب
الذي جعل فىت يفجر نفسه ابلقطيف انتقاما ،هو فجر ألن هنالك من أقنعه أبن الشيعة
كفار ،فهذا داعية وأكادميي وإمام وخطيب وحمام ومستشار قانوين انل درجة الدكتوراه من
املعهد العايل للقضاء قسم الفقه املقارن بدرجة ممتاز مع مرتبة الشرف األوىل ،يقول" :الرافضة
يعملون وخيططون ويهربون السالح إىل حدود بالد اإلسالم وينفقون بسخاء على
مشروعهم" ،الحظ "الرافضة" فهو مل يقل اإليرانيني أو الصفويني إمنا حتدث عن طائفة تعمل
ضد اإلسالم ،وال أعتقد أن ذلك يتطلب تفكريا ليصل إىل الرافضة مقابل

اإلسالم!

داعية إسالمي سعودي ودكتور يف العقيدة وأستاذ مساعد يف كلية املعلمني يقول" :مذهب
الرافضة :دم السين أحقر من دم الكلب ،"..مث أردف جبملته الشهرية "حدثين" ..آخر وهو
أيضا دكتور وعضو هيئة تدريس جبامعة سعودية يقول" :الرافضة أقلية يف بالدان ختالفنا يف
أصول الدين وفروعه وإظهارهم لشعائر دينهم يتضمن الطعن بدين اإلسالم وعظمائه" ،آخر
أستاذ دكتور أشرف على الكثري من الرسائل العلمية يف مرحليت املاجستري والدكتوراه ،وشارك
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يف مناقشة العديد منها يف خمتلف اجلامعات داخل وخارج اململكة العربية السعودية ،كما
شارك يف حتكيم أحباث الرتقيات العلمية ألساتذة الفقه يف أغلب اجلامعات اإلسالمية وهي
أكثر من ستني حبثا يف جمال الفقه اإلسالمي ونوازل العصر ،كما قدم أوراق عمل وشارك
يف أكثر من أربعني مؤمترا وندوة فقهية وفكرية وثقافية داخل اململكة وخارجها يف جمال
القضاء والفقه والقانون والسياسة الشرعية ،عضو يف جلنة املناصحة ومعاجلة قضااي اإلرهاب
يف وزارة الداخلية "وهذه من املضحكات املبكيات" يقول" :داعش مهما بلغوا فهم من
اخلوارج ،واخلوارج من املسلمني كما قال علي إخواننا بغوا علينا ،أما الرافضة فهم جموس
ليسوا منا والتاريخ يشهد بغدرهم وخيانتهم" ..ونكمل يف املقال
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القادم.

عباس املعيوف :وحدتنا الوطنية مستمرة
مل جتف دماء شهداء الدالوة حىت فُجعنا من جديد بشهداء مسجد القديح ،ولرمبا لن يكون

هذا التفجري األخري يف ظل الصراع اإلقليمي الذي اجتاح املنطقة كلها ،وحفاظاً على دمائنا
بسن قانون ِّ
نطالب بضرورة اإلسراع ِّ
جيرم الطائفية ،وحيارب ثقافة الكراهية والتكفري.
ما حدث يف الدالوة ،والقديح ،وأخرياً يف مسجد احلسني يف حي العنود ابلدمام ،جاء نتيجة

"تعبئة مضادة" ،استغلها ضعاف النفوس والدين من أجل نيل "بركة السماء" ،والدخول إىل
اجلنة ،والسعي احلثيث إىل إقامة شرع هللا من منظور ثقافتهم ،وهذا ما نشاهده جلياً يف
العراق ،وسوراي ،وكافة بقاع العامل .لقد تسلل لنا الفكر الداعشي ،الذي تدعمهِّ ،
وتغذيه
دول كربى ،واهلدف هو ضرب وحدتنا الوطنية ،والقضاء على العيش

املشرتك.

وتساهم القنوات الفضائية ،واملنابر الدينية الطائفية من كال الطرفني ،وبعض رجال الدين
على مواقع التواصل االجتماعي املرئية ،واملقروءة "من الطرفني" يف رفع وترية اخلطاب الطائفي،
والتأجيج بني الطوائف ،واخلاسر األكرب ليس طائفة بعينها بل هو الوطن

أبكمله.

حل مبكان حيرقه ،وميزقه ،وال يُرى لون دون لون ،وهذا ما ال نريده أن يتوغل،
اإلرهاب إذا َّ
ويعيش ،وينتشر يف أذهان بعضهم من الذين ال يفهمون إال لغة الدم ،ويشتاقون إليها.

اإلرهاب ال يعرف ديناً ،وال مذهباً ،وال فكراً ،وال

ثقافة.

املالحظ يف فرتة الشهور املاضية بروز محلة إعالمية ،سامهت بشكل مباشر يف زرع الكراهية
لآلخر .إننا نعيش يف هذا البلد العزيز ،اململكة العربية السعودية ،ويف ظل قيادة خادم احلرمني
الشريفني امللك سلمان ،الذي ال يدع جماالً للشك ابلتأكيد على أننا حمتاجون إىل األلفة

واحملبة والتعايش واحرتام اآلخر ،وهذا ال يتأتى إال ابالعرتاف ابالعتداء وجترميه .هناك م ْن
يستغلنا إعالمياً من الطائفتني لينفخ يف انر الكراهية ،وإهانة رموز اآلخر ،وهنا أشري ،ودون
جماملة ،وأقوهلا بكل صراحة :هناك قنااتن ،واحدة "سنية" ،واألخرى "شيعية" ،مها شريكتان
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يف أتجيج الطائفية ،وم ْن يتابعهما يشاهد عن كثب حجم الكره ،والبغض ،والكراهية ،الذي

يصدر

منهما.

دعوان نضع أيدينا يف أيدي بعض ،ونرسم غدان الواعد ،الذي ال مكان فيه للطائفية ،ابحتادان
سنة وشيعة وقيادة ،كما علينا نشر ثقافة التسامح واألخوة واحملبة ،فنحن يف سفينة واحدة،
وكلنا سنغرق إذا مل حنافظ عليها من "األمواج املتالطمة" .يقول اإلمام علي ،رضي هللا عنه،
يف رسالة إىل وايل مصر ،املعروف عنها تعدد الدايانت السماوية ،مالك األشرت "اي مالك
الناس صنفان :إما أخ لك يف الدين ،أو نظري لك يف اخللق" .كالم ميثل أروع ،وأمجل قيم
السماء ،ويكرس روح الوحدة يف اجملتمع ،وروح البناء الفكري والثقايف

واإلنساين.

الناس أحرار فيما يعتقدون ،وهذا ال مينع من احلوار البناء مع م ْن ختتلف معه ،وال جيب
إشعال فتيل احلرب مبجرد االختالف معه حىت لو أخطأ يف أصل العقيدة يف نظرك ،فهذا ال
يعطيك احلق يف أن تستبيح ماله وعرضه وثقافته ،كما يفعل تنظيم داعش
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اآلن.

ايسر علي املعارك :القتل ابسم هللا
حان الوقت لغربلة املفاهيم اخلاطئة وجتفيف املنابع اليت تغذي النفوس ابألحقاد ،وتوقد نريان
الكراهية بني أبناء الدين الواحد والوطن الواحد فلقد شهدان كيف أصبح بعض شبابنا أدوات
للقتل ابسم هللا ..بتخطيط استخبارايت ..وتنفيذ

ديين!

لقد أعلنت وزارة الداخلية القبض على  21موقوفا متورطا ابإلرهاب وعن قائمة جديدة
للمطلوبني أمنيا تضم  11مطلواب جاءت أعمارهم يف الغالب ما بني 28 - 15

سنة.

ولو متعنا يف القائمتني املعلنتني لوجدان ان الرابط املشرتك بني عناصرمها يتمحور يف صغر
السن وضعف اجلانب الثقايف وهااتن الصفتان اهم موارد التجنيد اإلرهايب فكلما كان
الشخص صغري السن ضعيف الثقافة كان لقمة سائغة لغسيل املخ واستبدال أفكاره أبفكار
متشددة تكفريية وتشبيعه ابلكراهية العدوانية القاتلة جتاه كل خمالف للدين واملذهب بعد أن
أُغرقت عقوهلم بتحريف معاين نصوص القرآن حىت أصبحوا يكفرون ويقتلون مجيع البشر
املخالفني هلم وسط قناعة اتمة أبن هذا القتل حيقق مرضاة هللا ويدخلهم

اجلنة!

تلك احلقائق املؤملة حتيل ذهين إىل عضو جملس الشورى الدكتور أمحد الشوخيات عندما
طالب مؤخرا هيئة كبار العلماء إبصدار بيان صريح يؤكد االعرتاف ابملذاهب اإلسالمية
السنية والشيعية كافة ،وأن تؤكد أن كل من يقر ابلشهادتني مسلم ،وأن تقبل املذاهب
اإلسالمية املتنوعة وحترم تكفري معتنقيها وعلى ضرورة تشخيص خطاب الكراهية والتكفري
والتحريض املذهيب والديين بكل جرأة وصراحة ،وتقدمي توضيحات مسحة وصرحية خبصوص
عقيدة الوالء

والرباء.

نعم حان الوقت إلبراز تسامح دين اإلسالم وغربلة املفاهيم املتشددة اليت تغذي االحتقان
بني أبناء الدين الواحد وتشوه صورة اإلسالم واملسلمني ومطالبة الشوخيات يف حملها حنتاج
جتديدا يف فهم الدين الداعي للسالم والتعايش مع غري املسلمني واملبادر الحرتام حقوقهم
ومعتقداهتم

وعقيدهتم!..
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آسيا علي الفاضل :القدحييون واإلرادة
بعد املعاانة اليت مرت علينا حنن أبناء بلدة القديح نتمىن أن نستقر ونراتح وننسى أشياء
مؤملة أخذت منا أانس كثرية ،وهلا يف القلب مكانة كبرية ومغروسة بداخل كل أم وأب وأخت
وأخ.

وليس لنا أي فكر جاهلي أو ظالمي جعله يسوق هذا الشخص الذي جترأ علی قتل
أشخاص أبرايء ليس هلم ذنب أو جريرة سوى أهنم يقيمون الصالة يف يوم اجلمعة ويف بيت
من بيوت هللا جل

جالله.

مبارك هلم الشهادة ،وكم هو فخر لنا وجملتمعنا أبن هؤالء األبرايء هم السابقون وحنن
الالحقون.

القدحييون لديهم احلصانة واملنعة والسؤدد ،وكان ذلك درعهم احلصني من بداية هذه الفاجعة
اليت جعلت اإلنسان يف املنطقة يكون أكثر قوة وأكثر عزما من ما مضى ،فهم يتطلعون إىل
محاية ِّمنهاج اإلسالم والعدالة ومحاية بيوت هللا من عبث العابثني واملفسدين ،فالقدحييون
فنحن مجيعا شعب حمب ومتفاين
ينظرون إىل أنفسهم وإخوهتم يف املنطقة ،بقوة وعزم وإرادة ُ
وخملص لوطنه أميا

إخالص.

حنن
والقدحييون ال يرون يف أنفسهم أية ضعف وال يرون للمخاوف مكانة بينهم ،فهم ُ
صام ُدون يف ِّ
ِّ
وجه هؤالء الضالون املضلون الذين خرجوا على الدين وخرجوا على ويل أمرهم

وشوهوا مسعة وطنهم فهم الذين ال خيافون هللا وال خيافون املعاد وليس هلم اميان ابهلل ،فالدين
لعق على

ألسنتهم.

وكما يعلم أبسط إنسان أن الساعي للفساد يف االرض والسعي يف خراهبا هو من شرار الناس
وأكثرهم إتباعا للباطل ،حيث زين هلم الشيطان سوء
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أعماهلم.

حنن يف القديح علمتنا النوائب صالبة اإلرادة وأن خيرج اإلنسان منها بطال مؤزرا ،ومنذ القرن
التاسع اهلجري كانت بلدة القديح حمل فخر اجملتمع ملا عاصرته من فنت وحمن مرت بتارخيها،
إن هذه البلدة الطيبة وأبهلها األوفياء واألقوايء ،يعتزون أميا إعتزاز ابلسمع والطاعة لوالة
األمر ،أعز هللا حكومتنا الرشيدة حتت لواء التوحيد الذي جيمعنا يف

ظله.

إن األزمات اليت متر ابلشعوب الشك أبهنا تصقله وال هتزمه فليس للهزمية أي مكان يف هذا
العامل ،فالعزمية هي مصباح اخللود لكل الشعوب اليت مرت عليه األزمات لتكون يف مصاف
اجملتمعات

املتقدمة.

وحنن  -كلنا ُ -ملك الی اخلالق سبحانه وتعاىل بيده ملكوت كل شيء وهو القادر علی
كل شيء ليس وهو أعلم ابلصابرين وكيف يواجهون البالء ابلصرب فيثيبهم على صربهم
جبزيل املغفرة ،فاهلل أكرم األكرمني ولكننا حنن البشر ليس لدينا سوى الدعاء لنتجاوز احملن
واألزمات ،فرحم هللا شهداء الصالة رمحة

األبرار.

فاجلهلة الذين انتهكوا حرمات بيوت هللا ،وقتلت األبرايء ،ماذا سوف يقولون هلل يوم ال ينفع
مال وال بنون وهل غريت شيء من واقع احلياة ،ابلعكس قوية شوكة أبناء اجملتمع وتالمحت
األنفس وصارت أكثر قراب من بعض ،إن الذين سعوا ابلفرقة يف اجملتمع وشق الصف مل
يعلموا اب ،اجملتمع خيب |آماهلم فكان أكثر قوة وأكثر متاسكا جيمع حلمة وطنية واحدة
حتت إمرة خادم احلرمني الشريفني نصره

هللا.

اليوم وقد وزعت ألقااب يف اجملتمع القدحيي مثال :أم الشهيد وأب الشهيد فهذه هلا معان بل
هي أومسة خالدة مل يفطن هلا أصحاب الفكر التكفريي

الضال.

ما أعظم الشهادة يف اجملتمع ،وما أعظم شعب يلتف حول بعضه بعضا ،يف حلمة واحدة،
وما أعظم شعب يلتف حتت لواء قيادته الرشيدة بكل فخر وإعزاز ،ومحى هللا وطننا العزيز
من كيد كل

آمث.
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إحسان بو حليقة :جاحد من يظن أن "األخوة الوطنية" ال تعنيه
عايش الوطن الغايل على مدى األشهر الثمانية املنصرمة ثالثيةً دامية ،أخذت أرواحاً بريئة،

ورغم الشر الذي لف تلك العمليات الثالث إال أهنا أفرزت التفافاً وتنادايً حول الدالوة
والقديح والعنود ،ما حاصر مسعى املدبرين فجعل مبتغاهم بعيد

املنال.

ويف غمرة األسابيع الثالثة املنصرمة ،كانت الثقة يف هللا  -جلت قدرته وتعاىل شأنه  -ابعثاً
للقوة والتماسك ملن فقدوا أعزاء هلم غدراً ،ملفوفة ابلتباهي أبن هناك من استشهد لي ِّ
فشل
ُ
كيد الكائدين ،ليكتشف العدو قبل الصديق ،ومن هو أخ لنا ومن يرفض أن يكون أخاً
لنا ،اكتشفوا أن هذا الوطن يقوم على األخوة بني مجيع مواطنيه ،أو هكذا أفهمها.
وتسمى األخوة الوطنية ،ومن أراد لقرية الدالوة أو لبلدة القديح أو حلي العنود أن تغرق يف
أحزاهنا فريدة وحيدة بعيدة غريبة ،قد خاب ظنه ،وتكررت خيبته مرات عديدة؛ فالدالوة
زفت شهداء الوطن من بقاع متباعدة للمملكة العربية السعودية ،ومل يشغلها مصاهبا وجرحها
الغائر عن أن تقول للجميع :كلنا أبناء وطن واحد وتراب واحد ومصري واحد ،ومن استشهد
دفاعاً عن أبناء الدالوة هو العقل والقلب

والوجدان.

ولن أفاضل بني املآسي ،لكن مشهد االحتساب هلل أوالً مث االستناد للوطن وأهله اثنياً تكرر،

وأصبح االلتفاف الوطين أكثر حضوراً وأعلى صواتً ضد استهداف املواطنني ،فهو استهداف
للوطن وألمنه يف املقام

األول.

قالت الفواجع الثالث ببالغة صارخة :إننا إخوة ،هذه الكلمة الساحرة ،اليت يرتدد ٌّ
أحد -
بل وقد ُحيجم  -قبل أن يقوهلا

ملواطنه.

أسري يف ِّركاب الدالوة والقديح والعنود قائالً :من ال يعتقد يف أخوة الوطن فال
شخصياًُ ،
يستحق تلك األخوة ،بل هي منه براء ،لكن الصور الوطنية السعودية املشرقة طغت على
صور مجيلةٌ حتمل يف ثناايها األمل ،فتتالت املواقف الوطنية،
املشهد الذي اخرتان أن نراهٌ ،
وجتاوزت املقاالت والزايرات من الوفود الرمسية واألهلية على استذكار ذلك يف اخلطب
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االفتتاحية للمناسبات الوطنية ،كما مسعنا يف ثنااي خطاب الشيخ صاحل كامل أمام خادم
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز يف جدة ،قالوها أبقالمهم وحناجرهم ومعهم
آالف مؤلفة ممن أتت لتواسي يف الفواجع الثالث ،فسمعنا نثراً وشعراً وكلمات مرجتلة والكثري
ٌ

من معاين املواطنة

والتآزر.

أما األيدي احلانية والكلمات املواسية فقد وصلت مبكرة فسبقت أي طرف آخر ،من قيادتنا
يف هذا الوطن الغايل ،وقبل ذلك كلفت رجال أمن ،وهم مواطنون أشاوس أشداء ،لتتبع
اجلناة حبزم وسرعة خاطفة ،وهيأت الدولة  -يرعاها هللا  -السبل كافة للتخفيف من املصاب
على

أهله.

وما ندركه مجيعاً ومبرارة ،أن التحريض يؤدي إىل التكاره ،ويتطور حىت يستمرئ انتهاك

احلرمات .أما مكافحة ذلك فمسئولية فردية تقع على عاتق كل منا ،تعزيزاً للُحمتنا الوطنية،
ونرأب أبي سعودي أن ُحيرض على سعودي آخر أو ميتهنه بصورة أو أبخرى ،وكذلك هي
مسئولية األسرة "كل أسرة مواطنة وكل محولة" أن تسعى سعياً حثيثاً ملنع خطاب الكراهية

من أن يدخل من النوافذ واألبواب أو حىت من التلفاز والراديو وقنوات التواصل االجتماعي،
وللمسجد واملدرسة

واجلامعة.

بل حىت ألماكن العمل دور أساسي يف تنقية اخلطاب من التكاره بني مكوانت اجملتمع،
فالتكاره يعين التفتت والتناثر والتشتت ،وابلتايل الضعف ،يف حني أن من واجبنا مجيعاً تقوية

وطننا ،واحلفاظ عليه

سيداً عزيزاً.

ولتحديد الواجب الذي على كل منا أن يقوم به لِّزاماً ،وإلجياد أداة قانونية للردع ،فأساسي
وضع هيكلة ملكافحة االفتئات على الوحدة الوطنية ،وهي تشمل الوطن ومكوانته

ومكتسباته ،وعلينا هنا أال نستثين أحداً ،بل أن يشمل األمر أي مواطن طبيعي أو اعتباري

أو مقيم يف اململكة أو مكلف غري مقيم "وفقاً لتعريف نظام الضرائب السعودي" ممن له
مصاحل يف بلدان ،وابلقطع فالنظام "القانون" سيُجرم كل حمرض ثبت حتريضه ،أو من تدور
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حوله شبهة التحريض بدون استثناء ،فالقضية ليست دفاعاً إال عن الوطن برمته ،واهلدف
أال ُمتنح فرصة ألحد ألن يتنكر وجيحد "األخوة الوطنية" اليت جتمع كل

املواطنني.

فاحلفاظ عليها واحرتامها وتقديرها وصيانتها والرب هبا ليس خياراً ألي منا ،بل واجبا يستدعي

التقصري يف أدائه العقاب

الرادع.
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أنس زاهد :قبل فوات األوان  ..تعالوا لننقذ مفهوم الدولة الوطنية
منذ ارتكاب جرمية القديح املزلزلة يف حمافظة القطيف شرق السعودية ،وتلتها بعد أسبوع
جرمية تفجري مسجد اإلمام احلسني يف حي العنود مبحافظة الدمام شرق اململكة ،واملطالبات
بسن قانون جيرم الطائفية والتحريض واملساس ابلوحدة الوطنية ،ال يكاد يتوقف .وهو ما
مربراً ومنطقياً ومنتظراً ،كردة فعل طبيعية لفداحة املصاب ووحشية
أجده َّ

اجلرمية.

شخصياً طالبت عرب العديد من املقاالت بسن مثل هذا التشريع ،فاجلرمية وقعت قبل القديح،

بل وقبل الدالوة "اإلحساء" بزمن .اجلرمية احلقيقية وقعت منذ أن أصبح التحريض مهنةً
يشتغل هبا احلاقدون والراغبون يف استرياد احلروب األهلية املشتعلة يف أكثر من مكان ابملنطقة،
كحل ميكنهم من التسريع إبقامة "دولة

اخلالفة".

لكن اآلن وبعد أن حدث ما حدث ،أرى أننا مدعوون كدولة وجمتمع ،لطرح سؤال لن
يكون لقانون جترمي الطائفية من جدوى ،قبل الوصول إىل إجابة عنه :هل املواطنة حباجة إىل
فتوى شرعية تبيح التعايش مع املختلف وال ترى مانعاً شرعياً يف منحه كافة حقوق املواطنة،
أم أن املواطنة قيمة تستمد وجودها من صميم ذاهتا وليست حباجة إىل ما يشرعنها؟

اإلجابة عن هذا السؤال هي اليت سوف حتدد ما إذا كانت لدينا اإلرادة الفعلية ملواجهة
أنفسنا وإلعادة تقييم أولوايتنا وفلسفتنا يف مواجهة اإلرهاب ،أم أننا مل نستشعر اخلطر يف
حجمه احلقيقي

بعد!

وحىت ال يكون السؤال جمرداً ،أرى أنه من الضروري إعادة صياغته بشكل أكثر تفصيالً :ما

هو شكل الدولة اليت نريد أن حنيا فيها؟ هل حنن راغبون يف العيش داخل دولة حديثة تكون

املواطنة ركيزهتا األساس ،ويكون الوالء فيها للوطن مقدماً على كل الوالءات األيدلوجية ،أم
أننا نريد العيش داخل دولة اجلماعة ،حيث ال اعرتاف ابملواطنة خارج حدود االنتماء

للمذهب أوالً وأليدلوجية اجلماعة اثنياً ،كما هو احلال يف منوذج ما يسمى ب "دولة العراق
والشام اإلسالمية"؟
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املسألة ال ميكن طرحها يف رأيي من خارج هذا اإلطار ،فاملنطقة تشهد منذ سنوات صراعاً
دامياً بني النموذجني :منوذج الدولة ومنوذج اجلماعة ،فأي منوذج نريد له أن يسود؟ هل
مفهوم الدولة الوطنية اليت تستند إىل مرجعية املواطنة ،أم منوذج اجلماعة الذي يستند إىل

مرجعية الفتوى ومنطقها؟
إن مبدأ الدولة الوطنية ومنطقها اخلاص ،ال ميكنه أن يتعايش مع مرجعية أكرب من مرجعية
املواطنة ،على العكس متاماً من منطق اجلماعة اليت تنظر إىل الوطن بوصفه وثناً جيب حتطيمه!
ولعل عبارة "طظ يف مصر" اليت قاهلا املرشد السابق جلماعة اإلخوان املسلمني يف مصر،

مهدي عاكف ،يف معرض رده على سؤال ُوجه إليه ،تعد أفضل تلخيص للمسألة الوطنية

يف فكر اجلماعة ...أية

مجاعة.

إن اخلطر احلقيقي يكمن يف أن جزءًا من اجملتمع املرهتن لوعاظ الطائفية ،يعتقد أبن املواطنة
يف حاجة للفتوى كي تشرعنها .وهذا يعين أن الوطن متغري يف حني أن الفتوى هي الثابتة!
إنه انقالب خطري ينذر بتقبل تقويض كيان الدولة داخل العقل اجلمعي ،طاملا أن مبدأ
املواطنة سيضعين يف السلة نفسها مع من أعتقد بكفره ومعاداته هلل ورسوله واإلنسانية مجعاء،
كما يقول بذلك عدد كبري من الفتاوى ،والقنوات الفضائية ،واخلطب ،واملناهج الدراسية،
واملقاالت

الصحافية.

إن جترمي الطائفية واحلض على الكراهية ،جيب أن تسبقه إجابةٌ واضحةٌ عن هذا السؤال
الذي ال أجد بداً من تكراره :هل الوطن اثبت ال يُسمح ألحد املساس به ،أم أن الفتوى
مقدمةٌ عليه وهي اليت تشرعنه؟ .إذا كنا نرى أبن الفتوى مقدمةٌ على الوطن ،وأننا قادرون
على أتمني الفتاوى الالزمة من رجال الدين ذوي املصداقية واالعتبار ،لشرعنة مبدأ قداسة
الوطن واملواطنة ،فإننا سنكون قد غفلنا عن أن كل فتوى تستدعي حسب طبيعة تكوينها
بل وحسب طبيعة وظيفتها ،فتوى أو فتاوى أخرى مناقضة أو مضادة .وعندها فإن املواطن
لن يالم فيما لو رجح فتوى على أخرى ،طاملا أن األمر لن خيرج عن اختيار أحد االجتهادات
الفقهية! .وعندها فعلينا أن نستعد ملواجهة بيئة داعمة  -يف جزء منها  -لفكرة القتل على
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اهلوية املذهبية ،وهذه البيئة اليت تفرخ اإلرهابيني بشكل أوتوماتيكي ،أخطر بكثري من اإلرهايب
الذي يُعد جمرد إفراز طبيعي من

إفرازاهتا.

الدولة الوطنية ال تقبل املساومة على الوطن وال تسمح بطرحه للنقاش األيدلوجي ،ألهنا
تعترب أن املواطنة فوق كل املرجعيات ،وهذا ما جعل من القوانني احملاربة للتمييز يف الدول
املتقدمة ،ترمجةً واقعيةً ونتيجةً اجتماعيةً حتمية ،قبل أن تكون نتيجةً قانونيةً ،للمفهوم السائد
للمواطنة ،حيث أن املواطنة حسب تلك اجملتمعات تربر نفسها

بنفسها.

من دون شك فإن سن القانون سيكون له نتائج مهمة ،لكن مراجعة مفهوم املواطنة وحتريره
من أية مرجعية ،وابلذات مرجعية الفتوى ،هو اخلطوة اليت جيب أن تسبق سن القانون ،ألن
هذه اخلطوة ستجعل الغالبية الساحقة حتس أبن القانون يعرب عن إرادهتا ،وليس مفروضاً
عليها.
إن املهمة صعبة ،خصوصاً بعد أن مارس احملرضون والتكفرييون كل ذلك اهلدم املمنهج على
مدار سنوات طويلة ،لكن املرحلة املقبلة لن تتطلب أقل من

ذلك.

جيب أن يفهم اجلميع ،الكبري قبل الصغري ،أن الوطن هو من مينح الشرعية ال من
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يطلبها.

توفيق السيف :حول نظام محاية الوحدة الوطنية
بداية هذا األسبوع أعلن جملس الشورى السعودي عن إدراج "محاية الوحدة الوطنية" ضمن
مشروعات القوانني اليت سيناقشها األعضاء يف الدورة احلالية .هذا خرب مفرح ،بعد رفض
اجمللس حماولتني سابقتني من هذا النوع يف سنوات سابقة .وأرجو أن يتعامل اجمللس املوقر
أبقصى قدر من االهتمام مع هذا املوضوع اخلطري ،ال سيما بعد احلوادث املريعة اليت شهدهتا
البالد يف األسبوعني

املاضيني.

افرتض أن بعض الناس سيشعرون ابلقلق حني يبدأ النقاش اجلدي حول مشروع القانون.
ذلك أنه سيحوي ابلضرورة بنودا تؤكد على أولوية اهلوية الوطنية ،وعلى جترمي إاثرة الكراهية،
بناء على مربرات دينية أو قبلية أو عرقية .نعلم أن فكرة "الوطن" كمبدأ أتسيسي للعالقة
بني املواطنني ،وبينهم وبني الدولة ،ليست حىت اآلن من القضااي الناجزة يف ثقافتنا العامة.
مثة بني أهل الرأي ،وال سيما يف التيار الديين ،من يقول صراحة إن الوالء الوطين بدعة ،وإن
الوالء جيب أن يكون خالصا للدين ،دون مزامحة من أي هوية أخرى .هذا الرأي ينصرف
طبيعيا إىل التمييز بني الناس على أساس الدين واملذهب .وقد حيتمل يف بعض األحيان متييزا
على أساس عرقي أو قبلي ،ابلرجوع إىل بعض ما ورد يف تراث قدامى الفقهاء ،كما يف قصة
اشرتاط "تكافؤ النسب" املعروفة .كما أن التأزمات السياسية يف الشرق األوسط تبعث من
جديد نزاعات مذهبية وطائفية ،جيدها البعض وسيلة مناسبة لتصفية حساابت قدمية أو
حتقيق مكاسب .هناك أيضا من خيشى من حتول النظام "القانون" املنتظر إىل مربر لتحجيم
حرية

التعبري.

هذه كلها مربرات للقلق قابلة للتفهم وجيب أن تعاجل يف إطار القانون

نفسه.

لكي يكون نظام "صيانة الوحدة الوطنية" كامال وفعاال ،ينبغي أن نفكر فيه ضمن منظور
أوسع من التحديد والتحجيم والتجرمي .نعلم أن للقانون وظيفتني :وظيفة مقيدة للحرية،
وفيها يقرر واجبات على املواطنني وينص على أنواع من املخالفات والعقوابت املقابلة هلا.
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أما الوظيفة الثانية فهي إرشادية تضع إطارا للسياسات واألعمال اليت يتوجب على الدولة
القيام هبا لتحقيق أغراض

القانون.

متيل اجملتمعات التقليدية للرتكيز على النوع األول من تلك الوظائف ،ألن ثقافتها هتتم
ابلتكاليف يف املقام األول ،ال سيما التكاليف املفروضة على عامة الناس .وأحتمل أن معظم
الناس سيتعامل مع هذا اجلزء ويهمل اجلزء اآلخر اإلرشادي .وإين أخشى أن يؤثر هذا امليل
على أعضاء جملس الشورى يف نقاشاهتم أيضا ،ال سيما مع ما يشهده اجملال العام من
تصاعد لنربة الضرب بيد من حديد ،وأمثال هذه

املفاهيم.

القانون ضرورة ،لكن صيانة الوحدة الوطنية ال تتحقق مبحض إصدار القانون .حنن حباجة
إىل اسرتاتيجية متعددة األبعاد ،طويلة األمد ،تعاجل خطوط االنكسار يف اهلوية الوطنية
والسلم األهلي .وقد سبق أن اقرتحت اسرتاتيجية ذات ثالثة مسارات :سياسي يركز على
إقرار مستوى من التعدد والتنوع الظاهر يف احلياة العامة ،وثقايف يعاجل املوروث الثقايف املعاكس
ملبدأ املواطنة ،واقتصادي يركز على توسيع اخليارات املتاحة للناس ،من أجل تعزيز األمل يف
املستقبل .سوف أتعرض هلذه املسارات يف مقاالت الحقة ،لكن يهمين يف الوقت احلاضر
التشديد على احلاجة إىل قانون موسع يضع إطارا لالسرتاتيجية املنشودة .اجلانب اإلرشادي
يوفر أساسا مناسبا للمواطنني القادرين على املسامهة يف التحول املنشود إىل دولة املواطنة
املتساوية التعددية ،كما يقرر إلزامات على أجهزة الدولة ،كي ال تساهم  -دون قصد  -يف
نقض الوحدة الوطنية أو إضعافها ،بسبب غفلة اإلداريني أو رمبا احنيازهم ،أو بسبب انعكاس
التوترات الداخلية واخلارجية على نفوسهم .الوحدة الوطنية هي رأس املال احلقيقي للبلد،
وهي الضمان األهم ملستقبل أبنائه ،وهلذا فنحن حباجة إىل التعامل معها أبقصى قدر من
اجلدية واحليادية ،كما أننا حباجة إىل تفكري واسع ال يتوقف عند حدود التجرمي
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والعقاب.

زايد الشهري :التفاف أبناء الوطن
بعيدا عن شناعة األفعال اإلرهابية اليت يرتكبها بعض الشباب ضد وطنهم ومواطنيهم وأهنا
أعمال خترج من امللة إلقدامهم على سفك دماء املسلمني دون وجه حق ،كما جاء يف قوله
ضب َّ ِّ
تعاىل "ومن يـ ْقتُل م ْؤِّمنًا خمتـع ِّم ًدا فجز ُاؤه جهنَّم خالِّ ًدا فِّيها وغ ِّ
اَّللُ علْيه ولعنهُ وأع َّد لهُ
ُْ
ُ ُ
ِّ
يما" .إال أننا سوف نتناول األمر من زاوية أخرى وهي أن األفعال املشينة قبل أن
عذ ًااب عظ ً
تسيء إليهم فهي تسيء إىل أسرهم وأقارهبم ،بل إىل كافة قبائلهم اليت ينتمون

إليها.

اجلميع ترىب على حب وطاعة الوالدين وكذلك احرتام العادات والتقاليد اليت تتوارثها األسر
كمساعدة احملتاج والوقوف إىل جانب من اضطرت ظروفه إىل حتمل التزامات مالية ،أو
السعي له لدى أشخاص أو اجلهات اليت هو حباجة الشفاعة لديها ،إال أن هؤالء خرجوا
عن هذه

القواعد.

ولنا أن نتصور مدى احلسرة والندامة اليت تصيب األسر من خيانة أبنائها أمانة املواطنة
الصاحلة كوهنم أصيبوا أبكثر من نكبة منها ،أهنم خسروا أحد أبنائهم ،مث مصاهبم ابقرتاف
ابنهم جرمية ترويع املواطنني وأنه كان معول هدم يف يد أعداء

الوطن.

يف حني جند اإلشادة والتكرمي من قيادة البالد ومجيع أفراد اجملتمع ألبناء الوطن املخلصني
الذين استشعروا أمهية أن تكون مواطناً صاحلاً يف نفسك وصاحب أايد بيضاء جتاه حكومتك
ووطنك ،وابلتايل تساهم يف رفع اسم أسرتك عالياً ليفاخروا به وحيق هلم

ذلك.

كما فعل الشباب األربعة يف صد اإلرهايب الذي حاول تفجري مسجد حي "العنود" مبا فيه
من مصلني يف أطهر مكان وأعظم وقت ،فنالوا الشهادة إبذن هللا والعز واخللود يف ذاكرة
الوطن مبا قاموا به من عمل بطويل مقدمني أنفسهم إلنقاذ مجوع املصلني داخل املسجد
رمحهم

هللا.
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شتان بني ما فعل هؤالء األبطال وما يفعله أشرار الناس الساعني يف األرض فسادا لتدمري
احلرث والنسل ،مسايرًة لألعمال الشيطانية اليت توسوس هبا هلم جهات مشبوهة للقيام هبذه

األعمال

اخلسيسة.

من املؤكد أن مثل هذه األفعال املشينة لن تؤثر يف اللحمة الوطنية ،كون أبناء الوطن يف
التفاف دائم حول قياداهتم ،مدافعني عن وطنهم ،انبذين كل من تسول له نفسه املساس
أبمن الوطن واملواطن ،فكل ما اشتد اخلطر ازدادوا متسكا بثوابتهم الدينية
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والوطنية.

حممد اخلويلدي :قبل الطوفان!
قبل ان حتني حلظة االهنيار وحتل الكارثة على األمة وتنتهي كما انتهت األمم السابقة عندما
حانت ساعة احلقيقة احلامسة اليت حولت تلك احلضارات العامرة اىل جمرد أطالل وخراب
ودمار ،فقد كانت الرسل حتذر اقوامها قبل أن حيل العذاب األليم الذي قدره هللا عز وجل
عليها بسبب الكفر والعناد واالستمرار يف طريق اخلطأ

واخلطيئة!

ولألسف الشديد مل تكن األمم السابقة تدرك سنن هللا الكونية يف خلقه ال ميكن أن تتغري
أو تتبدل بسبب العناد وتغليب املصاحل الفردية على مصلحة األمة ،فكانت النتيجة احلتمية
هي الزوال والفناء لتكون عربة لألمم الالحقة هبا ،ويكفي نظرة واحدة اىل األقوام الذين
سبقوان لنعرف ان الكثري من مصائبهم كانت بسبب الفرقة والفتنة والتحريض وااثرة النعرات
الطائفية والعرقية والدينية اليت حولت تلك األمم اىل شتات ممزق ومتفرق وحولت قوهتم اىل
ضعف

وهوان!

فعندما نسمع يف بالدان غرابن الفتنة على منابر املسلمني حترض ضد الطائفة الشيعية اليت
تعترب احدى مكوانت الشعب يف اململكة ،وحتاول النيل من معتقداهتا ومقدساهتا بشكل
مهني سواءً يف املناهج الدراسية والرتبوية والكتب اليت تطبع على نفقة الدولة ،أو يف اإلذاعات
واجلرائد واحملطات الفضائية ،فإذا كانت تلك هي البذرة فبالتأكيد ستكون الثمرة املرة

واملسمومة احداث وارهاب وقتل وتدمرياً لكل مقدرات األمة

والوطن!

فكان اخلطاب التحريضي ملدة طويلة هو الذي استجلب لبالدان األحداث املؤسفة واليت كنا
نسمع عنها يف العراق وسوراي وقبل ذلك يف الباكستان من فئة متطرفة رضعت االقصاء
والتهميش والتكفري لآلخر واليت ال حتتمل ان تسمع رأي خيالفها فتحكم بكفره وإبابحة دمه
وماله وعرضه ،وما داعش إال صنيعة تلك األفكار املسمومة واملنحرفة واليت ال تستثين احداً
من املسلمني بداية ابلشيعة!
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ان العقول املريضة اليت نشأت على احلقد والتعصب يصعب اليوم ان تتخلص من وابء كرب
الصغار وهرم اآلابء ومات األجداد عليه ،فالتكفري كان آفة حتدث عنها رسول هللا صلى هللا
عليه وآله عندما قال :من كفر مسلماً فقد كفر ،وحتدث القرآن عن النهج املنحرف الذي

يعتقد انه حيسن الصنع لكنه أضل الناس عماالً وأسوأهم خامتة فيقول هللا عز وجل" :قُ ْل
هل نـُنـبِّئ ُكم ِّابْألخس ِّرين أعم ًاال ** الَّ ِّذين ض َّل سعيـهم ِّيف ْ ِّ
َّه ْم
ْ
ْ ُ ْ ْ
احلياة ال خدنْـيا وُه ْم ْحيسبُون أنـ ُ
ُْ ُ ْ
ِّ ِّ
ِّ ِِّّ ِّ ِِّّ
ِّ
ت أ ْعما ُهلُْم فال نُِّق ُيم هلُْم يـ ْوم
صْنـ ًعا ** أُولئك الَّذين كفُروا ِّآبايت رهب ْم ولقائه فحبِّط ْ
ُْحيسنُون ُ
الْ ِّقيام ِّة وْزًان"
اليوم حنن يف امس احلاجة اىل ان يقف كل مكوانت الوطن صفاً واحداً ضد التكفري واالقصاء
وضد االفكار اليت حتاول النيل من اآلخرين فاالختالف جيب ان يكون طبيعياً كما أراده هللا

عز وجل وال يكون سبب لتمزيق األمة هذا ابإلضافة اىل جترمي اخلطاب التحريضي وأن يكون
الناس كلهم متساوون امام القانون ،وقبل كل ذلك ان تكون هنالك ارادة سياسية حقيقية
جتمع الكل ويتساوى مجيع الناس

امامها!
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حليمة درويش :شهداؤان لن نكتفي هبم صفحة يف التاريخ!
حني بدأت مقايل عن شهداء الصالة يف التفجري اإلرهايب الغاشم يف مسجد اإلمام علي
ابلقديح ذكرت أبن وراء كل حكاية نزف دامي ،وما إن مهمت أن أكتب عن شهداء العنود
إال وأان أجد أبن وراء كل شهيد فقدانه هنا وهناك ويف أي بقعة من هذا الوطن حكاية
بطولة وفخر وزهو رغم كل اجلراح واآلالم ورغم وجع الثكلى والفاقدات وحسرة اليتم فإن
وسام الشهادة يعلو على كل نزف وكيف ال يكون كذلك وهو وسام الدماء الزاكيات يف
بيوت هللا ويف حضرة الصالة

وقدسيتها.

وحني خطت قدماي خميم العزاء عصر اجلمعة األسبوع املاضي لتعزية ذوي شهداء العنود،
محاة الصالة أبطال احلق واحلقيقة ،فبهم عرف اجلاهلون أبن إنسانيتنا السليمة تدفع هؤالء
األبطال ليضحوا أبنفسهم حلماية من وفدوا ألداء صالة اجلمعة صفوفا مرتاصة تدعو هلل
الواحد األحد ال سواه بقلوب مؤمنة ال خييفها هتديد متطرف جلهلة مشحونني بغباء الدفاع
عن إسالم ال يعرفونه وال يدركون أبن ثوابتنا واحده وإن اختلفت مذاهبنا ،وبعد أن جتاوزان
منطقة التفتيش واليت كانت منطقة حفاوة وترحيب أكثر من كوهنا نقطة أمنية فتستشعر
األمان الروحي اببتسامتهم الصادقة احلانية ،للوهلة األوىل تبدو األمور خمتلفة متاما عما كنت
أحدث هبا نفسي وليس ذلك من ابب املقارنة أبدا بني جملس عزاء القديح وجملس عزاء
العنود ولكن العدد الكبري للشهداء هناك كان يشكل ضغطا من كل اجلهات التنظيمية
والتنسيقية وضغطا للكوادر الطبية ومع ذلك كانت الطمأنينة تعلو الوجوه املتيقنة أبن هللا مع
الذين صدقوا ما عاهدوه عليه! ،قليب الذي كان خيفق بشدة مل يسعفين للرتكيز على أي
شيء حويل ورمبا رجفة يداي كانت واضحة وهي متتد ملصافحة ذوي الشهداء ،بينما جتد
القوة والثبات والصرب مرسوما على املالمح املطمئنة ومل يكن جمرد كالما نسمعه ويردده ذوي
الشهداء بل كان واقعا عمليا ترمجته مشاعرهم املليئة ابحملبة لكل من حضر معزاي فكانوا يف
الصدارة خيففون وجع من جاء ليعزيهم وكل ما سقطت دمعة أحدهم سارع أهل الشهداء
بتطييب اخلواطر ومواساة املعزين! رمبا أذكر ذلك هنا متعمدة رداً على تعليق إحدى األخوات
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يف ذات نقاش أبن العوائل قد تبدو أمام وسائل اإلعالم صابرة وحمتسبة ولكنها يف داخلها
جزعه ألن فقد الشباب مجرة متقدة ،كل ذلك ال ميكن أن يكون جماملة لإلعالم ألن مشاعر
الفقد ال جمال للتمثيل فيها ،إنك جتد الرضا والتسليم ولسان احلمد والشكر وبكاء الفقد
املوجع ال يعين االعرتاض أبدا وإمنا هي دموع مفارقة احلبيب حلبيبه والشوق إليه وكيف ال
نبكيهم وهم محاة الصالة وشهداء الصالة وكيف ال نبكي شهداء الظلم واالضطهاد شهداء
القطيف يف األحداث اليت سبقت وشهداء الدالوة يف حمرم احلرام وكيف ال نبكي غياب أحبة
غيبهم الثرى لرقدة

الوداع!

يف جملس العزاء الذي أقيم يف القديح ويف العنود جتد الوضع مقلواب بشكل جيعلك خجال
ومزهوا يف ذات الوقت ،ختجل من كونك عاجزا أن تكون هبذه القوة والسكينة والطمأنينة
ومزهوا أبنك موجودا بني هؤالء وألن هؤالء موجودين

بيننا!

فاطمة الناصر وهي إحدى الكوادر املنظمة يف جملس العزاء وقريبة الشهداء مل حتتمل رؤيتنا
نبكي فاحتضنتنا وقالت حنن هنا نستقبل التربيكات فأرواح الشهداء يف عليني وهم مع
األبرار والصديقني وجرحنا وجرحكم واحد ،أليست القديح والعنود والدالوة وشهداء القطيف
أخوة! كنا معكم األسبوع املاضي يف ضيافة الدماء املباركة وها أنتم معنا يف ضيافة ذات
الدماء!

تذكرت حبديثها زوجة الشهيد عبدهللا القدحيي األستاذة زكية أبو الرحي حني عزيتها قالت
ال تبكي فأان احتسبته عند هللا وفخورة به واحلمد هلل الذي اختار من عائليت

شهيدا!

أي صرب ورضا ذلك الذي أسكنه هللا قلوب الفاقدين والفاقدات وال عجب أبن اختار هللا
منهم الشهداء فهم أهل له ،وهذا ما وجدته من خالل متابعيت للكثري مما ُكتب عن حياة
الشهداء يف القديح والعنود ومن سبقهم ممن استشهد يف سبيل احلق وللحق ،وما مسعته
شخصيا من ذوي الشهداء وأقارهبم عن املميزات اليت كان حيظى هبا هؤالء الشهداء يف رقي
تعاملهم اإلنساين ومدى التزامهم وحرصهم على العطاء للصغري قبل الكبري ،العطاء احلقيقي
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البعيد عن املصاحل والرايء ،عطاء قد يبدو يف صورته بسيطا كأن يكون الشهيد السيد هادي
اهلاشم معلما يشهد له اجلميع أبمانته وحرصه على العطاء يف مهنته مبا ألزم به نفسه أمام
هللا بضمري صادق انصح قبل أن يلزمه الواجب املهين ،صور كثرية مل تغفل عنها قنوات
التواصل االجتماعي بكل أشكاله ومل تغفله صفحات األصدقاء واألقارب لكافة الشهداء،
وحتدثت عنه بعض القنوات املنصفة ومنها القنوات األجنبية اليت تكلمت عن الشهيد
عبداجلليل األربش املبتعث إبنسانية جتعلك مزهوا أبن تكون هذه الصورة املشرقة املضيئة هي
من متثلك وتتحدث عنك ،هؤالء الشهداء منحوان العزة والكرامة واستحقوا بذلك أن ختلد
أمساءهم وصورهم يف ضمائران بل طالب البعض أبن تكون هذه الشخصيات حاضره يف
كتبنا ومناهجنا لتعلم اآلخرين كيف هي التضحية والفداء وكيف جنتث من العقول املخدرة
وامللعوب عليها بلعبة الطائفية ما يضرها وال

ينفعها.

وها هو اإلعالم الرمسي يصنفهم شهداء الواجب وأبهنم قضوا حنبهم يف الدفاع عن الدين
والوطن وسالمة النفس احملرم

قتلها.

أمساء كثرية ال تغيب عن ذاكريت ولو عددهتا هنا سيطول احلديث ولكنها يف قلوبنا وضمائران
تتصدر اتريخ اختصت به القطيف واألحساء دون سوامها لتكوان شاهدتني على أن هنج
أهل البيت هنج إنساين قابل التكفري والتفجري بدماء طاهرة مساملة فانتصر احلسني يف كل
عصر وزمن ابلدم ال

ابلسيف!

وطنيتنا لن يستطع أحد أن ينتزعها منا وال أن يشكك فيها ولن نقبل أبن تكون أرواح شبابنا
وأطفالنا وشيوخنا ونساءان كبش فداء يف كل مرة ليدرك اآلخرون أبننا موجودين معهم يف
ذات اخلارطة منلك ما ميلكون ونطالب بذات املعاملة وذات احلقوق! هذه الدماء لن ننساها
ولن نقبل أن تضيع وإال فكل ما فعلناه هو بكاء ووداع دفناه مع الشهداء حني شيعتهم
مئات

األلوف!
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املطالب اليت محلتها األكف مع كل نعش جيب أن تبقى مرفوعة شاخمة كلمتها سواء ويشهد
هللا عليها ورسوله

واملؤمنون.

حني أهدتين فاطمة الناصر قالدهتا اليت كانت حتمل صور الشهداء ضغطت عليها بقوة
شعرت ابلفخر والزهو وبكيت هذا اجلميل منها كما إهنا أهدتين ومن معي صور الشهداء
واليت كانت حتملها املشاركات يف املواكب للتعزية .ابنة خاليت مل تستطع أن تعرب عن مشاعرها
إال ابلبكاء فكانت الدموع هي اللغة احلاضرة وقتها وال شيء سواها حنتضن به الفاقدات،
وكلنا دعاء أبن ميسح هللا على قلوهبم ابلصرب والرضا والطمأنينة وأبن تبقى شهادهتم حاضرة
نستلهم منها دروسا مت تطبيق معظمها على أرض الواقع من تعاون وحرص وتكاتف حلماية
بعضنا البعض بيد واحدة تقول ال لإلرهاب وال للدواعش وال للتكفري يف كل

مكان!

وبني هذا وذاك جال يف خاطري سؤال وماذا سيكون حال املصابني ومن حيتاج للعالج
املكلف والطويل األمد هل ستتوىل الدولة مسؤوليتها يف رعايتهم جسداي ونفسيا؟! وماذا
عن السجناء املنسيني من أبنائنا وشبابنا؟! ،هل ستكون دماء الشهداء اليت سالت على
الرتبة اليت عشقوها مفتاح للفرج القريب ،إنه وعد هللا ونريد أن منن على الذين استضعفوا يف
األرض وجنعلهم أئمة ،فهل سننسى ام ستبقى ذاكرتنا مشرعة مفتوحة ومطالبنا عالية مرفوعة
منسح هبا على القلوب املنتظرة للصبح القريب ،وأىن يكون ذلك إذا أسكتنا ضمائران واكتفينا
بصفحة يف اتريخ كتاب ال يعرف

اإلنصاف!
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حامد عبد هللا آل سعيد :يداً بيد نبين وحنمي البلد

لكل مرحلة زمنية ظروفها ومعطياهتا ،ولكل جمتمع وأمه خصوصية وثوابت اترخيية متوارثة

ومستجدات مكتسبة بفعل التحديث والتطور يتطبع هبا اختياراً أو قصراً حسب الظروف

املتقلبة واملناخات السياسية ،األمنية أو االقتصادية املهيمنة أو السائدة من حني آلخر وهبا
تتأثر اهلوية اجلمعية أحادية ،أثنيه كانت أو

متعددة.

أمن األوطان واستقرار جمتمعاهتا يعتمد ابلضرورة على إزالة العناصر املسببة للتوتر بتنظيم
العالقات البينية بني خمتلف مكوانت هذا القطر أو ذاك ،من مفهوم العدل واملساواة وفق
مقتضيات القيم الدينية أو العقدية واإلنسانية بتطبيق القوانني الشرعية وسن قوانني وضعية
تكفل حقوق التعايش املشرتك والسلم

األهلي.

وسائل اإلعالم املختلفة ،اخلطاب الديين التصاحلي املتسامح ،واخلطاب الثقايف التوعوي ال
التعبوي والتعليم منابر حضارية تنويرية للتصدي ومكافحة إرهاب التفرد الفكري واالحنراف
يف االختالف رفضاً أو إلغاءاً أو هتميشاً لألخر املختلف أو حىت تصفيته جسدايً إن لزم
الرتعيب ذلك؛ هذه املنابر تساهم بعظيم األثر سلباً أو إجيااب يف صناعة التغيري وإدارة التنوع

خبلق ثقافة جمتمعية تنبذ العنف والتطرف ،لكن ذلك وحده ال يكفي بدون القوانني الرادعة

واملنظمة واحلامية للحقوق والواجبات .بالدان احلبيبة  -أرواحنا هلا الفدا " -اململكة العربية
السعودية" ومنذ حقبة من الزمن تكتوي بنريان فنت الفكر األحادي أإلقصائي الرافض لكل
ما ومن خيالفه مبنطق من ليس معنا فكرا ومعتقدا وجبت إابدته دون هواده وبال رمحة أو
شفقه وهذا ما حل ابملكون الشيعي خصوصا يف األونه األخرية من قبل "منظومة داعش"
 وعن داعش حدث وال حرج  ،-فدوافعها لفعل ذلك ليست وطنية وال أخالقيه والأسالميه وال إنسانية وكل هذا منها ومن أفعاهلا الرعناء الشنعاء ابألبرايء براء ..كيف ال وهي
صنيعة وربيبت الصهيونية واإلمربايلية واملاسونيه العاملية وإسرتاجتيتها اجليوسياسية "خللق شرق
أوسط كبري" عرب الفوضى اخلالقة ،هدفها شق الصفوف لتدمري أواصر النسيج اإلجتماعي
واللحمة الوطنية ووشائج السلم األهلي والعيش املشرتك وعلى يد من!!؟ وملصلحة من!!؟
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غري إسرائيل وما أدراك وما إسرائيل!! اليت مل تنس هزمية عام 1974م ولن تتخلى عن حلمها
الكبري إبسرائيل الكربى واستعادة "يثرب" كما استعادة القدس حسبما

تتوهم.

بالدان أرض احلرمني الشريفني يف حالة حرب ومستهدفة ابخرتاقات وعبث داعش اهلالكة
لذا وجب لزوما محاية جبهتنا الداخلية بتماسكها وآتزرها مع القيادة واإلرادة السياسية
وابنتصاران على خالفاتنا ال بتمييع األمور وال بتأجيجها بل بتشخيص واقعنا االجتماعي
الداخلي ابستشعار وبوعي كبري بعظم املسؤولية فوطننا يستحق األمان والسالم وحنن أهل
لذلك ولن ينال عدوان منا وهيهات منا اهلزمية أو الذلة وطناً ،قياد ًة وشعب .ابلفكر اجلامع

املانع نرقى ونزدهر وابلتسامح حنصن الذات

والوطن.

تعازينا القلبية بكل حسرة وأمل وفخر ألهلنا بعموم الوطن يف شهداءان األبرار األخيار األطهار
ضحااي الغدر وواجب الذود عن بعضنا ،مقدساتنا ،مصاحلنا وعمقنا الوجودي وحدودان
لدحر قوى الطغيان واإلرهاب والفنت .اي بالدي واصلي ،هللا ِّ
معك واصلي مسرية اإلخاء
والوفاء لنيل العزة والكرامة واألمن واألمان يف حلمة وطمأنينة بعون وسداد رب العاملني واصلي
مسرية معاً يداً بيد نبين وحنمي الوطن الواحد املوحد وما صفوف املصلني واملعزين املشرتكة
إال لوحة إنسانية جتسد تالحم يبىن عليه ،خصوصا إذا ما مت اإلفراج عن املعتقلني السياسيني،

السيما الرموز وذوي احلضور االجتماعي والثقايف الفعال يف حميطهم ،ممن مل تتلطخ أايديهم
بدماء بريئة وهذا سينقي األجواء واألنفس والثقة وسينعكس إجياابً على املناخ العام يف ربوع
الوطن .هذا وهللا من وراء القصد والنية ..دمتم أبمان وسالم ووائم ودام عزك اي وطن
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الكرام.

إحسان بو حليقة :ميثاق "األخوة الوطنية"
نصون الوطن أبن نصون األخوة اليت مجعتنا على ترابه وحتت مسائه ،فأرخص لنا خرياته،
وأورف علينا أمنه واستقراره .ومن يشغلوننا بضوضائهم اترة والرتويع والقتل اترة لتدب
البغضاء بني األخوة ،عليهم أن يصمتوا ،لكنهم يصمتون طواعية ،فهم يعانون  -فيما يبدو
 من حول فكري والتباس منهجي فيما يتصل بوظيفة الدولة الوطنية وعالقة مواطنيها هباوعالقتهم فيما بينهم؛ وإال كيف للتباغض والغل أن يرتقيا فوق التآخي؟! وكيف لعاقل أن
يقبل الكراهية والرتويع والقتل سبيالً لعمارة األرض؟! احلل :إلزام اجلميع ابحرتام اجلميع،
ومن لديه اعرتاض فليشتك للقضاء.
وال ينبغي أن يكون ألي مواطن فكاك من "األخوة الوطنية"؛ ختون األخوة ،ختون الوطن.
وعندما تصون األخوة ،تصون الوطن .علينا أن نُصر على هذا االلتزام األساسي فيما بيننا

على مستوى املواطن الفرد ،وإال فكيف لنا أن جنمع حبماس وأرحيية :الزند للزند ،والعقل
للعقل ،واالبداع لإلبداع إلقامة حضارة متقدمة واقتصاد متنوع وقوده جهود وإبداع أبنائه،
والكثري الكثري من الفضل واملعروف والرتاضي فيما بينهم؟! وكيف ألي منا االدعاء أنه ينمي
عيب يف مواطنيه وينتقصهم ،دون أن يرف له جفن كونه  -يف
وطننا ويقويه يف حني أنه ي ُ

حقيقة األمر  -يعيب يف وطنه وينتقص من

قدره؟!

أتسست اململكة  -رعاها هللا  -وفق إطار جامع .ورغم ذلك فهناك من املواطنني من يبدو
وكأنه يريد أن ينأى بنفسه عن بقية مواطنيه ،أو أن خيتص البلد له وملن ُحيب فيفضل

أشخاصاً يشبهونه بطريقة أو أبخرى! ومن إفرازات ذلك التجاوز اللفظي أو ممارسة التميز
واالقصاء  -بصورة أو أخرى  -أو حىت جتاوز كل ذلك للتحريض أو حىت التعدي على

حرمة مواطن آخر

وحرماته.

و"األخوة الوطنية" أخوة مبعىن التساوي بني األشقاء "وإن كانوا من "أمهات" عدة" ،فهذا
النوع من االخوة أساسه االلتقاء يف الوطن ،وإن اختلف العرق أو املذهب أو السحنة أو
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القبيلة أو املنطقة أو أي عنصر آخر قد ينفذ منه البعض لتفريق اجلماعة ولتشتيت الشمل،
إذكاءً ملا حيسبونه تفوقاً ملواطن على آخر .وفكرة امليثاق بسيطة ال تعقيد فيها ،وترتكز إىل

حضن لكل مواطنيها ،وما دام كل منا حيمل بطاقة هوية وطنية،
أن اململكة العربية السعودية ٌ
فنحن "أخوة" من هذا اجلانب ،وحق ُملزم للمواطن على أخيه يف الوطن االحرتام والتقدير

وقبل ذلك عدم الظلم والبهتان .وابلضرورة فإن ذلك يستوجب جترمي من "أينف" أو "يكره"
أو "حيرض" أو "يؤذي" أو "ُمييز" ،ابعتبار أن ذلك خيانة ل "األخوة

الوطنية".

وال يتعارض ميثاق "األخوة الوطنية" مع صدور لنظام مكافحة التحريض الذي طال احلديث
عنه ،لكنه أعلى شأواً؛ ابعتبار أن التحريض قيمة سلبية تنطوي على هدم اجملتمع وتقويضه،
ومنع التقويض شرط ضروري لبناء جمتمع قوي لكنه ليس شرطاًكافياً جلعل املواطنني متآخني.

فما يبين جمتمعاً قوايً هو تشجيع ومكافأة الرتاص والتعاون والتآزر وليس فقط منع التنافر بني
لبِّناته .وطلباً للتحديد ،فإن ميثاق "األخوة الوطنية" يقنن التزامات املواطن جتاه مواطنيه؛ فال
ِّ
املختصة
خيونه وال يضاره وال يهينه وال ينتقصه ،وإن كان عليه مأخذ فليلجأ للسلطات
لتحريك دعوى .وال أعارض صدور نظام "قانون" ُجيرم التحريض بكل أشكاله السيما

الطائفي ،فقد تناولت يف هذا احليز أمهية صدوره مراراً ،بل أقول إن ميثاق "األخوة الوطنية"
هو ما سيجعل كل مواطن فرد أمام مسئولية وطنية حمددة مكلف هبا ليس بوسعه أن حييد

عنها أو مييل .والفرق بني ميثاق "األخوة الوطنية" أننا نتحدث عن القيم اجليدة اليت يلتقي
حوهلا املواطنون ،يف حني أن التحريض والعنصرية والطائفية هي ممارسات سيئة تفرق الشمل.
والنقطة هنا أن منع الفعل "السيئ" ليس كافياً ،فهو ال ميثل الغاية والطموح .ما يستحقه
وطننا منا أن نتعاضد خلدمته ورفع شأنه ،وأن نتجاوز "فوارقنا" لنلتقي ضمن حياضه ،ومن

ال يقبل منا بذلك فهو مقصر يستحق العقاب ،فاألمر ليس اختيارايً بل التزام متساو تقع

مسئولية القيام به على كل منا بذات

القدر.

ميثاق "األخوة الوطنية" عبارة عن وثيقة ملزمة لكل مواطن ،ومتثل ما عليه جتاه مواطنيه من
واجبات ،وما له عليهم من حقوق .ولعلي أذكر أن العديد من الدول واهليئات واملؤسسات
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واملنظمات تضع مواثيق ألمر أو آلخر ،فمثالً جند بعض املؤسسات تضع ميثاقاً لألخالق
واملمارسة املتوقعة من موظفيها أو املنتسبني هلا ،عليهم االلتزام هبا وإال يكون قد ارتكب

خمالفة أخالقية طبقاً للميثاق .مثل االبتعاد عن الفساد وتلقي الرشاوى ،فإن ثبت عليه ذلك
سيعاقب وفق النظام املختص ،لكنه مباشرة يفقد وظيفته ابعتبار أنه أخل ابمليثاق األخالقي
لتلك املؤسسة .وما جيمعنا يف وطننا أعظم من ذلك
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وأخطر.

الشيخ حسن فرحان املالكي :تعليقات سريعة على حرية احلوايل والشيعة!
يقول د سفر احلوايل أن حدود حرية الشيعة يف اململكة هي أن يولد الرجل شيعياً وميوت
شيعياً دون حماسبة؛ وأن هذه هي حرية الشيعة ،وأهنا متوفرة ،وال حيق هلم التحكم يف عقيدة

البلد ويف األكثرية..اخل؛ واستدل ببعض اجملموعات األمريكية أبن هذه هي حدود حريتها

يف أمريكا .هذا

ملخص كالمه.

وليعذرين د سفر احلوايل يف هذه التعقيبات السريعة على كالمه؛ اجململ الذي فيه ما

فيه:



أوالً :ليست احلرية هي أن تولد ومتوت وأنت على مذهب ،فهذا تضييق للحرية



اثنياً :مل يقل أحد  -فيما أعلم  -من الشيعة والصوفية أهنم يريدون التحكم يف



اثلثاً :هم يطالبون؛ مثالً؛ بعدم تكفريهم والتحريض عليهم وعلى دمائهم ،وهذا
ليس نقضاً لإلسالم وال للوطنية ،بل هو حق أصلي من حقوقهم.

الدينية واحلقوق الوطنية ،الدين يف نصوصه والوطن يف نظامه ال يقوالن

ذلك.

عقيدة البلد ،والبلد دينه اإلسالم على الكتاب والسنة؛ وليس التفاصيل.

فعندما يؤلف د احلوايل كتاابً ضد السيد حممد علوي املالكي بعنوان (املالكي داعية الشرك
يف جزيرة العرب)! مث ال يتاح له الرد عليك ،فهنا

الفرق!

هنا الفرق يف احلرية ،فرق كبري جداً؛ أن تقول عن شيخ مسلم أنه (داعية الشرك) فهذه
حرية؛ أما هو فحريته أن يولد وميوت صوفياً! وفقط! وعلى هذا فقس.
وما تفعلونه مع السيد حممد علوي املالكي رمحه هللا ،تفعلونه مع شيعة وسنة ،وترون أن هذه
حرية! لكن ال تسمحون للطرف اآلخر أن يقال :أخطأمت! وقد سبقك الشيخ املنيع وطبع
كتاب (ضالالت املالكي) يقصد حممد علوي  ،ومتت طباعة الكتاب وتوزيعه جماانً عرب

اإلفتاء! الظلم حرام اي

شيخ.
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احلرية أن تبني؛ حبرية؛ أبن األفكار الفالنية خطأ أو بدعة أو شرك؛ ولغريك أن يبني أنه تلك
األفكار مباحة أو سنة  ..هنا تكون احلرية للجميع .أما أن تكون لكم احلرية بوصف الركع
السجود ابلشرك! مث تكون حقوقهم؛ اليت متنحوهنا هلم؛ هي احلياة واملوت فقط! فهذا غلو
وعنجهية ودالل

زائد.

أما اجلماعات األمريكية اليت ذكرها الشيخ سفر؛ فهذا قياس فاسد ،ألن تلك اجلماعات
هلم حرية التعبري والتأليف؛ وال خيافون حتريضاً وال تفجرياً .احلل اي شيخ سفر يف احلوار بني

أطياف

اجملتمع.

كانت عقيدة الشيخ حممد علوي املالكي كعقيدة الشعراوي واألزهر ،فلماذا تقول عنه أنه
(داعية للشرك)؟! كان األوىل بك أحد أمرين:
 .1إما أن تقول أن األزهر مؤسسة شرك.
 .2وإما أن تقول أن املالكي يرى كذا وحنن نرى كذا ،وتبقى أنت وهو مسلمني
ومواطنني.

شكوى الشيعة والصوفية اي د.سفر أنكم تكذبون عليهم مبا يوجب الكفر؛ مث تكفروهنم هبذا
الكذب؛ مث تستبيحون دماءهم هبذا التكفري ،هذه شكواهم ابلضبط .مث ال تقبلون حواراً؛
وال مناظرة؛ وال تصحيحاً؛وال مساحاً هلم ببيان وجهة نظرهم؛ وال شيء! فقط تتيحون هلم

حق املوت واحلياة كاحليواانت

والنبااتت.

ختتزلون اإلسالم كله يف رؤيتكم؛ وختتزلون الوطن كله يف رؤيتكم؛ وختتزلون احلقوق يف رؤيتكم؛
وختتزلون احلرية يف رؤيتكم..

اخل.

تواضعوا قليالً .ال أريد أن أفتح حواراً مع الشيخ سفر؛ وال استعراض بعض أقواله املتطرفة؛
إمنا أان أخاطب فيه شهادته هلل؛ وادعوه لتقوى هللا ومراجعة هذه

هل تعرف اي شيخ سفر أين تكمن

قوتكم؟!
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األفكار.

ليست يف الدليل وال الربهان؛ إمنا يف منع الطرف اآلخر من الدفاع عن نفسه؛ فالعامة
يسمعونكم فقط؛ مث تتكاثرون ! مبعىن؛ أنكم متمذهبون وال تعرفون أنكم متمذهبون؛ أتعرف
ملاذا ال تعرفون؟
ألن رموزكم قالوا لكم :هم متبعون للكتاب والسنة فقط؛ وال يتبعون مذهباً؛ بينما الواقع
أنكم تتبعون مذهباً؛ والشيعة يتبعون مذهباً؛ والصوفية يتبعون مذهباً؛ وهكذا.
فال حتتكروا اإلسالم خمدوعني أبقوال سلفكم؛ مث ختدعوننا؛ اإلسالم اي شيخ سفر أعظم
وأكرب من أن يتم ضغطه يف مذهبكم أو يف مذاهب خصومكم؛ ابهلل عليكم افهموا هذه
املسألة جيداً؛ لتتحدثوا ابسم املذهب فقط؛ صحيح أن كل مذهب يرى نفسه ممثالً
لإلسالم؛ وهذا خطأ اترخيي كبري؛ اإلسالم أكرب من املذهب.
هل أذكر لك مثاالً أخي سفر؟ من مذهبك؟ ومن كالمك؟

حسناً !

أنت تقول – مقلداً ( -املنافقون يف غزوة تبوك مل يستهزءوا بشعائر اإلسالم إمنا استهزءوا
ابلقراء ،ومع هذا فقد كفرهم هللا ومل يعذرهم )...هذا كالمك اي شيخ سفر؛ ليس من عندك،
إمنا تفلد سلفك؛ نعرف هذا؛ لكن هل أتعبت نفسك ابلعودة للقرآن لتعرف ملاذا كفرهم
هللا؟ هل تريد أن تعرف؟
حسناً! قال تعاىل
قُ ْل أ ِّاب ََّّللِّ وآايتِِّّه ور ُسولِِّّه ُكْنـتُ ْم ت ْستـ ْه ِّزئُون ( )15ال تـ ْعت ِّذ ُروا ق ْد كفْرُْمت بـ ْعد إِّميانِّ ُك ْم.
أين القراء اي شيخ سفر؟ أم أن هللا خيربان عن الواقعة كذابً  -معاذا هللا؛ وأجزم أنك ال تقصد

هذا  -لكنه التقليد  -اي شيخ سفر  -الذي تذمون به اآلخر؛ هللا يقول أن هؤالء املنافقني
استهزءوا (ابهلل وآايته ورسوله) ابحلرف! لكن الشيخ سفر نفى ذلك ،قال "ال"؛ إمنا استهزءوا
ابملطاوعة ونزل

تكفريهم!
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هذا مثال واحد من مئات األمثلة اليت يزعم فيها الشيخ سفر وأمثاله أن كالمهم هو قال هللا
وقال رسوله! مث يبنون على ذلك تكفري من ملزهم أو نقدهم؛ ليس هناك ذكر للقراء يف اآلية؛
فهل يريد الشيخ سفر انتزاع آية لتكفري من خالفه أو خالف بعض سلفه؟ يذهب للرواايت
الظنية ويرتك صريح القرآن؟ وكم مسعت من خطيب وداعية  -غري د .سفر  -يرددون نفس
كالمه! حيمون أنفسهم من النقد أبن هللا كفر الذين يتكلمون يف القراء واملطاوعة؛ ما هذا؟
أخرياً؛ أنصح د سفر احلوايل وفقه هللا أبن يتجاوز القراءة املذهبية اليت تقتطع النصوص
وتوظفها مذهبياً ،إىل قراءة النص اإلهلي نفسه؛ فالوهم كثري؛ وأان أعرف أن دعويت هذه قد

صدى وال استجابة؛ ألن القراءة املذهبية الضيقة هي اليت تسيطر ىل أغلب العقول
ال جتد
ً
والقلوب ،وهذه أول اإلشكاالت.
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عماد املديفر" :داعش" من "مشهد" إىل "مسجد العنود" ..وداللة التوقيت:
"منذ قيام الثورة اإليرانية  ،1979وقيادات رجال الدين يف إيران مل تفتأ تعمل مع جمموعة
متنوعة من اجلماعات اإلرهابية خلدمة مصاحلها .لقد استمر هذا االستخدام لإلرهاب ،على
فرتة تزيد عن الثالثني عاماً ،وال يزال "اإلرهاب" أداة هامة للسياسة اخلارجية اإليرانية يف
مواجهة مع جرياهنا ومع الوالايت املتحدة".
ذلك ما قاله نصاً الربفسور "دانيال بيمان" أستاذ الدراسات األمنية يف جامعة جورج اتون،
ومدير األحباث يف مركز ساابن لسياسة الشرق األوسط يف معهد بروكينغز يف شهادته أمام

جلنة جملس الشيوخ للعالقات اخلارجية بتاريخ  25يوليو  ،2112والذي استشهد مبا أكده
مدير االستخبارات األمريكية القومية السيد "جيمس كالبر" أبن إيران تواصل "التآمر ضد
الوالايت املتحدة أو مصاحل حلفائها يف اخلارج" عرب استخدام اجملاميع اإلرهابية.
وقد سبق للقوات األمريكية ،إابن تواجدها يف العراق ،أن وجدت "خمطط قواعد اسرتشادية"
يكشف اسرتاتيجيات إيرانية لدعم اإلرهابيني "الشيعة" و"السنة" على حد سواء ،كما
أشارت تقارير استخباراتية أمريكية إىل أن اجلماعات اإلرهابية التابعة لتنظيم "القاعدة يف
بالد الرافدين" يف "الفلوجة" -واليت شكلت فيما بعد نواة لتنظيم ما ابت يعرف بـ "داعش"-
قد تلقت يف 2113م دعماً على هيئة بضائع من احلرس الثوري اإليراين .كما كشف القائد

العام للقوات األمريكية يف ذلك احلني ،اجلنرال جورج كيسي عن تورط النظام اإليراين بتنفيذ

التفجريات اليت استهدفت مرقدي اإلمامني العسكري يف سامراء عام  2111هبدف إشعال
فتنة طائفية.
احلقائق أعاله تؤكد صحة رواية املستشار الديبلوماسي اإليراين املنشق "فرزاد فرهنكيان"،
الذي كشف عرب مدونته على اإلنرتنت عن معلومات خطرية ،مستندة إىل واثئق سرية اطلع
عليها من قيادي كبري يف "احلرس اجلمهوري" ،وتناولتها وسائل اإلعالم على نطاق واسع،
مفادها أن تنظيم "داعش" يتم حتريكه من خالل غرفة عمليات حربية يف مشهد مشال شرق
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إيران ،يديرها كبار قادة املخابرات االيرانية ،وبدعم من دولة عظمى ،هبدف "خلق فوضى
كبرية يف العامل العريب عامة ،واخلليج خاصة والسعودية حتديداً" ،واستطرد" :النظام االيراين
ال زال يؤمن ويسعى بكل الوسائل إلخضاع مكة واملدينة لوالية الفقيه".

إن قصة "داعش" وهويتها احلقيقية بدأت مع الغزو األمريكي للعراق ،حني قرر النظامان
السوري وااليراين استنزاف الوالايت املتحدة األمريكية ،وإفشال دولة العراق احلديثة ،فعمدات
إىل دعم "اإلرهاب السين" يف الداخل العراقي حتت غطاء "دعم املقاومة العراقية" ،وذلك
لتحقيق عدة أهداف اسرتاتيجية هلما يف املنطقة ،أبرزها وسم " العراقيني السنة" ابإلرهاب،
ومتكني "املليشيات الشيعية املتطرفة" املوالية إليران من احلكم؛ إذ مل يسبق لنظام األسد أن
مسح حلركة سياسية أو غري سياسية حبرية العمل والنشاط كما احلال مع ما يُسمى "جلان
نصرة العراق"؛ فتحت ستارها عمل النظامان السوري واإليراين على مجع "املتطوعني" من
كل دول العامل وإرساهلم إىل العراق.
وحبسب التقارير املؤكدة ،فقد عمد (دعاة) النظام السوري ومنهم املفيت احلايل "حسون"،
على جتنيد وإرسال آالف االنتحاريني واستجالهبم من كل مكان ،وبرعاية وإشراف من
العميل السوري (أبو القعقاع) ،الذي أجرى يف ذلك احلني تدريبات على القتال داخل
مساجد حلب ،حتت مرأى ومسمع املخابرات السورية ،معلناً اهنم "ذاهبون للقتال يف
فلسطني والعراق مع إخوتنا اجملاهدين من القاعدة ،وذلك ملواجهة االحتالل األمريكي
الصلييب الكافر" حسب قوله!
مؤخراً؛ كشفت التحقيقات األمنية السعودية عن حقيقة مفادها أن املادة املتفجرة املستخدمة
يف العملية اإلرهابية اليت ضربت مسجد اإلمام علي عليه السالم يف القديح من ذات النوع
الذي أحبطت هتريبه على جسر امللك فهد قبل أسبوعني فقط من التفجري .كما أن
السلطات األمنية البحرينية هي األخرى ألقت القبض على مشتبه بتورطهم ابحلادثة ،على
عالقة إبيران .وحيث أتيت حماولة تفجري مسجد العنود اليت جرت بعد أسبوع من سابقتها،
يف ذات السياق ،وبعد هتديد مباشر بقرب وقوع "تفجريات" داخل األراضي السعودية من
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قائد القوات الربية ابجليش اإليراين ،املدعو "بوردستان" ،ودون إغفال داللة توقيت هذه
العمليات ،وتزامنها مع "عاصفة احلزم" و"إعادة األمل" اللتان أفشلتا خمططات التمدد اإليراين
ابملنطقة ،إذا ما وضعنا كل ذلك أمامنا ،فإننا سنخلص إىل نتيجة جلية ،مؤداها أن "داعش"
على عالقة بنظام والية الفقيه يف إيران ،وختدم مصاحله.
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عبد هللا بن جباد العتييب :تفجري القديح والصراع مع إيران:
الصراع املفتوح الذي يدور يف الشرق األوسط هو الصراع بني اجلمهورية اإلسالمية يف إيران
وبني الدول العربية ويف مقدمتها دول اخلليج وابألخص اململكة العربية السعودية ،وتعتمد
إيران يف حرهبا على السعودية والدول العربية على أوهام اإلمرباطورية الفارسية ،وعلى الطائفية
دعما أو خل ًقا.
كسالح سياسي وعنفي ،وعلى احلركات األصولية واإلرهابية السنية إما ً
يقود هلذا احلديث احلادث املؤمل الذي جرى يوم اجلمعة املاضي يف "بلدة القديح" التابعة
اتبع لتنظيم داعش
حملافظة القطيف يف املنطقة الشرقية من السعودية ،حيث فجر انتحاري ٌ
سعوداي وجرح قرابة املائة مواطن يف عملية
نفسه أثناء أداء صالة اجلمعة فقتل  21مواطنًا
ً

طائفية بشعة ،ال تستهدف الطائفة الشيعية فحسب ،بل تستهدف ابملقام األول أمن
السعودية واستقرارها.
طويل يف استهداف السعودية ،فهي قامت يف  1987بفتنة يف موسم احلج
اتريخ إيران ٌ
وقتلت احلجاج من كل اجلنسيات املسلمة وروعتهم يف الشهر احلرام يف البلد احلرام ،وأعادت
الكرة عن طريق بعض املواطنني الكويتيني وبعض السعوديني يف تفجريات املعيصم 1989
يف مشعر مىن ،واستهدفت دول اخلليج مبحاولة اغتيال الشيخ جابر األمحد يف الكويت
جهدا يف نشر خالاي التجسس يف دول اخلليج
وكذلك اختطاف الطائرة الكويتية ،ومل ُ
أتل ً

والتخطيط لزعزعة أمن دوله وشعوبه ،واحتالل بعض أراضيه.

يدا؟ إنه
ولكن ماذا تستفيد إيران من قتل الشيعة؟ يف العراق ودول اخلليج والسعودية حتد ً

الصراع السياسي الكبري يف الشرق األوسط وطموحات التوسع وبسط النفوذ اإليرانية،
فالغرض من مثل هذه األحداث ليس استهداف الشيعة الذين تزعم الدفاع عنهم أو احتكار
احلديث ابمسهم وإن مل يرضوا ،بل هو زعزعة االستقرار السياسي الذي تتمتع به السعودية
ودول اخلليج.
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تعمل إيران ذلك بطريقتني؛ األوىل :دعم بعض شذاذ الشيعة للقيام بعمليات ختريبية مثل
تفجريات اخلرب  - 1991ودون تقص  -مثل أحداث العوامية املتكررة وغريها واليت كان
ينفخ يف كريها أشخاص مثل اإلرهايب منر النمر ،والثانية ،بدعم حركات اإلرهاب السنية
كتنظيم القاعدة خللق الفتنة الطائفية كما جرى يف العراق ساب ًقا وكما جيري اليوم مع تنظيم

داعش ،وكما دعمت لسنوات طوال تنظيم القاعدة يف حربه على السعودية.

تفجريات الدالوة (نوفمرب /تشرين الثاين  ،)2113وخلية اخلمسة والستني اليت أعلنت عنها
السعودية الح ًقا ،وحماولة هتريب متفجرات من البحرين للسعودية ،وتفجريات القديح قبل
يومني ،كلها تؤكد على استمرار النهج اإليراين اإلجرامي املتحالف مع اإلرهاب السين لضرب

السعودية وإجناح األهداف الكربى إليران يف املنطقة.
قامت الثورة اإليرانية ابألساس على خلق تنظيمات سرية إلسقاط الدول واألنظمة السياسية
وجنحت يف إيران وقضى اخلميين على كل من ساعدوه ممن ليسوا من أتباعه من رموز وتيارات
وأحزاب ،ودخل يف حرب طويلة مع العراق ،وهو ما صنعته بعد حرب  2114يف العراق،
حيث دخلت بكل قوهتا للعراق وعملت على خلق أو دعم التنظيمات السرية العنفية شيعيًا
مبكرا عرب إنشاء حزب هللا ودعم حركة أمل ،والح ًقا بعض
وسنيًا ،وهي نقلت التجربة للبنان ً
األحزاب السياسية األخرى كتيار عون ،واألمر ذاته جيري يف اليمن حيث تدعم حركة احلوثي
وأتباع علي عبد هللا صاحل.
لقد عاد خامنئي لألسلوب األول فركز على التنظيمات السرية واملسلحة وترك احلروب
املنظمة ،وحني قامت عاصفة احلزم أسقط يف يده وخانته كل خربته العريقة يف التخريب.
تنوع مذهيب وثقايف
السعودية دولةٌ كربى يف املنطقة سياسيًا وجغرافيًا ودميوغرافيًا ،وفيها ٌ
أقليات كذلك ،منها الشيعة اجلعفرية االثنا عشرية
واجتماعي يتناسب من حجمها ،ولديها
ٌ
يوما
يف املنطقة الشرقية و"النخاولة" يف املدينة و"اإلمساعيلية" يف جنران ،ولكنها مل تلغ ً

حتديدا عكس ما صنعته إيران
مواطنتهم أو تتعدى على حقوقهم أو تقصر يف محايتهم ،وهو ً
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اخلميين من اضطهاد كل األقليات املذهبية والعرقية ،وإيران هي الدولة اليت ينص دستورها
على أهنا دولةٌ طائفيةٌ ابمتياز.
أوهام استعادة اإلمرباطورية الفارسية يعرفها كل متابع لثورة اخلميين ،والشواهد عليها أكثر
من أن تعد ،ومن آخرها تصرحيات علي يونسي مستشار روحاين اليت قال فيها" :إيران
أصبحت إمرباطورية كما كانت عرب التاريخ وعاصمتها بغداد" ،وصرح انئب رئيس احلرس
الثوري اإليراين حسني سالمي بـ"أن هناك جيوشا شعبية مرتبطة ابلثورة اإليرانية يف العراق
وسوراي واليمن" ،ابإلضافة لنموذج حزب هللا اللبناين ابلتأكيد وبقية امليليشيات املوالية هلا.
ودعما مع األصولية واإلرهاب السين ،فهي على عالقة قدمية منذ
أما عالقة إيران حتال ًفا ً
عقود بدأت من مجال الدين األفغاين الذي أنتج تالميذ خيلطون الدين ابلسياسة ابلعنف
على املستوى السين والشيعي على حد سواء ،وتطورت سنيًا يف مجاعة اإلخوان املسلمني،

وشيعيًا يف خط اإلسالم السياسي الذي كان يقوده الكاشاين وصوالً للخميين ،ومن مث
العالقات الساخنة املستمرة إىل اليوم بني الطرفني من خالل "التشيع السياسي" الذي قادته
ودعمته إيران ومل تزل.
هل هناك عالقة بني تفجري القديح واخلطاابت الدينية املتطرفة سنيًا؟ نعم ابلتأكيد ،ولكن

ود
قاصر يدفع إليه اجلهل أو غرض مقص ٌ
حصر ٌ
حصر القصة يف هذا البعد فحسب ،هو ٌ
يهدف إىل القدح يف "الدولة السعودية" عرب وجود خطاابت دينية متطرفة فيها ،وهي كغريها
خطاابت متطرفةٌ ،ولكن حني تسعى السعودية للجم تلك اخلطاابت
اترخييًا وواقعيًا ،لديها
ٌ

تسعى إيران لنشرها ومتجيدها ودعمها.

حرب ساخنةٌ طرفاها التحالف العريب يف عاصفة احلزم
املنطقة اليوم تعيش حربني ابلتوازي؛ ٌ
وعمالء إيران يف اليمن ،وحرب ابردةٌ مع إيران يف دول املشرق العريب يف العراق وسوراي
ولبنان واحلركات التابعة إليران يف فلسطني ومصر.
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وللمقارنة فإنه يف حني تنخرط السعودية ودول اخلليج والدول العربية يف حرب ضد اإلرهاب
واألصولية ومجاعتهما ،فإن إيران تعمق التعاون معهما وتقدم الدعم هلما ،وهنا يثور سؤال
مهم وهو ملاذا مل تستهدف ًأاي من مجاعات اإلرهاب السنية املتعددة من تنظيم القاعدة إىل

تنظيم داعش أي عملية إرهابية ضد إيران يف الوقت الذي تصل شرورمها لكل دول العامل؟
اجلواب يكمن يف أهنم شركاء متوافقون.

حرب طويلةٌ وممتدة يراد منها إعادة التوازن
أخريا ،فإن "عاصفة احلزم" واملعركة يف اليمن هي ٌ
ً
وعزما حيتاج وعيًا
حزما ً
يف املنطقة ،وتغيري خريطة املشهد فيها برمته ،ولكن هذا كما حيتاج ً
ورؤيةً مع صرب وأانة.
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زهري كتيب :االعتاف ابملذهب الشيعي قراءة غري

1

صرح أخي وصديقي األستاذ حممد رضا نصر هللا  ،الكاتب املعروف وعضو جملس الشورى
تصرحياً يطالب فيه االعرتاف ابملذهب الشيعي ،وكذلك جاء نفس الطلب من عضو جملس

الشورى الدكتور امحد الشوخيات يف مداخلته ابجمللس يوم الثالاثء 1341/8/15هـ .أود هنا
أن ادخل معهما يف حوار ال مواجهة ومها يعرفان أنين من أوائل من أدان وجرم كل احلوادث
اإلجرامية ضد أبناء الطائفة الشيعية .وارغب يف البداية أن اوضح اننا يف مكة املكرمة تسكن
معنا عوائل مكية عريقة وحمرتمة وراقية من الطائفة الشيعية من هذه العوائل :الغنام ،وحسن
محزة ،وآمان ،والبعض من بيت صحره ولدوا وتربوا وترعرعوا معنا وبيننا  ،وال نعرف أو نعلم
اهنم من الشيعة منخرطني يف كل حياتنا .فال اعتقد أن اجملتمع السعودي يعاين من سوء
معاملة مع هذه الطائفة الكرمية واحملرتمة .
من املمكن القول،أن الواقع يف العائالت الشيعية علي سبيل املثال يف مكة املكرمة يعيشون
كمواطنني ويتعايشون مع كافة الدوائر احلكومية دون متيز ،وعوائل مطويف الشيعة ومنهم:
الغنام وصحرة ،ومجال ،ومغازل ،وحسن محزة ،نتعايش معهم بصوره أفضل من معيشة عرب
األهواز السنة منهم والشيعة وتعايش النظام اإليراين معهم وعلى األخوة الشيعة لدينا االعرتاف
هبذا.
ما معين االعرتاف ابملذهب وأبي شكل وألي حدود؟ ،أري أن الشيعة يف وطين يذهبون
للمدارس واملستشفيات وكافة األجهزة احلكومية وغريها مثلهم مثل أي مواطن وال أحد يسأل
املراجع هل أنت سين أم شيعي؟ .إيل ماذا يرمون؟ .هل حياول الطالب منع الفتنه؟،أان أري
يف طريقة الكالم والطلب إاثرة للفتنه.
السؤال املهم يف ذايت كيف أعرتف مبذهب يدين أم املؤمنني السيدة عائشة بنت أبو بكر
رضي هللا عنهما ابلزان ويشتم صاحيب رسول هللا صلي هللا عليه وسلم ابو بكر وعمر رضي
 1هذا املقال يصدر من عضو جملس الشورى ،وهو رأي صريح ميثل كل االفرتاءات اليت تصدر جتاه الشيعة  ..وهو يكاد يتطابق مع كل ما تثريه داعش
حول الشيعة ويعرض كل مربراهتم للقتل.
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هللا عنهما ،أحرتم وجودهم ومواطنتهم وحقوقهم ومعايشتهم وهم من النسيج الوطين ومكون
مهم من مكوانت هذا الوطن الغايل .مببدأ لكم دينكم ويل دين ،إال أنين ال أستطيع االعرتاف
أو اإلقرار ابملذهب كأمر صحيح ميكن القبول به أو التعامل مبنهجه احملرف أو املعتدل .ولو
فإين وهللا خلجلت من الذهاب إيل بيت هللا أو الوقوف أمام حجرة النيب صلي هللا
فعلت ً
عليه وسلم  .كيف يل أن أقابله صلى هللا عليه واسلم يوم القيامة وأشرب من حوضه وبيده

وأان أقبل التعرض حلبيبته وزوجه عائشة رضي هللا عنها ؟ .كيف يل أن أحب
إين
من يتعرض ألم املؤمنني وزوج رسول هللا وألول أثنني من عشرة مبشرين ابجلنة .وهللا ً
ألخجل أن أفعل ذلك.
لقد ًبرأ احلق تعايل السيدة عائشة رضي هللا عنها يف القرآن اجمليد ومن ينفي ويكفر آبية يف

وإان له حلافظون ) ،إذا مل
القرآن يكون إميانه أنتهي ،ألنه قال تعايل( :إان حنن نزلنا الذكر ً
يعدان علينا هللا سبحانه وتعايل يف هذه اآلية اليت يقرأها السين والشيعي علي حد سواء،

وابلتايل آية تربيئة السيدة عائشة اثبتة ويف إنكارها عدم إميان ،واملؤمن واملؤمنون كل آمن
ابهلل ومالئكته و (( ..كتبه )) ..ورسله .
أقر أو أعرتف ابملذهب كشيء يؤخذ به ،إمنا أقول أنه موجود وميارس
وبذلك ال ميكن أن ً

وال مينع حقوق أصحابه ومواطنتهم ،إن مل يتبعوا أجنده خارجية،وجيب عليهم احرتام مشاعران
وعدم استفزازان وكيد املؤامرات واحلروب على اآلخرين مثل ما هو واقع يف العراق وسوراي
وحياول احلوثيني إحلاق اليمن ابلركب اآلن،أي مسلم عاقل رشيد يقبل مبنظر حرق الشاب
السعودي الذي من مدينة سكاكا وبطريقة فظة غليظة حيوانية ملمارسة شهوة من شهوات
احلشد الشعيب الشيعي العراقي؟ .إهنم عندما حيكمون طغاة ويعتربون قتل السين ممر

للجنة؟ .املشكلة أن منًا اآلن من حياسبنا وال أحد حياسبهم! .أيضاً ال أقر بطريقة بعض

أهل السنة يف تعاملهم مع موضوعهم وأعين املتشددين أو بعض السلفيني واجلهاديني
والتكفريين ،بل ال أقر بتعامل املتشددين من السلفيني معنا حنن الوسطية يف السنة .
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هذا ال ينطبق علي كل الشيعة فمنهم من ال يدخل يف هذه األوصاف ،وإمنا احلديث عمن
تشمل مذهبه هذه األوصاف فال اعرتاف مبذهبه،أو أكون فيما لو اعرتفت مبصداقيتها أسوأ
من املنافقني .وإمنا أقول :لكم دينكم ويل دين.وال جتهر ابلسوء ،أو تضطرين لدخول حرب
تصل إيل اجلهاد يف سبيل املوضوع.
ابلنسبة يل أي أذي من الطرفني لعباد هللا واخلروج عن أي من تعليماته يف أوامره ونواهيه فهو
شيء مرفوض ،وإمنا أتعامل معهم ابحلسىن وال أقبل استفزازاهتم أبي شكل من االشكال أو
التحريض ضدهم أو وسفك الدماء  .منهم أمثال حسن نصر هللا واملرجع األعلى السيستاين
وغريمها من الطغاة من الشيعة كان أم من ألسنه  .وأصطرب عليها إيل أن يفعل هللا أمره
ابجلميع فيما حيبه ويرضاه .
املوضوع هو درجة القبول أو االعرتاف على حد القول .أقبل هلم أن يؤدوا نسكهم بطريقتهم
يف مساجدهم وحسينياهتم  ،مثل املسارات املكشوفة يف احلج وانفرادهم مبساجدهم إيل آخر
ذلك  .أما قبول التعرض ألم املؤمنني وصاحيب الرسول وهو اآلمر بقوله صلى هللا عليه وسلم
( ال تسبوا أصحايب فو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم
وال نصيفه ) وهم من أيت ذكرهم يف أطهر كتاب هلل مثل قوله تعاىل يف سيدان ابو بكر
اَّلل إِّ ْذ أ ْخرجهُ الَّ ِّذين كفروا اثِّين اثْـنـ ْ ِّ
ني إِّ ْذ ُمها
الصديق رضي هللا عنه ( :إَِّّال تـْن ُ
صُروهُ فـق ْد نصرهُ َُّ
ُ
ول لِّص ِّ
ِّيف الْغ ِّ
اَّللُ س ِّكينـتهُ علْي ِّه وأيَّدهُ ِّجبُنُود ملْ تـرْوها
ار إِّ ْذ يـ ُق ُ
اَّلل معنا فأنْـزل َّ
احبِّ ِّه ال ْحتز ْن إِّ َّن َّ
اَّللُ ع ِّز ٌيز ح ِّكي ٌم ) كيف يل أن أقبل
اَّللِّ ِّهي الْ ُعْليا و َّ
وجعل كلِّمة الَّ ِّذين كفُروا ال خس ْفلى وكلِّمةُ َّ
ألذين قبول مساع مثل ذلك وهو مثل أن أقبل بشتم الغري املسلمني لسيدان حممد وألي من

الرسل صلي هللا عليهم مجيعاً  ،ومن يفعل ذلك أي التعرض ألم املؤمنني وصاحيب رسول
هللا فليس مين ولست منه .

ابلنسبة يل هم مواطنني هلم حقوقهم ومناسكهم دون قبويل للتعرض هلم وال تعرضهم لنا سواءً
ذاتياً .أما إذا كان ابلدفع من إيران ألي منهم فيكون مواطناً خائناً ،وال ميكن أن أعصي
رسول هللا يف قبول مساعي لشتيمة صحبه ،ميكن هلم أن يفعلوا ما شأوا يف خصوصياهتم ،
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لكن ال أقبل التحرش منهم بنا يف شتم الصحابة أو التعرض لشرف أم املؤمنني عائشة ،فهذا
موضوع إن وقع من أايً كان فهو عدو يل ،طاعة هلل ورسوله فليحفظه لنفسه وال حياول أن

يستفزان به .

ليس من حقنا يف مناهج الرتبية والتعليم ان نضع أو نفرض نصوص تستفز الطائفة الشيعية
أو التحريض عليهم أو إهدار دمهم أو التجاوز على طقوسهم  .ينبغي أن مينع هذا األمر.
اتفق متاما وكليا بضرورة اإلسراع بفرض عقوابت لتجرمي الطائفية والعنصرية وكل ما يثري أو
يستفز احد املذاهب التدينية يف هذا الوطن  .حىت نعمل على إذابة  "..الكراهية " ..و"..
الكره " ..و  "..اإلكراه " .،..فان فعلنا ذلك فإننا نعمل على ترسيخ حب الدين واحرتام
الوطن والوطنية  ،واحرتام اآلخر  .هل جيوز ان حنرتم ما تطرح من اسئلة حول التشيع الذي
يقذف ويسب ويشتم الصحابة والصحابيات اجلليالت رضي هللا عنهم وعنهن ؟ .بغض
النظر عن املساندة من ابب العاطفة مع االخوة الشيعة ،ألن االستجابة عند البعض على
الشخص لكن لو وضع السؤال بصفةً املبدأ لرفض اجلميع مبن فيهم ..) .... ( ..
التعرض ابلقذف ألي كان .أقرأ صيغة السؤال ،سؤال مدسوس فيه اإلدانة ،بينما وأي من

يدان بقذف اآلخرين مرفوض.أان أري أن نرفض السؤال فيما خيص أي متهم ونرفض النتيجة
أايً كانت يف صاحلك أم ضدك .
وطاملا احلديث عن الدميقراطية التدينية عن املذهبية لكي يتم إجراء إحصاء لألجابة على
ثالثة أسئلة :هل تقر وتعرتف ابملواطنني الشيعة وحقوقهم الوطنية؟ .جوايب :نعم.
هل تعرتف وتقر ابملذاهب الشيعية اليت ختلو من اهتام أم املؤمنني عائشة وشتم وتكفري
صاحيب رسول هللا واليت ال تشرك سيدان احلسني ابلدعاء إليه حيث أن الدعاء إيل هللا؟.
جوايب  :نعم .
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هل تعرتف وتقر ابملذاهب الشيعية اليت تتضمن اهتام السيدة عائشة ابلفاحشة وتكفري وشتم
صاحيب رسول هللا والدعاء إيل سيدان احلسني عوضاً عن الدعاء إيل هللا؟ .جوايب  .ال،
ومستعد حملاربة ذلك.إن هللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك.
وابملثل هل تعرتف مبواطن إن كان مسيحياً أو نصرانياً أو يهودايً؟ .اجلواب :نعم  .هل
تعرتف ابلعقيدة املسيحية النصرانية كما نزلت من هللا؟ .اجلواب  :نعم .
هل تقر وتعرتف ابملسيحية النصرانية،واليهودية يف تضمنها أن عيسي عليه السالم يدعي إليه
وبه  ،واليهودية يف تضمنها أن عزير عليه السالم إبن هللا؟ اجلواب :ال  ،ويل أن أحارب
ذلك .جيب أن نعلن ونقول للجميع موقفك و أنك أول من ترفض قذف اآلخر من حيث
إذا أن اإلحصاء أو االستفسار يستوضح قبول القذف أم رفضه  ،ويف ذات الوقت أنك مل
تتضمن يف مقوالتك قذف أايً كان وإمنا استدعاء  "..القذف " ..بصفة عامه ويف الفئة

املنتقدة بصفة خاصة لتوفر اإلمكانيات بدالً من إهدارها وان ذلك ينطبق علي كل من أثراه
التدخل اإليراين  .فأوضاعهم أفضل من
هللا من فضله سواءً .الواقع بسبب املبالغة عندهم و ً

كثري من السنة ومل نسمع منع أي خدمات هلم عند التقدم مثل اآلخرين .بل أن معظم

موظفي الدولة ال يعلمون من يكون سين ومن شيعي عند مراجعته  ،وهناك عوائل شيعيه يف
بطن مكة متعايشني مع السنة أبفضل حال .بل وبعضهم منتفع وبثراء يفوق السنة.
احلقيقة هم أكثر هجوماً وجرأ ًة علي السنة .بل ومعظم السنة يراعون مشاعرهم إيل أن الشيعة
أيخذوا يف الظن أن ذلك من ابب ضعف،حني أنه من ابب كرم أخالق.
ما هو املطلوب .فالدولة أبكملها والشعب والعلماء واجلميع وقفوا معهم يف حادثي
املسجدين .وتناسوا أن السنة ذاقوا نفس اإلرهاب من ذي قبل  .بل ويف بطن احلرم املكي
 .كفاان بكاء التماسيح .
وهللا يسرتان فوق األرض  ،وحتت األرض  ،ويوم العرض  ،وساعة العرض  ،وأثناء العرض .
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عدانن السادة :متاسيح زهري كتيب
املواضيع واملقاالت اليت تتناول موضوع التشيع يف بلدي تتطرق للمقارنة بني وضع اخواننا
الشيعة والسنة يف ايران أو كما ذكر اخي الدكتور :زهري كتيب وضع االهوازيني يف

إيران!

ال اود ان اطيل يف هذه االسطوانة املشروخة ،سؤال فقط ما دخل شيعة اململكة العربية
السعودية مبا حيصل يف إيران وتعاملها مع االهوازيني أو غريهم؟! مبجرد ذكرك لذلك فانت
ترجع هذا املكون الوطن اىل دولة اخرى ،من غري املقبول ان تنسب هذه الطائفة اىل دولة
أخرى ،وتقارن ما حيصل هنا وهناك ،وال شك أنك تعرف اتريخ الشيعة يف اململكة وجذورهم
الضاربة يف هذه االرض ،حنن هنا منذ آالف السنني قبل ايران احلديثة ،وكان لنا مراجعنا
الذين يعيشون بيننا ،هل ستتقبل من ينسبك اىل مصر أو خبارى أو الصني أو روسيا الن
مرجعك الديين من هناك ،مثال ولك ان تعلم ان معظم شيعة بلدك يرجعون اىل مراجع يف
النجف االشرف ،فلماذا اخرتت االهواز ال بغداد مثالً
دكتوران العزيز :كيف حكمت على الشيعة ابلسب والقذف يف سيدتنا وزوج رسولنا العظيم،
هذا اتريخ اشبعه املؤرخون واملنتصرون كذابً وافرتاءً على شيعة علي ،الشيعة اي أخي يقرون
مبا فعله امامهم علي بن ايب طالب عليه السالم بعد حرب اجلمل وتكرميه لسيدتنا عائشة،
هناك وجهات نظر متعددة لدى الشيعة والسنة يف هذا املوضوع واالحرتاب الذي حصل
وراح ضحيته االف املسلمني ولكنه ال جيب ان جيعل شخص مثلك حيمل هذه الراية على
رمح الطائفية ويغرزه يف صدور مواطنيه كلما طاب له

ذلك.

قانون جترمي الطائفية الذي نطالب وتؤيد ذلك ال جيب أن يقرتن مبا ذكرت من خالفات
حدثت قبل أكثر من الف سنة ،بل أنت هنا تزيد الطني بلة حبديثك وتكرارك لرتهات سب
الصحابة وامهات املؤمنني
والعزف على هذا الوتر

البايل.
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حنن يف وطن أعزه هللا مبواطنني خملصني لرتابه وحكام حريصون على الوحدة وعدم التفرقة
وما حديث خادم احلرمني الشريفني بعد حادثيت القديح والعنود اال دليل راسخ اىل ما ذهبت
اليه.

وطن واحد نتشارك يف اعماره وحبه ورفع رايته ،وطن جيمعنا وحيفظ حقوقنا هذا ما نصبو
إليه اي دكتور ،ال اهتامات معلبة واسطواانت مشروخة تزعجنا وتفرقنا

تقول:

"ما هو املطلوب .فالدولة أبكملها والشعب والعلماء واجلميع وقفوا معهم يف حادثي
املسجدين .وتناسوا أن السنة ذاقوا نفس اإلرهاب من ذي قبل .بل ويف بطن احلرم املكي.
كفاان بكاء التماسيح"
هل تستكثر على الشيعة موقف الدولة والشعب والعلماء من هاتني
ال أبتغي منك رداً دكتوران

العزيز.
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احلادثتني؟!

ساملة املوشي :اجلماعات املتطرفة واملسجد والنساء
املتابع هلذه املرحلة من حياتنا ويومياتنا سيجد أن هناك تطرفاً غري مسبوق يظهر مبظاهر
عديدة ،ومن خالل حوادث مروعة واعتداءات طالت املساجد مبن فيها من مصلني دون

اعتبار حلرمة املكان والزمان والبشر ،وكذلك ما تتعرض له النساء من انتهاكات متطرفة يف
الرأي واملواقف والفكر ،وكما يف مقتل الفتاة املغدورة من أخيها يف جدة حيث قتلها ألسباب
تتعلق ابختيارها لزوج ال ينتمي لذات القبيلة .املتابع هلذه السياقات اليومية سيجد ختلفا
كبرياً وحاداً يف الفكر ،والوعي ،والثقافة ،بل وجند حالة من االحنراف الفكري مل تعد قاصرة

على فرد بل على مجاعات

بذاهتا.

العنف اجملتمعي هو سلوك إيذائي ،وهو عمل عدواين يسلكه األفراد ويؤدي إىل إحلاق
األضرار ابآلخرين ،بل وبسهولة يصل إىل مرحلة انتزاع احلياة من اآلخر ابلقتل املباشر
املتعمد .إهنم ليسوا مجاعات متطرفة متكن مالحقتهم والسيطرة عليهم ،إهنم أكثر شراً وسطوة
وتكاثراً مما ميكن وصفهم أبهنم جمرد مجاعات فكرية متطرفة إهنم أفراد حتولوا إىل مجاعات،
وببساطة فهم نتيجة لسبب .نعم احبث عن السبب لتفهم

النتيجة.

احبث كيف أصبحت بذرة الشر شجرة زقوم وجحيم ،كيف أصبحت ذات طلع رؤوسه
كرؤوس الشياطني؟ كيف استطاع أحدهم أن يتجه بدم ابرد وقلب يردد "اسم هللا" بل رمبا
ردد "بسم هللا الرمحن الرحيم" قبل أن يبدأ يف قتل اآلخرين متاما كما حيدث مع كل أولئك
أصحاب األحزمة الناسفة حني يتجهون ملسجد ما ،متاما مثل ذلك األخ الذي مل يرتدد
حلظة يف قتل شقيقته ،مثل من لن يرتدد يف وصف جاره أو صديقه وقريبه أبنه كافر وأنه يف
النار ال حمالة ،إهنم جمرد أفراد تكاثروا يوماً بعد يوم حتت مسعنا وبصران يف بيوتنا وعلى أرضنا
وحتت مسائنا

ذاهتا.

من مسم عقل اإلنسان الربيء وشوه روحه وأومهه أن الشيطان ميكن قتله يف املساجد؟ من
أوهم الشاب الذي قتل أخته أنه نسب شريف سقط من السماء وأن اآلخرين ليسوا من
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مقامه املقدس؟ من أوهم اجلار أن جاره غري امللتحي كافر يف النار؟ من دبر فكر التطرف
الديين واالجتماعي والنوعي؟
أولئك من جيب وقفهم وتتبعهم والتخلص منهم ألهنم سبب بالء األمة ،وتسمم فكر
اإلنسان ،ولنعاجل هذه الظواهر علينا وقف كل الفكر املروع وغري السوي املتخفي وراء
األبواب وحتت كل

سقف.
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أمل الطعيمي :نتائج اإلرهاب الفكري
من كان يتصور أبنه سيأيت علينا وقت حنمي فيه مساجدان منا! من بعض أبنائنا وأبناء بالد
احلرمني!! نعم ،إن هذا من أسوأ نتائج اإلرهاب الفكري على اإلطالق مهما تعددت النتائج
وتنوعت .واحملزن أن احملرض ما زال حيرض بطريقة أو أخرى ،مباشرة أو غري مباشرة بدءاً من
تكميم العقول ،ومروراً بتلقيمها بفكر واحد فقط ،وانتهاء بتمرير فكرة تلو أخرى تنمي رفض
االنتماء جملتمع خيالفهم وخيتلف مع أفكارهم اجملنونة اليت تلخص احلياة ابحلرب ،واإلسالم

ابلقتل!! ويبدأ هذا الفكر ابلتنامي من أصغر الشرر ،وما يبدو يف ظاهره خري وابطنه كله
شر ،بل ويبدأ من أتفه األمور كما بدأ يف زمن ما بسبب طول الثوب أو لون العباءة أو لبس
قفاز حىت وصل إىل االختالف حول قناة تلفزيونية!! فمن هنا دخل الفكر اإلرهايب إىل
البيوت وأفسد عالقة األم أببنائها واألخ أبخوته ،فصاروا خيافون من بعضهم؛ من هنا بدأت
احلكاية؛ حكاية اإلرهاب الذي بدأ برفض اآلخر من البيوت حىت انقسموا وتشرذموا وأتقنوا
الكذب على بعضهم يف املظهر واجلوهر والقول والفعل ،فصارت حياة بعضهم كذبة كبرية
يغرقون فيها ابلتظاهر واخلوف والتمثيل فاألم ختاف من ابنتها واالبن خياف من أخيه ،وشيئاً
فشيئاً بدأ ذلك الرفض أيخذ أشكاالً أخرى فمن رفضك عاقبه ،ومن رفضك ازرع اخلوف
يف صدره حىت وصلنا إىل ،ومن رفضك

اقتله!!

واألقربون أوىل ابلقتل!! حاالت متعددة وذات أوجه خمتلفة تقلب فيها كثري من الناس الذين
يسلمون تسليماً اتماً بكل ما يقوله فالن أو يعلنه عالن ممن اجتهدوا يف تسيري العقول
ابلرتهيب وكلمات احلق الذي يراد هبا الباطل .وما زال هناك من يصدقهم ويتفاعل معهم
ويرفض حىت التفكري ولو لدقائق معدودة فيما يظهرونه من أفكار .خذ على سبيل املثال
احلرب الكالمية اليت تشن على إحدى القنوات التلفزيونية واليت تصلك رسالة "واتسابية"
كل يوم أكثر من مرة وهي حتمل رأي شخص يلعن القناة مبن فيها وينذر من شرها ،ويف
الوقت نفسه يسكت عن عشرات القنوات اليت ال ختتلف عنها يف شيء مث يظهر يف تلك
القنوات ويظهر يف غريها ،وهو بني يدي من تضع له املساحيق التجميلية على وجهه ليخرج
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من خالهلا ليحدث الناس عن الدين واألخالق واألمر ابملعروف والتناهي عن املنكر!! ويبدأ
الناس من ورائه يرددون ما يقول بال حتفظ وال يتساءلون ملاذا يشتم تلك وال يشتم هذه؟!
هذا الفكر املتناقض بني ما يقال وما يطبق جعل الكذب ميشي بيننا أبرجل ضخمة فالتبس
على البسطاء أن يتنبهوا ملا حوله من الصدق .وهذا هو الذي قاد اجلهلة إىل ما وصلوا إليه
حني تبعوا خطوات ذلك العمالق الذي يتجول بيننا ويدوس على عقول كثري منا بسطوة
استعمارية جديدة ،يرحب فيها املستعمر مبن يستعمره ويسلم له القياد إىل حيث الدمار،
حني تنتزع اإلنسانية من القلوب وحني تنتزع القيم اإلسالمية العظمى لنتآمر على بعضنا
بعضاً ،ولنظهر أمام العامل مبظهر اجلهلة الذين يستجيبون ملن أيمرهم ابلقتل جملرد أنه فالن
وإذا قلت له :إن هللا ينهاك أمسعك مما حيفظه من آايت هللا اليت مل يقرأ ما قبلها وال ما بعدها،
ومل يفكر إال أبمر شيخه الذي خدعه ابلقرآن حني أمسعه منه آية وأعرض عن أخرى!! مث
يهديه كذبة أخرى فيومهه أبن الطريق للجنة يبدأ من كلماته اليت يسمعه إايها وال طريق آخر
سواه!!.

هؤالء الشياطني الذين ارتدوا رداء املالئكة ما زالوا يسعون يف األرض فساداً شأهنم شأن أي
جمرم آخر ولكن الفرق أن الثاين يعاقب ،واألول يكرم وتفسح له العقول ليحتلها مبنكب
عريض قبل اجملالس!! هؤالء هم الذين خرج من حتت عباءاهتم املزينة خبيوط الذهب القتلة
وامللحدون واملنحرفون ،الذين اتهوا بني الواقع واألكاذيب ومل حيسنوا إىل أنفسهم ابلتدبر يف
كتاب هللا أوالً وكتب البشر اثنياً ،فوصلوا إىل حافة اهلاوية بعضهم سقط وبعضهم ما زال
يقاوم بني اإلقدام

والرتدد.
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خلف احلريب :كالم عام عن الطائفية
يف الغالب ال خيتار اإلنسان مذهبه الديين ،بل يرثه عن والديه ويتشرب تعاليمه مع مرور
السنوات ،وقد أييت شخص ما جيعله يتعصب ملذهبه ملصلحة ما أو لظرف سياسي ما،
ومبجرد دخول اإلنسان يف طور التعصب ،يبدأ ببناء إميانه مبذهبه من خالل تصيده ألخطاء
املذهب املضاد ،وشيئا فشيئا ينسى تعاليم مذهبه وينشغل ابملذهب اآلخر يراقبه ويراجعه
ويقتنص مثالبه وحيذر منه .وهكذا يتحول اإلميان إىل كراهية والكراهية إىل عداوة والعداوة
تستلزم القضاء على اآلخر لضمان البقاء ،من هنا تنشأ الطائفية وعند هذه النقطة ابلذات
يصبح قتل اإلنسان ألخيه اإلنسان واجبا دينيا ال مفر منه؛ لذلك فإن حماربة الطائفية ال
ميكن أن تنتهي عند سن قانون جيرمها ..نعم ميكن أن تبدأ به ،ولكنه خطوة صغرية يف
الطريق الطويل الصعب ،فالفضاء يعج ابلطائفية ،وثقافة اإلقليم تنحاز للطائفية ،وحرائق
الصراعات الطائفية يف الدول اجملاورة يصعب صد أتثرياهتا على املزاج العام املتحفز دائما
اللتقاط أي إشارة طائفية واالصطفاف

حوهلا.

ترسيخ مفاهيم الوحدة الوطنية وإرساء قيم التعايش والتسامح ليس ابملسألة السهلة يف زمن
هتب فيه رايح البغضاء اليت اكتسحت الدول اجملاورة يف الشمال واجلنوب؛ لذلك فإن الوقوف
ضد الطائفية يف هذه اللحظة يعادل مئات املواقف السابقة والالحقة ضد الطائفية ،فالرايح
العاتية حتتاج إىل وقفة أكثر صالبة مع الذات .حب الناس من حب الوطن ..واحلب هو
الذي يصنع األوطان ال الكراهية ،الناس يصنعون التنوع ..وفهمهم لتنوعهم هو جزء من
قيمهم وحبهم لوطنهم ،البناء حيتاج إىل شراكة ،أما اهلدم فال حيتاج لشركاء؛ لذلك يستحق
كل أولئك الذين يتشاركون يف الوقوف ضد الطائفية رغم كل موجات الكراهية اليت متأل
ساحات اإلنرتنت ووسائل اإلعالم كل التقدير ..نعم أولئك الذين ما زالوا يؤمنون أبن
الفرصة ما زالت مواتية للقضاء على الطائفية يستحقون كل االحرتام؛ ألهنم يسبحون ضد
التيار اجلارف ،إمياهنم بوطنهم ووحدهتم أعلى من كل هذا املوج اجملنون ،حبهم للحياة هو
الذي يقودهم يوميا إىل الوطن ..الوطن الذي يتشارك فيه اجلميع وجيبه
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اجلميع.

طالب فداع الشرمي :التقديس يفجر مساجدان
ما بني التفجري من داخل مسجد علي بن أيب طالب يف القديح إىل تفجري جامع العنود
جلمعتني متتاليتني يف املنطقة الشرقية ،هنا ظاهرة ابدية مؤرقة تضرب يف صميم سالمة
اإلنسان ،قتلى وجرحى ابلعشرات ،جرائم بشعة استهدفت من ذهب للصالة والعبادة تقراب
لرب

العباد.

اجلرمية نتيجة يسبقها سلوكيات وإرهاصات مستطرية يرمي هبا كل طرف الطرف اآلخر ،وكل
من ظن أنه على حق سفه اآلخر وكفره وأبعده عن رمحة هللا

الواسعة.

تلك حمصلة خطاابت عنصرية وطائفية ومناطقية ،صكوك غفران وفرق انجية ومفاتيح جنان
تصرف ممن يسمون قادة رأي وفتوى .هؤالء املقدسون وجدوا أتباعا خواة ال ميلكون عقوال
تتدبر ما لديهم من إمكانية النجاة أبنفسهم وحتقيق الذات املستقلة القادرة على تفكيك
اخلطاب اجلامد ،إنه التعليم الديين

اخلفي!!

كلنا تعلمنا يف املدارس نفسها ،وهناك من أتى من أورواب حامالً سيفه لالنضمام جلماعات
اإلرهاب على األراضي العربية ،إذن حنن نكتوي كمجتمع ابلنتائج ومل نصل بعد لألسباب

اجلوهرية احملرضة على هذا

القتل.

ولكن ميكن لنا أن ننظر ملن حرم التصوير وحلل قتل اإلنسان ،وهذا جنون العقول اليت ال
تستخدم العقل أو هي فاقدة للعقل وابلتايل ال ميكن أن متارس

التعقل.

كثريا ما نشاهد ونسمع .ومقاطع اليوتيوب مليئة خبرافات مستمرة لدعاة حمبة آل بيت من
الشيعة .أساطري مضحكة واألدهى أن من يصدقها أُانس على قدر من الدرجات العلمية
والشهادات األكادميية .وحىت ال نكون مع أو ضد .فوجئت برد شخصية دينية مرموقة على
متصل لييب "يوتيوب" يف سياق ذمه للقذايف أبنه رجل "بدوي" ،هل هذا منطق عامل شريعة
وداعية ،وإمام وخطيب شغل مناصب رمسية لفرتة طويلة ،رجل قضى جل عمره يف قال هللا
وقال الرسول مث ينعت مذموما ابلبدوي ،ماذا يتوقع أن تكون ردة فعل املنصف السوي الذي
949

ميقت هذه التسميات والتصنيفات اليت تشق الصف ووحدة الكلمة ،جملتمع ينشد القيام
والنهوض حنو أتسيس سلطة القانون والتعايش للجميع ،شعواب وقبائل تعارفوا وآتلفوا هلدف
حيقق للجميع األمن والسالم ،يف بلد ما زال يعاين من انفالت بعض أبنائه نتيجة هذه اخلواء
الفكري والثقايف والتعليمي ،والطبقية حىت يف بعض املراكز

الرمسية.

افتحوا الدمل وطهروا األجساد املتنفذة يف جسد اجملتمع ،املخطوف من ثلة ال تعرف إال
ثقافة اإلقصاء واإلبعاد والتصنيف والتنفيع ،الوطن لكل مواطن ،والسمع للجميع ،توقفوا
عن هذه الثقة املطلقة لبعض احلرس القدمي ،وافتحوا األبواب للجيل اجلديد ،فمن سنن احلياة
التغري والتجديد والتحديث واملعاصرة ،واملاء الراكد يفسد ،وال ميكن أن تضع قدمك يف
النهر

مرتني.
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صباح عباس :إين أخاف هللا
ما حدث مل يكن حلما ،مل يكن كابوسا ،كانت املفاجأة وكانت الصدمة! كان احلدث فوق
التوقعات وفوق التقديرات وفوق احلساابت ،لقد أذهلتنا هذه األحداث املوجعة ،وزلزلت بنا
األرض ،وال زلنا بني مصدقني ومكذبني ،ومل نعد مدركني ملا حدث ،وكيف

حدث؟!

إن بني رسالة املوت ورسالة احلياة خيط رفيع ،وبني منهج احلق ومنهج الباطل كلمة واحدة..
إين أخاف هللا "لئن بسطت إيل يدك لتقتلين ما أان بباسط يدي إليك ألقتلك إين أخاف
هللا رب العاملني"
شتان بني ثقافة األرض وثقافة السماء ،إن ما بينهما مفارقة أزلية ال ميكن أن تلتقيا ،وهل
جيتمع األضداد؟ أم هل جيتمعا الليل والنهار ،والظالم والنور .إين أخاف هللا ..هللا هو حموران
وهو مركزان ،وحمور وجودان وحياتنا .إننا نستطيع أن نقابل القوة ابلقوة ،والعنف ابلعنف،
ليس عجزا منا ،ليس ضعفا وال جبنا .لكن ما مينعنا ..إين أخاف هللا رب العاملني إهنا قناعاتنا
املستقرة يف أهاننا وسلوكنا حتی ولو كانت ضد استبقاء احلياة ،فنحن ال منارس التمرد وال
التعدي علی منهج السماء..ال شيء يف حياتنا ،ال شيء يف وجودان ،ال شيء يف حمافلنا
وجمالسنا وجمالسنا سوی

هللا.

إهنا ثقافتنا الرصينة املتصلة بثقافة مجيع الرساالت والنبوات ،إهنا ثقافة القرآن وثقافة أهل
بيت العصمة صلوات هللا عليهم أمجعني .إهنا ثقافة احلسني ومدرسة احلسني وتربية احلسني
لقد خلقنا وعجنا من فاضل طينتهم ،وهل يرجع الفرع إال إلی أصله وجذوره .لقد أرادت
يد البغي واإلجرام تفجري الوضع يف خندقنا اإلمياين لرتويعنا ،وضرب وحدتنا ،وتفتيت مشلنا،
لكن ذلك ال يزيدان إال إصرارا ومتسكا وقوة .إننا أبناء اإلمام السجاد عليه السالم الذي قال
لألشعث بن قيس ملا هدده ابلفتك

به..

"أ ابملوت ختوفين اي ابن الطلقاء ،أمل تعلم أن املوت لنا عادة وكرامتنا علی هللا الشهادة".
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إننا عشاق الشهادة وطالهبا ،إننا نتدافع ونتسابق لنيلها ،ونبكي ونطيل النياحة للحصول
عليها .أجل هذا ما حدث ،وهذا ما أهبر العامل من أقصاه حتی

أقصاه.

لقد تزامحت صفوف املصلني ابملئات يف مسجد اإلمام علي ع يف قدحينا اجلريح يف أقل من
 38ساعة ،وتوافدت اآلالف من العاشقني للشهادة يف ساحة مسجد اإلمام احلسني ع يف
حي العنود حتت الشمس احلارقة شوقا لاللتحاق بركب الشهداء

األبرار.

لقد أيقظتنا هذه األحداث لنبعث من جديد ونكون مع قناعاتنا اإلميانية ورساليتنا وأبعلی
مستوی من الثقة ابهلل والتوكل عليه وتفويض األمر إليه .الذين قال هلم الناس إن الناس قد
مجعوا لكم فاخشوهم ،فزادهم إمياان وقالوا حسبنا هللا ونعم الوكيل .لقد كشفت هذه األحداث
املروعة أصالة أهلينا ،وارتقاء ثقافتهم ،وصفاء

معدهنم.

كشفت حقيقة احلس اإلنساين واإلمياين املتجذر يف وعيهم الديين

واألخالقي.

لقد زادهم اخلطب قوة إلی قوهتم وثباات إلی ثباهتم .لقد أثبت أهلينا يف الدالوة والقديح وحي
العنود يف الدمام أبننا جمتمع اإلبداع ،وجمتمع احلضارة والرقي ،وجمتمع الكرامة
وهنا سأشري إلی عدة


واإلنسانية.

رسائل..

إلی أمهات الشهداء

اي عوائل الشهداء إنكم أبعيننا ،إنكم يف قلوبنا ،إنكم يف أرواحنا ومشاعران
إنكم معنا ،وحنن معكم ،لقد مشلنا هذا األمل وهذا احلزن ،كما مشلكم

ووجداننا.

وآملكم.

أقف اليوم ملقاماتكم الشاخمة إجالال وإكبارا .صفوی بكل ما فيها ..مساؤها وأرضها ،كبريها
وصغريها ،رجاهلا ونساؤها ،حجرها ومدرها ،تنحين أمام هذه التضحيات ،وتقبل األرض
اليت تقفون عليها ،لنرسم قبلة حانية رحيمة علی جبني كل الفاقدات واملفجوعات .ما
أروعكم ،وما أصدق مواقفكم ،لقد سطرمت أروع معاين الوعي والصمود الذي سيسطره لكم
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التاريخ وستذكره األجيال يف تعاقب األزمان ..أقول لكم ..ارفعوا اهلامات عاليا ،ارفعوا
رؤوسكم صوب السماء واسألوا هللا أن يتقبل هذه القرابني خالصة


لوجهه.

إلی بناتنا الزينبيات

أننت ذخر األايم ،أننت الرهان القادم ،أننت وقود الرسالية والوعي ،إننا نعول عليكم الكثري
الكثري ..اختذوا من شهداء الصالة إمنوذجا ،واجعلوهم شعلة تضيء لكم درب االستقامة
وااللتزام والتقی ..اجعلوا من محاة الصالة راايت وآايت ،فهذه األغصان الرطيبة قدمت
أرواحها وحياهتا فداء للدين ولكل القيم اإلنسانية النبيلة حينما جتاوزوا ذواهتم ،من أجل
محاية مئات املصلني يف حمراب


العبادة.

إلی الرجال والنساء

علينا أن نرفع سقف مطالبنا ،أبن نستمر يف املطالبة حبقوقنا دون توقف ..علينا أن حنفظ
دماء شهداءان ،وحتی ال تضيع هذه الدماء أدراج الرايح لنعمل علی أن تكون مطالبنا نوعية
واستثنائية كهذا احلدث النوعي واالستثنائي ..لقد انتهی وقت الصمت وحان الوقت لنطلق
العنان ألصواتنا وكلماتنا ومواقفنا

ومبادراتنا.

لقد قدمنا  43شهيدا خمضبني بدمائهم ،وهنا نقول ..ال للمزيد من الدماء  ..ال للمزيد من
الشهداء  ..لن نقف خلف املنابر ونقف يف زوااي هذه احملافل!! ليس هنا احلل! وليس هنا
اخلالص!! علينا مجيعا ،كل فرد فينا ،رجاال ونساءً ،أن نصر وندعو ونطالب حبقوقنا كما
ينبغي ،ليس من أجلنا ،بل من أجل أبناءان ..ليس من أجل احلاضر ،بل من أجل املستقبل..
وهنا أشيد ابلدعوة النوعية اليت دعا إليها مساحة الشيخ حممد العبيدان بتأسيس جملس علمائي
يضم خنبة من علماءان من خمتلف مناطق اململكة لتمثيل الطائفة واملطالبة حبقوقها

املشروعة.

إهنا دعوة متقدمة ومطلوبة ونوعية ترتقي مبستوی الظروف الراهنة ،نتمنی أن تلقی أذاان
صاغية لتأخذ موقعها علی األرض دون تباطؤ أو أتجيل هذا
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أوال.

واثنيا اقرتح بعض األخوة املؤمنني عرب وسائل التواصل االجتماعي إلی وحدة أربعينية الشهداء
يف كل من القديح وحي العنود ليكون حفال أتبينيا مشرتكا وواحدا .اهنا دعوة جادة لنكون
معا ..يف خندق واحد ،وصف واحد ،وشعارات واحدة ،ومطالب واحدة وواضحة ،وأبعلی
مستوی من اإلعداد والتحضري

واجلهوزية.

كلنا أمل أن تصل هذه الدعوات ألهايل الشهداء ليكون التفاعل معها جادا وماثال ،والعمل
عليها مبكرا ،وستكون النتائج إبذن هللا فوق ما نطمح ونتمنی..كما أنمل أن يفتح اجملال
لعنصر املرأة للمشاركة التضامنية امليدانية يف هذا التجمهر املليوين وهذا احلدث التارخيي ملا
هلا من دور رسايل عليها أتديته ضمن تنظيمات وإعدادات مسبقة لنجاح


الفكرة.

إلی العدو الباغي:

نقول للشيطان الغادر ..لن ختيفنا أيها اجلبان ،ولن نتخلی عن منهجنا ورساليتنا وشعائران..
لن نتخلی عن ذلك ولو قطعتموان وفجرمتوان وحتولت أجسادان إلی أشالء ..إننا نردد ونقول
ما قاله مسلم بن عوسجة ليلة العاشر من احملرم احلرام حيث قال لإلمام احلسني عليه السالم:

أما وهللا لو علمت أين أقتل مث أحي مث أحرق مث أحي مث أذری يفعل يب سبعني مرة ما
فارقتك اي ابن رسول

هللا.

وأخريا ..نسأل هللا تعالی أن يتغمد شهداءان ابلرمحة والرضوان ،وحيشرهم مع حممد وآل
حممد ،وأن يكتب الشفاء العاجل جلرحاان وكل املصابني إنه مسيع جميب ،وصل اللهم علی
حممد وآله الطيبني

الطاهرين.
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ثراي علي الصاحل :ماذا بعد الدماء
جرحنا أعمق مما نتصور سكن القلوب من عامل الذر ...جرحنا بدأ من تلك الصفعة وعصرة
الباب اليت اهتز هلا الكون وتزلزلت هلا السموات ...جرحنا اتسع غوره يف هتك حرمة الصالة
يف حمراب الصالة بدم صرخت له املالئكة ....جرحنا منا واستقر يف فطرتنا من دم سكن
اخللد وبكت له السموات أكثر مما بكته االرض .....ودمعنا لن ولن جيف الن أنني السجاد
وآهاته وسيل دموعه تغلغلت يف االرحام واالجنة فكان مريااث ملن يوايل حممد واله ...جرحنا
امتدادا حلكاايت وتضحيات ....نزف جراحنا لن يتوقف اىل يوم

الظهور.

أرواح شهدائنا كانت بعني هللا وهلل وما كان هلل ينمو فمسؤوليتنا حتتم أن نسقيها مباء العزة
وليس صحيحا أن نرضى ابلفتات ونقنع ابلقليل معللني اننا حصلنا على حقنا .....لن
ينالنا حىت الفتات ....دم شهدائنا ليس رخيصا ولن نسرتخصه ..لسنا ابلضعفاء إمنا هو
الصرب واالانة والرتوي" ....شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا" .ان نعيش التسامح واالخوة
مصطلحات فاضلة ومطلوبة لكنها "تصبرية" مؤقتة ومهدئة ما تلبس أن تتبخر ....اذا مل
نعطي حلوال تبدأ من منبت اجلذور .حنن مكون فاعل منثل أكثر من  3ماليني من السكان
وحىت لو كنا أقلية على هذا امليزان لكم دينكم ويل ديين فحكومة اإلمام على عليه
السالم كانت تتيح للذمي ممارسة طقوسه العبادية ومل يكن علية تضييق أو حجر احلرايت
الدينية .وحقوق االنسان يف امليثاق العاملي تنص على أن لكل شخص احلق يف حرية الفكر
والعقيدة والدين وال جيوز فرض أية قيود عليها إال مبا ينص عليه التشريع

النافذ.

منشأ الفتاوي املكفرة واليت تصدر من أكابر علمائهم ...االعالم الرمسي والغري رمسي الذي
حيرض ويكفر حبرية ...الندوات واملؤمترات اليت تعقد وتنتهي مبخرجات طائفية ...ومنابر تثري
الفنت والكراهية مجيعها تدعو اىل االلغاء واالقصاء والكراهية ضد أتباع آل البيت وتدعو اىل
هدر الدماء .فتثري شهية املتعطشني للدماء .وليعلم اجلميع أن االرهاب له دين ...وال يكفي
املطالبة بتجرمي التحريض الطائفي ...بل اجتثاثه وجتفيف منابعه وتغيري
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عقائده.

حنن مكون أساسي ينتمي هلذه االرض ولنا أن نعيش بسالم وأمان وأماننا حريتنا يف ممارسة
شعائران يف الضوء ويف النور بدون خوف أو قلق ..أن نقول حنن من أبناء املذهب الشيعي
يف اجملتمع ويف املدارس واجلامعات ويف مناخ العمل وحىت حنقق

ذلك.

أوال :االرهاب سيظل يالحقنا فتكا وتقتيال خاصة إذا وجد يف مواقفنا ضعفا واستهانة
ً
واستكانة مامل خنرج من شرنقة اخلوف ونقف بثبات على أرض

صلبة.

اثنيُا :املطالبة ابعتماد مذهب الشيعة اإلمامية كمذهبًا رمسيا يعرتف به يف الدولة االمر الذي
جيعل من اهلجمة التحريضية بكل أشكاهلا تنتفي وتزول ولن يتجرأ أي حاقد اىل البوح حبقده.

واالعرتاف ابملذهب اإلمامية كمذهب خامس يف الدولة سيكون له الدور الكبري يف تنقية
وتطهري املناهج التعليمية فبعض الدول اليت تتعدد وتتنوع الطوائف فيها تنتهج الدميوقراطية
يف التعليم فتنشأ فصول دراسية مفصولة ملواد الدين والتاريخ هلا منهجها

ومعلميها.

توصية أخرية
اآلالم واألحزان مجعتنا وكنا قلبا واحدا االحساء الدمام والقطيف املصاب مصاب اجلميع
فهل ننتظر مصائب اخرى لتعيد جتمعنا ...اقرتاحي هو وجود جلنة تواصلية نسائية :من
املناطق الثالث هي حتدد االهداف واالليات .شهداء الصالة ...محاة الصالة ...اشعلتم
جذوة من نور احلسني عليه السالم يف عقولنا ووجداننا ..نعاهدكم على أن نستلم الشعلة
لتستضيء هبا بصائران عزما وإصرارا وصمودا هنيئا لكم الشهادة اختاركم هللا ألنكم
تستحقوهنا .أسر الشهداء أابرك لكم قبل أن أعزيكم ام الشهيد وزوجة الشهيد وابنة الشهيد
وأخت الشهيد لقب ال نناله بسهولة .والشهداء هناك مقرهم عند الساكن يف كربالء "السالم
عليك وعلى االرواح اليت حلت

بفنائك".
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حسن عسريي :حل "جملس الشورى"
انتظرت أايما حىت أتعايش مع األخبار وأفهمها ،وأقيس ردود فعل الناس حول رفض جملس
الشورى مشروعا عن الوحدة الوطنية ،فبعد ستة أعوام من الدراسة مل ينجح مشروع الوحدة
الوطنية يف جملسنا ،وسقط مرة أخرى يف املنطقة الرمادية بني السعوديني ،ألن اجمللس املوقر
مل يكن حمنكا مبا يكفي للقراءة السياسية واجملتمعية هلذا املشروع .الرفض بعد  1سنني جيعلنا
نرى مدهوشني كيف احتاج "مشروع عن الوحدة الوطنية" إىل ست سنني من الدراسة،
مؤكد أهنم مل يفهموا املطلوب منهم ..مل يكن ردهم املعلن منطقيا أبدا أبن النص املوجود يف
نظام احلكم األساسي كاف ،فكلنا يعرف أنه نص واضح وصريح وكاف فعال كنص ،ولكن
كان على جملس الشورى أن يقول :إن "الوحدة الوطنية" حتتاج إىل دعم أكثر وخطط تشعر
املواطنني أنه ال سعودي فوق السعوديني .كان جيب أن يكون هناك صيغة ملقرتح جيرم اإلساءة
إىل الوحدة الوطنية أبي شكل من األشكال .كنا حنتاج كثريا إىل بيان تفصيلي يعكس كيف
أن جملسنا يهتم بوحدتنا الوطنية ،ألنه النسيج الذي ميثلنا .املصوتون ضد املشروع بلغ عددهم
 73مقابل  37صوتوا لصاحله ،منهم بكل أسف من يتساءل" :هل فعال هناك فراغ تشريعي
وحنن يف حاجة إىل سد ذلك الفراغ أو هل هناك خلل يف النسيج االجتماعي ،أو هل زادت
النعرات القبلية والطائفية يف اململكة؟" ،وكأنه مل يقرأ أخبار "القديح" ومل يسمع عن شيعي
وسين وعن "عبد وأبيض" وعن "قبيلي وخضريي" هذا الذي يتساءل أقسم ابهلل أنه ذكرين
فعال بقصة النعامة اليت تدس رأسها يف الرمال .كان جيب صياغة بيان إعالمي ذكي يوضح
الرفض وأسبابه وتفاصيله ،وأن يعلم جملس الشورى أن األخبار اليت انتشرت بعناوين مفادها
أن "جملس الشورى يرفض مشروعا عن الوحدة الوطنية" هلا آاثرها القاسية واملؤملة والصادمة،
يف وقت بالدان تعيش احلرب وحتتاج حديثا عميقا عن وحدتنا .أؤكد جمللسنا أن الناس
سيعانون كثريا من هذا العنوان الذي تناقلوه وضحكوا منه وعليه وعلى حاهلم ،كان هذا
اختبارا سقط فيه أعضاء اجمللس الرافضون ،وقد سقطوا يف أهم اختبار وطين ،واحلل  -برأيي
 -يكمن يف حل جملس

الشورى.
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علي جعفر الشرميي :بئس التصويت اي جملس الشورى
ما هذا األسى؟ هل من املعقول أن يكون املفحطون أخطر على سالمة الوطن من
العنصريني؟ كيف نفهم أن يستميت بعض أعضاء جملس الشورى يف املطالبة بوضع تشريع
خاص ومستقل لتجرمي التفحيط ،يف حني جتدهم للمرة الرابعة يرفضون مشروع نظام مستقل
حلماية الوحدة الوطنية! ما الذي دهى أعضاء جملس الشورى؟
يف التفحيط يسارعون يف التصويت ويعتربونه جرمية جنائية وليس جمرد خمالفة مرورية ،أما يف
نظام مكافحة الكراهية جتدهم يصوتون بنتيجة عدم مالءمة الدراسة بدعوى أن التحريض
والتعصب ضد فئة أو أشخاص جيرم من خالل أنظمة حقوق اإلنسان وأنظمة القانون
اجلنائي وغريها من األنظمة ذات العالقة .ماذا يريد اجمللس ابلضبط؟ اجلواب ال نعرف ،ما
هذه املفارقة؟! جملس مل ير أي خطورة أو دافع ملواجهة هذا الشحن العنصري والطائفي الذي
ينتشر بسرعة النار يف اهلشيم بني الشباب يف مواقع التواصل االجتماعي بدليل أنه مل يناقش
حىت جدوى العقوابت الرادعة الواضحة واحملددة للمتالعبني ابلوحدة الوطنية ،ولكن يف احلال
ذاته جتده يتشدد ويستأسد يف عقوبة التفحيط ،حيث تنص توصية اجمللس على عقوبة
السجن دون ختفيف وال يشملها العفو ،وتكون ما بني  1أشهر إىل مخس سنوات مع فرض
غرامة مالية كبرية تراوح بني  11و 31ألف رايل ،واليت تتضاعف مع تكرار التفحيط،
"الحظوا معي الدقة" التوصية تشمل كذلك عقوبة التشهري ابملفحط الذي يكرر اجلرمية،
إضافة إىل مصادرة املركبة .ويف حال كانت السيارة مستأجرة أو مسروقة ،يقوم املفحط بدفع
قيمة السيارة كغرامة إضافية كما تشمل العقوابت املتعاونني مع املفحطني ،وحىت الذين
يتجمهرون

ملشاهدهتم.

املفارقة العجيبة والغريبة أن رفض املقرتح جاء بزعمهم أن اجلانب التشريعي للوحدة الوطنية
متحقق يف مواد النظام األساسي للحكم ونظام املطبوعات ونظام اجلرائم اإللكرتونية ،وابلتايل
لسنا حباجة إىل إقرار نظام جديد .أوال :هل خيفى على أعضاء اجمللس أن يفرقوا بني النظام
األساسي والقانون؟ النظام األساسي هو مبثابة الدستور وهو مرجع القوانني ،كونه يضع
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القواعد العليا والعامة ويهتم ابألمور الكلية الشاملة يف الدولة ،لكن القوانني تعاجل اجلزئيات
وتضع عقوابت حمددة ،فلذلك ترى يف أمريكا وأورواب وبعض الدول العربية نظاما أساسيا
ينبذ الفرقة بني املواطنني ،ويف احلال ذاته جتد قوانني مستقلة وخاصة جترم العنصرية تصل فيها
العقوابت إىل ثالثة أعوام سجنا إضافة إىل عقوابت مالية تبدأ من  51دينارا أردنيا مثال
" 251رايال سعوداي" ،واثنيا :تشري الفقرة الرابعة من املادة التاسعة يف نظام املطبوعات إىل
منع "إاثرة النعرات وبث الفرقة بني املواطنني" ،وهي مجلة عامة ال يوجد فيها تفصيل وال
عقوابت ،وكذلك احلال يف نظام مكافحة جرائم املعلوماتية حيث تنص الفقرة الثالثة من
املادة  :2محاية املصلحة العامة ،واألخالق ،واآلداب العامة ،وكذلك الفقرة اخلامسة من
املادة  4اليت تنص على :التشهري ابآلخرين ،وإحلاق الضرر هبم ،عرب وسائل تقنيات املعلومات
املختلفة " ،وكذلك الفقرة األوىل من املادة  1اليت تنص على ":إنتاج ما من شأنه املساس
ابلنظام العام أو القيم الدينية أو اآلداب العامة أو حرمة احلياة اخلاصة" ،وهنا كل هذه املواد
تبقى عائمة وغري واضحة وحمددة ومرتوكة ألصحاب القرار وهو ترك سالب للحق

اإلنساين.

اثلثا :عندما انضمت اململكة التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري يف 1997
فإن ذلك ينسحب على التشريع احمللي الذي يلزمنا يف مواده ابختاذ تدابري فعالة وسن
التشريعات والعقوابت حلظر مثل هذا

التمييز.

حقيقة أقوهلا بكل صراحة :بئس اليوم ذاك الذي صومت فيه على رفض املشروع ،بئس اليوم
الذي جتاهلتم فيه اخلطر احملدق بنا ،خطر إذا ما انفلت من القمقم فلن يكون أحد قادرا
على اإلمساك به ،بل هو ال يتوقف مطلقا قبل أن حيرق األخضر واليابس! بئس اليوم الذي
مل يستطع فيه العضو أن يفهم أن التصويت على احلقوق اإلنسانية لبشر على أرض الوطن
إمنا يضمن أمنها واستقرارها قبل كل

شيء.

939

حسن احلارثي" :ما به جديد" اي جملسنا
حسنا اي جملس الشورى املوقر ،ال نريد مشروعا للوحدة الوطنية ،ونؤيد إسقاطكم للمشروع
حىت لو كانت أسبابكم غري واضحة .نريد اليوم مشروعا وطنيا ينتهي إىل قانون جيرم الطائفية
والعنصرية والتحريض على اآلخر ،وهدفنا فيه واضح هو أن يبقى اإلنسان أوال

وأخريا.

مشروع الوحدة الوطنية املرفوض من غالبية اجمللس للمرة الرابعة ،يبدو أنه أخذ أكثر من
الالزم وقتا وجهدا ومداولة ،لذلك ال حيتاج اجمللس مشاريع أخرى يضيع هبا وقته حىت لو
كان هدفها محاية الوحدة الوطنية وعدم املساس هبا حتت أي

ظرف!

يتعلل األعضاء الرافضون للمشروع ابلقول :إنه يتعدى على النظام األساسي للحكم ،وال
يقدم جديدا ،وال حيل مشكلة فراغ تشريعي ،وهذا الكالم مقبول ،لكن أال يرى األعضاء
الكرام أن احلاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى إىل استحضار نظام واضح يقف أمام من
يتعدى على وحدة الوطن ابلتحريض ونشر الكراهية؟
أال يشاهد ويرى أعضاء اجمللس أن الوضع أصبح أكثر خطورة ويستوجب التدخل لوضع
أطر جديدة ،وإنتاج مفاهيم يستوعبها أبناء اجليل فيما خيص املمارسات الطائفية حتديدا،
ومبا يضمن الوقوف يف وجه العنف واإلرهاب؟
هل يتكرم األعضاء ويشرح لنا أحدهم دور اجمللس يف رأب الصدع الفكري واالجتماعي بني
املواطنني  -السنة والشيعة  -خصوصا بعد األحداث اإلجرامية األخرية؟ وهل لدى اجمللس
أي جديد مبا أن مشروع الوحدة الوطنية ال يقدم جديدا ،أم نكتفي ببيض احلبارى ونصمت؟
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صندوق "الشورى" األسود
مل يعد التعبري عن الرأي يف جملس الشورى حكرا على وسائل اإلعالم التقليدية .إن معرفة
املواطن املسبقة لبعض القوانني املهمة اليت سيصوت عليها اجمللس ضرورة قصوى؛ ألهنا ختصه
ابلدرجة

األوىل.

رفض جملس الشورى السعودي قبل أايم  -ابألغلبية  -ثالثة مقرتحات لتشريع نظام للوحدة
الوطنية ،ويبدو أن مربر الرفض لدى بعض األعضاء جاء من جانبني :األول ،هو "مسمى"
املشروع الذي يفرتض أن خيتص بنبذ الكراهية والعنصرية ال ابلوحدة الوطنية ،والثاين :هو
اعتبار بعض األعضاء هذا املشروع مبثابة اعتداء على النظام األساسي للحكم الذي كفل
الوحدة الوطنية ،ورغم أن املالحظات على أي قانون واردة إال أن رفضه جيب أال يكون
هنائيا ومطلقا إذا كان يف الصاحل العام ،وابلتايل جيب أن يطرح املشروع للتصويت من جديد
بعد التعديالت الالزمة ،ويقدم كمشروع جديد مبسمى جديد بعد نشر مسودته يف الصحافة
احمللية لإلفادة من مالحظات املواطنني املهتمني حوله ،ألنه خيص كل مواطن ال أعضاء
الشورى

فحسب.

وجمللس الشورى سابقة يف تسويف التصويت على املشروعات املتعلقة ابملصلحة الوطنية
العليا ،كما حدث يف مشروع نظام "مكافحة التحرش" الذي بقي يف اجمللس ثالث سنوات
بني شد وجذب ،ومل يتم التصويت عليه حىت اليوم حبجة توسيع املشروع ليشمل محاية
العرض ،مبا ميثل حالة من االنفصال بني اجمللس واجملتمع الذي ال يعرف ما جيري حتت القبة؛
ألن اجللسات ال تنقل ببث مباشر عرب وسائل التلفزة احمللية ،وهذا ما نطالب به منذ أكثر
من عشر سنوات ،فاجمللس ليس منشأة نووية ،وال صندوقا أسود ال يفتح إال يف حاالت
الكوارث ،بل إنه مل يوضع إال ليكون معربا عن املواطن الذي يفرتض أن يعرف ما يدور حتت
قبته دون عناء ،ولذلك رمبا كان سبب أزمة الثقة بني اجمللس واملواطن هي تلك السرية والتكتم
والتعتيم الذي حييط جبلساته ،مما كون صورة منطية جمتمعية عن اجمللس أبنه "ال حيل وال
يربط" ،وهي نسبيا صحيحة يف ظل عدم وجود صالحيات للمجلس من جهة ،وعدم وجود
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انتخاابت من جهة أخرى .فغالبية أعضاء جملس الشورى هم من الذين خدموا لفرتات طويلة
جدا يف مؤسسات حكومية معينة؛ مما جعل كثريا منهم يعيد منط السلوك احلكومي يف قراراته،
يف حني أن االنتماء يفرتض أن يكون للمجتمع ،للناس ،لألفراد الذين ينتظرون من اجمللس
أن يعرب عن طموحاهتم ،لتقدميها إىل اجلهة السياسية العليا املتمثلة يف جملس الوزراء الذي
لديه الصالحية يف قبول وإقرار أو رفض مثل هذه األنظمة أو إعادهتا إىل جملس الشورى من
جديد لدراستها ،مما يعين أن اجمللس ليس سوى حلقة وصل بني السلطة واجملتمع ،ومع ذلك
جنده أحياان عاجزا عن القيام هبذه املهمة ،فحىت اآلن مل يؤثر "الشورى" يف تغيري قناعات
الرأي العام حول صورته النمطية أبنه مع املواطن ال ضده ،على الرغم من وجود بعض
األعضاء الفاعلني يف التوصيات اجليدة إال أهنم قلة ،فمن أعضائه من يبقى فيه  12سنة
عضوا دون أن يعرف امسه إال بعد خروجه منه! "الشورى" وأعضاؤه اليوم يف حالة اختبار
أمام الوطن واملواطن ،ابنتظار تدشينه مرحلة جديدة من الثقة املتبادلة ،يكون فيها ممثال فعليا
للمواطنني يف كافة انتماءاهتم ومناطقهم ،غري هذا التمثيل يف وجود وسائل التواصل
االجتماعي أصبح على احملك ،فلم يعد التعبري عن الرأي ابجمللس وغريه حكرا على وسائل
اإلعالم التقليدية ،ولذلك فإن معرفة املواطن املسبقة لبعض القوانني املهمة اليت سيصوت
عليها اجمللس ضرورة قصوى؛ ألهنا ختصه ابلدرجة األوىل وال ختص فقط من هم داخل قبة
اجمللس ،فاجملتمع حني يتساءل عن مربرات رفض القوانني اليت ختص مصلحته وتنظيم
العالقات بني أفراده ،يتبادر إىل ذهنه الشك والريبة أبن مثة قوى داخل اجمللس ضد هذه
املصلحة ،وهذا األمر ال يتضح سوى بنشر مسودات القوانني ،ومعرفة مربرات الرفض من
خالل بث جلسات "الشورى" على اهلواء مباشرة ،وهذا يستلزم أيضا متثيل املواطن مباشرة
يف اجمللس من خالل جلنة وطنية "شعبية" ليست ضمن اجمللس ،تكون مهمتها إبداء الرأي
واملشورة يف القوانني اجملتمعية املطروحة للتصويت ،قياسا مبؤشرات الرأي العام
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حوهلا.

عمار حممد العبود :لكي ال نلدغ مرة أخرى
سبق وإن طالبت كما العديد من أبناء الوطن املخلصني إبمخاد انر الطائفية البغيضة وذلك
ابملقال املعنون بتجرمي الطائفية والذي نشر يف صحيفة الشرق العدد رقم " "1111بتاريخ
" ،"2113/12/9وكان هذا املقال 1بعد حادثة الدالوة اإلرهابية اليت خلفت مثانية شهداء،
ولكن مع األسف مل تكن استجابة من اجلهات الرمسية وال حىت من جملس

الشورى.

واستمرت قافلة السباب والشتائم والتحريض املكشوف لتصل ذروهتا مع أحداث اليمن
فوجد بعض ضعاف النفوس بغيتهم لكي يبثوا خالل هذه الفرتة العصيبة أحقادهم وأضغاهنم
ومسوم الفرقة وتلفيق األكاذيب ضد الطائفة الشيعية ،وشكل هذا السعار الطائفي البيئة
اخلصبة ملفجر القديح اإلرهايب لريتكب جرميته النكراء يف بيت من بيوت هللا ويف يوم اجلمعة
املباركة وعلى وقع هللا أكرب حبناجر بتكبري من ابع دينه وعقله ليفجر جسمه ويوقع أثنان
وعشرون شهيداً تراوحت أعمارهم بني الثامنة والثمانني وأصيب كذلك العشرات من اجلرحى
بعضهم يف حالة حرجة نسأل هللا مين عليهم ابلشفاء العاجل ،بعد مضي أقل من أسبوع

امتدت يد اإلرهاب الداعشي حماولة تفجري جامع اإلمام احلسني عليه السالم يف الدمام من
قبل إرهايب مارق ما راع للزمان وال للمكان حرمة بل راح يتلفع بعباءة الطهر والنقاء ليخفي
خلفها دنسه وحزامه الناسف وتصدى له أربعة شبان مفدين أرواحهم اآلالف من املصلني
لكي يرتفع هللا أكرب ،فمضوا شهداء خالدين خملدين يف ذاكرة الوطن أبحرف من ذهب
وقصة من قصص اإليثار ابلنفس لكي تدرس لألجيال جيل بعد

جيل.

وبعد تفجري القديح اآلمث وجه خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز رسالة
واضحة ابلغة البيان ال لبس فيها أبن كل مشارك أو خمطط أو داعم أو متعاون أو متعاطف
مع جرمية القديح اإلرهابية عرضة للمحاسبة واحملاكمة ،وأن ينال عقابه الذي

 1ميكن مراجعة املقال يف اجلزء األول من "أصداء الشهادة" ص 292بعنوانِّ :
لنعر اإلرهاب مجيعاً.
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يستحقه.

بعد توجيهات خادم احلرمني الشريفني رصد هاشتاغ على التوتري #مثال_على _التحريض
العشرات من املنشورات اليت هبا ممارسات طائفية وتشفي من ذوي الشهداء يف خمالفة صرحية
لألوامر امللكية تستوجب العقاب العاجل ،فاآلن دور جملس الوزراء كالً حبسبه حيث أن
هذا اهلالك مل يكن سوى حلقة من سلسة ممتدة من التغذية املتطرفة اليت تقصي اآلخر
املختلف عقداي وتتقرب إىل هللا بقتله وتضمن له بذلك

اجلنة.

بداءً من مناهج التعليم الرمسية اليت تساهم يف بناء اللبنة األوىل لفكر أطفال الوطن وإذا هبا
تكفري الشيعة ورميهم ابلشرك فمن هنا نداء إىل وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل آن األوان
لتنقية املناهج وإعادة صياغتها لتكون داعي إىل التسامح وتعزز الوحدة الوطنية ولتعلم اي
معايل الوزير أن هنالك العشرات من أساتذة املدارس والكليات واجلامعات هلم دور سليب يف
إيغار الصدور وحتريض اهلمج الرعاع لكي يرتكبوا اجملازر الوحشية يف داخل الوطن وخارجه،
فنناشد أن تتعقبهم وتبعدهم عن سلك التعليم وحتيلهم على التحقيق ألهنم جمرمي حرب
يرمون ابألبرايء وقوداً ألفكارهم الشيطانية وهم آمنني

مرغدين.

أما منابر الفتنة وأبواق التكفري فحدث وال حرج فهنالك خطباء يف خمتلف مناطق اململكة
يصدحون ضحياً وعشيا بتكفري الشيعة والدعاء عليهم ابهلالك والثبور وهذا واضح للعيان
بل أن بعضهم ال جيد غضاضة أن يعرب عن طائفتيه عالنية أما عدسات الكامريا فهم ال
شك وال ريب شركاء يف جرمييت الدالوة والقديح ومن هنا نداء إىل وزارة الشؤون اإلسالمية
لكي تقوم بدورها بتنقية اجلوامع من هذه األصوات

النشاز.

أما وزارة الثقافة واإلعالم فهي يف احلقيقة غائبة ال دور رقايب هلا ملموس هلا فهنالك العديد
من القنوات الفضائية اليت تبث من أرض الوطن تسلك مسلكاً طائفياً ال يتورع يف أن يصف
الشيعة أبقذع األوصاف من الكفرة واجملوس والروافض وأخبث أهل األرض وغريها من

األلفاظ اليت أنزه القارئ الكرمي عن ذكرها وكذلك احلال يف بعض الصحف احمللية حيث أن
أحدها نشر مقالة تكفريية ابمتياز مارس فيها الكاتب كافة صنوف والتدليس فلما أحتج
املواطنون فوجئوا مبقال لرئيس حتريرها يصف الشيعة أبهنم من عمالء إيران وأهنم من الطابور
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اخلامس ،أما وسائل التواصل االجتماعي فهي ساحة مفتوحة ينفس فيها بعض اجلهالء عن
محاقتهم ويكشفون بال مواربة عن داعشيتهم واهلاشتاغ اآلنف ذكره خري برهان كل هذا
حيدث ومل يتخذ معايل وزير اإلعالم الدكتور عادل الطريفي أي إجراء ضد أي وسيلة إعالم
مرئية أو صحيفة أو حىت لفت نظر هلا مع أن ما تقوم به خطري للغاية من شرعنة لإلرهاب
وتنظري له علمت أهنا تقوم بذلك أم مل

تعلم.

وكان وزير العدل الدكتور وليد بن حممد الصمعاين صرح أبن القضاء الشرعي يف اململكة
ستكون أحكامه رادعة وحازمة يف حق كل من يثبت تورطه أو حتريضه أو أتييده ملثل هذه
األعمال اإلجرامية الدنيئة؛ وذلك بعد استيفاء الضماانت القضائية واإلجراءات اليت حتقق
العدالة وحتفظ احلقوق وتردع اجلناة واملفسدين بكل حزم وقوة .هذا تصريح مجيل ولكنه حرب
على ورق ما مل تُسن القوانني البينة اليت جترم احملرضني واملؤيدين لإلرهاب والتكفري وهم كثر

ويفرتض يف القضاء أن تكون له اليد الطوىل يف دحض خطاب الكراهية وتفكيكه بل

ونطالب من معاليكم إحالة جرائم الكراهية إىل احملكمة اجلنائية املتخصصة ألن إرهاب الكلم
أشد وطأة من إرهاب األجساد.
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إحسان بو حليقة :زمالئي أعضاء جملس الشورى :بل يوجد فراغ!
هناك من يستخدم عبارات طنانة راننة لكن يعوزها سند ،كمقول أحدهم إن جملس الشورى
املوقر صوت على عدم مالءمة مناقشة إصدار نظام للوحدة الوطنية بدعوى "عدم وجود
فراغ" .واستند من قال ذلك إىل أن النظام األساسي للحكم قد تناول "الوحدة الوطنية".
فاملادة الثامنة من النظام تقول :يقوم احلكم يف اململكة العربية السعودية على أساس العدل،
والشورى ،واملساواة ،وفق الشريعة اإلسالمية .كما أن الباب الثالث برمته ،الذي يتناول
مقومات اجملتمع السعودي ،فإن مجيع مواده تتناول قضااي مؤثرة وجوهرية تتصل ابلوحدة
الوطنية ،حيث تنص املادة التاسعة على "األسرة ،هي نواة اجملتمع السعودي ،ويُرىب أفرادها
على أساس العقيدة اإلسالمية ،وما تقتضيه من الوالء والطاعة هلل ،ولرسوله ،وألويل األمر،

واحرتام النظام وتنفيذه ،وحب الوطن واالعتزاز به وبتارخيه اجمليد ".وتقول املادة العاشرة:
"حترص الدولة على توثيق أواصر األسرة ،واحلفاظ على قيمها العربية واإلسالمية ،ورعاية
مجيع أفرادها ،وتوفري الظروف املناسبة لتنمية ملكاهتم وقدراهتم ".وتنص املادة احلادية عشرة:
"يقوم اجملتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده حببل هللا ،وتعاوهنم على الرب والتقوى،
والتكافل فيما بينهم ،وعدم تفرقهم ،".وتنص املادة الثانية عشرة ،وهي املادة االرتكازية اليت
تتناول موضوع الوحدة الوطنية" :تعزيز الوحدة الوطنية واجب ،ومتنع الدولة كل ما يؤدي
للفرقة والفتنة واالنقسام ".فيما تضع املادة الثالثة عشرة اخلطوط العريضة لسياسة التعليم يف
مملكتنا الغالية ،حيث يقول نص املادة" :يهدف التعليم إىل غرس العقيدة اإلسالمية يف
نفوس النشء ،وإكساهبم املعارف واملهارات ،وهتيئتهم ليكونوا أعضاء انفعني يف بناء
جمتمعهم ،حمبني لوطنهم ،معتزين بتارخيه".
وهكذا ،جند أن النظام األساسي للحكم اهتم بقضية الوحدة الوطنية أميا اهتمام ،شأهنا يف
ذلك شأن القضااي اجلوهرية ذات الصلة بتنظيم الدولة من كل النواحي ،لكن النظام األساسي
للحكم ال يُفسر تفصيالً ،مبعىن أنه يضع األسس ،ولذا ُمسي "أساسي" ،وبعد ذلك تنطلق

األنظمة "التفصيلية" لتبني حتديداً ووفق مواد مرتابطة لتبني األحكام ذات الصلة ،مبا يف ذلك
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الغرامات والعقوابت .فمثالً ،انطالقا من مواد قليلة يف عددها تتناول اجلوانب االقتصادية،
أصدرت احلكومة املوقرة ما يربو على اخلمسني نظاماً "قانوانً" تتعاطى مع تنظيم ممارسات

املال واألعمال واالقتصاد يف اململكة .وهكذا ،فمن املربر صدور أكثر من نظام متخصص

يصون وحيمي ،بل حزمة أنظمة لتذود عن الوحدة الوطنية من جانب ولتشجع وتُكرم من
حيامون عنها ويعززوهنا بدمائهم وعرقهم وفكرهم ووقتهم وماهلم ،وال ننسى أن قضية تفصيلية

 إذا ما قورنت حبماية الوحدة الوطنية  -مثل الرهن والتمويل العقاري اقتضت املصلحة أنتصدر بصددها حزمة من مخسة أنظمة لتقنني األحكام ومحاية احلقوق واحلفاظ على الصاحل
العام.

وفيما يتصل ابحلفاظ على الوحدة الوطنية ،فمن املسلم به أن النظام األساس للحكم قد
اعتىن ابألمر عناية غري خافية ،فوحدة وطننا  -ترااب وشعباً  -ليست حمل أخد أو رد ،ولكن

النظام األساسي للحكم ينص أبن ال غرامة إال بنظام ،وال عقوبة إال بنظام .ومع عدم وجود
نظام حمدد يصون الوحدة الوطنية ،فستكون كل العقوابت اليت تصدر عن احملاكم تعزيرية،

أو تتفاوت وفقاً للمحكمة اليت تنظرها ،وكيف نسبت الدعوى ،مث كيف ُكيفت .يف حني
أن وجود نظام يتعامل مع هذه القضااي اليت تشق اللُحمة الوطنية وااللتفاف الوطين وتؤدي

إىل التفرقة ،أو تلك اليت تنشر كذابً وهبتاانً وتفتئت على احلاكم ،أو على سواد الشعب ،أو

على مكون من مكوانت شعب اململكة العربية السعودية ..هذه ال بد أن ختضع لنظام
يوصف تلك املخالفات وأوضاعها ،ويضع هلا خمالفات متدرجة وعقوابت رادعة .وال مينع
أن تنسب ملن يؤذي وحدة اململكة أكثر من هتمة إن كان قد خالف أكثر من نظام .وحالياً،
فالفراغ الذي نعايشه يؤذي البالد مجلةً ،كما أن نظاما للوحدة الوطنية "أو أي تسمية أخرى
واصفة" لن يهدف حلماية مكون أو طيف ِّ
بعينه بل سيسعى الستباق من يريد أن يعبث يف
استقرار البالد عرب مشاغبة جهاز من أجهزهتا بقصد التخريب ،أو مكون من مكوانهتا
بقصد التفريق ،أو عنصر من عناصرها بقصد إشعال

957

فتنة.

أختم ابلقول ،أن سقوط املبادرة عند التصويت من حيث املالءمة ال يعين عدم مقدرة جمموعة
األعضاء أو سواهم من معاودة الكرة ،وال مينع من أن أتخذ احلكومة املوقرة زمام املبادرة
وتُعد نظاماً خمتصاً ميكن تسميته "نظام مكافحة جرائم االفتئات على الوحدة
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الوطنية".

هيا املنيع :نظام الوحدة وإن سقط قادم
يف كلمة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز حفظه هللا للمواطنني ولألمة
اإلسالمية مبناسبة شهر رمضان املبارك أكد على رفضه حفظه هللا لكل التصنيفات املذهبية
والطائفية مؤكداً يف ذلك ثبات موقف الدولة على ثوابت الدين يف كل مواقفها وقراراهتا..
حيث أكد حفظه هللا على أمهية الوحدة

الوطنية.

يوم الثالاثء املاضي كان يوماً نوعياً يف جملس الشورى السعودي حيث التفتت األعناق
وتوجهت العقول للمجلس انتظاراً لنتيجة التصويت على مالءمة نظام الوحدة الوطنية والذي
تقدم به أكثر من عضو وعضوة على مراحل حيث كانت األسبقية للعضوين الدكتور سعد

مارق والدكتور عبدالعزيز العطيشان ..بعيداً عن أمساء املقدمني واملقدمات للنظام "فللجميع

التقدير والشكر" فإنه  -أي النظام  -ميثل خطوة نوعية يف محاية النسيج االجتماعي
السعودي خاصة مع بروز بعض النتوءات االجتماعية والثقافية واملناطقية نتيجة لسرعة احلراك
االجتماعي والثقايف وعدم تدخل مؤسسات التنشئة االجتماعية يف توجيه هذا احلراك لزايدة
إجيابياته والتقليل من آاثره السلبية ..من خالل عمل مؤسسي مقنن يتفق مع الرؤية الوطنية
واملصلحة

العامة..

هل كان سقوط النظام متوقع..؟ البعض اعترب سقوطه طبيعياً والبعض اآلخر اعتربه أمراً
مفاجئاً ..واملؤكد ان منطقة الوسط مل تكن خالية..
بعيداً عن ذلك وألنين من املؤيدين للمقرتح وممن أتمل جداً لسقوطه فقد وقفت أمام اآلراء

الرافضة وهذا حقها فلعبة الدميوقراطية ليست عادلة دائما ..مما يعين معه قبول واحرتام
نتائجها وإن خالفت رغباتنا ..ولكن وآه من هذه اللكننه فهي تصيب الرأس

ابلصداع..

بداية الشكر لرئيس اجمللس ان جعل اجللسة علنية وليست سرية ..اآلراء اليت مت تقدميها يف
مربع الرافضني تؤكد أن هناك فجوة بني النظام املقرتح وبينهم ..أغلب الرافضني استندوا على
أن نظام احلكم يسد مكان هذا النظام مما يعين معه عدم وجود فراغ تشريعي يستدعي إصدار
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هذا النظام ..لن أدخل يف تفاصيل املداخالت وسأكتفي هبذه النقطة واليت متت تغطيتها يف
كامل صحفنا األربعاء املاضي اليوم التايل للجلسة مع مالحظة أن اجللسة كانت ملالءمة
دراسته وليس إلقراره

النهائي..

مرتكز الرفض عند تلك األغلبية يعود لوجود مواد تغطي ذلك يف نظام احلكم ..ومن هنا
جاء اللبس فنظام احلكم يعادل الدستور ..والدستور عاملياً يضع القواعد العليا ويهتم ابألمور
الكلية الشاملة يف الدولة كلها ،أما القانون فيعاجل جزئية واحدة مفردة يف الدولة ،والشاهد

على ذلك أن الدول املتقدمة حتكمها القوانني والتشريعات واملؤسسات اليت تنفذ هذه
القوانني..

الدستور هو القانون األب للقوانني ابلبالد وهو حيدد نظام احلكم يف الدولة واختصاصات
سلطاهتا الثالث وتلتزم به كل القوانني األدىن مرتبة يف اهلرم التشريعي فكما تفسر اللوائح
التنفيذية القوانني فان القوانني تنطلق لتغطية جزئية واحدة من نظام احلكم مثل نظام القضاء
ونظام املرور ونظام اجلنائيات ونظام االحوال املدنية واألنظمة العسكرية وخالفه من األنظمة
اليت تنظم عالقة األفراد ابملؤسسات واألفراد ابألفراد يف منظومة واحدة وفق نظام حكم
تنطلق منه األنظمة وال تعارضه ..واملستقرئ ملرتكز فكرة هذا النظام جيد أهنا تتماهى مع
كلمة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز حفظه هللا للمواطنني ولألمة
اإلسالمية مبناسبة شهر رمضان املبارك حيث أكد على رفضه حفظه هللا لكل التصنيفات
املذهبية والطائفية مؤكداً يف ذلك ثبات موقف الدولة على ثوابت الدين يف كل مواقفها
وقراراهتا..
السؤال هل أتخر املصوتون بال عن استيعاب املتغريات واالحتياجات التنظيمية والتشريعية..؟
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بشائر حممد :وحدتنا الوطنية  ..يف ذمة من؟
ليس أقوى من من تكاتف أبناء الوطن الواحد بكل أطيافهم ،لصد أية مؤامرة أو مكيدة
تستهدف أمن هذا الوطن أو حلمته وسيادته .وليس أقوى مما تتعرض له بالدان اليوم من
استهداف منظم على أكثر من صعيد ،ما جيعل التكاتف والتوحد بني أبناء هذا البلد بكل
اختالفاهتم وتنوعاهتم االجتماعية والفكرية واملذهبية واجبا وطنيا متليه املواطنة احلقة ،والفكر
القومي ،وقد بدا هذا الشعب واعيا بكل ما حياك ضده يف معامل اإلرهاب النتنة ،وبدا أكثر
حرصا على حتقيق مطالب الوحدة الوطنية بتجرمي الكراهية والتحريض واملعاقبة عليهما ،ومن
املستغرب حقيقة أن يعمل اجمللس املمثل للشعب بعكس ما يريده هذا الشعب ،يف احلفاظ
على وطن آمن ومستقر ،فريفض مشروع الوحدة الوطنية بتصويت األغلبية ،مدعما رفضه
مبربرات واهية ،هذه الالمباالة التارخيية ،يقابلها سحب سن قانون التحرش ورفضه من اجمللس
ذاته يف حقبة زمنية سابقة ..ما يوجد تساؤال مشروعا حنتاج وقفة جادة لإلجابة

عنه:

هل "جملس الشورى" ميثل الشعب فعال؟ ويعمل يف صاحله؟ وحىت حتني اإلجابة عن هذا
السؤال؛ فإن وحدتنا الوطنية املهددة ابخلطر يف ذمة هذا
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اجمللس.

يوسف الرضي :السر املكنون السيد هادي اهلاشم يرمحه هللا
وحنن على مشارف أربعني الشهداء األبطال محاة الصالة يف مسجد اإلمام احلسني عليه
السالم يف حي العنود ابلدمام النزال نقرأ احلروف األوىل من سطور صفحات جمدهم اخلالد
ويف كل حلظة نكتشف سراً من أسرار عظمة إمياهنم ...أين كنا عنهم وهم يعيشون

بيننا...

اليوم كنت أحبث يف أعماق قليب وروحي وعقلي عن صور السيد هادي الذي كان بيننا
شاهداً علينا وكنا عنه غافلني ...أردت أن أمحل ريشيت أرمسه لكن الريشة جتد تعداد األلوان
حمدوداً عاجزاً عن رسم الشهيد الالحمدود يف مجاله ...محلت القلم أكتبه لكن الكلمات
حتتاج حلروف كل لغات الدنيا يف التعبري عنه وأىن ملثلي أن جييد تلك اللغات...

هنا أضع القلم جانباً ...يعود هذا القاصر املتحري اىل كتاب هللا العظيم يقرأ سورة املؤمنون...
هنا يف هذه السورة أمجل صورة لك اي سيدي اي سيد هادي

ِّ
ِّ
ِِّّ ِّ
ِّ
ضون *
"ق ْد أفْـلح الْ ُم ْؤمنُون * الَّذين ُه ْم ِّيف صالهت ْم خاش ُعون * والَّذين ُه ْم ع ِّن اللَّ ْغ ِّو ُم ْع ِّر ُ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ت
والَّذين ُه ْم ل َّلزكاة فاعلُون * والَّذين ُه ْم ل ُفُروج ِّه ْم حافظُون * إَِّّال على أ ْزواج ِّه ْم أو ما ملك ْ
ِّ
ِّ
ِّ
ادون * والَّ ِّذين ُه ْم ِّألماان ِّهتِّ ْم
َّه ْم غْيـُر ملُومني *فم ِّن ابْـتـغى وراء ذلك فأ ُْولئك ُه ُم الْع ُ
أْميانـُ ُه ْم فِّإنـ ُ
وع ْه ِّد ِّه ْم را ُعون * والَّ ِّذين ُه ْم على صلو ِّاهتِّ ْم ُحيافِّظُون * أ ُْولئِّك ُه ُم الْو ِّارثُون * الَّ ِّذين ي ِّرثُون
الْ ِّفْرد ْوس ُه ْم فِّيها خالِّ ُدون"
وألنك الصاحب والصديق ...تعود يب الذاكرة لرواية شريفة قرأهتا يوما عن اإلمام احلسن عليه
السالم يصف فيها صديق له ...أعود إليها ...أقرأها من جديد مرات ومرات أتفحصك يف
كلماهتا ...أنت هنا يف هذه الرواية الشريفة صورتك بل حقيقتك ...نعم أنت ...هنيئاً لك
أنت هناك اليوم مع احلسن وأخيه وأمه وأبيه وجده النيب الكرمي عليهم الصالة والسالم

عن اإلمام احلسن بن علي عليه السالم ...قال" :أيها الناس أان أخربكم عن أخ يل كان من
أعظم الناس يف عيين ،وكان رأس ما عظم به يف عيين صغر الدنيا يف عينه ،كان خارجا من
سلطان بطنه فال يشتهي ما ال جيد وال يكثر إذا وجد ،كان خارجا من سلطان فرجه فال
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يستخف له عقله وال رأيه ،كان خارجا من سلطان اجلهالة فال ميد يده إال على ثقة ملنفعة،
كان ال يتشهى وال يتسخط وال يتربم ،كان أكثر دهره صماات فإذا قال بذ القائلني ،كان ال
يدخل يف مراء وال يشارك يف دعوى وال يديل حبجة حىت يرى قاضيا ،وكان ال يغفل عن
إخوانه وال خيص نفسه بشيء دوهنم ،كان ضعيفا مستضعفا فإذا جاء اجلد كان ليثا عاداي،
كان ال يلوم أحدا فيما يقع العذر يف مثله حىت يرى اعتذارا ،كان يفعل ما يقول ويفعل ما
ال يقول ،كان إذا ابتزه أمران ال يدرى أيهما أفضل نظر إىل أقرهبما إىل اهلوى فخالفه ،كان
ال يشكو وجعا إال عند من يرجو عنده الربء وال يستشري إال من يرجو عنده النصيحة ،كان
ال يتربم وال يتسخط وال يتشكى وال يتشهى وال ينتقم وال يغفل عن العدو ،فعليكم مبثل
هذه األخالق الكرمية إن أطقتموها فإن مل تطيقوها كلها فأخذ القليل خري من ترك الكثري
وال حول وال قوة إال ابهلل"
أيها االصدقاء ...اي من عايشتم السيد هادي هادي لسنوات عديدة ...هل وجدمت السيد
هادي إال كما هو املؤمن يف سورة املؤمنون وكما وصفه اإلمام احلسن ع ...لقد كان سلوكاً
عملياً لالميان والتقوى...
أيها السر املكنون اي سيدي اي سيد هادي ...أيها املعلم وأنت بيننا زماانً ...أنت املعلم
األكرب اآلن وأنت يف حياة اخلالدين.
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أثري السادة :كربالء  ..والوطن
العلم السعودي الذي لفت به جثامني شهداء الدالوة كان خيتزل صورة القلق الذي انتاب
الناس يف حادثة مربكة مل يعهدوها من قبل ،كان الغضب عارما ،واإلحساس بكل جراحات
التاريخ حاضرا ،ألن احلادثة كانت استهدافا طائفيا صرحيا ،لطبيعة الزمان واملكان ،غري أن
اإلرادة اليت صاغت املشهد بعد احلادثة مضت إىل خيار االحتماء بعنوان الوطن بدل
"الطائفة" ،كان هنالك خوف واضح من أن يتحول التشديد على صورة اهلجوم الطائفي
إىل صورة من العزلة ،واملزيد من خلق العدوات االجتماعية ،يف جمتمع يشعر أبنه حييا على
حد هذا احلذر ،أي احلذر من االخالل هبذه التسوية االجتماعية اليت مسحت هبذا اللون
من التعايش ضمن البيئة

األحسائية.

كانت املشاعر املناهضة هلذا املوقف صرحية أيضا ،خاصة يف املشهد املوازي دائما ،أي
القطيف ،حيث كانت البياانت واخلطب والشعارات تتواىل يف شكل احتجاج ،وتذكري،
وتنبيه إىل تراخي اجلهات الرمسية يف معاجلة التأزمي الطائفي ،حتول التشييع ومراسيم الدفن إىل
كرنفال وطين تبعاً لطبيعة اخلطب وطبيعة الشعارات والراايت ،مع شيء من املسحة
الكربالئية املألوفة اليت حتضر يف كل هبة حزن متر على املكان.
بذلك أصبح الوطن هو املنت ،وكربالء هي اهلامش ،شهداء القضية احلسينية -كما حيلو
للفريق اآلخر وصفهم  -ابتوا شهداء الوطن يف املقام األول ،وابت الدفاع منصبا على
احلفاظ على أمن الوطن ،ووحدته ،قبل أي شيء ،وهذا يستبطن أيضا أحاسيس اخلوف من
اجملهول الذي حيمله البديل هلذا الوطن يف صورته

القائمة.

ردود الفعل اليت جاءت من القطيف يومها كانت تستظهر احساسا أبهنا املعنية هبذه احلادثة،
فكان فارق املزاج السياسي وفارق اللغة سببا للتحسس من هذا االسراف يف صرف القضية
ومستحقاهتا يف خانة عنوان آخر ،يعتقدون أبنه ال يالئم واقع املرحلة وحساابهتا السياسية،
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بعد سنوات من املواجهة اليت قادها الغاضبون من عناوين التمييز والتهميش يف شوارع احملافظة
قبل أن تتقلص حدودها وتنكمش يف مساحة صغرية هي

العوامية.

هذه املعطيات هي ما دفع الناس يف حادثة القديح وبعدها يف العنود إىل االبتعاد عن صورة
الدالوة ،بكل محوالهتا الداللية ،فكانت أول رسالة قادمة من القديح تشري إىل أن التشييع
لن يكون جنادرية اثنية ،يف غمز صريح واحتجاج مبطن على ما جرى من اخراج درامي
ألحداث الدالوة ،وكذلك صنع أهل العنود حني ابشرت اللجنة اإلعالمية أول إعالهنا
ابلتذكري أبن "شهداؤان هم شهداء احلسني يف املقام األول" ،رغم أن احلادثني األخريين قد
حظيا بتعاطف رمسي وشعيب كبري ،ما جعل القضية وطنية ابمتياز ،إال أن أهل املنطقة كانوا
يدفعون ابجتاه عنوان التحدي الرئيس الذي يرونه يتلخص يف استهداف هويتهم/وجودهم ال
يف وحدة

الوطن.

خلت مسريات التشييع يف كل من حادثة القديح وحادثة العنود من أعالم الوطن ،وتقدمت
كربالء بكل بيارقها وشعاراهتا املعروفة ،حضرت شعارات الوحدة بكثري من اخلجل ،وعلت
كل اهلتافات املستنهضة للهمة ،وللتحدي ،يف سبيل الدفاع عن هوية املكان ،وهوية أهله،
فاملعركة مل تعد حبساابت السياسة مع اإلرهاب فقط ،بل مع منابع الكراهية اليت وجدوا يف
بعض املؤسسات الرمسية داعما هلا ،فكانت مؤسسات اإلعالم والتعليم والدين يف دائرة
االهتام ،عرب ايفطات مل تعرف الطريق إىل املواربة

واجملاملة.

واحملصلة أن الناس يف القطيف والدمام مل جيدوا يف ذهاهبم إىل املعركة األساس انتقاصا من
وزن قضيتهم ،وال تقويضا لصور التعاطف الوطين الذي محلتها حادثة الدالوة ،فتعبريهم عن
هويتهم ،وتذكريهم بكل قيمها ،أكسب احلدث صبغته الواقعية ،ودفع انحية االستثمار يف
هذه اللحظة التارخيية ،واليت يريد من خالهلا الناس طوي صفحة مليئة ابالرتباك واألسئلة
املؤجلة ،وبدء صفحة من احملاسبة واملراقبة ،فلم يعد هذا الكائن هو املعين إبثبات وطنيته،
بل اآلخرون الذين وجدوا أنفسهم مضطرين

لذلك.
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املراثي والقصائد
إبراهيم بو شفيع :لن تقتلوا فينا احلياة
س ـ ـ ــحق الورود على س ـ ـ ــفوح بالدي
نش ـ ـ ـ ـ ـ ــر النعيـ ـ ــب ونغمـ ـ ــة األوغـ ـ ـ ِّ
ـاد
ورؤوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا يف حض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة اجل ــالد
قلــب النخيــل وض ـ ـ ـ ـ ـ ــحكــة األجــداد
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ(تكربلت) من س ـ ـ ــالف ِّ
اآلابد
ْ
بدم الص ـ ـ ــالة وس ـ ـ ــكرة اس ـ ـ ــتش ـ ـ ـ ِّ
ـهاد
عش ـ ـ ــق احلس ـ ـ ــني يش ـ ـ ـ ـ خد يف ِّ
إيقادي
أو أن ـ ـ ــين سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأفـ ـ ـ ـخر يف إرع ـ ـ ـ ِّ
ـاد؟
أن ينس ـ ـ ـ ـ ـ ــف (العبــاس) من أجمــادي
يـ ـ ـقـ ـ ـت ـ ـ ــات ابإلره ـ ـ ــاب واألحـ ـ ـق ـ ـ ـ ِّ
ـاد
ُ
ما بُح ابل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ(هيهات) حني ينادي
زاه أبع ـ ـ ـي ـ ـ ـن ـ ـ ـن ـ ـ ــا ،ب ـ ـ ـغـ ـ ــري سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـو ِّاد
فـقـلــوبـن ـ ـ ــا درع عـلــى األجس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـاد
ٌ
اخل ــوف م ــوع ـ ـ ــدك ــم بـ ـك ـ ـ ــل وه ـ ـ ــادِّ
خـلـق القلوب بنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ِّـة اإلجي ـ ـ ـ ِّ
ـاد
ـاس ل ــألجم ـ ـ ـ ِّ
ـؤم ك ـ ـ ــل ال ـ ـن ـ ـ ـ ِّ
ـاد
س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ُ
امل ـ ـ ــوت أول سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ــة امل ـ ـ ـي ـ ـ ـ ِّ
ـالد
ُ

حقد املش ـ ـ ـ ـ ـ ــانق والظالم الس ـ ـ ـ ـ ـ ــادي
ُ
اب ب ـب ـل ـب ـ ـ ــل ومح ـ ـ ــام ـ ـ ــة
ف ـت ـ ـ ــك ال ـغ ـر ُ
روى بطون األرض من أش ـ ـ ـ ـ ـ ــالئن ـ ــا
هذا دم (األحس ـ ـ ــاء) أخض ـ ـ ـ ُـر مثلما
وعلى (القديح) من احلس ـ ـ ـ ـ ــني نبوءةٌ
ومـن (العنود) مت ـ ـ ــازج ـ ـ ــت أرواحن ـ ـ ــا
أان أيـ ـ ـه ـ ـ ــذا ال ـ ــوغ ـ ـ ــد ع ـ ــزةُ كـ ـ ـرب ـ ــال
أحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ــت أنـ ـ ــك ابحلزام ختيفين؟
خسـ ـ ـ ـ ـ ــئ املنون وكل حقد انسـ ـ ـ ـ ـ ــف
خس ـ ـ ـ ـ ـ ــئ الظالم وكــل بوم سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهر
لن تقتلوا فينــا احلس ـ ـ ـ ـ ـ ــني وص ـ ـ ـ ـ ـ ــوتُنــا
لــن تـق ـتـل ـوا فـي ـن ـ ـ ــا احلـي ـ ـ ــاة ،ولــوهن ـ ـ ــا
هيا افتحوا سـ ــيل الرصـ ــاص بصـ ــدران
ه ــل تعرفون الرع ــب؟ ذقتم طعم ــه؟
هـ ـ ــل تعرفون احلـ ـ ــب؟ كال والـ ـ ــذي
اي زارع ـ ـ ــني امل ـ ـ ــوت يف حمـ ـ ـ ـرابـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا
امل ـ ــوت أول خـ ـ ـط ـ ــوة بـ ـ ـطـ ـ ـريـ ـ ـقـ ـ ـن ـ ـ ــا
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هال انتظرمت؟ إىل #محاة_الصالة وهم يعيدون لنا شرح دروس كربالء
أبكيكم؟ لن أسكب الدمعا
أنعاكم؟ وهللا ال أنعى
ُ
ُ
أدري أبن دماءكم سفكت والغدر ما أبقى لكم ضلعا
القرعا
أدري على اجلدران محرتكم حفرت على أبوابنا ْ
أنتم من اخرتمت منيتكم فصلتموها فوقكم درعا
فهوت فوق ِّ
الظالم فأقدحت ملعا
كنتم سيوفاً
أشهرت ْ
ْ
ْ
عزم تلقف حيةً تسعى
فكأنكم (موسى) ويف يدكم ٌ
(مشر) تدرع كالنساء لذا أجسادكم دكت به منعا
ٌ

استعرت وفِّدا الصالةِّ سجدمتُ صرعى
ضج املكان وانره
ْ
وآتكل اإلرهاب يف هلب ومتلملت من مسها األفعى
أشعلت يف عرسكم مشعا
شبابكم بل
والنار مل تقطف
ْ
ُ
كم إان ملائدة التقى جوعى
شهداء بيت هللا جود ُ
شهداء دين املصطفى اقرتبوا ولتمسحوا عن قلبنا الروعا
انتم مسعتم صوت سيدكم فركضتم للقائه طوعا
اي ليتنا كنا بقربكم اي ليت أان نرهف السمعا
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(اي ليتنا كنا) أتنفعنا (اي ليت)؟ ما أجدت لنا نفعا
شرعا
هال انتظرمت؟ ها هنا كب ٌد ع ْشق الشهادة صاغها ْ
هال انتظرمت لو لثانية؟ فعسى احلسني يضمنا مجعا
إبراهيم بوشفيع
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أ ِّع ـ ـ ـ خدوا ل ـ ـ ــه الـنـطــع واملـِّقص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ــة
ـريه
إذا احل ـ ـ ـ ـ خ
ـب جـ ـ ـ ـ ـ َّف ـ ـ ـ ـت أزاه ـ ـ ـ ـ ُ
ف ـ ـك ـ ـي ـ ــف إذا وردت ـ ـ ــهُ الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالةُ
جتليت خلف الضـ ـ ـ ـ ــباب الكث ِّ
يف
ـرت عيني ــك م ــلء الزم ــان
وأبص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
وأبصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتُـ ـ ـين ب ـ ــني أش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالئ ـ ـ ــه
إذا أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـت ـ ـ ــين ت ـ ـ ـ ـراب ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـةٌ
غـ ـ ـب ـ ـ ـطـ ـ ـت ـ ـ ــك م ـ ـ ـن ـ ـ ـزل ـ ـ ـةً نـ ـ ـل ـ ـ ـت ـ ـ ـه ـ ـ ــا
ع ـ ـل ــى ق ـ ـ ـ ِّ
ـدر أم ـ ـن ـ ـي ـ ـ ـة س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق ـ ـ ــه
س ـ ـ ـ ـ ـ ــألتُـك ابلنزف كيف ارتقيت
وك ـيــف جت ـل ـي ـ ـ ــت عــرب ال ـل ـه ـي ـ ـ ـ ِّ
ـب
جتـ ـ ـ ــدد م ـ ـ ـ ــا َّ
رث م ـ ـ ـ ــن وع ـ ـ ـ ــده
ـالم عـلى شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ــداء العنود
ســــــ ٌ
عـلى الطف ق ـ ـ ــد عق ـ ـ ـدوا حبلهم
ف ـ ــزفـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ـ ُـم كـ ـ ـرب ـ ــال ل ـ ــلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالة
ق ــد ا َّس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاقطوا يف ي ــد القـ ــانتني
هن ـ ــا حيـ ـ ــث ال ينبغي أن تكف
وال أن ت ـقــر لص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ــت ال ـرتاب
وال أن نـُ ـ ـ ـ ـ ـ ـذع ـ ـ ـ ـ ـ ــذع ذراتـِّ ـ ـ ـ ـ ـ ـه
وال أن نـ ـكـ ـفـ ـك ــف أش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواقـ ـن ـ ـ ــا
وال أن نس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـر أح ـ ـ ــالمـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا
ف ـ ـن ـ ـحـ ــن ب ـ ـنـ ــو ال ـ ـنـ ـ ِّ
ـزف مل ـ ـ ــا تـ ــزل
ه ـن ـ ـ ــا ل ــلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـي ـ ـ ــد انـ ـتـ ـم ـ ـ ــاءاتُ ـ ـ ـه
ولــن يُس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلــم احل ـق ـ ـ ــل أحــالم ـ ـ ـه

وابلـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ِّ
ـدر زفخـ ـ ـ ـوا ل ـ ـ ــه مـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـه
روى د ُم ـ ـ ـه احل ـق ـ ـ ــل والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـب ـل ـ ـ ــة
مــن ظـم ـ ـ ــأ تــعص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـر الــبسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـل ـ ـ ــة
تُـ ـ ـ ـ ِّ
ؤذ ُن ابحل ـ ـ ــل ال املش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـل ـ ـ ــة
تش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـان أجم ـ ـ ــادان املـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـل ـ ـ ــة
أرتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُل آاي ِّهتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــزل ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ـت م ـ ـ ــا يل ول ـ ـ ــه
إىل ح ـلـ ِّـوه ـ ـ ــا ق ـل ـ ـ ـ ُ
وه ـ ـ ــل ك ـ ـ ــالشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ــادة من ِّ
منزل ـ ـ ـة
ـري والق ـ ـ ــى ال ـ ـ ــذي أ َّم ـ ـ ـلـ ـ ـ ـه
م صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌ
عـلـى سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـم الـلـحظ ـ ـ ـ ِّـة امل ـ ـ ـ ِّ
ذهل ـ ـ ــة
ُ
ـوز ب ـ ـ ــه امل ـ ـ ــرحـ ـ ـ ـل ـ ـ ــة
فـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــا جن ـ ـ ـ ُ
وتـرفــو مــن الـنص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـر مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـقـبـل ـ ـ ـه
ِّإذ اجمل ـ ـ ـ ـ ُـد مـ ـ ـ ـ ـنَّـ ـ ـ ـ ـاه ـ ـ ـ ــم أمجـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـه
ـني أبن ي ـف ـت ـل ـ ـ ـه
فش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء احلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدا إذا دوره م ـ ـ ـ ـثَّـ ـ ـ ـل ـ ـ ــه
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـح ـ ـن ـ ـ ـةً أت ـ ـب ـ ـع ـ ـ ــت مح ـ ـ ــدل ـ ـ ــة
ِّحـلـم ـ ـ ــا عــن الــغض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب الـزلـزل ـ ـ ــة
ف ـق ـ ـ ــد مخَّ ـر الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرخ ـ ـ ــة امل ـع ـول ـ ـ ــة
رم ـ ـ ــادا مـ ــن احل ـ ـق ـ ـ ــد أو ن ـ ـع ـ ـ ــذل ـ ـ ـه
لـ ـفـ ـت ــح ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــد ونـ ـط ــوي ال ــول ـ ـ ـه
على خش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب الي ـ ــأس أو نقبلـ ـ ـه
أواخ ـ ـ ـ ـ ـ ُـره تـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ــي أولـ ـ ـ ـ ـ ـه
ف ـل ــن ي ـق ـط ــع ال ـوارث ــون الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ــة
ـح مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتــبس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ــة
إذا مــرت ال ـريـ ُ
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دم الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ــداء ال ــذي دلَّل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه
متـت ـ ـ ـ خد مـن ِّ
حلمن ـ ـ ــا الس ـ ـ ـ ـ ـ ــلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ــة
ببحر من العش ـ ـ ـ ـ ـ ــق ال ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّ
ـط له
ـار أوه ـ ـ ــا ِّمـ ـ ـه ـ ــم قـ ـ ـلـ ـ ـقـ ـ ـل ـ ـ ـه
ونص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـك أم ـ ـ ـوا ُج ـ ـ ـه ُم ـ ـ ـعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ــة
ومل ت ـ ـ ـ ُ
شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدان عـلــى نص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـره حمـفـل ـ ـ ــه

ـرب مس ـ ـ ـ ـ ـ ــتئـ ـ ــذان
غـ ـ ــدا مير ُ
ع الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ف ـ ـ ـم ـ ـ ــن ك ـ ـ ـرب ـ ـ ــالء إىل ك ـ ـ ـرب ـ ـ ــالء
س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــألـ ـتُـ ـك ـ ُـم أيخـ ـه ـ ـ ــا الـ ـع ـ ـ ــاب ــرون
أعـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـةٌ ذع ـ ـ ـ ـرت زورقـ ـ ـ ــا
جــرى الـبـحـ ُـر يف أمـ ِّـركــم ط ـ ـ ــائـع ـ ـ ــا
دم عـ ـت ــق ال ــنصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراينُـ ـ ـه
ٌ
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سما
فاض
أجمد احملسن:
الكيل اي ه
رب ال ه
الكيل َ
ُ
ُ

ـاقية ِّ
رب احلش ـ ـ ـ ِّ
ورب س ـ ـ ـ ِّ
الدما!
ود َّ ،
َّ ُ ُ
ف ــزع الـ ـ ُقـ ـر ِّ
ون ُمـ ـفـ ـ َّخـ ـخ ـ ـ ـاً وُمـ ـلـ ـغَّـ ـم ـ ـ ــا
ُ ُ
وس ـ ـ ـ ـعت  ..فد َّش ـ ـ ـ ـنت اجلنائز ِّ
مومسا
ْ
وي ـريْـن يف عـط ِّ
ـش األظ ـ ـ ــافِّـ ِّر زمزم ـ ـ ـا!
أودت بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـب ـ ـ ــان ف ـع ـ ـ ــاد حم ـ َّـرم ـ ـ ــا!
ْ
وأتـ ـ ــى جيـ ـ ـ ِّـرُر ج ـ ـ ـه ـ ـ ـل ـ ـ ـهُ وت ـ ـ ـل ـ ـ ـث ـ ـ ـم ـ ـ ــا
ـار  ..رأيــت وغــداً أرقمــا!
هــذا النهـ ُ
ش أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُه ـم ـ ـ ــا!
أي ـ ـ ــد ُم ـن ـ ـ ــاف ـق ـ ـ ـةٌ ت ـريِّـ ُ
ضـ ـ ـ ـ ـ ُه ْم أص ـ ـ ـ ـ َّـم وأبكما!
أض ـ ـ ـ ــحى حمر ُ
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـاع جنـتهُ  ،وشـ ـ ـ ـ ـ ــال جهنَّما!
َّ
كنت ُمط ْلس ـ ــماً ومس ـ ـ َّـمما!
جداً  ..و ُ

رب ال َّس ـ ـما
الكيل ،اي َّ
الكيل ؟ فاض ُ
ُ
ايت َّ ،
كأهنا
هجمت علينا ال َّ
ْ
ض ـ ـ ـ ـ ـ ـا ر ُ
ِّ
ت  ..فهاج اجل خن من أحش ــائها
لُس ـ ـع ْ
ـات  ،ف ــإ ْن ول ْغن  ،فمن دم
اجل ــائع ـ ُ
ت بِّن ـ ــا
عجبـ ـ ـاً ُلرْزانم ـ ــاتن ـ ــا انكسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر ْ
ـرو ُمـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـ ـ َّفـ ـ ـ ـ ـ ٌل ارت ـ ـ ـ ــدى زانرهُ
ج ــــ ٌ
ُخلِّق اجلبـ ــا ُن ملثَّم ـ ـاً فـ ــإذا صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـا
أذؤب
ـب  ..وراءهُ من ُ
هـ ــذا الـ ــذؤيـ ـ ُ
ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـون ف ـ ـ ــإ ْن تــف َّش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى ُمسخـ ُه ـ ْم
وحيــر ُ
هــو زار جـنَّ ـتـن ـ ـ ــا  ،وم ـ ـ ــا ذاق اجلــىن
حيدر وا ِّض ـحاً
ابن ملجم ":كان ُ
قال ُ
احلـُ ـ ـب يُرعبين  ،وم ـ ــا صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافحتُـ ـ ـهُ
ص ـ ـك النَّدى
اي قاتلي  ..قد كان ين ُق ُ
لكنَّـ ـ ـك اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتب ـ ــدلْـ ـ ـت انسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانيَّـ ـ ـةً
هيدها،
حنن احلياةُ وش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْه ُدها وش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ُ
رد اجلُـ ـنـ ــون ل ـ ـن ـ ـحـ ـ ِّـرهِّ
د ُم ـ ـن ـ ـ ــا ال ـ ـ ــذي َّ
دمنا الذي كان ال ُقديح  ،فلم ِّيه ْن
ُ
د ُمـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا ال ـ ـ ــذي ملـَّـ ـ ـا تـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاث ـ ـ ــر ُ
وردهُ
ـوك قُـ ـ ـلُ ـ ـوب ـ ـن ـ ـ ــا
هـ ــي مجـ ــرةٌ حـ ـ َّـرى ت ـ ـلـ ـ ُ
ِّ
خربين  ،ومثلُـ ـك ع ـ ِّ
ف
ـار ٌ
اي ُحز ُن ْ ،
م ــاذا تُري ـ ُـد ؟!  ،أ ُكلَّم ــا قُلن ــا انتهى
ـبح  ..م ْغرماً
احلُز ُن حني يضـ ـ ـ ُ
ـيق يُصـ ـ ـ ُ
ألب ْسـ ـ ـ ـ ـتُهُ الثوب األنيق  ،رشـ ـ ـ ـ ـ ْشـ ـ ـ ـ ـتُهُ
وأم ـ ـرتُ ـ ـ ـهُ أ ْن ال ي ـ ـك ـ ــون ف ـ ـريس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـةً

فيمن قد رمى!"
حىت رماين
ُ
اخلوف ْ
لـتـكــون آدم  ،ال مسُـوم ـ ـ ـاً عـلـقـم ـ ـ ــا!
ِّ
رعمـ ـ ــا!
جبهنَّم ..
وبقفر قلبِّـ ـ ـك  ..بُ ُ
وبرغم ِّ
ِّ
أنفك  ،ص ـ ـ ـ ـ ــار أن ُفك ُمرغما
دمن ــا ال ــذي للمس ـ ـ ـ ـ ـ ــتحيالت انتمى
ُ
ود على البواغي د ْم ـ ـ ـدمـ ـ ــا
د ُمنـ ـ ــا العنُ ُ
ـت زغ ـ ــاري ـ ـ ٌد تو ِّشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُح م ـ ــأمتـ ـ ـا!
ق ـ ــام ـ ـ ْ
م ـ ـ ــا أمـكـر الـوجـع الـرهـيف وأْألم ـ ـ ــا!
وحم َّكمــا!
ولق ـ ْد رض ـ ـ ـ ـ ـ ــيتُ ـك حــاكِّم ـاً ُ
ِّ
العقيق  ،فتحت فينا منجما؟!
وجع
ُ
يعم ُق  ..مغنما!
واحلُز ُن يُصـ ـ ُ
ـبح حني ُ
ِّ
ومهنــدمــا!
ابلعطر  ،ص ـ ـ ـ ـ ـ ــار مهــذابً ُ
ملـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ِّـوثـ ـ ـ ـي ـ ـ ــه ُ ،مـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ َّـززاً وُمـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ َّـرم ـ ـ ــا
ُ
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بني البي ِّ
ِّ
احملاجر بلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـما
وت  ،ويف
ُ
الكالم هل ـا فم ــا!
كــاآلهِّ مــا ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـق
ُ
وجـع على بسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ِّ
ـان قليب خيَّم ـ ـ ــا!
ٌ
ُ
تكفي ألص ـ ـ ُـرخ :آه اي حامي احلمى!
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـور ُمـقـطَّرة دم ـ ـ ــا
ومضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوا إىل ُ
ول ـ ـ ـهٌ  ..يــرخد ال ـفــوز فــوزاً أع ـظ ـم ـ ـ ــا!
حنـو احل ـ ـ ــدائ ِّـق عـ ْن جم ـ ـ ــاورةِّ الظم ـ ـ ــا!
و ِّ
األرض  ،واغرتفُوا احلقيق ــة من ُهم ــا!
هال ش ـ ـ ـ ـ ـ ــهدت األربعاء وق ْد مهى؟!
هنض املكـ ـ ــا ُن أبهلِّ ـ ـ ـه  ..فتقـ ـ ـ َّـدمـ ـ ــا!
ِّ
ت كما
يـبس ـ ـاً من
الطوفان  ،أو رجع ْ
إبـ ِّـر ال ـق ـلـ ِّ
ـوب ُ ..م ـطـ َّـرزاً وُم ـن ـم ـن ـم ـ ـ ــا!
ابلـ ـ ُعـ ـنـ ـ ُفـ ـو ِّان ُمش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيِّـ ـع ـ ـ ـاً وُمـ ـيـ ـ ِّمـ ـم ـ ـ ــا
شـ ـ ـ ـ ـ ْعباً مبا قضـ ـ ـ ـ ـت الفجيعةُ ُملهما!
أحتـ ـ ـ ِّ
ـب ألس ـ ـ ـ ـ ـ ــلمـ ـ ــا
ُ
ـاج بَّرك اي غريـ ـ ـ ُ
وقضـ ـ ـ ـ ـ ــى الغر ُام لنا القضـ ـ ـ ـ ـ ــاء املربما
ُ
ـرتت مــن ِّ
درس األنــوث ـ ـ ـ ِّـة مـرمي ـ ـ ـا!
واخـ ُ
ط أجنُـم ـ ـ ــا!
وهـ ْـززُهت ـ ـ ـا كِّ ـ ْرباً يُس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاقِّ ـ ُ
البُس ـ ـ ــتان ؟  ،علمنا الذي لن تعلما
ِّ
أجنْز ببــا ِّسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّق ـك السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبيــل األقومــا
يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـهـلـ ُكـون ـ ـ ـك فـي ـ ـ ــه حـىت ُهتزم ـ ـ ــا
إال ببوص ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـلة النَّدى مس ـ ـ ـ ـ ــتع ِّ
صـ ـ ـ ـ ـ ـما
ُ
ُكربى  ..إذا قرْرت أن َْ ال حتلُما!
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرام تص ـ ـ ـ ـ ـ ــرما!
ينتظر ال َّ
ما كان ُ
تثب الفصـ ـ ـ ــول ولن ترى ُمسـ ـ ـ ـ ِّ
ـتفهما

مير نس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائم ـ ـ ـاً
ـت من ـ ـ ــهُ أن َّ
وطـلب ـ ـ ـ ُ
ور القــابض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطر ال ُقبُ ِّ
ات قُـلُوبنــا
ُكابد َّ ،إمنا
ال  ،ليس أيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً مـا أ ُ
صـ ـ ـ ـ ـورةٌ
ال ُ
لكن ُ
أعرف ال خش ـ ـ ـ ـهداء ْ ،
تركوا على طر ِّ
ف الص ـدى ض ــحكاهت ْم
ذهبُوا إىل ِّ
ِّ
العظيم  ،يش ـ ـ ـ ـ ـ ـ خد ُه ْم
الفوز
ذهبوا إليــه ُ ،حس ـ ـ ـ ـ ـ ــينُـ ُه ْم حيــدو هبِّ ْم
طُوىب لقديسـ ـ ـ ـ ــني  ،ما بني الس ـ ـ ـ ـ ـما
هال رأي ـ ــت سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ــاب ـ ــة اإلثنني؟ أم
ح ْش ـ ـ ـٌر  ،مبا يُر ِّض ـ ـ ـي النخيل  ،ك َّأمنا
ِّ
طريها احلمامة  ،إ ْن ِّجت ْد
وح ْ ..
اي نُ ُ
اك من
اح ُحي ـ ُ
خرجوا كــأنـ ُ
َّه ُم الوش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
خيل وق ْد مش ـ ـ ـ ـ ـ ــى
أو قُل كأنـ ُ
َّهم الن ُ
اآلن ِّ
أدرُك مــا القيــامـةُ ؟  ،أن ترى
ِّ
عر  ،كيفك اي ص ــديقي  ،إنَّين
اي ش ـ ـ ُ
ِّ
أفتل خيطها
سـ ـ ـد ْ
َّد ُ
ت دين األرض ُ ،
ـرتت من ُكتُ ـ ـ ـ ِّ
ب الزراع ـ ـ ـ ِّـة خنل ـ ـ ـ ًة
واخ ُ
ت جهايت  ،جئتُها
أان كلَّما ضـ ـ ـ ـ ـ ـاق ْ
قُـل للـذي كــاد املكيـدة  ،هــل ترى
خيل الباسـ ـ ِّ
ش ـ ـعب الن ِّ
ـقات  ،سـ ــالمةً
الرعب  ..يف تصـ ِّ
ـديقك الرعب الذي
ُ
ِّ
كن
س ـ ـ ــيكو ُن ٌ
بوم يف اخلراب  ،فال ت ْ
واحـ ـلُـ ـ ْم بـ ـك ـ ـ ـ ِّـل قُـ ـواك َّ ،
إن جـ ـرمي ـ ـ ـةً
ِّ
ب
ِّأر ْخ بش ـ ـ ـ ـ ـ ــعب ــان املراح ــل  ،وارتق ـ ـ ْ
األايم ع ــن أطـ ـو ِّاره ـ ـ ــا
واس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـفـ ـه ــم َّ
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ومض ـ ـ ـ ـ ـ ـى يل خم ش ـ ـ ـ ـ ــتاتنا  ،ولنِّ ْعم ما!
عنهما
جسـ ُـد الرتاب  .. ،وحنن نروي ُ

ِّ
نثر ال َّشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهي ـ ُـد على اجله ــات نـُثـ ـارهُ
دم ودمـ ٌـع  ،وارتــوى
هــي قـطـراتن ٌ :
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إميان احلمد :تفجري مسجد القديح
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـئ ـ ـ خن ك ـ ـ ـ خـل م ـ ـن ـ ـ ــارة ب ـ ـب ـ ــالدي
ُجـْرِّح (الـ ُق ـ ـ ـديــح) لــتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـقـ َّـر بـوادي
رمش الص ـ ـ ـ ـ ـ ــالة أحلقـ ــت كرم ـ ـ ِّ
ِّ
ـاد!؟
ْ
ـان ابلرمحـ ِّ
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــملكـ ِّ
ـات فيض فؤ ِّاد
ل ـ ـك ـ ــن ج ـ ــرح ِّ
األم ل ـ ـي ـ ــس ب ـ ـع ـ ـ ــادي

ملـ ـ ـ ـ ـا ت ـ ـ ـ ــؤذ ُن ُمجـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـةٌ وتُـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــادي
ـري ك ـ ـ ـ خـل مح ـ ـ ــام ـ ـ ــة محراء من
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـط ُ
ت على
م ـ ــاذا يُق ـ ــال ل ـ ــدمع ـ ــة حط ـ ـ ـ ْ
ط ـ ــارت إىل هللا ال ـ ــدم ـ ــاءُ وغسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل
ال ـ ـ ـي ـ ـ ــوم ك ـ ـ ــل جـ ـ ـ ـراح ـ ـ ـن ـ ـ ــا ع ـ ـ ــاديـ ـ ـ ـةٌ
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ـالع أدمعا
ـكب األض ـ ـ ـ ـ ـ ُ
فعليك تنس ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـت مثلـ ــك فرص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـةً ألُشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيَّعـ ــا
أوتيـ ـ ُ
وش ـ ـ ـ ـ ـ ــرحـت كيف احلب يطلق مدفعا
م ـ ـه ـ ـم ـ ـ ــا تـ ـ ـراوده ال ـ ـع ـ ـق ـ ــول مت ـ ـنـ ـ ـع ـ ـ ــا
عــرى قص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ــدان وع ـ ـ ــاد مـقـن ـع ـ ـ ــا
م ـ ـ ــا دام بــني األح ـج ـي ـ ـ ــات مــوزع ـ ـ ــا
ف ـن ـك ـ ـ ــاد ن ـل ـقــى هللا ف ـي ـم ـ ـ ــا أب ـ ـ ــدع ـ ـ ــا
حــرى وج ـئ ـ ـ ــت ال ـي ــوم ك ــي أجت ــرع ـ ـ ــا
أملي  ..وأطعمت الص ـ ــليب األض ـ ــلعا
لـعـن ـ ـ ــاق ـ ـ ــه فـنـراه أقص ـ ـ ـ ـ ـ ــر أضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـع ـ ـ ــا
م ـ ــا اهن ـ ــار من كينونيت وتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدع ـ ــا
حب ـ ــا وهي ـ ــأت املش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعر خم ـ ــدع ـ ــا
أخشـ ـ ـ ـ ــى أبن أبكي عليك وتسـ ـ ـ ـ ــمعا
أنفي رقـ ـ ــادك أو أقض املض ـ ـ ـ ـ ـ ــجعـ ـ ــا
ومضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوا جيوبون اجله ـ ـ ــات األربع ـ ـ ــا
من فرط ما ملؤوا الفض ـ ـ ـ ـ ــاء تض ـ ـ ـ ـ ــوعا
فـجـر على ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر احلي ـ ـ ــاة تربع ـ ـ ــا
بيضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء من كــل الفرائض أنصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعــا
مـن قـب ـ ـ ــل أن هتـوي امل ـ ـ ــدامـع ركع ـ ـ ــا

وتنزف أضـ ـ ـ ـ ـ ــلعا
تبكيك خاصـ ـ ـ ـ ـ ــريت
ُ
شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعــري ومــوت ـ ـ ــك تـوأم ـ ـ ـ ِّ
ـان فـلـيـتـين
م ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ـج ـ ـ ــروك وإمن ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـرهت ـ ـ ــم
عبــد اجللي ــل وللش ـ ـ ـ ـ ـ ــهي ــد غموض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
مهمــا كش ـ ـ ـ ـ ـ ــفنــا ابلقصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائــد س ـ ـ ـ ـ ـ ــره
عـبث ـ ـ ــا نفك ـ ـ ــك س ـ ـ ـ ـ ـ ــر أعظم ك ـ ـ ــائن
عبـ ـ ــد اجلليـ ـ ــل وللش ـ ـ ـ ـ ـ ــهيـ ـ ــد جاللـ ـ ــه
من دورق الرؤاي شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـربتـ ـ ــك جرعـ ـ ــة
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريتين فيــك املس ـ ـ ـ ـ ـ ــيح فطــاب يل
مـا الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـب إال أن منيل على اهلوى
ك ـي ـنــون ـ ـ ــة ال ـك ـل ـم ـ ـ ــات تــرفــع داخ ـلــي
ل ـ ـ ــك يف اجلـ ـوان ــح غ ــرف ـ ـ ــة أثـ ـث ـ ـت ـ ـه ـ ـ ــا
وحبس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت دمعي كي تن ـ ــام ف ـ ــإنين
أخش ـ ـ ـ ـ ـ ــى أبن أبكي علي ـ ـ ــك ورمب ـ ـ ــا
اي ف ـ ـت ـ ـي ـ ـ ــة رك ـ ـب ـ ـوا ع ـ ـلـ ــى أمس ـ ـ ــائ ـ ـهـ ــم
ت ــركـ ـوا ل ـ ـن ـ ـ ــا يف ك ـ ـ ــل ري ــح نـ ـف ـ ـح ـ ـ ــة
احلــارس ـ ـ ـ ـ ـ ــون نــدى الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــاح كــأهنم
ص ـ ـ ـ ـ ـ ــليتكم حزان ص ـ ـ ـ ـ ـ ــالة فريض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
وهوي ـ ــت من خلف امل ـ ــدامع راكعـ ـ ــا
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ض ـ ـ ــم الص ـ ـ ــالة كقديس حوى ِّسـ ـ ـ ـرا
ـوج مـ ــن مـ ــالئ ـ ـك ـ ـ ــة
ويف م ـ ـ ــآق ـ ـي ـ ـ ــه فـ ـ ٌ
وعن ـ ــد مئ ـ ــذن ـ ــة يف احلي شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاخم ـ ــة
ـدودا بس ـ ـ ـ ـرتته
يف صـ ـ ـ ــدره الورد مشـ ـ ـ ـ ً
فـ ـ ــأي قرب س ـ ـ ـ ـ ـ ــيحوي ـ ـ ـ ِّـه وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــلعن ـ ـ ــا
وال نـ ـ ـزال نـ ـ ـلـ ـ ـ خم الـ ـ ـعـ ـ ـط ـ ــر مـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـث ـ ـ ًـرا
ـني آخ ٌـر عبِّ ٌق
م ـ ـ ــا دام فـيـن ـ ـ ــا حس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌ
"عب ــد اجللي ــل" ال ــذي ُزفـ ـت بطولتـ ـه
ـرت
يقول أماه ال تبكي فقد حض ـ ـ ـ ـ ـ ْ
"حممـ ـ ٌد" ألخي ــه انسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب أجنح ـ ـةً
ذابت مآقيه يف عش ـ ـ ــق احلس ـ ـ ــني لذا
"حم ـم ـ ـ ـ ٌد حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌـن" أع ـي ـ ـ ــت ف ـتــوتُ ـ ـ ـه
هلل من ض ـ ـ ـ ـ ــفة العش ـ ـ ـ ـ ـاق مس ـ ـ ـ ـ ــلكه
ـائم ضـ ـ ــجت شـ ـ ــهامتُه
و"سـ ـ ــي ٌد" صـ ـ ـ ٌ
وك ـ ـ ــان مي ـ ـ ـت ـ ـ ــد يف أب ـ ـ ـن ـ ـ ــائ ـ ـ ــه وط ـ ـ ـنً ـ ـ ـا
ه ـ ـ ــم ف ـ ـ ـت ـ ـ ـي ـ ـ ـةٌ آم ـ ـ ـن ـ ـ ـوا وهللا زاده ـ ـ ـ ُـم
أم ـ ـن رأى أُفُ ـ ـ ًق ـ ـ ـا ق ـ ـ ــد ج ــف دف ــرته
وم ــن رأى أمل ـ ـ ـا يف وج ـ ـ ــه م ـ ـئ ـ ـ ــذن ـ ـ ــة
ً
ومن رأى بطالً عرى الض ـ ـ ـ ـ ــلوع فما
غرق
هذي سـ ـ ـ ـ ــفينة صـ ـ ـ ـ ــدق ما هبا ٌ

وودع اخل ـلــق يف إغ ـم ـ ـ ــاض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة طُـرا
ويف ابتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامت ـ ــه ع ـ ـ ـ ْد ٌن جرت هنرا
قد أس ـ ـ ـ ـ ــند الرأس مش ـ ـ ـ ـ ــتاقًا هلا ُحرا
وحــني فُـج ـر ظ ـل ـ ًم ـ ـ ـا ب ـع ـثــر ال ـع ـط ـرا
حنفر الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرا
تضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـه فعمي ًقـ ـ ـا ُ
فـ ــال ن ـ ـك ـ ـ ــاد ب ـ ـيـ ــوم نـ ــوقـ ــف احل ـ ـ ْف ـ ـرا
ـب أخــرى
مل خيـش مــواتً وفـيـن ـ ـ ــا زيـن ـ ـ ـ ٌ
حنـو اجلـن ـ ـ ــان وك ـ ـ ــان ـ ـ ــت روح ـ ـ ــه م ْهرا
مــالئ ـ ـ ــك ال ـعــرس ق ـ ـ ــد زف ـتــين الــزه ـرا
مثل الس ـ ــنا أتالش ـ ــى يف اهلوى طُهرا؟
ت دماه على جرح الس ـ ــما قطْرا
ش ـ ــع ْ
هذا الرتاب فأورى جس ـ ـ ـ ــمه جسـ ـ ـ ـ ـرا
إىل خـلـود اهلـوى يف اجلـن ـ ـ ــة الــكربى
ل ـي ـك ـت ـ ـ ــب هللاُ يف ج ـن ـ ـ ــات ـ ـ ــه ال ـ ِّف ـطْ ـرا
وك ــان خي ًم ـ ـا ملن يف قلب ــه ص ـ ـ ـ ـ ـ ــحرا
ه ـ ـ ـ ْد ًاي ي ـف ـ ـ ــت ف ـؤاد امل ـع ـت ـ ـ ــدي مج ـرا
ـهيد على أوراقه شـ ـ ـ ـ ـ ــعرا؟
مهى الش ـ ـ ـ ـ ـ ُ
العمرا؟
مل ــا ترج ــل فرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ُن اهل ــدى ُ
ـداي أوجـ ــاع ـ ـهُ ال خسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمرا؟
للكون مرتـ ـ ً
ـت يف جوفه ـ ــا البحرا
حىت ولو محل ـ ـ ْ
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علِّ ِّق الوْرد ه ــاك اي ِّشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْعُر ِّجْيـ ـد ْه
ه ـ ـ ــاك جـثـم ـ ـ ــان ـ ـ ـهُ على بع ـ ـ ــد عطر
م ـ ـ ـ َّـد أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالءه إىل ق ـ ـ ـ ِّ
ـاب ق ـ ــوس
ُ
وهت ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـأْ ُع ـ ـ ـ ـُرْوج ـ ـ ـ ـهُ ِّم ـ ـ ـ ـ ْن دمـ ـ ـ ــاء
علِّ ِّق اجلُرح ُسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلِّم ـ ـ ـا للني ـ ـ ــاش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـني
ْ
ً
ِّ
وهتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــأ إىل الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالة رفـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ًفـ ـ ـ ـا
مــرف ـ ـ ـأٌ ِّم ـ ْن ُد ُم ـ ْو ِّع ـن ـ ـ ـا ل ـيــس ي ـك ـفــي
ه ـ ــا هو اآلن بعض م ـ ــا ق ـ ــد تبقى
فــرق ـت ـ ـ ــه الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالة أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالء ط ـهــر
ات كلهـ ـ ــا يف انتظـ ـ ــار
والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ــاو ُ
وِّزع ـ ـوه عـ ـ ـل ـ ــى امـ ـ ـت ـ ـ ـ ِّ
ـداد املـ ـ ـن ـ ـ ـار ِّ
ات
ُ ُْ
ِّ
ه ـ ـ ــا ُهو اآلن ق ـ ـ ــد تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـظَّ ْى مر ًارا
ه ـ ـ ــا ُهـو اآلن ي ـْتـُرُك األرض عنوان
ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّن اللغم ُعـ ْد إىل ِّ
ألف عام
اُ ْح ُ
ُع ْد بعطر احلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـني أش ـ ـ ـ ـ ـ ــالء ورد
وام ـنـ ِّـح األرض كِّ ْس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرةً ِّم ـ ْن م ـر ًااي
ِّ
ـاج ج ـ ــر ًح ـ ـ ـا
ب ـ ـ ــذرةٌ يف الـ ــوالء حت ـ ـت ـ ـ ـ ُ
س ـ ـ ـ ــاعةُ الص ـ ـ ـ ـ ِّ
ع ِّم ْن حتد
ـفر مص ـ ـ ـ ــر ٌ
ش ـ ــاخ هذا الظالم ُمذ ش ـ ـ َّ
ـب ض ـ ــوءٌ
أعـم ـ ـ ــل الف ـ ـ ــأس ف ـ ـ ــالوالءُ ح ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ٌد
هـ ـ ِّذهِّ
األرض مل تعـ ـ ْد هـ ـ ِّذهِّ األ ْرض
ُ

هــا هنــا أنــت ركعـةٌ ِّمن ق ِّ
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـْيـد ْة
ْ
فـ ـ ــرق ال ـ ـ ـلخ ـ ـ ـ ْغ ـ ـ ـ ُم يف امل ـ ـ ـن ـ ـ ــااي ُوُرْود ْه
فامج ِّع الش ــهد والش ــذى كي تُعِّْيد ْه
ْ
اق ميْ ِّشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْي وِّريْـد ْه
ِّم ْن ُخط ًى فــالرب ُ
فق ـ ـ ــد ج َّهز املصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلَّ ْى شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّهْي ـ ـ ـد ْه
ُ
خـلـف أحش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائِّ ـ ـ ـ ِّه وأطلق قيود ْه
زورقً ـ ـ ـا ل ـ ـل ـ ـف ـ ـن ـ ـ ــاء ي ـ ـع ـ ـط ــي ُو ُج ـ ـ ْود ْه
عـتب ـ ـ ــات إىل اجلن ـ ـ ــان النضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدة
وهي فوق البيوت تلقي ُس ـ ـ ـ ـ ـ ُج ْود ْه
ـأل هللا كـيـف جتـين ُخلُ ْود ْه
تس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
أذاان يـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ـ ـ ُـد فـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ـ ــا نش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ــد ْه
ً
ِّ
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُعـ ْود ْه
ـروج رْد ًح ـ ـ ـا ُ
لـيُـعـْي ـ ـ ـد الـعـ ُ
ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا وقُـ ْود ْه
ش ـ ـ ـ ـ ـ ــهيد ي ُشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ
ب رفْ ً
مـن ـ ـ ــك وارجــع بـكـربــالء ج ـ ـ ـ ِّديْ ـ ـ ـد ْة
ـورا ِّمـ ـ ـن الـ ـ ـ ُعـ ـ ـُرْو ِّق الـ ـ ـعـ ـ ـنِّـ ـ ـْي ـ ـ ـد ْة
وخب ـ ـ ً
وارت ـ ـ ــدادا إىل األم ـ ـ ــاين ال ـ ـب ـ ـعِّ ـ ـْي ـ ـ ـد ْة
ـت خنـي ـ ـ ـ ُـل الـعـ ِّقـْي ـ ـ ـد ْة
هـك ـ ـ ــذا أيـنـع ـ ـ ـ ْ
ِّ
صـ ـ ـ ـ ُم ْود ْه
وحس ـ ـ ـ ُ
ـني (العنُـ ْود) يبدي ُ
ع ـ ـب ـ ـث ـ ـ ــا ت ـ ـق ـ ـمـ ـ ُـع امل ـ ـن ـ ـ ــااي ع ـ ـ ُم ـ ـ ْود ْه
ي ق ـ ـ ــد ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّد ُع ْود ْه
واإلابءُ الطَّ ِّر خ
اح ولُْود ْة
اُ ْح ُ
ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُد ْوه ـ ـا فـ ــذي جر ٌ
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ح املَأْذَنَ ْة
السيد أمحد املاجد :اجلُْر ُ
ف ـ ـ ــأان اجل ــرح بـ ـيـ ـنـ ـم ـ ـ ــا أن ـ ـ ـ ِّ
ـت أُِّمـ ـي
ُ
ِّ
ِّ
طري ُح ْلم ْي
مبق ـ ــدار م ـ ــا اش ـ ـ ـ ـ ـ ــتهى ُ
خطوات الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ــاء أش ـ ـ ـ ـ ـ ــالء ْجن ِّم
ِّ
جتتاح جس ـ ـ ـ ـ ـ ــمي
وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـظـااي الزمان ُ
أ ْن تفيق الصـ ـ ــالةُ س ـ ـ ـكْر ْى بش ـ ـ ـ ِّم ْي
الك وال ـ ـ ــو ْحـ ـ ـ ـ ُي ر ِّْمسـ ـ ـ ـ ْي
وأع ـ ـ ـاد املـ ـ ـ ـ ُ
ت أ ْمس ـ ـ ـاءه ومـ ـ ــا ع ـ ـ ـ ْدت ِّْ
ابمس ْي
بِّـ ـ ـ خ
ُ ُ
ُ
األذان ِّمـ ـ ـن ط ـ ــول ن ـ ـ ِّ
ِّ
ـوم
ب ـ ـ ـ ُـد ُمـ ـ ـ ْوِّع
ْ
فـ ِّجـُروين وأ ْسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعِّـ ُفـ ْوا ج ْه ـ ـ ـل قـ ْوِّم ْي
ع األرض ح ــا ِّص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًدا ُكـ ـ َّل ُع ْق ِّم
يزر ُ
ات بني كف وو ْشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّم
وال َّسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـاو ُ
ِّ
ـاوزت ح ْج ِّم ْي
برمـ ــاد الص ـ ـ ـ ـ ـ ــالة جـ ـ ُ
ب ِّ
ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ِّاد ارتقـ ــائِّـ ـ ِّه خ ـ ـاض حلْ ِّمي
ِّ
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّم ْي
فتن ــاثرت ركعـ ـةً ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّد خ ْ
الذائب اليت اس ـ ـ ـ ـ ـ َّ
ت بش ـ ـ ـ ـ ـ ـْت ِّم ْي
ـتلذ ْ
و ُ
ـااي تُ ـ ـ ـ ِّديْـ ـ ُن ق ـ ـ ْوِّمـ ـ ْي بـ ـظُـ ـ ْلـ ـ ِّمـ ـ ْي
وبـ ـق ـ ـ ـ ً
ابءت إبمثِّـي
كـ خ
ف ق ـ ـ ـابِّـْي ـ ـ ـل حــني ْ
ِّ
ت خب ـْت ـ ِّم ـ ْي
وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاليت الــيت أُذيْ ـع ـ ـ ـ ْ
ِّع ـطْـُر س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاديت وغُ ـ ـ ـ ْدرا ُن ُخ ـ ِّم
وطـنً ـ ـ ـا ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع بــني مـنـفـ ًـى ويُـْتـ ِّم
اِّ ْي وح ِّق الصـ ـ ــالةِّ ن ْش ـ ـ ـو ْى بض ـ ـ ـ ِّم ْي
حني هــابيـ ُـل س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال من د ْم ِّع أ ُِّم ْي
تـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاث ـ ـ ــرن ب ـ ـ ــني و ْحـ ـ ـ ـي وعـ ـ ـ ـظْـ ـ ـ ـ ِّم
ـب ال ي ـلِّ ـْي ـ ُق إال بِّـلُ ـ ْغ ـ ِّم
ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاخ ـ ـ ـ ٌ

ق ـ ـ ــل ألرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي مت ـَّر ِّغ ـ ْي فــوق د ِّم ـ ْي
َّع خالايي
س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحمي املوت مل يـُوز ْ
ـرعت يب
س ـ ــاحمي الش ـ ــوق هكذا أس ـ ـ ْ
ألرى رم ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ِّ
ت
ـك امل ـ ـ ـ ـرااي حت ـ ـ ـ ـنَّ ـ ـ ـ ـ ْ
ْ
ِّ
أان وْرُد الـ خـرُكـ ْوِّع ه ـ ـ ــل ك ـ ـ ـان س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـًّرا
ـرت ج ـ ـ ـث ـ ـ ـةً م ـ ـ ــن ُع ـ ـ ـُرْوج
وت ـ ـ ـط ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ُ
ـب يرف ُع النعش نق ًش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
قمـ ُ
ـت والغيـ ُ
بـعثِّروِّين على ال َّ ِّ
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُح ْو
ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ِّْري لي ْ
ْ ُْ ْ
اد اح ـ ـ ـ ـرتاقً ـ ـ ـ ـا
رمبـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ــاجل الـ ـ ـ ـ َّـرم ـ ـ ـ ـ ُ
ق ـ ـ ــال يل الـلـ ْغـ ُم َّ
أن لـلـجرِّح قم ًح ـ ـ ـا
مل أفـ ـ ـ ْـق مـ ـ ــن ح ـ ـ ـرارةِّ ال ـ ـ ـل ـ ـ ـغـ ـ ــم إال
اعا
انفلقت ُش ـ ـ ـ ـع ً
قلت س ـ ـ ـ ــبحان ..و ُ
اق
اح إال بُـ ـ ـ ـ ـر ٌ
أان تـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــك اجلـ ـ ـ ـ ـر ُ
واع ـ ـ ــدت ــين ق ـ ـي ـ ـ ــام ـ ـ ـةٌ م ــن صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالة
خـلـفــي اآلن مــوطـ ٌـن ِّمـ ْن س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراب
خ ـلــف مــويت ح ـق ـي ـق ـ ـ ـةٌ ِّم ـ ْن ِّدم ـ ـ ـاء
خـ ـلـ ـف ــي اآلن جـ ـث ـ ـ ـةٌ ِّمـ ـ ْن ِّعـ ـت ـ ـ ـاب
فتاوى
خلف جرحي فض ـ ـ ـ ـ ـ ــيحـةٌ من ً
خلفي اآلن سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ــدةٌ ِّم ْن ق ِّطْيف
ِّ
وزعُـ ـ ـ ْوا اجلـُ ـ ـ ْرح رمب ـ ـ ــا اجل ـ ــر ُح ُْحيـ ـ ـيِّـ ـ ـ ْي
ق ـ ــل لك ـ ـ ِّـل اجله ـ ـ ِّ
ـات أين ش ـ ـ ـ ـ ـ ــهيـ ـ ـ ٌد
ذرفـ ـ ـت ـ ــين الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاءُ قُـ ـ ـرآن د ْمـ ـ ـع
وهو أش ـ ــالئي
أان أش ـ ــالءُ مص ـ ــحف ْ
وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغِّ ـ ـ ـْيـ ـ ـ ـٌر ع ـ ـ ـلـ ـ ـ َّـي إال رح ـ ـ ـي ـ ـ ـ ٌـل
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فـ ـ ـ ـ َّوح املِّ ْس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك ابل ـ ـ ـ خـرُك ـ ـ ـ ْوِّع األ ِّمت
والء وال ت ـ ـ ـ ـ ـعُ ـ ـ ـ ـ ـ ْوُد ْوا لِّـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ِّم ـ ـ ـ ـ ـ ْي
بـ ــني ج ـ ـفـ ــن مـ ــن ال ـ ـ ُع ـ ـُرْو ِّج وغ ـ ـْي ـ ـ ِّم
ني كِّ ْرب وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّم
ش ـ ـ ـ ـ ـ ــهيـ ــداُ ،حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ ُ
ِّ
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْلـ ـب ور ْح ِّم
مول ــد الطَّف ألف ُ
كـربــالءً ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــد ًة يف ال ـتَّس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّم ـ ْي
ـور مل ي ـك ـ ْـن ْحم ـض يـ ـ ْوِّم
وع ـ ـ ــاش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـيع ِّم ْن غ ِّْري سـ ـ ـ ـ ـ ـ ْه ِّم
سـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـيعود الرض ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ابهلي خْلف نـ ْع ِّشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـا كـ ــل ِّ
وهم
ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ولثِّْم
أ ْشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغـل الغْيب بني ح ْ
تُ ـ ْف ـ ِّح ـم املــوت ابلــوقـ ِّ
ـوف األش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّم
ُ
ِّ
وأ ِّخـ ـ ْي وابْـ ـن عـ ـ َّمـ ـ ِّ ْيت وابْـ ـن عـ ـمـ ـ ْي
ُهـ ـ ـ ـو أأنى ِّمـ ـ ـ ـن انـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـج ـ ـ ــار ودِّم

ِّ
اليت يـُ ـ ـ ـ ـؤِّذ ُن اآلن ُج ـ ـ ـ ـْر ٌح
لص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
ان ـثــروين مبس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ِّـد احلـ ِّـي ُع ـن ـقــود
ِّ
ِّ
اب
ليس تُـْرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْي ال ُقـ ـ ـديْح إال قبـ ـ ـ ٌ
حنن م ْن ف ــاج ُؤْوا خمـ ـاض احلك ــاايت
ُ
اد ْوا
حنن ُعش ـ ـ ـ ـ ـ ــرونُـ ـ ـك ال ـ ـ ــذين أع ـ ـ ـ ُ
ُ
حن ـ ُـن مـ ـ ْن لـ ـ َّونُـ ـ ْوا شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــااي املـ ـرااي
كـ ـرب ــالءٌ ومل تـ ـك ـ ْـن ْحمـ ـض ُعـ ـْن ـ ـوان
تعود الق ـ ـ ــديح ِّم ْن ِّ
غري ُسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْوء
لـو ُ
ُ
ِِّّ
ع ُزِّ ْيف صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال ًة
ين اي ُمجُـ ـ ـ ـ ـ ْو ُ
أذ ْ
قطيف هـ ـ ــذا ش ـ ـ ـ ـ ـ ــهي ـ ـ ـ ٌد
اُ ْخُرِّج ْي اي
ُ
ـح ُم ـ ـ ـ ِّد ْي ِّخن ـْي ـالً
واف ـخــري اي ق ـ ـ ــديـ ُ
ِّ
ين
اق ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــوان ن ـ ـ ـ ـ ْ
ـزد والءًُ ،خ ـ ـ ـ ـ ُذ ْو ْ
ـذورا
ف ـ ـ ــال ـ ـ ــوالءُ ال ـ ـ ــذي مت ـ ـ ــادى ج ـ ـ ـ ً
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السيد أمحد النمر :عروج الشهداء
ل ـك ـتـ ـْبـ ـتُ ـ ـ ـهُ ،ح ـ ـ ــاالً بِّ ـ ـ ـدفْ ـ ِّق وِّري ـ ـ ـ ِّد ْي
يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـو عـ ِّن الْـكـلِّم ـ ـ ـ ِّ
ات والتـ َّْرِّدي ـ ـ ـد
ْ ُ
مب ـب ـ ـ ــادئــي ،ب ـك ـرامــيت ،بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـي ـ ـ ــدي
بِّ ِّش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـاهِّ م ـ ـ ـت ـ ـ ـ ِّج ـ ـ ـر وال ِّر ْع ـ ـ ـدي ـ ـ ــد
ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرح ِّم ـن اآله ـ ـ ـ ِّ
ـات وال ـت ـن ـ ـ ــدي ـ ـ ــد
ٌ
ِّ
ِّ
ـاحِّ" ،مب ـْنـ ـه ـ ِّج ال ـتَّـ ـ ْوح ـي ـ ـ ــد"
ن ـبــزي ي ـب ـ ـ ـ ُ
وفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا الْ ُمح ِّر ِّ
ضُ ،جم َّمُر األ ْخ ـ ُدود
ف ـ ـ ـال خشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خح خ ـ ـ ــادعـن ـ ـ ـا ،بِّـوْهـ ِّم ا ْجلـُود
مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـع ـ ـ ـذابً ،لـ ِّكـن بِّـغـري ُشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ِّ
ود
ْ ْ
ُْ ْ
ُ
ون ـ ـث ـ ـرمتـ ــوهُ ،جم َّس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدا بِّصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعِّ ـ ـي ـ ـ ــد
شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْوق ـ ـ ـاً ،لِّنِّيـ ـ ـ ِّـل شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـادةِّ و ُخلُود
اخلا ِّش ـ ـ ـ ـ ـ ـعِّني ،وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـبحة التَّ ْمجيد
ِّيف ْ
و ُحلُـ ـ ـ ـوُد ُك ـ ـ ـ ـ ْم أيْ ـ ـ ـ ـ ُق ـ ـ ـ ـون ـ ـ ـ ـةٌ لِّـ ـ ـ ـلُـ ـ ـ ـ ُح ـ ـ ـ ـود
تِّـي ـج ـ ـ ـانـُ ـه ـ ـ ـا ،وزف ـ ـ ـافُـ ُك ـ ْم ك ـ ـ ـال ـعِّ ـي ـ ـ ــد
ورَّدا ،كـ ـ ـطـ ـ ـو ِّق جـ ـ ـن ـ ـ ـازةِّ الْـ ـ ـمـ ـ ـولُـ ـ ـ ِّ
ود
ْ
ْ
أم ح ـ ـ ــاق ـ ـ ـ ٌد يـ ـ ــزهـ ـ ــو ِّحب ـ ـ ـز وري ـ ـ ــد..؟
ت يـ ـ ـ ُد "التَّـ ْغري ـ ــد"
اي بِّئس م ـ ــا نـفثـ ـ ـ ْ
يح ،يـْلع ُقهـ ـ ــا لِّس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ُن ولِّي ـ ـ ـد
كـ ـ ــالق ِّ
ـال) بـعض نسـ ـ ِّ
ـيجها امل ْش ـ ـ ُهود
و(وصـ ـ ُ ْ ُ
ت ْسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ُامنــاِّ ،حْين ـاً بِّبـ ْعض صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّديــد
س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـداً ،مت ـ ـ ــادى حولن ـ ـ ــا ك ـ ـ ــالطود
م ـن ـه ـ ـ ــا ُخ ـلِّ ـ ْق ـن ـ ـ ــا لِّـل ـغ ـ ـ ـ ِّـد املــو ُع ـود!..
ت ،لـ ـ ْوال اشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداد الـ ـ ُعـ ـود
وتـ ـك ـ ْـرر ْ
ُمثَّ (الْق ِّطيف) كشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
اهد وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّهيد

لو ُكْنـت أوِّيف طُهركم بِّق ِّ
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيدي
ُ
ْ
ْ ْ
ِّ
ِّ
ل ـ ـك ـ ـن ـ ـ ــهُ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ٌئ ،ت ـ ـق ـ ـ ـدس ر ْمسُ ـ ـ ـهُ
وألنين اإلنس ـ ـ ـ ـ ــان ،تش ـ ـ ـ ـ ــمخ هاميت
ِّ
ت أرثـِّْيـ ُكـ ْم وال أ ْغت ـ ـ ـالُ ُك ْم
م ـ ـ ـا جـْئ ـ ـ ـ ُ
ث عزائكم
ك َّال ،وال أختـ ـ ـ ُ
ال ،حْيـ ـ ـ ُ
س ـ ـ ـأس ـ ـ ـلخ ُك ْم س ـ ـ ـْيف الْعدال ِّة ،طالما
أ ْر ِّض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي تض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خج آبهـ ــيت ُْحم ـ ـم ـ ـَّرًة
بل ِّجْئت أس ـتس ـ ِّقي ِّغياث وج ِّ
ود ُك ْم
ُ
ْ ُ ْ ْ
ك ـ ـ ـان الْ ِّف ـ ـ ـداءُ على الْمن ـ ـ ـابِّ ِّر بـْينن ـ ـ ـا
خموهُ ،مضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّمخ ـ ـ ـاً بِّـ ـ ـ ِّدمـ ـ ــائِّ ُك ْم
فـنحت ُ
ووه ـْبـ ـتُ ـم ْاأل ْح ـي ـ ـ ـاء روح بـ ـق ـ ـ ـائِّـ ُك ـ ْم
ض املج ـدُ ،ك ـ َّل ف ِّريضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
يتلُوهُ نـْب ُ
احلياةُ تض ـ ـ ـ ـ ـ ــخها أش ـ ـ ـ ـ ـ ــالئُ ُك ْم
فـِّإذا ْ
أمس ـ ـ ـائُـ ُكـ ْم أحل ـ ـ ـانـُه ـ ـ ـا ،ونعو ُشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكم
ِّ
ِّ
الْ ـ ـ ـوال ـ ـ ـ ُد الْ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ْزُه ـ ـ ـ خو زي ـ ـ ـن ج ـ ـ ـي ـ ـ ــدهُ
م ْن ذا يُط ـ ـ ـأفْ ُن أميت ،أض ـ ـ ـ ـ ـ ــحي ـ ـ ـةٌ؟
و" ُمـغـرد" ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـغ احلُـُرْوف بِّـزي ـ ِّف ـ ـ ـه
ـوم ،يف ت ـل ـ ـ ــك امل ـن ـ ـ ــاه ـ ِّـج نـ ـ ْربةٌ
اي ق ـ ُ
ـوم ،يف إ ْعـ ـ ـال ِّم ـ ـن ـ ـ ــا أُ ْحـ ـ ـبـ ـ ـول ـ ـ ـةٌ
اي ق ـ ـ ُ
ـوم يف صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـح ـ ـ ــاتـِّن ـ ـ ــا وطـنـي ـ ـ ـةٌ
اي ق ُ
اي قومنــا ،اإلقْص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءُ الح أمــامن ــا
اي ق ـ ـ ــوم ـ ـ ـن ـ ـ ــاَّ ،
إن الـ ـ ـ ـرتاب ه ـ ـ ــويـ ـ ـ ـةٌ
ـال جهــالــة
ـت نِّبـ ُ
ايقوم مــا طــاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
ٌ
ِّ
األحس ـ ـاء) ع ْن ُش ـ ـهدائها
فلن ْس ـ ـأل ( ْ
981

ُرْو ُح الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالةِّ ،ل ــركـ ـع و ُس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُجـ ـود
م ـ ـ ـت ـ ـ ـع ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــنيِّ ،حب ـ ـ ـب ـ ـ ـل ـ ـ ــه امل ـ ـ ـم ـ ـ ــدود
ـب ،ي ـ ْه ـ ـ ـ ِّذي ب ـغــري ق ـيــود
أو خ ـ ـ ــاط ـ ـ ـ ٌ
ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا أمل ـ ـ ـاً ،ف ـ ـ ُم ال ـ ـت ـ ـب ـ ـ ــدي ـ ـ ــد
وأم خ

وجهم
و نتوأم (ال ــدمـ ـام) حي ــث ُعُر ُ
نب ــدي الوالء ،آلل أمح ــد ش ـ ـ ـ ـ ـ ــيعـ ـةً
ِّ
ـدث
س نـْبضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـا ُمتحـ ٌ
هْيهــات خيُْر ُ
ِّ
بضع
اح،
ُ
وبعض بعضـي م ٌ
بعضـي جر ُ
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م ــدي ــد كروح املزن واألرض ق ــاحل ــة
خييبء آالف الكش ـ ـ ـ ـ ـ ــوفـ ـ ــات جفنـ ـ ــه
ف ــال ج ــرح إال أن مت ــوت ح ـ ـ ــدي ـق ـ ـ ــة
وال جرح إال أن ت ـ ـ ــذوب حك ـ ـ ــاي ـ ـ ــة
وال جرح يُش ـ ـ ـ ــجي قلبه غري نبضـ ـ ـ ـ ـة
وال ج ــرح ك ـ ـ ــاحملـ ـراب ي ــرج ــع انزف ـ ـ ــا
وال موت كالش ـ ـ ـ ـ ــجعان يف عنفواهنا
أجل .هكذا عمر الش ــهيد ..س ــحابة

خير لكي تبقى البس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتني م ـ ــاثل ـ ــة
فتنفرج األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار يف األحجيات له
تعـ ـ ــانق قطرات النـ ـ ــدى وهي ذابلـ ـ ــة
عـلــى مشـع ـ ـ ــة لـلـنــور تـبـكــي مـن ـ ـ ــازل ـ ـ ــه
حتـ ــرض يف كـ ــف احل ـ ـقـ ــود أانم ـ ـل ـ ـ ــه
أبدع ـ ـي ـ ـ ــة مـ ــرفـ ــوع ـ ـ ــة غـ ــري ك ـ ـ ــام ـ ـل ـ ـ ــة
متـوت لـتـبقى دومن ـ ـ ــا املوت ح ـ ـ ــائل ـ ـ ــة
من اخللد ..تســقيه من اخلصــب وابله

إذا بُح ص ـ ـ ــوت النُبل كان ص ـ ـ ــداحه
فمن كربالء اســتحضــرت روحه الفدا
فيعص ـ ـ ـ ـ ـ ــر من أوج ــاع ــه لُ ـب جوع ــه
ويقطف من غص ـ ـ ــن احلقيقة ض ـ ـ ــوءه
ل ـ ـت ـ ـغ ـ ـ ــدو ي ـ ـن ـ ـ ــاب ـ ـيـ ــع ال ـ ـك ـ ـرام ـ ـ ــة ثـ ــرة

حيرك أذهان الصـ ـ ـ ـ ـ ــدى وهي خاملة
يـ ـع ـ ـ ــد مـ ـب ـ ـ ــانـ ـي ـ ـ ــه ويـ ـقـ ـف ــو مـ ـراحـ ـل ـ ـ ــه
ويطعم نفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بني جنبي ــه ع ــاذل ــه
ويزرع يف حق ـ ــل الوجود سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ــابل ـ ــه
وينبجس اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ــان عينا مناضـ ـ ـ ـ ـ ــلة

س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم ع ـلــى أم ال ـب ـنــني وب ـ ـ ــذهل ـ ـ ــا
تقطعت األجس ـ ـ ـ ـ ــاد يف أرض كربال
ع ـلــى ك ـ ـ ــل شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ابل ـع ـنــود حت ـي ـ ـ ــة
أبرب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــة يف ك ـ ـ ـ ـربـ ـ ـ ــالء مت ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـوا
يص ـ ـ ــوغون من معىن التفاين قص ـ ـ ــيدة
"ميوت الذي ابلقتل حييي خص ـ ـ ـ ــيمه

ب ــدورا م ــدى الت ــاريخ تطلع ك ــامل ــة
فكـ ــان ـ ــت ص ـ ـ ـ ـ ـ ــالة أتبعوهـ ــا بن ـ ــافل ـ ــة
تـلـقـف ـ ـ ــت األش ـ ـ ـ ـ ـ ــالء إذ هــي انزل ـ ـ ــة
فك ـ ــانوا على أرض العنود (كرابل ـ ــه)
حـقـيـقـي ـ ـ ــة خـف ـ ـ ــاق ـ ـ ــة الـوقـع ق ـ ـ ــائل ـ ـ ــة:
فـيـبـقــى ولــو ألـقــى عـلـي ـ ـ ــه قـن ـ ـ ــابـل ـ ـ ــه"
رمضان1436 /ه
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ِّ ْيف الركع ـ ِّـة األوىل سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ِّـأيت الق ـ ـاتِّـ ـ ُل
اب ِّس ـ ـ ـ ـ ـَّراً  :ه ْل أتى؟
س األبو ُ
تـتـهام ُ
وتُس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـائِّـ ـل اجل ـ ـدرا ُن عن ِّميعـ ـ ِّ
ـادهـ ــا
ُ ُ
ك ( احلِّز ُام )  ..جت ْمهر
حىت إذا انْـف َّ
اق إال ِّحينما
الع َّش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
هل يصـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـدق ُ

سـ ـ ـ ـ ِّ
يج ُئ  ..ال ش ـ ـ ـ ـيءٌ ُهنالِّك غافِّ ُل
لتطري ِّم ْن ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّج ِّر الص ـ ـ ـ ـ ـ ــالةِّ بالب ُل
ابلغص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـن ت ْشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبيهـ ـ ـاً إذا تـتمـ ـ ـايـ ـ ـ ُل
اق  ،و انْـفجر ال خس ـؤ ُال الش ـ ِّام ُل
الع َّش ـ ُ
ُ
يُ ْس ـت ْش ـه ُدون ..؟ و ذاك ٌّ
حد فاص ـ ُل!

ِّ
ُخرى ُهنا ..يف امل ْس ـ ـ ـ ِّج ِّد
يف الرْكعة األ ْ
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّقيـ ـت ِّمبـ ـ ِّاء اإلنْتِّ ِّظـ ـ ِّ ِّ
ت
ار و لُفعـ ـ ْ
ْ
ُ
ال شـ ـ ـ ـيء أطْ ِّ
ضـ ـ ـ ـوء ُم ْسـ ـ ـ ـبغ
هر م ْن ُو ُ
ُ
فاألرض انقص ـ ـ ـ ـ ـةٌ و ْجته ُل نـ ْقص ـ ـ ـ ـ ـها
ُ
قــد كــان يك ِّ
ْفيه ـا شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّهي ـ ٌد ك ـا ِّم ـ ٌل
يـتكامل ال خش ـ ـهداءُ فوق األ ْر ِّ
ض ُ ..ه ْم
ُ
أليب احلُس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ومن انْـتم ْ
ـني ُح ُقولُهُ
ت ِّ ْ

اآليت هناك  ..تـرقَّبتهُ سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنابِّ ُل !..
فء ال ـي ـق ـ ِّ
ـني مــىت ه ـوي ــن م ـع ـ ـ ـ ِّ
اوُل
ِّد ْ
اول ؟
بِّدم  ..تُص ـ ـ ـ ـ ـ ـلِّ ْي ِّيف رؤاهُ جد ُ
ال ب ـ ـ َّـد يك ِّ
ْملُهـ ـ ـا شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّهيـ ـ ـ ٌد كـ ـ ـا ِّمـ ـ ـ ُل
ُ
ِّ
ِّ
ب هائ ُل !..
َّ
حىت تكون فكيف س ـ ـ ـ ْر ٌ
وج ُع احلقيق ـ ِّـة و النِّظـ ـ ُام الفـ ـا ِّضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُل
ابق ول ـ ـ ــو َّ
أن ال ـ ـ ـ َّـزمـ ـ ـ ـان مـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـا ِّجـ ـ ـ ـ ُل

م ـ ــاذا على ال خشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـد ِّاء ل ْو ْأمطْرهنم
فشـ ـ ـ ـجاعةُ الش ـ ـ ـ ِّ
ـجعان تسـ ـ ـ ـبِّ ُق رأْيـ ُه ْم
صـ ـالةِّ و فـْرضـ ـها
صـ ـالة إىل ال َّ
كانوا ال َّ
ُهو هكذا ابْـتدأ ال خس ـ ـ ـ ـ ـ ـرى ِّم ْن فِّكْرة
ِّ
ت ش ـ ـ ـ ـ ـ ْهباء ِّم ْن أقْـوا ِّس ـ ـ ـ ـ ـها
هي أُطْلق ْ
ت
ف ــإذا جت َّم ـ ـد ْ
ت الخرؤى و تـيـبَّس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ

الرص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
اص و قــد تليــه قـن ـابِّـ ُل؟
ِّدميُ َّ
وت و ْج ـ ـ ـهٌ ذا ِّه ـ ـ ـ ُل
يف املـُْل ـت ـق ـى و امل ـ ُ
ت  -فيمــا بـقني – نوافِّ ـ ُل
ولنــا بـق ـ ْ
يف كربال  ،لآلن وهي تُـنـ ـ ـا ِّض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُل
ِّ
ـب! و ابن األ ْكرِّمني النَّ ـ ـ ـابِّـ ـ ـ ُل؟
أختيـ ـ ـ ُ
اؤهن الع ـاقِّ ـ ُل
فِّكُر اللظى  ..هي م ـ َّ

وح ِّدمائِّ ِّه ْم
مـا أ ْمجل ال خشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهداء  ،بُ ُ
ِّ
ِّ
اين ث ـ ـ ـ ـورًة
ال ـ ـ ــدَّاخ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــون إىل امل ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ْ
ِّ
ضـ ـ ـ ـ ـ ـوِّر
اخلارجون من
الغياب إىل احلُ ُ

ور و ِّس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـم ـ ـ ـا ُه ـ ْم م ـال ٌك زا ِّج ـ ـ ـ ُل
نُـ ٌ
ـاجئ مـ ـ ــا عليـ ـ ــه دالئـ ـ ـ ُـل!
أْ
ُخرى تُفـ ـ ـ ُ
إىل الش ـ ـ ـه ِّ
ود و ِّيف األك ِّ
ف مش ـ ـ ـا ِّع ُل
ُ ُ
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هللاُ يف ُم ـ ـه ـ ـج ـ ـ ــا ِّهت ـ ـ ْم و ُه ـ ـن ـ ـ ـاك ُه ـ ـ ْم
أوط ـ ـ ــانـُنُ ـ ـ ـا ال خشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ــداءُ حن ُن ِّظال ُهلُْم
و هم إذا كتـ ـ ـب املـ ـ ـ ِّ
دو ُن مْتـن ـ ـ ـهُ ..
ُ
ُ

اوي و ِّس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـٌّر ه ـ ـ ـا ِّط ـ ـ ـ ُل
حل ـ ـ ـ ٌـن مس ـ ـ ـ ٌ
فلي ْشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ُخوا ...أو ْحن ُن ظـ ــلٌّ زائ ـ ـ ُل
مج ـ ـ ـ ٌـل ت ـألْألُ و الــزم ـ ـ ـا ُن ف ـوا ِّص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُل

ال غ ـ ـْرو أ ْن ت ـ ـثِّ ـ ـ ـب األف ـ ـ ــا ِّع ـ ـي ِّغ ـ ـَّرةً
و على الغُصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ون إذا تـف َّقـ ـ ـه بُلبُـ ـ ـ ٌل
ُ
الم و حولنا
ما هكذا يـُْرجى السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
وس على ف ِّم ْي
وط ِّين ُ ..حمـ ـ ـاول ـ ـ ـةٌ جت ُ
أرأيـ ـ ـ ــت إذ متْـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ خد ِّم ـ ـ ـ ـْرآةُ امل ـ ـ ـ ـدى
هي مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاح ـ ـ ـةُ غُربـ ـ ــة أبـ ـ ــديـ ـ ــة
و ْج ْ
اب إال أنَّـ ـ ـ ـ ُهـ ـ ـ ـ ْم
ال ي ـ ـ ـ ـ ْعـ ـ ـ ـ ِّر ُ
ف األ ْغـ ـ ـ ـر ُ

ـدرب سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ٌـل و اجلىن ُمتـنـ ـاوُل
ف ـ ـ ال ـ ُ
اب اجل ـ ـ ـا ِّه ـ ـ ـ ُل!
أحلـ ـ ــان ـ ـ ـهُ  ..نـعق الغُر ُ
ول غـ ـ ـ ـائِّـ ـ ـ ـ ُل
ُحـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـٌر و نِّـ ـ ـ ـريا ٌن و ُغـ ـ ـ ـ ٌ
زم ـ ـن ـ ـ ـاً  ،أُح ـ ـ ـاوُهل ـ ـ ـا ول ـ ـي ــس ُحي ـ ـ ـ ِّ
اوُل
..متْـ ـت ـ ـ ـ خد ِّم ـ ـ ْن ع ـ ـ ِّ
ني احل ـ ـ ِّزيـ ـ ِّـن أان ِّم ـ ـ ـ ُل
وف ـ ـ ِّم ـ ـ ْي إذا غ ـ ـ َّـىن  ..مح ـ ـ ـ ٌام را ِّح ـ ـ ـ ُل
اب ..ت ـْربِّـطُـ ُهـ ْم هـن ـ ـ ــاك حـب ـ ـ ـائِّ ـ ـ ـ ُل
أغـر ُ
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والك ــل فيم ــا ق ــد أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ــب سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواء
م ـن ـ ـ ــه الـ ـع ــروج فـ ـع ـم ـ ـ ــت الـ ـظ ـلـ ـم ـ ـ ــاء
مـن "آل حـي ـ ـ ــدر" شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـع ـ ـ ــة أبـن ـ ـ ــاء
ال ـ ـق ــول شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيء وال ـ ـف ـ ـع ـ ـ ــال ه ـ ـب ـ ـ ــاء
ابخلـ ـ ـ ــوف ملـ ـ ـ ــا ت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــرض األمسـ ـ ـ ــاء
إال م ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـاً جـ ـ ـ ــاز ف ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــه والء
يف ك ـ ـ ــل ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب لـ ــلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم ل ـ ـواء
أيتي ــك ش ـ ـ ـ ـ ـ ــوقـ ـاً حي ــث ط ــاب بن ــاء
تعطيــك نشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـئ ـاً ابلكتــاب يض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
يف ك ـ ـ ــل ي ـ ــوم ه ـ ـ ـج ـ ـ ـم ـ ـ ــة ب ـ ـ ـل ـ ـ ـه ـ ـ ــاء
لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـف ـ ـ ــوز دومـ ـ ـ ـاً وال ـ ـ ــوع ـ ـ ــود جـ ـ ـ ـزاء
م ـ ـ ــا ارت ـ ـ ــد يــوم ـ ـ ـاً مــن رع ـت ـ ـ ــه مس ـ ـ ــاء
ه ـ ـي ـ ـه ـ ـ ــات ت ـ ـط ـ ـف ـ ــى مش ـ ـع ـ ـ ــة مح ـ ـراء
فــاألص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل فينــا حكمــة وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفــاء
ثـ ــوب احل ـ ـ ــداد ف ـ ـلـ ــن ي ـ ـ ــدوم ع ـ ـن ـ ـ ــاء
"فالس ـ ــبط" س ـ ــالت من حش ـ ــاه دماء
يف ك ـ ـ ــل ح ـ ــني تضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب احل ـ ــوراء
هـيـه ـ ـ ــات يـلـغـى والـقلوب تضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء

تبكي "القطيف" وتنحب "األحساء"
واجلرح من أهـل املص ـ ـ ـ ـ ـ ــاب جتــذرت
وتـ ـفـ ـج ــر الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرح الـ ـكـ ـب ــري ألنـ ـن ـ ـ ــا
والنـ ــاس فيمـ ــا يعش ـ ـ ـ ـ ـ ــقون مـ ــذاهـ ــب
واجلـمــع بـع ـ ـ ــد اجلـمــع يـقـطــع مجـع ـ ـ ــه
اي ص ـ ـ ـ ـ ـ ــون نفس مـ ـ ــا أريـ ـ ــد مبثلهـ ـ ــا
هــذي "القــديح" وللس ـ ـ ـ ـ ـ ــالم عالمــة
حيــث الرض ـ ـ ـ ـ ـ ــيع إذا أردت سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤالــه
ه ـ ـ ــذي األم ــوم ـ ـ ــة وال ــوالء ي ـ ـزي ـ ـن ـ ـه ـ ـ ــا
وفجــائع العص ـ ـ ـ ـ ـ ــر احلــديــث تعــددت
ل ـك ـن ـ ـ ــه الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب اجلـ ـم ـي ـ ـ ــل ي ـق ــودان
وس ـ ـ ـ ــفينة "الس ـ ـ ـ ــبط احلس ـ ـ ـ ــني" تقلنا
ابل ـ ـ ــدم نـ ـكـ ـت ـ ـ ــب ل ـ ـلـ ـح ـ ـي ـ ـ ــاة جت ـ ـ ــدداً
ابلص ـ ـ ـ ـ ـ ــرب نس ـ ـ ـ ـ ـ ــقط ألف ألف كتيبة
اي ب ـل ـ ـ ــدة اجلــرح األل ـيــم تــوش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحــي
وتلمسـ ـ ـ ـ ـ ــي درب "احلسـ ـ ـ ـ ـ ــني" تطلعاً
و"لزين ــب" بن ــت "البتول" مص ـ ـ ـ ـ ـ ــيبـ ــة
ه ـ ــذا هو النهج الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريف حيوطن ـ ــا
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هذي القديح فخذ من نزفها القس ـما
يكفي القديح أبن تســقي الوجود دما
ه ــذي احلي ــاة فثب ــت فوقه ــا الق ــدم ــا
يراتض يف ش ـ ــرعه من يس ـ ــقط العدما
حنر احلس ـ ـ ـ ـ ـ ــني طرايً يعص ـ ـ ـ ـ ـ ــر األملـ ــا
من أيسـ ـ ـ ــر النفس يف تفسـ ـ ـ ــريه ندما
نزف الدماء فهل غاب الذي اقتحما
تقـ ــاتـ ــل هللا واإلس ـ ـ ـ ـ ـ ــالم والش ـ ـ ـ ـ ـ ــيمـ ــا
ألهن ـ ــا ميم ـ ــت يف فرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ــا احلرم ـ ــا
تلغي الدخيل وتعلي رفض ـ ـ ـ ـ ــها علما
هن ـ ــا الطفوف اليت ال تعرف الومهـ ـ ـا
حب احلسـ ــني فصـ ــارت تعصـ ــر األملا
خطب فض ـ ــيع أغاظ العرب والعجما
توثـب احلقد جيري القتل مرتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـما
تصـ ـ ـ ـ ـ ــب حقداً دفيناً يقذف احلمما
روح الش ـ ـ ـ ـ ـ ــهي ـ ــد تروم العز والقمم ـ ــا
حنيي ـ ــه حزانً وحين ـ ـاً نس ـ ـ ـ ـ ـ ــتقي ـ ــه دم ـ ــا

قف ابلقـ ـ ــديح واندي اجلرح واألملـ ـ ــا
وعاود الصـ ـ ـ ـ ـ ــمت إن أروتك حادثة
واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـمـطـر الـلي ـ ـ ــل أحالم ـ ـ ـاً موردة
إن الش ـ ـ ـ ـ ـ ــهيد رس ـ ـ ـ ـ ـ ــول هللا يف زمن
إذا س ـ ـ ـ ـ ـ ــربان رؤى الت ـ ــاريخ الح لن ـ ــا
هنــا احليــاة صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراع كيف يعجمهــا
أحساء كانت حديث الناس ضرجها
واليوم عـ ــادت رؤوس الش ـ ـ ـ ـ ـ ــر اثنيـ ــة
وت ـق ـت ـ ـ ــل ال ــروح يف حم ـراهب ـ ـ ــا ح ـن ـق ـ ـ ـاً
هن ــا الق ــديح س ـ ـ ـ ـ ـ ــتبقى رمز ف ــاجع ــة
س ـ ـ ـ ـ ـ ــالمة الدين ال تبقى بال كلف
س ـ ـ ـ ـ ـ ــالم ريب على األرواح جنحهـ ـ ــا
ابألمس كــانــت هلم يف قلــب قريتنــا
حيــث احلــداد لــذكرى الطف منعقــد
والـيــوم ع ـ ـ ــادت عـلــوج الـبـغــي اثنـي ـ ـ ــة
تسـ ــاقطت قطع األشـ ــالء فانتفضـ ــت
هــذا مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك ايبن الطهر فــاطمــة
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ودع ال ـ ـع ـ ـمـ ــر يف اجل ـ ـن ـ ـ ــان م ـ ـ ــدي ـ ـ ــدا
وابع ــث الفخر ح ــاكم ـ ـاً وش ـ ـ ـ ـ ـ ــهي ــدا
ف ـ ـ ــاص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط ـف ـ ـ ــاك اإلل ـ ـ ــه ح ـرا ول ـي ـ ـ ــدا
فمع األولي ـ ــاء ص ـ ـ ـ ـ ـ ــرح ـ ــك شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ــدا
وت ـ ــرك ـ ـ ــت ال ـ ـف ـ ـراق وال ـ ــتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ـ ــدا
حيي أهل الش ـ ـ ـ ــهيد حيي الش ـ ـ ـ ــهيدا
وحـ ـ ـ ـ ـزام اخل ـ ـ ـ ــؤون ك ـ ـ ـ ــان يـ ـ ـ ـ ـزي ـ ـ ـ ــدا
قبض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ملجمـ ــا فبورك صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ــدا
وجت ـ ـ ـم ـ ـ ـع ـ ـ ــت رك ـ ـ ـع ـ ـ ــة وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ــودا
مث ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ـ ــا ع ـ ــزفـ ـ ـت ـ ـ ــه تـ ـ ـغـ ـ ـري ـ ـ ــدا
فـ ـ ـتـ ـ ـل ـ ــوت اآلايت وال ـ ــتش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ـ ــدا
وزع ـ ـ ــت يف ن ـ ـف ــوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا مت ـ ـج ـ ـي ـ ـ ــدا
القـ ـف ـ ـ ـاً م ــن ي ـ ـ ــد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاء ورودا
حبـ ـ ـ ـن ـ ـ ــني عـ ـ ـ ـريس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا احملـ ـ ـ ـم ـ ـ ــودا

ويح قليب أال اص ـ ـ ـ ـ ــطحبين ش ـ ـ ـ ـ ــهيدا
ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ــت اهل ــم م ــن مـ ـواط ــن قـ ـل ــيب
كان ش ـ ــوق الس ـ ــماء يس ـ ــبق ش ـ ــوقي
كنـ ـ ــت يف ه ـ ـ ــذه احليـ ـ ــاة شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريف ـ ـ ـاً
رحـ ـ ـل ـ ـ ــت روح ـ ـ ــك ال ـ ــرقـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ـ ــة ع ـ ــين
حيي أرض الش ـ ـ ـ ـ ـ ــهي ـ ــد حيي ثراه ـ ــا
شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامخ يف اإلابء مثـ ــل حس ـ ـ ـ ـ ـ ــني
اي هزبر الص ـ ـ ـ ـ ـ ــالة اي قبض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ق ـ ــد
ف ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــوزعـ ـ ـ ــت ق ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدة وق ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــا
بــزغ احلــق مــن ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواح ـي ـ ـ ــك ف ـج ـراً
ع ـ ـق ـ ـ ــدو ن ـ ـي ـ ـ ــة الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالة ف ـ ـه ـ ـم ـ ـوا
در در الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــاب يف أرواح
ك ـ ـ ــل ب ـ ـي ـ ـ ــت مـ ــن ال ـ ـع ـ ـنـ ــود هت ـ ـ ــاوى
بس ـ ـ ــمالت الص ـ ـ ــالة ص ـ ـ ــارت تنادي
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وقـ ـطـ ـي ــف ع ــز ابلـ ـفـ ـخ ـ ـ ــار جتـ ـلـ ـبـ ـب ـ ـ ــا
جم ـ ـ ــدا ت ـط ـ ـ ــاول يف مس ـ ـ ــاه ـ ـ ــا أرح ـب ـ ـ ــا
ت ـ ـف ـ ـ ــدي امل ـ ـع ـ ـف ــر ابل ـ ـط ـ ـف ــوف م ــرتاب
إال ه ـف ـ ـ ــا ورج ـ ـ ــاؤه أن تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـب ـ ـ ــا
والـ ـ ــذكرايت هتيجهـ ـ ــا ريح الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ــا
ونـ ـقـ ـي ــم م ـ ـ ــأمتـ ـن ـ ـ ــا ل ـ ـ ــدي ـ ـ ــك فـ ـنـ ـن ـ ـ ــداب
نس ـ ـ ـ ـ ـ ــي األخوة واس ـ ـ ـ ـ ـ ــتب ـ ــاح وأرهب ـ ــا
أحيـ ـ ــب من ش ـ ـ ـ ـ ـ ــحن القلوب وألب ـ ـ ــا
هلل ع ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـرب ـ ـ ـ ــة ت ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــادم ع ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـراب
من دنس الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ــات يرجو امل ــأراب
ورد احل ـم ــى م ـت ـط ـ ـ ــاوال أو م ـ ـ ــذئ ـب ـ ـ ــا
حق ـ ــدا ليقت ـ ــل مس ـ ـ ـ ـ ـ ــلم ـ ــا م ـ ــا أذنب ـ ــا
أدم ــى ال ـق ـل ــوب ال ـزاك ـي ـ ـ ــات وأهل ـب ـ ـ ــا
تغت ـ ــالـ ـ ــه أي ـ ــدي اجلنـ ـ ــاة ليخضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ــا
أت ـ ـراه ه ـ ـ ــل ورد اجل ـ ـن ـ ـ ــان م ـ ـط ـ ـيـ ـ ـب ـ ـ ــا
ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـب ـ ـ ــا مص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدع ـ ـ ــة ل ـئ ـال ت ـرأاب
مـ ـ ــا أعجـ ـ ــب الوغـ ـ ــد اجلبـ ـ ــان وأغراب
وه ـ ـ ــم إىل ال ـ ـ ــرمح ـ ـ ــن ك ـ ـ ــانـ ـ ـ ـوا أقـ ـ ـ ـراب
هــل قــارف الــذنــب العظيم ليص ـ ـ ـ ـ ـ ــلبــا
والـنـخ ـ ـ ــل يف مشــم أط ـ ـ ــل عـلــى الــرىب
هيه ـ ــات أن خيبو سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ــاه وحيجب ـ ــا
وتـ ـ ــومه ـ ـ ـوا أن الـ ـ ــتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ــع غ ـ ـ ـي ـ ـ ـب ـ ـ ــا
والس ـ ـ ـ ـ ـ ــهم يف كبد املس ـ ـ ـ ـ ـ ــدد أنش ـ ـ ـ ـ ـ ــبا
ي ـه ـ ـ ــدي الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراة مــؤهــال ومــرح ـب ـ ـ ــا

م ـ ـ ــا بـ ــني أحس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ت ـ ـل ـ ـفـ ــع ابإلاب
جئن ـ ــا إىل ال ـ ــدم ـ ــام نعلن عرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ــا
ل ـب ـي ـ ـ ــك اي سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ــط ال ـن ــيب دم ـ ـ ــاؤان
خ ـ ــذان إلي ـ ــك فليس مث ـ ــة ع ـ ــاش ـ ـ ـ ـ ـ ــق
عـ ـ ــادت حكـ ـ ــااي كربالء بعش ـ ـ ـ ـ ـ ــقنـ ـ ــا
أق ـ ـ ــديــح م ـ ـ ــا ج ـئ ـن ـ ـ ــا ل ـن ـن ـعــى أه ـل ـن ـ ـ ــا
ب ـ ـ ــل إن ـن ـ ـ ــا ج ـئ ـن ـ ـ ــا ل ـن ـن ـعــى مــوط ـن ـ ـ ــا
اي زاعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــني ال ـ ـ ــود أي ـ ـ ــن ودادك ـ ـ ــم
قنوات وص ـ ـ ـ ـ ـ ــلكم وص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال وأخته ــا
مــن أزهــق الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـوات يف حم ـراهب ـ ـ ــا
لوال احلواض ـ ـ ـ ـ ـ ــن مــا شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهــدان عــاواي
ل ــوال احل ـواض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن م ـ ـ ــا ت ـرمن انع ـ ـ ــب
ع ـ ـب ـ ـ ــد اجل ـ ـل ـ ـي ـ ـ ــل وأي كـ ــف غ ـ ـ ــادر
والس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ــد اهل ـ ـ ــادي أبي ج ـ ـ ـري ـ ـ ــرة
وحمم ــد العيس ـ ـ ـ ـ ـ ــى ف ــدي ــت شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ــاب ــه
أحمـم ـ ـ ــدا حـق ـ ـ ــا مضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ــت مــوزع ـ ـ ــا
إي ـ ـ ــه ق ـ ـ ــدي ـ ـ ــح و أي ج ـ ـ ــرح انزف
نيف وعش ـ ـ ـ ـ ـ ــرون األضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحي جزروا
م ــا ذن ــب حي ــدرة الص ـ ـ ـ ـ ـ ــغري ورهط ــه
اي واح ـ ــة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ــداء نل ـ ــت امل ـ ــأراب
وط ــن ي ــروي ـ ـ ــه الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـي ـ ـ ــد ب ـ ـن ــزف ـ ـ ــه
ظ ـن ـوا أبن احل ـق ـ ـ ــد يص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهــر ح ـب ـن ـ ـ ــا
لـ ـكـ ـنـ ـه ــم بـ ـعـ ـثـ ـوا احلـ ـي ـ ـ ــاة بـ ـقـ ـتـ ـلـ ـن ـ ـ ــا
ف ـ ـب ـ ـك ـ ـ ــل ل ـ ـي ـ ـ ــل ابل ـ ـف ـ ـ ــداء ل ـ ـن ـ ـ ــا دم
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هندي الورود مض ـ ـ ــمخا بش ـ ـ ــذى اإلاب
مـن غ ـ ـ ــارم غ ـ ـ ــال الـرباءة والصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ــا
هم كوك ـ ــب أمس ـ ـ ـ ـ ـ ــى يع ـ ــانق كوكب ـ ــا
وربـ ـيـ ـع ـ ـ ــه بـ ـقـ ـل ــوهب ــم ق ـ ـ ــد أعشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ــا
ورأى عيوان مل تش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأ أن تنضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ــا
وتش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاورا وحس ـ ـ ـ ـ ـ ــني كـ ـ ــان األقراب
وغـ ـن ـ ـ ــاءه ــم وطـ ـع ـ ـ ــامـ ـه ــم واملش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراب
يف ص ـ ـ ـ ـ ـ ــرخ ــة اي سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ــدي لن تغلب ــا
وال ــدرب من فيض النحور ختضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ــا
لزموا التوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل والضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراعـ ــة مركبـ ــا
أو نس ـ ـ ـ ـ ـ ــلم احلوراء حاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا للس ـ ـ ـ ـ ـ ــبا
وتعي ـ ــده ـ ــا احلق ـ ــل الروي املعشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ــا
وتـوزعـوا شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ــه الــزهـور عـلـى الــرىب
لـيض ـ ـ ـ ـ ـ ــم ركـب ـ ـ ــا م ـ ـ ــا ختـلـف أو كب ـ ـ ــا
ف ـ ـ ــاجمل ـ ـ ــد نس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر يف مح ـ ـ ــاك تــوث ـب ـ ـ ــا
أنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب أظـ ـ ــافرك الطويلـ ـ ــة خملبـ ـ ــا
فــالنور حتمــا س ـ ـ ـ ـ ـ ــوف يــدحر غيهبــا
مهم ــا تك ــاثرت ال ــدواعش والضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ــا
حن ـ ــو ال ـ ـط ـ ـف ـ ـول ـ ـ ــة وال ـ ـرباءة ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواب
م ـ ـ ــا أطي ـ ـ ــب املوت الزؤام و أع ـ ـ ــذاب
نـ ـ ـف ـ ـ ــدي ـ ـ ــه طـ ـ ـرا أن ـ ــفس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أم ـ ـ ــا أاب
ل ـ ـن ـ ـع ـ ـي ــش ده ـ ـرا ابخل ـ ـل ــود وأح ـ ـق ـ ـب ـ ـ ــا
ش ـ ـ ـ ـ ـ ــرف الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهــادة فيــه كــان املــأراب
ف ـ ـ ــاجل ـ ـ ــار آل حمـ ـم ـ ـ ــد أه ـ ـ ــل الـ ـعـ ـب ـ ـ ــا
م ـ ـ ــا ك ـ ـ ــان عـيـب ـ ـ ــا أن نـلــوم ونـعـتـب ـ ـ ــا

اي م ـ ـ ــوط ـ ـ ــن األح ـ ـ ـ ـرار إان مل نـ ـ ـ ــزل
ف ـ ـ ــال ـ ــورد أبـ ـ ـل ـ ــغ ابجلـ ـ ـواب مـ ـ ـقـ ـ ـول ـ ـ ــة
من خيمــة األنصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعــت أجنم
هـم فـتـي ـ ـ ــة ح ـ ـ ــب احلس ـ ـ ـ ـ ـ ــني أجنهم
مسع احلس ـ ـ ـ ـ ـ ــني ن ـ ــداءهم يف نص ـ ـ ـ ـ ـ ــره
فأتى بزينب كي تص ـ ـ ـ ـ ـ ــيخ بس ـ ـ ـ ـ ـ ــمعها
فإذا هبم جعلوا احلس ـ ـ ـ ـ ـ ــني نش ـ ـ ـ ـ ـ ــيدهم
ه ـب ـوا لــنص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرت ـ ـ ــه وك ـ ـ ــان ن ـ ـ ــدائ ـهــم
حىت وإن زرعوا الرص ـ ـ ـ ـ ــاص بص ـ ـ ـ ـ ــدران
حــىت إذا م ـ ـ ــال ـ ـ ــدمــع ف ـ ـ ــاض كـلـج ـ ـ ــة
هيه ــات نس ـ ـ ـ ـ ـ ــلم لل ــدعي حس ـ ـ ـ ـ ـ ــينن ــا
األرض تس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـي ـه ـ ـ ــا ال ـغ ـ ـ ــداة حنــوران
هم ثل ــة مث ــل الش ـ ـ ـ ـ ـ ــموع تس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاقطوا
وهـف ـ ـ ــا احلس ـ ـ ـ ـ ـ ــني بـقـلـب ـ ـ ــه لـن ـ ـ ــدائـهــم
اي واح ـ ــة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ــداء نل ـ ــت امل ـ ــأراب
ق ـ ــل لل ـ ــذي أردى الرباءة س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعي ـ ــا
لن تطفئ القبس املش ـ ـ ـ ـ ـ ــع بصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدران
كــال ولــن مي ـحــى احلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني وذكــره
هي جولـ ـ ــة أوىل رص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاص غـ ـ ــادر
ال حتس ـ ـ ـ ـ ـ ــبوا هــذا الرصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاص خييفنــا
لن تفهموا س ـ ـ ـ ـ ـ ــر احلس ـ ـ ـ ـ ـ ــني بعمقن ــا
ه ــي قـ ـتـ ـل ـ ـ ــة فـ ـيـ ـه ـ ـ ــا املـ ـنـ ـي ـ ـ ــة مـ ـنـ ـي ـ ـ ــة
هـي قـتـل ـ ـ ــة يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـى الـكرمي لنيله ـ ـ ــا
هي قتل ـ ــة مهر الش ـ ـ ـ ـ ـ ــهي ـ ــد جن ـ ــاهن ـ ــا
أحس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ض ـ ـ ـ ـ ـ ــجي ابملالم ــة واعتيب
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هــال ش ـ ـ ـ ـ ـ ــرعـتــم لـلـمـحـب ـ ـ ــة م ـ ـ ــذهـب ـ ـ ــا
بـ ـ ــل حق ـ ـ ــه يف أن يثور ويغضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ــا
ومـ ـطـ ـي ـ ـ ــة لـ ـلـ ـع ـ ـ ــابـ ـث ــني ومشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـب ـ ـ ــا
ومـ ـ ــالذه إن انب دهـ ـ ــر أنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ــا
فيم ـ ــا مض ـ ـ ـ ـ ـ ــى وهواك ك ـ ــان املطلب ـ ــا

اي من س ـ ـ ـ ـ ـ ــننتم للض ـ ـ ـ ـ ـ ــغينـ ــة مـ ــذهبـ ــا
ش ـ ـ ـ ـ ـ ــوهتم اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ــالم فهو مع ـ ــات ـ ــب
وإالم نـغ ـ ـ ــدو لـلـغش ـ ـ ـ ـ ـ ــوم فرائسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
أحس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء اي بل ـ ــد الس ـ ـ ـ ـ ـ ــالم وأمن ـ ــه
ع ـ ـ ــاش الــتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنــن والــتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــع إخــوة
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كربت علي
صغريي ْ ..
ِّ
وسهد
على كل ما أدعي من حنان
ورتـْبت رحلتك األبدية
مل تعطين موعداً للمجيء
للوداع
وملْ تُـ ْه ِّدين قُبلةً ِّ
كسابق عهدي
وسافرت مستغرقاً يف نقائِّك
ِّ
اجلهات اليت تشتهيها
مرحتالً حنو كل
طويت على درهبا كل ب ِّ
عد
ْ
ُ
فوزعت روحك
بيين وبني الصالة َِّ
وبني املصلني
ُ
ِّ
للبكاء السماوي
أصبحت بوابيت
ْ
ينوح
ُ
أمسع كل الوجود ُ
ِّ
املساجد حتنو علي
وكل
سنابل نصر
كأن الدموع
ُ
منت فوق خدي
ْ
991

أان يف سر ِّادق ِّ
حزين
مددت بذكراك جسراً
حد ِّ
أجوز به ألف ِّ
وحد

أان من أريج الشهادة عطرت ثوب ِّ
البالد
ُ
وقلد ُهتا
من والئِّي أمثن ِّ
عقد

صغريي
كربت على ِّ
قلب أمك
ْ
سع نبضها جلمالِّك
مل يت ْ
فـْل ِّ
تهنإ اآلن يف غرفة
وخْل ِّد
من نعيم ُ
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السيدة نورة النمر :جرح القديح
ـري
ون ـ ـع ـ ـ ــاه ـ ُـم ال ـ ـت ـ ـه ـ ـل ـ ـي ـ ـ ـ ُـل و ال ـ ـت ـ ـك ـ ـب ـ ُ
ِّ
ـدير
ك ـ ـ ــاخلْل ـ ـ ـد مل يكت ـ ـ ـ ْ
ـب هل ـ ـ ــا التق ـ ـ ـ ُ
ـور
وتـ ـ ـلـ ـ ـقـ ـ ـفـ ـ ـْتـ ـ ـه ـ ــم يف اجلـ ـ ـن ـ ـ ــان احل ـ ـ ُ
ـور
ـب إثْـر مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهب ــا مكس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
والقل ـ ُ
ِّ
ِّ
ـري
ك ـن ـ ـ ــدائ ـه ـ ْـم ف ـل ــيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ــط ال ـت ـك ـف ـ ُ

ركـعـوا إىل الـب ـ ـ ــاري فـط ـ ـ ــال ركــوعـهـ ْـم
مل يـقرئوا التس ـ ـ ـ ـ ـ ــليم فهي ص ـ ـ ـ ـ ـ ــالهت ْم
هللا ق ـ ـ ــد ف ـتــح الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاء ألج ـل ـهــم
ب
جرح القـ ـ ــديح بروحنـ ـ ــا متشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ٌ
ْ
ِّ
ونداؤان
صـ ـ ـ ـ ـ ــوت القديح كصـ ـ ـ ـ ـ ــوتنا ُ
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السيدة نورة النمر :محاة الصالة
ـرب) ه ـ ـ ــا ق ـ ـ ــد أذن األم ـ ـ ـ ُـل
(هللا أك ـ ـ ـ ُ
ك ـ ــان ـ ــت تس ـ ـ ـ ـ ـ ــبح للموىل جوارحهم
مدوا جيوش ـ ـاً من األش ـ ــالء وانتش ـ ــروا
ت نرباس ـ ـهم فمض ـ ـوا
هي الصـ ــالةُ غد ْ
ِّ ِّ
ـاب ال عجب ـاً
مبثْلهم يُ ْسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ُق اإلرهـ ُ
ِّ
القرآن أنفس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـهم
ت مع
لقـ ـ ْد متـ ـاهـ ـ ْ
ِّ
ت
اتقوا جلنـة عـدن حينمـا انس ـ ـ ـ ـ ـ ــكب ْ
س ـ ـلُوا السـ ــموات عن أس ـ ـرار قصـ ــتهم
هم األك ـ ــاليـ ـ ــل َُ ِّ
طوقنـ ـ ــا بس ـ ـ ـ ـ ـ ــريِّهتم
ُ
أمساؤهم س ــوف تبقى كالش ــموس لنا

والـراغـبـون ملـِّعىن احلق ق ـ ـ ــد وص ـ ـ ـ ـ ـ ــل ُوا
ـدور بش ـ ـ ـ ـ ـ ــهر الرمح ـ ـ ِّـة اكتملوا
فهم ب ـ ـ ٌ
كـ ـ ــأمنـ ـ ــا كـ ـ ــل ش ـ ـ ـ ـ ـ ــلو انزف بط ـ ـ ـ ُـل
خوف وال وج ـ ـ ـ ُـل
لـلـمـوت مل يـثْـنِّـهم
ٌ
فكم هت ـ ــاف ـ ــت رعبـ ـ ـاً عن ـ ــدم ـ ــا هطلوا
ْ
ِّ
ِّ
فحبلُهم ابحلسـ ـ ـ ـ ـ ــني الطهر متص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُل
كـ ــأس املمـ ـ ِّ
ـات ْ ِّ
ْهم األجـ ـ ُـل
فلم يربك ُ
ُ
وعن جراحـ ـ ــاتنـ ـ ــا فيهم فال تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلوا
هــم ث ـل ـ ـ ـةٌ ب ـرب ـيــع ال ـع ـمـ ِّـر ق ـ ـ ــد رح ـل ـوا
ف هــذا الكون يكت ِّح ـ ُل
طر ُ
بــذكرهــا ْ

الع ِّ
مض ــى الش ـ ُ
رس كفنهُ
وثوب ُ
ـهيد ُ ،
ك ـ ــان ـ ــت تع ـ ــد زف ـ ــاف ـ ــا البنه ـ ــا ف ـ ــإذا
وش ـ ـ ـ ـ ــاطرت حزهنا روح العروس فما
ُزفوا اىل جنة الرض ـ ـ ـ ـوان من رض ـ ـ ـ ـ ُعوا
زفوا شـ ـ ــباب فداء كاحلسـ ـ ــني مض ـ ـ ـوا
ِّ
من
الطفوف إىل الـ ـ ــدمـ ـ ـ ِّـام ملحم ـ ـ ـةُ
ف ـل ـيــزرع ـوا م ـ ـ ــا أر ُادوا مــن ق ـن ـ ـ ــابِّـلِّ ـهــم
ـاس وح ـي ـ ـ ــدرةٌ
حنــن احلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـني وع ـب ـ ـ ـ ٌ

وأم ـ ـ ـه قـ ـلـ ـبـ ـه ـ ـ ــا ابحل ــزن يش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـع ـ ـ ـ ُـل
ابلروح تعر ُج إذ تس ـ ـ ـ ـ ـ ــمو هبـ ــا املثُـ ـ ُل
األمالك حتت ِّف ـ ـ ُل
أحالهُ ُعرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً ب ــه
ُ
اهلـيـه ـ ـ ـ ِّ
ـات مث مب ـ ـ ــاء الـعـزة اغتس ـ ـ ـ ـ ـ ــلوا
ممــزقــني ف ـهـ ْـم عــن هن ـ ِّج ـ ـ ـه ر ُس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُل
اإليثار من ْنزفِّها قد ض ـ ــاءت السـ ـ ـب ُل
أه ـالً مبـ ِّ
ـوت أُابة ط ـع ـ ُم ـ ـ ـهُ عس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـل
س ـ ـ ـ ـ ـ ــنبـ ُذ ُل النفس للباري كما بذلوا
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مل ــزم ـ ـ ــل ابلـ ـن ــور خـ ـل ــف س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ِّـه
يف ذات ـ ـ ـ ــه؛ حلضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوره وغ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــابِّ ـ ـ ـ ـ ِّه
أس ـ ـ ـ ـ ـ ــقي خض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار اإلنتظ ـ ــار بب ـ ــاب ـ ـ ِّـه
يف الباب حىت ص ـ ـ ـ ــرت من أخش ـ ـ ـ ـ ِّ
ـابه
ُ
يف ق ـ ـ ــال ـ ـ ــب اإلنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان بني ثي ـ ـ ــاب ـ ـ ــهِّ
ع ـ ـطـ ــش الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤال إىل منـ ــري ج ـ ـواب ـ ـ ـ ِّـه
ـريه املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤول ع ـ ـ ــن إعـ ـ ـ ـراب ـ ـ ـ ِّـه
ال غ ـ ـ ـ ُ
مي ـ ـ ـت ـ ـ ــد هن ـ ـ ــر ال ـ ـ ـن ـ ـ ــور يف ج ـ ـ ـل ـ ـ ـب ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ِّـه
وال ـ ـن ـ ــور ذاك ال ـ ـب ـ ـ ــائ ـ ــن امل ـ ــتش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ِّـه
ح ـ ـيـ ـ ـن ـ ـم ـ ـ ــا تُـ ـ ـل ـ ـق ـ ــى ع ـ ـل ـ ــى أعـ ـ ـت ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ِّـه
لـ ـك ـ ـ ــان مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك ــواب عـ ـل ــى أه ـ ـ ــداب ـ ـ ـ ِّـه
ل ـ ـ ـلـ ـ ـ ـري ـ ـ ــح مث تـ ـ ـ ـط ـ ـ ــري يف أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراب ـ ـ ـ ِّـه
ن ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــض ابألرواح يف أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ِّـه
هـ ـن ـ ـ ــاك ح ـ ـي ـ ـ ــث ُرىب اهل ــوى أوىل ب ـ ـ ــه
يقتات عصـ ـ ـ ـ ــف الدهر من أعصـ ـ ـ ـ ــابه
مل ـ ـ ــا يـعـيــش عـلــى ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى نُـ ـ ـدَّاب ـ ـ ـ ِّـه
هنر ال ـ ـ ــدموع يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ــل من أحب ـ ـ ــاب ـ ـ ــه
وج ـ ـ ٌـع جي ـ ــوز إلـ ـ ـي ـ ـ ــه رغ ـ ــم حـ ـ ـج ـ ـ ــاب ـ ـ ــه
ال ـ ـك ـ ـرار يـ ــوم أص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ــب يف حم ـ ـراب ـ ـ ــه
عن مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ِّـه وص ـ ـ ـ ـ ـ ــالتــه وخض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابـ ِّـه
ت ـ ـب ـ ـع ـ ـت ـ ـ ــه ح ــىت يف حم ـ ـ ــل مص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ِّـه
حيــث الوص ـ ـ ـ ـ ـ ــي يض ـ ـ ـ ـ ـ ــوع يف أطيــابــه
ه ـ ـ ــذا اهلـ ـ ــوى اجمل ـ ـ ـنـ ـ ــون ل ـ ـ ـيـ ـ ــس آبب ـ ـ ـ ِّـه
ويض ـ ـ ـ ـ ـ ــج يف األزمان فص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـل خطابه

ـين شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ــابِّـ ـ ِّه
من ع ــاش ـ ـ ـ ـ ـ ــق أفىن س ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّ
م ـ ـ ــين إلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــه؛ لـ ـ ـ ـن ـ ـ ــافـ ـ ـ ـري ـ ـ ــن ت ـ ـ ــو َّحـ ـ ـ ـدا
مـ ِّـين أان املس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكــوب يُـهــرقُـين امل ـ ـ ــدى
ـت ه ـ ـ ـي ـ ـ ـئ ـ ـ ــيت
م ـ ـ ــين أان امل ـ ـ ـن ـ ـ ــذور أحن ـ ـ ـ ُ
تقمص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه الظمى
مـن ظ ـ ـ ــامئ مثلي َّ
ـت بــني رس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائ ـلــي
مــين إل ـي ـ ـ ــه ب ـع ـث ـ ـ ـ ُ
وب ـع ـث ـتُ ـين ح ــرف ـ ـ ــا ي ـزي ـ ـ ــد ع ـل ــى اهل ــوى
هو هسـ ـ ـ ــهسـ ـ ـ ــات املاء يف ظمأ املدى
هو يف الغياب ويف احلضــور ويف الدجى
هو ما وراء الدمع ما بعد الشـ ـ ـ ـ ـ ــكاية
هو دمعة املغبون لو كش ـ ـ ـ ـ ــف الغطاء
هو ص ـ ـ ـ ـ ـ ــرخة األحرار تركب ص ـ ـ ـ ـ ـ ــهوًة
هو ذل ـ ــك األم ـ ــل ال ـ ــذي حىت نعيش
انء ويس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكــن يف ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمــري ال ـواهلــني
عـيـن ـ ـ ــاه مش ـ ـ ـ ـ ـ ــرعـت ـ ـ ــان ومـهـجت ـ ـ ــه لظى
ـب م ــا يواج ــه مثل ــه
شــــــ ٌ
ـهم وأصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ُ
وي ـ ــرى وط ـ ــوع بـ ـ ـن ـ ـ ــان ـ ـ ــه ه ـ ـ ــذا امل ـ ـ ــدى
ج ـ ـئ ـ ـن ـ ـ ــاه نُـ ـقـ ــرؤه السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم وب ـ ـي ـ ـن ـ ـن ـ ـ ــا
ـأل سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــدي؛هــل تــذكر
جئنــاك نس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ه ـ ـ ــا حن ــن ن ـنـ ـب ــؤ ابحلـ ـك ـ ـ ــاي ـ ـ ــة ك ـلـ ـه ـ ـ ــا
من فرط م ــا انص ـ ـ ـ ـ ـ ــهرت ب ــه أرواحن ــا
وحت ــزم ـ ـ ــت ل ـ ـل ـ ـم ــوت ت ـ ـن ـ ـث ــر ع ـ ـم ــره ـ ـ ــا
ـرب م ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــزع؛ م ـ ـ ـ ــاابل ـ ـ ـ ــه
امل ـ ـ ـ ــوت أك ـ ـ ـ ـ ُ
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مع احلس ـ ـ ـ ـ ـ ــني ويف ُخطى أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـابـ ِّـه
فـهــم الـغــيب وم ـ ـ ــا انـتـهــى حلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ــه
غ ـ ـ ــري ال ـ ـ ــردى املـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــوم يف أثـ ـ ـ ـواب ـ ـ ــه
ـب ع ـ ـ ـلـ ـ ــى إره ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ِّـه
ووالؤان صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ٌ
يف املوت لو س ـ ـ ـ ـ ـ ــكب ــت على أخن ــاب ــه
لـ ـكـ ـنـ ـن ـ ـ ــا ل ــو شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـئ ـ ـ ــت م ــن ط ــالب ـ ـ ــه
وحيـ ـ ــاة عينـ ـ ــك مل يفـ ـ ــت؛ جئنـ ـ ــا بـ ـ ـ ِّـه
ال ـ ـق ـ ـمـ ــر امل ـ ـنـ ــري ه ـ ـن ـ ـ ــاك مـ ــن أت ـ ـراب ـ ـ ـ ِّـه

الـفــوز أن حنـي ـ ـ ــا الــوص ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـي وأن منــوت
ه ـ ـ ــذي مـ ـع ـ ـ ــادل ـ ـ ــة ال ــوال ع ـ َّـزت عـ ـل ــى
حن ـ ـ ـت ـ ـ ــاج ك ـ ـ ــي ن ـ ـ ـف ـ ـ ــىن مل ـ ـ ــوت آخ ـ ـ ــر
حيـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاج أن ي ـ ـ ــرق ـ ـ ــى حل ـ ـ ــد والئـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا
اي صـ ـ ـ ـ ــاحب العصـ ـ ـ ـ ــر امتحن أرواحنا
درسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ــا الردى معىن الف ــدا
ه ــا حنن َّ
ق ـ ـ ــد فـ ــر ي ـ ـهـ ــرب يف ع ـ ـب ـ ـ ــاءة خ ـ ـزيِّ ـ ـ ـه
مث ان ــزرع ـن ـ ـ ــا يف السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاء خي ـ ـ ــال ـن ـ ـ ــا
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عبد هللا اخلميسََ :نْ ُل احلُسني

ِّ ِّ
ك
ب يف ُجرو ِّح ْ
مح ُيم احلقد يُ ْسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك ُ
وما زال (احلس ـ ــني ) على صـ ـ ـ ِّ
ك
روح ْ
ُ ُ
ُ
وقد نشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب العذاب على قُ ِّ
ك
روح ْ
ُ
ليجري ابلـ ــدمـ ـ ِّ
ك
ـاء على ُسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُفو ِّح ـ ـ ْ
ك
فِّـ ـ ـ ـدائِّـ ـ ـ ـيخـ ـ ـ ـون ُرو ُحـ ـ ـ ـ ُهـ ـ ـ ـ ُم كـ ـ ـ ـُرو ِّحـ ـ ـ ـ ْ
ك
ـاس فـْتحـاً من فُتو ِّحـ ْ
أص ـ ـ ـ ـ ـ ــاب النـ ُ
كما كان (احلســني ) ذُرى طُم ِّ
ك
وح ْ
ُ ُ
ُ
ِّ
ص ـ ـ ـ ـر ِّ
فس ـ ـ ـ ـاروا ابل ِّ
ك
اط على ُش ـ ـ ـ ـروح ْ
ُ
ي ـ ـرا ِّه ـ ـن ابل ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ِّ
ك
ـاء ع ـ ـلـ ــى نُـ ـزو ِّح ـ ـ ـ ْ
ُ ُ
ِّ
ِّ
ك
وإ ْن هـدم َاملنــائر من ُسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطوحـ ْ
فـال ِّ
ك
ـاب يـكْب ُح من ُمجُو ِّح ـ ـ ـ ْ
اإلره ـ ـ ـ ُ
ك
و ثكالان سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتجن ُح من ُجنو ِّح ـ ـ ـ ْ

ـني ) لظى بِّس ـ ـ ِّ
أاي ( خنْل احلُس ـ ـ ِّ
ك
وح ْ
ً ُ
فمن ( ِّ
ِّ
ِّ
يوم
الطفوف ) صـم ْدت صـرباً
و يوم ( الدالِّو ِّ
ات ) رماك س ـ ـ ـ ـ ـ ـهماً
ُ
ديح ) ُمصـ ـ ـ ــاب هنر
وحتتضـ ـ ـ ـ ُـن ( ال ُق ُ
و خلِّد يف ( الع ِّ
نود ) على املصـ ـ ـ ـلى
ُ
ُ
ب ( ال ُك ِّ
ويف رْك ِّ
ويت ) على ِّص ـ ـ ـيام
فـ ـ ـ ـه ـ ـ ـم ط ـ ـ ـم ـ ـ ـح ـ ـ ـوا آلف ـ ـ ـ ِّ
ـاق امل ـ ـ ـن ـ ـ ــااي
ُ
ُ ْ
ِّ
ِّ
ـاروا ل ـ ـ ـ ــإلل ـ ـ ـ ــه جـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاه نُـ ـ ـ ـ ـور
أع ـ ـ ـ ـ ُ
أاي (خنـ ـ ــل احلُس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـني) ب ـ ـ ـدا (يزي ـ ـ ـ ٌد)
و َّإان ح ـ ـي ـ ـثُـ ـم ـ ـ ــا ت ـ ـن ـ ـمـ ــو نُص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلِّ ـ ـي
فخذ د َّم الشـ ـ ـ ـ ِّ
ـهيد وذي األضـ ـ ـ ــاحي
ي ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـام ـ ـ ــاان عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ق ـ ـ ــام ـ ـ ـ ِّ
ـات ِّعـ ـ ـ ـز
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برزت للموت
عبد الوهاب أبو زيدُ :

ِّ
للموت مل أجف ـ ـ ــل ومل أه ـ ـ ـ ِّ
ـب
ـرزت
ب ُ
ْ
ـيوف ِّ
الغدر مص ـ ـ ـ ـ ـ ــلتةٌ
ـت وس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
مل ألتف ْ
رم ـي ـ ـ ــت نــفس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي يف أت ـ ِّ
ون حمــرق ـ ـ ــة
ُ
هنـا على األ ْر ِّ
فت الرماد .أجل
ض خل ُ
رت ِّ
ـجت
ابلدم يل أس ـ ــطورًة نس ـ ـ ْ
س ـ ــط ُ
ـت اخللود بـ ـ ـ ِّـه
مـ ـ ــا انل مين بـ ـ ــل نلـ ـ ـ ُ
ميوت مويت وأحي ـ ــا في ـ ــه..يُنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدين
ُ
ـامره ــا
حكــاي ـةً للفــدا م ــا انفض س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ِّ
ـحهُ
نورا يضـ ـ ـ ـ ـ ــيءُ ظالم احلقد يفض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ً
ـهيد ..ويكفي أن يل ص ـ ـ ـ ـ ــلةً
أان الش ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـت من س ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـن لألحر ِّار منهجهم
عنيـ ـ ُ
ِّ
للع ـ ِّ
ـدل ِّ
يرفض أن
للحق لإلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ُ
وقل
أان الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـهيد! فسـ ـ ـ ـ ـ ــط ْر اي زما ُن ْ
ـت الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ــادة يف ال ــدني ــا وآخريت
نل ـ ُ
ـت بـ ِّـه
ـت منهــا أبغلى مــا خرجـ ُ
خرجـ ُ

كـ ــأنـ ــه حض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـن أمي أو حنـ ــا ُن أيب
وال انثنيـ ـ ــت وعني ِّ
املوت ُحت ـ ـ ـ ِّد ُق يب
ُ ُ
ـت منهـ ـ ــا كعنقـ ـ ــاء من اللهـ ـ ـ ِّ
ـب
بُعثـ ـ ـ ُ
هـن ـ ـ ــاك حت ـ ـ ــت ظ ِّ
ـالل ال ِّ
ـعرش ُمنقليب
يل اخلـلـود فـي ـ ـ ــا أس ـ ـ ـ ـ ـ ــطوريت انكتيب!
مــويت ،حلــىت ك ـ ـ ــأين ب ـع ـ ـ ـ ُـد مل أغ ـ ـ ـ ِّ
ـب
ـاق يف اهلُُد ِّ
ب
احلداةُ..ينقش ـ ـ ــين العش ـ ـ ـ ُ
إال وع ـ ـ ــاد لــريوي ـه ـ ـ ــا ع ـلــى احل ـق ـ ـ ـ ِّ
ـب
ملواي على العق ـ ـ ـ ِّ
ـب
ـجم الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـر ًّ
ويـل ُ
أبش ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
الناس من عجم ومن ِّ
ـرف ِّ
عرب
ِّ
الغضب
"هيهات منا "..لتعلو صرخةُ
يُـ ـ َّ
ذل أو أن يُـ ـداس الرأس ابلـ ــذنـ ـ ِّ
ـب
ُ
دهر عين ،فه ـ ـ ــا ق ـ ـ ــد متَّ يل أريب
اي ُ
ـمنت فيها لنفسـ ـ ـ ـ ـ ــي أرفع الر ِّ
تب
ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـبت رضـ ـ ـ ـ ـ ــا أمي وفخر أيب
وقد كسـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
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ملـ ـا متثـ ـل ش ـ ـ ـ ـ ـ ــعري ص ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ف ــاطم ـ ِّـة
طأطئ رأسـ ـ ـ ـ ـا خوف عاص ـ ـ ـ ـ ِّ
ِّ
ـفة
فما تُ ُ ً
إذا دهـ ـتـ ـن ـ ـ ــا لـ ـي ـ ـ ــالـ ـيـ ـن ـ ـ ــا بـ ـف ـ ـ ــاجـ ـع ـ ـ ـ ِّـة
ل ـ ــدى ي ـ ــديه ـ ــا أبجف ـ ــان ُمنكسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـة
قعر هــاويـ ِّـة
منهــا ،وأخفى سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنــاهـا ُ
م ـ ـ ـك ـ ـ ـل ـ ـ ـل ـ ــني ب ـ ـ ـت ـ ـ ـك ـ ـ ـب ـ ــري وت ـ ـ ـل ـ ـ ـب ـ ـ ـي ـ ـ ـ ِّـة
وإن أح ـ ـ ـي ـ ـ ـل ـ ـ ـوا ألش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالء ُمم ـ ـ ـزق ـ ـ ـ ِّـة
إىل الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالةِّ أبرواح ُمـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ِّـة
نورهُ؟ ِّمن أي مدرس ـ ـ ـ ِّـة؟
م ْن م َّسـ ـ ـ ـ ُهم ُ
على الرت ِّ
ت دومنــا شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ِّـة:
اب ،ودو ْ
إىل السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ِّ
ي انف ــذةِّ؟
ـاء ..ولكن أ خ
ـني كمعش ـ ـ ــوق وعاش ـ ـ ـ ِّ
ذكر احلس ـ ـ ـ ِّ
ـقة
ُ
النفوس ،وانفضـ ـ ـ ـ ــحت أُعجوبةُ اللغةِّ
ْ
ُ
ِّ
ـت أن الص ـ ـ ـ ـ ـ ــدق مل ميـُت!
إال وأيقنـ ُ

ـت لغيت
ـت كـلم ـ ـ ــايت ،واحنن ـ ـ ـ ْ
حتـطـم ـ ـ ـ ْ
أُمٌّ ت ـ ـواش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــج ابإلمي ـ ـ ـ ِّ
ـان م ـ ـن ـ ـب ـ ـتُ ـ ـه ـ ـ ــا
ك ـ ـ ـ َّ
ـود نـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوذُ ب ـ ـ ـ ِّـه
ـأن إمي ـ ـ ــاهن ـ ـ ــا ط ـ ـ ـ ٌ
مل تنكس ـ ـ ـ ـ ـ ــر! وك ـ ــأين ابلزم ـ ـ ِّ
ـان جث ـ ــا
ْ
ت"
اي للشـ ِّ
األجنم "انســرق ْ
ـموخ! وتلك ُ
ـعر! بل هبوا جلنتهم
كذبت اي ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
هـم مل ميـوتوا ،ولكن م ـ ـ ــات ق ـ ـ ــاتلُهم
اي أ خم! اي َّأم ك ـ ـ ـ ِّـل املؤمنني س ـ ـ ـ ـ ـ ــعوا
من أين ِّ
جئت هبذا الصـ ـ ِّـرب ..حار ب ِّه
ِّ
ِّ
فكت
أبنائك
األطهار قد ُسـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
دماءُ
لن تقتلوا من يرى يف ِّ
املوت انف ـ ــذةً
يلزمها
لن ُخت ِّرس ـ ـ ـ ـ ـ ـوا ألس ـ ـ ـ ـ ــنًا ما زال ُ
ـارت مبع ــد ِّهنـ ـا
ه ــذي الطم ــأنينـ ـةُ احت ـ ْ
أمام ِّ
ـرت ص ـ ـ ـ ــدقـ ُهما
عينني ما أبص ـ ـ ـ ـ ُ
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أان أ خم ال ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــالثـ ـ ـ ـ ِّـة مـ ـ ـ ــن ع ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــايل
ـاد ب ـ ـئـ ــري
مل ارحت ـ ـل ـ ـوا؟ وك ـ ـيـ ــف ت ـ ـك ـ ـ ـ ُ
ـدر الـ ــذي مـ ــا زال يهفو
أان الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
أان م ـ ــن كـ ـ ـن ـ ـ ـ ُ
ـت أكـ ـ ـل ـ ــؤه ـ ــم مس ـ ـ ــاءً
أان كـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ِّ
ان م ـ ـ ــن ح ـ ـ ــب وخ ـ ـ ــوف
ت ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــادوا أجن ـ ـ ـ ـ ـ ًم ـ ـ ـ ـ ـا نـ ـ ـ ـ ــوراء ملـ ـ ـ ـ ــا
فـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـبخـ ـ ـ ـوا لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ِّـة مل يـ ـ ـ ـف ـ ـ ــروا
ف ــلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا اجل ـ ـ ــاحنـ ــني ل ـ ـع ـ ـيـ ـ ِّ
ـش ذُل
ـوات
ـاب مـ ـ ـ ً
ولسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا ابل ـ ـ ــذيـ ـ ــن هن ـ ـ ـ ُ
ُع ـ ـج ـ ـن ـ ـ ـا ابل ـ ـف ـ ـ ــداء وك ـ ـ ــان ح ـ ـت ـ ـم ـ ـ ـاً
ـوت حـ ــىت
أان مـ ــن ق ـ ـ ــد رم ـ ـ ــاه ـ ـ ــا املـ ـ ُ
ت
أان األم الـ ـ ـ ـ ــيت ولـ ـ ـ ـ ــدت ورب ـ ـ ـ ـ ـ ْ

أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائـلــين وأجـف ـ ـ ـ ُـل مــن س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤايل
مت ـ ـ ـ خج دم ـ ـ ـاً وت ـ ـ ـق ـ ـ ـط ـ ـ ـعـ ـ ــين ح ـ ـ ـب ـ ـ ــايل؟
ويصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف ــو ح ــني ت ـع ـت ـك ـ ُـر ال ـل ـي ـ ـ ــايل
وأت ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــم ب ـ ـ ـ ـوارفـ ـ ـ ـ ِّـة ال ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ـ ِّ
ـالل
عـليهم ،ف ـ ـ ــاق وص ـ ـ ـ ـ ـ ــفهم ـ ـ ــا خي ـ ـ ــايل
دع ـ ـ ــاه ـ ـ ــم ل ـ ـ ـل ـ ـ ـف ـ ـ ـ ِّ
ـداء ف ـ ـ ـ ُـم امل ـ ـ ـع ـ ـ ــايل
واندوه ـ ـ ــا وق ـ ـ ــد ث ـ ـ ـب ـ ـ ـت ـ ـ ـوا :ت ـ ـ ـع ـ ـ ــايل!
ولس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا اخل ـ ـ ــائ ـ ـفـ ــني مـ ــن ال ـ ـن ـ ـز ِّال
املوت عج ـ ـ ـل ابلوص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـال
إذا مـ ـ ــا ُ
عـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا أن من ـ ـ ــوت وال نـ ـ ـ ـب ـ ـ ــايل
"تكس ـ ـ ـ ِّ
ـال على النص ـ ـ ـ ِّ
ـال"
ـرت النص ـ ـ ـ ُ
ـت ،في ـ ــا طول احتم ـ ــايل!
ومن ثكل ـ ـ ْ
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ح ــىت ت ـ ـ ــدور ع ـ ـل ــى م ـ ـ ــداك ال ــزوب ـ ـع ـ ـ ــة
وأان عـلى حبر املش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعر أش ـ ـ ـ ـ ـ ــرع ـ ـ ــة
دهـ ـ ـ ـرا وأواتر الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــالم مـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة
شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـب ـ ـ ــان إال كـتل ـ ـ ــة متصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدع ـ ـ ــة
ع ـ ـ ـب ـ ـ ـث ـ ـ ــا حي ـ ـ ــاول أن خي ـ ـ ـبـ ـ ــئ أدم ـ ـ ـع ـ ـ ــه
الـقـلـق املس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافـر يف ختـوم األمتع ـ ـ ــة:
أم أغرف الش ـ ـ ـ ـ ـ ــكوى بكــأس مرتعــة؟
قلـ ـ ــب سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاه اهلم حىت أش ـ ـ ـ ـ ـ ــبع ـ ـ ــه
وتـن ـ ـ ــاثــر (املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمــوم) فـيـمــن أفـجـع ـ ـ ــه
حــرى تـق ـ ـ ــامسـه ـ ـ ــا ‹الـقـطـيــف› مــوزع ـ ـ ــه
وأاثر ف ـ ـ ـي ـ ـ ــه ال ـ ـ ــوج ـ ـ ــد ح ـ ـ ــىت أف ـ ـ ــزع ـ ـ ــه
لـيـكـون عـراب الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجـون ومب ـ ـ ــدع ـ ـ ــه
حىت (تقــدحــت) الش ـ ـ ـ ـ ـ ــجون بنــا معــه
عش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرون إمي ـ ـ ــاان ي ـ ـ ــدل ـ ـ ــل م ـ ـ ـرب ـ ـ ـع ـ ـ ــه
م ـ ـ ــا غ ـ ـ ــاب فـيـه ـ ـ ــا الـنــوح إال أرجـع ـ ـ ــه
م ـ ـ ــا زال ـ ـ ــت اآلالم تـطـحن أض ـ ـ ـ ـ ـ ــلع ـ ـ ــه
وْه ـ ـن ـ ـ ــا  ،وف ـ ـي ـ ـه ـ ـ ــا ك ـ ـرب ـ ــال م ـ ـرتب ـ ـع ـ ـ ــة
ثوب القطيف وأختهـ ــا قـ ــد وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ــه
س ـ ـ ـ ـ ـ ــبح ـ ــان من خلق اإلابء و وزع ـ ــه
حض ـ ـ ـ ـ ـ ــنا -وحق احلزن -يربئ أوجعه
وأ ُكـفن ـ ـ ــا س ـ ـ ـ ـ ـ ــعف هن ـ ـ ــاك مش ـ ـ ـ ـ ـ ــيِّع ـ ـ ــة
"رشيد" يعضد يف الشدائد"صعصعة"
فـ ُ

قـل يل  ..ءأركان اص ـ ـ ـ ـ ـ ــطبارك أربعة؟
ريح من اخللجــات تعص ـ ـ ـ ـ ـ ــف داخلي
ي ـ ـ ــوم حـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ٌـق أن يـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدد أح ـ ـ ــريف
يـ ــوم ي ـ ـب ـ ـع ـ ـثـ ــره الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ــور فـ ــال يـ ــرى
فـيـه ـ ـ ــا انبالج السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد يف ميالدهم
هـ ــذا وك ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤال ن ـ ــدمي ـ ــة
هل أغرف املعىن بكأس بش ـ ـ ـ ـ ـ ــاش ـ ـ ـ ـ ـ ــة
من أين أبتدئ الشـ ـ ـ ـ ــتات ؟! فها هنا
أايم شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـع ـن ـ ـ ــا (ال ـع ــروس) ب ــوج ـ ـ ــدان
يــوم الــزف ـ ـ ــاف املس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـف ـيــض ب ـلــوع ـ ـ ــة
م ـن حــرض (املش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمــوم) حــىت هــزه؟
ليمـ ــد يف وجـ ــه ‹القـ ــديح› غص ـ ـ ـ ـ ـ ــونـ ــه
عش ـ ـ ـ ـ ــرون غص ـ ـ ـ ـ ــنا يس ـ ـ ـ ـ ــتطيل بروحنا
عش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرون ع ـ ـ ــزةِّ م ـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدأ وك ـ ـ ـ ـرام ـ ـ ــة
ُحيـيــي بـن ـ ـ ــا جــرح الص ـ ـ ـ ـ ـ ــالة م ـ ـ ــدائ ـن ـ ـ ــا
ص ـ ـ ـ ـ ـ ــلت عليه األمنيات ص ـ ـ ـ ـ ـ ــالة من
وهـ ـ ـ ٌـم أبن اجل ـ ـ ــرح يُـ ـ ـن ـ ـ ــزف أه ـ ـ ـل ـ ـ ـه ـ ـ ــا
لــو ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق يف ثــوب الـعـزاء مـفـجـع
أُخ ـت ـ ـ ــان ق ـ ـ ــد مجــع احلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني إابمه ـ ـ ــا
ال زالت األحس ـ ـ ـ ـ ـ ــاء حتض ـ ـ ـ ـ ـ ــن أختها
خن ـ ـ ــل حب ـ ـ ـج ـ ـ ــم اجل ـ ـ ــرح ي ـ ـ ــرف ـ ـ ــد آخ ـ ـ ـرا
ال غرو أن ترث الشـ ـ ـ ـ ـ ــهامة أصـ ـ ـ ـ ـ ــلها
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علي عبد اجمليد النمر :مسري الضوء
حضـ ـ ـ ــنا حبجم أمانيك /الس ـ ـ ـ ــماء غدا
ف ـ ـ ـع ـ ـ ــان ـ ـ ــق ال ـ ـ ـري ـ ـ ــح واألرواح ف ـ ـ ــاحت ـ ـ ــدا
أيــن ارمت ـي ـ ـ ــت ف ـ ـ ــأل ـق ـ ـ ــاك الــردى ب ـ ـ ــددا
فكن ــت مجع مشوس  ..كن ــت متق ــدا
من يبذل الكل  ،يُعطى الكل لو قصدا
ال غرو أن تفتدي "اجلُمعات" معت ِّقدا
ه ـ ـ ــذب ـت ـ ـ ــه ف ـت ـه ـ ـ ــادى لــلص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالة ف ـ ـ ــدا
فرح ـ ــت تع ـ ــدو إىل اجلن ـ ــات كي تردا

مل ي ـ ـ ــدخ ــرك رم ـ ـ ــاد احل ــزن ك ــي جت ـ ـ ــدا
احملموم س ـ ـ ـ ـ ـ ــحنته
وجدك
مل يس ـ ـ ـ ـ ـ ــتعد ُ
ُ
اي مالئ الض ـ ـ ـ ـ ــوء من إنس ـ ـ ـ ـ ــان روعته
حــىت تش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـظ ـي ـ ـ ــت مل ت ـق ـنــع ب ـواح ـ ـ ــدة
للجمعــات هتمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهــا
أعطيــت كلــك ُ
اينس ـ ـ ـ ــل "مجعة" طهر كنت حارس ـ ـ ـ ــه
وزعـ ــت أرغفـ ــة اإلميـ ــان من جس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
آنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت من جـ ــانـ ــب الرمحن منزلـ ــة
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كرمية اخلاطر :زئري األسود
هل مسعتم قصة األبطال يف (حي
وفطنتم كيف كان العشق يف أعينهم

العنود)..
ضوءاً جيود..

هل بر ٌير أم سعي ٌد كان يف أنفسهم يشحذ إحساس

اجلنود؟ !!

وقفوا خلف املصلني سياجاً
يتلقون سهام الغدر من ابغ حقود..

محلوا أرواحهم فوق أايديهم وراحوا ..ينشدون النشوة األشهى
على درب

اخللود..

مل يبالوا بتفاصيل املنااي كيف

تبدو!!
السجود..

فلقد كانت أمانيهم تروم املوت يف وضع
سجدت أوصاهلم هلل قرىب ..كي ينامون على ابر ِّ
ية املعشوق يف أشهى رقود..

(فحسني) يف رؤاهم قبلة ِّ
يضخ الدم يف حمرابه عطر
العشق
ٌ
وفانوس ُ
ٌ

ركضوا صوب اهلوى يوم دعاهم يتبارون على مذحبة احلب بناموس
بعثروا أجسادهم يف تلبيات وأحاطوا كحزام انسف نسل
أيهم قد فجر اآلخر تدري

الورود ..
الوجود ..

القرود..

؟!!

حارت األفكار يف معرفة األحداث يف تلك

احلدود..

فيهم ..فتنادوا كاألسود..

أبس ..أشعل الغرية
فلقد كان هبم للحق ٌ
زجمروا يف ِّ
وجه عربيد جبان  ..فانربى يهرب رعباً من زئري كالرعود ..
يف يدي أربعةٌ كانوا مشوعاً
وعلى اصبعها اخلامس

كانت جذوة احلب تغذيهم

صمود ..

أبرموا هلل عهداً  ..أهنم جن ٌد محاةٌ لصالة اجلمعة الغراء ظهراً وكذا توىف

العهود..

كتبوا يف صفحة العشق سطوراً وأضافوها على امليثاق بنداً فغدا العشق
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البنود ..

مضيئاً بني هاتيك
بني (عبد وحممد) ح ِّ
ت امساءهم هل كان يدري
صر ْ
ُ
ِّ
ذلك املاجن سفاك الدِّم الباغي احلسود..
يطلب قرىب
جاء يف إكذوبة ُ

يهدر أرواح الضحااي إنهٌ
وابسم هللا يف جرأته ُ
ِّ
انهض هللا بال أدىن حياء ورمى اإلسالم
ابلكفر جهاراً
مستفيضاً يف

عب ٌد كنود..

اجلحود ..

وه ُم فوق نعوش الشوق قد صلَّوا
وهم األحرار مامتت فروض الظهر إالَّ ُ
ُ
قصة األبطال فلتربم عقوداً ولتكن مئذنة املسجد والباب

قعود..

شهود ..

ولتكن يف فهرس اجملد بطوالت ُلرتوى يف طوابري زمان مل تباغته عالمات
وليكونوا بني أشعاري نشيداً علوايً  ..يلهب العزم محاساً يف ه ِّ
تافات احلشود..
ُ
ُ ُ
ح انتصاراً معلناً هبجتهُ الكربى ..بتحطيم القيود..
فعليهم زغرد اجلر ُ
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الشرود..

وحي األرض للسماء
انجي حرابة :الشهيد ُ ..
لـ ــن أل ـ ـبـ ــس األح ـ ـزان ف ـ ـي ـ ـ ــك ح ـ ـ ــدادا
لن أع ِّ
ص ـ ـ ـ ـ ـر األض ـ ـ ـ ـ ـواء حرب قص ـ ـ ـ ـ ــيدة
اي وحي هـ ـ ــذي األرض حنو مس ـ ـ ــائن ـ ـ ــا
الذت ب ـ ـ ــك ال ـ ـ ــدعـوات مـث ـ ـ ــل فـرائــس
فخخت روحك ابلص ـ ـ ـ ـ ــالة وقلت :اي
َّ
فنبت يف خصـ ـ ـ ــب الضـ ـ ـ ــمائر غضـ ـ ـ ــبةً

أل ـ ُـق الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ــادة خ ـ ـ ــاط ـه ـ ـ ــا أع ـي ـ ـ ــادا
ه ـ ـ ــل بـع ـ ـ ــد نـزف ـ ـ ــك أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـعري م ـ ـ ــدادا
ه ـ ـ ــا ق ـ ـ ــد ت ــالك ف ـ ُـم اجل ــالل جـ ـه ـ ـ ــادا
جفل ـ ــت ،فكن ـ ــت خلوفه ـ ــا صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ــادا
غـ ـ ـ خـي ان ـ ـ ـف ـ ـ ـجـ ـ ـ ْـر ،ف ـ ـ ـت ـ ـ ـن ـ ـ ــاثـ ـ ــرت أورادا
مت ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ خد يف أفـ ـ ـ ـ ــق اإلابء ع ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــادا

اي ك ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـاً رأس القب ـ ـ ِّ
ـاب بلحم ـ ــه
لن تظمــأ الص ـ ـ ـ ـ ـ ــلوات بعــدك هــا هنــا
ق ـ ــد من ـ ــت لكن بع ـ ــدم ـ ــا أيقض ـ ـ ـ ـ ـ ــتن ـ ــا
اي م ـ ـط ـ ـع ـ ـم ـ ـ ــا ث ـ ـغـ ــر امل ـ ـن ـ ـ ــائـ ــر ق ـ ـل ـ ـب ـ ـ ــه
أش ـ ـ ـ ـ ـ ــبعتن ــا أمن ـ ـاً ورحـ ــت على الطوى
ف ـ ـ ــإذا عـ ـل ـ ـ ــت تـ ـكـ ـب ــرية بس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـيـ ـن ـ ـ ــة

وب ـع ـظ ـم ـ ـ ــه عــن عــرض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ق ـ ـ ــد ذادا
هن ـ ـ ـ ــر املص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــني األابةِّ هت ـ ـ ـ ــادى
وجرحت ،كي هتب اجلراح ض ـ ـ ـ ـ ـ ــمادا
ُ
أقـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ـ ــت مسـ ـ ـح ـ ـ ــا وارحتـ ـ ـل ـ ـ ــت جـ ـ ـوادا
تـ ـ ـئ ـ ـ ـ ُـد املـ ـ ـخ ـ ـ ــاف ـ ـ ــة ،ت ـ ـ ــذع ـ ــر األوغ ـ ـ ــادا
ف ـك ـ ـ ـ َّ
ـأن صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوت ـ ـ ــك ل ـل ـج ـوامــع ع ـ ـ ــادا

نبض لن يعيش بصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدره ـ ــا
لألرض ٌ
والليــل يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهــد حني يبس ـ ـ ـ ـ ـ ــط ثوبــه
َّ
أن األنــني يضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــج يف ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـق ـ ـ ــاهت ـ ـ ــا
فــإذا ثوى فيهــا الش ـ ـ ـ ـ ـ ــهيــد تنفس ـ ـ ـ ـ ـ ــت
ش ـ ـ ــهداؤان رس ـ ـ ــل الس ـ ـ ــالم وذي الدما
ت ،ف ــرف ـ ـ ــت روحـ ـه ــم
ه ــي حلـ ـظ ـ ـ ــة م ــر ْ

ح ــىت يـ ـك ــون هل ـ ـ ــا الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـي ـ ـ ــد فـ ـؤادا
فــوق ال ـثــرى وج ـع ـ ـ ـاً ي ـفــور س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ــادا
لـ ـ ـيـ ـ ـزي ـ ـ ــد لـ ـ ـي ـ ـ ــل املـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــني س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوادا
ح ـل ـم ـ ـ ــا يض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــئ وأجن ـم ـ ـ ـاً ت ـت ـه ـ ـ ــادى
س ـ ـ ـ ـ ـ ــفحـ ــت ليتلوهـ ــا الرتاب رش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادا
ومس ـ ـ ــت ،لـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـن ـ ـ ــح عـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـران آابدا

ـلت من جرح الش ـ ـ ــهيد قص ـ ـ ــيديت
فص ـ ـ ـ ُ
ألع ـي ـ ـ ــد ت ـرت ـي ـ ـ ــب املش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــر والــرؤى
اي أيـه ـ ـ ــا الـوجـع اجلـمي ـ ـ ــل رحل ـ ـ ــت يف

ألوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع امل ـ ـعـ ــىن ألخ ـ ـلُـ ـق ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادا
وألس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـقــي مــن اِّمس ـ ـ ــه اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ــادا
أرواح ـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا وب ـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـي ـ ـ ــت ب ـ ـ ــالدا
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ول ـ ـ ـ ـن ـ ـ ــار أض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالع ال ـ ـ ـ ـف ـ ـ ــداء زاندا
وبـ ـثـ ـغ ــر ك ـ ـ ــل قص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدة إنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادا
ل ـ ـ ــلص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب خت ـ ـ ـ ـف ـ ـ ــق هل ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـةً وودادا
لــن جنـتــين غــري الس ـ ـ ـ ـ ـ ــالم حص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادا

س ـ ـ ــتظل يف جسـ ـ ـ ــد الفرائض سـ ـ ـ ــجدة
وبقل ـ ــب ك ـ ــل فض ـ ـ ـ ـ ـ ــيل ـ ــة تس ـ ـ ـ ـ ـ ــبيحـ ـ ـةً
وبص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر ك ـ ــل األمه ـ ــات حك ـ ــاي ـ ــة
أن ـ ـ ــت الـف ـ ـ ــداء ي خ
ـرف يف بسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ــانـن ـ ـ ــا
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ايسر آل غريب :كبد من شظااي القديح
يف كـ ـ ـ ــل أب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاده تـ ـ ـ ــزداد أدم ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــه
ومل تـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد حتض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن األايم أذرع ـ ـ ــه
بق ـ ـ ــدر م ـ ـ ــا ف ـ ـ ــاض لإلره ـ ـ ــاب منبع ـ ـ ــه
آي ال ـ ـ ـك ـ ـ ـت ـ ـ ــاب دم ـ ـ ـاً هلل م ـ ـ ــرج ـ ـ ـع ـ ـ ــه
أضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعــاف مــا حرض الطــاغي ومــدفعــه
قـ ـ ــال الرواة بـ ـ ــه مـ ـ ــا ليس نس ـ ـ ـ ـ ـ ــمعـ ـ ــه
ويف فـ ـ ـي ـ ــوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ـ ـ ــه ي ـ ــزدان مـ ـ ـرتـ ـ ـع ـ ـ ــه
ض ـ ـ ـ ـ ـ ــوء الزمـ ــان الـ ــذي ابللمح يقطعـ ــه
اي ل ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاء وك ـ ـ ــف هللا ت ـ ـ ــزرع ـ ـ ــه
وجـ ــذرهـ ــا غيهـ ــب من ذا س ـ ـ ـ ـ ـ ــيقلعـ ــه؟
وكم مس ـ ـ ـ ـ ـ ــيلم ـ ــة الك ـ ــذاب يرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ــه
إال وتـردي ب ـ ـ ــه مـن ك ـ ـ ــان يص ـ ـ ـ ـ ـ ــنع ـ ـ ــه
ميـت ـ ـ ــد يف احل ـ ـ ــدث ال ـ ـ ــدامــي تـفـج ـع ـ ـ ــه
ومل يـزل هنم ـ ـ ـاً ال س ـ ـ ـ ـ ـ ــيء يش ـ ـ ـ ـ ـ ــبع ـ ـ ــه
ي ـ ـلـ ـ ـي ـ ـ ــث ابحل ـ ـ ــب حي ـ ــوي ـ ـ ــه وجيـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ـ ــه

رزء تـ ـف ـ ـ ــاص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـل ـ ـ ــه ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىت وأف ــرع ـ ـ ــه
يــوم ال ـق ـ ـ ــديــح تش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـظــى ذات جمــزرة
س ـ ـ ـ ــرب املص ـ ـ ـ ــلني غرقى يف شـ ـ ـ ـ ــهادهتم
ت ـ ـط ـ ـ ــايـ ــرت رك ـ ـع ـ ـ ــة مح ـ ـراء وان ـ ـف ـ ـطـ ــرت
عــاد ابن ملجم والبغضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء تش ـ ـ ـ ـ ـ ــحنــه
ـوم يس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجـل ـ ـ ــه الـت ـ ـ ــاريــخ مـنــكس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراً
يـ ٌ
وجــه الش ـ ـ ـ ـ ـ ــهيــد تضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريس اخللود بــه
يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافر اآلن من ظ ـ ــل املك ـ ــان إىل
حــرب عـلــى الـتــني والـزيـتــون يف دمـن ـ ـ ــا
ت ـن ـمــو ال ـك ـراه ـي ـ ـ ــة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوداء ج ـ ـ ــائــرًة
والـط ـ ـ ــائـفي ـ ـ ــة م ـ ـ ــا جف احللي ـ ـ ــب هب ـ ـ ــا
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنــاعــة املوت مــا طــافــت على بلــد
وش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارع "اخلِّـط" يف أمســى جتـمـهــره
و احلزن نصـ ـ ــفي الذي ما انفك أيكلين
آمنـ ـ ــت ابحلـ ـ ــب لكن مل أجـ ـ ــد وطن ـ ـ ـاً

1117

حيىي العبد اللطيف :املشهد األخري مشهد مأساوي آخر
شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاخ الكالم فال ج ـ ــدوى أكلم ـ ــه
ت ـن ـ ـ ــدك أع ـظ ـمــي ال ـث ـك ـلــى وأع ـظ ـم ـ ـ ــه
فرح ــت أوس ـ ـ ـ ـ ـ ــع من حض ـ ـ ـ ـ ـ ــين وألثم ــه
وص ـ ـ ـ ـ ـ ــرت أحن ــب :حـ ــان اآلن نلحمـ ــه
فلنفكر اي صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديقي كيف نعصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمــه
قلـ ــت الس ـ ـ ـ ـ ـ ــفينـ ــة حلم كنـ ــت أحلم ـ ــه
وم ـ ـ ــن ت ـ ـ ــوح ـ ـ ــدان ح ـ ـ ـل ـ ـ ــم ن ـ ـ ـع ـ ـ ـم ـ ـ ـم ـ ـ ــه
ميتد أقص ـ ـ ـ ـ ـ ــى جفاف الروح يس ـ ـ ـ ـ ـ ــجمه
ك ـ ـ ــأمن ـ ـ ــا وط ـ ـ ــن ق ـ ـ ــد ح ـ ـ ــان م ـ ـ ــومس ـ ـ ــه
ق ـ ـ ــد تـ ـ ـعـ ـ ـرتي ـ ــين وأن احل ـ ــزن أخـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ـ ــه
در س ـ ـ ـ ـ ـ ــننظم ـ ـ ــه
يص ـ ـ ـ ـ ـ ــيح :حنن هن ـ ـ ــا ٌ
وكـ ـ ــل لون لس ـ ـ ـ ـ ـ ــحر الطيف خيـ ـ ــدمـ ـ ــه
وص ـ ـ ـ ـ ـ ــرت أعلم ش ـ ـ ـ ـ ـ ــيئـ ـاً كن ــت أعلم ــه
وأن ب ـ ـ ــرجـ ـ ـ ـاً م ـ ـ ــن اآلم ـ ـ ــال هن ـ ـ ــدم ـ ـ ــه
ونس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـحــم ب ـ ـ ــه دوم ـ ـ ـاً ونش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـم ـ ـ ــه
ويف ال ـ ـ ـظ ـ ــالم ت ـ ـ ـوارى ع ـ ـ ـن ـ ـ ــه أجن ـ ـ ـم ـ ـ ــه
عنـ ــدي من احلظ مـ ــا يكفي فـ ــألطمـ ــه
عـ ـ ـل ـ ــى ي ـ ـ ــدي ـ ـ ــه وأغـ ـ ـراين ت ـ ــبس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ــه
ال ـ ـيـ ــوم ي ـ ـن ـ ـف ـ ـ ــذ يف وج ـ ـهـ ــي جت ـ ـه ـ ـم ـ ـ ــه
ـش ال أمت ـ ـ ـم ـ ـ ــه
ل ـ ـ ـك ـ ـ ـن ـ ـ ــه ق ـ ـ ــال :ط ـ ـ ـي ـ ـ ـ ٌ
متضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي إىل قـلـيب املفجوع تك ـ ـ ــدم ـ ـ ــه
ابـ ـ ـ ــن اجملـ ـ ـ ــوس وق ـ ـ ـ ــول ال أتـ ـ ـ ــرمج ـ ـ ـ ــه
أش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد م ــن انسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف مل ـ ـ ــا حي ــزم ـ ـ ــه
حلو العت ـ ــاب ملن للصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدق أكرم ـ ــه

عجزت رغم ال ـ ــذي ق ـ ــد ك ـ ــان أفهم ـ ــه
قــد جــائين يف مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الفجع منــدفع ـاً
يف حضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ــه ذق ــت ش ـ ـ ـ ـ ـ ــيئـ ـاً مل أجرب ــه
وطن
وص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح منتحب ـ ـ ـاً :م ـ ـ ــا بينن ـ ـ ــا ٌ
وخ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـف ـ ـ ــه أي ط ـ ـ ــوف ـ ـ ــان ي ـ ـ ـ ـه ـ ـ ــددان
ق ـ ـ ــال :السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـيـن ـ ـ ــة ال ح ـ ـ ـ ٌـل سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواه
ال ع ـ ـ ــاص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ال ـيــوم إال يف تــوح ـ ـ ــدان
ك ـ ـ ــان ـ ـ ــت مـالحم ـ ـ ــه يف عـطـفـه ـ ـ ــا مـطـٌـر
ك ـ ـ ــأن ـن ـ ـ ــا ق ـ ـ ــد ول ـ ـ ــدان مــن ف ـج ـي ـع ـت ـن ـ ـ ــا
أمـ ـ ـل ـ ـ ــت أن ح ـ ـ ـي ـ ـ ــاة يف ت ـ ــوه ـ ـ ـج ـ ـ ـه ـ ـ ــا
أم ـ ـل ـ ـ ــت أن ف ـ ـم ـ ـ ـاً جي ـ ـت ـ ـ ــاح م ـ ـع ـ ـت ـ ــزيل
خمتلف
مهم ـ ـ ــا اختلفن ـ ـ ــا ف ـ ـ ــإن الطيف
ٌ
أمـ ـل ـ ـ ــت أمـ ـل ـ ـ ــت ح ــىت عـ ـ َّقـ ـين أمـ ـل ــي
البـ ـ ــد لليـ ـ ــأس أن يبقى لص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحلن ـ ـ ــا
نصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارح الي ــأس حني ــا يف صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراحت ــه
الـي ـ ـ ــأس أمج ـ ـ ــل مـن وهـم يصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـحن ـ ـ ــا
اي انزفــني خ ـ ـ ــذوين صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب انئ ـح ـ ـ ــة
ذاك ال ـ ـ ــذي ج ـ ـ ــائــين واحلـلــم مــتس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌـع
ذاك ال ـ ـ ــذي كـنـت ـ ـ ــه أو ك ـ ـ ــانــين وط ـن ـ ـ ـاً
حـىت السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـيـن ـ ـ ــة ق ـ ـ ــاربـن ـ ـ ــا لـنـنـجــزه ـ ـ ــا
وراح يـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـل ـ ـ ــق أفـ ـ ـ ـراخـ ـ ـ ـاً م ـ ـ ــدجـ ـ ـ ـن ـ ـ ــة
ه ـ ـ ــذي ت ـ ـق ـ ـي ـ ـت ـ ـه ــم أب ـ ـن ـ ـ ــاء م ـ ـت ـ ـع ـ ـت ـ ـه ـ ـ ــا
هـ ــذا لس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـ ــك عنـ ــدي يف بـ ــذاءت ـ ــه
اي ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ــب احللم ال عت ــب ف ــأعتب ــه
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وح ـ ـل ـ ـم ـ ـن ـ ـ ــا ف ـ ـل ـ ـي ـ ـق ـ ـ ــام ال ـ ـيـ ــوم م ـ ـ ــأمت ـ ـ ــه
حــرب ال ـكــالم ف ـي ـف ـح ـمــين وأف ـح ـم ـ ـ ــه
ول ـ ــو رأى لـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ـ ــة لـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ـ ــب تـ ـ ـؤمل ـ ـ ــه
خـط الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ــائــم حــق اآلن نـلـجـم ـ ـ ــه
مـن اي تـرى بـفـت ـ ـ ــاوى الـقـت ـ ـ ــل ألـقـم ـ ـ ــه
نـري ـ ـ ــد حـالً لـب ـ ـ ــاقـي الـعمر نس ـ ـ ـ ـ ـ ــلم ـ ـ ــه
ه ـ ـ ــل يف السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـيـن ـ ـ ــة جـزء ال نثلم ـ ـ ــه
عجزت رغم ايل ق ـ ــد ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار أفهم ـ ــه

دعـن ـ ـ ــا نـعـيـش مـع العشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواء ختبطن ـ ـ ــا
يف الض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـتـ ــني أانس ك ـ ـ ــل مه ـ ـت ـ ـهـ ــم
يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ــوردون م ــن ال ـت ـ ـ ــاري ــخ أق ـب ـح ـ ـ ــه
س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ــابــة ال دين أدين ب ــه
م ـ ــن ج ـ ـ ــائ ـ ــين حب ـ ـ ـزام امل ـ ــوت م ـ ــؤت ـ ــزراً
ت ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـاً هلـ ـ ـ ــذا وه ـ ـ ــذا يف غ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاوهتـ ـ ـ ــم
اي صـاحب احللم ضـاع العمر يف شــغب
وص ـ ـ ـ ـ ـ ــاحــب احللم هــل تعنيــه قص ـ ـ ـ ـ ـ ــتنــا
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